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Raporumuz Hakkında
Zorlu Enerji Grubu olarak 2011 yılına ait ekonomik, çevresel ve
sosyal performansımızı, ikinci sürdürülebilirlik raporumuzla
paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.
Bu sayede kilit paydaşlarımıza, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya
çıkan etkilerimizi yönetme konusunda attığımız ölçme, izleme ve
iyileştirme adımlarını değerlendirme fırsatı da vermek istiyoruz.
Bu rapor bugün ve gelecekte, paydaşlarımızın sürdürülebilirlikle
ilgili önceliklerini inceleyeceğimiz ve çözümlere yönelik yaptığımız
çalışmaları paylaşacağımız en önemli iletişim araçlarından biri
olacaktır.

Raporumuzun Kapsamı ve Kısıtlamalar

Bu rapor bugün ve
gelecekte, paydaşlarımızın
sürdürülebilirlikle ilgili
önceliklerini inceleyeceğimiz
ve çözümlere yönelik
yaptığımız çalışmaları
paylaşacağımız en önemli
iletişim araçlarından
biri olacaktır.

Bu raporda yer alan bilgiler, 1 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri
arasında, Zorlu Enerji Grubu’nun Türkiye sınırları içinde gerçekleşen
faaliyetlerini kapsıyor.
Stratejik konuların belirlenmesinde Grubumuzun tüm iş alanlarını
ve tesislerini dikkate aldık. Raporda yer alan finansal ve çevresel
veriler ağırlıklı olarak, Grubun 2011 yıl sonu itibariyle Türkiye sınırları
içindeki toplam kurulu gücünün % 81’ini oluşturan ve Grubumuzun
halka açık tek şirketi olan Zorlu Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.’ye
aittir.

Raporumuzun İlkeleri
Raporumuzu, küresel düzeyde kabul görmüş Küresel Raporlama
Girişimi GRI (Global Reporting Initiative) G3 Sürdürülebilirlik
Raporlaması Rehberi’ni ve GRI Elektrik Üreticileri Sektör Eki’ni
(EUSS - Electric Utilities Sector Supplement) temel alarak ve GRI
A seviyesine uygun olarak hazırladık.
www.globalreporting.org
GRI’ın önemlilik, paydaş katılımı, sürdürülebilirlik bağlamı ve
bütünlük prensiplerine ek olarak, özellikle stratejik sürdürülebilirlik
konularımızı belirlerken, proje finansmanındaki sosyal ve çevresel
riskleri belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek için gönüllü
olarak oluşturulan Ekvator Prensipleri’nin gerektirdiği, Uluslararası
Finans Kurumu IFC’nin Çevresel Sosyal Sürdürülebilirlik Performans
Standartları’nı dikkate aldık.
www.equator-principles.com

Gelecek Raporumuz
2012 yılı sürdürülebilirlik performansımızı aktarmayı hedeflediğimiz
gelecek raporumuzu, 2013 yılının ikinci yarısında yayınlamayı
planlıyoruz.
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PAYDAŞLARIMIZA
MESAJIMIZ
Hem ülkemizin hem de
Grubumuzun büyüme
hedeflerine önemli
etkisi olacak yerli ve
yenilenebilir enerji
kaynaklarıyla elektrik
üretimi ve emniyetli ve
güvenilir enerji tedariği,
öncelikli konularımızın
başında yer alıyor.

Değerli Paydaşlarımız,
Türkiye ekonomisi için kilit öneme sahip olan enerji sektörünün
aktif bir üyesiyiz. 19 yıllık geçmişimizde Zorlu Grubu’nun 60 yıla
varan deneyimi ve bilgi birikiminden aldığımız güçle, bir yandan
kurumsal yapımızı güçlendirirken diğer yandan ekonomik anlamda
doğru yatırımlar yaparak sürekli bir büyüme kaydettik. Bu
büyümeyi gerçekleştirirken ve paydaşlarımıza verdiğimiz ekonomik
taahhütleri yerine getirirken tüm yatırımlarımıza, sosyal ve çevresel
sorumluluklarımızı önceliklendiren bir anlayışla yön verdik.
Zorlu Enerji Grubu’nun sürdürülebilirlik performansını aktardığımız
bu ikinci raporla, sürdürülebilirlik çerçevesindeki etkilerimize yönelik
2011 yılına ait önemli gelişmelerin, yaşadığımız zorluk ve başarıların
yanı sıra etkilerimizi azaltma faaliyetlerimizi, gelecek planlarımızı ve
hedeflerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
Sürdürülebilirlikle ilgili yöneteceğimiz etki alanlarımızı belirlerken,
iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması ve enerji arz güvenliği
gibi yaşamsal konulara üst düzeyde önem verdik. Yöneticilerimiz
ve çalışanlarımızla yaptığımız toplantılarla önümüzdeki dönemde
odaklanacağımız konuları belirledik.
Hem ülkemizin hem de Grubumuzun büyüme hedeflerine önemli
etkisi olacak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretimi
ve emniyetli ve güvenilir enerji tedariği, öncelikli konularımızın başında
yer alıyor.
Türkiye’de hâlâ özel sektör yatırımlarını teşvik edecek tatmin edici
düzeyde bir yapı tesis edilemediği gibi, tam anlamıyla serbest
bir enerji piyasası da mevcut değil. Buna rağmen yatırımlarımıza
devam ediyoruz. 2011 enerji ithalatı faturası 48 milyar ABD
dolarını bulan ve enerji talep artışı dünya ortalamasının üzerinde
olan Türkiye’de enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesine katkıda
bulunmak için Grup olarak, yerli ve yenilenebilir kaynakların
maksimum düzeyde kullanılması ilkesini temel alıyoruz. 2011 yıl
sonu itibariyle Grubumuzun 745 MW olan yurt içi toplam kurulu
gücü, 2012 Ocak ayında 771 MW’a ulaştı. Kapasitemizin % 35’ini
yenilenebilir enerji yatırımlarından sağlıyoruz.
Uluslararası WWF - Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın Enerji
Raporu’nda, gereken önlemlerin alınması ile 2050 yılında
dünyadaki tüm enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından
sağlanabileceği öngörülüyor.
Zorlu Enerji Grubu olarak, 2011 yılında özellikle jeotermal santral
projelerimizle, Türkiye’nin enerji üretiminde kaynak çeşitliliği
yaratma hedefine yönelik ufuk açan adımlar attık. Mevcut 15 MW
kapasiteli Kızıldere’deki santralimize ek olarak aynı bölgede 80
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Çevresel etkilerimizi önceliklendirirken dünyamızı tehdit eden
sorunlara önem veriyoruz. Emisyonların Azaltılması ve İklim Koruma
öncelikle yöneteceğimiz sürdürülebilirlik konusu olarak öne çıkarken,
bu sorunun çözümüne hizmet eden Enerji Verimliliği de stratejik
konularımızın başında yer alıyor.

MW kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük jeotermal

Yüksek riskli işlerin söz konusu olduğu bir sektörün

elektrik santralinin 2013’te tamamlanması hedefiyle

üyesi olmamıza rağmen, bu raporlama döneminde de,

çalışmalarımıza hız verdik. Ayrıca, Alaşehir ve Simav

aldığımız önlemler ve çalışanlarımızın azami dikkati

jeotermal sahalarımızda yeni yatırımlar için gerekli

sayesinde, Grubumuzda sadece 3 kaza yaşanırken, ne

araştırma çalışmalarına başladık.

mutluyuz ki hiç ölümlü kaza yaşanmadı. Sürekli olarak
hedefimiz tüm Grup şirketlerimizde sıfır kaza oranına

Bu santrallerin, sadece Türkiye’nin yenilenebilir kaynak

ulaşmak ve bunu korumaktır.

çeşitliliği yaratma hedefine katkı sağlamakla kalmayan,
bölgelerine doğal tarım ve istihdamın desteklenmesi

Grup olarak sosyal sorumluluk çalışmalarımızda öncelikle,

yoluyla katma değer yaratan, sürdürülebilirliği birçok

tesislerimizin bulunduğu ve faaliyette olduğumuz

boyutuyla hayata geçiren projelere dönüşmesini

yörelerde yaşayan halka ulaşmayı hedefledik. Çevreye

hedefliyoruz.

ve yaşadığı dünyaya duyarlı genç nesillerin yetişmesi
amacıyla başlattığımız Enerjimiz Çocuklar İçin Projesi ile

Grubumuz 2011 yılında, 135 MW kapasiteli Gökçedağ

yalnızca 2011 yılında 72 bin çocuğa ulaştık.

Rüzgâr Santrali için geliştirdiği sürdürülebilir çevre
uygulamaları ile dünyanın en büyük araştırma ve

İkizdere’de faaliyette olan Hidroelektrik Santrali’nin

danışmanlık gruplarından biri olan Frost&Sullivan

kapasitesini lisansımızın gerektirdiği şekilde

tarafından verilen Rekabet Stratejisinde İnovasyon

18,6 MWm’den 78 MWm’ye yükseltmek için yatırım

Ödülü’nü almaya hak kazandı.

kararını almadan önce yöre halkı, yerel yönetimler ve
bilim insanlarıyla görüş alışverişinde bulunduk ve enerji

Hedefimiz Grubumuzun kurulu gücünü, yurt içinde

sektörüne örnek olacak, İkizdere Hidroelektrik Santrali

ağırlıklı yerli ve yenilenebilir kaynaklarla olmak üzere,

Rehabilitasyon Projesi Paydaş Katılım Stratejisi ve

2015 yılı sonuna kadar yurt içi ve yurt dışında toplam

Uygulama Planı’nı hazırladık.

1.500 MW’a yükseltmektir.

konusu olarak öne çıkarken, bu sorunun çözümüne hizmet eden
enerji verimliliği de stratejik konularımızın başında yer alıyor.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye’de ISO 14064-1 Sera Gazı
Emisyon Doğrulama Standardı belgesini alan ilk enerji şirketi oldu.
İzleme çalışmaları, 2011’de Zorlu Enerji’nin faaliyetlerinden kaynaklanan
doğrudan CO2 emisyonlarımızın yüzde 11, dolaylı CO2 emisyonlarımızın
ise yüzde 3 oranında azaldığını gösterdi.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 2010 yılında Türkiye’den katılan ilk ve
tek enerji şirketi olarak yer aldığı dünyanın 60 ülkesinde uygulanan
en kapsamlı çevre projelerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi’ne
ikinci kez katıldı. Proje kapsamında sera gazı salımı ile iklim değişikliği
riskleri yönetim stratejilerimizi ve yaptığımız çalışmaları kamuoyuyla
şeffaf olarak paylaşmamız sonucunda Türkiye Karbon Saydamlık
Liderliği Ödülü’nün sahibi olduk.
17. ICCI Uluslararası Enerji & Çevre Fuarı ve Konferansı sırasında
sunulan ‘Enerji Ödülleri 2010’ kapsamında Yılın En Verimli Yenilenebilir
Enerji Tesisi kategorisinde Gökçedağ Rüzgâr Enerji Santralimiz ve
Kızıldere Jeotermal Enerji Santralimiz ile iki ödül kazandık.
Tüm bu başarılar işimizi daha iyi ve daha sorumlu yapmaya devam
etmemiz için bize güç veriyor ve bunları sizlerle paylaşmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. Dileğimiz bu paylaşımın karşılıklı olmasıdır.
Önümüzdeki raporlama döneminde mevcut iletişim platformlarımızı
geliştirmeyi ve siz paydaşlarımızın sürdürülebilirlik çerçevesinde
işimizle doğrudan ilişkisi olan fikir ve taleplerinizi düzenli
olarak öğrenebilmeyi istiyoruz. Amacımız, gelecek dönemlerde
odaklanacağımız stratejik sürdürülebilirlik konularımızla
birlikte iyileştirme aksiyon ve hedeflerimizi geri bildirimlerinizle
şekillendirmektir. Bu raporda yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı ve diğer
fikir ve önerilerinizi bizimle paylaşmanız, sizler için daha fazla değer
yaratmamıza yardımcı olacaktır.
Saygılarımızla,

İbrahim Sinan Ak
Zorlu Enerji Genel Müdürü

Selen Zorlu Melik
Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi

Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik etkilerimizi,
Sosyal etkilerimizi en yoğun hisseden çalışanlarımızın

mevcut ve planlanan tesislerimizin bulunduğu yörelerde

mutluluk, sağlık ve güvenliği ile tesislerimizin bulunduğu

benzer çalışmalarla değerlendirip, faaliyetlerimize bu

yörelerde yaşayan yerel halka karşı sorumluluklarımız,

değerlendirmeler çerçevesinde devam edeceğiz.

öncelikli sosyal sürdürülebilirlik konularımız olarak öne

Çevresel etkilerimizi önceliklendirirken dünyamızı tehdit

çıkıyor.

eden sorunları dikkate aldık. Emisyonların azaltılması ve
iklim koruma öncelikle yöneteceğimiz sürdürülebilirlik
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KURUMSAL
PROFİLİMİZ
Zorlu Enerji Elektrik
Üretim A.Ş.’nin
müşteri portföyü
içinde konutlar,
siteler, hastaneler,
alışveriş merkezleri,
süpermarketler, oteller,
okullar ve sanayi
kuruluşları bulunuyor.

Zorlu Enerji Grubu, yurt içinde üretim (elektrik ve buhar), işletme
ve bakım, santral yapımı, ticaret (elektrik ve doğal gaz) ve dağıtım
(doğal gaz) alanlarında 14 şirketle faaliyet gösteriyor.

Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu

Türkiye’ye ek olarak, Rusya, Pakistan, İsrail, Yunanistan, Kuveyt’te
faaliyet gösteren Grubun yurt dışı operasyonları bu raporun
kapsamı dışındadır.

493 MW

Aralarında perakende, gıda, sağlık, enerji, sanayi ve turizm
sektörlerinin bulunduğu geniş bir yelpazede elektrik sağlayan Grup
şirketi Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.‘nin müşteri portföyü içinde
konutlar, siteler, hastaneler, alışveriş merkezleri, süpermarketler,
oteller, okullar ve sanayi kuruluşları bulunuyor.
Zorlu Enerji Grubu’nun halka açık tek şirketi olan Zorlu Enerji
ve Elektrik Üretim A.Ş.‘nin % 32 oranındaki hissesi İMKB ulusal
pazarında ZOREN sembolü ile işlem görüyor.

%17.5

%32

%4.8

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A. Ş. Elektrik Satışı (Milyon kWh)

2.137 kWh

135 MW

Faaliyetteki Santraller
5 Doğal Gaz
1 Rüzgâr

113 MW

15 MW 15 MW

7 Hidroelektrik 1 Motorin 1 Jeotermal

Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücü ve Mevcut Lisanslar (727 MW - Türkiye)
(Türkiye Toplam Yenilenebilir Kurulu Gücünün % 3,8’i)

125 MW

245 MW

357 MW

Yenilenebilir Enerji Santralleri ve Mevcut Lisanslar
9 Hidroelektrik 3 Rüzgâr 4 Jeotermal

%83

%17

Erkek
Kadın

Zorlu Holding A.Ş.
Halka Açık
Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
Diğer ve Zorlu Grubu

2.298 kWh

(Türkiye Toplam Kurulu Gücünün % 1,5’i)

Çalışanlarımız (Çalışan Sayısı 910)

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Ortaklık Yapısı (30.06.2012)

%45.7

Toplam Kurulu Güç (771 MW - Türkiye)

590 kWh
644 kWh

Lüleburgaz
L
urga
az
az
Tra
akya Bölges
ölgesii
ölg

2010

Riz
Ri
ize

Yalova
Bursa
sa
a

2011

Eskişehir

Elektrik (üretim)
Elektrik (ticari)

Kars

Tokat
Erzurum

Ankara
Erzincan
n
Tuncelii

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A. Ş. Müşteriler

%55

%43

Kayseri

%2

Van
Denizli

TEDAŞ Dengeleme ve Uzlaştırma Sistemi
Zorlu Grubu Şirketler
Diğer

Osma e
Osmaniye

Gaziantttep
e
ep

2011 Elektrik Üretimi
*2,7 Milyar kWs
*Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. ve
Rotor Elektrik Üretim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen toplam üretim miktarıdır.
(Türkiye’de Serbest Üreticiler Tarafından Üretilen Toplam Elektriğin %4,4’ü)
2011 Buhar Satışı
583.046 Ton
Doğal Gaz Ticareti*
409 Milyon sm3
*Zorlu Doğal Gaz İthalat, İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ve Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.Ş.
Doğal Gaz Dağıtımı** 306 Milyon sm3 5 Şehir, 17 Yerleşim Alanı 85.415 Abone
**Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ve Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
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Zorlu Enerji Grubu Faaliyet Alanları

Zorlu Enerji Grubu Faaliyet Alanları

Hidroelektrik

Hidroelektrik

Doğal gaz santralleri

Jeotermal

Doğal gaz santralleri

Rüzgâr

Jeotermal

Doğal gaz dağıtım

Rüzgâr

Doğal gaz dağıtım

13

Elektrik Üretimi - Faaliyetteki Santraller
Şirket Adı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.

Rotor Elektrik Üretim A.Ş.

Doğal Gaz Dağıtım

ZOREN
Payı

Lokasyonlar

Faaliyetteki Santraller

Kapasite

Müşteriler

% 100

Lüleburgaz

Doğal Gaz Kojenerasyon
Santrali

148,2 MW Elektrik
+ 239 ton/saat
Buhar

Zorlu Grubu’na
ait ve diğer
tekstil fabrikaları,
ulusal şebeke

% 100

Bursa

Doğal Gaz Kombine Çevrim
Santrali

90 MW Elektrik

Fabrikalar ve
şebeke

% 100

Kayseri

Doğal Gaz Kombine Çevrim
Santrali

188,5 MW Elektrik

Fabrikalar ve
şebeke

Diğer Şirketlerimiz

% 100

Yalova

Doğal Gaz Kojenerasyon
Santrali

15,9 MW Elektrik +
30 ton/saat Buhar

Fabrikalar ve
şebeke

Şirket Adı

% 100

Ankara

Doğal Gaz Kombine Çevrim
Santrali

50,3 MW Elektrik

Fabrikalar ve
şebeke

Tokat Ataköy

Hidrolik Rezervuarlı Enerji
Santrali

5,5 MW Elektrik

Şebeke

Eskişehir-Beyköy

Hidrolik Kanal Tipinde
Enerji Santrali

16,8 MW Elektrik

Şebeke

Kars-Çıldır

Hidrolik Rezervuarlı Enerji
Santrali

15,4 MW Elektrik

Şebeke

Rize-İkizdere

Hidrolik Kanal Tipinde
Enerji Santrali

18,6 MW Elektrik

Şebeke

Erzurum-Kuzgun

Hidrolik Rezervuarlı Enerji
Santrali

20,9 MW Elektrik

Şebeke

Tunceli-Mercan

Hidrolik Kanal Tipinde
Enerji Santrali

20,4 MW Elektrik

Şebeke

Erzincan-Tercan

Hidrolik Rezervuarlı Enerji
Santrali

15 MW Elektrik

Şebeke

Denizli-Kızıldere

Jeotermal Enerji Santrali

15 MW Elektrik

Şebeke

Van-Engil

Termik Basit Çevrim Enerji
(Motorin) Santrali

15 MW Elektrik

Mevcut değil

OsmaniyeGökçedağ

Rüzgâr Enerji Santrali

135 MW Elektrik

Şebeke

-

% 85

Şirket Adı

ZOREN
Payı

Dağıtım Bölgesi

Şehirler

Abone Sayısı

Müşteriler

-

Trakya

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

61.752

Konutlar
ve sanayi
kuruluşları

-

Güneydoğu
Anadolu

Gaziantep, Nizip

23.663

Konutlar
ve sanayi
kuruluşları

Pazarlar

Faaliyet Alanı

Müşteriler

Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat
Ticaret A.Ş.

Türkiye,
Rusya,
Pakistan

Anahtar teslim inşaat, montaj, fizibilite, mühendislik çalışmalarıyla
enerji sektörü için projeler geliştirme ve uygulama

Enerji şirketleri

Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım
Hizmetleri A.Ş.

Türkiye ve
Yunanistan

Enerji santralleri için işletme ve bakım hizmetleri

Tüm Grup
santralleri
ile üçüncü
şahıslara ait
sekiz adet
santral

Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat, İhracat ve
Toptan Ticaret A.Ş.

Türkiye

Elektrik enerjisinin yurt içinden ve serbest bölgelerden satın alınarak, Serbest tüketiyurt içinde toptan veya doğrudan satışı ya da yurt dışı ülkelere ihraç ciler ve ticari
edilmesi
müşteriler

Zorlu Doğal Gaz İthalat, İhracat ve Toptan
Ticaret A.Ş.

Türkiye

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG)
yurt içinden ve yurt dışından satın alınarak yurt içinde satışı ve yurt
dışı ülkere ihraç edilmesi

Dağıtım
şirketleri, elektrik santralleri,
diğer taşıtanlar

Zorlu Enerji ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Türkiye

İnşaat, onarım, bakım ve danışmanlık hizmetleri

Yurt içi ve yurt
dışındaki enerji
ve endüstriyel
tesisler

Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.Ş.

Türkiye

Yurt içinden ve yurt dışından spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)
toptan alım ve satımı, ithalat ve ihracatı

Dağıtım
şirketleri, elektrik santralleri,
diğer taşıtanlar

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz
Dağıtım A.Ş.

Elektrik Üretimi - Devam Eden Yatırımlarımız
Şirket Adı

ZOREN
Payı

Lokasyonlar

Mevcut Lisanslar

Kapasite

Faaliyete Alma
Yılı

Raporlama Dönemindeki Önemli Değişiklikler

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.

-

Denizli-Kızıldere

Jeotermal Enerji Santrali

80 MW Elektrik

2013

Üretim Yatırımları

Gazdaş

Fizibilite çalışmaları sürmekte olan Tirebolu Hidroelektrik
Santrali ile ilgili ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)
süreci devam etti.

2011 yıl sonu itibariyle abone sayısı Trakya’da 61.720,
Gaziantep’te 23.663’e ulaştı.

Elektrik Üretimi - Fizibilite Aşamasındaki Santrallerimiz
Şirket Adı

ZOREN
Payı

Lokasyonlar

Mevcut Lisanslar

Kapasite

Faaliyete Alma
Yılı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

% 100
% 100

Kütahya-Simav

Jeotermal Enerji Santrali

Mevcut değil

Mevcut değil

Dalaman Çayı

(Sami Soydam) Hidroelektrik Santrali

124 MW Elektrik

Mevcut değil

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.

-

Giresun-Tirebolu

Hidroelektrik Santrali

60 MW Elektrik

Mevcut değil

Rize-İkizdere

Hidroelektrik Santrali

60 MW Elektrik

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Mevcut değil

% 73

Manisa-Alaşehir

Jeotermal Enerji Santrali

30 MW Elektrik

Mevcut değil

% 85

OsmaniyeDemirciler

Rüzgâr Enerji Santrali

60 MW Elektrik

Mevcut değil

% 85

OsmaniyeSarıtepe

Rüzgâr Enerji Santrali

50 MW Elektrik

Mevcut değil

Zorlu Rüzgâr Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

% 85

Şirket merkezi:
İstanbul

Mevcut değil

Mevcut değil

Mevcut değil

Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş.

% 80

Şirket merkezi:
İstanbul

Mecvut değil

Mecvut değil

Mecvut değil

Rotor Elektrik Üretim A.Ş.
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Lüleburgaz Doğal Gaz Santrali’nin 13.01.2012 tarihi
itibariyle elektrik kurulu gücü 122,5 MWe’den 148,2
MWe’ye, buhar kapasitesi de 180 ton/s’den 239 ton/s’e
yükseltildi.
30 MW güce sahip olacak Alaşehir Jeotermal Enerji
Santrali’nde 2040’a kadar üretim lisansı aldık ve
2014’te üretime başlayabilmek için Amerikan Ticaret ve
Kalkınma Ajansı’ndan sahada yapılacak jeolojik ve
jeofizik araştırmalar için 394 bin ABD doları hibe alarak
projeye önemli bir finansman kaynağı yaratmış olduk.

Gaziantep, Nizip, Kırklareli, Lüleburgaz, Babaeski,
Çerkezköy ve beldelerinde toplam 2.407 kilometre
polietilen, 328 kilometre çelik boru ve 188 kilometre servis
hattı imal edildi.

Diğer
2012 tarihi itibariyle, Zorlu Holding ve Zorlu Enerji
bünyesinde 11 yıldır farklı görevler üstlenen
İbrahim Sinan Ak, Zorlu Enerji Genel Müdürlüğü’ne
getirildi.
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STRATEJİMİZ VE
YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ
Etkin, pazar ve müşteri odaklı çalışmalarımızla ‘hissedarlarımız,
çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratmak’,
iş anlayışımızın temelini oluşturuyor. Sürdürülebilirlik stratejimizi
şekillendirirken kilit paydaşlarımızın fikir ve önerilerini de dikkate
alıyor ve değerlendiriyoruz.

ÖDÜLLERİMİZ VE
BAŞARILARIMIZ

2011
Capital Dergisi’nin ‘En Beğenilen Şirketler’ enerji sektörü
araştırmasında; teknoloji, yenilikçilik, sorumluluk, müşteri,
çalışan ve hissedar memnuniyetindeki başarılarımızla 2.
sırada yer aldık.
Bağımsız araştırma şirketi GfK Türkiye tarafından
gerçekleştirilen ‘İtibar Yönetimi ve Kurumsal Algı
Araştırması’nda Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., itibarı en
yüksek enerji şirketi oldu.

2010
Mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcımız İbrahim
Sinan Ak, uluslararası Naseba Grubu tarafından ‘Yılın
CFO’su’ seçildi.

Dünya nüfusuyla birlikte ihtiyaçların artması, buna karşın
enerji kaynakları başta olmak üzere doğal kaynakların
sınırlı olması nedeniyle enerji sektörünün misyonu
günümüzde daha kritik bir önem kazandı.
Zorlu Enerji Grubu olarak bu misyonun bilinciyle,
çalışmalarımız sırasında çevreden kaliteye, çalışan
sağlığından toplumsal sorunlara kadar pek çok alanda
kendimizi sorumlu hissediyoruz. Entegre sürdürülebilirlik
yaklaşımımızın temel prensipleri; kurumsal yönetim
ilkelerine bağlı sorumlu iş yapmak, çalışanlarımızın
mutluluk, sağlık ve güvenliğini sağlamak, çevreyi ve
doğal kaynakları korumak, paydaşlarımızla açık ve
düzenli diyalog kurmak ve toplumsal ve kültürel hayata
katkı sağlamaktır.
Vizyonumuzu, enerjinin her dalında Türkiye’de lider,
dünyada da bölgesel bir güç olmak ve misyonumuzu,
çevreye uyumlu, güvenli, kaliteli, sürdürülebilir enerji
üretmek ve dağıtmak; etkin, pazar ve müşteri odaklı
çalışmalarımızla hissedarlarımız, müşterilerimiz ve
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çalışanlarımız için değer yaratmak olarak tarif ettik.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN
Global Compact) imzalayarak kurulduğumuz günden
bu yana benimsediğimiz ilke ve değerleri, küresel
sosyal sorumluluk boyutuna taşıdık. İnsan hakları ve
çevreye saygı, sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması,
yolsuzlukla mücadele, kaliteli üretim ve sosyal sorumluluk
bilincini esas alan bu sözleşmeyle, iyi bir ‘kurumsal
vatandaş’ olacağımızın sözünü verdik.
Altı temel kurumsal değerimizden biri, insana, çevreye
ve enerji kaynaklarına saygı’dır. Yatırımlarımızda üretime
katkı yaratan, istihdam olanağı sunan, enerji arzındaki
sürekliliği sağlayan, doğaya, kültüre ve insan yaşamına
saygılı projeler üretmeyi hedefliyoruz. Doğal kaynakların
ve kültürel değerlerimizin geleceğe aktarılması için
sorumlu hareket ediyoruz. Yerli, yenilenebilir ve temiz
enerji kaynakları ile yeni teknolojilere büyük önem
veriyoruz.
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Sürdürülebilirlik anketine katılan
çalışanlarımızın % 68’i diyor ki...
‘Zorlu Enerji Grubu,
tüm iş süreçlerini şeffaflık,
adillik, hesap verebilirlik ve
sorumluluk (kurumsal yönetim)
ilkelerine bağlı şekilde yönetir.’

Kurumsal Yönetim
Zorlu Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu,
şirketin ekonomik, çevresel ve sosyal performansına
paralel olarak kurumsal yönetim uygulamalarından da
sorumludur.
Zorlu Enerji Yönetim Kurulu, 2012 yılı itibariyle, iki
bağımsız, dört icrada görevli olmayan ve bir de icrada
görevli üyeden oluşur. Bağımsız üyeler, SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri tebliğinde yer alan bağımsızlık
kriterlerini taşır. Bağımsız üyeler, iş hayatının profesyonel
isimlerinden seçilir, böylece şirketlere ilişkin kararlarda
bağımsız ve tarafsız bir bakış açısı sağlanması amaçlanır.
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri
farklı kişiler tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulu
Başkanı, icrai bir göreve sahip değildir.
Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin belirlediği ücret
politikasına uygun olarak, aldıkları sorumluluk, bilgi,
beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi ve sarf ettikleri
zaman gibi unsurlar dikkate alınarak ücretlendirilir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları ve
ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin
oluşturulmasında, Grubun uzun vadeli hedefleri de
dikkate alınır.
Yünetim Kurulu, Grubun sürdürülebilirlik yönetimi
konusundaki performansını yılda bir kez gerçekleştirilen
Hedeflerle Yönetim Toplantısı’nda, daha önce tespit
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edilmiş yıllık hedefler çerçevesinde değerlendirir. Grup
şirketlerimiz, sürdürülebilirlik riskleri de dahil olmak üzere
risk yönetimi ve iç kontrolün sağlanması amacıyla SAP
sistemini kullanır. SAP sistemi vasıtasıyla işletmelerdeki
tüm entegre iş süreçlerinin bilgisayar sistemleri üzerinde
yürütülmesi ve kaydedilmesi sağlanarak işletmeye hız ve
verimlilik kazandırılır. Oluşan her kademedeki sorun, ilgili
yöneticiye iletilir ve çözümlenir. Yönetim Kurulu mevcut
ve potansiyel risklerini tanımlamış ve bu risklere yönelik
politikaları belirlemiştir.
Hissedarlar, Yatırımcı İlişkileri birimi ile web sitesi
üzerindeki e-posta aracılığı ile doğrudan iletişim kurabilir.
Haftalık olarak düzenlenen Koordinasyon Toplantısı,
Grubun tüm şirket ve organlarından temsilcilerin iletişim,
bilgi aktarımı ve temsil mekanizmasıdır.

Entegre Yönetim Sistemleri
Grup şirketlerimizden Zorlu Enerji, Zorlu Endüstriyel,
Zorlu O&M ve Zorlu Doğal’da grubumuzun
sürdürülebilirlik performansını destekleyen entegre
yönetim sistemleri mevcuttur. Bunlar; ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği
Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’dir.
Ayrıca Zorlu Enerji’de ISO 14064-1 Sera Gazı Doğrulama
Standardı mevcuttur.
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Kamu Politikası Geliştirme Faaliyetlerimiz
Zorlu Enerji Grubu çalışanları ve yöneticileri, kamu politikalarına
bağlı kurum politika ve stratejileri geliştirmek ve bu yönde yürütülen
faaliyetlere katkıda bulunmak amacıyla yoğun mesai yapar ve kamu
ile ilişkileri güçlendirmek, ilgili mevzuat ve düzelemelere yönelik görüş
bildirmek üzere toplantılara katılırlar.
Zorlu Enerji Grubu olarak 2011 Aralık ayında, Durban’da düzenlenen
17. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar
Konferansı’nda Başkan düzeyinde temsil edildik ve tüm hükümetlerin
2°C Bildirisi’ni kabul etmelerinin kritik önemini vurgulayarak,
Grubumuzun iklim koruma konusundaki potansiyelini kullanmada ne
kadar istekli olduğunu ortaya koyduk.

ENERJİ
SEKTÖRÜNÜN
EN İTİBARLI
ŞİRKETİ

Zorlu Enerji Grubu’nun, gerçekleştirdiği çalışmaların
toplumdaki yansımasını ve nasıl algılandığını ölçmek
amacıyla bağımsız bir araştırma kuruluşuna yaptırdığı
itibar araştırmasının verilerine göre, Grubumuzun
enerji sektörünün en itibarlı şirketi olduğu belirlendi.
Saha süreci Ağustos-Kasım 2011 tarihleri arasında
gerçekleştirilen araştırma kapsamında 1.658 kişi ile yüz
yüze, 510 kişi ile online olmak üzere Zorlu Enerji Grubu
çalışanları, müşterileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri,
potansiyel müşteriler, medya temsilcileri, kamu kuruluşları,
akademisyenler ve yerel halktan oluşan toplam 2.188 kişiyle
görüşme yapıldı. Zorlu Enerji Grubu, 71,2 itibar endeks
puanı ile enerji sektörünün en itibarlı şirketi olarak öne çıktı.
Mevcut müşterileri ve sivil toplum kuruluşları Zorlu Enerji
Grubu’nu, enerji sektörünün benchmark şirketi olarak
algıladıklarını ifade ediyorlar. Zorlu Enerji Grubu’nun tüm
paydaşlar nezdinde elde ettiği bu itibar değeri 2011 yılında
Türkiye şirketler ortalaması olan 60,1 değerinin de üstünde
yer alıyor. Zorlu Enerji Grubu’nun itibarı 2011 senesinde
yerel halk nezdinde incelendiğinde elde ettiği itibar endeks
puan ortalaması 67,8 olarak görülüyor. İstanbul, Denizli
ve Kırklareli, Zorlu Enerji Grubu’nun itibar olarak güçlü
konumlandığı iller oldu.
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Paydaşlarımızla Diyalog
Paydaşlarımız, bugün ve gelecekte faaliyetlerimizden
etkilenen ve aynı zamanda işlerimiz üzerinde
etkileri olan kişi ve kurumlardır. Farklı gruplar ilgi
alanlarıyla ve menfaatleriyle bağlantılı olarak bizi farklı
değerlendirebilirler.
Zorlu Enerji Grubu olarak sürdürülebilir bir büyüme
için tüm kilit paydaşlarımıza sağladığımız faydaları da
sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik anketine katılan
çalışanlarımızın % 60’ı diyor ki...
‘Zorlu Enerji Grubu’nda, öncelikli
paydaşlarının (çalışanlar hariç)

Bu anlayışla raporlama döneminde, dış paydaşlarımızla
doğrudan etkileşim içinde olan tüm çalışanlarımızın
geniş çaplı katılımıyla (% 33) gerçekleştirdiğimiz
sürdürülebilirlik anketi ve farklı grup şirketlerinden
ve departmanlardan yöneticilerin katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejisi çalıştayı
sonucunda, Grubumuzun ekonomik, sosyal ve çevresel
etkileşimleri en yoğun olan kilit paydaşlarımızı
önceliklendirdik ve mevcut iletişim platformlarımızı
inceledik.

Kilit Paydaşlarımızla Mevcut İletişim Platformlarımız
Üniversiteler ve Araştırma Kurumları
Bilimsel organizasyonlar (yılda birkaç kez)
ARGE projeleri ve teknik geziler (yılda birkaç kez)

Sivil Toplum Kuruluşları
Sosyal sorumluluk projeleri (sürekli)
Toplantılar, anketler (yılda birkaç kez)

duyabileceği düzenli iletişim
platformları mevcuttur ve

Hissedarlar
Bilgi paylaşım toplantıları (yılda bir kez)
Genel Kurul (yılda bir kez)

yeterlidir.’
Sektörün Diğer Mensupları
TOBB Enerji Meclisi (yılda birkaç kez)

Çalışanlarımız
Çalışan memnuniyeti anketi (yılda bir kez)
Intranet ‘Bir Fikrim Var’ Köşesi (sürekli)
Sürdürülebilirlik anketi (yılda bir kez)
Yatırımcılar
KAP Açıklamaları (yılda birkaç kez)
Genel Kurul (yılda bir kez)
Yatırımcı İlişkileri e-posta (sürekli)

Yerel Toplum (Yöre Halkı)
Bilgilendirme toplantıları (yılda birkaç kez)
Paydaş katılım çalışmaları (yılda birkaç kez)
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ZORLU ENERJİ GRUBU

fikir/öneri veya beklentilerini
Finansal Kurumlar
Yönetim ve ilgili departman görüşmeleri (sürekli)
Bilgilendirme toplantıları (yılda birkaç kez)

Müşteriler
Müşteri memnuniyet anketleri (iki yılda bir kez)
Web sitesi (sürekli)

Yerel Yönetimler
Ziyaretler (yılda birkaç kez)
Sosyal sorumluluk projeleri (sürekli)
Hükümet ve Düzenleyici Kurumlar
İstişare toplantıları (yılda birkaç kez)
Konferans/Panel/Projeler (yılda birkaç kez)
Kanuni düzenlemelerle ilgili işbirlikleri (sürekli)
Medya Mensupları
Basın toplantı ve duyuruları (yılda birkaç kez)
Özel görüşme ve bilgilendirmeler (yılda birkaç kez)
Saha gezileri (yılda birkaç kez)
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Elektrik ticaret
birimimiz,
düzenli olarak
memnuniyet
ölçümü amaçlı
müşteri ziyaretleri
gerçekleştirir.

Genel Kurul, çalışan memnuniyeti anketi gibi platformlarımızın bazıları
yıllık bazda gerçekleşirken, sosyal sorumluluk projeleri, ‘Bir Fikrim
Var’ Intranet köşesi, web sitesi gibi platformlarımız sürekli olarak
diyaloğa açıktır. Her bir kilit paydaşımızla yılda en az bir kez fikir ve
bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz platformlarımız mevcut olmasına
rağmen, paydaşlarımızın bütünüyle sürdürülebilirlik çerçevesindeki
mevcut diyaloğumuzun geliştirilmeye açık olduğunu belirledik.
Önümüzdeki raporlama döneminde mevcut platformları bu anlamda
geliştirmeyi, dış paydaşlarımıza özel yeni diyalog kanalları açmayı
ve paydaşlarımızın sürdürülebilirlik çerçevesinde işimizle doğrudan
ilişkisi olan fikir ve taleplerini düzenli olarak dinlemeyi hedefliyoruz.
Bu kapsamda alacağımız geri bildirimlerin önümüzdeki dönemde
belirleyeceğimiz aksiyonlarda önemli rol oynayacağına inanıyoruz.

Müşterilerimiz
Grup şirketlerimizle, farklı sektörlerden sanayi kuruluşlarının yanı
sıra ticari ve bireysel müşterilere hizmet sağlıyoruz. Yoğun olarak
bireysel müşterilerimize hizmet verdiğimiz faaliyet alanımız doğal gaz
dağıtımıdır.
Müşterilerimize ait bilgileri, kullanmakta olduğumuz ERP programları
ve bu programların yüklü olduğu serverlarda saklıyor ve bu sistemler
üzerinde gizliliğini sağlıyoruz. Müşteri sağlığı ve güvenliğini ise
İSG politikamız çerçevesinde yaptığımız tehlike ve risk analizleri
çalışmalarıyla sağlıyor ve gerekli önlemleri alıyoruz.
Elektrik ticaret birimimiz, düzenli olarak memnuniyet ölçümü amaçlı
müşteri ziyaretleri gerçekleştirir.
Gazdaş olarak da bireysel müşterilerimizin memnuniyetini anlama ve
geliştirmeye yönelik ilk çalışmayı Mart-Nisan 2010 döneminde, Trakya
ve Gaziantep bölgelerindeki 1.215 müşterimize ulaşarak gerçekleştirdik.
Üç yılda bir tekrarlamayı planladığımız bu çalışmanın çıktılarıyla Gazdaş
İletişim Stratejisi’ni hazırladık ve 2011 yılında uygulamaya başladık.
Bu plan doğrultusunda, potansiyel ve mevcut aboneler, yerel
yönetimler, basın mensupları ve öğrencilere yönelik etkinlikler
düzenledik ve doğal gazın çevre, insan sağlığını korumadaki önemini
ve kullanım alanlarını aktaran iletişim malzemeleri hazırladık. Çocukların
ailelerde davranış değişikliği yaratma konusundaki etkisi göz önünde
bulundurularak, ilköğretim okullarında yaptığımız sunumlarla
çocukların ve ailelerin dikkatini doğal gazın sunduğu avantajlara
ve kullanım alanlarına çektik. Sunumları ilköğretim 3.- 4.- 5. sınıf
öğrencilerine yönelik gerçekleştirdik ve Çerkezköy’de 25 bin, Gaziantep
ve Nizip’te 20 bin çocuğa ulaştık. Doğal Gaz Kitabı ve görsel rehber
hazırladık ve dağıtımını yaptık.
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Stratejik Sürdürülebilirlik Konularımız
Sürdürülebilirlik anketi ve strateji çalıştayı aracılığıyla çalışanlarımızdan
aldığımız geri bildirime ek olarak, etkilerimizi daha iyi anlayabilmek,
yerinde ve zamanında aksiyonlar alabilmek amacıyla, Türkiye İklim
Değişikliği Liderler Grubu Genel Koordinatörü Kerem Okumuş’un da,
odaklandığımız stratejik konularla ilgili görüş ve önerilerini aldık.

PAYDAŞ
GÖRÜŞÜ

Zorlu Enerji Grubu, Türkiye’de elektrik üretim sektörünün
lider şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’de hızla artan
enerji talebinin karşılanması için özellikle yenilenebilir enerji
kaynaklarına yaptığı yatırımlar, Türkiye’de düşük karbonlu bir
kalkınma modelinin ekonominin geneline yaygınlaştırılması için
ciddi katkı sağlıyor.
Zorlu Enerji Grubu’nun, İklim Platformu - Türkiye İklim
Değişikliği Liderler Grubu üyesi olarak bu konuda göstermiş
olduğu liderlik ve üstlendiği sorumluluklar, iklim değişikliği ile
mücadelede sektöre örnek oluyor.
Grubun sürdürülebilirlik çerçevesinde yaptığı yatırımlar
ve çalışmalar; kurumsal sorumlulukların üstlenilmesi,
sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması ve tüm paydaşlar
üzerinde sosyal ve çevresel bir değer yaratılması açısından
çok önemli. Önümüzdeki dönemde Zorlu Enerji Grubu’nun
doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, iklim koruma ve
özellikle yatırımlarının bulunduğu bölgelerde planlama ve karar
alma süreçlerine paydaş katılımını sağlayarak, ilgili bölgelerde
toplumsal refahın artması için diğer şirketlere örnek olabilecek
uygulama ve araçları geliştirebileceğini düşünüyorum.
Kerem Okumuş
İklim Platformu - Türkiye İklim Değişikliği Liderler Grubu
Kurucu - Genel Koordinatör
‘İklim Platformu - Türkiye İklim Değişikliği Liderler Grubu’,
iklim değişikliği ile mücadele ve düşük karbonlu yeni bir
ekonomi ve kalkınma modelinin şekillendiği günümüzde,
şirketlerin beklenen değişime hızlı bir şekilde uyum sağlaması
için araçlar geliştiriyor. Türkiye’de sektörünün lideri olan
şirketlerin bir araya geldigi Platformda, iklim değişikliği ile
mücadele için küresel çalışmalara destek veriliyor.
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Strateji çalıştayında yöneticilerimizle yaptığımız
değerlendirmeler ve yoğun tartışmalar sonucunda
Grubumuz için stratejik öneme sahip konuları ekonomik,
çevresel ve toplumsal olarak ayrı ayrı inceledik,
önceliklendirdik ve Zorlu Enerji Grubu Stratejik
Sürdürülebilirlik Matrisi’ni oluşturduk.
Tablonun sağ üst bölümünde, hem paydaşlarımız hem
de Grubumuz açısından daha yüksek öneme sahip ve

ilgili performansını verilerle rapor içinde detaylı olarak
aktardık.

Grubumuzun performansını doğrudan ve önemli ölçüde
etkileyen konular yer aldı. Bu konular raporun ilgili
bölümlerinin ana başlıklarını oluşturdu ve Grubumuzun

alışverişinde bulunmayı ve odaklanacağımız konuları ve
ilgili mevcut hedeflerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Stratejik Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz
EKONOMİK

Böyle bir matris oluşturmak istememizdeki temel
amaç Grubumuz kadar, kilit paydaşlarımızın da önem
verdiği konuları net olarak tespit edebilmek, plan ve
hedeflerimizi bu konular çerçevesinde belirleyebilmektir.
Önümüzdeki dönemde daha fazla paydaşımızla fikir

Konu

Hedef

Yerli ve yenilenebilir
kaynaklarla üretim

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yerel enerji kaynaklarıyla üretim
yatırımlarımızı artıracağız. Yenilenebilir enerji üretim kapasitemizi % 10 oranında
artıracağız.

Zamanlama
2013

Emniyetli ve güvenilir
enerji tedariği

Elektrikte arz güvenliğini sağlamak amacıyla, ağırlıklı yenilenebilir olmak üzere üretim
yatırımlarımıza devam edeceğiz. Grubumuzun kurulu gücünü yurt içi ve yurt dışında
toplam 1.500 MW’a yükselteceğiz.

2015

Finansal performans

Trakya ve Gaziantep’te toplam 300 milyon dolarlık yatırımla istihdam yaratmayı ve bu
bölgelerde yaşayan halkın yüzde 80’ini doğal gaz kullanır hale getirmeyi hedefliyoruz.

2015

SOSYAL

Zorlu Enerji Grubu Stratejik Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi
Yüksek
Yerli ve Yenilenebilir Kaynaklarla Üretim
Paydaşlarla Diyalog

Çalışanlarla İlişkiler

Paydaşların değerlendirme va karar almalarındaki etkisi

Sağlık & Güvenlik
Kurumsal Yönetim

Enerji Verimliliği

Yerel Halklara Karşı Sorumluluklar

Emisyonların

Konu

Hedef

Sağlık ve güvenlik

Tüm tesislerimizde sıfır (0) kaza oranına ulaşacağız.

Zamanlama
Sürekli

Yerel halklara karşı
sorumluluklar

Mevcut ve planlanan tesislerimizin bulunduğu yörelerdeki halk üzerindeki
sürdürülebilirlik etkilerimizi Paydaş Katılım Çalışmalarıyla değerlendirip faaliyetlerimize
bu değerlendirmeler çerçevesinde devam edeceğiz.

Sürekli

Çalışanlarla ilişkilerGelişim

Çalışanların sürekli istihdamını destekleyen yetkinlik yönetimi ve ömür boyu öğrenim
programları geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için çalışmalar yapacağız.

Sürekli

Çalışanlarla ilişkilerİnsan hakları

Güvenlik personeli de dahil olmak üzere mevcut eğitimlere insan hakları unsurlarıyla
ilgili iki saatlik bölümler ekleyeceğiz.

2013

Çalışanlarla ilişkiler

Çalışan memnuniyeti sonuçlarını Türkiye ortalaması üzerine çıkartmayı hedefliyoruz.

2015

Paydaşlarla diyalogÇalışanlar

Çalışanlarımızın sürdürülebilirlik etkilerimize yönelik fikir ve önerilerini sürekli olarak
paylaşabilecekleri bir platform geliştireceğiz.

Sürekli

Paydaşlarla diyalogMüşteriler

Müşterilerimizin sürdürülebilirlik etkilerimize yönelik fikir ve önerilerini
paylaşabilecekleri bir platform kuracağız.

2013

Kurumsal yönetim

Kurumsal İlkeler Rehberi’mizdeki prensipleri çalışanlarımızın daha kolay
içselleştirebilmesi ve uygulayabilmesi için dört saatlik interaktif eğitimler
düzenleyeceğiz.

2013

Kurumsal yönetimYolsuzluk

Yolsuzluk riskleri açısından tüm işletmelerimizi analiz etmeyi hedefliyoruz.

2017

İnsan hakları

Tüm tedarikçilerin insan hakları konusunda belirlenen kriterler ışığında tanımlanarak
izlenebilir hale getirilmelerini amaçlayan bir mekanizma geliştirilmesini planlıyoruz.

2017

ÇEVRESEL

Emniyetli ve Güvenilir Enerji Tedariği

Azaltılması & İklim Koruma

Finansal Performans

Konu

Hedef

Emisyonların azaltılması
ve iklim koruma

Zamanlama

Emisyon ölçümü ve takibi yaptığımız tesislerimizin sayısını artıracağız.

Emisyonların azaltılması
ve iklim koruma

Doğal gaz santralleri dışındaki tesislerimizde de ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyon
Doğrulama Standardı uygulamalarına başlayacağız.

2015

Emisyonların azaltılması
ve iklim koruma

Doğrudan emisyonlarımızı, belirlenecek ulusal hedefler doğrultusunda azaltacağız.

2022

Emisyonların azaltılması
ve iklim koruma

Sera gazı emisyonlarımızın bertaraf edilmesi amacıyla orman kurma çalışmalarına
devam edeceğiz.

Sürekli

Enerji verimliliği

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Sürekli

Doğal hayatı koruma

Osmaniye Gökçedağ Rüzgâr Santrali’nin kapasite artırım yatırımlarına kuş radarı
yatırımını da dahil ederek, bölgedeki göçmen kuşların korunmasını sağlamaya devam
edeceğiz.

Sürekli

Sürekli

Doğal Hayatı Koruma & Atık Yönetimi

Düşük Konunun ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin Grup için önemi
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EKONOMİK
PERFORMANSIMIZ

ÖDÜLLERİMİZ VE
BAŞARILARIMIZ

2011
Denizli Ticaret Odası, Denizli Ticaret Borsası ve Denizli Sanayi
Odası tarafından verilen ‘Denizli Ekonomisinin Aktörleri
Ödülleri’ Yeni Yatırım Başarı Kategorisi ödülünü Zorlu Doğal
Elektrik Üretim A.Ş. ile aldık.

Üretime katkı yaratan, istihdam olanağı sunan, enerji arzındaki
sürekliliği sağlayan, doğaya, kültüre ve insan yaşamına saygılı yatırımlar
yapmayı hedefliyoruz. Ekonomik anlamda büyüme sağlarken sosyal ve
çevresel taahhütlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz.

Bursa ili genelinde Kurumlar Vergisi 19’uncusu olan Zorlu Enerji
Elektrik Üretim A.Ş. ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 2011
Yılı Ekonomiye Değer Katanlar ödülünü aldık.

2010
Gökçedağ RES (Rüzgâr Enerji Santrali) yatırımı ile, Euromoney
Grubundaki Project Finance Magazine’in 2009 Yılının En İyi
RES Finansmanı ödülünü aldık.
CNBC-e Business Dergisi tarafından yapılan çalışmada Grup
Başkanımız ‘Krizin En Başarılı 100 CEO’su’ listesinde 12. ,
‘Kârlılıktaki Artış’a göre 3. ve ‘İstihdam Verimliliğindeki Artış’a
göre ise 5. sırada yer aldı.
Capital Dergisi ‘Türkiye’nin En Büyük 1.000 Özel Şirketi’
sıralamasında, ciro büyüklüğü açısından 233. sırada yer aldık.
Fortune Dergisi ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi’
sıralamasında, net satış gelirleri açısından 183. sırada yer aldık.
Forbes Dergisi ‘Dünyanın ve Türkiye’nin En Büyük Şirketleri’
sıralamasında, ‘Türkiye 100’ listesinde 57. sırada yer aldık. Net
kârını artıran 50 şirket arasında da 49. olduk.

Zorlu Enerji Grubu olarak enerji sektörünün her
halkasında faaliyet gösteriyoruz. Elektrik ve buhar
üretimi, elektrik ve buhar satışı, doğal gaz dağıtım ve
satışının yanı sıra santral kurulumu, işletmesi ve uzun
dönemli bakım hizmetleriyle Türkiye enerji sektörünün
önemli bir üyesiyiz. 2011’de, Zorlu Enerji Elektrik Üretim
A.Ş.’nin toplam yatırım harcamaları 113,4 milyon ABD
doları olarak gerçekleşti.
Yatırımlarımızda üretime katkı sağlayan, istihdam olanağı
sunan, enerji arzındaki sürekliliği sağlayan, doğaya,
kültüre ve insan yaşamına saygılı projeler üretmeyi
hedefliyoruz. Ekonomik anlamda büyüme sağlarken
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sosyal ve çevresel etkilerimizi dikkate alıyoruz. Bunu
başarabilmemiz mevcut politikalarımızı uygulamamızın
yanı sıra büyük ölçüde finansal performansımıza da
bağlı.
Yöneticilerimizle yaptığımız strateji çalıştayında hem
ekonomik performansımızı hem de sosyal ve ekolojik
çevremizi doğrudan etkileyecek, diğer taraftan
ekonomik performansımızla doğrudan kontrol altına
alabileceğimiz stratejik konularımızı Yerli ve Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarına Bağlı Elektrik Üretimi ve Emniyetli ve
Güvenilir Enerji Tedariği olarak belirledik.
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Enerji sektörü, kaynakların iyi yönetilebilmesi ve sürekli enerji arzı
için kamusal sorumluluk ve kalıcı yatırımlar gerektiriyor.

Emniyetli ve Güvenilir Enerji Tedariği

Sürdürülebilirlik anketine katılan
çalışanlarımızın % 62’si diyor ki...
‘Zorlu Enerji Grubu’nun,
müşterilerine gelecekte de
kesintisiz hizmet sağlama
hedefiyle, kaynak ve kapasite
kullanımı konusunda yaptığı
planlama çalışmaları mevcuttur
ve yeterlidir.’

Enerji sektörü Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için
dikkat çekici bir potansiyel vaat ediyor. Türkiye’de
elektrik enerjisi kurulu gücü 1980’den bu yana yaklaşık
10 kat büyüyerek, TEİAŞ’ın verilerine göre 2011 yıl sonu
itibariyle 53.200 MW’a yükseldi. Türkiye’nin tahmin
edilen elektrik talep artışına paralel olarak önümüzdeki
10 yıllık süreç içinde mevcut kapasitesini en az iki katına
çıkarmaya gereksinim duyacağı öngörülüyor.
Nüfus artışı, giderek ivme kazanan sanayileşme
ve kentleşme, küreselleşmenin ticaret olanaklarını
zenginleştirmesi, enerjiye olan talebi her gün biraz
daha artırıyor. Bu sorun tüm dünyayı ilgilendiriyor zira
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) World Enerji Outlook
2010 raporuna göre günümüzde 1,4 milyar insan güvenli
elektriğe ulaşamıyor. TEİAŞ’ın yayımladığı ‘Türkiye
Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu’
raporuna göre 2016-2017 döneminde Türkiye’de de
elektrik arzı açığı ile karşı karşıya kalınması bekleniyor.
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık oranı bugün yüzde
70’ler seviyesinde ve enerjide arz güvenliğini sağlamak
tüm dünya için olduğu kadar Türkiye için de önemli
bir konu. Enerji yatırımları için gereken minimum 3-4
yıllık yatırım süreci de göz önünde bulundurulduğunda,
gelecek yıllarda Türkiye, arz güvenliğini ancak enerji
yatırım ve üretimine hız vererek ve kaynak çeşitliliğini
sağlayarak artırabilir.
Zorlu Enerji Grubu olarak kuruluştan bu yana enerji
sektöründe toplam 2 milyar ABD doları tutarında yatırım
gerçekleştirerek, istikrarlı bir büyüme gösterdik. Mevcut
onbeş santralimize ek olarak yatırımlarımıza devam
ediyoruz. Yatırımlarımızın temelini enerji arz güvenliği ve
enerji verimliliği oluşturuyor. Altı temel değerimizden bir
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diğeri, kalıcılık ve süreklilik’tir. Grup olarak, enerji arzında
dışa bağımlılığın azaltılması konusunda çok duyarlıyız.
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları, yatırımlarımızda
ve hedeflerimizde ön planda yer alıyor. İşimizin önemli
bir kısmını doğal gazla üretim ve doğal gaz ticareti
oluşturuyor. Diğer yandan Türkiye doğal gaz tedariğinde
büyük ölçüde dışa bağımlı durumda. Doğal gaz ile üretim
elektrik arz güvenliğini garanti etmek açısından devam
etmesi gereken bir faaliyet, zira Türkiye’de 2011 yılında
tüketilen 44,2 milyar sm3 doğal gazın %48’i elektrik
üretiminde kullanıldı (EPDK-Enerji Piyasası Denetleme
Kurumu). Yenilenebilir olmakla beraber rüzgâr ve hidrolik
santraller doğaya bağlı olmaları sonucu sürekliliği garanti
etmiyor. Buna rağmen, çevresel etkilerin azaltılması
açısından gelecek dönemde jeotermal ve rüzgâr, Zorlu
Enerji Grubu olarak büyüme alanlarımızın başında
gelecek.
Türkiye’de 2023 yılına kadar enerji sektörüne 120-130
milyar doların üzerinde yatırım yapılması gerekeceği
ve önümüzdeki dönemde üretim özelleştirmelerinin
artmaya devam edeceği öngörülüyor. Bu gelişme
beraberinde özelleştirmeler sonrası rehabilitasyon ve
en yüksek verimliliğin oluşturulması, çevre mevzuatına
uyum sağlanması gibi çalışmalara yönelik özel sektör
yatırımlarını gerektirecektir.
Enerji sektörü, kaynakların iyi yönetilebilmesi ve sürekli
enerji arzı için kamusal sorumluluk ve kalıcı yatırımlar
gerektiriyor. Zorlu Enerji Grubu olarak ülkemizin artan
enerji ihtiyacında uzun vadeli çözümün parçası olmak
için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam
edeceğiz.
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Yenilenebilir enerji
alanındaki projelerimizi
artırarak, portföyümüzde
bu alanda yer alan
yatırımlarımızın
oranını büyütmeye
hazırlanıyoruz.

Sürdürülebilirlik anketine katılan
çalışanlarımızın % 93’ü diyor ki...
‘Zorlu Enerji Grubu, elektrik
üretiminde yenilenebilir
enerji kaynakları kullanımını
geliştirmelidir.’

Yerli ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Bağlı
Elektrik Üretimi
Türkiye’nin cari işlemler açığında büyük payı bulunan enerji ithalatının
2011 yılında ülkemize faturası 48 milyar ABD doları oldu. 2020 yılına
kadar enerji talep artış hızının dünya ortalamasının üzerinde olacağı
tahminleri doğrultusunda, enerji arzı güvenliğinin sağlanabilmesi için
yerli ve yenilenebilir kaynakların azami düzeyde kullanılması ilkesini
temel alan ve küresel dinamikleri iyi okuyan bir enerji vizyonunun enerji
sektörü tarafından benimsenmesi gerekiyor.
Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı tarafından yayımlanan ‘Elektrik
Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde, yenilenebilir
kaynakların elektrik üretimi içerisindeki payının 2023 yılına kadar
% 30 seviyesine çıkması ve yeni yapılacak yatırımlarda yerli kaynakların
payının artırılması hedefleniyor. Halihazırda Türkiye’nin 2011’deki toplam
kurulu gücünde yenilenebilir kaynakların payı % 25,2’dir.
Zorlu Enerji Grubu olarak, ulusal ve uluslararası enerji stratejileriyle
paralel bir bakış açısı ile artan enerji talebine, yerli ve yenilenebilir
enerji kaynaklarını kullanarak cevap veriyoruz. 2011’de toplam kurulu
gücümüz içindeki yenilenebilir enerji payı % 35’e ulaştı. Yenilenebilir
enerji alanındaki projelerimizi artırarak portföyümüzde bu alanda yer
alan yatırımlarımızın oranını büyütmeye hazırlanıyoruz.

Yenilenebilir Enerji Santralleri ve Mevcut Lisansları
Zorlu Enerji Grubu’nun gurur kaynağı olan Gökçedağ Rüzgâr Enerji
Santrali, sağladığı sera gazı azaltımı ve sürdürülebilir kalkınmaya
katkısı nedeniyle Gold Standard aldı. Gökçedağ Santrali, 15 Ekim 2010
tarihinden itibaren 135 MW’lık kurulu kapasitesiyle faaliyette bulunuyor.
Sarıtepe (50 MW) ve Demirciler (60 MW) mevkilerinde inşa edilecek
santrallerle Osmaniye’de toplam 245 MW kurulu güce ulaşılması
hedefleniyor.
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’den ihale yoluyla 2009
yılında devraldığımız Kızıldere Jeotermal Santrali’nin kapasitesini,
ilk etap rehabilitasyon çalışmaları kapsamında kurulu gücü olan 15
MW’a yükselttik. Ülkemizin bu en önemli jeotermal sahasında yapılan
kapasite inceleme ve derinlemesine araştırmalar sonunda ilave yatırım
kararı aldık ve kurulması planlanan 80 MWe elektrik ve 50 MWt
termal güce sahip olacak yeni santralin çalışmalarına 2011 yılında hız
verdik. Diğer yandan Alaşehir, Manisa’da kurulması planlanan 30 MW
kapasiteli jeotermal santral için elektrik üretim lisansı alınarak fizibilite
çalışmalarına başladık. Zorlu Enerji Grubu’nun ayrıca Denizli’de, henüz
yatırım aşamasına geçmemiş, 124 MW’lık hidroelektrik santral lisansı
bulunuyor.
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SOSYAL
PERFORMANSIMIZ
Finansal Performans
Önümüzdeki beş - on yıl içerisinde Türkiye’de en büyük ve en hızlı
büyüyen şirketlerin enerji şirketleri olacağı öngörülüyor. Şu anda
elektrik üretiminin yaklaşık % 41’i kamuya aitken, % 27 civarında
yap - işlet - devret santrallerine ait. Özel sektörün üretimdeki payı
% 32 civarında. Üretim özelleştirmelerinin devam ettiği liberal bir
piyasaya ulaşma sürecinde sektör tecrübesi bulunmayanlar geri planda
kalacaklar. Zorlu Enerji Grubu olarak köklü ve yüksek potansiyelli bir
grup olmamız sebebiyle ulusal ve bölgesel güç olma yolunda lider
konuma geçeceğimize inanıyoruz.

Zorlu Enerji Grubu’nda insan kaynağımızı en değerli sermayemiz olarak
görür, çalışan adaylığından emekliliğe ya da olası bir ayrılık durumuna
kadar her süreçte saygı ve adalet kuralları çerçevesinde ilişkilerimizi
yürütürüz. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği Grup olarak stratejik
önceliklerimizin başında gelir.

Enerji güvenliği, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği
konularında etkin olabilmek için güçlü bir finansal performans da
sergilemek gerekiyor. 2011 yılında hedeflediğimiz finansal performansı
gösteremememize rağmen yatırımlarımıza devam ederek üretim
kapasitemizi artırdık.

2011 yılında bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan itibar
araştırmasının sonuçları toplum genelinde Grubumuzun çalışanlarına
değer veren, sağlık önlemleri, çalışma saatleri gibi çalışanlarının temel
haklarını önemseyen ve çalışanlarının eğitim ve gelişim planlamasına
kaynak ayıran bir kurum olarak algılandığı tespit edildi.

Biz bu büyümeyi sağlarken tüm kilit paydaşlarımız için değer üretmeye
de devam ediyoruz. Yarattığımız ve paydaşlarımızla paylaştığımız
ekonomik değer de bizimle birlikte büyüyecektir. Raporlama
döneminde paylaşılan en yüksek ekonomik değer % 72 oranında
tedarikçilerimiz için gerçekleşti. Topluma sağladığımız değer 2011’de
2010’a oranla % 15 arttı.

Grup olarak bu algının güçlenerek devam etmesi için raporlama
döneminde de çalışan memnuniyeti, kariyer yönetimi ve iş sağlığı &
güvenliği konusunda pek çok çalışma yaptık. Bu çalışmalara yönelik
detaylı bilgiler 2011 Faaliyet Raporu’muzda yer alıyor.

Paydaşlarımıza Dağıttığımız Ekonomik Değer

%72

%20

%5 %3 %0.09

Tedarikçiler
Finans Kuruluşları
Devlet
Çalışanlar
Toplum

Türkiye’nin farklı yörelerinde yaptığımız yatırımlarla dolaylı ekonomik
etkilerimizi de, teknik ve finansal açıdan uygun olan yerel tedarikçilere
öncelik sağlayarak yönetiyoruz. Yerel ölçekte yapılan mal ve hizmet
alımlarında proje özelinde üreticiyi/tedarikçiyi koruyan stratejiler
geliştiriyoruz.
2011’de devletten alınan yardımlar, yatırım teşvikleri çerçevesinde
73.963.000 TL’lik vergi indirimi olarak gerçekleşti.
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Faaliyet süreçlerimizdeki en önemli sosyal etkilerimizin,
çalışanlarımızın memnuniyeti, sağlığı ve güvenliği ve
tesislerimizin bulunduğu yörelerde yerel halka karşı
sorumluluklarımız çerçevesinde oluştuğunu tespit ettik.
Tüm faaliyetlerimizi sıfır kaza hedefiyle sürdürüyoruz.

ÖDÜLLERİMİZ VE
BAŞARILARIMIZ

2010 - 2011
İnsan Kaynakları Departmanı’mızın Grup şirketlerimize
başvuruda bulunan adaylara gösterdiği hassasiyet
sonucunda, Türkiye’nin en büyük işe alım portalı Kariyer.net
tarafından, başvurulara en kısa sürede geri dönüş yaptığı ve
başvuruların tamamını cevapladığı için enerji sektöründe,
raporlama dönemini kapsayan iki yıl üst üste İnsana Saygı
Ödülü’nü aldık.
Kristal Elma yarışmasında, www.hernefesbirenerji.com ile
‘Hizmet Mikro Sitesi’ dalında ikincilik ödülünü aldık.
2010 yılında bağımsız araştırma şirketi Realta’nın
gerçekleştirdiği, üniversite gençliğinin çalışmayı en çok
tercih ettiği şirketleri seçtiği ‘En Gözde Şirketler 2010’
araştırmasında, genel sıralamada enerji sektöründe
1. sırada yer aldık.
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Sağlık ve Güvenlik
Zorlu Enerji Grubu olarak, İş Güvenliği ve Sağlığı Politikamız ve İSG
Yönetim Sistemi uygulamaları çerçevesinde, çalışanlarımızın sağlığı ve
iş güvenliği konusunda azami özen gösteriyoruz. Tüm tesislerimizde
gerek tehlike tanımlama gerekse risk değerlendirme çalışmaları
gerçekleştiriyoruz.
Grup çalışanlarımız 2011 yılında 1.703 saat İSG eğitimi aldı.
Çalışanlarımıza sağladığımız eğitimler ve onların da gösterdiği azami
dikkat sayesinde tesislerimizde raporlama döneminde 3 raporlu kaza
olmakla beraber, hiç ölümle sonuçlanan kaza yaşanmadı. İş kazası
sebebiyle oluşan kayıp gün oranı % 7 olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilirlik anketine katılan
çalışanlarımızın % 83’ü diyor ki...
‘Zorlu Enerji Grubu’nun iş
güvenliği sağlama ve çalışan
sağlığını gözetme konusuna
verdiği önem ve aldığı koruyucu
önlemler yeterlidir.’
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Zorlu Enerji Grubu İSG Politikası
Bkz. 2011 Faaliyet Raporu, Sayfa 48

İSG Uygulamalarında
Örnek Santralimiz Lüleburgaz
Lüleburgaz Doğal Gaz Enerji Santrali’nde toplam
8 üyesi olan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
bulunur. Kurulun başkanlığını Lüleburgaz Santral
Müdürü yaparken, üyelerden biri vardiyalı olarak
çalışan personelin temsilcisidir. Santralde iş
güvenliği ve sağlığı konusunda alınan tüm kararlar
üst yönetimin de desteği ile bağlayıcı niteliktedir.
Düzenli olarak alınan bu kararlar üst yönetime
raporlanır.
Lüleburgaz Santrali’nde çalışan öneri sistemi
ile santral içerisinde tüm çalışanların öneri ve
görüşlerini iletebilecekleri çeşitli sistemler bulunur.
Zorlu Enerji bünyesindeki QDMS (Kalite Entegre
Doküman Yönetim Sistemi) yapısı içerisinde
yürütülen düzeltici, önleyici faaliyetler kayıt altına
alınıp genel paylaşıma açılır. Böylece başta iş
sağlığı ve çalışan güvenliği olmak üzere pek çok
öncelikli konu hakkında Zorlu Enerji bünyesinde
oluşan bilgi birikimi tüm tesisler arasında paylaşılır,
önemli bir kurumsal öğrenme imkânı yaratılır.
Santralde işe başlayan personel için ‘ağır ve
tehlikeli işlerde çalışabilir’ sağlık raporu talep edilir.
Tüm personel için düzenli olarak genel sağlık
kontrolü yapılır. Bu kapsamda tüm çalışanlar yılda
bir defa tam teşekküllü sağlık merkezlerinden ‘ağır
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ve tehlikeli işlerde çalışabilir’ sağlık raporu alır.
Lüleburgaz Santrali’nde tüm benzeri tesislerde
olduğu gibi, yapılan işin doğası gereği çalışanlar
yüksek gürültüye maruz kalır. Bu da işitme kaybı
riskini doğurur. Bu riski en aza indirmek için tüm
çalışanlara kişisel gürültü maruziyet ölçümleri
yapılmış ve gürültü engelleyici kulaklıklar
dağıtılmıştır. Her yıl düzenli olarak işitme testleri
yapılarak personelin sağlık durumu gözetim
altında tutulur.
Santralde personelin büyük bir kısmı ekranlı
cihazlar ile çalıştığı için göz muayeneleri ile göz
sağlıkları da kontrol altına alınır. Çalıştığı pozisyon
gereği hijyenik şartları sağlaması gereken hizmet
personeli için üç ayda bir portör muayenesi
yaptırılır. Her pozisyonda çalışan tüm personel
özel sağlık sigortası kapsamındadır.
2011 yılında Lüleburgaz Santrali personelinin aldığı
İSG ve çevre eğitimleri, toplam eğitimlerin
% 43’ü oranında gerçekleşti. İş güvenliği ve çalışan
güvenliğine gösterilen azami önemin sonucunda
Lüleburgaz Santrali’nde son üç yıldır herhangi
bir kaza meydana gelmediği gibi, kuruluşundan
bugüne kadar ölümle sonuçlanan kaza yaşanmadı.

Gökçedağ Rüzgâr Santrali’nde
Yüksek Risk, Sıfır Kaza!
Tamamı 15 Ekim 2010’da devreye alınan
ve Türkiye’nin faaliyetteki en büyük rüzgâr
santrallerinden biri olan Osmaniye’deki Gökçedağ
Rüzgâr Santrali’nin 19 çalışanının günlük mesaisi,
denizden yaklaşık 1.500 metre yüksekte, kışın
-15 dereceyi bulan soğukta, doğayla mücadele
içinde geçiyor. Bu şartlarda çalışmak ciddi bir
konsantrasyon gerektiriyor.
Ağustos 2009’da başladığımız ve oldukça yüksek
riskleri olan işletme ve bakım faaliyetlerimizde
bugüne kadar hiçbir iş kazası yaşanmadı.
Rüzgâr enerji santralleri, işletme ve bakım açısından
diğer santrallerden farklılık gösteriyor; türbinlerin
planlı bakımını yapmak, gerekli ekipmanları hazır
bulundurmak, donanımlı personel yetiştirmek kolay
değil. Hem bakım hem işletme konusunda titiz bir
çalışma gerektiriyor.
Kışın kar yağdığı dönemlerde bazı türbinlerimize
giden servis yolları kapanıyor. Arızalara müdahale
ve bakım çalışmaları için önce servis yolunda kar
küreme çalışması gerekiyor. Çalışma mahalline
vardıktan sonra 85 metrelik türbinlere çıkmak,
çetin doğa koşulları altında bir dağcı gibi zirveye
çıktıktan sonra durmayıp üzerine bir de 30 kat
merdiven tırmanmaya benziyor. Tüm süreçlerimizde

güvenlik konusunda gereken her önlemi alıyor ve
kurallarımızdan hiçbir şekilde taviz vermiyoruz.
Ekibimizde mühendislerimiz ve yüksek okul
mezunu teknikerlerimiz mevcut. Rüzgâr Santralleri
Türkiye’de henüz yeni olduğu için bu alanda
deneyimli teknik personel bulmak zor. Bu nedenle
enerji üretim tesislerinde çalışmış, fiziki yeterliliği
olan kişileri tercih ediyoruz ve kişisel gelişimleri
ve güvenlikleri için pek çok eğitim almalarını
sağlıyoruz.
Mühendis ve tekniker arkadaşlarımız, Almanya
Salzbergen’deki GE Training Center’daki teknik
eğitimlere katılıyor. Her yıl yapılan kapsamlı sağlık
taraması sonucunda tırmanma, yüksekte çalışma
ve kurtarma eğitim sertifikaları yenileniyor. Yüksek
gerilim altında çalışma ve eğitim sertifikaları
alınıyor. Bunların dışında kendi içimizde de belirli
periyotlarda kurtarma tatbikatları düzenliyor ve
tüm teknik personelimize ilk yardım eğitimleri
sağlıyoruz.
Kullanmakta olduğumuz güvenlik ekipmanlarımızın
düzenli olarak kontrollerini yaptırıyor ve riskleri
minimize etmeye çalışıyoruz. Şu an çalıştığımız
ekip gayet tecrübeli hale geldi ve işletme, bakım ve
onarım işlerimizi çok başarılı şekilde yürütüyoruz.
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Sürdürülebilirlik anketine katılan
çalışanlarımızın % 65’i diyor ki...
‘Zorlu Enerji Grubu’nda çalışanların
fikir ve önerilerini yönetimle
paylaşabilecekleri iletişim kanalları
mevcuttur ve yeterlidir.’

Çalışanlarımızla İlişkiler
Çalışanlarımız her konuda olduğu gibi sürdürülebilirlik
kapsamında da öncelikli paydaşlarımızın başında
yer alırlar. Çalışanlarımızın, Grup şirketlerimiz ve
diğer paydaşlarımızla ilişkilerini düzenleyen ve insan
haklarını gözeten, etik, adalet, dürüstlük çerçevesindeki
karşılıklı davranış kurallarını tarif eden, bir anlamda aile
anayasamız diye adlandırabileceğimiz Kurumsal İlkeler
Rehberi’mizi 2010 yılında yayınladık. Grubumuzda, bu
rehberin yaygınlaşması ve çalışanlarımızın içselleştirmesi
için azami özen gösteriyoruz. Bu rehber ve içeriği,
mevcut çalışanlarımızın Gruba olan bağlılığını artırmanın
yanı sıra büyüyen ekibimize katılmak isteyen yeni adaylar
için de bir güven unsurudur. 2011 yılında Grubumuza
38.823 iş başvurusu gerçekleşti.
Yaptığımız yoğun santral yatırımları nitelikli iş gücü
ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Türkiye’de yoğunlaşan
hidroelektrik, rüzgâr, güneş yatırımlarının yanı sıra
özel sektöre devredilen elektrik ve doğal gaz dağıtım
bölgelerinde 2016 yılına kadar özel sektörün 10 bin
kişilik nitelikli elemana ihtiyacı olacağı tahmin ediliyor.
Böylesine büyük bir sektörün en büyük sorunu ise
kalifiye personel problemidir. Mühendislik başta olmak
üzere sektör tecrübesi bulunan elemanlar sektörün tüm
dallarında arandığı gibi Zorlu Enerji Grubu’nda da önemli
bir ihtiyaç.
Özelleştirmelerle beraber önümüzdeki dönemde enerji
sektöründe aktif rol oynayabilmenin arkasında, bilişim ve
teknolojiyle birlikte insan kaynağına da yatırım yapmak
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yatıyor. Anlık karar verebilen ve hatayı minimuma indiren,
genç, dinamik, analitik zekâya sahip insanların istihdam
edilmesi gerekiyor, zira olası hataların maliyeti çok
yüksek olabiliyor. Konusunun ehli insanlarla çalışmak
önem taşıyor. Personelimizi özenle seçerken, Grupta
uzun yıllar görev yapacak genç kadronun yetişmesi
ve deneyim kazanması için gerekli eğitim ve fırsatları
çalışanlarımıza sunmaya çalışıyoruz.
Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın
% 62’si, Grubun çalışanlarına sağladığı bireysel
gelişimi destekleyecek eğitimler ve programları yeterli
bulduklarını belirttiler. Gelecek dönemde hedefimiz bu
oranı artırmak olacaktır. Ayrıca çalışan memnuniyeti
ve performans yönetimine yönelik düzenli takipler
ve iyileştirmeler yapıyoruz. 2011’de yaptığımız bu
çalışmaların detayları Faaliyet Raporu’muzda yer alıyor.
Eğitim Verilerimiz
Çalışan başına eğitim saati
Eğitim alanların tüm çalışanlara oranı
Toplam eğitim saati

2010

2011

29,84

24,54

%70

%78

20.357

16.469

2007 yılından bu yana her yıl uygulanan çalışan
memnuniyet araştırmasına katılım oranı % 90’dır.
2011 yılı endeks sonuçlarına göre memnuniyet: 2,7
ve bağlılık: 3,5 olarak gerçekleşti. Sonuçlar Türkiye
ortalamasındadır. Hedefimiz, bu değerleri Türkiye
ortalamasının üzerine çıkarmaktır.
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Fırsat Eşitliği, Çalışma Ortamı ve İnsan Hakları Uygulamalarımız

Grubumuzda çalışan herkese işe girişten itibaren
cinsiyetinden bağımsız olarak eşit fırsatlar yaratmaya
çalışırız. Erkek çalışanların ortalama ücretlerinin kadın
çalışanların ortalama ücretlerine oranı 0,94’tür. Üst
yönetimde % 10 oranında kadın yönetici istihdam ediliyor
olmasına rağmen, kadın çalışanlarımızın ortalama
maaşının yüksek olmasının sebebi erkek çalışanlarımızın
% 86 oranında giriş seviyesi pozisyonlarda görev
almasıdır.

%17

%16

%6 %2

düşük orandadır. 2009’dan 2011’e Grubumuzdaki kadın
Personel
istihdamında
% 3’lük bir artış oldu.
Şef Kademesi
Uzman/Mühendis
Orta Kademe
Üst Yönetim

%49

%34

%11

%5 %1

Personel
Uzman/Mühendis
Orta Kademe
Şef Kademesi
Üst Yönetim

Personel
Şef Kademesi
Uzman/Mühendis
Orta Kademe
Üst Yönetim

%34

%11

%5 %1

%59

%17

Ankara: % 50
Eskişehir: % 71
Bursa: % 80
Artvin: % 86
Erzurum: % 92
Gaziantep: % 70

Kayseri: % 76
Lüleburgaz: % 93
Osmaniye: % 71
Tercan: % 90
Trakya Bölgesi: % 64
Yalova: % 50

%68

%23

%9

30 - 50 yaş arası
30 yaş altı
50 yaş ve üstü

Yönetim Kademesine Göre Çalışanlarımız

Personel
Uzman/Mühendis
Orta Kademe
Şef Kademesi
Üst Yönetim

İstanbul dışındaki lokasyonlarımız için işe alım yaparken bölge
halkından adaylar yaratmaya çalışıyoruz. Çok spesifik pozisyonlar
haricinde genel olarak hem adayların hem de Şirketimizin tercihi
istihdamın yerel insan kaynağından yapılması oluyor. İşletmelerimizdeki
yerel halktan oluşan personel kaynağı oranının oldukça yüksek
olması da bunu kanıtlıyor. Bu hem çalışanlar arasında uyum, hem de
kurumsal sorumluluk olarak gördüğümüz, “bulunduğumuz yörede
yaşam kalitesini artırma” yaklaşımımızdan kaynaklanıyor. Tesislerimizin
bulunduğu yörelerdeki yerel istihdam oranlarımız aşağıdaki gibidir.

Yaşlarına Göre Çalışanlarımız

Kadın Çalışanlarımızın Yönetime Dağılımı

%49

Grubumuzdaki kadın istihdamı toplam istihdamın
% 16,7’sini oluşturur. Kadın çalışan oranımızın düşük
olması
tercihlerinden değil, tamamen
Yönetim Grubumuzun
Kademesine Göreözel
Çalışanlarımız
sektörün doğasından kaynaklanıyor. Tüm dünyada
olduğu
genelinde
istihdamı
%59 gibi enerji sektörünün
%17
%16kadın%6
%2

Kadın Çalışanlarımızın Yönetime Dağılımı

Yönetim Kademesine Göre Çalışanlarımız

%59

Yerel İstihdam

%16

%6 %2

Grubumuzda çocuk işçi çalıştırma ile ilgili olarak önemli
Personel
risk
taşıyabilen
operasyonlarımız mevcut değildir.
Yaşlarına
Göre Çalışanlarımız
Şef Kademesi
Uzman/Mühendis
Şirketlerimizde
18 yaşın altında çalışan istihdamı olmadığı
Orta Kademe
Üst Yönetim
gibi
de geçerlidir.
%9
%68bu kural tedarikçilerimiz için%23
30 - 50 yaş arası
Şirketlerimiz,
haftalık
ve aylık
çalışma süreleri konusunda
Kadın
Çalışanlarımızın
Yönetime
Dağılımı
30
yaş altı
50 yaş ve üstü
ulusal
yasa ve düzenlemelere uyar. Çalışanlarımız ortak
hedeflerimiz için çalışır, baskıcı ve zorla çalıştırmaya
%49
%34
%11 %5 %1
taviz verilmez. Çalışanlar, işi bırakmak istediklerinde yasal
olarak
Personel işverene hak olarak verilen sürelerin bitiminde,
Uzman/Mühendis
yasalardan
doğan tüm haklarını alarak işten ayrılma
Orta Kademe
Şef Kademesi
konusunda
serbesttir.
Üst Yönetim

Dernek Kurma Hakkı/Toplu İş Sözleşmeleri – ‘T.C.
Anayasası’na göre sendikaya üye olmak gibi sendikaya
üye olmamak da anayasal bir haktır’. Zorlu Enerji
Grubu şirketleri de çalışanlarının bu anayasal hakkını
destekliyor. Sendikalaşma özgürlüğüne engel olacak
operasyonlarımızın bulunmamasının yanı sıra Grup
bünyesinde herhangi bir sendikal oluşum da bulunmuyor.
Tam zamanlı çalışanlara sağlanan maaş dışındaki diğer
menfaatler: Özel sağlık sigortası, doğal gaz dağıtım
çalışanları hariç personel servisi, Zorlu Grubu şirketlerinin
ürünlerinde personel indirimidir.

Yaşlarına Göre Çalışanlarımız

%68

%23

%9

30 - 50 yaş arası
30 yaş altı
50 yaş ve üstü
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“Enerjimiz Köy Okulları İçin” sloganıyla
yola çıkan Zorlu Enerji Grubu Gönüllüleri,
her yıl kış aylarında Anadolu’daki köy
okullarını ziyaret ederek çocuklara kışlık
kıyafet paketleri ulaştırıyor.

Küçük
Ziyaretler,
Kocaman
Sevinçler...

Enerjimiz Köy Okulları İçin sloganıyla yola çıkan ve Grup
çalışanlarından oluşan Zorlu Enerji Grubu Gönüllüleri, Grup
yönetiminin de katkılarıyla, Tokat, Kars ve Şırnak’ta 536
öğrenciye kışlık kıyafet paketleri hazırladı ve çocuklara ulaştırdı.
Proje kapsamında Zorlu Enerji İstanbul çalışanları ve Tokat
Ataköy ile Kars Arpaçay santrallerinin yöneticilerinin katılımıyla
24-25 Şubat 2011 tarihlerinde Tokat Turhal Çamlıca Köyü
İlköğretim Okulu’nu, Kars Verimli Köyü İlköğretim Okulu’nu ve
Şırnak Beytüşşebap Bolağaç Köyü İlköğretim Okulu’nu ziyaret
ettiler.
Ziyareti gerçekleştiren gönüllüler, okullarda bulundukları süre
boyunca öğretmenlerin, ailelerin ve çocukların yoğun ilgisiyle
karşılaştı.
Her yıl Ramazan ayında farklı bir çocuk yuvasını ziyaret
eden Zorlu Enerji Grubu çalışanları, 2011 Ağustos ayında
gerçekleştirdikleri geleneksel iftar ziyaretlerinde Erzurum,
Eskişehir, Kayseri ve İstanbul Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
yuvalarındaki yaklaşık 250 çocukla bir araya geldi.
Gönüllülüğü esas alan ve üç yıldır sürdürülen bu ziyaretler
sırasında koşullar çerçevesinde çocuklara yönelik enerji
sunumları ve atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor, birlikte oyunlar
oynanıyor, kitaplar okunuyor ve iftar yemeği yeniliyor.
Zorlu Enerji Grubu, gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen
bu ziyaretleri, uzun soluklu bir sosyal sorumluluk projesine
dönüştürmeyi hedefliyor. Bu çalışmalarla hem çalışanları
arasındaki gönüllü faaliyetleri artırmayı hem de yuvalardaki
çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Grup yönetiminin destek verdiği bu çalışmalar, yatırımlarımızın
bulunduğu bölgelerdeki yerel halk ile ilişkilerin güçlendirilmesinin
yanı sıra çalışanlarımızın da memnuniyetinin ve bağlılığının
artırılmasında etkili oluyor.
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Zorlu Enerji Grubu,
yerel halkın
menfaatlerini ve
değerlerini korur.

Sürdürülebilirlik anketine katılan
çalışanlarımızın % 81’i diyor ki...
‘Zorlu Enerji Grubu, tesislerinin
bulunduğu yörelerde yaşayan
yerel halkın gözünde, kendilerinin
haklarına saygı gösteren ve
faaliyetlerini sürdürürken halk
sağlığını ve güvenliğini gözeten
bir şirket imajı çizmektedir.’

Yerel Halka Karşı Sorumluluklar
‘Farklılıklarımız zenginliğimizdir’ ilkesini benimseyen her çalışanımız,
yatırım yaptığımız ülke ve yöreyi, yerel şartları içinde kabul ederek o
yöredekilerin kültürüne, tarihine ve geleneklerine saygı gösterir. Zorlu
Enerji Grubu, yerel halkın menfaatlerini ve değerlerini korur. Faaliyette
bulunduğumuz bölgelerdeki yöneticilerin ağırlıklı olarak bölge insanı
olması, bu yöndeki iletişim ve hak ihlallerinin önlenmesinde önemli rol
oynar.
Zorlu Enerji Grubu’nun sosyal etkilerini değerlendirdiğimizde,
Türkiye’nin dört bir yanında yer alan tesislerimizin bulunduğu
yörelerdeki ‘yerel halka karşı sorumluluklarımız’ öne çıktı. Onları
‘hemşehrilerimiz’ ya da ‘komşularımız’ olarak kabul ediyor ve
yürüttüğümüz tüm kurumsal sorumluluk çalışmalarında öncelikli olarak
bu yörelerin insanlarına ulaşmayı hedefliyoruz.
Temelde yöre halkını bilgilendiren, vizyon kazandıran eğitim
çalışmalarına katkıda bulunmaya öncelik veriyoruz. Ayrıca kırsal alanda
temel altyapı hizmetleri olan yol, su temini, ortak kulanılan mekânların
iyileştirilmesi gibi alanlarda, sosyal ve ekonomik hayatı geliştirmek
amacıyla destek veriyor, eğitim konusunda okul binalarında iyileştirme
başta olmak üzere pek çok farklı ihtiyaca yönelik çözümler üretiyoruz.
Bunlara ek olarak, tesislerimizin bulunduğu ya da kurulacağı
yörelerde yaşayan halkın faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal
etkilerini değerlendirebilmeleri ve bu konudaki fikir ve önerilerini
paylaşabilmeleri için ‘paydaş katılım çalışmaları’ başlattık.

Bu çalışmalardan en kapsamlısı, 2011’de başlatılan Zorlu Doğal Elektrik
Üretim’e ait İkizdere Hidroelektrik Santrali Rehabilitasyon Projesi
Paydaş Katılım Stratejisi ve Uygulama Planı’dır. Bu çalışma, Grup
şirketimiz Zorlu Doğal’ın İkizdere’de işletmede olan hidroelektrik
santralinin rehabilitasyonu ve kapasitesinin geliştirilmesi faaliyetlerinde
yatırım kararı sürecine destek olmak, yöre insanının ekolojik
duyarlılığının, ekonomik beklentilerinin ve sosyo-kültürel yapısının
analizini yapmak amacıyla hazırlandı.
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İkizdere Hidroelektrik Santrali Rehabilitasyon
Projesi Paydaş Katılım Stratejisi ve
Uygulama Planı
Hidroelektrik santrallerin ciddi ölçüde çevresel
bozulmaları ve toplumsal sorunları beraberinde
getireceğine dair tepkiler, Türkiye’de ülke
kamuoyunu yaklaşık beş yıldır meşgul ediyor.
Kamuoyunun hidroelektrik santral yatırımlarına karşı
gösterdiği bu hassasiyet, yatırımcıları, projelerinde
çevresel ve sosyal etkileri daha ciddi bir yaklaşımla
hesaba katacak tedbirler almaları için zorluyor.

ve bilim insanlarıdır. Çalışmada, hidroelektrik
santralleriyle ilgili tüm tarafların (yasamayürütme-yargı organları, medya, özel sektör,
üniversite, sivil toplum kuruluşları ve sivil
hareketler, yerel halk) yakından tanınması ve bu
tarafların konuya ilişkin yaklaşımlarının ortaya
konularak katılımlarının sağlanması planlandı.

Hidroelektrik santrallerine karşı toplumda giderek
artan bu duyarlılığı ve kuvvetlenen taraflaşmaları
dikkate alarak, yatırımın çevre duyarlılığı yüksek
bir projeye dönüşmesi için geleneksel sürecin yanı
sıra yenilikçi bir bakış açısının gerekli olduğunu
öngördük. Bu nedenle, İkizdere’de yatırım kararının
verilme sürecinde, özellikle toplumsal barışı olumsuz
etkilememesi için farklı bir iş modeli ile tüm ilgi
gruplarının hassasiyetini büyük bir titizlikle irdeledik.

1. Yöredeki muhatap gruplarla yatırımın kabul
edilebilirliğinin birlikte irdeleneceği bir toplumsal
diyalog sürecini başlatmak,

Grubumuz, bu çalışma ile Zorlu Doğal Elektrik
Üretim A.Ş. İkizdere Hidroelektrik Santrali’nin
kapasite geliştirme yatırımının fizibilitesine,
paydaşların istekleri ve tercihleri temelinde
odaklandı.
Çalışmanın süresi: Dört ay
Çalışma ekibi: Konunun ekolojik, sosyal ve
ekonomik boyutlarını bütüncül olarak irdelemek
amacıyla çevre, ekonomi ve sosyal bilimler ağırlıklı
uzmanlardan oluşturuldu. Ekip, Çevre Bilimci Dr.
Nuran Talu tarafından yönetildi, sosyal konularda
antropolog Murat Yağcı, sosyologlar Beste Yaşarlar,
Zeliha Bozkurt ve Aslı Özaltan genel çalışmaya katkı
sağladılar.
Bilgi alışverişi yapılan paydaşlar: Yöre halkı, sivil
toplum kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler
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Hedefler:

2. Sosyal ve çevresel faktör bağlamında
projenin yapılabilirliği konusunda yatırımcıya,
bilimsel temellere dayalı uzman görüşü ile yol
gösterebilmek,
3. Zorlu Enerji Grubu’nun yatırımının gerçekleşme
sürecinde akarsular, doğal yaşlı ormanlar, yaban
hayatı, endemik canlı türleri ve özgün yayla
yaşamı gibi son derece önemli doğal ve kültürel
değerlere sahip olan yörenin, sosyo-ekonomik,
kültürel ve ekolojik sürdürülebilirliğini sağlamak ve
4. Çevre hakkı felsefesine uygun pratikler
geliştirmek için, kullanan ve yöneten ilgi
gruplarıyla birlikte güvenilir kararlar almak, paydaş
katılımını oluşturmaktır.
Çalışma sürecinde; paydaşların projeye yönelik
destek ve direniş söylemleri, paydaşların projeden
beklentileri ve sorunlara yönelik çözüm önerileri
ve Paydaş Katılımı Stratejileri tespit edildi, Doğa
Koruma, Sürdürülebilirlik, Katılım ve Sosyal
Adalet, Yönetsel Konular başlıkları altında eylem
planı hazırlandı. Eylem planının 2012 yılı başından
itibaren uygulaması hedefleniyor.

Enerjimiz Çocuklar İçin

Sürdürülebilir çevre bilinci konusunda enerji
sektörüne ve Türkiye’ye doğru katkılar yapmayı
ilke edinen bir Grubuz. Çevreye ve yaşadığı
dünyaya duyarlı genç nesillerin yetişmesinde
üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz.
Bu kapsamda 2010 yılında hayata geçirdiğimiz
Enerjimiz Çocuklar İçin Projesi ile 2011 yılı
içerisinde 72 bin çocuğa ulaştık. 6-12 yaş
ilköğretim öğrencilerini hedef alan projemiz
ile çocuklarda, enerji kaynakları, yenilenebilir
enerjinin önemi ve enerjinin tasarruflu kullanımı
konularında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.
‘Enerjimiz Çocuklar İçin’ eğitimlerini, bugüne
kadar Grubumuzun yatırımlarının bulunduğu
Osmaniye, Denizli, Rize, Erzincan, Kars,
Gaziantep ve Tekirdağ’da bulunan ilköğretim
okulları ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri VakfıTEGV’in eğitim parklarında ve Lösemili Çocuklar
Vakfı-LÖSEV’in Ankara’da bulunan Lösemili
Çocuklar Köyü’nde düzenledik. Enerji eğitimleri
ayrıca Zorlu Enerji Grubu çatısı altında toplanan
tüm şirketlerin çalışanlarının çocuklarına da
ulaştı.
Projenin maskotu sevimli Yeşil Ejderha,
yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tasarrufu
konularında çocuklarla interaktif bir sunum
aracılığıyla iletişim kuruyor. Çocuklar, ailelerini

enerji tasarrufu konusunda edindikleri bilgiler
ışığında ve proje ekibi tarafından dağıtılan
malzemelerle (özel eğitim gereçlerinin
bulunduğu görev çantası) bilinçlendiriyor.
Ejderha, Enerji Biriktirme Takımı adı altında
çocuklara çeşitli görevler veriyor ve kendisine
yesil.ejderha@zorlu.com ve Facebook Yeşil
Ejderha sayfası aracılığıyla iletilen fikir ve
önerilerle iletişimini kesintisiz sürdürüyor.
Kalıcı sonuçlar yaratan uzun soluklu bir eğitim
çalışmasına dönüşen proje, Grubun çocuklara
verdiği önemin altını çizmek, kurumsal
duyarlılıkları çocuklar aracılığıyla kamuoyuna
aktarmak, çocuklarda enerji bilinci, verimlilik ve
yenilenebilir enerji hakkında farkındalık yaratmak,
santrallerimizin ve projelerimizin bulunduğu
yerlerde çocuklar aracılığıyla aidiyeti artırmak
gibi pek çok hedefe hizmet ediyor.
Sürdürülebilir bir dünya için
Enerjinin tararruflu kulanımı ve yenilenebilir
enerji kaynakları konusunda çocukların erken
yaşta bilinçlenmesini hedefleyen ‘Enerjimiz
Çocuklar İçin’ projesi, sürdürülebilir dünya için
erken adımlar atılabilmesi yönünde çalışmalarına
devam edecek. 2012’de hedefimiz özellikle
Grubun yatırımlarının olduğu bölgelerde en az
50 bin yeni öğrenciyi enerji konusunda eğitmek.
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ÇEVRESEL
PERFORMANSIMIZ
Çevresel etkileri yüksek olan bir sektörün üyesi olarak, tüm
faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı, sürdürülebilir büyüme hedefi
ile enerjinin verimli kullanılması, emisyonların kontrol altına
alınması, doğa ve kültür varlıklarıyla toplumsal değerlerin
korunması için, çevre politikamız ve ilkelerimiz çerçevesinde
yönetiyoruz.

Her Nefes Bir Enerji
2011 yılında eğitime destek vermek ve rüzgâr
enerjisinin önemine dikkat çekmek amacıyla
‘Her Nefes Bir Enerji’ kurumsal sorumluluk
projesini başlattık. İhtiyaç sahibi köy okullarını
aydınlatmak amacıyla yürüttüğümüz proje
kapsamında hazırlanan www.hernefesbirenerji.
com dünyanın rüzgâr enerjisiyle çalışan ilk web
sitesi.
İnsan nefesinin rüzgâr kaynağı olarak kullanılması
ve birleşen birçok nefesin güçlü bir rüzgâr
oluşturması fikrinden hareketle hayata geçirilen
proje, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda ‘Her Nefes Bir Enerji’ sloganıyla köy
okullarına elektrik yardımı sağlayacak ‘rüzgâr
hareketi’ olarak hızla yayıldı. Gönüllü katılım ile
her nefesin enerjiye dönüştüğü sitede biriken
enerji, köy okullarının elektrik harcamalarını
karşılıyor. Verilen her nefesle çocuklarımızın
geleceği aydınlanıyor.
‘Her Nefes Bir Enerji’nin kendisi de rüzgâr
enerjisiyle çalışıyor. İşleyişi oldukça basit olan
siteye girerek bilgisayarınızın mikrofonu ya da
webcam’i aracılığıyla nefesinizi veriyorsunuz.
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Çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görüyor, daha
yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesini, çevre
ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi
çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Verilen nefesle birlikte site açılıyor ve rüzgâr
türbinleri dönmeye başlıyor. Ardından bilgi
ekranları beliriyor, bulutlar dağılıyor ve okulun
ışıkları yanmaya başlıyor. Sitenin yayına
geçmesiyle birlikte ilk birkaç gün içinde yaklaşık
3 milyon Watt elektrik üretildi. Sitede nefesleriyle
enerji üreten kullanıcılar, ürettikleri elektrik
miktarını Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda
arkadaşlarıyla da paylaşabildi.
‘Her Nefes Bir Enerji’ web sitesi kısa sürede
sosyal dünyada yerli ve yabancı birçok blog’da
ve sosyal paylaşım sitesinde kendine yer buldu.
Bugüne kadar toplam 93 ülkeden siteyi ziyaret
eden 45 binin üzerinde kişi nefesleriyle
73 milyon Watt sanal elektrik üretti. Ziyaretçilerin
yüzde 10’u yurt dışından, www.exhaleenergy.com
üzerinden projeye dahil oldular.
Zorlu Enerji Grubu biriken bu enerjiye karşılık
gelen destek ile, tesislerinin bulunduğu Tunceli,
Kars, Erzurum, Rize, Erzincan, Eskişehir, Tokat,
Kayseri, İstanbul ve Osmaniye’deki 24 okulun bir
yıllık elektrik ihtiyacını karşıladı.

Zorlu Enerji Grubu Çevre Politikası
2011 Faaliyet raporu, Sayfa 50
Raporlama döneminde çevre koruma amaçlı geliştirdiğimiz projelere
yaptığımız toplam yatırım tutarı yaklaşık 1.000.000 TL’dir. Bunlar:
•
•
•
•

ÖDÜLLERİMİZ VE
BAŞARILARIMIZ

Paydaş Katılım Planı (İkizdere)
Habitat Restorasyonu (Osmaniye)
Erozyon Kontrolü ve Ağaçlandırma (Denizli)
Eğitim ve diğer projelerdir.

2011
Bağımsız denetim kuruluşu Ernst&Young Türkiye
tarafından yapılan derecelendirmede Zorlu Enerji Elektrik
Üretim A.Ş. ile Türkiye Karbon Saydamlık Liderlik Ödülü’nü
aldık.
Gökçedağ Rüzgâr Santrali ve Kızıldere Jeotermal Santrali
ile 17. ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı
sırasında sunulan ‘Enerji Ödülleri 2010’ kapsamında Yılın
Yenilenebilir Enerji Tesisi kategorisinde iki ödül kazandık.
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Enerji Verimliliği
Enerji verimliliği ve düşük karbonlu elektrik üretimi, enerji
güvenliğini artırıcı tedbirlerle uyumludur. Enerji verimliliği
sonucu emisyonların azalması doğrudan iklim korumaya
da etki eder.
Zorlu Enerji Grubu’nda enerji verimliliğini üç adımda tarif
ediyoruz;
1- Yaşam kalitesini bozmadan enerji tüketimini azaltmak
2- Proseslerde minimum enerji ile maksimum performansı
sağlamak
3- Atık ısıyı kullanmak

Sürdürülebilirlik anketine katılan
çalışanlarımızın % 80’i diyor ki...
‘Zorlu Enerji Grubu’nun kaynakların
(su, elektrik, hammadde, fosil
yakıt vb.) ekonomik ve tasarruflu
kullanımı konusuna verdiği önem
yeterlidir.’

Tüm santral ve işletmelerimizde bu üç adımı uygulayacak
ortamları tespit ediyor, makine ve ekipmanlarımızı
bu amaçlara hizmet edecek şekilde seçiyor, dur-kalk
operasyonlarını azaltarak türbinleri daha verimli
kullanmayı ve daha az doğal gaz ile daha fazla elektrik
üretmeyi hedefliyoruz.
Lüleburgaz Doğal Gaz Santrali Geliştirme Projesi
kapsamında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle santralin
elektrik verimliliğini % 5 artırdık. Kurulan yeni türbinin
kapatma sürelerinin kısa olması ve bakım veya arıza
anında mevcut türbinlerin birbirini yedekleyebilmesi
sonucunda sistem güvenirliği arttı ve operasyonel
devamlılık da büyük ölçüde güçlendi.
Kullanılan doğal gazda 61,3 sm3 /yıl tasarruf sağladık.
İnverter sistemi sayesinde kullanılan enerjiyi de % 30
oranında azalttık. Karbon emisyonunda da yaklaşık
100 bin ton/yıl azaltım gerçekleştirdik. Bu miktar Zorlu
Enerji Grubu’nun toplam emisyon envanterinde % 10,
Lüleburgaz Enerji Santrali mevcut emisyon miktarında
ise % 41 azaltıma denk gelmekle beraber, yılda yaklaşık
4.500.000 yetişkin ağacın tutabileceği kadar CO2
emisyonuna eşdeğerdir.
Lüleburgaz Santrali’nde kullanılan üretim teknolojileri
muadil ya da alternatif teknolojilere kıyasla % 28 ile % 40
arasında değişen oranlarda elektrik verimliliği sağlıyor.
Tesiste binalarımızın ısıtılması, üretilen düşük basınçtaki
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buhar ile yapılıyor ve bu sayede enerji verimliliği
sağlanıyor.
Saha aydınlatılması projektörlerle yapılıyor ve bu
projektörlerin tamamı uygun lokasyonlara yerleştirilen
fotosel sistemi ile otomatik olarak devreye giriyor.
Sahada bulunan tüm binalarımızda mantolama yapma
sonucunda da enerji tasarrufu sağladık.
Osmaniye Gökçedağ Rüzgâr Enerji Santrali’ndeki
verimliliği artırmak için bir kısım türbinlerde yer değişikliği
yapılmasına yönelik fizibilite çalışması başlattık.
Ofislerimizde geri kazanım çalışmaları, satın alma
sistemimizin tamamen dijital ortama taşınmasıyla oluşan
tonlarca kâğıt tasarrufu, benzinli yerine dizel yakıtlı
araç kullanımının artırılması, eski teknoloji klimaların
yenilenmesi, telekonferans yöntemiyle seyahatlerin
azaltılması gibi önlemleri artırdık.
Aktarım ve Dağıtımdaki Enerji Kayıpları
Elektrik santralinden trafoya aktarım sırasında ortalama
% 2,5-5 arasında kayıplar meydana gelebiliyor. Elektrik
enerjisinin trafolardan müşterilere dağıtımı sırasında
teknik ya da teknik olmayan enerji kaybı mevcut değildir.
Kayıp Oranı= Kayıp Enerji/Yıl boyunca sisteme giren enerji
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Emisyonların Azaltılması ve İklim Koruma

Sürdürülebilirlik anketine katılan
çalışanlarımızın % 81’i diyor ki...
‘Zorlu Enerji Grubu’nun çevre
duyarlılığı ve bilinciyle üretim
yapma hedefine yönelik yaptığı
yatırımlar/projeler ve aldığı
koruyucu önlemler yeterlidir.’

Zorlu Enerji Grubu olarak emisyon yönetimini, hem
çevre yönetiminin bir parçası hem de enerji verimliliği
ile rekabetin artırılmasında bir araç olarak görüyoruz.
İklim değişikliği etkisini hızla gösterirken, dünya üzerinde
birçok ülkeyle birlikte kalkınmayı da tehdit ediyor.
İklim krizinin çözümündeki başarı ise, düşük karbon
ekonomisine geçiş sürecinin hızına ve iklim değişikliği
ile mücadelede 2012 sonrası ‘azaltım, uyum, teknoloji
transferi ve finansman’ alanlarında hayata geçmesi
beklenen yeni küresel iklim koruma rejiminin beraberinde
getireceği politikalara bağlı.

Grubumuzun halka açık tek şirketi olan Zorlu Enerji
Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait karbon ayak izi ve santral
emisyonları konusunda tüm bilgileri şeffaflık ilkesi ile
kamuoyuyla paylaştık.

Bu bağlamda Grup olarak, iklim değişikliği konusunda
kurumsal yapımızı güçlendiriyor ve risk yönetimi için
araçlar geliştiriyoruz. Kurumsal sera gazı salımları
hesaplama, raporlama ve yönetimi için karbon yönetimi
altyapısını oluşturuyoruz. Bu uygulamalar ile Türkiye’nin
düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde ihtiyaç
duyacağı temiz ve yenilenebilir enerjinin üretiminde,
sektörümüze örnek olmayı ve 2013 yılı sonuna kadar
konuya ilişkin kurumsal strateji belgesi oluşturmayı
hedefliyoruz. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin 2011 yılı
doğrudan CO2 emisyonlarını % 11 oranında, dolaylı CO2
emisyonlarını ise % 3 oranında azalttık.

3. 2011’de Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., sera gazı
salımı ve iklim değişikliği riskleri yönetim stratejilerini
kamuyla en şeffaf şekilde paylaşma kriterinde en
yüksek puanı alarak, Türkiye Karbon Saydamlık Liderliği
Ödülü’ne layık görüldü.

Doğrudan CO2 Emisyonları (1.000 ton)
(% 11 Azaltım)

Doğrudan CO2 Emisyonları (1.000 ton)
(% 11 Azaltım)

974,3

2010

974,3
870.4
2011

870.4

2010

2011

Dolaylı CO2 Emisyonları (1.000 ton)
(% 3 Azaltım)

Dolaylı CO2 Emisyonları (1.000 ton)
(% 3 Azaltım)

16,0
16,0
15,5
15,5

2010
2010
2011
2011

Grubumuzun, emisyonların azaltılması ve iklim
koruma kapsamındaki önemli kilometre taşları:
1. 2010 yılında dünyanın 60 ülkesinde uygulanan en
kapsamlı çevre projelerinden biri olan, Karbon Saydamlık
Projesi’ne (Carbon Disclosure Project- CDP) katıldık.
CDP Londra Merkezi’nin daveti ile projeye katılan ve
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2. 2011 Mayıs ayında Türkiye’de ISO 14064-1 Sera Gazı
Emisyon Doğrulama Standardı belgesini alan ilk enerji
şirketi Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. oldu. Bu standart,
kuruluşların emisyon verilerinin oluşturulup raporlanması,
doğrulanması ve emisyon azaltım projelerine yönelik bir
rehber niteliği taşıyor.

Düşük karbon ekonomisine geçişte önemli adım
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’de ISO 14604-1 belgesini
alma hazırlıklarında ilk adım olarak santraller ile merkez
ofislerin organizasyonel ve operasyonel emisyon
sınırlarını belirledik. Emisyon yaratan kaynakları tespit
ederek sera gazı emisyon ölçümlerini tüm işletmelerde
standart hale getirdik. Doğrudan ve dolaylı emisyon
kaynaklarını detaylı olarak açıklayan ‘Emisyon Kalite
Planı’ hazırladık.
Santrallerimizin verimliliği, emisyon kaynaklarının doğru
belirlenmesi ve hesaplanmasına da bağlı. Optimizasyon
ve çevre yönetimi konularında çalışan uzmanların
hazırladığı emisyon kalite planında, sera gazı kaynakları
ve hesaplama metodolojisine ilişkin ayrıntılı veriler yer
alıyor.
Bu projeyi Grubumuzun iş mükemmelliğine ulaşma
yolunda önemli bir referans noktası olarak görüyoruz zira
bu standart enerji üretim süreçlerimizi yalnızca üretim/
proses açısından değil, aynı zamanda enerji ve çevre
ilişkisi çerçevesinde değerlendirme yaklaşımı sağladı.
ISO 14064-1 belgesi, önümüzdeki dönemde çevre
kaynaklarını korumaya yönelik oluşturulacak emisyon
azaltım hedefleri, enerji verimliliği projeleri ve emisyon
vergilerine hazırlık sürecinde, Zorlu Enerji için önemli bir
altyapı oluşturuyor.
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Ülkemizde iklim koruma politikalarının oluşturulmasına
ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda atılacak
adımların uygulanmasına yönelik temel altyapı olacak
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin
2012 yılının ilk aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Yönetmelik ile ulusal sera gazı emisyonlarının önemli
bir kısmını teşkil eden elektrik ve buhar üretimi,
petrol rafinasyonu, petrokimya, çimento, demir-çelik,

Bu sistem ile sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde
izlenmesi ve düzenli olarak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na raporlanması sağlanacak, ülkemizin sera
gazı emisyonlarının daha kesin şekilde hesaplanması
mümkün olacak.

alüminyum, tuğla, seramik, kireç, kâğıt ve cam üretimi
gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının
tesis seviyesinde izlenmesi, doğrulanması ve
raporlanmasına dair usul ve esaslar düzenleniyor olacak.

dönemde kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirirken de
bize kolaylık sağlayacak.

Grup olarak bugüne dek kurduğumuz altyapı, yaptığımız
ölçümler ve belirlediğimiz azaltım hedefleri gelecek

İklim Değişikliği Üzerine Eğitici Bir Sergi

Doğal Hayatı Koruma ve Atık Yönetimi
Grup şirketlerimiz, elektrik üretimi ya da gaz dağıtımı hizmetleri
esnasında oluşan çevresel etkilerini düzenli olarak izler ve yasal sınırlar
içerisinde tutar. Çevrenin ve tesislerimizin bulunduğu yörelerdeki doğal
hayatın korunması, Grubumuzun sürdürülebilirlik öncelikleri arasında
yer alır. Geri kazanım, habitat restorasyonu, reenjeksiyon, enerji
verimliliği gibi projelerle çevresel etkileri en aza indirmeye çalışırız.
Zorlu Enerji Grubu’nda işimizin büyük bir parçası olan termik
santrallerde, çalışma iznini alma aşamasından itibaren, çevrenin
korunmasına yönelik standartları sağlayabilmek, kullanılan makinelerin
kalitesiyle doğrudan ilgilidir. 20-30 yıl boyunca faal olan bir santralde
standartların korunabilmesinin garantisi ise iyi bir bakımla sağlanır.
Zamanında ve düzenli yapılan bakımlar, o santralin egzoz emisyonunu
azaltmak ve dışarıya vereceği diğer atıkları azaltma konusunda büyük
rol oynar.
Biz tüm santrallerimizde, yapılan düzenli bakım çalışmaları ile çevre
kirliliğinin önüne geçiyoruz. Yalnızca belli standartlara uymakla
kalmıyor, yenileştirme ve iyileştirme çalışmaları da yapıyoruz.

Su Tüketimi
Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nin 2008’de ilk kez
New York’ta dünyaya tanıttığı ‘İklim Değişikliği:
Hayata Tehdit ve Yeni Enerji Geleceği Sergisi’,
Zorlu Enerji Grubu’nun da sponsorluğuyla 4
Ekim 2011’de Santralistanbul’da açıldı.
15 Ocak 2012 tarihine kadar ziyaretçi kabul
eden sergi, özellikle çocukları ve gençleri
iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında
bilinçlendirmeyi hedefliyor. Ziyaretçiler bu
büyüleyici sergiyi gezmekle kalmadı, interaktif
bölümler sayesinde iklim değişikliğinin etkilerini
deneyimleme fırsatı yakadı. İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün serginin içeriğinin müfredata
uygun olduğunu belirten tavsiye yazısı ile tüm ilk
ve orta dereceli okulların sergiye yoğun ziyareti
gerçekleşti.
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Bu Duruma Nasıl Geldik?, Günümüzde İklim
Değişikliği, Fark Yaratmak, Değişen Atmosfer,
Değişen Buz, Değişen Okyanus, Değişen Kara,
Yeni Enerji Geleceği ve Yerelleştirme başlıkları
altında dokuz bölümden oluşan sergi, iklim
değişikliğinin sosyal ve çevresel açıdan yol
açacağı sonuçları özellikle interaktif bölümlerde
çarpıcı örneklerle gösteriyor.

Doğal gaz enerji santrallerinde temel girdiler doğal gaz ve sudur.
Santrallerimizde elektrik üretiminin yanı sıra yan ürün olarak buhar
üretiyor ve satıyoruz; aynı buharla ayrıca türbin çevirmek yolu ile ilave
enerji üretiyoruz. Buhar döngüsündeki ana girdi olması nedeniyle su
tüketimi, maliyetleri artıran bir unsurdur ve bu nedenle tasarrufu da
önem arz eder.

Kişisel ve toplumsal davranış biçimlerindeki
olumlu değişimlerin iklim değişikliği ile
mücadeledeki rolünün, sorunun çözümünde
önemli etkileri olduğu bilinciyle Zorlu Enerji
Grubu olarak, benzer bilinçlendirme çalışmalarını
desteklemeye devam etmeyi hedefliyoruz.

Kızıldere Jeotermal Santrali’mizde kullanılan yer altı suyunun yaklaşık
% 80’i reenjeksiyonla rezervuara geri gönderilir. Buradaki faaliyetimizin
yer altı ve yer üstü su kaynaklarına etkisine ilişkin bir çalışma, henüz
mevcut değildir.

Faaliyetlerimiz sırasında önemli miktarda bir su çekimi
gerçekleşmediğinden, etkilenen bir su kaynağı mevcut değildir.

Lüleburgaz Enerji Santralinin kullanma ve proses suyu ihtiyacı yer altı
su kaynaklarından sağlanıyor. 2011 yılı için tesiste yer altı suyu kullanma
miktarı 813.791 m3’tür. Doğal kaynak kullanımını en aza indirmek için
yapılan çalışmaların başında suyun geri dönüştürülerek kullanılması
geliyor. Zorlu Holding bünyesinde yer alan ve Lüleburgaz Doğal Gaz
Santrali ile operasyon sahasını paylaşan ZorluTeks ile geliştirilen sinerji
ile buhar satışı sonrası ZorluTeks kondens geri dönüşlerinin bir kısmı
geri kazanılıyor. Bu sayede 2011 yılında 100.000 m3 su geri kazanım
olarak değerlendirildi. Buna ek olarak, aldığımız tasarruf tedbirleri
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sonucunda, 2011 yılında tüm enerji tesislerimizdeki
toplam su tüketimimizi % 9 oranında azalttık.
Toplam Su Tüketim (1.000 m3)

Lüleburgaz Enerji Santrali ve
Zorluteks Atık Su Entegrasyon Projesi

(% 9 Azaltım)

2.223
2010

2.034
2011

Koruma Alanları ve Biyoçeşitlilik
Grup olarak, hidroelektrik santrallerimiz için 2012 yılında
başlayacak bir dizi biyoçeşitlilik etki analizi çalışmalarına
yönelik hazırlıklarını sürdürüyoruz.
Yeni yatırımlarda ‘çevresel etki değerlendirme’ sürecinin
ötesinde kapsamlı çevresel ve sosyal etki analizi
çalışmaları planlayarak yatırım kararına yön veriyoruz.
Türkiye’de henüz uygulanmayan ‘stratejik çevre etki
değerlendirmesi’ metodlarını projelerimize entegre
etmek üzere hazırlıklarımızı başlattık ve gelecekte de bu
konuda öncü ve lider şirket olmayı hedefliyoruz.
Zorlu Enerji’nin sahip olduğu doğal gaz santralleri
kent merkezlerine yakın noktalarda konumlanmıştır.
Faaliyetlerinin hava kalitesine olan etkisini düzenli olarak
ölçümlüyor ve yasal sınırların içerisinde gerçekleşmesini
güvence altına alıyoruz.
Gökçedağ Rüzgâr Santrali, korunan alanların dışındadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘ÇED Gerekli Değildir’
kararına rağmen, ayrıntılı bir çevresel ve sosyal etki
analizi yapıldı, doğal hayat üzerinde dikkate değer
ölçüde olumsuz bir etki saptanmadı.
2003 yılında üretime geçen Mercan Hidroelektrik
Santrali’nin 30 yıllık işletme hakkını, ADÜAŞ’tan
özelleştirme kapsamında 2008 yılında aldık. Tunceli
Ovacık Munzur Vadisi Milli Parkı (koruma alanı) içerisinde
yer alan santral, nehir tipinde küçük yükleme havuzu
olan bir santraldir. Santralin içinde bulunduğu koruma
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alanına ilişkin mevzuat çerçevesinde gereken çevresel
çalışmaları planlıyoruz.
Diğer hidroelektrik ve jeotermal santrallerimiz için de
çevresel çalışmalar başlatacağız.
Santrallerimizin bulunduğu bölgelerdeki inşaat
faaliyetlerinin etkisini azaltmak amacıyla habitat
restorasyonu projeleri de geliştiriyoruz. Santral
sahalarının ve doğal alanların korunması için gerekli
tedbirlerin alınmasının yanı sıra Denizli, Kars, Erzincan
santrallerimizde de doğa koruma ve ağaçlandırma
projelerini hayata geçiriyoruz.

Atık Yönetimi
Doğal gaz santrallerimizde tehlikeli atık olarak atık yağ
ve kontamine olmuş ambalaj atığı ortaya çıkıyor. Tüm bu
tehlikeli atıkları geri kazanılmak üzere Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş lisanslı alıcılara veriyoruz.

Kurulduğu günden beri su yönetimi konusunda
hassasiyet gösteren Lüleburgaz Enerji Santrali,
2012 yılında tamamlanan atık su geri kazanım
tesisi projesi ile su yönetimi alanında Türkiye’de
ilklerden birini başardı. Proje kapsamında,
ZorluTeks fabrikasının atık su arıtma tesisi çıkış
suyu 110 m3/saat Ters Osmos tesisi ile tekrar
arıtılarak enerji santraline soğutma suyu üretildi.
Bu proje ile yer altı su rezervi kullanımında
950.400 m3/yıl tasarruf sağlandı. Yeni yatırım
kapsamında devreye girecek olan HRSG (geri
kazanımlı atık ısı) kazanı tam kapasite kapalı
devrim çalıştığında buhar türbini dönüşü
kondens suyu sisteme geri dönmeyecek olup
bu sayede 467.856 m3/yıl su geri kazanılmış
olacaktır.
Santralin atık suyunu, demineralize su tesislerinin
rejenerasyon ve ters yıkama atık suları,

kazanların blöf suları ve evsel nitelikli atık sular
oluşturur. Proses ve evsel nitelikli atık sular,
ZorluTeks firmasının atık su arıtma tesislerine
verilir. Kimyasal ve biyolojik arıtmadan oluşan
tesiste arıtılan atık su Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği kapsamında alıcı ortama deşarj
edilir. 2010 yılı için 50.000 m3 atık su ZorluTeks
arıtma tesislerine gönderilmiştir. Yeni yatırım
projesinin tamamlanmasının ardından tesisten
deşarj edilen 80 m3/saat debisindeki su, tekstil
fabrikasının arıtma tesisinden deşarj edilen suyun
kalitesine göre daha iyi kalitede olduğundan,
atıkların çevreye olumsuz etkisi de azalmıştır.
Yeni yatırım ile sağlanacak su tasarrufu miktarı
110 m3/saattir. Böylece, bölgede artan sanayi
faaliyetleri dolayısıyla yoğunlukla kullanılan
Ergene Havzası’nın yer altı su kaynakları
üzerindeki yükü de azalttık.

2010 yılında atıklarımızın % 41’ini, 2011 yılında ise
% 39’unu geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleriyle
bertaraf ettik.
Atıklar (1.000 ton)

29

12
2010

36

14
2011

Üretilen
Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım
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PERFORMANS
GÖSTERGELERİMİZ
Ekonomik Performans Göstergelerimiz

Türkiye’nin İlk Kuş İzleme Radarı
Anadolu’nun Avrupa ile Afrika arasındaki önemli
kuş göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle,
özellikle rüzgâr santrali yatırımlarının yer
seçiminde kuş göçü ve önemli kuş alanlarının
değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.
Gökçedağ Rüzgâr Santrali’nde 2008’de yapılan
‘ornitolojik (kuş) izleme çalışması’ sonucunda,
santralin kuş göç yollarından en az 50 kilometre
uzakta olduğunu ve türbinlerin BirdLife
International Önemli Kuş Alanları Kriterleri
doğrultusunda kuşların doğal hayatına olumsuz
etkisi olmadığı belirlenmişti.
Bunu yeterli görmeyen Zorlu Enerji Grubu, doğal
hayatın korunması konusundaki duyarlılığı ile
hem kuşları hem de türbinleri korumak amacıyla,
Gökçedağ Rüzgâr Santrali’ne 2011’de Türkiye’nin
ilk kuş izleme radarını kurdu.
Amerikalı Detect firmasının geliştirdiği Merlin
Radar Sistemi, santral yakınındaki olası

kuş hareketleri sırasında kuşların kanatlara
çarparak ölmesini ve türbin kanatlarının hasar
görmesini engellemeyi amaçlıyor. Sistem; rüzgâr
santrallerine yaklaşan kuş veya kuş sürülerini
tespit ederek, monitörden gerçek zamanlı olarak
izleyebiliyor, operasyonel olarak türbinleri kuş
geçişi esnasında kısa süre için durdurabiliyor ya
da LRAD (Long Range Acoustic Device) sistemi
ile kuşların uçuş istikametini değiştirebiliyor.
LRAD sistemi, yüzlerce metreye ulaşabilen
ses dalgalarıyla uyarıcı sinyaller göndererek
kuşların yön değiştirmesini sağlıyor. Kurulumu
yapılan Merlin Radar Sistemi, deneme ve gözlem
çalışmalarının ardından uygun yerin seçilmesiyle
en geç 2012 yılı ilkbaharında aktif olarak
çalışmaya başlayacak.
Kuş gözlem çalışmalarından elde edilen veriler
ve düzenli izleme faaliyetleriyle, 2011 yılında da
Gökçedağ Rüzgâr Santrali’nde işletme kaynaklı
herhangi bir kuş ölümünün olmadığı tespit edildi.

Yaratılan ve Dağıtılan Ekonomik Değer (TL)

Birim

2010

2011

GRI

Yaratılan ekonomik değer (Net satışlar)

1.000 TL

433,996

444,942

EC1

İşletme giderleri (Tedarikçi ödemeleri, stratejik olmayan yatırımlar, telif
hakları vb.)

1.000 TL

385,135

426,388

EC1

Devlete sağlanan fayda (vergiler vb.)

1.000 TL

31,467

31,362

EC1

Yatırımcı ve hissedarlara sağlanan faydalar (kâr payı vb.)

1.000 TL

0

0

EC1

Finans kuruluşlarına sağlanan faydalar (faizler vb.)

1.000 TL

73,891

116,884

EC1

Çalışanlara sağlanan faydalar (maaşlar, SGK vb.)

1.000 TL

13,763

15,136

EC1

Topluma sağlanan faydalar (bağış, sponsorluk vb.)

1.000 TL

450

525

EC1

Dağıtılmayan ekonomik değer (kâr)

1.000 TL

-75,631

-472,670

EC1

Devletten Alınan Finansal Yardımlar

Birim

2010

2011

GRI

Vergi indirimleri

1.000 TL

4,170

73,693

EC4

Paydaşlara Dağıtılan Ekonomik Değer

Finansal rakamlar, halka açık şirketimiz Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye aittir.

Sosyal Performans Göstergelerimiz
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kazalar

Birim

2010

2011

GRI

İlk yardım seviyesi dışındaki tüm yaralanmalar

Adet/Yıl

0.0

0.0

LA7

Ölümlü Kaza

Adet/Yıl

0.0

0.0

LA7

Raporlu Kaza*

Adet/Yıl

3.0

3.0

LA7

Kaza Sıklığı**

Oran

3.0

3.1

LA7

Birim-Yüzde

2010

2011

GRI

İş kazası sebebiyle kayıp gün

Toplam kayıp güne oranı

%20.7

%6.9

LA7

Hastalık sebebiyle kayıp gün

Toplam kayıp güne oranı

%79.3

%93.1

LA7

Adet /Yıl

0.0

0.0

LA7

Kayıp Günler

Mesleki hastalık görülme sıklığı

* Raporlu Kaza: 3 günden fazla iş kaybına yol açan iş kazası
**Kaza Sıklığı: Bir milyon iş saatinde gerçekleşen kaza sayısı
KS=Toplam kaza sayısı/ (Toplam çalışan sayısıx300 günx7,5 saat) - (Toplam kayıp gün x7,5 saat) x 1.000.000
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Sosyal Performans Göstergelerimiz
Toplam İşgücü

Çevresel Performans Göstergelerimiz
Birim

2011

Kişi

912

874

LA1

Mavi yaka

Kişi

0

0

LA1

Alt işveren çalışanları

Kişi

-

-

LA1

Birim

2010

2011

GRI

Tam Zamanlı / Sözleşmeli

Kişi

912

874

LA1

Sözleşmesiz

Kişi

0

0

LA1

Yarı Zamanlı
Cinsiyete Göre
Erkek

Kadın

Kişi

0

0

LA1

Birim

2010

2011

GRI

2010

2011

GRI

Sm3

505,857,881.0

451,696,742.0

EN3

Mazot

GJ

m.d.

m.d.

EN3

Benzin

GJ

m.d.

m.d.

EN3

Kömür / Akaryakıt (Fuel oil) / Ham Petrol

GJ

0.0

0.0

EN3

GJ

m.d.

m.d.

EN3

Birincil Enerji Kaynağına Göre Doğrudan Enerji Tüketimi
Yenilenemez Doğrudan Enerji Kaynakları-Satın Alınan
Doğal Gaz

Yenilenebilir Doğrudan Enerji Kaynakları-Satın Alınan
Biyoyakıtlar / Etanol / Hidrojen
Birincil Enerji Kaynağına Göre Dolaylı Enerji Tüketimi
Yenilenemez enerji kaynaklarından satın alınmış ve tüketilmiş ikincil enerji

Kişi

775

728

LA13

%

85.0

83.3

LA13

Elektrik

kWh

26,012,967.0

25,220,847.0

EN4

LA13

Elektrik

GJ

93,646.7

90,795.0

EN4

Isıtma ve Soğutma

GJ

0.0

0.0

EN4

Buhar

GJ

0.0

0.0

EN4

1,000 m3/yıl

2,223.0

2,034.0

EN8

1,000 t CO2

974.3

870.4

EN16
EN16

Kişi
%

Yaşa Göre

Birim

GRI

Beyaz yaka

Sözleşmeye Göre

137
15.0

146
16.7

LA13

Birim

2010

2011

GRI

Kişi

293

200

LA13

%

32.1

22.9

LA13

30 - 50 Yaş arası

Kişi

541

598

LA13

%

59.3

68.4

LA13

50 Yaş ve üstü

Kişi

78

76

LA13

Dolaylı CO2 Emisyonları**

1,000 t CO2

16.0

15.6

%

8.6

8.7

LA13

Diğer CO2 Emisyonları***

1,000 t CO2

1.5

2.1

EN17

Birim

2010

2011

GRI

1,000 t CO2

991.8

888.1

EN16

Üst Yönetim

Kişi

17

17

LA13

%

1.9

1.9

LA13

Orta Kademe Yöneticiler

Kişi

59

53

LA13

Tehlikeli Atıklar

1,000 t

0.028

0.030

EN22

%

6.5

6.1

LA13

Tehlikeli Olmayan Atıklar (atık su hariç)

1,000 t

0.001

0.006

EN22

Şef Kademesi Yöneticiler

Kişi

154

150

LA13

Birim

2010

2011

GRI

Geri Dönüşüm (kâğıt-karton, plastik, hurda metal)

1,000 t

0.007

0.012

EN22

%

16.9

17.2

LA13

Geri Kazanım

1,000 t

0.005

0.002

EN22

Uzman/Mühendis

Kişi

146

138

LA13

Saha İçinde Depolama (Geçici depolama alanı)

1,000 t

0.012

0.016

EN22

%

16.0

15.8

LA13

Kişi

536

516

LA13

%

58.8

59.0

LA13

Birim

2010

2011

GRI

Kişi

0

0

LA13

%

0.0

0.0

LA13

30 Yaş ve altı

Yönetim Kategorisine Göre

Personel

Diğer Gruplar
Yabancı

Engelli

Kadın Çalışanların Yönetime Dağılımı

64

2010

Kişi

9

11

LA13

%

0.98

1.25

LA13

Birim

2010

2011

GRI

Üst Yönetim

%

0.7

1.4

LA13

Orta Kademe Yöneticiler

%

6.6

5.5

LA13

Şef Kademesi Yöneticiler

%

9.5

11.0

LA13

Uzman/Mühendis

%

37.2

33.6

LA13

Personel

%

46.0

48.6

LA13

Toplam Su Tüketimi
(yüzey suları, yeraltı suları, yağmur suları ve belediyenin temin ettiği sular)
Su
Doğrudan ve Dolaylı Sera Gazı Emisyonları
Doğrudan CO2 Emisyonları*

Toplam CO2 Emisyonları
Türüne ve Bertaraf Yöntemine Göre, Toplam Atık Ağırlığı
Türüne Göre

Bertaraf Yöntemine Göre

* Binek araçlarda kullanılan dizel, LPG ve enerji üretiminde kullanılan doğal gaz kaynaklı emisyonlar toplamıdır.
** Santrallerin iç elektrik tüketimi kaynaklı emisyonlar toplamıdır.
*** Evsel katı atık, atık yağ berterafı, uçak seyahatleri, personel taşıma, kullanılan elektrik (Plaza), ısınmada kullanılan doğal gaz
kaynaklı emisyonlar toplamıdır.

65

EKLER

Kurumsal Üyeliklerimiz

Ekvator Prensipleri ve IFC Sürdürülebilirlik Standartlarına Uyum İndeksi

Capital CEO Club
DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - Türk-İsrail İş Konseyi - Yürütme Kurulu
DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - Türk-Pakistan İş Konseyi - Yürütme Kurulu
Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) - Yönetim Kurulu
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEKTMK)
Enerji Ticaret Derneği (ETD) - Yönetim Kurulu
Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD)
İklim Platformu - İklim Değişikliği Liderler Grubu
Özel Sektör Gönüllüler Derneği (OSGD) - Gönüllülük Elçisi – Yönetim Kurulu
Petrol Platformu Derneği (PETFORM)
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - Enerji Meclisi - Başkan Yardımcısı
Türkiye Kalite Derneği (KALDER)
Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKOTED) Yönetim Kurulu
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB)
Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği (URTEB)
Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC)
Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD)

Ekvator Prensipleri

Küresel İlkeler Sözleşmesi
İnsan Hakları

Proje finansmanındaki sosyal ve çevresel riskleri ve
etkileri belirlemek, yönetmek, ortadan kaldırmak ya da
azaltmak için oluşturulmuş, dünyanın önde gelen finans
kuruluşlarınca en çok kabul gören standartlar dizisidir.
Ekvator Prensipleri Finans Kuruluşları (EPFK), belirlenmiş
on ilkeden ilk dokuzunun gerektirdiği koşullara uyan
projelere kredi sağlar.
1. İnceleme ve Kategorizasyon
2. Sosyal ve Çevresel Değerlendirme
3. Geçerli Sosyal ve Çevresel Standartlar
(Ulusal mevzuata ek olarak IFC Çevresel Sosyal 		
Sürdürülebilirlik Performans Standartlarına uygunluk)
4. Eylem Planı ve Yönetim Sistemi
5. Danışma ve Bilgilendirme
6. Şikâyet Mekanizması
7. Bağımsız Değerlendirme
8. Taahhütler
9. Bağımsız İzleme ve Raporlama
10. EPFK’nın Raporlaması

Uluslararası Finans Kuruluşu’nun (IFC), bir projenin
yatırımdan başlayarak işletme aşamasını da içeren tüm
aşamalarda tanımlanan çevresel-sosyal risk ve etkilerinin,
kurulacak Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi aracılığıyla
yönetilmesi için hazırlanmış performans standartlarıdır.
Raporumuzda detaylarıyla yer verdiğimiz stratejik
konularımıza yönelik IFC Standartları Uyum İndeksimiz
aşağıdaki tabloda yer alıyor.

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı
duymalı.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

IFC

PS 1

Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi
ve Yönetimi

Emisyonların Azaltılması ve İklim Koruma

57-58

Çalışma Standartları

PS 3

Kaynak Etkinliği ve Kirlilik Önleme

Enerji Verimliliği

55

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü
desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

PS 6

Biyoçeşitliliğin Koruması ve Doğal Kaynakların
Sürdürülebilir Yönetimi

Doğal Hayatı Koruma ve Atık Yönetimi

59-62

PS 4

Halk Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti

PS 5

Arazi İstimlakı ve Zorunlu Yeniden Yerleşim

PS 7

Yerel Halklar

PS 8

Kültürel Miras

PS 2

İş ve Çalışma Koşulları

PS 4

Halk Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti

PS 2

İş ve Çalışma Koşulları

Çevre
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek
vermeli.
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

IFC Performans Standartları

IFC Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik
Performans Standartları

Raporumuzdaki Yeri

Sayfa

Çevresel Performansımız

Sosyal Performansımız
Yerel Halklara Karşı Sorumluluklarımız

48-51

Sağlık ve Güvenlik

38-41

Çalışanlarımızla İlişkiler

42-47

Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.
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GRI ve BM KİS İçerik İndeksi
Profil Açıklamaları
GRI

Strateji ve Analiz

Referans & Açıklamalar

1.1.

Üst yönetimin beyanı

Sayfa 8-11

1.2.

Önemli etkiler, riskler ve fırsatlar

Sayfa 4-6, 8-11, 18-22, 23-29-33-38, 26-62

GRI

Organizasyonel Profil

Referans & Açıklamalar

Raporlama

Raporlama

GRI

Yönetişim & Taahhütler

Referans & Açıklamalar

4.1.

Yönetim yapısı

2011 Faaliyet Raporu, Sayfa 61-64

4.2.

Yönetim Kurulu Başkanı

Sayfa 19, 2011 Faaliyet Raporu Sayfa 61

4.3.

Yönetim Kurulu’ndaki bağımsız üye sayısı

Sayfa 19, 2011 Faaliyet Raporu Sayfa 61

2.1.

Şirketin adı

Zorlu Enerji Grubu

4.4.

Yönetime katılımı sağlayan mekanizmalar

Sayfa 12 ve 23, 2011 Faaliyet Raporu Sayfa 55

2.2.

Markalar, ürünler ve/veya hizmetler

Sayfa 12-15

4.5.

Tazminat uygulamaları ile performansı
ilişkisi

Sayfa 19

2.3.

Operasyonel yapı

Sayfa 12-15

2.4.

Genel merkezin yeri

Zorlu Plaza, Avcılar, İstanbul

2.5.

Faaliyet gösterdiği ülkeler

Sayfa 12

2.6.

Mülkiyetin niteliği ve hukuki formu

Özel mülkiyet, Anonim Şirketler Grubu

2.7.

Hizmet verilen pazarlar

Sayfa 14-15

2.8.

Şirketin ölçeği

Sayfa 12-15

2.9.

Yapı veya mülkiyet ile ilgili önemli
değişiklikler

Sayfa 15

2.10.

Ödüller

Sayfa 16, 28, 37, 53

EU1

Kurulu güç

Sayfa 13

EU2

Üretilen net enerji

Sayfa 8

EU3

Müşteri adetleri

Sayfa 12. 35 Holding şirketine ek olarak, 174 konut, 15 endüstriyel ve
1,223 ticari abonemiz mevcuttur. Bu müşterilere dağıtım hizmetini
TEDAŞ vermektedir. Doğal gaz abone bilgilerimiz de sayfa 12’dedir.

EU4

İletim ve dağıtım hatları

4.6.

Çıkar çatışmalarını engelleyici süreçler

Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 9 ve 11

4.7.

Stratejiyi yönlendiren uzmanların
nitelikleri

2011 Faaliyet Raporu Sayfa 22-23

4.8.

Misyon ve değerler

Sayfa 17-35, Kurumsal İlkeler Rehberimiz ve http://www.zoren.com.
tr/TR/ABOUT/abo_deger.asp

4.9.

Sürdürülebilirlik performansı ve
risklerinin gözetimi

Sayfa 19

GRI

Yönetişim & Taahhütler

Referans & Açıklamalar

4.10.

YK’nun kendi sürdürülebilirlik
performansını öz denetimi

Sayfa 19

4.11.

Risk yönetimi yaklaşımı (ihtiyatlılık)

Sayfa 53-62, 2011 Faaliyet Raporu Sayfa 35

4.12.

Temel alınan harici ekonomik, çevresel ve
sosyal ilkeler

Sayfa 7, 11 ve Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 10 ve 11

4.13.

Birlik ve dernek üyelikleri

Sayfa 66

Türkiye’deki tüm iletim ve dağıtım hatları TEİAŞ ve TEDAŞ’a aittir.

4.14.

Organizasyonun paydaş grupları

Sayfa 23

4.15.

Kilit paydaşların belirlenmesi süreci

Sayfa 23

4.16.

Paydaşlarla iletişim yaklaşımı

Sayfa 23-24

4.17.

Paydaş iletişimi sonucu ortaya çıkan
önemli konular

Sayfa 26

EU5

CO2 emisyon ödeneklerinin dağılımı

Grubumuz herhangi bir karbon ticaret mekanizmasına tabi değildir.

GRI

Rapor Parametreleri

Referans & Açıklamalar

3.1.

Raporlama dönemi

Yıllık

3.2.

Bir önceki rapor tarihi

2009

3.3.

Raporlama sıklığı

Sayfa 7

3.4.

İletişim bilgileri

Arka kapak içi

3.5.

Rapor içeriğini tanımlama süreci

Sayfa 14-17

3.6.

Raporun içerik sınırı

Sayfa 7

3.7.

Raporun kapsamı ve kısıtlamaları

Sayfa 7

3.8.

Ortak girişimler ve diğer yan kuruluşların
raporlanması

Sayfa 7

3.9.

Veri ölçüm teknikleri ve hesaplama
yöntemleri

Sayfa 19, 55, 57, 63, 65

3.10.

Daha önceki raporlarda tekrarlanan
açıklamalar

2010 yılının ilk yarısına ait önemli bazı gelişmeler tekrar edilmiştir.

3.11.

Raporun kapsam, sınır, ölçüm yöntemleri
vb. değişiklikler

Önemli bir değişiklik olmamıştır.

3.12.

GRI içerik tablosu

Sayfa 68-77

3.13.

Teminat (Denetim)

Denetimden geçmemiştir.

Raporlama

tam

68

kısmen

Raporlama

Raporlama

raporlanmadı
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Yönetim Yaklaşımı Açıklamaları
GRI G3

Ekonomik Performans

Referans & Açıklamalar

DMA EC

Ekonomik Performans

Sayfa 18, 27, 36, 63

Piyasadaki Konum

Sayfa 18, 27, 36, 45-47

Dolaylı Ekonomik Etkiler

Sayfa 27, 36, 45-47, 51-52, 58

EUSS-EU6

Arz Güvenliği

Sayfa 27, 30-31

EUSS-EU7

Arz Yönetimi

Sayfa 24 (Doğalgaz konut müşterileri). Elektrik
müşterilerine yönelik henüz herhangi bir program yürütülmemektedir. Bu göstergeyi 2015 yılına kadar raporlamayı
planlıyoruz.

EUSS

Sistem Verimliliği

Sayfa 53-55. Eksik verilerin 2015’e kadar tamamlanması ve
raporlanması planlanmaktadır.

EUSS-EU8

Araştırma ve Geliştirme

Grubumuz enerji verimliliği projelerinde değerlendirmek
üzere 23 milyon ABD doları yatırım bütçesi ayırmıştır.

EUSS-EU9

Santral Kapama

Nükleer santralimiz bulunmamaktadır.

Raporlama

Raporlama

GRI G3

Sosyal Performans (İnsan
Hakları)

Referans & Açıklamalar

DMA HR

Yatırım ve Satın Alma
Uygulamaları

Sayfa 27, Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 10, indeksteki HR12-3 açıklamaları.

Ayrımcılık Yapmama

Sayfa 44, Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 5

Örgütlenme Özgürlüğü ve
Toplu Sözleşme

Sayfa 44, Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 7

Çocuk İşçiliği

Sayfa 44, Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 7

Zorla veya Zorunlu Tutarak
Çalıştırma

Sayfa 44, Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 5

Güvenlik Uygulamaları

İndeksdeki HR8 açıklaması

Yerli Hakları

Sayfa 27, 48-52, Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 6

GRI G3

Sosyal Performans
(Toplum)

Referans & Açıklamalar

DMA SO

Yerel Halk (EU19, EU20)

Sayfa 27, 48-50, Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 6.
İndeksteki SO1 açıklaması. Yer değiştirme ihtiyacı doğuran
bir santral yatırımımız mevcut değildir.

Yolsuzluk

Sayfa 27, Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 10-11

Kamu Politikası

Sayfa 20

Rekabeti Kısıtlayan
Davranış

Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 10

Uyum

İndeksdeki SO8 açıklaması

EUSS-EU21

Acil Durum Planlaması

Acil durum planlamaları, Çevre ve İSG yönetim sistemleri
çerçevesinde hazırlanmakta ve İSG eğitimleri ile
desteklenmektedir.

GRI G3

Sosyal Performans (Ürün/
Hizmet Sorumluluğu)

Referans & Açıklamalar

DMA PR

Müşteri Sağlığı ve
Güvenliği

Kurumsal İlkeler Rehber Sayfa 10

Ürün ve Hizmet
Etiketlemesi

Sayfa 24, İndeksteki PR3 ve PR4 açıklamaları

GRI G3

Çevresel Performans

Referans & Açıklamalar

DMA EN

Malzemeler

İndeksteki EN1 ve EN2 açıklamaları.

Enerji

Sayfa 27, 34-35, 55-58, 65

Su

Sayfa 59-61

Biyoçeşitlilik

Sayfa 18, 60-62. Bu konuyla ilgili stratejilerimizi
netleştirip,etkilerimizi detaylı analiz edip, eksik verileri
2015’e kadar tamamlamayı ve raporlamayı planlanlıyoruz.

Emisyonlar, Sıvı ve Katı
Atıklar

Sayfa 27, 56-58, 60, 65

Ürün ve Hizmetler

Sayfa 54-58

Uyum

Sayfa 57-58

Ulaştırma

İndeksteki EN29 açıklaması

Genel

Sayfa 27, 53

GRI G3

Sosyal Performans
(Çalışanlar)

Referans & Açıklamalar

DMA LA

İstihdam (EU14, EU15,
EU16)

Sayfa 27, 37-44 Emeklilik ile ilgili eksik verilerin 2015’e kadar
tamamlanması ve raporlanması planlanmaktadır.

Pazarlama İletişimi

Sayfa 24, İndeksteki PR6 ve PR7 açıklamaları

İşgücü/ Yönetim İlişkileri

Sayfa 27, 43 Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 3, 11

Müşterinin Kişisel Gizliliği

Sayfa 24

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sayfa 27, 38-41 Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 7 ve 10

Uyum

İndeksteki PR9 açıklaması

Eğitim ve Öğretim

Sayfa 27, 43

EUSS-EU23

Erişim

Tarif edilen programlar mevcut değildir.

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

Sayfa 44, Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 7

EUSS-EU24

Bilgi Sağlama

Sayfa 24. Grubumuz elektrik dağıtımı yapmamaktadır. Son
kullanıcıya sadece doğal gaz dağıtımı yapmaktadır.

Raporlama

tam

70

kısmen

Raporlama

Raporlama

Raporlama

raporlanmadı
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Performans Göstergeleri
BMKİS

GRI

Ekonomik Performans

Referans & Açıklamalar

Raporlama

Ekonomik Performans
EC1 (Ana)

Yaratılan ve dağıtılan direkt ekonomik değer

Sayfa 36, 63

EC2 (Ana)

İklim değişikliğinin kurumun mali
sonuçlarına etkisi ve yarattığı diğer
riskler ve fırsatlar

Sayfa 56-58. İklim değişikliğinin yarattığı risk ve
fırsatlara yönelik detaylı analizi 2015 yılına kadar
tamamlayıp, raporlamayı planlıyoruz.

EC3 (Ana)

Organizasyonun tanımlanmış menfaat planı yükümlülükleri

2011 Faaliyet Raporu Sayfa 87

EC4 (Ana)

Devletten alınan önemli finansal
destekler

Sayfa 36, 63

EC5 (Ek)

Standart giriş düzeyi ücretlerinin,
yerel asgari ücret ile mukayesesi

Asgari ücret Türkiye’nin her yerinde aynıdır. Grubumuzdaki standart giriş düzeyi ücretler ya asgari
ücretle ayıdır (1/1) ya da daha yüksektir.

EC6 (Ana)

Yerel tedarikçi politikası,
uygulamaları ve harcama oranı

Sayfa 36. Grubumuzda ‘yerel’ kelimesi santrallerimizin bulunduğu bölgelere işaret eder. Farklı
bölgelerdeki ortalama yerel tedarikçi harcama oranı
% 15-20 arasındadır.

EC7 (Ana)

Yerel istihdam prosedürleri

Sayfa 45

Kamu yararı için yapılan altyapı
yatırımlarının ve hizmetlerinin etkisi

Sayfa 45, 51-52, 58

EC9 (Ek)

Dolaylı ekonomik etkiler

Sayfa 22

Uzun vadeli elektrik ihtiyacına göre
planlanan kapasite

Sayfa 12-15

Çevresel Performans

Referans & Açıklamalar

EN6 (Ek)

Enerji verimliliği sağlayan veya
yenilenebilir enerji kullanan ürün
ve hizmetler sağlama girişimleri ve
bu girişimlerin sonucunda enerji
ihtiyacındaki azalmalar

Sayfa 34-35, 2011 Faaliyet Raporu Sayfa 12

6, 8-9

EN7 (Ek)

Dolaylı enerji tüketimini azaltma
girişimleri ve elde edilen azalmalar

Sayfa 55-58

8

EN8 (Ana)

Kaynağına göre toplam su çekimi

Sayfa 59-60, 65

8

EN9 (Ek)

Su çekiminden önemli ölçüde
etkilenen su kaynakları

Sayfa 59-60

8-9

EN10 (Ek)

Geri dönüştürülen ve yeniden
kullanılan suyun yüzdesi ve toplam
hacmi

Sayfa 59-60, 61

8

EN11 (Ana)

Koruma alanlarında olan ya da
yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip
alanların içinde ya da sınırında sahip
olunan, kiralanan, yönetilen arazilerin
yeri ve büyüklüğü

Sayfa 60-61. Mercan Hidroelektrik Santrali’nin
operasyon sahası 1,1 km2’dir.

8

EN12 (Ana)

Koruma alanlarındaki ve koruma
alanlarında olmayıp yüksek
biyoçeşitlilik değerine sahip
alanlardaki faaliyet, ürün ve
hizmetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki
önemli etkilerinin tanımlanması

Sayfa 60-61. Tüm santrallerimizde biyoçeşitlilik
üzerindeki etkilerimizi detaylı incelemek üzere 2015
yılına kadar gerekli çalışmaları yapmayı planlıyoruz.

EU13

Doğal yaşam alanlarında, faaliyet
öncesi ve sonrasında
biyoçeşitlilikte oluşan değişiklikler

Yeterli bilgi ve veri mevcut değildir. Bu göstergeye
yönelik detaylı incelemeyi 2015 yılına kadar yapmayı
ve raporlamayı planlıyoruz.

8

EN13 (Ek)

Korunan ya da iyileştirilen doğal
yaşam alanları

Sayfa 60-61

8

EN14 (Ek)

Biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri
yönetmek için stratejiler, mevcut
faaliyetler ve gelecek planları

Sayfa 60-61. Bu konuyla ilgili stratejilerimizi
netleştirip, etkilerimizi detaylı analiz edip, eksik
verileri 2015’e kadar tamamlamayı ve raporlamayı
planlanlıyoruz.

8

EN15 (Ek)

Soy tükenmesi riski düzeyine
göre, operasyonlardan etkilenen
bölgelerdeki doğal yaşam
alanlarında, Uluslararası Doğa Koruma
Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’ne giren
canlı türlerinin ve ulusal koruma
listesindeki canlı türlerinin sayısı

Bir inceleme yapılmamıştır.

Arz Güvenliği
EU10

Sistem Verimliliği

BMKİS

EU11

Termik santrallerin ortalama üretim
verimliliği

Ankara, Kayseri ve Bursa santralleri yaklaşık % 43,
Lüleburgaz ve Yalova santralleri yaklaşık % 65.

EU12

Aktarım ve dağıtımdaki enerji
kayıpları

Sayfa 55

GRI

Çevresel Performans

Referans & Açıklamalar

Malzemeler
8

EN1 (Ana)

Kullanılan malzemeler

Sayfa 65. Üretimde kullandığımız ana hammaddeler,
su ve doğal gazdır.

8-9

EN2 (Ana)

Geri dönüştürülmüş girdi malzeme
kullanım oranı

%0

Raporlama

Emisyonlar, Sıvı ve Katı Atıklar

Enerji
8

EN3 (Ana)

Birincil enerji kaynağına göre
doğrudan enerji tüketimi

Sayfa 65

8

EN16 (Ana)

Ağırlığa göre, toplam doğrudan ve
dolaylı sera gazı emisyonları

Sayfa 65

8

EN4 (Ana)

Birincil enerji kaynağına göre dolaylı
enerji tüketimi

Sayfa 65

8

EN17 (Ana)

Ağırlığa göre, diğer ilgili dolaylı sera
gazı emisyonları

Sayfa 65

8-9

EN5 (Ek)

Kaynakların korunması ve
verimliliğinin sağlanması ile tasarruf
edilen enerji

Sayfa 65

7-9

EN18 (Ek)

Sera gazı emisyonunu azaltma
çalışmaları ve gerçekleştirilen azaltım
miktarı

Sayfa 56-58

8

EN19 (Ana)

Ağırlığa göre, ozon tüketen
maddelerin emisyonları

Eser miktarda emisyon yaratan gazların ölçümleri
yapılmamaktadır.

tam

72

Raporlama

Biyoçeşitlilik

Dolaylı Ekonomik Etkiler
EC8 (Ana)

GRI

8-9

Su

Piyasadaki Konum
1

BMKİS

kısmen

raporlanmadı

73

BMKİS

GRI

Çevresel Performans

Referans & Açıklamalar

8

EN20 (Ana)

NOx, SOx ve diğer önemli hava
emisyonları

Çevre mevzuatı gereği santral bazlı online ve anlık
emisyon ölçümleri ile takibi yapılmaktadır. İlgili
emsiyonları 2015’e kadar düzenli kaydetmeyi ve
raporlamayı planlıyoruz.

8

EN21 (Ana)

Kalitesine ve varış noktasına göre
toplam su deşarjı

Sayfa 59-60. Bu veri kategori bazında değil toplam
olarak raporlanmıştır. Bu göstergeye yönelik
detaylı incelemeyi 2015 yılına kadar yapmayı ve
raporlamayı planlıyoruz.

8

EN22 (Ana)

Türüne ve bertaraf yöntemine göre
toplam atık miktarı

Sayfa 60, 65

8

EN23 (Ana)

Önemli sızıntıların toplam sayısı ve
hacmi

Kayıt altına alınacak ölçekte bir sızıntı oluşmamıştır.

8

EN24 (Ek)

Basel Sözleşmesi koşulları
kapsamında tehlikeli kabul edilen,
taşınan atıkların yüzdesi

Faaliyetlerimiz sırasında tehlikeli atık taşınmamıştır.

8

EN25 (Ek)

Su deşarjından ve kaçaklarından
önemli ölçüde etkilenen su kütleleri
ve bağlantılı doğal yaşam alanları

Su deşarjı ve kaçağından etkilenen bir su kütlesi
ya da doğal alan bulunmamaktadır.

Raporlama

BMKİS

GRI

Sosyal Performans (Çalışanlar)

Referans & Açıklamalar

EU17

İnşaat, operasyon ve bakım işlerinde
çalışan taşeron firma çalışanlarının
çalışma günleri

Yapılan işin tabiatına göre çalışma saatleri
değişkenlik gösterir. Örneğin inşaat işçileri günde
2-3 vardiya ile haftada 7 gün çalışabilir.
Ya da temizlik ve yemek çalışanları haftada 5 gün,
santraldeki mesai saatlerinde çalışır.

EU18

İSG eğitimi almış taşeron firma
çalışanlarının yüzdesi

% 100

LA3 (Ek)

Sadece tam zamanlı çalışanlara
sağlanan menfaatler

Sayfa 44

İşgücü/ Yönetim İlişkileri
1-3

LA4 (Ana)

Toplu sözleşmelerin kapsadığı çalışan
oranı

% 0’dır.

LA5 (Ana)

Operasyonel değişiklikler ile ilgili
asgari ihbar süresi

Tüm çalışanlarımız için çalışma sürelerine bağlı
olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi
kapsamında ihbar önel süreleri geçerlidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği
1

LA6 (Ek)

İşçi sağlığı ve güvenliği komitelerinde
temsil edilen toplam işgücünün oranı

% 100

Ürün ve Hizmetler
7-9

EN26 (Ana)

Ürün ve hizmetlerin çevresel
etkilerini azaltmaya yönelik girişimler
ve sonuçları

Sayfa 53-58

1

LA7 (Ana)

Yaralanma, mesleki hastalık, kayıp
gün ve devamsızlık oranları ve iş ile
bağlantılı ölüm sayısı

Sayfa 38-41, 63

8-9

EN27 (Ana)

Satılmış ürünlerin ve bunların
ambalaj malzemelerinin kategorilere
göre geri toplanma yüzdesi

Ürün ve hizmetlerimiz tüketiciye ambalajlı olarak
sunulmamaktadır.

1

LA8 (Ana)

Ciddi hastalıkların önlenmesine
yönelik uygulamadaki danışmanlık ve
risk-kontrol programları

Mevcut değildir.

1

LA9 (Ek)

Ticari sendikalarla resmi
anlaşmalardaki sağlık ve güvenlik
konuları

Herhangi bir sendikal anlaşma bulunmamaktadır.

Uyum
8

EN28 (Ana)

Çevresel yasa ve yönetmeliklere
uyulmaması halinde uygulanan
önemli para cezalarının maddi değeri
ve parasal olmayan yaptırımların
toplam sayısı

Tunceli Valiliği tarafından Zorlu Doğal Elektrik’e
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin ihlali (evsel
atıkların doğrudan alıcı ortama verilmesi) sebebiyle
02.02.2011 tarihli idari yaptırım kararı (31.745 TL.
idari para cezası) tebliğ edilmiş; anılan idari yaptırım
kararına Şirket tarafından Malatya İdare Mahkemesi
nezdinde 2011/990 esas sayılı dava açılmıştır. Dava
halen devam etmektedir.

Ürünlerin ve kurumun
operasyonlarında kullanılan diğer
mal ve malzemelerin taşınmasından
ve kurum çalışanlarının ulaşımından
kaynaklanan önemli çevresel etkiler

Nakliye ve çalışan ulaşımlarının CO2 emisyonları,
yıllık yaklaşık 2.000 ton civarında olup önemli
sayılabilecek bir çevresel etki yaratmamaktadır.

Eğitim ve Öğretim

Ulaştırma
8

EN29 (Ek)

Genel

LA10 (Ana)

Çalışan kategorisine göre yıllık
ortalama eğitim saatleri

Sayfa 26, Eğitim saati kayıtlarımız çalışan kategorisine göre kadın/erkek olarak ayrılmamıştır. Tüm
çalışanlarımız sözleşmeli ve beyaz yakalıdır. Kategori
bazında detaylı raporlamayı 2015’e kadar yapmayı
planlıyoruz.

LA11 (Ek)

Çalışanların sürekli istihdamını
destekleyen yetkinlik yönetimi ve
ömür boyu öğrenim programları

Mevcut değildir.

LA12 (Ek)

Düzenli performans ve kariyer
gelişim revizyonu alan çalışanların
oranı

% 100

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

7-9

EN30 (Ek)

Türüne göre toplam çevre koruma
harcamaları ve yatırımları

Sayfa 53

BMKİS

GRI

Sosyal Performans (Çalışanlar)

Referans & Açıklamalar

LA1 (Ana)

İstihdam tipine, istihdam kontratına
ve bölgesine göre toplam işgücü

LA2 (Ana)

Yaş grubu, cinsiyet ve bölgeye göre
toplam çalışan sayısı ve devir oranı

1, 6

LA13 (Ana)

Çalışanların cinsiyet, yaş grubu,
azınlık grubu üyeliği dökümü

Sayfa 44, 64

1, 6

LA14 (Ana)

Çalışan kategorisine göre erkeklerin
kadınlara göre temel maaş oranı

Sayfa 44

Sayfa 64

BMKİS

GRI

Sosyal Performans (İnsan Hakları)

Referans & Açıklamalar

% 11’dir ve 100 kişidir. Bu göstergeyi kategori
bazında detaylarıyla 2015 yılına kadar raporlamayı
planlıyoruz.

1-6

HR1 (Ana)

İnsan hakları maddeleri içeren yatırım
anlaşmaları

Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde % 100.

1-6

HR2 (Ana)

İnsan hakları ile ilgili taramadan
geçmiş tedarikçilerin yüzdesi

% 0’dır.

Raporlama

İstihdam

6

Raporlama

Yatırım ve Satın Alma Uygulamaları

tam

74

Raporlama

kısmen

raporlanmadı

75

BMKİS

GRI

Sosyal Performans (İnsan Hakları)

Referans & Açıklamalar

1-6

HR3 (Ek)

Çalışanlara sağlanan insan hakları
içerikli eğitimler

Mevcut değildir.

Raporlama

HR4 (Ana)

1-3

HR5 (Ana)

Toplam ayırımcılık vakalarının sayısı
ve alınan aksiyonlar

GRI

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme
Herhangi bir risk tespit edilmemiştir. Kurumsal
İlkeler Rehberi Sayfa 7

PR1 (Ana)

İyileştirme için ürün ve hizmetlerin
sağlık ve güvenlik etkilerinin
değerlendirildiği hayat döngüsü
aşamaları

Bir çalışma mevcut değildir.

1

PR2 (Ek)

Ürün ve hizmetlerin sağlık ve
güvenlik etkileri ile ilgili kanun ve
yönetmeliklere uyumsuzluk vakaları

Bu konuda bir olay meydana gelmemiştir.

EU25

Grup faaliyeti kaynaklı, halk arasında
herhangi bir yaralanma ya da ölüm
vakası, ya da oluşan hastalıkla ilgili
devam eden davalar

Herhangi bir vaka yaşanmamıştır.

Çocuk işçi çalıştırma ile ilgili olarak
önemli risk taşıyabilen operasyonlar
ve alınan önlemler

Sayfa 44, Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 7

Çocuk İşçiliği
1-2, 5

HR6 (Ana)

HR7 (Ana)

Zorla işgücü çalıştırma ile ilgili olarak
önemli risk taşıyabilen operasyonlar
ve alınan önlemler

HR8 (Ek)

İnsan hakları ile ilgili politikalar ve
prosedürlerle ilgili eğitilen güvenlik
personeli yüzdesi

PR3 (Ana)

Kullanımılarına yönelik bilgi verme ve
etiketleme gereksinimine tabi ürün
ve hizmetler

Ürün ve hizmetlerimizin etikletlenme gereksinimi
yoktur.

PR4 (Ek)

Ürün ve hizmet bilgisi ve etiketlemesi
ile kanunlara uyumsuzluk vakaları

Herhangi bir uyumsuzluk vakası yaşanmamıştır.

PR5 (Ek)

Müşteri memnuniyeti ile ilgili
uygulamalar

Sayfa 24

Herhangi bir risk yoktur. Sayfa 44

Güvenlik Uygulamaları
1-2

% 0‘dır.

Pazarlama İletişimi

Yerli Hakları

PR6 (Ana)

Pazarlama iletişimi ile ilgili kanun
ve standartlara uyum için gözetilen
programlar

Tüm pazarlama iletişimi çalışmaları, ulusal mevzuat
ve etik kurallar çerçevesinde hayata geçirilmektedir.

PR7 (Ek)

Pazarlama iletişimi ile ilgili kanun ve
standartlara uyumsuzluk vakaları

Bu yönde bir olay meydana gelmemiştir.

1-2

HR9 (Ek)

Yerel halkın haklarının ihlali ile ilgili
vakalar

Herhangi bir olay meydana gelmemiştir.

BMKİS

GRI

Sosyal Performans (Toplum)

Referans & Açıklamalar

SO1 (Ana)

Operasyonların, giriş, işletme ve terk
etme süreçlerinin yerel toplumlar
üzerindeki etkileri

Sayfa 48-50. Bu etkileri paydaş iletişim planlarımızın
uygulanması sırasında detaylı incelemeyi ve 2015
yılına kadar raporlamayı planlıyoruz.

EU22

Proje tipine göre fiziksel ya da
ekonomik olarak yer değiştirmek zorunda kalan ya da tazminat ödenen
kişilerin sayısı

Hiçbir projemiz kişilerin yer değiştirmesi ya da
tazminat ödenmesi ile sonuçlanmamıştır.

Uyum

Erişim

Raporlama

Yerel Halk

Müşterinin Kişisel Gizliliği
1

PR8 (Ek)

Müşteri gizliliği ihlali ve müşteri
verilerinin kaybı ile ilgili olarak
doğrulanan şikâyetlerin toplam sayısı

Bu kapsamda bir şikâyet meydana gelmemiştir.

Ürün ve hizmetlerin temini
ve kullanımı ile ilgili kanun ve
yönetmeliklere uyumsuzluk sonucu
alınan önemli cezalar

Herhangi bir ceza vakası meydana gelmemiştir.

EU26

Lisanslı dağıtım bölgelerinde elektrik
hizmetine ulaşamayan halkın oranı

Türkiye’de elektrik dağıtımını TEDAŞ ve bağlı
kuruluşları yapmaktadır.

EU27

Ödeme yapılmaması sonucu konutlardaki elektrik kesintisi sayısı ve
kesinti süreleri

Bu gösterge Grubumuzun faaliyetleri ile doğrudan
ilgili ya da kontrolümüz altında değildir.

EU28

Elektrik kesintisi sıklığı

Bu gösterge Grubumuzun faaliyetleri ile doğrudan
ilgili ya da kontrolümüz altında değildir.

EU29

Ortalama kesinti süresi

Bu gösterge Grubumuzun faaliyetleri ile doğrudan
ilgili ya da kontrolümüz altında değildir.

EU30

Ortalama santral çalışma süresi oranı,
enerji kaynağına göre

İlgili verilerin net olarak toplanması mümkün
olmamıştır. Bu göstergenin net verilerle 2015 yılına
kadar raporlanması hedeflenmektedir.

PR9 (Ana)

Yolsuzluk
10

SO2 (Ana)

Yolsuzluk ile ilgili olarak analiz edilen
iş birimleri

Bu konuda özel bir analiz yapılmamıştır.

10

SO3 (Ana)

Organizasyonun yolsuzluk-karşıtı
politikaları ile ilgili eğitilen çalışanlar

% 100, Kurumsal İlkeler Rehberi

10

SO4 (Ana)

Yolsuzluk vakalarında alınan
aksiyonlar

Herhangi bir yolsuzluk vakası yaşanmamıştır.

Kamu Politikası
Tümü

SO5 (Ana)

Kamu politikası geliştirme
faaliyetlerine katılım

Sayfa 20

10

SO6 (Ek)

Siyasi partilere ve politikacılara
yapılan mali ve ayni katkılar

Herhangi bir siyasi kişi/ kuruluşa yardım
yapmamaktadır.

Rekabeti Kısıtlayan Davranış
SO7 (Ek)

Raporlama

Ürün ve Hizmet Etiketlemesi

Zorla veya Zorunlu Tutarak Çalıştırma
1-2,4

Referans & Açıklamalar

1
Bu konuda herhangi bir vaka yaşanmamıştır.

Sendikalaşma özgürlüğü
uygulanmasının önemli risk
taşıyabildiği operasyonlar

Sosyal Performans (Ürün/Hizmet
Sorumluluğu)

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

Ayrımcılık Yapmama
1-2, 6

BMKİS

Rekabet dışı davranışlar ve tekelci
uygulamalar ile ilgili açılan hukuk
davalarının toplamı

Açılan dava yoktur.

Kanunlara uyumsuzluk sonucu alınan
önemli cezalar

Herhangi bir ceza alınmamıştır.

tam

kısmen

raporlanmadı

Uyum
SO8 (Ana)

76

77

İletişim Bilgilerimiz
Zorlu Enerji Grubu
Zorlu Plaza 34310 Avcılar- İstanbul
Telefon: +90 212 456 23 00 (pbx)
Faks: +90 212 422 00 99

Şebnem Erverdi
Kurumsal İletişim Müdürü
sebnem.erverdi@zorlu.com

Hakan Karan
Kıdemli Uzman, Çevre ve Kurumsal Sorumluluk
hakan.karan@zorlu.com

Sürdürülebilirlik ve Raporlama Danışmanı
Sercom Danışmanlık, Elif Özkul Gökmen
elif@sercomconsulting.com
Telefon: 0533 648 07 40
78

79

Bu raporun basımında % 100 geri dönüştürülmüş kâğıt kullanılmıştır.

www.zorluenerji.com.tr

