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CEO’DAN ÖNSÖZ
“ 2011 ÖZET SÜRDÜREBİLİRLİK
RAPORUMUZA HOŞGELDİNİZ!”

Ekonomik çalkantıların devam ettiği, bu yüzden
de sürdürülebilir gelişmeyi iş kararlarımızın
merkezine yerleştirme yaklaşımımızın ne kadar
doğru olduğunu bir kez daha kanıtlayan bir yılı
geride bıraktık. Yaklaşımımızın özü, büyük enerji
projelerimizi planlamada, gerçekleştirmede ve
işletmede, emniyeti, çevreyi ve toplumu temel
almada yatıyor. Biz, insanlara sağladığımız
enerjinin doğru şekilde üretilmesi ve sunulması
gerektiğine inanıyoruz.
Süregelen zorlu ekonomik koşullara ve bazı
ülkelerde yaşanan büyük sosyal değişimlere
baktığımızda, dünyamızın daha uzun vadeli
sorunları gözardı etmemesi gerektiğini açıkça
görüyoruz.
Şu an dünyamızda 7 milyar kişi yaşıyor ve bu
sayının 9 milyara çıkması öngörülen 2050 yılına
doğru yol almaktayız. Önümüzdeki onyıllarda,
büyük ekonomiler gelişmek için enerji tüketmeye
devam edecekler. Gelişmekte olan ülkelerde
nüfusun büyük bir kesminin refah düzeyi yükselecek,
insanlar ilk televizyonlarını, buzdolaplarını veya
otomobillerini alacaklar. Kısacası dünya daha
fazla enerjiye ihtiyaç duyacak.
Fosil yakıtlar ihtiyaç duyulan enerjinin büyük bir
bölümünü karşılamaya devam edecek ve bu yakıtlar
arasında daha temiz bir şekilde yanan doğal
gazın oynadığı rol artacak. Ulaşımda kullanılan
düşük karbonlu biyo-yakıtlar da dahil olmak üzere
yenilenebilir enerjinin payı da sürekli yükselecek.
Sürdürülebilir bir enerji sistemi inşa etmek
için, uygulanabilir politika ve çözümlerin

geliştirilmesinde daha ileri düzeyde bir işbirliği ve
liderliğe, vizyona ve aksiyona ihtiyacımız var. Bizim
gibi büyük şirketler, kamu ile özel sektör arasında
ve sektörler arasında global işbirliğinin teşvik
edilmesinde önemli bir rol oynayabilir.
Biz Shell olarak, ekonomilerin sağlıklı bir şekilde
gelişebileceği daha istikrarlı bir dünya için
bugün yapabileceğimiz en önemli katkının,
daha temiz, daha güvenilir ve daha uygun fiyatlı
enerjiyi sorumlu bir yaklaşımla sunmak olduğuna
inanıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için ise yerel
toplumlar, diğer şirketler, hükümetler, tüketiciler
ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz.
Shell için en öncelikli konu emniyettir. Bu konuda
son derece sıkı standartlarımız vardır. Emniyet
konusunda işlerin planlandığı gibi gitmediği bir
durumda süratle ve kararlı bir şekilde harekete
geçeriz, ve meydana gelen her vakayı araştırır,
öğrenmeye ve performansımızı iyileştirmeye
çalışırız.
Sürdürülebilirlik için, esnekliği ve adaptasyon
yeteneğini planlarımız ve operasyonlarımızın
ayrılmaz bir parçası kılmamız zorunludur. Topluma
olumlu bir katkıda bulunmaya devam etmemiz,
ancak geleceğin zorluklarıyla başa çıkma
yeteneğimizi muhafaza etmemizle mümkündür.

Peter Voser
İcra Kurulu Başkanı - CEO
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YAKLAŞIMIMIZ
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM VE
FAALİYETLERİMİZ
Amacımız toplumun enerji ihtiyacının
ekonomik, çevresel ve toplumsal olarak
sorumlu bir şekilde karşılanmasına yardımcı
olmaktır.
Deneyimlerimiz bize, faaliyet gösterdiğimiz
toplumlarla işbirliği içinde çalışmanın projelerimizden
daha büyük yararlar sağlamamıza ve bu yararları
paylaşmamıza yardım ettiğini gösterdi. Böyle
işbirliklerinin kendi işimiz açısından da avantajları
mevcuttur. Proje planlama gibi erken bir evrede
çevremizdeki toplumun görüşlerini kararlarımıza
dahil ederek, projelerin daha verimli bir şekilde
tasarlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlıyor,
gecikmelerin önüne geçebiliyoruz. Toplumlarla
erken evrede işbirliğine giderek insanların geçim
araçlarında ve ticari yaşamlarında aksaklıklara yol
açmıyor, doğal yaşam ve biyo-çeşitlilik üzerinde
etkilerin azaltılmasını sağlıyoruz.
Yerel toplumların yanı sıra hükümetler, çevre
uzmanları ve sivil toplum kuruluşları ile de birlikte

çalışıyor ve böylece daha etkin projeler geliştiriyor
ve gerçekleştiriyoruz. Boru hattı güzergahlarında,
ya da sismik araştırmaların takvimlerinde yapılan
ayarlamalar; toplumsal veya doğal yaşam üzerindeki
etkileri en aza indirmek üzere komşularımızla
erken evrelerde yürütülen işbirliklerinin, ve bunun
yaklaşımımız üzerindeki olumlu etkilerinin örnekleridir.
Yeni bir proje geliştirdiğimizde, ya da mevcut bir
tesisimizi genişletme planları yaptığımızda, insan
ve çevre üzerindeki potansiyel etkileri belirlemeyi ve
bunlara karşı önlem almayı içeren prosedürlerimizi
uygulamaya koyarız. Bir projeye devam edip
etmeyeceğimizi belirleyen temel karar noktaları
mevcuttur. Her aşamada, ticari ve teknik faktörlerin
yanı sıra, mevzuata, çevre ve toplumsal yaşama ilişkin
etkileri değerlendirmeye tabi tutarız.
Riskleri ve fırsatları anlamak ve bunları yönetmek
için çevre, toplum ve sağlık üzerindeki etkileri
değerlendiririz. Projenin tüm yaşam döngüsü süresince
bu değerlendirmelerden çıkan sonuçları dikkate alır
ve gereğini yerine getiririz. Yatırım kararını alırken
projeden kaynaklanacak CO2 emisyonlarının
potansiyel maliyetlerini de göz önünde bulundururuz.

 Çalışanlarımız ve onların esenliği, enerji tedariğini sorumlu bir şekilde gerçekleştirebilmemiz için önemlidir.
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Emnİyet
Emniyet, enerji tedariğini sorumlu bir şekilde
gerçekleştirmemizde hayati bir rol oynar.
Emniyet her zaman en öncelikli konumuz ve
faaliyetlerimizi yürütme şeklimizi belirleyen
temel bir değerdir. Hedefimiz; sıfır ölümlü kaza
ve çalışanlarımıza, müteahhitlerimize ya da
komşularımıza zarar verecek ya da tesislerimizi riske
sokacak hiçbir olaya meydan vermemektir. Şirketimiz
için çalışan kişilerin (Sayfa 15) ve tesislerimizin
emniyet koşullarını sürekli iyileştirmeye devam
ediyoruz. Ne var ki 2011 yılında sürekli tetikte
olmamız ve operasyonlarımızın emniyeti üzerinde
odaklanmayı sürdürmemiz gerektiğini ortaya koyan
bazı vakalar yaşandı.
Emniyet konularını, çok sıkı kurallara bağlı süreçler
aracılığıyla ve emniyet kültürünü günlük yaşamımızın

ayrılmaz bir parçası kılarak yönetmekteyiz. Tüm
operasyonlarımızda uyulması gereken ve sağlık,
emniyet, güvenlik, çevre ve sosyal performans
alanlarını içeren bir dizi standartlarımız yürürlüktedir.
Bizim için çalışan herkes ve işletmesini üstlendiğimiz
ortak girişim şirketleri, emniyet kurallarımızı
uygulamak, emniyetsiz durumlara müdahale etmek,
komşularımıza ve çevremize karşı saygılı olmak
zorundadır. Sözleşmeli olarak çalıştığımız şirketleri ve
kontrolümüzde olmayan ortak girişim şirketlerini de
çalışanları arasında emniyet kültürünü yerleştirmeye
teşvik ederiz.
Emniyet performansımız, zorunlu 12 Hayat Kurtaran
Kuralı yürürlüğe koyduğumuz 2009 yılından bu
yana gözle görülür bir gelişme gösterdi. Bu kurallar,
yüksekte emniyetli çalışma ve araç sürerken hız
yapmama dahil günlük faaliyetlerimizdeki bir dizi
yüksek riskli alana odaklanıyor.

ÖNLEME VE MÜDAHALE ETME
Kazaları önleme ve riskleri yönetme; işimiz açısından da, operasyonlarımızın yakınlarında yaşayan
toplumların emniyeti bakımından da hayati öneme sahiptir. Çalışanlarımıza, yüklenicilerimize, komşularımıza
ve çevreye zarar verme potansiyeline sahip kazalar konusunda Shell iki aşamalı bir yaklaşım benimsemektedir.
Öncelikle bir kazaya yol açabilecek riskleri belirler ve değerlendirmesini yapar, bu riskleri azaltacak ya da
ortadan kaldıracak önlemleri alırız. Aynı zamanda bir kazanın meydana gelme olasılığına karşı hazırlığımızı
yaparız. Böylece olay meydana geldiğinde müdahaleye hazır durumda olmayı güvence altına alırız.
İnsanlar ve çevre üzerinde oluşabilecek etkileri en aza indirmek için birden fazla müdahale önlemimiz vardır.
Çalışanlarımız, petrol döküntüsü ya da yangın gibi acil durumlarda müdahale planları hazırlar ve bunların
tatbikatlarını yaparlar. Yaklaşımımızı sürekli olarak geliştirmek amacıyla müdahale plan ve prosedürlerimizi
sınamak için yerel acil durum müdahale birimleri ve kamu yetkilileriyle yakın bir işbirliği içinde çalışırız.
 İngiltere’de, Kuzey Denizi’nde bir platformda emniyet tatbikatı.
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toplum
Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz toplumlar
üzerinde olumlu bir etkimiz olmasını
amaçlarız.
Faaliyetlerimiz, ilgili bölgelerdeki toplumlar için yeni iş
olanakları yaratabilir ve ikmal zincirleri üzerinden yerel
ekonomilerin gelişmesine katkıda bulunabilir.
Faaliyetlerimizin aynı zamanda bazı kaygılara da yol
açabileceğinin bilincindeyiz. Bu kaygıları gidermek ve
faaliyetlerimizden elde ettiğimiz faydaları paylaşmak
için çevre toplumlar ile işbirliği içinde çalışmalar
yapıyoruz.
Bütün büyük boyutlu projelerimiz ve tesislerimiz,
faaliyetlerinin toplumsal yaşam üzerinde yaratabileceği
etkileri değerlendirmek ve bunları en aza indirmek için
birer sosyal performans planına sahip olmak
zorundadır. Yeni projeler geliştirirken de, her iki taraf
için de yararlar sunacak yaklaşımlar belirlemek, onların
ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek üzere yerel
toplumlarla yakın bir işbirliği içinde çalışırız. Bu
yaklaşımımız karar alma ve faaliyetlerimizi yürütme
biçimlerimizi geliştirmektedir.

Yerel toplumlarla doğrudan temas halinde çalışan
personelimizin becerilerini geliştirmek için de
çalışmalar sürdürmekteyiz. 2011’de uzmanlarımıza
pratik, yol gösterici bilgiler veren bir sosyal performans
elkitabı yayınladık. Geliştirdiğimiz değişim programı
da bu uzmanların birbirlerinin deneyimlerinden dersler
çıkarmalarına yardımcı oluyor.
Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz toplumların bir parçası
olmak, elde edilen yararları paylaşmak anlamına
geliyor. Bu amaçla mümkün olduğunca hizmet ve ürün
alımlarımızı yerel tedarikçilerden yapıyoruz. 2011
yılında, gelir seviyesi daha düşük ülkelerden yaklaşık
12 milyar ABD doları tutarında mal ve hizmet alımı
yaptık.
Sahip olduğumuz bilgi ve deneyim birikiminin
olumlu ve kalıcı bir etki yaratacağı sosyal sorumluluk
programlarına yatırım yapıyoruz. Sosyal
yatırımlarımızı, faaliyet yürüttüğümüz bölgelerdeki
yol emniyeti,yerel girişimciliğin geliştirilmesi ve enerji
kaynaklarına güvenilir erişim alanlarındaki projelere
yoğunlaştırıyoruz. Örneğin Shell LiveWIRE
programımız genç girişimcilere iş alanında danışmanlık
hizmeti vererek yerel girişimleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

 Nijerya, Port Harcourt’ta Shell LiveWIRE programımız aracılığıyla yerel işgücü geliştirme çalışmalarına katkıda bulunuyoruz.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Dünya nüfusu hızla arttıkça ve gelişmekte
olan ülkelerde refah düzeyi yükseldikçe
uzun dönemli enerji talebi de artıyor.
Oysa bu süreçte CO2 emisyonlarının büyük
ölçüde düşürülmesi bir zorunluluk. Shell
bu sorunla başa çıkma çabalarına katkıda
bulunmak için bugünün koşulları altında
ne mümkünse yapıyor.
Global CO2 emisyonları sorununun üstesinden
gelinmesine yardımcı olmak için dört alanda
çalışmalar yürütüyoruz: Daha fazla doğal gaz
üretiyoruz; karbon hapsetme ve depolama
teknolojisinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz;
düşük karbonlu biyo-yakıtlar üretiyoruz;
operasyonlarımızın enerji verimliliğini artırmak için
çaba harcıyoruz. Ayrıca, verimliliği artıracak ve
CO2 emisyonlarını azaltacak teknolojileri araştırma
ve geliştirme de dahil olmak üzere, CO2 alanındaki
çalışmalarımızın gözetimini ve düzenini sağlayan
geniş kapsamlı bir idari yapımız da yürürlükte.

Doğal Gaz
Toplam enerji sisteminin ürettiği CO2 emisyonlarının
üçte biri elektrik üretiminden kaynaklanıyor. Kömürle
çalışan bir elektrik santralini daha temiz şekilde
yanan doğal gazla çalıştırmak, santralin CO2
emisyonlarını yarı yarıya azaltabilir. Birçok ülkede,
daha fazla enerjiyi daha az CO2 emisyonuyla
üretebilme hedefine ulaşmanın en hızlı ve en
düşük maliyetli yolu, elektrik üretiminde doğal gaz
kullanımını artırmaktır.

Karbon hapsetme ve depolama
Karbon hapsetme ve depolama (CCS – Carbon
Capture and Storage) teknolojilerini geliştirmek
için dünyanın çeşitli yerlerindeki bir dizi projeye
destek vermekteyiz. Büyük çaplı endüstriyel
tesislere CCS sistemlerinin eklenmesi yoluyla global
CO2 emisyonlarında büyük ölçüde azalmalar
sağlanabilir.
Batı Avustralya açıklarındaki sıvılaştırılmış doğal
gaz (LNG) yatırımı olan ve dünyanın en büyük
CSS sistemine sahip olacak Gorgon (%25 Shell

hisseli) projesi de dahil bir dizi projenin ortağıyız.
İşletmeye alındığında Gorgon tesisinin yılda 3-4
milyon ton arasında CO2 emisyonunu hapsetmesi
ve yer altında depolaması bekleniyor. Kanada’daki
Quest projemiz tamamlandığında yılda 1 milyon
ton CO2 depolama potansiyeline sahip olacak.
Norveç’te ortaklarımızla birlikte, CO2 hapsetme
teknolojisini geliştirme ve test etmeye yönelik bugüne
kadar planlanmış en büyük teşhir tesisi projesini
yürütüyoruz. Mongstad’taki merkezin 2012’de
faaliyete geçmesi planlanıyor.

Biyo-yakıtlar
Dünya nüfusu arttıkça, yollardaki araç sayısı
da artmaya devam edecek. Bir yandan bundan
doğacak enerji talebi artışını karşılamak, bir yandan
da CO2 emisyonlarını sınırlamak için bütün düşük
karbonlu yakıt seçeneklerine ihtiyacımız olacak.
Benzin ve dizel yakıtının sürdürülebilir biyo-yakıtlarla
karıştırılması ile elde edilen yakıtlar ulaşım kaynaklı
CO2 emisyonlarının azaltılmasına yardımcı oluyor.
2011’de Brezilya’da ticari miktarlarda erişilebilir,
en düşük karbon içerikli biyo-yakıt olan şeker
kamışı bazlı etanolü üretmek amacıyla Raizen ortak
girişim şirketini kurduk. Ayrıca biyo-yakıtları daha
sürdürülebilir kılmak ve gıda dışı kaynaklardan
ileri teknoloji ürünü biyo-yakıtlar geliştirmek için
çalışmalar yürütüyoruz.

Enerji Verimliliği
Gerek CO2 emisyonlarının düşürülmesine katkıda
bulunmak, gerekse maliyet açısından rekabet
gücümüzü artırmak amacıyla operasyonlarımızın
verimliliğini yükseltmek için sürekli çaba harcıyoruz.
2005 yılından bu yana mevcut operasyonlarımızın
enerji verimliliğini yükseltmek amacıyla milyarlarca
dolarlık bir programı hayata geçirmekteyiz. Yeni
projelerimizi ise en başından enerjiyi verimli
kullanacak şekilde tasarlıyoruz.
Bunların yanı sıra müşterilerimize de, gelişmiş yakıt
ve madeni yağlar da dahil olmak üzere, daha
az enerji tüketmelerine yardımcı olacak ürün ve
hizmetler sunmaktayız.
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çevre
Operasyonlarımızın çevre üzerindeki
etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz.
Projelerimizin daha ilk planlama ve karar alma
aşamalarına çevreyi koruyucu önlemleri dahil
ediyoruz. CO2 emisyonlarını yönetmeye, daha az
enerji ve su kullanmaya, döküntüleri önlemeye ve
biyo-çeşitliliği korumaya çalışıyoruz.
Enerji verimliliğimizi artırma, CO2 emisyonlarını
hapsetme ve yeraltının derin katmanlarında
depolama kapasitemizi geliştirme,
operasyonlarımızda sürekli baca gazı yakma
uygulamasını azaltma ve sıkı kontrol ve standartlar
altında döküntü miktarını azaltma yönünde çalışmalar
yürütüyoruz.
Artan nüfus nedeniyle su kaynakları giderek
azaldığından, büyük boyutlu endüstriyel tesislerinin
temiz su kullanımlarını nasıl yönettikleri artık
daha da büyük bir önem taşıyor. Temiz suya olan
bağımlılığımızı azaltmak için yeni teknolojiler ve
geridönüşüm süreçleri uygulamaktayız. Bu amaçla,
su kaynaklarının az olduğu bölgelerde, su kullanımını
takip etme ve azaltma yöntemlerini belirleyen su
yönetim planlarımız yürürlüktedir.
Yeni projeler ya da mevcut tesislerimizin
genişletilmesi konusunda kararlarımızı alırken,
gezegenimizin doğal çeşitliliğini korumayı
önemli önceliklerimizden biri olarak göz önünde
bulunduruyoruz. Projelerimizin planlama aşamasında
operasyonlarımızın potansiyel etkilerini tespit etmek
için biyo-çeşitlilik değerlendirmeleri yapıyoruz.
Başta International Union for Conservation of Nature,
Wetlands International, The Nature Conservancy ve
Earthwatch olmak üzere önde gelen çevre örgütleriyle
yakın işbirliği içinde çalışmaktayız. Bu ortaklıklar,
söz konusu kuruluşların uzmanlıklarından ve pratik
önerilerinden yararlanarak bize, projelerimizin
daha tasarım aşamasında çevre açısından sorunların
tespitinde, bunların yönetiminde ve iyileştirme
fırsatlarını belirlemede yardımcı oluyor. 2011’de,
35’ten fazla projede bu örgütlerle birlikte çalıştık.

 Kenya’da Earthwatch örgütünün Dünya Mirasını
Korumak İçin İş Becerileri Programı’nda biyo-çeşitlilik
hakkında çok şey öğrendik.

KAMU GELİRLERİNDE ŞEFFAFLIK
Operasyonlarımız dünyanın dört bir yanında
hükümetlere vergiler ve devlet hisseleri yoluyla
gelir sağlıyor. Bu fonlar, ülke ekonomisini
desteklediği gibi, yerel düzeyde gelişmeye
de katkıda bulunuyor. Yapılan bu ödemelere
ve elde edilen gelirlerin nasıl kullanıldığına
ilişkin daha fazla şeffaflık, şirketler ile içinde
bulunduğumuz ve faaliyet gösterdiğimiz
toplumlar arasında güven ilişkisinin
oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.
2011’de Shell küresel ölçekte 22,6 milyar
dolar kurumlar vergisi ve 4,4 milyar dolar
telif bedeli ödemiştir. Şirket ayrıca hükümetler
adına yakıt ve diğer ürün satışlarımız
üzerinden 88,1 milyar tüketim ve satış vergisi
toplamıştır.
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FAALİYETLERİMİZ
DOĞAL GAZ
Shell, özellikle elektrik üretiminde
daha temiz şekilde yanan doğal gaz
kullanımının artırılmasının sürdürülebilir
bir enerji sisteminin yaratılması için büyük
önem taşıdığına inanmaktadır.
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre,
gezegenimizin doğal gaz kaynakları mevcut üretim
seviyelerinde 250 yıllık talebi karşılayacak kadar
boldur. Doğal gaz, elektrik üretiminde %50 daha az
CO2 emisyonuna neden olur ve ürettiği hava kirletici
maddeler de önemli ölçüde daha azdır.
Planlarımıza göre 2012’de Shell, ilk kez petrolden
daha çok doğal gaz üretiyor olacak. Doğal gaz
üretimimiz arttıkça, kaynakları geliştirmeye ve çevre
üzerindeki etkilerimizi azaltmaya yönelik gelişmiş
teknolojiler ve yeni yaklaşımlar kullanıyoruz.

Sıkışmış (tight) doğal gaz
Kaya oluşumları arasındaki boşluklarda sıkışıp
kalmış doğal gazın üretilebilir duruma getirilmesi
son yıllarda Kuzey Amerika’nın enerji
panoramasında bir devrim yarattı. Sıkışmış gazın
üretimi, gazın kaya oluşumundan ayrılmasını
sağlayan “hidrolik çatlatma” ya da “çatlatma”
denilen bir teknolojiyle mümkün olabiliyor. Aslında
bu yaklaşım son birkaç onyıldır kullanılıyordu; ancak
yeni sondaj teknikleri, çok yakın bir zamanda, tek
bir sondaj sahasından daha büyük miktarlarda
gazın üretimine olanak tanıdı. Böylece
operasyonlarımızdan kaynaklanan çevre üzerindeki
etkileri azaltmış olduk. 2011’de karada sıkışmış
gaz üretimine ilişkin, özellikle de hidrolik çatlatma
tekniği ile ilgili kaygıları gidermek üzere birkaç
yayından oluşan global kara operasyon ilkelerini
yayınladık (bkz. kutu içindeki bilgiler).

KARADA SIKIŞMIŞ PETROL VE GAZ OPERASYON İLKELERİ
Shell ve diğer önde gelen enerji şirketleri bu alanda mevcut kaynakları geliştirme ve üretmeye devam
ettikçe, sektör ölçeğinde tutarlılığı olan ve sorumluluk bilinciyle geliştirilmiş standartların belirlenmesinin
hayati öneme sahip olacağına inanıyoruz. Sektörün, doğal gaz üretim faaliyetlerinden etkilenen
kesimlerle açık bir diyalog içinde olması çok önemlidir. Çevre mevzuatını hazırlayan yetkililer
ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüş alışverişi içinde sektörde bir ilk olarak sıkışmış petrol ve gaz
operasyonlarında uygulanacak beş ilke oluşturduk ve yayınladık. Bu ilkeler, doğal gaz kaynaklarının
geliştirilmesi faaliyetlerimiz devam ederken nasıl bir çalışma anlayışını hayata geçirmeyi arzu ettiğimizi
belirlemektedir.
Bu ilkelere göre Shell:
	kuyu ve tesisleri emniyet ve sorumluluk bilinci içinde tasarlar, inşa eder ve çalıştırır;
	bu alandaki operasyonlarını, yeraltı sularını koruyacak, içilebilir su kullanımını mümkün olduğu kadar
azaltacak şekilde yürütür;
	faaliyetlerini hava kalitesini koruyacak ve kaçak emisyonları kontrol altına alacak şekilde yürütür;
	operasyonlarının çevre üstündeki etkilerini azaltmaya çalışır; ve
	faaliyetlerinden kaynaklanabilecek sosyo-ekonomik etkiler konusunda yerel toplumlarla işbirliği
içindedir.
Hedefimiz bu ilkeleri dünyadaki bütün operasyonlarımızda hayata geçirmektir. Yeni sorunlar, teknolojiler
ve mevzuatlarla karşılaştığımızda bu ilkeleri gözden geçirecek ve gerekli güncellemeleri yapacağız.
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 Sıvılaştırma teknolojisi sayesinde doğal gazı Rusya’daki Sakhalin 2 sahasından tüketicilere ulaştırabiliyoruz.

Konuya yaklaşımımız, emniyeti ve çevrenin
korunmasını operasyonlarımızın en önemli önceliği
olarak belirliyor. Sıkışmış gaz rezervleri genel olarak
temiz su akiferlerinin bin metreden daha derin bir
seviyesinde yer alır. Kuyularımız çok katmanlı çelik
koruyucu hazneler içindedir ve su seviyesinin çok
altında betonlanmış durumdadır. Ayrıca kullanılmış
suyun geridönüşümünü sağlayarak temiz su
ihtiyacımızı da azaltmaktayız.
Sondaj sahalarındaki faaliyetler ve ağır iş araçları
trafiği bölgede yaşayan toplumlar arasında bazı
endişelere neden olabilir. Bunun için de, örneğin,
ABD’de Pindale’de ve Louisiana Haynesville’deki
operasyonlarımızda tek noktadan birden fazla kuyu
delerek toprağa mümkün olduğunca az müdahale
ederek çalışabiliyoruz. ABD Pennsylvania’da
Marcellus tesislerimizdeki operasyonlarımızda suyu
tanker yerine demiryolu ile taşıyarak ağır vasıta
trafiğini azaltacak planlar üzerinde çalışıyoruz.

tekrar gaza dönüştürülüyor ve müşterilere sunuluyor.
Bugün dünyanın her köşesinde tesisleri bulunan en
büyük LNG tedarikçilerinden biri durumundayız.
Toplam LNG’nin %30’u, Shell’in ortağı olduğu ortak
girişim şirketlerinden sağlanıyor.
Üretim, işleme ve depolama kapasitelerini bir arada
içerecek, karada tesisler inşa etmeyi ve deniz
yatağına uzun borular döşemeyi gereksiz kılacak,
böylece çevre üzerindeki etkileri önemli ölçüde
azaltacak bir yüzer LNG tesisi kurma çalışmalarımız
sürmekte.
LNG, uzun yıllardır LNG gemilerinde yakıt olarak
kullanılıyor. Shell olarak 2012’ten beri LNG’yi
Kanada’da, Alberta ile Vancouver arasında trafiği
yoğun bir güzergahı kullanan, özel olarak LNG’yle
uyumu sağlanmış ağır vasıtalar için ulaşım yakıtı
olarak sunuyoruz. LNG, kamyonların daha önce
kullandığı dizel yakıtının yerini alacak.

Sıvılaştırılmış doğal gaz

Rüzgar enerjisi

Bundan 40 yıldan uzun bir zaman önce de Shell,
sıvılaştırılmış doğal gaz (Liquefied Natural Gas LNG) alanında öncüydü. O günden bu yana LNG,
doğal gaz kaynaklarından uzak bölgelerde
yaşayan insanlar ve tesislere boru hatlarıyla doğal
gaz sağlamak açısından daha da büyük önem
kazandı. Gazı -162 C dereceye kadar soğutup
sıvıya dönüştürerek (LNG) hacmini 600 kat
küçültebiliyor ve böylece dünyanın her yerine
sevkiyatını yapabiliyoruz. Varış noktasında LNG

Global enerji kaynakları içinde rüzgar enerjisinin
payının artması bekleniyor. Shell 10 yıldan uzun bir
süredir rüzgar enerjisi üretmekte ve Avrupa ile
Kuzey Amerika’daki rüzgar enerjisi projelerinde yer
almakta. Şu anda Shell’in rüzgar enerjisi kapasitesi
içindeki payı 507 megavata ulaşmış durumda. Bu
enerjinin büyük bir bölümü ABD’deki sekiz rüzgar
enerjisi projesi kapsamındaki 720 türbinden
üretiliyor. Tümü Kuzey Amerika’da olmak üzere yeni
potansiyel projeleri değerlendirmekteyiz.

9

10

2011 Sürdürülebilirlik Raporu – Özet

KUZEY KUTBU
Uzun vadeli global talep arttıkça
dünyamızın Kuzey Kutbu’ndaki geniş
enerji kaynaklarına daha çok ihtiyacı
olacak. Ancak bu kaynakların sorumlu bir
şekilde üretilmesi, geliştirme planlarında
çevre ve toplumların refahının ön planda
tutulması gerekiyor.
ABD Geological Survey kuruluşunun tahminlerine
göre global ölçekte Kuzey Kutbu dünyanın halen
keşfedilmemiş doğal gaz kaynaklarının %30’unu,
henüz ulaşılmamış petrol kaynaklarının da %13’ünü
barındırmakta. Bu kaynakların %80’inden fazlası
da açık denizlerde bulunuyor.
Kuzey Kutbu ve yarı-arktik dediğimiz bölgelerde
faaliyette bulunmak Shell için yeni bir şey değil.
ABD’de Alaska’da, gerek kara, gerekse denizde ve
Kanada’da ise 50 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Daha
yakın dönemde ise ortaklarımızla Norveç’te ve
Rusya’da Sakhalin ve Salym’de büyük çaplı üretim
projelerinde yer almaktayız.
Shell, Kuzey Kutbu’nun enerji kaynaklarını
geliştirmeye devam edilmesine karşı kamuoyundan
bazı itirazlar geldiğinin bilincindedir. Bu
bölgede emniyetli ve etkin bir şekilde faaliyet
göstermek için, teknik ve çevresel zorlukların
titizlikle değerlendirilmesini içeren planlarımız

mevcut. Bu kapsamda yerel halkla yakın bir
işbirliği içindeyiz; onların görüşlerini alıyor,
operasyonlarımızdan elde edilen yararları
paylaşmanın ve geleneklerini korumanın en
doğru yollarını belirlemeye çalışıyoruz. Ayrıca
hükümetler, bilim insanları, akademik kuruluşlar
ve STK’larla işbirliği yapıyor ve onların görüşlerini
alıyoruz.
2005 yılından bu yana Kuzey Kutbu sularında ve
Alaska’da karada geniş çaplı çevresel araştırmalar
yürütüyoruz. Yerli halkların geleneksel bilgileri
bize bu bölgelerde nasıl çalışacağımıza ilişkin
son derece değerli katkılarda bulunuyor.
Faaliyetlerimizi planlarken, köylerin yaşlılar
heyetleri ve yörenin deneyimli avcıları, bölgenin
önemli canlı türleri, duyarlı yaşam alanları,
arkeolojik ören yerleri, ren geyiklerinin yavrulama
alanlarını ve göçmen kuşların toplanma yerlerini
belirlememize yardımcı oluyorlar.
Büyük zorluklar içeren bu açık deniz ortamında
sorumluluk bilinciyle faaliyet gösterebilmek için
yenilikçi teknolojiler geliştirdik ve çok sayıda
bilimsel çalışma yaptık. Örneğin çalışmalarımızda
insansız hava araçları ve akustik deniz kayıt
cihazları kullanıyor, geleneksel bilgi ile bilimsel
bilgiyi bir araya getiren ekosistem araştırmaları
yapıyoruz.

ALASKA
Beufort ve Chukchi denizlerinde 2012 yılında başlayacağımız petrol arama hazırlıkları öncesinde,
bölgenin potansiyel kaynaklarını sorumluluk bilinciyle geliştirmenin zeminini hazırlamak üzere yıllarca
çalışma yürüttük. Bu süreçte planlarımız bazı zorluklarla karşılaştı. Şu anda da arama çalışmaları
hazırlıklarına itirazlar sürüyor. Arama sondajına başlama aşaması yaklaşırken, çevreyi korumak için
sağlam önlemler almak üzere yasa koyucular, yerel toplumlar ve diğer kuruluşlarla yakın işbirliği içinde
çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız sondaj planlarımızda bir takım düzenlemeler yapmamıza yardımcı oldu.
Alaska’nın kuzey kıyıları açıklarında derinlik az ve altındaki petrol yatakları da görece daha düşük
basınçlı olduğundan, Meksika Körfezi’nin derin sularıyla çok farklı bir ortam sunuyor. Alaska’da sondaj
hazırlıkları öncesinde, petrol sızıntısına karşı, sızıntıyı çevreleme ve yayılmasını önleme donanımı ve
petrol sızıntısı müdahale teknelerini de içeren geniş kapsamlı bir müdahale kapasitesi oluşturduk.
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 Brezilya açıklarında derin deniz petrol
ve gaz üretimi.

 Kanada, Alberta’da petrollü kum üretimi.

DERİN DENİZLER

PETROLLÜ KUMLAR

Artan enerji talebini karşılamak için yeni kaynakları
değerlendirmek üzere gittikçe daha da zorlaşan
koşullarda faaliyet gösteriyoruz, örneğin derin
denizler. Gelişmiş teknolojiler ve yüksek standartlar
bu faaliyetlerimizi emniyetli bir şekilde yürütmemize
yardımcı oluyor. Derin deniz arama ve üretim
alanındaki büyük çaplı projelerimiz, ikmal zincirleri
üzerinden yerel ekonomilerin gelişmesine ve nitelikli
işgücü için gerekli becerilerin geliştirilmesine
katkıda bulunuyor.

Kanada’daki petrollü kumlar, kalan en önemli
enerji kaynaklarından biridir. Petrollü kumlar,
enerji kaynakları bileşenleri içinde önemli bir rol
oynayabilirler; ancak bunun için sorumlu bir şekilde
üretilmeleri gerekiyor. Sera gazı emisyonlarını
yönetme becerilerimizi geliştirmek, toprağı ve suyu
daha etkin bir şekilde kullanmak için çalışmalar
yürütüyoruz.

Shell, 40 yılı aşkın bir süredir derin denizlerde
arama ve üretim faaliyetlerinin en ön saflarında
yer alıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde 20 büyük
çaplı derin deniz projesini emniyetli koşullarda
yürütüyoruz. Denizin 3 km derinliğinden petrol ve
gaz çıkarmamızı mümkün kılan ileri teknolojiyi,
süreç ve emniyet prosedürlerinin birçoğunu biz
geliştirdik. Bugün aralarında Malezya, Brezilya ve
ABD’nin de bulunduğu birçok ülkede derin deniz
projelerini yürütmekteyiz. Birçok proje de şu anda
geliştirilme aşamasında.
2010’da yaşanan BP Deepwater Horizon trajedisi,
dünya çapında derin deniz operasyonlarımızın
emniyet ve güvenilirlik standartlarını korumamız
gerektiği gerçeğinin bir kez daha altını çizdi.
Benzer bir kazanın meydana gelmesini önlemek
için çok aşamalı önlemlerimiz yürürlüktedir.

Petrollü kumlar operasyonlarımızın enerji
verimliliğini geliştirmeye çalışıyor ve bu
tesislerimizde geniş çaplı karbon hapsetme ve
depolama çalışmaları planlıyoruz. Ayrıca geri
dönüştürdüğümüz su miktarını artırma olanaklarını
araştırıyor ve tesislerimizde nehir suyu kullanımını
azaltmak için yeraltı suyu tüketimini artırıyoruz.
Shell 2012’de, petrollü kumlar sektöründe bilgi
paylaşımı ve yeni teknolojileri geliştirmek için enerji
şirketlerinden oluşan bir konsorsiyumun kurulmasına
destek oldu.
Mil atıkları dediğimiz, bitümenin ayrılmasından
sonra kalan su, kum, kil ve hidrokarbon
kalıntılarının karışımından oluşan atık malzemenin
yönetiminde kullanılan teknolojiyi geliştirmek için
çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca toprağın yönetimi ve
yeniden işlenebilir hale getirilmesi çalışmalarımızda
yerli halkların geleneksel bilgilerinden
yararlanıyoruz.
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NİJERYA
Nijerya Shell Şirketleri
Başkanı Mutiu Sunmonu’nun
açık mektubunun kısaltılmış
versiyonu.

2011’de, Shell Petroleum Development Company
(SPDC) olarak operasyonlarımızı yeniden
yapılandırma ve faaliyetlerimizin şeffaflık düzeyini
artırma çalışmalarımıza devam ettik.
SPDC’nin üretimi üst üste ikinci yıl da artış gösterdi
ve çoğunluk hissesinin sahibi olan Nijerya
hükümetine ve diğer girişim ortaklarımıza sağladığı
gelir de büyüdü. İstikrarlı bir finansman ve daha iyi
güvenlik koşulları, belli başlı projelerimizde önemli
bir yol kat etmemizi sağladı. 2011’de, 2010’a
kıyasla petrol üretimimizde artış sağlamamıza
rağmen, petrolle birlikte üretilen gazı yakmak yerine
hapsetmek için yeni donanımların kurulumunu
yaptık ve mevcut tesislerimizde de gazın
hapsedilmesine olanak sağlayan iyileştirmeler
ya da onarımlar gerçekleştirdik.
Sahalara erişim konusunda kaydedilen ilerleme
sayesinde boru hatları ve diğer ekipmanların
bakımına daha fazla ağırlık verebildik ve bunun
sonucunda SPDC tesislerinden operasyonel
nedenlerle karadaki ürün sızıntısı 2011’de düşüş

gösterdi. Maalesef, Shell Nigeria Exploration
& Production Company’nin (SNEPCo) Bonga
sahasında, kıyıdan 120 km. açıkta yükleme
operasyonları sırasında ürün sızıntısı meydana
geldi. Bunun için üzüntülerimi bildiriyor, ancak öte
yandan, SNEPCo personelinin Nijerya yetkilileriyle
işbirliği içinde gerçekleştirdiği süratli müdahale
sayesinde sızan petrolün büyük bir bölümünün
buharlaşmış ve kalan kısmının da açık denizde yok
edilmiş olmasından da memnuniyet duyuyorum.
Her ne kadar örgüt militanlarının saldırıları
son bulmuş olsa da, petrol hırsızlığı ve ürün
döküntülerinin en önemli nedeni olan suç çeteleri
tarafından yasa dışı rafinaj işlemlerine karşı
harekete geçilmesine hâlâ acilen ihtiyaç var.
Nijer Deltası’nın Ogoniland bölgesindeki petrol
kirliliği üzerine 2011 Ağustos’unda yayınlanan
UNEP raporu karşılaştığımız sorunların
karmaşıklığını ortaya koyuyordu. SPDC raporu son
derece olumlu karşıladı ve şirketimize tavsiyelerini
kabul etti. Bu raporun hükümet, sektör ve sivil
toplum arasında işbirliğine yönelik bir katalizör
rolü oynamasını içtenlikle diliyorum.
Son yıllar Nijerya için zorluklarla doluydu. Ama
ben gelecek için umutluyum.
Mutiu Sunmonu
Mektubun tam metni 2011 Shell Sürdürülebilirlik
Raporu’nda yer almaktadır.

GEZİCİ SAĞLIK
Nijer Deltası’nda sağlık hizmetlerine erişim sınırlıdır. SPDC bu duruma çözüm getirilmesine çeşitli
şekillerde yardımcı oluyor. Şirket Delta’da 27 kliniğe destek oluyor ve eleman sağlıyor. Global
mutabakat anlaşması çerçevesinde halk sağlık sigortası sistemlerini finanse ediyor. “Halkın yol
göstericiliğinde sosyal yatırım” modeli yaklaşımıyla uygulamaya konulan bu sistemlerin sayısı şu
an için az, ama giderek çoğalıyor. Şirket ayrıca sıtma ve HIV/AIDS’le mücadele kampanyalarının
sponsorluğunu üstleniyor. En uzun süreli çalışmalarından biri de “Health in Motion” – “Gezici Sağlık”
adı altında yıllık tarama programı. Doktor, hemşire, eczacı ve SPDC’nin danışmanlarından oluşan bir
sağlık ekibi bölgede uzak noktaları dolaşarak yerli halklara sağlık hizmeti götürüyor. 2011’de ekip 87
binden fazla insana ulaşarak sağlık danışmanlığı hizmetleri verdi, hastalıkları tedavi etti, küçük çaplı
ameliyatlar yaptı ve sivrisineklere karşı cibinlik ve gözlükler dağıttı.
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DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER
SUNUYORUZ
BİYO-YAKITLAR
Raizen ortak girişim şirketimiz aracılığıyla
ilk kez düşük karbonlu biyo-yakıt
üretiyoruz.
Biyo-yakıtlar, ulaşım yakıtları ihtiyacını karşılamada
giderek daha fazla rol oynuyor. Shell’in tahminlerine
göre bu yakıtların global ulaşım kaynaklı yakıt
tüketimindeki payı bugünkü %3 seviyesinden
2030’da %9 seviyesine çıkacak.
2011’de ilk kez düşük karbonlu biyo-yakıtların
üretimine geçtik. Cosan’la birlikte kurduğumuz
Raizen ortak girişim şirketi (Shell hissesi %50),
Brezilya’da şeker kamışından yılda 2 milyar litre
etanol üretiyor ve satıyor. Etanol, ticari olarak
piyasada bulunan en düşük karbonlu biyo-yakıt olma
özelliğine sahip. Bu biyo-yakıtın, şeker kamışının
ekiminden, etanolun yakıt olarak kullanılma
aşamasına kadar tüm yaşam döngüsünde ürettiği
CO2 benzine kıyasla %70 daha az.
Brezilya’nın aldığı yıllık yağmur miktarı sayesinde
şeker kamışı tarımı çok az yapay sulama gerektiriyor.
Raizen, 24 fabrikasının 23’ünde, şeker kamışının
etanole dönüşümü sürecinde kullandığı suyun
%90’ını geri dönüştürüyor. Geri kalan 1 fabrikada
da su geridönüşümünün 2012 yılının sonuna kadar
gerçekleşmesi planlanıyor.
Sürdürülebilir üretime katkıda bulunacak bir dizi ilke
Raizen ortak girişim anlaşmamızda hüküm altına
alınmış bulunuyor. Bu ilkeler doğrultusunda Raizen,
biyo-yakıt ürünlerinin ekimi sırasında toprağın maruz
kaldığı potansiyel dolaylı ve dolaysız etkileri
değerlendirmek ve zengin biyo-çeşitliliğe sahip
toprakları kullanmaktan kaçınmakla yükümlü.
Şirket ayrıca, su yönetiminin, işgücü kullanımının
ve tarımsal uygulamalarının sorumlu bir şekilde
gerçekleştirilmesini sağlamak üzere tedarikçileri,
müteahhitleri ve toprak sahipleriyle yakın bir işbirliği
içinde çalışıyor.

 Brezilya’da etanol üretimi için

yapılan şeker kamışı hasadı.

Raizen’ın şeker kamışı ürettiği araziler, Amazon
yağmur ormanlarının yüzlerce kilometre uzağında
yer alıyor. Şirket, Brezilya hükümetinin etkin arazi
kullanımını gerçekleştirme ve şeker kamışı üretimi
nedeniyle diğer tarımsal ürünlerin üretiminin zengin
biyo-çeşitliliğe sahip alanlara kaydırılmasına ilişkin
endişeleri giderme yönünde yürüttüğü çalışmalara
destek oluyor. Raizen ayrıca yetkililerin, yerli
halkların toprak üzerindeki haklarını koruma
çabalarını da destekliyor.
Raizen, şeker kamışından biyo-yakıt üretiminin
sertifikasyon standartlarını belirleyen Bonsucro
kuruluşunun üyesi. Bonsucro şeker kamışının dönüşüm
işlemine tabi tutulduğu ve etanolün üretildiği
fabrikaları tek tek sertifikalandırıyor. Bonsucro
2011’de Raizen’in 4 fabrikasını sertifikalandırdı. Bu
tesislerden biri, Brezilya’da bu sistem kapsamında
ilk sertifikalandırılan etanol fabrikasıydı. Raizen
önümüzdeki yıllarda bütün fabrikalarının ve aynı
zamanda gerek kendi ürettiği şeker kamışlarından,
gerekse tedarikçilerin şeker kamışlarından üretilenler
de dahil olmak üzere, bütün etanol ürünlerinin
sertifikalandırılmasını hedefliyor.
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YAKITLAR VE ÜRÜNLER
Sürücülerin yakıttan tasarruf etmelerine
yardımcı olacak yakıt ve madeni yağlar
geliştiriyoruz. Ayrıca enerji tasarrufunda
bulunmaları için tüketicilere yönelik
çalışmalar yürütüyoruz.
Araç sayısı önümüzdeki onyıllarda arttıkça bunun
çevre üzerindeki etkilerinin de etkin bir şekilde
yönetilmesi gerekecek. Fosil yakıtlardan
kaynaklanan global CO2 emisyonlarının %17’si
karayolu taşımacılığından kaynaklanıyor. Bugüne
kadar ürettiğimiz en verimli yakıtlarımız Shell
FuelSave benzin ve dizel yakıtı sürücülerin,
motorlarında meydana gelen enerji kaybını
azaltarak yakıttan tasarruf etmelerine yardımcı
olmaları için geliştirildi. Bunun yanı sıra; Audi,
Chrysler, Daimler, Ducati, Ferrari ve Volkswagen
dahil bir dizi üretici firma ile daha verimli yakıt ve
madeni yağ üretimine yönelik ortak çalışmalar
yürütüyoruz.
Ulaşımın sürdürülebilirliğini artırmak için
harcadığımız çabalar karayolu taşımacılığı ile sınırlı
değil. Alexia S4 adlı, yakıt verimliliğini artırmaya

yardımcı olan yeni bir deniz madeni yağı da
geliştirmiş bulunuyoruz.
Bunların yanı sıra üreticilerin daha az enerji
kullanmasına yardımcı olan günlük tüketici ürünleri
üretmede kullandıkları petrokimyasallar da
ürünlerimiz arasında yer alıyor. Örneğin son derece
etkin yapı izolasyon malzemeleri, ılık suda kullanılan
deterjanlar, otomobiller için hafif plastikler bunların
arasında yer alıyor.
Enerji tasarrufuna yardımcı olmak üzere tüketicilere
yönelik faaliyetlerimiz de var. Yüz yüze eğitimler,
sürüş simülatörleri, online danışmanlar ile 2009’dan
bu yana 200 bin sürücünün araçlarını nasıl daha
az yakıt tüketerek araç kullanabileceklerini
öğrenmelerini sağladık.
Shell Eco-marathon yarışmasında dünyanın çeşitli
yerlerinden gelen öğrenciler, hafif ve çoğu kez
geridönüştürülebilir malzemeden ürettikleri
araçlarıyla yarışıyorlar. Bu yarışta biyo-yakıtlar,
güneş enerjisi, hidrojen, benzin ya da dizel yakıtı
kullanılabiliyor. Yarışı en az yakıtla en uzun mesafeyi
kat eden kazanıyor. 2011’de Almanya, Singapur ve
ABD’deki üç yarışmaya 324 takım katıldı.

 Malezya’daki Shell Eco-marathon yarışmasında öğrenciler en az yakıtla en uzun mesafeyi kat etmek için yarıştılar.
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PERFORMANSIMIZ
Shell 2011’de müşterilerimizin önümüzdeki yıllarda
kullandıkları enerji miktarını artıracak önemli
projeler gerçekleştirdi. Emisyonlar, enerji ve su
kullanımı, atık gaz yakma ve petrol/ürün
döküntüleri gibi alanlarda çevresel performansımızı
artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürdük.
Emniyet performansımızın yüksek seviyesini

koruduk, sosyal performansımızı yükseltmek için
önlemler geliştirdik ve bunları hayata geçirdik. Bu
konularda daha ayrıntılı bilgiler 2011 Shell
Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer almaktadır.

DOĞRUDAN SERA GAZI EMİSYONLARI

TOPLAM KAYDA GEÇİRİLEBİLİR VAKA SIKLIĞI
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Bu özet rapor, 2011 Shell Sürdürülebilirlik
Raporu’nun kısaltılmış versiyonudur. Daha fazla
bilgi için lütfen 2011 Shell Sürdürülebilirlik
Raporu’na bakınız. İki doküman arasında
tutarsızlık olması durumunda 2011 Shell
Sürdürülebilirlik Raporu’muz geçerlidir.
Çevirisi yapılmış versiyon ile İngilizce özgün
metin arasında tutarsızlık olması durumunda
İngilizce versiyon geçerli kabul edilmelidir.
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