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CEO’DAN ÖNSÖZ

“Shell 2013 Sürdürülebilirlik
Raporu’na genel bir
bakış niteliğindeki Özet
Sürdürülebilirlik Raporu’na
hoş geldiniz.”
Sürdürülebilirlik işimizin bir parçası. Sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyor, artan
küresel enerji talebini karşılamak için yatırım yapıyor ve gelecekte daha temiz bir enerji
sisteminin kurulmasına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda iş dünyası, sivil toplum ve
hükümetler arasındaki önemli değerlendirme toplantılarına da katılıyoruz.
Shell olarak sürdürülebilirliği şirketimizde ilke edinirken
operasyonel performansa odaklanmaya devam
edeceğiz. Bu bağlamda operasyonlarımızda çalışan
insanların, komşularımızın ve çevrenin zarar görmemesi
için gereken her türlü adımı atacağız. Çünkü güvenli ve
verimli bir iş ortamı, yüksek operasyonel performansın
temel unsurudur.
Shell olarak, her zaman doğru olanı yapmak ve içinde
bulunduğumuz toplumun faydasına olacak en iyi
çözümleri geliştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz.
Örneğin istihdam yaratarak, çalışanlarımızın
yeteneklerini geliştirerek, yerel tedarikçiler ile çalışıp
onların kapasitelerini artırmalarına yardımcı olarak,
yerel ekonominin büyümesine katkıda bulunup içinde
bulunduğumuz topluma fayda sağlayabiliriz. Bu şekilde
toplumla aramızdaki güven ilişkisi gelişir; kalıcı ve
sağlam bir bağ kurulur.
Petrol ve gaz sektöründeki uzun geçmişimizden elde
ettiğimiz uzmanlık ve bilgi birikimini ileri teknolojiler ve
yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek için kullanıyoruz. Bu,
halihazırda kullanılan ve temiz enerji çözümlerinden
sayılan doğal gaz ve düşük karbonlu biyoyakıtların
yanı sıra taşımacılıkta da kullanılabilen gelişmiş
biyoyakıtlar ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi yeni
ortaya çıkan seçenekleri de içermektedir. Petrol
ürettiğimiz kadar doğal gaz da üretiyoruz. Enerji
üretiminde kömürün yaklaşık yarısı kadar karbondioksit
(CO2) üreten ve daha az kirlenmeye neden olan doğal

gaz, en temiz fosil yakıttır. Kanada’daki Quest karbon
yakalama ve depolama (CCS) projemizin petrollü kum
operasyonlarımızdan yılda 1 milyon ton karbondioksit
(CO2) depolaması beklenmektedir. Proje, CCS
teknolojilerinin daha geniş şekilde uygulanmasına
yardımcı olacak değerli bilgiler de sağlayacaktır.
Ancak dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukların ölçeği,
tek bir şirket veya tek bir sektör tarafından çözülebilecek
seviyede değildir. Nüfus, yaşam standartları ve
şehirleşme oranı arttıkça küresel enerji talebi de
artmaktadır. Enerji, su ve gıda ile ilgili konular üzerindeki
baskı ise iklim değişikliğiyle birlikte daha da artacaktır.
Bu sorunları çözüme kavuşturacak hızlı değişikliklerin
gerçekleşmesi için hükümet, sektör ve sivil toplum
arasındaki iş birliklerinin ve güvenin artması gereklidir.
Hükümetler daha temiz enerjiye yatırımı teşvik etmek
için gerekli düzenlemeleri yapmalı, işletmeler ise
teknoloji ve bilgi birikimlerini geliştirmeli, şeffaflaşmalı
ve uzun vadeli verimli planlar yapmalıdır.

Ben van Beurden
İcra Kurulu Başkanı - CEO

CEO’nun önsözünün tam metni, Shell 2013
Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer almaktadır.

YAKLAŞIMIMIZ
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE FAALİYETLERİMİZ
Shell, sektör lideri olarak konumunu güçlendirirken küresel enerji talebini sorumlu bir şekilde
karşılamayı hedeflemektedir.
Önümüzdeki yıllarda ekonomik gelişimi teşvik etmek ve
insanların yaşam standartları yükselirken, artan nüfusun
ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok enerjiye ihtiyaç
duyulacaktır. Enerji kaynaklarına ve yeni tüketici
pazarlarına erişimde rekabet artarken sürdürülebilirlik,
iş stratejimizin hayata geçirilmesinde büyük önemini
korumaktadır. Bir dizi temel riski de dikkate alarak
işimiz ile ilgili kısa ve uzun vadeli getirilerin dengesini
koruyan bir portföy oluşturmaya çalışıyoruz.
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), derin deniz gazı ve
kaya gazı gibi alanlardaki önemli projeler de
portföyümüzde yer almaktadır. Ekonomik, sosyal ve
çevresel hususlar en erken aşamadan itibaren iş karar
süreçlerimize dahil edilmektedir.
Teknoloji ve yenilikçilik konusundaki kararlılığımız
stratejimizin temelinde yer almakta ve mühendislik
alanındaki uzmanlığımız işimizde sağladığımız
büyümenin temelini oluşturmaktadır. Giderek zorlaşan
ortamlarda çalışmaya başladıkça ulaşılması zor
kaynaklara erişim sağlamak için gelişmiş teknolojiler
kullanıyor ve yaratıcı yöntemler geliştiriyoruz. Bu
ortamlarda çalışmak daha fazla enerji gerektiren
süreçlere neden olmasının yanında, zaman içerisinde
sera gazı emisyonlarının artması da beklenebilir.

Proje ekipleri içinde çalışan uzmanlar yardımıyla
sürdürülebilirliği proje geliştirme sürecimize dahil
ediyoruz. Bu amaçla, faaliyet gösterdiğimiz yerlerdeki
toplumlarla sürekli iletişim içerisinde bulunarak
faaliyetlerimizden elde edilen yararları daha iyi şekilde
paylaşmak ve çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmak
için çalışıyoruz. Komşularımızın konuya bakışlarının
karar alma sürecimize erken aşamalarda dahil edilmesi
aynı zamanda projelerimizdeki gecikmelerin de önüne
geçmemize yardımcı oluyor.
Yeni tesisler kurmayı planlarken, tesislerimizi geliştirirken
ya da mevcut tesislerimizde değişiklikler yaparken
dünyanın her yerinde aynı şekilde uygulanan kademeli
bir proje geliştirme süreci uyguluyoruz. Bu süreç
potansiyel sağlık, emniyet, güvenlik risklerinin yanında,
faaliyetlerimizin gerçekleştirildiği bölge yakınındaki
toplum ve/veya çevre üzerindeki potansiyel etkilerin de
değerlendirilmesini içeriyor. Her değerlendirme
aşamasında projenin ilerleyip ilerlemeyeceğine veya
nasıl ilerleyeceğine, idari gereklilikleri, teknik ihtiyaçları
ve ekonomik sonuçları dikkate alarak karar veriyoruz.

Güney Kore’deki Geoje tersanesinde inşa halindeki Prelude yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz
tesisinin gövdesi.
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EMNİYET
Müşterilerimize enerji ve ürün tedariğini sağlarken, emniyetli bir şekilde faaliyetlerimizi
gerçekleştirmek önceliğimizdir.
Hedefimiz; çalışanlarımıza, yüklenicilerimize veya
komşularımıza zarar verecek ya da tesislerimizi ve çevreyi
tehlikeye atacak ölümcül kazalara, sızıntılara veya diğer
olaylara tamamen engel olmaktır. Shell ve ortak
girişimlerinin tüm çalışanları ve yüklenicileri, emniyet
kurallarımızı uygulamak, emniyetsiz durumlara müdahale
etmek, komşularımıza ve çevreye saygılı olmak zorundadır.
Bu beklentiler ve sorumluluklar, çalışanlarımıza aktardığımız
proaktif emniyet kültürünün temelini oluştururlar.
Hayat Kurtaran Kurallarımız ve her yıl küresel çapta
düzenlenen Emniyet Günü, iş güvenliği için herkesin
sorumluluk aldığı bir kültürü teşvik etmektedir. Uygulanmasını
zorunlu kıldığımız Hayat Kurtaran 12 Kural, en kritik
güvenlik risklerinin yönetimi ile ilgili beklentileri içermektedir.
Bu kurallara uyulmaması halinde can kaybı söz konusu
olabilir. 2009 yılında devreye alınmalarından bu yana
operasyonlarımız sırasında olan can kaybında ciddi bir
düşüş gerçekleşmiştir. Her yıl düzenlenen Küresel Emniyet
Günü, tüm çalışanlar ve yükleniciler için fikirlerini ve faydalı
uygulamaları paylaşarak, iş güvenliği performansını
artıracak planlar yaparak geçirmeleri yönünde bir fırsattır.

Tüm tesislerimizi faaliyetlerimizin emniyetli bir şekilde
yürümesini sağlayacak şekilde tasarlıyor, işletiyor ve
bakımını gerçekleştiriyoruz. Böylece insanlara veya
çevreye zarar verecek tehlikeli madde salınımı söz konusu
olmamaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz tüm tesislerde ve
projelerde uygulanan genel teknik güvenlik standartları ile
yerel idari gereksinimler karşılanmakta, hatta birçok
durumda aşılmaktadır.
İş güvenliği risklerinin daha iyi yönetilmesine yönelik
mühendislik tasarım standartları üç yıllık inceleme programı
2013’te tamamlanmıştır. İncelemede standartların güncel
ve etkili olmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bunun
ardından mühendisler için standartların yeni tesislerin
tasarımına entegre edilmesine yönelik bir eğitim
uygulamaya alınmıştır. 2013’te ayrıca 2006 yılında
başlatılmış, petrol ve gaz üretim tesislerimizin iş güvenliği
standartlarının artırılmasına yönelik 6 milyar dolar
değerinde bir program da tamamlanmıştır.
Rafinerilerimiz, kimya tesislerimiz ve dağıtım
tesislerimizin iş güvenliği ve emniyetine 2013 yılında
yaklaşık 750 milyon dolar yatırım yapılmıştır.

Shell çalışanları Singapur’daki Pulau Bukom üretim tesisinde emniyetli bir operasyon gerçekleşmesi için planlama yapıyor.

YAKLAŞIMIMIZ
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TOPLUM
İçinde faaliyet gösterdiğimiz toplulukların ekonomilerinin gelişimine yardımcı olarak, istihdam
yaratarak, toplulukların gerekli becerilerini geliştirerek ve yatırım programlarıyla toplulukları
destekleyerek faaliyetlerimizden elde edilen yararları topluluklarla paylaşmayı hedefliyoruz.
Toplumla ilişkiler, Shell’in sürdürülebilirlik yaklaşımının
temel bir öğesidir. İçinde faaliyet gösterdiğimiz
toplumun güvenini kazanmamıza yardımcı olur ve
sorumlu bir şekilde faaliyetlerimizi yürütmemizin
temelidir. Aynı zamanda projelerimiz ve faaliyetlerimiz
ile topluluklar için iş olanakları yaratıyor, yaşam
standartlarına katkıda bulunuyoruz.
Tüm büyük ölçekli projelerimiz ve tesislerimiz,
faaliyetlerimizin yaratabileceği etkileri en aza indirmek,
topluluklarla yakın ilişkiler kurmak ve faydaları
paylaşmak için bir sosyal performans planına sahip
olmak zorundadır. Aynı zamanda bu planlar ile toplum
gelişim programlarına nerelerde destek olabileceğimiz
belirlenmektedir. Sosyal performans süreci gerektiğinde
planlarımızda ve faaliyetlerimizde değişikliğe neden
olabilmektedir. 2013 yılında Shell’in faaliyetlerinde
küresel çapta ortak sosyal performans standartlarının
uygulanabilmesi için Shell’in sosyal performans
yaklaşımında değişikliklere gidilmiştir.
Etkilerin minimize edilmesi ve sorunların ortadan
kaldırılması için komşularla işbirliği içinde
çalışılmaktadır (kutuya bakın). Sosyal performans
ekiplerimizde yerel halkların hakları, kültürel miras ve
arazi alımı, yeniden iskan ve geçim kaynaklarının
sağlanması gibi alanlarda uzman kişiler bulunmaktadır.

Aynı zamanda genellikle yerel halktan kişiler toplum
geri bildirimlerinin izlenmesi ve yanıtlanması için
toplumla iletişim yetkilileri olarak eğitilmektedir.
Toplumsal yatırım projelerimiz komşularımızla
yaptığımız çalışmaların önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. İş uzmanlığımız ve oluşturduğumuz
ortaklıklar ile faaliyet gösterdiğimiz alanlarda küresel
stratejik yatırım konularımızdan üçüne odaklanıyoruz.
Bu alanlar işletme geliştirme, yol emniyeti ve enerjiye
erişimdir. 2013 yılında dünyanın dört bir yanında
toplumsal yatırım projelerine 159 milyon dolar harcama
yapılmıştır. Aynı zamanda tüm bölgeler için toplumsal
yatırım projelerimizin uzun vadeli etkilerinin
değerlendirilmesine yönelik yeni bir ölçüm çerçevesi
geliştirilmiştir.
Programlarımızın uygulanmasına yönelik olarak
genellikle sivil toplum örgütleri ve kalkınma ajansları
gibi diğer kuruluşlarla iş ortaklıkları yapılmaktadır.
Küresel stratejik yatırım alanlarının yanı sıra toplumsal
gelişim, eğitim, biyolojik çeşitlilik ve çevrenin korunması
gibi alanlara yönelik özel programlarımız
bulunmaktadır. 2013 yılında tüm bölgeler için toplumsal
yatırım projelerimizin uzun vadeli etkilerinin ölçüm ve
değerlendirilmesine yönelik yeni bir ölçüm çerçevesi
geliştirilmiştir.

TOPLUM GERİ BİLDİRİM MEKANİZMALARI

Faaliyet alanlarımızın çevresinde yaşayan insanların faaliyetlerimizin etkilerine dair endişelerini
paylaşmalarını mümkün kılan toplum geri bildirim mekanizmalarımız bulunmaktadır. ABD’nin Appalachia
bölgesindeki kaya gazı ve petrol operasyon alanımızın yakınında yaşayanlara yönelik bir toplum geri
bildirim pilot programı 18 aylık süre içinde geliştirilmiştir.
Bunun ardından bölge sakinlerinden faaliyetlerimizden kaynaklanan gürültü ile ilgili beklenmedik sayıda
çağrı ve şikayet alınmıştır. Bölge sakinlerinin Shell ile iletişim kurabilmesi için bölge çağrı merkezleri
oluşturulmuş ve toplumla iletişim yetkililerimiz her soruyu değerlendirmiş ve takip etmiştir. Shell aynı zamanda
toplumu yaklaşan saha faaliyetlerine dair bilgilendirmek amacıyla çeşitli sistemler devreye almıştır. İki yıl
içerisinde aylık arama sayısı, 2012 başlarındaki rakam olan 210’dan 50’ye kadar düşmüştür.
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ÇEVRE
Dünyanın artan enerji talebinin karşılanmasına yardımcı olurken faaliyetlerimizin çevre
üzerindeki etkisini en aza indirmeyi hedefliyoruz.
Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki potansiyel etkisi ve
toplumların bundan nasıl etkileneceği, bir proje
başlamadan önce ve proje sırasında dikkatle
değerlendirilmektedir. Daha az tatlı su tüketimi,
biyolojik çeşitliliğin korunması, daha az enerji
kullanılması, atıkların minimize edilmesi, döküntü ve
sızıntıların engellenmesi, petrol üretimi esnasında ortaya
çıkan gazın daha az yakılması ve sera gazı emisyonu
yönetimi odaklandığımız temel alanlardır.
Karbondioksit (CO2) emisyonunu daha fazla enerji
verimliliği sağlayan teknolojiler kullanarak ve atık gaz
yakma uygulamasını azaltarak yönetiyoruz. Aynı
zamanda karbon emisyonu yakalama ve depolama
(CCS) teknolojilerinin iyileştirilmesi yoluyla da CO2
emisyonları yönetmek için de çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Örneğin Kanada’daki Quest CCS tesisinde
petrollü kum operasyonlarından kaynaklanan CO2
emisyonları azaltılmaktadır.

SU

Tatlı suya erişim birçok toplum ve sektör için giderek
daha zor hale gelmektedir. Suyun az olduğu alanlarda
çalışmak, suya dair düzenlemeler katılaşıp su
kullanmanın maliyeti arttıkça birçok operasyonel ve ticari
soruna yol açmaktadır. Su kullanımımızın daha iyi
yönetilmesine yönelik adımlar atılmaktadır. Bunun

desteklenmesi için Hindistan Bangalore’daki Shell
Teknoloji Merkezi’nde, su teknolojisi ile ilgili bilgi ve
tecrübelerimizin bir araya getirildiği bir küresel su
uzmanlık merkezi kurulmuştur.

ATIKLARIN AZALTILMASI

Shell olarak standart bir atık yönetimi süreci
uygulamaktayız. Bu süreç üretilen atık hacminin
azaltılmasının yöntemlerinin bulunmasını ve mümkün
olduğunca daha az atık üreten alternatif malzeme
kullanılmasını da içermektedir. Atığın tekrar kullanılması
veya geri dönüştürülmesi için gereken çaba
gösterilmektedir. Örneğin devre dışı bırakılan petrol
platformlarından elde edilen malzemeler İngiltere
Kuzey Denizi’ndeki Indefatigable Sahası aracılığıyla
geri dönüştürülmekte veya tekrar kullanılmaktadır.

HASSAS ÇEVRELER

Dünyanın dört bir yanından önde gelen bilim insanları ve
çevre koruma kuruluşları ile birlikte yaptığımız çalışmalar,
çevresel sorunların yönetilmesinde yeni yöntemler bulma,
proje geliştirme ve tesis işletme yöntemlerimizi geliştirme
anlamında bize yardımcı olmaktadır. Faaliyetlerimizin
çevresel etkileri ile ilgili olarak Earthwatch, International
Union for Conservation of Nature (IUCN-Uluslararası
Doğayı Koruma Birliği), Nature Conservancy ve
Wetlands International ile işbirliği yapılmaktadır.

Irak’taki Majnoon projemizin yakınında bir aile, mandaları için yem olarak kullanmak amacıyla
kuru kamışları, suyla kaplı Hawizeh bataklık alanı üzerinden taşıyor.
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Quest CCS tesisimiz
Kanada’nın Alberta
eyaletindeki Scotford
Upgrader’da inşa ediliyor.

ODAK NOKTASI

KARBON YAKALAMA VE DEPOLAMA
Karbon yakalama ve depolama işlemi, büyük endüstriyel tesislerden kaynaklanan
karbondioksitin yakalanmasını ve derin bir depoda saklanmasını içerir.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), karbon yakalama ve
depolamanın küresel karbondioksit emisyonunun
azaltılması adına günümüzde kullanılan teknolojiler
arasında en fazla gelecek vaat eden teknoloji
olduğunu ifade etmektedir. Şirketimiz Kanada Alberta’daki petrollü kum operasyonlarından
kaynaklanan karbondioksitin (CO2) hapsedilmesi için
Quest karbon yakalama ve saklama (CCS) projesini
geliştirmektedir.
Quest, Athabasca Petrollü Kum Projesi (%60 Shell
hisseli) kapsamında hayata geçirilmektedir. 2015
yılında faaliyete başladığında potansiyel olarak yılda
1 milyon tondan fazla CO2 yakalanarak yerin 2 km
altında güvenli ve kalıcı bir şekilde saklanacaktır.
Bu miktar yaklaşık 175 bin otomobilin yoldan
çekilmesine eşdeğerdir. Alberta yerel idaresi ve
Kanada federal hükümeti CO2 azaltma planları
kapsamında 865 milyon CAD ile projenin
geliştirilmesine destek sağlamaktadır.
Yerin altındaki CO2 depolama işleminin güvenli ve
emniyetli bir şekilde gerçekleşmesine yönelik katı bir
izleme programı uygulanacaktır. Bu süreç enjeksiyon
kuyularının yakınında ilave kuyuların delinmesi ve
izlenmesinin yanı sıra projenin herhangi bir olumsuz
etkisinin söz konusu olmadığının doğrulanması adına
mevcut yeraltı su kuyularının test edilmesini de
içerecektir.

Proje hakkında bilgi vermek ve sorunları gidermek
amacıyla bölge sakinleriyle toplantılar düzenlenmesi de
dahil olmak üzere topluluklarla kapsamlı ilişkiler
kurulmaktadır. Arazi sahipleriyle yapılan görüşmeler,
boru hattının orijinal rotasında bazı değişiklikler
yapılmasıyla sonuçlanmıştır. Ayrıca boru hattının inşası
sırasında, hasat mevsiminde tarım arazilerine
girilmemiştir.
İzleme programı ile ilgili bilgi paylaşımı yöntemi olarak
yerel toplumdan 10 kişinin yer aldığı bir toplum tavsiye
paneli oluşturulmuştur. Panelde izleme programının
sonuçları takip edilecek ve Quest izleme ekibine
tavsiyelerde bulunulacaktır. Panel üyeleri arasında yerel
arazi sahipleri, bir ilçe meclisi üyesi, bir acil durum
hizmetleri çalışanı, bir üniversite profesörü, bir okul
müdürü ve bir resmi tıbbi temsilci yer almaktadır.
Shell aynı zamanda başka CCS projelerine de
katılmaktadır. Avustralya’da Gorgon açık deniz doğal
gaz projesinin (%25 Shell hisseli) katılımcıları arasında
bulunmaktayız. Aynı zamanda geliştirme ve test
aşamasındaki bir CCS teknolojisi olan Norveç Mongstad’daki CO2 Teknoloji Merkezi’nin de
ortağıyız. 2014 başında Shell, Peterhead CCS
projesinin tasarımı üzerine ayrıntılı çalışmalar yapmak
için İngiltere hükümeti ile bir sözleşme imzalamıştır.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Dünya, artan enerji talebi karşılanırken iklim değişikliğinin başlıca nedeni olan sera gazı
(CHG) etkisinin ve dolayısıyla karbondioksit (CO2) emisyonlarının düşürülmesinin nasıl
mümkün olacağı şeklinde kritik bir sorunla karşı karşıyadır.
Shell dört temel alanda çalışmalar yürütmektedir: daha
fazla doğal gaz üretmek, karbon yakalama ve
depolama teknolojilerinin geliştirilmesine yardımcı
olmak, düşük karbonlu biyoyakıt üretmek ve
operasyonlarının enerji verimliliğini artırmak.

DOĞAL GAZ

Dünyadaki CO2 emisyonunun üçte birinden fazlası
elektrik üretiminden kaynaklanmaktadır. Doğal gaz,
imalattan elektrik üretimi amaçlı kullanıma kadar kullanım
döngüsü boyunca kömüre kıyasla yarı miktarda GHG
emisyonu üretir. Yani elektrik üretimi için kömürden doğal
gaza geçmek, birçok ülke için CO2 azaltma hedeflerine
ulaşmanın en hızlı ve en uygun maliyetli yöntemidir.

BİYOYAKITLAR

Küresel CO2 emisyonunun yaklaşık beşte biri
karayoluyla taşımacılıktan kaynaklanmaktadır.
Şirketimiz, Brezilya’daki Raízen ortak girişimi
aracılığıyla şeker kamışından etanol üreten en büyük
şirketler arasındadır. Bu biyoyakıt üretimi, şeker kamışı
hasadından yakıt olarak etanol kullanımına kadar
petrole göre %70 daha az CO2 emisyonuna neden
olmakta, böylece bu yakıt dünyanın en düşük CO2
emisyonlu biyoyakıtları arasında yer almaktadır.
Şirketimiz gelişmiş biyoyakıtlara ciddi yatırımlar yapan
büyük enerji şirketleri arasında başta gelmektedir.
Biyoyakıt için bitkinin gıda olarak tüketilmeyen
kısımlarından elde edilen biyokütle kullanılmaktadır.

KARBON YAKALAMA VE DEPOLAMA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Karbon yakalama ve depolama (CCS) işlemiyle CO2,
atmosfere salınma yerine yeraltında güvenli bir şekilde
saklanır. Uluslararası Enerji Ajansı, önümüzdeki yıllarda
hızlı bir şekilde kullanıma alınması koşuluyla CCS ile
küresel çaptaki CO2 emisyonunun 2050’ye kadar
yaklaşık %15 azaltılmasını sağlayacağını öngörmektedir.
CCS’nin ve diğer karbon yakalama teknolojilerinin sektör
ölçeğinde uygulanması ve enerji sektöründe
emisyonların azaltılması için devlet desteği gereklidir.

Şirketimiz petrol ve gaz üretimi projeleri, petrol
rafinerileri ve kimyasal madde tesislerinde enerji
verimliliğinin artırılması için çalışmaktadır. Ekipmanın
herhangi bir zamanda enerji verimliliğinin izlenmesini
de içeren bir CO2 ve enerji verimliliği programı
uygulanmaktadır. Bu sistemler ile enerji tasarrufuna
yönelik değişiklikler için kullanılabilecek bilgilere
anında ulaşılabilmektedir.

Norveç’teki Ormen Lange gaz işleme tesisinde çalışan Shell çalışanları.

FAALİYETLERİMİZ
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FAALİYETLERİMİZ
DOĞAL GAZ

Teknoloji ilerledikçe dünyanın doğal gaz kaynaklarını açığa çıkarma becerimiz de
artmaktadır. Shell, petrol kadar doğal gaz da üretmektedir. 2030 yılında küresel doğal gaz
talebinin 2010’a göre %60 artacağı beklenmektedir.
Geniş doğal gaz kaynaklarına sahip ülkeler enerji
üretmek için kömür yerine doğal gaz kullanarak
çevresel etkiyi minimum seviyede tutarken ekonomik
büyüme sağlama şansına sahiptir. Doğal gazla çalışan
enerji santralinin karbondioksit (CO2) emisyonu,
kömürle çalışan bir santralin yaklaşık yarısıdır. Bu ise
hava kirliliğine neden olan dumanı önemli ölçüde
azaltır ve inşa maliyeti de yarı yarıyadır. Enerji
santrallerinde kömür yerine doğal gaz kullanımı, birçok
ülke için CO2 azaltma hedeflerine ulaşmanın en hızlı
ve en uygun maliyetli yöntemidir. Doğal gaz, kesintisiz
elektrik akışı sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji
için de esnek ve ideal bir yedek kaynaktır.

KAYA GAZI

Yoğun gözenekli kayalarda bulunan hidrokarbonlara
kaya gazı ve petrolü adı verilir. Bunlar şist ve
kumtaşında, insan saçından 100 kat daha ince
gözeneklerin içinde bulunmaktadır. Üretim için hidrolik
çatlatma adı verilen bir işlemin kullanılması
gerekmektedir. Oldukça derin bir seviyede bulunan
kayada çatlaklar açarak gaz veya petrolün kuyu içinde
açığa çıkarılması için kum ve az miktarda kimyasalla
karıştırılmış bol miktarda su yüksek basınçla enjekte

edilmektedir. Hidrolik çatlatma 60 yıldan fazla bir
zamandır güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak
son yıllarda artan kullanımı, şist delme işlemlerindeki
artışla birlikte yerel topluluklarda, emisyon ve yerel su
kaynakları ile ilgili çeşitli endişelere neden olmaktadır.
Shell, kaya gazı ve petrolü üretimi ile ilgili Arjantin,
Türkiye ve Ukrayna’daki arama çalışmalarını da içeren
bir dizi proje yürütmektedir. 2013 yılında Kuzey
Amerika’da günde 300 bin varil eşdeğeri kaya gazı
ve petrolü, Çin’de ise günde 30 bin varil eşdeğeri
petrol üretilmiştir.
Şirketimiz emniyetli ve sorumlu bir şekilde yürüttüğü
kaya gazı ve petrolü operasyonlarıyla pazara liderlik
etmektedir. Shell, kaya gazı ve petrolü faaliyetleri ile
ilgili olarak beş çalışma ilkesinden oluşan bir prosedür
geliştirerek uygulamaya alınmıştır. Bu ilkeler iş güvenliği,
hava kalitesi, suyun korunması ve kullanımı, arazi
kullanımı ve yakın çevredeki halkla ilişkilere
odaklanmaktadır. Her proje jeolojik durumdan çevre
halklarıyla ilişkilere kadar birbirinden ayrı olarak ele
alınmakta, faaliyetlerimiz yerel koşullara en uygun
olacak şekilde tasarlanmaktadır.

Prelude PLNG tesisimiz Güney Kore’deki Geoje tersanesinde inşa ediliyor.
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SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ
Doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz teknolojisi sayesinde uzak alanlardan ilgili pazarlara kolayca
taşınabilmektedir.
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG – Liquefied Natural Gas)
sürecinde doğal gaz -162 ºC’ye kadar soğutularak sıvı
hale getirilmekte ve hacmi 600 kat azaltılmakta,
böylece dünyanın dört bir yanına taşınması daha kolay
hale gelmektedir. Hedef noktada LNG tekrar gaz
haline çevrilerek müşterilere sunulmaktadır. Şirketimizin
dünyanın çeşitli yerlerinde çalışır halde 10 LNG tesisi
bulunmaktadır ve devam eden bir dizi LNG projesiyle
bu portföy genişletilecektir.
Örneğin Shell, Korea Gas Corporation, Mitsubishi
Corporation ve PetroChina Company Limited, Kanada
- British Columbia’nın Batı kıyısında bir LNG ihracat
tesisinin kurulması yönünde anlaşmaya varmışlardır
(%40 Shell hisseli). Proje, bir gaz sıvılaştırma tesisinin
ve LNG depolama ve ihracı için depolama tesislerinin
tasarım, inşa ve işletilmesini içermektedir. Sonuca
ulaştırılması halinde Kanada’nın geniş doğal gaz
kaynaklarının dünyanın gelişmekte olan pazarlarına
sunulması mümkün olacaktır.

YÜZER SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL
GAZ TESİSİ

Shell, LNG üretme, sıvılaştırma, saklama ve deniz
yoluyla taşımayı mümkün kılacak bir tesis
geliştirmektedir. Yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi
(FLNG – Floating Liquefied Natural Gas) ile, aksi

taktirde geliştirilmesi çok yüksek maliyetli veya zor
olacak açık deniz gaz alanları işlenebilecektir. FLNG
boru hattı, kara tesisi ve altyapı ihtiyacını ortadan
kaldırmaktadır. İlk projemiz olan Prelude FLNG şu anda
Güney Kore’de inşa edilmektedir. Bu tesis Batı
Avustralya açıklarındaki Prelude gaz alanının
geliştirilmesinde kullanılacaktır.

GAZDAN SIVIYA DÖNÜŞÜM (GTL)

Gazdan sıvıya dönüşüm (GTL) teknolojimiz ile bazı
akışkan ürünlerin üretilmesi için ham petrol yerine doğal
gaz kullanılması mümkün olacaktır. Bunların arasında
kimyasal madde ve yağ üretmek için kullanılan daha
temiz yakıt ve hammaddeler yer almaktadır.
Bunlar mevcut yakıtlarla birlikte veya tek başına
kullanılabilmektedir. GTL yakıtlar yakıldığında klasik
yakıtlara göre daha az emisyonun kirliliğine neden
olmaktadır.
Katar’daki Pearl GTL, dünyanın en büyük gazdan sıvıya
dönüşüm tesisidir. Bu tesiste suyu buhara dönüştürmek
için kendi süreçleri esnasında ortaya çıkan ısı
kullanılmaktadır. Böylece kompresörler harekete
geçirilmekte ve elektrik üretilmektedir. Su arıtma
sistemleri türünün en büyüğüdür ve endüstriyel süreçte
kullanılan suyun tamamı işlenmekte ve tekrar
kullanılmaktadır.

KAMU GELİRLERİNDE ŞEFFAFLIK

Faaliyetlerimiz, dünya çapındaki hükümetlere vergiler ve devlet hisseleri yoluyla gelir sağlamaktadır.
Bu kaynaklar, bir ülkenin ekonomisini desteklemeye ve yerel gelişime katkı sağlamaya yardımcı olabilir.
Hükümetlere yapılan ödemeler ve bu ödemelerin nasıl kullanıldığı konusundaki şeffaflığın artmasının,
bizim gibi işletmeler ile birlikte çalıştığımız toplumlar arasında güven oluşturma açısından önemli olduğunu
düşünüyoruz.
2013 yılında Shell, dünya genelinde 20,3 milyar dolar kurumlar vergisi ve 4,1 milyar dolar da lisans
ödemesi yapmıştır. Hükümetler adına yakıtlarımızdan ve diğer ürünlerimizden 80,9 milyar dolar tüketim
ve satış vergisi topladık.

FAALİYETLERİMİZ
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RÖPORTAJ

ALASKA: ANN PICKARD İLE SORU-YANIT

Ann Pickard
Arktik Başkan
Yardımcısı

Alaska, operasyon için pahalı ve yüksek risk içeren dünyadaki diğer şirketlerin tamamından daha
hazırlıklıdır ve başka hiçbir şirket bizimkiler gibi anında
bir bölge. Shell niçin Alaska’da petrol ve gaz
ve yerinde müdahale kaynaklarına sahip değil. Aynı
sondajı için hazırlık yapmaya devam ediyor?
Arktik’te toprağı bulunan ülkeler bölgeyi açık deniz
araştırmalarına açmaya karar verdiler ve bu işlemlerin
sorumlu bir şekilde yapılması için Shell gibi kurumsal
şirketlere güveniyorlar. ABD Federal Hükümeti
Alaska’nın açık deniz petrol ve gaz potansiyelinin,
kabaca birbirine eşit olmak üzere 60 milyar varil
petrole eşdeğer olduğunu tahmin ediyor. Alaska’daki
Chukchi ve Beaufort denizlerinin ABD’deki en çok
gelecek vaat eden işlenmemiş hidrokarbon havzaları
olduğunu düşünüyoruz.
Alaska petrolü ve gazı potansiyel olarak dünya için son
derece geniş ve hayati bir enerji kaynağıdır. Bilinen
petrol ve gaz kaynaklarındaki düşüşle birlikte artan
talebi karşılamak için yeni ve daha zor koşullardaki
bölgelerdeki kaynakları geliştirmemiz gerekiyor.

zamanda kuyu başlığındaki hidrokarbonların alınması
ve temizlenmesine yönelik deniz altı kapaklama ve
muhafaza sistemlerine sahibiz.
Sektörün koruma ve acil eylem anlamında birlikte
çalışabileceğine inanıyoruz. 2012’de çeşitli uluslararası
petrol ve gaz şirketleriyle birlikte Amerikan Petrol
Enstitüsü (API) tarafından koordine edilen sektör
çapında bir projeye katıldık. Bu projenin amacı
Arktik’te petrol döküntüsü olaylarına müdahale
anlamında sektörün bilgi ve becerisini artırmaya
yönelik bir uluslararası araştırma programı yürütmek.

Shell’in Alaska’da gelecekte yapılacak keşifler ile
ilgili planları nedir?

ABD Temyiz Mahkemesi Dokuzuncu Dairesi tarafından
Ocak 2014’te ABD İçişleri Bakanlığı aleyhine alınan
bir kararda Alaska’da açık deniz sondajı ile ilgili
Shell güçlü bir iş güvenliği kültürüne sahip olduğu
planlarımızı engelleyen bazı noktalar söz konusu oldu.
iddiasında. Alaska gibi bir bölgede petrol
Sonuç olarak 2014 Alaska keşif programımızı askıya
döküntüsü gibi en kötü durum senaryolarına nasıl
almaya karar verdik. Yasal olarak belirsiz konuların
hazırlanıyorsunuz?
Önleyici tedbirler ve operasyon güvenliğine dair yatırım mümkün olduğunca kısa sürede açıklığa kavuşturulması
için ilgili kurumları ve mahkemeyi bekliyoruz.
yaparak kaza riskini azaltmaya çalışıyoruz, ancak en
Planlarımızı geliştirirken konuyu incelemeye devam
kötü durum senaryosuna da hazırlıklı olmamız
edeceğiz.
gerekiyor. Petrol döküntüsü eylem planlarımız, son
derece sağlam, ABD Federal Devlet Kurumları
tarafından onaylanmış, Alaska devlet kurumlarından
Röportajın tamamını Shell 2013 Sürdürülebilirlik
alınan girdileri içeren ve internet sitemizden herkesin
Raporunda okuyabilirsiniz.
ulaşabileceği planlardır. Shell, döküntülere karşı
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RÖPORTAJ

NİJERYA: MUTIU SUNMONU İLE SORU-YANIT

Mutiu Sunmonu
Nijerya Shell
Şirketler Başkanı

Shell Nijerya’yı “zorlu bir operasyon ortamı”
olarak değerlendirdi. 2013 yılında şirketin Nijer
Deltası’ndaki bazı petrol ve gaz üretim proje ve
haklarını satacağını duyurdunuz. Shell’in Nijerya
ile ilgili planları devam ediyor mu?
Shell 2013’te oldukça zorlu bir yıl geçirdi. Ancak Shell,
birçok fırsatta belirtildiği gibi uzun vadede Nijerya’nın
geleceğine inanıyor. Haziran 2013’te ilan edildiği
üzere Nijer Deltası’ndaki varlığımızı azaltırken
Nijerya’da açık deniz ve karadaki gaz operasyonları
gibi alanlarda varlığımızı pekiştirmeye karar verdik. Bu,
ülkedeki konumumuzu güçlendirmeye yönelik
konsolidasyonun bir parçası. Böylece yerel şirketlerin
büyümekte olan petrol ve gaz sektöründeki varlığı
artacak ve Nijerya hükümetinin yerel şirketlerin petrol
ve gaz endüstrisine yatırım yapmalarının teşvik edilmesi
yönündeki politikaları desteklenmiş olacak.

Petrol hırsızlığı ve Shell Petroleum Development
Company of Nigeria (SPDC)’nın boru hatları ve
diğer tesislerine yönelik sabotaj eylemlerinin sona
erdirilmesi için hükümeti sivil toplum kuruluşlarıyla
ortak adım atmaya çağırdınız. Hangi adımlar
atıldı?
SPDC, günümüzde Nijer Deltası’ndaki petrol kirliliğinin
başlıca sebebi olan ham petrol hırsızlığı ile
mücadeleye yönelik bazı insiyatifleri bulunuyor. Bunlar
arasında boru hattı gözetiminin artırılması, boru hattı
sabotajlarıyla mücadele etmek için onarım ekiplerinin
sayısının iki katına çıkarılması ve yerel toplumlarla
daha fazla işbirliği yapılması gibi operasyonel
önlemler yer alıyor. Herkesin ilerlemeleri takip
edebilmesi amacıyla şeffaflık seviyesini artırdık.

Bu tür suçların sona erdirilmesi için daha geniş,
koordine bir yaklaşımın gerekli olduğuna inanıyorum.
Hükümetlerin liderlik yapması gerekiyor ve SPDC
olarak biz, bize düşeni yapmaya hazırız. Sahada
gerekli olanlar daha fazla güvenlik, kanıt toplama ve
kanunların uygulanması iken çalınan ham petrolün
ticaretinde kullanılan uluslararası şebekelerin takibi ve
yakalanması için uluslararası eylem gerekiyor.

Petrol döküntülerinden sonra hangi temizlik işlemleri
gerçekleştirildi?
SPDC, nedeninden bağımsız olarak boru hatlarının ve
tesislerinin yakın çevresindeki her türlü petrol
döküntüsüne müdahale ediyor. Öncelikle, üretimi
durdurup döküntüyü belirli sınırlar içine alıyoruz. Her
döküntüde yetkililer, petrol şirketi temsilcileri, yerel
toplum üyeleri, yerel ve resmi görevlilerden oluşan
müşterek bir araştırma ekibi oluşturuluyor. Alana güvenli
erişim herkesin güvenliği açısından önemli.
2013’te petrol döküntü sahalarında yapılan müşterek
incelemelere gözlemci olarak sivil toplum kuruluşlarını
da davet etmeye başladık. Petrol döküntüleri web
sitemizde de temizlik faaliyetleri ile ilgili haftalık ilerleme
raporları, inceleme raporları ve döküntü sahalarının
fotoğraflarına ulaşılabilir. SPDC bu tür bir web sitesine
sahip tek uluslararası petrol şirketidir.

Röportajın tamamını Shell 2013 Sürdürülebilirlik
Raporunda okuyabilirsiniz.
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DERİN DENİZLER

PETROLLÜ KUMLAR

Shell 35 yılı aşkın süredir derin denizlerde keşif ve
üretim alanında liderdir. 2,5 kilometreye kadar
derinliklerde güvenli petrol ve gaz üretimine yönelik çok
sayıda gelişmiş teknoloji, süreç ve güvenlik prosedürü
geliştirmiştir.

Petrollü kumlar dünyanın en önemli enerji kaynağıdır
ve Kuzey Amerika için önemli miktarda enerji
sağlamaktadır. Bunlar enerji ve su yoğunlukludur,
sağlam bir şekilde geliştirilmelidir. Petrollü kumlar
Kanada’da Alberta ve Saskatchewan’ın çeşitli
kısımlarındaki üç havzada bulunmaktadır.

Brezilya, Nijerya, Norveç ve ABD Meksika Körfezi’nde
(GoM) derin denizlerde petrol ve gaz üretimi
yapmaktadır. Bu kaynaklar sorumlu bir şekilde
işlenmekte ve operasyonlarımıza en yakın kıyı
toplumları ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirilmektedir.
Shell’in derin denizlerdeki operasyonlarına yönelik
dünya çapında kullanılan katı güvenlik standartları,
yerel güvenlik gereksinimlerini karşılayacak, hatta
aşacak şekilde geliştirilmiştir. Şirketimiz GoM’de
faaliyet gösteren diğer petrol ve gaz şirketleriyle bir
araya gelerek Marine Well Containment Company’nin
(MWCC) kuruluşunda yer almıştır. 2013’te MWCC,
Shell ile birlikte, doğrudan sondaj veya üretim
platformlarının altında yer alan alanlar gibi kapalı
alanlarda derin denizlerde kurtarma faaliyeti için bir
kompakt kapak testi yapmış ve kullanıma almıştır.
Denizaltı Kuyu Müdahale Projesi (Subsea Well
Response Project) dokuz önde gelen şirket tarafından
kurulmuştur ve Shell tarafından yönetilmektedir.
Dünyanın her yerindeki derin deniz kuyularında acil
durumlarda kullanılabilecek bir dizi kuyu kapağı sistemi
tasarlamış ve geliştirmiştir.

ABD’de Mars B geliştirmesi için Olympus
platformunun inşası.

2013 yılında Alberta’daki Carmon Creek projesine
devam etme kararımız açıklanmıştır. Bu, günde 80 bin
varil petrol üretilmesi beklenen bir projedir. Proje, bitüm
ile birlikte üretilen gaz ve suyun verimli bir şekilde
kullanılacağı şekilde geliştirilmiştir. Aynı zamanda
Jackpine Maden Genişlemesi ile ilgili olarak çevre
ve toplumsal koşullara dair idari onaylar alınmış;
ortaklarımız ile birlikte operasyonların gözden
geçirilmesine başlanmıştır.
Karbondioksit (CO2) emisyonları, su ve arazi
yönetiminin iyileştirilmesine yönelik çeşitli yöntemler
üzerinde çalışarak çevresel etkiyi azaltmak amacıyla
sorumlu bir şekilde petrollü kum operasyonları
yürütmeye devam ediyoruz. Kanada hükümetinin de
desteğiyle Quest adlı, Scotford Upgrader ile bağlantılı
bir karbon yakalama ve depolama tesisi inşa ediyoruz.
Aynı zamanda çevresel etkiyi azaltacak teknolojiler
geliştirmek amacıyla başka şirketlerle çeşitli işbirlikleri
yapıyoruz.

Bir operatör Alberta, Kanada’daki Muskeg
River Madeni’nde işe başlamaya hazırlanıyor.
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YAKITLAR VE ÜRÜNLER

BİYOYAKITLAR

Sürücülerin yakıt tüketimini azaltmalarına ve araçlarının
motor verimliliğini artırmalarına yardımcı olacak çeşitli
taşıt yakıtları ve yağları üretiyoruz. Bu, önümüzdeki
yıllarda araç sayısının ciddi şekilde artacağı
düşünüldüğünde, ulaşımın çevresel etkisinin
azaltılmasına yardımcı olabilir.

Düşük karbonlu biyoyakıtların kullanılması önümüzdeki
yıllarda ulaşımdan kaynaklanan karbondioksitin
azaltılmasının yöntemlerinden biri olacaktır.
Brezilya’daki ortak girişimimiz Raízen, düşük karbonlu
bir biyoyakıt olan şeker kamışı etanolü üretiminde
dünyanın önde gelen şirketidir. Aynı zamanda gelişmiş
biyoyakıtlara da ciddi yatırımlar yapılmaktadır.

Şirketimizin “Shell FuelSave Diesel” ve “Shell FuelSave
Unleaded (Kurşunsuz)” gibi daha tasarruflu ve standart
fiyatlı yakıtları da bulunmaktadır. Bunlar motordaki
yanmayı geliştirip enerji kaybını azaltarak sürücülerin
yakıt tasarrufu yapmasına yardımcı olmak amacıyla
tasarlanmıştır. Bu yakıtlar Asya, Afrika ve Avrupa’da 20
pazara sunulmuştur. Ulaşım amaçlı gaz ve biyoyakıt
alanındaki geliştirmelerimiz de devam etmektedir.
Enerji verimliliğine yaklaşımımız sürücülere sürüş
alışkanlılarını değiştirmeleri için yardımcı olmayı da
içermektedir. Küresel çapta yürüttüğümüz Shell
FuelSave kampanyası ile 1 milyon sürücüye daha
verimli araç kullanmaları, yakıt tasarrufu sağlamaları ve
sürüş maliyetini azaltmaları için yardımcı olmayı
hedefliyoruz. 2012’de başlayan ‘Shell FuelSave Hedef
Bir Milyon’ programı sürücüleri, bir dizi etkileşimli ve
çevrimiçi oyun aracılığıyla yeni beceriler ve araba
bakımı ipuçları ile donatmaktadır. 2013 sonu itibariyle
18 ülkeden 400 binden fazla sürücünün katılımı
sağlanmıştır.

Hedef Bir Milyon ile sürüş davranışlarının
değiştirilmesi hedeflenmektedir.

2013’te dünya çapında benzin ve dizel karışımlarında
yaklaşık 9 milyar litre biyoyakıt kullanılmıştır. Karışım
için satın aldığımız biyoyakıtlara dair yeni ve yenilenmiş
sözleşmelerde çevresel ve sosyal kriterlere dair ayrıntılı
şartlar yer almaktadır.
Raízen 2013’te Brezilya şeker kamışından 2 milyar
litreden fazla düşük karbonlu biyoyakıt üretmiştir. Bu
biyoyakıt üretimi, şeker kamışı hasadından yakıt olarak
etanol kullanımına kadar petrole göre %70 daha az
CO2 emisyonuna neden olmaktadır. 2013’te Raízen
ayrıca Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) ile
birlikte çalışarak Bonsucro sertifikasyonunun yerel
biyolojik çeşitliliğin korunmasına ne kadar yardımcı
olduğunun değerlendirilmesine katkıda bulunmuştur.
Raízen aynı zamanda tesislerinden birinde, Iogen
Energy tarafından sağlanan teknolojiyle küspe, yaprak,
kabuk ve diğer şeker kamışı atıklarından gelişmiş düşük
karbonlu biyoyakıt üretebilen bir tesisin inşaatına
başlamıştır.

Brezilya’daki Raízen ortak girişimimizde
şeker kamışı kullanılarak düşük karbonlu
biyoyakıt üretilmektedir.

PERFORMANSIMIZ
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PERFORMANSIMIZ
2013 yılında çevre üzerindeki etkilerimizin azaltılması,
operasyonlarımız bulunan toplumlardaki komşularımızla
işbirliği yapılması ve yerel ekonomiler için iş fırsatları
yaratılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ettik.
Yıl boyunca, önümüzdeki onyıllar boyunca enerji

sağlayacak projelere ciddi yatırımlar yapmaya devam
ettik. Ekonomik, çevresel ve sürdürülebilirlik
performansımız ile ilgili daha fazla bilgiye Shell 2013
Sürdürülebilirlik Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.
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BU RAPOR HAKKINDA

Bu Shell Sürdürülebilirlik Raporu, Shell 2013 Sürdürülebilirlik Raporu’nun özetidir.
Daha ayrıntılı bilgi almak için Shell 2013 Sürdürülebilirlik Raporu’na
bakabilirsiniz. Herhangi bir uyumsuzluk halinde Shell 2013 Sürdürülebilirlik
Raporu geçerlidir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz:
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REPORT
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Sustainability Report 2013
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