bp Türkiye ve Tora,
İstasyon Bakımını Fidana Dönüştürüyor
bp Türkiye, en temel değerlerinden sürdürülebilirlik ve çevreye saygıyı, iş ortaklarıyla birlikte
büyüten bir yaklaşımla istasyon bakımlarını fidana dönüştüren sürdürülebilirlik projesini
hayata geçirdi. İş ortağı Tora’nın desteğiyle hayat bulan proje ile bp Türkiye, istasyon
bakımlarındaki kâğıt belgeleri dijital ortama taşımayı başardı. Kâğıt tüketimini ve israfını
önleyen proje kapsamında Orman Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen fidan bağışı ile daha
çok ağaç yetişmesine katkı sağlanıyor.
Türkiye genelindeki bp istasyonlarında bu yıl bakım faaliyetleri kapsamında sonuç
formlarında kullanılan QR kod ile kâğıtta yüzde 70 oranında tasarruf sağlanmış ve Orman
Genel Müdürlüğü’ne de bakım yapılan her istasyon için fidan bağışında bulunulmuştur.
Hayata geçen bu anlamlı çalışmada emeği olan bp Türkiye Bakım Ekibi ve Tora çalışanlarına
teşekkürlerini sunan bp Türkiye Perakende Akaryakıt Operasyon Direktörü Ersin
Akmanoğlu açıklamasında “Net sıfır hedefleri olan bir dünya markası olarak tüm
çalışmalarımızda sürdürülebilirliği önemsiyoruz. Sürdürülebilirliği Net Sıfır stratejimizin
gerçekleştirilmesinin temeli olarak görüyoruz. bp'nin sürdürülebilirlik çerçevesini,
paydaşlarımızla birlikte iş yapış şekillerimizin tamamına yansıtıyoruz. Değerli iş ortağımız
Tora’nın destekleri ile hayat bulan bu çalışma tam da bu sebeple içinde barındırdığı iyi niyet
ve daha iyi bir dünya yaklaşımıyla daha da değer kazanıyor. Misafirlerimize dünya
standartlarında ürün ve hizmet kalitesini sunduğumuz istasyonlarımızda özenle uyguladığımız
sağlık, emniyet ve çevre ilkelerimiz ile hareket ederek, sektörümüze öncülük ettiğimiz, bu ve
bunun gibi projelerle de örnek olduğumuz için mutluyuz” dedi.
bp Türkiye Hakkında
bp, 110 yıldır akaryakıt dağıtım ve pazarlama, madeni yağ üretim ve pazarlama, havacılık yakıtları,
petrol ve doğalgaz boru hatları alanlarında Türkiye’de faaliyet gösteriyor.
Uluslararası ürün, hizmet ve emniyet standartlarından ödün vermeksizin 770’in üzerindeki
istasyonuyla ülke çapında her gün 300 binin üzerinde müşteriye hizmet veren bp, madeni yağ
alanında ise Castrol markasıyla öne çıkıyor.
Havacılık alanında Air bp ile dünyanın en büyük yakıt ve servis sağlayıcılarından biri olan bp Grup, 55
ülkede 950 lokasyonda çalışan operasyonel ağı sayesinde global çapta lider konumda yer alıyor.
Türkiye’de ise 12 havalimanında hizmet veren bp, THY’nin globaldeki en büyük tedarikçisi olarak
çalışmalarını sürdürüyor.
21. yüzyılın en büyük mühendislik projelerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’nın ortağı
ve işletmecisi olan bp, 2006 yılında bu boru hattını dünya pazarlarına açtı ve hattın geçtiği
yerleşimlerde birçok toplumsal kalkınma projesini destekledi. bp, Azerbaycan'ın Hazar Denizi
petrollerini, Ceyhan Terminali’nden dünya pazarlarına ulaştıran BTC Boru Hattı’nın da yüzde 30,1 pay
ile en büyük ortağı ve aynı zamanda ana işletmecisi konumundadır.
bp Türkiye, ülke ekonomisine katkı sağlarken, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesi ile çalışmalarını,
“İnsana ve çevreye zarar vermeden” gerçekleştiriyor. Dünya standartlarında ürün ve hizmet kalitesinin

sunulduğu istasyonları ile gücünü ispatlayan bp, özenle uyguladığı sağlık, emniyet ve çevre ilkeleri
doğrultusunda, sektörüne öncülük ediyor.
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