Bağımsız Güvence Raporu
Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu’na
Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (“Şirket” veya “Zorlu Enerji”) tarafından,
Zorlu Enerji’nin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıl itibarıyla Sürdürülebilirlik
Raporu’nda (“Rapor”) Raporlama Kılavuzu kısmında yer alan “Seçilmiş Bilgiler”e
ilişkin bağımsız sınırlı güvence çalışması yürütmek üzere görevlendirilmiş
bulunuyoruz.
Güvence kapsamımız, aşağıda listelenen ve Raporlama Kılavuzu’nda açıklamaları
yer alan Seçilmiş Bilgiler’le sınırlıdır:
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•

Toplam Enerji Tüketimi (GJ)
Elektrik tüketimi (kwh)
Doğalgaz tüketimi (m3)
Sera Gazı Emisyonları
o Kapsam 1(ton CO2e)
o Kapsam 2 (ton CO2)
o Kapsam 3 (ton CO2e)
Araç yakıt tüketimleri (şirket araçları)
Toplam su tüketimi (m3)
o Toplam şebeke suyu tüketimi – Mavi (m3)
Bertaraf Metoduna Göre Tehlikeli Atıkların Miktarı (ton) ve Türü
Bertaraf Miktarına Göre Tehlikesiz Atıkların Miktarı (ton) ve Türü
Geri Dönüştürülen Kağıt Miktarı (ton)
Toplam çalışan sayısı
Kadın-erkek çalışan bazında toplam çalışanların dağılımı
Kadın yönetici sayısı
Sendikalılık oranı (%)
Doğum iznine ayrılan çalışan sayısı
"Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele", "Etik İlkeler/İş Etiği", "İnsan Hakları" ve
"Sürdürülebilirlik" alanlarında çalışanlara verilen eğitimlerin toplam saati

Yönetimin Sorumlulukları
Seçilmiş Bilgiler’in Zorlu Enerji’nin oluşturduğu Rapor’da yer alan Raporlama
Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanması ve raporlanması ve içerdiği bilgi ve iddialar;
paydaşların belirlenmesi ve önemli konular da dahil olmak üzere sürdürülebilir
kalkınma performansı ve raporlaması açısından Zorlu Enerji’nin hedeflerinin
belirlenmesi; ve raporlanan performans bilgilerinin elde edildiği uygun performans
yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin kurulması ve sürdürülmesinden Şirket Yönetimi
sorumludur.
Yönetim, hata ve hileyi önleme ve tespit etme ile Zorlu Enerji faaliyetlerine ilişkin
kanun ve yönetmelikleri tanımlamak ve bunlara uyulmasını sağlamaktan
sorumludur.
Yönetim, açıklamaların ve Seçilmiş Bilgiler’in hazırlanması ve sunumunda yer alan
personelin düzgün bir şekilde eğitildiğinden, bilgi sistemlerinin düzgün şekilde
güncellendiğinden ve raporlamadaki tüm değişikliklerin önemli iş birimlerini
içerdiğinden emin olmakla sorumludur.
Sorumluluğumuz
Sorumluluğumuz, sınırlı güvence çalışması yürüterek gerçekleştirilen işlemler ve
elde edilen kanıtlara dayanılarak bağımsız bir sınırlı güvence sonucuna ulaşmaktır.
Güvence çalışmamız, Uluslararası Güvence Standartları ve bilhassa Tarihsel Finansal
Bilgilerin Denetlenmesi ve Gözden Geçirilmesi Dışındaki Güvence Hizmetleri’ne
ilişkin Uluslararası Standart’a (ISAE 3000) göre gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
Standart, Seçilmiş Bilgiler'in önemli hata ve yanlışlık içermediği konusunda sınırlı
güvence sağlamak için çalışmamızı planlamamızı ve yürütmenizi gerektirir.
Kalite Kontrole İlişkin Uluslararası Standart’ı (ISQC 1) uygulamakta ve bu doğrultuda
ilişkili etik ve profesyonel standartlar ve kanun veya yönetmelik gerekliliklerine
uygun dokümante edilmiş politikalar ve süreçleri içeren kapsamlı bir kalite kontrol
sistemi muhafaza etmekteyiz.
Dürüstlük, tarafsızlık, profesyonel yetkinlik ve gerekli özen gösterilmesi, gizlilik ve
profesyonel davranış temel ilkelerini belirleyen Muhasebe Meslek Mensupları için
Uluslararası Etik Standartları Kurulu’nun yayınlandığı Profesyonel Muhasebeciler
için Etik Kurallar’ın bağımsızlık ve diğer etik gerekliliklerine uyum göstermekteyiz.

Uygulanan Prosedürler
Seçilmiş Bilgiler ile ilgili sunulan sınırlı güvence, başta Seçilmiş Bilgiler'e sunulan
bilgilerin hazırlanmasından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması,
analitik prosedürler ve gerektiğinde diğer kanıt toplama prosedürlerini uygulamayı
içermektedir. Bu prosedürler şunları içermektedir:
Seçilmiş Bilgiler’de yer alan bilginin sağlanmasından sorumlu kurumsal ve iş
birimi düzeyindeki ilgili personelle yapılan görüşmeler,
• Raporda yer alan Raporlama Kılavuzu’nu Seçilmiş Bilgiler’i ölçmek ve
değerlendirmek için kullanmak,
• Seçilmiş Bilgiler’e ilişkin temel süreç ve kontrollerin tasarımını ve uygulamasını
değerlendirmek,
• Seçilmiş Bilgiler’in raporlama dönemine yönelik olarak hazırlanması amacıyla
yapılan hesaplamaları örneklem bazında yeniden gerçekleştirilmek,
• Rapor’da Seçilmiş Bilgiler’in açıklama ve sunma biçiminin, Zorlu Enerji’nin
sürdürülebilirlik performansına yönelik genel bilgi ve tecrübemizle uyumlu olup
olmadığını değerlendirmek,
• Seçilmiş Bilgiler’de sunulan bilgileri ilgili bilgi kaynakları ile karşılaştırmak ve
ilgili bilgi kaynaklarında yer alan tüm bilgilerin Seçilmiş Bilgiler’e dahil edilip
edilmediğini belirlemek,
• Seçilmiş Bilgiler’de sunulan bilgileri Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik
performansıyla ilgili genel bilgi ve tecrübemizle uyumlu olup olmadığını
belirlemek amacıyla okumak.
Sınırlı güvence çalışması kapsamında yapılan işlemler, doğası ve zamanlaması gereği
– ve daha az kapsamlı olarak – makul bir güvence çalışmasından farklılık
göstermektedir. Dolayısıyla sınırlı bir güvence çalışmasında elde edilen güvence
düzeyi, makul bir güvence çalışması kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır.
•

Sınırlamalar
Herhangi bir iç kontrol yapısının doğasında olan sınırlamaları nedeniyle, Seçilmiş
Bilgiler'de sunulan bilgiler hataları veya usulsüzlükleri içerebilir ve tespit
edilemeyebilir. Çalışmalarımız, yıl boyunca sürekli olarak gerçekleştirilmediğinden
ve uygulanan prosedürler örnekleme bazında yapıldığından, iç kontrollerin
Rapor'un hazırlanması ve sunumu üzerindeki tüm eksikliklerini saptamak için
düzenlenmemiştir.

Sonuç
Sonucumuz bu raporda açıklanan konularda oluşturulmuştur ve bunlara tabidir.
Elde ettiğimiz kanıtların sonuçlarımıza dayanak oluşturmak için yeterli ve uygun
olduğuna inanıyoruz.
Yapılan çalışma ve elde edilen kanıtlar neticesinde, yukarıda belirtildiği üzere, Zorlu
Enerji Sürdürülebilirlik Raporu'nda Raporlama Kılavuzu kısmında yer alan Seçilmiş
Bilgiler’in tüm önemli yönleriyle Raporlama Kılavuzu kısmında açıklamaları yer alan
raporlama kriterlerine uygun olarak sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep
olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Sözleşme şartlarımıza uygun olarak, Seçilmiş Bilgiler üzerine bu bağımsız sınırlı
güvence raporu, Zorlu Enerji’ye raporlamak amacıyla hazırlanmıştır ve başka
herhangi bir amaçla kullanılmak amacıyla hazırlanmamıştır.
Kullanım kısıtlaması
Raporumuz, Zorlu Enerji’den başka herhangi bir amaçla veya herhangi bir bağlamda
hak kazanmak isteyen başka kişi veya kurumlar tarafından kullanılmasına veya
dayanak oluşturulmasına uygun değildir. Raporumuza veya bir kopyasına erişimi
olan ve raporumuzu (veya herhangi bir bölümünü) dayanak kabul eden Zorlu Enerji
dışındaki herhangi bir tarafın sorumluluğu kendisine aittir. Kanunların izin verdiği
ölçüde yürütmüş olduğumuz bağımsız güvence raporumuzla veya ulaşmış
olduğumuz sonucumuzla ilgili olarak Zorlu Enerji haricinde hiçbir kişi veya kuruma
karşı sorumluluk kabul etmemekteyiz.
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