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RAPOR HAKKINDA
Bu rapor Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. (Tüpraþ)ýn 1 Ocak  31 Aralýk 20071 tarihleri arasýnda Kurumsal Sosyal
Sorumluluk (KSS) alanýndaki performansýnýn kapsamlý bir portresini paydaþlarýna sunmak amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporumuzda ilgili paydaþlarýmýza sürdürülebilirlik performansýmýz hakkýnda gereksinim
duyduklarý bilgileri ayrýntýlý ve tatmin edici bir biçimde ulaþtýrmayý hedefledik.
Tüpraþ KSS stratejisini etki alanlarý ve paydaþ öncelikleri üzerine yapýlandýrma çalýþmalarýný hýzlandýrmýþ ve bu
doðrultuda öncelik belirleme çalýþmalarýnýn ilk etabýný öncelikli paydaþlarýndan olan çalýþanlarý arasýnda baþlatmýþtýr.
Bu kapsamda Tüpraþ, 2009 yýlýna kadar kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili iyileþtirme çalýþmalarýný çevre, saðlýk
ve emniyet, insan kaynaklarý, paydaþ katýlýmý ve toplumsal yatýrým olmak üzere 5 ana baþlýk altýnda toplamýþtýr.
Bundan sonraki yýllarda da, bu alanlarda raporlama yaparak tüm paydaþlarýmýza gerçekçi ve güvenilir bir çerçeve
çizebilmek için her baþlýk altýndaki performansýmýzý somut verilerle ulaþtýrmayý amaçlýyoruz.
Tüpraþ olarak sürekli büyüme ve etki alanlarýmýzý iyileþtirme üzerine odakladýðýmýz vizyonumuz KSS performansýmýz
için de geçerlidir. Bu nedenle raporumuzu hazýrlarken kurum dýþý baðýmsýz görüþlere ve çalýþanlarýmýzýn öncelikli
konularýmýz üzerindeki düþüncelerine de baþvurduk. KSS Raporumuzun yayýnlanmýþ olmasý bu yolculuðumuzun
sadece ilk duraðý olacaktýr. Bundan sonraki yýllarda KSS performansýmýz için bir baþlangýç noktasý olmasýný umut
ettiðimiz bu raporla ilgili geri bildirimleriniz bizim için çok deðerlidir.

Raporlama Ýlkelerimiz
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Tüpraþ, Kurumsal Sosyal Sorumluluðun en önemli ilkelerinden birinin uluslararasý standartlara
uygun, sosyal, ekonomik ve çevresel sorumluluklarýyla ilgili paydaþ beklentilerini karþýlayan
raporlama yapmak olduðunun bilincindedir. Bu konudaki çalýþmalarýný 2007 yýlýnda baþlatan
Tüpraþ, yayýnladýðý bu ilk KSS Raporunda Global Reporting Inititativein (GRI) 2003 yýlýnda
yayýnladýðý G3 ilkelerine uygun bir raporlama yapmayý tercih etmiþtir. Ýlkelerin belirlediði
raporlama seviyelerinden C tipi raporlama prensiplerinin kullanýldýðý raporumuzda; ayný
zamanda Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesinin Ýlerleme Raporu ilkeleri ve
AA1000AS denetim standardýnýn temel ilkeleri olan öncelik, bütünlük ve yanýt verebilirlik
ilkeleri de gözetilmiþtir.
GRI G3 Raporlama Ýlkelerinin kullanýmý hakkýnda ayrýntýlý açýklamalarýmýza internet sitemizden*
ulaþabilirsiniz. Global Reporting Inititative (GRI) G3 Raporlama Ýlkeleri için www.globalreporting.org
adresine, AA1000AS Standardý hakkýnda detaylý bilgi için ilgili** internet adreslerine
baþvurabilirsiniz.

Raporun Baðlayýcýlýðý ve Kapsamý
Þirket bütünlüðünü yansýtmasý adýna, bazý konu baþlýklarýnda, Tüpraþ geneline ait performans
deðerleri ve bilgilerin açýklanmýþ olmasýna raðmen bu raporun ana baðlayýcýlýðýný Tüpraþ Genel
Müdürlüðü ve Ýzmit Rafinerisi KSS performansý oluþturmaktadýr. Bu nedenle, özellikle GRI
göstergelerine yönelik açýklamalarda Tüpraþ Genel Müdürlüðü ve Ýzmit Rafinerisine ait
performans deðerleri açýklanmýþtýr. Gelecek yýllarda yayýnlayacaðýmýz raporlarda tüm
rafinerilerimizin performanslarýnýn yýllýk KSS raporlamamýza dahil edilmesi planlanmaktadýr.
Bu raporda Tüpraþýn 2007 yýlý içinde gösterdiði sosyal, yaygýn ekonomik ve çevresel alanlardaki
performansý baðlayýcý unsur olarak kabul edilmiþ ve raporlanmýþtýr. Rapor içeriðinde bu
alanlarda öncelikli olarak belirlenmiþ konulara yer verilmiþtir.
Tüpraþ 2007 KSS Raporu, çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amacýyla az sayýda basýlmýþ
olup internet adresimiz üzerinden* pdf ve html formatlarýnda tüm paydaþlarýmýzýn görüþlerine
sunulmuþtur. Basýlý kopyasýný edinmek için rapor künyesinde bulunan iletiþim bilgilerini
kullanarak ilgili personele ulaþabilirsiniz.
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Tüpraþ 2007 KSS Raporu kapsamý belirlenirken 2007 takvim yýlý esas alýnmýþtýr.

*http://www.tupras.com.tr/detailpage.tr.php?lPageID=6216
**http://www.accountability21.net

YÖNETÝM KURULU BAÞKANIMIZIN MESAJI

Tüpraþ Ailesinin Deðerli Paydaþlarý,
Tüpraþ 2007 yýlýnda, üstün finansal performansýyla hissedarlarýna
yüksek getiri saðladýðý ve yatýrým projeleriyle büyümeye devam ettiði
baþarýlý bir çalýþma dönemini daha tamamlamýþtýr. Köklü geçmiþimiz,
vizyoner yönetim anlayýþýmýz, uzman ve dinamik insan kaynaðýmýz ile
bu topraklardan aldýðýmýz gücü enerjiye dönüþtürerek ülkemizin
kalkýnmasýna hizmet ediyoruz.
Bizim için ne yaptýðýmýz kadar, nasýl yaptýðýmýz da büyük önem
taþýmaktadýr. Sosyal, çevresel ve ekonomik duyarlýlýk, yönetim
anlayýþýmýzýn temelini oluþturmaktadýr. Bu duyarlýlýðý, þeffaflýk ve
hesapverebilirlik ilkeleri doðrultusunda süreçlerimize daha iyi
yansýtabilmek için 2007 yýlýnda baþladýðýmýz çalýþmalarý, önümüzdeki
yýllarda da geliþtirerek sürdüreceðiz.
Amacýmýz, kurumsal ve etik yönetim anlayýþýný ve standartlarýný daha
ileriye taþýyarak sektörde liderlik göstermek; oluþturduðumuz katma
deðeri sürdürülebilir kýlmaktýr. Son yýllarda önemi giderek daha iyi
anlaþýlan kurumsal sosyal sorumluluk bilinci de bunu gerektirmektedir.
Ýlkini yayýnlamýþ olduðumuz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu ile
faaliyetlerimizi etkileyen ve etkilenen tüm taraflara karþý duyduðumuz
sorumluluðu daha iyi ifade etmeyi arzuluyoruz.
Baþta çalýþanlarýmýz olmak üzere, ulaþtýðýmýz baþarýda bizlere destek
saðlayan hissedarlarýmýz, tedarikçi ve iþ ortaklarýmýz ile ilgili tüm
taraflara minnet duygularýmý sunar, bu çalýþmada emeði geçen herkesi
þahsým ve Tüpraþ Yönetim Kurulu adýna tebrik ederim.

Ömer M. Koç
Yönetim Kurulu Baþkaný
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GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI
Tüpraþ Ailesinin Deðerli Üyeleri,
Fosil yakýtlar, dünya enerji tüketimi içinde %90 ile en önemli paya sahiptir. Petrol ise
tüketilen enerji ve yakýt türleri içinde %39luk oranla en üst sýrada yer almaktadýr. Küresel
ekonomik hayatta yaþanan endiþelere raðmen, petrole olan talep her geçen yýl daha da
artmaktadýr. Talep artýþý, beraberinde arz endiþesini getirmiþ, ABDde yaþanan olumsuz
ekonomik geliþmelerin de etkisiyle ham petrol fiyatlarý 2007 yýlýnda yükselen bir seyir
izlemiþtir. 2007 yýlý baþýnda 58 ABD dolarý seviyesinde olan ham petrol varil fiyatý, yýl
sonunda 95 ABD dolarý seviyesini de geçerek artýþýný sürdürmektedir. Sektörün ilerlediði
doðrultu bize gösteriyor ki, hýzla deðiþen dünyamýzýn deðiþmeyen gerçekliði her geçen gün
artan enerji ihtiyacýdýr. Öngörüler, yakýtlarýn daha yýllar boyunca dünyamýzýn en temel enerji
kaynaðý olmaya devam edeceði yönündedir.
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2007 yýlýnda rafinaj sektöründe de önemli geliþmeler gerçekleþmiþtir. Geçtiðimiz yýl Akdenizde yüksek dönüþüm ünitelerine
sahip rafineriler, basit rafinerilere oranla varil baþýna 3,38 ABD dolarý daha yüksek rafineri marjý elde etmiþlerdir. Yeni
rafineriler kurmak yerine, pazar, maliyet ve süre avantajlarý nedeniyle, mevcut rafinerilerin ürün konfigürasyonunun pazarda
yoðun talep gören ürünleri karþýlayacak þekilde geliþtirilmesine yönelik dönüþüm üniteleri kurulmasý sektörümüzde ön
plana çýkmýþtýr. Biz de sektörümüzdeki bu geliþmenin paralelinde, ülkemizde tüketimi hýzla azalan fuel oili, katma deðeri
yüksek, EURO V standardýnda, benzin ve motorin gibi beyaz ürünlere dönüþtürecek fuel oil Dönüþüm Ünitesi kurmak
için harekete geçtik. Ön çalýþmalarýný tamamladýðýmýz proje kapsamýnda, 2008 yýlýndan itibaren yaklaþýk 2 milyar ABD
dolarý tutarýnda yatýrým yaparak, 2012 yýlýnda yeni üniteleri devreye almayý planlýyoruz. Diðer yandan 2007 yýlýnda devam
eden rafinaj darlýðýnýn, 2008 yýlýnda da süreceðini öngörüyoruz. Bu durum rafinaj sektörünün genelinde beklendiði gibi,
Tüpraþýn kârlý konumunun sürmesini saðlayacaktýr.
2007 yýlýnda ülkemizde sektör bazýnda, özellikle piyasa disiplini ve kurumsallaþma alanýnda önemli mesafeler alýnmýþtýr. Akaryakýt piyasasýnda
kontrolün yaygýnlaþmasý, haksýz rekabetin ve yurda kaçak ürün giriþinin önlenmesi amacýyla 2007 yýlýnda baþlatýlan Ulusal Marker uygulamasý,
ilk geçiþ yýlý olmasý nedeniyle yaþanan birtakým aksaklýklara raðmen piyasada olumlu etki yaratmýþtýr. Yapýlacak yeni mevzuat düzenlemeleri
sayesinde geçiþ döneminde yaþanan sýkýntýlarýn aþýlmasýyla birlikte, sektörde kaçak ve standart dýþý ürün satýþýnýn minimize edilmesi beklenmektedir.
Gerek petrol ürünlerine artan talebin devamlýlýðý, gerekse sektörümüzde kaydedilen geliþmeler Tüpraþýn uzun vadeli sürdürülebilir büyümesini
saðlamamýzda uygun ortamý hazýrlamaktadýr.

Kurumsal Sosyal Sorumluluða Bakýþ
Hýzla artan rekabet ortamýnda, deðiþimin yaþamýn her alanýný kuþattýðýna tanýklýk ediyoruz. Tüpraþ bu gerçeklikten hareket ederek, küresel bir
oyuncu olma hedefi doðrultusunda, Cumhuriyet tarihimizin en köklü ve güçlü grubu olan Koç Topluluðu'ndan ve benimsediði çaðdaþ giriþimcilik
vizyonunu paylaþan insan kaynaðýndan aldýðý güçle baþlattýðý yeniden yapýlanmaya yönelik adýmlarý baþarýyla atmaktadýr. 2006 yýlýnda baþlattýðýmýz
geliþim sürecine, 2007 yýlýnda baþarý çýtasýný daha yükseklere taþýyarak devam ettik.
Bu sürecin önemli bir parçasý olarak, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) anlayýþýmýzýn kurumsallaþtýrýlarak iþ yapma biçimimizin temel unsuru
haline getirilmesi ve bu alanda daha yüksek performans deðerlerine ulaþabilmek için uzun vadeli bir iyileþtirme programýný baþlattýk. Bu çalýþmaya,
Genel Müdürlük ve Ýzmit Rafinerisi çalýþanlarý arasýndan, ilgili birimlerin temsilinin saðlandýðý KSS Çalýþma Grubunun kurulmasýyla baþladýk.
Ýlkini sizlerle paylaþmaktan memnuniyet duyduðum 2007 yýlý KSS Raporumuz, Tüpraþ KSS Çalýþma Grubunun çalýþmalarý sonucu ortaya çýkmýþtýr.
Raporlama sürecinde, mevcut performansýmýzý ve gelecek dönemlerde yapmamýz gereken çalýþmalarý daha net görme þansý yakaladýk.
Gerçekleþtirdikleri bu önemli çalýþmadan ötürü, öncelikle KSS Çalýþma Grubu üyelerimize ve onlara destek veren tüm çalýþma arkadaþlarýma
teþekkür ederim. 2008 yýlýndan itibaren, çalýþma grubumuzun daha geniþ bir katýlýmla baþarýlý çalýþmalarýna devam etmesini ve kurumsal yapýmýzda
yer edinmesini diliyorum.
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KSSnin bileþenleri olan sürdürülebilirlik, hesapverebilirlik ve þeffaflýk konularýný benimseyip iþ yapma biçiminin odak
noktasýna yerleþtirmek, günümüz küresel ekonomi þartlarýnda bir tercihten çok zorunluluk haline geldi. Bize göre, petrol
sektöründe performansýna ve insan kaynaðýna özenilen, güvenilir ve etkin bir küresel oyuncu olma hedefimize ulaþmanýn
yolu, baþarýlý bir finansal performansýn yanýnda çalýþanlarýmýz, müþterilerilerimiz, iþ ortaklarý ve tedarikçilerimiz, hissedarlarýmýz
ile faaliyetlerimizi etkileyen ve etkilenen tüm taraflarla þeffaflýk ve etik deðerler çerçevesinde saðlýklý diyalog kurmak,
çalýþmalarýmýzda ve ürettiðimiz ürünlerde çevre duyarlýlýðýný ön planda tutmak, çalýþanlarýmýza insan haklarýnýn en geniþ
ölçülerde tanýndýðý, emniyetli ve huzurlu bir çalýþma ortamý saðlamak ve içinde bulunduðumuz topluma pozitif deðer
katmaktan geçmektedir. KSS felsefesiyle iþ yapma biçimimizin þekillendirilmesi sözünden kastedilen, toplumsal yatýrýma
yönelik sosyal projeler üretmemizin de ötesinde, Tüpraþýn sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda performansýnýn
arttýrýlmasýna, paydaþlarýyla bütünlük içinde sürdürülebilir deðer üretmesine yönelik çalýþmalarýn iþ yapýþ biçiminin bir
parçasý olmasýdýr. Ýþ yapma biçimimizdeki bu duyarlýlýðýmýzýn, özellikle sosyal ve çevresel risklerin daha etkin yönetimi
ve enerji tasarrufu çalýþmalarýmýzýn sonucunda, kýsa dönemli finansal performansýmýza da olumlu katkýlarý olacaktýr. Bu
bakýþ açýsý, KSS çalýþmalarýmýzýn temelini oluþturmaktadýr.

Çevre Duyarlýlýðýný Ön Plana Taþýmak
Küresel ýsýnma konusu günümüzde önemli bir sorun olarak karþýmýza çýkýyor. Bu sorunun çözümü için tüm kurum ve
kuruluþlarýn üzerine düþen sorumluluða uygun, aktif önlemler almasý gerekmektedir. Dolayýsýyla, faaliyetlerimiz ve
ürünlerimizin çevreye karþý olumsuz etkilerini en aza indirmek, bizim de öncelikli sorumluluklarýmýzdandýr. Tüpraþ geçtiðimiz
dönemlerde olduðu gibi 2007 yýlýnda da bu alanda önemli çalýþmalar yapmýþtýr. Öncelikle, tüm rafinerilerimizin çevresel
etkilerini titizlikle ölçüyor ve etkilerin azaltýlmasýna yönelik çalýþmalar yapýyoruz. Bu çalýþmalar sonucu, 2007 yýlýnda
memnuniyet verici sonuçlara ulaþtýk. 2008 yýlý hedeflerimiz içinde de çevresel etkilerin azaltýlmasýna yönelik birçok
çalýþma bulunmaktadýr. Özellikle enerji tasarrufu alanýnda 2008 yýlýnda önemli bir performans artýþý hedefliyoruz. Üretim
tesislerimizin enerji ihtiyacýný karþýlamak için sürdürülebilir enerji kaynaklarýndan faydalanma konusunda çalýþmalarýmýz
da bulunmaktadýr. Bu kapsamda Ýzmir Rafinerisinde rüzgar enerjisinden, Batman Rafinerisinde ise güneþ enerjisinden
faydalanmaya yönelik yatýrýmlarýmýz devam etmektedir. Ürünlerimizin çevresel etkilerini düþürmek de öncelikli çalýþmalarýmýz
arasýndadýr. Avrupa Birliðinin 2009 yýlýnda üretimini beklediði, EURO V standardýndaki düþük çevresel etkili ürünlerimizi,
beklenenden çok daha önce 2008 yýlýnda piyasaya sunmuþ bulunuyoruz.

Emniyetli, Huzurlu Bir Ýþ Ortamý ve Katýlýmcý Yönetimi Saðlamak
Çalýþanlarýmýz, Tüpraþýn yarattýðý deðerin arttýrýlmasýný saðlayan en büyük itici güçtür. Bu nedenle, çalýþanlarýmýzýn saðlýk
ve emniyetini saðlamak bizim için vazgeçilmez bir önceliktir. Geçtiðimiz yýl, bu alandaki performansýmýzda belirgin geliþmeler
kaydettik.
Koç Topluluðu'nun 2006 yýlýnda Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi'ni imzalamasýyla, Topluluða karþý
sorumluluðumuzdan ötürü, biz de Küresel Ýlkeler Sözleþmesi'nin önerdiði çalýþma ilkelerini iþ hayatýmýzýn merkezinde
tutmakla yükümlüyüz. Tüpraþ olarak uzun yýllardýr uygulaya geldiðimiz ilkeler olmasýna raðmen Koç Topluluðu'nun Birleþmiþ
Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi'nin tarafý olmasý bizim de bu deðerlere olan baðlýlýðýmýzý pekiþtirmektedir. Ýnsan haklarýna
saygýlý yönetim anlayýþýmýzýn kurum kültürümüzde bulunmasý nedeniyle, geçmiþten bugüne kadar bu alanda hiçbir
olumsuzlukla karþýlaþmadýk. Gelecekte de çalýþanlarýmýza ayný þekilde eþit, þeffaf ve adil davranýþýmýzý sürdürürken,
özellikle paydaþ katýlýmý uygulamalarýyla performansýmýzý artýracaðýz.
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Katýlýmcý yönetim anlayýþýmýzý geliþtirebilmek için de birçok faaliyette bulunuyoruz. Özellikle çalýþanlarýmýzýn beklenti ve
fikirlerini öðrenmek bizim için çok önemli. 2008 yýlýndan itibaren, çalýþanlarýmýzýn da ötesinde geniþ bir paydaþ grubunun,
uluslararasý standartlara uygun bir katýlým modeliyle beklenti ve düþüncelerini öðrenerek, bu beklentilerin karar alma
süreçlerimizde daha geniþ yer bulmasý amacýyla çalýþmalara baþlayacaðýz.

Topluma Pozitif Deðer Katan Kurumsal Vatandaþlýk
Kurumsal vatandaþlýk anlayýþýmýz çerçevesinde, içinde bulunduðumuz toplumla sürdürülebilir iliþkiler kurarak, toplum refahýna olumlu katkýda
bulunmak için çok sayýda uygulama baþlattýk. Özellikle Koç Topluluðunun önderliðinde gerçekleþtirilen Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesine
destek vermeye devam edeceðiz. 2008 yýlýnda da Tüpraþ öncelikle eðitim ve saðlýk alanlarýnda olmak üzere çeþitli toplumsal yatýrým alanlarýnda
faaliyetlerini sürdürecektir.
Tüpraþ olarak Türkiye ekonomisindeki önemli yerimiz, yarattýðýmýz katma deðer ve sektör itibariyle etki alanýmýzýn geniþ olmasý nedeniyle, rol
model olma sorumluluðunu taþýyoruz. Bu nedenle baþlattýðýmýz bu çalýþmanýn diðer þirketleri de benzer faaliyetler gerçekleþtirmeleri için teþvik
etmesini dilerim.
Geçtiðimiz raporlama döneminde yakaladýðýmýz baþarýnýn mimarlarý olan, baþta çalýþanlarýmýz, hissedarlarýmýz, tedarikçi ve iþ ortaklarýmýz olmak
üzere, ilgili tüm taraflara teþekkür ederim. Sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda bugüne kadar sergilediðimiz performansýn gelecekte de artarak
devam edeceðine inanýyorum.
Saygýlarýmla,
Yavuz ERKUT
Genel Müdür
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kurumsal profilimiz | rafineri sektörünün bugünü ve yaþanan sorunlar
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KURUMSAL PROFÝLÝMÝZ
Tüpraþ, yýllýk 28,1 milyon ton rafinaj kapasitesi ile Türkiye petrol ürünleri
tüketiminin yaklaþýk %70ini karþýlayarak Türkiye ekonomisine katký
saðlamaktadýr.

Faaliyet Sahalarýmýz

Bakü
Ýstanbul
Ýzmit

Ankara
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Kýrýkkale

Ýzmir
Batman

Mersin

Ceyhan
Kerkük

Toplam Kapasite: 28,1 miyon/ton

ÝZMÝT RAFÝNERÝSÝ
Körfez / Kocaeli

ÝZMÝR RAFÝNERÝSÝ
Aliaða / Ýzmir

KIRIKKALE RAFÝNERÝSÝ
Kýrýkkale

BATMAN RAFÝNERÝSÝ
Batman

Kuruluþ Yýlý: 1961
Çalýþan Sayýsý: 1313*
Rafinaj Kapasitesi: 11,0 milyon ton/yýl
Ürün Satýþ: 11,6 milyon ton

Kuruluþ Yýlý: 1972
Çalýþan Sayýsý: 1263
Rafinaj Kapasitesi: 11,0 milyon ton/yýl
Ürün Satýþ: 10,7 milyon ton

Kuruluþ Yýlý: 1986
Çalýþan Sayýsý: 908
Rafinaj Kapasitesi: 5,0 milyon ton/yýl
Ürün Satýþ: 3,2 milyon ton

Kuruluþ Yýlý: 1955
Çalýþan Sayýsý: 474
Rafinaj Kapasitesi: 1,1 milyon ton/yýl
Ürün Satýþ: 846 bin ton

* 2008 yýlý baþlangýcýnda Körfez
Petrokimya Tesislerinin , Ýzmit
Rafinerisine dahil edilmesi ile
bu sayý 1608e ulaþmýþtýr.

Türkiyenin En Büyük Sanayi Þirketi
Koç Topluluðunun enerji þirketi Tüpraþ, tüketim merkezlerine yakýnlýk ve ham petrol ikmal avantajýna sahip dört rafineri
ve bir petrokimya2 tesisi ile ülkemizin en büyük sanayi þirketidir. Yýllýk 28,1 milyon tonluk rafinaj ve 50 bin tonluk
petrokimya kapasitemizin yaný sýra; %79,98ine sahip olduðumuz DÝTAÞ3 ve %40 iþtirakimiz olan Opet ile yarattýðýmýz
katma deðer ve ciromuzla ülkemize hizmet etmekten gurur duyarýz. Tüpraþ olarak, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi þirketi
sýralamasýnda birinci sýrada yer alýrken, 14,3 milyar YTL vergi ve diðer benzeri yükümlülük ödemesi ile Türkiye Cumhuriyeti
vergi gelirlerinin %9,3ünü saðlýyoruz.

Yüksek Rafineri Kompleksitesi
Rafinerilerin teknik derecelendirilmesinde kullanýlan önemli bir gösterge olan Nelson Kompleksite Endeksi'ne göre Tüpraþ'ýn
halen 7,08 düzeyinde olan rafineri kompleksitesi, 5,95 olan Akdeniz Rafineri Kompleksitesi'nin üzerindedir. Avrupa Birliði
ile ilgili düzenlemelere uyuma yönelik olarak devam eden yatýrýmlarýmýz tamamlandýðýnda, rafineri kompleksitemiz 7,25
düzeyine çýkacak ve Akdeniz'in yüksek kompleksiteye sahip rafinerilerinin düzeyine ulaþacaktýr. Ýzmit Rafinerisinde
yapýlmasý planlanan Fuel Oil Dönüþüm Projesi hayata geçtiðinde ortalama kompleksitenin 9,5 düzeyinde gerçekleþmesi
beklenmektedir.

Ortaklýk Yapýsý

Sermaye Yapýsý (YTL)

Koç Holding
%75

Aygaz
%20

Opet
%3

Shell O. Invt. B.V.
%1,9

Shell Türkiye
%0,1

Enerji Yatýrýmlarý A.Þ.
Ditaþ

09

%79,99

%51
%49

Hissedar Adý

Sermaye Tutarý

Yüzdesi

Enerji Yatýrýmlarý A.Þ.

127.713.792,22

%51

Diðer Ortaklar (Halka Açýk)

122.705.407,77

%49

T.C. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý

0,01

%0

Toplam

250.419.200,00

%100

Halka Açýk Kýsým

Opet
%40

Derecelendirme Notlarý
Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu FITCH Ratings, 2007 yýlýnda
Tüpraþ'ýn uzun vadeli döviz cinsi notunu 'BB' (görünüm, duraðan), uzun
vadeli yerel para cinsinden notunu 'BBB-' (görünüm, duraðan), ulusal
notunu ise AAA (görünüm, duraðan) olarak teyit etmiþtir. Tüpraþ bu
notu ile uluslararasý derecelendirme kuruluþlarýnýn Türkiye'deki þirketler
için belirledikleri kredi notlarý arasýnda en yüksek notu alan þirketlerden
biri olmuþtur. Tüpraþýn uzun vadeli döviz notu ülke notunun üzerindedir.

FITCH Derecelendirme Notu (24 Temmuz 2007)

Tüpraþ

Yabancý Para Birimi

Yerel Para Birimi

Uzun Vadeli Döviz Notu

Uzun Vadeli YTL Notu

Ulusal Not

BB (duraðan)

BBB- (duraðan)

AAA (tur)(duraðan)

2007 Hisse Performansý
En Düþük

Gelir ve Temettü
2007 yýlýnda elde edilen hisse baþýna 5,18 YTL gelirin, 4,19 YTLsi
brüt temettü olarak daðýtýlmýþ ve hisse baþýna temettü verimi %12,1
olarak gerçekleþmiþtir. Ýlgili mevzuat, yatýrým ihtiyaçlarý ve finansal
olanaklar elverdiði sürece, þirketin daðýtýlabilir kârýnýn tamamýnýn
daðýtýlmasý þirket politikamýzdýr.
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En Yüksek

Ortalama

Yýl Sonu

Deðiþim %

Tüpraþ YTL/Hisse

22.00

34.25

29.11

34.25

54

ÝMKB 100

36.629

58.231

47.430

55.538

42

4,19

2007
2,63

2006
2005
2004
2003

5,18

3,28

1,94

2,72
2,13
2,63

1,42
1,88

Ýzmit Rafinerisi bünyesinde faaliyet göstermektedir.
DÝTAÞ Deniz Ýþletmeciliði ve Tankerciliði AÞ, ham petrol ve akaryakýt taþýmacýlýðý yapmakta olan bir deniz ulaþtýrma þirketidir.

YTL/HÝSSE

Temettü
Hisse Baþýna Gelir

Rakamlarla Tüpraþ
Finansal Performans

Operasyonel Performans

milyon ABD dolarý

2003

2004

Net Satýþlar

2005

2006

2007

bin ton

7.853

8.559

11.080

14.056

17.318

Esas Faaliyet Kârý

313

557

615

585

977

Vergi Öncesi Kâr

547

695

680

705

1.235

Vergi Sonrasý Kâr

350

491

508

575

998

Petrokimya Üretim

Finansal Borçlar

290

268

357

522

597

Petrokimya Satýþ

Net Borç

-405

-565

-421

259

-229

Özkaynak Kârlýlýk Oraný

0.15

0.22

0.22

0.25

Net Çalýþma Sermayesi

790

808

997

750

Yatýrým Harcamasý

84

186

254

274

355

2005

2004

2003

2006

2007

Ýþlenen Ham Petrol

23.937 24.508

25.495

26.192 25.590

Petrol Ürünleri Üretim

22.200 22.701

23.889

24.591 23.980

Petrol Ürünleri Satýþ

23.749 23.805

24.965

26.137 26.328

105

105

55

74

87

84

49

76

59
60

Ürün Dýþ Satýmý (petrokimya dahil)

3.002

3.376

4.609

6.242

6.391

0.34

Ürün Dýþ Alýmý (petrokimya dahil)

1.638

986

1.052

1.823

2.279

1.113

Çalýþan Personel Sayýsý

5.334

5.187

5.153

4.439

4.507
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Altyapý, Lojistik ve Depolamada Üstün Konum
Türkiyenin ham petrol ve ürün depolama kapasitesinin %65ini
oluþturan depolama alt yapýmýz, 20 günlük zorunlu stok tutma miktarýnýn
4 katýna ulaþmaktadýr. Sadece ürün olarak incelendiðinde Tüpraþ,
Opet ile birlikte Türkiyenin toplam ürün depolama kapasitesinin
%53,3üne sahiptir.
Ürün

Toplam

2,1

3,2

5,3

BP

Balpet

Opet

Turkuaz
Total
Aytemiz

Diðerleri
Altýnbaþ

Aktaþ

Shell
Enerji

Petline
Poaþ

Tüpraþ Depolama Kapasitesi (milyon ton)
Ham Petrol

Tüpraþ

Tuta
Siyam

Bölünmez

Delta

Tüpraþ ve Pazar Karþýlaþtýrmasý 2007
2007 yýlýnda,
Beyaz ürün satýþlarýndaki pazar payýmýzý piyasadan daha hýzlý büyüyerek
arttýrdýk.

Benzin, %
4,6
-2,9

Sektör içinde Tüpraþa duyulan güven ve müþteri memnuniyetine
verdiðimiz önemin sonucu, sektöre kýyasla daha hýzlý bir büyüme
kaydettik.
Toplam benzin tüketimi %2,9 azalýrken, yurtiçi benzin satýþlarýmýzý
%4,6 oranýnda; toplam motorin tüketimi %8,1 oranýnda büyürken
yurtiçi motorin satýþlarýmýzý %11,1 oranýnda arttýrmayý baþardýk.

Motorin, %
11,1
8,1

Pazar Büyümesi
Tüpraþ Büyümesi
Kaynak: Tüpraþ, PetDer

Beyaz Ürünler, %
9,2
6,1

Gelir Tablosu
Gelir Tablosu
milyon ABD dolarý

2006

2007

%Fark

Net Satýþ

14.056

17.318

23

Brüt Kâr

807

1.390

72

Faaliyet Giderleri

-222

-413

86

Net Esas Faaliyet Kârý

585

977

67

Diðer Faaliyet Gelir, Net

144

268

85

Finansman Giderleri

-21

-4

-80

Vergi Öncesi Kâr

705

1.235

75

Net Dönem Kârý

575

998

74

Not: Finansal veriler hakkýnda detaylý bilgiye internet
sitemizdeki Yatýrýmcý Ýliþkileri bölümünden* ulaþabilirsiniz.

* http://www.tupras.com.tr
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2007 Yýlýnda Ödenen Vergiler
milyon YTL

Ödenen Vergi
(Toplam)

Ö.T.V.

K.D.V.

Muhtasar

Damga
Vergisi

Kurumlar
Vergisi

Peþin
Vergi

Toplam

12.741

1.144

115

11

12

180

14.202

2007 Yýlýnda Alýnan Ödüller
ÝMMÝB (Ýstanbul Maden ve Metaller Ýhracatçý Birlikleri)'in "2007 Ýhracat Yýldýzlarý" ödül kategorisinde
sektörel deðerlendirme sonucu birincilik ödülü,
ÝMMÝB (Ýstanbul Maden ve Metaller Ýhracatçý Birlikleri)'in "2007 Ýhracat Yýldýzlarý" ödül kategorisinde
genel (birlik geneli) deðerlendirme sonucu birincilik ödülü,
ÝSO (Ýstanbul Sanayi Odasý)'nun 2007 yýlý Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluþu Araþtýrmasýnda
Üretimden Satýþlar ve Kârlýlýk kategorilerinde birincilik ödülü,
ÝSO (Ýstanbul Sanayi Odasý)'nun 2007 yýlý Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluþu Araþtýrmasýnda
Ýhracat kategorisinde ikincilik ödülü,
Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý tarafýndan düzenlenen "Dýþ Ticaret Haftasý" etkinlikleri
çerçevesinde, 2007 yýlýnda 6.4 milyon ton ürün ihracýmýz sonucu ülkemize saðladýðýmýz 3.38
milyar ABD dolarý döviz girdisi ile Türkiye' nin ihracat ikinciliði ödülü,
Capital Dergisinin yaptýðý Türkiyenin 500 Büyük Özel Þirketi araþtýrmasýnda 2007 yýlý birinciliði,
Capital Dergisinin yayýnladýðý Accountability Rating Türkiye etik hesapverebilirlik araþtýrmasý
2007 yýlý altýncýlýðý,
Ülkemizde ilk kez yapýlan FORTUNE 500 listesinde 2007 yýlý birinciliði,
KSO (Kocaeli Sanayi Odasý) Þahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri yarýþmasýnda Baþarý Ödülü.

RAFÝNERÝ SEKTÖRÜNÜN BUGÜNKÜ DURUMU VE YAÞANAN SORUNLAR4
Enerji verimliliðinde kaydedilen önemli ilerlemelere karþýn, nüfusu artan dünyanýn enerji ihtiyacý da hýzla artmaktadýr.
Son 50 yýlda dünyanýn birincil enerji tüketimi 2,7 kat yükselmiþtir. Geliþen teknoloji ve süregelen alternatif enerji kaynaðý
arayýþlarýna raðmen fosil yakýtlar en temel enerji kaynaðý olmaya devam etmektedir. Son 5 yýllýk dönemde, fosil yakýtlarýn
birincil enerji tüketimi içindeki payýnýn %85ten %88e yükselmiþ olmasý önemlidir.
Petrol hâlihazýrda %40lýk oranla fosil yakýtlar içinde en yüksek paya sahiptir. Son 50 yýlda dünya petrol tüketimi %124
oranýnda yükselmesine karþýn rafinaj kapasitesi %116 oranýnda artmýþtýr. Son 5 yýllýk dönemde ise %9,5 oranýnda artan
petrol tüketimine karþýn rafinaj kapasitesi sadece %5,4 oranýnda yükselmiþtir. Deðiþen çevre mevzuatý, hazýr pazar,
maliyet ve süre avantajlarý nedeniyle yeni rafineri kurulmasý yerine, mevcut rafinerilerin ürün konfigürasyonunu pazarda
ihtiyaç duyulan ürün cinsini karþýlayacak þekilde geliþtirmek üzere dönüþüm üniteleri kurulmasý sektörde ön plana
çýkmaktadýr.
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Artan demir çelik fiyatlarýnýn yaný sýra sýnýrlý sayýda olan rafineri inþaat þirketlerinin spekt yatýrýmlarý ile artan iþ yükü
nedeniyle yeni rafineri kurulum maliyetleri hýzla yükselirken, projelerde önemli gecikmeler izlenmektedir. Tüketim artýþýnýn
gerisinde kalan rafinaj kapasite artýþý deðiþen çevre standartlarý yüksek dönüþüm ünitelerine sahip kompleks rafinerileri
sektörde avantajlý duruma getirmiþtir. 2007 yýlýnda Akdeniz'de yüksek dönüþüm ünitelerine sahip kompleks rafineriler,
basit rafinerilere göre varil baþýna 3,38 ABD dolarý daha yüksek rafineri marjý elde etmiþtir. Yeni kapasite ilavesinde
yaþanan zorluklar nedeniyle devam eden rafinaj darlýðý da dikkate alýndýðýnda, yakýn gelecekte rafinaj sektörünün kârlý
konumunu sürdürmesi beklenmektedir.

Brent ham petrolünün fiyatý son beþ yýllýk dönemde yaklaþýk üç kat artýþla 25 dolar/varilden 2007 yýlýnda ortalama 72,5 dolar/varil düzeyine
yükselirken yýlý 95 dolar/varilin üzerinde kapatmýþtýr. 2007 yýlýnda 85,8 milyon varil/gün düzeyinde olan ham petrol talebine karþýn arz, talebin
biraz altýnda 85,6 milyon varil/gün olmuþtur. 2008 yýlýnda petrol fiyatlarýnýn 96 dolar/varil düzeyinden 145 dolar düzeylerine yükselmesinin en
önemli nedeni yavaþlayan küresel talep artýþýna raðmen geliþmekte olan ülkelerin canlý talebi ve ham petrol arzýnda 2008 yýlý içinde ortaya çýkan
arz kesintilerin yaný sýra OPECin üretimi arttýrmamasý ve OPEC dýþýndaki üreticilerde teknik nedenlerden dolayý oluþan rezerv/üretim daralmasýdýr.
Bilindiði üzere rafineri marjlarýný belirleyen en temel etken petrol ürünleri fiyatlarýnýn ham petrol fiyatlarýna göre izlediði seyirdir. 2008 yýlý ilk altý
aylýk dönemde Benzin-Nafta fiyatlarýnda ABDdeki zayýf ekonomik görünümün paralelinde düþük bir seyir oluþmuþ olmasýna raðmen, Çin ve
Hindistan olmak üzere geliþmekte olan ülkelerde güçlü orta distilat talebinin devam etmesi beklenmektedir. Ürün bazýnda bakýldýðýnda, Avrupada
yýldan yýla artan orta distilat açýðýyla 2006 yýlýnda 310 bin varil/gün olan jet yakýtý açýðýnýn 2008 yýlýnda 350 bin tonun üzerine çýkmasý
beklenmektedir.
Ayný þekilde 2007 yýlýnda 650 bin varil/gün olan motorin açýðý ise 2008 yýlýnda yaklaþýk 760 bin varil/güne yükselecektir. Geliþmekte olan
ülkelerde olduðu gibi Avrupada artan dizel araç kullanýmý, motorin talebinin yýldan yýla artmasýna neden olmaktadýr. Buna karþýn motorin üretimini
arttýracak rafineri dönüþüm üniteleri yapýmýndaki gecikmeler, açýðýn büyümesine neden olmakta, bu durum yükselen ham petrol fiyatýnýn talep
üzerindeki baskýsýna raðmen Akdeniz rafineri marjýnýn güçlü seyretmesini kolaylaþtýrmaktadýr.
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Metin içinde kullanýlmýþ olan istatistiki veriler, Uluslararasý Enerji Ajansý (IEA) ve BP istatistik yýllýðýndan elde edilmiþtir.

nasýl çalýþýyoruz

kurumsal yönetim ve organizasyonel yapý | tedarik zincirimiz | üretim | proje ve yatýrýmlar
| satýþ-pazarlama |kalite ve yönetim-biliþim sistemleri | iç denetim
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KURUMSAL YÖNETÝM VE ORGANÝZASYONEL YAPI
Tüpraþ, Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yayýmlanan Kurumsal Yönetim Ýlkelerine uymayý ve geliþen koþullara baðlý
olarak uyum saðlanacak konularda düzenlemeler yapmayý benimsemiþtir.
Tüpraþ, 2007 yýlýnda Sermaye Piyasasý Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ýlkeleri doðrultusunda Pay Sahipleri, Kamuyu
Aydýnlatma ve Þeffaflýk, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana baþlýk altýnda yapýlan Kurumsal
Yönetim Derecelendirme Raporu'nun sonucunda 10 üzerinden 7,91 (%79,12) notu ile derecelendirilmiþtir. Ýlk
derecelendirmede ulaþýlan bu not ile SPK Kurumsal Yönetim Ýlkeleri'ne önemli ölçüde uyum saðladýðýmýzý ve gerekli
politika ve önlemleri uygulamaya koyduðumuzu, kamuya ve hissedarlarýmýza verdiðimiz deðeri tescil ettirmiþ olduk. Söz
konusu ilkelerin yürütülmesi þirketimizin temel amaçlarýndan olup, þirketimizce sürdürülen çalýþmalar bu ilkelerin sorumluluðu
çerçevesinde takip edilmektedir.

Bu konu hakkýnda ayrýntýlý bilgiye internet sitemizdeki Kurumsal Yönetim
Ýlkelerine Uyum Raporumuzdan ulaþabilirsiniz.*

Denetim Komitesi

Yönetim Kurulu

Ýzmir Rafinerisi

Risk Yönetim Komitesi

Kýrýkkale Rafinerisi

Kurumsal Yönetim Komitesi
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Genel Müdür

Etik Kurul

Savunma
Sekreterliði

Genel Müdür
Yardýmcýlýðý
(Teknik)

Hukuk
Baþ Müþavirliði

Ýzmit Rafinerisi

Genel Müdür
Danýþmanlýðý

Genel Müdür
Yardýmcýlýðý
(Ýdari)

Teknik Denetim
Müdürlüðü

Genel Müdür
Yardýmcýlýðý
(Ticari)

Batman Rafinerisi

Mali Denetim
Müdürlüðü

Genel Müdür
Yardýmcýlýðý
(Mali)

Üretim Planlama
Müdürlüðü

Emniyet Çevre
Müdürlüðü

Satýþ Pazarlama
Müdürlüðü

Mali Ýþler
Müdürlüðü

Teknik Servisler
Müdürlüðü

Sosyal Ýþler
Müdürlüðü

Ham Petrol Ýkmal
Müdürlüðü

Finansman
Müdürlüðü

Proje ve Yatýrýmlar
Müdürlüðü

Ýnsan Kaynaklarý
Müdürlüðü

Dýþ Ticaret
Müdürlüðü

Özel Projeler
Müdürlüðü

Kurumsal Ýletiþim
Müdürlüðü

Fiyatlandýrma
Müdürlüðü

Yatýrýmcý Ýliþkileri ve
Stratejik Planlama
Müdürlüðü

Malzeme Ýkmal
Müdürlüðü

Enerji Yönetimi
Müdürlüðü

Bilgi Sistemleri
Müdürlüðü
Finansal
Raporlama
Müdürlüðü

Tüpraþta Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ve Genel Müdürlük görevleri farklý kiþilerce ifa edilmektedir. Tüpraþ Yönetim Kurulu, 7 üyeden oluþmakta
olup Genel Müdürümüz Yavuz Erkut dýþýndaki tüm üyeler icracý olmayan üye statüsündedir. Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarýný saðlýklý
olarak yerine getirmesi amacýyla Denetim Komitesi, Risk Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Etik Kurul oluþturulmuþtur. Denetim
Komitesi iki icracý olmayan üyeden, Risk Yönetim Komitesi ikisi icracý olmayan, biri icrada görevli, toplam 3 üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi
iki icracý olmayan üyeden ve Etik Kurul biri icracý olmayan, ikisi icrada görevli toplam üç üyeden oluþmaktadýr. Yönetim Kurulu ve Alt Komitelerinde
baðýmsýz üye bulunmamaktadýr.5 Yönetim Kurulu ve Alt Komite üyeleri hakkýnda daha detaylý bilgiye internet sitemiz üzerindeki Tüpraþ Hakkýnda
bölümünden ulaþabilirsiniz.**
Þirketin tüm performans alanlarýnda olduðu gibi sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki performansý konusunda da Tüpraþ Genel Müdürü,
Yönetim Kuruluna karþý doðrudan sorumludur. Tüpraþ çalýþaný olma bilinciyle, bütün çalýþanlarýmýz da bu sorumluluðu bireysel olarak taþýmaktadýr.
Kurumsal planda, bu alandaki yetki ve sorumluluklar çeþitli uzmanlýk birimleri arasýnda görev alanlarýna göre paylaþtýrýlmýþtýr.

5
Yönetim Kurulu ve Alt Komiteleri üyelerinin icracý olmama ve baðýmsýzlýk tanýmlamalarýnda, ilgili SPK mevzuatýndaki ölçütler esas alýnmýþtýr.
* http://www.tupras.com.tr/detailpage.tr.php?lPageID=5208
** http://www.tupras.com.tr/detailpage.tr.php?lPageID=35

TEDARÝK ZÝNCÝRÝMÝZ
Tüpraþta tedarik süreci, ham petrol, yarý mamul, son ürün ve malzeme ikmal iþlemlerinden oluþmaktadýr. Bu iþlemler
ham petrol ikmal, malzeme ikmal ve dýþ ticaret müdürlüklerimiz tarafýndan yönetilmektedir.
Ürünlerimizin ana hammaddesi olmasý nedeniyle, ham petrol temel tedarik kalemini oluþturur. Planlanan üretimin
gerçekleþtirilebilmesi için gerekli ham petrolün az bir kýsmýný yerli üretimden, büyük bir kýsmýný ise ithal ham petrolden
temin ederek üretimin devamlýlýðýný ve ülke ihtiyacýnýn karþýlanmasýný saðlamaktayýz.
Ham petrol tedarik kaynaklarýmýzýn çeþitlendirilmesi, tedarik zincirinde riskin daðýtýlmasý, fiyat ve navlun avantajý
saðlanmasý ve þirketin operasyonel kabiliyetinin arttýrýlmasýna yönelik olarak ham petrol alým operasyonlarýnda
optimizasyona gidilmektedir. Ýran, Rusya, S. Arabistan ve Suriye gibi ülkelerin ulusal petrol þirketleriyle yýllýk anlaþmalar
yapmakta ve rafinerilerimizde iþlediðimiz ham petrolün büyük bir kýsmýný bu anlaþmalar aracýlýðýyla ithal etmekteyiz.
Bunun yaný sýra, ürün taleplerinin gerektirdiði özelliklere sahip ham petrol türleri için tedarik esnekliðini ve ilave
opsiyonlarýný artýrmaya yönelik çerçeve anlaþma alýmlarý gerçekleþtiririz. Ayrýca piyasa koþullarý izlenerek zaman zaman
spot piyasadan yapýlan alýmlarýn yaný sýra iþlenen ham petrolün %8,1lik kýsmýný da yerli ham petrolden karþýlamaktayýz.

2007 yýlýnda 25,4 milyon
ton ham petrol tedarik
edilmiþtir. Günlük olarak
hesaplandýðýnda
526 bin varile denk gelen
bu rakam Tüpraþýn üretim
gücünün en önemli
göstergelerinden biridir.
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Ham Petrol Tedarik Kaynaklarý (milyon ton)

Kazakistan

Rusya

Ýtalya
Azerbaycan
Türkiye

Suriye
Irak
Cezayir

Ýran

Libya

Suudi Arabistan

Ýtalya

Rusya

Azerbaycan

Türkiye

2004 0,1

2004

5,8

2004

2004

2,3

2005
2006

2005
2006

7,1
6,7

2005
2006

2,2
2,2

2007

9,1

2005 0,1
2006 0,1
2007

2007

2,1

2007

0,4

Irak

Kazakistan
2004
2005
2006 0,1
2007
0,5

Cezayir

Libya

Suriye

Suudi Arabistan

2004

2004

4,8

2004

1,2

2005
2006

2005
2006

0,4

2004

0,9
0,5

5,8

2004

4,6
4,5

2005
2006

2004

3,5

2005
2006

2005
2006

0,3

2005
2006

2007

2007

0,1

2007

0,9

7,0
8,9

3,5
3,5

2007

8,9

2007

0,2

2007

3,3

0,4

Ýran

Ayrýca gerekli durumlarda, Dýþ Ticaret Müdürlüðümüz tarafýndan, üretimle karþýlanamayan piyasa taleplerini karþýlayabilmek amacýyla ürün ve
ürüne dönüþtürülmek üzere yarý mamul ithalatý da gerçekleþtirilmektedir.
Ülke ihtiyacýnýn kesintisiz saðlanmasýnýn büyük önem arz ettiði ham petrol, ürün ve yarý ürün alýmlarýnýn gerçekleþtirilebilmesi için limandan
yükleme iþlemi ile beraber, SAP sistemi üzerinde satýn alma sipariþi açýlmaktadýr. Ýþlem, kargo bazýnda teslimata ve firelerin hesaplanmasýna
kadar bu sistem üzerinden yürütülürken, finansman da dahil olmak üzere ilgili tüm birimler sipariþin üzerindeki tüm kargo bilgilerine eþ zamanlý
olarak ulaþabilir.
Ham petrol, ürün ve yarý ürün tedariki dýþýndaki tüm ihtiyaçlar Malzeme Ýkmal Müdürlüðümüzce Tüpraþ Malzeme Ýkmal Standardý uyarýnca,
stoklu malzemeler grubundaki ürünler ise otomasyon sistemi ile tedarik edilmektedir. Ýþ birimleri, anlýk ihtiyaçlarýný ise ürün özelliklerini de belirterek
talep eder. 2008 yýlýnda devreye alýnacak yeni SAP modülü ile, malzeme alýmlarýnýn tamamý, ihtiyaç belgesinin alýnmasý, ihaleye çýkma, tedarikçi
deðerlendirme, teklif deðerlendirme ve bunlarýn sonucu olan satýn alma sipariþine dönüþtürme süreçleri de bu sistem üzerinden gerçekleþtirilecektir.
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Tüpraþýn temel tedarik kaynaðýný Tüpraþ Tedarikçi Havuzu oluþturur. Ýhtiyaç duyulmasý muhtemel tüm kalemlerde ürün
arz eden büyük kuruluþlar, gerek firmanýn kendi talebiyle, gerekse Tüpraþ uzmanlarýnýn araþtýrmalarý sonucu belirlenerek
bu veri tabanýna dahil edilir. Kayýtlý tüm tedarikçiler çalýþma/hizmet koþullarý, fiyatlandýrma, teslimat kalitesi gibi birçok
parametrede deðerlendirilir. Tüpraþa tedarik saðlayan firmalar, hizmet performanslarýna göre olumlu ya da olumsuz
deðerlendirilerek tekrar puanlanýr. Satýn alma uzmanlarýmýz ihtiyaç duyulan ürün özelliðine uygun ürün arz edebilen ve
yeterli puana sahip firmalardan fiyat teklifi almaktadýr. Satýn alma þartnamelerinde ürün özellikleri, kalite, teslimat þekilleri,
çevre, saðlýk þartlarý türünden koþullar tanýmlanmýþtýr. Bu koþullar arasýnda çevresel etkilere özellikle dikkat edilmektedir.
Satýn alýnacak her parti malzemenin özellikleri, kendi laboratuvarlarýmýzda veya kurum dýþý laboratuvarlarda test edilir.
Herhangi bir özelliði þartnamede tanýmlanmýþ yeterliliðin altýnda olan ürün satýn alýnmaz. Mal tedariklerinde, iletiþim
kolaylýðý, taþýma maliyetlerindeki avantajlarýnýn yaný sýra yerel ekonomiye saðlayacaðý pozitif etkilerinden dolayý yerel
tedarikçilerle çalýþmayý tercih ederiz. Ancak öncelikli tercih kriterlerimiz, ürünle ilgili beklentilerin eksiksiz karþýlanmasý,
hizmet kalitesi, çalýþma koþullarý ve maliyetlerdir.

Tedarik sürecinin en kritik etaplarýndan biri de ürünlerin fiziki ikmalidir. Tedarik edilen ürünlerin arasýnda taþýnmasý esnasýnda ortaya çýkabilecek
sorunlardan dolayý doðaya ve insan saðlýðýna zarar verebilecek birçok ürün kalemi vardýr. Bu ürünlerin taþýnmasýnýn oluþturduðu risklerin bertaraf
edilmesi amacýyla, ilgili ürüne yönelik tedbir ve çalýþma þartlarýný belirler ve tedarikçilerin bu koþullarý eksiksiz yerine getirmesini bekleriz. Bu
koþullarý yerine getirebiliyor olmak, satýn alma karar sürecimizin ön koþullarýndandýr.
Ham petrol de taþýnmasýnda özellikle çevresel etki açýsýndan riskler
barýndýran bir ürün grubudur. Ýzmit ve Ýzmir Rafinerilerine sadece deniz
yoluyla ham petrol ikmali yapýlmaktadýr. Dolayýsýyla risklerin bertarafýný
gerektiren, deniz nakli süreci ve rafineriye ikmal olmak üzere iki temel
etap bulunur. Bu etaplarda, ikmal güvenliðini saðlamak için
tedarikçilerimizden, taþýmayý yapacak tankerlerde bazý standartlarýn
bulunmasýný talep ederiz. Özellikle, ham petrol ithalinde ISO 9001 ve
sýnýf sertifikalarýna sahip ISPS Kod (International Ship and Port
Facility Security Code) koþullarýna uygun ve limanlar tarafýndan kabul
gören deniz tankerleri kullanýlmak zorundadýr. Böylelikle taþýma sýrasýnda
doðabilecek riskler büyük ölçüde azaltýlmýþ olur. Limandan Rafineriye
ikmalin þartlarýný belirleyen kapsamlý bir dolum standardýmýz da
mevcuttur. Tüm bu tedbirlere raðmen oluþabilecek herhangi bir kaza
veya sýzýntýya karþý mücadele edebilmek için, her rafinerimizde gerekli
donaným bulunmakta ve düzenli olarak tatbikatlar yapýlmaktadýr.
Böylelikle emniyet, çevre ve insan saðlýðýna yönelik riskler en aza
indirilmektedir. Ayrýca, Þirketimizin IOPC Fund 1992ye (1992 Fund)
taraf olmasý nedeniyle, kara sularýmýzda oluþabilecek bir kaza durumunda
üçüncü kiþilerin uðrayacaðý muhtemel zarar riski en aza indirilmiþtir.
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2007 Tedarik Operasyonlarý
2007

Genel
Müdürlük

Ýzmit
Rafinerisi

Toplam
(Adet)

Toplam
(Yüzde)

Yerel6 Alým

361

3.975

4.336

88,11

Yurtdýþý Alým

47

412

459

9,33

(Alým Dosyasý)

Özel Üretim
Toplam

-

126

126

2,56

408

4.513

4.921

100

2007 Tedarik Bütçesi
(Gýda Hariç)

Tutar

Oran

bin YTL

yüzde

Sarf

42.550

88,09

Yatýrým

5.755

11,91

Yerel Alým

12.275

25,41

Yurtdýþý Alým

36.030

74,59

Toplam

48.305

100

Harcama Alaný

Tedarik Kaynaðý

Yerel Alým terimi yurtiçindeki tedarikçilerden, herhangi bir yurtdýþý ödeme yapýlmaksýzýn gerçekleþtirilen alým iþlemlerini tanýmlamak için kullanýlmaktadýr.

ÜRETÝM
Üretimin en stratejik etaplarýndan biri planlamadýr. Planlama sürecimiz, Process Industry Modelling System (PIMS)
ve ona ham petrollerle ilgili veri hazýrlamak için kullanýlan Crude Manager biliþim sistemleri yardýmýyla gerçekleþtirilir.
Bu sistemler sayesinde alýmý programlanan ya da stoktaki ham petrol ve diðer hammaddelerden, verilen talep ve tahmini
fiyatlar doðrultusunda hangi üründen, hangi kalitede, ne kadar üretilebileceði hesaplanýr. Daha sonra modelleme sistemi
ile çeþitli parametreler vasýtasýyla, ürün kalemleri arasýnda optimizasyon yapýlarak iç ve dýþ talebi karþýlayacak en uygun
ürün yelpazesi belirlenir. Bu sistemler sayesinde toplam verimliliðimiz ve kârlýlýðýmýz önemli ölçüde arttýrýlmýþ olur.

Ürünlerimizin tamamý
TSE tarafýndan
belirlenen
gerekliliklerin de
üzerinde üretilir.

Üretilen her parti ürünün analizi yapýlýr, numuneleri saklanýr, raporlanýr ve etiketlendirilmesi yapýlýr. Ayrýca bütün ürünlerimizin
MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) formu da bulunmaktadýr. Bu formlarda ürünlerimizin içeriðinden kaynaklanan
tüm teknik özelliklerinin yanýnda, ayrýntýlý çevresel etkileri, saðlýða karþý etkileri, acil durumlarda ne þekilde müdahale
edilmesi gerektiði gibi bilgiler de yer almaktadýr. 2008 yýlýnda, mevcut tüm MSDS formlarýnýn revizyonu yapýlarak, ürün
bilgilerimiz güncellenecektir.
2006 yýlýna göre düþük maliyetinden dolayý daha aðýr ve yüksek kükürtlü ham petrol iþlenmesine raðmen, dönüþüm ve
kükürt giderme ünitelerinin etkin kullanýmý sonucunda toplam üretimimiz içinde beyaz7 ürünlerin payý 328 bin ton artýþla
%67,5e yükseltilmiþtir.
Siyah ürünler içinde yer alan ve fuel oile göre daha yüksek katma deðere sahip asfaltýn
toplam üretimimizdeki payý %9,0dan %9,5e yükseltilmiþtir. Böylelikle ithal imkaný sýnýrlý
olan asfaltta ülke ihtiyacýnýn tamamý karþýlanabilmektedir. 2007 yýlý ortasýndan itibaren
devreye alýnan yatýrýmlar (Ýzmit Rafinerisi Dizel Kükürt Giderme ve CCR Reformer Ünitesi)
sonucunda beyaz ürünler içinde düþük kükürtlü ve yüksek katma deðerli jet yakýtý ile birlikte
orta distilatlarýn payýnda da artýþ saðlanmýþtýr. Jet yakýtýnýn üretim içindeki oraný %8,8den
%10,8e yükselirken toplam orta distilatýn üretim içindeki oraný da %39,7den %40,4e
ulaþmýþtýr.
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Ürün Verimliliði Karþýlaþtýrmasý
%31,0

Motorin

%29,6

Motorin

%7,0
%23,9

Diðer beyaz

%6,8
%23,0

Diðer beyaz

%9,0

Siyah
Asfalt

%14,7
%5,7
%8,8

Benzin
Nafta
Jet yakýtý

2006

2007

%9,5

Siyah
Asfalt

%16,6
%3,7
%10,8

Benzin
Nafta
Jet yakýtý

EURO V
Avrupa Birliðinin aldýðý karar uyarýnca 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren akaryakýt ürünlerinde EURO V Standartlarýna geçilecektir. EURO V
Standardýnýn mevcut uygulamadan farký, akaryakýt ürünlerinin içeriðini oluþturan kükürt, benzen ve aromatik gibi maddelerin kompozisyonunda
yapýlacak iyileþtirmelerle, çevresel etkileri daha da düþürülmüþ ürünlerin piyasaya sunulmasýdýr.
EURO V Standardýna göre ürün özelliklerindeki temel deðiþiklik, motorin ve benzinde kükürt miktarý ile benzinde ilave olarak benzen ve aromatik
oranlarýnda olacaktýr. Örneðin EURO V Spektine göre, mevcut durumda 95 oktan kurþunsuz benzindeki kükürt miktarý 50 mg/kgdan 10
mg/kga, benzen hacmi %2,5tan %1e (en fazla), aromatiklerin oraný ise %50den %35e (en fazla) düþürülecektir.
Ýzmit Rafinerisi 2007 yýlý itibariyle EURO V Standardýnda motorin üretimi yapabilme kapasitesini oluþturacak yatýrýmlarý tamamlamýþ olup,
talep doðrultusunda üretim yapmaktadýr. Üretimin yeni standarda göre planlanmasý kapsamýnda Mayýs 2008den itibaren stoktaki tüm motorinin
kademeli olarak eritilmesine baþlanacak ve Haziran ayýndan itibaren yeni EURO V spektine uygun ürünlerin üretimine geçilecektir. Bu sayede
Temmuz 2008 itibariyle piyasaya arz edilecek tüm ürünlerimiz, Türkiye ürün normlarý 50 mg/kg (EURO IV) olmasýna raðmen Avrupa Birliði
tarafýndan öngörülen tarih olan 1 Ocak 2009dan 7 ay önce, taleplere cevap verecek þekilde EURO V Standardýna uygun hale getirilmiþ
olacaktýr.
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Beyaz Ürünler: LPG, Solvent, Nafta, Benzin, Jet Yakýtý, Gazyaðý, Motorin, Soðuk Ýþlem Yaðý, Madeni Yað, Wax, Extract, HVGO.
Siyah Ürünler: Fuel Oiller, Asfalt, Clarified Oil, Kükürt.

PROJE VE YATIRIMLAR
Rafinerilerimizi modernize ederek ürün verimliliklerini arttýrmanýn yaný sýra Türkiyede zorunluluk arz etmeyen, Avrupa Birliðinde gelecekte yürürlüðe
girecek çevre standartlarýna uygun ürünler üretmek ve böylece kurumumuzun rekabet gücünü arttýrmak için oluþturduðumuz Ana Yatýrým Planýný
hayata geçirmek için 2005 yýlý sonundan itibaren hýzla çalýþýyoruz. Ana Yatýrým Planý kapsamýnda, 2007 yýlýnda, rafinerilerimizde toplam 413
milyon YTL (355 milyon ABD dolarý) yatýrým harcamasý gerçekleþtirilmiþ olup son iki yýldaki toplam yatýrým harcamasý 629 milyon ABD dolarýdýr.
Yatýrým projelerindeki temel hedefimiz, rafinerilerin modernizasyonu, üretim kapasitesi ve kârlýlýðýn arttýrýlmasýnýn yaný sýra, Avrupa Birliði çevre
standartlarýna uygun ürün ve üretim þartlarýný tesis etmek, üretimde saðlýk ve emniyet þartlarýný mümkün olan en yüksek standartlara taþýmak,
enerji verimliliðini arttýrarak bir yandan kârlýlýðý yükseltirken, diðer yandan da çevresel etkileri azaltmaktýr.
26 Ocak 2006 tarihinde baþlayan yeniden yapýlandýrma sürecinde, dizel kükürt giderme, benzin iyileþtirme, fuel oil dönüþüm gibi büyük ölçekli
yatýrým projelerinin yaný sýra Tüpraþýn operasyonel etkinliðini artýracak, enerji verimliliðine ve kârlýlýðýna çok önemli katkýlar saðlayacak orta ve
küçük ölçekli yaklasýk 60 adet yatýrým projesi de bu dönemde baþlatýlmýþ olup hýzla devreye alýnmaktadýr. Bu projelerin baþlýcalarý arasýnda ürün
ve ham petrol tanklarý inþaasý, enstrüman ve elektrik sistemleri geliþtirilmesi, vagon dolum ve boþaltma, ham petrol paçallama, ürün hazýrlama,
DCS kontrollü satýþ sistemleri, enerji ve buhar üretim sistemlerinin iyileþtirilmesi sayýlabilir. Her biri birçok þirket için çok önemli birer yatýrým
niteliðinde olan bu projeler Tüpraþýn daha da esnek ve güçlü biçimde operasyonlarýný sürdürmesini saðlayacaktýr. Ana Yatýrým Planý kapsamýndaki
Dizel Kükürt Giderme Ünitesi projelerinin hedefi Avrupa Birliði motorin standartlarýna uygun üretim yapmaktýr. Avrupa Birliði'nde 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren yürürlüðe girecek olan 10 ppm (aðýrlýkça %0.001) kükürt hedefine bugünden ulaþýlmýþtýr.
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Ýzmit Rafinerisi Dizel Kükürt Giderme Ünitesi'nin de 2007 yýlýnda devreye alýnmasýyla Tüpraþ'ýn
AB Euro V spektlerinde düþük kükürtlü 10 ppm motorin üretim kapasitesi 2,5 milyon ton (8.500
m3/gün) daha artarak toplam motorin üretim kapasitesi 5,4 milyon tona yükselmiþtir.
Ýzmit Rafinerisi'nde 2007 yýlýnda devreye alýnan CCR Reformer Ünitesi sayesinde Tüpraþýn
kurþunsuz benzin üretim kapasitesi 2007 yýlýnda 1 milyon ton (4.500 m3/gün) daha artarak
toplam benzin üretim kapasitesi 4,9 milyon tona yükselmiþtir. Kurþunsuz benzin üretiminde
benzen, kükürt ve aromatik için geçerli Avrupa Birliði spesifikasyonlarýnda üretim yapýlabilmesi
yönünde gerekli yatýrým çalýþmalarýný sürdürmekteyiz.

Yatýrým Harcamasý (milyon ABD dolarý)
2007

355

2006

275

2005

254

2004
2003

186
84

Devam Eden Önemli Projeler
Benzin Ýyileþtirme Projeleri
Bu projeler 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren Avrupa Birligi'nde
kurþunsuz benzinde geçerli kükürt içeriðinin maksimum 10
ppm, aromatik deðerinin maksimum %35 ve benzen içeriðinin
de %1 oranýna indirgenmesine yönelik olarak uygulamaya
alýnmýþtýr. Bu kapsamda, Ýzmit Rafinerisi Benzin Ýyileþtirme
Üniteleri ve Oxygenate Tanký Tesisi ile Ýzmir Rafinerisi Benzin
Spesifikasyonlarýný ve Aromatik Deðerlerini Ýyileþtirme
projeleri yürütülmektedir.
Kýrýkkkale Rafinerisi Dizel Kükürt Giderme ve Reformer
Ünitesi Tesisi
Projenin temel amacý motorinde istenilen kükürt deðerlerinin
saðlanmasý olup ayrýca kurþunsuz benzin üretimini arttýrarak
Avrupa Birliði 2009 kurþunsuz benzindeki benzen
standartlarýný saðlayacak proses yatýrýmýný da içermektedir.
Kurulan Reformer Ünitesinden elde edilen hidrojen, Dizel
Kükürt Giderme Ünitesinin ihtiyacýný karþýlayacaktýr. Dizel
Kükürt Giderme Ünitesinin 2008 yýlý ortalarýnda tamamlanmasý
planlanmýþtýr. Projenin maliyeti euro ve dolar paritesine baðlý
olup 2007 yýl sonu itibariyle parite maliyeti dahil toplam
yatýrým tutarý yaklaþýk 370 milyon ABD dolarýdýr.

Fuel Oil Dönüþüm Projesi Yatýrýmý
Tüpras, 2008 yýlýnda, ülkemizde son yýllarda tüketimi hýzla azalan yüksek
kükürtlü fuel oil'i iþleyerek, Euro V standardýnda motorin ve benzin gibi beyaz
ürünlere dönüþtürmeye yönelik yaklaþýk 1,6 milyar ABD dolarý tutarýnda
yatýrýma baþlayacaktýr.
Fuel Oil Dönüþüm Projesi yatýrýmý Ýzmit Rafinerisi'nin Körfez Petrokimya
Tesisleri'ndeki arazisinde mevcut altyapý kullanýlarak inþa edilecektir. Proje
süresi için 2008-2012 arasýnda 5 yýllýk bir dönem öngörülmüþtür. Detay
mühendislik çalýþmalarýnýn tamamlanacaðý 2008 yýlýnda 22,5 milyon dolar
harcama öngörülürken, toplam yatýrým harcamalarýnýn %30'unun 2010
yýlýnda, %45'inin ise 2011 yýlýnda gerçekleþtirilmesi planlanmaktadýr.
Yatýrým sonucunda 3,2 milyon ton fuel oil'den yaklaþýk 1,9 milyon ton
motorin/jet yakýtý, 530 bin ton benzin (Oxygenate hariç) ve 160 bin ton LPG
olmak üzere toplam 2,6 milyon ton deðerli beyaz ürün elde edilirken, 600
bin ton petrol koku ve 100 bin ton kükürt üretilecektir.
Proje sayesinde Tüpraþ'ýn elde edeceði yýllýk FAVÖK artýþý 500 milyon ABD
dolarýnýn üzerinde olacaktýr. Geri dönüþ süresi 5 yýldan daha kýsa olan proje
ile ülkemize önemli katma deðer saðlarken Türkiyenin petrol ürünlerindeki
dýþa baðýmlýlýðýný azaltacaðýz.

Fuel Oil Dönüþüm Projesi yatýrýmýyla Tüpraþ Rafinerileri'ndeki tüketim fazlasý fuel oil kullanýlarak, ülkemizin ihtiyacý
olan ve ithalat yoluyla karþýlanan LPG, Motorin ve Petrol Koku'nun yaný sýra yüksek katma deðerli kurþunsuz benzin
üretiminde de artýþ saðlanacaktýr. Projenin tamamlanmasý sonucu 2013 yýlý itibariyle Tüpraþ'ýn ürün gamýnda motorinde
%25, LPG'de %19, benzinde %14 artýþ saðlanýrken, siyah ürün miktarý %50 oranýnda azalacak ve toplam beyaz ürün
verimi %83'e yükselecektir. Üretilecek beyaz ürün miktarý ve ülkemize yaratacaðý katma deðer unsurlarý dikkate
alýndýðýnda, yeni bir rafineriye eþdeðer bu yatýrýmýn tamamlanmasýyla Ýzmit Rafinerisi Nelson Kompleksitesi 7,8'den
11,5 seviyesine yükselmiþ olacaktýr.
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Operasyonel Mükemmellik
2007 yýlýnda Operasyonel Mükemmellik Programý kapsamýnda Shell Global Solutions (Shell G.S.) ile yürütülen
çalýþmalara da yoðunluk kazandýrdýk. Ýlk etapta uygun görülen toplam 80 iyileþtirme projesinden 72'si üzerinde çalýþma
baþlattýk. Yüksek yatýrým maliyetleri gerektirmeyen bu projelerin tamamý hayata geçirildiðinde baþta enerji verimliliði gibi
çevreye saðlanan olumlu katkýnýn yaný sýra yýllýk 138 milyon dolar düzeyinde ilave kâr beklemekteyiz.
Program kapsamýndaki projeler; Saðlýk, Emniyet, Çevre (SEÇ), Varlýk Yönetimi (Asset Management) ve Hidrokarbon Marjý
olmak üzere 3 ana grupta toplanmýþtýr. SEÇ performansý arttýrmaya yönelik projelerle riske dayalý bir sistem kurulmakta
olup, bu çalýþmanýn ilk aþamasý olarak, yeni bir risk deðerlendirme tablosu oluþturduk. Kasým 2008de Tüpraþ bünyesinde
çalýþmakta olan müteahhit firmalarý da Tüpraþ SEÇ uygulamalarý seviyesinde iþleyiþe entegre edecek Müteahhit SEÇ
Yönetim Sistemi devreye girecektir.
Varlýk Yönetimi kapsamýndaki projelerin temelinde bakým ve teknik kontrol süreçlerine yönelik iyileþtirme çalýþmalarý
bulunmaktadýr. Öngördüðümüz sistem sayesinde bakým ve iþ gücü maliyetlerimiz önemli ölçüde azalacaktýr. Yine bu
kapsamda, mekanik güvenirliðin arttýrýlmasý, basýnçlý kaplarýn korunmasý ve koruyucu enstrümanlarýn arttýrýlmasýna yönelik
projelerimiz de bulunmaktadýr.
Hidrokarbon Marjý grubunda, ham petrol fiyatý ile beyaz ürün fiyatý aralýðýný arttýracak çalýþmalarýmýz yer almaktadýr. Bu
projeler sayesinde, üretim planlama konusunda iyileþtirmeler ve ileri proses kontrolü hayata geçireceðiz. Ayrýca, fýrýn ve
kazanlarda yapýlacak iyileþtirmelerle, kullanýlan yakýtta, gaz emisyonu ve partikül salýnýmýnda azalma saðlanacaktýr.
Shell Global Solutions International BV
Hayata geçirilmekte olan Operasyonel Mükemmellik Programýnýn bir parçasý olarak, Shell Global Solutions, Tüpraþa, rafinerilerindeki Saðlýk,
Emniyet, Çevre (SEÇ) performansýnýn geliþtirilmesine yönelik olarak destek vermektedir.
Programýn odak noktasýný, bir taraftan tüm çalýþanlarýn SEÇ performansýnýn sürekli geliþimini saðlayacak davranýþ deðiþikliðini saðlarken, diðer
taraftan da gerekli politika ve sistemlere geçiþ oluþturmaktadýr. Üç yýllýk uygulama etabýnýn yarýsýna geldiðimiz bugünlerde, tüm rafinerilerde insan
saðlýðý ve çevreye etkilerin azaltýlmasýnda daha þimdiden ulaþýlan kayda deðer sonuçlarý görmekten heyecan duymaktayým. Bu yüzden Tüpraþýn
Mükemmellik Yolculuðunda daha da geliþmiþ bir SEÇ performansý yakalamasýný ve en iyi olduðunu görmeyi bekliyorum.
Rob VRIENDS
Program Yöneticisi

SATIÞ - PAZARLAMA
Tüpraþýn satýþ ve pazarlama faaliyetleri 2 ana alanda gerçekleþtirilmektedir. Bunlar, yurtiçi satýþ
ve dýþ ticarettir. Ürünlerimizin fiyatlandýrmasýný, 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu gereði, en
yakýn eriþilebilir uluslararasý piyasa olan CIF Akdeniz (Genova/Lavera) piyasasý deðerlerini günlük
olarak takip edip, dinamik bir fiyat karar mekanizmasý ile gerçekleþtiririz.

Tüpraþ, 36 çeþit petrol ürününün, Türkiye genelinde tedarikini saðlamaktadýr.8 Ýzmit Rafinerisi, temel olarak Marmara
ve Karadeniz bölgesinin petrol ürünü ihtiyaçlarýný karþýlamaktadýr. Ancak Tüpraþa baðlý diðer rafinerilerin sorumluluk
alanlarýna da ihtiyaç halinde tedarik olanaðý bulunmaktadýr.
Doðrudan ürün satýþý yaptýðýmýz müþterilerimiz, T. C. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan lisanslandýrýlmýþ
akaryakýt, LPG, ihrakiye, madeni yað daðýtým firmalarý, petrokimya sanayi, boya sanayi, lastik sanayi, Karayollarý Genel
Müdürlüðü, Belediyeler ile bu kurumlar tarafýndan onaylanmýþ müteahhit firmalar ve Türk Silahlý Kuvvetleri adýna Milli
Savunma Bakanlýðýdýr.
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Müþteri Daðýlýmý

%54,8

Daðýtýcýlar

%3,5
%3,4

LPG þirketleri

%24,3

Petkim
Ýhracat

%2,8
%8,7
%2,4

Diðer
Asfalt
Askeri

Daðýtým Þirketlerine Satýþ
%35,7
%19,8

Toplama Satýþlar: 26.328 ton

Poaþ

%12,3

Shell
BP

%12
%20,2

Opet
Diðer

4 Büyük Daðýtýcýnýn Payý %79,80

Tüpraþ olarak, Türkiye akaryakýt ürünleri talebinin yaklaþýk %70ini karþýlamaktayýz. Ýzmit Rafinerisi ise Türkiye petrol
ürünleri talebi toplamýnýn %40ýný tek baþýna karþýlamaktadýr. Toplam talebin bu denli büyük kýsmýnýn karþýlanmasýndan
dolayý ürünlerimizin ulaþýlabilirliðini ve arz devamlýlýðýný büyük bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Öncelikle, Türkiyenin
tek rafineri iþletmesi olan Tüpraþ, devlete olan taahhüdü gereði, devletin belirlediði miktarda ulusal rezerv bulundurmak
zorundadýr. Ancak, biz bu gerekliliðe, resmi bir yükümlülüðü yerine getirmenin ötesinde, ülke ekonomisinin lokomotif
þirketlerinden biri olarak, topluma karþý önemli bir sorumluluðu yerine getirmek þeklinde bakmaktayýz. Bu rezervin tutulmasý
sayesinde Tüpraþ, herhangi bir nedenle oluþacak petrol ürünü sýkýntýsýnýn Türkiye ekonomisine etkilerini azaltmýþ olacaktýr.
Sadece bu örnek bile Tüpraþýn ülke ekonomisindeki öneminin hangi boyutta olduðunu göstermek için yeterlidir.
Ayrýca Tüpraþ müþteri taleplerine göre ürün tedarikinin saðlanmasýný da garanti altýna almaktadýr. Bu çerçevede müþterilerimiz
yýl içerisinde talep ettikleri ürün miktarlarýný, aylýk planlarla þirketimize iletmektedir. Tüpraþ, müþterilerinin bu beklentilerini
eksiksiz yerine getirmek için çalýþmaktadýr.

Ürünlerimiz hakkýnda ayrýntýlý bilgiye http://www.tupras.com.tr/detailpage.tr.php?redirect=products.tr.php&lRedirectPageID=145
adresinden ulaþabilirsiniz.
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Satýþ Rakamlarý
2006

2007

Fark

bin ton

26.137

26.328

191

Toplam Yurtiçi Satýþlar

2006

2007

19.899

19.937

LPG

1.190

968

-222

38

LPG

1.173

949

-223

Nafta

1.410

869

Benzin

3.659

4.047

-541

Nafta

1.010

771

-239

388

Benzin

1.814

1.897

Jet Yakýtý

2.123

83

2.556

433

Jet Yakýtý

2.033

2.201

168

Motorin 50 PPM
Motorin 7000 PPM

2.070

2.215

145

Motorin 7000 PPM

6.653

6.637

-16

6.793

6.709

-84

Motorin 50 PPM

909

1.725

817

10.986

11.480

494

Orta Distilat

9.595

10.563

969

Fuel Oil

5.780

5.691

-89

Fuel Oil

3.627

2.954

-673

Asfalt

2.186

2.291

105

Asfalt

2.179

2.292

112

Makina Yaðý

325

308

-17

Makina Yaðý

502

511

10

Diðer

601

674

73

Diðer

1.173

949

-223

Beyaz Ürünler

14.021

14.605

584

Siyah Ürünler

5.878

5.332

-546

70.4

73.3

2,8

bin ton
Toplam Satýþlar

Orta Distilat

Beyaz Ürün Payý (%)

Satýþ operasyonunda ürün ikmali alýcý firmalarýn
sorumluluðu altýndadýr. Ancak, petrol ürünlerinin
nakilleri, yüksek güvenlik ve çevre riskleri taþýdýðýndan,
ürün sorumluluklarýmýzýn bir uzantýsý olarak, gerek
dolum, gerek nakil sýrasýnda güvenliðin saðlanmasý
adýna resmi yükümlülüklerin dýþýnda ek önlemleri
alýcýlara zorunlu tutarýz.

Fark
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Net Satýþlar (milyon ABD dolarý)
17,380

2007
2006

14,056

2005
2004
2003

11,080
8,599
7,853

Kara ve deniz dolum iþlemlerimiz farklý ihtiyaçlar gerektirdiðinden iki farklý standart ile yönetilir. Bu standartlar, yasal
zorunluluklarýn ötesinde emniyet þartlarýný uygulayýcýlara zorunlu tutmaktadýr.
Örneðin, kara dolum standardýna göre, ikmal sýrasýnda;
Ruhsatta yazan tonaj kadar dolum yapýlýr,
Tanker dolum alanýna boþ girer, dolu çýkar,
Tankeri kayýtlý þoföründen baþkasý kullanamaz,
Egzoz alev tutucusu bulunmayan araçlar dolum sahasýna giremez,
Dolum tesisinde cep telefonu kullanýlamamasý için elektronik bloker cihazlar bulunur.
Standartta belirlenen kurallara karþý bir tutum sergilendiðinde, tanker þoförleri ve ilgili þirketi önce uyarýrýz. Taraflarýn
davranýþlarýný sürdürmeleri durumunda, önce 3 gün, daha sonra 5 gün ve 15 gün þeklinde artan oranda doluma
girmeme cezasý uygularýz.
Son yýllarda, iç satýþýn yaný sýra önemli ölçüde dýþ ticaret gerçekleþtirmekteyiz. 2006 yýlýnda Türkiye ihracat þampiyonu olan Tüpraþ, 2007 yýlýnda
da yine çok baþarýlý bir dýþ ticaret performansý yakaladý. Uluslararasý piyasalarda marjlarýn düþük seyrettiði dönemlerde ülke talebinin karþýlanmasýna
yönelik üretim programý yapmayý amaçladýðýmýzdan, ihracatý, döviz riskini azaltýcý ve birim maliyetlerini düþürücü etkisi nedeniyle çok önemsiyoruz.
Geçmiþ dönemlerde Tüpraþ ihracatýnda en büyük payý nispeten düþük kâr marjýna sahip yarý mamul nafta ve HVGO ürünleri oluþtururken, günümüzde
özellikle benzin gibi yüksek deðere sahip beyaz ürünlerin yaný sýra fuel oil ihracý da dýþ ticarette en büyük payý almaya baþlamýþtýr.
Bunun dýþýnda, bir diðer faaliyetimiz ise dýþ alým kaynaklýdýr. Tüpraþ için, çevresel etkisi azaltýlmýþ yüksek kaliteli ürünlerin arzý bir standarttýr. Bu
yüzden hedefimiz, ülkemizde tüketilen ürünlerin standardýný devamlý iyileþtirerek geliþmiþ ülkeler düzeyine çýkarmaktýr. Ancak geliþmekte olan birçok
ülkede, halen yüksek kükürt içeren ürünler satýþa sunulmaktadýr. Kükürt içeriðinden dolayý bu ürünler arasýnda belirgin bir fiyat farký ortaya
çýkmaktadýr. Ürün kalitesi ve çevresel etkisini iyileþtirecek, ünitelerindeki ilave kapasiteyi kullanarak ülke talebini karþýlamaya yönelik üretim satýþ
planlamasýný 2008 yýlýndan itibaren baþlatmaya karar verdik. Bu çalýþma kapsamýnda, yurtdýþýndan tedarik edilecek ucuz, ancak yüksek çevresel
etkileri olan motorinin, Tüpraþ rafinerilerinde prosesten geçirilerek, çevresel etkileri düþürülüp, ürün kalitesi arttýrýlacaktýr.

Ýhracat Rakamlarý

2007
2006

98

2.151

400
Nafta

562

1.845
Benzin

470

2.737
17,380

1.301
Motorin

HVGO

405

373
2.152

Fuel Oil

135

Diðer

Ýhracatýn Ülke Bazýnda Daðýlýmý

Ýhracatýn Yýllýk Daðýlýmý
milyon ton
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6,4

6,2

milyar $
4,6

%14

Ýtalya

%9

Güney Afrika

%7
%6

Hýrvatistan

%4

BAE

%6
%12

S. Arabistan

%10

Meksika
Diðer Avrupa

%9
%15

Yunanistan
Singapur

%8

Diðer
ABD

2,8
2,0

3,0

3,4
3,0

3,4

1,9

1,0
0,7
0,6
0,3
2001
2002
2003 2004
2005

2006

2007

KALÝTE VE YÖNETÝM - BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ
Tüpraþ olarak, tüm faaliyetlerimizde kalite, çevre, toplum ve çalýþan saðlýðýna olan duyarlýlýðý ön planda tutarýz. Bütün rafinerilerimiz ISO 9001:2000
Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemleri belgelerine sahiptir. 2007 yýlýnda, BSI Eurasia Yönetim
Sistemleri Belgelendirme Ltd. Þti. tarafýndan rafinerilerde yapýlan denetimler baþarýyla sonuçlanmýþ, belgeler yenilenmiþtir. 2008 yýlý içinde kalite
standartlarýnýn yönetimi konusunda ulaþtýðýmýz noktayý daha da yukarý taþýmayý hedefliyoruz. Bu kapsamda öncelikle Tüpraþ Rafinerilerinin halen
münferit olarak sahip olduðu kalite belgeleri, 2008 yýlýnda tek çatý altýnda toplanacaktýr. Bu çalýþma sonrasýnda rafinerilerimizin ayrý ayrý
belgelendirilmesi yerine, Tüpraþ adýna tüm rafinerileri kapsayan tek bir belgelendirme yapýlacaktýr. Bu sayede, kalite standartlarýný saðlama
yeteneðimizi geliþtirmeyi ve rafineriler arasýnda kalite dengesini saðlamayý hedeflemekteyiz.
2007 yýlýnda TÜRKAK tarafýndan yapýlan denetimler sonucu ISO 17025 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarýnýn Yeterliliði için Genel Þartlar
Standartlarý'na göre Sývý Petrol Ürünleri ve LPG Deneyleri'nden tüm rafinerilerimiz akredite olup uluslararasý geçerli olan bu standardýn da sahibi
olmuþtur.
2008 yýlýnda hayata geçecek olan LIMS  Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi, laboratuvarýn tüm iþ akýþlarýnýn tek yazýlým üzerinden yürütülmesini
saðlayan bir uygulamadýr. Tüpraþ, Thermo Fisher Scientific firmasýnýn Sample Manager LIMS yazýlýmýný satýn almýþtýr. Bu proje ilk olarak Ýzmit
Rafinerisinde baþlamýþ olup sýrasýyla Ýzmir ve Kýrýkkale Rafinerilerinde devam edecektir. Tüpraþýn LIMS projesi ile ilgili hedefi, 2008 yýlý sonu
itibariyle, laboratuvarýn tüm iþlerini kapsayan bu uygulamayý kullanarak, Tüpraþ Rafinerileri Laboratuvarlarýný standartlaþtýrýp ayný sistem altýnda
çalýþmalarýný saðlamaktýr. Böylelikle, laboratuvarlarýn faaliyetleri daha sistemli yürütülerek iç ve dýþ müþterilerine verdiði hizmetin kalitesi arttýrýlacaktýr.

Þirketimiz, Yönetim Sistemleri belgelerine sahip olmayý, toplam kalitede varýlacak son nokta deðil, yalnýzca bir aþama
olarak deðerlendirmekte ve tüm çalýþmalarýmýzý bu görüþ doðrultusunda sürdürmektedir.
Ulusal Kalite Hareketi ve Mükemmelliðe Yolculuk Programý'na katýlýmýn ilk adýmý olan Ýyi Niyet Bildirgesi'ni Türkiye Kalite
Derneði ile 4 Nisan 2006 tarihinde imzalayýp Toplam Kalite Yönetiminde sürekli bir geliþim aracý olan EFQM Mükemmellik
Modeli'ni uygulamaya aldýk. Beþ Aþamalý Mükemmelliðe Yolculuk Programý'nýn ikinci aþamasýný baþarýyla tamamlayarak,
kaliteli bir biçimde yönetilen mükemmel bir kuruluþ olma yolunda ilerlediðimizin göstergesi olan Mükemmellikte Yetkinlik
Belgesi'ni almaya hak kazandýk.
Kalite anlayýþýmýz çerçevesinde, yönetim kalitesini arttýrmada yönetim biliþim sistemlerinin etkin kullanýmýna büyük önem
vermekteyiz. Bu sebeple, faaliyetlerimizi oluþturan tüm süreçlerde, en ileri teknoloji imkânlarýyla tasarlanýp uygulamaya
geçirilmiþ biliþim sistemleri kullanýlmaktadýr. Teknoloji alanýnda her geçen gün kaydedilen yeniliklerin gerisinde kalmamak
adýna, biliþim sistemlerinde yenilik ve iyileþtirme hiç bitmeyen bir süreçtir. Uzman personelimiz, biliþim teknolojilerindeki
geliþmeleri devamlý takip eder ve gerekli yeniliklerin hayata geçirilmesini saðlar.
Örneðin kalite yönetimi süreçlerinde etkinliðin arttýrýlmasý adýna Tüpraþ iki farklý biliþim sistemi kullanmaktadýr. Bunlardan
ilki, faaliyetlerimizle ilgili izin ve standart belgelerin yönetimini saðlayan, gerekli izinler veritabanýdýr. Bu sistem 79
deðiþik izin ve standart belgesini tüm iþ birimleri için takip eder. Bir diðer sistem ise QDMS programýdýr. Kalite belgelerinin
takibini kolaylaþtýran bu program sayesinde bir taraftan operasyonel kolaylýk saðlanmakta, diðer taraftan kalite belgeleriyle
ilgili tüm dokümantasyon, elektronik ortamda yönetildiði için önemli bir kâðýt tasarrufu yapýlarak operasyonun çevresel
etkisi düþürülmüþ olmaktadýr.
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Her süreçte planlama, uygulama ve kontrol amaçlý kullanýlan biliþim sistemlerimizin etkinliklerinin arttýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýmýz 2007 yýlýnda
da devam etmiþtir. Bu kapsamda öncelikle SAP sistemimiz büyük ölçüde hizmete girmiþ, intranet kurulumu tamamlanmýþ ve iþ devamlýlýðý, veri
güvenliði, iletiþim alanlarýnda yeni iyileþtirmeler yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalar kapsamýnda yedekli network uygulamasýna geçiþ ve tüm sistemin
sanallaþtýrýlmasý saðlanarak iþ devamlýlýðý sistemimiz; mevcut veri depolama, online veri/online iletiþim güvenliði, e-posta arþivleme uygulamalarýnýn
güçlendirilmesi ve tüm iletiþimin kriptolandýrýlmasýyla veri güvenlik sistemimiz; anlýk mesaj sisteminin kurulumu ve tüm Tüpraþ Exchange/domain
entegrasyonu ve konsolidasyonu saðlanarak online iletiþim sistemimiz iyileþtirilmiþtir.
Biliþim sistemleri alanýnda yeniliklere 2008 yýlýnda da devam edeceðiz. Öncelikle SAP sistemimizde yenilikler ve iyileþtirmeler yapacaðýz. Bu
kapsamda müþteri portalýmýz geliþtirilecek, iç iletiþim süreçlerini yönetecek  iç portal ve raporlama süreçlerinin daha etkin ve verimli olmasýný
saðlayacak raporlama aracý devreye girecektir. Veri güvenliði alanýnda, SSL/VPN sistemi, OTP sistemi uygulamaya konacak, kontrollü network
eriþim sistemi tamamlanacaktýr. 2008 yýlýnda uygulamaya konacak bir diðer sistem IdM Kimlik Yönetim Sistemidir. Bu sistem sayesinde, iþe
baþlayan her çalýþana Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðünce verilecek tek bir þifre ile görev alanýnýn gerektirdiði tüm eriþim saðlanacaktýr.
2008 yýlý Aðustos ayýnda hizmete girecek DRBCP (Disaster Recovery & Business Continuity) Sistemi ile Tüpraþýn iþ devamlýlýðý performansýný
önemli ölçüde arttýracaðýz.
DRBCP
Tüpraþ Türkiyenin en büyük ve ürün itibariyle en stratejik sanayi kuruluþudur. Dolayýsýyla Tüpraþýn iþ devamlýlýðýnýn
sadece þirket adýna deðil, ayný zamanda ülke ekonomisinin saðlýklý iþleyiþine ve hatta ulusal güvenliðe etkileri
mevcuttur. Bu sebeple Tüpraþýn iþ devamlýlýðýnda ortaya çýkabilecek muhtemel tüm aksaklýklarý engelleyecek
sistemler mevcuttur. Bu sistemlerin çaðýmýzýn getirdiði modern olanaklarla iyileþtirilmesi durmaksýzýn devam eden
bir süreçtir.
Bu merkezde, mevcut iþ devamlýlýðý sistemlerinin daha da güçlü bir hale getirilmesi için 2007 yýlýnda yeni bir sistem
üzerinde çalýþýlmaya baþlanmýþtýr. DRBCP (Disaster Recovery & Business Continuity Program) adýný verdiðimiz bu
proje, Tüpraþýn kendi mühendisleri tarafýndan tasarlanýp uygulanmakta olup Aðustos 2008de tamamen uygulamaya
geçecektir.
Bu sistem sayesinde þirketin tüm veritabaný, herhangi bir noktasýnda oluþabilecek (Genel Müdürlük ve Rafineriler)
doðal afetler, altyapý problemleri, internet üzerinden veya fiziki saldýrýlara karþý güvenlik altýna alýnýrken, kullanýcýlarýn
bilgisi dýþýnda, farklý merkezlerden çalýþmayý sürdürerek iþ devamlýlýðýný saðlayacaktýr.
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ÝÇ DENETÝM
Tüpraþta proaktif bir iç denetim süreci bulunmaktadýr. Bu süreçte, Uluslararasý Ýç Denetim Standartlarý ve Tüpraþ
etik ilkelerinin temelini oluþturduðu bir metodoloji kullanýlýr. Ýç denetim süreçlerinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarýna,
uluslararasý sözleþmelere, Küresel Ýlkeler Sözleþmesine ve etik çalýþma kurallarýna uyum sürekli denetlenmektedir.
Çalýþma etiði konusunda da denetimi ilgilendiren temel konular Uluslararasý Ýç Denetim Standartlarýnýn etik kurallarý
ve Tüpraþ Etik Ýlkeleridir. Bu ilkeler hem denetim yapýlan iþ biriminde, hem de denetim sürecinin yönetimine yönelik
olarak kullanýlmaktadýr.
Denetim sürecimizin önemli bir parçasý olan Tüpraþ etik ilkeleri, belirlenmiþ ve çalýþanlarýmýzýn bilgisine sunulmuþ
bir metin halindedir. Etik ilkelerin geliþtirilmesi süreci oluþan yeni ihtiyaçlara ve bu alandaki dünya çapýnda ortaya
çýkan geliþmelere göre devam etmektedir. Etik ilkelerin geliþtirilmesine yönelik çalýþmalarýn en önemli kaynaðý
uzman tespitleri ve çalýþan önerileridir.
Etik Ilkelerin Uygulama Sekli
Müþterilere adil davranmak ve eþit muamele yapmak
Müþterilere adil davranmak ve eþit muamele yapmak önemli bir çalýþma etiði prensibidir. Tüpraþ tüm müþterilerine
kendilerini ilgilendirdiði düþünülen bilgiyi þeffaflýkla açýklar. Her müþteriye açýklanan bilgi özdeþtir. Hiçbir müþteri
bilgilendirme konusunda farklý muamele görmez. Bu ilkenin yönetimi SAP müþteri portalýyla daha da etkin bir hal
alacaktýr. Bu sayede müþteri Tüpraþla iliþkisinin temelini oluþturan alým satým iþlemlerine ait bilgiyi dolaylý yollardan
deðil, kiþilerden baðýmsýz olarak doðrudan sistemden elde edecektir.
Rüþvet ve yolsuzlukla mücadele, Tüpraþýn temel çalýþma prensiplerinden biri olarak iç denetimde de önemli bir yere sahiptir. Bu alandaki kaynak
belgemiz, Ýç Denetim Müdürlüðü Standardýdýr. Rüþvet ve yolsuzlukla ilgili kurum politikasý da bu belgede mevcut olup bu kapsamda deðerlendirilecek
durumlar tespit edilmiþtir. Kýsaca söylenebilir ki, Tüpraþ rüþvet ve yolsuzluða asla tolerans tanýmaz. Potansiyel durum her ne ölçekte olursa olsun
hoþ görülmez.
Tüpraþta iç denetim faaliyetleri yýllar itibariyle belirlenmiþ ana konular üzerinden gerçekleþtirilir. 2007 yýlýnda gerçekleþtirilen denetimler için
ana konu olarak satýþ süreçleri belirlenmiþtir. Bu kapsamda doðrudan ya da konsinye satýþlarýn tüm operasyonel ve mali süreçlerini ilgilendiren
bölümler denetimden geçirilmiþtir. 2008 yýlý için öngörülen denetim konusu satýn alma süreçleri olarak belirlenmiþtir. Bu sürece yönelik faaliyet
gösteren tüm bölümler ayný kapsamda denetimden geçirilecektir.
2007 raporlama döneminde, denetime tabi tutulan hiçbir iþ biriminde etik kurallar, rüþvet ve yolsuzluk konularýnda, çalýþma kriterlerimize aykýrýlýk
tespit edilmemiþtir. Bu kurallara aykýrýlýktan dolayý hiçbir iþ ortaðýmýzýn kontratý iptal edilmemiþ, kontratýnýn yenilenmemesine karar verilmemiþ,
hiçbir çalýþanýmýz ya da kurumumuz hakkýnda bu konulara iliþkin dava açýlmamýþtýr.

tüpraþ ve kss

kss vizyonumuz | tüpraþ iþ etiði kurallarý | gerçekleþtirdiklerimiz & hedeflerimiz

3

KSS VÝZYONUMUZ
Tüpraþ için Kurumsal Sosyal Sorumluluk,
Faaliyetlerimiz ve ürettiðimiz ürünlerde çevre duyarlýlýðýný ön
planda tutmak,
Çalýþanlarýmýza insan haklarýnýn en geniþ ölçülerde tanýndýðý,
emniyetli ve huzurlu bir çalýþma ortamý saðlamak,
Ýçinde bulunduðumuz topluma pozitif deðerler katmak,
Paydaþlarýmýzla þeffaflýk ve etik deðerler çerçevesinde saðlýklý
iletiþim kurmaktýr.
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Doðrudan ya da dolaylý olarak tüm sektörleriyle Türkiye ekonomisini ürünlerimizle besliyoruz. 4507si kendi çalýþanýmýz
olmak üzere, yarattýðýmýz ekosistemle on binlerce kiþiye istihdam olanaðý saðlýyoruz. Ödediðimiz vergi ile Türkiye Cumhuriyeti
vergi gelirlerinin %9,3ünü saðlýyoruz. Kýsacasý kurulduðumuz günden bugüne, kalkýnan Türkiyenin enerjisini saðlýyoruz.
Görevimizin farkýnda, sorumluluklarýmýzýn bilincinde olarak çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz.
Faaliyetlerimizi gerçekleþtirirken etki alanýmýzda bulunan tüm paydaþlarýmýz bizim için son derece deðerlidir. Sürdürülebilir
baþarýnýn çoklu paydaþ katýlýmýna odaklý stratejilerle elde edilebileceðine olan inancýmýz doðrultusunda, yarýn da bugün
olduðu gibi savunabileceðimiz yatýrýmlar, üretim zincirleri ve bakýþ açýlarý geliþtirmek için çalýþýyoruz. Tüm çalýþanlarýmýzla
birlikte, uzun vadeli kurumsal stratejilerimizin odaðýna kurumsal sosyal sorumluluk anlayýþýmýzý ve performansýmýzý
yerleþtirerek ilerlemenin, sürekli kalkýnma ve mükemmellik için bir gereklilik olduðuna inanýyoruz.
2008 yýlýndan baþlamak üzere, kurumsal sosyal sorumluluk vizyonumuzu iþbirliði kalitesi üzerine odaklayarak Tüpraþýn
her düzeyinde benimsetmek, stratejimizi belirlemek ve kurumsal yapýmýzýn bir parçasý haline getirebilmek için planlama,
uygulama, denetim, raporlama, iletiþim ve paydaþ katýlýmý süreçlerinin sistemli bir þekilde takip edilmesinin gerekliliðine
inanýyoruz.

Tüpraþ Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ýlkelerini AA1000 Standartlarýný referans alarak geliþtirmekteyiz.
Bu doðrultuda KSS ilkelerimiz:
Öncelik

Öncelikli alanlarýmýz, Tüpraþýn paydaþ beklentilerine yanýt verirken deðer yaratan ve yaratýlan deðerin
devamlýlýðýný etkileyen sosyal, çevresel ve ekonomik konulardýr.

Bütünlük

Tüpraþ öncelikli konularýný, bu konularla iliþkili etki alanlarýný ve fýrsatlarý, bunlarýn Tüpraþ ve paydaþlarý
için neden önemli olduðunu tam olarak anlayarak ele alýr.

Anahtar paydaþlarýmýzýn etki alanlarýmýzla ilgili beklentilerini dikkate alýr ve onlar için öncelikli olan
Yanýt
verebilirlik konularla ilgili tutarlý biçimde yanýt veririz.
Bunlara ek olarak kurumsal felsefemiz ve vizyonumuzla örtüþen aþaðýdaki ilkeler de kurumsal sosyal
sorumluluk ilkelerimiz içinde yer almaktadýr:
Liderlik

Tüm sorumluluk alanlarýmýzda paydaþlarýmýza öncülük eder, ülke ekonomisinin lider kuruluþu olarak
çalýþmalarýmýzý bu doðrultuda sürdürürüz.

Yenilikçilik Faaliyet alanýmýzýn her aþamasýnda yenilikçi ve sorumlu süreçler geliþtirmek düþüncesiyle hareket
ederiz.
Dürüstlük Tüm paydaþ iliþkilerimizde etik ilkelerimiz doðrultusunda yasa ve yönetmeliklere uygun, sorumluluk
odaklý davranýr, doðruluk ve dürüstlük ilkemizden taviz vermeyiz.

TÜPRAÞ ÝÞ ETÝÐÝ KURALLARI
Etik Çalýþma Kurallarý, þirketin temel davranýþ ilkelerini kapsamaktadýr. Yasal, toplumsal ve ekonomik koþullarda meydana
gelen deðiþimlerin yaný sýra Koç Holdingin 2006 yýlýnda imzaladýðý Küresel Ýlkeler Sözleþmesi (Global Compact) kriterlerine
uyum doðrultusunda Tüpraþ Etik Çalýþma Kurallarýný yeniledik.
Tüm çalýþanlarýmýz, görevlerini yerine getirirken Ýþ Etiði Ýlkelerine ve Koç Topluluðu Ortak Deðerlerine uymak zorundadýr.
Ýþ prosedürlerinin, standart, kanun ve düzenlemelerin her türlü tutum ve davranýþlarýmýzla ilgili yön gösterici olamayabileceðinin
bilinciyle, Þirket deðerlerimiz üzerine kurulmuþ olan iþ etiði ilkelerimiz bulunmaktadýr.
Tüpraþ, Küresel Ýlkeler Sözleþmesinin Ýnsan Haklarý ilkesi kapsamýnda evrensel insan haklarýnýn korunmasýna destek
ve saygý gösterir, her türlü insan hakký ihlallerinden özenle sakýnýr.

a. Dürüstlük ve Güvenilirlik
Tüpraþ, ortaklarý, pay sahipleri, çalýþanlarý, tedarikçileri, iþ ortaklarý, rakipleri, çevre, toplum
ve insanlýða karþý güvenilirlik ve saygýnlýk simgesi olmayý hedefler. Dürüstlük ve sadakat,
çalýþanlarýmýzýn Tüpraþ faaliyetleri üzerinde etkisi olabilecek Þirket yönetimi tarafýndan izin
verilmiþ özel faaliyetlerinde vazgeçilmez ilkelerdendir. Hedeflerine ulaþýrken T.C. yasalarýna,
uluslararasý hukuk kurallarýna, Koç Holdingin imzaladýðý Küresel Ýlkeler Sözleþmesi (Global
Compact) kriterlerine ve ahlak deðerlerine uygun hareket eder.
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b. Gizlilik ve Ticari Sýrlarýn Korunmasý
Konumu gereði þirketçe saðlanan veya iþ yerinde ulaþma ya da öðrenme olasýlýðý bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sýrlar, kamuya açýklanmamýþ
mali ve diðer bilgiler, çalýþanlarýn özlük haklarýna ait ve üçüncü þahýslarla yapýlmýþ anlaþmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sýrlarýn korunmasý
çerçevesinde deðerlendirilir.
Tüpraþ çalýþanlarýna ve tüm paydaþlarýmýza ait kiþisel bilgilerin korunmasýna özen gösterilir. Bu kapsamda bütün personelin özlük bilgileri ve
Þirket adýna yapýlan tüm elektronik posta yazýþmalarý bilgi sistem müdürlüðü tarafýnda kayýt altýna alýnýr. Tüpraþ, çalýþanlarýna ait bu kiþisel
bilgilere ve özel yaþantýsýna müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kiþilerce
Tüpraþýn ve Koç Topluluðunun amaçlarý doðrultusunda kullanýlýr.
Tüpraþa ve Koç topluluðuna ait her türlü gizli bilgi ve belgenin Insider Trading kapsamýnda içeriden sýzdýrýlarak, borsa veya herhangi bir yolla
menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez.
Bütün resmi açýklamalar, Þirketin belirlediði birimler aracýlýðý ile yatýrýmcýlara, ortaklara ve kamuoyuna eþitlik ilkesi doðrultusunda, eksiksiz, eþ
zamanlý ve anlaþýlabilir biçimde duyurulur.
Herhangi bir nedenle þirketten ayrýlmasý durumunda da görev ve pozisyon nedeniyle sahip olunan her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden
bilgilerin korunmasýna ve bunlarýn ileride þirket aleyhinde kullanýlmamasý için gerekli tedbirlerin alýnmasýna özen gösterilir.

c. Çýkar Çatýþmasý
Tüpraþ çalýþanlarý çýkar çatýþmasýyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçýnýr ve görevleri esnasýnda þirket yararýný korumaya özen gösterir,
kendilerine veya yakýnlarýna çýkar saðlama anlamýna gelebilecek her türlü eylem ve davranýþtan kaçýnýrlar. Þirket yararý ile kiþisel menfaatlerin
çatýþmasý ve çalýþanlarýn konumlarýndan dolayý uygun olmayan kiþisel menfaatler elde etmesine, yakýnlarýna veya 3. þahýslara çýkar saðlamasýna
hiç bir koþulda müsaade edilmez.

d. Sorumluluklarýmýz
Tüpraþ, ülkemizin en büyük sanayi kuruluþu olarak yasalara tam uyumun yaný sýra, kurumsal ve paydaþlarýna karþý sorumluluk anlamýnda da en
iyiler arasýnda yer almayý hedeflemektedir.
Yasal Sorumluluklarýmýz
Tüpraþ yüksek etik davranýþ standartlarýna baðlýdýr. Tüm faaliyetlerini ulusal ve gerekli olan uluslararasý yasa ve mevzuatlara
tam bir uyum içinde sürdürür.
Her türlü faaliyetlerini yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm kurum ve kuruluþlara menfaat beklentisi olmaksýzýn
yaklaþýr ve sivil toplum kuruluþlarýna, siyasi partilere karþý tarafsýz ve eþit mesafede durur.
Þirketin hazýrladýðý her türlü rapor, mali tablo veya kaydýn mevcut mevzuat doðrultusunda belirlenen ulusal ve uluslararasý
muhasebe ilkelerine göre tutulmasýný saðlar.

Müþterilerimize Karþý Sorumluluklarýmýz
Tüpraþ en yüksek seviyede müþteri memnuniyeti saðlayacak þekilde tüm müþterilerine karþý dürüst ve adil davranýr.
Müþterilerinin problemlerine karþý duyarlý davranýr, hýzlý ve kalýcý çözümler üreterek, en üst seviyede müþteri güvenini
hedefler.
Sadece verebileceðimiz ürün ve hizmetleri sunmayý teklif eder ve taahhütlerini yerine getirmek için gerekli çabayý gösterir.
Çalýþanlara Karþý Sorumluluklarýmýz
En deðerli sermayemiz insan kaynaðýmýzdýr anlayýþý Tüpraþýn çalýþanlarýna olan yaklaþýmýný ifade eder.
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Küresel Ýlkeler Sözleþmesi kapsamýnda örgütlenme ve toplu iþ sözleþmesi haklarýnýn etkin kullanýmýný tanýr; iþe alma ile
çalýþma sürecinde ayrýmcýlýðý, her türlü zorlayýcý ve baský altýnda çalýþtýrmayý reddeder.
Tüm çalýþanlarýna eþit mesafede durmayý ilke edinen Tüpraþ en üst düzeyde güvenli çalýþma ortamý ve konfor saðlamakta,
sürekli iyileþtirmeye yönelik çalýþmalar yapmaktadýr.
Ayrýmcýlýktan uzak bir çalýþma ortamýnda eðitim, tayin ve terfi kararlarýnda objektif veriler kullanýlýr. Çalýþanlarýn gerek
mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kiþisel yeteneklerinin geliþtirilmesine yönelik eðitimler gerçekleþtirilir.
Ýþ hayatýyla özel yaþam arasýnda dengeyi saðlamayý taahhüt eder. Çalýþanlarýmýzýn bireysel geliþimi için gerekli çabayý
gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacaklarý iþ dýþýndaki toplumsal faaliyetlerin gerçekleþtirilmesine yardýmcý olur.
Çalýþanlarýn kiþilik onurunu korumaya, mevzuattan ve sözleþmelerden kaynaklanan tüm özlük haklarýnýn tam ve eksiksiz
olarak kullanýmýna özen gösterilir.
Çalýþanlarýn birbirleriyle karþýlýklý güven, saygý ve nezaket kurallarý çerçevesinde iletiþim ve iþbirliði yapmalarý beklenir.
Çalýþanlarýnýn karar alma sürecine katýlýmlarýný saðlamaya çalýþýr.
Çalýþanlarýn bilgi sistemlerini sadece, yasalara ve etik kurallara uygun kullanýmý beklenir.
Hissedarlarýmýza Karþý Sorumluluklarýmýz
Þirket hisse deðerini maksimize etmeyi hedefleyen Tüpraþ gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçýnarak büyüme odaklý
deðer yaratan Þirket stratejilerini uygular.
Kararlarýný bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alýrken, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayýþýyla, kaynak ve varlýklarýnýn
en verimli þekilde yönetilmesine çalýþýr.
Hissedarlara, kamuya yapýlan açýklamalarýn yaný sýra; mali sonuçlar, stratejiler, yatýrýmlar ve risk profili ile ilgili doðru,
zamanýnda, eksiksiz ve anlaþýlabilir bilgiler verilir.
Topluma ve Çevreye Karþý Sorumluluklarýmýz
Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanýna giren taleplerin karþýlanmasýnda Koç Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa V.
Koçun imzaladýðý Küresel Ýlkeler Sözleþmesini referans alarak çevreye yönelik sorumluluðu artýracak her türlü faaliyet
ve oluþuma destek olurken çevre dostu teknolojilerin geliþtirilmesine yardýmcý olur.
Topluma ve çevreye karþý sorumluluklarýmýzýn bilinciyle oluþturulan yatýrým stratejileri, uluslararasý standartlarda çevreye
dost ürünler üretirken, insan saðlýðýný, iþletme güvenliðini, çevrenin korunma standartlarýný sürekli geliþtirme ilkelerine
hep sadýk kalmaya devam edecektir.
Ülkemizin kalkýnmasý için gerekli olan ekonomik, kültürel, sosyolojik geliþmelere katký saðlar.
Tüpraþ çalýþanlarý olarak sivil toplum örgütleri ve kamu yararýna olan her türlü hizmette aktif katýlým saðlanmaya çalýþýlýr.
Tüpraþ sorumlu bir kurumsal vatandaþ olarak sosyal kurumlara eðitim, saðlýk ve sanatsal etkinlikler gibi konularda yardým
ve baðýþta bulunur.
Rüþvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dýþý davranýþlardan özenle kaçýnýrken bu tür suçlarýn ortadan kaldýrýlmasý
konusundaki uluslararasý çabalar desteklenir.
Karar ve faaliyetlerimizi etkileyecek, iþin gidiþatýna uygun olmayan ayrýcalýk veya yarar saðlamaya yönelik hediye ürün
ve hizmetlerin verilmesi ve alýnmasýndan kaçýnýlýr.
Sektöre ve Rakiplere Ýliþkin Sorumluluklarýmýz
Rakip sektör þirketleriyle aktif ve karþýlýklý saygý çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve
rekabet hukukunun ihlalinden kaçýnýr.
Rekabeti kýsýtlamaya ya da sýnýrlamaya yönelik giriþimleri desteklemez.

GERÇEKLEÞTÝRDÝKLERÝMÝZ & HEDEFLERÝMÝZ
Etik
Gerçekleþtirdiklerimiz
Tüpraþ Etik Kurallarýný yayýnlayýp, çalýþanlarýmýz ve ilgili tüm iþ ortaklarýmýzla paylaþtýk.
Baðlý olduðumuz Koç Topluluðunun Küresel Ýlkeler Sözleþmesini imzalamasýnýn ardýndan
KÝS ilkeleri doðrultusunda insan haklarý yaklaþýmlarýmýzý pekiþtirdik.
Hedeflerimiz
Etik ilkelerimizin tüm paydaþlarýmýz tarafýndan bilinip benimsenmesine yönelik çalýþmalar
yapýlmasý,
Etik deðerlerimizle ilgili süreçlerin doðrudan izlenebileceði iç iletiþim sistemimizin geliþtirilmesi
ve iyi örneklerin model teþkil etmesi için önerilerin deðerlendirilmesi,
Ýnsan haklarýyla ilgili gönüllü uygulamalarýn desteklenmesi,
Küresel Ýlkeler Sözleþmesi ile ilgili en iyi uygulamalarýn tüm birimlerimizle paylaþýlmasý,
iþbirliklerinin planlanmasý,
Çalýþma ilkelerimizin (Code of Conduct) belirlenmesinin ardýndan bu ilkelerin tüm paydaþlarýmýz
tarafýndan benimsenmesinin saðlanmasý.

Saðlýk ve Emniyet
Gerçekleþtirdiklerimiz
Rafinerilerimizde Saðlýk, Emniyet, Çevre (SEÇ), hidrokarbon marjý, enerji verimliliði, bakým
ve teknik kontrol konularýnda Shell G.S. ile 2006 yýlýnda teknik servis anlaþmasý imzalandý.
SEÇ kültürü, risk deðerlendirme, görünür liderlik, olay inceleme prosedürleri konularýnda
tüm rafinerilerde çalýþtaylar düzenleyip eðitimler verdik, uygulamalar baþlattýk.
Rafineri ünitelerinde Görünür Liderlik uygulamasý kapsamýnda tüm yöneticiler emniyet
turlarýna katýlmaktadýr. Emniyet Turlarý ile yönetim sistemlerine göre uygulamadaki eksikler
tespit edilmekte, edinilen bulgulara göre aksiyon planlarý hazýrlanmakta ve çalýþanlarýn
da katkýsý saðlanarak gerekli önlemler alýnmaktadýr.
Baþlatýlan yeni uygulamalar sonucunda 2007 yýlý kaza sýklýk oranýnda düþüþ gözlenmektedir.
Yeni uygulamalar sonucunda, 2007 yýlýndan baþlayarak Tüpraþa iþ yapan müteahhitlerin
de kayýp gün yaratan iþ kazalarý izlenmeye baþlanmýþtýr.
Teknik emniyet ve yangýnla mücadele sistemlerini, yangýn arazözlerini, pompa, römorkör
ve diðer ekipmanlarý modernize edip, yangýn ve doðal afetlerin doðurabileceði riskleri en
aza indirdik.
Hedeflerimiz
Tüm birimlerimizde kaza sýklýk oranýnýn sürekli geliþtirmelerle azaltýlmasý,
2008 yýlýndan itibaren müteahhitlerimizin de kayýp gün yaratan iþ kazalarý verilerinin
istatistiklerimize dahil edilmesi,
Tehlike ve Etkileri Yönetim Süreci (TEYS) kapsamýnda tüm rafinerilerde karþýlaþýlabilecek
tehlikelerin kayýt altýna alýnmasý, Risk Deðerlendirme Tablosu (RDT) deðerlendirmeleri
kýrmýzý ya da sarý çýkan tehlikeler için Bow Tie (Papyon) Analizi yapýlmasýna Shell G.S. ile
baþlanmasý,
Proses tasarým ve iþletmesi esnasýnda oluþabilecek tehlikelerin tanýmlanarak kaza
nedenlerinin saptanmasý, analizlerinin yapýlmasý ve ortadan kaldýrýlmasý amacýyla HAZOP
(Hazard and Operability Studies  Tehlike ve Ýþletilebilme Çalýþmasý) eðitiminin
gerçekleþtirilmesi,
Rafinerilerdeki saðlýk, emniyet ve çevre ile ilgili performans göstergelerinin belirlenmesinde
ve hesaplanmasýnda belli bir yöntem oluþturmak amacýyla Performans Ýzleme ve Raporlama
El Kitabýnýn hazýrlanmasý,
Olasý saðlýk risklerini azaltmak için farkýndalýk çalýþmalarýnýn yürütülmesi,
Çalýþanlarýmýzýn ve ailelerinin saðlýk risklerini minimize edecek önlemlerin alýnmasý,
Mesleki hastalýklarla ilgili farkýndalýk yaratacak iþbirliklerine gidilmesi.
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30
Çevre
Gerçekleþtirdiklerimiz

Hedeflerimiz

2007 yýlýnda Risk Deðerlendirme Tablosu (RDT)* Rehberi yayýmlanarak uygulamaya kondu.
OSAR Ýletiþim Planý hazýrlanarak OSAR Rehberi** kapsamýnda Çevre Kaza Olay Raporu revize
edildi.
Rafineri sahasýndan geçerek denize dökülen Aða Deresinde gözlenen taþmalarý önlemek
için dere yataðýnda ve taþma noktalarýnda iyileþtirmeler yapýldý.
31 Aralýk 2007 tarihi itibariyle ulusal ve uluslararasý çevresel yükümlülüklerimizin %88inin
yerine getirilmesi sayesinde Ýzmit Rafinerisi çevre yönünden düþük riskli olarak deðerlendirildi.
Depolama Tanklarý Projesi için Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) baþvurusu yapýldý.
Atýk Su Geri Kazaným Projesi için ÇED baþvurusu yapýldý.
Gürültü Kontrol Ýzin Belgesi alýnmasý için akredite bir firmaya Ýzmit Rafinerisi genelinde
çevresel gürültü ölçümleri yaptýrýldý ve Akustik Rapor hazýrlandý.
Ýzmit Rafinerisi Emisyon izin belgesi alýndý.
Ýzmit Rafinerisinde toplam 8 bacaya Sürekli Emisyon Ýzleme Cihazý (CEMS) takýlarak
emisyonumuzun Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan online izlenmesi saðlandý.
2007 yýlýnda enerji tasarrufu odaklý proses iyileþtirmeleri gerçekleþtirilerek CO2 emisyonlarýnda
azalma saðlandý.
2007 yýlýnda, çalýþanlarýn bilinçlenmesi ile kâðýtlarýn ayrý toplanmasý konusunda büyük aþama
kaydedilip bu sayede geri kazanýma gönderilen kâðýt miktarýnda %600 oranýnda artýþ saðlandý.
1999 Gölcük depreminden sonra yetkin bir kuruluþ tarafýndan yapýlan incelemeler neticesinde
binalarda ve ekipmanlarda gerekli güçlendirmeler yapýldý ve yangýn söndürme sistemleri
yenilendi.
Ýzmit Rafinerisinin çevre performansý çeþitli kurumlar tarafýndan denetlenmektedir.

Ýzmit Rafinerisi kýyý tesisinin risklerini tekrar
deðerlendirerek acil müdahale planlarýný yenilemek
amacýyla yetkin bir firmayla 17 Eylül 2007 tarihinde
sözleþme yapýldý. Temmuz 2008 itibarýyla iþin
tamamlanmasý planlanmaktadýr.
Ýzmit ve Ýzmir Rafinerilerinde tamamlanarak
devreye alýnan Dizel Kükürt Giderme Üniteleri
kapsamýnda halen üretimi ve piyasaya arzý devam
eden 10 ppm kükürt içeriðine sahip motorinin
Ýzmir, Ýzmit ve Kýrýkkale Rafinerilerinde 1 Ocak
2008 tarihi itibariyle satýþýna baþlanacak ve böylece
AB ülkelerinde 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
geçerli olacak standarda uygun motorin çok daha
önce piyasaya sunulmuþ olacaktýr. Bu þekilde
kükürt dioksit emisyonu yaklaþýk 700 kat azalarak
yýllýk 84 bin tondan 120 ton düzeyine inecektir.
Ýzmit ve Ýzmir Rafinerilerinde yürütülen Benzin
Ýyileþtirme Projesi yatýrýmlarýnda da insan saðlýðýna
ve çevreye zararlý kükürt, benzen ve aromatik
deðerleri düþürülerek AB standartlarýnda olacaktýr.
Enerji Verimliliði Projeleri ile 2008 yýlýnda, Ýzmit,
Ýzmir, Kýrýkkale ve Batman Rafinerileri enerji giderleri
20 milyon YTL azaltýlacaktýr.
Fuel Oil Dönüþüm Projesi ile ülkemizde ve
bölgemizde üretim fazlasý bulunan fuel oil ve diðer
dip ürünler, baþta motorin olmak üzere ülkemizin
gereksinimi olan beyaz ürünlere dönüþtürülecektir.
2008-2012 yýllarý arasýnda bu proje için 1,6 milyar
ABD dolarý yatýrým yapýlmasý hedeflenmektedir.

* Risk Deðerlendirme Tablosunda (RDT) faaliyetlerimizin insan, varlýk, çevre ve itibara olan etkileri
deðerlendirilerek risklerimiz tespit edilmektedir. Yapýlan analizler sonucunda belirlenen kök nedenlerin
giderilmesi için gerekli önlemler alýnmaktadýr.
** OSAR: Olay Sýnýflandýrma, Araþtýrma ve Raporlama Rehberi

rafine

öneriler+

birlikte daha iyiyi
baþarmak,
baþarýyý paylaþmak,
fark yaratmak için,
siz de katýlýn.
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Ýnsan Kaynaklarý
Gerçekleþtirdiklerimiz
Küresel Ýlkeler Sözleþmesi çerçevesinde iþ yerinde insan haklarýnýn geliþtirilmesi
desteklenmektedir.
Çok boyutlu hedef kartý sistematiði tüm beyaz yakalý personelimiz için 2007 yýlýnda kullanýlmaya
baþlandý.
2007 yýlýnda kiþi baþý ortalama 55 saat eðitim olanaðý saðlanarak çalýþanlarýmýzýn sadece
mesleki performanslarýnýn deðil, kiþisel geliþimlerinin de desteklenmesi saðlandý.
Rafine Öneriler uygulamasý hayata geçirilerek çalýþanlarýmýzýn yaratýcýlýk ve katýlýmý teþvik
edilerek ödüllendirme sistemi geliþtirildi.
Aday gösterme esasýna dayanan, Tüpraþ Tanýma, Takdir ve Ödüllendirme Sistemi (TÖS)
uygulamaya geçirildi.
Raporlama çalýþmasý sýrasýnda, kurum genelinde, sosyal, çevresel ve ekonomik
sorumluluklarýmýza yönelik beklenti anketi gerçekleþtirildi.
Hedeflerimiz
Nitelikli insan kaynaðýmýzýn küresel rekabette hem nitelik, hem nicelik bakýmýndan kalýcý
rekabet üstünlüðümüz haline getirilmesi,
Raporlama sürecinde kurulan KSS Çalýþma Grubunun aldýklarý eðitimler vasýtasýyla edindikleri
bilgileri ekip arkadaþlarýna aktarmalarýnýn saðlanmasý,
Tüpraþýn deðiþen paydaþ beklentileri doðrultusunda, KSS beklenti çalýþmamýzý geliþtirerek
yenilenmesi; potansiyel etki alanlarýmýz ve iyileþtirme önerilerini tüm çalýþanlarýmýzýn da içinde
olduðu, KSS Çalýþma Grubumuz tarafýndan yönetilen yaygýn bir uygulama haline getirilmesi,
Çalýþma Hayatý Deðerlendirme Anketi sonucunda planlanan iyileþtirmeleri paydaþ katýlýmý
stratejisiyle sürdürülmesi,
Yerel halkla iþbirliði yaparak istihdam olanaklarýndan daha fazla fayda saðlanmasý için fýrsatlar
yaratýlmasý,
Tedarikçi ve yüklenici iþ ortaklarýmýzýn da Tüpraþýn çalýþma ilkeleri (code of conduct) ile ilgili
iþ kriterlerine uyum göstermesini kolaylaþtýracak desteklerin verilmesi,
Uygulanan teþvik ve ödüllendirme sistemlerinin geliþtirilmesi ve benimsenmesi için ileri
düzeyde çalýþmalar yapýlmasý.
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Toplumsal Yatýrým
Gerçekleþtirdiklerimiz
2007 yýlýnda faaliyet sahalarýmýzýn bulunduðu merkezlerde yerel halkýn Tüpraþ hakkýndaki görüþlerini öðrenmek
adýna Kurumsal Ýletiþim ve Ýtibar Araþtýrmasý gerçekleþtirildi.
Her ay, saðlýk ve çevreyle ilgili bilgiler, muhtarlýklar aracýlýðýyla yerel halka iletildi.
Faaliyet merkezlerimizde, hem iþ güvenliðini saðlamak, hem de bölgeye katký saðlamak amacýyla alt yapý yatýrýmlarý
gerçekleþtirildi.
Koç Vakfý aracýlýðýyla, vakfýn amacýna hizmet eden toplumsal projelere kaynak aktararak destek verildi.
Koç Topluluðu bünyesinde yürütülen Meslek Lisesi, Memleket Meselesi projesine gönüllü çalýþanlarýmýzla destek
verilmeye baþlandý.
MEGEP - Mesleki Eðitim ve Öðretim Sistemini Geliþtirme Projesi kapsamýnda Tüpraþ Teknik Öðretim Programý
protokolü, Genel Müdürümüz Yavuz Erkut ile MEB Erkek Teknik Öðretim Genel Müdür Vekili Hüseyin Acýr tarafýndan
29 Mayýs 2007 tarihinde imzalandý.
Spor, kültür-sanat ve eðitime destek kapsamýnda yapýlan çalýþmalar sürdürüldü.
Hedeflerimiz
Faaliyet merkezlerimizde toplumsal yatýrýmlarýn sürdürülmesi,
Özellikle geliþmekte olan bölgelerimizden Batman ilinde, eðitim ve toplumsal geliþim odaklý projelere aðýrlýk verilmesi,
Paydaþ haritasý ve paydaþ odaklý beklenti analizlerinin yapýlmasý,
Öncelikli alanlarýmýzla ilgili sivil toplum kuruluþlarýna Tüpraþ KSS stratejisi ve uygulama çerçevesini oluþturarak bilgi
verilmesi, gerekli iþbirliklerinin planlanmasý,
Toplumsal katýlým odaklý uygulamalarýmýzýn faydalarýný ölçerek iyileþtirme ve yaygýnlaþtýrma çalýþmalarýnýn
gerçekleþtirilmesi.

insan kaynaklarý
4

tüpraþta insan kaynaklarý | tüpraþta iþe alým | çalýþanlarýmýza sunulan olanaklar | tüpraþta insan haklarý
| insan kaynaklarý uygulamalarý

TÜPRAÞTA ÝNSAN KAYNAKLARI
ÝK VÝZYONUMUZ
Bir þirketin deðerinin belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri de insan kaynaklarýdýr. Petrol rafinaj sektöründe, yetiþtirilmesi uzun yýllar
gerektiren nitelikli, deneyimli, eðitilmiþ personel unsuru, ülke ekonomisi, ülke güvenliði ve toplum hayatý bakýmýndan son derece önemli
tesisler olan rafinerilerimizin kârlý, verimli ve güvenli þekilde çalýþtýrýlmasýnda büyük önem taþýmaktadýr. Dolayýsýyla, Tüpraþ'ýn yarattýðý deðerde
insan sermayesinin önemli payý bulunmaktadýr.
Türkiye enerji sektörünün lider kuruluþu olan ve dünya standartlarýnda bir rafineri þirketi olma vizyonunu benimseyen Tüpraþ, en büyük
yatýrýmýný insan kaynaðýna yapmakta, bu konuyu þirket hedef ve deðerleri kapsamýnda ele almaktadýr.

En deðerli sermayemiz, insan kaynaðýmýzdýr. Vehbi Koç
Genel
Müdürlük

Sahip olduðumuz nitelikli insan kaynaðý,
Tüpraþ'ýn en önemli sermayesi,
baþarýlarýnýn oluþmasýndaki en önemli
itici güçtür. Tüpraþ'ta ÝK süreçleri vizyon
ve amaçlarýmýzýn ýþýðýnda büyük bir
titizlikle yönetilir. En büyük hedefimiz,
insan kaynaðýmýzý nitelikleri bakýmýndan
sürekli geliþtirerek küresel rekabette
kalýcý üstünlüðümüz haline getirmektir.
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Mavi Yaka

109

1121

3.745

Beyaz Yaka

145

192

762

Toplam

254
1.313
4.507
80 (%31.62)
69 (%5.32)
309 (%6.86)
174 (%68.38) 1244 (%94.68) 4198 (%93.14)

Erkek

Çalýþan Yaþ Durumu

9

Kýdemlilik Durumu10, 11

Genel Müdürlük

üniversite

%4 yüksek okul
%3 teknik lise

18
61
40
15
13
14

2.055

27.671

-

%10.84

%15.50

-

Toplam

Yaþ Gruplarýna Göre Çalýþan Daðýlýmý
Ýzmit Rafinerisi

%52

21
59
39
14
13
14

Mavi Yaka
Beyaz Yaka

Ortalama %

Eðitim Durumlarýna Göre Çalýþan Daðýlýmý

23
61
41
16
12
14

En Yüksek
Ortalama

Mavi Yakalý Çalýþanlar

Beyaz Yakalý Çalýþanlar

%16
%17
%41

%21

lise

%15

%20
%0

ilköðretim
tahsilsiz

%11
%0

%74; 909
%16; 198
%10; 123

30-50 yaþ arasý
30 yaþ altý
50 yaþ üstü

%62; 211
%20; 66
%18; 60

30-50 yaþ arasý
50 yaþ üstü
30 yaþ altý

Ýnsan Kaynaklarý Sürecinde Amacýmýz:
Doðru iþe doðru insan
Performans ve yetkinliðe dayalý ücretlendirme
Baþarýya baðlý deðerlendirme
Herkes için eþit fýrsatlar ilkelerine baðlý kalarak, tüm çalýþanlar için saðlýklý, emniyetli ve huzurlu bir çalýþma ortamýný
saðlayarak, insan gücümüzü devamlý arttýrmak ve küresel rekabette kalýcý üstünlüðümüz haline getirmektir.

Tüpraþ Genel Sütunu Genel Müdürlük, Ýzmit, Ýzmir, Kýrýkkale ve Batman Rafineri verilerinden elde edilmiþtir. Çalýþan daðýlýmý grafiklerinde raporlama kapsamý
belirli bölgedeki faaliyetler ile sýnýrlý olduðundan ayrýca bölgesel çalýþan daðýlýmý sayýlarýna yer verilmemiþtir. Tüpraþ Genel Sütunu Genel Müdürlük, Ýzmit, Ýzmir,
Kýrýkkale ve Batman rafineri verileriyle birlikte hesap edilerek bulunmuþtur.
10
Mavi yakalý çalýþanlarýmýzýn kýdemlilik durumu, iþe giriþ tarihleri temel alýnarak hesaplanmýþtýr.
11
Tüpraþ Genel Sütunu Genel Müdürlük, Ýzmit, Ýzmir, Kýrýkkale ve Batman Rafineri verileriyle birlikte hesap edilerek bulunmuþtur.
9

TÜPRAÞTA ÝÞE ALIM

Tüpraþ þirket olarak büyüklüðü dolayýsýyla Türkiye'nin en önemli iþverenlerinden biridir. 2007
sonu itibariyle 254'ü Genel Müdürlük, 1.313'ü Ýzmit Rafinerisi ve geri kalaný da Ýzmir, Kýrýkkale
ve Batman Rafinerilerinde olmak üzere Tüpraþ'ta toplam 4.507 personel çalýþmaktadýr. 2007
yýlýnda 489 (15'i Genel Müdürlük 106'sý Ýzmit Rafinerisi'nde olmak üzere) yeni, genç ve
yüksek niteliklere sahip mavi ve beyaz yakalý çalýþma arkadaþýmýz aramýza katýlmýþtýr.
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Tüpraþ'ta çalýþmak üzere baþvuru yapmak isteyen adaylar www.kockariyer.com sitesi üzerinden
taleplerini iletir. Tüpraþ ÝK personeli ve ilgili iþ birimleri de þirket ihtiyaçlarýna en uygun adaylarý
bu sistem üzerinden deðerlendirdikten sonra gerekli görüþme ve deðerlendirmeleri yaparak
iþe alýmý gerçekleþtirir.
Genç ve nitelikli insan kaynaðýný ekibimize dahil etmek için birçok çalýþma yapmaktayýz. Bu
çalýþmalarýn en temel hedef kitlesi yeni mezun, en fazla 3 yýllýk iþ deneyimine sahip gençlerdir.
Bu kapsamda her yýl þirket yöneticilerimizle birlikte üniversiteleri ziyaret ederek Tüpraþ ve
Koç Topluluðu kültürünü, þirket hedef ve stratejilerimizi tanýtarak genç mezunlarýn þirketimizi
tercih etmesini saðlarýz.
Ýþe alým prosedürleri hakkýnda daha ayrýntýlý bilgiye internet sitemizdeki Ýnsan Kaynaklarý bölümünden ulaþabilirsiniz.*
Herkes için eþit fýrsatlar yaratmak en önemli iþ deðerlerimizdendir. Bu amacýmýzý gerçekleþtirmeye iþe alým sürecinden baþlarýz. Dolayýsýyla, Tüpraþ'ta
ilan edilen açýk iþ pozisyonlarý herkesin baþvurusuna açýktýr ve herhangi bir kýsýtlayýcý madde olmadan iþe alým prosedürleri herkese eþit uygulanmaktadýr.
Pozisyonlarýn gerektirdiði nitelikler paralelinde baþvurular objektif biçimde deðerlendirilir.
Bir taraftan daha sürdürülebilir bir çalýþan portföyü oluþturmak, diðer taraftan da büyük bir iþveren olarak yerel planda iþsizliðe karþý daha fazla iþ
alaný yaratarak yerel kalkýnmaya destek verme sorumluluðunu yerine getirmek için, özellikle mavi yakalý personeli mümkün olduðunca yerel istihdam
kaynaðýndan temin etmeye önem vermekteyiz. Ancak iþe alýmda öncelikle ilgili pozisyonun gerektirdiði nitelikleri taþýyan kiþileri yaþ, din, cinsiyet,
uyruk, ya da ayrýmcýlýk olarak görülebilecek herhangi bir özelliði gözetmeksizin istihdam ederiz. Dolayýsýyla yerel istihdam iþe alým sürecinde bir
ön koþul deðil, eþdeðer adaylar arasýnda bir tercih sebebidir.
Ýþe yeni giren her personelimize, kendi pozisyonunun gerekliliklerine göre deðiþen süre ve içeriklerde oryantasyon eðitimi verilmektedir. Bu eðitim,
Genel Müdürlük personeli için 2 gün, idari personel için 3 gün iken teknik personelin oryantasyon eðitimi yaklaþýk 1 ay sürmektedir, iþe yeni giren
her personel ayrýca 3 gün süren Temel Eðitim almaktadýr. Bu eðitimin içeriðini ilk yardým, saðlýk, emniyet, çevre, standartlar ve rafineri uygulamalarý
oluþturur. Ayrýca bu eðitim belirli sürelerde tekrar eðitimleriyle desteklenmektedir. Tekrar eðitimleri mavi yakalý çalýþanlar için her yýl, beyaz yakalý
personel için her 3 yýlda bir tekrarlanýr.

* www.tupras.com.tr/detailpage.tr.php?lPageID=22

ÇALIÞANLARIMIZA SUNULAN OLANAKLAR
Tüpraþ'ta unvan ve fonksiyondan baðýmsýz olarak iþ deðerlendirme modeli çerçevesinde, HAY iþ deðerlendirme ve
kademelendirme sistematiðini temel alan, rekabetçi bir ücret politikasý uygulanmaktadýr. Ücret artýþlarýnda HAY
piyasa araþtýrmasýndan ve performans deðerlendirme sisteminin sonuçlarýndan yararlanýlmaktadýr. Yýllýk ücret
araþtýrmalarýndan elde edilen bilgilere göre Tüpraþ'ta ücretlerin genel seviyesi, piyasa ortalamasýnýn üzerindedir.
Tüpraþ çalýþanlarý resmi sosyal güvenlik sisteminin de ötesinde sunulan saðlýk (eþ ve çocuklar dahil) ve emeklilik
sigortasý olanaklarýndan faydalanýrlar. Emeklilik sigortasý her Koç Topluluðu þirketinde olduðu gibi Koç Holding Emekli
ve Yardým Sandýðý Vakfý tarafýndan yönetilen bir emeklilik fonudur. 35 yaþ altý tüm Tüpraþ çalýþanlarý bu haktan
mutlaka faydalanýrken, 35 yaþ üstünde Tüpraþ'ta çalýþmaya baþlayan personel için katýlým çalýþanýn tercihine
býrakýlmýþtýr. Katýlým oranlarý her yýl Vakýf tarafýndan çalýþan ücretleriyle orantýlý olarak belirlenir ve Tüpraþ bu sistemin
üyesi her çalýþan için çalýþanýn katký payý kadar katýlým payýný ayrýca fona öder. Sigorta kapsamýnda üyelere mesken
edinme ve çeþitli ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna yönelik finansman desteði saðlanýr. Ölüm, hastalýk ve maluliyetten
çalýþamama durumuna karþý risk teminatý verilir. Emeklilik ve üyeliðin sona ermesi durumlarýnda toplu ödeme veya
emekli aylýðý tahsis edilir.
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Tüpraþ çalýþanlarýna lojman olanaklarý da sunmaktadýr. Bu kapsamda personelin konut ihtiyaçlarý, imkânlar ve yürütülen
iþin niteliðine göre karþýlanýr. Lojman tahsisinde öncelik teknik personelindir. Kýdem gibi diðer özlük kriterleri ardýl tercih
sebepleridir. Lojman türünün belirlenmesindeki tek kriter ise çalýþanýn medeni halidir. Evli, çocuklu çalýþanlara daha geniþ
konut ihtiyaçlarýndan dolayý daire tipi lojmanlar tahsis edilirken, bekâr çalýþanlara þirket içindeki pozisyonuna bakýlmaksýzýn
misafirhane tipi lojmanlar tahsis edilir.
Pozisyona ve yapýlan iþin niteliðine göre çalýþanlara dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve araç tahsis edilir. Tüm personelin
ulaþým ihtiyaçlarý þirket servislerince karþýlanýr. Çalýþma ve lojman sahalarý þehir merkezlerine uzak olduðundan, servis
hizmeti personel taþýmanýn yaný sýra çalýþan ve yakýnlarýnýn ulaþým ihtiyaçlarýný karþýlamak için þehir merkezlerine yönelik
olarak da sunulmaktadýr. Ayrýca çalýþan talepleri doðrultusunda sosyal aktivitelere yönelik olarak da servis hizmetleri
saðlanmaktadýr.
Tüpraþ, çalýþanlarý ve onlarýn yakýnlarýyla birlikte büyük bir aile gibidir. Dolayýsýyla öncelikli paydaþlarýmýzdan olan çalýþan
yakýnlarýnýn da ihtiyaçlarý hassasiyetle gözetilir. Bu kapsamda çalýþanlara ve ailelerine yönelik olarak sosyal etkinlikler,
spor faaliyetleri ve çeþitli eðitimler düzenlenir. Çocuklarýn eðitim faaliyetlerini kolaylaþtýrmak adýna okul servisleri
bulunmaktadýr.
Çalýþanlarýmýzýn kiþisel geliþimine katký saðlamak amacýyla, içinde mesleki, sosyal ve kültürel yayýnlarýn yer aldýðý bir
kütüphanemiz bulunmaktadýr. Çalýþanlarýmýz kütüphane kullaným kurallarý çerçevesinde kitap ödünç alabilmektedir.
Koç Topluluðu çalýþanlarýna sunulan KoçAilem Programýndan tüm Tüpraþ çalýþanlarý da faydalanmaktadýr. KoçAilem
Programý ile Koç Topluluðu çalýþanlarýna, Koç Topluluðu Þirketlerinin ürün ve hizmetlerinden saðlanan özel avantajlar,
düzenlenecek dönemsel kampanyalar ile de ekstra avantajlar sunulmaktadýr. Bu olanaklarla birlikte, Topluluk çalýþaný
olmanýn bilincini geliþtirecek sosyal faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri KoçAilem Programý kapsamýnda düzenlenmektedir.
Bu avantajlarýn dýþýnda Tüpraþ çalýþanlarý tüketim kooperatifimiz olan ÝMKO'dan çeþitli tüketim ihtiyaçlarýný karþýlayabilmektedir.
Tüpraþ sunduðu sosyal imkânlarda sadece mevcut çalýþanlarý ve onlarýn ailelerini deðil ayný zamanda emekli olmuþ eski
çalýþanlarýný ve onlarýn ailelerini de hedeflemektedir. Bu kapsamda tüm emekli personel de þirketin sunduðu sosyal tesis
olanaklarýndan ve KoçAilem Programý'ndan faydalanmaya devam etmektedir. Ayrýca yýlda bir defa kuruluþ yýldönümünde
düzenlenen etkinlikte emekliler ve mevcut çalýþanlar bir araya getirilerek kurum kültürü ve deðerlerimizin yeni kuþaklara
aktarýlmasý hedeflenir.
Müteahhit firma çalýþanlarý da belirli süreler içinde ailemizin bir parçasý haline gelmektedir. Dolayýsýyla Tüpraþ dahilinde
bulunduklarý sürece sosyal tesis ve çeþitli etkinlikler gibi hizmetlerden müteahhit firma çalýþanlarý da imkânlar dahilinde
faydalanmaktadýr.

TÜPRAÞTA ÝNSAN HAKLARI
Ýnsan Haklarýnýn korunmasý ve yüceltilmesi önemli bir insanlýk deðeridir. Bu deðerin yüceltilmesinde herkes kendi üzerine
düþen sorumluluðu bilmeli ve buna göre hareket etmelidir. Bu doðrultuda Tüpraþ kendi sorumluluk alanýnda insan
haklarýnýn saðlanmasý konusunda etkin adýmlarýn atýlmasý gerekliliðini görmüþ ve çalýþmalarýna baþlamýþtýr.
Yasal zorunluluklarýn ötesinde, insan haklarýna bakýþýmýzý açýklayan temel yönetim anlayýþýný BM Küresel ilkeler Sözleþmesi
oluþturmaktadýr. Bu kapsamda insan haklarýna saygý duyup desteklediðimiz gibi uygulamasýnda da rol model olmak adýna
baðlý bulunduðumuz Koç Topluluðunun baþlattýðý giriþimlere katkýda bulunmaktayýz. Bunun en önemli göstergesi, Koç
Holding'in Türkiye'de Küresel ilkeler Sözleþmesi'nin tanýtýlýp yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik öncü çalýþmalara aktif destek
vermesidir.
Küresel Ýlkeler Sözleþmesi
Kamuoyuna 2000 yýlýnda resmen açýklanan Küresel ilkeler Sözleþmesi (KÝS), küreselleþmenin zorluklarýyla mücadele
etmek için kamunun ve özel sektörlerin yaný sýra, çeþitli Birleþmiþ Milletler (BM) kuruluþlarýný ve sivil toplumu bir
araya getiren uluslararasý gönüllü bir kurumsal vatandaþlýk aðýdýr. Bugüne kadar 120 ülkeden 3.700'ü aþkýn þirketin
imzaladýðý Küresel ilkeler Sözleþmesi, iþ gücü ayrýmcýlýðýný önlemek ve sürdürülebilir çevre için insan haklarý, iþ gücü,
çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlardaki 10 temel ilke çerçevesinde çalýþýr.
Ana ilkeleri arasýnda yer alan kurumsal vatandaþlýk kimliði, baðlý bulunduðumuz Koç Topluluðu'nu ekonomik
faaliyetlerinden elde ettiði kaynaklarý toplumun geliþimine katký saðlayan ve deðer yaratan çalýþmalara yöneltmiþtir.
Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un "Ülkem varsa ben de varým" ilkesi Koç Topluluðu'nun olduðu gibi Tüpraþ'ýn da
sosyal sorumluluk anlayýþýnýn özünü oluþturur.
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Bu kapsamda Koç Topluluðu iki yýlda bir Birleþmiþ Milletler'e KÝS kapsamýndaki konularda ilerleme raporunu sunmakta
ve bu rapor dahilinde Tüpraþ'ýn o yýllardaki KÝS performansý da açýklanmaktadýr.
Çalýþanlarýn toplu müzakere, sendikalaþma ve örgütlenme özgürlüðü insan Haklan'nýn iþ yerinde uygulanmasýna yönelik
en temel haktýr. Bu kapsamda çalýþanlarýmýzýn sendikalaþma, örgütlenme ve toplu sözleþme haklarýný destekliyoruz.
Tüpraþ çalýþanlarý, yasal çerçevede kurulmuþ tüm sivil toplum kuruluþlarýna ya da giriþimlere üstlerinden izin alarak
katýlabilirler.12
Tüpraþ'ta çalýþan mavi yakalý personelin tamamý sendikalýdýr ve iþ akitleri Toplu iþ Sözleþmesi uyarýnca düzenlenmektedir.13
Çalýþanlarýmýzýn üye olduklarý sendika olan Petrol-iþ ile iliþkilerimiz karþýlýklý çýkarlarý koruyacak þekilde sürdürülmektedir.
Bu konuyla ilglili ayrýntýlý bilgi "Paydaþ Katýlýmý" bölümünde yer almaktadýr.
Zorla ve zorunlu iþçi çalýþtýrma, çocuk iþçi çalýþtýrýlmasý gibi uygulamalarýn veya bu uygulamalarý çaðrýþtýrabilecek durumlarýn
Tüpraþ dahilinde var olmasý mümkün deðildir. Çalýþanlarýmýz, iþ birimi deðiþikliðine zorlanamazlar. Rotasyon kapsamýndaki
çalýþma yeri deðiþiklikleri de bu bakýþ açýsýyla yönetilir. Çalýþanýn yeni atandýðý görevine baþlamasý için gerekli süre çalýþan
ve þirket ihtiyaçlarýna göre belirlenir. Görevin gerektirdiði zorunluluklar dýþýnda çalýþana yeni görevine baþlamasý için talep
ettiði süre tanýnýr, kendisinin ve ailesinin tüm taþýnma maliyetleri karþýlanýr.

12
13

Tüpraþ kurum olarak hiçbir siyasi ideolojiye sahip deðildir, hiçbir siyasi hareketi doðrudan ya da dolaylý olarak desteklemez.
Genel Müdürlük ve Ýzmit Rafinerisi'nde mavi yaka kapsamýnda çalýþan 1.230 kiþinin tamamý sendikalýdýr. Sendikalý, toplu iþ sözleþmeli personelin (toplam 1.230
kiþi) Genel Müdürlük ve Ýzmit Rafinerisi çalýþanlarýna (toplam 1.567 kiþi) oraný %78,5'tir. Tüpraþ genelinde bu oran %83,1'dir. Son yapýlan toplu iþ sözleþmesi 2
Nisan 2007 tarihinde imzalanmýþ olup geçerlilik dönemi 1 Ocak 2007 - 31 Aralýk 2008 tarihleri arasýdýr.

Çalýþma hakký temel insan haklarý kapsamýnda deðerlendirilmektedir. Þirketler istihdam olanaklarý sunarak bu hakkýn
saðlanmasýna yönelik en önemli sorumluluðu yerine getirmiþ olur. Hiçbir þirketin tercih etmeyeceði bir durum olsa
da zorunlu durumlarda iþten çýkarma yapýldýðý da bir gerçektir. Þirketlerin üzerine düþen sorumluluk iþten çýkarmanýn
belirli objektif kriterlere baðlanýp, keyfiyetten uzaklaþtýrýlmasýdýr. Tüpraþ'ta iþten çýkarma konusu, performans, iþ
küçülmesi, TÝS ve Personel Yönetmeliði kriterlerine baðlýdýr. Ayrýca iþten çýkarmanýn neden yapýldýðýnýn yaný sýra,
nasýl yapýldýðý da önemlidir. Tüpraþ'ta iþten çýkarma söz konusu olduðunda, bu uygulama kanunlarda belirlenmiþ
þartlarýn yaný sýra, toplu iþ sözleþmesinde belirtildiði þekilde yapýlmaktadýr.14
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GÜVENLÝK VE ÝNSAN HAKLARI
Ýnsan Haklarý evrensel bir deðerdir, iþ ortamýnda insan haklarýnýn saðlanmasý sadece çalýþanlarýmýz için deðil, her
ne sebeple olursa olsun çalýþma sahamýzda bulunan herkes için geçerlidir. Kurum içinde insan haklarýnýn saðlanmasý
konusuyla doðrudan ilgili alanlardan biri de güvenlik yönetimidir.
Tüpraþ, stratejik önemi ve faaliyet gösterdiði alanýn gerekliliklerinden ötürü çalýþma sahalarýnýn güvenliðine büyük
önem vermekte, en ileri güvenlik teknolojileri ve eðitimli, profesyonel insan kaynaðýndan oluþan güvenlik sistemlerini
kullanmaktadýr. Bu sistemin bir parçasý olarak, Tüpraþ'ýn güvenliðinin saðlanmasýnda eðitimli özel güvenlik
görevlilerinden faydalanýlmaktadýr. 5188 sayýlý yasa hükümleri uyarýnca özel güvenlik görevlilerinin çalýþma usulleri
belirlenmiþ, silah kullanma, gözaltýna alma ve zor kullanma gibi durumlar çeþitli þartlara baðlanmýþtýr. Bu yetkilerin
kullanýmýnda insan haklarý ihlallerinin oluþmamasý için tüm özel güvenlik görevlilerimiz, yetki sýnýrlarý ve davranýþ
biçimlerinin öðretildiði görev baþý eðitiminden geçmektedir. Ayrýca davranýþ þekillerini belirleyen kanun ve düzenlemeleri
açýklayan bir kitapçýk hazýrlatýlarak güvenlik personelinin tamamýna daðýtýlmýþtýr. Bu çerçevede, iþe yeni baþlayan
özel güvenlik görevlilerine de ayný eðitim ve dokümantasyon paketi sunulmaktadýr.

Bu kapsamda, 2007 yýlýnda, büyük ölçüde atýl durumda bulunan Körfez Petrokimya tesislerinin kapatýlmasý sonucunda,
50'si Ýzmit Rafinerisi ve 11'i Genel Müdürlük'ten olmak üzere toplam 61 kiþi iþten ayrýlmýþtýr.15 Bu iþten çýkarma süreci,
çalýþanlarýmýzýn baðlý bulunduðu sendika temsilcileriyle görüþülerek tüm taraflarýn çýkarlarýnýn gözetildiði þekilde
sonuçlandýrýlmýþtýr. Öncelikle diðer rafineri ve iþ birimlerindeki personel ihtiyacý, buralarda çalýþmak isteyen personelle
karþýlanmýþ, emeklilik hakký kazanmýþ personelden emekliye ayrýlmayý tercih edenler emekliye ayrýlmýþ, böylelikle iþten
ayrýlmak durumunda olan personel sayýsý büyük ölçüde azaltýlmýþtýr.
Tüm Tüpraþ çalýþanlarý tam zamanlý olarak istihdam edilmiþ olup yarý zamanlý ya da dönemsel çalýþan personelimiz
bulunmamaktadýr. Ayrýca Tüpraþ'ýn ana faaliyetlerinde, yüklenici ya da danýþman firmalarýn çalýþanlarý dýþýnda, Tüpraþ'a
kayýtlý olmayan personel çalýþtýrýlmaz ve sektör özelliklerinden dolayý mevsimlik personel bulunmaz. Tüm çalýþanlarýmýz
ile "belirsiz süreli iþ akdi" yapýlmaktadýr.
Ýþ yerinde ayrýmcýlýðýn önlenmesi, çalýþanlarýn da ötesinde tüm paydaþlara yönelik olarak, özellikle dikkat ettiðimiz bir
konudur. Tüpraþ tüm paydaþlarýna eþit muamele yapmayý taahhüt eder ve çalýþanlara yönelik iþlemlerde bunun dýþýna
çýkýlmasýna asla tolerans göstermez. Bu kapsamda, iþe alma ve yerleþtirmeden baþlayarak çalýþanlarý ilgilendiren tüm
konularý objektif kriterlere göre düzenler ve uygularýz. Tüpraþ'ta eþit iþe eþit ücret felsefesi geçerlidir. Dolayýsýyla temel
ücret, çalýþanýn cinsiyeti, yaþý veya herhangi bir özelliðinden baðýmsýz olarak objektif kriterlerle belirlenir. Bu yüzden kadýn
çalýþanlarla erkek çalýþanlara ayný iþi yaptýklarý sürece eþit ücret ödenir.16 Raporlama döneminde ve daha öncesinde,
yönetime ayrýmcýlýkla ilgili hiçbir þikâyet iletilmemiþ, bu konuda Tüpraþ hakkýnda hiçbir dava açýlmamýþtýr.

Ýþten çýkarma durumlarýnda uygulanacak minimum ihbar sürelerinde ilgili yasa ve Toplu iþ Sözleþmesi hükümleri temel alýnýr. Buna göre eðer iþten çýkarma
yapýlacaksa, 6 aydan kýsa kýdemli çalýþanlara 4 hafta, 6 ay 18 ay arasý kýdeme sahip olanlara 6 hafta, 18 ay ile 3 yýl arasý kýdemlilere 12 hafta, 3 yýl ile 5 yýl
arasý kýdemlilere 16 hafta, 5 yýl üzeri kýdeme sahip çalýþanlara 18 hafta önceden ihbar iþlemi yapýlýr.
15
2007 yýlýnda iþten ayrýlan personelin 3'ü kadýn 58'si erkektir, iþten ayrýlanlarýn 3'ü 30 yaþ altýnda, 37'si 30 - 50 yaþ aralýðýnda ve 21'i ise 50 yaþ üzerindedir.
16
Fazla mesai, prim vs. ödemelerle bu oran deðiþebilmektedir.
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Petrol Rafinaj Sektörü, genel itibarýyla erkek çalýþan yoðun bir sektördür. Bu nedenle, çalýþanlar
arasýndaki cinsiyet oranýnda, nüfusun genelindeki orana yakýn düzeylere ulaþmak oldukça
güçtür. Ancak Tüpraþ'ta kadýn çalýþanlarýn oluþturduðu payýn arttýrýlmasý için çaba sarf
edilmektedir. Mevcut durumda, bu amaç ayrýmcýlýðýn önlenmesi kapsamýnda yönetilmekte
olup, kadýn emeðinin Tüpraþ bünyesinde istihdamýna yönelik engel bulunmamaktadýr. 2007
raporlama dönem sonu itibarýyla Tüpraþ bünyesinde faaliyet gösteren kadýn personel, toplam
personelin %6,86'lýk kýsmýný oluþturmaktadýr. Bu oran Genel Müdürlük ve Ýzmit Rafinerisi
çalýþanlarý için %9,5 seviyesine yükselmektedir. Genel Müdürlük ve Ýzmit Rafinerisinde, mavi
yakalý çalýþanlarýnýn %5,85'ini kadýn personel oluþtururken,beyaz yakada bu oran %22,85'e
yükselmekte olup üst düzey yönetici seviyesinde ise kadýn çalýþan oraný %3,85'tir.17
Ýnsan Haklarý evrensel bir deðerdir. Dolayýsýyla sadece kendi haklarýmýzýn tanýnmýþ olmasý,
aslýnda insan haklarýnýn olmadýðý bir ortamda yaþadýðýmýzýn göstergesi olacaktýr. Tüpraþ
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluþudur ve faaliyetleri esnasýnda binlerce dýþ paydaþla birlikte
hareket etmekte, yarattýðý iþ deðeriyle milyonlarca insanýn hayatýný etkilemektedir. Bu
sorumluluðun bilinciyle insan haklarýnýn desteklenmesi konusunda kendi faaliyet birimlerimizin
dýþýnda, hinterlandýmýzý da etkileyecek çalýþmalarý baþlatacaðýz. Bu kapsamda özellikle tedarikçi
ve yüklenici firmalarýmýzýn insan haklarý uygulamalarýný kendi standartlarýmýza yaklaþtýracak
çalýþmalarý yapmaya önümüzdeki dönemlerde daha da çok gayret göstereceðiz.
Ýþ yerinde insan haklarý konusunun önemli bir göstergesi de çalýþanlara emniyetli ve saðlýklý
bir çalýþma ortamý sunmaktýr. Tüpraþ bu konuya çok büyük önem vermektedir ve iþ güvenliði,
emniyet, saðlýk konularýnda devamlý öðrenmeyi ve performans geliþimini saðlayacak çalýþmalarý
sürdürmektedir. Bu konular hakkýnda detaylý bilgiye "Saðlýk, Emniyet, Çevre" bölümünden
ulaþabilirsiniz.

17

Tüpraþ genelinde, üst düzey yöneticiler arasýnda kadýn çalýþan oraný 2,7dir.
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ÝNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
Performans Deðerlendirme ve Kariyer Yönetimi
Faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir düzlemde yürütmek amaçlarýmýzdan biridir. Bu amaç
doðrultusunda çalýþmalarýmýzda yüksek bir verimlilik düzeyini yakalamayý hedefleriz. Bunun
saðlanmasýnýn ilk adýmýný verimliliðin ölçülüp, deðerlendirilmesi ve nasýl daha verimli bir
çalýþma ortamýný yaratýrýz, sorusuna akýlcý ve sürdürülebilir yanýtlar bulunmasý oluþturur.
Bütün iþ süreçlerimizde olduðu gibi insan kaynaðý portföyümüzün performansýný da objektif,
bilimsel kriterlerle oluþturulmuþ göstergeler ve topluluk ortak ilkeleri aracýlýðýyla deðerlendiririz.
Tüpraþ çalýþanlarýnýn kariyer yönetiminde de en önemli katkýyý performans deðerlendirme
sistemi saðlar.
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Tüpraþ performans deðerlendirme sisteminde, 2006 yýlýnda yönetim kadrosu, 2007 yýlýnda
ise tüm beyaz yakalý personel için uygulamaya geçen, çok boyutlu hedef kartý sistematiði
kullanýlmaktadýr. Bu boyutlar finans, müþteri, süreç, teknoloji, kurumsal yetenekler, çalýþan,
bireysel hedef ve yönetici takdir puanýdýr. Yýlbaþýnda yönetici ve çalýþan arasýnda gerçekleþtirilen
Hedef Belirleme Görüþmesinde þirket hedefleri ile entegre bir þekilde yýl içerisinde çalýþanýn
kendisinden beklenen hedefler belirlenir. Hedefler, hedef yayýlým ekipleri tarafýndan üstten
alta doðru yaygýnlaþtýrýlmaktadýr. Baþta Emniyet Çevre Müdürlüðü, Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü
ve Kurumsal Ýletiþim Müdürlüðü olmak üzere, bölümlerin sorumluluklarý paralelinde sosyal,
çevresel ve ekonomik konularý kapsayan hedefler de hedef kartlarýnda yer alýr. Gelecek
dönemde bu hedeflerin daha geniþ bir çalýþan kitlesinin hedef kartlarýnda bulunmasý
konusunda çalýþmalar yapýlmaktadýr.
Yýl içerisinde þirket hedefleriyle ilgili ulaþýlan deðerler izlenir ve 3 aylýk aralýklarla raporlanýr.
Þirket hedeflerinden yola
çýkarak hazýrlanmýþ olan bireysel hedef kartlarý da yýl içerisinde çalýþan ve yönetici tarafýndan
gözden geçirilerek yýl sonunda, çalýþanýn yýlbaþýnda tespit edilmiþ olan hedeflerine ne ölçüde
ulaþtýðý belirlenir. Performans deðerlendirme ve kariyer planlama sistemlerini desteklemek
üzere çalýþanlar ayný zamanda Koç Topluluðu Yetkinlikleri doðrultusunda yöneticileri, eþ
düzey çalýþanlar ve varsa astlarý tarafýndan deðerlendirilerek 360 Derece Yetkinlik Deðerlendirme
uygulamasýna katýlýrlar. Bu uygulamalardan elde edinilen bilgiler ýþýðýnda beyaz yakalý
çalýþanlarýmýza yönelik olmak üzere, ÝK ve üst düzey yöneticilerin katýlýmýyla Potansiyel
Belirleme Toplantýlarý yapýlýr. Tüm bu çalýþmalarla birlikte Kariyer Planlama ve Geliþtirme
sürecinin de birincil amacý olan yüksek potansiyele sahip çalýþanlarýn erken teþhis edilmesi,
gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve geliþim olanaklarý saðlanmasý, daha fazla sorumluluk
isteyen görevlere hazýrlanmalarýna yönelik planlamanýn alt yapýsý oluþturulmuþ olur.
Koç Topluluðu'nda uzmanlýk ve yönetici kadrolarýnýn öncellikle Topluluk bünyesinden
saðlanmasý ilkesi benimsenmiþtir. Her seviyede çalýþana, kariyer geliþimleri doðrultusunda
belirlenen ihtiyaçlara göre, gerek þirket içi, gerekse þirket dýþý eðitimler verilir, Topluluk içi
rotasyon imkânlarý saðlanýr. Amaç, kiþisel geliþimin organizasyonel geliþim çerçevesinde
geliþtirilmesidir.
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Eðitim
Organizasyonel geliþimin en önemli bileþenlerinden biri de çalýþanlarýn bilgi ve beceri düzeylerini eðitim yoluyla arttýrmaktýr. Bir þirketin, çalýþanlarýnýn
ileri eðitim olanaklarýna eriþimini saðlamasý bir taraftan iþ yapma becerisini geliþtirirken, diðer taraftan kurumun sosyal performansýný da arttýrýr.
Bu sayede kiþisel ve kurumsal ölçekte motivasyon artýþýna da katký saðlanýr.
En büyük rekabet avantajlarýmýzdan biri olarak gördüðümüz insan kaynaðý portföyümüzün daha sürdürülebilir bir yapýya kavuþmasý için kullandýðýmýz
araçlardan biri de eðitim ve geliþim olanaklarýdýr. Tüpraþ için eðitim, mesleki beceri ve verimliliðin arttýrýlmasýnýn yaný sýra, personelin çalýþma
motivasyonunun, baðlýlýðýnýn ve kiþisel kariyer geliþiminin saðlanmasý açýsýndan da son derece önemlidir.
Çalýþanlarýmýza saðlanacak eðitimler planlanýrken, sadece çalýþanýn görevinin gerektirdiði konular deðil ayný zamanda personelin kiþisel geliþimini
saðlayacak, bilgi ve bilincini arttýracak, davranýþ ve tutumlarýný geliþtirecek eðitim konularý da portföye dâhil edilir. Bu baðlamda personelin görev
gereklerinin ötesinde, kalite ve yönetsel yeteneklerin arttýrýlmasýna yönelik eðitimlere, genel anlamda saðlýk, emniyet ve çevre bilincini geliþtirecek,
toplumsal yatýrým ve sosyal faaliyetler kapsamýnda verilen eðitimlere de önem verilmektedir.
Mesleki eðitim çalýþmalarýmýza güncel bir örnek, rafinericilik ile ilgili teknik eðitim modüllerinden oluþan ve Shell G.S. tarafýndan saðlanan eðitim
programýdýr. Söz konusu program 3 yýllýk bir dönemde ve çeþitli meslek gruplarýna yönelik olarak tamamlanmak üzere 2007 yýlýnda baþlatýlmýþtýr.
Program kapsamýndaki derslerin uzun vadede þirket geneline yaygýnlaþtýrýlmasý için çalýþanlarýmýzdan bir eðitmen timi oluþturularak 2008 yýlýnda
aktif olarak çalýþmaya baþlayacaktýr.
Çalýþanlarýmýzýn kiþisel geliþim ihtiyaçlarýný saptamak ve buna uygun geliþim paketleri tasarlamak üzere, yönetici ve
çalýþanlarla odak grup görüþmeleri gerçekleþtirerek MESS Eðitim Vakfý ile "Bütünsel Geliþim Eðitimleri"ni oluþturduk.
Söz konusu eðitimler 2008 yýlýnda uygulanmaya baþlanacak ve ilerleyen süreçte tüm personele yaygýnlaþtýrýlacaktýr,
insan kaynaklarýna yönelik en önemli hedeflerimizden biri de mevcut insan kaynaklarýný, genç, dinamik, yetenekli,
yeni çalýþma arkadaþlarýyla güçlendirmektir. Bu yüzden her þirket gibi Tüpraþ da kaliteli insan gücüne yönelik olarak,
çalýþma ortamýnýn bir cazibe merkezi olmasý halini korumaya ve geliþtirmeye çalýþýr. Günümüzde þirketlerin çalýþanlarýna
saðladýðý eðitim olanaklarý bu alanda önemli bir gösterge oluþturduðundan, Tüpraþ bu konuya ayrýca önem vermekte
ve "çalýþanlara saðlanan eðitim olanaklarýnýn artýrýlmasý" hedefini tüm birim yöneticilerinin yýllýk hedef kartlarýna entegre
ederek eðitim ve geliþim sürecinin yönetim tarafýndan sahiplenilmesini saðlamaktadýr.
Çalýþanlarýmýza sunulan eðitim imkânlarýnýn dýþýnda, üniversite ve meslek lisesi öðrencilerinin de staj taleplerinin
karþýlanmasýna özen göstermekteyiz. Bu sayede, genç profesyonel adaylarý Tüpraþ'ýn çalýþma koþullarýný ve gelecekte
onlara sunulacak imkânlarý yaþayarak, yerinde tecrübe ederek öðrenmiþ olurlar. Gelecek çalýþan nesillerin mesleki
bilgi, beceri ve kapasitelerinin arttýrýlmasýnýn uzun vadede hem ulusal kalkýnmada, hem de özel sektörün geliþiminde
büyük rolü vardýr. Bu yüzden Tüpraþ gelecek nesillere yönelik yatýrýmlarýnýn bir devamý olarak, Koç Topluluðu'nun MEB
ile birlikte yürüttüðü "Meslek Lisesi, Memleket Meselesi" projesine destek vermektedir. Proje ile ilgili ayrýntýlý bilgiye
"Toplumsal Yatýrýmlar" bölümünden ulaþabilirsiniz.

2007 Eðitim Faaliyetlerinin Alanlara Göre Daðýlýmý
%22

Kiþisel ve Kurumsal Geliþim

%21
%5

Operatör

%2
%1
%18
%20
%11

Kalite
Finans
Ticaret ve Ýkmal
Üretim ve Bakým
Teknik Emniyet, Ýþçi Saðlýðý ve Çevre
Hukuk, Saðlýk, Sivil Savunma vb.

2006 yýlýnda, Tüpraþ çalýþanlarý toplam 137.212 saat, sadece Genel Müdürlük ve Ýzmit Rafinerisi çalýþanlarý ise toplam
53.649 saat eðitim görmüþtür. 2007 yýlýnda ise çalýþanlara yönelik eðitimlerde büyük oranda artýþ saðlanmýþtýr. 2007
yýlýnda, Tüpraþ çalýþanlarý yukarýdaki grafikte belirtilen alanlarda toplam 260.356 saat eðitim görmüþtür. Sadece Genel
Müdürlük ve Ýzmit Rafinerisi çalýþanlarýnýn 2007'de gördükleri eðitim 86.183 saati bulmaktadýr.
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Genel Müdürlük Ve Ýzmit Rafinerisi Eðitim Saatleri18

Beyaz Yaka

337

46.500

138

Mavi Yaka
Toplam

1.230
1.567

39.683
86.183

32.3
55

ÝÇ ÝLETÝÞÝME YÖNELÝK UYGULAMALAR
Tüpraþ için çalýþanlarýn görüþ ve önerilerinin öðrenilip, uygulamalarýn bu öneriler doðrultusunda geliþtirilmesi büyük önem taþýr. Çalýþanlarýn fikir
ve önerileriyle yönetimi desteklemeleri, bir yandan Tüpraþ'ýn demokratik yönetiþim anlayýþýnýn önemli bir göstergesiyken, diðer taraftan faaliyetlerimizi
daha da etkin ve sürdürülebilir kýlmamýz açýsýndan önemli bir kurumsal deðerdir. Bu deðerimizi daha da yüceltmek, çalýþanlarýmýzý bu yönde
yüreklendirmek ve onlarla daha etkin iletiþim kurabilmek adýna birçok araç kullanmaktayýz. Bu araçlarýn baþýnda "Tüpraþ Tanýma, Takdir ve
Ödüllendirme Sistemi" ve "Rafine Öneriler Sistemi" gelmektedir.
Tüpraþ Tanýma, Takdir ve Ödüllendirme Sistemi (TTÖS), petrol sektöründe performansýna ve insan kaynaðýna özenilen, güvenilir ve etkin bir küresel
oyuncu olma hedefimize ulaþmada katký saðlayacak baþarý, davranýþ ve çabalarýn ön plana çýkarýlmasý, özendirilmesi, motivasyonun ve þirkete
olan baðlýlýðýn arttýrýlmasý amacýyla uygulamaya konmuþtur.
"Rafine Öneriler" sistemi ise çalýþanlarýmýzýn yaratýcýlýk ve katýlýmýný teþvik etmek amacýyla uygulanmaktadýr. Çalýþanlarýn tüm süreçlerimiz hakkýnda
getirebildiði öneriler ilgili kiþi ve ekiplerce deðerlendirilmekte ve uygun görülenler deðiþik yaklaþýmlar ile ödüllendirilmektedir.
Bir yandan faaliyetlerin sürdürülmesinde etkinliðin arttýrýlmasý, diðer taraftan da iç iletiþimin geliþtirilmesi adýna tüm çalýþanlarýmýzýn eriþiminin
bulunduðu kurumsal iletiþim portalýmýz mevcut olup "Tanýma, Takdir ve Ödüllendirme" ve "Rafine Öneriler" sistemleri bu portala entegre olarak
çalýþmaktadýr.
Ýç iletiþimin arttýrýlmasý adýna her yýl mavi ve beyaz yakalý personel için ayrý olmak üzere iç iletiþim toplantýlarý düzenlenmektedir. Toplantýlar þirket
dýþý etkinlik þeklinde düzenlenmekte olup bu sayede, iþyeri dýþýnda bir ortamda, çalýþanlarýn bir yandan hoþça vakit geçirip, diðer yandan bir
senelik faaliyetlerin ve gelecek hedeflerinin deðerlendirildiði çalýþmalar yapmasý saðlanmaktadýr.
Kurum içi faaliyetlerin dýþýnda, Tüpraþ paydaþ düþüncelerini öðrenmek üzere uzman kuruluþlara çeþitli araþtýrmalar yaptýrmaktadýr. Bu araþtýrmalar
serisi, Tüpraþ çalýþanlarýna yönelik olarak, 2006 yýlýnda yürütülmeye baþlayan "Çalýþma Hayatý Deðerlendirme Anketi" ile baþlamýþtýr. Araþtýrmalardan
elde edilen faydalý sonuçlar görülerek bu çalýþma 2007 yýlýnda deðiþik alanlara yönelik olarak geliþtirilmiþ ve tüm bu araþtýrmalarýn birleþtirilmesi
sonucu "Tüpraþ Araþtýrma ve Ölçümlemeleri Dokümaný" ortaya çýkmýþtýr.
Bahsi geçen sistem ve araçlarýn tamamý ve diðer etkinlikler hakkýnda ayrýntýlý bilgiye "Paydaþ Katýlýmý" bölümünden ulaþabilirsiniz.

18

Genel Müdürlük ve Ýzmit Rafinerisi için Toplam Eðitim Saati/Çalýþan Sayýsý þeklinde hesaplanmýþtýr.

paydaþ katýlýmý

paydaþlarýmýz ve tüpraþ | tüpraþta paydaþ katýlýmý | paydaþlarýmýzla iliþkiler ve katýlým uygulamalarý

5

PAYDAÞLARIMIZ VE TÜPRAÞ
Çalýþanlarýmýz
En iyi çalýþma ortamýný saðlarýz.
En iyilerle çalýþýr, onlarý motive eder ve bu birlikteliði
sürdürülebilir kýlmak için çabalarýz.
Çalýþanlarýmýzýn profesyonel geliþimlerine destek
veririz.
Çalýþanlarýmýzý kendilerini sosyal, çevresel ve
ekonomik konularda geliþtirebilmeleri için teþvik
eder ve bu çabalarýna kurumsal katký saðlarýz.
Çalýþanlarýmýzýn, Tüpraþýn bir parçasý olmaktan
gurur duymalarý için tüm olanaklarýmýzý kullanýrýz.
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Hissedarlarýmýz - Yatýrýmcýlarýmýz
Sürdürülebilir hisse deðerine ulaþmak için çalýþýrýz.
Faaliyetlerimizi uluslararasý kurumsal þeffaflýk
standartlarýna uygun yürütürüz.
Kurumsal yönetimin sürdürülebilirlik içindeki önemine
inanýr ve gereklerini uygularýz.
Müþterilerimiz
Tüm müþterilerimize eþit muamele ederiz.
Müþterilerimizin gereksinimlerini önceden
anlayabilmek için iletiþime önem veririz.
Müþterilerimizin deðiþen ve geliþen beklentilerini
karþýlamak için çalýþýrýz.
Ýþ Ortaklarýmýz ve Tedarikçilerimiz
Karþýlýklý iþbirliði odaklý stratejiler yürütürüz.
Ýþ ortaklarýmýz ve tedarikçilerimiz için ortak faydalarý
gözetiriz.
Ürün ve hizmetlerimizde üst düzey kalite ve
güvenirliðin ortak bir anlayýþla geliþtirilebileceðine
inanýrýz.
Dolaylý Çalýþanlarýmýz
Dolaylý çalýþanlarýmýzýn beklentileri ve
gereksinimlerinin karþýlanmasýný gözetiriz.
Dolaylý çalýþanlarýmýzý da sorumluluk alanýmýz içinde
kabul eder ve ortak faydalar için çaba harcarýz.
Saðlýklý ve emniyetli bir çalýþma ortamýna sahip
olmalarý için gerekli çalýþmalarý yapar, iþbirliklerine
gireriz.
Sendikalar
Faaliyet alanýmýzla ilgili sendika kuruluþlarý ile ortak
fayda saðlayan iliþkiler kurarýz.
Çalýþanlarýmýzýn hak ve yararýný gözetmek adýna
iþbirliði geliþtiririz.
Sendikalarla iliþkimizi iyi niyete dayalý iletiþimle
güçlendireceðimize inanýrýz.

Kamu Kurum ve Kuruluþlarý
Faaliyetlerimizi düzenleyen tüm yasa ve
yönetmeliklere uyarýz.
Kamu kurum ve kuruluþlarýný faaliyetlerimiz hakkýnda
yasal çerçevede bilgilendiririz.
Ülke ekonomisine katkýda bulunacak faaliyetleri
destekler ve iþbirlikleri geliþtiririz.
Yerel idareler ile iþbirliði ve diyaloða dayalý iliþkiler
kurarýz.
Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK)
STKlarýn çevre ve toplumun faydasýný gözeten
çalýþmalarýný destekler, KSS vizyonumuz
çerçevesinde iþbirliklerine gideriz.
STKlarýn toplumun sözcülüðü görevine inanýr,
seslerini duyurmalarý için destek veririz.
KSS hedeflerimizle örtüþen vizyon ve hedeflere
sahip STKlar ile diyalog geliþtirir, bu kapsamdaki
çalýþmalarýný izler ve katýlým saðlarýz.

Medya
Ýletiþim ve haber almanýn önemine inanýr, baðýmsýz
medya kuruluþlarýný destekler, bilgilendirilme
haklarýna saygý gösteririz.
Medya kuruluþlarý ile açýk iletiþime inanýr, iþbirliði
kalitemizi yüksek tutarýz.
Yerel Halk
Etki alanýmýz içinde yer alan yerel halkýn ekonomik
ve sosyal geliþimine katký saðlamayý sorumluluk
alanýmýz içinde görürüz.
Tüpraþla ilgili görüþ ve önerilerini dikkate alarak
saðlýklý ve çift taraflý diyalog kurmaya özen gösteririz.
Faaliyet bölgelerimizde yaþayan halkýn bilgilendirilme
haklarýna saygý gösteririz.
Toplum
Sürdürülebilir kalkýnmadaki rolümüzü pekiþtiren
katkýlar saðlarýz.
Etki alanýmýz içindeki tüm paydaþlarýmýzýn sosyal,
çevresel ve ekonomik sorunlarla ilgili kaygýlarýný
gidermek için yatýrým yaparýz.
Ýnsan haklarýna saygýyý kurum kültürümüzün bir
parçasý olarak görürüz.

TÜPRAÞTA PAYDAÞ KATILIMI
Tüm paydaþlarýmýzla iletiþimimizi geliþtirerek sürdüreceðiz.
Kurumsal sosyal sorumluluk anlayýþýmýzýn temelini oluþturan ilkeler gereði faaliyetlerimizin
her sürecinde kurum içi ve kurum dýþý olmak üzere tüm paydaþ gruplarýnýn katýlýmýný saðlamak
öncelikli hedefimizdir. Anahtar paydaþlarýmýzý hedefleyerek yayýnladýðýmýz bu ilk KSS raporumuz,
bu konudaki kararlýlýðýmýzýn en önemli göstergesini oluþturmaktadýr.
Tüpraþ, paydaþ tanýmýna ve paydaþ katýlýmý çalýþmalarýna geniþ bir perspektiften yaklaþmaktadýr.
Bize göre paydaþ, sadece iþ yapma biçimimizi etkileyen deðil, ayný zamanda bundan etkilenen
tüm birey, kurum ve sosyal gruplardýr. Paydaþ katýlýmý anlayýþýmýz ise dahil olduðumuz fiziki,
sosyal ve ekonomik çevrede bulunan tüm paydaþlarýmýzýn düþünce, beklenti ve çekincelerini
öðrenip anlamak; kendi ihtiyaç ve beklentilerimizi onlarla paylaþmak, bu sayede saðladýðýmýz
olumlu iletiþim ortamýnda taraflarýn çýkar ve beklentilerini gözeterek faaliyetlerimizi daha
sürdürülebilir kýlmaktýr.
Bu anlayýþ doðrultusunda, gelecek dönemde Tüpraþýn paydaþ katýlýmý faaliyet çerçevesini;
Paydaþlarýmýzýn Tüpraþ hakkýndaki düþünce ve beklentilerini öðrenmeye yönelik çalýþmalar,
Paydaþlarýmýzýn kendilerine yönelik konularla ilgili olarak, karar alma mekanizmalarýnda fikirlerini beyan etmelerini
kolaylaþtýracak, kurumsal alanda temsillerini saðlayacak faaliyetler,
Paydaþlarýmýzýn Tüpraþ Çalýþma Ýlkeleri ve elde ettiðimiz baþarýlar hakkýnda farkýndalýk ve bilgi düzeylerini arttýracak;
özellikle insan haklarý, çevre, ekonomik ve sosyal kalkýnma gibi alanlarda sektörümüzde rol model olarak, onlarý Tüpraþ
ile benzer felsefe ve çalýþma ilkelerini benimseme konusunda teþvik etmeye yönelik faaliyetler,
Gerek profesyonel, gerekse toplumun genelini ilgilendiren konularda, ortak sorunlara, ortak çözümler getirme anlayýþýyla,
paydaþlarýmýzla birlikte kolektif akýl oluþturarak, çözüm üreten faaliyetler oluþturacaktýr.
Hepsinden önemlisi, tüm bu faaliyetlerin stratejik, felsefi alt yapýsýný oluþturacak, bu alandaki hedeflerin gerçekleþtirilmesindeki
verimliliði ölçülebilir, kontrol edilebilir kýlacak, faaliyetlerin kurumsal yapýya yerleþmesini saðlayacak Tüpraþ Paydaþ
Katýlýmý Yönetim Modelini oluþturmaya yönelik çalýþmalar baþlatýlacaktýr.
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Bu faaliyetleri hayata geçirme konusundaki temel motivasyonumuzu, birçok alanda olduðu gibi bu alanda da Türk
sanayisine rol model olma, sektörümüzde dünya çapýnda söz sahibi olma ve paydaþlarýmýzýn takdir ve desteðini kazanma
arzu ve inancýmýz oluþturmaktadýr.
Tüpraþ, yarattýðý sosyo-ekonomik çevrenin büyüklüðü gereði çok geniþ bir paydaþ grubuna sahiptir. Örneðin, Tüpraþýn tedarikçiler havuzunda kayýtlý,
toplam 25.295 potansiyel paydaþýmýz bulunmaktadýr. Sadece bu örnek bile, yapýlmasý planlanan çalýþmalarýn ne kadar büyük ve bu çalýþmalar
sonucu Tüpraþýn ulaþmayý hedeflediði noktanýn ne kadar önemli olduðunun kanýtýdýr. Bu nedenle yapýlacak çalýþmalarýn sistematik biçimde
planlanarak uygulama yoðunluklarýna göre zamana yayýlmasý gerekmektedir.
Paydaþ katýlýmý faaliyetlerimizin ilk adýmýný öncelikli paydaþ gruplarý ve faaliyet alanlarýnýn belirlenmesi oluþturmaktadýr. Bu kapsamda, KSS
raporumuzun yayýnlanmasýna yönelik çalýþmalara paralel olarak, 2008 faaliyetlerimizin planlanmasýnda temel oluþturmasý açýsýndan Tüpraþ
genelinde, tüm beyaz yaka ve mavi yaka personelimiz arasýnda bir araþtýrma gerçekleþtirdik. Tüpraþýn etki alanlarýnda yer alan tüm paydaþlarýmýzýn
beklentileri bizim için önemli ve dikkate deðer olmakla birlikte bu araþtýrma sonuçlarý ve KSS çalýþma grubumuzla yaptýðýmýz paydaþ haritasý
çalýþmasý ýþýðýnda, Tüpraþýn öncelikli paydaþlarý, müþteriler, hissedarlar, çalýþanlar, sendikalar ile kamu kurum ve kuruluþlarýdýr. Paydaþ katýlýmý
konusunda ileri seviye faaliyetlerin hayata geçirilmesiyle birlikte güncellenmek koþuluyla, Tüpraþ 2008 yýlý sürdürülebilirlik faaliyetleri dahilinde
tüm paydaþ gruplarýna yönelik faaliyetlerde bulunurken, adý geçen gruplara yönelik çalýþmalara öncelik tanýyacak, paydaþ katýlýmý yönetim modeli
oluþturma kapsamýndaki uygulamalarý öncelikle bu gruplarla hayata geçirecektir.

PAYDAÞLARIMIZLA ÝLÝÞKÝLER VE KATILIM UYGULAMALARI
Tüpraþ Çalýþanlarý
Gerek baðlý bulunduðumuz Koç Topluluðunun deðerleri, gerekse Tüpraþ etik ilkelerine göre, çalýþanlarýmýz en önemli varlýðýmýz ve birincil
paydaþýmýzdýr. Tüpraþta yaratýlan büyük deðerin altýnda çalýþanlarýmýzýn emeði ve baðlýlýðý yatmaktadýr. Bunun bilinciyle Tüpraþ yönetimi, çalýþanlarýna
adil, eþit, þeffaf davranmanýn; insan haklarýna saygýnýn kurum kültürüne yansýdýðý, saðlýklý, emniyetli ve huzurlu bir çalýþma ortamý saðlamanýn
yaný sýra, faaliyetlerimizi oluþturan her sürecin çalýþanlarýmýzýn fikir ve önerileriyle desteklenmesini, beklenti ve isteklerinin karþýlanmasýný, karar
alma süreçlerine aktif katýlýmýný amaçlamaktadýr.
Temel hedefimiz olan, petrol sektöründe performansýna ve insan kaynaðýna özenilen, güvenilir ve etkin bir küresel oyuncu
olmaya giden yolun öncelikle çalýþanlarýmýzýn katýlýmýyla oluþan ortak aklýn hâkim kýlýnmasýndan geçtiðini düþünmekteyiz.
Bu kapsamda çalýþanlarýmýza yönelik olarak, çalýþma hayatýndan, iþ yapma biçimine kadar her konuda düþünce ve
beklentilerin öðrenilmesi, etkin ve saðlýklý bir iletiþimin saðlanmasý, karar alma süreçlerine destek vermeleri ve kuruma
baðlýlýðýn arttýrýlmasýný hedefleyen birçok faaliyette bulunmaktayýz.
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Öncelikle 2006 yýlýndan itibaren uygulamaya konulan Çalýþma Hayatý Deðerlendirme Anketinin (ÇHDA) iyileþtirmeye
yönelik olumlu etkileri görüldüðünden, 2007 yýlýnda hem bu çalýþma tekrarlanmýþ, hem de çalýþanlarýn da dâhil olduðu
Kurumsal Ýletiþim ve Ýtibar Araþtýrmasý gerçekleþtirilmiþtir. Bu çalýþmalarýn sonuçlarý titizlikle incelenmekte, paydaþ
beklentilerinin ve Tüpraþ faaliyetlerine yönelik farkýndalýklarýnýn arttýrýlmasýný hedefleyen uygulamalar hayata geçirilmektedir.
Bu baðlamda 2006 yýlý Çalýþma Hayatý Deðerlendirme Anketinin bize gösterdiði beklentilerin karþýlanmasý adýna,
tasarýmýnýn Genel Müdürlük ve Ýzmit Rafinerisi çalýþanlarýndan oluþturulan 9 kiþilik bir proje ekibinin gerçekleþtirdiði,
Tüpraþ Tanýma, Takdir ve Ödüllendirme Sistemi ve  Rafine Öneriler Sistemi Aðustos 2007de faaliyete geçirildi. 2007
yýlý araþtýrmalarýnda bu sistemlerin çok olumlu karþýlandýðý ve geliþtirilerek sürdürülmesinin beklendiði ortaya çýkmýþtýr.

Tüpraþ Tanýma, Takdir ve Ödüllendirme Sistemi

Temel amacý, þirket hedeflerine ulaþýlmasýna katký saðlayacak davranýþlarý ön plana çýkarmak ve özendirmek,
motivasyonu ve þirkete olan baðlýlýðý arttýrmak olan Tanýma, Takdir ve Ödüllendirme Sistemi, çalýþanlarýn diðer
çalýþanlarý ya da çalýþma takýmlarýný aday göstermesi esasýna dayanýr. Koç Holding Tanýma, Takdir ve Ödüllendirme
Sistemine entegre olarak iþleyen sistem, hiyerarþik olarak En Baþarýlý Koçlular En Baþarýlý Tüpraþlýlar  Planlý
Ödüller ve Anlýk Ödüller katmanlarýndan oluþur.
Anlýk ödüllendirme, birimlerin kendilerine özgü faaliyetlerinin temel alýnarak, anlýk veya kýsa vadeli yaratýcý, iyileþtirici
çabalarýn anýnda tanýnmasý esasýna dayanýr. Planlý ödüllendirme, baþarýlý proje takýmlarýnýn, yaratýcý, giriþimci,
müþteri memnuniyeti yaratýp iþbirliði geliþtiren Yetkin Tüpraþlýlarýn, Rafine Öneriler Sistemi yoluyla En Ýyi Rafineri
Önerilerini geliþtiren çalýþanlarýn tanýnýp takdir edilmesini saðlamaktadýr.
En Baþarýlý Tüpraþlýlar uygulamasýnda anlýk ve planlý ödüller kapsamýnda baþarý saðlayanlarýn oluþturduðu
Baþaralý Rafinericiler grubunun yanýnda, yýl içinde ulusal ve uluslararasý mecrada profesyonel, kültürel, sportif
alanlarda yaptýðý çalýþmalarla Tüpraþ imajýný baþarýyla temsil etmiþ çalýþanlar arasýndan rafineri müdürleri tarafýndan
aday gösterilenlerin ödüllendirildiði Tüpraþý Baþarýyla Temsil Edenler grubundan da adaylar gösterilir. Sistem
dâhilinde En Baþarýlý Tüpraþlýlar olarak belirlenen çalýþanlarýmýz En Baþarýlý Koçlular kapsamýnda da aday
gösterilebilir. Böylelikle çalýþanlarýmýzýn faaliyetlerindeki baþarýlarý hem kurum içinde hem de baðlý bulunduðumuz
Koç Topluluðu içinde tanýnýp takdir edilmiþ olur.
2007 yýlýnda, 1i Genel Müdürlük, 61i Ýzmit Rafinerisi personelinden olmak üzere, Tüpraþ genelinde toplam 116
çalýþanýmýz, anlýk ödüle aday gösterilmiþtir. 1i Genel Müdürlük, 58i Ýzmit Rafinerisi personelinden olmak üzere,
toplam 101 çalýþanýmýz ise anlýk ödüle layýk görülmüþtür.

Tüpraþ Öneri Sistemi: Rafine Öneriler
Tanýma, Takdir ve Ödüllendirme Sistemine baðlý olarak iþleyen Tüpraþ Öneri Sistemi ile
Tüpraþ çalýþanlarýnýn, bireysel ve özgün fikirleri ile tesis ve ünitelerinde verimlilik, kalite,
maliyet, müþteri memnuniyeti, süreç çevrim zamaný, çalýþma koþullarý, çalýþan motivasyonu
(çalýþma ortamý, çalýþma þartlarý, iletiþim, sosyal iliþkiler vb.) saðlýk, emniyet ve çevre
konularýnda iyileþmeler saðlanmasýna katkýda bulunmalarý hedeflenir. Sisteme katýlýmýn
arttýrýlmasý için öneri sahibi çalýþanlar teþvik ve takdir edilir.
Sistem, çalýþanlarýn, basýlý öneri formlarýný doldurarak tesislerde bulunan öneri kutularý
aracýlýðýyla Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðüne iletmeleri þeklinde iþler. Her ay, öneri sistemi
yetkilisi önerileri inceler, sýnýflandýrýr ve uzman görüþlerini de alarak Rafineri Müdürü, Ýþletme
Müdürü, Ýnsan Kaynaklarý Müdürü, Emniyet Çevre Kalite Müdürü ve öneri sistemi yetkilisinden
oluþan Öneri Sistemi Kuruluna iletir.
Kurul, önerileri deðerlendirir ve deðerlendirme sonucunda kabul gören öneriler ödüllendirilir.
Kabul görmeyen öneriler ise gerekçeleriyle birlikte öneri sahiplerine açýklanýr. Maddi getirisi
hesaplanabilen önerilerde ödüllendirme oransaldýr (en az 300 YTL, en fazla 10.000 YTL
olmak üzere maddi getirinin %5i). Maddi getirisi hesaplanamayan öneri için ise, önerinin
etkinliðine ve ekonomik etki, çevre politikasýna hizmet, iþçi saðlýðý ve güvenliðine katký, çalýþan
motivasyonuna etki gibi alanlarda saðladýðý katkýya göre puanlamasý belirlenen tabloyla
deðerlendirilerek ödüllendirme miktarlarý belirlenir. Uygulamaya geçirilmese dahi, öneri veren
her çalýþanýn katkýda bulunma çabasý tanýnýr ve takdir edilir. Her geçerli öneri uygulanabilir
olsun veya olmasýn, deðerlendirilmesi sonucu öneride süreklilik puaný alýr. Önerisi uygulamaya
geçen çalýþanlar, kurum içinde ilan edilerek ödüllendirilir.

47

Tüpraþ çalýþanlarýnýn, 2007 yýlýnda verdiði toplam 1.457 önerinin 204ü uygulamaya uygun
bulunmuþ ve öneri sahiplerinden 162 kiþi maddi olarak ödüllendirilmeye layýk görülmüþtür.19
Ýç Ýletiþim Uygulamalarý
Kurumsal Portal
Kurumsal portalýmýz, çalýþanlarýn etkin iletiþimini, düþünce ve beklentilerini yönetimle paylaþmalarýný, Tüpraþta uygulanmakta olan faaliyetleri,
alýnan kararlarý, güvenlik turlarý sonuçlarýný öðrenmelerini, deneyimlerini aktarmalarýný saðlayan en güçlü aracýmýzdýr. Bu araç sayesinde çalýþanlarýmýz
mesleki konularýn yaný sýra sosyal kulüp üyeliði, kiþisel hobi gibi sosyal hayatlarýna yönelik konularý da paylaþabilmektedirler.
Ödül ve Öneri Veritabaný
Tanýma, Takdir ve Ödüllendirme Sistemi ile Rafine Öneriler, diðer tüm iletiþim araçlarýmýz gibi þeffaflýk ve fýrsat eþitliði ilkelerine dayanmaktadýr.
Bu baðlamda 2007 yýlýnda güncellediðimiz online kurumsal portalýmýzda, ödüllendirme ve öneri sistemlerimizin veritabaný uygulamalarý devreye
alýnmýþtýr. Böylece Tüpraþ genelinde tüm çalýþanlar, tüm rafinerilerdeki ödül ve öneri bilgilerine diledikleri an, detaylý olarak ulaþabilirler.
Rafineri Bilgi Bankasý
2007 yýlýnda kurumsal portalýmýzda uygulamaya koyduðumuz bir diðer araç da Rafineri Bilgi Bankasýdýr. Bu araç yardýmýyla çalýþanlarýmýz,
katýldýklarý eðitim, seminer ve teknik geziler sonrasýnda yazdýklarý raporlarý diðer çalýþanlarla paylaþabilmektedir. Bilgi paylaþýmýnda bir adým daha
ileri giderek, 2008 yýlýnda Rafineri Tecrübe Bankasýný da hayata geçirmeyi planlýyoruz. Tecrübe bankasý sayesinde çalýþanlarýmýz, çalýþmalarýnda
karþýlaþtýklarý sorunlarý ve bu sorunlarýn giderilmesinde kullandýklarý yöntem ve araçlarý paylaþarak diðer iþ birimlerinde benzer sorunlarla karþýlaþýlmasý
halinde çözüm yöntemleri geliþtirilmesine destek verebileceklerdir.
KSS Portal
2007 KSS Raporumuzun çalýþmalarý sýrasýnda, çalýþma grubu üyelerinin önerisiyle kurumsal portalýmýz içinde ayrýca bir KSS Portalýnýn kurulmasýna
karar verilmiþ ve bu konuda da çalýþmalara baþlanmýþtýr. Mevcut durumda, KSS konusunda bilgilendirmenin yapýldýðý, Tüpraþ faaliyetlerinin tanýtýldýðý
bir mecra olan KSS Portalýmýz, gelecek dönemde tüm KSS çalýþmalarýmýzýn uygulama ve iletiþiminde temel zemini oluþturacaktýr.
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2007 yýlýnda, Genel Müdürlük çalýþanlarý 34, Ýzmit Rafinerisi çalýþanlarý 362 öneride bulunurken, Genel Müdürlük çalýþanlarýnýn 20, Ýzmit Rafinerisi çalýþanlarýnýn
67 önerisi uygulamaya uygun bulunmuþtur. Bu öneriler sonucunda, 9 Genel Müdürlük ve 56 Ýzmit Rafinerisi çalýþaný maddi olarak ödüllendirilmiþtir.

Sendika Baþ Temsilciliði
Tüpraþta tamamý sendikalý olan mavi yakalý personel tarafýndan bir baþ temsilci seçilmektedir. Baþ temsilci, baþta iþ
saðlýðý ve güvenliði olmak üzere çalýþanlarýmýzý ilgilendiren tüm konularda, sorun ve taleplerini yönetime iletmektedir. Baþ
temsilci, rafineri düzeyinde aylýk olarak gerçekleþtirilen Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurulu toplantýlarýnýn diðer sendika
temsilcileriyle birlikte doðal katýlýmcýsýdýr. Bu uygulama sayesinde, tüm mavi yakalý personelimizin iþ saðlýðý ve güvenliði
uygulamalarýna yönelik beklenti ve istekleri yönetim  karar mekanizmalarýnda temsil edilmiþ olmaktadýr.20
Tedarik Sürecine Katýlým
Çalýþanlarýmýzýn karar mekanizmasýna dâhil olduðu bir diðer alan da tedarik sürecidir. Eðer tedarik edilecek ürün, hýrdavat
malzemeleri ya da teknik emniyet malzemeleri gibi doðrudan personel kullanýmýna açýk ürünler ise bu ürünlerin alýmýnda
sadece ürün spesifikasyonu kullanýlmaz. Zira tedarik edilecek ürünlerin kalite ve teknik özelliklerinin yaný sýra kullanýþlý
olmasý da çalýþma hayatýný etkileyen bir unsurdur. Bu nedenle, firmalardan talep edilen numuneler kullanýcý personel
tarafýndan denenir ve personelin ürünle ilgili görüþleri alýmda öncelikli rol oynar.
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Teknik Emniyet Bültenleri
Emniyet Çevre ve Kalite Müdürlükleri tarafýndan her ay düzenli olarak yayýnlanan Teknik Emniyet Bültenleri, çevre, iþ
saðlýðý ve güvenliði konularýnda yaþanan geliþmelerin çalýþanlarýmýzla paylaþýldýðý önemli bir araçtýr.

Rafine Dergisi
Tüpraþýn iç iletiþim yayýný olan Rafine Dergisi, Kurumsal Ýletiþim Müdürlüðü tarafýndan, çalýþanlarýmýzýn katkýlarýyla yýlda 4 sayý yayýnlanýr. Her
rafineriden belirlenmiþ temsilciler, düzenli olarak dergi içeriðine katkýda bulunurlar.
Ýletiþim Toplantýlarý
Tüpraþ, çalýþanlarýyla iletiþimini mesleki platformun ötesinde bir aile yakýnlýðýyla oluþturmayý hedeflemektedir. Bu yüzden, üst yönetim ve çalýþanlar
arasýnda birçok sanayi kuruluþunda rastlanamayacak kadar yakýn bir iletiþim kurulmuþtur. Üst düzey yöneticilerin her seviyede çalýþanla birebir
iletiþim kurmasýný kolaylaþtýracak uygulamalar hayata geçirilmiþtir. Örneðin, Tüpraþta iþe yeni baþlayan her beyaz yakalý ile yöneticilerimiz bir
tanýþma toplantýsý yapmaktadýr. Ayrýca Koç Topluluðu Enerji Grubunda yeni iþe baþlayanlar için, her yýl düzenlenen Enerji Grubu Tanýþma Toplantýsý
sayesinde, aileye yeni katýlanlar ile Üst Yönetim arasýnda beklenti paylaþýmý gerçekleþir.
Tüpraþ Ýç Ýletiþim Toplantýsý yýlda bir kez, Beyaz Yakalý ve Mavi Yakalý çalýþanlar için ayrý ayrý düzenlenir. Toplantýlara, ilgili birimlerce belirlenen
nöbetçi personel hariç tüm çalýþanlarýn katýlýmý hedeflenir. Geçmiþ yýlýn iþ performansýnýn deðerlendirildiði ve gelecek dönem hedeflerinin paylaþýldýðý
bu toplantýlar, her birimden ve her düzeydeki çalýþanýmýzýn birbiriyle ve Üst Yönetimle iletiþimini beslemektedir.
Rafineri Müdürleri ile her düzeydeki çalýþanýn iletiþimini güçlendirmek, bilgi paylaþýmýna katkýda bulunmak üzere, 2007 Haziran ayýndan itibaren
her perþembe Rafineri Müdürü ile çalýþanlarýn bir araya geldiði öðle yemekleri düzenlenmeye baþlanmýþtýr. Yemeðe katýlacak çalýþanlarýn belirlenmesi
tebrik veya takdir amaçlý olabildiði gibi, iþe yeni baþlayan arkadaþlarýmýzla tanýþma, seyahatten dönen arkadaþlarýmýzýn izlenimlerini paylaþma,
yeni evlenenlere iyi dileklerin iletilmesi, önemli bir baþarýnýn kutlanmasý veya aile fertlerinden birinin kaybý gibi konularda da olabilir. Tüpraþ ailesinin
bir ferdi olmak baþarý ve mutluluðun yanýnda hüznü de paylaþmak anlamýna gelir.
Tüpraþ ve Emeklilik
Tüpraþ olarak, mesai arkadaþlarýmýzýn çalýþma hayatýnýn sonlarýnda mutlu ve huzurlu bir emeklilik yaþantýsýna kavuþmalarýný dileriz. Bu amaçla
emekliye ayrýlacak olan çalýþanlarýmýzýn maddi gücünü arttýrmak adýna, emeklilik fonu ve daha baþka birçok uygulamamýz bulunmaktadýr. Ancak
emeklilik hayatý uzun bir çalýþma yaþamýnýn sonunda ulaþýlan farklý bir dönemdir. Bu yeni döneme geçiþ sürecinde çalýþanlarýmýzý asla yalnýz
býrakmayýz. Bize göre emeklilik sadece Tüpraþ çalýþma ortamýndan ayrýlmaktýr, emekli çalýþanlarýmýz her zaman Tüpraþ Ailesinin bir ferdi olarak
kalýr. Bu nedenle emeklilerimiz Tüpraþýn sunduðu sosyal tesis ve diðer olanaklardan faydalanmaya devam eder. Böylelikle sosyal yaþantýlarýnda
bir kopukluk oluþmamasýný saðlarýz. Bunun dýþýnda, her yýl kuruluþ yýldönümümüzde düzenlenen etkinliklere mevcut çalýþanlarýmýz yanýnda
Tüpraþtan emekli olmuþ çalýþanlarýmýzý da davet ederiz. Ayrýca her yýl, beþ ve beþin katlarýnda kýdeme ulaþmýþ çalýþanlar, emekli ve mevcut
çalýþanlarýn katýldýðý bir etkinlikle Kýdem Armaðanlarýný alýrlar. Bu katýlýmlar sayesinde, bir taraftan emekli çalýþanlarýmýzýn mevcut çalýþanlarla
tanýþmalarýný saðlarken diðer taraftan da kurum kültürümüzün yeni nesillere aktarýlmasýný saðlamýþ oluruz.
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Temsil oraný, Ýzmit Rafinerisi için %78,5, Tüpraþ genelinde ise %83,1dir.

Tüpraþta Gönüllülük
Eðitim
Modern bir toplumun en önemli göstergelerinden biri de bireysel gönüllülüðün geliþmiþliðidir. Katýlýmcý bir toplumun
oluþturduðu sinerji ile sosyal kalkýnmayý gerçekleþtirmek büyük ölçüde kolaylaþacaktýr. Bu nedenle, çalýþanlarýmýzýn gönüllü
faaliyetlere katýlýmýný destekleriz. Ülkemizin genelinde istenilen ölçüde yaygýnlaþmayan gönüllülüðün, çalýþanlarýmýz
nezdinde yaygýnlaþmasý için öncelikle yoðun ilginin olduðu alanlarda hayata geçirdiðimiz ya da destek verdiðimiz proje
ve uygulamalarý tercih ederiz. Bunlardan en önemlisi Koç Topluluðunun MEB ile iþbirliði içinde yürüttüðü Meslek Lisesi
Memleket Lisesi projesidir. Temel insan kaynaðý potansiyelimizi oluþturan meslek lisesi öðrencilerine daha etkin ve kaliteli
bir eðitim ortamý saðlamayý amaçlayan proje kapsamýnda Tüpraþ çalýþanlarýndan bir kýsmý, rafinerilerin bulunduðu illerdeki
13 Meslek Lisesindeki bursiyerlerimize gönüllü olarak Meslek Lisesi Koçluðu yapmaktadýr. Kiþisel geliþim, meslek seçimi
gibi konularda bursiyer öðrencilerimize rehberlik eden gönüllülere, proje çalýþmalarýnda katký saðlayacak geliþim araçlarýný
sunarýz.
Deprem
Genel Müdürlüðümüz ve Ýzmit Rafinerimizin bulunduðu Kocaeli ili bir deprem bölgesidir. Yaþadýðýmýz büyük depremin
ardýndan bölgede tekrarlanmasý muhtemel doðal afetler sonrasýnda arama kurtarma faaliyetlerini yürütecek eðitimli
personel ihtiyacýnýn bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Tüpraþ tesislerinin özellikle depreme dayanýklýlýk konusunda üst düzeyde
önemi bulunan bir alan olmasý ve büyük bir iþ gücü potansiyelini elimizde bulundurmamýz nedeniyle yaþanacak bir afetin
ardýndan acil olarak bölge halkýnýn yardýmýna koþabilecek olanaklara sahibiz. Bu amaçla tek eksiðimiz olarak gördüðümüz
arama ve kurtarma eðitimleri de bu konuda yüksek duyarlýlýk sahibi gönüllü personelimize verilmiþtir. Bu kapsamda, 2007
yýlýnda 50 gönüllü çalýþanýmýza öncelikle sertifikalý ilk yardým personeli eðitimi, ardýndan da arama-kurtarma eðitimi
vererek, Ýzmit Rafinerisi ve Genel Müdürlük Tabii Afet Müdahale Timini oluþturduk. 2008 yýlýnda yine gönüllü çalýþanlarýmýzla
bu eðitimlere devam ederek, tüm rafinerilerimizde afet müdahale ekipleri kurmayý ve konuyla ilgili farkýndalýk artýracak
iletiþim etkinliklerine aðýrlýk vermeyi hedefliyoruz.
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Ülkemizin önde gelen kuruluþlarý arasýnda bulunan ve stratejik bir öneme sahip olan Tüpraþ, afetlerle ilgili mücadele
kaynaklarýný sadece kendi sanayi risklerine karþý deðil toplumun karþýlaþabileceði risklere karþý da kullanmaktadýr.
Tüpraþýn 2007 yýlýnda baþlattýðý ve hala devam etmekte olan arama kurtarma eðitimleri, personelin kiþisel geliþiminin
dýþýnda rafineride gerçekleþebilecek olan acil durumlara ekip halinde müdahale etmelerini ve durumu kontrol altýna
almalarýný saðlamaktadýr.
Göz ardý edilmemesi gereken baþka bir gerçek de, ülkemizin doðusunda bulunan rafinerilerde (Batman-Kýrýkkale)
kurulan bu ekiplerin sadece rafineride deðil, bulunduðu il ve çevre illerde yaþanabilecek bir afet durumunda halkýn
umut kaynaðý haline gelmiþ olmalarýdýr. Tüpraþýn birçok sosyal sorumluluk projesinin lokomotifi haline geldiðini ve
yurdun dört bir köþesinde insanýmýza ve insanlýða yabana atýlamayacak bir katkýda bulunduðu unutulmamasý gereken
bir gerçektir.
Dileðimiz bu konuya iliþkin tüm bilgi ve beceriyi sadece tatbikatlarda kullanmaktýr. Ancak ihtiyaç doðarsa Tüpraþ arama
kurtarma ekipleriyle yan yana çalýþmak bizlere de güç verecektir.
Erdem Akýn
Arama-Kurtarma Eðitmeni / Deprem Uzmaný
GETAÞ Özel Eðitim Danýþmanlýk Hizmetleri Tic. Ltd. Þti.
Kalite
Hangi alanda olursa olsun eðitimin, çalýþanlarýn kuruma olan baðlýlýðýný ve çalýþma þevkini arttýran bir unsur olduðunu sonuçlarýyla birlikte görmekteyiz.
Bunun en güzel örneði, 2007 yýlýnda Ýzmit Rafinerisinden mavi yakalý çalýþanlarýmýzýn gönüllü çabasýyla kurulan Kalite Yolcularý çalýþma grubudur.
Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðümüzün, kendini ve iþini geliþtirme isteðine sahip çalýþanlara gerekli altyapý ve araçlarýn saðlanmasý için KalDer ile iþbirliði
içinde organize ettiði Toplam Kalite Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri eðitimleri 2007 Aralýk ayýnda ilk katýlýmcýlarýna ulaþmýþtýr.
Uygulanabilir öneri sahipleri, anlýk ödül alanlar, Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi gönüllü koçlarý ve En Baþarýlý Koçlular sürecinde Tüpraþý
temsil eden 23 Mavi Yakalý çalýþan, 2 gün süren Toplam Kalite Yönetimi Eðitiminde, sürekli iyileþmeye dair temel yaklaþýmlar hakkýnda bilgi
edinmiþtir. Ardýndan, Toplam Kalite Yönetiminde kullanýlan yöntemlerden Problem Çözme Teknikleri konusunda 2 gün süren uygulamalý bir eðitim
de katýlýmcýlarýmýza KalDer tarafýndan verilmiþtir.

Katýlýmcýlar, eðitimlerden kazanýmlarýný ve problem çözümünde ulaþtýklarý sonuçlarý üst yönetim ile paylaþmak için Kalite yolcularý adýnda gönüllü
bir çalýþma grubu kurmuþtur. Eðitimler sýrasýnda sadece bir saatlik bir çalýþma ile ortaya çýkan problem çözümleri, gönüllü bir çaba ve ekip
çalýþmasý ile geliþtirilerek Kalite Yolculuðunda örnek bir adým oldu. Tüm yönetici ve çalýþanlarýn ilgi ve beðenisiyle karþýlanan çalýþma neticesinde,
Kalite Yolcularý çalýþmalarýný sürdürme kararý aldý.
Toplam Kalite Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri eðitimleri, önümüzdeki süreçte tüm mavi yakalý çalýþanlarýmýz arasýnda yaygýnlaþtýrmayý
hedefliyoruz. Bundan sonra Kalite Yolcularý olarak anýlacak olan katýlýmcýlarýmýzýn, benzer çalýþmalar ve sunumlar gerçekleþtirerek sürekli
iyileþmeye katkýda bulunmaya devam edeceklerine gönülden inanýyoruz.
Kalite Yolcularýndan görüþler:
Yusuf Sami Çýnar, Bakým Müdürlüðü, Bakým Plan-Programcýsý
Deniz Yýldýzlarý Ekip Lideri
Þirketimizin bizleri eðitimle desteklemesinden aldýðýmýz enerji ile bir katký sunabilmek, bilgi, deneyim ve gözlemlerimizi
aktarabilmek adýna, ekibimizin yaptýðý çalýþmayý sunulacak deðerde bulan þirket yöneticilerimize ne kadar teþekkür etsek
azdýr. Tüpraþtaki Kalite Yolcularýnýn ilki olmanýn onur ve gururu ile tüm kalite yolcularýna baþarýlar dilerim.
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Halil Çýrak, Ýþletme Müdürlüðü, Plant 9 Baþ Operatörü
Deniz Yýldýzý Ekip Lideri
2007 yýlýnda Tüpraþta bir deðiþim baþladý. Bütün personelin çeþitli eðitimlere katýlmasý saðlandý. Bu süreçte katýldýðým
Problem Çözme Teknikleri Eðitimi sonunda, üç ayrý grup çalýþmasýnda çok deðerli fikirler ve çözüm yollarý ortaya çýktý.
Bu fikirlerimizin gönüllülüðe dayanan bir çalýþma ile Rafineri yönetimine sunulmasýndan son derece memnun olduk.
Ömer Faruk Özkut, Bakým Müdürlüðü, Elektrik Ustabaþý
Sessiz Fýrtýna Ekip Lideri
Aldýðýmýz her eðitim içimizdeki hazineyi gün yüzüne çýkartýyor. Problem Çözme Teknikleri ve Toplam Kalite Eðitimleri de
bunun bir parçasý Bu eðitimler içimizdeki yýllarýn birikimini dýþa vurmamýzý saðladý. Her zaman söylediðimiz bir söz vardý:
Rafineri zaten bir okuldur. Bizler de bu okulun talebeleri olarak, kaliteye ve þirketin vizyonuna uygun çalýþmalarýmýzla,
hem kendimizi hem de þirketimizi en üst seviyeye çýkarabiliriz.

Dolaylý Çalýþanlar
Tüpraþ faaliyetleri gereði büyük bir ekonomik ve sosyal çevre yaratmaktadýr. Tüpraþýn kendi büyüklüðünün yaný sýra, birlikte çalýþtýðýmýz iþ ortaðý
ve tedarikçiler de dahil edildiðinde bu çevre daha da geniþlemektedir. Birçok firmanýn sadece Tüpraþ için ürettiði mal ve hizmetler bile binlerce
istihdam yaratmaktadýr. Tüpraþ kendi çalýþanlarýnýn ötesinde çok daha geniþ kapsamlý deðerlendirilmesi gereken, istihdam saðlayýcý bir kurumdur
ve bu ortamýnýn saðlayýcýsý olarak, yasal zorunluluðu bulunmasa da, dolaylý çalýþanlarýnýn sorumluluðunu da taþýmaktadýr.
Öncelikle Tüpraþ olarak, bordrolu çalýþanlarýmýz ve dolaylý çalýþanlarýmýz arasýnda bir fark gözetmeyiz. Bu yüzden Tüpraþ çalýþanlarýna sunulan
olanak ve haklara dolaylý çalýþanlarýn da sahip olmasý temel arzumuzdur. Ancak iþ ortaklarýmýz ve tedarikçilerimizin olanaklarý ve yeteneklerinin
Tüpraþ ile özdeþ olmasý, gerek büyüklükleri, gerekse faaliyet gösterdikleri sektör itibariyle her zaman mümkün olamamaktadýr. Bu durumda
tedarikçi ve iþ ortaklarýmýzdan beklentimiz, Tüpraþýn çalýþanlarýna bakýþýný temel kabul ederek kendi olanaklarý doðrultusunda çalýþanlarýyla saðlýklý
iliþkiler kurup onlara gerekli imkân ve haklarý saðlamalarýdýr.
Özellikle yasal yükümlülükler söz konusu olduðunda Tüpraþ dolaylý çalýþanlarýnýn haklarýnýn eksiksiz sunulmasýný da iþverenlerinden talep eder.
Ýþ ortaðý ve tedarikçilerle yaptýðýmýz mal ve hizmet alýmý sözleþmeleri gereði, dolaylý çalýþanlarýmýz Tüpraþ için yaptýklarý faaliyetler dolayýsýyla hak
ediþlerine ulaþamamýþ, saðlýklý ve emniyetli çalýþma ortamý kendilerine saðlanmamýþ veya baþka nedenlerden dolayý maðdur olmuþlarsa, Tüpraþ
bu maðduriyetin giderilmesi için gerekli çalýþmalarý yapar. Ýþ ortaðýmýz ya da tedarikçimiz, bu maðduriyetin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik gereklilikleri
yerine getirmiþ ya da güncel olarak çözüme kavuþturmuþ olsa da, gelecekte bu sorunun tekrarlanabileceði konusunda Tüpraþ açýsýndan gerekli
güveni saðlayamadýysa, söz konusu firmayla iþbirliðimiz durdurulmaktadýr.
Dolaylý çalýþanlarýmýza yönelik faaliyetlerimiz sadece kendi iþverenleri nezdinde sürdürülen çalýþmalar deðildir. Özellikle Tüpraþa baðlý iþ birimlerinde
faaliyetlerini sürdüren dolaylý çalýþanlarýmýza yönelik birçok çalýþma yürütülmektedir. Öncelikle dolaylý çalýþanlarýn da emniyet, saðlýk ve güvenliði
bizim için en az kendi çalýþanlarýmýz kadar önemlidir. Bu yüzden, Tüpraþ faaliyet sahasýnda görev yapan dolaylý çalýþanlarýmýza, iþ baþý yapmalarýndan
itibaren Tüpraþ çalýþanlarýna da verilen saðlýk, emniyet ve çevre eðitimleri teorik ve pratik olarak verilmektedir. Tüm dolaylý çalýþanlara Tüpraþtaki
çalýþma hayatý ve temel ilkeler hakkýnda bilgi verilir.

Sendikalar
Çalýþanlarýmýza saðladýðýmýz olanak ve haklarýn, çalýþan saðlýðý ve emniyetinin garanti altýnda olduðunu, huzurlu bir çalýþma
ortamýný ve bu ortamýn standartlarýný devamlý geliþtirmeyi taahhüt ederiz. Bu taahhüdümüzün doðal takipçisi de sendikalardýr.
Tüpraþta çalýþan tüm mavi yakalý personelimiz Petrol-Ýþ sendikasýna üyedir.
Petrol-Ýþ ve Tüpraþýn beraber yürüttüðü en temel faaliyet tüm mavi yakalý personelimizi kapsayan toplu sözleþmedir.
Raporlama döneminde (2 Nisan 2007) Petrol-Ýþ Sendikasý ile 31 Aralýk 2008 tarihine kadar geçerli olacak yeni toplu
sözleþmemiz imzalanmýþtýr. Toplu sözleþmemizin imzalanmýþ olmasýnýn yanýnda, müzakere sürecinde taraflarýn karþýlýklý
tutumlarý, oluþan iletiþim ortamýnýn baþarýyý getirmesi mutluluk vericidir. Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinde, fazla mesai
ücretleri, yýllýk izin süreleri, sosyal yardýmlar, ücretler öne çýkan konular olmuþtur. Bu konularýn tamamý, karþýlýklý anlayýþ
ve iþbirliðiyle her iki tarafý da tatmin edecek þekilde sonuçlandýrýlmýþtýr.
Sendika ile karþýlýklý iþbirliði ve görüþ alýþveriþi içerisinde çözümlenen konulara bir baþka örnek de Körfez Petrokimya ve
Rafineri Ýþletmesinin bazý ünitelerinin kapatýlmasý gerekliliði doðduðunda yaþanmýþtýr. Geçtiðimiz yýl Tüpraþ yönetimi, atýl
durumda olan Körfez Petrokimya ve Rafineri Ýþletmesinin bazý ünitelerinin kapatýlmasýna karar vermiþtir. Bu durum hiç
istenmese de bazý çalýþanýmýzýn iþten ayrýlmasýný gerektirmiþtir. Bu nedenle, sendika temsilcileriyle birlikte, Körfez
Petrokimya çalýþanlarýný maðdur etmeden bu operasyonu gerçekleþtirmenin yollarý aranmýþtýr. Sonuç olarak sendika
temsilcileri ve Tüpraþ yönetiminin ortak çalýþmalarýyla hiç kimse maðdur edilmeden bu önemli operasyonel deðiþiklik
gerçekleþtirilmiþtir.
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Önemli deðiþikliklerin yanýnda, sendika temsilcileri kendi çalýþma alanlarýný ilgilendiren süreçlerle ilgili karar ve kontrol
mekanizmalarýnda da temsil edilmektedir. Bu mekanizmalarýn en önemlisi aylýk olarak gerçekleþtirilen Ýþçi Saðlýðý ve
Güvenliði toplantýlarýdýr. Bu uygulama sayesinde iþçi saðlýðý ve güvenliðini ilgilendiren konularda deðerlendirmeler
yapýlmasýnda ve uygulama kararlarýnýn alýnmasýnda sendika temsilcilerimiz de söz sahibi olmaktadýr.
Sendika temsilcilerinin görevlerini rahatlýkla yerine getirebileceklleri için gerekli ortamlarý yaratmak için çalýþmaktayýz.
Bu kapsamda öncelikle sendika temsilcilerine Tüpraþ Genel Müdürlüðünde ve diðer iþ birimlerinde gerekli çalýþma ortamýný
sunduk. Bu sayede Yönetim ve sendika temsilcileri arasýnda sosyal ve fiziki yakýnlýk saðlanmýþtýr. Temsilciler, Tüpraþ
yönetimine rahatlýkla ulaþabilmekte, düþünce ve önerilerini doðrudan iletebilmektedir. Bu örneklerde de görüldüðü gibi,
çalýþanlarýmýza verdiðimiz önemin bir uzantýsý olarak, ilgili tüm konularda baðlý bulunduklarý sendikayla birlikte çalýþmayý
ilke edindik. Ýliþkilerimizin bugüne kadar olduðu gibi karþýlýklý anlayýþ ve saðduyu ile geliþerek devam etmesini hedeflemekteyiz.

Tedarikçilerimiz
Tedarik zincirimiz üretimimizin kalitesi ve devamlýlýðý açýsýndan önemli bir süreçtir. Tüpraþ tedarikçileriyle iletiþimini saðlam bir zeminde tutmak için
gerekli çalýþmalarý yapmaktadýr. Tedarikçilerimiz, ham petrol tedarik ve ham petrol dýþý tedarik olmak üzere iki temel alana ayrýlýr ve bunlardan her
biriyle iliþkiler ham petrol ikmal ve malzeme ikmal olmak üzere farklý müdürlükler tarafýndan yürütülür.
Ham petrolün temel tedarik kalemimiz olmasýndan dolayý, tedarikçilerimizle iliþkilerimiz iþ devamlýlýðýmýz açýsýndan büyük önem taþýr. Ham petrol
ihtiyacýmýzý, yerli arzýn dýþýnda Orta Doðu, Rusya ve Akdeniz ülkelerinden karþýlamaktayýz.
Ham petrol tedarikçilerimizden iki temel beklentimiz bulunmaktadýr. Bunlardan ilki satýn alýnan ürünün gerekli kalite normlarýný karþýlamasýdýr. Diðer
beklentimiz ise ham petrolün taþýnmasýyla ilgili güvenlik normlarýdýr. Ýzmit Rafinerisine sadece deniz yoluyla ham petrol ikmali yapýlmaktadýr. Taþýmada
kullanýlan tankerlerin özellikleri, emniyet, güvenlik ve çevre etkileri açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Tüpraþ, deniz ikmalinde sadece ISO 9001
ve ISPS Kodu (Uluslararasý Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu) koþullarýna uygun ve limanlar tarafýndan kabul gören tankerlerin kullanýlmasýný
tedarikçilerinden beklemektedir.
Ham petrol tedarikçileriyle iliþkilerimizin temelini oluþturan ham petrol alýmlarýný yýllýk anlaþmalar vasýtasýyla gerçekleþtirmekteyiz. Böylelikle tedarikin
devamlýlýðý saðlanmýþ olur. Yerli alýmda kullandýðýmýz anlaþma ise süresizdir. Bunun dýþýnda Rusya ve Akdeniz pazarýndan gerçekleþtirilen alýmlarda
çerçeve anlaþma ve spot alým anlaþmalarý da kullanmaktayýz.

Ham petrol arzý, baþta Orta Doðu olmak üzere, dünyanýn birçok ülkesinde temel gelirlerden biridir. Günümüzde ham petrol
fiyatlarý dünya ekonomisini doðrudan etkileyebilmektedir. Uluslararasý iliþkiler açýsýndan, ham petrol arz eden ülke olmak,
kimi zaman ülkelere uluslararasý mecrada önemli bir pazarlýk gücü saðlarken, kimi zaman da ülke ekonomisinin saðlýklý
idare edilebilmesi için ham petrol satýþýndan elde edilecek gelire baðýmlý olmak önemli sýkýntýlar doðurmaktadýr. Bu
sýkýntýlarýn temelini ham petrol alým ambargolarý oluþturmaktadýr. Dünya barýþýný ve uluslararasý güvenliði tehdit etme
durumlarýnda ve Ýnsan Haklarý ihlalleri konusunda ham petrol üreticisi ülkelerden bazýlarýna ambargolar uygulanmýþ, bu
ekonomik motivasyon sayesinde, barýþçýl yollarla ülkelerin bu olumsuz tutumlarýndan vazgeçmesi için çalýþýlmýþtýr. Ancak
bu gibi tutumlar devletlerin ve Birleþmiþ Milletler gibi uluslararasý organizasyonlarýn kararlarýna baðlýdýr. Bu kapsamda
Tüpraþ öncelikle faaliyet gösterdiði Türkiye Cumhuriyetinin ve Birleþmiþ Milletlerin ambargo uyguladýðý ülkelerden petrol
tedariki yapmamaktadýr.
Tüpraþ tedarikçilerinin büyük kýsmýný ham petrol dýþý malzeme saðlayan tedarikçilerimiz oluþturmaktadýr. Bu kapsamda
Tüpraþ tedarikçi havuzunda, 17.220si yerel, 8.075i yabancý olmak üzere toplam 25.295 kayýtlý tedarikçimiz bulunmaktadýr.
Bu tedarikçiler çalýþma ve hizmet koþullarý ile fiyat, teslimat kalitesi gibi daha birçok parametrede her yýl puanlanýr ve
elde edilen puanlar teklif istenecek firma seçiminde önemli rol oynar.
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Tüpraþta her yýl yüzlerce kalemde tedarik operasyonu gerçekleþtirilmektedir. Bu operasyonlarýn tamamý uzman personelin
hazýrladýðý þartnamelere göre hayata geçer. Tedarikçilerimizin talep edilen ürüne ve bu ürünü üretip, teslim etme koþullarý
açýsýndan karþýlamalarý gereken minimum standartlar ile ürün özelliklerine göre satýn alma þartnamesinde açýkça belirtilen
koþullara uygun performans göstermelerini önemle bekleriz. Bu özellikler arasýnda satýn alýnacak ürünün çevresel etkileri
de özellikle yer almaktadýr. Satýn aldýðýmýz her parti ürün için numuneler kurum içinde ve dýþýndaki laboratuvarlarda çeþitli
testlerden geçirilir. Bu testlerden herhangi birisinde yetersiz bulunan ürünün alýmý durdurulur.

Tüpraþýn tedarik kalemleri arasýnda birçok kimyasal madde bulunmaktadýr. Dolayýsýyla, tedarik edilen ürünler arasýnda taþýnmasý esnasýnda ortaya
çýkabilecek sorunlardan dolayý doðaya ve insan saðlýðýna zarar verebilecek birçok ürün kalemi bulunmaktadýr. Bu yüzden tedarikçilerimizden
ürünlerin taþýnmasýnda ortaya çýkabilecek riskleri bertaraf etmek adýna her ürünün kendi özelinde gerektirdiði tedbir ve çalýþma standartlarýnýn
yerine getirilmesini özellikle bekleriz, malzeme güvenlik bilgi formlarýnýn tedarikçi firma tarafýndan temin edilmesi malzeme alýmýnýn ön koþullarýndandýr.
Tedarikçilerimizle iliþkilerimizi düzenleyen en temel kaynak Tüpraþ etik kurallarýdýr. On binlerce firmanýn müþteri portföyünde bulunan Tüpraþýn,
tedarikçilerine adil ve þeffaf davrandýðý konusunda hiçbir þüphenin bulunmamasý özellikle önem verdiðimiz bir konudur. Dolayýsýyla Tüpraþýn alým
yapma süreçleriyle ilgili her teklif, tasarruf, karar türünden tüm iþlemler yazýlý iletiþim yollarýyla yapýlmaktadýr.
Tüm tedarikçilerimizin Tüpraþtan beklentilerini, öneri ve þikâyetlerini yönetime bildirmelerini bekleriz. Mevcut durumda bu konulardaki iletiþim,
tedarikçilerle yapýlan toplantýlar, yazýþmalar ve tedarikçi memnuniyet anketleri üzerinden saðlanmaktadýr. Bütün tedarikçilerimiz istedikleri zaman
malzeme ikmal sorumlularýndan randevu almak suretiyle toplantý talep edebilir veya faks, telefon ve e-posta yoluyla bilgi talebinde bulunabilir.
Ýlgili personel, mümkün olabilecek sayýda randevu talebine, gelen yazý ve telefon aramalarýna cevap vermek için gayret göstermektedir.
Tedarikçilerimizin Tüpraþ ile gerçekleþtirdikleri çalýþmalardaki memnuniyetlerini öðrenmek adýna, 2006 yýlýndan itibaren Tedarikçi Memnuniyeti
Anketi yapýlmaya baþlanmýþtýr. Bu araþtýrmayla ortaya çýkan sonuçlar çerçevesinde iyileþtirmeler yapmaktayýz. 2007 yýlýnda gerçekleþtirilen
araþtýrma Tüpraþ adýna memnuniyet verici sonuçlar doðurmuþtur.
2007 yýlýnda yerel tedarikçi memnuniyet oranýmýz %92,92, yabancý tedarikçi memnuniyet
oranýmýz %89,15 gibi yüksek düzeyde gerçekleþmiþtir. Gelecek dönemde de en az bu
seviyede bir baþarýyý hedeflemekteyiz.

Ýþ Ortaklarý
Ýþ ortaklarý kapsamýnda deðerlendirdiðimiz paydaþlarýmýz, proje ve yatýrýmlar gibi konularda birlikte çalýþtýðýmýz danýþman ve yüklenici firmalar ile
çeþitli alanlarda hizmet aldýðýmýz diðer kurumlardýr. Tüpraþ faaliyetlerine destek veren yaklaþýk 1000 iþ ortaðýmýz bulunmaktadýr.
Tüpraþ, tüm paydaþlarýyla olduðu gibi iþ ortaklarýyla da adil ve þeffaflýða dayalý bir iliþki kurar ve bu iliþkinin temelini etik kurallarýmýz ve çalýþma
ilkelerimiz oluþturur. Bu kapsamda iþ ortaklarýmýzdan belirli standart ve yükümlülükleri yerine getirmesini bekleriz. Bu standartlarýn bir kýsmýný
ilgili iþin gerçekleþtirilmesi için gereken yükümlülükler, diðer önemli kýsmýný ise iþ ortaklarýmýzýn iþ yapma standartlarý ve çalýþanlarýna yönelik
uygulamalar ile insan haklarý uygulamalarý oluþturur.

Temel olarak Tüpraþ iþ ortaklarýnýn da kendisiyle özdeþ çalýþma standartlarýna sahip olmasýný
talep eder. Bu ilkemiz Koç Holdingin Küresel Ýlkeler Sözleþmesini imzalamasýyla daha da
önem kazanmýþtýr.
GEMONT Endüstri Tesisleri Ýmalat ve Montaj AÞ
GSIP Projesi Plant 73/74 projesi kapsamýnda Çevre, Teknik Eðitim ve Ýþ Güvenliði konusunda tesis iþleyiþi ve özellikleri
olarak çalýþma sahamýzda etkin bir iþ güvenliði ve güvenli çalýþma ortamýnýn oluþturulmasýnda Tüpraþýn tesis iþletim
sistemini bilen, konusunda uzman personelinin yardýmlarý ve yönlendirmeleri bizler için hayatidir. Tüpraþ Teknik
Emniyet ve Ýþ Güvenliði departmanýnýn hazýrlamýþ olduðu Ýþ Güvenliði Kitapçýðý, personelimizin tesis içinde güvenli
hareket etmesini saðlayan en önemli kaynaktýr. Çevre temizliði ve iþ güvenliði konularýnda firmamýzýn imkânlarýný
aþan gerek bilgi gerekse donaným olarak Tüpraþýn Yatýrým ve Ýþ Güvenliði departmanlarý en büyük destek noktamýzdýr.
Saygýlarýmýzla,
D. Tolga KATI
Teknik Emniyet Ýþ Güvenliði Müh.
Akif ASLAN
Þantiye Müdürü
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Ýþ ortaklarýmýzdan da saðlýk, emniyet ve çevre normlarýyla ilgili titizliði bekleriz. 2008 yýlýndan baþlamak üzere, þirket bünyesinde tutulan saðlýk,
emniyet ve çevre verilerinin yanýnda yüklenici firma verilerini de kayýt altýna alacaðýz. Bu uygulamayla birlikte yüklenici firmalarýn performansýnýn
da daha etkin biçimde deðerlendirilmesi saðlanacaktýr. Ýþ ortaklarýmýzýn daha yüksek standartlarda iþ yapma kapasitesine ulaþmalarýna yönelik
birçok çalýþmayý gelecek dönemlerde hayata geçirmeyi planlýyoruz.

Müþteriler
Petrol rafinaj sektörünün Türkiyedeki tek temsilcisi olmamýz, arz ettiðimiz ürünlerin son ürün ve yarý mamul olarak kullanýlmasýndan dolayý Türk
ekonomisinin tamamýna doðrudan ya da dolaylý olarak hizmet etmekteyiz.
Doðrudan ürün satýþý yaptýðýmýz müþterilerimiz, T. C. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan lisanslandýrýlmýþ akaryakýt, LPG, ihrakiye,
madeni yað daðýtým firmalarý, petrokimya sanayi, boya sanayi, lastik sanayi, Karayollarý Genel Müdürlüðü/belediyeler ile bu kurum tarafýndan
onaylanmýþ müteahhit firmalar ve Türk Silahlý Kuvvetleri adýna Milli Savunma Bakanlýðýdýr.
Tüpraþ olarak, gerek kurumsal deðerlerimiz, gerekse Türk ticaret teamüllerine baðlý olarak müþteri memnuniyetine büyük önem vermekteyiz. Bu
baðlamda, müþterilerimize mümkün olan en yüksek kalitede ürün ve hizmeti sunmak, müþterilerimize eþit ve adil muamele yapmak temel
taahhüdümüzdür. Bunun yaný sýra, müþterilerle yakýn iletiþim kurmayý, iliþkilerimizin sürdürülebilir biçimde devam etmesinin ön koþulu olarak görürüz.
Müþteri memnuniyet düzeyimizin ölçülmesi adýna,
2007 yýlýnda, 31 firmadan 54 Tüpraþ müþterisi ile yüz yüze görüþme tekniði ile Müþteri Memnuniyet Anketi çalýþmamýzýn ikincisini gerçekleþtirdik.
Müþterilere yönelik memnuniyeti oluþturan çeþitli süreçlerin ayrý ayrý deðerlendirildiði çalýþma sonucunda görülüyor ki, müþterilerimizin %42,6sý
Tüpraþ ile çalýþmaktan genel olarak çok memnun olduðunu (2006da %28,6), %42,6sý memnun olduðunu (2006da %57,1), %14,8i
ortalama derecede memnun olduðunu (2006da %12,5) belirtmiþtir. 2007 yýlýnda hiçbir müþterimiz Tüpraþ ile çalýþmaktan dolayý memnuniyetsizlik
ifade etmemiþtir.
2007 yýlýnda, müþterilerimize yönelik sürdürdüðümüz faaliyetleri geliþtirerek devam ettirdik. 2008 yýlýna kadar, online cari hesap talebi programý
ile yürütülen müþterilere yönelik iþ iliþkilerimiz, Ocak 2008den itibaren, SAP sistemimize eklenen Müþteri Portalý ile yönetilecektir. Bu yeni sistem
operasyonel verimliliðimizi arttýrmanýn yaný sýra temel iþ etiði ilkelerimizden olan eþit ve adil muamele yapma konusunda da etkinliðimizi arttýracaktýr.
Tüpraþ, tüm müþterilerine kendilerini ilgilendiren bilgileri þeffaf bir biçimde açýklamaktadýr. Müþteri Portalý sayesinde müþterilerimiz, Tüpraþ ile
iliþkisinin temelini oluþturan alým satým iþlemlerine ait bilgiyi dolaylý yollardan deðil, kiþilerden baðýmsýz olarak, doðrudan sistemden kendileri elde
edecek, böylelikle, açýklanan bilginin özdeþliði saðlanmýþ, müþterinin farklý muamele görme ihtimali ortadan kalkmýþ olacaktýr.

2007 yýlýnda ulusal marker uygulamasýnýn devreye girmesi de müþterilerimiz açýsýndan olumlu bir çalýþma olmuþtur. Bu uygulama sayesinde,
Türkiyeye yasadýþý yollarla getirilip pazarlanan akaryakýtýn önüne geçilmesinde ve müþterilerimize olumsuz etkilerinin engellenmesine yönelik
önemli bir adým atýlmýþtýr.
Raporlama döneminde müþterilerimize yönelik iletiþim faaliyetlerimiz de artarak devam etmiþtir. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlýðý ile her
ay ikmal toplantýlarý yapýlmýþtýr. Bu toplantýlara 2008 yýlýnda da devam edilecektir. Temel müþterilerimizden olan, akaryakýt, madeni yað ve LPG
daðýtým kuruluþlarý ile de 2007 yýlýnda iletiþim toplantýlarý gerçekleþtirdik. Ayrýca 2007 yýlýnda ilk defa Tüpraþ satýþ personeli de müþteri ziyaretleri
gerçekleþtirmiþtir. Görülen olumlu etkilerinden ötürü bu çalýþmanýn 2008 yýlýnda müþteri ziyaretlerinin sayýsýnýn arttýrýlarak sürdürülmesine karar
verilmiþtir.
Müþteri beklenti, öneri ve þikâyetlerini öðrenmek ve bunlarý ivedilikle yanýtlamak üzerinde önemle durduðumuz bir konudur. Bu bilgi akýþýný
saðlamak için kolaylýðýndan ötürü, günümüzde en kolay ve sýk tercih edilen araçlar e-posta ve telefondur. Böylelikle müþterilerimiz, bilgi taleplerini,
beklenti, öneri ve þikâyetlerini doðrudan ilgili personele iletebilmektedir. Müþteri beklentilerini yanýtlamak ilgili personelin yýllýk performansýnýn
ölçülmesinde bir ölçüt olarak kullanýlmaktadýr.
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Müþterilerimizle iliþkilerimizin temelini oluþturan satýþ faaliyetlerini Tüpraþ Satýþ Standardý uyarýnca yürütmekteyiz. 2008
yýlýnda bu standart müþteri öneri ve beklentilerini daha etkin biçimde karþýlamasý için revize edilecektir.
Akaryakýt daðýtým firmalarýna ürün tedarik etmemiz dolayýsýyla, doðrudan müþterimiz olmasalar da akaryakýt tüketicilerinin
beklentilerine yönelik ürünler geliþtirmeyi de önemseriz. Bu yüzden, otomotiv sanayi temsilcilerinin beklentilerine de yanýt
vermek adýna çalýþmalar yapmaktayýz. Bu kapsamda 2007de örnek bir giriþimi hayata geçirdik. Kýþ aylarýnda, Türkiyenin
büyük kýsmýnda hava sýcaklýklarý uzun bir zaman sýfýrýn altýnda seyredebilmektedir. Özellikle motorin tüketen araçlarýn
kullanýmýnda zaman zaman donmadan dolayý zorluk yaþanmaktadýr. Bu sebepten, otomotiv firmalarý, Tüpraþtan donma
deðerlerine yönelik bilgi talep etmektedir. Bu taleplere her zaman olumlu cevap vermekteyiz. Dönemsel olarak soðuk
iklim koþullarýna daha uygun donma deðerlerine sahip motorin üretimi mümkündür. Bu beklentiler ýþýðýnda, otomotiv
firmalarýnýn talepleri üzerine kýþ aylarýnda soðuk iklimlerde daha etkin yakýt kullanýmýný saðlamak amacýyla -20C° soðuk
havaya dayanýklý kýþ motorini üretimine yönelik çalýþmalara baþladýk.

Pay Sahipleri - Yatýrýmcýlar
Pay sahipleri ve yatýrýmcýlarýna finansal getiri saðlamak, hesap verebilir bir kurum olmak, tüm þirketler gibi Tüpraþýn da sorumluluklarý arasýnda
bulunmaktadýr. Yatýrýmcý Ýliþkileri ve Stratejik Planlama Müdürlüðü ile Mali Ýþler Müdürlüðü bünyesinde kurulu Sermaye Hareketleri Bölümü
koordineli çalýþarak pay sahipleri, yerli ve yabancý kurumsal yatýrýmcýlar ile iliþkileri yürütmek ile sorumludur.
Pay sahibi ve yatýrýmcýlarýn, ticari sýr niteliðinde olmayan tüm sorularýna, eþitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmektedir. Kurumsal bazda Tüpraþ
hissesine sahip olanlar veya potansiyel yatýrýmcýlar, hazýrlanan sunum ve telekonferanslarýn yaný sýra yurtiçi ve yurtdýþý toplantýlar yoluyla da düzenli
ve güncel olarak bilgilendirilmekte bu sayede pay sahiplerinin yönetim ile aktif iletiþimi saðlanýrken, istenilen her türlü bilgiyi kaynaðýndan elde
etmeleri mümkün olmaktadýr. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantý taleplerine olumlu yanýt verirken mümkün olan en üst düzeyde görüþme
yapma olanaðý saðlarýz. Düzenli olarak güncellenen inernet sitemizden pay sahiplerine daðýtýlan bilgilendirme notlarý ile de pay sahiplerinin ve
analistlerin Tüpraþa dair geliþmeleri yakýndan takip edebilmelerini saðlarýz. Pay sahiplerinin fikir ve beklentileri, þirketimizin en yüksek organý
olan Genel Kurulda temsil edilmektedir.
Genel kurul yapýlýþ þekli ve azýnlýk haklarýnýn kullanýmý gibi konularda daha ayrýntýlý bilgiye internet adresindeki 2007 Kurumsal Yönetim Ýlkelerine
Uyum Beyaný açýklamalarýndan** ulaþabilirsiniz.
2007 yýlýnda mevcut ve potansiyel yatýrýmcýlarýn, þirketimiz hakkýnda doðrudan bilgiye kolay eriþimlerini saðlamak için 14 yerli yatýrým kuruluþundan
24, bunun yaný sýra 232 yabancý yatýrým kuruluþundan 303 olmak üzere, toplam 246 yatýrým kuruluþu ve fondan 327 fon yöneticisi ve analist
ile bire bir toplantý gerçekleþtirdik. Bu çalýþmalarýmýz 2008 yýlýnda da devam edecektir.
Bu konularda daha ayrýntýlý bilgiye Tüpraþ 2007 Faaliyet Raporu ve internet sitemizdeki Yatýrýmcý Ýliþkileri bölümünden ulaþabilirsiniz.*

* www.tupras.com.tr/detailpage.tr.php?lDirectoryID=5
** http://www.tupras.com.tr/detailpage.tr.php?lPageID=5208

Kamu Kurum ve Kuruluþlarý
Petrol rafinaj sektörü, ülke ekonomisi ve güvenliðindeki rolü, kalkýnmaya doðrudan etkisi nedeniyle uygulama esaslarý
birçok kamu kuruluþu tarafýndan belirlenen, bu esaslara uyulup uyulmadýðý sürekli kontrol edilen bir sektördür. Bu sektörün
Türkiyedeki tek temsilcisi olan Tüpraþ faaliyetleri gereði çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýyla iletiþim içinde bulunmakta,
sektöre yönelik birçok ortak çalýþma yürütmektedir.
Enerji Bakanlýðý, Çevre ve Orman Bakanlýðý, Milli Savunma Bakanlýðý, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu, Petrol Ýþleri
Genel Müdürlüðü gibi kamu kurum ve kuruluþlarýyla düzenli toplantýlar gerçekleþtirerek taraflarýn düþünce ve önerilerini
birbirlerine iletmelerini saðlarýz. Yeni düzenleme ve mevzuat çalýþmalarýyla ilgili düþüncelerimizi, olumlu ya da olumsuz,
olasý sonuçlarla ilgili görüþlerimizi yine bu toplantýlarla ilgili kurumlara iletiriz.
Petrol ürünleri, çeþitli spesifikasyonlar uyarýnca üretilip pazarlanmakta olup Türkiyede bu spesifikasyonlarý belirleyen
kurum Türk Standartlarý Enstitüsüdür. Tüpraþ üretimini, TSEnin Avrupa Birliði ürün spesifikasyonlarýyla uyumlu olarak
belirlediði standartlar uyarýnca gerçekleþtirir. Dolayýsýyla spesifikasyonlarýn belirlenme esaslarý faaliyetlerimizi doðrudan
etkilemektedir. Bu yüzden, TSE ile spesifikasyonlarýn belirlenmesine yönelik toplantýlar gerçekleþtirerek taraflarýn ihtiyaç
ve beklentileri uyarýnca faaliyetlerimizin düzenlenmesini saðlarýz.
Birlikte çalýþmalar yürüttüðümüz bir baþka kamu kuruluþu da TÜBÝTAKtýr. TÜBÝTAK, 1 Ocak 2007 tarihinde hayata geçen
Ulusal Marker uygulamasýnda marker üreticisi kimliðiyle yer almýþtýr. Tüpraþ markerin ana tüketicisi olarak, kullanýmdan
doðan sorun ve önerileri bildirmek adýna ve üretimin daha saðlýklý gerçekleþtirilebilmesi için TÜBÝTAKa geri bildirimlerde
bulunmuþtur. Bu sayede üretim süreci daha saðlýklý gerçekleþtirilmiþ ve Ulusal Marker uygulamasýna geçiþ sorunsuz bir
þekilde tamamlanmýþtýr. Halen bu uygulama karþýlýklý iþbirliði içinde sorunsuz bir þekilde sürdürülmektedir.
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Tüpraþ faaliyet alanýyla ilgili olsun olmasýn hiçbir konuda Türk Devleti ve Kurumlarý nezdinde lobicilik olarak yorumlanabilecek faaliyetlerde bulunmaz.
Tüpraþýn hiçbir siyasi parti, platform, oluþum ya da ideolojiyle doðrudan veya dolaylý baðlantýsý, ya da finansal desteði yoktur. Tüpraþýn kamu kurum
ve kuruluþlarýyla tüm iliþkisi faaliyetlerini ilgilendiren konularda yukarýda örnekleri belirtilmiþ þekillerde bilgi alma, bilgi verme ve ortak çalýþmalar
yürütmekle sýnýrlýdýr.
Faaliyette bulunduðumuz bölgelerde yaþayan halkýn temsilcileri olan yerel idarelerle yakýn iliþki kurmaya özen gösteririz. Bu kapsamda, öncelikle
faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda yerel idarelerle iþbirliðine ve diyaloða dayalý iliþkiler kurmaya gayret gösterir, beklenti ve ihtiyaçlarýna cevap
vermek için çalýþýrýz.

Sivil Toplum Kuruluþlarý
Sivil toplum, ekonomik ve sosyal kalkýnmanýn en önemli itici gücüdür. Tüpraþ kalkýnmaya verdiði önemin bir göstergesi olarak Sivil Toplum Kuruluþlarý
ile iliþkilerine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda gerek kurumsal üye, gerek paydaþlarý olmamýz nedeniyle ekonomi ve iþ dünyasýna yönelik
sivil örgütlenmelerle toplantýlar ya da baþka iletiþim yollarýyla diyalog saðlarýz. Böylelikle taraflarýn karþýlýklý beklenti ve önerilerin öðrenilmesi saðlanmýþ
olmaktadýr. Bu kurumlardan bazýlarý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, TÜSÝAD, Türk Dýþ Ticaret Derneði, Dünya Enerji Konferansý Türk Milli Komitesi,
Koç-Yönder, International Fuel Quality Center, çeþitli sanayi, ticaret odalarýyla, ihracatçý birlikleriyle, sektörel örgütlerdir.
Ayrýca raporlama dönemi içinde, sosyal, çevresel alanlarda faaliyet gösteren STKlarla da birçok ortak çalýþma gerçekleþtirilerek bu kuruluþlara
finansal destek saðlanmýþtýr. Bu çalýþmalarýmýzýn ayrýntýlarýna Toplumsal Yatýrýmlar bölümünde ulaþabilirsiniz.

Medya
Tüpraþýn çalýþma ilkelerinin ve faaliyetlerinin geniþ bir paydaþ grubu hedeflenerek tanýtýlmasý temel sorumluluklarýmýzdandýr. Bu nedenle Tüpraþ
olarak yerel, ulusal ve uluslararasý medya kurumlarýyla etkin iletiþim kurmaya özen gösteririz.
Faaliyetlerimiz Türkiye ekonomisini doðrudan ilgilendirdiði için çalýþmalarýmýza medya kuruluþlarýnca yoðun ilgi gösterilmektedir. Biz de kurum olarak
bu ilgiden doðan iletiþim beklentilerine cevap veririz. Bu çerçevede, çalýþmalarýmýzý medya bültenleri vasýtasýyla medya mensubu paydaþlarýmýza
iletir, onlardan gelen toplantý ve röportaj taleplerini elimizden geldiðince olumlu yanýtlamaya çalýþýrýz. Böylelikle Tüpraþla ilgili merak edilen konularýn
ilk aðýzdan bilgiyle paydaþlarýmýza iletilmesini saðlamýþ oluruz.

Yerel Halk
Bulunduðumuz bölgelerin yerel halkýyla olumlu iliþkiler kurmak, bizleri doðru tanýmalarýný saðlamak adýna çalýþmalar
yapmaktayýz. Öncelikle, paydaþlarýmýzýn Tüpraþ hakkýndaki izlenimlerini daha doðru öðrenmek için 2007de
gerçekleþtirdiðimiz Kurumsal Ýletiþim ve Ýtibar Araþtýrmasý kapsamýnda yerel halk temsilcileri de bulunmaktadýr.
Araþtýrma sonucunda yerel halkýn Tüpraþ hakkýnda doðru bilgi edinmekte en güvendiði kaynaðýn yerel ve ulusal
medya kuruluþlarý olduðunu öðrendik. Bu nedenle yerel halka yönelik tanýtým ve bilgilendirme faaliyetlerimizi bu
araçlarý kullanarak yaparýz. Bunun dýþýnda, özellikle yakýn çevremizde yaþayan halkýn, saðlýk ve çevre konularýndaki
etkilerimiz hakkýnda bilgi beklentisi olduðu ortaya çýkmýþtýr. Bu doðrultuda yerel halkýn kolay eriþimi bulunan
muhtarlýklar ve yerel basýn aracýlýðýyla saðlýk ve çevreye yönelik etkilerimizi, yakýn zamanda gerçekleþtirilecek, görsel
ya da akustik etkisi olabilecek çalýþmalarýmýzý yerel halka iletmekteyiz.
Ayrýca bulunduðumuz bölgede yerel halkýn yaþam kalitesini arttýracak faaliyetlerde bulunup
bizim dýþýmýzda bu gibi faaliyetlerde bulunan kiþi ve kurumlara da destek oluruz. Bu alandaki
çalýþmalarýmýzýn ayrýntýlarýna Toplumsal Yatýrýmlar bölümünden ulaþabilirsiniz.

Komþu Ýþletmeler
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Genel Müdürlüðümüz ve Ýzmit Rafinerimizin bulunduðu Kocaeli iline baðlý Körfez Sanayi Bölgesinde çeþitli büyüklükte
birçok sanayi kuruluþu bulunmaktadýr. Bu kuruluþlarýn, faaliyet gösterdikleri sektörlerden baðýmsýz, sadece ayný yerde
faaliyet gösteriyor olmamýzdan kaynaklanan ortak ihtiyaç ve sorunlarý zaman zaman ortaya çýkmaktadýr. Bu sorunlarýn
çözüme kavuþturulmasý ve ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna yönelik en verimli çözüm, bu kuruluþlarýn birlikte hareket etmeleriyle
ortaya konabilecektir.
Türkiyenin ve dolayýsýyla bulunduðu bölgenin en büyük sanayi kuruluþu olarak, ortak sorunlara, ortak çözüm üretme
felsefesiyle paydaþlarýyla birlikte hareket etmeyi tercih eder, bu tür çalýþmalara her zaman liderlik ederiz. Bu kapsamda
geçtiðimiz dönemlerde birçok çalýþma hayata geçirdik.
Ýzmit Rafinerisinde ürün ikmali önemli ölçüde kara yoluyla yapýldýðýndan rafinerinin karayoluna baðlantý yollarý Tüpraþ
tarafýndan 2007de yenilenmiþ, aðýr vasýta ve diðer araçlarýn seyir güvenliðini saðlayacak þekle getirilmiþtir. TEM karayolundan
körfez sanayi bölgesine baðlantýyý saðlayan kavþaklarýn da ayný þekilde yenilenme ihtiyacý tespit edilmiþ, bu yolla karayollarýna
eriþim saðlayan þirketlerle birlikte, bu kavþaðýn yenilenmesine de prensipte karar verilmiþtir. Tüpraþ yönetimi projeyi
onaylamýþ olup diðer komþu þirketlerin de onayýyla birlikte proje hayata geçirilecektir. Projenin onay aþamasýnýn ardýndan
2008 yýlý içinde hýzla tamamlanmasý beklenmektedir. Bu projenin hayata geçirilmesiyle, genel seyir emniyeti saðlanacak,
acil durumlarda çýkýþ güvenliði de büyük ölçüde arttýrýlmýþ olacaktýr.

Toplum
Arz ettiðimiz ürün, yarattýðýmýz ekonomik deðer ve oluþturduðumuz etki alaný itibariyle toplumun geneline fayda saðlamakta ve ulusal kalkýnmaya
önemli katkýda bulunmaktayýz. Bu gücün bilinciyle, bulunduðumuz toplumun sosyal, ekonomik, kültürel kalkýnmasýna büyük deðer vermekte ve
bu alanda üzerimize düþen görevleri yerine getirmekteyiz. En geniþ paydaþ grubumuzu oluþturan topluma yönelik faaliyetlerimize Toplumsal
Yatýrýmlar bölümünden ulaþabilirsiniz.

saðlýk, emniyet,
çevre
tüpraþta saðlýk ve emniyet | tüpraþ ve çevre
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Saðlýk, Emniyet ve Çevre Politikasý
Tüpraþýn özenilen, saygýn ve baþarýlý bir kuruluþ olmasý ve
belirlenen hedeflere ulaþmasý için insan saðlýðý, iþletme güvenliði,
çevrenin korunmasý her zaman ön planda tutulmakta; Saðlýk,
Emniyet ve Çevre (SEÇ) standartlarýna tüm çalýþanlar ile birlikte
müteahhit çalýþanlarýnýn da kararlý, titiz ve ödünsüz bir þekilde
uymalarý beklenmektedir.
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Amacýmýz; çevremize, çalýþanlarýmýza, müteahhit çalýþanlarýna,
müþterilerimize, topluma ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek
herkese gelebilecek her türlü zararý en aza indirmektir.
Tüpraþýn bu hedeflere ulaþmasý için tüm iþ yerlerinde:
SEÇ standartlarýnýn anlaþýlmasý, benimsenmesi, uygulanmasý ve
denetlenmesi tüm çalýþanlarýn öncelikli görevidir,
Yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara kesinlikle
uyulacaktýr,
Çalýþanlarýmýza saðlýklý, emniyetli ve temiz bir çalýþma ortamý
saðlanacaktýr,
Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm SEÇ riskleri belirlenecek, kök
nedenler incelenecek ve bu risklerin kabul edilebilir en düþük
seviyeye indirilmesi için koruyucu önlemler ile programlar kararlýkla
uygulanacaktýr. Uygulamalar sonuç odaklý olacak ve sürekli
sorgulanýp iyileþtirmeler gerçekleþtirilecektir,
Çalýþmalarýmýz sýrasýnda meydana gelen olumsuzluklara hýzlý ve
etkin müdahale edilecek, çalýþanlarýn meslek hastalýklarý veya
yaralanmalarý durumunda ilk yardým ve tedavileri için gerekli týbbi
hizmetler saðlanacaktýr,
Emisyonlar sürekli izlenecek doðal kaynaklarýn daha verimli kullanýmý
ve atýklarýn azaltýlýp geri kazanýlmasý saðlanacaktýr,
Çalýþanlarýmýzýn SEÇ konusunda yapacaðý öneriler titizlikle
deðerlendirilerek uygun olduðuna karar verilenler uygulamaya
konulacaktýr,
Çalýþanlarýmýza ve müteahhit çalýþanlarýna SEÇ konusunda eðitim
verilecek, ziyaretçiler ise bilgilendirilecek ve uyarýlacaklardýr,
Belirlenen hedefler doðrultusunda performansýmýz izlenecek ve
kamuoyuna düzenli bilgi akýþý saðlanacaktýr,
Tüpraþ bu metinle, SEÇ performansýný ve çalýþma þartlarýný sürekli
iyileþtireceðini ve ürünlerin çevreye uyumlu bir þekilde geliþtireceðini
taahhüt etmektedir.
Yavuz Erkut
Genel Müdür

TÜPRAÞTA SAÐLIK VE EMNÝYET
Tüpraþta sürdürülebilirliðin temel taþlarýndan olan insan saðlýðý ve teknik emniyet her zaman ön planda tutulmaktadýr.
Saðlýk, Emniyet, Çevre (SEÇ) standartlarýna tüm çalýþanlar ile birlikte müteahhit çalýþanlarýnýn da kararlý, titiz ve ödünsüz
bir þekilde uymalarý beklenmektedir.
Amacýmýz faaliyetlerimizden kaynaklanan nedenlerle çevremize, çalýþanlarýmýza, müteahhit çalýþanlarýna, müþterilerimize,
topluma ve tüm paydaþlarýmýza gelebilecek her türlü zararý en aza indirmektir. Bu kapsamda 2007 yýlýnda yayýmlanan
politikamýzda hedeflere ulaþmak için yapýlmasý öngörülenleri belirttik. SEÇ performansýný ve çalýþma þartlarýný sürekli
iyileþtireceðimizi ve ürünlerimizi çevre ile uyumlu bir þekilde geliþtireceðimizi taahhüt ettik.

Saðlýk, Emniyet, Çevre (SEÇ) Politikasýnýn Yönetimi ve Uygulamalar
Tüpraþýn SEÇ politikasý Emniyet Çevre Müdürlüðü tarafýndan yürütülmektedir. Yöneticiler, görevli bulunduklarý iþyerlerinde,
personelin emniyetli ve saðlýklý çalýþmalarýný temin etmek için çalýþma koþullarýný gözlemlemekten, hatalý davranýþ ve
emniyetsiz koþullarý belirlemekten ve gidermekten sorumludur. SEÇ politikasýnýn uygulanmasý baþta Genel Müdürümüz
Yavuz Erkut olmak üzere tüm Yönetim Kurulunun doðrudan sorumluluðundadýr.
Tüpraþýn ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve IS0 18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi uluslararasý geçerliliði
olan BSI tarafýndan belgelendirilmiþtir. 2004 yýlýndan beri bu belgelere sahip olan Tüpraþ yýllýk planlý ve plansýz denetimlere
tabidir. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 Ýþ Saðlýðý
ve Güvenliði Yönetim Sistemi sertifikalarý 2007 yýlýnda rafinerilerde ve Genel Müdürlükte BSI firmasý tarafýndan denetimler
yapýlarak yenilenmiþtir.
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SEÇ konularýndaki çalýþmalar ile Rafineri ünitelerinde Görünür Liderlik uygulamasý kapsamýnda tüm yöneticiler emniyet turlarýna katýlmaktadýr.
Emniyet Turlarý ile yönetim sistemlerine göre uygulamadaki eksikler tespit edilmekte, edinilen bulgulara göre aksiyon planlarý hazýrlanmakta ve
çalýþanlarýn da katkýsý saðlanarak gerekli önlemler alýnmaktadýr. Ayný zamanda SEÇ konularýnýn çalýþanlar tarafýndan benimsenmesinde yöneticiler
liderlik etmektedirler. Çalýþanlarýmýzýn SEÇ konusundaki farkýndalýklarýný arttýrmak için SEÇ kültür testleri yapýlmaktadýr. Amaç SEÇ Kültürümüzü
daha üst seviyelere çýkarmaktýr. SEÇ Kültürü, Risk Deðerlendirme, Görünür Liderlik, Olay Ýnceleme Prosedürleri konularýnda tüm rafinerilerde
çalýþtaylar düzenlenerek eðitimler verilmiþ ve uygulamalar baþlatýlmýþtýr.
Rafinerilerimizde ünitelerin daha güvenilir hale getirilmesi, emniyetli bir iþ ortamý saðlama ve verimliliðin arttýrýlmasý konularýnda Shell G.S. ile 2006
yýlýnda teknik servis anlaþmasý imzalanmýþtýr. Hidrokarbon Marjý, Enerji ve Kayýplar alanýnda 44 adet, Saðlýk Emniyet, Çevre (SEÇ) alanýnda 20
adet, Bakým ve Teknik Kontrol alanýnda 16 adet proje baþlatýlmýþtýr.
Baþlatýlan yeni uygulamalar sonucunda 2007 yýlý kaza sýklýk oranýnda düþüþ gözlenmektedir.

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren müteahhit çalýþmalarýndan kaynaklanan iþ kazalarýnýn da þirket iþ kazalarýyla birlikte deðerlendirilmesine karar
verilmiþtir. Tüpraþ, SEÇ bilincini geliþtirerek çalýþanlarýmýz, hissedarlarýmýz, müþterilerimiz, iþ ortaklarý ve tedarikçilerimiz, dolaylý çalýþanlarýmýz için
emniyetli çalýþma ortamý saðlamak amacýyla riskleri minimuma indiren en ileri teknolojik hizmetleri temin etmektedir. Teknik emniyet ve yangýnla
mücadele sistemleri, en son teknoloji ürünü yangýn arazözleri, yangýn suyu pompalarý, yangýn ve çevre kirliliði ile mücadele eden römorkörler ve
diðer ekipmanlar ile teçhiz edilmiþ, böylelikle yangýn ve doðal afetlerin doðurabileceði riskler en aza indirilmiþtir. Binalarýn Yangýndan Korunmasý
Yönetmeliðine göre idari binalarda gerekli tedbirlerin alýnmasý çerçevesinde Genel Müdürlük binasýnda telefonla acil anons, duman algýlama ve
yangýn ihbar sistemleri kurulmuþtur.
Tüpraþ Yönetim Sistemi (SEÇ  K) çalýþma koþullarýný iyileþtirmede kullanýlan çevre, saðlýk, emniyet ve kalite standartlarýný da kapsar. Her rafineri
yýlda bir kez Emniyet Çevre Müdürü baþkanlýðýnda oluþturulan komisyon tarafýndan SEÇ konularýnda denetlenmekte ve bu kapsamda Felaket Planý
ve (denize kýyýsý olan rafinerilerde) ISPS KOD Tatbikatlarý yapýlmaktadýr. Denetimlerde tespit edilen bulgularla ilgili aksiyon planlarý hazýrlanmaktadýr.
Rafineri ünitelerinde kurulu olan DCS (Distributed Control System) sistemleri sayesinde iþletme proses þartlarýnýn bilgisayar ortamýnda kontrol
edilerek insan hatalarý en aza indirilmekte; böylece daha emniyetli koþullarda çalýþma saðlanmaktadýr. Ayrýca ilgili Genel Müdür Yardýmcýsý
baþkanlýðýnda her ay rafineriler arasý koordinasyon toplantýlarý düzenlenmekte, iþ saðlýðý ve güvenliði, iþ kazalarý konularýnda bilgi alýþveriþi yapýlmaktadýr.

Rafinerilerde düzenlenmekte olan ve 2007 yýlý baþýndan itibaren de Genel Müdürlükte oluþturulan ÝSG Kurullarý ayda
bir kez toplanarak emniyet, çevre ve saðlýk konularýný görüþmekte ve sorunlarýn giderilmesi için birimler görevlendirilerek
yapýlanlar kayýt altýna alýnmaktadýr. Önemli SEÇ bilgileri KOÇ Holdinge rapor edilmektedir. Koç Topluluðu Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Kurul toplantýlarý ve Çevre Kurulu toplantýlarýnda, Tüpraþ ve Koç Topluluðuna baðlý diðer kuruluþlarýn ilgili
konularda deðerlendirmeleri yapýlmakta ve yasal mevzuata uyum çerçevesinde uygulanmasý gerekli görülen konular tespit
edilmektedir. Bu toplantýlara Tüpraþ Emniyet Çevre Müdürlüðünden birer temsilci katýlmaktadýr.
Tüpraþ çalýþtýracaðý müteahhitlerin SEÇ performanslarýný belirlemek üzere Müteahhit SEÇ Yönetim Sistemi oluþturma
çalýþmalarýný baþlatmýþtýr.

Ýþ Saðlýðý ve Teknik Emniyet Konularýnýn Raporlanmasý
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SEÇ-K yönetim sisteminde en önemli konu, ilgili verilerin sýnýflandýrýlmasý, araþtýrýlmasý, raporlanmasý ve böylece kayýt
altýna alýnmasýdýr. Teknik emniyet performansýmýz kaza sýklýk oranýna bakýlarak deðerlendirilmektedir. Tüpraþta yaþanabilecek
olaylarý azaltacaðýna inandýðýmýz ucuz atlatma, emniyetsiz durum ve maddi hasar tespit konularýnda Olay Raporu tutma
uygulamasýna baþlanmýþtýr. Olay Raporu formlarý ofis koridorlarýnda ve Site Sosyal Merkezde bulundurulan kutulara
yerleþtirilmiþtir. Böylece çalýþanlar bu formlara kolayca ulaþabilmekte ve raporlar kayýt altýna alýnmaktadýr. Tüm rafineriler
SEÇ konusundaki faaliyetlerini ortak Tüpraþ Standartlarý (Ýþ Emniyeti, Çevre, Temizlik ve Düzen Kontrolleri Standardý;
Felaket Planý Standardý; Deniz, Akarsu ve Toprak Kirliliði ile Mücadele Standardý vb.) doðrultusunda yürütmektedir.
Rafinerilerdeki SEÇ performansýnýn izlenmesi, deðerlendirilmesi ve iyileþtirilmesi amacýyla 2007 yýlýnda hazýrlanýp yayýmlanan
Olay Sýnýflandýrma, Araþtýrma ve Raporlama (OSAR) Rehberi ve OSAR Rehberinin daha yaygýn bir þekilde iþleyiþini saðlamak
ve sorumluluklarý belirlemek amacýyla hazýrlanan OSAR Ýletiþim Planý 2008 yýlýnda uygulamaya konulacaktýr. Olaylarýn
sonuçlarýndan çýkarýlacak ders ve kazanýlan deneyimlerin paylaþýmý ile her türlü olumsuzluklarýn en aza indirilerek,
performans artýþýnýn sürekliliðin saðlanmasý planlanmaktadýr.

Risk Yönetimi
Tüpraþ yönetimi, faaliyetlerinin tüm risk düzeylerini göz önünde tutarak; riskleri
ortadan kaldýrmak mümkün deðilse, kabul edilebilir seviyeye düþürmeyi
hedeflemektedir. Risklerin farkýnda olunmasýna, derecelendirilmesine, yönetilmesine,
kritik iþlere kaynak aktarýlmasýna öncelik verilmesinde Risk Deðerlendirme Tablosu
(RDT) kullanýlmaktadýr.
RDTnin nasýl kullanýlacaðýný açýklayan bir doküman olan RDT Rehberi 2007 yýlýnda
yayýmlanmýþtýr. RDT uygulamalarý sonucunda belirlenecek risk derecelerine göre
yapýlacak kök neden analizi metotlarý olan Tripod Beta ve Hata Aðacý ile ilgili
eðitimler ilgili personele verilmiþtir. Meydana gelen olaylarýn potansiyel risk derecesine
göre yapýlan analizler sonucunda elde edilen kök nedenler giderildiðinde olaylarda
kayda deðer bir azalma görülmektedir. Bu analizler, yalnýzca kendi rafinerilerimizde
deðil, diðer rafinerilerde ve hatta sektörde meydana gelen olaylar da göz önüne
bulundurularak yapýlmaktadýr. Rafinerilerde meydana gelen olaylar diðer rafinerilere
duyurulmakta ve Emniyet Konuþmasý yoluyla paylaþýlmaktadýr. Tüm rafinerilerde
meydana gelmiþ olaylarýn kaydedildiði bir veri bankasý oluþturulmuþtur.

Deprem
17 Aðustos 1999 tarihinde Kocaeli bölgesinde meydana gelen deprem sonrasýnda tüm binalarýmýz ODTÜ Mühendislik
Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði bölümüne incelettirilerek güçlendirme projeleri hayata konmuþ, mevcut binalar deprem
yönetmeliðine uygun hale getirilmiþtir. Ayrýca rafineri tesisleri uluslararasý uzman bir kuruluþ olan Exponent firmasýna
depreme karþý yapýsal dayanýklýlýk yönünden incelettirilerek deprem risk analizi yaptýrýlmýþtýr. Çalýþmalar sonucunda ilave
tedbirler alýnmýþtýr.

Bilinçlendirme Çalýþmalarý
Çalýþanlara saðlýklý, emniyetli ve temiz bir çalýþma ortamýnýn saðlanmasý için çalýþmalar yapýlmakta ve çalýþanlarýmýzý,
uymak zorunda olduklarý Yönetmelikler, Standart ve Talimatlar konusunda bilinçlendirmek, emniyetli çalýþma ortamýný
saðlamak ve çalýþanlarýn saðlýðýný korumak amacýyla hazýrlanan Emniyetli Çalýþma El Kitabý çalýþanlara daðýtýlmaktadýr.
Tüm çalýþanlarýmýz, yaptýklarý iþlerde bu kitapta belirlenen emniyet kurallarýna uymak, kendilerine saðlanan koruyucu
malzemeleri kullanmak ve iþin yapýlmasý sýrasýnda kendilerinin ya da diðer çalýþanlarýn iþ kazasýna maruz kalmalarýný
önlemek için yeterli titizliði göstermek, görevli olduklarý sahada oluþan emniyetsiz koþullarýn giderilmesini saðlamak ve
amirlerine rapor etmekten sorumludur.
Tüpraþta, tüm personelin yangýnla mücadele ve iþ güvenliði konularýnda bilinçlenmesini saðlamak amacýyla Emniyet
Haftasý düzenlenmektedir. Hafta boyunca resim altýna slogan bulma ve slogan ve resim bulma yarýþmalarý düzenlenmekte,
dereceye giren personel ödüllendirilmekte, slogan ve resimleri emniyet panolarýnda sergilenmektedir. Ünitelerin temizlik
ve düzen kontrolleri, yýl içinde yapmýþ olduklarý iþ kazalarý deðerlendirilerek ilk üç dereceye giren üniteler ödüllendirilmektedir.
2007 yýlýnda çalýþanlarýmýzýn yaný sýra ailelerimiz ve çocuklarýmýzýn da farkýndalýðýný saðlamak amacýyla Tüpraþ çalýþanlarýnýn
çocuklarý arasýnda Tüpraþ ve SEÇ konulu resim ve karikatür yarýþmasý düzenlenmiþtir. Çalýþanlarý bilinçlendirmek üzere
SEÇle ilgili posterler hazýrlanýp rafinerilere daðýtýlmýþtýr.
AKUT Arama Kurtarma Derneði tarafýndan çalýþanlarýmýza Toplum Afet Müdahale Takým Programý eðitimi verilmiþtir. Eðitim
sonunda eðitime katýlanlar ve AKUT personelinin katýlýmýyla tatbikat gerçekleþtirilmiþtir. Katýlýmcýlara AKUT tarafýndan
sertifika verilmiþtir.
Çalýþanlarýmýzýn acil durumlarda emniyetli bir þekilde hareket etmelerini farkýndalýk yaratarak saðlamak amacýyla Genel
Müdürlükte Yangýn ve Tahliye Tatbikatý gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca rafinerilerde yýlda 6 defadan az olmamak üzere yapýlan
Yangýn Tatbikatlarý ve yýlda bir defa yapýlan Felaket Planý Tatbikatlarýnda Genel Müdürlük Kriz Merkezi faal duruma getirilerek
tatbikatlarýn uydu sistemiyle eþ zamanlý olarak izlenmesi saðlanmaktadýr.
Genel Müdürlükte yerleþtirilmesi gerekli olan karbondioksit ile kuru kimyevi toz içeren yangýn söndürücüleri koridorlara
yerleþtirilmiþ olup kullanma talimatlarý ve kullaným alanlarýný içeren bilgiler duvarlara asýlmýþ ve koridorlardaki yerlerini
gösteren ýþýklý iþaretler konmuþtur. Genel Müdürlük ve Ýzmit Rafinerisinde beyaz yakalý personele yangýn eðitimleri
verilmektedir.

Saðlýk ve Teknik Emniyet Eðitimleri
Tüpraþ standartlarýyla içeriði tespit edilmiþ olan eðitimlerimiz Emniyet Çevre Kalite Müdürlüðü veya danýþman firmalar
tarafýndan çalýþanlarýmýza düzenli olarak verilmektedir:
Ýlk Yardým Eðitimi
Bir kaza halinde çalýþanlarýn müdahale edebilmesi için yetkin bir firmadan rafinerilerde çalýþanlarýn onda birine, Genel
Müdürlükte çalýþanlarýn yirmide birine ilk yardým eðitimleri aldýrýlarak katýlýmcýlara Ýlkyardýmcý sertifikasý verilmiþtir.
SEÇ Eðitimi
Rafineri SEÇ eðitimleri Emniyet Çevre Kalite Müdürlüðü tarafýndan verilmektedir. Gerek görüldüðünde eðitimler uygun
kuruluþlardan da aldýrýlmaktadýr.
Ýþe yeni giren personele SEÇ konularýnda 3 günlük temel eðitim verilmektedir. Rafineride bir yýlýný dolduran kapsam içi
1. kademe yangýnla mücadele ekibine her yýl, beyaz yakalý personele üç yýlda bir sekiz saatlik tekrarlama eðitimi
verilmektedir.
Rafineri sahalarýnda iskelelerin standarda uygun kurularak tehlikelerin ortadan kaldýrýlmasý ve risklerin azaltýlmasý amacýyla
kurulan iskeleleri denetlemek üzere Enspektör Eðitimi aldýrýlmýþ ve katýlýmcýlar sertifikalandýrýlmýþtýr.
Shell G.S. ile yürütülen ortak çalýþmalar kapsamýnda Rafineri beyaz yaka personeline teknik emniyet ve proses emniyeti
farkýndalýðý ile ilgili eðitim verilmiþtir.
Ayrýca yönetim tarafýndan SEÇ konularýnda faydalý olduðuna inanýlan eðitimler dýþ kuruluþlardan aldýrýlmaktadýr.
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Çalýþan Saðlýðý
Tüpraþ çalýþanlarýnýn yýllýk periyodik saðlýk kontrolleri gerçekleþtirilmektedir.
Çalýþma þartlarý nedeniyle özel muayene ve tetkik gerektiren kýsýmlarda
çalýþanlarýn kontrolleri ve portör muayeneleri yapýlmaktadýr. Bu kapsamda
akciðer filmleri, kan ve idrar tahlilleri, odiyolojik testler yapýlmaktadýr.
Ayný zamanda 40 yaþ üstü çalýþanlarda EKG ölçümleri, bakýmla ilgili
iþlerde çalýþanlara tetanos aþýsý yapýlmaktadýr.
Hastalýklar ve hastalýklardan korunma konusunda çalýþanlara gerek
elektronik ortamda gerekse bilgilendirme toplantýlarýnda sunumlar
yapýlmaktadýr.
Gürültülü yerlerde yapýlan çalýþmalarda iþitme kaybýný önlemek ve koruyucu ekipman kullanmanýn önemini vurgulamak
amacýyla çalýþanlara iþitmenin korunmasý ve gürültü eðitimi verilmiþtir. Çalýþanlarýn saðlýðýnýn korunmasý ve iþ kayýplarýný
önlemek amacýyla çalýþanlara ve ailelerine grip aþýsý yapýlmaktadýr. Çalýþmalardan kaynaklanan göz hastalýklarýnýn tespit
edilmesi için ekranlý araçlarla, çalýþanlara yönelik göz muayeneleri baþlatýlmýþtýr.
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Kanserde erken taný konusunda çalýþanlarýn bilincini arttýrmak ve periyodik muayenelerin zamanýnda yapýlmasýný teþvik
etmek için 2008 yýlýnda KETEM (Kanser Erken Teþhis ve Tarama Merkezi) ile Serviks Kanseri Ulusal Tarama Projesi
baþlatýlacaktýr.

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Hedefleri
Tüm rafinerilerimizde bugüne kadar meydana gelen olaylarýn kaydedildiði bir veri bankasý, kurumsal portal üzerinde hazýrlanmýþtýr. 2008 yýlý
baþýndan itibaren olaylar, OSAR Rehberi ve ilgili standarda göre raporlanacaktýr. OSAR yazýlýmýnýn tüm rafinerilerde uygulanmasýna 2008 yýlý
Temmuz ayý sonunda baþlanacaktýr. Olaylarýn raporlanmasý için bilgisayar programý oluþturularak tüm olaylar bu program üzerinden raporlanacak
ve veri bankasý bilgileri bu programda kayýt altýna alýnacaktýr.
Mevcut standardýmýza göre rafinerilerin, Yangýnla Mücadele, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði, Çevre konularýnda yapýlan çalýþmalarýný yerinde görmek ve
mevzuat açýsýndan kontrol etmek amacýyla rafineri denetimleri devam etmektedir. Yapýlan denetimlerin rafineriler açýsýndan daha verimli olmasý
ve üst yönetimin daha iyi bilgilendirilmesi amacýyla denetim prosedürünün 2008 yýlý Kasým ortasýna kadar iyileþtirilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu
kapsamda denetçiler tetkikçi ve baþ tetkikçi eðitimi alan kiþilerden seçilecek ve Shell G.S. yetkilileri tarafýndan denetçi eðitimi verilecektir.
Shell G.S. ile yürütülen ortak çalýþmalar kapsamýnda Müteahhit SEÇ Yönetim Sistemi oluþturma çalýþmalarý baþlatýlmýþ olup çalýþmalarýn 2008
yýlý Kasým ortasýna doðru bitirilmesi hedeflenmektedir. Müteahhit ile ilgili iþ saðlýðý ve güvenliði verileri (toplam çalýþma saati, kayýp gün yaratan
kaza vs.) 2008 yýlýndan itibaren kayýt altýna alýnacaktýr. Bu kapsamda Tüpraþa iþ yapacak olan müteahhitlerin SEÇ açýsýndan deðerlendirilerek
iþ verilmesi için Müteahhit SEÇ Yönetim Sistemi oluþturulmaya baþlanmýþtýr. Portföyümüzdeki tüm müteahhitlere, þirketimizin Müteahhit SEÇ
Yönetim Sistemine geçiþiyle ilgili bilgilendirme mektubu gönderilmiþtir.
Tehlike ve Etkileri Yönetim Süreci Standardý (TEYS) kapsamýnda rafinerilerde karþýlaþýlabilecek tehlikelerin RDT deðerlendirmelerinin yapýlmasýna
baþlanmýþtýr. RDTsi yüksek ya da orta çýkan tehlikeler için Bow -Tie (Papyon) Analizi yapýlmasý hedeflenmektedir. Shell G.S. tarafýndan organize
edilen Bow - Tie (Papyon) Analizi Eðitiminin 2008 yýlý Aðustos ortasýna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir.
SEÇ-K Yönetim Sisteminin geliþtirilmesi amacýyla Yönetim Sistemleri El Kitabý, saðlýk, emniyet, çevre ve kalite konularýný kapsayacak ve ilgili
dokümanlara atýfta bulunacak þekilde revize edilecektir. Bu el kitabýnda tüm kademelerdeki Tüpraþ çalýþanlarýnýn Saðlýk, Emniyet, Çevre (SEÇ)
ve Kalite sorumluluklarý belirlenecektir. Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü, çalýþanlarýn görev tanýmlarýný yaparken bu kitapçýkla da iliþkilendirecektir.
Tüm kademelerdeki Tüpraþ çalýþanlarýnýn SEÇ görev ve sorumluluklarýyla ilgili kitapçýðýn oluþturulup çalýþanlara daðýtýmý 2008 yýlý Temmuz sonunda
yapýlacaktýr.
Rafineri çalýþanlarý ve müteahhitlerin kiþisel koruyucu donaným, iþ izni, yangýn, acil durum müdahale vb. konularýnda uzman firmalardan eðitim
almalarý için 2008 yýlý Aralýk ayý sonuna kadar altyapý oluþturulmasý planlanmaktadýr.
Rafinerilerdeki SEÇ ile ilgili performans göstergelerinin belirlenmesinde ve hesaplanmasýnda belli bir yöntem oluþturmak amacýyla SEÇ Performans
Ýzleme ve Raporlama El Kitabý hazýrlanmasý hedeflenmektedir.
Proses tasarým aþamasýnda ve proses iþletme esnasýnda oluþabilecek tehlikelerin tanýmlanarak kaza odaklarýnýn saptanmasý, analizleri ve ortadan
kaldýrýlmalarý amacýyla HAZOP (Hazard and Operability Studies  Tehlike ve Ýþletilebilme Çalýþmasý) eðitiminin alýnmasý planlanmaktadýr.

TÜPRAÞ VE ÇEVRE
Faaliyet alanlarýmýzýn insan ve çevreye etkilerini olabildiðince azaltmak, en önemli hedef ve sorumluluklarýmýzdandýr. Bu
amaçla yenilikleri takip ederek, süreçlerimizi iyileþtirerek, ulusal ve uluslararasý standartlar çerçevesinde oluþturduðumuz
çevre politikamýzýn uygulama detaylarýný bu bölümde ayrýntýlý olarak bulabilirsiniz.

Çevresel Risklerin Kontrolü
Tüm saðlýk ve emniyet konularýnda olduðu gibi çevre uygulamalarýmýzda da amaç, riskleri önceden belirlemek ve kontrol
altýna alarak en aza indirmektir. Bu amaçla rafinerilerde riskler tespit edilerek sonuç odaklý ve sürekliliði olan koruyucu
önlemler uygulamaya konmaktadýr. 2007 yýlýnda Risk Deðerlendirme Tablosu (RDT) Rehberi yayýmlanarak uygulamaya
baþlanmýþtýr. Risk Deðerlendirme Tablosunda faaliyetlerimizin Ýnsan, Varlýk, Çevre ve Ýtibara olan etkileri deðerlendirilerek
olasý risklerimiz tespit edilmekte, orta ve yüksek dereceli riskler için yapýlan kök neden analizleri sonucunda öngörülen
önlemler alýnmaktadýr.
Tehlike ve Etkilerin Yönetimi sürecinde, risklerin belirlenmesi, yönetilmesi, kritik iþlere kaynak aktarýlmasýna öncelik
verilmesi saðlanmaktadýr. Bu amaçla tehlikelerin kayýtlarý tutulmakta ve risk deðerlendirmeleri yapýlmaktadýr. Ýþletmedeki
deðiþikliklere göre tehlike kayýt tablolarý yenilenmektedir.
SEÇ politikamýz gereði rafinerilerdeki performansýn izlenmesi, deðerlendirilmesi ve iyileþtirilmesi amacýyla bir diðer rehber
olan Olay Sýnýflandýrma, Araþtýrma ve Raporlama (OSAR) Rehberi hazýrlanmýþtýr. 2008de uygulamaya alýnmasýný
öngördüðümüz OSAR Rehberinin daha etkin ve yaygýn bir þekilde iþleyiþini saðlamak ve sorumluluklarý belirlemek için
de OSAR Ýletiþim Planý hazýrlanmýþtýr. OSAR kapsamýnda Çevre Kaza Olay Raporlama Sistemi de revize edilmiþtir. Olaylarýn
sonuçlarýndan çýkarýlan dersler ve kazanýlan deneyimlerle her türlü olumsuzluðu en aza indirerek performans artýþýnýn
sürekliliðinin saðlanmasý planlanmaktadýr. Yaþanmýþ olaylardan ders çýkararak rafineriler arasý paylaþma ve maksimum
öðrenme potansiyeli yaratmak üzere Emniyet Konuþmalarý baþlatýlmýþtýr.
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Rafineride tüm üniteler periyodik olarak bakýma alýnmakta, emniyetli iþletmeleri saðlanmakta ve olumsuz koþullarýn ortaya
çýkmasý engellenerek çevresel etki riski azaltýlmaktadýr.

Deprem, Sel, Taþkýn Riskleri
Ýzmit Rafinerisinin bulunduðu alan; T.C. Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü Deprem Araþtýrma Dairesi, Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritasýna göre 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadýr. 1999 Marmara depreminden sonra yetkin bir kuruluþ tarafýndan yapýlan
incelemeler neticesinde binalarda ve ekipmanlarda gerekli güçlendirmeler yapýlmýþ ve yangýn söndürme sistemleri yenilenmiþtir. Ayrýca rafineri
sahasýndan geçerek denize dökülen Aða Deresinde bazý yýllarda küçük çaplý taþmalar gözlenmiþtir. Bu taþkýnlardan sonra Kocaelinin yýllýk yaðýþ
ortalamalarý ve derenin debisi göz önünde bulundurularak, dere yataðýnýn kenarlarýna yaklaþýk 2 metre boyunda set çekilmiþ ve tabaný betonla
kaplanmýþtýr. Bu çalýþmalarla taþkýn riski minimuma indirilmiþtir.

Çevre Denetimleri
Tüm rafinerilerimizde olduðu gibi, Ýzmit Rafinerisinin de çevre performansý,
Genel Müdürlük - SEÇ Denetimi (yýlda bir kez)
Koç Holding Çevre Komisyonu (yýlda bir kez)
BSI-British Standards Institute (yýlda bir kez)
Sigorta Þirketleri (yýlda bir kez)
Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü
Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafýndan denetlenmektedir.

Yasal Yükümlülüklerin Baðýmsýz Kuruluþlar Tarafýndan Takibi
Tüpraþ, Haziran 2005ten beri düzenli olarak her yýl baðýmsýz bir kuruluþa Türkiye ve AB çevre mevzuatýna uyum çerçevesinde çevresel yükümlülüklerinin
deðerlendirmesini yaptýrmaktadýr. 31 Aralýk 2007 tarihi itibariyle Ýzmit Rafinerisinde bu kuruluþ tarafýndan öngörülen projelerin %88i tamamlanarak
Ýzmit Rafinerisi çevre yönünden düþük riskte deðerlendirilmiþtir. Ayrýca, rafinerilerimizin tüm çevresel yükümlülükleri ile ilgili olarak konusunda yetkin
danýþman firmalarla sözleþme yapýlarak bu konuda gerekli izlemeler yaptýrýlmaktadýr. 2006-2007 yýllarýnda çevresel yükümlülüklerimiz konusunda
yapýlan harcama ve yatýrýmlarýn toplamý 5.415.500 YTL olarak gerçekleþmiþtir.

Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) Çalýþmalarý
Ýzmit Rafinerisi 1960 yýlýnda kurulmuþtur. Kurulma tarihi itibariyle ÇED yönetmeliði kapsamýnda deðerlendirilmemiþtir. Ancak yapýlan deðiþikliklerle
ilgili olarak;
Depolama Tanklarý Projesi için ÇED baþvurusu yapýlmýþtýr.
Atýk Su Geri Kazaným Projesi için ÇED görüþü sorulmak üzere Aralýk 2007 tarihinde dosya hazýrlanarak Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðüne
gönderilmiþtir.
Platform Ýskele Hatlarýnýn Deðiþtirilmesi Projesi için ÇED görüþü sorulmak üzere dosya hazýrlanmýþ, ancak Proje Tanýtým Dosyasý hazýrlanmasýna
gerek olmadýðýna dair karar çýkmýþtýr.
Yeni Balast Tanký Tesisi Projesi için ÇED görüþü sorulmak üzere dosya hazýrlanmýþ, ancak Proje Tanýtým Dosyasý hazýrlanmasýna gerek olmadýðýna
dair karar çýkmýþtýr.

Çevre Gürültü Kontrolü
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Çalýþanlarýmýzý ve yöre halkýný faaliyetlerimizden kaynaklanan akustik
etkilerden korumak önem verdiðimiz çevre konularýndan biridir.
Faaliyetlerimizden kaynaklanan gürültünün düzeyini ölçtürmek ve Gürültü
Kontrol Ýzin Belgesi almak amacýyla akredite bir firmaya Ýzmit Rafinerisi
genelinde çevresel gürültü ölçümleri ve kiþisel maruziyet ölçümleri
yaptýrýlmýþ olup hazýrlanan Akustik Rapor T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðýna
10 Temmuz 2007 tarihinde gönderilmiþtir. Yönetmelikteki revizyon
çalýþmalarýnýn 6 Mart 2008 tarihinde tamamlanacak olmasý nedeniyle
hiçbir kuruluþa Gürültü Kontrol Ýzin Belgesi verilmemiþtir.

Emisyonlar ve Hava Kalitesi
Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmak tüm iþ yapýþ þeklimizin ayrýlmaz bir parçasýdýr. Küresel
ýsýnmaya neden olan en önemli gazlarýn baþýnda gelen karbondioksit (CO2) emisyonumuzu
azaltmak amacýyla enerji verimliliði ve tasarruf projeleri baþlatýlmýþtýr. Ýzmit Rafinerisinde Endüstri
Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliðince gerekli görülen emisyon izni
alýnmýþtýr.
Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði uyarýnca Ýzmit Rafinerisinde
yönetmelik gereði toplam 8 bacaya Sürekli Emisyon Ýzleme Cihazý (CEMS) takýlmýþ olup internet
üzerinden Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan izlenmektedir.
2007 yýlýnda fýrýn baca gazlarýnýn ýsý geri kazanýmý ve yanma verimlerinin artýrýmý projelerinin
hayata geçirilmesiyle 1.367 ton/yýl fuel oil tasarrufu saðlanmýþ ve buna karþýlýk olarak 4.374,40
ton CO2 emisyonunun atmosfere salýnýmý engellenmiþtir. 2006 yýlýnda Ýzmit Rafinerisi'nde devreye
alýnan Kojenerasyon Ünitesi'nde elektrik üretimiyle beraber ýsý enerjisi elde edilmesi, yakýt
tüketiminde, emisyonlarda, özellikle CO 2 emisyonunda ciddi bir azalma saðlamýþtýr.
Ýzmit Rafinerisinde Uçucu Organik Bileþik (VOC) emisyonlarýnýn azaltýlmasý amacýyla ürün tanklarýna
çift sýzdýrmazlýk sisteminin montajý tamamlanmýþtýr. Ayný amaçla API separatörünün üzeri
kapatýlmýþtýr.

Atýk Yönetimi
Proseslerimiz gereði oluþan tüm katý, tehlikeli ve týbbi atýklarý, kanunlar çerçevesinde ve ISO 14001 standardý kapsamýndaki
Atýk Yönetim Prosedürü gereði, kaynaðýnda tiplerine göre ayýrarak uygun bertaraf iþlemini gerçekleþtirmek üzere lisanslý
kuruluþlara göndermekteyiz. 2007 yýlýnda toplam 16.067 ton tehlikeli atýk çevresel yönetmeliklere uygun þekilde lisanslý
kuruluþlarda bertaraf ettirilmiþtir. Tehlikeli atýklar ÝZAYDAÞ firmasýna yakma ve depolama amaçlý, çimento fabrikalarýna
ise yakma amaçlý gönderilmektedir.

2007 yýlýnda, tehlikeli atýk geri kazaným oranýnda
%651lik artýþ olmuþtur.
Kurþunsuz benzin üretimine geçilmesiyle Ýzmit Rafinerisinde kullanýlmayan Kurþun Tetra Etil depolama tanklarý ve ilgili
hatlar uzman bir kuruluþ tarafýndan sökülerek bertaraf edilmek üzere Ýngilterede lisanslý bir kuruluþa gönderilmiþtir.
2007 yýlýnda, tehlikeli atýk geri kazaným oranýnda %651lik artýþ olmuþtur. Toplam tehlikeli atýkta geri kazanýlan atýk
yüzdesi ise %3,23dür.
2007 yýlýnda, geri kazanýma gönderilen kâðýt miktarý %600
oranýnda artarak 66.920 kga ulaþmýþtýr.
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2007 yýlýnda sevindirici bir geliþme de geri kazanýma gönderilen kâðýt miktarýnda görülen %600 oranýnda artýþtýr. Tüpraþ
çalýþanlarýnýn verilen eðitimlerle çevre bilincinin artmasý ile kâðýt atýklarýn ayrý toplanmasý konusunda büyük aþama
kaydedilmiþ ve bu sayede geri kazanýlan kâðýt atýk miktarý 9.360 kgdan 66.920 kga çýkmýþtýr.
Su Kirliliði
Atýk Su Arýtma
Su kaynaklarýnýn verimli kullanýlmasý, küresel su krizlerinin yaþandýðý çaðýmýzýn en önemli gerekliliklerinin baþýnda gelmektedir. Tüpraþ olarak,
bu konuda üzerimize düþen sorumluluklarýn bilinciyle çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz. Tüm rafinerilerimiz Su Kirliliði Kontrolü Yönetmeliði kapsamýnda
gerekli görülen deþarj izinlerine sahiptir. Atýk sular fiziksel, kimyasal ve biyolojik arýtmalardan geçirilerek yönetmeliklerde belirtilen limitlerin altýnda
deþarj edilmektedir.
Su Ürünleri Yönetmeliðinde belirtilen parametrelerin kontrolü için yýlda bir kez numune alýnarak akredite bir laboratuvarda testler yapýlmaktadýr.
Bu veriler yönetmelikte belirtildiði üzere muhafaza edilmekte, istenildiðinde yetkililere sunulmaktadýr. Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkilileri
yapýlan ölçüm sonuçlarýný kontrol etmekte ve gerek gördüðü takdirde rafinerilerimizi denetlemektedir.
Atýk Su Geri Kazaným Projesi
Bu Proje ile Ýzmit Rafinerisi PLT-19/21 Endüstriyel Atýk Su Arýtma Ünitesinden deþarj edilen atýk suyun geri kazanýlmasýný ve uygun su kullaným
noktalarýnda tekrar kullanýmýný amaçlamaktayýz. Rafineride kullanýlan suyun geri kazanýlmasý, doðal kaynak kullanýmýna ve çevrenin korunmasýna
örnek teþkil edecektir. Yapýlacak proje ile denize deþarj edilen atýk suyun %64üne karþýlýk gelen 350 m3/saatlik kýsmý geri kazanýlacaktýr.
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7.3
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Amonyum Azotu
Sülfür
Fenol

5.9

13.0
0.38
0.36

5.6
0.25
0.27

0.34
0.27

5

pH

2005

2006

2007

23.4

10.75

10

27

13

14

36
8

32
8

28
8

Ýzmit Rafinerisi Askýda Katý Madde Deþarj Deðerleri

Sýnýr deðer

Askýda katý madde

Ýzmit Rafinerisi Amonyum Azotu Deþarj Deðerleri

Sýnýr deðer

Amonyum azotu
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Ýzmit Rafinerisi Kimyasal Oksijen Ýhtiyacý Deþarj Deðerleri

Sýnýr deðer

Ýzmit Rafinerisi Yað Deþarj Deðerleri

Sýnýr deðer

Ýzmit Rafinerisi Kimyasal Sülfür Deþarj Deðerleri

Sýnýr deðer

Ýzmit Rafinerisi Fenol Deþarj Deðerleri

Sýnýr deðer

Açýklamalar:
1.
2.
3.

Yeni yönetmelikte (SKKY, 13 Þubat 2008, RG:26786) ve yeni Deþarj Ýzin Belgesinde BOÝ5 parametresi yer almamaktadýr. BOI5 (BOD5)
ölçümüne 19 Haziran 2007'den itibaren son verilmiþtir.
Endüstriyel atýk su özellikleri, 24 saatlik kompozit numune ile belirlenmektedir.
Evsel ve endüstriyel atýk su deþarj noktasý tek olmasýna karþýlýk, endüstriyel atýk su karakterizasyonunun yapýldýðý 24 saatlik kompozit numune
atýk su karýþmamaktadýr. Evsel atýk su karakterizasyonu ayrýca yapýlmaktadýr.

cihazýna evsel

Tüpraþ Ýzmit Rafinerisi Geri Kazanýlan Yað ve Su Deðerleri
Geri Kazanýlan Yað ve Su Miktarý

2005
3

2006

2007

205.967

229.619

382.460

Geri kazanýlan yað miktarý (Yaðlý Atýk
Su + Balast) (m3)

24.685

26.445

28.373

(m3)

* Proseste geri kazanýlan su miktarý (m )

Açýklamalar:
* Ham petrol ünitelerinde desalterlarda (Tuz giderici) desalter suyu olarak,
servis suyunun yanýnda Kirli Su Sýyýrma Ünitesi deþarj akýmý ve vakum
kondanse sularýnýn kullanýlmasý ile kaynaðýnda geri kazaným
saðlanmaktadýr.
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(m3)

Ýzmit Rafinerisi Proseste Geri Kazanýlan
Su Miktarý

Ýzmit Rafinerisi Geri Kazanýlan
Yað Miktarý

Toprak ve Yer Altý Suyu Ýzlenmesi
Rafinerilerimizin bulunduðu yerlerdeki, toprak ve yer altý sularýnýn kalitesinin gözlemlenebilmesi için gözlem kuyularý açarak ölçümler yapmaktayýz.
Bu kapsamda, 2007 yýlýnda Ýzmit Rafinerisindeki mevcut yer altý suyu izleme kuyusu sayýsý 15ten 27ye çýkarýlmýþtýr. Halen bu kuyulardan düzenli
numuneler alýnarak analize gönderilmektedir.
2008 yýlýnda periyodik olarak her yýl yer altý suyu numunesi alýnmasý ve analiz edilmesi iþi ile ilgili olarak yetkin bir firmayla sözleþme yapýlmýþtýr.

Döküntü ve Deniz Kirliliði
Ýzmit Rafinerisinde, iskele ve gemilerde meydana gelebilecek yangýn ve mahsul kaçaklarýna müdahale edebilecek su
ve köpük püskürtme sistemleri ile donanýmlý römorkörlerimiz mevcuttur. Akaryakýt dökülmelerini kontrol altýna almak ve
toplamak için 2000 metre þiþme bariyer, 2 adet yað sýyýrýcýsý (12 m3/saat ve 20 m3/saat kapasiteli) ve buna baðlý
ekipmanlar, yað çözücü her an kullanýma hazýrdýr. Ayrýca tüm deniz araçlarýmýzda yangýnla mücadelede kullanýlan ekipmanlar
(hortum, nozul, yangýn söndürme tüpleri vs.) bulunmaktadýr.
Tüpraþ Ýzmit Rafinerisi Deniz Araçlarý

Cinsi
Hasan Tural
Vahdettin Gudil
Ahmet Abaza
Remzi Keskin
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Pompa
m3/saat

Su/Köp. Top.
(Adet)

Köpük Tnk
(Ton)

Dispersant
Oil(Ton)
2

Römorkör

2*350

600*2=1200

3

22

Römorkör

2*350

600*2=1200

3

22

2

Römorkör

3*180

475*3=1425

3

30

Yok

Römorkör
Palamar Botu

3*250
-

475*3=1425
-

3
-

33.5
-

Yok
-

Palamar Botu

-

-

-

-

-

Palamar Botu

-

-

-

-

-

Bariyer Botu

-

-

1

0,5

1

Denizde meydana gelebilecek büyük mahsul kaçaklarýna etkin bir þekilde müdahale
edilebilmesi için Ýngilterede bulunan Oil Spill Response Ltd. (OSRL-EARL) þirketi ile bir
anlaþma imzalanmýþtýr.
Deniz kirliliðini önleme çalýþmalarýndan biri de Kocaeli Valiliði baþkanlýðýnda yapýlan Ýzmit Körfezi Müþterek Müdahale Protokolüdür. Protokolün
amacý çevrenin korunmasý ve deniz kazalarýndan kaynaklanan deniz kirliliðinin önlenmesi konusunda sivil-asker iþbirliði ve koordinasyonun
geliþtirilmesi, mevcut olanak ve kabiliyetlerin denenmesi ve çevre koruma eðitiminin pekiþtirilmesidir.

Ýzmit Rafinerisi ve Petrokimya Tesisleri Deniz Suyu Analiz Sonuçlarý
Parametre

SKKY
Kriterleri

Ýzmit Rafinerisi
Deniz Suyu

6.0-9.0

7.74

7.76

mg/L

30

0.157

0.132

Kritere Uygun

mg/L

0.001

<0.001

<0.001

Kritere Uygun

Birim

pH

Petrokimya Tesisleri
Deniz Suyu

Durum
Kritere Uygun
Kritere Uygun

Fenoller

mg/L

0.01

<0.005

<0.005

Kritere Uygun

Kadmiyum

mg/L

0.01

<0.002

<0.002

Kritere Uygun

Krom

mg/L

0.1

0.025

0.018

Kritere Uygun

mg/L

0.1

0.011

0.020

Kritere Uygun

Nikel

mg/L

0.1

<0.005

<0.005

Kritere Uygun

Çinko

mg/L

0.1

0.014

0.032

Kritere Uygun

mg/L

0.004

<0.001

<0.001

Kritere Uygun

Arsenik

mg/L

100

0.404

0.439

Kritere Uygun

Amonyak

mg/L

0.02

<0.02

<0.02

Kritere Uygun

Açýklama: Ýzmit Rafinerisi Faz 1 Ýskelesi yakýnýndan ve
Petrokimya Tesisleri Sývý Yük iskelesi yakýnýndan
6-11 Kasým 2007 tarihinde alýnan deniz suyu
numunelerinin analiz raporu sonuçlarýnýn Su Kirliliði
Kontrolü Yönetmeliði Tablo 4 ile karþýlaþtýrmasýdýr.

Deniz Kirliliðiyle Mücadele 2008 Hedefleri
Ýzmit Rafinerisi kýyý tesisinin risklerini tekrar deðerlendirerek acil müdahale planlarýný yenilemek amacýyla Kýyý Tesisleri
Risk deðerlendirmelerinin yapýlmasý ve Acil Müdahale Planlarýnýn Yapýlmasý için yetkin bir firmayla 17 Eylül 2007 tarihinde
sözleþme yapýlmýþ olup Ýzmit Rafinerisinin acil müdahale planlarý hazýrlanmaktadýr. Ayrýca Mayýs 2008 tarihinde Ýzmit
Petrol Kirliliði Acil Müdahale Tatbikatý 2008 Denizcilik Müsteþarlýðý koordinasyonunda ve Tüpraþ Ýzmit Rafinerisi ev
sahipliðinde gerçekleþtirilecektir.
Yasaklý veya Sýnýrlý Kullanýmý Olan Kimyasallar
Rafinerilerimizde üretilen ürünlerin ve kullanýlan tüm kimyasallarýn insan saðlýðýna ve çevre üzerinde yaratacaðý olumsuz
etkilere karþý etkin koruma saðlamak için malzeme güvenlik bilgi formlarý kullanýcýnýn görebileceði yerlerde bulundurulmaktadýr.
Proseslerde kullanýlan kimyasallarýn seçiminde malzeme güvenlik bilgi formlarýna bakýlarak insan saðlýðýna ve çevreye
zararsýz olanlarý tercih edilmektedir. Halon içeren yangýn tüpleri ozon tabakasýný incelten bir madde olmayan FM-200
yangýn tüpleri ile deðiþtirilmiþtir. Kloroflorokarbon (CFC) içeren laboratuvar kimyasallarý da alternatif kimyasallar ile
deðiþtirilmiþtir. PCB (poliklorlu bifeniller) içeren trafo yaðlarýnýn deðiþimi yapýlmýþtýr.
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Tüpraþ ve Biyolojik Çeþitlilik
Izmit Rafinerisinin Yeri ve Etki Alanýnýn Mevcut Çevresel Özellikleri
Tüpraþ Ýzmit Rafinerisi, Güney ve Güneybatý sýnýrlarýnda Marmara Denizi, Ýzmit Körfezi, Batýda ÝGSAÞ Ýstanbul Gübre
Sanayi A.Þ., Doðuda Güney Mahallesi, yapay gölet ve etrafýnda Ýzmit Körfez Pistini bulunduran etkinlik alanlarý ile
çevrelenmektedir. Alanýn Kuzey ve Kuzeydoðu sýnýrý boyunca 1-1,5 km uzaklýkta Doðu-Batý doðrultusunda ilerleyen D100 Ýstanbul-Ankara Karayolu uzanmaktadýr. D-100 karayolunun Kuzeyinde, Batýdan Doðuya doðru sýralanan ve önemli
bir kýsmý petrol ürünleri ve LPG üretim depolama ve dolumu konularýnda hizmet veren Ýpragaz, Aygaz, Opet, Shell, BPGAZ,
Totalgaz, Ergaz, Habaþ, Tabaþ gibi çeþitli LPG ve akaryakýt daðýtým tesisleri bulunmaktadýr. Kuzeydoðu-Güneybatý yönünde
akarak; Marmara Denizine dökülen Aða Deresi tesisin içinden geçmektedir. Tesiste oluþan atýk sular, mevcut arýtma
tesislerinde arýtýldýktan sonra deþarj edilmektedir.
Rafinerinin toplam alaný 2,93 milyon m2dir. Rafineri içindeki bölümler ve alanlarý aþaðýdaki tabloda belirtilmiþtir.

2

Ýzmit Rafinerisi
Yan ünitelere ait binalar;

49.373
22.968

Ofisler
Kafeterya

14.500
1.530
9.965
410
35.000

Üretim tesislerine ait alan

35.000
800.000
187.450
612.550
689.745

Petrokimya Tesisleri
55.826
17.000
9.685
23.887
118.164
1.135.438

1961 yýlýndan beri faaliyette olan
Ýzmit Rafinerisi, kentsel alanda yer
almasý ve çevresinde yer alan sanayi
tesisleri ve yerleþim alanlarýnýn da
etkisiyle yüksek antropojenik etki
altýnda ve endüstriyel faaliyetlerden
etkilenmiþ çevre koþullarýna sahiptir.

Izmit Rafineri Sahasýnýn Ýlan Edilmiþ Özel Statülü Alanlara Etkisi
Rafinerinin bulunduðu alanda, yakýn çevresinde veya etki alanýnda 1. derece doðal sit alaný, özel çevre koruma alaný, sulak alan veya Ramsar
alaný, turizm merkezi, özel statülü alan ve koruma alaný bulunmamaktadýr.
2007-2008 Av Dönemi Merkezi Av Komisyonu (MAK) Kararýyla Yasaklanan Sahalar statüsünde en yakýn koruma alaný rafineri alanýna 3 km
uzaklýktadýr. Ayrýca en yakýn örnek avlak alan tesise 6-7 km uzaklýkta bulunmaktadýr.
Rafinerinin yakýn çevresi içerisinde balýkçýlýk ve balýk üretim alanlarý yoktur. Bunun yanýnda, T.C. Tarým ve Köy Ýþleri Baþkanlýðýna ait Denizlerde
ve Ýç sularda Ticari Amaçlý Su Ürünleri Avcýlýðýný Düzenleyen 2007-2008 Av Dönemine Ait 37/1 Numaralý Sirküler ve Denizlerde ve Ýç Sularda
Amatör (Sportif) Amaçlý Su Ürünleri Avcýlýðýný Düzenleyen 37/2 Numaralý Sirkülere göre Yalova ili, Altýnova ilçesi, Hersek Burnu ile Kocaeli ili,
Karamürsel ilçesi, Büyükdere Burnu arasýnda kalan bölgede sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde her türlü istihsal vasýtasýyla su ürünleri
avcýlýðý yapýlmasý yasaktýr. Ayrýca Kocaeli ilinde sazangiller için avlanma yasaðý da konmuþtur.

2006 yýlý Kocaeli Ýl Çevre Durum Raporuna göre, Kocaeli ili sýnýrlarý içerisinde yer alan 1380 sayýlý Su Ürünleri Kanunu
kapsamýnda yer alan Su Ürünleri Ýstihsal ve Üreme Sahalarý; DSÝ 1. Bölge 15. Þube Müdürlüðünün taþkýn kontrolü ve
sulama amaçlý inþa etmiþ olduðu Býçkýdere, Kurtdere, Þeytandere, Þahinler ve Bayraktar Göletleri ve Sapanca Gölüdür.
Bu göl ve göletlerin tamamý rafineri alanýna 10 kmden fazla uzaklýkta olduklarýndan rafineri etki alanýnýn dýþýnda kalmaktadýr.
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Enerji Tasarrufu

Avrupa Birliðinin 2000 yýlýnda yayýnladýðý Enerji Verimliliði Eylem Planýnda 1998-2010 yýllarý arasýnda 1995 tüketimine oranla %18 oranýnda
ekonomik yapýlabilirliðe sahip enerji tasarrufu potansiyeli olduðu belirlenmiþtir. Eylem Planý, 15 üyeli ABnin Kyoto Protokolünde öngörülen sera
gazý salým azaltým hedefinin %40ýnýn tek baþýna enerji verimliliði çalýþmalarýndan karþýlanabileceðini öngörmüþtür. Tüpraþ olarak, enerji verimliliði
çalýþmalarýmýzý bu vizyon ve ulusal yasalar çerçevesinde yürütmekteyiz.
Yasal Düzenlemeler
Tâbi olduðumuz tüm yasal düzenlemelere mutlak suretle uyumlu çalýþýrýz. Elektrik enerjisi açýsýndan, Tüpraþ rafinerilerinde faaliyet gösteren 4
ayrý elektrik üretim tesisi, 20 Þubat 2001 tarihinde çýkarýlmýþ olan 4628 sayýlý Elektrik Piyasasý Kanununa göre, esas itibari ile kendi ihtiyacý
için elektrik üreten, otoprodüktör kapsamýnda üretim yapan tüzel kiþilik kimliðine sahiptir. Ýzmit Rafinerisi termik, burner fuel oil, rafineri fuel gaz,
doðal gaz yakýt türlerinde 2003 yýlýndan itibaren 15 yýl süreyle geçerli olacak otoprodüktör lisansýný almýþtýr. Halen Enerji Bakanlýðýnda geçici
kabul iþlemleri devam eden Ýzmit Rafinerisindeki yeni üretim tesisleri için, EPDK nezdinde lisans tadilatlarý yaptýrýlmýþ olup, mevzuat gereði düzenli
ilerleme raporlarý gönderilmekte ve gerekli teminat ödemeleri yapýlmaktadýr.
Nisan 2007 tarihinde çýkarýlmýþ olup halen uygulamaya esas olacak yönetmelik hazýrlýðý devam eden, enerjinin tamamýný faydaya dönüþtüren,
kiþi baþýna enerji tüketimi yüksek ve enerji yoðunluðu düþük ülkeler arasýnda yer alan bir Türkiye vizyonu ile hazýrlanan, temel hedefi sanayide,
binalarda, ulaþýmda ve enerji sektöründe uygulanabilir tedbirler ile birim milli gelir baþýna tükettiðimiz enerjiyi (Enerji Yoðunluðunu) 2020 yýlýna
kadar en az %15 azaltmak olan Enerji Verimliliði Kanunu da Tüpraþýn tâbi olduðu kanunlardan biridir. Kanunda belirtilen hedeflere ulaþýldýðýnda
ayný enerji ile daha fazla üretimin önü açýlacak, enerji yatýrým ihtiyaçlarýmýz ve ithalat baðýmlýlýðýmýz azalacak ve çevremizin korunmasýna önemli
katkýlarda bulunulacaktýr.
Sanayi Kuruluþlarýnýn Enerji Tüketiminde Verimliliðin Artýrýlmasý için Alacaklarý Önlemler Hakkýnda Yönetmelik kapsamýnda 2007 yýlýnda Enerji
Yönetimi Müdürlüðü kurularak enerjinin tasarrufu ve verimlilik projeleri baþlatýlmýþtýr ve sonuçlarý düzenli olarak takip edilmektedir. Tüpraþ Enerji
Verimliliði Derneðine de bir temsilci atamýþtýr.

1)
2)

Tüpraþ Rafinerilerinin enerji dengeleri iki bölümde deðerlendirilir.
Elektrik enerjisi üretim ve tüketimleri: Üretim tarafýnda alternatörlerde üretilen ve MWh ile ifade edilen elektrik ve tüketim tarafýnda rafinerilerin
tükettiði MWh cinsinden elektrik enerjisi dikkate alýnmaktadýr.
Isý enerjisi üretim ve tüketimleri: Üretim tarafýnda, proses fýrýnlarýnda üretilen ýsý enerjisi; kuvvet santralerinde kazanlarda proses için üretilen
ýsý enerjisi, proses gereði olarak oluþan kokun yakýlmasý ile üretilen ýsý enerjisi; tüketim tarafýnda ise proses ünitelerinde, proses gereði
kullanýlan ýsý hat ýsýtmasý, bina ýsýtmasý için kullanýlan ýsý enerjisi dikkate alýnmaktadýr. Isý enerjisi miktarlarý, BTU, kCal, TEP (ton eþdeðer
petrol), kjoule birimleri ile ifade edilir.
Tüpraþ rafinerilerinin toplam enerji üretim ve tüketimleri ise bu iki enerji kaynaðýnýn ayný birimde toplanmasý ile belirlenmektedir. Üretim
tüketim deðerlerinin takibi, enerji dengesinin tespiti ve kayýplarýn belirlenmesi açýsýndan önemlidir.

Tüprasta Enerji Verimliliði Projeleri
Proses iyileþtirmeleri: Bu kapsamda en önemli iyileþtirme ünitelere sýcak þarj alýnmasýdýr. Bu þekilde hem iþletme
yeknesaklýðý saðlanacak, hem de enerji tüketimi azalacaktýr. Kompresörlerde antisurge sistemi, fuel gazdan LPG kazanýmý,
FCC de LCGO miktarýnýn artýrýlmasý, hidrojen optimizasyonu gibi çalýþmalar devam etmektedir.
Elektrikli pompalarda frekans konverter: Bu proje ile düþük kapasitede çalýþan ekipmanlarda enerji tüketimi azalmaktadýr.
Projelere baþlanmýþ olup halen devam etmektedir.
Aydýnlatma sistemlerinde LED armatür kullanýmýna baþlanmýþ, çalýþmalar devam etmektedir.
Türbinden elektrikli çeviriciye dönüþüm için ekipmanlar tespit edilmiþ, ilk uygulamalar baþlamýþtýr.
Çift türbinli ekipmanlarýn bir tanesinin elektrikliye dönüþümü için ön etüd çalýþmasý yapýlmýþtýr. Bu proje ile mevcut enerji
tüketimi 9.467 kWh olan türbinli ekipmanlarýn enerji tüketimi 4.588 kWhe indirilecek ve 4.879 kWh enerji tasarrufu
saðlanacaktýr.
Buhar elektrik optimizasyonu: Çalýþmalar baþlamýþ olup Ýzmit Rafinerisinde bir kazan ve kondenserli alternatör
durdurulmuþtur; konu ile ilgili raporlamalar yapýlacaktýr.
Hava kaçaklarý: Bu konuda rafinerilerde organizasyon yapýlmýþ olup çalýþmalar baþlamýþtýr. Hava kompresörü güç
tüketimlerinden kaçak takibi yapýlacaktýr. Hissedilemeyen küçük kaçaklar için ultrasonik hassas cihaz kullanýlacaktýr.
Atýk ýsý geri kazanýmý ve ýsýl entegrasyon: Projeler belirlenmiþ olup etüt çalýþmalarý devam etmektedir.
Kondanse kazanýmýnýn artýrýlmasý (trap, kaçak bakýmlarý): Trap izleme programý uygulanmaktadýr.
Ýzolasyonlarýn iyileþtirilmesi: Proje bakým aðýrlýklý olarak yürütülmekte olup taþ yünü kullanýmý, vana ceketi uygulamalarý
onarýmlarý þeklindeki çalýþmalar devam etmektedir.
Pistonlu kompresörlerde kademesiz yük ayarý: Ýlgili firmalarla ön etüd için çalýþýlmaktadýr. Yeni projelerde konu dikkate
alýnacaktýr.
Elektrikli hat ýsýtmalarý: Özellikle rafineri uzak noktalarýnda stim ýsýtmasý yerine kullanýmý verimli olmaktadýr. Yeni projelerde
enstrüman donma korumalarý ve ýsýtmalarý elektrikle yapýlacaktýr.
Manyetik yakýt tasarruf cihazlarý: Bu uygulamanýn pilot denemesi gerçekleþtirilecektir.
Ýzmit Rafinerisinde Flare Gaz Geri Kazaným Projesi proses þartnamesi 2007 yýlýnda hazýrlanarak 2008 yatýrým programýna
alýnmýþtýr.
Ýzmit Rafinerisinde Soðutma Suyuna Asit Enjeksiyonu projesiyle 2007 sonu itibariyle yaklaþýk 100.000 ton su tasarrufu
saðlanmýþtýr. Aylýk tasarruf ise 1.800 ABD dolarý olarak gerçekleþmiþtir.

Tüpraþ, Ýzmit, Ýzmir, Kýrýkkale ve Batman Rafinerilerinde
enerji verimliliði projelerinin uygulanmasý ile 2008
yýlýnda enerji giderlerini 20 milyon YTL azaltmayý
hedeflemektedir.

-
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Ürünlerin Çevresel Etkilerinin Azaltýlmasý
Dizel Kükürt Giderme Üniteleri
Tüpraþýn Ýzmit ve Ýzmir rafinerilerinde tamamlayarak devreye aldýðý ve Kýrýkkale Rafinerisinde de 2008 yýlýnda üretime
baþlayacak olan Dizel Kükürt Giderme Üniteleri çevreye yönelik yatýrýmlarýn en önemlileridir. Bu kapsamda, halen üretimi
ve piyasaya arzý devam eden 10 ppm kükürt içeriðine sahip motorinin Ýzmir, Ýzmit ve Kýrýkkale rafinerilerinde 1 Ocak 2008
tarihi itibariyle satýþýna baþlanacak ve böylece, AB ülkelerinde 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak standartta
motorin, çok daha önceden piyasaya sunulmuþ olacaktýr.
Ülkemizde kullanýlan yüksek kükürt içerikli motorinler yerine, tümüyle Tüpraþ Dizel Kükürt Giderme Ünitelerinde üretilen
düþük kükürtlü motorinin kullanýlmasý durumunda atmosfere býrakýlan kükürtdioksit emisyonu yaklaþýk 700 kat azalarak,
yýllýk 84 bin tondan 120 ton düzeyine inecektir.
Bu öngörü ile yapýlan yatýrýmlarýn tamamlanmasýyla üretilen yüksek spesifikasyonlu ürünlerin kullanýlmasý sonucunda,
araçlardan kaynaklanan sera gazý emisyonlarý da önemli ölçüde azalacaktýr.
Benzin Ýyileþtirme Projeleri
Ýzmit ve Ýzmir rafinerilerinde yürütülen Benzin Ýyileþtirme Projesi yatýrýmlarýnda da benzinde bulunan insan saðlýðýna ve
çevreye zararlý kükürt, benzen ve aromatik deðerlerin düþürülerek AB standartlarýna çekilmesi hedeflenmiþtir.
Bu projeler 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren Avrupa Birliði'nde kurþunsuz benzinde geçerli kükürt içeriðinin maksimum
10 ppm, aromatik deðerinin maksimum %35 ve benzen içeriðinin de maksimum %1 oranýna indirgenmesine yönelik
olarak uygulamaya alýnmýþtýr.

Fuel Oil Dönüþüm Projesi
Önceki yýllarda kurulmasý planlanan yeni rafineri projesinin yerine ülkemizin ve bölgemizin ürün-talep kompozisyonuna
optimum düzeyde çözüm sunacak Fuel Oil Dönüþüm (Residium Upgrading) projesine geçilmiþtir. Bu yönelim
piyasadaki geliþmeleri yakýndan takip ederek mevcut talep yapýsýna en uygun biçimde cevap verme anlayýþý
doðrultusunda gerçekleþtirilmiþtir. Bu proje sayesinde ülkemizde ve bölgemizde üretim fazlasý bulunan fuel oil
ve diðer dip ürünler, baþta motorin olmak üzere, ülkemizin ihtiyacý olan beyaz ürünlere dönüþtürülecektir. Tüpraþ
bu yatýrýmý yakýn ve orta dönemde gerçekleþtirmeyi planladýðý en önemli proje olarak görmektedir. 2008-2012
yýllarý arasýnda inþa edilecek projenin maliyeti yaklaþýk 1,6 milyar ABD dolarý tutarýndadýr.
Yatýrým tamamlandýðýnda 3,2 milyon ton tüketim fazlasý siyah ve dip ürünlerden yaklaþýk 1,9 milyon ton motorin
ve jet yakýtý olmak üzere toplam 2,6 milyon ton beyaz ürün ve 600 bin ton petrol koku üretilecektir.

toplumsal yatýrým

tüpraþýn toplumsal yatýrým alanlarý |
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TÜPRAÞIN TOPLUMSAL YATIRIM ALANLARI
Tüpraþ olarak amacýmýz ülkemizin petrol ürünleri ihtiyacýný karþýlarken, sektörel geliþimde öncü ve etkin rol oynamak, tüm paydaþlarýmýza deðer
yaratmaktýr. Ülkesini en çok seven, iþini en iyi yapandýr özdeyiþinde olduðu gibi, iþimizi iyi yapmanýn topluma karþý en önemli sorumluluðumuz
olduðunu biliyoruz. Türkiyenin en büyük sanayi kuruluþu olarak ürünlerimiz ve ödediðimiz vergiler ile ülke ekonomimize saðladýðýmýz fayda,
yarattýðýmýz doðrudan ve dolaylý istihdam ile ülkemize hizmetimizin yaný sýra iyi bir kurumsal vatandaþ olarak içinde yaþadýðýmýz topluma deðer
katmak da önceliklerimiz arasýnda yer alýr. Kurumlarýn ancak hizmet ettikleri toplumla birlikte büyüyebileceðine olan inancýmýzla öncelikle
faaliyetlerimizi yürüttüðümüz coðrafyalardaki yerel halkýn, sonrasýnda ise tüm toplumumuzun ortak sorunlarýna çözüm arayýþýnýn etkin bir
destekçisiyiz. Bu amaçla tüm paydaþlarýmýzla sürekli iletiþim halinde bulunur, onlarý dinler ve önerilerini dikkate alýrýz.
Tüpraþýn, Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayýþýnýn temelinde 30 Mart 2006 tarihinde New York'ta
Koç Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Koç ile dönemin Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri
Kofi Annan'ýn imzaladýðý Küresel Ýlkeler Sözleþmesi (Global Compact) bulunmaktadýr. Ýþ dünyasýnýn
sürdürülebilir kalkýnmadaki rolünü ortaya koyan bu ilkeleri kabul ederek küresel bir oyuncu
olduðumuzu da bir kere daha vurgulamýþ olduk. Toplumsal yatýrýmlarýmýzýn büyük bir kýsmýný tüm
Koç Topluluðu þirketleri gibi Vehbi Koç Vakfý aracýlýðýyla gerçekleþtiriyoruz. 2007 yýlýnda 6 milyon
YTLsi Vehbi Koç Vakfýna olmak üzere, çeþitli vakýf ve derneklere toplam 7,673 milyon YTL kaynak
aktarýldý.
Paydaþlarýmýzýn beklentileri bizim önceliklerimizi belirler. Bu sebeple, toplumsal yatýrýmlarýmýzý
planlarken, periyodik olarak yapýlacak Kurumsal Ýletiþim ve Ýtibar Araþtýrmasýnýn sonuçlarýndan
faydalanýlacaðý yönünde bir karar aldýk.
Toplumsal yatýrýmlarýmýzý altyapý iyileþtirmeleri, eðitim, saðlýk, kültür-sanat, çevre ve spor baþlýklarý
altýnda yürütürüz. Amacýmýz ülkemizin ve tüm dünyanýn ortak sorunlarýna paydaþlarýmýzla birlikte
çözümler geliþtirmektir.
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hariçtir.

Altyapý Çalýþmalarý
Faaliyetlerimizi yürüttüðümüz bölgelerde hem iþ güvenliðini saðlamak hem de kalite standardýmýzý yakalamak için
baþlattýðýmýz altyapý iyileþtirme çalýþmalarý ile bölge halký ve sektörümüze önemli katkýlar saðlýyoruz.
Yol Yapým ve Demiryolu Baðlantý Çalýþmalarý
Ýzmit Rafinerisinin de yer aldýðý, Körfez Enerji Sanayi Bölgesi olarak adlandýrýlan bölgede akaryakýt sektöründe faaliyet
gösteren irili ufaklý birçok firmanýn tesisleri yer almaktadýr. Rafineri tesislerinin çevresinde bulunan firmalarýn yýllar içinde
artmasý nedeniyle altyapý yetersiz kalmýþtý. Bu bölgeye giriþ çýkýþ yapan araçlarýn çok fazla sayýda olmasý nedeniyle
karayolu trafiðinin güvenliði azalmýþtý. Bu konuda proje geliþtiren Tüpraþ Genel Müdürlüðü; Kocaeli Valiliði, Kocaeli
Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý ve diðer kuruluþlarýn da katýlýmýyla mevcut karayolu altyapýsýnýn rehabilitasyonu, kavþak
düzenlemelerinin yenilenmesi ve yeni tahliye yollarýnýn yapýlmasý çalýþmalarýný baþlatmýþtýr. Proje maliyetinin üçte birinin
Tüpraþ, üçte birinin Kocaeli Büyükþehir Belediyesi ve geri kalan kýsmýn da diðer kuruluþlar tarafýndan karþýlanmasý
kararlaþtýrýlmýþtýr. Toplam maliyeti yaklaþýk 20,3 milyon YTL olarak hesaplanan proje kapsamýnda Tüpraþ, yaklaþýk 6,8
milyon YTL yatýrým yapacaktýr. Projenin tamamlanmasýyla hem karayolu güvenliði saðlanmýþ hem de bölgede seyreden
sivil araçlarýn zaman kaybý önlenmiþ olacaktýr. Ayrýca proje ile acil durumlarda bölgeden çýkýþ güvenliði büyük ölçüde
artacaktýr.
Bu projeye ek olarak yine enerji þirketlerinin bulunduðu bölgeyi kapsayacak bir güvenlik mekanizmasý oluþturulmasýna
karar verilmiþtir. Proje kapsamýnda, bölge özel güvenlik birimlerinin yaný sýra elektronik güvenlik sistemleriyle kontrol
edilecektir. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte hem þirketlerde çalýþan personel için hem yakýn çevrede yaþayan halk
için risk oluþturan bölgenin, genel güvenliðinin saðlanmasý önemli ölçüde güvence altýna alýnmýþ olacaktýr.
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Ayrýca ürün, hammadde ve malzeme nakliyatý maliyetinin düþürülüp karayolu taþýmacýlýðýndan doðan risklerin minimize
edilmesi amacýyla Ýzmit, Kýrýkkale, Batman rafinelerinin mevcut demiryolu aðýna baðlantýsýnýn, vagon dolum tesisleri ve
yük vagonlarýnýn modernizasyonuna yönelik, yaklaþýk 22 milyon YTL tutarýnda yatýrýmý 2007 yýlýnda gerçekleþtirdik.
Çalýþma sonunda 54 kara tankerine denk gelecek ürün sadece 1 tren katarýyla taþýnmaktadýr. Ýleriki yýllarda, demiryolu
altyapýsýndaki geliþmelere paralel olarak bu kapasite artacaktýr. Mevcut kapasite ile dahi, bu yatýrýmýmýz sayesinde,
karayollarýndaki yükün petrol ürünlerinin nakliyesinden doðacak risklerin ve taþýmacýlýkta kullanýlan akaryakýt tüketiminden
kaynaklanan çevresel etkinin azaltýlmasýna önemli bir katký saðlanmýþtýr.
Römorkörler ve Ýtfaiye
Ýzmit Rafinerisi limanlarýnda, dolum  boþaltým yapan büyük tonajlý tankerlerin yanaþma ve ayrýlma operasyonlarýný gerçekleþtirmek, acil durumlara
müdahale etmek amacýyla römorkörler bulunmaktadýr. Römorkörler ve itfaiye teþkilatýmýz yakýn çevremizdeki acil durumlara sorumluluk anlayýþý
ve yapýlan protokoller çerçevesinde talep edildiðinde müdahale etmektedir. Özellikle komþu dolum tesislerinde meydana gelen olaylar hem Tüpraþ
hem de Körfez güvenliði için önceliklidir. 2002 yýlýnda Akçagaz LPG dolum tesisinde tanker dolumu sýrasýnda gaz sýkýþmasýndan dolayý ortaya çýkan
yangýnda þirketimiz yangýn söndürme ve soðutma çalýþmalarýna büyük katký saðlamýþtýr. 2006 ve 2007 yýllarýnda Ýzmit Rafinerisi, dýþ kaynaklý
toplam on adet olaya müdahale amacýyla ekipman ve personel göndermiþtir. Yangýn olaylarý dýþýnda deniz kirliliðine yol açan olaylara da müdahale
edilmektedir. Örneðin;
Gebze Total limanýnda 2 Haziran 2006 tarihinde meydana gelen kaza için 56 adet yað tutucu bariyer gönderilmiþtir.
4 Aralýk 2006 tarihinde Yarýmca Liman bölgesindeki Nizipliler firmasýna ait tanker yýkama tesisinde çýkan yangýna Tüpraþ-3 yangýn arazözüyle
müdahale edilmiþtir.
5 Eylül 2007 tarihinde Darýca açýklarýnda yaþanan deniz kirliliðine sosis bariyer kullanýlarak müdahale edilmiþtir.
1 Kasým 2007 tarihinde ÝGSAÞ hurdalýðýnda çýkan yangýna Tüpraþ-1 yangýn arazözüyle müdahale edilmiþtir.

Ulusal Marker Uygulamasý
Ulusal Marker Projesi, akaryakýt piyasasýnda kontrolün yaygýnlaþmasý, haksýz rekabetin ve yurda kaçak akaryakýt giriþi ve bu nedenle oluþan vergi
kaybýnýn önüne geçilmesini hedefleyen, devlet tarafýndan baþlatýlan bir uygulamadýr. Marker, TÜBÝTAK tarafýndan üretilmiþ ancak kullanýlmasýna
yönelik olarak Tüpraþýn da önemli bir yatýrým yapmasý gerekmiþtir.
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Eðitim
Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM)
Tüpraþ olarak eðitimin, uluslarýn geliþimlerinde yadsýnamaz bir gereklilik olduðundan hareketle kurulduðumuz günden beri eðitime destek
faaliyetlerinde bulunuruz. Son yýllarda iyice hissedilmeye baþlanan sanayide nitelikli eleman açýðýnýn karþýlanmasýna yönelik olarak Koç Holding
ve Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliði ile baþlatýlan MLMM - Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi çerçevesinde üzerimize düþen sorumluluklarý
yerine getiriyoruz. Proje ile mesleki-teknik eðitimin ülke ekonomisi açýsýndan önemi konusunda toplumun her kesiminde farkýndalýk yaratmak,
bu konuda önder olarak devletle iþ dünyasý arasýnda iþbirliðinin tohumlarýný atmak, kalifiye iþ gücünün yetiþtirilmesine katkýda bulunarak gençleri
meslek eðitimine özendirmek, sanayi, biliþim ve hizmet sektörüne eleman yetiþtirmek amaçlanmaktadýr. MLMM kapsamýnda sponsor olduðumuz
okullardaki baþarýlý öðrencilere burs, staj ve istihdam desteði saðlýyor; Tüpraþ çalýþanlarýndan oluþan gönüllü Meslek Lisesi Koçlarý ile öðrencilerin
kiþisel ve mesleki geliþimlerine katkýda bulunuyoruz. Proje hakkýnda ayrýntýlý bilgiye www.mesleklisesimemleketmeselesi.com adresinden
ulaþabilirsiniz.
Mesleki Eðitim ve Öðretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP)
Tüpraþ Teknik Öðretim Programý çerçevesinde, Milli Eðitim Bakanlýðý ile 29 Mayýs 2007 tarihinde imzalanan protokol, Kimya Teknolojisi alanýnda
bulunan Rafineri ve Proses dallarýnda eleman yetiþtirilmesine yönelik iþbirliðini içermektedir. Proje rafinerilerimizin bulunduðu kentlerde mesleki
eðitim veren, Kocaeli Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Ýzmir Aliaða METEM, Kýrýkkale Bahþili H.Hidayet Doðruer Çok Programlý
Lisesini kapsamaktadýr. Önümüzdeki dönemde Batman ilimizin de proje protokolüne dahil edilmesi planlanmaktadýr. Söz konusu liselerde
kurulacak rafineri ve proses bölümlerine alýnacak 11. ve 12. sýnýf öðrencileri, öðrenim süreleri boyunca haftanýn üç günü rafineri iþletme üniteleri
ile laboratuvarlarda uygulamalý derslere katýlacaktýr. Ayrýca, bu okullarýn kimya laboratuvarlarý Tüpraþ tarafýndan iyileþtirilip uygun malzemeler ile
donatýlarak çaðdaþ, uygulamalý bir eðitim olanaðýný saðlanacaktýr.
Proje ile;
Meslek Liselerinden geçerli ve sertifikalý bir meslek ile öðrenci mezun edilmesi,
Meslek Liselerinin programa dahil olan bölümlerinden mezun olacak öðrencilerin, istihdam edilebilirliðinin arttýrýlmasý,
Çok baþarýlý öðrencilerin iki yýllýk Meslek Yüksek Okullarýna devam etmelerinin özendirilmesi,
Rafinerilerin ihtiyaç duyduðu yetiþmiþ personel talebinin bir kýsmýnýn karþýlanmasý,
Rafinerilerde çalýþanlarýn iþ baþý yaptýktan sonra uzun bir eðitim sürecinden geçirilmeleri nedeniyle kaybedilen sürenin, lise eðitimi ile birleþtirilerek
kýsaltýlmasý,
Rafineride çalýþan mühendis ve operatörlerin bu eðitimi veren öðretmenler olmasý, eðitimin gündemde olmasý, canlý tutulmasý ve tekrarlanmasý
avantajýnýn kullanýlmasý amaçlanmaktadýr.
Koç Holding, kuruluþ yýldönümü olan Mayýs ayýnýn son pazar gününü Ülkem Ýçin günü ilan etmiþtir. Tüm Koç Topluluðu çalýþanlarý ve bayileri,
bulunduklarý illerde çeþitli sosyal sorumluluk projeleri uygulamaktadýr. Bu kapsamda gönüllü çalýþanlarýmýz MEGEP projesinde sponsor olduðumuz
okullardaki öðrencilere uygulamalý eðitim vermiþtir.

Staj Imkaný
Sahip olduðumuz nitelikli insan kaynaðýnýn bilgi ve tecrübesini ve üstün altyapýmýzý toplumla
paylaþmak amacýyla kurulduðumuz günden itibaren Ýzmit, Ýzmir, Kýrýkkale ve Batmanda
bulunan tesislerimizde özellikle meslek liseleri öðrencileri baþta olmak üzere binlerce öðrenciye
staj olanaðý saðlamaktayýz. Bu çerçevede 2006 yýlýnda Tüpraþta, 519u lise, 640ý üniversite
öðrencisi olmak üzere toplam 1.159 gencimiz stajlarýný tamamlamýþtýr. 2007 yýlýnda ise,
561 lise öðrencisi ile 753 üniversite öðrencisi stajlarýný Tüpraþta gerçekleþtirmiþtir. Önümüzdeki
dönemlerde de genç meslektaþlarýmýzýn, mesleki bilgi ve becerilerinin geliþtirilmesine yönelik
staj olanaklarý sunacaðýz.
Tüpraþ Okullarý
Tüpraþ 1999 Marmara depreminden sonra tesislerinin bulunduðu illerde okul yaptýrma kararý
almýþ ve hýzla uygulamaya geçmiþtir. Bu çerçevede Kýrýkkalede 6 Mayýs 2000 tarihinde
temeli atýlan 15 derslikli, yaklaþýk 450 öðrencinin eðitim gördüðü Tüpraþ Ýlköðretim Okulu
15 Eylül 2000 tarihinde tamamlanmýþtýr.
Kocaeli Karþýyaka Beldesinde 4 Ekim 2000 tarihinde temeli atýlan 21 derslikli yaklaþýk 250
öðrencinin eðitim gördüðü Tüpraþ Karþýyaka Çok Programlý Lisesi 1 Ekim 2001 tarihinde
tamamlanmýþtýr.
Ýzmir Çiðli Harmandalý Beldesinde 29 Nisan 2001 tarihinde temeli atýlan 32 derslikli yaklaþýk
510 öðrencinin eðitim gördüðü Mahmut Esat Bozkurt Ýlköðretim Okulu 7 Ekim 2001 tarihinde
tamamlanmýþtýr.
Batmanda 17 Haziran 2001 tarihinde temeli atýlan 24 derslikli yaklaþýk 520 öðrencinin
eðitim gördüðü Tüpraþ Batman Ýlköðretim Okulu 2002 yýlýnda tamamlanarak hizmete açýlmýþtýr.
Tüpraþ, yapýmýný tamamladýktan sonra Milli Eðitim Bakanlýðýna devretmiþ olduðu okullarla
baðýný hiçbir zaman koparmayarak, okullarýmýzýn süreç içerisindeki ihtiyaçlarýna destek olmaya,
adýný taþýyan okullarýn çaðdaþ eðitim seviyesinin altýna düþmemesi için gayret göstermeye
devam etmektedir.
Tüpraþ, öncelikle tesislerinin bulunduðu bölgelerde bulunan eðitim kurumlarýnýn eðitim, kültür
ve spor faaliyetlerini yürütmeleri için ihtiyaç duyduklarý ayni ve nakdi yardým taleplerini
karþýlýksýz býrakmayarak gençlerimizin hak ettikleri eðitimi alabilmeleri için elinden gelen
çabayý gösterir.
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Çevre
Hedeflerimize ulaþýrken insan saðlýðýný, iþletme güvenliðini ve çevrenin korunmasýný ön planda tutarýz. Çevreye gösterdiðimiz hassasiyeti toplumsal
bir davranýþa dönüþtürmek arzusundayýz. Bu amaçla yýl boyunca çeþitli bilinçlendirme çalýþmalarý yaparýz. Örneðin, SEÇ politikasý kapsamýnda,
genç nesillerin çevre konusundaki farkýndalýðýnýn arttýrýlmasý adýna, Ýzmitteki ilkokullarda resim yarýþmasý düzenlenmiþtir.
Bütün iþletmelerimizde, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü içeren hafta, Emniyet ve Çevre Haftasý olarak kutlanýr. Hafta içinde çeþitli etkinlikler yapýlýr,
5 Haziran günü bütün iþletmelerde paralel olarak düzenlenen törenlerle iyi uygulamalar ödüllendirilir. Törenlerin basýna açýk olarak gerçekleþtirilmesiyle
toplumun ve diðer kuruluþlarýn konuya ilgisinin ve duyarlýlýðýnýn artýrýlmasýna katkýda bulunuruz.
Çevreyi koruma konusunda dünya standartlarýný temel alan Tüpraþ, doðayý korumak kadar geliþtirmenin de önemli olduðunun bilinciyle yeni doðal
alanlarýn oluþturulmasý için çaba göstermektedir. Doðaya armaðanlarýmýz arasýnda, Tema Vakfý Kýrýkkale Ýl Temsilciliði ile iþbirliði içerisinde
gerçekleþtirilen 10 hektarlýk arazi üzerine kurulu Tüpraþ Ormaný ve Ýzmir Rafinerisi yatýrým alaný içinde yer alan 500 aðacýn, profesyonel çözüm
ortaklarýnýn katkýsý ile yatýrým alaný dýþýnda kalan bölgeye nakledilerek aðaçlarýn zarar görmeden yaþamlarýný sürdürmelerinin saðlanmasý çalýþmalarý
sayýlabilir. Ayrýca STKlar ve tesislerinin bulunduðu yerlerdeki belediyeler gibi kurumlarýn aðaçlandýrma ve özel orman oluþturma gibi projelerine
birçok defa katkýda bulunduk.

Kültür-Sanat
Toplumsal kalkýnmada ekonomi kadar sosyal ve
kültürel hayatýn da önemli olduðunun bilincindeyiz.
Bu nedenle bir taraftan ekonomik faaliyetlerimizle
ülke ekonomisine katkýda bulunurken diðer yandan
kültür-sanata da kaynak ayýrýyoruz. Ülkemizin tarihî
ve kültürel zenginliðine sahip çýkmak, sanatý ve
sanatçýyý desteklemek ve farkýndalýk yaratmak kültürsanat alanýndaki önceliklerimizdir. 2007 yýlýnda da
bu kapsamda Rahmi Koç Müzesine verdiðimiz desteði
sürdürdük.
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Ben Izmit, Iste Suretim
Ýzmitli fotoðraf sanatçýsý Cemal Turgayýn þehrin geliþimine tanýklýk eden fotoðraflarýndan oluþan Ben Ýzmit, Ýþte Suretim
adlý çalýþmasýný, yaþadýðýmýz kente bir gönül borcu olarak algýlayarak, yaklaþýk 8 aylýk bir çalýþma ile kitaplaþtýrdýk. Ülkemizin
en önemli sanayi kentlerinin baþýnda gelen Ýzmitin yakýn tarihindeki 100 yýllýk geliþim serüvenini görsel olarak anlatan
önemli bir belgesel niteliðini taþýyan kitabýn baskýsý 2007 yýlý sonunda tamamlanmýþtýr. Geniþ bir okuyucu kitlesiyle
buluþturulmasý adýna, 2008 yýlý içinde, bu çalýþmanýn lansman ve daðýtýmýný da gerçekleþtireceðiz.
Spor
Saðlýklý nesillerin yetiþmesinde sporun önemine inanan Tüpraþ, uzun yýllardan bu yana tesislerinin bulunduðu illerde çeþitli
branþlarda faaliyet gösteren spor kulüplerine yardýmcý olur. Bunlarýn yaný sýra bazý yüksek öðretim kurumlarýnýn sportif
faaliyetlere katýlýmlarýnýn saðlanmasý konularýnda da destek olunmuþtur. Tüpraþ personelinin, duyarlý bir yaklaþýmla Yarýmca
Yelken Kulübünü tekrar faaliyete geçirmesi bölgedeki spor yapma olanaklarýnýn arttýrýlmasý adýna önemli bir çalýþma
olmuþtur. Çalýþanlarýmýzýn bu hareketini teþvik etmek adýna, kulübün malzeme eksiklerinin giderilmesine þirket olarak
biz de katkýda bulunduk. Kulübün faaliyete geçmesi ile özellikle okullarýn kapalý olduðu yaz döneminde Körfez bölgesindeki
yüzlerce çocuða profesyonel öðreticiler tarafýndan yelken sporu kurslarý verilmiþtir.
Ayrýca Ýzmitte bulunan engelli öðrencilere yönelik eðitim veren Kanuni Ýþ Okulu öðrencilerinin engelli olimpiyatlarýna
katýlabilmeleri için gerekli spor malzemelerinin teminini saðladýk.

Saðlýk
Saðlýk hizmetlerinin iyileþtirilmesi toplumumuzun öncelikli konularýndan biridir. Tüpraþ, geçmiþ yýllarda birçok saðlýk
kuruluþunun yapmýþ olduðu yardým taleplerine kayýtsýz kalmamýþ, içinde bulunduðu toplumun ihtiyaçlarýný karþýlama
gayretinde olmuþtur. Bu çerçevede, ülkemizde kanser hastalýðý üzerine etkin çalýþmalar yapmakta olan, Ýstanbul Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsüne, araþtýrma ve ekipman modernizasyon bütçelerine katkýda bulunmak adýna 1 milyon YTL baðýþta
bulunduk.
2007 yýlýnda saðlýk alanýnda geliþtirdiðimiz diðer bir önemli proje de kanser hastalýðý bilinçlendirme projesidir. Kanser
Erken Teþhis ve Tarama Merkezi (KETEM) ile kanserde erken teþhisin saðlanmasý amacýyla eðitimler hazýrlanmýþ, kanser
hakkýnda çalýþanlarýmýz arasýnda farkýndalýk yaratýlmasý amaçlanmýþtýr. Bu projede yaklaþýk 300 kadýna meme kanseri
konusunda bilinçlendirme eðitimi verilmiþtir. Projenin önümüzdeki yýllarda tesislerimizin bulunduðu illerde, çevre halkýna
yönelik yaygýnlaþtýrýlmasý planlanmaktadýr.

gri indeksi
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GRI ÝNDEKSÝ*
GRI Göstergeleri Bulunduðu Bölüm

Sayfa Numarasý Açýklama

Profil Göstergeleri
Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý,
Genel Müdürümüzün Mesajý

80

3-6

Rapor Hakkýnda,
Rapor Künyesi

1, 85

Satýþ - Pazarlama

Dipnot 8

www.tupras.com.tr/detailpage.tr.php?redirect=products.tr.php&lRedirectPageID=145

Faaliyet Sahalarýmýz,
Ortaklýk Yapýsý,
Kurumsal Yönetim ve
Organizasyonel Yapý

8, 9, 14

www.tupras.com.tr/detailpage.tr.php?lPageID=35

Rapor Künyesi

85

Tedarik Zincirimiz,
Satýþ Pazarlama

15, 22

Sermaye Yapýsý,
Ortaklýk Yapýsý

9

Satýþ Pazarlama

20, 22

Finansal Performans,
Satýþ Pazarlama,
Tüpraþta Ýnsan Kaynaklarý

10, 20, 21, 34

Tüpraþ, faaliyetlerini Türkiye genelinde sürdürmektedir. Ýlgili bölümlerde, Türkiyedeki
operasyonlarýmýzýn dýþýnda, tedarik ve satýþ operasyonlarýmýzýn gerçekleþtiði
ülkeler açýklanmýþtýr.

Raporlama döneminde, sermaye yapýmýzda önemli bir deðiþiklik olmamýþtýr. Ayný
dönemde, Körfez Petrokimya Tesislerinde Karbon Siyahý hariç, diðer SBR ve CBR
ünitelerinde 14 Eylül 2007 tarihi itibariyle üretime son verilmiþ ve yýlsonunda Körfez
Petrokimya Tesisleri yönetimsel ve hukuksal açýdan yeniden yapýlandýrýlarak Ýzmit
Rafinerisiyle birleþtirilmiþtir.
2007 Yýlýnda Aldýðýmýz Ödüller

11

Rapor Hakkýnda

1
Tüpraþ 2007 KSS Raporu, kurumun yayýnladýðý ilk rapor olduðundan bu konuda
açýklama yapýlmamaktadýr.

Rapor Hakkýnda

1

Rapor Künyesi

84-85

GRI G3 Raporlama
Rehberinin Kullanýmýna
Ýliþkin Bilgiler ve GRI
Gösterge Tablosu

Raporlama çalýþmasý yýllýk olarak gerçekleþtirilmiþ olup, bundan sonraki raporlar da yýllýk
olarak hazýrlanacaktýr.

www.tupras.com.tr/tupras_gri_g3.pdf

Rapor Hakkýnda, GRI G3
Raporlama Rehberinin
Kullanýmýna Ýliþkin Bilgiler
ve GRI Gösterge Tablosu

1

Rapor Hakkýnda

1

www.tupras.com.tr/tupras_gri_g3.pdf

Bu raporlama döneminde, baðlý ortaklarýmýzýn performanslarý raporumuzun
baðlayýcýlýðý dýþýnda tutulmuþtur. Önümüzdeki dönemlerde, raporlarýmýzda,
baðlý ortaklarýmýzýn performanslarýna yer vermeyi hedefliyoruz.
Tüpraþ 2007 KSS Raporu, kurumun yayýnladýðý ilk rapor olduðundan bu konuda
açýklama yapýlmamaktadýr.
Tüpraþ 2007 KSS Raporu, kurumun yayýnladýðý ilk rapor olduðundan bu konuda
açýklama yapýlmamaktadýr.
GRI Ýndeksi

80-82

Kurumsal Yönetim ve
Organizasyonel Yapý

14

Kurumsal Yönetim ve
Organizasyonel Yapý

14

Kurumsal Yönetim ve
Organizasyonel Yapý

14

Ýç Ýletiþime Yönelik Uygulamalar,
Tüpraþ Çalýþanlarý,
Pay Sahipleri-Yatýrýmcýlar

42, 46-48, 54

Paydaþlarýmýz ve Tüpraþ

44, 45

Tüpraþta Paydaþ Katýlýmý

45

Performans Göstergeleri
Ekonomik Performans
Tedarik Zincirimiz

16, Dipnot 6

Tüpraþ Ýzmit Rafinerisi
Deniz Araçlarý,
Toplumsal Yatýrým

68, 74-78

Atýk Su Arýtma

65-67

Tüpraþ ve Biyolojik Çeþitlilik

69, 70

Tüpraþ ve Biyolojik Çeþitlilik

69, 70

Tüpraþ Ýzmit Rafinerisi Su
ve Atýk Su Deðerleri

65, 66

Euro V, Proje ve Yatýrýmlar,
Satýþ - Pazarlama,
Ürünlerin Çevresel
Etkilerinin Azaltýlmasý

17-19, 21,72

Yerel tedarikten kastedilen yurtiçinden yapýlan alýmlardýr. Bu alýmlarda herhangi
bir yurtdýþý ödemesi bulunmamaktadýr.

Çevresel Performans

EN 21

Evsel atýk su ve yaðmur suyu depolamasý gerçekleþtirilmemektedir.

Ýþgücü/Çalýþma Hayatý Performans
Tüpraþta Ýnsan Kaynaklarý
Tüpraþta Ýnsan Haklarý

34, 35, 38

Tüpraþta Ýnsan Haklarý

38, Dipnot 15

Raporumuzun baðlayýcýlýk sýnýrlarýndan ötürü açýklama sadece Genel Müdürlük ve Ýzmit
Rafinerisini kapsamaktadýr. Bu iki birim ayný coðrafi bölgede bulunduðundan açýklama,
GRI göstergesinin bölgesel beyan talebini karþýlamaktadýr. Körfez Petrokimya Tesisleri,
Ýzmit Rafinerisine raporlama dönemi sonrasýnda katýldýðýndan, personel sayýsý
açýklamalara dahil edilmemiþtir.

81

Tüpraþta dönemsel ya da part-time çalýþan personel bulunmamaktadýr.
Dolayýsýyla bu kritere yönelik beyan bulunmamaktadýr.
Tüpraþta Ýnsan Haklarý,
Sendikalar

37, 51, Dipnot 13

Tüpraþta Ýnsan Haklarý

38, Dipnot 14

Tüpraþ Çalýþanlarý

48, Dipnot 20

Saðlýk

78

Eðitim

42

Tüpraþta Ýnsan Kaynaklarý
Tüpraþta Ýnsan Haklarý

34, 39, Dipnot 17

Tüpraþta Ýnsan Haklarý

38, Dipnot 16

Tüpraþta Ýþe Alým,
Tüpraþta Ýnsan Haklarý

35, 38, 39

Tüpraþta Ýnsan Haklarý

37, Dipnot 12

Tüpraþta Ýnsan Haklarý

37

Tüpraþta Ýnsan Haklarý

37

Güvenlik ve Ýnsan Haklarý

38

Ýç Denetim

24

Kamu Kurum ve Kuruluþlarý

55

Kamu Kurum ve Kuruluþlarý

55, Dipnot 12

Bu çalýþma bilgilendirme ve týbbi muayene faaliyetini kapsamaktadýr.

Ayrýmcýlýk konularýnda açýklamalarýmýzýn temelinde cinsiyet ve yaþ grubu göstergeleri
bulunmaktadýr.

Raporlama döneminde, ürünlerimizin saðlýk ve emniyet konusundaki etkilerine yönelik
düzenleme ve gönüllü kodlara uyumsuzluk durumu yaþanmamýþtýr.
17
53, 54
Raporlama döneminde, reklam, promosyon, sponsorluk gibi pazarlama iletiþimi konularýna
yönelik yasal düzenleme veya gönüllü kodlara uyumsuzluk durumu yaþanmamýþtýr.
Raporlama döneminde, müþteri gizliliði veya müþteri bilgilerinin kaybý sebebiyle herhangi bir
þikayet alýnmamýþtýr.
Raporlama döneminde, ürün þartlarý ve kullanýmýndan kaynaklanan herhangi bir yasa ve
düzenlemelere uyumsuzluk durumu yaþanmamýþ, herhangi bir ceza ödenmemiþtir.

* GRI gösterge tablosu ve G3 Raporlama Rehberinin kullanýmýna iliþkin ayrýntýlý açýklamalara www.tupras.com.tr/detailpage.tr.php?IPageID=6216
adresinden ulaþabilirsiniz.

Kýsaltma ve Tanýmlar
Antisurge
Antropojenik
API Separatörü
Beyaz Ürün
BOI5 (BOD5)
BSI
BTU
CCR Reformer
CEMS
CFC
CO2
DCS
Distilat
EPDK
FCC
FM-200
Gcal
Gjoule
Ham Petrol Desalter
HP (horse power)
HVGO
ISPS
Karakterizasyon
kCal
KOÝ
Konverter
Kriptolandýrma
kWh
LCGO
MSDS
MW
Mwh
OECD
OPEC
Oxygenate
PCB
Plant (PLT)
Ppm
Siyah Ürün
Slaç (Sludge)
Spekt
Spesifikasyon
Steam trap
TEP
TSE
Tübitak
Tübitak MAM
Vakum Kondanse Suyu
VOC
Yað Çözücü Dispersant

Elektrik akým ve gücünde süratli dalgalanmalarýn engellenmesi
Ýnsan Kaynaklý
Maddelerin farklý özgül aðýrlýk prensibine göre çalýþan, yaðý sudan ayýrmada kullanýlan ayýrýcý
LPG, Solvent, Nafta, Benzin, Jet Yakýtý, Gazyaðý, Motorin, Soðuk Ýþlem Yaðý, Madeni Yað, Wax, Extract, HVGO
Biyokimyasal Oksijen Ýhtiyacý
Ýngiliz Standartlarý Enstitüsü
Ýngiliz ýsý enerjisi birimi
Katalizi sürekli rejenere eden reformer
Sürekli Emisyon Ýzleme Cihazý
Kloroflorokarbon
Karbondioksit
Sayýsal Proses Kontrol Sistemi (Distributed Control System)
Damýtýlmýþ ürün
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu
Akýþkan yataklý katalitik parçalama prosesi
Yangýn söndürücü sistemlerde kullanýlan (HFC-227ea) Heptafluoropropane
Gigakalori
Gigajoule
Ham petrolün içindeki tuzun giderilmesini gerçekleþtiren kap
Beygir gücü
Aðýr Vakum Gaz Yaðý
uluslararasý Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu
Tanýmlama, nitelendirme
Kilokalori
Kimyasal Oksiyen Ýhtiyacý
Dönüþtürücü
Þifreleme
Kilowatt saat
Motorin özelliklerine sahip ürün (Light Cycle Gas Oil)
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Megawatt
Megawatt saat
Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü
Petrol Ýhraç Eden Ülkeler Örgütü
Oksijenat (benzine katýlan oksitleyici bileþen)
Poliklorlu bifeniller
Rafinerilerde her bir temel üretim birimine verilen ad
Toplam madde miktarýnýn milyonda 1 parçasý
Fuel Oiller, Asfalt, Clarified Oil, Kükürt
Çamurumsu hidrokarbon birikintisi
Bkz. Spesifikasyon
AB ve Türk standartlarýna göre piyasaya arz edilen ürünlerin özellikleri
Buhar Kapaný
Ton Eþdeðer Petrol
Türk Standartlarý Enstitüsü
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu
Tübitak Marmara Araþtýrmalar Merkezi
Vakum altýnda damýtma yapan kolona verilen buharýn yoðuþmuþ hali
Uçucu Organik Bileþik
Su ortamýna daðýlmýþ petrolün deriþimini parçalamak için kullanýlan kimyasal madde

Tüpraþ Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalýþma Grubu Ýletiþim Bilgileri
Üst
Üst Düzey
Düzey Yönetim
Yönetim Temsilcisi
Temsilcisi

Kurumsal
KurumsalYönetim
YönetimTemsilcisi
Temsilcisi

Yýlmaz Bayraktar
Genel Müdür Yardýmcýsý

Tuncay Önbilgin
Yatýrýmcý Ýliþkileri ve
Stratejik Planlama Müdürü

T: 0262 316 3107
kss@tupras.com.tr

T: 0262 316 3085
kss@tupras.com.tr

Kurumsal Ýletiþim Departman Temsilcisi

Ýnsan Kaynaklarý Departman Temsilcisi

DenetimDepartman
DepartmanTemsilcisi
Temsilcisi
ÝçÝçDenetim

Kurumsal
Ýletiþim
Departman
Temsilcisi
Kurumsal
Ýletiþim
Departman
Temsilcisi

Ardan Aksade
Mali Denetim Müdürü

Seval Kýzýlcan
Kurumsal Ýletiþim Müdürü

T: 0262 316 3049

T: 0262 316 3046
kss@tupras.com.tr

kss@tupras.com.tr

Dýþ Ýliþkiler Temsilcisi

Yatýrýmcý Ýliþkileri Departman Temsilcisi

Ýrfan Meydan
Kurumsal Ýletiþim Koordinatörü

Aslý Aþar
Ýnsan Kaynaklarý Koordinatörü

Sedat Zýmba
Satýþ Koordinatörü

Fettane Sayýn
Yatýrýmcý Ýliþkileri ve
Stratejik Planlama Koordinatörü

T: 0262 316 3135
kss@tupras.com.tr

T: 0262 316 3186
kss@tupras.com.tr

T: 0262 316 3217
kss@tupras.com.tr

T: 0262 316 3272
kss@tupras.com.tr

Bilgi Sistemleri Departman Temsilcisi

Kalite ve Güvence Departman Temsilcisi

Çevre Yönetimi Departman Temsilcisi

Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Departman Temsilcisi

Atilla Þendil
Bilgi Sistemleri Uzmaný

Ayten Yolcu
Toplam Kalite Koordinatörü

Fisun Ýnci
Çevre Mühendisi

Seda Ünal
Emniyet Mühendisi

T: 0262 316 3171
kss@tupras.com.tr

T: 0262 316 3180
kss@tupras.com.tr

T: 0262 316 3177
kss@tupras.com.tr

T: 0262 316 3178
kss@tupras.com.tr

Dýþ Ýliþkiler Temsilcisi

Yatýrýmcý Ýliþkileri Departman Temsilcisi

Dýþ Ýliþkiler Temsilcisi

Ýnsan Kaynaklarý Departman Temsilcisi

Binnur Aytuð
Haberleþme Þefi

Filiz Derman
Yatýrýmcý Ýliþkileri ve
Stratejik Planlama Uzmaný

Tolga Þenyuva
Sosyal Ýþler Uzmaný

Esra Hüseyinzadegen
Ýzmit Rafinerisi
Ýnsan Kaynaklarý Uzmaný

T: 0262 316 3201
kss@tupras.com.tr

T: 0262 316 3269
kss@tupras.com.tr

T: 0262 316 3210
kss@tupras.com.tr

T: 0262 316 3503
kss@tupras.com.tr

Tüpraþ, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ
Genel Müdürlük
41790 Körfez-Kocaeli
T: (0262) 316 3000
F: (0262) 316 3010
Ýzmit Rafineri Müdürlüðü
41780 Körfez-Kocaeli
T: (0262) 316 3030
Ýzmir Rafineri Müdürlüðü
35800 Aliaða-Ýzmir
T: (0232) 498 5555

84

Kýrýkkale Rafineri Müdürlüðü
71001 Kýrýkkale
T: (0318) 266 9100
Batman Rafineri Müdürlüðü
72100 Batman
T: (0488) 217 2100

Raporla ilgili geri bildirimleriniz için Tüpraþ Kurumsal Ýletiþim Müdürlüðü ile temasa geçebilirsiniz.
T: (0262) 316 3136
F: (0262) 316 3010
kss@tupras.com.tr

DANIÞMAN KURULUÞ

TASARIM
karbonltd.com

www.tupras.com.tr
Tüpraþ, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ, Genel Müdürlük
41790 Körfez-Kocaeli
kss@tupras.com.tr

