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1 Proje 

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) Türkiye’nin borsaya kote en büyük enerji şirketidir ve bir Koç 
Holding A.Ş. kuruluşudur. Kaynak verimliliğini artırmak amacıyla mevcut Tüpraş İzmir Petrol 
Rafinerisi’ni iyileştirmeyi öngörmektedirler.  Bu Teknik Olmayan Özet (TOÖ) planlanan iyileştirmenin 
bir açıklamasını sunmakta, inşaat ve operasyonu ile bağlantılı potansiyel faydaları ve etkileri 
açıklamaktadır.  Aynı zamanda projenin tüm etapları boyunca etkilerinin nasıl önleneceğini ve sürecin 
nasıl yönetileceğini tanımlamakta ve kamuoyu görüşü alma faaliyetlerinin ve gelecekteki paydaş 
katılımına yönelik yaklaşımın bir özetini de sunmaktadır. 

Bu proje için Tüpraş bünyesindeki iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:  

İrtibat: Kurumsal İletişim Müdürü – Seval Kızılcan 

Adres: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Genel Müdürlüğü, 41790 Körfez Kocaeli, Türkiye 

Telefon numarası: 0 262 316 30 00 

Email:  info@tupras.com.tr;  kurumsal.iletisim@tupras.com.tr; seval.kizilcan@tupras.com.tr 

Web sitesi: http://www.tupras.com.tr/ 

1.1 Tüpraş İzmir Rafinerisi’nde Hangi Faaliyetler Yürütülmektedir? 

Kökleri Amerikan Caltex Şirketi tarafından kurulan İPRAŞ’a (İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş.) dayanan, 
dört petrol rafinerisi ile yılda 28,1 milyon ton toplam ham petrol işleme kapasitene sahip Tüpraş, 
Türkiye’nin en büyük sanayi işletmesidir. 1983 yılında İPRAŞ ve kamuya ait diğer üç rafineri Kamu 
İktisadi Teşekküllerinin daha verimli işletilmesi için yapılan düzenlemelerle Tüpraş şemsiyesi altında 
bir araya getirilmiştir. 

İzmir Rafinerisi yılda 3 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi ile Türkiye’nin artan petrol ürünü 
talebini karşılamak üzere 1972 yılında üretime başlamıştır.  O tarihten beri önemli kapasite arttırımı ve 
ünite modernizasyonları geçirerek yılda 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine ulaşmıştır.  
İzmir Rafinerisi aralarında LPG, nafta, benzin, jet yakıtı, motorin, baz yağ, ısıtma yağı, fuel oil, bitüm, 
parafin, özütler ve diğer ürünler de bulunan petrol ürünleri üretmektedir. Türkiye’de türünün tek örneği 
olan yılda 400 bin ton kapasiteli baz yağ üretim ünitesine sahiptir.  2015 yılında İzmir Rafinerisi 10,4 
milyon tonluk bir satış hacmine ulaşmıştır ve bunun 6,8 milyon tonu yurtiçinde satılmıştır. 

Tesis iyileştirmeleri tamamen rafinerinin sınırları içinde gerçekleşecektir ve etkileri, alınacak etki 
azaltma önlemleri aracılığıyla giderilecektir. Tesis iyileştirmeleri emisyonların azaltılması ve çevresel 
iyileştirme ile sonuçlanacak genel bir kaynak verimlilik programının parçasını oluşturmaktadırlar. 
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2 İzmir Rafinerisi’nin Etrafındaki Temel Saha 
Koşulları Nelerdir? 

2.1 Tesisin Yeri ve Saha Genel Görünümü 

 

Şekil 1 Saha Yeri 

Saha, Ege bölgesinde İzmir’in 60 km kuzeyinde Aliağa yakınlarında yer almaktadır.  Doğuda Aliağa 
Limanı Körfezi ile batıda rafineri girişine ana yaklaşma yolu olan Aygaz Caddesi ile çevrilidir.  Sahanın 
kuzeyinde limanlara erişmeden önce kıyı şeridi boyunca uzanan kullanılmayan geniş bir arazi 
(yaklaşık 600m) bulunmaktadır. 

Rafineri arazisi içinde misafir lojmanlarının bulunduğu bir misafir oteli yer almaktadır. En yakın ilçe 
olan Aliağa, rafineri tesislerine 1 km uzaktadır. 

Büyük bir petrokimya tesisi olan Petkim, yakındaki en büyük sanayi tesisidir ve Aygaz Caddesi’nin 
diğer tarafında bulunmaktadır. Diğer hafif sanayi ve ticari mülkler Aygaz Caddesi üzerinde 
bulunmaktadır.  

“Proje” hiçbir arazi satın alımı gerektirmeyecektir çünkü öngörülen işlerin hepsi rafinerinin mevcut 
saha sınırları içinde bulunmaktadır.  Şekil 2’de sahanın bir planı ve yeni geliştirilen ve iyileştirilen 
alanları yeri gösterilmektedir. 



 

 

 
 

 

Şekil 2 İzmir Rafinerisinin Saha Yerleşim Planı 

2.2 Öngörülen Yatırım Neleri Kapsayacaktır? 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ("AİKB”) aralarında İzmir Rafinerisi’nin de bulunduğu iki rafinerideki 
kaynak verimlilik programını desteklemek amacıyla Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (“Tüpraş”)’a 
finansman sağlamayı düşünmektedir. İzmir’deki program 2016-2018 döneminde uygulanacaktır ve 
aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 Yeni su arıtma tesisi (devam ediyor) 

 Fluid Catalytic Cracking (FCC)  (Akışkan Katalitik Parçalayıcı) biriminin yenileştirilmesi, baca gazı 
arıtma ve enerji geri kazanımı.    

 Ham Petrol Damıtma Ünitesi (HPDÜ) Enerji Geri Kazanım Projesi (devam ediyor) 

Su Tesisi 

İzmir Rafinerisi Yeni Su Arıtma Projesi’nin amacı gerekli standartlarda su üreterek rafinerideki suyla 
ilgili sorunları ortadan kaldırmaktır. Mevcut su kalitesi rafineri gereksinimlerini karşılamamakta ve 
ekonomik kayıplara yol açan sorunlar yaratmaktadır. Proje aynı zamanda rafineride üretilen atık suları 
geri dönüştürerek ham su tüketiminde azalmaya da neden olacaktır (doğal kaynakların tüketimini 
azaltarak) Yeni proje ile mevcut demineralizasyon tesisi ile ilgili sorunlar ortadan kaldırılacak ve su ile 
çalıştırılan ekipmanların mekanik bütünlüğü geliştirilecektir. 
 
Projenin temel etkisi toplam atıksu geri kazanım miktarında gözlenecektir, Geri kazanılmış su 
oranı %50-60 olacaktır. Su tasarrufuna ek olarak, su kalitesindeki artış sayesinde, blöf edilen su 
oranları düşürülecek ve GT-20 HRSG’nin tamamlayıcı ateşlenmesi artırılacaktır.  HRSG’nin 
tamamlayıcı ateşlemesinin artırılması Konvansiyonel Kazan üretiminde bir artışa neden olacak; 
böylece buharlı üretimin toplam verimliliği artırılacaktır. 

Akışkan Katalitik 

Parçalayıcı 



 

 

 

 
 
 

 
Şekil 3 Su Arıtma Tesisi (inşaat halinde) 

 

Fluid Catalytic Cracking (FCC)  Ünitesi 

Fluid Catalytic Cracking (FCC)  petrol rafinerilerinde kullanılan en önemli dönüştürme işlemlerinden 
biridir. Petrol ham yağlarının yüksek-kaynama noktalı, yüksek moleküler ağırlıklı hidrokarbon 
kesitlerini daha değerli benzin ve LPG’ye dönüştürmek için kullanılır.  İzmir Rafinerisi’nde mevcut FCC 
ünitesi iyileştirilmektedir.  FCC iyileştirme projesinin amacı, mevcut reaktörü randıman artışı için yeni 
bir tasarım ile değiştirmek, ısı geri kazanımı ve emisyon kontrolü için rejeneratör baca gazına parçacık 
filtrelemesi, gövde-boru tip değiştirici eklemek, buhar üretimi ve ürün kalitesini artırmak amacıyla ana 
kolon ve gaz konsantrasyon bölümlerinde ısı geri kazanımı elde etmektir.  

İyileştirmenin bir parçası olarak, hava emisyonları ters jet temizleme sistemleri ile birlikte yeni ‘ters 
akışlı baca gazı’ filtre ünitelerinin kullanımı aracılığıyla kontrol edilecektir.  Bu filtrelerin kullanımı en iyi 
uygulama kabul edilmektedir ve AB standartlarına uyumludur. 

Ham Petrol Damıtma Ünitesi (HPDÜ) Enerji Geri Kazanım Projesi 

Projenin amacı, yakıt gereksinimlerini mümkün olduğunca azaltmak ve fırın verimliliklerini %90’ın 
üzerinde seviyelere çıkarmak için mevcut ünitenin ısı entegrasyonunu optimize etmektir.  Bu da 
yaklaşık 69.000 ton yıllık karbon dioksit tasarrufuna, Enerji Yoğunluk Endeksinde 4,47 puan 
iyileşmeye ve emisyonlarda (azot dioksit, sülfür dioksit, benzeri.) ek iyileştirmelere neden olacaktır. 
Proje işletmeye almanın son aşamalarındadır ve 2017 yılının ikinci çeyreğinde tam olarak çalışmaya 
başlayacaktır. 

 



 

 

 
 

 

3 Projenin Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sosyal 
Yönleri Nelerdir? 

3.1 ÇSGS İncelemesi Genel Taslağı 

Mayıs 2016’da İzmir Rafinerisi’nde özellikle şirketin iyileştirme planlarına odaklanan bir Çevresel ve 
Sosyal Durum Tespit Denetimi gerçekleştirilmiştir. İyileştirmelerin hem etkilerinin hem de faydalarının 
bir değerlendirmesi yapılmıştır.  Denetim kapsamında tespit edilen etkileri azaltmak ve iyileştirmek için 
etki azaltma önlemleri belirlenerek kurumsal ÇSGS performansında iyileştirmeleri ele almak adına 
Çevresel ve Sosyal Eylem Planına (ÇSEP) dâhil edilmiştir.  Bu ÇSEP ilgili kurumsal, ulusal, AB 
standartları ile AİKB Performans Şartları ile tam uyum sağlamaktadır. 

3.2 Projenin İzin Durumu Nedir? 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli olup olmadığına dair 
resmi görüş istenmiştir. (‘inceleme görüşü’)  Su arıtma tesisi için, Bakanlık “Proje olumsuz etki 
yaratmayacağı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) mevzuatı kapsamının dışındadır” sonucuna 
varmıştır.  Ayrıca İdare izinde bir değişikliğe gerek olmadığı sonucuna varmıştır.   

Tesis, binanın inşaatı için “inşaat izni” almıştır.  

Ham petrol damıtma ünitesi projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Proje Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) mevzuatı kapsamının dışındadır” sonucuna varan resmi görüş alınmıştır. 

Öngörülen FCC iyileştirmesi için ÇED gerekip gerekmediğine dair İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne 
bir inceleme görüşü talebi iletilmiştir.  Süreç değişikliğinin toplam etkisinin olumlu yönde olması 
nedeniyle İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kapsam dışı yazısı vermiştir. İnşaat izni için başvuru henüz 
yapılmamıştır. 

Aşağıdaki tablo projeyle ilgili temel potansiyel olumlu ve olumsuz etkileri özetlemekte ve önemli hiçbir 
etkiye sebep olmamasını sağlamak için temel hafifletici önlemlerin bir özetini sunmaktadır: 
 
Potansiyel Etki Temel Hafifletici Önlemler 

Ham petrol / kimyasal deposunda 
kaynaklanabilecek yangın 

Tüm personel özel yangın eğitim okulunda Teknik 
Emniyet Eğitimi görmüştür. Haberli ve habersiz 
tatbikatlar ile karar ve eylem hızını arttırmak, yangın 
riskini azaltmak için koruma, kontrol (örneğin ateşleyici 
kaynaklar üzerinde sıkı kontrol), tespit ve etki azaltıcı 
önlemler (örneğin yangınla mücadele ekipmanları) 
kullanılmaktadır.  

Boşaltma / yükleme faaliyetleri sırasında 
kimyasal dökülmesi ve deniz suyunun kirlenmesi 

Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi için 
Uluslararası Sözleşmeye uygun olarak gerekli döküntü 
müdahale düzenlemeleri yürürlüktedir.   

FCC çalışmasından kaynaklanan toz emisyonları Uluslararası standartlara uygun olarak, kullanılan 
katalizör (bir kimyasal reaksiyonun hızını artıran madde) 
aşınma ve parçalanmaya karşı dirençlidir ve dolayısıyla 
toz emisyonlarını azaltmaktadır.  Bunun yanı sıra, etkili 
toz azaltması için ters akışlı baca gazı filtresi 
kullanılacaktır. 

 



 

 

 

 
 
 

FCC çalışmasından kaynaklanan hava 
emisyonları 

Uluslararası standartlara uygun olarak, yayılan sülfür 
dioksit (endüstriyel süreçlerle bağlantılı yaygın bir hava 
kirletici madde) miktarını en aza indirecek bir sülfür 
azaltıcı madde kullanılmaktadır.  İyileştirilmiş süreç 
kısmiden tam oksitlenmeye geçerek daha düşük karbon 
monoksit seviyelerine ulaşırken, azot oksit seviyeleri de 
uluslararası en iyi uygulamalar ile uyumlu olacaktır. 
 
FCC tesisinin iyileştirilmesi daha iyi malzeme 
dönüştürme oranları aracılığıyla üretkenliği artıracak ve 
mevcut FCC ünitesi seviyeleri ile kıyaslandığında enerji 
verimliliğini artıracak ve hava emisyonunu da 
azaltacaktır.   

İnşaat sürecinde işgücünün (yükleniciler) sağlık 
ve güvenliği 

Sadece Tüpraş Yüklenici Güvence Programına kayıtlı 
onaylı yükleniciler kullanılacaktır.  Yapılacak iş için 
uygulama yöntemi ve risk değerlendirmeleri 
yüklenicilerden istenecek ve yüklenici seçiminden önce 
tam olarak incelenecek ve kabul edilecektir. 

Civardaki yerel halka rahatsızlık verecek 
potansiyel etkiler 

Su arıtma, FCC veya HPDÜ tesislerinde yapılacak 
iyileştirmeler hiçbir ilave gürültü veya hava emisyonuna 
neden olmayacaktır. Ancak sahada civarda yaşayan 
halkı etkileyebilecek çalışmalar söz konusu olduğunda 
halkı tam anlamıyla bilgilendirerek ilgili paydaşları 
belirleyen ve iletişim kanallarını tanımlayan Paydaş 
İletişim Yönetimi PİY bulunmaktadır. 

 

 

3.3 Projenin Temel Yararları Nelerdir? 

Öngörülen tesis iyileştirmeleri Tüpraş’ın petrol rafineri sahalarının ikisini kapsayan kaynak verimliliği 
programının bir parçasıdır.  İzmir’de aşağıdaki faydalara neden olacaktır: 

Yeni su arıtma tesisi sahadaki su verimliliğinde çok önemli bir iyileşme sağlayacak, atıksu geri 
kazanım oranı %50-60 olacaktır. 

HPDÜ projesi yakıt gereksinimlerini azaltmak ve fırın verimliliklerini %90’ın üzerinde seviyelere 
çıkarmak için mevcut ünitenin ısı entegrasyonunu optimize etmeyi amaçlamaktadır.  Bu da yaklaşık 
69.000 ton seviyesinde yıllık karbon dioksit tasarrufuna ve hava emisyonlarında (azot dioksit, sülfür 
dioksit benzeri) ek iyileştirmelere neden olacaktır.   

FCC tesisinin iyileştirilmesi daha iyi malzeme dönüştürme oranları aracılığıyla üretkenliği artıracak ve 
mevcut FCC ünitesi seviyeleri ile kıyaslandığında enerji verimliliğini artıracak ve hava emisyonunu da 
azaltacaktır.   

3.4 Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) 

Denetimin ardından, projenin en iyi proaktif standartları uygulamasını ve İzmir Rafinerisi genelindeki 
faaliyetlerin Avrupa Birliği eşdeğer standartlarına, AİKB Çevresel ve Sosyal ‘Performans Şartlarına’ ve 
çevresel ve sosyal politikalarına uygun olmasını sağlamak için bir ÇSEP hazırlanmıştır. Öngörülen 
eylem alanları ÇSGS performansında ve risk yönetiminde iyileşmeye sebep olacaktır. Denetimin 
bulgularından elde edilen ve ÇSEP içine dâhil edilen temel konuların bir özeti aşağıda verilmiştir.



 

 

 
 

 

İnceleme 
Alanları 

Eylem Alanları 

Kurumsal ÇSG 

Kapasitesi ve 

Yönetimi 

■ Tesis uluslararası düzeyde tanınan onaylanmış çevre, sağlık ve emniyet yönetim 

sistemlerine sahiptir ve bunlar yeni projelerin faaliyetlerini de kapsayacak biçimde 

genişletilecek ve süreç güvenliğine ilişkin yeni mevzuat şartlarını karşılayacak 

şekilde daha da geliştirilecektir (Seveso II). 

Çevresel 

Performans 

■ Aşağıdaki spesifik alanlar Çevre, Sağlık ve Emniyet hususlarında devamlı 

iyileştirme taahhüdüne bağlı kalınarak incelenecektir: 

 İyileştirilen FCC ünitesi mevcut tesis ile kıyaslandığında zaten çok daha iyi 

hava emisyon seviyelerine ulaşacaktır.  Ancak, nerelerde başka 

iyileştirmelerin yapılabileceğini değerlendirmek amacıyla, Rafineriler için 

Mevcut En İyi Teknikler (MEİT) Referans Klavuzlarında belirtildiği üzere 

‘mevcut tam yanmalı tesis’ için standartlara göre projenin bir incelemesi 

yapılacaktır. 

 Yeni su arıtma tesisi su verimliliğini artıracaktır.  Ancak, teknik ve çevresel 

fizibilite yaklaşımı çerçevesinde, nerelerde artık kirletici seviyelerinin daha da 

geliştirilebileceğini değerlendirmek amacıyla, Rafineriler için En İyi Teknikler 

(MEİT) Referans Kılavuzlarına göre projenin bir incelemesi yapılacaktır. 

 Çevresel performansında devamlılık ve iyileştirme sağlamak amacıyla uzun 

vadeli olarak enerji tesisi incelemesi de yapılacaktır. 

Sağlık ve 

Emniyet 

Performansı 

■ Sağlık ve Emniyet yönetimine, performansına ve gelecekteki kazaları önlemek 

için kaza istatistiklerinin ve ramak kalaların takibine kayda değer önem 

verilmektedir. 

Sosyal ve 

İstihdam 

■ Paydaş Katılım Planı (PKP) geliştirilecek, devam ettirilerek kamuoyuna 

açıklanacaktır. 

■ Uluslararası standartları karşılamak için temel sosyal politikalar incelenecektir. 

Seveso II 
■ İşgücünü ve yerel halkı sahadaki potansiyel kazalardan korumak için taahhüdünü 

sürdürülecektir. Süreç güvenliği zaten temel bir önceliktir ve bu, Seveso II 

Yönetmeliğini uygulayan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 

Azaltılması Hakkında Yönetmelik” (veya BEKRA) karşılamak için iyileştirmeler ile 

daha da geliştirilecektir. 

■ İyileştirmeler arasında yerel halk ile iletişim, katılım ve yakındaki diğer sanayi 

sahaları ile bilgi alışverişini arttırma yönünde bir strateji de bulunmaktadır. 



 

 

 

 
 
 

 

4 Paydaşlar Projeye Nasıl Katılacaklar?  

4.1 PKP Genel Taslağı 

Temel paydaşların belirlenmesi ve ilgili durumlarda, projelerin potansiyel etkilerinin paydaşlara 
zamanında iletilmesi amacıyla Tüpraş İzmir Rafinerisi için bir Paydaş Katılım Planı (PKP) 
geliştirilmiştir. Bu plan şikayetler, endişeler, sorular gibi konularda paydaşlar tarafından kullanılacak 
resmi bir şikayet mekanizmasını da belirleyecektir. Bu plan düzenli olarak gözden geçirilecek ve 
güncellenecektir. Eğer faaliyetlerde değişiklik olursa veya paydaş katılımı ile ilgili yeni faaliyetler 
başlarsa, PKP de güncel hale getirilecektir. PKP projenin uygulanması sırasında da düzenli aralıklarla 
gözden geçirilecek ve gerektiği şekilde güncellenecektir. PKP aşağıdakileri içermektedir: 

 Proje tanımı, sahanın yeri ve temel çevresel ve sosyal konular, 

 Kamuoyu görüşlerinin alınması ve bilgi açıklama gereklilikleri, 

 Paydaşların ve etkilenen diğer tarafların belirlenmesi, 

 Daha önceki Tüpraş paydaş katılım faaliyetlerinin genel değerlendirmesi, 

 Paydaş katılım programı ve katılım yöntemleri ile kaynaklar,  

 Şikayet mekanizması. 

Paydaşlar olumlu veya olumsuz yönde doğrudan veya dolaylı olarak projeden etkilenebilecek, 
görüşlerini ifade etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler olabilirler. Temel paydaşları belirlemek için 
uygulanan tanım şöyledir: 

‘‘işten önemli ölçüde etkilenen veya işin başarılı olması durumunda işten 
kaynaklı çıkar ve etkinin nerede tanınacağı konusunda önemli etkiye sahip tüm 
paydaşlar” 

Temel paydaşlar aşağıdaki kategorilerde belirlenmiştir: Uluslararası, resmi (Türkiye Cumhuriyeti, ilgili 
Bakanlıklar, Belediyeler ve ilgili diğer yerel makamlar), istişari sivil toplum kuruluşları; hizmetler / 
tedarikçiler, müşteriler, kurumlar (üniversiteler, düşünce kuruluşları, vs.), sanayi sektörü (meslek 
örgütleri, diğer rafineriler), iç paydaşlar (çalışanlar),  yerel halk (yerel olarak etkilenen kişiler); halk 
grupları (yakın hastane, yerel okullar) ve medya. 

PKP, büyük çaplı projeler için kayıt altına alınacak gelecekteki kamuoyu görüşü alma ve bilgilendirme 
açıklamalarının programına ait detayları vererek, etkili paydaş katılımının yapılmasını sağlamak için 
Tüpraş tarafından benimsenecek yöntemleri ortaya koyar. Tüpraş aşağıdaki bilgileri devamlı olarak 
kayıt altına alacaktır: 

 Açıklanan bilgilerin türü, hangi formlarda olduğu (örnek: sözlü iletişim yolu ile, gazete ilanı, broşür 
dağıtım yolu ile, raporlama yolu ile, poster dağıtımı ile,, radyo yayını aracılığıyla gibi.) ve nasıl 
yapıldığı / dağıtıldığı, 

 Bugüne kadar yapılan tüm toplantıların yerleri ve tarihleri, 

 Görüş alınan gerçek kişiler, gruplar ve / veya kuruluşlar, 

 Tartışılan temel konular ve dile getirilen temel endişeler, 

 Tüm taahhütler veya takip eylemleri de dahil, öne sürülen konulara şirketin yanıtları, 



 

 

 
 

 Bu faaliyetleri belgelendirmek ve paydaşlara geri raporlama için yapılan işlemler. 

Gelecekte uygulamaya konulacak projelere ilişkin soru, öneri şikâyet veya ihtilaf olur ise bu sorunları 
ele almak için bir şikayet mekanizması geliştirilmiştir ve bu bilgileri kayıt altına almak için bir şikayet 
formu kullanılacaktır. Şikayet formu ve şikayet formunun nasıl kullanılacağına ilişkin taslak aşağıda 
sunulmuştur. 

4.2 Şikayetler İçin Prosedür Nasıl Olacaktır? 

Personel dışı şikayetleri ele almak için gerektiğinde aşağıda sunulan şikayet formunun kullanılacağı 
bir şikayet mekanizması olacaktır. Mekanizma aşağıdaki gibi olacaktır: 

 Şikayet alınır, 

 Şikayet bir kayıt defterine kaydedilir, 

 Şikayetin değerlendirmeye alındığına ilişkin şikayet sahibine bilgi verilir, 

 Düzeltici işlem uygulanır, tarih kaydedilir ve vaka kapatılır, 

 Uzun vadeli bir düzeltici işlem için; şikayet sahibine, öngörülen işlem bildirilir, 

 Düzeltici işlem uygulanır, tarih kaydedilir ve vaka kapatılır. 

 Şikayet sahibine düzeltici işlemin uygulandığına ilişkin bilgi verilir. 

Bir şikayet aşağıdaki şikayet formu kullanılarak kayıt altına alınmalıdır. Böylece tercih edilen yöntem 
ve iletişim diliyle iletişim bilgilerinin verilmesi sağlanır. Kaza veya şikayetin açık tanımı yapılmalıdır. 
Tüpraş formu teslim aldıktan sonra bir ay içinde şikayetlere yanıt verecektir. 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Paydaş İletişim Formu 

Referans No:   

Adı ve Soyadı  

İletişim Bilgileri 
 
Sizinle nasıl iletişim 
kurulmasını istediğinizi 
lütfen işaretleyin. (posta, 
telefon, e-posta) 

 Posta Adresi 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

 Telefon Numarası :_______________________________________________ 

 

 E-posta Adresi:  _______________________________________________ 

 
Tercih edilen iletişim dili  Türkçe 

 İngilizce 

 Arapça 

 Diğer – belirtiniz 
  

Olay veya Şikayetin Tanımı:  Ne oldu?  Nerede oldu?  Kime oldu?  Sorunun sonucu nedir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olay/Şikayet Tarihi  

  Bir kereye mahsus olay/şikayet (tarihi: _______________) 

 Birden fazla defa oldu. (kaç defa? _____) 
 Devam ediyor. (şu anda sorun yaşanıyor) 

  

Bu sorunun çözülmesi için sizce ne yapılması gerekir?   

 

 
İmza:      ___________________________________ 
Tarih:      _______________________________ 

 
Formun doldurularak aşağıdaki adrese iletilmesini rica ederiz.  

İletişim: Kurumsal İletişim Müdürü Seval Kızılcan 

Adres: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Genel Müdürlüğü, 41790 Körfez Kocaeli, Türkiye 

Telefon: 0 262 316 30 00 

E-posta: info@tupras.com.tr ; kurumsal.iletisim@tupras.com.tr; seval.kizilcan@tupras.com.tr 
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5 Sözlük 

 

AB  Avrupa Birliği 

AİKB  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

CAPEX  Sermaye Harcaması 

ÇED  Çevresel Etki Değerlendirme 

MEİT       Mevcut En İyi Teknik 

CO2-e/yr Yılda eşdeğer karbon dioksit tonu 

ÇHSS  Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sosyal 

ÇSDT  Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti 

ÇSEP  Çevresel ve Sosyal Eylem Planı 

ÇSG  Çevre, Sağlık ve Güvenlik 

PKP   Paydaş Katılım Planı  

PİY   Paydaş İletişim Yönetimi  

KKE  Kişisel Koruyucu Ekipman 

SG  Sera Gazı 

Ha  Hektar 

TOÖ  Teknik Olmayan Özet 

T  Ton 
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1 Proje 

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) Türkiye’nin borsaya kote en büyük enerji şirketidir ve bir Koç 
Holding A.Ş. kuruluşudur.  Verimi artırmak amacıyla hidro-parçalayıcının iyileştirilmesi ve bununla 
birlikte, sahada enerji santrali kurmak ve performansını artırmak amacıyla Kırıkkale’deki mevcut Petrol 
Rafinerisinin iyileştirilmesi öngörülmektedir.  Teknik Olmayan Özet (TOÖ) planlanan iyileştirmenin bir 
açıklamasını sunmakta ve inşa ve operasyonu ile bağlantılı potansiyel fayda ve etkileri açıklamaktadır.  
Aynı zamanda projenin tüm etapları boyunca etkilerin nasıl önleneceğini, sürecin nasıl yönetileceğini 
tanımlamakta, kamuoyu görüşü alma faaliyetlerinin ve gelecekteki paydaş katılımına yönelik 
yaklaşımın bir özetini de sunmaktadır. 

Bu proje için Tüpraş bünyesindeki iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: 

İletişim: Kurumsal İletişim Müdürü – Seval Kızılcan 

Adres: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Genel Müdürlüğü, 41790 Körfez Kocaeli, Türkiye 

Telefon: 0 262 316 30 00 

E-mail: info@tupras.com.tr; kurumsal.iletisim@tupras.com.tr; seval.kizilcan@tupras.com.tr 

Web sitesi: http://www.tupras.com.tr/ 

1.1 Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi’nde Hangi Faaliyetler Yürütülmektedir? 

Kökleri Amerikan Caltex Şirketi tarafından kurulan İPRAŞ’a (İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş.) dayanan 
dört petrol rafinerisi ile yılda 28,1 milyon ton toplam ham petrol işleme kapasitene sahip Tüpraş, 
Türkiye’nin en büyük sanayi işletmesidir. 1983 yılında İPRAŞ ve kamuya ait diğer üç rafineri Kamu 
İktisadi Teşekküllerinin daha verimli işletilmesi için yapılan düzenlemelerle Tüpraş şemsiyesi altında 
bir araya getirilmiştir. 

Kırıkkale Rafinerisi Türkiye’nin en yeni ve üçüncü en büyük rafinerisidir. Faaliyetine yaklaşık 5,0 
milyon/t yıllık ham petrol işleme kapasitesi ile 1986 yılında başlamıştır. Rafineri Akdeniz standartlarına 
göre orta ölçekli bir rafineridir.    

Rafineri çoğunlukla Orta ve Doğu Anadolu'nun bölgesel pazarlarına hizmet vermektedir. 2015 yılında, 
Rafineri yaklaşık 5,0 Mt ham petrol işleyerek özellikle LPG, propan, bütan, benzin, jet yakıtı, dizel, fuel 
oil ve asfalt olmak üzere yaklaşık 3,05 Mt ürün işlemiştir. 

Proje kapsamında yapılacak olan tesis iyileştirmeleri tamamen rafinerinin sınırları içinde 
gerçekleşecektir ve olası etkileri uygun etki azaltma önlemleri aracılığıyla giderilecektir. Tesis 
iyileştirmeleri enerji santralinin verimliliği ve performansını artırmak için kaynak verimliliğinden daha iyi 
şekilde faydalanılacak genel bir programdan oluşturmaktadır. 

mailto:info@tupras.com.tr
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2 Kırıkkale Rafinerisi’nin Etrafındaki Temel Saha 
Koşulları Nelerdir? 

2.1 Tesisin Yeri Ve Saha Genel Görünümü 

Saha Kırıkkale ilinde, Ankara’nın yaklaşık 80 km güneydoğusunda ve Kırıkkale ilinin yaklaşık 15 km 
güneyinde yer almaktadır.  Mülkün toplam yüzölçümü yaklaşık 8.137.025 metrekaredir. (yaklaşık 815 
hektar) Rafineri 2.134.000 m2 arazi kaplamaktadır ve geri kalan saha yeşil alandır. Rafineri düz bir 
arazi üzerinde yer almaktadır ve saha batıdan doğuya Kızılırmak Nehri’ne doğru hafifçe eğimlidir.   

Rafineriyi çevreleyen alanlar hala tarım amaçlı kullanılmaktadır. Ancak, Rafinerinin inşasının ardından 
rafineri çevresi belediye tarafından sanayi bölgesi ilan edilmiştir. Rafinerinin doğu ve kuzeydoğusunda 
özel depolama ve dağıtım şirketleri bulunmaktadır ve Rafineri bu dağıtım şirketlerinin ikisine tahsis 
edilmiş hatlara sahiptir. Ürünlerin taşınması için Rafineri içinde bir demiryolu hattı da inşa edilmiştir. 
Yakın geçmişte, sahanın yaklaşık 1 km kuzeyinde bir termik santral inşa edilmiştir. Rafineri tahsis 
edilmiş bir fuel oil boru hattı üzerinden bu enerji santraline fuel oil sağlamaktadır.  

“Proje” hiçbir arazi satın alımı gerektirmeyecektir çünkü teklif edilen işlerin hepsi rafinerinin mevcut 
saha sınırları içinde bulunmaktadır.  Şekil 1’de saha ve yeni geliştirmelerin ve iyileştirmelerin yeri 
gösterilmektedir. 

 

Şekil 1 Saha ve Projelerin Yeri 

 

Termik Santral 



 

 

 

2.2 Önerilen Yatırım Neleri Kapsayacaktır? 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ("AİKB”), Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (“Tüpraş”)’a aralarında 
Kırıkkale Rafinerisi’nin de bulunduğu iki rafinerideki kaynak verimlilik programlarını desteklemek 
amacıyla finansman sağlamayı düşünmektedir. Kırıkkale’deki program 2016-2019 döneminde 
uygulanacaktır ve aşağıdaki unsurları kapsamaktadır: 

 Rafinerilerde ham petrolü motorin ve nafta gibi petrol bileşenlerine dönüştürmek için kullanılan bir 
kimyasal süreç olan hidro-parçalama prosesinin iyileştirilmesi ile  

 Mevcut konfigürasyonun değiştirilmesi ile birlikte termik santralinin enerji verimliliğini artırmak için 
genel değişiklikler. 

Hidro-Parçalama Prosesi 

Hidro-parçalama prosesinde yapılacak iyileştirme, kapasitenin 2.500 m3/gün’den 3.000 m3/gün’e 
artırılması şeklinde olacaktır. Bu da ilave olarak kompresör, hava soğutucular, ek katma suyu, 
tamburlu ısı eşanjörleri ve pompalar gerektirecektir.  Ünitenin lisans vereni olan UOP şu anda temel 
mühendislik tasarımını yürütmektedir. İyileştirme çalışmaları Kasım 2017 ile 2019 yılı sonu arasında 
gerçekleşecektir. 

Yeni Termik Santral Yatırımı:  

Projenin amacı, kazan besleme suyu hazırlama ve pompalama istasyonları gibi gerekli yardımcı 
sistemler ile birlikte, bir adet Gaz Türbini, bir adet HRSG, bir adet Geleneksel Kazan, bir adet karşı 
basınçlı buhar türbini ve bir adet yoğuşmalı tip buhar türbininden (soğuk yedek) oluşan yeni bir termik 
santral inşa etmektir. 

Yeni termik santral ile mevcut sistemle bağlantılı verimsizlik ve emre amadelik sorunları ortadan 
kaldırılacaktır. Yoğuşmalı türbinlerin ve geleneksel kazanların ortadan kaldırılması ile birlikte toplam 
verimlilik kayda değer ölçüde artırılacaktır.  

 

 



 

 
 

 

3 Projenin Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sosyal 
Yönleri Nelerdir? 

3.1 Projenin ÇSGS İncelemesinin Genel Taslağı 

Mayıs 2016’da Kırıkkale Rafinerisi’nde özellikle şirketin iyileştirme planlarına odaklanan bir Çevresel 
ve Sosyal Durum Tespit denetimi gerçekleştirilmiştir. Planlanan iyileştirme yatırımlarının hem olumsuz 
etkilerinin hem de faydalarının bir değerlendirmesi yapılmıştır.  Denetim kapsamında tespit edilen 
etkileri azaltmak ve önlemek için etki azaltma önlemleri belirlenmiş ve kurumsal ÇSGS performansını 
da iyileştirmeyi sağlamak amacıyla Çevresel ve Sosyal Eylem Planına (ÇSEP) dahil edilmiştir.  Bu 
ÇSEP ilgili kurumsal, ulusal, AB standartları ile AİKB Çevre ve Sosyal Performans Gereklilikleri ile tam 
uyum sağlamaktadır. 

3.2 Projenin İzin Durumu Nedir? 

Kırıkkale Rafinerisi yeni termik santral projesi için bir proje sunum dosyası oluşturularak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur.  Bakanlıktan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli olup 
olmadığına dair resmi görüş istenmiş ve alınan resmi yanıt ile yeni termik santral projesinin tesisin 
mevcut faaliyet sınırları içinde olması nedeniyle ÇED'nin gerekli olmadığı teyit edilmiştir. 

Öngörülen hidro-parçalama iyileştirme prosesi tasarım aşamasının başındadır ve bu kapsamda İl 
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması istenmiştir. 

Aşağıdaki tablo projeyle ilgili temel potansiyel olumlu ve olumsuz etkileri özetlemekte ve önemli etki 
gerçekleşmemesini sağlamak için temel etki azaltıcı önlemlerin bir özetini sunmaktadır: 

 
Potansiyel Etki Temel Etki Azaltıcı Önlemler 

Ham petrol / kimyasal deposundan 
kaynaklanabilecek yangın 

Tüm personel özel yangın eğitim okulunda 
eğitim görmüştür ve yangın riskini azaltmak için 
koruma, kontrol (örneğin ateşleyici kaynaklar 
üzerinde sıkı kontrol), tespit ve etki azaltıcı 
önlemler (örneğin yangınla mücadele 
ekipmanları) kullanılmaktadır.  

Yeni termik santralin hava kalitesine etkisi Yeni kazanlara, büyük ölçüde azaltılmış azot 
dioksit (endüstriyel süreçler ve taşımacılık vs. ile 
bağlantılı yaygın bir hava kirletici madde) 
seviyelerine ulaşılmasını sağlamak için 
tasarlanmış özel brülörler ('düşük NOx 
brülörleri') takılacaktır. Tesis aynı zamanda 
baca gazını geri kazanan bir teknik de 
kullanacak (Baca Gazı Gerikazanımı) ve bu da 
gaz buharının daha da arıtılmasına ve yayılan 
azot oksidin toplam miktarının azalmasını 
sağlayacaktır. 
Enerji santrali konfigürasyonunda yapılacak 
iyileştirmeler enerji verimliliğini de artıracak, bu 
da gelen karbon dioksit emisyonlarını 

 



 

 

azaltacaktır. 
Yeni emisyon düzenlemeleri düşük sülfür içerikli 
fuel oil gerektirdiğinden, atmosfere sülfür 
emisyonlarında önemli bir azalma olacaktır. %2 
sülfür ve yüksek azot içeriğine sahip fuel oil 
artık yakıt havuzu içinde yer almayacak ve 
dönüştürülmemiş petrol (ihmal edilebilir sülfür 
içeriği) ikincil yakıt olarak kullanılacaktır. 

İnşaat sürecinde işgücünün (yükleniciler) 
sağlık ve güvenliği 

Sadece Tüpraş Yüklenici Güvence Programına 
kayıtlı onaylı yükleniciler kullanılacaktır.  
Yapılacak iş için uygulama yöntemi ve risk 
değerlendirmeleri yüklenicilerden istenecek ve 
yüklenici seçiminden önce tam olarak 
incelenecek ve kabul edilecektir. 

Civardaki yerel halka rahatsızlık verecek 
potansiyel etkiler 

Saha en yakındaki Hacılar İlçesi’nden 1,1 km 
mesafededir ve tesiste alınan etki azaltma 
önlemleri sahadan gelebilecek gürültü ve hava 
emisyon etkilerine karşı koruma sağlayacaktır. 
Ancak sahada civarda yaşayan halkı 
etkileyebilecek çalışmalar söz konusu 
olduğunda, halkı tam anlamıyla bilgilendirerek 
ilgili paydaşları belirleyen ve iletişim kanallarını 
tanımlayan bir Paydaş Katılım Planı 
bulunmaktadır. 

 

3.3 Projenin Temel Yararları Nelerdir? 

Öngörülen tesis iyileştirmeleri Tüpraş’ın petrol rafineri sahalarının ikisini kapsayan bir kaynak 
verimliliği programının bir parçasıdır.    

Kırıkkale Rafinerisi’nde yapılacak yeni termik santral daha küçük bir enerji santrali ile aynı miktarda 
elektrik ile yüksek basınçlı, orta basınçlı ve düşük basınçlı buhar sağlayacaktır. Bu da çevrede hava 
emisyonlarını azaltarak, ortam hava kalitesini artıracak, tesisin karbon ayak izini azaltacak ve enerji 
santralinin boyutunun küçültülmesi sayesinde doğal gaz tasarrufu sağlayacaktır. 

Hidro-parçalama, prosesi bitmiş ürünlerin daha yüksek üretimini sağlayacak bir kapasite artışını 
sağlayacaktır.  

 

3.4 Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) 

Denetimin ardından, projenin en iyi proaktif standartları uygulamasını ve Kırıkkale Rafinerisi 
genelindeki faaliyetlerin Avrupa Birliği eşdeğer standartlarına, AİKB Çevresel ve Sosyal ‘Performans 
Şartlarına’ ve çevresel ve sosyal politikalarına uygun olmasını sağlamak için bir ÇSEP hazırlanmıştır. 
Öngörülen eylem alanları ÇSGS performansında ve risk yönetiminde iyileşmeye sebep olacaktır. 
Denetimin bulgularından elde edilen ve ÇSEP içine dahil edilen temel konuların bir özeti aşağıda 
verilmiştir. 

İnceleme 
Alanları 

Eylem Alanları 

Kurumsal ÇSG 

Kapasitesi ve 

Yönetimi 

■ Tesis uluslararası düzeyde tanınan onaylanmış çevre, sağlık ve 

emniyet yönetim sistemlerine sahiptir ve bunlar yeni projelerin 

faaliyetlerini de kapsayacak biçimde genişletilecek ve süreç güvenliğine 

ilişkin yeni mevzuat şartlarını karşılayacak şekilde daha da 



 

 
 

geliştirilecektir. (Seveso II) 

Çevresel 

Performans 

■ İlgili tüm çevresel izinler ve ruhsatlar sağlanmıştır. 

■ Kızılırmak Nehri’nden gelen suyun kullanımı Çevre, Sağlık ve Emniyet 

hususlarında devamlı iyileşme taahhüdüne bağlı kalınarak 

incelenecektir. 

Sağlık ve 

Emniyet 

Performansı 

■ Sağlık ve Emniyet yönetimine, performansına ve gelecekteki kazaları 

önlemek için kaza istatistiklerinin ve ramak kalaların takibine kayda 

değer önem verilmektedir. 

Sosyal ve 

İstihdam 

■ Paydaş Katılım Planı (PKP) geliştirilecek, devam ettirilerek kamuoyuna 

açıklanacaktır. 

■ Uluslararası standartları karşılamak için temel sosyal politikalar 

incelenecektir. 

Seveso II 
■ İşgücünü ve yerel halkı sahadaki potansiyel kazalardan korumak için 

taahhüdünü sürdürecektir. Süreç güvenliği zaten temel bir önceliktir ve 

bu, Seveso II Yönetmeliğini uygulayan “Büyük Endüstriyel Kazaların 

Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” (veya 

BEKRA) karşılamak için iyileştirmeler ile daha da geliştirilecektir. 

■ İyileştirmeler arasında yerel halk ile iletişim, katılım ve yakındaki diğer 

sanayi sahaları ile bilgi alışverişini arttırma yönünde bir strateji de 

bulunmaktadır. 

Proses 

Emniyeti ■ Tüm çevresel, sosyal, sağlık ve emniyet hususlarının gözetimini 

sağlamak amacıyla, Hidro-parçalayıcı iyileştirme projesine tahsis 

edilmiş bir proje yöneticisinin belirlenmesi. 

 

 

4 Paydaşlar Projeye Nasıl Katılacaklar?  

4.1 PKP Genel Taslağı 

Temel paydaşların belirlenmesi ve ilgili durumlarda, projelerin potansiyel etkilerinin paydaşlara 
zamanında iletilmesi amacıyla Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi için bir Paydaş Katılım Planı (PKP) 
geliştirilmiştir. Bu plan şikayetler, endişeler, sorular gibi konularda paydaşlar tarafından kullanılacak 
resmi bir şikayet mekanizmasını da belirleyecektir. Bu plan düzenli olarak gözden geçirilecek ve 
güncellenecektir. Eğer faaliyetlerde değişiklik olursa veya paydaş katılımı ile ilgili yeni faaliyetler 
başlarsa, PKP de güncel hale getirilecektir. PKP projenin uygulanması sırasında da düzenli aralıklarla 
gözden geçirilecek ve gerektiği şekilde güncellenecektir.  

PKP aşağıdakileri içermektedir: 

 Proje tanımı, sahanın yeri ve temel çevresel ve sosyal konular, 

 Kamuoyu görüşlerinin alınması ve bilgi açıklama gereklilikleri, 



 

 

 Paydaşların ve etkilenen diğer tarafların belirlenmesi, 

 Daha önceki Tüpraş paydaş katılım faaliyetlerinin genel değerlendirmesi, 

 Paydaş katılım programı ve katılım yöntemleri ile kaynaklar,  

 Şikâyet mekanizması. 

Paydaşlar olumlu veya olumsuz yönde doğrudan veya dolaylı olarak projeden etkilenebilecek, 
görüşlerini ifade etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler olabilirler. Temel paydaşları belirlemek için 
uygulanan tanım şöyledir: 

‘işten önemli ölçüde etkilenen veya işin başarılı olması durumunda işten kaynaklı çıkar ve 
etkinin nerede tanınacağı konusunda önemli etkiye sahip tüm paydaşlar’.  

Temel paydaşlar aşağıdaki kategorilerde belirlenmiştir: Uluslararası, resmi (Türkiye Cumhuriyeti, ilgili 
Bakanlıklar, Belediyeler ve ilgili diğer yerel makamlar), istişari sivil toplum kuruluşları, hizmetler / 
tedarikçiler, müşteriler, kurumlar (üniversiteler, düşünce kuruluşları); sanayi sektörü (meslek örgütleri, 
diğer rafineriler), iç paydaşlar (çalışanlar),  yerel halk (yerel olarak etkilenen kişiler); halk grupları 
(yakın hastane, yerel okullar) ve medya. 

PKP, etkili paydaş katılımının yapılmasını sağlamak amacıyla projeler için kayıt altına alınacak 
kamuoyu görüşü alma ve bilgilendirme açıklamalarının programına ait detayları vererek, Tüpraş 
tarafından benimsenecek yöntemleri ortaya koyar. Tüpraş aşağıdaki bilgileri devamlı olarak kayıt 
altına alacaktır: 

   Açıklanan bilgilerin türü, hangi formlarda olduğu (örnek:, sözlü iletişim yolu, gazete ilanı broşür 
dağıtım yolu ile, raporlama yolu ile, poster dağıtımı ile, , radyo yayını aracılığıyla gibi) ve nasıl 
yapıldığı/dağıtıldığı, 

 Bugüne kadar yapılan tüm toplantıların yerleri ve tarihleri, 

 Görüş alınan gerçek kişiler, gruplar ve / veya kuruluşlar, 

 Tartışılan temel konular ve dile getirilen temel endişeler, 

 Tüm taahhütler veya takip eylemleri de dahil, öne sürülen konulara şirketin yanıtları, 

 Bu faaliyetleri belgelendirmek ve paydaşlara geri raporlama için yapılan işlemler. 

Gelecekte uygulamaya konulacak projelere ilişkin soru, öneri şikâyet veya ihtilaf olur ise bu sorunları 
ele almak için bir şikayet mekanizması geliştirilmiştir ve bu bilgileri kayıt altına almak için bir şikayet 
formu kullanılacaktır. Şikayet formu ve şikayet formunun nasıl kullanılacağına ilişkin taslak aşağıda 
sunulmuştur. 

4.2 Şikayetler İçin Prosedür Nasıl Olacaktır? 

Personel dışı şikayetleri ele almak için gerektiğinde aşağıda sunulan şikayet formunun kullanılacağı 
bir şikayet mekanizması olacaktır. Mekanizma aşağıdaki gibi olacaktır: 

 Şikayet alınır, 

 Şikayet bir kayıt defterine kaydedilir, 

 Şikayetin değerlendirmeye alındığına ilişkin şikayet sahibine bilgi verilir,  

 Düzeltici işlem uygulanır, tarih kaydedilir ve vaka kapatılır, 

 Uzun vadeli bir düzeltici işlem için, şikayet sahibine öngörülen işlem bildirilir, 

 Düzeltici işlem uygulanır, tarih kaydedilir ve vaka kapatılır, 

 Şikayet sahibine düzeltici işlemin uygulandığına ilişkin bilgi verilir. 



 

 
 

 

Bir şikayet aşağıdaki şikayet formu kullanılarak kayıt altına alınmalıdır, böylece tercih edilen yöntem 
ve iletişim diliyle iletişim bilgilerinin verilmesi sağlanır. Kaza veya şikayetin açık tanımı yapılmalıdır. 
Tüpraş formu teslim aldıktan sonra bir ay içinde şikayetlere yanıt verecektir. 

 



 

 

 

 

Paydaş İletişim Formu 

Referans No:   

Adı ve Soyadı  

İletişim Bilgileri 
 
Sizinle nasıl iletişim 
kurulmasını istediğinizi 
işaretleyin. (posta, telefon, 
e-posta) 

 Posta Adresi 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

 Telefon Numarası :_______________________________________________ 

 

 E-posta Adresi :_______________________________________________ 
 

Tercih edilen iletişim dili  Türkçe 

 İngilizce 

 Arapça  

 Diğer – belirtiniz 

  

Olay veya Şikayetin Tanımı:  Ne oldu?  Nerede oldu?  Kime oldu?  Sorunun sonucu nedir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olay/Şikayet Tarihi  

  Bir kereye mahsus olay/şikayet (tarihi: _______________) 

 Birden fazla defa oldu (kaç defa? _____) 
 Devam ediyor (şu anda sorun yaşanıyor) 

  

Bu sorunun çözülmesi için sizce ne yapılması gerekir?   

 

 

İmza:      _______________________________ 
Tarih:        __________________________________________ 

 

Lütfen bu formu aşağıdaki adrese geri gönderin: Formun doldurularak aşağıdaki adrese iletilmesini rica 

ederiz.  

İletişim: Kurumsal İletişim Müdürü Seval Kızılcan 

Adres: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Genel Müdürlüğü, 41790 Körfez Kocaeli, Türkiye 



 

 
 

Telefon: 0 262 316 30 00 

E-posta: info@tupras.com.tr; kurumsal.iletisim@tupras.com.tr; seval.kizilcan@tupras.com.tr 

 

5 Sözlük 

 

MEİT      Mevcut En İyi Teknik 

CAPEX  Sermaye Harcaması 

ÇSEP  Çevresel ve Sosyal Eylem Planı 

AİKB  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

ÇSDT  Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti 

ÇHSS  Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sosyal 

AB  Avrupa Birliği 

ÇED  Çevresel Etki Değerlendirme 

ÇSG  Çevre, Sağlık ve Güvenlik 

SG  Sera Gazı 

Ha  Hektar 

TOÖ  Teknik Olmayan Özet 

KKE  Kişisel Koruyucu Ekipman 

T  Ton 

t CO2-e/yr Yılda eşdeğer karbon dioksit tonu 
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