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IPL olarak, çalışanlarımız, toplumlarımız ve çevremize gerekli önemi gösterirken, uzun vadeli ekonomik değer 
yaratmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyümenin, ekonomik performansımız ile çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı 
dengelememizi gerektirdiğini kabul ediyoruz.

Bu sorumluluklar arasında, iyi bir kurumsal vatandaş olmak ve ahlak değerlerine uygun faaliyet göstermek vardır. 
Günlük iş faaliyetlerimizde iyi yönetişim sağlamak ve paydaşlarla ilişkilerimizde dürüstlük ve doğruluğu benimsemek bu 
kapsama girmektedir.

Herkes için Her Yerde Sıfır Zarar ve Toplumu ve Çevreyi Koruma Değerleri ile yola çıkan IPL, bu yılki sürdürülebilirlik 
yolculuğunun ilk aşamasını tamamladı.

Bu süreçte neler üzerinde çalıştığımızı ve çevre, sosyal ve ekonomik performansımıza katkı yapan şu beş alanla  
ilgili gelecek planlarımızı okuyun: iş sağlığı ve güvenliği, çevresel etkiler ve kaynak verimliliği, toplumun etkisi ve  
katılımı, işgücü uygulamaları, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz.



Bu neden önemli bir alan? 
‘Herkes için Her Yerde Sıfır Zarar’ hedefi 
işletme olarak bir numaralı önceliğimizdir ve 
Değerlerimizden birisidir. En yüksek sağlık ve 
güvenlik performansı standartlarını hedefliyoruz ve 
çalışanlarımızın hem işte hem de evde sağlıklı ve 
huzurlu olmasını istiyoruz.

Performansımız
•  Bu yıl TRIFR oranında iyileşme olsa da, iki 

meslektaşımızı trajik bir biçimde kaybettik. Bu 
kayıplar Sıfır Zarar hedefimizi başarmak için 
her zamankinden daha kararlı hale gelmemizi 
sağladı.

 

Sırada ne var?
•  İşyerindeki yaralanma ve hastalıkları önlemek 

için sürekli gelişme yaklaşımını kullanarak beş 
yıllık Sağlık, Güvenlik ve Çevre Stratejimizi 
uygulamaya devam edeceğiz.
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VİZYON BİLDİRİMİ
Çalışanlarımız, kültürümüz ve müşteri odaklı 
yaklaşımımız yoluyla Sıfır Zarar ve olağanüstü iş 
performansına ulaşarak, sektörün en iyisi olmak.

Tüm hedeflerimizin temelinde BEx vardır
İş Mükemmeliyeti (BEx), IPL’nin kurum bünyesinde uzun vadeli kültür değişikliği ve sürekli gelişme sağlamak için 
kullandığı sistemdir.

YALIN ilkelerine dayanan BEx, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik ile güçlü bir şekilde 
desteklenmektedir.

BEx, değerli kaynakların daha verimli kullanılması, faaliyet alanlarımızda daha fazla toplum katılımının sağlanması, en 
iyi yeteneklerin bulunması, işe alınması ve yetkilendirilmesi, ürün inovasyonunun desteklenmesi ve iş risklerinin daha 
geniş anlamda değerlendirilmesinde bize yardımcı olmaktadır.

Performansımız
•  Üretimin ve ürün kullanımının çevresel 

ve sosyal yönlerini geliştirmek için ürün 
inovasyonuna önem veriyoruz.

•  Müşterilerimizin çevresel ve sosyal etkilerini 
en aza indirmek için bizim ürünlerimizi 
seçmesi ve kullanmasında yardımcı olduk.

•  Etik kaynak temini konusundaki yaklaşımımızı 
olgunlaştırarak, tedarik zincirimiz bünyesinde 
sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek için 
mekanizmalar oluşturduk.

Bu neden önemli bir alan? 
Ürünlerimizin kullanım ömrü boyunca 
sürdürülebilirliğini geliştirmek için, üretimin ve 
ürün kullanımının çevresel ve sosyal yönlerini 
iyileştirmenin ve müşteriler ve tedarikçilerimizle 
birlikte çalışmanın önemini kabul ediyoruz.

Bu konuda yapabileceğimiz en büyük iş, gelişmiş 
sürdürülebilirlik özelliklerine sahip ürünler üretmek 
ve olumsuz çevresel ve sosyal etkileri en aza 
indirmek için müşterilerimizin bizim ürünlerimizi 
seçmesi ve kullanmasında yardımcı olmaktır.

8.000
insan Patlayıcı Mühendisleri Cep 
Telefonu Uygulamamız yoluyla 
patlatma aletleri ve ipuçlarına  
online ulaştı

Sırada ne var?
•  Ürünlerimizin kullanım ömrü boyunca 

çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmeye 
ve geliştirmeye devam edeceğiz.

•  Müşterilerimizi en iyi sürdürülebilirlik 
sonuçlarını elde etmek için ürünlerimizi 
kullanmaya teşvik etmek üzere 
müşterilerimizle birlikte çalışmaya devam 
edeceğiz.

•  Tedarik zincirimiz bünyesinde etik kaynak 
temini yaklaşımımızı uygulayacağız.

İş sağlığı ve  
güvenliği
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Yıllara göre Toplam Kaydedilebilir Yaralanma 
Sıklığı Oranı (TRIFR) 

(Not: Dyno Nobel’in satın alınması 2008 yılında tamamlanmıştır.)

Ürünler ve 
Hizmetler

Şirket Vizyonumuz ve yedi Değerimiz  
sürdürülebilirlik yaklaşımımızı belirler.

71.000
toprak ve bitki testi yapıldı  
(Avustralya)

 
ölüm

kaydedilebilir 
yaralanmalardaki 
azalma

DEĞERLER



Bu neden önemli bir alan? 
Yüksek yetenek seviyesine sahip geniş bir 
yelpazedeki işgücünün işe alınması, geliştirilmesi 
ve sürdürülmesi, ‘İnsanlara Değer Ver – Saygı 
Göster, Takdir Et ve Ödüllendir’ Değerimizin hayata 
geçirilmesi ve işletme hedeflerine ulaşılması için 
çok önemlidir.

Çalışanlar  
ve Kültür

Performansımız
•   BEx metodolojisini kullanarak İnsan Sermayesi 

yönetimimizi geliştirdik.

•   Yerli Katılımı Stratejimizi uyguladık.

•   Avustralya Mezun İşverenleri Birliği tarafından 
yeni mezun istihdamında önde gelen kurum 
olarak gösterildik ve Bir Operatör çalışan eğitim 
programımız nedeniyle sektör ödülü kazandık.

Sırada ne var?
BEx ilkeleri doğrultusunda:

•   yeni insan kaynakları politikaları ve 
prosedürlerini sürdürülebilir bir şekilde 
uygulamaya çalışıyoruz.

•   yetenek yönetimi yaklaşımımızı geliştiriyoruz.

•   sürekli gelişme kültürümüz ve kabiliyetimizi 
derinleştiriyoruz.

%10
bu yıl küresel ölçekte kadın 
işgücü temsilindeki artış

%6
Batı Avustralya, Pilbara tesislerinde 
Yerli temsili konusunda ulaşılan hedef

Bu neden önemli bir alan? 
Faaliyet gösterdiğimiz toplumlarla kurduğumuz 
uzun vadeli ve anlamlı ilişkilerin sosyal faaliyet 
lisansımızın devamı için gerekli olduğunu 
anlıyoruz ve ‘Toplumu ve Çevreyi Koru’ Değerimiz 
doğrultusunda pozitif bir sosyal ve ekonomik 
katkı yapma sorumluluğumuz olduğuna 
inanıyoruz.

>
Toplum

%45
Toplum katkıları

Coğrafi bölgeye göre toplum yatırımı 

1% Arts & Culture 

18% Environment

27% Education & Young 
People

1% Emergency Relief

23% Health

30% Social Welfare

%60 Avustralya

%36 ABD

%2 Kanada

%2 Türkiye

Bu neden önemli bir alan? 
Doğal gaz ve su gibi kaynakları kullanıyoruz ve sera 
gazı emisyonları, atık üretimi ve toprak ve yeraltı 
suları yoluyla çevreyi etkileme potansiyelimiz 
mevcuttur.
‘Toplumu ve Çevreyi Koru’ Değerimize sahip 
çıkıyoruz ve çevresel etkileri en aza indirerek atık 
bırakmamayı amaçlıyoruz.
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Son 5 yıla ait sera gazı emisyonlarıÇevre

Performansımız
•   Avustralya, Queensland, Moranbah’taki yeni 

tesislerimizde üretimin artmasıyla birlikte sera 
gazı emisyonlarımızda bir miktar yükselme 
oldu.

•   Tesislerimizde sürdürülebilir kaynak kullanımı, 
çevresel en iyi uygulamalar ve hedef belirleme 
konularında eğitim gerçekleştirdik.

•   İki karbon yaşam döngüsü değerlendirmesini 
tamamladık.

Sırada ne var?
•   Eğitim ve öğretime ağırlık vermeyi 

sürdüreceğiz.

•   Çevresel sorunlar ve atıkların bütüncül ve 
multidisipliner yaklaşımla sahiplenilmesi için 
çalışmaya devam edeceğiz.

• Enerji ve karbon politikası ile ilgili olumlu 
gelişmeler sağlamak için Avustralya Federal 
Hükümeti ile işbirliği yapacağız.

43.000

8.700  
%95* kullandığımız enerjinin 

fosil yakıtlardan elde edilen 
yaklaşık oranı

megalitre su 
kullanıldı

ton katı atık  
ortaya çıktı

Performansımız
•   Yatırım esaslarını ve topluma geri verme 

ve raporlama konusunda tutarlı bir küresel 
yaklaşımı belirleyen Topluluk Yatırım  
Çerçevesi’ni uyguladık.

•   İşletme için iki yeni topluluk yatırım programı 
uygulamaya konuldu.

•   Belli başlı geliştirme projelerimizin tesisleri 
etrafındaki toplulukların katılımını sağladık.

Sırada ne var?
•   Toplum ilişkileri ile ilgili tutarlı bir küresel 

yaklaşım geliştirmeye devam edeceğiz.

•   Toplumlara yaptığımız etkileri anlayıp 
değerlendireceğiz.

•   Toplumlarda fark yaratmak için çalışanların 
katılımını sağlayacağız.

* Üretim ham maddesi olarak kullanılan doğal gaz hariç.
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Incitec Pivot Limited (IPL), dünya genelindeki müşterileri için endüstriyel 
patlayıcı, gübre, ilgili ürünler ve hizmetlerin üretimi, pazarlaması ve 
dağıtımını gerçekleştiren, genel merkezi Avustralya’nın Melbourne 
şehrinde bulunan lider bir küresel şirkettir. Faaliyet gösterdiği pazarlarda 
lider olan Şirket, tanınmış ve güvenilir markalardan oluşan bir portföye 
sahip olup, Avustralya’da bir numaralı gübre tedarikçisi ve Kuzey 
Amerika’da bir numaralı endüstriyel patlayıcı, ilgili ürün ve hizmet 
tedarikçisi konumundadır.

IPL halka açık bir şirket olarak Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda 
işlem görmektedir. Dyno Nobel ve Incitec Pivot Fertilisers olmak üzere iki 
büyük işletmesi mevcuttur. Dyno Nobel, ABD ve Kanada (Dyno Nobel 
Kuzey Amerika), Türkiye, Romanya, Arnavutluk, Meksika ve Şili  

(Dyno Nobel Uluslararası) ve Endonezya ve Avustralya’daki (Dyno Nobel 
Asya Pasifik) tesisleri ile tüm dünyaya yayılmış maden, taş ocağı ve inşaat 
müşterilerine patlayıcılar, ilgili ürünler ve hizmetleri temin etmektedir. 
Faaliyetler ayrıca, sondaj ve patlatma uzmanlarından oluşan bir 
danışmanlar ekibi olan Dyno Consult ile Ameirka Birleşik Devletleri ve 
Kanada’da patlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıyan tam donanımlı nakliye 
şirketi Dyno Nobel Transport’u içermektedir.

Incitec Pivot Fertilisers, Avustralya’da çeşitli bitki besinlerinin üretimini ve 
dağıtımını gerçekleştirmekte olup, uluslararası platformda da Southern 
Cross International ve Hong Kong’daki ortak girişimi Quantum Fertilisers 
aracılığıyla tedarik ve dağıtım yapmaktadır.

Güney Afrika, Malezya, Çin 
ve Hindistan’da ortak girişim 
faaliyetleri mevcuttur

IPL sahibi ve işletmecisi in 
üretim tesisleri ABD, Kanada, 
Türkiye, Avustralya, Meksika, 
Şili ve Endonezya

2012/13 mali yılında yıllık 
satış geliri 3.439,2 milyon $

S&P/ASX listelenen Şirketi 
(ASX: IPL)

2003 yılından beri Avustralya 
Menkul Kıymetler Borsasında 
(ASX kodu: IPL) işlem 
görmektedir

Incitec Pivot Limited
Şirket Genel Merkezi

Incitec Pivot Fertilisers

Quantum Fertilisers

Şirket Genel Merkezi
Merkez Ofis Üretim/Dağıtım 

Dyno Nobel
Şirket Genel Merkezi
Merkez Ofis Üretim/Dağıtım 
Ortak Girişimler/Yatırımlar

Bu yayın, Avustralya’da belgelendirilmiş ISO 14001 çevre yönetim sistemini kullanan ve FSC orman koruma ve gözetim zinciri sertifikasına sahip bir basımevi tarafından basılmıştır. Kullanılan kâğıt, küresel Sera Gazı Protokolü ve 
ISO 14040 çerçevesine uygun olarak Karbon Azaltımı Enstitüsü (CRI) tarafından Karbon Nötr Onayı verilen geri dönüşümlü Monza Recycled türü kâğıttır. Monza Recycled %55 oranında geri dönüştürülmüş lif içerir ve tüm saf 

kâğıt hamurunun iyi yönetilen ormanlar ve kontrollü kaynaklardan tedarik edilmesini sağlayan FSC Mix Onayına tabidir. Monza Recycled ISO 14001 sertifikalı bir fabrikada üretilmektedir.

30 Eylül 2013 itibariyle 
5200’den fazla çalışan

30 Eylül 2013 itibariyle, 
Yönetim görevlerinde %13,3 
kadın (2012: %11.8)

Yılda yaklaşık 2 milyon ton 
gübre tedariki 

Yılda yaklaşık 1.6 milyon ton 
amonyum nitrat patlayıcı 
tedariki 

Avustralya’da bilimsel tarım 
hizmetleri sunarak, her yıl 
71.000 toprak ve bitki testi 
gerçekleştiriyor


