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Tüpraş 32 yaşında!
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Değerli Tüpraş Ailesi, Tüpraş Dostları,
32. yaşımıza girerken pek çok hedefini gerçekleştirmiş bir Tüpraş olarak yepyeni bir
başlangıç yapıyoruz. Bu yıl yarım asrı geride bırakan rafinericilik tarihimizin taçlandığı bir
süreç aynı zamanda. Rafinaj piyasasındaki olumlu gelişmeler, Fuel Oil Dönüşüm Tesisimizin
üretime geçmesiyle İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinin maksimum kapasiteyle
çalışması, motorin ve jetten oluşan orta distilat satış rakamlarımızın artması, ülkemizin
ilk petrokokunu üretmemiz; Tüpraş’ın rafinaj faaliyetlerini, piyasalardaki dalgalanmalara
karşı güçlü ve dayanıklı olarak yürüttüğünü gösteriyor. Kendi teknolojisini üretip yetkin
biçimde kullanan; yüksek bilişim gücü ve ürün kalitesiyle, maliyet odaklı üretimiyle, stok
ve varlık yönetimiyle, enerji ve doğal kaynakları kullanımındaki özeniyle üretimini evrensel
standartlara göre gerçekleştiren; lojistiğini en akılcı biçimde yönetme becerisine sahip bir
şirket olarak Türkiye’de ve dünya çapında büyük başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.
Başarılarla ilerlediğimiz yolculuğumuzda, sektörümüzün ilklerine imza atmaya da devam
ediyoruz. 15 Aralık 2014’te devlet töreniyle açılışı gerçekleşen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin
Koklaştırma Ünitesi’nde ülkemizin ilk petrokokunu üretme sürecini başarıyla tamamladık.
30 Mayıs’ta rafinericilik tarihinde ilk ve henüz tek petrokok üretimini gerçekleştirerek
heyecan dolu bir ana tanık olduk.
İlklerin gururunu yaşarken Türkiye rafinericilik tarihinin son 40 yılında ülkemiz ve
Topluluğumuzun gelişimi için önemli işler başararak görev sürelerini tamamlayan
duayenlerden ayrılmanın hüznünü yaşıyoruz. Bu yıl, çalışma hayatının 30 yıllık bölümünü
Tüpraş’ta geçiren ve görev süresini tamamlayan Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Bayraktar’a
da veda ettik. Yılmaz Bayraktar’a Tüpraş’a ve rafinaj sektörünün gelişimine verdiği
katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.
Bir veda da benden… Yıllarca dayanışma, saygı, sevgi, sağlık, iş barışı ve huzurla; zorluklar
karşısında yılmadan, nice başarılara birlikte ulaştık. 10 yılın ardından şimdi değişim zamanı!
Değişmeyecek tek şeyin, üretimimizin merkezine koyduğumuz emniyet olduğunu göz
önünde bulundurarak daha nice başarılara imza atacağınızı biliyorum. Görevimi devrettiğim
İbrahim Yelmenoğlu’nun Tüpraş’ın başarılarla dolu yolculuğunda yönetim bayrağını daha
da ileriye taşıyacağına olan inancım tamdır. Her birinizi sevgiyle kucaklıyor, başarılarınızın
devamını diliyorum.

Gönlüm sizlerle, hoşça kalın.
Yavuz Erkut
Genel Müdür
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Tüpraş
32 yaşında!
Tüpraş’ın 32. yaşı
İzmit, İzmir,
Kırıkkale ve Batman
Rafinerilerinde
düzenlenen
törenlerle kutlandı.
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İzmit Rafinerisi’nde düzenlenen törende konuşan Ömer M. Koç, Fuel Oil
Dönüşüm Tesisi gibi büyük bir yatırımın hayata geçirilmesinin ‘Ülkem varsa
ben de varım’ felsefesinin en somut örneği olduğunu belirtti.
Tüpraş, 32. kuruluş yıl dönümünü
İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinde düzenlenen törenlerle
kutladı. İzmit Rafinerisi’nde düzenlenen tören Koç Holding Şeref Başkanı
Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Tüpraş Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Semahat Arsel, Temel K. Atay, Dr. Bülent
Bulgurlu, Koç Holding Enerji Grubu
Başkanı Erol Memioğlu, Başkan Vekili
Yağız Eyüboğlu, Tüpraş Genel Müdü-

rü Yavuz Erkut ve Petrol İş Sendikası
Genel Yönetim Sekreteri Ünal Akbulut’un katılımıyla gerçekleşti.
Rekor kırdık
İzmit Rafinerisi’nde Tüpraşlılara hitap eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tüpraş Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer M. Koç konuşmasına, Koç Topluluğu’nun çalışma
kültürü içinde büyük değer taşıyan
kıdemin onurlandırıldığı törende olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade

ederek başladı. Koç Topluluğu’nun
dünya ekonomisindeki belirsizliklere
rağmen Türkiye’ye olan inancı, en
büyüğünü Tüpraşlılarla başardığı
yatırımları ve güçlü risk yönetimi
politikalarıyla büyümeyi sürdürmesinin yanı sıra yüksek büyüme
performansıyla Türkiye ekonomisinin itici gücü olduğunu söyleyen
Ömer M. Koç şöyle devam etti: “Tüpraş’ı geleceğe taşıyacak, en önemli
yatırımımızı gerçekleştirdiğimiz
başarılı bir yılı geride bırakıyoruz.
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İzmir Rafinerisi

‘Yeni yaşımıza
pek çok hedefini
gerçekleştirmiş
yepyeni bir Tüpraş
olarak başlangıç
yapıyoruz.’

Fuel Oil Dönüşüm Tesisi yatırımımızı üretime geçirerek, geleceğe daha
güvenli bakmamızı sağladınız.
Cumhuriyet tarihimizin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en
büyük sanayi yatırımının planlanan zaman ve bütçeyle, başarıyla
gerçekleştirilmesi hepimiz adına
iftihar vesilesidir.”
Fuel Oil Dönüşüm Tesisi gibi büyük
bir yatırımın hayata geçirilmesinin
“Ülkem varsa ben de varım” felsefesinin en somut örneği olduğunu belirten Ömer M. Koç, “Fuel
Oil Dönüşüm Tesisi’nin devreye
girmesiyle rafinerilerimizi tam
kapasite kullanarak, rekor kırdık.
Yüksek üretimin yanı sıra müşteri odaklı satış stratejisiyle yurt içi
satışlarımızı ülke tüketiminden de
hızlı artırdık. Uluslararası itibarımız, kurumsal ilişki yönetimimiz,
iş stratejilerimiz ve yönettiğimiz
yüksek teknolojinin sadece şirketimize değil Topluluğumuza da çok
önemli katkılar sağlayacağına kaniyim. Küresel boyutta bir şirket olma
yolunda sizlerin verdiği güvenle
ilerlerken ürünlerimiz, hizmetlerimiz, yönetim becerimiz ve özenilen
insan kaynağımızla ülkemize değer
katmaya devam edeceğiz” dedi.
Rafinericilikte yarım asır
Otuzuncu kıdem yılını dolduran
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Genel Müdür Yavuz Erkut ise “Kuruluşumuzun 32. yılı aynı zamanda
yarım yüzyılı geride bırakan rafinericilik tarihimizin taçlandığı bir süreçtir” diyerek başladığı konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Rafinaj piyasasının
olumlu gelişimi, Fuel Oil Dönüşüm
Tesisimizin üretime geçmesiyle İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerimiz entegre bir şekilde maksimum kapasiteyle çalışmaya başladı
ve kapasite artışımızın da katkısıyla
ülkemiz sanayi üretimi yılın ikinci
çeyrek döneminde %4,1’lik büyüme
gösterdi. Motorin ve jetten oluşan
orta distilat üretimimiz planladığımız
üzere iki katına çıkarken bu ürünlerdeki satış rakamlarımız arttı, ülkemizin ilk petrokoku üretildi.” Tüpraş’ın
23 yıl özelleştirme listesinde beklemesinin ardından Koç Topluluğu’na
katılmasının onuncu yılında 3 milyar
doları Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’ne ait
olmak üzere toplamda 5,2 milyar
dolar yatırım gerçekleştirildiğini
vurgulayan Erkut, on yılda yapılan
toplam ihracat tutarının 36 milyar
dolar olduğunu söyledi. Sözlerine,
her yıl 180 milyon dolarlık enerji
tasarrufu sağladıklarını da ekledi.
Birim ham petrolden değerli ürün
üretme kabiliyeti anlamına gelen
Nelson Kompleksitesi’ni 14,5 seviyesine ulaştırarak İzmit Rafinerisi’nin
dünyada ilk sıraya yükseldiğinin
altını çizen Genel Müdür, “Tüpraş

Kırıkkale Rafinerisi

bu konfigürasyonla piyasalardaki
dalgalanmalara karşı çok daha
güçlü ve dayanıklı olarak rafinaj
faaliyetlerini sürdürecektir. Kendi
teknolojisini üretip yetkin biçimde
kullanan; yüksek bilişim gücü ve
ürün kalitesiyle, maliyet odaklı
üretimiyle, stok ve varlık yönetimiyle, enerji ve doğal kaynakları
kullanımındaki özeniyle evrensel
biçimde üretimini gerçekleştiren;
lojistiğini en akılcı biçimde yönetme becerisine sahip bir şirketiz. Yeni
yaşımıza pek çok hedefini gerçekleştirmiş yepyeni bir Tüpraş olarak başlangıç yaparken tüm rafinerilerimizde kıdem alan Tüpraşlıları kutluyor,
ebediyete intikal etmiş çalışanlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

Tüpraşlılar kıdemle yüceltiliyor
Törende Petrol İş Sendikası’nı
temsilen konuşan Genel Yönetim Sekreteri Ünal Akbulut, “1989
yılında işe giriş sınavımın yapıldığı rafineride sizlere hitap ediyor
olmanın yarattığı heyecanla Petrol
İş ve Tüpraş’ın birlikteliğinin 40 yılı
aşkın olduğunu hatırlatmak isterim.
Bu iki kurum birlikte büyüdüler.
Petrol İş’in Tüpraş’la ilişkileri insana
ve emeğe yakışan biçimde sağlıklı bir
şekilde devam ediyor. Rafinericilikte
kurumsal ilişkiye emek veren taraflar olarak bugün bir araya gelişimiz,
işinin gereğini yapanların kıdemle
çalışma kültürü içinde yüceltilmesi
çok değerlidir. Hak eden rafinericileri
kutluyorum” dedi.

Geleceğe hazırlanıyoruz
Üst yönetimi temsilen Genel Müdür
Yardımcısı Mesut İlter’in de katıldığı
İzmir Rafinerisi’ndeki tören, Rafineri
Müdürü Bekir Yumuk’un konuşmasıyla başladı. Çalışanlara hitap eden
Yumuk, “Son 9,5 yılda Koç Topluluğu’nun güçlü çalışma kültürüyle
harmanladığımız 32 yıllık Tüpraş
yapılanması, yarım yüzyılı aşkın
rafinericilik deneyimi, bilgi birikimi,
çağdaş, vizyoner, dinamik yönetim ve
nitelikli insan kaynağımızla ülkemizin
enerjisini üreterek ekonomimize katkı
sağlıyoruz. Küresel bir şirket olma hedefimizle dönüşümde ilk sıralara yükselme çalışmalarımızı sürdürürken
jeopolitik riskler, ABD dışında kalan
bölgelerin büyüme hızlarında yavaşla-
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Batman Rafinerisi

ma, ekonomilerde toparlanma çabaları
ve sektörümüzde yeni düzenlemelerin
olduğu bir ortamda geleceğe hazırlanıyoruz” dedi.
Konuşmasında emniyet, çevre, iş
sağlığı ve güvenliği konularının Tüpraş’ın çalışma kültürü için öncelikli
olduğunu söyleyen Bekir Yumuk
sözlerine şöyle devam etti: “İş kazalarını azaltmak, temel performans
göstergelerimizin en önemlisidir. Teknolojik gelişimin bilinciyle işlerimiz,
yapılanmamız ve sorumluluklarımızı
gözden geçiriyor, değişimin dinamiklerinden yararlanmaya çalışıyoruz. İş
pozisyonlarında deneyimle gelişen
yetkinliklerin tüm rafinerilerimizde
yaygınlaştırılması için başladığımız
organizasyonda çapraz çalışma uygulamamızda yeni bir döneme girdik.
Değişen çalışma kültürümüz bize
yeni zirveleri işaret ederken yenilenme, enerjinin tazelenmesi, süreklilik
ve bayrak değişimi kavramları artık
çalışma hayatımızın bir parçası
8

oldu. Tüpraş olarak başarımızdaki en
önemli etkenin nitelikli insan kaynağı olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde rafinerimizin bugün
bulunduğu yerden daha ileriye
gitmesi, çok daha verimli ve çok
daha emniyetli bir noktaya gelmesi
ancak sizlerin sayesinde olacaktır.”
Her adımda güvenirlik
Kırıkkale’de düzenlenen törende
konuşan Rafineri Müdürü Serdar
Kemaloğlu “Tüpraş bu yılın başında devreye alınan Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’yle dünya ölçeğinde
bir rafineri oldu. Yeni yatırımımızı
destekleyecek en güçlü yaklaşımı
da maksimum kapasiteye çıkan
rafinerimiz gösterdi. Rafinerimiz
kuruluşundan bu yana ilk kez dört
milyon tondan fazla ham petrol işledi. Bu başarı tüm çalışanlarımızın
ortak emeğinin ürünüdür” diyerek
bu süreçleri emniyetli ve üretim
kaybı yaşanmadan hassasiyetle
yöneten Tüpraşlılara teşekkür etti.

Sağlık, emniyet ve çevre konularının en önemli gündemleri olduğunu
belirten Kemaloğlu, “Memnuniyetle
belirtmek isterim ki rafinerimizin bu
yıl ilk kez gerçekleştirdiği büyük duruşu sıfır kazayla bitirmesi bizim için
gurur kaynağı oldu. Enerji güvenliği
alanında da önümüze daha güvenli
bakmak adına başladığımız yeni
Kuvvet Santrali projemizi 2016 yılı
sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer
konu ise işletme güvenirliği. Açık ve
gizli tehditleri belirlediğimiz, riskleri
derecelendirdiğimiz, yönettiğimiz ve
SEÇ değerleriyle işletme güvenirliği
esaslarındaki öncelikleri gözeterek
kaynaklarımızı verimli kullandığımız
bu süreçte mekanik ve operasyonel
emre amadelikte uluslararası rafineriler sıralamasında 1. grupta olduğumuzu gururla görüyoruz. Özellikle
maksimum kapasiteyle çalıştığımız
yeni anlayışımızda her adımda
güvenirlik yaklaşımını önceliğimiz
yapmanın ne denli önemli ve gerekli olduğunu belirtmek isterim” dedi.
Başarılarla dolu bir yıl
Batman’da düzenlenen törende
ise Rafineri Müdürü Sinan Girgin
şunları söyledi: “Üretim stratejimizin ‘Tek Tüpraş’ olmasıyla Mayıs
ayında İzmit’te üretime başlayan
Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin de
olumlu etkisiyle üçüncü çeyrekte
tam kapasite kullanımına ulaşan
Tüpraş, dokuz aylık dönemde ortalama yüzde 99 kapasite kullanımıyla

rekor kırdı. Rafinerilerimizde üretilen
katma değeri düşük siyah ürünler
ayrı ayrı yatırım yapılmasına gerek
olmadan, lojistiğimizin gelişimiyle
İzmit’e taşınarak, cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük
sanayi yatırımı olan tesisimizde
işleniyor. Buna bağlı olarak Batman
Rafinerimizde de bu yıl birçok rekor
kırıldı; Ekim ayında 85.467 ton bitüm ve
bitümlü bağlayıcı satışıyla tüm zamanların Ekim ayı bitüm satışı rekorunu
kırdık. Önceki rekor 2011 yılında 64.350
ton olarak gerçekleşmişti. 2015 yılı
Ocak-Ekim döneminde Kırıkkale’den
demir yoluyla 148.600 ton motorin taşıyarak, %89’luk demir yolu taşıma oranıyla son yedi yılın en yüksek oranına
ulaştık. Aynı dönemde 831.630 ton ham
petrol işlenerek son 36 yılın, 2013’ten
sonraki en yüksek kapasite kullanımı
gerçekleştirildi.” Girgin sözlerini tamamlarken “Böylesine başarılarla dolu bir yıl
geçirmemizde emeği olan tüm çalışanlarımıza ve çözüm ortaklarımıza
teşekkür ediyorum” dedi.
Kıdem değerlidir
Bu yıl İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinde gerçekleştirilen
törenlerde Tüpraş’ta 5, 10, 15, 20, 25,
30 ve 35. hizmet yıllarını dolduran
728 çalışana kıdem beratları verildi.
Kıdem törenlerinin ardından bu yıl
dokuzuncusu yapılan emekliler buluşmasına katılan, geçmiş dönemlerde her kademede görev yapmış
yüzlerce Tüpraş emeklisi anılarını
tazeleyerek özlem giderdi.
9
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Yavuz Erkut - Kıdemli Proses Mühendisi
İpraş Rafinerisi / Haziran 1981

Genel Müdür
Yavuz Erkut’tan veda…
Koç Topluluğu’nun kurumsal yapısı,
güven ve desteğiyle stratejilerini
değişim, teknolojisini dönüşüm
üzerine kurgulayan Tüpraş’ta çalışma
hayatının 30 yılını geçiren Yavuz Erkut
Tüpraşlılara veda etti.

Yavuz Erkut - Genel Müdür
Tüpraş İzmit Rafinerisi / Aralık 2015

36 yıllık çalışma hayatının 30 yılını
rafinerici olarak Tüpraş’ta geçiren ve
Tüpraş’ın özelleştirilmesinin ardından Koç Topluluğu’na devredilmesiyle Ocak 2006’dan bu yana Genel
Müdürlük görevini yürüten Yavuz
Erkut’un görev süresi 2015 sonunda tamamlandı. 1979 yılında proses
mühendisi olarak İpraş’ta göreve
başlayan, 2000 yılına kadar Tüpraş’ta hemen her kademede 20 yıl
görev yaptıktan sonra Genel Müdür
Yardımcılığı görevinden ayrılan ve
2006 yılında Genel Müdür olarak
Tüpraş’a geri dönen Yavuz Erkut’un
görevden ayrılışı nedeniyle İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerine ziyaret programları düzenlendi.
Tüpraşlılarla vedalaştı
Çalışanlarla tek tek vedalaşan Yavuz
Erkut, saha ziyaretlerinde kıdemli
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çalışanlarla ve göreve yeni başlayan
rafinericilerle sohbet etti. Tüpraş’ın
4.700 çalışanının neredeyse tamamını tanıyan Erkut, “Yıllarca sırtımızı
birbirimize yaslayarak emek verdik;
birbirimize güvendik, destek olduk.
Zorluklar karşısında yılmadık, nice
başarılara birlikte ulaştık. 10 yılın
ardından şimdi değişim zamanı.
Değişmeyecek tek şey, her zaman
üretimimizin merkezine koyduğumuz emniyet olmalıdır. Bu bilinçle
daha nice başarılara imza atacağınıza güvenim ve inancım tamdır.
Her birinizi sevgilerimle kucaklıyor,

başarılarınızın devamını diliyorum.
Gönlüm sizlerle, hoşça kalın” diyerek düşüncelerini ve iyi dileklerini
Tüpraşlılarla paylaştı. Yavuz Erkut’un
yıllık değerlendirme ve planlama toplantısı nedeniyle katıldığı DİTAŞ’ta
düzenlenen parti ise çalışanların
hazırladığı performanslarla pek çok
sürprize sahne oldu.
Gurur ve hüzün bir arada
Her ay gerçekleştirilen aylık değerlendirme ve planlama toplantılarına
Genel Müdür Yavuz Erkut son kez
katıldığı için bir seremoni düzenlen-

di. 11 Aralık’ta İzmit’te gerçekleşen
gecede yetenekli Tüpraşlılar, sergiledikleri sürpriz dolu performanslarla
Yavuz Erkut’a veda ettiler. Birlikte
alınan yoldan kesitler içeren kısa
film, izleyenlere gurur ve hüznü aynı
anda yaşattı. Genel Müdür’ün davetlilere hitabının ardından Koç Holding
Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu
ve Başkan Vekili Yağız Eyüboğlu,
Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yelmenoğlu ile Petrol-İş Sendikası Genel
Başkanı Ali Ufuk Yaşar geceye ilişkin
duygu ve düşüncelerini davetlilerle
paylaştılar. Rafineri Müdürleri, 16.00-
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Yavuz Erkut: ‘Yıllarca sırtımızı birbirimize yaslayarak emek verdik; birbirimize
güvendik, destek olduk. Zorluklar karşısında yılmadık, nice başarılara birlikte
ulaştık. 10 yılın ardından şimdi değişim zamanı. Değişmeyecek tek şey, her
zaman üretimimizin merkezine koyduğumuz emniyet olmalıdır.’
24.00 vardiyalarının sesli mesajları
eşliğinde Tüpraşlıların imzaladığı
baretleri Yavuz Erkut’a sundular.
Sürpriz Performanslar
Gecede Yavuz Erkut’un yanı sıra tüm
rafinericiler için şarkılar söylendi.
Çevre Başmühendisi Pervin Eryavuz,
Satış Koordinatörü Necat Gök, Eğitim
Müdürlüğü’nden Sena Yılmaz, Enerji
Üretim Başmühendisi Gökçe Berrin
Altınışık, ArGe Başmühendisi Alişan Doğan, Güvenlik Müdürü Aydın
Taşyürek, ArGe Başmühendisi Funda
Çetin, Yerli Ham Petrol ve Operasyonlar Müdürü Muhammet Başcı,
Yatırımcı İlişkileri Müdürü Jonathan
David Lamb, İş Yeri Sorumlu Hekimi
Dr. Necmi Çaklı ve Servis Görevlisi
Tarkan Kotak’tan oluşan flash-mob

İzmir Rafinerisi
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ekibi sürpriz çıkışlarıyla ve rafineriye uyarlayarak söyledikleri şarkıyla
şaşırtıcı bir performans sergilediler.
Sosyal Etkinlik Kulüpleri, kuruluşundan bu yana en büyük destekçisi ve
takipçisi olan Yavuz Erkut’a bu gecede şükranlarını sunma fırsatı yakaladı. Gecede Türk sanat müziği korosunu temsilen Kara Dolum Ünite Amiri
Ahmet Bican, “Ömrümce Hep Adım
Adım Her Yerde Seni Aradım” adlı
eseri piyano eşliğinde seslendirdi.
Türk halk müziği korosunu temsilen
ise Enerji Yönetimi Şefi Nilay Aktaş
“Gemiler Giresune” türküsünü söyledi. Yönetici Asistanı Güler Modoğlu,
sözleri Çiğdem Talu’ya, müziği Melih
Kibar’a ait “Her Şey Seninle Güzel”
şarkısını seslendirerek dinleyicileri
1980’lere götürdü. Planlama Şefi Aslı

Kırıkkale Rafinerisi

Arı da Tiyatro Kulübü’nü temsilen
Özdemir Asaf’ın ünlü şiiri “Kalmak
Türküsü”nü okudu. İzmit Rafineri
Müdürü Ziya Gürün ise piyanoda “El
Cóndor Pasa”yı icra etti.
Tüpraş Big Band performansı
Gecenin sonunda sahne alan Tüpraş Big Band, davetlileri müziğin ve
dansın ritmiyle buluşturdu. Orkestra
şefi, aranjör ve müzisyen Zafer Çebi
yönetiminde geceye hazırlanan
Tüpraş Big Band; vokalde Üretim
Planlama Başmühendisi Seran Bilgi,
Yönetici Asistanı Serap Özdemir, geri
vokalde Enerji Yönetimi Şefi Nilay
Aktaş, davulda İzmir Rafinerisi İnsan
Kaynakları Müdürü Tolga Şenyuva,
Enerji Yönetimi Proses Şefi Çağatay
Yaylacı, elektrogitarda Veri Merkezi

Yavuz Erkut’un yönetimindeki Tüpraş’ın on yılı, küresel krizler başta olmak
üzere jeopolitik ve kurumsal ilişkler ile pek çok değişimin başarıyla yönetildiği
bir dönem olarak değerlendiriliyor.
ve Altyapı Hizmetleri Koordinatörü Atila Şendil, Ticaret Müdürü Sarp Yeletayşi, Sözleşme ve Satınalma Uzmanı Deniz Efe Güzelmeriç, bas gitarda
Ayhan Özdemir, klavyede Cansu İlgün’le sahne aldı.
Koç Topluluğu Enerji Grubu Şirketi Tüpraş’ın ilk Genel Müdürü
Görev süresi sona eren Yavuz Erkut, görev yaptığı süreçte ilişki geliştirilen
devlet kurumları ve hükümet yetkilileriyle de vedalaştı. Tüpraş Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu Kocaeli’nde de vilayet, yerel yönetimler, donanma
komutanlığı, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları ile yerel
basın temsilcileri ziyaret edildi. Özelleştirilmesinin ardından ülkemiz ve
Koç Topluluğu’nun en büyük sanayi şirketi olan Tüpraş’ın ilk Genel Müdürü olan Yavuz Erkut, cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımının gerçekleştirildiği süreci başarıyla yönetip bu yatırımı zamanında ve bütçesinde
tamamlayan kişi olarak tarihe geçecek.
Yavuz Erkut görevi süresince şirketin Topluluğa entegrasyonu, küresel bir
rafineri şirketi olabilme stratejisi, ürün kalitesi, rafineri teknolojileri, insan
kaynaklarının gelişimi, iş süreçlerinin değişimi ve çalışma kültürüne
dönüşümü, tüm faaliyetlerinin yazılı veri tabanına aktarılarak kurumsallaştırılması gibi konuların gündeme alındığı bir döneme imzasını atmış
oldu. Yavuz Erkut’un yönetimindeki Tüpraş’ın on yılı, küresel krizler başta
olmak üzere jeopolitik ve kurumsal pek çok değişimin başarıyla yönetildiği bir dönem olarak değerlendiriliyor.

Yavuz Erkut görevini
İbrahim Yelmenoğlu’na
devretti
Başarı, dayanışma, saygı, sevgi, sağlık
ve huzurla geçen on yılın ardından
Genel Müdür Yavuz Erkut görevini,
Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yelmenoğlu’na devretti. Devir teslim seremonisi 30 Aralık’ta Tüpraş Müdürleri
ve Direktörleri eşliğinde gerçekleşti.

İbrahim Yelmenoğlu
kimdir?
İbrahim Yelmenoğlu, 1971’de Çorum’da
doğdu. 1991’de Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını
ABD Illinois Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde yaptı.
İş yaşamına 1987’de Maliye Bakanlığı’nda başladı, 1992’de Hesap Uzmanları Kurulu’nda görev aldı. 2004’te Koç
Holding Denetim Grup Başkanlığı’na
transfer olan Yelmenoğlu, 2004-2006
yılları arasında Koç Holding A.Ş.
Denetim Grubu Koordinatörü olarak
görev yaptı. 27 Ocak 2006 tarihinden bu yana Tüpraş’ta Finansman ve
Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı görevini yürüten İbrahim
Yelmenoğlu, on yıllık görev süresinin
ardından 2016 yılı başında Tüpraş Genel Müdürlüğü görevine getirildi.
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Batman Rafinerisi

2015 hedefleri belirlendi
2015 yılı hedeflerinin belirlendiği Tüpraş Hedef Yayılım Toplantıları
2 Haziran’da Batman’da, 9 Haziran’da İzmir’de, 11 Haziran’da
Kırıkkale’de ve 16 Haziran’da İzmit’te gerçekleştirildi.
Tüpraş’ın Hedef Yayılım Toplantıları’nın sekizincisi “Tam Emniyet”, “Sıfır
Kaza”, “Hata Yapma Hazır Olmama
Lüksümüz Yok”, “Yüzde 100 Emre
Amadelik”, “Yüzde 100 Kapasite”
sloganlarıyla 2 Haziran’da Batman’da,
9 Haziran’da İzmir’de, 11 Haziran’da Kırıkkale’de ve 16 Haziran’da İzmit’te gerçekleştirildi. Toplantılar, Genel Müdür
Yavuz Erkut ile Rafineri Müdürleri Ziya
Gürün, Şahin Çalbıyık, Bekir Yumuk ve
Serdar Kemaloğlu’nun sunumları, Risk
Yönetimi ve Denetim Müdürü Ardan
Aksade’nin kurumsal uyum projesiyle ilgili bilgilendirmesi ve soru-cevap
bölümlerinden oluştu.
Dünya sıralamasına doğru…
Genel Müdür Yavuz Erkut konuşmasında sektöre ilişkin 2014 yılı değer14

Kırıkkale Rafinerisi

İzmir Rafinerisi

lendirmelerini ve 2015 hedeflerini
paylaştı. “Artık operasyonel anlamda
tek Tüpraşız” diyen Erkut, her çalışanın performansının şirket sonuçlarını
doğrudan etkileyebildiğinin yanı sıra
rafineriler ve departmanlar arası
iletişim ile iş birliğinin önemine
değindi. Özenilen insan kaynağıyla
performansına güvenilen, teknolojiyi en üst seviyede kullanan ve
coğrafyada en etkili rafineri şirketi
konumuna ulaşmayı hedeflediklerini
ifade eden Erkut, “Sıfır kazayla faaliyetlerimizi sürdürme hedefimizin
yüzde 100 mekanik ve operasyonel
emre amadelikle mümkün olduğuna
inanıyoruz. Kırıkkale Rafinerisi Planlı
Duruşu’nun sıfır kazayla sonuçlanması, bu hedefin erişilebilir olduğunu
gösterdi. Tüpraş’ın artık farklı bir
platformda, dünya sıralamasında koşacağına inanıyorum” diye konuştu.
Örnek alınan rafineri
Batman Rafineri Müdürü Serdar
Kemaloğlu yaptığı sunuma “Taklit
edilen değil, örnek alınan rafineri olmak” hedefine işaret ederek başladı.
Çalışan önerileriyle tüm uygulamaları, iş süreçlerini gözden geçirip
geliştirdiklerini ve güncellediklerini,
221 Rafine Öneri’yle Tüpraş çapında
sunulan öneri sayısında son üç yılın
rekorunu kırdıklarını aktardı. Batman
Rafinerisi’nde yenilenen ve iyileştirilen üniteler hakkında bilgi veren
Kemaloğlu, Mühendislik Müdürlüğü
çalışanları tarafından tasarlanan
“Şişe Yıkama Makinesi” ve Genel
Müdürlük ArGe birimi iş birliğiyle
hayata geçirilen “Ara Ürün Transfer
Optimizasyon” projelerine patentler
aldıklarını hatırlatarak ekip üyelerine
teşekkür etti.

Denizden yangın suyu temini
İzmir Rafineri Müdürü Şahin Çalbıyık
ise Hydrocracker Reaktörleri değişimi, Tank Bakım Yönetim Sistemi’nin
oluşturulmasıyla sağlanan faydalar,
denizden yangın suyu temini çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirdikleri
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
hakkında bilgi verdi.
Kapasite artışı
Kırıkkale Rafineri Müdürü Bekir
Yumuk sunumunda İzmit-Kırıkkale
vagon taşımacılığının başladığını,
demir yoluyla bir milyon ton ürün taşınacağını, 433 adet ekipmanın bakımının
gerçekleştirildiği 2015 yılı Planlı Duruşu’nun sıfır kaza başarısıyla tamamlandığını belirtti. Ayrıca, Kırıkkale Rafinerisi
çalışanları tarafından geliştirilen beş
önemli projenin başarıyla tamamlandığına ve verimlilik çalışmalarına
ilişkin bilgiler paylaştı. Yumuk, “Bu yıl
RUP sayesinde rafinerimizde büyük bir
kapasite artışı olacak. Bütçeye göre bu
yıl 3,5 milyon ton ürün satışı yapmayı
planlıyoruz. Buna ilave olarak da İzmit Rafinerisi’ne yaklaşık 1,8 milyon ton ürün
taşıması gerçekleştireceğiz” dedi.

Durma lüksümüz yok!
İzmit Rafineri Müdürü Ziya Gürün,
rafineri hedeflerinin üstünden geçtikten
sonra hummalı bir çalışmayla Fuel Oil
Dönüşüm Tesisi ünitelerinin test çalışmalarını başarıyla tamamlayan görev gücüne teşekkür etti. Devreye alma çalışmalarını üniteler bazında tek tek paylaşan
Gürün sunumunu, “Kâr sağlayacağız,
ancak bunu; emniyetli çalışarak, çevreyi
koruyarak, mevzuata uygun hareket
ederek, bütçelerimizi aşmadan tasarrufla yapacağız. Kapasitemizi sonuna
kadar kullanacağız. Kayıplarımızı en
düşük seviyede tutacağız. Yani işimiz
zor fakat durma lüksümüz yok” sözleriyle tamamladı.
Saha turları
Toplantıların ikinci bölümünde gerçekleşen saha turlarında İzmir Rafinerisi’nde
Hydrocracker Reaktörü ve Board Binası,
İzmit Rafinerisi’nde Fuel Oil Dönüşüm
Tesisi Tankları, Atık Su Arıtma Ünitesi,
OYEP Eğitim Laboratuvarı; Kırıkkale
Rafinerisi’nde Enerji Üniteleri, Kara ve
Vagon Dolum Birimleri; Batman Rafinerisi’nde Ham Petrol Üniteleri ile Kara
ve Vagon Dolum Birimleri ziyaret edildi.

İzmit Rafinerisi
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AB Çevre Ödülü Tüpraş’ın
Daha az enerjiyle mevcut verimliliği sağlayan Membran Dearatör
Soğuk Kazan Besleme Suyu ile Enerji Kazanımı Projesi; Tüpraş’a,
Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı ‘Süreç’ kategorisi
birinciliğini getirdi.
İnovatif fikirleri ve projeleri destekleyen Tüpraş, daha az enerjiyle mevcut
verimliliği sağlayan Membran Dearatör Soğuk Kazan Besleme Suyu ile
Enerji Kazanımı Projesi’yle Avrupa
Birliği (AB) Çevre Ödülleri Türkiye
Programı “Süreç” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Fikir aşamasından tasarımına kadar Tüpraş
çalışanları tarafından geliştirilen, enerji
sektöründe daha az enerji kullanarak
mevcut verimliliğin sağlanabileceğini
gösteren, dünyada ilk uygulaması İzmit
Rafinerisi’nde gerçekleştirilen Membran
Dearatör Soğuk Kazan Besleme Suyu
ile Enerji Kazanımı Projesi; üçlü fizibilitesiyle rafinaj sektörüne yepyeni bir soluk
getirdi.
2013’te hayata geçirildi
2011 yılında rafineri elektrik üretiminde
önemli bir paya sahip olan Gaz Türbini
Atık Isısından Enerji Geri Kazanımı fikriy16

le başlayan proje aracılığıyla ilaç ve içecek
gibi endüstrilerde kullanılan membran dearatör teknolojisinin, enerji geri kazanımı
için rafineri proseslerinde kullanılabileceği
kanısına varıldı. Sistem içinde kullanılan
membranlarla oksijeni giderilmiş su,
buhar üretiminde kullanıldı. Bu sayede rafineri enerji tüketimi azaltıldı. 2013 yılında
Tüpraş öz kaynaklarıyla hayata geçirilen
proje, altı ayda yatırımını ödeyerek sahada
çalışan yeni bir sisteme dönüştü.
Denemeler başarıyla tamamlandı
Genel Müdürlük Çevre Müdürü İlksen
Önbilgin, ArGe Proses Geliştirme
Başmühendisi Alişan Doğan, Enerji Yönetimi Başmühendisi Aylin Karadağ,
Çevre Başmühendisi Volkan Orhan
Tekin, İzmit Rafinerisi Enerji Üretim
Başmühendisi Pınar Çağdaş Duran,
Enerji Üretim Başmühendisi Volkan
Demirtaş, Proje Mekanik Başmühendisi Ahmet Hazım Yiğit, Proje Ens-

trüman Başmühendisi Hicran Gürün,
Proje Mekanik Şefi Hayri Özer, Proje
Enstrüman Şefi Ömer Orak, Proje İnşaat
Şefi Ertunç Tuncer, Plant 10 Ünite Amiri
Osman Akova ve Plant 9 Ünite Amiri
Bilhan Bambal’dan oluşan 13 kişilik
çalışma grubunun başlattığı projenin
desteklenmesiyle pilot ünitelerde uygulamalar başladı.
Proje, İzmit Rafinerisi Plant 9 Ünitesi’nde
gerçekleştirilen deneme sürecinde de
başarılı olunca İzmit Rafinerisi Hampetrol, Hidrojen Üretim, İzomerizasyon
(benzin oktan yükseltme) ve Dizel
Kükürt Giderme ünitelerinde de uygulamaya alındı. Kurulan sistem ilk kez
uygulandığından ve daha önce projeyle
ilgili işletim tecrübesi bulunmadığından
devreye alma sırasında yaşanan sorunlar, Tüpraş çalışanları ve proje ekibi
tarafından ortak akıl ve bilgi yönetimiyle
kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Sa-

hada alınan başarılı sonuçların ardından
Türk Patent Enstitüsü’ne başvurularak 20
yıl süreyle korumalı patent alındı.
2,3 milyon dolarlık yatırım
Mühendislik çalışmalarının tamamlanmasıyla 2013 yazında uygulamaya alınan proje,
yapılan 2,3 milyon dolarlık yatırımı kısa süre
içinde geri ödeyerek ekonomik katkısını
kanıtladı. Proje, sera gazı ve diğer emisyonlarda sağladığı azalmayla da çevresel
anlamda katkı sunuyor. Sera gazı salınımında gerçekleşen azaltım, yılda 60 bin ağaç
dikilmesiyle eş değerde.
En Başarılı Koçlular yarışmasında
birincilik
Bu süreçte Proses Ekipman Geliştirme
Müdürlüğü Başmühendisi Alişan Doğan’ın projeye ilişkin makalesi, dünya
rafinaj sektörünün prestijli dergisi “Petroleum Technology Quarterly”de yayımlandı.
Doğan bu durumu “Bizim için en önemlisi
dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olmanın
yaşattığı manevi tatmin. Şirketimizin
böyle yenilikçi projelere gösterdiği öncelik
ve bizlere duyulan güven, ekipçe sistemin
tüm yeteneklerini cesaretle kullanabilmemize imkan tanıdı” sözleriyle değerlendirdi. Ekip, projeyle Tüpraş’a önemli ödüller
de kazandırdı. Proje, 2014 yılı En Başarılı
Koçlular yarışmasının “Yaratıcı ve Yenilikçiler (Beyaz Yaka)” kategorisinde Tüpraş’ı
temsil ederek birinci oldu.
Tüpraş inovasyona değer veriyor
Tüpraş, Genel Müdürlük Çevre Müdürlüğü önderliğinde yürütülen çalışmalarla gerçekleştirilen projeyle 2013-2014
dönemi AB Çevre Ödülleri’ne de başvurdu. AB Bölgesel Çevre Merkezi (REC)
Ulusal Program Koordinatörlüğü tarafından yapılan değerlendirmeyle “Süreç”
kategorisinde AB Çevre Ödülleri Türkiye
Programı birinciliği Tüpraş’ın oldu. Çevre
Müdürü İlksen Önbilgin, projenin kendisi
için ayrı bir anlamı olduğunu belirterek,
“Enerji geri kazanım projesi, sektörün
membranla tanışmasını sağladı. Projenin hem teknik hem de ödül sürecinde
yer aldım ve gelişim sürecini izleme olanağı buldum. Tüpraş’a AB Çevre Ödülleri
birinciliğini kazandırmak ayrı bir gurur
kaynağı” ifadelerini kullandı. Proje aracılığıyla elde edilen başarılar; performansına güvenilen, insan kaynağına özenilen
Tüpraş’ın inovatif fikirlere verdiği destek
ve değerin göstergesi oldu.

Volkan Demirtaş - Enerji Üretim Başmühendisi
Rafinerilerde tanınan sistemleri kullanmak önemlidir. Membran dearatör
hiçbir rafineride kullanılmadığı için hepimizi heyecanlandırdı. Projenin
devreye alınma sürecinde yaşanan tüm sorunlar, ortak akıl ve deneyimler
sayesinde çözüldü.
Volkan Orhan Tekin - Çevre Başmühendisi
AB Çevre Ödülleri sürecini Çevre Müdürlüğü olarak yürüttük. 2013-2014
yıllarını kapsayan ödül döneminin gereklilikleriyle ilgili çalışmalarımıza
2012’de başladık. Konuyla ilgili rehber dokümanları inceleyerek hangi kategoriye, hangi projemizle başvurabileceğimizi değerlendirdik. AB tarafından
önem verilen ilgili kriterleri dikkate alarak “Süreç” kategorisi için en uygun
projenin Membran Dearatör Soğuk Kazan Besleme Suyu ile Enerji Geri Kazanımı Projesi olduğuna kanaat getirdik. Söz konusu projenin AB Çevre Ödülleri Ulusal Programı’nda birincilik alması ve AB tarafından da başarılı olarak
yorumlanması, Tüpraş’ın yenilikçiliğe verdiği önemin de bir göstergesi.
Hicran Gürün - Proje Enstrüman Başmühendisi
Projemiz, proses anlamında bir ilk. Projenin ekipmanı, enstrümanı, yerleşimi, uygulaması, hatta ismiyle ilkleri yaşadık. Günümüzde su prosesi, en
önemli aktör durumunda. Bu projeyle petrolün en önemli faktör olduğu rafinaj sektöründe su prosesi üstüne eğilmemiz, çevresel ve ekonomik kazanımlarımızı artırdı. Projeye başlarken ve proje bittikten sonra, bunun dünya
çapında patent sahibi bir proje olacağını düşünmemiştik.
Ahmet Hazım Yiğit - Proje Mekanik Başmühendisi
Başarı, sadece iyi bir fikirle gelmez. Fikirler ne kadar parlak olursa olsun
hayata geçirilmedikçe sadece bir başlangıç olarak kalır. İnsanı başarıya
götürecek olan, bu fikirleri hayata geçirmektir. Bu projede fikir sahibi Alişan
Doğan’ın fikir üretmedeki heyecanı, Tüpraş’la özdeşleşen “Bilmekle yapmak
arasındaki fark davranmaktır” deyişini haklı çıkardı. Üst yönetimin desteği
ve çeşitli disiplinlerden arkadaşların katılımıyla projenin her safhası başarılı
bir şekilde hayata geçti.
Osman Akova - Plant 10 Ünite Amiri
Tüpraş bu projeyle, teknolojinin de yardımıyla gücünü ve emeğini kullanarak büyük bir başarı sağladı. 27 yıllık rafinerici olarak çeşitli projelerde görev
aldım. Bu projeyle geleceğe önemli bir miras bıraktık.
Ertunç Tuncer - Proje İnşaat Şefi
Sektörde ilk olması bakımından heyecan verici bir proje ve enerji verimliliğiyle ilgili ciddi bir yatırımdı. Ekip içinde de projeyi keyifli ve başarılı bir
biçimde sonlandırdık.
Pınar Çağdaş Duran - İzmit Rafinerisi Enerji Üretim Başmühendisi
Dünyada ilk kez gerçekleşen bir proje olduğu için tecrübelerinden yararlanacağımız herhangi bir kuruluş yoktu. Tüpraş, kendi bilgi birikimiyle bu
sistemi devreye aldı. Projemizin başarılı olması bize büyük bir özgüven
kazandırdı. Bu projelerin devamının geleceğini düşünüyorum.
17
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Emniyet Çevre Haftası kutlandı
1-5 Haziran
tarihleri arasında
Emniyet Çevre
Haftası etkinlikleri
kapsamında
Teknik Emniyet ve
Çevre Müdürlükleri
tarafından
düzenlenen
yarışmalarda
dereceye girenler
ödüllerini aldılar.
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Tüpraş Rafinerilerinde gelenekselleşen Emniyet Çevre Haftası kutlandı.
Düzenlenen yarışmalarda dereceye
girenlere ödülleri verildi. 1-5 Haziran
tarihleri arasında Teknik Emniyet
ve Çevre Müdürlükleri’nin çeşitli
etkinliklerle süreçleri gözden geçirerek geliştirdiği, SEÇ (Sağlık, Emniyet ve Çevre) kültürünün önemine
ilişkin mesajlar içeren ve farkındalık
oluşturmak için düzenlenen yarışmalarda dereceye giren birim ve çalışanlara ödülleri verildi. İzmit, İzmir,
Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinde
hafta boyunca yapılan etkinliklerde
Çevre, Temizlik ve Düzen, Sloganlı
Resim ve Afiş Altına Slogan yarışmalarında dereceye giren üniteler ve
çalışanlar da ödüllendirildi. İzmit Rafinerisi’ndeki tören Genel Müdür Ya-

vuz Erkut, Genel Müdür Yardımcıları
Yılmaz Bayraktar, Mesut İlter, Hasan
Tan ve İbrahim Yelmenoğlu, Rafineri Müdürü Ziya Gürün ile Petrol İş
Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Salih
Akduman ve çalışanların katılımıyla
gerçekleşti.
Törende çalışanlara hitap eden Yavuz
Erkut, Tüpraş’ta bir dönüm noktası kabul edilen Fuel Oil Dönüşüm
Tesisi’ne katkısı ve emeği olanları
kutlayarak sözlerine başladı. Fuel Oil
Dönüşüm Tesisi’ni devreye alma çalışmalarının yoğun bir tempoda büyük bir özveriyle sürdürüldüğüne ve
tesisle birlikte tüm rafinerilerin maksimum kapasiteyle çalıştığına dikkat
çeken Erkut, Tüpraş’ın faaliyetlerini
sıfır kazayla sürdürme hedefinin

İzmir Rafinerisi

İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinde hafta boyunca yapılan
Emniyet Çevre Haftası etkinliklerinde Çevre, Temizlik ve Düzen, Sloganlı
Resim ve Afiş Altına Slogan yarışmalarında dereceye giren ünite ve
çalışanlar ödüllendirildi.
yüzde 100 mekanik ve operasyonel
emre amadelikle mümkün olduğuna inandığını ifade etti. Planlı Duruş
sürecinin iki rafineride de sıfır
kazayla tamamlanmasının bunun
kanıtı olduğunu belirterek, “Önlenemeyecek kaza yoktur. Sıfır kaza
mümkün; bunu yapabileceğimizi
artık biliyoruz” dedi.
Konuşmasında Tüpraş’ın karbondioksit emisyonu konusunda en fazla
adım atan şirketlerin başında geldiğini belirten Yavuz Erkut, “Enerji
tasarrufuna ilişkin gerçekleştirdiğimiz her atılım, karbondioksit emisyonlarımıza yönelik bir iyileştirme
anlamına geliyor. Rafinerilerimizdeki uygulamalarda enerjiyi en
verimli şekilde kullanarak aldığımız
tüm ödüllerin emisyon azaltma
ölçütlerimizin içinde yer aldığını
düşünüyor, bu konuya katkı sağlayan ekip ve çalışma gruplarımızda
görev yapanları kutluyorum” dedi.
Erkut sözlerini emniyetli, kazasız,
verimli bir üretim ve çalışma dönemi dilekleriyle tamamladı.

Kırıkkale Rafinerisi

Batman Rafinerisi
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Tüpraş, müşterileri ile
12. kez birarada
Tüpraş, iletişim stratejisi ve paydaşlarıyla geliştirdiği ilişkinin nitelikli
gelişimi için, akaryakıt dağıtım kuruluşlarıyla bir araya geldi.
Tüpraş’ın paydaşlarıyla bir araya
gelmesini sağlayan Akaryakıt Dağıtım
Kuruluşları 12. İletişim Toplantısı 20
Ekim’de yapıldı. Satış ve Üretim Planlama ekipleriyle çok sayıda akaryakıt
dağıtım kuruluşu yöneticisinin katıldığı
gecede akaryakıt dağıtım kuruluşları
yetkililerine hitap eden Genel Müdür
Yardımcısı Hasan Tan, akaryakıt sektöründeki gelişmelere ve Tüpraş’ın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Hasan Tan,
“Bugün on ikincisini gerçekleştirdiğimiz
iletişim toplantımızın ilk düzenlendiği
günden bu yana geçen zamanda sektör
ve firmalar olarak çeşitli değişiklikler,
zaman zaman zor dönemler yaşadık. Fakat bu toplantı ülkemiz akaryakıt ikmal
sektörünün en önemli toplantılarından
biri olarak gerçekleşmeye devam etti.
Toplantımızın temel amacı şirketlerimiz
arasındaki iletişimde telefonun öbür
ucundaki kişilerle yüz yüze konuşarak
kişisel bir diyalog geliştirmek ve sizlere
20

daha iyi hizmet sunabilmenin yollarını
aramak” dedi.
Hedef: Yüksek kapasite kullanımı
2015 yılında akaryakıt sektöründe
yaşananlara değinen Hasan Tan, “Bu
seneye, petrol fiyatlarında 55 dolarlık
bir seviyeyle başladık. Bir varil petrolün
fiyatı yıl içinde 67 doları gördü ve arkasından 42 dolara kadar düştü. Bugünlerde ise 46-48 dolar civarında. Petrol
fiyatlarıyla birlikte ürün fiyatları da yıl
içinde önemli salınımlar gösterdi. 2015,
Avrupa ve Akdeniz Bölgesi’ndeki rafineri
marjlarının geçmiş yıllara göre daha iyi
seviyelerde olduğu bir yıl oldu. Bildiğiniz gibi Fuel Oil Dönüşüm Tesisimiz
devreye girdi ve bütün üniteler çalışır
durumda. 2016 yılında uygulayacağımız
ticari koşullarımızın temelinde de tesisin
devreye girmesiyle gelen önemli bir
değişim var. Motorin üretimimiz gerek
Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nden gerekse

daha yüksek kapasitelerle çalışan diğer
rafinerilerimizden gelen üretimle iki katına çıkacak. Piyasalarda çok olağanüstü değişimler olmazsa planımız 2016’da
da olabildiğince yüksek seviyede kapasite kullanmak. Kırıkkale Rafinerimiz,
kurulduğundan beri 5 milyon ton olan
ham petrol işleme kapasitesinin en fazla
3,5 milyon tonunu kullanabilmişti. Bu yıl
4,2 milyon tona doğru gidiyoruz. Gelecek
yıl için hedefimiz yine yüksek kapasite
kullanımlarını sağlamak olacak” dedi.
Taşıma oranları artacak
Lojistik faaliyetlerinin arttığından söz
eden Hasan Tan şöyle devam etti:
“Tüpraş, Türkiye’deki en önemli petrol
ve petrol ürünleri lojistiği yapan şirket
haline geldi. 2015 yılında rafineriler ve
terminaller arası taşımalarla 4 milyon
tona erişmiş olacağız. Önümüzdeki yıl
ise 4,5 milyon ton seviyesinde bir taşıma
miktarı öngörüyoruz. Lojistik operasyo-

numuzun yarıdan fazlası deniz yoluyla
gerçekleşirken demir yoluyla yapılan
taşımaların oranı da yükselerek %25
seviyelerine yaklaştı. Bunun için de 500’e
yakın vagon aldık. Şu anda İzmit-Ankara
arasındaki hatta sürdürülen hızlı tren
yol yapım çalışmaları nedeniyle, üçüncü hattın verimli kullanılamamasından
dolayı istediğimiz tempoya ulaşamadık.
Ancak önümüzdeki dönemde bunun
çözümlenmesini bekliyoruz. Böylelikle
toplam taşımalarımız içindeki demir yolu
taşımalarının payının giderek artırılmasını hedefliyoruz. Rafinerilerimize ham
petrol ikmal etmek ve petrol ürünlerini
rafineriler arasında ve terminallere nakletmek için yedi adet gemimiz bulunuyor.
Fuel Oil Dönüşüm Tesisi projemiz kapsamındaki taşımaları yapmak üzere RMK
tersanesinde dünyadaki en üst vasıflara
sahip iki adet tanker yaptırdık. Bu tankerler rafinerilerimizdeki ünitelerimizi tam
kapasite kullanmak için İzmit ve İzmir
rafinerilerimiz arasında devamlı seyir
halinde olacak.”

tabanlı uygulamalarımızın revize edilmesi büyük önem verdiğimiz faaliyetlerimizin en önde gelenleri olacaktır” dedi.
Tüpraş olarak talep edilen ürünleri hazır
bulundurmak ve yapılan programlara
uygun olarak ürünü teslim etmenin de
öncelikli hedefler arasında yer aldığını
belirten Tan, “Programa uygun çalışmak çok önemli, çünkü artık bu büyük
hacimleri elde ederken bizim de stok
kapasitelerimiz yüksek oranlarda kullanılıyor. Yurt içi ikmalle birlikte, ihracat
ve ithalat planlamalarımızı da çok daha
dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor.
Planlarınızı bize bildirirken gerçekçi
rakamları vermenizi rica ediyoruz.
Çünkü o rakamlar, bizim gelecek yıl için
uygulayacağımız üretim programlarının
temelini teşkil ediyor” ifadelerini kullandı. Tan sözlerini, akaryakıt dağıtım
kuruluşlarının taleplerini onlara verilen
zaman diliminde bildirmelerinin önemini vurgulayarak tamamladı.

Hasan Tan; akaryakıt
dağıtım kuruluşlarının
taleplerini onlara
verilen zaman diliminde
bildirmelerinin önemini
vurguladı.

Müşteri memnuniyeti çok önemli
Akaryakıt sektöründe müşteri memnuniyetinin ne kadar önemli olduğunun altını
çizen Hasan Tan, “Hedefimiz, memnuniyetinizi en yüksek düzeyde sağlamak.
Bu amaçla, tüm iletişim kanallarının
etkin biçimde kullanılması, düzenli olarak
karşılıklı müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri talep ve beklentilerine
hızlı bir şekilde cevap verilmesi, değişen
müşteri ihtiyaçları çerçevesinde internet
21
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Türkiye’nin ilk
petrokok’u
üretildi
Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin
en büyük sanayi yatırımı olan
Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde ilk
petrokok üretimi gerçekleştirildi.

Tüpraş, 15 Aralık 2014’te devlet töreniyle
açılışı gerçekleşen Fuel Oil Dönüşüm
Tesisi’nde tüm ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk petrokokunu üreterek süreci
başarıyla tamamladı. Tesisin devreye
alınan son ünitesi olan Coker’da 30
Mayıs saat 23.23’te ilk kok kesme işlemi
yapıldı. Tüpraşlılar, 3 milyar dolar bedelle
Türkiye’nin tek seferde yapılan en büyük sanayi yatırımı olarak tarihe geçen,
cari açığa yılda 1 milyar dolar katkı
sağlayacak tesisin, rafinericilik tarihinde
ilk ve tek petrokok üretimine büyük bir
heyecan ve gururla tanık oldular.
Genel Müdür Yavuz Erkut’a telsizle yapılan “Şu anda bir ilki gerçekleştirerek tarihe geçiyorsunuz; kolay gelsin, yolunuz
açık olsun” çağrısının ardından ilk kesme işlemi gerçekleştirildi. Bu sürece İzmit Rafineri Müdürü Ziya Gürün, Üretim
Grup Müdürü Metin Tüfekçioğlu, RUP
Üretim Müdürü Şükrü Kara, RUP-3 Proje
Müdürü Levent Şeninci, RUP Bakım Müdürü Yücel Bozbaş, Proje ve Yatırımlar
22

Müdürü Ergüner Camcı, Teknik Emniyet ve Çevre Müdürü Kadir Dağdemir,
Endüstriyel Bilişim Hizmetleri Müdürü
Kaan Mutluel, Üretim Başmühendisi
Onur Aka, Üretim Şefleri Seçil Uzun,
Serhat Armutçu, Hakan Oyacı, Tuğçe
Özkurt, Başoperatörler Sebahaddin
Çelik, Murat Akgüz ve ânı yaşamak
isteyen rafinericiler tanıklık etti.
Petrokokta Tüpraş imzası
İzmit, İzmir ve Kırıkkale Rafinerilerinden gelen dip ürünleri ayrıştırarak
%65-70’ini beyaz ürüne dönüştürmek
üzere diğer ünitelere gönderen ve
yılda 700 bin ton petrokok üretebilen
8.200 m3/gün kapasiteli Koklaştırma Ünitesi’nin devreye alınmasının
ardından İzmit Rafinerisi RUP Bakım
Müdürlüğü Metal/Metalik bölümünde
borucu olarak çalışan Ali Çınar, Plt177 Ünitesi’nde üretilen ilk petrokoka
Tüpraş amblem logosunu işleyerek
heyecan verici bir çalışmaya imza attı. Ali
Çınar duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“İzmit Rafinerisi A Bölgesi’nde geçtiğimiz
yıl gerçekleşen Büyük Duruş sırasında
önemli tecrübeler edindim. B Bölgesi’nde
ise ünitelerin hızla yükselmesine günbegün şahit oldum. Tüpraş’ın gücünü en iyi
şekilde yansıttığına inandığım logomuzu,
ilk kez üretilen petrokoka işleyerek ölümsüzleştirmek istedim.”
İnsanüstü emek sarf edildi
İzmit Rafinerisi RUP Bakım Müdürlüğü, üniteyi başarılı bir şekilde devreye
almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.
RUP Metal/Mekanik Başmühendisi Fatih Deniz Genç, “2006 yılından bu yana
Tüpraş’ta görev yapıyorum. İlk yıllarımda sadece adını duyduğum Fuel Oil
Dönüşüm Tesisi’nde çalışacağım aklıma
gelmezdi. Proje aşamasında çok çeşitli
güçlüklerle karşılaştık, darboğazlardan
geçtik. Üst yönetimimizin şekillendirdiği
stratejik ve ayrıntılı rota, tüm birimler
ve tüm çalışanların sarf ettiği insanüstü
emekle kat edilerek proje hayata geçirildi” dedi.

Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin son ünitesi olan Koklaştırma Ünitesi’nde Türkiye’nin
ilk petrokoku kesildi.
Gurur verici bir deneyim
RUP Bakım Müdürlüğü Metal/Mekanik
Şefi Emrah Yaşar ise Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin her parçasının güçlü
biçimde birleşmesiyle tesisin devreye
alınmasına katkıda bulunmanın gurur
verici bir deneyim olduğunu belirtti. RUP
Elektrik Şefi Yalçın Bayar ise duygularını
“Fuel Oil Dönüşüm Tesisi gibi büyük bir
projenin devreye alınması için oluşturulan takımın içinde olmaktan gurur
duyuyorum. Rafinerimizin kesintisiz
bir şekilde çalışmasına hizmet ederek
ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu da ayrıca yaşıyorum”
sözleriyle ifade etti. Devreye giren son
proses ünitesi olan Coker ile en son
taşı yerine koyduklarını söyleyen RUP
Metal/Mekanik Şefi Mehmet Merdin de
geçirdikleri bu zorlu ve eğitici dönemi
hatırlatması için Ali Çınar’ın hazırladığı kok kömüründen yapılan Tüpraş
logosunun kendileri için derin bir anlamı
olduğunun altını çizdi.

söyledi: “1993 yılından beri Tüpraş’ta
görev yapıyorum. Plt 47-48, Plt 36 CCR, Plt
63, Plt 73-74 projelerinde çalıştıktan sonra
Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde görevlendirildim. Dışarıdan bakıldığında enstrüman
atölyesinin yaptığı iş büyük gibi görünmez. Ancak tüm parametreler göz önüne
alındığında genç ekibimizle sadece A
Bölgesi’nde yaklaşık 15 bin arıza giderme
işini yaptığımızı söyleyebilirim. İlk kokun
kesileceği gece Fuel Oil Dönüşüm Tesisi
Bakım Müdürü Yücel Bozbaş ile 177K-201

anti-surge sistemini takip ediyorduk. Çok
uzun ve zorlu bir start-up dönemindeydik.
İlk üretimi izlemek üzere Kok Dramlarına
geçtik. Genel Müdürümüzün operasyonu
izlemek üzere gece yarısı üniteye gelmesi
ve ilk kez üretilen petrokokun hızlıca
akmaya başlamasıyla, çok tarihi bir âna
tanık olmak müthiş bir duyguydu. Herkes
büyük bir sevinçle sarılıp, birbirini tebrik
etmeye başladı. Ürünün üzerine logo
yapma fikri ve isteği güçlü biçimde o
gece ortaya çıktı.”

‘Zoru başarırız, imkansız zaman alır’
Enstrüman Ustabaşı Mehmet İsmail
Maruf Işık da konuyla ilgili şunları

Tüpraş amblem logosunun anlamı
Koç Topluluğu’nun gücünü ve atılımcı özelliğini yansıtan bir karakterle yazılan Tüpraş
logosunda, üretim gücü damlayla sembolize edilir. Damla içinde dönüşüm, yaratıcılığı
kısıtlamayacak biçimde esnekliği ifade eder. Enerjinin sonsuz akışı kararlı bir biçimde hedefe yol
alır. Yön yukarı ve daima zirveyedir. Tüpraş kırmızısı; değişim, dönüşüm hareketinin heyecan ve
dinamizmini, siyah ise profesyonelliği simgeler.
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Tüpraş’tan nitelikli
hizmet alıyoruz
Shell & Turcas Petrol A.Ş. İkmal Müdürü Çağatay Cengiz’le
yoğun bir rekabet ortamının yaşandığı akaryakıt sektörü
hakkında konuştuk. Çağatay Cengiz, Tüpraş’ın yaptığı yatırımlar
ile dünyadaki diğer rafinerilerle olan rekabetinin yanı sıra
Shell & Turcas’ın gelecekle ilgili hedeflerini değerlendirdi.

Öncelikle Shell & Turcas’ın tarihçesinden bahseder misiniz?
Shell, Türkiye’de; perakende satışlar,
madeni yağlar üretim ve pazarlama,
ticari filo, toptan akaryakıt, enerji ve
gaz, doğal gaz ve petrol arama, havacılık satışları, kimya satışları ve denizcilik satışları alanlarında faaliyet
gösteriyor. 2006 yılında akaryakıt ve
madeni yağ yatırımlarını büyütmek
üzere yeni bir yapılanmaya giden
Shell, Turcas Petrol ile gerçekleştirdiği birleşmenin ardından, %70 oranında hissesine sahip olduğu Shell
& Turcas Petrol A.Ş.yi kurdu. Shell
& Turcas’ın 700 civarında çalışanı
bulunuyor, yaklaşık 15.000 kişiye de
dolaylı olarak istihdam sağlanıyor.
Shell’in perakende satışlar, ticari
akaryakıtlar, ticari filo ve madeni
yağlar alanlarındaki faaliyetleri
Shell & Turcas Petrol A.Ş. bünyesinde yürütülüyor. Shell & Turcas olarak Türkiye çapına yayılmış binden
fazla akaryakıt istasyonunda her
gün yaklaşık bir milyondan fazla
misafire hizmet veriyoruz. Shell
ayrıca, (PETDER 2015 Madeni Yağlar
Raporu’na göre) dünyada ve (Kline &
Company bağımsız araştırma şirketinin 2014 yılı için hazırladığı Global
Madeni Yağlar raporuna göre) Türkiye’de madeni yağ pazar liderliğini
dokuz yıldır aralıksız sürdürüyor.
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‘Shell & Turcas olarak, akaryakıt tedarikinde yaptığımız
ithalat ile Tüpraş alımları arasında bir denge sağlamamız
gerekiyor. İthalatın avantaj yaratmadığı ikmal
noktalarında Tüpraş’tan ürün tedarik hizmeti alıyoruz.
Aldığımız hizmetten oldukça memnunuz.’

Ülkemiz akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren en büyük üç şirketten
biri olan Shell & Turcas’ın Tüpraş ile
iş birliği hakkında neler söylersiniz?
Belirttiğiniz gibi Shell & Turcas’ın
içinde yer aldığı en büyük üç akaryakıt dağıtım şirketinin pazar payları
toplamı, pazarın yarısından fazlasını kapsıyor. Bu da demek oluyor
ki akaryakıt piyasasının arz talep
dengesinin sağlıklı ve sürdürülebilir
bir şekilde devam etmesinde Shell
& Turcas’a da önemli sorumluluklar düşüyor. Bunu sağlarken ikmal
çeşitliliği ve güvenliği açısından
Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi
unvanına sahip tek rafineri şirketi
Tüpraş’la rekabet koşulları çerçevesinde tedarikçi-müşteri ilişkisinin iyi
şekilde gerçekleşmesi çok önemli.
Bugün Tüpraş’ın müşteri ihtiyaçlarına yönelik hizmet kalitesinin çok iyi
olduğunu ifade etmek isterim.
Tüpraş’tan aldığınız hizmetleri değerlendirir misiniz?
Bugün Shell & Turcas ölçeğindeki bir
dağıtım şirketinin, bayi ve müşteri
ağına akaryakıt tedarikinde kesintisiz ikmal sağlaması için mutlaka
yaptığı ithalat ile Tüpraş alımları
arasında bir denge, bir optimizasyon
sağlaması gerekiyor. Bu nedenle
ithalatın avantaj yaratmadığı ikmal
noktalarında boru hatlarıyla Tüpraş’tan doğrudan veya Tüpraş’ın çıkış
noktası olan terminallerden tankere
teslim şeklinde ürün tedarik hizmeti
alıyoruz. Aldığımız hizmetten bugün

itibarıyla oldukça memnun olduğumuzu söyleyebilirim.
Ülkemiz akaryakıt sektörünün,
Shell & Turcas’ın ve Tüpraş’ın geleceği hakkındaki düşüncelerinizi
öğrenebilir miyiz?
Ülkemizin ekonomik büyüme hızı
arttıkça enerjiye olan talep de artıyor.
Türkiye akaryakıt sektörü 2015 sonu
itibarıyla yaklaşık 120 milyar TL’lik
büyüklüğü olan ve yoğun rekabetin
yaşandığı bir sektör. Akaryakıt sektörünün ülkemizin ekonomik gelişimine, ulaşım ve taşımacılık sektörlerine
doğrudan etkisi bulunuyor. Bu nedenle sürdürülebilir büyümesi kritik
öneme sahip. Akaryakıt sektörünün
Türkiye’nin ekonomik büyüme hızına, sanayi üretimine ve refah artışına paralel olarak büyümeye devam
edeceğini öngörüyoruz.
Shell & Turcas olarak önümüzdeki
süreçte de müşterilerimiz, stratejik
iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz,
hissedarlarımız ve içinde bulunduğumuz toplum için sürekli artan
değer yaratan projeler geliştirmenin
yanı sıra sektöre yeniliklerimizle,
yüksek standartlarımızla liderlik etmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde gerek
şehirlerin gerek ulaşım altyapısının
gelişmesi çerçevesinde müşterilerimizin bizi görmek istediği noktaların sayısı artıyor ve lokasyonlar
çeşitleniyor. Biz de istasyon ağımızı
bu doğrultuda geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Tüpraş’a gelirsek… Bugün itibarıyla
dünya enerji şirketleri sıralamasında
ilk 85 içinde yer alan Tüpraş, özellikle yaptığı yatırımlarla rekabetçiliğini
korumakla kalmayıp bölgesindeki
ve dünyadaki diğer rafinerilerle
olan rekabette de ön plana çıkıyor.
Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi
Tüpraş’ın geleceğinin, ülkenin refah
ve büyümesiyle doğrudan ilişkili
olduğunu unutmamak gerekiyor.
Bildiğiniz gibi Tüpraş’ın Fuel Oil
Dönüşüm Tesisi devreye alındı.
Bu önemli yatırımın sektöre ve
Tüpraş’a getirilerini değerlendirir
misiniz?
Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm Tesisi
için yaptığı yatırım bildiğim kadarıyla yeni bir rafineri yatırımına eşit
ölçekte. İzmit Körfez’e gittiğinizde de
yapılan işin büyüklüğünü açıkça görebiliyorsunuz. Fuel Oil Dönüşüm Tesisi devreye alınmadan önce Tüpraş
rafinelerinin kapasite kullanım oranları ortalama %70 seviyelerindeyken
tesis devreye alındıktan sonra bu
oranın %100’e çok yaklaştığını görüyoruz. Rafinajda önemli bir gösterge
olan Nelson kompleksite endeksine
baktığımızda da bu yatırım sonrası
iki katına yaklaşan bir artış görüyoruz. Bu veriler şunu gösteriyor:
Tüpraş ham petrolle başlayan ürün
döngüsünde öyle bir proses çalıştırıyor ki piyasa dinamiklerine göre
katma değeri yüksek ürünler arasında optimizasyon yaparak kendisine
en fazla değeri yaratıyor.
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‘Tüpraş’la sürekli iletişim halinde olmamızı gerektiren bir operasyon
yürütüyoruz. Bu anlamda kesintisiz ikmal için hem Shell & Turcas hem de
Tüpraş tarafının özveri ve yoğun çabasıyla operasyonları yürütüyoruz.’
Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’ni ülkemiz
açısından değerlendirirsek şunları
söyleyebilirim: Özellikle motorin
pazarında arz talep dengesinin
sürekli talep lehine çalıştığını düşünürsek Türkiye için de çok önemli
ve stratejik bir yatırım. Bunun yanı
sıra piyasa, kısa kalan motorin arzını
ithalatla kapatmaya çalışırken arzı
ciddi anlamda destekleyen böyle bir
yatırımın cari açığın kapanmasına
olumlu etkisini de göz ardı etmemek
lazım. Sonuç olarak; Tüpraş’ın Fuel

Oil Dönüşüm Tesisi’nin hem Tüpraş
hem de ülkemiz açısından getirisi
çok yüksek ve stratejik bir yatırım
olduğunu açıkça söyleyebilirim.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Tüpraş’la sürekli iletişim halinde
olmamızı gerektiren bir operasyon
yürütüyoruz. Bu anlamda kesintisiz
ikmal için hem Shell & Turcas hem de
Tüpraş tarafının özveri ve yoğun çabasıyla operasyonları yürüttüğümüzün
özellikle altını çizmek isterim.

Tüpraş’ın kurumsal yayını Rafine’nin
ise enerji sektörünün önde gelen
temsilcilerine temas edip, sektördeki
gelişmelere ilişkin yorum ve görüşlere sayfalarında yer vererek tüm
paydaşların birbirini daha yakından
tanımasına katkı sağladığını düşünüyorum. Bu anlamda Rafine ekibini
tebrik ediyorum. Shell & Turcas olarak Rafine dergisini yakından takip
ediyoruz.

Çağatay Cengiz kimdir?
1977 yılında Ankara’da doğan Çağatay Cengiz, Özel Yükseliş Lisesi’nden mezun oldu, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 18 yıllık kariyer yolculuğunun ilk yedi yılını finans sektöründe
Hazine ve Fon Yönetimi departmanlarında Uzman ve Yönetici olarak geçirdikten sonra enerji sektörüne geçti. Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinde, akaryakıt ve doğal gaz başta olmak üzere çeşitli bölümlerde, ticaret ve satış pozisyonlarında yöneticilik yaptı. 2008 yılından beri Shell çatısı altında çalışıyor ve son 1,5 yıldır Shell & Turcas Petrol A.Ş. İkmal
Müdürü olarak görev yapıyor.
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Batman’da ulusal egemenlik ve bayram sevinci

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Batman 23 Nisan Çocuk Şenliği bölgede
yaşayan çocukların yüzünü güldürdü. Tüpraş çalışanlarının gönüllü
inisiyatifiyle başlatılan ve coşku
içinde geçen şenliğe Batman Valisi
Azmi Çelik ile Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Çelik katılırken, ev sahipliğini Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı
Yılmaz Bayraktar ve Batman Rafineri
Müdürü Serdar Kemaloğlu yaptı. Batman Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüpraş iş birliğiyle düzenlenen
şenliğe Batman merkez okullarında
eğitim gören öğrenciler ve Türk
Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 50.

Yıl Öğrenim Birimi’nden 1.750 çocuk
katıldı. Ayrıca Şırnak’ın İdil ilçesine
bağlı Kaşıkçı Köyü’nden şenliğe katılan öğrenciler de Batmanlı yaşıtları
tarafından ağırlandı.

ağırlandı ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
kutlamalarına katkı sağlandı.

Gönüllü 50 Tüpraş çalışanı ile
TEGV’in Diyarbakır Birimi’nden 14,
Batman biriminden 16, TEGV 50. Yıl
Öğrenim Birimi’nden 20 gönüllü ve
75 öğretmen, katılımcı çocuklara
gruplar halinde rehberlik yaparak, etkinlik alanına gelişlerinden ailelerine
teslim edilmelerine kadar her detayla
ilgilendiler. Şenlik sayesinde 2008 yılından bu yana toplam 18.250 çocuk

Tüpraşlılar Bozcaada’da koştular

Tüpraş çalışanları 9 Mayıs’ta Bozcaada’da düzenlenen New Balance Bozcaada Yarı Maratonu’na katıldı. New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu’na çalışanlar ve ailelerinden oluşan 54 kişilik bir ekiple katılan Tüpraşlılar zorlu parkuru
başarıyla tamamladılar. İzmit Rafinerisi Petrol Hareketleri Üretim Müdürlüğü çalışanı ve Tüpraş Atletizm Takımı sporcusu
olan Zafer Özer, 10K parkurunu 46 dakika 31 saniyede tamamlayarak 45-49 yaş kategorisinde üçüncü olurken, İzmit Rafinerisi
Teknik Emniyet Çevre Müdürü Kadir Dağdemir 55-59 yaş kategorisinde 10K parkurunu 46 dakika 31 saniyede tamamlayarak
dördüncülüğü elde etti. Üç bin kişinin kayıt yaptırdığı maraton bu yıl “Koşan bilir” sloganıyla düzenlendi. Eğim seviyesinin
yüksekliğinden dolayı oldukça zorlu olan parkuru 822’si kadın 967’si erkek 1.789 kişi tamamladı.
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Rengarenk uçurtmalar İzmir’i şenlendirdi
6. Mutlu Atıklar Uçurtma
Şenliği, 19 Mayıs’ta Aliağa
Cumhuriyet Meydanı’nda
gerçekleştirildi. Tüpraş ve
Mutlu Atıklar logolu yüzlerce
uçurtmanın Aliağa semalarını renklendirdiği şenliğe katılanlar keyifli bir gün geçirdi.
Şenliğe Genel Müdür Yavuz
Erkut, İzmir Rafineri Müdürü
Şahin Çalbıyık, Aliağa İlçe
Emniyet Müdürü Hasan Tuğan, Belediye Başkanı Serkan
Acar, Aliağa Cumhuriyet
Başsavcısı Zafer Dur, Ticaret
Odası Başkanı Adnan Saka ve
Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Volkan Gürler katıldı.
Şenlik öncesi Mutlu Atıklar
proje ekibi; Aliağa’da bulunan
Mehmet Saka Ortaokulu, Gazi
Ortaokulu, Petrokimya Ortaokulu, Aliağa Ortaokulu ve 80.
Yıl Çamlık Ortaokulu’nun Proje Tasarım derslerine misafir
olarak çocuklara hem uçurtma yapımını öğretti hem de
atık ayrıştırmanın önemini
aktardı. Çalışan çocuklarının hazırladığı 26 uçurtma
arasından en güzel uçurtmayı seçmek için yapılan
etkinliğe Genel Müdür Yavuz
Erkut, İzmir Rafineri Müdürü
Şahin Çalbıyık ile çalışanlar
ve aileleri katıldı. Rengarenk
uçurtmaların gökyüzünü
şenlendirdiği etkinliğe LÖSEV
stant kurarak, Kızılay ise kan
verme aracıyla gelerek destek
verdi.

İzmit Rafinerisi Planlı Genel Duruş Ekibinden anlamlı bağış
2014 yılı En Başarılı Koçlular ödül sürecinde ‘İş Birliği Geliştirenler’ kategorisinde yarışan İzmit Rafinerisi Planlı Genel
Duruş (Battery Shutdown) proje ekibi, kazandığı ödülü TEMA Vakfı, Türkiye Böbrek Vakfı ve Altı Nokta Körler Derneği’ne bağışladı. İzmit Rafinerisi’ndeki Planlı Duruşu ve İzmit Rafinerisi ile Fuel Oil Dönüşüm Tesisi arasındaki entegrasyonu kapsayan projeyle 13 gün olarak planlanan süreç 11,5 günde tamamlanmış, 1,5 günlük zaman tasarrufuyla 3
milyon dolar kazanç sağlanmıştı. Rafineriler arasındaki iletişimde örnek bir proje olan duruş sonrasında, tüm süreçler
eski performansına hızla kavuşmuştu.
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Rafinerici Yetiştirme Programı 1. Eğitim Zirvesi gerçekleşti
Tüpraş tarihinde bir ilk olan RAYEP Eğitim Zirvesi, 21 Ekim’de 130 kişinin
katılımıyla gerçekleşti.
En önemli gücü olan insan kaynağını
yetkin şekilde geliştirmeyi, yıllar içinde
edinilen rafineri bilgi ve deneyimlerinin muhafaza edilmesini hedefleyen
Tüpraş’ın Rafinerici Yetiştirme Programı
(RAYEP) eğitmenleri, RAYEP 1. Eğitim
Zirvesi’nde buluştular. İnsan kaynağı
gelişim alanlarında fark oluşturan bakış
açılarının paylaşıldığı zirve 21 Ekim’de
Tüpraş çalışanları, Petrol İş Sendikası
ve yönetim birimlerinden oluşan 130
kişinin katılımıyla gerçekleşti. Tüpraş
tarihinde bir ilk olan RAYEP Eğitim
Zirvesi’ne Genel Müdür Yavuz Erkut,
Genel Müdür Yardımcısı Mesut İlter, dört
rafinerinin Teknik ve İdari Proje Yöneticileri, İnsan Kaynakları Müdürleri, Üretim
Müdürleri, Ünite Amirleri, 100 kişilik RAYEP
eğitmenleri grubu ile görev süresini
yakın zamanda tamamlayan Tüpraş
eski Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz
Bayraktar katıldı.

İlkler unutulmaz
Genel Müdürlük Eğitim Müdürü Ahmet
Özgürsüz’ün dünden bugüne RAYEP
sunumuyla başlayan program, OYEP
Proje Destekçisi Genel Müdür Yardımcısı
Mesut İlter’in ilham veren konuşmasıyla
devam etti. İlk bölümün son konuşmasını ise Genel Müdür Yavuz Erkut yaptı.
Erkut konuşmasında, “İlkler unutul-
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maz. İlk zirvemizi gerçekleştirdiğimiz
bugün, hem kurumsal hafızamız hem
de meslek yaşamımızda unutulmazlar
arasında yerini alacak. Yeni çalışma
dönemimizde stratejilerimizi değişim,
teknolojimizi dönüşüm üzerine kurgularken neredeyse on yılı geride bırakıyoruz.

Şirketimizin en önemli gücü insan kaynağımızdır. Yıllar içinde edinilen rafineri bilgi
ve deneyimlerinin muhafaza edilerek
kendi eğitmenlerimizin yetiştirilmesiyle
gelecek kuşaklara aktarılmasını sizlerle
sağlıyoruz. Çalışma kültürümüzün
yapı taşı olan bilgiye ulaşmanın, bilgiyi
cömertçe paylaşmanın mimarları oldunuz. Öncü ve örnek yaklaşımlarınız,
emekleriniz, cesur ve inançlı desteğinizle kurumsal tarihçemize isimlerinizi yazdırdınız. Tüpraşımızın itibarı ve
varlığına paha biçilemez değer katan
kitaplarınızda isimleriniz yıllar sonra dahi;
eğitim alan, öz güven ve bilginin gücüyle

görev yapacak yeni rafinericiler tarafından
saygı ve minnetle anılacaktır” dedi.
RAYEP deneyimleri paylaşıldı
Program, MCT Danışmanlık’tan Arif
Gürgen’in öğrenmeye geçiş temalı enerjik
uygulamalı sunumuyla devam etti.
Panel bölümünde ise Yılmaz Bayraktar’ın moderatörlüğünde İzmit
Rafinerisi’nden Ayhan Aktaş, İzmir
Rafinerisi’nden Murat Filiz, Kırıkkale
Rafinerisi’nden Yaşar Arat ve Batman
Rafinerisi’nden Suat Pekgöz RAYEP
deneyimlerini paylaştılar. Katılımcılar daha sonra Arif Gürgen’in liderliğinde farklı bakış açıları kazanmanın
yollarına ve bunun için nelere ihtiyaç
duyduklarına dair kolaj çalışması
yaptılar. Günün değerlendirmesinin
yapıldığı kapanış konuşmasını ise
Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Direktörü Nezih Akçınar yaptı.
Zirve, bitmek bilmeyen heyecan ve
enerjisini RAYEP ekibiyle cömertçe
paylaşan, projenin daimi destekçisi
olduğunu ifade ederek ekibi yalnız
bırakmayan Yılmaz Bayraktar’a, Genel Müdür Yardımcısı Mesut İlter’in
teşekkür plaketini takdim etmesiyle
sona erdi.

Operatörlerimiz Rafinerici Yetiştirme Programı’nı
başarıyla tamamlıyor

Tüpraş, 29 Mayıs’ta İzmit Rafinerisi Sosyal Tesisleri’nde Operatör
Yetiştirme Eğitim Programı’nda (OYEP) emeği geçen rafinericilere sertifikalarını vermek üzere bir tören düzenledi. Törene Genel
Müdür Yavuz Erkut, OYEP Proje Destekçisi Genel Müdür Yardımcısı
Yılmaz Bayraktar, İzmit Rafineri Müdürü Ziya Gürün, Üretim Müdürlüğü’nden yöneticiler ve sendika temsilcileri katılırken, ziyaret
amacıyla Tüpraş’ta bulunan piyanist Güher Pekinel de operatörlerle bir araya geldi.
Törende konuşan Yavuz Erkut, “Bilgi güçtür. Çalışma kültürümüzde çok değerli yeri olan RAYEP çatısı altında kıdemli operatörlerimizin emeğiyle OYEP de gerçekleşti. Dokümanların çalışan
bağlığının en değerli eseri olduğuna inanıyorum. Sizlerle Tüpraş’ta
artık bilgiye kolayca ulaşılarak, bilginin şeffaf ve eşit paylaşımı
sağlanıyor olacak. Genç kuşakların, yeni teknoloji ve deneyimlerini
eklemeleriyle bu eser tıpkı Tüpraşımız gibi hep yaşayacak” dedi.
Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Bayraktar ise şöyle konuştu: “İlk
duyduğumda beni çok heyecanlandıran OYEP, Tüpraş tarihinde
yapılmış en kapsamlı ve değerli projedir. Tüpraş Akademi’nin ilk
temellerini bu projeyle attık. Gelecekte uluslararası itibarlı şirketlerin benzeri biçimde Tüpraş’ın da rafinerilere, rafinericiliği öğretecek
bir konuma ulaşacağına inanıyorum.” Ardından Plant 10 Ünitesi
Kontrol Operatörü Yusuf Yılmaz, Plant 48 Ünitesi Amiri Güven
Yurdatapan, Plant 33 Ünitesi Başoperatörü Hayrettin Beyaz, Plant
33 Ünitesi Kontrol Operatörü Mehmet Günaydın, Plant 33 Ünitesi
Operatör Ömür Yücel ve Plant 33 Ünitesi Operatör Fuat Güler’e
sertifikaları verildi.

OYEP nedir?
Rafinerici Yetiştirme Programı (RAYEP) altında gelişen
Operatör Yetiştirme Eğitim Programı (OYEP), operatörün işe
başladığı günden görevinden ayrılana kadar geçen süreci
kapsıyor. 2009 yılından beri Tüpraş’ın dört rafinerisindeki
Üretim Müdürlüklerinin emeğiyle hayata geçirilen proje
ekibinde 600 çalışan görev yapıyor. Operatörler için beş
modülden oluşan programın ilk iki modülü için 263 kitap ile
4.785 ölçme ve değerlendirme materyali olmak üzere toplam
31 bin sayfa hazırlandı. Halihazırda beşinci aşamada olan
projede, 449 operatör birinci seviye eğitimlerini tamamlarken, Modül
2 seviyesinde olan 339 operatörün eğitimleri devam ediyor.

Kilometre taşları
2009-2010
2010
2011-2012

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

2016

OYEP tasarımı
Proje ekibinin oluşturulması
Projenin dört rafineride tanıtılması,
yaygınlaştırılması ve Modül 1’in yazımına 		
başlanması
Modül 1’in tamamlanması ve eğitimlerine başlanması
Modül 2’nin tamamlanması, eğitimlerine 		
başlanması ve denetim ekibinin oluşturulması
Modül 3’ün tamamlanması
Modül 3’ün eğitimlerine başlanması, Modül 4 ve
5’in içeriklerinin belirlenmesi, dokümanlarının 		
tamamlanması, diğer ünite ve disiplin eğitim 		
dokümanlarının hazırlanması, OYEP Yüksek 		
Kurulu’nun oluşturulması
Modül 4 ve 5’in eğitimlerine başlanması, projenin
tamamlanması

Yeni kuşak rafinericiler görev başında
Tüpraş’ta göreve başlayan 26 genç rafinerici için düzenlenen Rafineri Gezileri Oryantasyon Programı, 3-8 Mayıs tarihleri arasında
Genel Müdürlük ile İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinde
gerçekleştirildi. Göreve yeni başlayan çalışanlar, Rafineri Gezileri
Oryantasyon Programı’yla Tüpraş rafinerilerini saha turuyla tanıma
ve eşlenik bölüm ziyaretleri yaparak iş arkadaşlarıyla tanışma fırsatı
buldular. Sürdürdükleri işlerin diğer rafinerilerdeki uygulamalarını
görmek; yeni Tüpraşlıların, deneyim kazanmalarını sağlarken bakış
açılarını da zenginleştirdi. Genç rafinericiler, programın son akşamı
gerçekleştirilen kokteylde ise yöneticilerle tanışarak sohbet etme
fırsatı yakaladılar.
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Genel Müdür Yardımcısı
Yılmaz Bayraktar görev süresini
tamamladı

Rafineciliğin
duayenleri arasında
yer alan ve 30
yıllık çalışma
hayatını Tüpraş’ta
geçiren Genel
Müdür Yardımcısı
Yılmaz Bayraktar
görev süresini
tamamlayarak
Tüpraş’a veda etti.
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Tüpraş, Türkiye rafinericilik tarihinin
son 40 yılına adlarını yazdırmayı başararak görev sürelerini tamamlayan
duayenlerden ayrılmanın hüznünü
yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Genel Müdür
Yardımcısı Gürol Acar’a veda eden
Tüpraşlılar bu kez, çalışma hayatının
30 yıllık bölümünü Tüpraş’ta geçiren
ve görev süresini tamamlayan Genel
Müdür Yardımcısı Yılmaz Bayraktar’a veda etti. 16 Haziran’da Genel
Müdür Yardımcısı Yılmaz Bayraktar
ve eşi İzmit Rafinerisi Haberleşme
eski Şefi Zehra Bayraktar onuruna
bir davet verildi. Gecede Koç Holding
Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu,
Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut,
Genel Müdür Yardımcıları, Petrol İş
Sendikası Genel Başkanı Mustafa
Öztaşkın, Tüpraş Yöneticileri, İzmit,

İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerileri Müdürleri ve eşlerinin yanı sıra
rafineri çalışanları bir araya geldi.
Gecede, Yılmaz Bayraktar’ın çalışma hayatından kesitlerin yer aldığı
filmin gösteriminin ardından Erol
Memioğlu, Yavuz Erkut ve Mustafa
Öztaşkın duygu ve düşüncelerini
paylaştılar. Yılmaz Bayraktar ise
yaptığı konuşmasında davetlilere duygusal anlar yaşattı. Yılmaz
Bayraktar’a anı armağanını Tüpraş
ailesine yeni katılan ArGe Şefi Melis
Gürel sundu.
Yılmaz Bayraktar kimdir?
1954’te Ardahan’da doğan Yılmaz
Bayraktar, 1965’te Devlet Parasız Yatılı Sınavları’nı kazanarak Diyarbakır

Maarif Koleji’nde öğrenime başladı.
1972’de mezun olup Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Bölümü’ne girdi.
Lisans eğitimini 1976’da tamamlayan Bayraktar, İzmit Rafinerisi’nin
yanı sıra İsviçre’de Nükleer Araştırma Merkezi ve Enerji Santrali’nde
staj yaptı. 1978’de İngiltere’den kabul
aldığı University of Wales Makine
Mühendisliği Fakültesi’nde Endüstri
İçin Dizayn ve İş İdaresi adlı yüksek
lisans programını tamamladı.
İş yaşamına 1979’da İzmit Rafineri
Müdürlüğü’nde Enerji ve Ekoloji Mühendisi olarak başladı. 20 yıllık ilk
dönem rafineri çalışması süresince,
Kuvvet Santrali, Buhar ve Elektrik
Üretim, Pompa Transfer ve Atık Su
Arıtma ünitelerinde şef ve başmü-

hendis olarak görev aldı. Daha sonra
sırasıyla Yardımcı Tesisler İşletme
Müdür Yardımcılığı, Üretim Üniteleri İşletme Müdürlüğü ve Rafineri
Müdür Yardımcılığı görevlerinde
bulundu.
1999-2006 arasında Siemens Çevrim
Santrali Müdürlüğü yapan Yılmaz
Bayraktar, 27 Ocak 2006 tarihinde
Tüpraş Genel Müdür Yardımcılığı
görevine getirildi. Tüpraş’ı temsilen Kocaeli Sanayi Odası’nda görev
yapan Bayraktar, Koç Holding Emekli
ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim
Kurulu Üyeliği ile KalDer Başkan
Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor.

Çalışma hayatının
30 yılını Tüpraş’ta
geçirerek, görev
süresini tamamlayan
Genel Müdür
Yardımcısı Yılmaz
Bayraktar, veda
konuşmasıyla
davetlilere duygusal
anlar yaşattı.
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Tüpraş ihracatın zirvesinde
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2014 yılı verilerine göre yapılan değerlendirmede Tüpraş, iki ayrı ödüle layık görüldü. Tüpraş, 2014 yılında 3,7 milyar dolar değerinde 5,333 milyon ton ürün ihracatıyla geçtiğimiz yıla göre %10 üzerinde
artış sağlayarak en fazla ihracat yapan şirket oldu. Ödülü, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Sektör bazında yapılan değerlendirmede ise Kimyevi Maddeler ve Mamulleri kategorisinde
alınan birincilik ödülü, Tüpraş adına Genel Müdür Yavuz Erkut’a verildi.

Sanayinin lideri yine Tüpraş
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl yapılan Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu araştırmasında Tüpraş, 2014 yılı sonuçlarına göre ilk sırada yer
aldı. Tüpraş, “Üretimden Satışlar” kategorisinde 37 milyar 501 milyon 812 bin 917
liralık satışla, “En Fazla İhracat Yapan Firmalar” kategorisinde de 3,724 milyar dolarla birinci oldu. Tüpraş, 1983 yılından bu yana kesintisiz olarak İstanbul Sanayi
Odası araştırmalarında birinci oluyor.

EBSO’da En
büyük Tüpraş
Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO) tarafından her yıl
açıklanan 100 Büyük Sanayi
Kuruluşu listesinin ilk sırasında Tüpraş İzmir Rafinerisi yer
aldı. 2014 yılında Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların iş hacimleri, yatırımları,
ArGe çalışmaları bakımından
değerlendirildiği araştırmaya
göre İzmir Rafinerisi “En Yüksek Üretimden Satış” kategorisinde 13 milyar 929 milyon
TL ile ilk sırada yer alırken,
“En Yüksek İhracat Gerçekleştirenler” ve “En Yüksek ArGe
Harcaması Gerçekleştirenler”
kategorilerinde de birinciliği
aldı.
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2015 EBK Ödülü İzmir RAK ekibinin

2003 yılından bu yana Koç Topluluğu’ndaki en iyi uygulamaların ortaya çıkarılması ve paylaşılması amacıyla yürütülen En Başarılı Koçlular yarışmasının 2015 yılı
sonuçları belli oldu. İzmir Rafinerisi’nde yürütülen Rafineri Arama Kurtarma (RAK)
Ekibinin Bakım Faaliyetlerine Desteği projesi, “İş Birliği Geliştirenler” kategorisinde
birinci oldu. Yarışmada bu yıl, yirmi Koç Topluluğu şirketi 93 şirket projesiyle yarıştı.
Tüpraş, dokuz projeyle katıldığı yarışmada ön değerlendirme sonrası dört projeyle
finalde yarışmaya hak kazandı. 7 Eylül’de yapılan Final Kurul Toplantısı sonuçlarına
göre İzmir RAK ekibinin Bakım Faaliyetlerine Desteği Projesi İş Birliği Geliştirenler
(Mavi Yaka) kategorisinde birinci oldu. RAK Ekibinin Bakım Faaliyetlerine Desteği proje
grubu; Alan Koruyucu Bakım Teknisyeni Ali Sönmez, Özel Güvenlik Görevlisi Anıl Bülbül, Koruma ve Güvenlik Amiri Hasan Ali Öztürk, Bakım Planlamacı Mehmet Altay,
Koruyucu Bakım Teknisyeni Naim Demir, Bakım Planlamacı Okan Özer, Özel Güvenlik
Görevlisi Selçuk Özdoğan, Özel Güvenlik Görevlisi Sezer Dinçer, Özel Güvenlik Görevlisi
Tekin Çoban ile Bakım Planlamacı Yaşar Deniz Sapmaz’dan oluşuyor.

Koç Holding
Satınalma Zirvesi’nde
Tüpraş sunumu

Doruktakiler’den
Tüpraş’a iki ödül

Proje ve Yatırımlar Direktörlüğü Detay Mühendislik Müdürlüğü’nde görev yapan Mekanik Başmühendisi Onur Çelikel,
tedarikte stratejik işbirlikleri ile yenilikçi ve başarılı uygulamaların tanıtıldığı Koç Holding Satınalma Zirvesi’nde Tüpraş’ı
temsilen sunum yaptı. 16 Mart’ta Zer A.Ş.nin ev sahipliğinde
gerçekleşen zirvede, Fuel Oil Dönüşüm Tesisi yapım sürecinde gerçekleştirilen ilklere ve rekorlara değinen Çelikel,
Tüpraş’ın e-ihale kullanım faaliyetleri ve 2014 yılında Promena ile yürüttüğü elektronik ihaleler hakkında bilgi verdi.
Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Koç Holding Üst Düzey
Yöneticileri, Genel Müdür Yavuz Erkut, Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Bayraktar, İnsan Kaynakları Direktörü Nezih
Akçınar, Sözleşme ve Satınalma Direktörü Göksel Baydar ile
Satınalma Grubu çalışanlarının katıldığı zirvede, Onur Çelikel’in sunumu ilgiyle izlendi. Zirvede, Koç Holding CEO’su
Turgay Durak, Zer A.Ş. Genel Müdürü Aykut Özüner, Sean
Jefferson, Arçelik Sistem Geliştirme Mühendisi Aykut Özsoy,
Arçelik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tülin Karabük
de sunum yaptı.

Kocaeli Gazetesi tarafından düzenlenen Doruktakiler
2014 değerlendirmesinde, Yılın Olayı kategorisinde Fuel
Oil Dönüşüm Tesisi Yatırımı, Yılın Profesyonel Yöneticisi kategorisinde ise Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut
ödüle layık görüldü. Ödülü Tüpraş adına törene katılan
Yavuz Erkut aldı. Kocaeli protokolünün, siyasetçilerinin,
iş adamlarının, akademisyenlerin ve çeşitli meslek
grubundan temsilcilerin katıldığı gecede, 15 kategoride
başarılı bulunanlar ve Jüri Özel Ödülü’ne layık görülenlerle birlikte toplam 24 isme ödülleri takdim edildi.
1991’den bu yana, hizmet kalitesini artırmak amacıyla
kente hizmet eden kişileri onurlandırarak branşında en
iyi olanların seçildiği Doruktakiler Ödülleri, 14 Mayıs’ta
yapılan törende dağıtıldı.

Tüpraş ATEX Sempozyumu’nda
Tüpraş, 3. ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu’nun “Proses
Güvenliği-SEVESO” başlıklı oturumuna üç bildiriyle katıldı. 1-3 Ekim tarihleri arasında TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumda patlayıcı ortamlardaki idari ve teknik uygulama
eksikliklerinin belirlenmesine, çözüm önerileri getirilmesine, mevzuatın
uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin tartışılmasına, deneyimlerin
paylaşılmasına, teknik ve bilimsel gelişmelerin geniş kitlelere aktarılmasına, araştırmacıların, işletmecilerin, firma temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin ve yönetici çevrelerinin aynı platformda buluşmasına, çalışanların, toplumun ve çevrenin güvenliğinin artırılmasına ilişkin sunumlara
yer verildi. Sempozyum, bu sektörlerde çalışan üreticiler, ürün geliştirenler
ve ürün kullanıcılarının yanı sıra denetim sürecinde yer alanlarla mevzuat yapıcılarını bir araya getirdi. Dört bölümden oluşan etkinliğin ikinci oturumu “Proses Güvenliği-SEVESO” üzerine temellendi. Bu oturuma Tüpraş
İzmit Rafinerisi Bakım Müdürlüğü Enstrüman Başmühendisi Ömer Yiğit
Astepe, İzmit Rafinerisi Bakım Müdürlüğü Metal/Mekanik Şefi Aykut Avcı
ve İzmit Rafinerisi İşletme Güvenirliği Müdürlüğü Korozyon Başmühendisi T. Seçkin Dabi sunumlarıyla katıldılar.
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Kırıkkale Rafinerisi’ne yeni kuvvet santrali
Kırıkkale Rafinerisi Yeni Kuvvet Santrali Projesi’nin ilk
adımı olan Gaz Türbini inşası temel atma töreni 3 Temmuz’da gerçekleştirildi. Temel atma töreninde yatırımın
inşa sürecini başlatacak olan beton atma işlemine startı,
Kırıkkale Rafineri Müdürü Bekir Yumuk verdi. Kırıkkale
Rafinerisi’nin buhar ve elektrik ihtiyacını temin etmek
amacıyla tasarlanan mevcut Kuvvet Santrali (TPP)
1986’da devreye alınmıştı. 29 yıldır kullanılan santral,
malzeme yıpranması ve eski teknoloji kaynaklı problemlerin gün geçtikçe artması nedeniyle ekonomik ve güvenilir ömrünü tamamlamıştı. Eski durumda olan mevcut
santralin yeni teknolojiler kullanılarak daha az maliyetli
ve güvenilir bir biçimde elektrik ve buhar üreten bir santralle yenilenmesine karar verildi. Yeni güç santralinde
bir adet 45 MW’lik gaz türbini (LM-6000 Sprint), bir adet
120 ton/saat kapasiteli yardımcı yanmalı kazan, bir adet
120 ton/saat kapasiteli konvansiyonel kazan, bir adet 16
MW ara çekişli-karşı basınçlı buhar türbini ve bir adet 20
MW ara çekişli-kondenserli buhar türbini (mevcut SGT-3
buhar türbini) yer alacak.

Rekor puanla Horizon 2020’deyiz
Tüpraş’ın Horizon 2020 Water-20152-Stage çağrısına yapılan INTEGROIL
(Demonstration of a Decision Support
System for a Novel Integrated Solution
aimed at Water Reuse in the Oil&Gas
Industry) proje başvurusu, Avrupa
Komisyonu değerlendirme süreçlerini
başarıyla geçerek kabul edildi. Projenin; ileri atık su arıtım teknolojileri,
petrol endüstrisi atık su geri kazanımı ve petrol endüstrisinde kaynak
korunumu alanlarında uygulanmasının yanı sıra sektör ihtiyaçlarına göre
günümüz teknolojilerini geliştirmesi
amaçlanıyor. Bu kapsamda petrol rafinerisi atık suyu ve petrol sondajıyla
gelen suyun geri kazanımı için ileri su
arıtım teknolojileri (membran bioreaktör, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon,
seramik ultrafiltrasyon, ters osmos,
ultra ileri oksidasyon prosesleri)
sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde
geliştirilerek, petrol endüstrisinde
uygulanıyor olacak.
Tüpraş’ın projedeki görevleri; geliştirilecek atık su arıtma demonstrasyon
ünitesi için atık su arıtım gerekli36

liklerinin belirtilmesi, deşarj suyu
kalite standartlarına göre uygulama
senaryolarının belirlenmesi, demonstrasyon ünitesinin işletilmesi, validasyon testlerine katılarak optimum
çalışma koşullarının belirlenmesi ve
yaşam döngüsü analizi için verilerin
sağlanması olarak sıralanıyor. Proje;
Genel Müdürlük, ArGe, Çevre Proses
ve proses şartları uygun olan rafinerilerde Rafineri Çevre Proses ekipleri
tarafından yürütülecek.
Çıtamızı yükselttik
36 aylık bir süreci kapsayan ve Tüpraş’ın Horizon 2020’ye kabul edilen
üçüncü projesi olan INTEGROIL, Horizon 2020’nin 2. aşama başvurusunu
15 üzerinden 14,5 gibi rekor bir puanla geçti. Proje, İspanya’dan Acciona
Agua, Liquid Nanotek, Aplicat, Universitat Rovira I Virgili; İngiltere’den
BWA Water Additives, Fransa’dan
REP Recherche Exploitation Produits;
Danimarka’dan 2.0- LCA Consultants;
İtalya’dan European Desalination
Society; Almanya’dan INNOTEC 21 ve
Türkiye’den Turkish Petroleum Refi-

neries adlı çevre gruplarıyla yapılan
ilk iş birliği olma özelliğine de sahip.
Genel Müdür Yavuz Erkut projeyle
ilgili güzel haberlerin birbiri ardına
gelmesinden duyduğu memnuniyeti
ifade ederken, Genel Müdür Yardımcısı
Mesut İlter, Horizon 2020 proje süreçlerinden üçüncüsüne paydaş olarak
katılım sağlayarak çıtanın yükseltildiğini ifade etti: “Avrupa Komisyonu
tarafından desteklenen Horizon 2020
projelerine ortak olarak katılmak yurt
dışında şirketimizin tanınırlığını artırırken yurt içinde de bizi daha prestijli
bir noktaya taşıyor. Rafinerilerimizde
ASGK sistemleri kurarken böyle bir
çalışmanın içinde olmanın da bize ciddi
katkılar sağlayacağına inanıyorum.”
INTEGROIL projesinin oluşturulması
ve onaylanması sürecine ilişkin grubu Proje Yönetimi ArGe Başmühendisi
Funda Çetin ve Proje Yönetimi ArGe
Şef-e Özgül Ayyıldız oluştururken;
Çevre Başmühendisi Pervin Eryavuz
ve Üretim Müdürlüğü Proses Başmühendisi Ömer Çağlar projeyi geliştiren
çalışanlar olarak ön plana çıktı.

ArGe Danışma Kurulu ile ilk
toplantı yapıldı

Batman
Rafinerisi’nden
kızgın yağ sistemi

Geleceğin Tüpraş’ına öngörü ve birikimleriyle yön vermeleri, rehberlik
etmeleri ihtiyacıyla şirket tarihinde ilk kez oluşturulan Tüpraş ArGe
Danışma Kurulu, ilk toplantısını 3 Kasım’da yaptı. Toplantıya Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Üner, Boğaziçi Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Erhan Aksoylu, Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Can Erkey, Haldor
Topsoe Yönetim Kurulu Üyesi ve ArGe Direktörü Jens Rostrup-Nielsen,
University of California, Davis’den Prof. Dr. Ahmet Palazoğlu’ndan oluşan
Danışma Kurulu’nun yanı sıra Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut, Genel
Müdür Yardımcıları İbrahim Yelmenoğlu ve Mesut İlter, Teknik Servisler
ve ArGe Direktörü Delalettin Nasuhbeyoğlu, İzmit Rafineri Müdürü Ziya
Gürün, ArGe Müdürü Emre Özgen Kuzu, Proses ve Ekipman Geliştirme
Müdürü Ergun Binboğa katıldılar.

Batman Rafinerisi’nde yeni Kızgın Yağ
Sistemi Projesi’nin Haziran 2015 itibarıyla
devreye alınmasıyla eskiden yaşanan ve
müşteri şikayetlerine neden olan düşük
bitüm sıcaklık sorunları ortadan kaldırıldı. Yeni kızgın yağ sistemi için yapılan
performans testinde, Tüpraş tarafından
talep edilen tank depolama/satış-üretim
hat sıcaklıkları, suction heater duty ve kazan verimliliği konularındaki performans
kriterlerinin sağlandığı görüldü. Ayrıca
tam doluluktaki bitüm tank sıcaklıklarının korunması beklenirken tank sıcaklıklarının günde 1 °C artırılabilmesiyle
beklentilerin üzerinde bir performans elde
edildi. Projede yer alan enerji verimliliğinin
artırılmasına yönelik çalışmalar sonunda
yıl bazında; toplam 10.000 ton eşdeğer
CO2 azalımı, 3000 TEP enerji tasarrufuna
karşılık 1,3 milyon dolar tasarruf ve Rafineri EII değerinde 7 birim düşüş elde edildi.
Toplam maliyeti 5,7 milyon dolar olan proje
kapsamında yüklenici firma tarafından
önerilen 1 kilometre 8 inçlik flare hattının
yapılması alternatifi yerine Tüpraş tarafından API-521’e göre tasarımı yapılan ve
devreye alınan quench dramıyla 350.000
dolar tasarruf elde edilerek büyük bir
yatırımın, iş gücünün ve zaman kaybının
önüne geçildi.

Program Genel Müdür Yavuz Erkut’un Tüpraş’ın ArGe yolculuğuna ve
hedeflerine değindiği açılış konuşmasıyla başladı: “ArGe konusunda
deneyim ve bilgi birikimlerinizle, bizlere yol göstereceğinize ve rehberlik
edeceğinize eminiz. Son yıllarda bizim için oldukça önemli bir projeyi
hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşarken, teknik servislerin yanı
sıra ArGe konusunda da doğru yapılanma ve doğru yönlendirmeyle
katma değeri yüksek çalışmalar yapmanın yol haritasını oluşturuyor
olmak bizim için çok önemli ve mutluluk verici.” Tüpraş olarak, rafinaj
sektöründe güçlü rekabet için temel gerekliliğin, teknolojik yetkinlik ve
bilgi birikimine sahip olmaktan geçtiğini bildiklerini ifade eden Erkut,
Danışma Kurulu’nun temel amacının, mevcut durumu dikkate alarak sektörel öngörüler ışığında Tüpraş’ın ArGe faaliyetleri için yön göstermesi ve
projelerini önceliklendirmesi olduğunu belirtti. Erkut “Sanayide tek taraflı
ArGe çalışmalarının eksik kalacağını, bu nedenle hem Tüpraş’ın hem de
üniversitelerimizin gelişimine katkı sağlayacak işbirliklerinin geliştirilmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
ArGe Müdürü Emre Kuzu’nun Tüpraş’ı ve ArGe faaliyetlerini tanıtmasının ardından kurul, rafinaj sektörünün analizini (üreticiler, rafineriler,
müşteriler ve kanun uygulayıcılar) yaptı. Rafineri turunun ardından
toplantının ikinci bölümünde kataliz, malzeme, ürün ve proses konularında gelecek öngörüleri ve çalışma başlıkları belirlendi. Toplantının
son bölümünde ise ArGe süreçleri değerlendirilerek proje belirleme
süreçleri, personel yönetimi, kaynak kullanımı konularına değinildi.
Temel amacı mevcut durumu analiz ederek sektörel öngörüler ışığında
ArGe faaliyetleri için yol göstermek ve projeleri önceliklendirmek olan
Danışma Kurulu yılda iki kez toplanacak.
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İzmir Rafinerisi U-7500 Ünitesi modernize edildi

Genel Müdürlük Proses ve Ekipman Geliştirme Müdürlüğü (Proses/Simülasyon) ile İzmir Rafinerisi Üretim (Proses/İşletme) Müdürlüğü, Proje ve Yatırımlar Müdürlüğü’nün desteğiyle yürütülen proje kapsamında, İzmir Rafinerisi U-7500
Ünitesi Kostik Rejenerasyon Bölümü yeniden tasarlanarak, ünite durdurulmadan 19 Ekim’de devreye alındı. U-7500
Revamp Projesi’yle Tüpraş’ın tarihinde ilk defa; lisanslı bir ünite, lisansör dahiliyeti olmadan şirketin kendi mühendislik
yeteneğiyle modernize edilmiş oldu. Bu projeden edinilen bilgi ve deneyimle rafinerilerdeki LPG Treatment ünitelerinde
yaşanabilecek olası tüm problemler giderilebilecek. Yapılan çalışmayla ünitelerde 10 ppm kükürtlü LPG üretebilir hale
getirildi. Aynı zamanda kostik tüketimi minimize edilerek ASA’da koku ve kapasite problemlerinin önüne de geçilirken,
ilerleyen dönemlerde LPG spesifikasyonlarında olabilecek herhangi bir iyileştirmeye karşı İzmir Rafinerisi hazırlıklı
hale getirildi. Modernizayon çalışmaları 19 Ekim’de ünite durdurulmadan tamamlandı.

Kıyas OdaKlı Performans
İzleme Tabloları Sistemi
(KOKPİT) Devrede
Rafineri bazında verilen planlama talimatlarını, talimata
karşı gerçekleşmeleri ve temel proses değişkenlerini; ayrıntılardan uzak, tek bir sayfada görmek hedefiyle başlatılan çalışma sonucunda hazırlanan Kıyas OdaKlı Performans İzleme Tabloları (KOKPİT) sistemi 2 Temmuz’da
devreye alındı. Sistem aracılığıyla vardiya periyotlu
raporlamalar online olarak yapılmaya başlandı. Otomatik
oluşturulan raporlar sayesinde İzmit, İzmir, Kırıkkale ve
Batman Rafinerilerine ait bilgiler aynı anda kıyas odaklı
olarak verilebiliyor. Bu sistemle hem zamandan hem de
enerjiden tasarruf sağlanıyor.
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Yönetim Bilgi Sistemi
yayına devam ediyor
Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) projesinde Üretim
Planlama Menüsü 22 Haziran’da devreye alındı.
Süreç Geliştirme ve Yazılım Müdürlüğü, Proses
ve Ekipman Geliştirme Müdürlüğü ile ArGe Müdürlüğü çalışanlarının beraber yürüttüğü proje,
devreye alınan yeni uygulamalarıyla portal üzerinden yayınına devam ediyor. Kullanıma açılan yeni
programlar, verilerin tüm rafinerilerde ortak bir
platformdan canlı olarak izlenip analiz edilmesine
imkan sağlıyor. Son olarak devreye alınan Üretim
Planlama Menüsü sayesinde rafinerilerdeki farklı
ünite gruplarına ait ünite şarjlarının güncel-haftalık-aylık kapasite kullanım oranları, işlenen şarj ve
üretilen ürünün özellikleri gibi bilgilere anlık olarak
ulaşılabiliyor.

Tüpraş’a iki yeni incelemeli
patent belgesi
Tüpraş’ın patent almak üzere Türk Patent
Enstitüsü’ne sunduğu “Bir Oksijen Giderme
Yöntemi” ve “Bir Dizel Üretim Yöntemi ve
Sistemi” projelerine 20 yıl koruma sağlayan
İncelemeli Patent Belgesi verildi.
Bir Oksijen Giderme Yöntemi
23 Eylül 2011’de gerçekleştirilen “Bir
Oksijen Giderme Yöntemi” isimli ilk
patent başvurusuna Türk Patent
Enstitüsü tarafından 20 yıl koruma
sağlayan İncelemeli Patent Belgesi verildi. Teknik Servisler ve ArGe
Direktörü Delalettin Nasuhbeyoğlu
ile Yatırım ve Proje Geliştirme Başmühendisi Birsen Serpil Balcı’nın
buluşçusu olduğu patent, Tüpraş’ın
ilk incelemeli patenti oldu.
Bir Oksijen Giderme Yöntemi’yle
kirlilikten kaynaklanan ısı transferi
performansındaki düşüş engellenerek enerji kaybının önüne geçiliyor;
ısı değiştiricilerdeki kirliliğin temizlenmesi için ünitenin durdurulmasına gerek kalmıyor; ayrıca duruş
sürelerinden kaynaklanan maddi
kayıplar da engelleniyor. Isı değiştiricilerdeki kirliliklerin temizlenmesi
için gerekli bakım giderleri azalıyor
ve halihazırda kullanılan kimyasallara (antioksidant, dispersant) gerek

duyulmuyor. Oksijen giderme yöntemi sayesinde, Dizel Kükürt Giderme
ve Hydrocracker ünitelerinde kalitesi
daha düşük, daha ucuza mal edilen
dizel ve VGO ürünü, içerdiği oksijenden dolayı ısı değiştiricilerde kirliliğe
neden olmadan işleniyor ve ünite
kârlılığı artırılıyor.
Bir Dizel Üretim Yöntemi ve Sistemi
İzmit, İzmir ve Kırıkkale Rafinerileri
DHP ünitelerinde, ünite şarjlarının
T-95 distilasyon değerinin düşürülmesine yönelik olarak hayata
geçirilen “Bir Dizel Üretim Yöntemi
ve Sistemi” için 22 Kasım 2011’de gerçekleştirilen patent başvurusuna da
20 yıl koruma sağlayan İncelemeli
Patent Belgesi verildi. Teknik Servisler ve ArGe Direktörü Delalettin Nasuhbeyoğlu, Yatırım ve Proje Geliştirme Başmühendisi Yeşim Köprülü ile
ArGe Müdürlüğü Katalizör Yönetimi
ve Geliştirme Başmühendisi Ersen
Ertaş’ın geliştirdiği patent, Tüpraş’ın
ikinci incelemeli patenti oldu. Bir

Dizel Üretim Yöntemi ve Sistemi’nin
patent almasıyla 30 ulusal patent
başvurusu arasından tescilli patent
başvuru sayısı dörde ulaştı.
Bir Dizel Üretim Yöntemi ve Sistemi’yle Dizel Kükürt Giderme
Ünitesi’nde işlenen dizel akımının
ağırlaştırılması sağlanarak, üniteye
beslenen şarj akımının %95 distilasyon değeri artırıldı. Böylelikle normalde Dizel Kükürt Giderme Ünitesi’nde işlenemeyen dizele göre ağır
hidrokarbon akımlarının bu ünitede
daha ince ürünlere dönüştürülmesi
sağlandı. Bu durum da rafinerilerin toplam beyaz ürün verimliliğini
artırarak, rafineri kârlılığının önemli
oranda artmasını sağladı. Ayrıca,
Hydrocracker Katalizörü sayesinde
ünitenin hidrojenasyon aktivitesi
arttı. Bu da Dizel Kükürt Giderme
Ünitesi’nin verimliliğini hacimsel olarak artırarak rafinerilerin kârlılığını
olumlu yönde etkiledi.

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’nden
Anadolu’ya bilişim desteği
Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’nde bulunan kullanım fazlası 30 dizüstü bilgisayar, eksikleri tamamlanarak Van Çatak’ta bulunan Cumhuriyet Ortaokulu
bilişim sınıfına bağışlandı. Okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Rahmi
Bülbül’ün Tüpraş’la iletişime geçmesiyle gerçekleşen bağış kapsamında
bilgisayarların yanı sıra switch, hub, taşınabilir hard disk, network kablosu ve
bir lazer yazıcı da verildi. Bülbül, öğrencileri adına Tüpraş’a teşekkür ederken
okulu ziyaret eden Çatak Milli Eğitim Müdürü M. Salih Taş, Tüpraş’ın yardımından mutluluk duyduğunu ifade ederek, bilgisayarların öğretmen ve
öğrencilere maksimum fayda sağlayacağını belirtti. Tüpraş, geçtiğimiz yıldan
bu yana Bilgi Teknolojileri Departmanı’nda bulunan kullanım dışı dizüstü bilgisayar ve PC’lerin eksiklerini tamamlayarak bunları Sivil Toplum Kuruluşları
ve okullardan gelen talepler doğrultusunda değerlendiriyor.
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Rafineri Müdürlerinin görev değişimi tamamlandı

İhsan Serdar Kemaloğlu

Mehmet Bekir Yumuk

Üretim ve iş süreçlerinde yeni bir döneme giren Tüpraş’ta
değişim devam ediyor. İzmir Rafineri Müdürü Şahin Çalbıyık 16 Ekim’de yerini Kırıkkale Rafineri Müdürü M. Bekir
Yumuk’a bıraktı. Nisan 2006’da Batman Rafineri Müdürü
olarak göreve başlayan Çalbıyık, Ağustos 2009’dan bu
yana İzmir Rafineri Müdürlüğü görevini yürütüyordu.
Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü görevine Batman Rafineri
Müdürü İ. Serdar Kemaloğlu getirilirken, Batman Rafineri
Müdürlüğü görevine ise İzmit Rafinerisi Üretim Müdürü
Sinan Girgin atandı.
Genel Müdür Yavuz Erkut görev değişimlerine ilişkin,
“Ülkemiz ve Topluluğumuzun lider enerji şirketi olarak, dış
dünyada meydana gelen jeopolitik ve ekonomik gelişimler,
konumumuzu daha diri ve dinamik tutarak ilerlememizi
sağlıyor. Rafinerilerimizin kapasite kullanımında bütün-

Şahin Çalbıyık

Sinan Girgin

leşik hareket ederek, üretim ve iş süreçlerimizin tümünde
hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz yeni bir döneme giriyoruz” dedi. Konuşmasına Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin de
üretime geçişinin katkısıyla ülkemiz imalat sanayi üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 oranında
arttığı bilgisiyle devam eden Erkut söyle konuştu: “Teknolojik gelişimin bilinciyle işlerimizi, yapılanmamızı ve
sorumluluklarımızı gözden geçiriyor, değişimin dinamiklerinden yararlanmaya çalışıyoruz. 2009 yılında başladığımız iş pozisyonlarında deneyimle gelişen yetkinliklerin,
tüm rafinerilerimizde yaygınlaştırılması için başladığımız
organizasyonda çapraz çalışma uygulamamızda yeni bir
döneme giriyoruz. Bu kapsamda yönetim rollerimizde
çeşitli görevlendirmeler gerçekleştirildi. Görev değişikliklerinin şirketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Tüpraş Kurumsal Tarihçesi yayında
Tüpraş’ın kurum tarihini; bilgi, belge, dönem tanıklığıyla kayıt altına alan ve ulaşılan bilginin uluslararası standartlarda dokümante edilerek elektronik ortamda arşivlenmesine olanak tanıyan Tüpraş Kurumsal Tarihçesi 23 Nisan’da
yayına başladı. Süreç Geliştirme ve Yazılım Müdürlüğü tarafından tasarlanan proje, Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nün
çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Tüpraş’ın Koç Topluluğu’na devrinin ardından 2007 yılında başlayan çalışma, 1892-2014
yıllarını kapsayan 728 sayfalık dikey ve yatay kronolojiden derlenen bilgilerden oluşuyor. Proje kapsamında; rafinericilerin kişisel albümleri, Genel Müdürlük, Batman, İzmir, İzmit ve Kırıkkale Rafinerilerinin arşivleri, MTA, TPAO, Petrol İşleri
Genel Müdürlüğü arşivleri ve bu kurumların süreli/süresiz yayınları incelendi. Aralarında Türkiye’nin ilk rafinericilerinden MTA bursuyla Amerika’da petrol mühendisliği okuyan Batman Rafinerisi Müdürü Hasan Göker, 9. Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel, İpraş’ın son Genel Müdürü Önaç Kanan, MTA bursuyla eğitime gönderilen Rafineri Eski Müdürü
Mustafa Solim, dönemin TPAO Müdürü Selahattin Özkan’ın da bulunduğu 55 isimle İzmir, İzmit, İstanbul, Bodrum,
Batman ve Ankara’da dönemin tanıklıklarını içeren video çekimiyle sözlü tarihçenin ilk kayıtları oluşturuldu. Bu süreçte
Ankara Milli Kütüphane Başkanlığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Atatürk Kütüphanesi’nde yapılan çalışmalarla ulaşılan 2.000’e yakın fotoğraf ve 806 gazete haberi incelenip arşiv kaynağına bağlı olarak alt dosyalar halinde künyelendi.
Tarihçede 1955-2015 yılları arasında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Rafineri Müdürü olarak görev yapanlar ve
Yönetim Kurullarında görev alanlar da listelendi.
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Mesleki örgütlerde Tüpraş deneyimleri paylaşıldı

Tüpraş 2015 boyunca yenilikçi çözüm önerileriyle bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sağlamak
amacıyla elektrik ve elektronik
mühendisliği alanında düzenlenen
ulusal ve uluslararası konferanslara
katılım gösterdi. 26-28 Kasım tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen
ELECO’da (Uluslararası Elektrik ve
Elektronik Konferansı-International
Conference on Electrical and Electronics Engineering), 21-24 Ekim
tarihleri arasında gerçekleştirilen IV.
Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi’nde
ve 19-21 Kasım tarihlerinde yapılan
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Kongresi’nde yer aldı.
ELECO 2015
Elektrik-elektronik mühendisliği
konusunda Türkiye’de yapılan en
önemli konferans ELECO (Uluslararası Elektrik ve Elektronik Konferansı-International Conference on
Electrical and Electronics Engineering), 26-28 Kasım tarihleri arasında
Bursa’da gerçekleşti. ELECO 2015’e,
İzmit Rafinerisi Proje ve Yatırımlar
Müdürlüğü Elektrik Başmühendisi Dr. Selahattin Küçük ile Fuel Oil
Dönüşüm Tesisi’nde Tecnicas Reunidas adına çalışan Elektrik Mühendisi
Luis Fernandez Fernandez katıldı.
Dr. Küçük ile Fernandez, konferansta,

ortak çalışmaları “Restarting Scheme
of Electrical Motors After Supply
Voltage Outages In Heavily Loaded
Industrial Facilities” adlı bildirilerini
sundular. Bu ortak çalışmayla hem
Türkiye-İspanya hem de rafineri ile
Tecnicas Reunidas arasında, bildiri
alanında da başarılı bir iş birliğine
imza atılmış oldu.
IV. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi
21-24 Ekim tarihleri arasında IV.
Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi’ne
Tüpraş adına İzmit Rafinerisi Proje ve
Yatırımlar Elektrik Başmühendisi Dr.
Selahattin Küçük katıldı. Küçük’ün,
kongrenin ana teması olan “Elektrik
Tesislerinde Emniyet” sloganına uygun olarak yazdığı “Seyyar Elektrikli
Ekipman ve Teçhizatın Kullanımında
Emniyet Gereklilikleri” adlı bildirisinin çerçevesini seyyar elektrikli
ekipmanlar ve günlük hayatımızdaki
yeri, seyyar elektrikli ekipmanlardan
kaynaklanabilecek kazalar, seyyar
elektrikli ekipmanlardan kaynaklanabilecek kazaların önlenmesi için
yapılacak kontrol ve testler, kazaların
önlenmesi için yapılan uygulamalar
ve İzmit Rafinerisi’ndeki örnek sistemler başlıkları oluşturdu.

hendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Elektrik
Elektronik Mühendisliği Kongresi’ne
(EEMKON 2015), İzmit Rafinerisi Proje
ve Yatırımlar Elektrik Başmühendisi
Dr. Selahattin Küçük, Enerji Üretim
Müdürü (RUP) İlyas Çelik, Enerji
Üretim Başmühendisi (RUP) Gökçe
Berrin Altınışık ve Enerji Üretim Şefi
(RUP) Mustafa Ünaldı katıldı. Ekip,
kongrede “Endüstriyel Tesislerin
Elektrik Sistemlerinde Enerji Güvenliğinin ve Sürekliliğinin Sağlanması”
adlı bildiriyi sundu. Üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması ile
mühendislik uygulamalarına ilişkin
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin
tartışılması amacıyla gerçekleştirilen EEMKON 2015’te ülke çapında
elektrik, elektronik, enerji, biyomedikal ve kontrol alanlarının bileşeni
konumundaki kişilerin yanı sıra
kamu ve özel kuruluşların temsilcileri de yer aldı. SCADA sistemi, orta
gerilim seviyesinde yıldız noktasının topraklamasının kontrolü,
senkronizasyon sistemi, arıza kayıt
sistemi, yük atma, yük kontrolü olarak altı ana başlıktan oluşan bildiriyi
Elektrik Kontrol Mühendisliği-I oturumunda Tüpraş’ı temsilen Mustafa
Ünaldı sundu.

EEMKON 2015
19-21 Kasım tarihlerinde Elektrik Mü41

DİNAMİK TÜPRAŞ

İzmir Rafinerisi’nde geliştirilen yazılım uluslararası
konferansta
İspanya’nın Madrid şehrinde 16-20
Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen
2015 Honeywell Users Group EMEA
Conference’ta İzmir Rafinerisi Proses
Kontrol Başmühendisi İbrahim Doğan ve Proses Kontrol Şefi Handan
Çevik; İzmir Rafinerisi U-9200 CCR
Ünitesi’nde pilot çalışması tamamlanan yeni nesil APC yazılım uygulamasını ve uygulamanın sonuçlarını sundular. Bu sunumla Tüpraş’ın
Proses Kontrol alanındaki deneyim
ve bulguları; rafineri ve petrokimya
sektöründe faaliyet gösteren firmalar
ile proses kontrol sektöründeki hizmet
sağlayıcı firmalarla paylaşılmış oldu.
Günümüzde APC alanında kullanılan
yazılımlar kullanıcıların ihtiyaçları
doğrultusunda hem performans artırımı hem de APC uygulamalarının
kurulum ve sürdürme maliyetini en
aza indirme işlevi görüyor. Kullanılan
APC yazılımlarının üretici firmaları
da bu doğrultuda yeni yazılım geliş-

tiriyor. Bu amaçla piyasada bulunan
Honeywell RMPCT yazılımı; İzmir
Rafinerisi CCR Ünitesi Debütanizör
kolonunda denenerek pilot çalışma
süresince bire bir gözlemlenip incelendi. Çalışmanın ilk ayağı 14-16 Ocak
tarihlerinde RMPCT çalıştayı ile başladı. 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Pilot Kontrolör Kurulumu, Online/
Offline Konfigürasyon ve Kontrolör
Devreye Alma çalışmalarıyla de-

vam etti. Projenin son ayağı ise 19-21
Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.
Kontrolör Performans Değerlendirmesi, Otomatik Step Test Yazılımı
(Profit Stepper) ile Model Güncelleme
ve sonrasında Performans İzleme
adımları tamamlandı. Pilot çalışma,
özellikle RUP ünitelerinde sıfırdan
APC kurulumu için piyasa alternatiflerinin görülmesi ve değerlendirilmesi anlamında önemli bir adım oldu.

Tüpraş Tedarikçi Portali devreye alınıyor
Sektörün dinamik yapısı ve Tüpraş’ın gelişim stratejisi
doğrultusunda en değerli paydaşlar olan tedarikçilerle
iletişim ve çalışma kültürünü geliştirmek üzere oluşturulan Tüpraş Tedarikçi Portali yayına alınıyor. Sözleşme ve
Satınalma Direktörlüğü’ne bağlı Ana Veri Yönetimi Koordinatörlüğü’nün ve Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’nün iş
birliğiyle hazırlanan portal aracılığıyla “Tek Tüpraş” hedefi
doğrultusunda Koç Topluluğu’nun kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımının değer zinciri bütününe yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Tüpraş Tedarikçi Yönetimi Politikası ve
Tüpraş Tedarikçi Davranış İlkeleri’nin 356 sayılı sirkülerle
yayınlanmasının ardından devreye alınan portal, tedarikçileri ortak bir platformda toplayacak.
supplier.tupras.com.tr web adresinden ulaşılabilen Tüpraş
Tedarikçi Portali, tedarikçiler ve Tüpraş arasında kolay,
hızlı ve etkin bir iletişim ortamı sağlamak üzere bilgilendirme, başvuru, haber, ölçümleme ve raporlama kaynağı
olarak tasarlandı. SRM onaylı tedarikçiler portal üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapabiliyor.

42

Potansiyel tedarikçiler ise testler tamamlandıktan sonra
tedarikçi olmak üzere başvurularını portal üzerinden
yapabilecek. 2016 yılında portalin kapsamını genişletme
çalışmaları devam edecek.

FUAR / KONGRE

Enerji Grubu, 6. Türkiye Enerji Zirvesi’nde

Tüpraş, Koç Holding Enerji Grubu
Şirketleri Opet ve Aygaz ile birlikte
Konya’da gerçekleşen 6. Türkiye Enerji
Zirvesi’ne katıldı. 12-13 Ekim tarihlerinde Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Tüpraş
Genel Müdürü Yavuz Erkut, Genel Müdür Yardımcıları Hasan Tan, İbrahim
Yelmenoğlu, Mesut İlter, ArGe Müdürü Emre Özgen Kuzu ve Kurumsal
İletişim Müdürü Seval Kızılcan katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ile Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-

mu’nun (EPDK) kamu ve özel sektör
birlikteliğiyle düzenlediği zirvenin
“Düzenlemelerin Petrol Piyasasına
Etkisi” oturumunda Yavuz Erkut bir

sunum yaptı. ArGe Müdürü Emre Özgen Kuzu ise “Enerji Sektöründe ArGe
ve İnovasyon” bölümünde sunumunu
paylaştı. Başkanlığını EPDK eski Kurul
Üyesi Fatih Dönmez’in yaptığı ve dört
piyasanın tek çatı altında kamuyla
buluştuğu zirvede elektrik, doğal gaz,
petrol ve LPG piyasalarının kamu temsilcilerinin yanı sıra siyaset, bürokrasi
ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir
araya geldi. Zirvede Tüpraş’a kurumsal
sorumluluk çalışmaları kapsamında
Altın Vana Başarı Ödülü takdim edildi.

6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu’na destek
Tüpraş, Koç Topluluğu Enerji Grubu şirketleri Opet ve Aygaz ile
birlikte 6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu’na (World Forum on
Energy Regulation) katılarak destek verdi. Forum, 25-28 Mayıs
tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.
39 ülkeden, 119 moderatör ve konuşmacının katılımıyla İstanbul’da düzenlenen forumda; “Paydaşların Çıkarlarını Dengelemek”, “Değişimden Yararlanmak”, “Düzenleme ve Sürdürülebilirlik” ile “Daha Akılcı Düzenlemelere Doğru” başlıkları altında
gruplandırılan konular 18’i paralel, 22 oturumda tartışıldı.
Alanında dünyanın önde gelen konferanslarından biri olan
Dünya Enerji Düzenleme Forumu, enerji düzenleyicileri ve enerji
piyasasındaki paydaşların bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları
amacıyla gerçekleştiriliyor.
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ZİYARET

Toplumsal cinsiyet eşitliği için harekete geçtik
Tüpraş, ‘Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum’ projesi kapsamında
gerçekleştirdiği çalışmalara yerel yönetimlerle bir araya gelerek başladı.

Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un
“Ülkem varsa ben de varım” sözünden ilham alınarak
geliştirilen Ülkem İçin projelerinin bu yılki teması “Ülkem
İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” olarak
belirlendi. Tüpraş, bu bilinç ve yaklaşımla yerel yönetim
ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilk iletişimini Genel Müdürlük’te gerçekleştirdi. İzmit Rafineri Müdürlüğü ile Genel
Müdürlük’te görev yapan kadın çalışanların katıldığı
toplantıda iş pozisyonlarına ilişkin tanıtımın ardından,
gönüllü olarak çalışılan projeler paylaşıldı ve işbirlikleri
geliştirilmesi önerisiyle yerel yönetimlerin konuya desteği
talebinde bulunuldu. Ziyarete; Genel Müdür Yavuz Erkut,
Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Yelmenoğlu, Mesut İlter
ve İzmit Rafineri Müdürü Ziya Gürün’ün ev sahipliğinde
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Kocaeli
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal ve Başkan
Danışmanı Fazile Özkurt katıldı.
Tüpraş hakkında yapılan genel tanıtımın ardından, rafineri
kadın çalışanlarının sayıları, eğitim durumları ve iş alanları

hakkında bilgi verildi. Rafinaj sektörü gibi zor bir alanda bile
kadın istihdamına verilen önemin altı çizildi. Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kadın çalışanlarla
buluşmasında, “Kadına değer veren toplumlar ve kurumlar
daha hızlı gelişiyor ve kalkınıyor. Kadın erkek ayrımını asla
kabul etmiyorum” dedi.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyoruz
Ülkem İçin projesinin “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini
Destekliyorum” teması kapsamında ilki AÇEV tarafından
Kırıkkale ve İzmir Rafinerilerinde verilen eğitimler için
Tüpraş’tan üç proje yöneticisi, rafineriler ve genel müdürlükten toplam 10 proje sorumlusu, 30 gönüllü eğitmen
görev yapıyor. Önümüzdeki süreçte Batman ve İzmit’te
gerçekleşecek toplantıların ardından eğitimler tamamlanacak. Mayıs 2016’ya kadar atölye, ünite ve tüm sahalarda 4.700 Tüpraşlının %60’ına ulaşılması hedefleniyor.
“Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum”
projesi kapsamında tüm birim yöneticileri kendi bölümleriyle ilgili İş’te Eşitlik İlkeleri göstergelerini izlemek ve
örneklerin yaygınlaştırılmasına destek olmakla sorumlu
tutuluyor.

EPDK Heyeti İzmir
Rafinerisi’nde ağırlandı
Çoğunluğu Elektrik Dairesi Başkanlığı çalışanlarından oluşan 35
kişilik EPDK heyeti 8 Ekim’de İzmir Rafinerisi’ne teknik ziyaret
gerçekleştirdi. Ev sahipliğini Planlama ve Satış Müdürü Sinan
Önceler’in yaptığı, Mevzuat ve Resmi İşler Müdürü Nurten Kartal’ın refakat ettiği ziyarette, Tüpraş tanıtım sunumunun ardından
saha turu gerçekleştirildi. Ulusal Marker enjeksiyon binasının
incelenmesi sonrasında, üretim personelinin refakatinde deenjeksiyon sistemi ve petrol hareketleri ünitesinin kontrol odası gezildi.
44

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele Tüpraş’ta
Türk Silahlı Kuvvetleri Donanma
Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve
kuvvet komutanlarından oluşan heyet,
27 Ekim’de Tüpraş Genel Müdürlüğü
ile İzmit Rafinerisi’ni ziyaret etti. Genel
Müdür Yavuz Erkut’un ev sahipliği
yaptığı programda Donanma Komutanlığı heyetine ülkemiz petrol sektörü ve
Tüpraş’ın konumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme toplantısının
ardından heyet Fuel Oil Dönüşüm Tesisi
sahasında incelemelerde bulunarak
tesisin özellikleri, ülkemiz ve Tüpraş
ekonomisine katkıları ile ürün gamı
hakkında bilgi aldı.
Ziyarette Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’ye; Harp Filosu
Komutanı Tümamiral A. İskender Yıldırım, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral
Tezcan Kızılelma, Denizaltı Filosu
Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal

ziyareti talebinde bulunan Eln. Yrd. Sb.
Teğmen Fatih Kaskalan eşlik etti.

Algül, Gölcük Tersanesi Komutanı
Tuğamiral Aydın Eken, Lojistik Destek
Gemileri Komodoru Dz. Kurmay Albay
Bahadır Gündoğdu, Lojistik Başkanı İk.
Albay İlker Çakmak, Genel Sekreter Dz.
Kurmay Albay Fatih Güreşçi, Donanma Komutanı Emir Subayı Dz. Binbaşı Özgür Emre, Genel Sekreter İcra
Subayı Dz. Kur. Bnb. Erkan Yenil, TCG
YB. Kudret Güngör ile Paydaş İletişim
Yönetimimize Fuel Oil Dönüşüm Tesisi

Ziyarette Genel Müdür Yavuz Erkut’un
yanı sıra DİTAŞ Genel Müdürü Bilge
Bayburtlugil, Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Yelmenoğlu, Hasan Tan ve
Mesut İlter, İzmit Rafineri Müdürü Ziya
Gürün, Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama
Direktörü Tuncay Önbilgin, Satış ve
Pazarlama Direktörü Serdar Yaman,
Güvenlik Müdürü Aydın Taşyürek, Risk
Yönetimi ve Denetim Müdürü Ardan
Aksade, Sosyal ve İdari İşler Müdürü Sedat Zımba ve Kurumsal İletişim Müdürü
Seval Kızılcan da Tüpraş adına hazır
bulundu. Tüpraş Yelken Takımı’nın Donanma Komutanlığı yarışlarındaki başarısının konu edildiği sohbetlerle son
bulan ziyarette Donanma Komutanlığı
heyetine Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ilk
üretimi anısına armağan takdim edildi.

Koç Üniversitesi Anadolu
Bursiyerleri’nden Tüpraş’a
ziyaret
Koç Üniversitesi’nin eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılması hedefiyle başlattığı Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri
ve Sosyal Bilimler Doktora Üstün Başarı Burs Programları
kapsamında Tüpraş tarafından desteklenen bursiyerler, Fuel
Oil Dönüşüm Tesisi’ni ziyaret ettiler. 6 Mayıs’ta gerçekleşen ziyarette öğrencilere Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi’nin
(KÜTEM) Direktörü Prof. Dr. Can Erkey, Kurumsal İlişkiler ve
Kaynak Geliştirme Yöneticisi Aslı Yantra ve Koordinatör Rıza
Kızılel eşlik etti.
Teknik Emniyet Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Başmühendisi Burcu Terzioğlu, Acil Durum Prosedürleri hakkında

bursiyerlere bilgi verdi. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Jonathan
David Lamb ve İşletme Başmühendisi Cemil Karaoğuz, Tüpraş
İzmit Rafinerisi ve Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’yle ilgili sunumlarını paylaştılar. Saha turu yapan ekip, programlarının son
bölümünde yöneticilerle tanışarak sohbet etme fırsatı buldu.
Genel Müdür Yavuz Erkut, Genel Müdür Yardımcıları Yılmaz
Bayraktar, Mesut İlter, İbrahim Yelmenoğlu ve İzmit Rafineri
Müdürü Ziya Gürün’ün katıldığı sohbette öğrenciler öğrenim
gördükleri branşlarla ilgili görüşlerini paylaştılar.

Maltepe Askeri Lisesi İzmir
Rafinerisi’nde
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Maltepe Askeri Lisesi
30 Kasım’da 40 öğrenci ve bir subayın katılımıyla
İzmir Rafinerisi’ni ziyaret etti. Ziyaret, Güvenlik Müdürü Mehmet Görcük’ün güvenlik süreçleriyle ilgili
bilgilendirme sunumunun ardından yapılan saha
turuyla son buldu.
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SEK

Murat Ercan

Sevinç Kaya

4. Fotoğraf yarışmasının teması “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğini Destekliyorum”
SEK İzmir ve SEK İzmit Fotoğraf Kulüplerinin iş birliğiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasına İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinden toplam 44 fotoğrafla katılım sağlandı. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” teması çerçevesinde düzenlenen
yarışmada 11 fotoğraf seçildi. Dördüncü kez düzenlenen yarışmada seçilen fotoğraflar Tüpraş’ın 2016 yılı kurumsal masa takviminde yer alacak.
Özgür Karahan

İbrahim Kaya

Özkan Deniz
Özkan Deniz

İbrahim Kaya

Vecdi Şenemre
Özgür Karahan

Vecdi Şenemre

46

Mustafa Duygu

Batman Rafinerisi Sosyal Etkinlik Kulüp Başkanları

İzmir Rafinerisi Sosyal Etkinlik Kulüp Başkanları

SEK bağların güçlenmesini sağlıyor
Sosyal Etkinlik Kulüpleri (SEK), Tüpraş
çalışanları ile ailelerini bir araya getirerek kişisel yetenek ve birikimlerini
paylaşmalarını, çalışanların gelişimini
desteklemeyi, kurum değerlerinin
yaygınlaşmasını ve emekliler dahil
Tüpraşlıları bir araya getirerek bağların güçlenmesini sağlıyor. SEK, başarılı
geçen bir sezonun ardından yeni döneme hazırlanıyor. 2015 sezonunun
ardından seçime gideceklerini belirten
SEK Başkanları, kulüplerin etkinlikleriyle çalışan ilişkilerinde ve kurum
kültürünün gelişiminde seviyeyi üst
sıralara çıkardıkları inancındalar. SEK
Genel Başkanı Üretim Başmühendisi
Cengiz Çelik, “SEK yapılanmasıyla

Kırıkkale Rafinerisi Sosyal Etkinlik Kulüp Başkanları

çalışma arkadaşlarımızın iş dışında
yeteneklerini tanıyor, yönetimin stratejisiyle gelişimlerini destekliyoruz.
Bir başka amacımız ise daha fazla
Tüpraşlı’ya ulaşıp onları çalışma kültürümüzün bir parçası olan kurumsal
sorumluluk anlayışıyla, toplum için
değer katacak çalışmalarla buluşturmak. Takım ruhuyla yeni dönemde
şirketimizdeki son kuşak çalışma arkadaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz.
Rafinerilerde son kuşaklarımızın yanı
sıra emekli olan Tüpraşlılarla da bağlarımızı koparmıyoruz. Böylece hem
farklı deneyimlerden yararlanıyor hem
de dinamik kalarak, geçmişle geleceği
buluşturuyoruz” dedi.

Sayılarla SEK
Tüpraş’ın İzmit, İzmir, Kırıkkale,
Batman Rafinerilerinde Arama-Kurtarma Kulübü’nün şirket birimi olarak
Rafineri Arama Kurtarma’ya (RAK)
dönüşmesiyle 8 dal, 32 kulüple faaliyet
göstererek, çatısında 1.600 gönüllüyü
barındıran SEK, hem daha fazla çalışana hem de topluma yarar sağlamak
için kolları sıvadı. Doğa, Fotoğraf, Gezi-Gurme, Müzik, Oyun, Sualtı, Tiyatro
ve Yelken kulüpleriyle bugüne kadar
sayısız etkinliğe imza atan SEK, 2016
yılında 2.000 Tüpraşlıya ulaşmayı
hedefliyor.

İzmit Rafinerisi Sosyal Etkinlik Kulüp Başkanları

Genç Yetenekler’den piyano resitali
Tüpraş, İzmit Rafinerisi’nde bulunan Steinway piyanoyu kurumsal sorumluluk kapsamında ikinci kez eğitmen ve öğrencilerin
kullanımına sundu. 31 Mayıs’ta İzmit’te gerçekleşen piyano resitalinde, 35 yıllık meslek yaşamı boyunca Kocaeli’nde genç yeteneklere yol gösteren Piyano Sanatçısı Feridun Aslan ve öğrencileri ağırlandı. Özgün ve klasik müzik eserlerinin seslendirildiği
gecede Ece Öngün, Arda Aycan, Zeynep Altın, Naz Yıldız, Alper Yıldız, Belin Çekmece, Banu Bozkurt, Eylül Göktaş, Nurcan Göktaş,
Ahmet Göktaş, Doğa Filiz, Müge Alvur, Ece Şenol, Ilgın Çetin, Gülce Öngün, Selda Öngün, Şebnem Yücel, Erdem Çetin, Ece Naz
Çelik, Osman Okay ve İzmit Rafineri Müdürü Ziya Gürün başarılı performanslarıyla beğeni topladılar. Gürün’ün görünür liderliği ve
yeteneğiyle destek verdiği resital, SEK İzmit Müzik Kulübü koordinasyonunda gerçekleşti.
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Başarılı konserlere imza attık
SEK Müzik Kulüpleri 2015 yılı boyunca düzenlenen konserlerle
dinleyicilerine müzik şöleni yaşattı.
Enspektörü Elif Taşkın’dan oluşan ekip,
Artvin yöresi oyunlarıyla izleyenlerden
tam not aldı. Ünite Amiri Nüvit Tan’ın
muhteşem bir yorumla okuduğu “Hoş
Geldin Kadınım” şiiriyle başlayan ikinci
bölümde potpuriler ve solo türküler
seslendirildi.
‘Rüya gibi’ bir konser
İzmit Rafinerisi Türk Sanat Müziği Korosu’nun “Rüya Gibi” adlı konseri ise 26
Mayıs’ta Şef Çiğdem Yarkın yönetiminde gerçekleştirildi. 15 kadın ve 13 erkek
olmak üzere toplam 28 koristten oluşan
ekibi 400 kişi izledi.

İzmit SEK Çocuk Korosu

SEK Müzik Kulüpleri’nce düzenlenen
konserler dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.
SEK Müzik Kulüpleri Başkanı İşletme Başmühendisi Mehmet Gümüş konuyla ilgili
olarak, “Arkadaşlarımız yoğun çalışma
tempolarına rağmen vakit ayırarak onlarca provanın ardından başarılı konserlere
imza attılar. Yeni dönemdeki hedefimiz
orkestrayı da kendi içimizden çıkarmak”
diye konuştu.
‘Benim düşlerim mavi’
Genel Müdürlük ve İzmit Rafinerisi
çalışanlarının 5-12 yaş arası çocuklarından oluşan Çocuk Korosu, 27 Nisan’da
yedinci konserini verdi. Şefler Hülya
Eker ve Murat Kiremitçi yönetiminde
gerçekleştirilen “Benim Düşlerim Mavi”
konserinde Çocuk Korosu’na minikler de
eşlik etti.

İzmit Rafinerisi Türk Halk Müziği Konseri

Türküler seslendirildi
İzmit Rafinerisi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Ömer Kiremitçi yönetiminde 7
Mayıs’ta verdiği “Kalpteki Siyah Nokta:
Süveyda” konserinde yurdumuzun
çeşitli bölgelerinden özenle seçilmiş türküleri seslendirdi. Dinleyicilerden büyük
alkış alan 27 kişilik koroyu 300 kişi dinledi. Konserin ilk bölümünün sonunda
Tüpraş SEK Halk Oyunları sahne aldı.
2014-2015 sezonunda kurulan; Güvenlik
Müdürlüğü çalışanı Aydoğan Enginler
ve Sadi Bozo’nun eğitmenliğinde İnsan
Kaynakları Şefi Gözde Kurtoğlu, Laboratuvar Şefi Begüm Avcı, Mali İşler Şefi
Merve Mine Zaman, Güvenlik Görevlisi
Gülden Kaya, Petrol Hareketleri Şefi
Mehtap Şahin, Proje Geliştirme ve Süreç
Yönetimi Şefi Işıl Kabacaoğlu, Petrol Hareketleri Şefi Aylin Önder ve İş Güvenliği

Grup Mezopotamya’nın ilk konseri
Batman Rafinerisi SEK Müzik Kulübü
9. yılında farklı tarzların harmanlandığı
konserle, dinleyicileriyle buluştu. Grup
Mezopotamya’nın ilk konseri 2 Haziran
2015’te Batman Yeni Kültür Merkezi’nde
gerçekleşti. İki bölümden oluşan konserde Gülşen Yılmazer, Esma Birdir,
Maşallah Tezdiğ, Ayla Öngören solist
olarak yer alırken, Umut İspir, Süleyman Kazım Işık, Veli Akyıldız bağlamaları ile Enver Yağmur kavalı, Hüseyin Akkaya kemanı, Ferhat Yılmazer
gitarı, Bahri Tunç, Ceren Yağmur ve
Fırat Mert ise ritim sazları ile gruba
eşlik ettiler. Konserde İnsan Kaynakları
Müdürü Veli Akyıldız, Ferhat Yılmazer
ve Fırat Mert ikişer şarkı seslendirdi.
‘Türkü baharı’
Kırıkkale Rafinerisi Türk Halk Müziği
Korosu’nun “Türkü Baharı” isimli üçüncü konseri de 4 Haziran’da Kırıkkale
İl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Dinleyicilerin ilgi gösterdiği gecede birbirinden güzel eserler seslendirildi. Şef
Cemali Akçalı yönetiminde 2012 yılında
kurulan Kırıkkale Rafinerisi Türk Halk
Müziği Korosu, 16 Tüpraşlıdan oluşuyor.
Rafinerinin ritmi burada!
Yönetici Asistanı Serap Özdemir koordinasyonunda kurulan Vurmalı Çalgılar
Grubu Ritmo Rafino (Rafinerinin Ritmi)
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İzmit Rafinerisi Türk Sanat Müziği Konseri

Batman Rafinerisi Grup Mezopotamya Konseri

Kırıkkale Rafinerisi Türk Halk Müziği Konseri

Kırıkkale Rafinerisi Türk Sanat Müziği Konseri

5 Haziran tarihinde verdiği konserle yılı
kapattı. 2009 yılından beri çalışanların
ve yakınlarının katılımıyla devam eden
Vurmalı Çalgılar Grubu, bu yıl da renkli
bir konserle final yaptı. Geceye katılan
Koç Topluluğu Spor Şenliği’nde finale
kalan kadın ve erkek voleybol takım
oyuncuları da organizasyona renk kattı.
‘Rüya’
Kırıkkale Rafinerisi Türk Sanat Müziği
Korosu’nun “Rüya” isimli yedinci konseri,
9 Haziran’da Kırıkkale İl Kültür Merke-

Ritmo Rafino ‘Vur Ama Patlamasın’ Konseri

zi’nde gerçekleşti. 8 Kasım 2007 tarihinde Şef Coşkun Açıkgöz yönetiminde
kurulan Kırıkkale Rafinerisi Türk Sanat
Müziği Korosu’nda 18 Tüpraşlı yer alıyor.
Konserler sürüyor
Rock, blues ve pop rock şarkılarından
oluşan repertuvarlarıyla Mart ayında
verdikleri konserle dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatan Parçalı Bulutlu müzik grubu Koç Topluluğu 26. Spor
Şenlikleri kapanış töreninde de sahne
aldı. Parçalı Bulutlu, Yönetici Asistanı

Serap Özdemir (Vokal), çalışan yakını
Cansu İlgün (Klavye), Veri Merkezleri ve
Altyapı Hizmetleri Koordinatörü Atila
Şendil (Elektro Gitar), Ayhan Özdemir
(Bas Gitar), Sözleşme ve Satınalma
Uzmanı Efe Güzelmeriç (Elektro Gitar),
Enerji Üretim Şef-E Çağatay Yaylacı (Davul) ile İnsan Kaynakları Müdürü Tolga
Şenyuva’dan (Davul) oluşuyor.

Folklor Ekibi
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Tiyatro Kulüpleri perdelerini açmaya devam ediyor
SEK Tiyatro Kulüpleri, 2015 yılında
bir yandan provalarına devam
ederken bir yandan da sahneledikleri oyunlarla tiyatro severlerle
buluşmaya devam ediyor. İzmit
SEK Tiyatro Kulübü’nün çocuk
oyuncuları 2015’in ilk oyununu
20 Mayıs’ta Tütünçiftlik Kültür
Merkezi’nde sahneledi. Aziz Nesin’in “Pırtlatan Bal” adlı eserinin
yönetmenliğini Harun Onur
Bayram yaptı. Berrin Sena Kaya,
Berkay Sevindik, Betül Gültekin, Bilge Dere, Çağla Nur Bulut,
Duru Öztürk, Emir Leblebicioğlu,
Gözde Çetin, İrem Ak, Mine Duygu
Hoca, Umut Ege Diker ve Zeynep
Özdil’den oluşan oyuncu kadrosu;
toplam 456 saat süren 19 provayla
oyuna hazırlandı. Oyunu yaklaşık
250 kişi izledi.

Kırıkkale Tiyatro Kulübü’nün “Deli
Bayramı” adlı oyunu ise Atila
Oğultekin’in yönetimi ve Abdullah
Koç’un katkılarıyla 25 Mayıs’ta sahnelendi. Turgut Özakman’ın aynı
adlı eserinden tiyatro sahnesine
uyarlanan oyunda; İnsan Kaynakları Memuru Cengizhan Kanık,
İnsan Kaynakları Koordinatörü
Ali İner, Bilgisayar Operatörü İlhan
Çetin, Teknik Ressam Mustafa
Bilgen, Vinç Operatörü Murat Sert,
Tekniker Salih Özev, Teknisyen
Zülfiye Ergin, Güvenlik Müdürlüğü
Memuru Fatma Bekliyen, Atölye
Mekanik Sorumlusu Kürşad Demir,
Güvenlik Görevlisi Tuğba Yiğit,
Satınalma Şefi Betül Aybek, çalışan
yakını Selma Ülkü ve Sinem Arslan görev aldı. Tiyatro grubu oyuna
200 saatlik 40 provayla hazırlandı.

SEK İzmit Tiyatro Kulübü 6. oyunu
‘Ziyaret’ ile sahnede

Friedrich Dürrenmatt’ın yazdığı, Sevil
Onaran’ın uyarladığı ve Aydın Sigalı’nın yönettiği “Ziyaret” adlı oyun 27
Ekim’de SEK İzmit Tiyatro Kulübü
tarafından Süleyman Demirel Kültür
Merkezi’nde sahnelendi. Emekliye
ayrılan ancak Tüpraşlılara destek vermeye devam eden Tüpraş eski Genel
Müdür Yardımcısı Yılmaz Bayraktar’ın
radyo muhabiri rolünde sahneye çıkışı
izleyiciler için sürpriz oldu. Bayraktar
oyunun sonunda büyük alkış topladı.
SEK İzmit Tiyatro Kulübü ile Durma
Lüksümüz Yok! İyilik Peşinde Koş
Kurumsal Sorumluluk Proje Ekibi’nin
iş birliği kapsamında gerçekleştirilen
etkinliğin geliri Toplum Gönüllüleri
Vakfı’na bağışlandı. Oyunu Genel
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Müdür Yavuz Erkut, Genel Müdür Yardımcısı Mesut İlter, İzmit Rafineri Müdürü Ziya Gürün, TOG Genel Müdürü
Evren Ergeç, Yönetim Kurulu Üyesi
Eren Dikyol, TOG Kaynak ve İletişim
Departmanı Yöneticisi Neslihan Tatlıcı,
TOG Mali ve İdari İşler Departmanı
Yöneticisi Nazan Tarakçı, Kocaeli TOG
ATAK ekibi, Tüpraşlılar ve aileleriyle
birlikte 550 kişi izledi. Büyük beğeniyle izlenen oyunun ardından Yönetmen
Aydın Sigalı, SEK İzmit Tiyatro Kulübü
Başkanı Onur Keskin, Proje Temsilcisi
Işıl Merve Bülbül ve TOG Genel Müdürü Evren Ergeç yaptıkları konuşmalarla duygu ve düşüncelerini izleyicilerle
paylaştılar. Günün anısına, TOG Genel
Müdürü Evren Ergeç’e imzalı oyun
afişi takdim edildi.

Batman
Tiyatro
Kulübü’nden
iş güvenliği
temalı ‘Gölge’
oyunu
Her sezon farklı tarzlarda oyunlarla izleyici
karşısına çıkan SEK Batman Tiyatro Kulübü, dördüncü yılına girerken yaşam ve
çalışma kültürümüzün temelinde bulunan
iş güvenliğini konu edinen, insan kaynağı
ve üretimin devamlılığına ilişkin “Gölge” adlı
oyunu sahneye koydu. Ahmet Seven’in yazdığı oyun 25 Aralık’ta Batman Yeni Kültür
Merkezi’nde sahnelendi. Oyunu Tüpraşlılar
ve aileleriyle birlikte 400 kişi izledi.

2015 etkinliklerinden öne çıkanlar...
SEK Kulüpleri, Tüpraş için başarılı ancak bir o kadar da yoğun geçen
2015 yılına birbirinden özel etkinliklerle değer kattılar.
Sualtı Kulübü: SEK Kulüplerinin en çok
uzmanlık isteyenlerinden biri olan Sualtı
Kulübü, çalışmalarını seminerler ve
eğitimlerle sürdürmeye devam ediyor.
İzmit ve İzmir Rafinerileri Sualtı kulüpleri 25-26 Nisan tarihlerinde Antalya’da
dalış etkinliği düzenledi. Kemer’de dalış
yapan 14 kişi, heyecan dolu bir organizasyona imza attı.
Fotoğraf Kulübü: 2014 yılına ait fotoğraf
yarışması sergisi Mart ayında açıldı.
Sergide yer alan 98 fotoğrafın satışından
elde edilen gelir, TOG Vakfı’na bağışlandı. Kulüp tarafından organize edilen 6.
Temel Fotoğraf Eğitimi de yapıldı. Eğitim
kapsamında Cumalıkızık, Bursa ile
Gölyazı ve çevrelerinde fotoğraf çekimi
yapmak için geziler düzenlendi.

Gezi-Gurme Kulübü: SEK Gezi-Gurme
Kulübü 2015 yılı etkinliklerine 30-31
Mayıs tarihleri arasında düzenlediği
Şirince-Efes-Meryem Ana-Kuşadası-Pamukkale gezisiyle başladı. Kulüp üyeleri
ve yakınlarından oluşan 90 kişilik grup,
iki günlük gezide tarihi yerlerle ilgili bilgi
sahibi olmanın yanı sıra yöresel tatları
deneme fırsatı buldu.

Yapılan gösteri maçıyla satranç sporuna
olan ilgi ve farkındalık arttı.
Doğa Kulübü: Kırıkkale Doğa Kulübü 23
Mayıs tarihinde Düzce Merlen çayında
rafting yaptı. Eğlenceli geçen günün
ardından ekip Kırıkkale’ye döndü.

Oyun Kulübü: Ülkemizin en saygın briç
festivalleri arasında bulunan Tüpraş Briç
Festivali’nin onbirincisi Nisan ayının ilk
haftalarında gerçekleşti. Oyun Kulübü
Satranç Turnuvası ile Koç Spor Şenliklerinde Tüpraş’ı temsil edecek oyuncuları
belirledi. 15 kişinin yarıştığı turnuva,
renkli görüntülere sahne oldu. İzmir
oyun kulübü ise simultane (çoklu masa)
satranç gösterisinde 2010 Türkiye satranç şampiyonu ve milli satranç oyuncusu Oğulcan Kanmazalp’i ağırladı.

Batman SEK Doğa Kulübü Başkanı
öğrencilerle fidan dikti
Batman SEK Doğa Kulübü Başkanı ve TEMA Görevlisi Burhan Deniz, Batman
Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu’yla geliştirdiği gönüllü iş birliği sayesinde
Batman’ın Gerçüş ilçesindeki Koçak Köyü’nde ilköğretim öğrencileriyle bir
araya geldi. Üretim Müdürlüğü’nde Operatör olarak görev yapan Burhan
Deniz, fidan dikme etkinliği öncesinde yaptığı sunumda doğal kaynakları
korumanın önemine dikkat çekti. 25’i çam, 150 farklı türde fidanın dikildiği
etkinliğe Batman Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu üyesi 40 üniversite öğrencisi de destek verdi. Keyifli bir gün geçiren öğrenciler çevre hakkında yararlı
bilgiler edindiler.
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Tüpraş 26. Koç Topluluğu Spor Şenliği’ne damgasını vurdu

Tüpraş, 4 Nisan-14 Haziran tarihleri
arasında düzenlenen 26. Koç Spor Şenliği’nden 16 kupayla döndü. Koç Topluluğu’na bağlı 32 şirketten yaklaşık dört bin
kişinin katıldığı ve 12 branşta mücadele
ettiği Koç Topluluğu Spor Şenliği beş ilde
71 gün sürdü. Tüpraş, İstanbul Bölge’de; 9
branş, 15 takım, İzmir Bölge’de; 5 branş, 6
takım, Ankara Bölge’de; 5 branş, (Batman
Rafineri Futbol Takımının dahil olmasıyla) 6 takımla ve İzmit’ten 165, İzmir’den
67, Kırıkkale’den 30, Batman’dan 16
olmak üzere toplamda 278 sporcuyla
yarıştığı şenlikte yaptığı derecelerle 16
kupanın yanı sıra süper kupanın da
sahibi oldu.

6 kupayla birinci oldu. Karşılaşmalar
sonunda İzmit Bölgesi; atletizm takımı
kadınlarda ikinci, erkeklerde üçüncü, voleybol erkek ve voleybol kadın takımları
şampiyon, veteran futbol takımı üçüncü,
futbol takımı ikinci, bovling takımı ikinci,
tenis takımı ise şampiyon oldu. İzmir
Bölgesi’nde de basketbol takımı üçüncülüğü, futbol ve masa tenisi takımları
şampiyonluğu, voleybol takımı ikinciliği,
bovling takımı ise üçüncülüğü kazandı.
Kırıkkale Bölgesi masa tenisi takımı

Atletizm, basketbol, bovling, futbol, masa
tenisi, satranç, tenis, voleybol, yelken
ve yüzme dallarında mücadele eden
Tüpraşlı sporcular, İstanbul Bölgesi’nde
9 kupayla üçüncü, İzmir Bölgesi’nde

Engelsiz yürekler Süper Lig’de
İki Tüpraş çalışanının yer aldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ampute Futbol Takımı, Ankara’daki Play Off maçlarını namağlup bitirerek Süper Lig’e yükseldi. İzmir Rafinerisi Planlama ve
Satış Müdürlüğü’nden Gökhan Katrancıoğlu ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden Sercan Öngen’in kadrosunda yer aldığı
takım; Anadolu Erciyes ve Şehit Kamil Genç Engelliler’i 1-0,
Malatya Ayyıldız ve Medical Park Samsun Engelliler’i 3-0’lık
skorlarla geçerken, Pendik Engelliler Takımı ile berabere kaldı.
Gökhan Katrancıoğlu, 29 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde Karabük
Ovacık Kamp Eğitim Merkezi’nde yapılacak olan Ampute Milli
Takım seçme ve hazırlık kampına yeniden çağrıldı.
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turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Bovlingde En İyi Kadın Skorer Oyuncu
Zeynep Biçer oldu. Bu yıl ilk kez Ankara
Bölge’de futbol müsabakalarında mücadele eden Tüpraş Batman Futbol Takımı,
Türk Traktör’ü 7-5 mağlup ederek
üçüncülüğü elde etti. Bovling turnuvasında ise Kırıkkale Rafinerisi’nin bovling
takımı dördüncülüğe uzandı.
Kapanış seremonisi öncesi, Bölgeler Arası Futbol Süper Kupa Final karşılaşmasında Tüpraş takımı Arçelik’i 1-0
yenerek kupayı kazandı. Maç sonrası
gerçekleşen ödül töreninde dereceye
giren takım ve sporcular ödüllerini
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’ndan aldılar. Bağlarbaşı Korusu’nda gerçekleşen törene sporcuların
yanı sıra çok sayıda çalışan ve aileleri de
katıldı. Kapanış konserini ise Tüpraş Big
Band yaptı.

Streetball Turnuvası’nda da hedef “sıfır” kaza

35 takım ve 170 oyuncuyla, 14-17 Eylül
tarihlerinde beşincisi gerçekleşen Streetball Turnuvası İzmit Rafinerisi’nde hiçbir
spor sakatlığı ve kazası oluşmadan tamamlandı. “Turnuvada da Hedef 0 Kaza”
sloganıyla yarışan Tüpraş çalışanlarının
mücadeleleri rafineride heyecan verici
görüntülere sahne oldu. Organizasyon;
İnsan Kaynakları Şefleri Nurullah Özkan, Burak Yazıcıoğlu, İnsan Kaynakları
Müdürlüğü’nden Emin Birinci, Serhan
Derinbay, Teknik Emniyet ve Çevre
Müdürlüğü’nden Onur Keskin, Yusuf
Yıldırım, Satınalma Koordinatörlüğü’nden Özgür Nuhoğlu ve Petrol İş Sendikası İş Yeri Temsilciliği’nin katkılarıyla
gerçekleşti. Turnuva elim bir rahatsızlık
sonucu yaşamını kaybeden Tüpraş çalışanı Petrol Hareketleri Ünitesi Operatörü
Murat Dönmez’in anısına ithaf edildi.
Karşılaşmaların hakemliğini Üretim
Müdürlüğü Plt. 147 Ünitesi Başoperatörü
Hakan Sirkeoğlu ve Plt. 48 Ünitesi Kontrol

Operatörü Murat Gül yaptı. Şut yarışmasının birincisi 45 saniye içerisinde 6 sayı
atmayı başarıp en çok şut atan Bakım
Enstrüman Şefi Ziya Köksal, en değerli
oyuncusu ise Elektrik Şefi Gökhan Aktepe
oldu. Takımların Kedidiyenbeg, 3S Team,
SusPect, Neftspor, Önce Ehemmiyet, 4
Yıldız, Keyfe Keder, İsimsiz, Tiyatro Kulübü,
Bilgisayarım Ağır Çalışıyor, Şakir O’Neal,
Road Blocker, Çatlak Yumurtalar, Bets,
Alkoliko Madrid, I Cloud, Enerjix, Korsanlar,
Farketmez, Hepimiz Murat’ız, Sinspectors,
Blaze to Win, Kırmızı Beyaz, Kömürzedeler, Hiç Param Yok, Red Lions, İşletmenin
Gücü Adına, Faraday Kafası, Lisansör,
Enerjix, Mp 5’ler gibi birbirinden yaratıcı ve
sıra dışı isimleri; özellikle anonslarda turnuvayı takip eden çalışanları gülümsetti.
2015 Tüpraş İzmit Streetball Turnuvası’nın
üçüncüsü Sıkıntı Yok, ikincisi büyük
mücadele veren Teknik Emniyet Çevre,
birincisi Sözleşme ve Satınalma Direktörlüğü çalışanlarından oluşan Ahlaksız Tek-

lif takımları oldu. 3S Team ve Ladies isimli
kadın takımları, Planlama Başmühendisi
Dila Gökçe Kuzu direktörlüğünde yarıştılar. Her faaliyetini kurumsal sorumluluk
anlayışı gereği toplumla ilişkilendiren

Tüpraş, kupa töreninde Kocaeli Yaşam
Koçluğu Spor Kulübü’nden özel yeteneklere sahip, paralimpik olimpiyatlarında
milli olan Selim Ünal, Ersel Yazıcı, Rabia
Utku, Hamza Yaşar, Harun Yaşar, Ertuğrul Şenol’u, Yaşam Koçu Spor Eğitmeni
Cengiz Göktaş ve Metin Selek’i ağırladı.

İzmir Rafinerisi’nde
Bovling Turnuvası
İzmir Rafinerisi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Bowling Turnuvası, 42 takım ve 210 çalışanın katılımıyla gerçekleşti. 24-26 Mart
tarihleri arasında yapılan turnuvada Üretim Operatörleri Berkan Avcı, Fatih Yavuz, Sinan Yurteri, Bülent Koku ve Kontrol Operatörü
Zafer Sarkun’dan oluşan Zifirhan takımı birinci, Bakım Teknisyenleri Mahmut Ulaş, Naim Demir, Ömer Uslu, İlhan Tekin ve İşletme Güvenirliği Başteknisyeni Onur Koşar’dan oluşan Angry Canary takımı ikinci, Bakım Planlamacılar Sami Kitmur, Yaşar Deniz
Sapmaz, Necdet Öyke, Okan Özer ve Bakım Başmühendisi Ömer Çetin’den oluşan Dominocular takımı ise üçüncü oldu. Turnuvanın iyi skoruna imza atan kadın oyuncusu 137 puanla Proje ve Yatırımlar Müdürlüğü Teknikeri Aslı Kahraman Sertbaşlı, erkek
oyuncu ise 211 puanla Bakım Müdürlüğü Teknisyeni Mahmut Ulaş oldu. Dereceye giren oyunculara ve ilk üçe giren takımlara
ödüllerini Rafineri Müdürü Şahin Çalbıyık verdi.
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Tüpraş Yelken Takımı sezonu şampiyonluklarla tamamladı

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından
14-16 Ağustos tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenen TYF Yat Türkiye Şampiyonası’nı Tüpraş Yelken Takımı kazandı.
Türkiye’nin en iyi yatlarının yarıştığı şampiyonaya katılan 34 ekip, üç gün boyunca dört
yarış yaptı. Yat Türkiye Şampiyonası’nda ilk
gün “Sahil Güvenlik Kupası” adı altında iki
şamandıra yarışı yapıldı. İkinci gün yarışları
ise “Milta Marina Kupası” adıyla düzenlendi.
Şampiyonanın son mücadelesi olan “Bodrum Belediyesi Kupası”, yaklaşık 17 deniz
mili mesafeli Bodrum-Çelebi Adası-Kargı
Adası-Bodrum rotasında gerçekleştirildi. IRC
3 sınıfında yarışan Tüpraş Yelken Takımı,
Yat Türkiye Şampiyonası kapsamında yapılan dört yarışta üç birincilik ve bir ikincilik
alarak sınıfında Türkiye şampiyonu oldu.
Başarılara imza attı
2015 yılı Mart ayında başlayan ve sezonu
tamamlanan yat yelken yarışları Tüpraş
Yelken Takımı’nın başarısıyla noktalandı.
Yıl boyunca yapılan dokuz yarıştan oluşan İstanbul Yelken Kulübü Yat Trofesi’nde

ve yine yıl boyunca yapılan altı yarıştan
oluşan İstanbul Yat Trofesi’nde Tüpraş
Yelken Takımı şampiyon oldu.
2015 yılında en prestijli üç kupayı da
kazanan Tüpraş Yelken Takımı Risk
Yönetimi ve Denetimi Müdürü Ardan
Aksade, Bakım Başmühendisi Atilla
Donat, Ürün Geliştirme ve Yatırım Değerlendirme Şefi Ayça Arınan, Kurumsal Bilişim Çözümleri Şefi Burak Can,
Proje ve Yatırımlar Teknisyeni Burak
Özen, Bakım Müdürü Cem Akçığ, Mekanik Şefi Cemresu Aksu, Sözleşme
Müdürlüğü, Kimyasallar Şefi Merve
Ceren Yerli, Enerji Yönetimi Müdürü
Çağrı Savaşan, Sözleşme ve Satınalma Uzmanı Efe Güzelmeriç, Enerji
Yönetimi Proses Başmühendisi Emre
Bal, Proje ve Yatırımlar Şef-E Evrim
Berk, Üretim Müdürlüğü Şef-E Levent
Özkan, Kurumsal İletişim Memuru
Mehmet Ali Belek, İşletme Güvenirliği
Korozyon Şefi Murat Demircan, Proses
ve Ekipman Geliştirme Başmühendisi

Tüpraşlılar Çeşme’de yarıştı
3-4 Ekim tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Asics Çeşme Weekend
koşu ve yüzme yarışlarına İzmir Rafinerisi’nden 10 Tüpraşlı sporcu
katıldı. 3 Ekim Cumartesi günü yapılan 5 ve 21 kilometre yarışlarını
Üretim Müdürlüğü’nden Şef-E İbrahim Bayar, Proses Şefi Gökhan
Sarıalp, Enerji Yönetimi Şefi Gülşen Şahin, Proses Şefi Ayşenur Karlı,
Proses Şefi Fulya Soyer, Proses Başmühendisi Noyan Kıran, Proses
Şefi Şeref Mete Dinçer, Proses Şefi Funda Coşkun ve İşletme Güvenirliği Müdürlüğü Mühendisi Onur Öz tamamladı. 4 Ekim Pazar sabahı
yapılan 1,5 kilometrelik açık deniz yüzme yarışında ise Üretim Müdürlüğü’nden Enerji Üretim Şefi Gökhan Seyhun, Proses Başmühendisi
Noyan Kıran ve Proses Şefi Şeref Mete Dinçer kulaç attı.
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Murat Kolbaşı, İşletme Güvenirliği Teknik Kontrol Şefi Mustafa Gülap, Proje ve
Yatırımlar Mekanik Şefi Mustafa Kaşıkçı,
Satış Koordinatörü Necat Gök, Enerji
Yönetimi Şefi Nilay Aktaş, Mali İşler
Şefi Onur Üzmez, Endüstriyel Bilişim
Hizmetleri Şefi Recep İlgün, RUP Üretim
Şefi Serhat Armutçu, Mali İşler Uzmanı
Uğur Mutlu’dan oluşuyor.
IRC1 kategorisinde birinci oldu
Enstrüman Başmühendisi Ender
Zenginobuz, Tekniker Fatma Sezgen, İşletme Başmühendisi Gülnur Günal, Tekniker Halil Korkut, Depo Yönetimi Şefi
Hazar Doruk Körpe, Enstrümancı Nedim
Balcı, İşletme Güvenirliği Şefi Pınar Özel
Bulut’tan oluşan İzmir Rafinerisi Yelken
Takımı da 18 Nisan’da EAYK İzmir Kış
Trofesi 5. Ayak Çeşme Parkuru’nda
düzenlenen yarışta IRC1 kategorisinde
birinci oldu. Takım, her yıl ortalama üç
yarışa katılıyor.

Tüpraş İzmir’den çocuklara judo ve
basketbol eğitimi

İzmir Rafinerisi’nde Tüpraşlıların çocuklarını farklı spor dallarıyla tanıştırmanın yanı sıra bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla
judo ile basketbol dallarında spor etkinlikleri düzenleniyor. 15 Nisan-24
Haziran tarihleri arasında İzmir Rafinerisi Üretim Müdürlüğü Mühendisi
Özhan Çağşırlı’nın gönüllü desteğiyle gerçekleşen basketbol eğitimlerinde
sporun disipliniyle tanışan çocuklar, basketbolu yorucu ancak eğlenceli bir
oyun olarak değerlendirdiler. 8-16 yaş gurubu çalışan çocuklarına yönelik
judo eğitimi ise İzmir Rafinerisi Güvenlik Müdürlüğü Güvenlik Amiri Hasan
Ali Öztürk eğitmenliğinde sürdürülüyor. Çocukların boş zamanlarını faydalı
biçimde değerlendirmelerini ve spor yaparak zinde kalmalarını sağlayan
kursta, yakın dövüş dersleri de veriliyor.

Milli takım oyuncusu Ersin Mert ile
Avrupa Futbol Şampiyonluğu

İzmit Rafinerisi Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Görevlisi olarak çalışan Ersin Mert, İşitme Engelliler Milli Takımı ile Avrupa
Futbol Şampiyonu oldu. Türk Milli Takımı, 14-27 Haziran tarihleri arasında
Almanya’nın Hannover kentinde yapılan Avrupa İşitme Engelliler Futbol
Şampiyonası’nın finalinde Rusya’yı 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek Avrupa
Şampiyonu oldu. Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü ve İşitme Engelliler
Milli Takımı’nda kalecilik yapan Mert, Türkiye-Fransa maçında da tüm otoritelerden tam not alarak maçın en önemli oyuncusu seçildi.

Yüzme yarışlarında
Tüpraş rüzgarı esti

İzmit Rafineri Müdürü Ziya Gürün, bu yıl
yirmi dokuzuncusu düzenlenen Çanakkale Boğazı’nı Yüzerek Geçme Yarışı’na
katıldı. Ziya Gürün 51-55 yaş kategorisinde yarışarak 1.22.55’lik derecesiyle
28., erkekler genel klasmanında 295.,
genel klasmanda ise 385. sıraya yerleşti.
Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na
yüzen sporcular, 3,5 millik zorlu parkuru
başarıyla tamamladılar. Türkiye’nin en
eski açık deniz yüzme yarışı olan organizasyona 21 ülkeden, 441 erkek ve 167
kadın yüzücü katıldı.
Tüpraş Yüzme Takımı’nda yer alan İzmit Rafinerisi Petrol Hareketleri Üretim
Müdürlüğü Başoperatörü Erdem Türkselçi ve ArGe Müdürlüğü Şefi Murat
Örok ise Boğaziçi Kıtalararası Yüzme
Yarışı’na katıldılar. Kanlıca İskelesi’nden
başlayan ve Kuruçeşme Cemil Topuzlu
Parkı önünde son bulan yaklaşık 6,5
kilometrelik yarış; 49 ülkeden, 1.400 erkek ve 458 kadın sporcunun katılımıyla
gerçekleşti. Erdem Türkselçi 1.33.16’lık
derecesiyle 35-39 yaş kategorisinde 75.,
genel klasmanda ise 485. olurken Murat
Örok 30-34 yaş kategorisinde 155., genel
klasmanda ise 971. sıraya yerleşti. Türkiye
ve İstanbul’un tanıtımına da katkı sağlayan yarışta yüzücülerin dereceleri ayak
bileklerine bağlanan çipler sayesinde
belirlendi.
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OPET bir kez daha ‘Türkiye’nin Süpermarkası’
Uluslararası marka değerlendirme
kuruluşu Superbrands, iş ve iletişim
dünyasının seçkin isimlerinden oluşan
Türkiye seçici kurul üyeleri ve The
Nielsen Company’nin yaptığı araştırma sonucunda 43 marka, 2014 Türkiye
Süpermarkaları olmaya hak kazandı.
Bu markalar arasında yer alan OPET,
“Türkiye’nin Süpermarkaları” listesine giren tek akaryakıt şirketi oldu.
Türkiye’de on yıldır yapılan araştırmada OPET, ikinci kez aynı unvanı
aldı. Süpermarka seçiminde şirketin
büyüklüğünün yanı sıra teknolojisi,
yatırımları, iş gücü kalitesi, yaratıcılığı, markalaşmaya yaptığı yatırım ve
marka devamlılığı, sosyal sorumluluk
projelerine katkısı, çevre duyarlılığı,
etik değerlere uyma ve vergi sıralamasındaki yeri gibi kriterler dikkate
alınıyor.
Superbrands tarafından, 15 Eylül’de
gerçekleştirilen ödül töreniyle Türkiye’nin Süpermarkaları’na ödülleri
verildi. Ödül töreninde sahne alan Ali
Poyrazoğlu, marka olmanın önemini
vurgulayan sunumuyla geceye renk

dedi. OPET Genel Müdür Yardımcısı
Timuçin Güler ise “Müşteri memnuniyeti konusunda dokuz yıldır liderliğini
sürdüren OPET, aynı zamanda sosyal
sorumluluk anlayışıyla sektörün fark
yaratan markası. ‘Lovemark-aşkla
bağlanılan marka’, ‘en beğenilen’, ‘en
sevilen’, ‘en konuşulan marka’ gibi
unvanlarımızın yanına ‘Süpermarka’yı
bir kez daha eklemenin gururunu
yaşıyoruz” diye konuştu.

kattı. Poyrazoğlu, Superbrands seçilen
markalara ödüllerini tek tek takdim
ederken OPET adına ödülü Genel
Müdür Yardımcısı Timuçin Güler aldı.
Poyrazoğlu, “Güler yüzlü personelinin
dışında Türkiye’de pek dikkat edilmeyen bir konuya özen göstererek fark
yarattıkları için OPET’i tercih ediyorum. Temiz tuvaletleriyle Türkiye’nin
örnek ve tercih edilen markası. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum”

Aygaz İnteraktif Pazarlama Zirvesi’nde
Aygaz, 10 Eylül’de Konya’da düzenlenen, Türkiye’nin en kapsamlı pazarlama etkinliği İnteraktif Pazarlama
Zirvesi’nin üçüncü buluşmasına katıldı.
Dedeman Otel’de yapılan etkinlik bu
yıl, “İnovasyon, Teknoloji ve Finansal
Enstrümanlarla Konya Yarına Hazırlanıyor” temasıyla gerçekleşti. Bu kapsamda Konya ekonomisinin inovasyon,
teknoloji ve finansal süreçleri masaya
yatırıldı. Zirveye katılanların panel ve
sunumlar aracılığıyla ekonomik kriz,
enerji tasarrufu, tüketim artışı, satış ve
pazarlama konularında görüş alışverişinde bulunduğu etkinlikte Aygaz
Pazarlama Direktörü Ercüment Polat,
“Satış ile Pazarlamada Müşterinin
Yüreğine Dokunmak” konulu bir sunum
yaptı.

56

