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CEO’DAN ÖNSÖZ

“Daha düflük karbonlu bir
gelecek için çalıflırken çeflitli
enerji kaynaklarından
faydalanmamız gerekecek.”
Shell'in 2014 Sürdürülebilirlik Raporu'na hofl geldiniz. 2014 sonuna do¤ru düflüfle geçen
petrol fiyatları ve Orta Do¤u gibi bölgelerde hüküm süren jeopolitik istikrarsızlıklar
nedeniyle belirsizliklerle dolu bir yılı geride bıraktık. ‹fllerimizi uzun vadeli bir çerçevede
de¤erlendirmeye devam ediyor ve ticari olarak güçlü konumumuzu sürdürüyoruz.
‹klim de¤iflikli¤i konusunda nasıl bir tutum izlenece¤ine
dair uluslararası görüflmeler, özellikle ABD ve Çin
tarafından emisyon hedeflerinin ortaya konuldu¤u
müflterek duyuruyla birlikte yıl boyunca hız kazanmayı
sürdürdü. ‹klim de¤iflikli¤i, dünyanın karflı karflıya
oldu¤u en acil sorunlardan biri olmaya devam ediyor.

ENERJ‹ DÖNÜfiÜMÜ

Günümüzde bir enerji dönüflümü yaflanıyor: Büyük
ölçüde karbon temelli bir sistemden, sıfır karbon
emisyonlu bir sisteme do¤ru a¤›r, ancak istikrarlı bir
geçifl gerçeklefltiriyoruz. Dünyada modern enerjiye
eriflimi olmayan 1,2 milyardan fazla insan bulunuyor.
Bu insanlar için düflük maliyetli enerji temel bir
ihtiyaçtır. Enerji, insanların yoksulluktan kurtulmasına,
ifl hayatının desteklenmesine ve yerel ekonomilerin
büyümesine yardımcı olur. Bu, petrol ve do¤al gaz
sektörü de dahil olmak üzere karar mercileri ve di¤er
yetkililer için zorlayıcı bir durumu da beraberinde
getirir: karbon emisyonu azaltılarak daha düflük
maliyetli enerji nasıl sa¤lanabilir?
Dünyamız 2050 yılında, 9 milyara ulaflaca¤›
öngörülen bir nüfusun enerji talebini karfl›lamak
zorunda kalacak. Bu durum, yenilenebilir enerjide
sürekli geliflimi ve enerji verimlili¤inin artırılmasını
gerektiriyor. Düflük karbonlu bir gelece¤e do¤ru yol
alırken, karbon yakalama ve depolama (CCS) gibi

emisyon azaltıcı teknolojilere sahip fosil yakıtlar da
dahil olmak üzere çeflitli enerji kaynaklarından
faydalanmamız gerekecek.
Bu enerji dönüflümü karfl›sında basit bir cevap veya tek
bir yaklafl›m söz konusu olamaz. Dünyanın farklı geliflim
düzeylerindeki ülkelere özel hazırlanmıfl politikalara
ihtiyacı vardır. Geliflmifl ekonomilerin, yenilenebilir enerji
çeflitleri ve düflük karbonlu enerji çözümleri de dahil
olmak üzere tüm seçeneklerden en iyi flekilde
faydalanması gerekirken, geliflmekte olan ekonomilerin
de mevcut kaynakları de¤erlendirmesi gerekebilir.
Bu farklılaflan gereksinimleri karfl›lamak ve daha düflük
karbonlu bir gelece¤e do¤ru yol almak için, daha
yüksek enerji tasarruflu sistemlere, do¤al gaz gibi daha
düflük karbonlu seçeneklere, karbondioksit emisyonunu
azaltan CCS teknolojilerine ve Shell'in flimdiden üzerinde
çalıflmakta oldu¤u yenilenebilir enerji alanını destekleyen
politikalara ihtiyacımız var. ‹novasyon, bu hedefin
gerçeklefltirilmesinde kilit bir rol oynayacak. Shell olarak
ileri düzeyde biyoyakıtlar gelifltirirken hidrojen temelli
yakıtlar gibi gelece¤in teknolojilerini de yakından takip
ediyoruz. Daha düflük karbonlu teknolojilere yatırımı
teflvik etmek üzere Hükümetler de, verimli karbon ticareti
sistemleri ve karbon fiyatlandırma mekanizmaları
sunarak bu sürece destek olabilir.
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OPERASYONEL SORUMLULU⁄UMUZ

Shell olarak uzun zamandır, zararsız ve döküntüsüz
faaliyetler yürütme hedefimiz do¤rultusunda emniyete
verdi¤imiz büyük önemle tanınıyoruz. ‹nsana ve
emniyetine, toplumlara ve çevreye saygı en büyük
önceli¤imizdir.
Shell için sürdürülebilirlik, toplumun saygın ve de¤erli
bir üyesi olmayı içeriyor; zira iflimizin devamlılı¤ı
da buna ba¤lıdır. fiirket kültürümüze yerleflmifl olan
bu yaklafl›m, ifl kararlarımızda bize yol gösteriyor
ve uzun zamandır ‹fl Prensiplerimiz’in ve günlük
operasyonlarımızın bir parçasını oluflturuyor.
Operasyonlarımızın her aflamasında, çevre
üzerindeki etkimizi azaltmayı ve birlikte çalıfltı¤ımız
toplumlara kulak vermeyi amaçl›yoruz. Bu sayede,
operasyonlarımızın dolaylı olarak hem olumlu hem
de olumsuz etkilerini daha iyi anl›yor ve mümkün
oldu¤unca toplumlar›n ihtiyaçlar›n› gidermeye katk›da
bulunabiliyoruz. Kuzey Kutbu buna iyi bir örnektir.
Tamam›yla organize olmadan ve sorumlu bir çalıflma
ortaya koymaya haz›r hissetmeden, arama
faaliyetlerimize bafllamayaca¤›z.
Shell olarak, operasyonlar›m›zda emisyonu ve enerji
kullanımını azaltmak için daha çok çalıflmalıyız.
Yakılan ve kaçak metan emisyonlarımızı azaltmak
için çeflitli adımlar atıyoruz. Dünya Bankasının
'Zero Routine Flaring by 2030' giriflimine biz de
katıldık ve metan emisyonlarıyla ilgili ortak standartlar
gelifltirmek ve uygulamak üzere petrol ve do¤algaz
endüstrisinden ifl ortaklarımızla birlikte çalıfl›yoruz.
Bu çalıflma, petrol ve do¤algazdan elde edilen
daha temiz enerjiyi daha düflük enerji karbonlu
gelece¤in bir parças› haline getirmek konusunda
kritik bir öneme sahiptir.

DAHA FAZLA ‹fiB‹RL‹⁄‹

Küresel bir enerji flirketi olarak, enerji dönüflümünde
çok önemli bir rolümüz var. Ortak çalıflmalar yürütme
deneyimimizin yan› s›ra inovasyon alanındaki
ustalı¤›m›z, Shell’in geliflmekte olan enerji sisteminde
çok önemli bir aktör olaca¤›na iflaret ediyor. Enerji
sistemlerinin gelifltirilmesine yönelik politikaların
inflas›na destek olmak üzere flimdiden, Çin ve

Hollanda'n›n da dahil oldu¤u hükümetler ile birlikte
çalıfl›yoruz. Bu yaklafl›m di¤er ülkelerde de
benimsenebilir. Toplumlar›n ihtiyaç duydu¤u enerjiyi
sa¤layacak olan etkin politika ve çözümler gelifltirmek
için hep birlikte çalıflmal›y›z.
Sürdürülebilirlik Raporu'muzda 2014 y›l› boyunca
gerçeklefltirdi¤imiz faaliyetler ayr›nt›l› olarak ele
al›nmıflt›r. Söz konusu rapor, y›llard›r devam eden
sürdürülebilirlik ve fleffafl›k sözümüz üzerine
kurulmufltur. Birleflmifl Milletler Küresel ‹lkeler
Sözleflmesi'nin kurucu üyelerinden biriyiz ve
sözleflmenin insan hakları iflgücü, çevre ve yolsuzlukla
mücadele ilkelerini desteklemeye devam ediyoruz.
Sizleri, rapor hakkındaki yorumlarınızı
paylaflmaya davet ediyorum. Görüfllerinizi
sustainabilityreport@shell.com adresi üzerinden
bize iletebilirsiniz.

Ben van Beurden
CEO
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YAKLAfiIMIMIZ
ENERJ‹N‹N ÖNEM‹

Günümüz dünyas›nda geliflimin ön koflullar›ndan biri olan enerji, büyüyen dünya nüfusunun
ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya hizmet etmektedir ve insanlar›n yoksulluktan kurtulmas›na yard›m
eden bir araç haline gelmifltir.
Günümüzün küresel enerji sistemi, iklim de¤iflikli¤i
ile mücadelenin bask›s› alt›ndad›r. Küresel
karbondioksit (CO2) emisyonlar› acilen azalt›lmal›d›r.
Dünya, enerji üretim ve tüketim yollar›n› yeniden
de¤erlendirirken, as›l mesele daha az CO2 ile daha
fazla enerji sa¤layabilmek ve büyük ölçüde karbon
temelli bir sistemden s›f›r karbon emisyonlu bir
sisteme geçifl yapabilmektir.

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹N‹N ROLÜ

Rüzgar, günefl, biyokütle ve hidrogüç dahil olmak
üzere yenilenebilir enerji, daha düflük karbonlu bir
gelece¤e geçifl sürecinde kilit bir rol oynayacak,
hatta zamanla küresel enerji sisteminin en büyük
bilefleni haline gelecektir.

H‹DROKARBONLARIN ROLÜ

Yenilenebilir enerjideki bu güçlü yükselifle ra¤men,
büyüyen küresel talebi karfl›lamak için çeflitli enerji
kaynaklar›ndan faydalanmak gerekecektir. Daha
düflük karbonlu gelece¤e geçiflin bir parças› olarak
biyoyak›tlar ile günefl ve rüzgar enerjisinin yan› s›ra
petrol ve do¤al gaz› da kapsayan bir enerji
karmasına sahip olmak mümkündür. Bu konudaki
kilit nokta, karbon yakalama ve depolama (CCS),
enerji verimlili¤i ve kömürden do¤al gaza geçifl
yoluyla ba¤lantılı emisyonlar›n azalt›lmas›d›r.

SHELL NE YAPIYOR

En temiz yanıcı fosil yak›t olan do¤al gaz, günefl
ve rüzgar enerjisi için güvenilir bir yedek enerji
kayna¤› olarak kullan›labilir. Shell, dünyadaki di¤er
enerji flirketlerine kıyasla daha fazla ülkeye gaz
tedarik etmektedir.
CCS gibi teknolojik yenilikler de iklim de¤iflikli¤i
ile mücadele konusunda kritik bir rol oynayabilir.
Güç üretimi ile ortaya ç›kan kümülatif CO2
emisyonlar›n›n azalt›lmas›na katk›da bulunabilen
CCS, oldukça önemli bir teknolojidir. Shell,
Brezilya'daki Raízen ortak giriflimi ile dünyadaki en
büyük biyoyak›t üreticilerinden biridir. Ayr›ca bitkisel
atıklar› düflük karbonlu yak›tlara dönüfltüren geliflmifl
biyoyak›tlar da gelifltiriyoruz.

DAHA DÜfiÜK KARBONLU
B‹R GELECEK ‹Ç‹N ‹fiB‹RL‹⁄‹

Daha temiz enerji çözümleri gelifltirmek ve uygulamak
için hükümetler ve sivil toplum ile iflbirli¤i yap›yoruz.
Shell olarak, CO2 emisyonlar›n›n azalt›lmas›
konusunda ilerleme kaydetmek için bilimsel
tartıflmalar› teflvik ediyoruz.

fiehir nüfusu en çok Çin, Hindistan ve Nijerya'da artıfl gösterecek. Afla¤›da Chongqing, Çin
görülmektedir.
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SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K VE ‹fi STRATEJ‹M‹Z
Shell olarak sürdürülebilirlik alanındaki rolümüz, mevcut enerji gereksinimlerini sorumlu
bir flekilde karfl›lamaya katkı sa¤lamaktır. Bunu da uluslararas› standartlar, kendi sa¤lam
yap›lanmamız ve iyi uygulamalar do¤rultusunda faaliyet göstererek yapmaktır.
Enerji projelerine yaptı¤ımız yatırımlarda iflimizin
kısa ve uzun vadeli çıkarları arasında bir denge
sa¤lamayı amaçlıyoruz; zira enerji sektörü uzun
vadeli yatırımlar gerektiriyor ve yıllardır faaliyet
gösterdi¤imiz birçok ülke bulunuyor. Siyasi ve teknik
risklerin yanı sıra ekonomik, sosyal ve çevresel
riskleri de dikkate alarak portföy seçimlerimizde
genifl bir yelpazede farklı riskleri dengelemeyi
amaçlıyoruz.

SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹⁄‹N
ENTEGRASYONU

Sürdürülebilirlik yaklafl›mımız faaliyetlerimize üç
seviyede yansımaktadır:

Emniyetli, verimli, sorumlu ve karl› bir ifl
yürütmek

Yaklafl›mımızın temelini oluflturan bu ilke,
müflterilerimize enerji kaynakları ulafltırmamızı ve
ifllerimizden etkilenen insanların güvenini
kazanmamızı sa¤lar. Emniyeti sa¤lamak, çevre
üzerindeki etkimizi azaltmak ve toplumları da iflimize
dahil etmek için standartlarımız, süreçlerimiz ve
araçlarımız mevcuttur. Çalıflanlarımız, yüklenicilerimiz
ve komflularımız da dahil olmak üzere tüm insanları
saymak ve korumak, iflimizi nasıl yürüttü¤ümüzün
temelini oluflturur.

Faaliyet gösterdi¤imiz yerlerde daha fazla
yarar› paylaflmak

‹stihdam yaratarak, ihtiyacımız olan hizmet ve malları
yerel pazardan tedarik ederek, ifl geliflimini
destekleyerek, vergi ve harçlar ödeyerek toplumlara
ve yerel ekonomilere fayda sa¤lamayı hedefliyoruz.
Sosyal yatırım programlarımız, faaliyet gösterdi¤imiz
topluluklar dahilinde yol emniyeti, enerjiye eriflim ve
beceri geliflimi üzerine yo¤unlaflmaktadır. Topluluklar
ile iletiflime geçerek operasyonlarımız ile ilgili
oluflabilecek endifleleri çözümlemeye, böylece olumsuz
etkileri gidermeye çalıflıyoruz.

Daha sürdürülebilir bir enerji gelece¤i
oluflturulmas›na yard›m etmek

Shell olarak, enerji dönüflümünde önemli bir aktör
olmayı hedefliyoruz. Bu kapsama flehir çalıflmaları
ve dirençlilik gibi alanlarda iflbirli¤inin ve fikir
önderli¤inin desteklenmesi girmektedir. Ayrıca karbon
emisyonlarını fiyatlandırma planını destekliyor; karbon
yakalama ve depolama, geliflmifl biyoyakıtlar ve
hidrojen temelli yakıtlar gibi alternatif teknolojileri
içeren daha düflük karbonlu portföy seçeneklerine
de yatırım yapıyoruz. Dahası emniyet ve çevre
yönetimi gibi alanlarda daha yüksek standartların
desteklenmesini içeren iklim ve enerji politikalarına
dair kamuya açık müzakere ve tartıflmalara da katkıda
bulunuyoruz.

YÖNET‹M VE STANDARTLAR

Yönetim prosedürlerimiz, Shell dahilindeki karar mekanizmalarının tamamında uygulanır. Bu kapsama
Royal Dutch Shell plc Yönetim Kurulu, dört Yönetim Komitesi, ‹cra Komitesi ve operasyonlarımızda
çalıflan ekip ve kifliler girmektedir. Alınan kararların ifl dahilinde kademelendirilmesine büyük özen
gösteriyoruz.
Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk Komitesi, dört Yönetim Komitesi'nden biridir. Komitenin sürdürülebilirlik
çalıflmalarımıza dair görüfl ve bulguları, ülkeler dahilindeki prosedürlerimizi ve operasyonlarımızı
güçlendirmek üzere Shell'in ifl planına entegre edilir.
2014 yılında, Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk Komitesi, Alberta'daki petrollü kum çalıflması, Groundbirch
sık›flm›fl gaz ve petrol bölgesi ve Kitimat'ta önerilen sıv›laflt›r›lm›fl do¤al gaz gelifltirme alanı da dahil
olmak üzere Shell'in Kanada'daki operasyonlarına ziyarette bulundu.
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‹fi YAPIfi fiEKL‹M‹Z
EMN‹YET

ÇEVRE

Emniyet, enerji tedarikinin sorumlu bir flekilde
gerçeklefltirilmesinde hayati bir rol oynar.
Tesislerimizi çalıflanlar›m›z, yüklenicilerimiz
veya yak›n topluluklara zarar verebilecek
veya çevresel hasara yol açabilecek kazalar›
önleme amac›m›za uygun olarak tasarl›yor
ve iflletiyoruz.

Hem proje öncesi süreçte hem de operasyon
esnas›nda faaliyetlerimizin olas› çevresel
etkilerini ve yerel topluluklara nas›l etki
edebilece¤ini dikkatle gözden geçiriyoruz.

Shell olarak emniyet hedefimiz, tüm
operasyonlar›m›zda s›f›r zarar ve s›f›r s›z›nt›
yaflamakt›r. Biz buna Hedef S›f›r ad›n› veriyoruz.
Emniyet unsurunu kiflisel emniyet, süreç ve tafl›ma
emniyeti alanlar›nda ele al›yoruz. 2014 y›l›nda en
iyi emniyet performans› rekoruna imza att›k.
Çalıflanlar›m›z›n ve yüklenicilerimizin, Shell'in emniyetli
bir çalıflma ortam› sunmak üzere üstlendi¤i rolü
anlad›klar› bir kültürü oluflturmak, emniyet hedefimizin
gerçeklefltirilmesinde büyük önem tafl›maktad›r.
2014 y›l›nda, Shell bünyesinde emniyet kültürünün
oluflturulmas›nda liderlerin üstlendi¤i rolün öneminin
altını çizdik.
Operasyonel emniyet, beklenmeyen hidrokarbon
ve kimyasal sal›m› önlemek için do¤ru önlemlerin
al›ndı¤›nı temin etmektir. Shell olarak tesislerimizin
tasarımı, teftifli, bakımı ve iflletiminin en iyi flekilde
gerçeklefltirildi¤inden emin olmak istiyoruz.
fiirketimiz, tüm proje ve tesisler için endüstriyel
standartlara oldu¤u kadar en iyi uygulamalara da
dayanan küresel teknik emniyet standartları
belirlemifltir. Herhangi bir kaza durumunda
sonuçlar›ndan ders al›r ve edindi¤imiz yeni bilgileri
teknik emniyet standartlar›m›z ve uygulamalar›m›zla
bütünlefltiririz. Kaza halinde olaya dahil olabilecek
tüm yerel hizmetler ve düzenleyici kurumlar ile
potansiyel kazalar için acil durum müdahale
planlar›m›z› düzenli olarak tatbik ediyor ve gözden
geçiriyoruz.
Yol emniyetinin iyilefltirilmesi için devaml› çalıflan
Shell, bu konuda uygun kanun, yapt›r›m veya
altyap›s› bulunmayan ülkelerde programlar
gelifltirmekte, e¤itimler düzenlemekte ve en iyi
uygulamaların paylafl›m›n› gerçeklefltirmektedir.

Operasyonlar›m›z›n çevresel etkilerini yönetmek ve en
aza indirmek için çalıfl›yoruz. Yaklafl›m›m›z, çevresel
düzenlemelere uymak, en iyi uygulamalar do¤rultusunda
performans›m›z› sürekli olarak iyilefltirmek ve ileride
karfl›laflabilece¤imiz riskler ve f›rsatlar için haz›rl›kl›
olmakt›r. Yeni projeler gelifltirdi¤imizde çevre, toplum
ve sa¤l›k üzerindeki potansiyel etkilerini detayl› olarak
inceliyoruz.

HAVA KAL‹TES‹

Fosil yak›tlar›n üretimi ve ifllenmesi sonucunda ortaya
ç›kan nitrojenoksit, sülfürdiyoksit ve yan›c› organik
bileflenlerin sal›mlar› hava kalitesini etkileyebilir.
Faaliyetlerimizden kaynaklanan hava kirlili¤ini
azaltmaya çalıfl›yoruz.

HASSAS ÇEVRELER

Projelerimiz, yerel biyolojik çeflitlili¤i ve buna ba¤›ml›
toplumlar› etkileyebilir. Zengin bir biyolojik çeflitlilik
bar›nd›ran ve nesli tükenmekte olan türlerin korunmas›
için büyük önem teflkil eden do¤al ortamlarda faaliyet
gösterirken, güçlü etki azaltma standartlar› uyguluyoruz.
Bu kapsama, yerel halk›n temiz su ve g›da gibi temel
kaynaklar için biyolojik çeflitlili¤e ve ekosisteme ne
derece ba¤›ml› olduklar›n›n incelenmesi giriyor.

ATIK YÖNET‹M‹

Üretti¤imiz at›k miktar›n› azaltmay› ve mümkün oldu¤u
sürece geri dönüflümünü veya yeniden kullan›m›n›
sa¤lamay› amaçl›yoruz. Eski platform ve altyap›lar›n
devreden ç›kart›lmas› da potansiyel olarak büyük bir
at›k kayna¤›dır. Örne¤in bununla ilgili olarak Shell,
Brent sahas›nda yap›n›n üst k›s›mlar› için %97'lik bir
geri dönüflüm hedefi koymufltur.

SU

Su kullan›m›n›n yönetimine dair yaklafl›m›m›z, yerel ve
uluslararas› düzenlemelere uyumu, performans›m›z›n
gelifltirilmesini ve gelece¤e haz›rlan›lmas›n› temel al›r.
Dünya genelinde suyla ilgili k›s›tlamalar insanlar› hem
yerel hem de bölgesel seviyede etkilemektedir. Bu
kapsamda Shell, temiz su kullan›m›n› genellikle yerel
flartlara göre yönetir.

‹fi YAPIfi fiEKL‹M‹Z
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TOPLUM
Toplumla iliflkiler, Shell’in sürdürülebilirlik yaklafl›m›nın temel bir ö¤esidir. Daha iyi çözümler
üretmemize ve toplumun güvenini kazanmam›za yard›mc› olan bu ö¤e, sorumlu bir flekilde
faaliyet göstermemizin de temelini oluflturur.
Faaliyetlerimizin ço¤unu içinde bulundu¤umuz
toplumlarda iyi bir komflu olarak yürütüyoruz.
Faaliyetlerimizin potansiyel etkilerini ölçmeyi ve
yerel topluluklarla iliflki kurmayı oldukça önemsiyoruz.
Endiflelerini anlamak ve bu endiflelere karfl›lık vermek
üzere toplum ile yak›n iliflki içerisinde çalıfl›yoruz.
Bu kapsama, trafik artıfl› veya su kullan›m› gibi
projelerimizin toplumsal yaflamı nasıl etkiledi¤ine
iliflkin konular girebilmektedir.
Tesislerimize yak›n yaflayan insanlar›n hayatlar›
üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak ve kaç›n›lmaz
olan etkileri yönetmek için çalıfl›yoruz. Tüm büyük
ölçekli projelerimiz ve sahalar›m›z için sosyal
performans plan› haz›rl›yoruz.

SOSYAL YATIRIM

Sosyal yat›r›m, faaliyet gösterdi¤imiz ülkelerde
iyi bir komflu olman›n önemli bir parças›n›
oluflturmaktad›r. Her ülke, ortak küresel çerçeve ve
yönelim dahilinde kendi sosyal yat›r›m stratejisini
belirler.

Shell olarak sosyal yat›r›mla ilgili yaklafl›mımız,
yerel flartlar› anlamak ve hem flirketimizin ifl plan›n›
hem de faaliyet gösterdi¤i toplumun ihtiyaçlar›n›
tamamlay›c› nitelikteki alanlara yat›r›m yapmakt›r.
Baz› durumlarda, toplumlara ba¤›fllar yoluyla da
katk›da bulunuyoruz. 2014 y›l›nda, gönüllü olarak
yürüttü¤ümüz sosyal yat›r›m projelerine dünya
genelinde yaklafl›k $160 milyon harcad›k.
Shell'in üç ana sosyal yatırım temas›, faaliyetlerimizle
alakal› olan ve ifl uzmanlı¤› sunabilece¤imiz
alanlardad›r ve bunlar, toplumsal geliflimi mümkün
k›lan bir etken olarak enerjiye eriflim; yol emniyetinin
artt›r›lmas› ve yerel iflletmelerin ve sürdürülebilir
istihdam›n desteklenmesidir. Farkl› ülkelerdeki Shell
ekipleri, yat›r›m yap›labilecek en uygun temalar›
seçmek için yerel topluluklar ile iflbirli¤i içinde
çalıflmaktadır.
Örne¤in, LiveWIRE program›m›z, giriflimcilerin kendi
ifllerini kurmalarına, beceri gelifltirmelerine ve fikirlerini
uzun vadeli gelir kaynaklar›na dönüfltürmelerine
destek sa¤lamaktad›r. Bu program, faaliyet
gösterdi¤imiz 15 ülkede yürürlüktedir.

Shell LiveWIRE programı taraf›ndan desteklenen bu proje ile, futbol oyuncular›n›n hareketleri ile
üretilen enerji, futbol sahas›n›n ıfl›klandırılması için elektrik sa¤l›yor. Rio de Janeiro, Brezilya.
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ENERJ‹ VE ‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
Uluslararas› iklim uzmanlar›, sera gaz› sal›mlar›n›n her zamankinden daha h›zl› bir flekilde
arttı¤›n› belirtiyor. Shell'in iklim de¤iflikli¤ine dair yaklafl›m›, bu problemi anlamak ve
çözmek üzerine kurulmufltur.
Shell olarak, atmosferdeki karbondioksit (CO2)
seviyesini düflürebilecek politika de¤iflikliklerinin
yap›lmas›n› destekliyoruz. Söz konusu de¤ifliklikler
üç kilit alan üzerinde yo¤unlaflmaktad›r:
ülkeleri kömürden do¤al gaza geçifl konusunda
teflvik etmek suretiyle atmosferdeki CO2 birikimini
yavafllatmak;
CO2 sal›mlar›yla ilgili etkili ve mant›kl›
fiyatland›rma mekanizmalar› oluflturulmas›
konusunda politika üreticileri teflvik etmek ve
karbon yakalama ve depolama (CCS) ve
yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere daha
düflük karbonlu teknolojilerle ilgili s›n›rl› bir
süreyle destek sa¤lanmas› konusunda hükümetleri
teflvik etmek.
fiirketimiz mevcut petrol ve do¤al gaz projelerimizden,
rafinerilerden ve kimya tesislerimizden kaynaklanan
sal›mlar› azaltmak için çalıfl›yor. Halihaz›rda emisyon
yönetim planlar›m›z bulunmas›na ra¤men enerji
kullan›m›m›z› ve sal›mlar› azaltmak için daha fazlas›n›
yapmam›z gerekti¤inin de fark›nday›z.

ENERJ‹ KAYNA⁄I OLARAK DO⁄AL
GAZ

Shell olarak, do¤al gaz›n çok yönlü, bol bulunan
ve daha temiz bir yak›t oldu¤una inan›yoruz. En
düflük karbonlu fosil yak›t olan do¤al gaz, 2014
y›l›nda enerji üretimimizin yar›s›ndan fazlas›n›
oluflturmufltur. Do¤al gaz ile çalıflan bir santral, kömür
ile çalıflan bir santralin yaklafl›k yarısı kadar CO2
emisyonu üretir.

Gazla çalıflan santraller h›zl›ca çalıflt›r›l›p kapat›labildi¤i
için do¤al gaz, düzenli bir elektrik akıfl› sa¤lamak
ad›na günefl ve rüzgar enerjisi gibi kesintili yenilenebilir
kaynaklar için yedek bir sistem görevi de
görebilmektedir.

ETK‹L‹ KARBON F‹YATLANDIRMASI

fiirketimiz küresel olarak CO2 emisyonunun azalt›lmas›
konusunda etkili bir karbon fiyatland›rma uygulanmas›n›
desteklemektedir. Etkili karbon fiyat›, a¤›r sanayi ve
enerji sektörü gibi atmosfere CO2 salan bütün
iflletmelerin sal›nan ton bafl›na ödeme yapmas›
anlam›na gelir. Karbon fiyatland›rma sistemleri, enerji
verimlili¤ini teflvik etme ve yenilenebilir enerji de dahil
olmak üzere bir dizi düflük karbonlu teknolojiyi
uygulamaya sokma potansiyeline sahiptir.

‹fiB‹RL‹⁄‹ VE SAVUNUCULUK
FAAL‹YETLER‹

Shell, enerji ve iklim de¤iflikli¤i tartıflmalar›nda yol
almak için bir dizi kurulufl ve sektörel derneklerle
iflbirli¤i yapmaktad›r. Ayr›ca, iklim de¤iflikli¤iyle ilgili
olarak gerçekleflmesi öngörülen uluslararas› bir
anlaflmaya karbon fiyatland›rmas›n›n da dahil edilmesi
için Uluslararas› Emisyon Ticareti Derne¤i gibi
kurumlarla iflbirli¤i yap›yoruz. 2014 y›l›nda, karbon
fiyatland›rmas›yla ilgili güçlü bir inisiyatif ortaya koyan
Trilyon Ton Bildirisi’ni (Trillion Tonne Communique)
imzalad›k.
Devam etmekte olan çalıflmalar›m›z, 2015 y›l›n›n
sonlar›nda Paris'te gerçeklefltirilecek olan UNFCCC
(COP 21) Taraflar Konferans›'n›n 21. oturumuyla ilgili
haz›rl›klar›m›za da destek sa¤lamaktad›r.

KARBON YAKALAMA VE DEPOLAMA

Shell’in Karbon Yakalama ve Depolama (CCS) projeleri, yerel topluluklar ve çevreci gruplardan edinilen
veriler do¤rultusunda CCS kullan›m›n› farkl› alanlarda test etmek üzere gelifltirilmektedir.
Alberta'daki Athabasca Petrollü Kum Projesi dahilindeki Quest çalıflmas› sayesinde Kanada, petrollü
kum operasyonunda endüstriyel çapta CCS'in kullan›ldı¤› ilk ülke olacak. Proje 2015'te devreye girdi¤i
zaman, Quest'in y›lda 1 milyon tondan fazla CO2 yakalamas› bekleniyor.
‹ngiltere'deki Peterhead CCS projesi için son yat›r›m karar›n›n al›nmas›na dair ise haz›rl›klar devam
ediyor.

FAAL‹YETLER‹M‹Z
SHELL SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K RAPORU - ÖZET 2014

FAAL‹YETLER‹M‹Z
DO⁄AL GAZ

En temiz fosil yak›t olan do¤al gaz, enerji santrallerinde kömüre oranla çok daha az
karbondioksit (CO2) üretir. Bu nedenle daha düflük karbonlu bir enerji sistemine geçiflte,
çok önemli bir enerji kayna¤›d›r.
Do¤al gaz, önümüzdeki y›llarda CO2 emisyonunun
azalt›lmas›nda çok önemli bir rol oynama
potansiyeline sahiptir. Üretiminden yakıt olarak
tüketimine kadar süren yaflam döngüsü boyunca,
kömürün yaklafl›k yar›s› kadar sera gazı salımı
yapmaktadır.
Do¤al gaz kaynakl› CO2 emisyonlar›, karbon
yakalama ve depolama (CCS) teknolojisi ile daha
da azalt›labilir. CCS, elektrik üretiminden
kaynaklanan CO2 emisyonlar›n›n %90'›n› ortadan
kald›rabilir ve daha düflük karbonlu bir gelece¤e
giden yolda kilit rol oynayabilir.
Do¤al gaz, Shell'in toplam üretiminin yar›s›ndan
fazlas›n› oluflturur ve müflterilerimiz taraf›ndan elektrik
üretiminde, endüstriyel üretime güç sa¤lanmas›nda,
evlerin ›s›t›lmas›nda, gemi ve kamyonlar›n yak›t
ihtiyac›n›n giderilmesinde kullan›l›r.

SIVILAfiTIRILMIfi DO⁄AL GAZ

S›v›laflt›r›lmıfl do¤al gaz (LNG) ifllemi, do¤al gaz›n
uzun mesafeler kat edilerek dünya genelindeki farkl›
pazarlara kolayca tafl›nabilmesini sa¤lar. Shell,
dünyan›n en büyük LNG tedarikçilerinden biridir.

‹lk yüzer LNG tesisimizin inflas›
Güney Kore'de devam etmektedir.

Yüzer LNG

Yüzer s›v›laflt›r›lmıfl do¤al gaz (FLNG) tesisleri, boru
hatt›, karada bulunan tesisler ve altyap› ihtiyac›n›
ortadan kald›rarak s›v›laflt›r›lmıfl do¤al gaz›n (LNG)
denizde üretimini, s›v›laflt›r›lmas›n›, saklanmas›n› ve
deniz yoluyla tafl›nmas›n› mümkün k›lar. ‹lk FLNG
tesisimiz Prelude FLNG (Shell hissesi %67,5) Bat›
Avustralya aç›klar›nda infla edilmektedir.

Tafl›ma için LNG

S›v›laflt›r›lm›fl do¤al gaz (LNG), motorin ve a¤›r
akaryakıt için alternatif bir tafl›ma yak›t› olarak
kullan›labilmektedir. LNG ile çalıflan kamyon ve
gemiler daha sessizdir ve daha az CO2 emisyonu
üretirler. Shell, Hollanda'n›n Rotterdam Liman›'ndaki
Avrupa'ya Gaz Eriflimi (Gate) terminalinde, yeni
LNG tafl›ma altyap›s›n› kullanan ilk müflteri olaca¤›n›
2014 y›l› içerisinde duyurmufltur.

GAZDAN SIVIYA DÖNÜfiÜM

Gazdan s›v›ya dönüflüm teknolojimiz, bir dizi akıflkan
ürünün üretilmesi için ham petrol yerine do¤al gaz
kullan›m›n› mümkün k›lar. Bunlar›n aras›nda araba
ve uçaklar için daha temiz yak›tlar›n gelifltirilmesi ve
kimyasal madde ile madeni ya¤lara yönelik
materyallerin üretilmesi yer almaktad›r.

SIKIfiMIfi GAZ VE PETROL

Shell flu anda Kolombiya, Arjantin, Türkiye ve Güney
Afrika gibi ülkelerde yürüttü¤ü arama projelerinin
yan› s›ra ABD, Kanada ve Çin'de birçok s›kıflmıfl
gaz ve petrol üretim projesine sahiptir. Shell, s›kıflmıfl
gaz ve petrol operasyonlarının emniyetli ve sorumlu
bir flekilde yürütülmesinin teflvikinde önderlik
yapmaktad›r.
Shell, karada yürüttü¤ü s›kıflmıfl gaz ve petrol
faaliyetlerine yön veren befl küresel prensibi gelifltirmifl
ve uyarlamıfltır.
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RÖPORTAJ

KUZEY KUTBU: ANN PICKARD ‹LE SORU-CEVAP

Ann Pickard
Baflkan Yard›mc›s›,
Kuzey Kutbu ve Alaska
Neden Kuzey Kutbu’nda arama faaliyetleri
yürütüyorsunuz?
Dünya nüfusunun 2050 y›l›na kadar 7 milyardan 9
milyara yükselece¤ini göz önünde bulundurursak,
gelecek kuflaklar için ciddi bir enerji kayna¤›
oluflturabilecek Kuzey Kutbu aramalar›m›z büyük
önem tafl›yor. Günümüzde, dünyadaki petrolün
%10'u ve do¤al gaz›n %25'i Kuzey Kutbu
bölgesinden sa¤lan›yor.
Kuzey Kutbu’nda yaflayan uluslar ne istiyor?
Kuzey Kutbu’ndaki do¤al kaynaklar›n sahibi Kuzey
Kutbu ülkelerinde yaflayan insanlard›r ve bu
kaynaklar›n gelifltirilip gelifltirilmeyece¤i tamamen
onlar›n inisiyatifindedir. Söz konusu uluslar, bu hayati
öneme sahip ve uzun vadeli ekonomik güvence
kayna¤›n›n keflfedilmesi konusunda Shell ve di¤er
flirketlerin yard›m›n› istediler. Bu sebeple, Kuzey
Kutbu’ndaki aramalar›n hayati ekosistemleri koruyan,
yerel topluluklar›n yaflama biçimine sayg› gösteren,
insan hayat›n› güvence alt›na alan ve sektörümüzdeki
her operatör için yüksek performans standartlar› teflvik
eden bir flekilde yürütülmesi oldukça önemlidir.
Shell'in petrol s›zıntısına neden olmayaca¤›n› nas›l
temin edebilirsiniz?
Arama sondaj kuyularımız› yaln›zca Temmuz ay›
itibariyle bafllayan aç›k deniz mevsiminde yaz aylar›
boyunca gerçeklefltirebiliriz. Ancak elbette ki olas›
s›z›nt›lar konusunda hiçbir varsay›mda bulunamay›z.

Alaska'da son derece etkili bir petrol s›z›nt›s› eylem
plan›na sahibiz: Planlar›m›z› düzenli olarak test ediyor
ve di¤er sektör paydafllar›, kamu kurumlar›, bilim
insanlar› ve petrol s›z›nt›s› uzmanlar› ile birlikte büyük
ölçekli tatbikatlara müdahil oluyoruz.
Ayr›ca sektörümüz, öngörülmeyen en kötü durum
senaryolar›na karfl› sa¤lam ve k›r›lmıfl buz üzerine
dökülmüfl olan petrolü bulup ortadan kald›rabilecek
teknolojiler de gelifltirmifltir.
Shell'in 2012 Alaska keflif program› iyi gitmedi.
Shell bundan nas›l bir ders ç›kard›?
Deneyimlerimizden çok fley ö¤rendik. Asl›nda sondaj
çalıflmalar›m›z çok iyi gitmiflti, ancak bu baflar›ya
gölge düfltü. Yeni tasarlan›p kurulmufl petrol depolama
sisteminde teslimat gecikmeleri yafland›. Noble
Discoverer sondaj kulesinde, flimdilerde çözüme
ulaflt›rdı¤›m›z denizle ilgili baz› problemler olufltu.
Ayr›ca Kulluk sondaj kulesinin zemine oturtulmas› da
ters gitti ve sonuç olarak bu kulenin, 2014'te devreden
ç›kar›l›p geri dönüflümü yap›ld›. Bu deneyimler
sonucunda, planlama ve süreçlerimizi iyilefltirdik,
Shell ve yüklenicilerimiz nezdinde Kuzey Kutbu
organizasyonumuzu güçlendirdik.
Sorular ve Cevaplar bölümünün tam metni,
Shell 2014 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer almaktad›r.
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MEKTUP

N‹JERYA: MUTIU SUNMONU’DAN MEKTUP

Mutiu Sunmonu
Nijerya Shell fiirketleri Baflkanı
(2010-2015)
1970'lerin sonunda Shell'de çalıflmaya baflladı¤ımda,
Nijerya’n›n petrol ve do¤al gaz endüstrisi a¤›rl›kl›
olarak uluslararas› petrol flirketleri taraf›ndan kontrol
ediliyordu. Yaklafl›k 40 y›l sonra geriye baktı¤›mda,
en çarp›c› geliflme olarak endüstrinin her seviyesinde
yükselen ba¤›ms›z Nijeryal› flirketler görüyorum.
Gitgide daha fazla Nijeryal› flirket, petrol ve do¤al
gaz sahalar›yla ilgili yat›r›m yapmak ve baz›
durumlarda bu sahalar› gelifltirmek ve iflletmek üzere
uluslararas› petrol flirketlerinin varl›k satıfllar›ndan
istifade ediyor. Bu durumu, Nijerya'daki petrol ve
do¤al gaz endüstrisinin uzun vadeli sürdürülebilirli¤i
için iyiye iflaret eden heyecan verici bir e¤ilim olarak
de¤erlendiriyorum.
Bu tesadüfi bir oluflum de¤il. Baflta Shell olmak üzere
birçok uluslararas› petrol flirketi, Nijerya'da teknik
aç›dan vas›fl› bir iflgücü ve yüklenici grubu oluflturmak
için y›llard›r yat›r›m yap›yor. Bugün, tüm Nijerya
Shell fiirketleri’nin (SCiN) Yönetici Direktörlerinin
Nijeryalı olmasından gurur duyuyorum.
En önemli katk›y› halk›m›z›n aras›ndan mühendisler,
proje müdürleri, liderler ve giriflimciler yetifltirerek
gerçeklefltirdi¤imize inan›yorum: Shell Petroleum
Development Company of Nigeria (SPDC) ve Shell
Nigeria Exploration and Production Company
çalıflanlar›n›n %95'i Nijeryal› iken, 2014 y›l›nda
SCiN kontratlar›n›n %90'› Nijeryal› flirketlere verilmifltir.

Buna ra¤men, küresel petrol ve do¤al gaz
endüstrisindeki en istikrars›z çalıflma alanlar›ndan biri
olmaya devam eden Nijerya’da, petrol ve do¤al
gaz endüstrisi ve SCiN için zorluklar devam ediyor.
Benim Baflkanl›k dönemim boyunca sürdürülebilirlik
alanında yaflanan en büyük zorluk ham petrol h›rs›zlı¤›
oldu. SCiN'nin Nijerya'daki hükümet ve yerel
topluluklar›n gözünde bir ortak olarak güvenilirli¤i,
çevresel yükümlülüklerimizi sorumlu ve fleffaf bir flekilde
yerine getirmemize ba¤l›d›r.
Ham petrol h›rs›zlı¤›ndaki artıfl ve baz› yataklara
ulafl›mda yerel topluluklardan izin alma konusunda
yaflanan zorluklara ra¤men, petrol s›z›nt›lar›n› önleme,
müdahale etme ve temizleme performans›m›z son
y›llarda geliflme göstermifltir. Bu kapsama s›z›nt›lara
müdahale edilmesi ve sahalar›n iyilefltirilmesi konusunda
yerel halk›n e¤itilmesi de girmektedir. Baflkanl›k
dönemim boyunca en çok gurur duydu¤um baflar›lar
aras›nda, yerel içerik uygulaması alanındaki sektör
lideri konumumuz, yerel topluluklar ile birlikte sorumlu
biçimde yaptı¤›m›z çalıflmalardaki geliflme ve s›z›nt›
raporlar› ile fleffafl›k aç›s›ndan lider konumda olmam›z
dolay›s›yla yerel sivil toplum kurulufllarından aldı¤›m›z
takdir bulunmaktad›r.
Mektubun tamamı Shell 2014 Sürdürülebilirlik
Raporu’nda yer almaktadır.
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IRAK

PETROLLÜ KUMLAR

Shell ve enerji endüstrisi, istihdam› artt›rmak,
becerileri gelifltirmek ve toplumlara yard›mc›
olmak konusunda önemli bir rol oynama
potansiyeline sahiptir.

Kanada'n›n petrollü kumlar›, hem Kuzey
Amerika hem de dünya geneli için en önemli
enerji kaynaklar›ndan biridir.

Irak'ta, yakılan gazlar gibi etkilerimizi de¤erlendiriyor
ve operasyonlar›m›z› çevreleyen ortam› iyilefltirmeye
çalıfl›yoruz. Shell taraf›ndan Güney Irak'ta yürütülen
Majnoon projesi kapsamında (Shell hissesi %45),
dünyadaki en büyük petrol sahalarından birinde
petrol üretimi yapılıyor.
Irak'taki petrol üretimi s›ras›nda ortaya ç›kan do¤al
gaz›n ço¤u flu anda yakılıyor. Bu gaz›n Irak'ta
elektrik üretiminde kullan›lmak üzere tutulmas›
konusunda ortaklar›m›zla iflbirli¤i yap›yoruz. Irak'›n
güneyinde, Basrah Gas Company (BGC, Shell
hissesi %44), di¤er flirketler taraf›ndan iflletilen petrol
yataklar›nda, normalde yan›p gidecek olan gaz›
tutuyor. BGC, Irak tarihindeki en büyük yakma
azaltma projesidir.

Enerji ve su yo¤unluklu olan petrollü kumlar, sorumlu
bir flekilde ifllenmelidir. Petrollü kum tesislerimizi sorumlu
ve verimli bir flekilde iflletmeyi ve karbondioksit sal›mlar›,
su, at›k ve arazi yönetimin iyilefltirilmesi yoluyla çevre
üzerindeki etkimizi azaltmay› amaçl›yoruz. At›k
yönetimine ve kaz› yan ürünlerinin (maden at›klar›)
azalt›lmas›na yönelik standartlar da dahil olmak üzere
bir tak›m düzenlemeler do¤rultusunda hareket ediyoruz.
Maden at›klar›, at›k göletlerine toplan›yor ve böylece
kum alta çökerken su geri dönüflüm ile geri
kazanılabiliyor. Yerel su kaynaklar›n›n kirlenmesini
önlemek ve do¤al yaflam ve çevre için riski en aza
indirmek amac›yla at›k ifllemlerimizi çok dikkatli
yürütüyoruz.

2014 y›l›nda Majnoon'da yakılan gaz seviyesi
üretim ile orant›l› olarak yükseldi. Gelecek üç y›l
içerisinde bu yakmay› azaltmak için projeler
haz›rlad›k. ‹lk ticari üretim gaz› projesinin, 2015
y›l› sonu itibariyle yerel pazara elektrik sa¤lamas›
bekleniyor.

Ayr›ca çevresel etkimizi azaltmak üzere kendi
projelerimizi tasarl›yoruz. fiu anda Alberta'da inflas›
devam eden Carmon Creek projemiz bir adet su
yeniden kullan›m sistemini, at›k gaz›n santrale enerji
sa¤lamak için kullan›mını sa¤layan sistemi, arazi
kullan›m›n› azaltmak için gelifltirilmifl bir arazi geri
kazan›m stratejisini ve yerel canl›lar› koruma konusunda
gerekli önlemleri içeriyor.

Irak'ta, özellikle genç nüfus aras›nda çok yüksek bir
iflsizlik oran› mevcut. ‹fl gücümüze Irakl›lar› dahil
ediyor ve mümkün oldu¤unca yerel yüklenici ve
tedarikçilerle çalıflıyoruz.

Yerel topluluklar da dahil olmak üzere, petrollü kum
tesislerimizden etkilenebilecek veya bu konuda
endifleleri bulunan pek çok kifli ile iletiflim halinde
faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Irak, Majnoon e¤itim merkezimizde
devam eden bir ders.

Bir müfettifl, Kanada'daki Shell Albian
Sands'de ekipmanlar› test ediyor.
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DER‹N DEN‹Z

YAKITLARIMIZ VE
ÜRÜNLER‹M‹Z

Shell, 1978 y›l›nda Meksika Körfezi'nde
300 metre derinlikte yer alan Cognac
yata¤›ndaki derin deniz kefliflerine ve üretim
faaliyetlerine öncülük etmifltir.

Shell olarak sürücülerin, gemilerin ve hava
yollar›n›n, araç ve filo enerji verimlili¤ini
artt›rmalar› için tafl›t yak›tlar›, madeni ya¤lar
ve hizmetler gelifltiriyor ve sa¤l›yoruz.

Günümüzün teknolojik geliflmeleri 1978
y›l›ndakinden on kat daha derinde çalıflmam›za
imk‚n tan›yor. S›k› emniyet prosedürlerine sahip olan
derin deniz projelerimizin tümü, tasar›m, infla ve
bak›m konular›ndaki ayr›nt›l› standartlarla uyumludur.

Tafl›t yak›tlar›m›z ve ürünlerimiz, ulafl›m›n çevresel
etkisini azaltmaya yard›mc› olabilmektedir ve bu,
dünya genelinde ulafl›m›n giderek yo¤unlaflt›¤› ve
emisyonun azalt›lmas›yla ilgili düzenlemelerin giderek
kat›lafltı¤ı göz önüne alındı¤›nda oldukça önem
kazanmaktadır.

fiu anda befl k›tada derin deniz projeleri yürütüyoruz.
2014 y›l›nda, dört yeni projede üretime bafllad›k.
Daha derin ve daha zorlu çalıflma ortamlar›na
do¤ru ilerledikçe, sürekli olarak prosedürlerimizi
gözden geçiriyor, ekipmanlar›m›z› gelifltiriyor ve
çalıflanlar›m›z için e¤itim olana¤› sa¤l›yoruz. Böylece
çalıflanlar›m›z›n ve yüklenicilerimizin emniyetini temin
ederken, kuyular›m›zda ak›nt› ve s›z›nt›lar› önlemifl
oluyoruz.
Derin deniz kuyular›na dair tasar›m, sondaj ve
iflletme standartlar›m›z, kuyularda meydana
gelebilecek ani ve kontrolsüz petrol veya gaz akıfl›na
karfl› en az iki bariyer kurulmas›n› gerektiriyor. Petrol
ve gaz endüstrisi ile birlikte çalıflarak, petrol s›z›nt›s›na
karfl› acil müdahale kapasitemizi gelifltiriyoruz.
Her derin deniz projesinin bafl›nda, çevre ve
deniz canl›lar› üzerindeki potansiyel etkileri
de¤erlendiriyoruz, söz konusu etkileri yönetmek
ve azaltmak üzere ad›mlar at›yoruz.

Shell'in do¤al gazdan s›v›ya dönüflüm teknolojisi,
madeni ya¤lar ve kimyasallar da dahil olmak üzere
bir dizi s›v› ürünün ham maddesi olarak ham petrol
yerine do¤al gaz kullan›lmas›na imkan tan›yor. Shell,
2014 y›l›nda dünya çap›nda kimya sektörüne do¤al
gaz temelli s›v› ve çözücüler sunan ilk flirket oldu. Bu
ürünler biyolojik olarak parçalanabilmektedir ve do¤aya
daha az zararl›d›r. Ayr›ca boya ve kaplamalarda,
mürekkeplerde, su ar›t›m›nda ve tüketici ürünlerinde
de kullan›labilmektedir.
Bunların yanı sıra, müflterilerimizin araç kullanma
alıflkanl›klar›n› da de¤ifltirerek daha fazla enerji
verimlili¤i sa¤lamalar›na yard›m ediyoruz. Shell
FuelSave Hedef Bir Milyon kampanyas›, bir milyon
sürücünün yak›t ve para tasarrufu yapmas›n› hedefliyor.
Kampanya kapsam›ndaki çevrimiçi oyunlar, sürücülere
araç kullanma becerileri kazand›r›yor ve araç kullanma
masraflar›n› azaltma ve daha fazla yak›t tasarrufu
sa¤lama konusunda ipuçlar› veriyor. fiimdiye kadar
kampanyaya yaklafl›k 420.000 sürücü kat›ld›.

Nijerya aç›klar›nda bulunan Bonga North West.
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B‹YOYAKITLAR

GELECE⁄‹N TEKNOLOJ‹LER‹

Biyoyak›t, çok çeflitli bitki ve g›da
at›klar›ndan üretilebilen, yenilenebilir bir
yak›t türüdür. Petrol ve motorin gibi mevcut
yak›tlar ile karıflımı yapılabilir.

‹novasyon ve yeni ve ileri teknolojilerin
gelifltirilmesi, iflimizin temelini oluflturuyor.

Arazi kullan›m›n›, çevreyi ve yerel topluluklar›
korumak için biyoyak›t üretimi sorumlu bir biçimde
gerçeklefltirilmelidir. Biyoyak›tlar, enerji karmasının
de¤erli bir parças›n› oluflturmaktad›r ve tafl›ma
sektöründeki karbondioksit (CO2) emisyonlar›n›n
azalt›lmas›nda daha düflük maliyetli bir seçenek
sunmaktadır.
Shell biyoyak›tlarla ilgili üç temel alanda faaliyetlerini
sürdürüyor. Raízen ortak giriflimi sayesinde dünyadaki
en büyük biyoyak›t üreticilerinden biriyiz ve kendi
yak›tlar›m›zla karıfl›m için sat›n aldı¤›m›z bir biyoyak›t
tedarik zincirimiz mevcut olup ileri düzeyde
biyoyak›tlar›n gelifltirilmesi için çalıflmalar yürütüyoruz.
2014 y›l›nda, dünya genelinde petrol ve motorin
karıfl›mlar›nda yaklafl›k 9 milyar litre biyoyak›t
kullanarak dünyan›n en büyük ölçüde biyoyak›t
karıflt›ran flirketlerinden biri haline geldik. At›k ürün
veya selülozik biyokütle gibi sürdürülebilir
hammaddelerden biyoyak›t üretmenin yeni yollar›n›
bulmak için yat›r›m yapmaya devam ediyoruz.
Raízen, fleker kamıfl› at›klar›ndan geliflmifl biyoyak›t
üretmek için Brezilya'da bir santral infla etti.
Söz konusu teknoloji, Logen Energy taraf›ndan
sa¤lanmıflt›r.
Raízen'de üretilen biyoyak›t, Rio de
Janeiro'daki (Brezilya) bu Shell
istasyonunda mevcuttur.

Shell, uluslararas› petrol ve gaz flirketleri aras›nda
araflt›rma ve gelifltirmeye en çok yat›r›m yapan
flirketlerden biridir. 2014 y›l›nda, araflt›rma ve
gelifltirme (ARGE) için 1.2 milyar dolardan fazla
harcama yapt›k. 2009'dan bu yana ARGE
yat›r›m›m›z›n yaklafl›k 1 milyar dolarl›k k›sm›,
daha düflük karbonlu teknolojilere yöneliktir.
Shell birçok alanda inovasyon yapmaktad›r.
GameChanger, Shell Technology Ventures ve
Shell TechWorks gibi programlar yoluyla daha h›zl›
ve daha uygun maliyetler ile yeni fikirleri ve daha iyi
teknolojileri gelifltirmemize yard›mc› olan çok çeflitli
araçlar, programlar, ortaklar ve fonlama
metotlar›na sahibiz.
Dünyan›n karfl› karfl›ya oldu¤u en önemli iki sorun,
giderek artan enerji talebi ve CO2 emisyonlar›n›n
azalt›lmas› ihtiyac›d›r. Belirli alternatif ve yenilenebilir
enerji seçeneklerinin gelifltirilmesi ve mevcut enerjinin
daha temiz bir hale getirilmesi gibi yeni enerji
çözümlerinin öncüsü olmak istiyoruz.
Shell bünyesinde bu alanlar özelinde çalıflan ekiplerimiz
bulunuyor. Bu kapsama, yenilenebilir enerji üretimi,
rüzgar enerjisi, da¤›t›lan enerji ve enerji depolanmas›,
hidrojen tafl›mas› ve biyoyak›tlar giriyor.

GlassPoint'in solar teknolojisi, gelifltirilmifl
petrol geri kazan›m›nda kullan›lmak üzere
buhar üretmek için bir serada aynalar
kullan›yor. Amal, Oman.

PERFORMANSIMIZ
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PERFORMANSIMIZ
Çevre üzerindeki etkimizin azalt›lmas›,
operasyonlar›m›zın bulundu¤u toplumlardaki
komflular›m›zla sa¤lanması ediyoruz. Shell olarak

2014 y›l›ndaki emniyet, ekonomik, çevresel ve sosyal
performans›m›za dair veriler afla¤›da yer almaktadır.

DO⁄RUDAN SERA GAZI EM‹SYONLARI

TOPLAM KAYDA GEÇ‹R‹LEB‹L‹R
VAKA SIKLI⁄I

milyon ton CO2 eflde¤eri
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TEMEL B‹LG‹LER

%2

%10

Dünya petrol üretimindeki pay›m›z

2014'te dünyada sat›lan LNG'deki pay›m›z

%3

13.7

Dünya gaz üretimindeki pay›m›z

Düflük gelirli ülkelerde harcanan miktar

%51.8

1.2

2014 y›l›nda do¤al gaz üretim pay›m›z

2014'te yaklafl›k ARGE harcamas›

14.7

342

M‹LYAR

$

2014 y›l› geliri

150

M‹LYON

M‹LYAR

M‹LYAR

$

$

M‹LYON

$

Çalıflanlar›n e¤itimi ve gelifltirilmesine harcanan
miktar

$

1,074

2013 ve 2014'te, LNG filomuzun sa¤ladı¤› yak›t
tüketimi tasarrufu

Shell Tedarikçi Prensiplerine uygun olmadı¤›
de¤erlendirilen tedarikçi say›s›
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$
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Çalıflma faaliyetlerinden elde edilen nakit ak›fl›

Dünya çap›nda günlük perakende müflteri say›s›

14.3

2014

M‹LYAR

$

Dünya çap›nda ödenen gelir vergisi

En iyi emniyet performans› y›l›m›z

BU RAPOR HAKKINDA

Bu özet rapor, 2014 Shell Sürdürülebilirlik Raporu'nun k›salt›lmıfl versiyonudur.
Daha fazla bilgi için lütfen 2014 Shell Sürdürülebilirlik Raporu'nu okuyunuz.
Herhangi bir tutars›zl›k durumunda, 2014 Shell Sürdürülebilirlik Raporu
geçerlidir.

Raporun tamam›na buradan ulaflabilirsiniz:
www.shell.com/sustainabilityreport
Tasarım: Conran Design Group

