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2012-2013 dönemi

www.globalreporting.org

ekonomik, çevresel ve sosyal performansını

Zorlu Enerji Grubu olarak, küresel enerji
trendlerini yakından takip ediyor, enerjide
arz güvenliği için yurt içinde ve yurt dışında
yerli ve yenilenebilir kaynaklara odaklı
yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye
coğrafyasının yüzde 85’ini oluşturan
altı bölgede, kaynaklarımızı verimli
kullanarak, sürdürülebilir bir gelecek
için çalışıyoruz.

yansıtan üçüncü sürdürülebilirlik raporumuzu

GRI’ın önemlilik, paydaş katılımı,

paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Bu raporla

sürdürülebilirlik kapsamı ve bütünlük

kilit paydaşlarımıza, faaliyetlerimiz sonucunda

prensiplerine ek olarak, özellikle stratejik

meydana gelen etkilerimizi yönetme konusunda

sürdürülebilirlik konularımızı belirlerken,

attığımız ölçme, izleme ve iyileştirme

proje finansmanındaki sosyal ve çevresel

adımlarımızı değerlendirme fırsatı vermeyi

riskleri belirlemek, değerlendirmek ve

hedefliyoruz. Bu raporun, bugün ve gelecekte,

yönetmek için gönüllü olarak oluşturulan

paydaşlarımızın sürdürülebilirlikle ilgili

Ekvator Prensipleri’nin gerektirdiği,

önceliklerini inceleyeceğimiz ve çözümlere

Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC)

yönelik yaptığımız iyi uygulamalarımızı

Çevresel Sosyal Sürdürülebilirlik

paylaşacağımız en önemli iletişim araçlarından

Performans Standartlarını dikkate aldık.

biri olmasını amaçlıyoruz.

www.equator-principles.com

Raporumuzun Kapsamı

Gelecek Raporumuz

ve Kısıtlamaları

2014 yılı sürdürülebilirlik performansımızı

Raporda yer alan bilgiler, aksi belirtilmediği

aktarmayı hedeflediğimiz gelecek

takdirde 1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2013 tarihleri

raporumuzu, 2015 yılının ikinci yarısında

arasında,
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PAYDAŞLARIMIZA
MESAJIMIZ

kurarak toplumsal ve kültürel hayata katkı
sağlamak olarak tarif ediyoruz. Sürdürülebilirlik
performansımızı yönetsel, ekonomik, sosyal
ve çevresel açılarıyla ele aldığımız, enerji
yönetimine bakış açımızı, gelecek planlarımızı
ve hedeflerimizi aktardığımız sürdürülebilirlik
raporlarımızın üçüncüsü olan bu raporda,
paydaşlarımız ve çevre üzerinde faaliyetlerimiz
sonucu yarattığımız etkilerimizi nasıl yönettiğimizi en şeffaf şekilde sizlere aktarıyoruz.
Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla yöneteceğimiz
etki alanlarımızı belirlerken faaliyetlerimizle
doğrudan ilgili olan ve hem yerel, hem ulusal

2011 yılı sonu itibarıyla
grubumuzun 745 megavat
olan yurt içi toplam kurulu
gücü, 2013 sonunda 821
megavat’a ulaştı. Ülkemizin
zengin yenilenebilir
kaynak çeşitliliğini
değerlendirdiğimiz
çalışmalarımız sayesinde
toplam yurt içi ve yurt dışı
kapasitemizin yüzde 45’ini
yenilenebilir enerji
yatırımlarımız oluşturdu.

hem de küresel düzeyde yaşamsal etkilere
sahip konulara odaklandık. Grup olarak,
bu önceliklerin gerçek bir sürdürülebilirlik
anlayışının yerleşebilmesi için sektörümüze
ışık tutacağına inanıyoruz.
Ekonomiye Katkılarımız
Değerli Paydaşlarımız,
Zorlu Enerji Grubu

olarak, üyesi olduğumuz

Zorlu Holding’in benimsediği ve Geleceğimizi
inşa ediyoruz, hedefimiz 2023

Zorlu Enerji Grubu olarak
yüksek kapasiteli üretim
gücümüz, nitelikli insan
kaynağımız, dengeli
portföyümüz, kaynak
çeşitliliğimiz ve yenilikçi
çözümler üretme
yetkinliğimiz ile enerjide
arz güvenliğini ve
sürdürülebilirliği
destekleyen projelere
yatırım yapmaya devam edeceğiz.
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sloganı ile

Hem ülkemizin hem de Grubumuzun büyüme

ediyor. Türkiye’nin, elektrik talep artışına

hedeflerine önemli etkisi olacak yerli ve

paralel olarak, önümüzdeki 10 yıllık süreç içinde

yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik

mevcut kapasitesini en az iki katına çıkarmaya

üretimi,

toplumsal refahı doğrudan etkileyen

gereksinim duyacağı öngörülüyor. Bunun
yapılabilmesi için enerjide dışa bağımlılığın

hedef gösterdiği sürdürülebilir kalkınma

GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ TEDARİKİ,

kapsamında yatırımlar yaparak, gelecek

bu öncelikleri yönetmek için ihtiyacımız olan

azaltması, kaynakların çeşitlendirmesi

nesillerin yaşam kalitesini yükseltme vizyonunu

finansal performansımız ve müşteri yönetimi

gerekiyor. Ülkemizde enerji arz güvenliğinin

güçlü ve katılımcı bir şekilde paylaşıyoruz.

ekonomik konularımızın başında yer alıyor.

sağlanabilmesine katkıda bulunmak için

tüm

Enerji ihtiyacını karşılamak, bunu yaparken

Grup olarak, yerli ve yenilenebilir kaynakların

Dünya ve Türkiye ekonomisinin en dinamik

enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak, kaynakları

azami düzeyde kullanılması ilkesiyle

sektörü enerjideki 20 yılı aşkın tecrübemizi,

çeşitlendirmek ve verimli kullanmak Türkiye’de

faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

dengeli, etkili ve uzun vadeli yatırımlar yaparak

enerji sektörünün gündeminin ilk sıralarında

büyüttük. Bu büyümeyi gerçekleştirirken ve

yer alıyor. Zira Türkiye’nin cari açığındaki en

2011 yılı sonu itibarıyla Grubumuzun 745

yatırımcı ve hissedarlarımıza verdiğimiz

büyük faktör enerji ithalatına ödenen faturadır.

megavat olan yurt içi toplam kurulu gücü,

ekonomik taahhütleri yerine getirirken, tüm

Türkiye’nin 2013 yılındaki toplam ithalatının

2013 sonunda 821 megavat’a ulaştı. Ülkemizin

faaliyetlerimizi, sosyal ve çevresel sorumluluk-

yüzde 22,2’sini 55 milyar 915 milyon dolarlık

zengin yenilenebilir kaynak çeşitliliğini

larımızı önceliklendiren bir anlayışla yürüttük.

harcama ile enerji oluşturdu. Ekonomik

değerlendirdiğimiz çalışmalarımız sayesinde

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temel

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD-

toplam yurt içi ve yurt dışı kapasitemizin

prensiplerini, kurumsal yönetim ilkelerine

Organisation for Economic Co-operation and

yüzde 45’ini yenilenebilir enerji yatırımlarımız

bağlı ve sorumlu iş yapmak, çalışanlarımızın

Development) yaptığı bir araştırma (OECD

oluşturdu. Kızıldere’deki 15 megavat kapasiteli

mutluluk, sağlık ve güvenliğini sağlamak,

Economic Surveys: Turkey 2012) Türkiye’nin

mevcut santralimize ek olarak 2013’te aynı

çevreyi ve doğal kaynakları korumak,

enerji ihtiyacının Çin, Hindistan ve ABD gibi

bölgede 80 megavat kurulu gücüyle

paydaşlarımızla açık ve düzenli diyalog

ülkelerden bile daha hızlı artacağına işaret

Türkiye’nin en büyük jeotermal elektrik
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2012 yılında 576 milyon TL olan ciromuzu

Çevresel Duyarlılığımız

sorumlu yapmaya devam etmemiz

Aydın-Buharkent jeotermal sahalarımızda yeni

2013 yılında yüzde 11 oranında artırarak

Çevresel etkilerimizi önceliklendirirken

için bize güç veriyor ve bunları sizlerle

yatırımlar için gerekli çalışmalara devam ediyoruz.

636 milyon Türk Lirası’na ulaştırdık. 2013 yılı

hem yerel hem küresel tehditleri içeren

paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Önümüzdeki raporlama döneminde mevcut

santralini kurduk.

Ayrıca, Manisa-Alaşehir ve

toplam yatırım harcamalarımız ise 191 milyon

sorunları dikkate aldık. Habitat yönetimi ve

Proje geliştirmedeki uzmanlığımızı yalnızca yurt

dolar olarak gerçekleşti. Hedefimiz

biyoçeşitlilik, su ve atık yönetimi

içi pazarlarla sınırlamıyor, enerji arzının talebi

Grubumuzun kurulu gücünü, yurt içinde

ek olarak

karşılamakta yetersiz kaldığı Orta Doğu ve

ağırlıklı yerli ve yenilenebilir kaynaklarla olmak

iklim koruma

Asya pazarlarındaki yatırımlarımıza güvenle

üzere, 2015 yılı sonuna kadar yurt içi ve yurt

sürdürülebilirlik başlığı olarak öne çıkarken,

taleplerinizi düzenli olarak öğrenebilmeyi

devam ediyoruz. İnşasına 2007 yılında

dışında toplam 1.500 megavata yükseltmektir.

bu sorunun çözümüne hizmet eden

istiyoruz. Amacımız, gelecek dönemlerde

2013 yılında devreye aldık. 56,4 megavat kurulu

İnsana Verdiğimiz Değer

yer alıyor. 2012-2013 döneminde çevre

konularımızla birlikte iyileştirme aksiyon

güce sahip ve kapasitesini 300 megavat’a kadar

Bu yılki strateji gözden geçirme çalışmalarımızda

koruma amaçlı geliştirtiğimiz projelere

ve hedeflerimizi geri bildirimlerinizle

yükseltme opsiyonu olan Jhimpir santralimiz,

da çalışanlarımızın mutluluk, sağlık ve

yaptığımız toplam yatırım tutarı 1.202.513 TL

şekillendirmektir.

20 yıl boyunca Pakistan’da bulunan 350 bin

güvenliği

haneyi aydınlatacak. Bu önemli yatırım ile bir

yaşayan yerel halka karşı sorumluluklarımız

habitat koruma ve geliştirme, yüzde 26’sını

Sürdürülebilirliği bir iş anlayışı olarak

yandan Pakistan’ın enerji sorununa önemli

öncelikli sosyal sürdürülebilirlik konularımız

çevresel etki değerlendirme çalışmaları,

benimseyen Zorlu Enerji Grubu, 2014 yılında

ölçüde çözüm getirilmiş olurken, diğer yandan

olarak öne çıktı. Yüksek riskli işlerin söz konusu

yüzde 12’sini su kaynaklarını koruma önlemleri

da, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı

gerek Türkiye’den gerekse diğer ülkelerden

olduğu bir sektörün üyesi olarak, bu raporlama

ve yüzde 7’sini atık yönetimi oluşturdu.

ekonomiye ve enerji sektörüne kazandırmaya,

Pakistan’a yapılacak enerji yatırımının yolunu

döneminde de aldığımız önlemleri çalışanlarımızın

açmış olduk. İsrail’de yüzde 25 ortaklıkla

azami dikkati ile uygulayarak faaliyetlerimize

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye’de

ülkemize değer katmaya devam edecektir.

kurduğumuz Dorad Doğal Gaz Çevrim

devam ettik. Çalışanlarımızla ilişkilerimizi işe

ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyon Doğrulama

Bu raporda yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı

Santralimiz, ülkenin en büyük özel sektör enerji

başvuru süreçlerinden itibaren etik ve saygı

Standardı

yatırımı olarak enerji ihtiyacının yüzde 6’sını tek

prensiplerimiz çerçevesinde yönetiyoruz.

Zorlu Enerji, Türkiye’den katılan tek enerji

sizler için daha fazla değer yaratmamıza

başına karşılayacak. Bu yatırımımızla birlikte

Grubumuz 2013 yılında aldığı iş başvurularının

şirketi olarak 2010 yılında ilk kez yer aldığı

yardımcı olacaktır.

İsrail’deki toplam 1.115 megavat kurulu güce

tamamına bir gün içinde yanıt vererek

ve dünyanın en kapsamlı çevre projelerinden

sahip olacak dört doğal gaz santralimiz, yurt

Türkiye’nin en büyük işe alım portalı Kariyer.

biri olan Karbon Saydamlık Projesi’ne

dışı yatırımlarımızda Grubumuza önemli

net tarafından on üç yıldır verilen İnsana Saygı

(CDP - Carbon Disclosure Project) 2013’de

bir uzmanlık ve yetkinlik kazandırıyor.

Ödülüne

başladığımız Pakistan’ın ilk rüzgâr santralini

2012-2013 döneminde çevre
koruma amaçlı geliştirDİğimiz
projelere yaptığımız toplam
yatırım tutarı yaklaşık
1.202.513 tl oldu.
Bu yatırımların yüzde 55’ini
biyoçeşitlilik, habitat
koruma ve geliştirme,
yüzde 26’sını Çevresel etki
Değerlendirme çalışmaları,
yüzde 12’sini su kaynaklarını
koruma önlemleri ve yüzde
7’sini atık yönetimi oluşturdu.
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emisyonların azaltılması ve

verimliliği

ile tesislerimizin bulunduğu yörelerde

dördüncü kez layık görüldü. Grup

konularına

öncelikle yöneteceğimiz
enerji

de stratejik konularımızın başında

iletişim platformlarımızı geliştirmeyi ve siz
paydaşlarımızın sürdürülebilirlik çerçevesinde
işimizle doğrudan ilişkisi olan fikir ve

odaklanacağımız stratejik sürdürülebilirlik

oldu. Bu yatırımların yüzde 55’ini biyoçeşitlilik,

duyarlı, sorumlu ve öncü bir kuruluş olarak

belgesini alan ilk enerji şirketidir.

ve diğer fikir ve önerinizi bizimle paylaşmanız,

Saygılarımızla,

dördüncü kez katıldı. İklim değişiklikleri

Selen Zorlu Melik	İbrahim Sinan Ak

olarak sosyal sorumluluk çalışmalarımızda

risklerinin şirketler tarafından nasıl

Zorlu Enerji

Zorlu Enerji

öncelikle, tesislerimizin bulunduğu ve

yönetildiğini küresel çapta raporlayan tek

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdürü

faaliyette olduğumuz yörelerde yaşayan

bağımsız kuruluş olan Karbon Saydamlık

halka ulaşmayı hedefledik. Çevreye ve yaşadığı

Projesi, 2013’de Zorlu Doğal Elektrik Üretim

Görüş ve önerileriniz için:

dünyaya duyarlı genç nesillerin yetişmesi

A.Ş.’ne Türkiye’nin İklim Performans Liderleri

zorenki@zorlu.com

amacıyla 2010 yılında başlattığımız ve dört yılda

Ödülü’nü, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ne

Türkiye’nin dört bir yanında 165 bin çocuğa

ise CDP raporlaması yapan dört enerji şirketi

ulaştığımız Enerjimiz Çocuklar İçin projesine

arasından en yüksek notu verdi.

2012-2013 raporlama döneminde 185 bin TL
kaynak ayırdık. Önümüzdeki dönemde de

Gökçedağ Rüzgâr Santralimiz, Avrupa İmar

sürdürülebilirlik etkilerimizi mevcut ve

ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından bu yıl

planlanan tesislerimizin bulunduğu yörelerde

altıncısı düzenlenen Sürdürülebilirlik Ödülleri

benzer çalışmalarla değerlendirip

kapsamında

faaliyetlerimize bu değerlendirmeler

kategorisinde Sürdürülebilirlik Ödülünü aldı.

çerçevesinde devam edeceğiz.

Tüm bu başarılar işimizi daha iyi ve daha
7
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KURUMSAL
PROFİLİMİZ

Türkiye’ye ek olarak, Pakistan’DA faaliyette

Zorlu Enerji Grubu, yurt
içinde elektrik ve buhar
üretimi, santral yapımı,
işletme ve bakımı, elektrik
ve doğal gaz ticareti ve
doğal gaz dağıtım alanlarında
faaliyet gösteriyor.

olan

56,4 megavat rüzgar santrali

İsrail’de yüzde
1.115 megavat

ve

25 ortaklıkla kurduğumuz

kurulu güce sahip olacak

DÖRT doğal gaz santrali

yatırımı ile

üretimdeki uzmanlığını yeni projelerle
pekiştiren Grubumuzun, yurt dışı
operasyonlarına ait sosyal ve çevresel veriler
bu raporun kapsamı dışındadır. Aralarında
perakende, gıda, sağlık, enerji, sanayi ve

JEOTERMAL
SANTRALİ

RÜZGÂR
SANTRALİ

HİDROELEKTRİK
SANTRALİ

DOĞAL GAZ
SANTRALİ

DOĞAL GAZ
DAĞITIM

turizm sektörlerinin bulunduğu geniş bir
1993 yılında, Zorlu Grubu bünyesindeki

yelpazeye elektrik sağlayan

tekstil fabrikalarının elektrik ve buhar

Enerji’NİN

ihtiyacını karşılamak amacıyla bir

konutlar, siteler, hastaneler, alışveriş

otoprodüktör şirketi olarak kurulan

Zorlu

müşteri portföyü içinde

merkezleri, süpermarketler, oteller,

Zorlu

Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Zorlu Enerji),

okullar ve sanayi kuruluşları bulunuyor.

Grubun enerji sektöründeki ilk şirketidir.
Zorlu Enerji Grubu’nun halka açık tek
Zorlu Enerji Grubu, yurt içinde elektrik ve

şirketi ve Türkiye’de halka açılan ilk enerji

buhar üretimi, santral yapımı, işletme ve

şirketi olan Zorlu Enerji’NİN yüzde 32

bakımı, elektrik ve doğal gaz ticareti ve doğal

oranındaki hissesi Borsa İstanbul’da

gaz dağıtım alanlarında faaliyet gösteriyor.

ZOREN

sembolü ile işlem görüyor.

İSRAİL

PAKİSTAN
KIRKLARELİ
EDİRNE
RİZE

TEKİRDAĞ

KARS

YALOVA
TOKAT
ERZİNCAN

ANKARA

BURSA
ESKİŞEHİR

KAYSERİ

DENİZLİ
OSMANİYE GAZİANTEP

8
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TUNCELİ

ERZURUM

RAKAMLARLA
ZORLU ENERJİ GRUBU
Kurumsal Profilimiz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Profilimiz

877

MW

Toplam kurulu gücümüz
(Türkiye ve Pakistan)

821

Mevcut
Santrallerimiz

JEOTERMAL

%11

10

HİDROELEKTRİK

TOPLAM

%13

KURULU

KURUMSAL PROFİLİMİZ

K

MW

Türkiye’deki toplam
kurulu gücümüz

7 Hidroelektrik 113
2 Jeotermal 95
2 Rüzgâr 191
5 Doğal gaz 478

MW
MW
MW
MW

ONOMİ

K

%45 Toplam kurulu gücümüzde
yerli

ve yenilenebilir kaynakların payı

%42 Türkiye’deki kurulu gücümüzde
yerli

ve yenilenebilir kaynakların payı

1 Hidroelektrik 124
2 Jeotermal 145
2 Rüzgâr 110

MW

MW

MW

RÜZGÂR

JEOTERMAL

%21

%21

Planlaması
devam eden
yenilenebilir
enerji üretim
santrallerimiz

YENİLENEBİLİR
ENERJİ KURULU
GÜCÜMÜZ VE MEVCUT

GÜCÜMÜZ

877

TÜRKİYE’DE

LİSANSLARIMIZ

678

MW

DOĞAL GAZ

HİDROELEKTRİK

%55

%35

11
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MW

RÜZGÂR

%44

Bu sayfada sunulan bilgiler aksi belirtilmediği takdirde 31.12.2013 verilerilerine dayanmaktadır.
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Kurumsal Profilimiz

SOSYAL

1,5

896

20

Çalışanlarımıza
sağladığımız eğitimler

1.146.000

(2012)

CO2 emisyon
azaltımımız

4 enerji şirketi arasında en

Saat

yüksek performans puanı

1.202.513

Ulaştığımız
öğrenci sayısı

YEREL YÖNETİMLERE
YAŞAM KALİTESİ
ARTIRMA DESTEKLERİ

%31

%26

TL

2012-2013 çevre
koruma amaçlı projelere
yaptığımız yatırımlar

ÇOCUK

SPORTİF
VE KÜLTÜREL
DESTEKLER

BİYOÇEŞİTLİLİK
VE HABİTAT
KORUMA VE
GELİŞTİRME

ÇED ÇALIŞMALARI
YATIRIMLARI

%55

%26
ÇEVRE KORUMA

YATIRIMLARIMIZ

ATIK YÖNETİMİ
YATIRIMLARI

YATIRIMLARIMIZ
EĞİTİM, BURS
VE ARAŞTIRMA
DESTEKLERİ

SU KAYNAKLARINI
KORUMA
YATIRIMLARI

%43
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L

%1,9

BIST 100’de

TOPLUMSAL

12

E

raporlama yapan

118.000

2012-2013 Sosyal sorumluluk
projeleri bütçemiz

S

Zorlu ENERJİ:

Yıllık ortalama kişi
başı eğitim süresi

TL

E

İklim Performans
Liderleri Ödülü

Kadın çalışan oranımız

Saat

VR

Zorlu Doğal:

%16

Çalışan sayımız

E

Karbon Saydamlık Projesi

Doğal gaz ulaştırdığımız BBS
(Bağımsız Birim Sayısı)

Doğal gaz ticaretimiz

17.500

Ç

356.762

MilyAR sm3

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Profilimiz

%12

13
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Kurumsal Profilimiz

Grup Şirketlerimiz
ve Faaliyet Alanları
Elektrik Üretimi - Faaliyetteki Santraller
Şirket Adı		
ZOREN Payı	Lokasyonlar		Faaliyetteki Santraller
Kapasite		
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
%100	Lüleburgaz		
Doğal Gaz Kojenerasyon Santrali
133,2 Megavat Elektrik +
(ZOREN)		
						239 ton/saat Buhar		
		%100
Bursa - OSB		
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 90 Megavat Elektrik		
		%100
Kayseri - OSB		
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 188,5 Megavat Elektrik
		
%100	Yalova-Altınova		
Doğal Gaz Kojenerasyon		
15,9 Megavat Elektrik +
			
Enerji Santrali		
30 ton/saat Buhar		
		%100
*Ankara - OSB		
Doğal Gaz Kombine		
50,3 Megavat Elektrik
					Çevrim Enerji Santrali					
Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.
%100
Tokat Ataköy		
Hidrolik Rezervuarlı Enerji Santrali
5,5 Megavat Elektrik		
			Eskişehir-Beyköy		
Hidrolik Kanal Tipinde Enerji Santrali 16,8 Megavat Elektrik		
			Kars-Çıldır		
Hidrolik Rezervuarlı Enerji Santrali
15,4 Megavat Elektrik		
			Rize-İkizdere		
Hidrolik Kanal Tipinde Enerji Santrali 18,6 Megavat Elektrik		
			Erzurum-Kuzgun		
Hidrolik Rezervuarlı Enerji Santrali
20,9 Megavat Elektrik
			Tunceli-Mercan		
Hidrolik Kanal Tipinde Enerji Santrali 20,4 Megavat Elektrik
			Erzincan-Tercan		
Hidrolik Rezervuarlı Enerji Santrali
15 Megavat Elektrik		
			Denizli-Kızıldere I		Jeotermal Enerji Santrali		
15 Megavat Elektrik		
			Denizli-Kızıldere II		Jeotermal Enerji Santrali		
80 Megavat Elektrik		
			**Van-Engil		
Termik Basit Çevrim Enerji		
15 Megavat Elektrik
					
(Motorin) Santrali					
Rotor Elektrik Üretim A.Ş.
%100
Osmaniye		
Rüzgâr Enerji Santrali		
135 Megavat Elektrik		
Elektrik Üretimi - İnşaası Devam Eden Yatırımlarımız
Şirket Adı		
ZOREN Payı	Lokasyonlar		Türü			
Kapasite		
Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik
%100
Manisa-Alaşehir 		Jeotermal Enerji Santrali		
45 Megavat Elektrik
Üretim A.Ş.												

Raporlama
Dönemindeki
Önemli Değişiklikler
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde
250 milyon dolarlık yatırımla
iki fazda hayata geçirilen
Kızıldere II Jeotermal
Santrali, 80 megavat
kurulu gücü ile Türkiye’nin
en büyük jeotermal santrali
olmasının yanı sıra, dünyanın
en büyük 10 jeotermal
santralinden biri oldu.

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin,

2012
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 28 Aralık
2012 tarihinde, 127,6 megavat yenilenebilir

Elektrik Üretimi - Finansman Aşamasındaki Yatırımlarımız
Şirket Adı		
ZOREN Payı	Lokasyonlar		Türü			
Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş. %80
Denizli-Sami Soydam
Hidroelektrik Santrali		

Kapasite		
124 Megavat Elektrik		

Elektrik Üretimi - Mevcut Lisanslar ve Ruhsatlar
Şirket Adı		
ZOREN Payı	Lokasyonlar		Mevcut Lisanslar		
Rotor Elektrik Üretim A.Ş.
%100
Osmaniye-Demirciler
Rüzgâr Enerji Santrali		
		
%100
Osmaniye-Sarıtepe
Rüzgâr Enerji Santrali		

Kapasite		
60 Megavat Elektrik		
50 Megavat Elektrik		

Elektrik Üretim ve Diğer Şirketlerimiz
Şirket Adı			
ZOREN Payı		Lokasyonlar		Lisanslar VE KAPASİTE
Zorlu Rüzgâr Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
%85		
Şirket merkezi: İstanbul		
-			
Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş.		
%80		
Şirket merkezi: İstanbul		
-			
Türkbine Gaz Tribünleri Bakım Onarım A.Ş.
%50		
Şirket merkezi: İstanbul		
-			
Şirket Adı			Pazarlar		Faaliyet Alanı 					
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 (EPC: Engineering, Procurement, Construction)		
Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş. Türkiye ve Yunanistan
Enerji santralleri için işletme ve bakım hizmetleri		
Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat, İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. Türkiye		
Elektrik enerjisinin yurt içinden ve serbest bölgelerden satın
					
alınarak, yurt içinde toptan veya doğrudan satışı ya da yurt
					
dışı ülkelere ihraç edilmesi 				
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			
Zorlu Enerji ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye		İnşaat, onarım, bakım ve danışmanlık hizmetleri			
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			

2013
Kızıldere II Jeotermal Santrali’nin açılışı yapıldı.
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 250 milyon
dolarlık yatırımla iki fazda hayata geçirilen
Kızıldere II Jeotermal Santrali, 80 megavat
kurulu gücü ile Türkiye’nin en büyük jeotermal
santrali olmasının yanı sıra, dünyanın en büyük
10 jeotermal santralinden biri oldu. Zorlu
Doğal Denizli Sarayköy’de yeni bir jeotermal
santrali kurmak üzere EPDK’ya başvurdu.
Zorlu Enerji’nin yüzde 100 hissesine sahip
olduğu Zorlu Doğal Denizli’nin Sarayköy
ilçesinde yaptığı incelemeler sonucunda, yeni
bir jeotermal santrali kurmak üzere Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 100
megavat’lık üretim lisansı için başvurdu.

(yedi hidroelektrik, bir jeotermal), 15 megavat
termik olmak üzere aynı dönemde toplam
142,6 megavat enerji kapasitesine sahip
Zorlu Doğal Elektrik Üretim A.Ş.’nin
(Zorlu Doğal) yüzde 100 hissesini devraldı.

Manisa-Alaşehir’de 2040 yılına kadar üretim
lisansı bulunan jeotermal sahada 45 megavat
kurulu güce sahip olması planlanan santrali
için 2013 Kasım ayında 113 milyon dolarlık
proje finansmanı sağlandı ve santralin inşaat
öncesi mobilizasyon çalışmalarına başlandı.
ayrıca, Manisa’nın Alaşehir
ilçesinde mevcut çalışmaları devam eden
jeotermal projesine ilave olarak 24,9 megavat
gücünde yeni bir jeotermal santrali kurmak
üzere EPDK’ya lisans başvurusunda bulundu.
Toplam 80 megavat kurulu güce sahip olacak
beş adet güneş santrali için EPDK’ya lisans
başvurusu gerçekleştirildi.

Zorlu Jeotermal

147,3 milyon dolar yatırım
maliyeti ile Pakistan Jhimpir’de kurduğu
56,4 megavat gücündeki rüzgâr santrali
2013 yılında üretime geçti.
Zorlu Enerjİ’NiN

Pakistan Rüzgâr Santrali

için dünyanın önde

gelen türbin üreticilerinden Vestas ile 28 adet

Project Finance dergisi tarafından verilen

Olağan Genel Kurul Toplantısı,
30 Mayıs 2013 tarihinde Bursa’da gerçekleşti.
Toplantıda Yönetim Kurulu Bağımsız üyeleri
Prof. Dr. A. Can Tuncay ile E. Melih Araz’ın görev

*Santralin üretim lisansının sona erdirilmesi için 2013 yılında EPDK’ya başvuru yapılmıştır.
** Santralin üretim maliyeti ile sabit işletme giderlerinin çok yüksek olması ve ekonomik ömrünün tamamlanması nedeniyle lisansı iptal edilmiş ve Mart
2014 itibarıyla faaliyetleri durmuştur.

Ortadoğu’nun En İyi Yenilenebilir Enerji

sürelerinin dolması sebebiyle yerlerine Ali Akın
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Doğal Gaz Dağıtım
Şirket Adı		
ZOREN Payı	Dağıtım Bölgesi		
Gazdaş Trakya Bölgesi
Trakya		
Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 				
Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Güneydoğu Anadolu

KURUMSAL PROFİLİMİZ

Şehirler		BBS (Bağımsız Birim Sayısı)
Tekirdağ, Edirne, 		
188.393
Kırklareli						
Gaziantep, Nizip		
168.369			

türbin alımını içeren anlaşma gerçekleştirildi.
Pakistan Rüzgâr Santrali Mart 2012’de

Finansmanı

ödülünü aldı.
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Zorlu Enerji

Tarı ve Hacı Ahmet Kılıçoğlu atandı.

STRATEJİ
VE YÖNETİM

Ödüllerimiz
ve Başarılarımız

SAP Kalite
Ödülleri’nde
Gümüş Madalya
İş dünyasına kurumsal uygulama
ve yazılım alanında çözümler sunan
SAP (Sistem Analizi ve Proje Geliştirme)
kapsamındaki hizmetlerin anlatıldığı ‘SAP

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temel prensiplerini;
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 sağlamak
olarak tarif ediyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizi
şekillendirirken, çalışanlarımız başta olmak üzere kilit
paydaşlarımızın fikir ve önerilerini de dikkate alıyoruz.

Forum 2013’ etkinliği kapsamında Zorlu Elektrik
bünyesindeki Enerji Ticaret birimine ait
iş süreçlerinin SAP sistemi ile yeniden
yapılandırıldığı ilk faz proje çalışmalarıYLA
enerji sektöründe bir ilki gerçekleştirDİK.
Avrupa İş Dünyası

müşteri ilişkileri yönetiminden (CRM)

Ödülleri’nde Ulusal

faturalandırmaya kadar KURDUĞUMUZ

Şampiyon

entegre yapı ile SAP Kalite Ödülleri

Zorlu Enerji Grubu olarak,

Küçük Uygulamalar Kategorisinde

iş dünyasının en prestijli ödüllerinden

gümüş ödülün sahibi olduk.

European Business Awards (Avrupa

(Eylül 2013)

İş Dünyası Ödülleri) 2012-2013 yarışması
Çevresel ve Kurumsal Sürdürülebilirlik
(Envıronmental and Corporate
Sustaınabılıty) kategorisinde; ülkemizden
‘Ulusal Şampiyon’ seçilen kuruluşlardan
biri olduk. Sürdürülebilirlik
çalışmalarımızla elde ettiğimiz bu
başarıyla, ‘Ruban d’Honneur’

Nüfus artışıyla paralel olarak, enerji kaynakları

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temel

başta olmak üzere doğal kaynakların hızla

prensiplerini;

azaldığı bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz.

bağlı sorumlu iş yapmak, çalışanlarımızın

Ülkemizin ekonomisi ve dolayısıyla sosyal

mutluluk, sağlık ve güvenliğini sağlamak,

refah seviyesi üzerinde kritik öneme sahip

çevreyi ve doğal kaynakları korumak,

olan enerji sektörününün aktif bir üyesiyiz.

paydaşlarımızla açık ve düzenli diyalog

Ödülleri’nde En İyi

kurmak ve toplumsal ve kültürel hayata

Kurumsal Yönetim Ödülü

Vizyonumuzu,

enerjinin her dalında Türkiye’de

ödülünü kazanmak için yarışmaya

kurumsal yönetim ilkelerine

katılmaya hak kazandık.
(Ağustos 2013)

World FInance

Dünyanın önde gelen finans

katkı sağlamak olarak tarif ettik.

yayınlarından World Finance

lider, dünyada da bölgesel bir güç olmak

Dergisi tarafından düzenlenen

ve misyonumuzu, çevreye uyumlu, güvenli,

Zorlu Holding bünyesinde BM Küresel

kaliteli, sürdürülebilir enerji üretmek ve

İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact)

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

dağıtmak; etkin, pazar ve müşteri odaklı

imzalayarak kurulduğumuz günden bu yana

olarak, ‘En İyi Kurumsal Yönetim’

çalışmalarımızla hissedarlarımız, müşterilerimiz

benimsediğimiz ilke ve değerleri, küresel

ve çalışanlarımız için değer yaratmak olarak

sosyal sorumluluk boyutuna taşıdık. İnsan

belirledik. Yatırımlarımızda üretime katkı

hakları ve çevreye saygı, sağlıklı çalışma

yaratan, istihdam olanağı sunan, yerli,

ortamının oluşturulması, yolsuzlukla mücadele,

yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları ile

kaliteli üretim ve sosyal sorumluluk bilincini

enerji arzındaki sürekliliği sağlayan, doğaya,

esas alan bu sözleşmeyle, iyi bir ‘kurumsal

kültüre ve insan yaşamına saygılı projeler

vatandaş’ olacağımızın sözünü verdik.

üretmeyi hedefliyoruz. Doğal kaynakların ve

Stratejimizi destekleyen taahhüt ve hedeflerimiz

kültürel değerlerimizin geleceğe aktarılması

raporumuzun

için sorumlu hareket ediyoruz.

Hedeflerimiz bölümünde

16
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‘World FInance Ödülleri’ kapsamında,

(Best Corporate Governance)
kategorisinde yapılan oylamada
Türkiye’nin en iyi kurumsal
yönetim uygulamalarına
sahip şirketi seçildik.
(Aralık 2013)

Stratejik Sürdürülebilirlik

yer alıyor.
17

STRATEJİ VE YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM

Zorlu Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim

sorumluluk, bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim

ve kalite, yatırımcı ilişkileri bölümlerinden

Kurulu,

seviyesi ve ayırdıkları zaman gibi unsurlar

yöneticilerin yanı sıra HES, JES, RES, doğal

dikkate alınarak ücretlendirilir. Yönetim

gaz santral temsilcileri, Gazdaş Trakya ve

şirketin ekonomik, çevresel ve sosyal

performansına paralel olarak kurumsal
yönetim uygulamalarından da sorumludur.

Kurulu Üyelerinin

ücretlendirme esasları ve

Gaziantep temsilcileri ve elektrik ticareti

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Başkanlığı

ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin

temsilcisinin üye olarak görev yapmasını

görevleri farklı kişiler tarafından yerine

önerilerin oluşturulmasında, Grubun uzun

planlıyoruz. Sürdürülebilirlik kurulumuzun

getirilir. Zorlu Enerji Grubu İcra Başkanı (CEO)

vadeli hedefleri de dikkate alınır.

yapısı, sorumluluk ve hedeflerine yönelik

günlük faaliyetlerin idare ve koordinasyonundan

Hissedarlarımız,
çalışanlarımız ve
müşterilerimiz için
değer yaratmak
iş anlayışımızın
temelini oluşturuyor.

altyapıyı 2014 yılı ikinci yarısında

en geniş anlamda, tam yetkili ve sorumlu

Mevcut ve potansiyel risklerini tanımlamış

tamamlamayı ve kurulun uygulamalarına

olan kişidir. Bu yönetsel düzenlemeyle icra

ve bu risklere yönelik politikaları belirlemiş

yönelik sonuçların detaylarına gelecek

görevi, Yönetim Kurulu Başkanı’nın aynı

olan Yönetim Kurulu, Grubun sürdürülebilirlik

raporumuzda yer vermeyi amaçlıyoruz.

zamanda Zorlu Holding Yönetim Kurulu

yönetimi konusundaki performansını yılda

Eş Başkanı olması nedeniyle CEO’ya tahsis

bir kez gerçekleştirilen

edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı, icrai

Toplantısı’nda,

bir göreve sahip değildir.

hedefler çerçevesinde değerlendirir. Grup

Zorlu Enerji Grubu çalışanları ve yöneticileri,

şirketlerimiz, sürdürülebilirlik riskleri de dahil

kamu politikalarına bağlı kurum politika ve

olmak üzere risk yönetimi ve iç kontrolün

stratejileri geliştirmek ve bu yönde yürütülen

olmayan ve iki de icrada görevli üyeden oluşur.

sağlanması amacıyla SAP sistemini kullanır.

faaliyetlere katkıda bulunmak amacıyla yoğun

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinde yer

SAP sistemi, işletmelerdeki tüm entegre iş

mesai yapar ve kamu ile ilişkileri güçlendirmek,

alan bağımsızlık kriterlerini taşıyan bağımsız

süreçlerinin bilgisayar sistemleri üzerinde

ilgili mevzuat ve düzenlemelere yönelik

üyeler, iş hayatının profesyonel isimlerinden

yürütülmesi ve kaydedilmesini sağlayarak

görüş bildirmek üzere toplantılara katılırlar.

seçilir; amaç şirketlere ilişkin kararlarda

işletmeye hız ve verimlilik kazandırır.

Ayrıca Grup yöneticilerimiz, TÜSİAD vb.

bağımsız ve tarafsız bir bakış açısı sağlamaktır.

Hissedarlar, Kurumsal İletişim Müdürlüğü

platformlardaki, enerji ve çevre çalışma

Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin belirlediği

takibindeki internet sitesi üzerinde yer alan

gruplarındaki görevleri itibarıyla da sektör

ücret politikasına uygun olarak, aldıkları

iletişim formu aracılığı ile doğrudan şirketle

politikalarına katkıda bulunurlar.

Yönetim Kurulu,

iki bağımsız, üç icrada görevli

Hedeflerle Yönetim

daha önce tespit edilmiş yıllık

Kamu Politikası Geliştirme
Faaliyetlerimiz

iletişim kurabilir. Haftalık olarak düzenlenen
Koordinasyon Toplantısı,

Grubun tüm şirket

ve organlarından temsilcilerin iletişim, bilgi
aktarımı ve temsil mekanizmasıdır.
Sürdürülebilirlik Kurulu
Zorlu Enerji Grubu’nun sürdürülebilirlik
politika ve stratejisini şekillendirmek,
performansını izlemek ve iyileştirmek üzere
2014 yılı başından itibaren
kurulu

sürdürülebilirlik

oluşturmaya yönelik çalışmalara

başlamayı hedefliyoruz. Genel Müdür

‘‘Zorlu Enerji Grubu,
tüm iş süreçlerini şeffaflık,
adillik, hesap verebilirlik

Sorumluluk Yöneticisi başkanlığında faaliyet

ve sorumluluk ilkelerine

kaynakları, muhasebe ve bütçe raporlama,
satın alma ve lojistik, yatırımlar, proje finansman,
iş sağlığı ve güvenliği, yönetim sistemleri
STRATEJİ VE YÖNETİM

%82’si diyor ki...

sponsorluğunda ve Çevre ve Kurumsal
gösterecek bu kurulda; kurumsal iletişim, insan
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Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın
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bağlı şekilde yönetir.’’

PAYDAŞLARIMIZLA
DİYALOG

Raporlama döneminde,
çalışanlarımızın yüzde
53’ünün katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz
sürdürülebilirlik anketi
ile çalışanlarımızın
sürdürülebilirlikle
ilgili farkındalığını
artırmayı hedefledik.
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Paydaşlarımızı,

bugün ve gelecekte
faaliyetlerimizden etkilenen ve aynı
zamanda Grubumuzun başarıya ulaşmasında
etkileri olabilecek kişi ve kuruluşlar olarak
tarif ediyoruz. Zorlu Enerji Grubu olarak
sürdürülebilir bir büyüme için tüm
kilit paydaşlarımıza sağladığımız faydaları
da sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.
Bu anlayışla raporlama döneminde, dış
paydaşlarımızla doğrudan etkileşim içinde
olan tüm çalışanlarımızın geniş çaplı katılımıyla
(yüzde 53) gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik
ile çalışanlarımızın sürdürülebilirlikle
ilgili farkındalığını artırmayı hedefledik.
İkinci kez gerçekleştirdiğimiz bu ankete
çalışanlarımızın katılımı yüzde 20 oranında
arttı. Bu anketle çalışanlarımızın bireysel
önerilerini de alma fırsatını yakaladık ve bu
fikirleri raporumuzu hazırlarken dikkate aldık.
anketi

Ankete ek olarak, Kurumsal
İletişim departmanından yöneticilerin
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz
sürdürülebilirlik stratejisi

sonucunda,
Grubumuzun ekonomik, sosyal
ve çevresel etkileşimleri en
yoğun olan kilit paydaşlarımızı
gözden geçirdik ve mevcut iletişim
platformlarımızı inceledik.

gözden geçirme toplantısı

İki yılda bir gerçekleştirdiğimiz
ve çalışanlarımız, mevcut müşterilerimiz,
potansiyel müşteriler, kamu temsilcileri,
tesislerimizin bulunduğu bölgelerde
yaşayan yerel halklar, medya, STK’lar
ve akademisyenlerden oluşan geniş
paydaş gruplarına ulaştığımız
İtibar Araştırmasını 2014 yılında
tekrarlamayı hedefliyoruz.
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Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın

%61’i diyor ki...
‘‘Zorlu Enerji Grubu’nun, tesislerinin
bulunduğu yörelerdeki yerel halka,
faaliyetlerine yönelik yaptığı
bilgilendirmeler ve İLGİLİ iletişim
platformları yeterlidir.’’

Kilit Paydaşlarımızla
Mevcut İletişim
Platformlarımız

KİLİT PAYDAŞLARIMIZ

ZORLU ENERJİ GRUBU
Çalışanlarımız
Çalışan memnuniyeti anketi (yılda bir)
Intranet ‘Bir Fikrim Var’ köşesi (sürekli)
Sürdürülebilirlik anketi (yılda bir)
Koordinasyon toplantıları (ayda bir)
Çalışan öneri ve şikayet mekanizması (sürekli)
Müşterilerimiz
Müşteri memnuniyet anketleri (iki yılda bir)
İtibar araştırması (üç yılda bir)
Web sitesi (sürekli)
Kamu ve Düzenleyici Kurumlar
İstişare toplantıları (yılda birkaç defa)
Konferans/Panel/Projeler (yılda birkaç defa)
Kanuni düzenlemelerle ilgili işbirlikleri (sürekli)
İtibar araştırması (üç yılda bir)
Hissedarlar ve Yatırımcılar
KAP Açıklamaları (sürekli)
Genel Kurul (yılda bir)
Yatırımcı İlişkileri e-posta (sürekli)
Bilgi paylaşım toplantıları (yılda bir)
Yerel Toplum ve Yerel Yönetimler
Bilgilendirme toplantıları (yılda birkaç defa)
Paydaş katılım çalışmaları (yılda birkaç defa)
Ziyaretler (yılda birkaç defa)
Sosyal sorumluluk projeleri (sürekli)
Paydaş öneri ve şikayet mekanizması (sürekli)
İtibar araştırması (üç yılda bir)
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Sivil Toplum
Kuruluşları

Medya Mensupları
Basın toplantı ve duyuruları*
Özel görüşme ve bilgilendirmeler*
Basın gezileri*
İtibar araştırması (üç yılda bir)
*PR planı kapsamında gerektiğinde

Tedarikçiler
Yerel Toplum ve
Yerel Yönetimler

Finansal Kurumlar
Yönetim ve ilgili departman görüşmeleri (sürekli)
Bilgilendirme toplantıları (yılda birkaç defa)

MüşterilerİMİZ

Finansal
Kurumlar
ZORLU
ENERJİ
GRUBU

HissedarlarIMIZ
ve Yatırımcılar

Sivil Toplum Kuruluşları
Sosyal sorumluluk projeleri (sürekli)
Toplantılar (yılda birkaç defa)
İtibar araştırması (üç yılda bir)

Medya
Mensupları

çalışanlarımız

Tedarikçiler
Yüzyüze görüşmeler (sürekli)
Denetimler (yılda birkaç defa)
Fuarlar (yılda birkaç defa)
E-posta (sürekli )

Kamu ve Düzenleyici
Kurumlar
Öğrenciler /
Potansiyel Çalışanlar

Öğrenciler/Potansiyel Çalışanlar
Bilimsel organizasyonlar (yılda birkaç defa)
ARGE projeleri ve teknik geziler (yılda birkaç defa)
Üniversite ziyaretleri (yılda birkaç defa)
AKADEMİSYENLER
Bilimsel organizasyonlar (yılda birkaç defa)
ARGE projeleri ve teknik geziler (yılda birkaç defa)
Üniversite ziyaretleri (yılda birkaç defa)

AKADEMİSYENLER

Her bir kilit paydaşımızla yılda en az bir kez

paydaşlarımıza özel yeni diyalog kanalları

fikir ve bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz

açmayı ve paydaşlarımızın sürdürülebilirlik

platformlarımız mevcut olmasına rağmen,

çerçevesinde işimizle doğrudan ilişkisi olan

paydaşlarımızın bütünüyle sürdürülebilirlik

fikir ve taleplerini düzenli olarak dinlemeyi

çerçevesindeki mevcut diyaloğumuzun

hedefliyoruz. Bu kapsamda alacağımız

geliştirilmeye açık olduğunu tespit ettik.

geri bildirimlerin önümüzdeki dönemde

Önümüzdeki raporlama döneminde mevcut

belirleyeceğimiz aksiyonlarda yol gösterici

platformları bu anlamda geliştirmeyi, dış

olacağına inanıyoruz.
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Sürdürülebilirlik anketi ve strateji çalıştayı
aracılığıyla çalışanlarımızdan aldığımız
geri bildirime ek olarak, etkilerimizi daha
iyi anlayabilmek, yerinde ve zamanında
aksiyonlar alabilmek amacıyla, elektrik
ve doğal gaz müşterilerimizden de yine
anketler aracılığıyla odaklandığımız stratejik
konularla ilgili görüşlerini aldık. Bu görüşlere
ait açıklamaları raporumuzun ilgili başlıkları
altında paylaştık.
Strateji gözden geçirme toplantısında
yöneticilerimizle yaptığımız değerlendirmeler
ve yoğun tartışmalar sonucunda Grubumuz
için stratejik öneme sahip konuları ekonomik,
çevresel ve sosyal olarak ayrı ayrı inceledik,
önceliklendirdik ve Zorlu Enerji Grubu Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi’ni güncelledik.

YÜKSEK ÖNEM

PAYDAŞLARLA
DİYALOG
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YERLİ VE
YENİLENEBİLİR
KAYNAKLARLA
ÜRETİM

İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ
GÜVENLİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR
ENERJİ TEDARİKİ

ENERJİ
VERİMLİLİĞİ

ATIK
YÖNETİMİ

YEREL
HALKLARA
KARŞI
SORUMLULUKLAR

EMİSYONLARIN
AZALTILMASI
VE İKLİM
KORUMA

HABİTAT YÖNETİMİ
VE BİYOÇEŞİTLİLİK

SU
YÖNETİMİ

MÜŞTERİ
YÖNETİMİ

FİNANSAL
PERFORMANS

Zorlu Enerji Grubu
Stratejik Sürdürülebilirlik
Konuları Matrisi
DÜŞÜK ÖNEM

Bu toplantıda faaliyetlerimizin etki alanına
giren habitat yönetimi ve biyoçeşitlilik konusunu
da geçtiğimiz raporlama döneminde tespit
ettiğimiz konulara ek olarak stratejik
önceliklerimiz arasına aldık. Hidrolelektrik
santrali yatırımlarımızın artarak devam
etmesi sonucu SU Yönetimi, Türkiye elektrik
piyasasında dağıtımda özelleştirmelerin
artması ve serbest tüketici limitlerinin
kademeli olarak azaltılması sebepleriyle
MÜŞTERİ Yönetimi başlıklarını da öncelikli
konularımız arasında ele aldık.

ÇALIŞANLARLA
İLİŞKİLER

Paydaşlar Üzerindeki Etkisi ve Önemi
(Zorlu Enerji Grubu ile İlgili Değerlendirme ve Kararlarında)

Strateji gözden geçirme
toplantısında yöneticilerimizle
yaptığımız değerlendirmeler
ve yoğun tartışmalar
sonucunda grubumuz
için stratejik öneme sahip
konuları ekonomik, çevresel
ve sosyal olarak ayrı ayrı
inceledik, önceliklendirdik
ve Zorlu Enerji Grubu
Sürdürülebilirlik Konuları
Matrisi’ni güncelledik.

DÜŞÜK ÖNEM

Öncelikli
Sürdürülebilirlik
Konularımız

KURUMSAL
YÖNETİM

Zorlu Enerji Grubu Üzerindeki Etkisi ve Önemi
(İtibar, Yasal, Finansal, Operasyonel)

Tablonun sağ üst bölümünde, hem
paydaşlarımız hem de Grubumuz açısından
daha yüksek öneme sahip ve Grubumuzun
performansını doğrudan ve önemli ölçüde
etkileyen konular yer alıyor. Bu konular
raporun ilgili bölümlerinin ana başlıklarını
oluşturuyor ve Grubumuzun ilgili
performansını verilerle rapor içinde
detaylı olarak aktarıyoruz.
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YÜKSEK ÖNEM

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 alışverişinde
bulunmayı ve odaklanacağımız konuları ve
ilgili hedeflerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik
HEDEFLERİMİZ
EKONOMİK

		Hedefler

Yerli ve yenilenebilir kaynaklarla üretim

			Zamanlama

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yerel enerji kaynaklarıyla

Sürekli

ÇEVRESEL	
		Hedefler

			Zamanlama

Emisyonların azaltılması ve iklim koruma

Emisyon ölçümü ve takibi yaptığımız tesislerimizin sayısını artırmak

Sürekli		

			üretim yatırımlarımızı artırmak 					

			

Doğal gaz santralleri dışındaki tesislerimizde de ISO 14064-1

2015

			Yenilebilir enerjinin kurulu gücümüz içindeki payını %50’nin üzerine çıkartmak

2018		

			Sera Gazı Emisyon Doğrulama Standardı uygulamalarına başlamak			

			

2018

			

Üç yıl içerisinde yenilenebilir enerji üretim kapasitesini iki katına

Doğrudan emisyonlarımızı belirlenecek ulusal hedefler 		

2022

			çıkararak toplamda 778 megavata ulaşmak				

			doğrultusunda azaltmak					

			Jeotermal enerjide ülke potansiyelinin %50’sini tek başımıza gerçekleştirmek

2018		

			İklim değişikliği ile mücadele için kapsamlı bir proje hazırlayarak,

Güvenli ve sürdürülebilir enerji tedariki

2018		

			tüm iş süreçlerimize entegre etmek					

Enerjide arz güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla başta jeotermal ve

2015

			rüzgar kaynaklarından olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına devam etmek 			

			

Finansal performans 		

Trakya ve Gaziantep’te 2015 yılı sonu itibarıyla 320 milyon dolar seviyesine

			çalışmalarına devam etmek					

			

çıkacak yatırımımızla; bölgelerimizde doğal gazın ulaşmadığı nokta

Atık yönetimi			

Tüm tesislerimizde geri dönüşüm, geri kazanım ve yeniden kullanımla

			

kalmayacaktır. Bu arada bir taraftan ilave istihdam yaratırken, diğer taraftan

			

ilgili yatırım ve çalışmalarımıza devam etmek 				

			

ise yeni konut ve sanayi tüketicisine doğal gaz arz ederek bölgelerimizdeki

Su yönetimi			

Su ayak izimizi ölçerek azaltmak için proje ve çalışmalar gerçekleştirmek

2016		

			

gaz tüketimini 2 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. 			

Enerji verimliliği			

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik yatırımlarımıza devam etmek

Sürekli		

Müşteri Yönetimi			

Müşteri memnuniyeti oranımızı artırmak		

Habitat yönetimi ve biyoçeşitlilik		

Çalışanlarımızda biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalığı

Sürekli		

2015

Sürekli		

Sera gazı emisyonlarımız karşılığında orman kurma 		

Sürekli
Sürekli

			artıracak programlar geliştirip, uygulamak				
SOSYAL			Hedefler		 		Zamanlama
Sağlık ve güvenlik			

Tüm tesislerimizde sıfır kaza oranı için çalışmaya devam etmek

Sürekli		
Sürekli

Yerel halklara karşı sorumluluklar		

Mevcut ve planlanan tesislerimizin bulunduğu yörelerdeki halk

			

üzerindeki sürdürülebilirlik etkilerimizi paydaş katılım çalışmalarıyla

			

değerlendirip faaliyetlerimize bu değerlendirmeler
Sürekli

			burs vermeye devam etmek 					
			Yatırım bölgelerimizde kırsal kalkınmaya katkıda bulunmaya devam etmek

Sürekli		

			

Başta köy okulları olmak üzere yatırım bölgelerimizde bulunan

Sürekli

			

okullara yönelik fiziksel iyileştirme ve köy çocuklarına yardım

			

Tüm yatırım bölgelerimiz için ayrı ayrı uzun vadeli ve kapsamlı

			

toplumsal yatırım programı hazırlamak ve paydaşlarımızla işbirliği

Tüm santrallerimizde biyoçeşitlilik araştırmaları yaptırarak, çıktıları

			

doğrultusunda nadir ve tehlike altındaki türler için bilimsel koruma

Çalışanların sürekli istihdamını destekleyen yetkinlik yönetimi

			

ve ömür-boyu öğrenim programları geliştirilmesi ve hayata

			

geçirilmesi için çalışmalar yapmak. (Bu kapsamda 2014 yılında

			

ilk yöneticilik deneyimini yaşayan yöneticilerimiz için

			

‘Etkin Yönetici Geliştirme Programı’ hayata geçirmeyi ve ayrıca

			

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde izlenilen

			

Hedeflerle Yönetim Sistemini; Müdürlere yayarak ve kurumsal

Osmaniye Gökçedağ Rüzgâr Santrali’nin kapasite artırım yatırımlarına

			

ek olarak tamamladığımız kuş radarı ve kuş izleme çalışmaları sayesinde

			

bölgedeki göçmen kuşların korunmasını sağlamaya devam etmek			

Sürekli

karne uygulaması başlatmayı planlıyoruz.) 				

Çalışanlarla ilişkiler-İnsan hakları		

Güvenlik personeli de dahil olmak üzere mevcut eğitimlere

			

insan, kadın ve çocuk hakları unsurlarıyla ilgili iki saatlik

2015

			bölümler eklemek						
Paydaşlarla diyalog-Çalışanlar		

Çalışanlarımızın sürdürülebilirlik etkilerimize yönelik fikir ve

			

önerilerini sürekli olarak paylaşabilecekleri bir platform geliştirmek			

Sürekli

Paydaşlarla diyalog-Müşteriler		

Müşterilerimizin sürdürülebilirlik etkilerimize yönelik fikir ve

			

önerilerini paylaşabilecekleri yeni platformlar kurmak				

Kurumsal yönetim			

Kurumsal İlkeler Rehberimizdeki prensipleri çalışanlarımızın daha

			

kolay içselleştirebilmesi ve uygulayabilmesi için interaktif

2014
2015

			eğitimler düzenlemek					
Kurumsal yönetim-Yolsuzuk Riskleri		Yolsuzluk riskleri açısından tüm işletmelerimizi analiz etmek

2017		

İnsan hakları			

Tüm tedarikçilerin insan haklarına saygı konusunda belirlenen

2017

			

kriterler ışığında tanımlanarak izlenebilir hale getirilmelerini

			amaçlayan bir mekanizma geliştirmek					
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2016

			

2016
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2014

			proje ve çalışmalarımıza devam etmek 				

			içerisinde uygulamaya almak 					
Çalışanlarla ilişkiler-Gelişim		

Tüm HES Santrallerimizde Akım Gözetleme İstasyonları kurup, can suyu

			

			çalışmalarına devam etmek 					
			

2015

			yerel sahipliliği artıracak biyoçeşitlilik farkındalık artırma çalışmaları yapmak			
			miktarını düzenli ölçerek ve raporlayarak kontrol altında tutmak			

			çerçevesinde devam etmek					
			Yatırım bölgelerimizde yaşayan başarılı üniversite öğrencilerine

			Yerel paydaşlarımızda koruma kültürüne katkıda bulunmak amacıyla
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Sürekli

Ekonomiye
Katkılarımız

Ödüllerimiz
ve Başarılarımız

Forbes

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 de yerine getiriyoruz.
Sürdürülebilirliği bir iş anlayışı olarak benimsiyor,
yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla ülke
ekonomisine, sorumlu ve öncü bir kuruluş olarak da
enerji sektörüne değer katmaya devam ediyoruz.

Türkiye Sıralaması
En Büyük 36. Şirket
Forbes Türkiye Dergisi, 2012 yılı
verilerine göre hazırladığı
‘En Büyük 100 Türk Şirketi’ listesinde
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
olarak; 589.193.000 TL’lik net kâr,
525.227.000 TL’lik net satış,
4.984.342.000 TL’lik aktifler
ve 820.000.000 TL’lik piyasa değeri
ile genel bileşik puan
değerlendirmesinde 36.
net kâra ilişkin listede ise
21. sırada yer aldık.
(Mayıs 2013)

Capital Türkiye’nin
En Çok Kâr Eden 14. Şirketi

olarak enerji sektörünün
her alanında 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. Yatırımlarımızda üretime
katkı sağlayan, istihdam olanağı sunan, enerji
arzındaki sürekliliği sağlayan, doğaya, kültüre
ve insan yaşamına saygılı projeler üretmeyi
hedefliyoruz. Ekonomik anlamda büyüme
sağlarken sosyal ve çevresel etkilerimizi
dikkate alıyoruz. Bunu başarabilmemiz de
büyük ölçüde finansal performansımıza
bağlı. Yöneticilerimizle yaptığımız strateji
çalıştayında hem ekonomik performansımızı
hem de sosyal ve ekolojik çevremizi
doğrudan etkileyecek, diğer taraftan finansal
performansımızla doğrudan kontrol altına
alabileceğimiz stratejik konularımızı yerli ve
Zorlu Enerji Grubu

Capital dergisinin ‘Türkiye’nin
En Büyük 500 Özel Şirketi’
listesinde geçen yıl 301. sırada
bulunan Zorlu Enerji Elektrik Üretim
A.Ş. olarak, bu yıl 272. sırada, ‘En Çok
Kâr Eden İlk 25 Şirket’ arasında 605.820.000
TL’lik vergi öncesi kârı ile 14. sırada
yer aldıK. Listeye ilk kez giriş yapan
Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat
İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.
olarak ise 411. sırada yer aldık.
(Ağustos 2013)

yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı elektrik
üretimi, GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
TEDARİKİ ve müşteri yönetimi
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olarak belirledik.
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GÜVENLİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR
ENERJİ TEDARİKİ

Nüfus artışı, giderek ivme kazanan

bir faaliyettir zira Türkiye’de 2011 yılında

sanayileşme ve kentleşme, küreselleşmenin

tüketilen 44,2 milyar sm3 doğal gazın

ticaret olanaklarını zenginleştirmesi enerjiye

yüzde 48’i elektrik üretiminde kullanıldı.

olan talebi her gün biraz daha artırıyor.

(EPDK-Enerji Piyasası Denetleme Kurumu

Türkiye ise Çin’den sonra enerji ihtiyacı en

2011 Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu).

hızlı artan ülkeler arasında bulunuyor.

Diğer yandan Türkiye ve buna paralel

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın

%67’si diyor ki...

Grubumuz doğal gaz tedarikinde büyük
Türkiye’nin tahmin edilen elektrik talep

ölçüde dışa bağımlı durumdadır. Yenilenebilir

‘‘Zorlu Enerji Grubu’nun,

artışına paralel olarak önümüzdeki 10 yıllık

olmakla beraber rüzgâr ve hidrolik santraller

müşterilerine gelecekte de

süreç içinde mevcut kapasitesini en az iki

doğaya bağlı olmaları sonucu sürekliliği

katına çıkarmaya gereksinim duyacağı

garanti etmiyor. Küresel ısınmaya bağlı

öngörülüyor. TEİAŞ’ın yayımladığı Türkiye

iklim değişikliği hidroelektrik santrallerinin

Elektrik Enerjisi 10 yıllık Üretim Kapasite

sürekliliğini de tehdit ediyor. Buna rağmen,

ve yatırımlar mevcuttur.’’

raporuna göre 2016-2017

çevresel etkilerin azaltılması açısından

döneminde Türkiye’de elektrik arzı açığı

raporlama döneminde jeotermal ve rüzgâr

ile karşı karşıya kalınması bekleniyor.

gibi yenilenebilir enerji kaynakları Zorlu Enerji
Grubu olarak büyüme alanlarımızın başında

Buna karşılık Türkiye’nin enerjide dışa

geldi. Kızıldere II Jeotermal Santrali

bağımlılık oranı bugün yüzde 70’lerin üzerinde

Türkiye’nin en yüksek kapasiteli enerji santrali

ve enerjide arz güvenliğini sağlamak tüm

olarak 2013 yılında faaliyete geçti. Enerji

dünya için olduğu kadar Türkiye için de son

sektörü, kaynakların iyi yönetilebilmesi ve

derece önemli bir konu. Enerji yatırımları için

sürekli bir enerji arzı için kamusal sorumluluk

gereken minimum üç-dört yıllık yatırım süreci

ve kalıcı yatırımlar gerektiriyor. Zorlu Enerji

de göz önünde bulundurulduğunda, gelecek

Grubu olarak ülkemizin artan enerji

yıllarda Türkiye, arz güvenliğini ancak enerji

ihtiyacında uzun vadeli çözümün parçası

yatırım ve üretimine hız vererek, kaynak

olmak için üzerimize düşen görevi yerine

çeşitliliği sağlayarak artırabilir. Zorlu Enerji

getirmeye devam edeceğiz.

Grubu olarak kuruluşumuzdan bu yana
enerji sektöründe 1,8 milyar doların üzerinde
yatırım gerçekleştirerek, istikrarlı bir büyüme
gösterdik ve yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Enerji arzında dışa bağımlılığın azaltılması

konusunda çok duyarlıyız. Yerli ve yenilenebilir
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kaynak ve kapasite kullanımı
konusunda yaptığı planlamalar

Projeksiyonu

2013 yılında Kızıldere II’nin
açılmasıyla Türkiye’deki
toplam jeotermal kurulu
gücünün yüzde 31’ini tek
başına Zorlu Enerji Grubu
olarak temsil etmeye başladık.
Ülkemizin toplam rüzgâr
kurulu gücünün yüzde 5’ini de
yine grubumuz temsil ediyor.

kesintisiz hizmet sağlama hedefiyle,

enerji kaynakları, yatırımlarımızın temelini
oluşturuyor. Kaynak çeşitliliğine yönelik
yatırımlarımız da Grubumuz için stratejik
önem arz ediyor.
Zorlu Enerji Grubu’nda işimizin önemli bir
kısmını, elektrik üretimi ve ticaret olmak
üzere doğal gaz oluşturuyor. Doğal gaz
ile üretim elektrik arz güvenliğini garanti
etmek açısından devam etmesi gereken
31
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Kızıldere Jeotermal Santrali

‘‘Doğup büyüdüğümüz topraklarda en önemli yatırımı
yapmaktan, 60 yıldır ektiğimiz tohumların ülkemiz için
meyve verdiğini görmekten mutluyuz. Grup olarak enerji
sektöründe 20 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Bunun için iyi
bir örnek olan Kızıldere jeotermal santralimizda,
önümüzdeki dönemde yapacağımız ilave yatırımlarla
birlikte ülkemizin cari açığının kapanmasına yıllık 150 milyon
dolarlık bir katkımız olacak. Grup olarak yerli ve yenilenebilir
enerji kaynaklarına odaklanarak, katma değer yaratan,
istihdamı destekleyen ve her yönüyle katkı sağlayan
yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kızıldere II
Jeotermal Santrali de bu bakış açımızın bir yansımasıdır. 250 milyon dolarlık
yatırımla hayata geçirdiğimiz Kızıldere II Jeotermal Santrali, 80 megavat
gücü ile Türkiye’nin en büyük jeotermal santrali oldu.’’
Ahmet Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Kızıldere II Jeotermal Santrali Açılışı, Eylül 2013

Jeotermal enerji nedir?
Jeotermal enerji; yer kabuğunun farklı derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu,
çözünmüş minerallerin yoğun olarak bulunduğu sıcak su ile buhar ve gazlardan
oluşan, jeotermal akışkandan elde edilen enerji türüdür. Jeotermal enerji yerkürenin iç
ısısıdır. Etkin depremlerin olduğu tektonik bakımdan aktif bölgelerde veya genç volkanların
bulunduğu kuşaklarda jeotermal enerji potansiyeli mevcuttur. Yeraltı sıcak su rezervleri ve
buhar rezervleri, ısılarını, dolaylı veya dolaysız olarak yerkürenin merkezindeki mağmadan
alırlar. Mağma da ısısını, yerkabuğundaki kayaların içindeki radyoaktif maddelerin
bozulmasından sağlar. Dolayısıyla erimiş kayalar jeotermal rezervlerin ana ısı kaynağıdır.
Jeotermal enerji kaynağı nedir?
Jeotermal rezervlerin oluşabilmesi için, ısıtıcı bir kaya ve sıcak suyun veya buharın
yeryüzüyle direkt temasını kesecek geçirimsiz bir örtü kayanın olması gerekir. Bu rezervler
fay zonları boyunca yeryüzüne ulaşarak doğal sıcak su kaynaklarını oluştururlar veya
sondajla yerin derinliklerinden çıkartılarak kullanılabilirler. Jeotermal rezervlerdeki sıcak
akışkanı, çatlaklardan ve geçirgen tabakalardan aşağıya inen yağmur, kar gibi meteorolojik
kaynaklı sular ile derinlerdeki fosil sular meydana getirmektedir. Derinlerdeki yüksek basınç
altında, yüksek sıcaklıklarda bile sıvı olarak kalabilen suyun kaynama noktası değişebilmektedir.
Jeotermal bir sahada jeotermal rezervler, reenjeksiyon uygulamaları devam ettiği
müddetçe yenilenebilir ve sürdürülebilir özelliklerini büyük oranda korurlar. Derin kökenli
beslenmelerden etkilendiklerinden bu rezervuarlar atmosfer koşullarından direkt
etkilenmezler. Jeotermal kaynakların dört önemli bileşeni vardır:
1. Isı kaynağı
2. Isıyı yeraltından yüzeye taşıyan akışkan
3. Suyun dolaşımını sağlamaya yeterli kayaç geçirgenliği
4. Çatlak ve fay sistemleri
Jeotermal kaynak nerelerde kullanılır?
Yeryüzüne ulaşan buhar ve sıcak suyun içerdiği enerjiden ya doğrudan ya da başka enerji türlerine
dönüştürülerek yararlanılmaktadır. Bugün jeotermal kaynakların kullanım alanları şöyledir:
• Elektrik enerjisi üretimi
• Merkezi ısıtma ve merkezi soğutma
• Seraların ısıtılması
• Konut-iş yerlerinin ısıtılması
• Tavuk çiftliklerinin ısıtılması
• Proses ısısı temini, kurutma işlemleri gibi endüstriyel amaçlı kullanımlar
• Balık ürünlerinin kurutulması
• Çimento bloklarının kurutulması
• Kağıt hamurunun yumuşatılması
• Organik maddelerin kurutulması
• Karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen gibi kimyasal maddelerin ve minerallerin üretimi
• Termal turizmde kaplıca amaçlı kullanım
• Düşük sıcaklıklarda (30 °C’ye kadar) kültür balıkçılığı
• Mineraller içeren içme suyu üretimi
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Kızıldere Jeotermal Sahası Hakkında

Avrupa’nın İtalya’dan sonra ikinci jeotermal

Kızıldere II

Menderes grabeni üzerinde Denizli il sınırları

enerji santrali olma özelliğine de sahipti.

Zorlu Enerji Grubu, Türkiye’nin en büyük

içerisinde, ilin yaklaşık 40 km batısında

Kızıldere jeotermal sahası ve santrali ile Türkiye,

jeotermal santrali olan 80 megavat gücündeki

bulunan ve Türkiye’nin enerji üretim amaçlı

jeotermal enerji kapasitesi ve doğrudan

Kızıldere II Jeotermal Santrali yatırımı için ilk

keşfedilen ilk jeotermal alanı olma özelliğine

kullanımda dünyada beşinci sıraya yükseldi.

adımı 2011 yılının Haziran ayında attı. 12 ay

sahip Kızıldere jeotermal sahasında, ilk

süren fizibilite çalışmaları, 700 kişilik bir ekibin

jeolojik ve jeofizik çalışmalar MTA tarafından

Jeotermalin geleceğini öngören Zorlu Enerji

20 ay süren geceli gündüzlü çalışması, en ileri

1965 yılında başlatıldı. 1968 yılında 540 metre

Grubu,

teknoloji ürünü sistem ve donanım ve Zorlu

derinlikteki ilk kuyu açıldı ve 198°C’lik

ADÜAŞ ihalelerine katılarak başladı. 1 Eylül

Enerji Grubu’nun 20 yıllık bilgi ve birikimi

rezervuar sıcaklığına ulaşıldı. 1968-1973 yılları

2008 tarihinde Denizli Sarayköy’deki Kızıldere

neticesinde Türkiye’nin jeotermal alanındaki en

arasında, 370 ile 1.241 metre derinliklere ulaşan

Jeotermal Santrali’nin ve 70 km2 alanın

büyük yatırımı ortaya çıktı. 2012 yılı başında

16 kuyu daha açıldı. Yapılan kuyu testleri

30 yıl süreyle işletme hakkını alan Grubumuz

yapımına başlanan 80 megavat kapasiteli

sonucunda, toplam 17 adet kuyudan altısının

işe, Kızıldere I’in altı megavata kadar düşen

Kızıldere II Santrali’nin yapımı Ağustos 2013

elektrik üretimine uygun olduğu tespit edildi.

kapasitesini

bu alandaki yatırımlarına 2008 yılında

iyileştirme çalışmaları ile

maksimum kapasitesi olan 15 megavata
Kızıldere I

yükseltmekle

1974 yılında üretim amaçlı 500 kilovat

koruyan ve kaynağın sürdürülebilirliğini

gücünde prototip bir türbin jeneratör grubu

sağlayan reenjeksiyon pompa sistemini kurdu

kuruldu ve üretime geçilerek dört yıl boyunca

ve

çevre köylere ücretsiz olarak elektrik sağlandı.

yüzde 99’a çıkardı.

1984 yılında EÜAŞ, Kızıldere’de Türkiye’nin ilk

mevcut buhar türbini, soğutma kulesi vb.

jeotermal santralini kurarak devreye aldı.

yardımcı ekipmanlarda önemli revizyon

15 megavat kapasiteli bu santral, o dönemde

faaliyetleri gerçekleştirdi.

başladı. Sonrasında, çevreyi

yüzde 15 olan reenjeksiyon kapasitesini

Ekiplerimiz, santraldaki

Rakamlarla Kızıldere II

tarihinde tamamlandı.

Jeotermal
Rezervuar kapasitesi: 240 Co
Jeotermal arama ruhsat alanı: 70 Km
Yakıt:

2

60 MW flash GBB
20 MW binary GBB
Yatırım Maliyeti: 240 milyon USD
Fizibilite çalışmaları süresi: 12 ay
Kuyu sondajı çalışmaları: 26 ay süren
20 adet kuyu sondajı
İnsan kaynağı:

700 kişilik bir ekip
Diğer kaynaklar:

20.000 m beton
2.000 ton demir
160.000 metre kablo
3

Nisan 2012

Ticari işletmeye başlama tarihi:

34

EKONOMİYE KATKILARIMIZ

35

EKONOMİYE KATKILARIMIZ

2.800 metre derinliğe ulaşan 20 adet
yeni kuyu açıldı. Bunların 10 adedi üretim,
10 adedi reenjeksiyon kuyusu olarak
kullanılıyor. Yeraltından çıkartılan jeotermal

Üretim kapasitesi:

İnşaat başlangıç tarihi:

Kızıldere II Santrali kapsamında sahada

Ağustos 2013

suyun tamamı elektrik üretimi yapıldıktan
sonra yine reenjeksiyon sistemiyle
reenjeksiyon kuyularına gönderiliyor.
95 megavat gücündeki Kızıldere I ve II
santralleri yıllık toplam 650 milyon kilovatsaat
elektrik kapasitesine sahip ve dünyanın sayılı
büyük jeotermal santralleri arasında yer alıyor.

Kaynağın sürüdürülebilir
olmasını esas alan Zorlu
Enerji Grubu, elektrik
üretiminde kullanılan
jeotermal kaynağın yüzde
99’unu, yani neredeyse
tamamını, reenjeksiyon ile
yeniden yer altına gönderiyor.

şekilde yararlanılabilmesi ve halkın sağlıklı bir
kentte yaşayabilmesi için jeotermal enerji
kaynaklarının maksimum düzeyde kullanılması
her geçen gün önem kazanıyor. Böylece
kalkınma için ihtiyaç duyulan yeni yatırımlar
yapılacak, alt yapı sorunu olmayan yeni
yerleşim yerleri kurulacak, Denizli

çevre

kirliliği yaşanmayan modern bir şehir

görüntüsüne kavuşacaktır.
Denizli yöresi jeolojik ve coğrafi konumu
nedeniyle çok zengin jeotermal kaynaklara
sahiptir. Jeotermal kaynakların yerleşim
yerlerine yakın olması ve ulaşımın kolay
sağlanabilmesi bu enerjiden çok yönlü ve
ekonomik olarak yararlanmayı kolaylaştırıyor.

Kızıldere Jeotermel Santralinin
Sürdürülebilirlik Kapsamındaki Etkileri
Kaynağın sürüdürülebilir olmasını esas
alan Zorlu Enerji Grubu, elektrik üretiminde
kullanılan jeotermal kaynağın yüzde 99’unu,
yani neredeyse tamamını, reenjeksiyon ile
yeniden yer altına gönderiyor. Kızıldere
Jeotermal Santrali, elektrik üretiminin
yanı sıra, çevredeki endüstriyel gaz
tesislerine karbondioksit, termal otellere,
konutlara ve seralara jeotermal su
ve turizme katkı sağlayan çok
yönlü entegre bir tesistir.
Ege Bölgesi’nin ikinci büyük kenti olan
Denizli,

tekstil, ticaret ve sanayi sektörlerinin

yanı sıra turizm sektöründeki gelişmeleri
ile dikkat çekiyor. Denizli’de sürdürülebilir
kalkınma için temiz ve sürekli bir enerji
kaynağına ihtiyaç vardır. Jeotermal enerji,
çevre kirliliği yaratmayan, ucuz ve
tükenmeyen bir enerji olarak bölgenin
ekonomik ve sosyal olarak gelişiminde önemli
bir güçtür. Bölgede sanayinin gelişebilmesi,
sahip olunan doğal kaynaklardan en verimli
36
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Bölgede elektrik üretiminde, seraların
ısıtılmasında, karbondioksit üretiminde

‘‘Kızıldere Jeotermal
Tesisi yatırımı yerel
kaynakların kullanıldığı
ve yerel istihdama
önem verilen bir
projedir. Elde edilen
kaynağın ekonomiye
katkı sağlayacak
şekilde farklı alanlarda
değerlendirilmesine
öncülük eden entegre
bir yatırımdır. Enerji
üretiminde, sera ısıtmasında, turizmde,
karbondioksit üretiminde değerlendirilebilen
ve kaynağın çok fonksiyonlu olarak
kullanıldığı böyle bir entegre yapının
Türkiye’de bir başka örneği bulunmuyor.’’
Ali Er
Santral İşletme Müdürü

ısıtılmasında, bu enerjinin ısı gerektiren

inceleyen bilim dalı) kullanılması ile hem
bölge hem de ülke ekonomisine önemli katkı

sağlanacaktır. Kızıldere’de kurulan yeni
santral, bölgede jeotermal kaynak kullanımını
yaygınlaştırarak hem istihdam yaratmada
hem de kalkınmada itici bir güç olacaktır.
Kızıldere Jeotermal Santrali,
elektrik üretiminin yanı sıra,
çevredeki endüstriyel gaz
tesislerine karbondioksit,
termal otellere, konutlara
ve seralara jeotermal
su ve turizme katkı
sağlayan çok yönlü
entegre bir tesistir.

buz üretimi yapan fabrikaya

kuru

veriyoruz.

Bu sayede kuru buzun ana hammaddesi olan
CO2 üretimi için kömür veya doğal gaz gibi
ek bir kaynak ve/veya fosil yakıtın bu bölgede
kullanılmaması sonucunda hem ekonomik
hem de çevresel fayda sağlanmış oluyor.
Ülkemizde ve dünyada, jeotermal enerjiden
kuru buz üretimi sadece Denizli Kızıldere
bölgesinde gerçekleştiriliyor.
Jeotermal akışkanın kullanım alanlarından
bir diğeri de seracılıktır. Kızıldere II jeotermal
sahasında üretilen su; bölgede bulunan seralara
sıcak su sağlıyor. Organize sera bölgesine
verilen ısı enerjisi ile santral bölgesinde toplam
yıllık 15 bin ton sebze üretimi (örneğin

üretim daha da artırılabilecektir.

enerjinin kent merkezi ve bazı ilçelerinin

çeşitli hastalıklar üzerindeki etkilerini

konumdaki saf karbondioksit ve

gazının ürün yetiştirmede kullanımı ile bu

enerji kullanılıyor. Denizli’de jeotermal

ve balneolojide (kaplıca ve şifalı banyoların

tamamına yakınını santralimize yakın

domates) yapılabilecek ve hatta rafine CO2

ve tedavi amaçlı kaplıcalarda da jeotermal

entegre sistemlerde, çeşitli sanayi alanlarında

jeotermal akışkandaki doğal karbondioksitin

Santralin kurulumunda kullanılan boru, çelik,
Ekonomik Katkılar

elektrik vb tüm yüksek teknoloji gerektirmeyen

15 megavat kapasiteli tesiste yıllık 110 milyon

malzeme ve ekipmanlar Denizli, Düzce, Manisa

kilovatsaat elektrik üretirken, yeni yatırımla

ve İzmir’den yerel olarak temin edildi ve bu

toplamda 95 megavat kurulu elektrik gücüne

bölgedeki yerel tedarikçiler de desteklendi.

ulaşılarak, 650 milyon kilovatsaat yıllık elektrik
üretimi gerçekleştirmeye başladık. Bu elektrik
enerjisi 400 bin konutun yıllık elektrik
tüketimine

karşılık geliyor. Santralin yıllık

toplam üretimi ile dış kaynaklı enerji giderini
önemli oranda ikame etmesini ve dolayısıyla
santralin ekonomiye ve cari açığın kapanmasına
çok ciddi bir katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz.
Santralimizle, bölgedeki otellere
verdiğimiz sıcak su ile termal turizme
ve karbondioksit üretiminde de bölge
ekonomisine katkı sağlıyoruz. Kızıldere
sahasında karbon emisyonunun azaltılması
ve ekonomik olarak değerlendirilmesi için
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Toplumsal Katkılar
Santralimiz, Sarayköy’deki 2.500 konutun
jeotermalle ısınmasını SAĞLIYOR. Bölge
halkımızla sürdürdüğümüz iş birliği sayesinde
öncü bir entegre tesis olan Kızıldere II
Jeotermal Santralimiz, yapım çalışmaları
sırasında aylık ortalama 700 kişi istihdam
ederken, işletme aşamasından itibaren ise
54’ü şirket çalışanı, 32’si taşeronların
çalışanları olmak üzere, yüzde 70’i yöre
halkından olan 86 kişiye istihdam sağlıyor.
Santralimiz, bölgedeki küçük ve orta ölçekli
sanayi grubuna da iş ve hizmet üretme
olanakları sağlıyor.

‘‘Bugüne kadar 20 kuyu
açtık. Petrol sondajında
kullanılan malzemeler
kullandık. Sondajlar yerli
olanaklarla ve yerli
uzmanların gözetiminde
gerçekleştirildi. Türkiye’deki
en derin ve en zor
‘yönlendirilmiş sondajı’
Kızıldere’de gerçekleştirdik.
500 metre derinliğe
indikten sonra 3 bin metre ilerideki
bir alana gidildi. Yer üstündeki yapıyı
bozmamak ve buradaki canlıların ve
bitkilerin yaşamına zarar vermemek,
doğal yaşamı tahrip etmemek için
pahalı bir yöntem olmasına rağmen
bu çözümü tercih ettik.’’
Abdurrahman Yaşar
Sondaj Müdürü
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Çevresel Katkılar
Kızıldere Jeotermal Santrali, en yeni teknolojilere sahip, yüksek verimlilikle faaliyet gösteren,
çevreci ve sürdürülebilir bir enerji santralidir.
Kızıldere Jeotermal Santrali’nde kullanıldıktan
sonra kalan sıcak suyun yüzde 99’u da reenjeksiyon ile yer altına tekrar basılmak suretiyle
kaynağın sürdürülebilirliği sağlanıyor. Santralin
plansız duruşlarında ve reenjeksiyon sisteminde
ortaya çıkabilecek sorunlar için jeotermal su
depolama havuzu mevcuttur. Sistemdeki olası
sorunlar çözüldüğünde yeniden devreye girer
girmez bu havuzda depolan su yeniden reenjekte
edilebilmektedir. Yeraltından gelen jeotermal
suyun içinde doğal olarak bulunan CO2 gazının
santralimize yakın kurulmuş olan ve saf
karbondioksit ve kuru buz üretimi yapan
fabrikada kullanılması sonucu, CO2 emisyonu
da azaltılacaktır. Endüstriyel tesislerde olması
gereken tüm çevresel ve atık yönetmeliklerine
uygun bir işletme anlayışı santralimizde tesis
edilmiş durumdadır.
Kızıldere II Jeotermal Santralimizin devreye
alınmasıyla birlikte; daha verimli çalışmaya
imkân sağlayan merkezi seperasyon sistemini
kullanmaya başladık. Su-buhar fazının
ayrılması işlemi kuyu başlarında değil, santral
alanındaki seperasyon alanında yapılıyor.
Bu yeni seperasyon sistemi, atmosfere
salınan serbest buharın kuyu lokasyonları
çevresindeki bitki ve tarım ürünlerine olası
zararlarını ortadan kaldırmakla beraber enerji
verimliliğini de artırıyor.

düzenlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
lisans almış araçlarla lisanslı bertaraf tesislerine
gönderiyoruz. Kızıldere II Jeotermal Santrali’nde
evsel atıksu bertarafı için tam otomatik
konumda çalışan Paket Evsel Atıksu Arıtma
Tesisi mevcuttur. Kızıldere I Jeotermal
Santrali’nin foseptikte biriken evsel atık suları
da vidanjör ile çektirilerek Denizli Belediyesi
Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’ne taşınıyor.
Zorlu Enerji Grubu’nun
Diğer Jeotermal Enerji Faaliyetleri
Zorlu Enerji Grubu olarak, enerji sektöründe
20 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Enerji
sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak
sürdürülebilirlik, iş stratejilerimizin temelini
oluşturuyor. Bu doğrultuda, stratejimizi
yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarına

olarak
belirledik. Yenilenebilir enerji alanındaki
yatırımlarımızın başında ise jeotermal enerji
ile ilgili çalışmalarımız geliyor. Bu alanda,
Türkiye’nin jeotermal kaynaklarının yüzde
87’sine sahip Ege Bölgesi’nin potansiyel
olarak en verimli sahalarında, çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Zorlu Enerji Grubu olarak,
jeotermal alanında Türkiye’nin en deneyimli
yatırımlarla yurt içinde büyümek

Sahamızdaki Tehlikeli Atık Geçici Depolama
Alanı sayesinde tehlikeli atıkların insan sağlığına
ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan
veya dolaylı biçimde açıkta bulunmasını
önlüyor ve vaktinde lisanslı araçlarla geri
dönüşüm tesislerine gönderilmesini sağlıyoruz.
Kızıldere II Jeotermal Santrali’nde oluşan
tüm atık yağları; öncelikle geçici tehlikeli
atık depolama alanında depoluyor ve tehlikeli
atıklar için ulusal atık taşıma formu
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ve yüksek teknolojiye sahip yatırımcısıyız.
Bugün Zorlu Enerji’ye ait Kızıldere – Denizli
jeotermal enerji sahası dışında; AlaşehirManisa ve Simav-Kütahya olmak üzere 2 adet
daha jeotermal enerji projesi bulunuyor.
Manisa-alaşehir Jeotermal Sahası:

Gediz Grabeni’ndeki ilk yüksek entalpili
jeotermal akışkanın keşfini gerçekleştiren
Zorlu Enerji, Alaşehir sahasında ilk aşamada,
45 megavat kapasiteye sahip bir jeotermal
santrali kurmayı planlıyor. 2010 yılından bu
yana devam eden sondaj çalışmalarının
2014 yılında tamamlanması öngörülüyor.
AYDIN-BUHARKENT, KIZILDERE III-IV JEOTERMAL SAHASI:
Zorlu Enerji GRUBU olarak,

Kızıldere jeotermal
sahasında III. ve IV. faz yatırım çalışmalarına
başladık; jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal
arama/değerlendirme çalışmaları devam
ederken, 100 megavat kapasitede faaliyet
göstermesi planlanan üçüncü faz için lisans
başvurusunu gerçekleştirdik. Ülkemizin 2023
yılında jeotermal kurulu gücünü 600 megavata
ulaştırma hedefinin yüzde 50’sini, Grup olarak
kurulu gücümüzü 300 megavata çıkartarak,
bu tarihe kadar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Yerli ve
Yenilenebilir
Enerji
Kaynaklarına
Bağlı Elektrik
Üretimi

2013’te Türkiye’deki toplam
kurulu gücümüz içindeki
yerli ve yenilenebilir
kaynakların payı
622 megavat ile önceki
raporlama dönemine
göre yüzde 7 artarak
yüzde 42’ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden

artan enerji talebine, yerli ve yenilenebilir

yapılan derlemeye göre,

enerji kaynaklarını kullanarak cevap veriyoruz.

Türkiye’nin 2013

yılındaki toplam ithalatının yüzde 22,2’sini

2013’te Türkiye’deki toplam kurulu gücümüz

55 milyar 915 milyon dolarlık harcama ile

içindeki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı

enerji oluşturdu.

622 megavat ile önceki raporlama dönemine

Bu miktar yaklaşık 99,8

milyar dolarlık dış ticaret açığının yarısından

Finansal
Performans

Enerji güvenliği, yenilenebilir enerji yatırımları,
enerji verimliliği konularında etkin olabilmek
için güçlü bir finansal performans da sergilemek

göre yüzde 7 artarak yüzde 42’ye ulaştı.

gerekiyor. Önümüzdeki beş ila 10 yıl içerisinde

fazlasına denk geliyor. Enerji ithalatının yerli
üretime yapılan yatırımların ve mevsimsel

2013 yılında Kızıldere II’nin açılmasıyla

etkilerin sonucunda yüzde 7 oranında

Türkiye’deki toplam jeotermal kurulu

(4,2 milyar dolar) azalmasına rağmen

gücünün yüzde 31’ini tek başına

ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi tartışılmaz

Grubu olarak temsil etmeye başladık. Diğer

boyuttadır. 2020 yılına kadar enerji talep

taraftan ülkemizin toplam rüzgâr kurulu

artış hızının dünya ortalamasının üzerinde

gücünün yüzde 5’ini de yine Grubumuz

olacağı tahminleri doğrultusunda, enerji

temsil ediyor. Yenilenebilir enerji alanındaki

arzı güvenliğinin sağlanabilmesi için yerli

projelerimizi artırarak portföyümüzde bu

ve yenilenebilir kaynakların azami düzeyde

alanda yer alan yatırımlarımızın oranını

kullanılması ilkesini temel alan ve küresel

yükseltmeye devam edeceğiz.

Türkiye’de en büyük ve en hızlı büyüyen
şirketlerin enerji şirketleri olacağı öngörülüyor.

Zorlu Enerji

Zorlu Grubu’nun 60. yılını ve Zorlu Enerji
Grubu’nun 20. yılını kutladığımız 2013

başarılı bir döneme imza attık.
Zorlu Enerji’nin yatırımları açısından önemli
bir eşik olan 2013 yılında, üretime geçen
santrallerimizin katkısı kârlılığımıza yansımaya
başladı. 2012 yılında 576 milyon TL olan

enerji sektörü tarafından benimsenmesi gerekiyor.

ciromuzu 2013 yılında yüzde 11 oranında
artırarak 636 milyon Türk Lirası’na ulaştırdık.

Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı
Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde

yenilenebilir kaynakların elektrik üretimi
içerisindeki payının 2023 yılına kadar
yüzde 30 seviyesine çıkması ve yeni yapılacak
yatırımlarda yerli kaynakların payının
artırılması hedefleniyor. Halihazırda Türkiye’nin
2013’teki toplam kurulu gücünde yenilenebilir
kaynakların payı yüzde 28,5’tir.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

anketine katılan çalışanlarımızın

anketine katılan

%97’si diyor ki...

çalışanlarımız diyor ki...
‘‘Grubumuz için en önemli

‘‘Zorlu Enerji Grubu,

ekonomik konular arasında

elektrik üretiminde

‘finansal performans’ enerji

yenilenebilir enerji

güvenliğinden sonra

kaynakları yatırımlarına

ikinci sırada yer alıyor.’’

devam etmelidir.’’

191 milyon dolar

olarak gerçekleşti.

Yeni devreye giren santrallerimizin 2013 mali
sonuçlarına kısmi katkıda bulunmasına karşın
portföy yapımızdaki bu değişim faaliyet
kâr marjlarımıza oldukça olumlu yansıdı.
Bu paralelde 2012 yılında 70 milyon TL olan
VAFÖK rakamımızı 2013 yılında 113 milyon TL’ye
ulaştırdık. VAFÖK marjımızı da yüzde 12,1’den
santrallerin ilk faaliyet yılı olacak 2014’te kârlılığa

enerji stratejileriyle paralel bir bakış açısı ile
EKONOMİYE KATKILARIMIZ

2013 yılı toplam yatırım harcamalarımız ise

yüzde 17,7’ye yükselttik. Yeni devreye aldığımız

Zorlu Enerji Grubu olarak, ulusal ve uluslararası

40

yılında

tamamladığımız yatırımlarımız ve projelerimizle

dinamikleri iyi okuyan bir enerji vizyonunun

tarafından yayımlanan Elektrik Enerjisi

Zorlu Enerji’nin yatırımları
açısından önemli bir eşik
olan 2013 yılında, üretime
geçen santrallerimizin
katkısı kârlılığımıza
yansımaya başladı. 2012
yılında 576 milyon TL olan
ciromuz 2013 yılında yüzde 11
oranında artarak 636 milyon
Türk Lirası’na ulaştı.

daha fazla katkıda bulunmasını bekliyoruz.
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Zorlu Enerji olarak, elektrikte arz güvenliğine
ve Türkiye’nin kaynak çeşitliliğine katkı
sağlamak hedefiyle, 2018 yılına kadar yerli ve
yenilenebilir kaynaklara odaklanarak, katma
değer yaratan, istihdamı destekleyen
sürdürülebilir projeler gerçekleştireceğiz.
2014 yılında istikrarlı bir şekilde büyümeye
devam edeceğiz.

paydaşlarımız için değer üretmeye
de devam edeceğiz. Yarattığımız ve
paydaşlarımızla paylaştığımız ekonomik
değer de bizimle birlikte büyüyecektir.
Raporlama döneminde paylaşılan en
yüksek ekonomik değer yüzde 65 oranında
tedarikçilerimize gerçekleşti. Toplumsal
arttı.

Müşteri Yönetimi

Türkiye’nin farklı yörelerinde yaptığımız
yatırımlarla dolaylı ekonomik etkilerimizi

Elektrik ve doğal gaz satışı yapan

Sürdürülebilirlik

de, teknik ve finansal açıdan uygun olan

şirketlerimizle, farklı sektörlerden sanayi

anketine katılan

yerel tedarikçilere öncelik sağlayarak,

kuruluşlarının yanı sıra ticari ve bireysel

çalışanlarımız diyor ki...

yerel piyasanın kalkındırılmasına destek

müşterilere de hizmet veriyoruz.
“Grubumuz için en önemli

hedefiyle yönetiyoruz.

ekonomik konular arasında

Elektrik Satış

Biz bu büyümeyi sağlarken tüm kilit

yatırımlarımız 2013’de

Yerel Tedarik Uygulamalarımız

2012’ye oranla

4,5 kat

2013’te devletten alınan destekler,

yatırım teşvikleri çerçevesinde 37.302 TL’lik
vergi indirimi olarak gerçekleşti.

Bu konuda ihtiyaçlarımızı, karşılayabildiğimiz

Zorlu Enerji Grubu’nun elektrik ticareti

ölçüde, şantiye ve işletmelerimizde lokal

alanındaki faaliyetlerini yürüten şirketi

satınalma elemanlarımızla, öncelikle yerel

Zorlu Elektrik

piyasadan temin ediyoruz. Yerel ölçekte

koşullarında bireylere ve kurumlara

yapılan mal ve hizmet alımlarında proje

özel olarak hazırladığı farklı tarifelerle,

özelinde üreticiyi/tedarikçiyi koruyan

avantajlı ve ekonomik elektrik satın

stratejiler geliştiriyoruz.

alabilme fırsatını sunuyoruz. Başta

‘müşteri yönetimi’ yerli ve
yenilenebilir enerji
kaynaklarıyla üretimden

ile değişen piyasa

sonra dördüncü sırada
yer alıyor.”

otomotiv ve ağır sanayi şirketleri,
Tedarikçilerimizde öncelikli seçim ve

organize sanayi bölgeleri, alışveriş

değerlendirme kriterlerimiz, ürün hizmet

merkezleri, hastaneler, zincir mağazalar

kalitesi, zamanında sevkiyat, fiyat-ödeme

ve oteller olmak üzere farklı sektörlerden

koşulları, satış öncesi ve sonrası hizmetlerdir.

pek çok ticarethaneye elektrik satışı

Kağıt, temizlik malzemesi, ofis malzemesi,

gerçekleştiriyoruz.

Müşteri Profilimiz
2012

%29

catering gibi konuların tümü için yerel
tedarik oranımız yüzde 100’e yakındır.

2013 yılında

Ticarethane

toplam elektrik satışı

yaptığımız şehir sayısı 53’ten 60’a
Tedarikçilerimizi belirlerken belli satınalma

çıkarken, müşteri sayımız 8,5 kat

kriterlerini dikkate alıyor, çalıştığımız tüm

artarak 738’e ulaştı.

firmalarla ilgili bilgileri CRM sistemimize

olarak elektrik satış miktarımız yüzde

işliyoruz. Tedarikçilerimizle ilgili şirket

52 oranında artarak 2013 sonunda

içinden ya da dışardan aldığımız muhtemel

1,98 milyar kilovatsaate ulaştı.

%1

mesken

%70

Buna paralel

sanayi

şikayetleri dikkate alıyor, gerekli uyarıları
yapıyor ve gerektiğinde ekonomik, sosyal

2013

ve/veya çevresel sorumluluklarını yerine
getirmeyen tedarikçilerimizle işbirliğimizi
sonlandırıyoruz. Çalışan haklarını

Elektrik satış miktarı
(milyar kWh)

korumayan, zorla ve/veya çocuk yaşta

2,0

%23

1,98

işçi çalıştıran taşeronlarla çalışmamız

Ticarethane

sözkonusu değildir.

1,0

1,31

%75
sanayi

0,5

0
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%2

mesken

1,5

2012
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2013

Anketi Yanıtlayan Müşteri Sayısı ve Profili

faturalar, tüketim vb. konulardaki sorularına

Doğal gaz Dağıtım

Gazdaş Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.

Toplam 204 Müşteri

cevap verebilecek düzeye gelmesini sağladık.

Gaziantep ve Trakya bölgelerinde faaliyet

ile Tekirdağ, Muratlı, Edirne, Kırklareli, Kavaklı,

Ayrıca müşterilerle birebir iletişim halinde

gösteren iki şirketimizle bölge halklarına

Babaeski, Lüleburgaz, Evrensekiz,

olan satış, pazarlama ve operasyon birimleri-

doğal gaz dağıtım hizmeti sağlıyoruz. İlk

Büyükkarıştıran, Misinli, Ulaş, Çerkezköy,

mizdeki tüm çalışanlara ‘Güvenli İletişim’

sekiz yıllık yatırımımız kapsamında altyapı

Kapaklı, Kızılpınar, Karaağaç, Velimeşe,

konusunda eğitimler sağladık. Uzun vadede

yatırımlarımızı yüzde 98 oranında tamamlamış

Veliköy’e 2013 yılında Yenice, Sultanköy,

ödeme kanallarımız çeşitlendirildi. Müşterilerin

bulunuyoruz. Geri kalan az sayıdaki altyapı

M.Ereğlisi, Yeniçiftlik’i ekleyerek 21 yerleşim

iki bankaya otomatik ödeme talimatı verebilmesini

montajlarını ise 2014’te tamamlamayı

bölgesine hizmetlerimizi ulaştırmaya başladık.

sağladık. Faturalar konusunda sorun

hedefliyoruz. Her iki bölgemize baktığımızda

Bu dönemde bağlantı anlaşması, BBS

yaşanmaması için CRM girişlerine verilen

birinde yüzde 58, diğer tarafta ise yüzde 36

(bağımsız birim sayısı) adetimiz yüzde

önemi artırdık ve bu sayede adres yanlışlıkları

abone potansiyeline ulaşmış bulunuyoruz.

25 oranında arttı ve 188.393’e ulaştı.

13

SANAYİ

13

MESKEN

173

5

TİCARETHANE

OSB

nedeniyle yaşanan sorunları gidermeye başladık.
E-posta adres bilgisi bulunan müşterilere

Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.

Müşteri Profilimiz

ile Gaziantep ve Nizip’e 2013 yılında Kilis’i

2013

ekleyerek 3 yerleşim bölgesine hizmetlerimizi
ulaştırmaya başladık. Bu dönemde bağlantı

faturalarını, e-posta yoluyla da göndermeye
başladık ve bu işbirliği ile önemli oranda kağıt
Müşteri memnuniyet ölçümlerimizi 6 ayda

tasarrufu yaptık. Kampanyalar ile müşterilerimiz

bir anket yöntemiyle gerçekleştiriyoruz.

için fiyat çeşitlendirmesi yaptık.

anlaşması, BBS adetimiz yüzde 39 oranında

Gazdaş Gaziantep

arttı ve 168.369’a ulaştı.
Gazdaş olarak da bireysel müşterilerimizin

En son memnuniyet ölçme çalışmasını
2013 yılının Aralık ayında müşterilerimizi

Elektriğin verimli kullanılmasına yönelik ise

telefonla arayarak yaptık. Ulaşabildiğimiz

müşterilerimiz için hem işyerlerinde hem de

204 müşterimize firmamızla ilgili memnuniyet

evlerinde uygulayabilecekleri tasarruf önerilerini

düzeylerini, şikayetçi oldukları konuları ve

İşyerinizde Enerji Tasarrufu İçin Basit Öneriler

önerilerini sorduk. Anket çalışması sonucunda

ve Evinizde Enerji Tasarrufu İçin Basit

müşterilerin yüzde 81’lik kısmının genel olarak

Öneriler

Zorlu Elektrik’ten

ve internet sitemizde paylaştık.

hizmet almaktan memnun

%1
%98
KONUT

Trakya ve Gaziantep bölgelerindeki 1.075

%1

mevcut ve potansiyel müşterimize ulaşarak

RESMİ KURUM

Gazdaş İletişim Stratejisi’ni

isteyebileceğini gördük. İyileştirmeye ihtiyaç

bir üründür. Dolayısıyla şirketimizin bu

duyulduğu tespit edilen en önemli konular

alanda rekabet avantajı kazanabilmesi

ise faturaların müşterilere zamanında

büyük oranda hizmet kalitesinde sağlanacak

ulaştırılamayabilmesi, ödeme kanalı

farklılaşma ve iyileştirmeye bağlıdır.

çeşitliliği konusunda yeterli bulunmamamız

Müşteri ilişkileri konusuna verdiğimiz

ve fiyatlarımızın yüksek bulunması oldu.

önemi artırmaya devam ederek serbest

Anket çalışmasında tespit edilen sorunlar

tüketicilerin uzun süreli hizmet aldığı

neticesinde ilgili departmanlara bilgi aktardık

ve çevresine de tavsiye ettiği bir firma

Gazdaş Trakya

%1,9
Ticarİ

olmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

%97
KONUT

Müşteri memnuniyetini artırmak için
Çağrı

bünyesinde çalışan personelimize

gerekli eğitimleri vererek müşterilerimizin
EKONOMİYE KATKILARIMIZ
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%1

RESMİ KURUM

%0,1
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öncelikle müşterilerimizin ulaşabilecekleri
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hazırladık

ve 2011 yılında uygulamaya başladık.
Elektrik, yapısı gereği farklılaştırılamayan

Merkezi

gerçekleştirdik. Üç yılda bir tekrarlamayı
planladığımız bu çalışmanın çıktılarıyla

başlıkları altında broşürlerimizde

bir kısmının firmamızdan tekrar hizmet almak

bir çağrı merkezi hizmeti başlattık.

ilk çalışmayı Mart-Nisan 2010 döneminde,

Ticarİ

olduğunu ve duydukları güven sonucu önemli

ve sonuçları tüm ekibimizle paylaştık.

memnuniyetini anlama ve geliştirmeye yönelik

Gazdaş Müşterilerinden Hizmet Kalitesine 10 Üzerinden 9 Puan!*
TRAKYA BÖLGESİ
‘‘Gazdaş’ın doğal gazın verimli kullanılması konusunda aktardığı
tasarruf yöntemlerini kullanarak ısınmada yüzde 40, pişirmede
yüzde 75 oranında tasarruf sağladık.’’
Niyazi Yavuz
Esnaf
Edirne

Raporlama döneminde müşteri

Genel olarak müşterilerimiz, telefon

memnuniyetini artırmaya yönelik

ve e-posta ile iletişim yolunu tercih

yapılan diğer çalışmalar;

ediyorlar. Telefonla ulaşmak isteyenleri
çağrı merkezine, e-posta ile ulaşmak

• Personel ve süreç performans takipleri

isteyenleri işletmelerimizdeki ilgili

• Süreç takımlarıyla süreç iyileştirme

muhataplara yönlendirerek, cevapların

ve sistem iyileştirme çalışmaları

hazırlanmasını ve yönetici onayı ile

• Diğer dağıtım şirketleri ile kıyaslama

kendilerine geri dönüş yapılmasını

çalışmaları

sağlıyoruz. Böylelikle hem şikayet sayısını

• Yazılı şikayetlerin analizlerinin yapılması

azaltıyor hem de geri dönüş süresinde

• Dijital arşiv için proje çalışmaları

müşteri memnuniyetini artırıyoruz.

• Teknik ve diğer konularda ilave katkı
sağlamak üzere şirket içi eğitimler ve dış

Doğal gazın verimli kullanılmasına

hizmet alımı ile sağlanan eğitimler

yönelik abonelerimize yaptığımız

• Çağrı Merkezi Projesinin hayata geçirilmesi

bilgilendirmeler için çeşitli araç ve

• Abonelik merkezlerinde müşterilerin

platformlardan faydalanıyoruz;

bekleme ve işlemlerin daha hızlı

Abonelik sözleşmesi yapan her

gerçekleştirilmesi için düzenlemelerinin

müşteriye

yapılması (Q Matik, danışma birimi vb)

Kullanma Broşürü

• Dağıtım şebekesi kontrollerinin ve

firmaları ile yılda iki defa düzenli toplantılar

bakımlarının zamanında yapılarak gaz arzının

gerçekleştiriyor, yerel medya aracılığıyla

sürekliliğinin sağlanması

abonelerimize bilgilendirici basın bültenleri

• Dağıtım şirketine gelen acil ihbarlara

yayınlıyor, doğal gazın verimli kullanılmasına

müdahale süresinin 15 dakikadan daha kısa

yönelik talebi olan her kurum ve kuruluşla

sürede olmasının sağlanması

ortak çalışmalar yürütüyor, ‘Mahalle

• Gazı yeni açılan müşterilerimizi arayarak,

Çevre Kurulu Toplantıları’na katılım

hem tesisatı kontrol eden personelimiz

sağlıyor, ‘Toplum Destekli Polis’ ile ortak

hakkında ve hem de yetkili firma memnuniyeti

çalışmalar yürütüyor ve bilgilendirme

hakkında görüşlerinin alınmasıdır.

toplantıları gerçekleştiriyoruz.
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Doğal gazı Tasarruflu

veriyor, iç tesisat

‘‘Gazdaş’ın doğal gazın verimli kullanılması konusunda yaptığı
bilgilendirmeler sonucu doğal gazın daha önce kullandığım
yakıtlara göre çok tasarruflu olduğunu gördüm.’’
Abdullah Canverdi
Serbest Meslek
Tekirdağ
‘‘Gazdaş’ın doğal gazın verimli kullanılması konusunda yaptığı
bilgilendirmeler sonucu fatura tutarımda düşüş sağladım.’’
Yavuz Fidan
Serbest Meslek
Tekirdağ
GAZİANTEP İLİ
‘‘Gazdaş’ın bilgilendirmeleri sonucunda doğal gaz
tüketimimiz düştü. Bilgilerin broşürlerle daha fazla kişiye
ulaştırılmasını önemsiyoruz.’’
Yusuf Çelik
Makina Mühendisi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
‘‘Doğal gaz kullanımı sayesinde kurumumuzun yüzde 35
oranında yakıt tasarrufu yaptığını, doğal gaz kullanımından
dolayı hava kirlilik oranının düştüğünü görmekteyiz.’’
Hakan Demir
Kamu Personeli
Gaziantep Üniversitesi
‘‘Doğal gazı yakıt olarak güvenli buluyoruz ve Gazdaş’ın
bilgilendirmeleri ile yüzde 40’a yakın oranlarda tasarruf sağlıyoruz.’’
Abdullah Sarı
Gaziantep Pideciler Simitçiler Yufkacılar Odası Başkanı
*Birebir yapılan yazılı ve sözel anketlerin sonucudur.
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İnsana Verdiğimiz
Değer

Ödüllerimiz
ve Başarılarımız
Gökçedağ’a
Sürdürülebilirlik Ödülü
Gökçedağ Rüzgâr Santralimizle,
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

Faaliyet süreçlerimizdeki en önemli sosyal etkilerimizin;
çalışanlarımızın memnuniyeti, sağlığı ve güvenliği
ile tesislerimizin bulunduğu yerel halka karşı
sorumluluklarımız çerçevesinde oluştuğunu tespit
ettik. Tüm faaliyetlerimizi sıfır kaza hedefiyle
sürdürüyor, yürüttüğümüz tüm kurumsal sorumluluk
çalışmalarıyla öncelikli olarak tesislerimizin bulunduğu
yörelerin insanlarına ulaşmayı hedefliyoruz.

(EBRD) tarafından 2013’te ALTIncısı
düzenlenen Sürdürülebilirlik
Ödülleri kapsamında ‘Çevresel ve
Sosyal Performans’ kategorisinde
‘Sürdürülebilirlik
Avrupa
KSS Ödülleri’nde

Ödülü’nü aldık.
(Mayıs 2013)

Üçüncülük Ödülü
Avrupa Komisyonu tarafından
düzenlenen Avrupa Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Ödülü Türkiye Yarışması’nın
‘Liderlik’ kategorisinde, ‘Enerjimiz
Çocuklar İçin’ projesi kapsamında
TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk
Vakfı) işbirliğiyle hayata geçirilen

‘‘Rekabetin güçlü olduğu bu yolda en büyük
kaynağımızın çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz.
Bu nedenle çalışanlarımızın işe alım sürecinden
başlayarak Grubumuzu benimsemeleri ve
sahiplenmelerini başarımızın ön koşulu
olarak görüyoruz. Uluslararası gelişmeleri
ve yenilikleri yakından takip eden İK politika
ve uygulamalarımız ile dinamik, paylaşımcı,
yeniliklere açık ve çevreye duyarlı gençlerimizi
enerji sektörüne kazandırmak istiyoruz.
Zorlu Enerji Grubu olarak, yatırımlarımız,
Ar-Ge çalışmalarımız ve sürdürülebilirlik
alanında hayata geçirdiğimiz öncü
proje ve raporlarla, enerji uzmanlarını
yetiştiren bir okul olmayı hedefliyoruz.
2013 yılında Kariyer.net üzerinden
Grubumuza gelen başvuruların
toplamı 135 bin oldu ve ağırlıklı
olarak jeotermal projeler ve termik
yatırımlarımıza yönelik pozisyonlar
için istihdam sağladık.’’

‘Enerji Draması’ ile üçüncülük
ödülünün sahibi olduk.
(Nisan 2013)

Kariyer Net’ten
İnsana Saygı Ödülü
2013 yılında aldığı iş
başvurularının tamamına
bir gün içinde yanıt vererek
Türkiye’nin en büyük işe alım
portalı Kariyer.net tarafından
on üç yıldır verilen ‘İnsana
Saygı Ödülü’ne dördüncü
kez layık görüldük.
(Aralık 2013)

Öniz Sayıt
İnsan Kaynakları Direktörü
48

İNSANA VERDİĞİMİZ DEĞER

49

İNSANA VERDİĞİMİZ DEĞER

İş Sağlığı ve
Güvenliği

olarak, İş Sağlığı
ve Güvenliği (İSG) Politikamız ve İSG
yönetim sistemi uygulamaları çerçevesinde,
çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği
konusunda azami özen gösteriyoruz.
Tüm tesislerimizde gerek tehlike tanımlama
gerekse risk değerlendirme çalışmaları
gerçekleştiriyoruz.
Zorlu Enerji Grubu

2012 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
işveren ve çalışanların, işyerindeki iş güvenliği
ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların
iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile
hak ve ödevleri düzenliyor. Bu yeni yasa
kapsamında, 50 kişinin altında çalışanı olan
işyerlerinde yasal olarak zorunluluk olmamasına rağmen, Zorlu Enerji Grubu şirketlerinin

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın

%80’i 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 olaraK,
iŞ sağlığı vE GÜvEnliği (isG)
politiKamıZ vE isG yönEtim
sistEmi uyGulamaları
ÇErÇEvEsindE, ÇalıŞanlarımıZın
sağlığı vE GÜvEnliği Konusunda
aZami öZEn GöstEriyoruZ.

tüm lokasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği
kurulları oluşturduk. Tüm işyerlerimizde İş
Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve sağlık
personeli hizmet vermeye başladı. Ekiplerimiz,
tüm işyerlerimizde risk analizi ve acil durum
planları yaptılar. Tüm sahada İSG çalışan
temsilcilerini seçtik ve İSG eğitimleri
sağlamaya başladık. Grup çalışanlarımızın
yüzde 73’ü 2012 yılında 6.573 saat, yüzde
50’si de 2013 yılında 4.646 saat İSG eğitimi aldı.
Çalışanlarımıza sağladığımız eğitimler
ve onların da gösterdiği azami dikkat sayesinde
tesislerimizde raporlama döneminde
ortalama üç raporlu kaza olmakla beraber,
ölümle sonuçlanan kaza yaşanmadı. İş kazası
sebebiyle oluşan kayıp gün oranı yüzde 7
olarak gerçekleşti. Faaliyetlerimizden kaynaklı
herhangi bir mesleki hastalık mevcut değildir.
Tüm çalışanlarımıza yıllık düzenli sağlık
muayeneleri ve testleri uyguluyoruz.
Bu tetkikler sonucunda, önemli teşhisler
için çalışanlarımız ilgili sağlık kuruluşlarına
yönlendiriyoruz. Çalışanlarımızın tümü
şirketimiz tarafından sağlanan özel sağlık
sigortası kapsamındadır.

Gökçedağ Rüzgâr Santrali’nde
İSG Uygulamalarımız
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.
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
gerekiyor. Kışın kar yağdığı dönemlerde bazı türbinlerimize giden
servis yolları kapanıyor. Arızalara müdahale ve bakım çalışmaları
için önce servis yolunda kar küreme çalışması gerekiyor. Çalışma
mahaline 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 yüksekokul 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. Mevcut ekibimizin
tecrübesi sayesinde işletme, bakım ve onarım
işlerimizi başarılı şekilde yürütüyoruz.
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Çalışanlarımızla
İlişkiler

Zorlu Enerji Grubu olarak,
yatırımlarımız, Ar-Ge
çalışmalarımız ve
sürdürülebilirlik
alanında hayata geçirdiğimiz
öncü proje ve raporlarla,
enerji uzmanlarını yetiştiren
bir okul olmayı hedefliyoruz.

Zorlu Enerji Grubu’nda

insan kaynağımızı en

değerli sermayemiz olarak görüyor, çalışan
adaylığından emekliliğe ya da olası bir ayrılık
durumuna kadar her süreçte saygı ve adalet
kuralları çerçevesinde ilişkilerimizi
yürütüyoruz.
Çalışanlarımız her konuda olduğu gibi

Eğitim ve Gelişim

sürdürülebilirlik kapsamında da öncelikli

Yaptığımız yoğun santral yatırımları nitelikli

Mühendislik başta olmak üzere sektör

paydaşlarmızın başında yer alırlar.

iş gücü ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

tecrübesi bulunan personel, sektörün

Çalışanlarımızın, Grup şirketlerimiz ve

Türkiye’de yoğunlaşan hidroelektrik, rüzgâr,

tüm dallarında arandığı gibi Zorlu Enerji

diğer paydaşlarımızla ilişkilerini düzenleyen

güneş enerjisi yatırımlarının yanı sıra özel

Grubu’nda da önemli bir ihtiyaçtır. Persone-

ve insan haklarını gözeten, etik, adalet,

sektöre devredilen elektrik ve doğal gaz

limizi özenle seçerken, Grubumuzda uzun

dürüstlük çerçevesindeki karşılıklı davranış

dağıtım bölgelerinde 2016 yılına kadar özel

yıllar görev yapacak genç kadronun yetişmesi

kurallarını tarif eden, bir anlamda aile

sektörün 10 bin kişilik nitelikli elemana ihtiyacı

ve deneyim kazanması için gerekli eğitim ve

anayasamız diye adlandırabileceğimiz

olacağı tahmin ediliyor. Böylesine büyük bir

fırsatları çalışanlarımıza sunmaya çalışıyoruz.

Kurumsal İlkeler Rehberimizi

2010 yılında

yayınladık. Grubumuzda, bu rehberin

sektörün en büyük sorunu ise kalifiye

2013’te çalışanlarımıza teknik ve kişisel

personel istihdamıdır.

gelişim eğitimleri dahil toplam 17.477 saat

yaygınlaşması ve çalışanlarımızın

eğitim

Sürdürülebilirlik

içselleştirmesi için azami özen gösteriyoruz.

katılan çalışanlarımızın oranında yüzde 7

anketine katılan çalışanlarımızın

Bu rehber ve içeriği mevcut çalışanlarımızın

%63’ü diyor ki...
‘‘Zorlu Enerji Grubu’nda
çalışanların fikir ve önerilerini
yönetimle paylaşabilecekleri
iletişim kanalları yeterlidir.’’

Gruba olan bağlılığını artırmanın yanı sıra
büyüyen ekibimize katılmak isteyen yeni

artış olurken, eğitim alan kadın çalışanlarımızın

ZORLU ENERJİ GRUBU
TEKNİK EĞİTİMLERİ
(SAAT)

eğitim saatlerinde yüzde 14 oranında artış
oldu. 2013 yılında hazırladığımız Eğitim Portalı

20.000

adaylar için de bir güven unsurudur.

ile tüm lokasyonlardaki çalışanlarımızın
16.687

15.000

14.337

2013 yılının ikinci yarısında gerçekleştirdiğimiz
Çalışan Memnuniyeti Anketi’ne, Grubu

14.890

katılan çalışanlarımızın yüzde 61’i, Grubun
çalışanlarına sağladığı bireysel gelişimi

5.000

destekleyecek eğitimler ve programları yeterli

memnuniyet endeksi yüzde 54, bağlılık

bulduklarını belirttiler. Gelecek dönemde
0

endeksi yüzde 63 olarak gerçekleşti.
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erişebildiği dijital bir eğitim platformu
oluşturduk. Sürdürülebilirlik anketine

10.000

şirketlerimizde altı ayını doldurmuş 792
çalışanımız katıldı. Zorlu Enerji Grubu

sağladık. 2012’den 2013’e eğitimlere
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2012

2013

hedefimiz bu oranı artırmak olacaktır.

Kadın Çalışanların Yönetime Dağılımı

%1,4

ÜST YÖNETİM

%37,2

%3,1

PERSONEL

ORTA KADEME

%18,1

YÖNETİCİLER

ŞEF KADEMESİ
YÖNETİCİLER

%40,2
UZMANLAR

MÜHENDİSLER

Çalışanların Yönetim Kategorisine Göre Dağılımı

%54
PERSONEL

%20,6
UZMANLAR

MÜHENDİSLER

%1,3

ÜST YÖNETİM

%19

%5,1

ŞEF KADEMESİ
YÖNETİCİLER

ORTA KADEME
YÖNETİCİLER

Çalışanlarımızın Yaşa Göre Dağılımı

%6

50 YAŞ VE ÜSTÜ

%64

30-50 YAŞ ARASI

%30

30 YAŞ VE ALTI
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Adil Yönetim Anlayışımız
Grubumuzda çalışan herkese işe girişten
itibaren cinsiyetinden bağımsız olarak eşit
fırsatlar yaratmaya çalışırız. Erkek çalışanların
ortalama ücretlerinin kadın çalışanların
ortalama ücretlerine oranı birdir. Cinsiyete
göre herhangi bir ayrım sözkonusu değildir.
Grubumuzdaki kadın istihdamı toplam
istihdamın yüzde 16’sını oluşturuyor. Üst
yönetimdeki kadın istihdamı yüzde 1,4’tür.
Yönetim Kurulu’nun yedi üyesinin biri kadın
üyedir. Kadın çalışan oranımızın düşük olması
Grubumuzun özel tercihlerinden değil, tamamen
sektörün doğasından kaynaklanıyor. Tüm
dünyada olduğu gibi enerji sektörünün
genelinde kadın istihdamı düşük orandadır.
Grubumuzda çocuk işçi çalıştırma ile ilgili
olarak önemli risk taşıyabilen operasyonlarımız mevcut değildir. Şirketlerimizde 18
yaşın altında çalışan istihdamı olmadığı gibi
bu kural tedarikçilerimiz için de geçerlidir.
Şirketlerimiz, çalışma süreleri konusunda
ulusal yasa ve düzenlemelere uyar.
Çalışanlarımız ortak hedeflerimiz için
çalışır, baskıcı ve zorla çalıştırma söz konusu
değildir. Çalışanlar, işi bırakmak istediklerinde
yasal çerçevede işverene hak olarak verilen
sürelerin bitiminde, yasalardan doğan tüm
haklarını alarak işten ayrılmak konusunda
serbesttir. Sendikalaşma özgürlüğüne engel
olacak operasyonlarımızın bulunmamasının
yanı sıra Grup bünyesinde herhangi bir
sendikal oluşum da mevcut değildir.
Raporlama döneminde çalışanlarımıza
insan hakları adı altında özel eğitim
verilmemiş olmasının yanı sıra iş sağlığı
ve güvenliği eğitimleri kapsamında,
çalışanlarımızı çalışma hakları ve
sorumlulukları konusunda bilgilendiriyoruz.
Tam zamanlı çalışanlara sağlanan maaş
dışındaki diğer menfaatler, yemek, servis,
özel sağlık sigortası ve Zorlu Grubu
şirketlerinin ürünlerinde personel indirimidir.

Yerel İstihdam
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 yönündedir. İşletmelerimizdeki yerel
halktan oluşan personel kaynağı oranının
oldukça yüksek olması da bunu kanıtlıyor.
Bu hem çalışanlar arasında uyum, hem de
kurumsal sorumluluk olarak gördüğümüz

2013 yılında Kariyer.net
üzerinden grubumuza gelen
başvuruların toplamı 135 bin
oldu ve ağırlıklı olarak
jeotermal projeler ve
termik yatırımlarımıza
yönelik pozisyonlar için
istihdam sağladık.

bulunduğumuz yörede yaşam kalitesini
artırma yaklaşımımızdan kaynaklanıyor.
Tesislerimizin bulunduğu yörelerdeki yerel
istihdam oranlarımız aşağıdaki gibidir.

Ankara %50
Eskişehir/Beyköy %75
Bursa %80
Erzurum/Kuzgun %92
Gaziantep %70
Kayseri %76
Kırklareli/Lüleburgaz %93
Osmaniye %71
Erzincan/Ataköy %90
Trakya Bölgesi %64
Yalova %50
Rize/İkizdere/Adaçamı %75

Küçük Ziyaretler Kocaman Gülüşlere Dönüşüyor...
Zorlu Enerji Grubu Gönüllüleri olarak ‘Enerjimiz Köy Okulları İçin’ projesi kapsamında 2011
yılından bu yana; Erzurum, Erzincan, Tunceli, Tokat, Rize ve Kars’taki köy okullarında yaklaşık
1.050 öğrenciyle bir araya geldik. Çocuklara karne hediyesi adı altında ihtiyaç duydukları
eğitim ve giysi yardımları yaparak gayret ve başarılarını teşvik ettik. Her yıl Ramazan ayında
çocuk yuvalarındaki çocuklarla düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında 2013 yılında, Galip
Öztürk Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Şeyh Zayed Çocuk Yuvası’ndan toplam 110 çocuk
Oyuncak Müzesi’ni gezdi, oyuncakların hikayesini anlatan kısa bir film izledi ve KaragözHacivat boyama atölyesine katılarak kuklaları boyadı. Kendi elleriyle yaptıkları kuklalarını
etkinlik bitiminde yuvada oynamak üzere yanlarında götürdüler. Gönüllülüğü esas alan ve
üç yıldır sürdürülen bu ziyaretler sırasında çocuklara yönelik enerji sunumları ve atölye
çalışmaları gerçekleştiriliyor, birlikte oyunlar oynanıyor, kitaplar okunuyor ve iftar yemeği
yeniliyor. Zorlu Enerji Grubu, gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalarla hem
yuvalardaki çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, hem de çalışanları arasındaki
gönüllü faaliyet alışkanlığını artırmayı 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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Yerel Halka Karşı
Sorumluluklar

Farklılıklarımız zenginliğimizdir

ilkesi ile

Bunlara ek olarak, tesislerimizin bulunduğu

yatırım yaptığımız yöreyi, yerel şartları içinde

ya da kurulacağı yörelerde yaşayan halkın

kabul ederek o yöredekilerin kültürüne,

faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini

tarihine, geleneklerine saygı gösteriyor

değerlendirebilmeleri ve bu konudaki fikir

ve menfaatlerini koruyoruz. Faaliyette

ve önerilerini paylaşabilmeleri için

bulunduğumuz bölgelerdeki yöneticilerimizin

katılım çalışmaları

paydaş

yapıyoruz.

ağırlıklı olarak yerel kişiler olması, bu yöndeki
iletişimin kolaylaşmasında ve hak ihlallerinin

Bu çalışmalardan en kapsamlısı, 2011’de

önlenmesinde önemli rol oynuyor.

planlamasını yaptığımız ve 2012’de
uygulamaya başladığımız Zorlu Doğal

Zorlu Enerji Grubu’nun sosyal etkilerini

Elektrik Üretim’e ait

değerlendirdiğimizde, Türkiye’nin dört bir

Santrali Rehabilitasyon Projesi Paydaş

yanında yer alan tesislerimizin bulunduğu

Katılım Stratejisi ve Uygulama Planı’dır.

yörelerdeki

Bu çalışmayı, Grup şirketimiz Zorlu

larımızın

yerel halka karşı sorumluluk-

öne çıktığı görülüyor. Onları

İkizdere Hidroelektrik

Doğal’ın İkizdere’de işletmede olan

‘hemşehrilerimiz’ ya da ‘komşularımız’

hidroelektrik santralinin rehabilitasyonu

olarak kabul ediyor ve yürüttüğümüz

ve kapasitesinin geliştirilmesi faaliyetlerinde

tüm kurumsal sorumluluk çalışmalarında

yatırım kararı sürecine destek olmak, yöre

öncelikli olarak bu yörelerin insanlarına

insanının ekolojik duyarlılığının, ekonomik

ulaşmayı hedefliyoruz. Temelde yöre halkını

beklentilerinin ve sosyo-kültürel yapısının

bilgilendiren, vizyon kazandıran eğitim

analizini yapmak amacıyla hazırladık.

çalışmalarına katkıda bulunmaya öncelik
veriyoruz. Ayrıca kırsal alanda temel altyapı
hizmetleri olan yol, su temini, ortak kulanılan
mekanların 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.

Yürüttüğümüz tüm kurumsal
sorumluluk çalışmalarında,
öncelikli olarak
tesislerimizin bulunduğu
yörelerin insanlarına
ulaşmaya ve yöre halkını
bilgilendiren, vizyon
kazandıran eğitim
çalışmalarına katkıda
bulunmayı hedefliyoruz.
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Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın

%80’İ diyor ki...
‘‘Zorlu Enerji Grubu, tesislerinin
bulunduğu yörelerde yaşayan yerel
halkın gözünde kendilerinin haklarına
saygı gösteren, tesislerini kurarken
ve faaliyetlerini sürdürürken halk
sağlığını, güvenliğini ve refahını
gözeterek faaliyetleriyle olumlu
etkiler yaratan bir şirket
imajı çizmektedir.’’

İkizdere Hidroelektrik Santrali

3. Zorlu Enerji Grubu’nun yatırımının

Rehabilitasyon Projesi Paydaş

gerçekleşme sürecinde akarsular, doğal yaşlı

Katılım Stratejisi ve

ormanlar, yaban hayatı, endemik canlı türleri

Uygulama Planı

ve özgün yayla yaşamı gibi son derece

Hidroelektrik santrallerin önemli ölçüde

önemli doğal ve kültürel değerlere sahip olan

çevresel bozulmaları ve toplumsal sorunları

yörenin, sosyo-ekonomik, kültürel ve

beraberinde getireceğine dair tepkiler

ekolojik sürdürülebilirliğini sağlamak

Türkiye’de kamuoyunu yıllardır meşgul

4. Çevre hakkı felsefesine uygun pratikler

ediyor. Kamuoyunun hidroelektrik santral

geliştirmek için, kullanan ve yöneten ilgi

yatırımlarına karşı gösterdiği bu hassasiyet,

gruplarıyla birlikte güvenilir kararlar almak,

yatırımcıları, projelerinde çevresel ve sosyal

paydaş katılımını oluşturmak.

Görüşülen Paydaşların Yüzdesel Dağılımı

%22

İlköğretim ve

%30

Yöre halkı ve halkı
temsil eden örgütlü

Politikaları

kurumları ile

ve kanunları

üniversiteler

kesim (dernek, vakıf,

medya yazarları)

kararının verilme sürecinde,

ile yoğun bir görüş alışveriş sürecine girilerek,

yöre insanının

ve diğer paydaşların isteklerine karşı ve

proje hakkında ilgi gruplarının yaklaşımı tespit

doğa tahribatına rağmen tek taraflı bir karar

edildi. Türkiye’de çevre yönetimi işleyişinin,

almamak üzere farklı bir iş modeli ile tüm

su ve enerji politikalarının ve halk katılım

ilgi gruplarının hassasiyetini büyük bir

araçlarının İkizdere’deki yansımalarını güncel

titizlikle irdelemeyi hedefledik. İkizdere’de

uygulamalarla karşılaştırarak inceleyen bu

işletmede olan hidroelektrik santralimizin

çalışma, hidroelektrik santraller hakkında öne

rehabilitasyonu ve kapasitesinin geliştirilmesi

çıkan tartışmaları geniş bir perspektifte

faaliyetlerine destek olmak amacıyla, yöre

değerlendirip, kamuoyunun dinamiklerini

insanının ekolojik duyarlılığının, ekonomik

dikkate alan bir yaklaşımla hazırlandı.

beklentilerinin ve sosyo-kültürel yapısının
analizini yapmak amacıyla bu çalışmayı

Zorlu Enerji, bu çalışma ile Zorlu Doğal

gerçekleştirdik.

Elektrik Üretim A.Ş.

İkizdere Hidroelektrik

Santrali’nin kapasite geliştirme yatırımının

GÖRÜŞMEYİ

%11

REDDEDENLER

İş toplumu

%21

sürecinde; yöre halkı, sivil toplum kuruluşları,
merkezi ve yerel yönetimler ve bilim insanları

%8

birlik, kent konseyi

Yaklaşık beş aylık bir süreyi kapsayan çalışma

Zorlu Enerji olarak İkizdere’de yatırım

uygulayan
merkezi idare

platform, meslek odası,

etkileri daha ciddi bir yaklaşımla hesaba
katacak tedbirler almaları için zorluyor.

%8

ortaöğretim

(esnaf, ticaret
ve sanayi odası,

Politikaları ve

borsa vb.)

kanunları
uygulayan yerel/
bölgesel idare

Paydaşların Zorlu İkizdere

Paydaşların Projeye

HES Kapasite Artırma Projesine

Karşı Çıkma Nedenleri

Yönelik Pozisyonları

Geçim Kaynağına Tehdit 24

Destekleyen 19

Bölge ve Yerel Ekolojik Değerlere Tehdit 24

Şartlı Destekleyen 64

Planlama ve Denetleme Eksiklikleri 22

Karşı Çıkan 17

Suyun Ticarileşmesi 16
Yaşam Biçimine Tehdit 14

Paydaşların Projeye Yönelik Destek
ve Direniş Söylemleri

Çalışma sürecinde paydaşların projeye

Paydaşların Projeyi Destekleme Nedenleri

yönelik destek ve direniş söylemleri,

Ulusal Kalkınma 48

paydaşların projeden beklentileri ve

Yerel Kalkınma 24

sorunlara yönelik çözüm önerileri

Çalışmanın Dönemi: Kasım 2011-Mart 2012

fizibilitesine, paydaşların istekleri ve tercihleri

Çalışma ekibi: Konunun ekolojik, sosyal ve

temelinde odaklandı. Çalışma sahası olarak

ekonomik boyutlarını bütüncül olarak

tespit edilen İkizdere, Rize, Trabzon, İstanbul

irdelemek amacıyla çevre, ekonomi ve sosyal

ve Ankara’da, konuyla doğrudan ilgili olan,

bilimler ağırlıklı uzmanlardan oluşturuldu.

etkilenen, konuya etki yapma kapasitesine

Paydaşların Projeyi Şartlı

başlıkları altında eylem planı hazırlandı.

Hedefler:

sahip ve görüşme istekliliği gösteren, içinde

Destekleme Koşulları

Eylem planı 2012 yılında uygulanmaya

1. Yöredeki muhatap gruplarla yatırımın kabul

kurumların da olduğu 76 paydaşla yüz yüze

Çevreye Duyarlı Olunursa 25

başlandı. Zorlu Enerji Grubu olarak,

edilebilirliğinin birlikte irdeleneceği bir

görüşmeler sağlandı.

Yatırımın Ulusal Bir Şirket

çerçevesinde Paydaş Katılımı Stratejileri

Tarafından Yapılıyor Olması 28

tespit edildi,

Doğa Koruma, Sürdürülebilirlik,

Katılım ve Sosyal Adalet ve Yönetsel Konular

Yerel Halkın Hassasiyetleri Göz Önüne Alınırsa 21

paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri

toplumsal diyalog sürecini başlatmak

Havza Planlaması Yapılırsa 17

dikkate alarak kapasite artırım projesini,

2. Sosyal ve çevresel faktör bağlamında

HES’ler Yerele Ekonomik Katkı Sağlarsa 16

mevcut tesisin verimliliğini artırmaya

projenin yapılabilirliği konusunda yatırımcıya,

Yatırım ve İşletme Süreci İyi Denetlenirse 10

yönelik bir proje olarak planladık.

bilimsel temellere dayalı uzman görüşü ile yol

Çağdaş Teknoloji Uygulanırsa 6

Verimlilik projesi ile ilgili çalışmalar

gösterebilmek

Yargı Kararlarına Uyulursa 5

raporlama döneminde de devam etti.
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Enerjimiz Çocuklar İçin
Zorlu Enerji Grubu olarak, sosyal sorumluluk
projelerimizi, çocuklarımızın enerji konusunda
bilinçlenmesini hedefleyerek geliştiriyoruz.
2010 yılında başladığımız ve dört yılda
Türkiye’nin dört bir yanında 165 bin çocuğa
ulaştığımız ‘Enerjimiz Çocuklar İçin’ projesi
eğitimleri ile çocuklarımıza enerji kaynakları,
üretimi ve nerelerde kullanıldığı hakkında
bilgi ve deneyimlerimizi aktarmayı,
yenilenebilir enerjinin önemi ve enerjinin
tasarruflu kullanımı konularında farkındalık
yaratmayı hedefliyoruz. 2012-2013 raporlama
döneminde ‘Enerjimiz Çocuklar İçin’ projesi
kapsamında yaptığımız çalışmalara 185 bin TL
kaynak ayırdık. Çocukların enerji konusundaki
mevcut bilgi birikimlerini ve bakış açılarını
odak gruplarla yaptığımız çalışmalarla
tanımladık. Elde edilen verilerden yola
çıkarak, soyut bir kavram olan enerjiyi,
çocukların kafasında somut bir dünyaya
dönüştürebilecek bir yöntem geliştirmeyi
amaçladık. Bu kapsamda, TOÇEV (Tüvana
Okuma İstekli Çocuk Vakfı) ile yaptığımız
işbirliği ile Türkiye’nin enerji konulu ilk
dramasını hayata geçirdik. Bu noktada,
TOÇEV’in güçlü bilgi birikimi ve deneyimli
personeli, somut sonuçlara ulaşmamızı
kolaylaştırdı.

tOçev (tÜvAnA OkUmA iStekli
çOcUk vAkfI) ile yAPtIğImIz
işBirliği ile tÜrkiye’nin enerji
kOnUlU ilk DrAmASInI hAyAtA
geçirDik. tÜrkiye’De Bir
enerji şirketi tArAfInDAn
yÜrÜtÜlen UlUSAl ölçekteki
ilk enerji eğitim PrOjeSi ile
2013 yılında, 19 ildeki 97 okulda
gerçekleşen 262 gösteri ile
toplam 28.150 çocukla buluştuk.
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Türkiye’de bir enerji şirketi tarafından
yürütülen ulusal ölçekteki ilk enerji eğitim
projesi ile 2013 yılında, Grubumuzun faaliyet
gösterdiği iller olan Rize, Erzurum, Erzincan,
İstanbul, Gaziantep, Osmaniye, Edirne,
Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri, Ankara, Eskişehir,
Denizli, Bursa ve Yalova’nın da dahil olduğu
19 ildeki 97 okulda gerçekleşen 262 gösteri
ile toplam 28.150 çocukla buluştuk. Enerji
eğitimleri ayrıca Zorlu Enerji Grubu çatısı
altında toplanan tüm şirketlerin çalışanlarının
çocuklarına da ulaştı.
Çevre ve iletişim uzmanları ile pedagogların
danışmanlığında hazırlanan oyunu deneyimli
tiyatro sanatçısı Hakan Bilgin kurguladı. Adını
doğal yaşamın renklerinden alan iki karakter
Mavi ve Yeşil, çocuklara enerji kaynaklarını,
fosil yakıtların dünyamızın geleceği için
önemini, temiz enerji kaynaklarıyla elektrik
üretimini ve enerjinin tasarruflu kullanımını
anlattı. Oyunun interaktif kurgusu sayesinde
çocuklar, bir yandan eğlenirlerken, diğer
yandan enerji kaynakları ve sürdürülebilir
enerjinin önemi hakkında bilgilendiler.
Avrupa Komisyonu tarafından organize
edilen Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Programı Türkiye ödülleri kapsamında
‘Enerjimiz Çocuklar İçin’ projesi 50 şirket
ve 62 proje arasından öne çıkarak Liderlik
Kategorisi üçüncüsü oldu. 2014’te hedefimiz
özellikle Grubun yatırımlarının olduğu
bölgelerde en az 15 bin yeni öğrenciyi
enerji konusunda eğitmek.

TOÇEV Genel Müdür Yardımcısı Dilek Ültanır İle
‘Enerji Draması’ Üzerine Söyleşi
2013 yılında işbirliği sonucu gerçekleştirdiğiniz ‘Enerji Draması’ kapsamında
TOÇEV’in paydaşı olarak Zorlu Enerji Grubu hangi özellikleriyle öne çıktı?
Türkiye’de sosyal sorumluluk anlayışı artık yepyeni bir yüz ile sivil toplum kuruluşlarına ışık
olmaya başladı. Geçmiş yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk projelerini kurumlara anlatmak
ve inandırmak için çok çabalamanız gerekirdi ama şimdi Zorlu Enerji Grubu gibi öne çıkan
ve toplumda önemli rol oynayan firmalar örnek olarak, bu anlayışın yaygınlaşmasını
sağlamaya başladı. Zorlu Enerji Grubu da uzun zamandır ‘Enerjimiz Çocuklar İçin’ projesini
yürüterek sosyal sorumluluğun toplumsal gelişim ve kalkınmamızda bir görev değil, bir
sorumluluk olduğu bilincini yaygınlaştırmayı başardı. Grup, projede hem çalışanlarının
gönüllü katılımı hem de ayırdığı finansal destekle birçok çocuğun çevresine olan
duyarlılığını artırdı. Reklam her firma için önemli bir taraftır, sosyal sorumluluk bu
anlayışın önüne geçtiğinde anlam kazanır ve fayda sağlar. Zorlu Enerji Grubu da tam
olarak bu anlayışla yola çıktı ve devam ediyor.
Bu projenin toplum adına, TOÇEV adına ve Zorlu Enerji Grubu adına
en önemli sonuçları sizce ne oldu?
Çocuklar drama yoluyla verilen eğitimi ders notlarıyla birleştirip hayata geçirmeyi
başarıyorlar. Eğitim sonunda çocukların bize yönelttikleri sorular gerçekten vermek
istediğimiz eğitimi tam olarak aldıklarının bir göstergesi. Proje ile, çocuklarımıza
görsel destekli interaktif anlatımların, onların hayatındaki rolünü anlamış olduk.
Projenin ulaştığı yaş grubu bu eğitimin içeriği ile çok uyumlu. Bu uyum çocukların
hem derslerinde hem de çevresine karşı olan görevlerinde önemli etkiler yarattı. Tabii
bu tespit bizler için de hedefimizi gerçekleştirdiğimize yönelik olumlu bir sonuçtur.
Projenin iyileştirme alanlarını ve bunlara yönelik önerilerinizi alabilir miyiz?
Proje kapsamında yaptığımız çalışmanın birçok çocuğa dokunmasını amaçladık.
Her sene çalışmamıza yeni fikirler ekleyerek devam ediyoruz. Projeye ne kadar görsel
ve eğlence katarsanız çocukların ilgisi ve algısı o kadar yükseliyor. Bizler de taraflar
olarak bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Aslında her şey olması gerektiği gibi keyifle devam
ediyor. Öğretmenler için de bir eğitim programı geliştirmek projeye değer katacaktır.
Projeyi sürdürmeyi planlıyor musunuz?
Projeyi daha da geliştirerek Türkiye geneline yaymayı arzu ediyoruz.
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Gelecek Sizin, Enerjiniz Tükenmesin!
2012 yılı sonunda ‘Enerjimiz Çocuklar İçin’ projesi kapsamında yeni bir etkinliğe daha
başladık. Şişli Bilim Merkezi ile işbirliği yaparak, merkezde enerji ile ilgili özel bir bölüm
hazırladık. Burada özellikle ilköğretim öğrencileri olmak üzere her yaştan ziyaretçiye
haftanın yedi günü, temiz enerji kaynaklarıyla elektrik üretimi konusunda interaktif
eğitimler verilmesini sağladık.
Ziyaretçiler, 140x210 cm boyutunda topografik yapıya sahip Türkiye’nin ilk ‘temiz enerji
maketi’ni inceleyerek jeotermal, rüzgâr, güneş, doğal gaz ve hidroelektrik santralleri gibi
temiz enerji kaynakları kullanılarak elektrik üreten sistemler hakkında mekanik işleyişi de
görerek bilgi aldılar. Uzman pedagogların danışmanlığı ile hazırlanan eğitmenler, dünyayı
geleceğe taşıyacak temiz enerji kaynaklarını ve enerji üretim sürecini maket üzerinde ve
bilgilendirici resimli panolar yardımıyla anlattılar. Eğitmenler ayrıca ziyaretçilere, enerji
tasarrufu ve enerji kaynaklarının geleceğe de aktarılabilmesi konularında bireylere düşen
sorumluluklar ve günlük hayatta alınabilecek önlemler hakkında da bilgiler verdiler.
‘Gelecek Sizin, Enerjiniz Tükenmesin’ sloganını taşıyan proje, enerji dünyasını keşfetmek
isteyen çocukların yanı sıra, öğretmenlerin ve ebeveynlerin de ilgisini çekti. Bilim
Merkezi’nin gönüllü eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerle anaokulu öğrencilerinden
lise öğrencilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede 65 bin öğrenciye ulaştık.

Zorlu Enerji Grubu Başarılı Öğrencileri
Desteklemeye Devam Ediyor...
Ekonomik zorluklar yaşayan başarılı üniversite
öğrencilerine kaymakamlıklar ve belediyeler
aracılığıyla ulaşarak dokuz ay süren eğitim
dönemi boyunca düzenli burs sağlıyoruz.
2009 yılında başlayan burs programımız
yüzde 90 oranında, rüzgâr enerji santrali
yatırımlarımızın bulunduğu Osmaniye odaklı
olarak devam ediyor. Her yıl öğrenci
sayısında düzenli artış gerçekleşiyor.
2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde
165 öğrencimize toplamda 250 bin TL
üzerinde burs sağladık. 2013-2014
döneminde de daha fazla öğrencimize
burs imkânı vermeyi hedefliyoruz.
2009-2010 82 Bursiyer
2010-2011 100 Bursiyer
2011-2012 135 Bursiyer
2012-2013 165 Bursiyer
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Enerji Avcıları Oyunu ile
enerjinin hayatımızdaki rolü
konusunda, genç nesillerde
farkındalık yaratmaya
devam ediyoruz. Çocuklara
dijital medya aracılığıyla
da ulaşarak onlarda enerji,
enerji kaynakları ve enerji
tasarrufu hakkında belirli
düzeyde bir bilinç geliştirmeyi
amaçlıyoruz.

Enerji Avcıları ile Çocuklar
Eğlenerek Öğreniyor
Enerji ve enerji kaynaklarının doğru
kullanımını anlatmak için hayata geçirdiğimiz
www.enerjisitemiz.com adresli çocuk web
sitesi ile 2013 yılında yaz tatiline girmeye
hazırlanan çocuklar için yepyeni ve eğlenceli
bir sürpriz hazırladık. Grubumuz, Enerji
Avcıları adlı özel bir oyun tasarlatarak,
çocukları enerjinin keyifli ve ilginç dünyasını
keşfetmeye ve enerji tasarrufu konusunda
heyecanlı bir yarışa katılmaya davet ediyor.
Oyunda çocukların, ev ve bahçede dolaşarak
kendine tanınan kısıtlı süre içinde enerji
tasarrufu yapabilecekleri durumları
keşfetmeleri ve kendilerine verilen görevleri
en hızlı şekilde tamamlamaları bekleniyor.
www.enerjisitemiz.com adresli web sitemizde
çocuklar için interaktif, güncel, eğitici,
yaratıcılıklarını destekleyen ve eğlenceli
oyunda; çocuklar hem eğlenip hem
birbirleriyle rekabet ediyorlar. Bu arada
günlük yaşamlarında ne kadar çok enerji
tasarruf edebileceklerini görebiliyorlar.
Oyunun yanı sıra web sitesinde enerjinin
öyküsünü, enerji kaynaklarını ve tasarruf
yöntemlerini öğreniyor, fotoğraflara ve
videolara da ulaşabiliyorlar. İlk bölüm Yeşil
Ejderha’dan Haberler’de sevimli maskot Yeşil
Ejderha, farklı şehirlerde ve farklı okullarda
gerçekleştirdikleri etkinlikleri duyuruyor.
Bunun yanı sıra enerji, enerji kaynakları ve
çevreye yönelik ilginç haberler paylaşıyor.
Enerjik Eğlence bölümünde ise; çeşitli
oyunlar, kapı kolu notlukları, bulmacalar
ve kes-katla-yapıştır gibi çocukların kendi
kendine tasarlayarak el becerilerini
geliştirebilecekleri etkinlikler yer alıyor.
Bu bölümde ayrıca, çocukların enerjinin
geniş dünyası hakkında merak ettiklerini
öğrenebilecekleri video ve fotoğraflar da
bulunuyor.
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bölümünde ise; Zorlu Enerji
Grubu’nun jeotermal, doğal gaz, su ve rüzgar
enerjisini çocukların anlayabileceği bir dilde
ve resimli olarak anlatan çocuk kitaplarını
indirmek mümkün. Yine bu bölümde
ziyaretçileri; enerjinin ne olduğu ve enerji
ile ilgili keşif yapan mucitler gibi kısa bilgiler
de bekliyor. Enerji sektöründe bir meslek
düşleyen çocuklar için Zorlu Enerji Grubu’nda
çeşitli görevlerde çalışan büyükler mesleklerini
anlatıyor ve onların sorularını yanıtlıyorlar.
Sitenin son bölümü olan Enerji Kaynakları
bölümünde ise çocuklar, enerji kaynakları
ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor.
Konumuz Enerji

Dünya Çevre Günü’nde Çocuklara Armağanımız:
Zorlu İle Karbon Ayak İzi Kitabı
Zorlu Enerji Grubu olarak, toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle çocuklarımız için
hazırladığımız çevre ve enerji kitaplarımıza bir yenisini daha ekledik. Zorlu ile Karbon
Ayak İzi kitabını, Zorlu ile Rüzgâr Enerjisi, Zorlu ile Doğal Gaz, Zorlu ile Jeotermal Enerji,
Zorlu ile Su Enerjisi adlı kitaplardan oluşan serinin beşinci kitabı olarak yayınladık. Bu kitapla
çocuklarımızın, çevreyi koruma ve özellikle iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarını
artırmayı amaçlıyoruz. Büyükler için de önemli bir kaynak olabilecek kitabımızda kitabın
kahramanı sevimli Yeşil Ejderha, karbon ayak izinin nasıl oluştuğunu, dünyamız üzerindeki
etkilerini ve çocukların günlük hayatlarında gerçekleştirecekleri basit uygulamalarla ayak
izlerini nasıl azaltabileceklerini basit ve eğlenceli bir dille anlatıyor. Kitabımızı 5 Haziran 2013
Dünya Çevre Günü’nde çocuklarımıza hediye ettik ve tüm çocukların kolayca ulaşabilmesi
için çocuklara yönelik internet sitemiz www.enerjisitemiz.com’da da paylaştık.

Sami Soydam (Sandalcık) Barajı
Ve Hidroelektrik Santrali İnşaat
Öncesi ve Sonrası Uygulanacak
Prosedürler
Hidroelektrik yatırım stratejimiz

türleri; kutsal yerleşim yeri, kaya, göl ve

kapsamındaki projelerimizden biri olan

şelale gibi kutsal değerler taşıyan, eşsiz

Dalaman Çayı üzerindeki 124 megavatlık

doğal özellikler veya somut nesneleri ve

Sami Soydam Hidroelektrik Santrali

toplulukların geleneksel yaşam tarzlarını

yatırımının ön hazırlıkları çerçevesinde

ortaya koyan kültürel bilgi, yenilik ve

ÇED süreci ve biyolojik çeşitlilik

uygulamalar gibi ticari amaçlarla

çalışmasını tamamladık.

kullanılması önerilen, somut olmayan
kültür türlerini ifade ediyor.

Projenin 2014 yılında tamamlanması
hedeflenen sosyal etki çalışmaları kapsamında,

Paydaş Şikayet ve Öneri

hem inşaat öncesi hem de inşaat sonrasında,

Mekanizması Prosedürü

çevre, çalışanlarımız ve yerel toplumla olan

Bu prosedür, Zorlu Hidroelektrik Enerji

etkileşimimizi kayıt altına almak ve muhtemel

Üretim A.Ş.’nin lisans sahibi olduğu Sami

olumsuzlukları ortadan kaldırmak hedefiyle

Soydam Barajı ve Hidroelektrik Santrali

üç prosedürü uygulamaya aldık. Bu prodesürler

alanında kalan 5 köyde (Karaismailler,

kapsamında tüm sorumlular, ilgili sorumluluklar

Sandalcık, Suçatı, Yolçatı, Sarıkavak) yaşayan

ve bildirim alındığında izlenecek süreçler

ya da projeden etkilenen kişilerin endişe,

detaylı olarak tarif ediliyor.

soru, dilek ve şikayetlerini proje sahibine
resmi olarak bildirmesine imkân tanımayı

Tesadüfi Keşif Mekanizması Prosedürü

ve tarafların karşılıklı olarak iletişimini

Bu prosedür, Zorlu Hidroelektrik Enerji

güçlendirmeyi amaçlıyor.

Üretim A.Ş.’nin lisans sahibi olduğu Sami
Soydam Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Çalışan Şikayet ve Öneri

Projesi kapsamında çalışma alanında kazı

Mekanizması Prosedürü

ve hafriyat çalışmaları veya diğer arazi

Bu prosedür, Zorlu Hidroelektrik Enerji

çalışmaları sırasında taşınır veya taşınmaz

Üretim A.Ş.’nin lisans sahibi olduğu Sami

kültür ve tabiat varlığı bulunduğunda

Soydam Barajı ve Hidroelektrik Santrali

izlenecek yol ve yapılacak çalışmaları

Projesi kapsamında yüklenici çalışanları

düzenliyor. Şirketimiz bu mekanizma

dahil tüm çalışan kişilerin endişe, soru, dilek

ile kültür ve tabiat varlıklarının

ve şikayetlerini proje sahibine resmi olarak

korunmasına ve yaşatılmasına

bildirmesine imkân tanımayı ve tarafların

katkıda bulunmayı hedefliyor.

karşılıklı olarak iletişimini güçlendirmek
amacıyla hazırlandı.

Kültür ve tabiat varlıkları; arkeolojik
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(tarih öncesi), paleontolojik, tarihi, kültürel,

Zorlu Enerji Grubu, paydaşları ve çalışanları

sanatsal ve dini değere sahip menkul veya

için kolay erişilebilir olmayı ve şikayetlere

gayrimenkul nesne, mülk, alan, yapı veya

mümkün olan en kısa zamanda yanıt

yapılar grubu gibi somut kültürel miras

vermeyi hedefliyor.
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Çevresel
Duyarlılığımız

Ödüllerimiz
ve Başarılarımız
Türkiye’nin İklim
Performans Liderleri Ödülü
İklim değişiklikleri risklerinin
şirketler tarafından nasıl yönetildiğini

Zorlu Enerji Grubu’nda altı temel kurumsal
değerimizden biri ‘insana, çevreye ve doğal
varlıklara saygı’dır. 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.

küresel çapta raporlayan tek bağımsız
kuruluş olan Karbon Saydamlık Projesi
(CDP-Carbon DIsclosure Project)
Zorlu Doğal Elektrik Üretim A.Ş.’ne
Türkiye’nin İklim Performans Liderleri
Ödülü’nü, Zorlu Enerji Elektrik Üretim
A.Ş.’ne ise CDP raporlaması yapan
dört enerji şirketi arasında
Türkiye’nin En Temiz
Sanayi Tesisi Ödülü

en yüksek notu verdi.
(Kasım 2013)

Faaliyete alındığı 2005
yılından bu yana Kayseri’nin örnek
tesislerinden biri olarak gösterilen
Kayseri Doğal Gaz Kombine Çevrim
Santralimiz, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından çevre hakkında
toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
amacıyla düzenlenen ‘Temiz Türkiyem’

ŞİRKETLERİMİZ		YATIRIMLARIMIZ		
Zorlu Enerji ve		

CDP Raporlaması		

yarışmasında Türkiye’nin En

ZORLU Doğal (Genel)				
Zorlu Enerji ve		

Temiz Sanayi Tesisi kategorisinde

Sürdürülebilirlik Raporlaması	

Kayseri Bölge üçüncüsü oldu.

ZORLU Doğal (Genel)				
Sami Soydam HES		

Biyoçeşitlilik Araştırmaları	

		

Ekosistem Değerlendirme Raporu	

Ataköy HES		

Geçici Atık Depolama Tesisi

Beyköy HES		

Geçici Atık Depolama Tesisi

Çıldır HES		

Foseptik Çukuru Yapımı	

		

Ağaçlandırma; 3.040 Sarıçam, Mavi

(Haziran 2013)

		Ladin, Huş, Akçaağaç, Karaağaç	
İkizdere HES		

Biyoçeşitlilik Araştırması	

		
ÇED (Çevre Etki Değerlendirme)
		

Akım Gözlem İstasyonu

		

(Can Suyu İçin) 		

Kızıldere I JES		

İnhibütör Sistemi İçin Su Arıtma Sistemi

		

Orman Alanları Bakımları	

ya da gaz dağıtımı hizmetleri esnasında

Kızıldere II JES		

Habitat Restorasyonu	

oluşan çevresel etkilerini düzenli olarak

		

ÇED Revizyonu		

Tercan HES		

Akım Gözlem İstasyonu (Can Suyu İçin)

		

ÇED (Çevre Etki Değerlendirme)

Kuzgun HES		

Akım Gözlem İstasyonu

		

(Can Suyu İçin) 		

Gökçedağ RES		

Yarasa ve Ornitoloji Raporu	

		

Habitat Restorasyonu -

Grup şirketlerimiz, elektrik üretimi

izler ve yasal sınırlar içerisinde tutar.
Çevrenin ve tesislerimizin bulunduğu
yörelerdeki doğal hayatın korunması,
Grubumuzun sürdürülebilirlik öncelikleri
arasında yer alır. 2012-2013 döneminde
çevre koruma amaçlı geliştirdiğimiz
projelere yaptığımız yatırım

Entegre Yönetim SistemleriMİZ
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

		
3 bin Sedir fidanı dikimi
		
ÇED (Çevre Etki Değerlendirme)

Yönetim Sistemidir. Ayrıca Zorlu Enerji

		
Biyoçeşitlilik Raporu	

ve Elektrik Üretim A.Ş., ISO 14064-1 Sera

		
Kuş Radarı Raporlama ve
		İzleme Danışmanlığı		

Gazı Emisyon Standardı belgesine sahip

tutarı yaklaşık 1.202.513 TL’dir.
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olan tek enerji şirketidir.
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Enerji Verimliliği
Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın

%60’ı diyor ki...
‘‘Zorlu Enerji Grubu’nun,
enerjinin tasarruflu kullanılması

Enerji verimliliği ve düşük karbonlu elektrik
üretimi, enerji güvenliğini artırıcı tedbirlerin

konusunda müşterilerine yaptığı
bilgilendirme ve farkındalık
artırma çalışmaları

başında geliyor. Enerji verimliliği sonucu

mevcuttur.’’

emisyonların azalması doğrudan iklim
korumaya da etki ediyor.
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

Doğal Gaz Santrallerimizde
Enerji Verimliliği
Yatırımlarında maksimum enerji verimliliğini
sağlayarak ekosistemin korunmasına

3- Atık ısıyı kullanmak

destek olan üretim teknolojilerini uygulayan

Tüm santral ve işletmelerimizde bu üç

aldığı Lüleburgaz Doğal Gaz Santrali

adımı uygulayacak ortamları tespit ediyor,

Geliştirme Projesi

makina ve ekipmanlarımızı bu amaçlara
hizmet edecek şekilde seçiyor, dur-kalk
operasyonlarını azaltarak türbinleri daha
verimli kullanmayı ve daha az girdi ile
daha fazla elektrik

üretmeyi hedefliyoruz.

şirketimiz, 2012’de tüm ünitelerini devreye
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ile santralda kullanılan

doğal gazda yılda 61,3 sm3 tasarruf sağlıyor.
Bu proje ile santralde yılda 100 bin ton
karbon emisyonu azaltımı gerçekleşiyor.
Ayrıca santralde kullanılan inverter sistemi
sayesinde de kullanılan enerjide yüzde 30
tasarruf

Çevre sorunları ülke
ekonomilerini, insanlığın
sağlıklı yaşam hakkını ve
dünyadaki canlı yaşamının
geleceğini tehdit edebilecek
boyutlara ulaştı. Bu
nedenle Zorlu Enerji
olarak enerjinin tasarruflu
ve verimli kullanımını iş yapış
anlayışımızın temeli olarak
kabul ediyoruz.

Bursa ve Ankara santrallerimizde ACC
sisteminin verimini artırmak için petek
sistemi kuruldu. Bu şekilde soğutma
performansı artırılarak çürük buharın
yoğunlaştırılması için daha az enerji
harcanması sağlandı. Verim yaklaşık olarak
yüzde 40-50 civarlarında hesaplandı. Yüksek
akım çeken motorlara driver takıldı. Bu
şekilde ilk starttaki demaraj akımından
kaynaklanan enerji sarfiyatı azaltıldı. Gaz
türbini giriş havasını soğutmak amaçlı olarak,
evoparatif soğutma sistemi kuruldu. Yalova
Santralimizde, enerji verimliliğini artırmaya
yönelik olarak gaz türbini kompresör hava
emiş kısmına ilave edilen evoparatif soğutma
sistemi sayesinde yanma havası soğutarak
gaz türbininin elektrik üretim verimini
artırması sağlanıyor. Gaz motorunda ise
radyatör soğutma fanlarına ek olarak gaz
motoru LT soğutma suyunu daha da verimli
soğutulmasını sağlamak için ek olarak plakalı

elde ediliyor.

Santralin konfigürasyon portföyüne
kombine çevrim teknolojisini ekleyerek, buhar
ve elektrik enerjisi üretim esnekliği büyük
ölçüde sağlandı. Bu sayede santral, enerji
piyasalarındaki arz-talep dengesine daha
yüksek oranda uyum sağlayarak müşterilerinin
buhar ve elektrik taleplerine eksiksiz yanıt
verebilecek kapasiteye ulaştı. Santral bu
teknoloji sayesinde ayrıca talebin düştüğü
dönemlerde oluşan

artık buharı da elektrik

üretiminde değerlendirebilecek

yapıya kavuştu.
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ısı değiştirici sistemi kuruldu. Kurulan bu
sistem sayesinde ilave soğutma sağlanıyor
ve radyatör fanları devre dışı bırakılarak
enerji tasarrufu mümkün oluyor. Kayseri
Santralimizde enerji verimliliğini sağlamaya
yönelik yatırım ve uygulamalarımız; sprint
sistemi, evaporatif petekler, buhar kapanı
testleri, termal kamera çekimleri, ısı yalıtım
çalışmaları ve aydınlatmada fotosel kullanımıdır.
Aktarım ve Dağıtımdaki Enerji Kayıpları
Elektrik santralinden nihai tüketiciye aktarım
sırasında ortalama yüzde 2,5-5 arasında
kayıplar meydana gelebiliyor. Teknik olmayan
enerji kaybı bu orana dahil değildir. 2013
yılında kapasite artırımı yaptığımız Kızıldere
Jeotermal Santralimizin ulusal şebekeye
bağlantı noktasının çok yakın olması sebebiyle,
aktarım ve dağıtımda oluşan enerji kaybı ihmal
edilebilecek düzeydedir. (Kayıp Oranı= Kayıp
Enerji/Yıl boyunca sisteme giren enerji)

Gökçedağ RES’de Enerji Verimliliğinde
Örnek Uygulamalar
Rüzgâr santrallerinin yapısı gereği takip etmesi gereken bir emre
amadelik oranı ile güç eğrisi verifikasyon zorunluluğu vardır. Aylık
periyotlarda bu verileri takip ediyor ve aksama görüldüğü anda
gerekli iyileştirme için önlemleri alıyoruz. Buna örnek olarak santral
sahası içinde yer alan T01-T12 arasındaki türbinlerde beklenen verimin
sağlanamaması üzerine daha fazla rüzgâr alan ve verimli olan
bölgelere taşınması için çalışma başlattık. Buna ek olarak, raporlama
döneminde enerji verimliliği sağlamak için çeşitli projeler yürüttük.
Wind Boost Projesi
Santralimizde rüzgâr kapasitelerine bağlı olarak 31 adet türbinde
Wind Boost yapılarak 2,5 megavat olan nominal kapasiteyi 2,75
megavata çıkartarak yıllık ortalama 8.808.977,82 kWh/yıl kazanç
elde ettik. (Yıllık enerji artışı: Yüzde 2,75)
WIOM Projesi (Winter Ice Operation)
Santral rakım yüksekliği nedeni ile kış aylarında türbin kanatlarında
buzlanma yaşanmakta ve ağır buz yükü nedeniyle de üretim kayıpları
oluşmaktaydı. Türbinde yapılan yazılım iyileştirmesi neticesinde
buzlanma sebebi ile oluşan bu kayıpları yüzde 45 düzeyinde
azalttık. Yıllık enerji üretimiyle karşılaştırdığımızda yüzde 2 oranında
bir iyileştirme gerçekleşti. Santralimizde her biri 150 megavat
gücünde iki adet ana güç trafosu bulunur ve santral işletmesi her iki
trafo devrede olacak şekilde kurgulanmış durumdadır. Ayrıca trafo
içinde bulunan bakır ve demir gibi metallerin aşınmalarını minumum
seviyelere düşürerek trafoların ömrünü uzattık. Yıllık enerji üretimiyle
karşılaştırdığımızda yüzde 0,11 oranında bir iyileştirme yapmış olduk.

Atık Yönetimi
Sürdürülebilirlik

işimizin önemli 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 korunabilmesi garantisi ise
iyi bir bakımla sağlanabiliyor. Zamanında
ve düzenli yapılan bakımlar, o santralin
emisyonunu ve dışarıya vereceği diğer atıkları
azaltma konusunda büyük rol oynuyor.
Tüm santrallerimizde, yapılan düzenli bakım
çalışmaları ile atıkları azaltarak çevre kirliliğini
önlemek adına önemli adımlar atıyoruz.
Zorlu Enerji Grubu’nda

Atık yönetimi kapsamında önceliğimiz yasal
yükümlülüklere uymak, atıkların ortaya çıkmasını
engellemek, doğal kaynakların korunmasını
sağlamak ve ortaya çıkan atıkların çevreye
zarar vermeden bertarafını sağlamaktır.
Tesislerimizde çevre mevzuatı ile ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi kapsamında atık
yönetimi takibi yapıyor ve performans atık

Santralimizde bugüne kadar enerji verimliliği için 1 milyon 565 bin
dolar tutarında yatırım yaptık.
2014 – 2015 yıllarında enerji verimliliğini artırmaya yönelik aşağıdaki
hedefleri belirledik;
• Türbinlerdeki Blade Pitch yazılımını iyileştirip yıllık yüzde 1,5 enerji artışı
• Türbin kanatlarına Vortex generator uygulaması yapılarak yıllık
yüzde 2 enerji artışı
• Gökçedağ RES İşletmesi için 2014 yılı sonuna kadar
‘Enerji Verimliliği Fizibilite Raporu’ oluşturulması
2015 yılından itibaren enerji verimliliği için ayrıca bir yönetim
sistemi oluşturulmasını hedefliyoruz.
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Atık yönetimi kapsamında
önceliğimiz yasal
yükümlülüklere uymak,
atıkların ortaya çıkmasını
engellemek, doğal
kaynakların korunmasını
sağlamak ve ortaya çıkan
atıkların çevreye zarar
vermeden bertarafını
sağlamaktır.
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anketine katılan çalışanlarımızın

%79’u diyor ki...
‘‘Zorlu Enerji Grubu, tesislerinin
bulunduğu yörelerde yaşayan
yerel halkın gözünde
çevreyi/doğal kaynakları
koruyan ve çevre kirliliği
yaratmayan bir şirket
imajı çizmektedir.’’

takip çizelgesiyle aylık olarak atık bertarafımızı
izliyoruz. Santrallerimizin genelinde tehlikeli
atık olarak; yağlar, kontamine ambalajlar,
kontamine atıklar, yağlı filtreler, floresan,
elektronik atıklar, akü ve pil atıkları ve tehlikeli
olmayan atık olarak; kağıt, karton, metal,
plastik ve alüminyum çıkıyor. Sahamızda
tehlikeli atıkların Çevre Yönetim Sistemi ve
çevre mevzuatına uygun olarak toplanması
için saha içinde geçici depolama alanı yer
alıyor. Santralde ortaya çıkan atıkların nasıl ve
nereye gönderileceği talimatlarda belirtiliyor.
Tehlikeli atıkların lisanslı alıcılara verilerek
bertarafını ya da geri kazanımını sağlıyoruz.
Tehlikeli atıkların gönderimi sırasında Ulusal
Atık Taşıma Formu dolduruluyor ve ilgili
belgeleri resmi kurumlara gönderiyoruz.
Tehlikeli olmayan atıkların ise bakanlığın
lisanslı geri dönüşüm firmaları aracılığıyla geri
dönüşümü ya da hurda satışı gerçekleştiriliyor.
Tesislerimizde bertaraf edilemeyen herhangi
bir atık ortaya çıkmıyor. Zorlu Enerji’nin tüm
santralleri Dünya Bankası’nın öngördüğü
sınır değerlerinin altında NOx emisyonunu
garanti eden su enjeksiyon sistemleriyle
donatılmış durumdadır. Bu sistem yoluyla
atık ısının buhar üretiminde kullanılması
sağlanarak atmosferin ısınması önleniyor ve
çevreye duyarlı enerji üretimi gerçekleşiyor.

Habitat Yönetimi
ve Biyoçeşitlilik

Sürdürülebilirlik

Türkiye’de henüz
uygulanmayan stratejik çevre
etki DEĞERLENDİRMELERİNİ
projelerimize entegre
ediyor ve gelecekte de
bu konuda öncü ve lider
şirket olmayı hedefliyoruz.

Grup olarak, yeni yatırımlarımızda çevresel etki

Faaliyetlerimizin hava kalitesine olan etkisini

Vadisi Milli Parkı (koruma alanı) içerisinde yer

değerlendirme (ÇED) sürecinin ötesinde kapsamlı

düzenli olarak ölçümlüyor ve yasal sınırların

alan santral, nehir tipinde küçük yükleme

çevresel ve sosyal etki analizi çalışmaları

içerisinde gerçekleşmesini güvence altına

havuzu olan bir santraldir. Santralin içinde

planlayarak yatırım kararına yön veriyoruz.

alıyoruz. Gökçedağ Rüzgâr Santrali, korunan

bulunduğu koruma alanına ilişkin mevzuat

Türkiye’de henüz uygulanmayan ‘stratejik

alanların dışındadır. Çevre ve Şehircilik

çerçevesinde gereken çevresel çalışmaları

çevre etki değerlendirmelerini’ projelerimize

Bakanlığı’nın ‘ÇED gerekli değildir’ kararına

yapıyoruz. Diğer hidroelektrik ve jeotermal

entegre ediyor ve gelecekte de bu konuda

rağmen, ayrıntılı bir çevresel ve sosyal etki

santrallerimiz için de çevresel çalışmalar

öncü ve lider şirket olmayı hedefliyoruz.

analizi yapıldı, doğal hayat üzerinde dikkate

başlattık ve tamamladık. Santrallerimizin

değer ölçüde olumsuz bir etki saptanmadı.

bulunduğu bölgelerdeki inşaat faaliyetlerinin

Çevreye ve doğal hayata duyarlı bir şekilde

etkisini azaltmak amacıyla habitat

santralleri kent merkezlerine yakın noktalarda

kurulumu tamamlayıp habitat restorasyonu

restorasyonu projeleri de geliştiriyoruz.

konumlanıyor. Lüleburgaz ve Kayseri

gerçekleştirdik. Bu kapsamda; 28 bin fidan

Santral sahalarının ve doğal alanların

Santrallerimiz Organize Sanayi Bölgeleri

dikimi, 10 hektar alanda erozyona karşı

korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının

içinde bulunuyor. Yatırımlarımız öncesinde

mücadele çalışması yaptık ve üç bin fidanlık

yanı sıra Denizli, Kars, Erzincan

ÇED raporları hazırlanarak İl Çevre

Zorlu Hatıra Ormanı

anketine katılan çalışanlarımızın

%78’i diyor ki...
‘‘Zorlu Enerji Grubu’nun çevre
duyarlılığı ve bilinciyle üretim
yapma hedefine yönelik yaptığı
yatırımlar/projeler ve aldığı
koruyucu önlemler
yeterlidir.’’
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Zorlu Enerji’nin sahip olduğu doğal gaz

Müdürlüklerine sunuluyor.

Bursa

projesini hayata geçirdik.

santrallerimizde de doğa koruma ve
ağaçlandırma projeleri hayata geçiriyoruz.

ve Ankara

Santrallerimiz için ÇED gerekli değildir

2003 yılında üretime geçen Mercan

belgesi mevcuttur. Kayseri Santralimizde ISO

Hidroelektrik Santrali’nin 30 yıllık işletme

Hidroelektrik santrallerimiz için 2012 yılından

14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında

hakkını, ADÜAŞ’tan özelleştirme kapsamında

bu yana biyoçeşitlilik araştırmalarına yönelik

Çevresel Risk Değerlendirmesi yapılmıştır.

2008 yılında aldık. Tunceli Ovacık Munzur

hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz.
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Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi
‘Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları’ projesi kapsamında, etkinliklerimiz nedeniyle yarattığımız
emisyonu telafi edebilmek amacıyla yeni ormanlar kurmayı sürdürüyoruz. 2012’de Denizli
Kızıldere Santralimizde 8.250 fidan dikmiştik. 2013 yılında ise projemize Çıldır Hidroelektrik
Santralimizin bulunduğu Kars Arpaçay’da devam ettik ve 3.040 fidanı daha toprakla
buluşturduk. Arpaçay Belediyesi’nin tahsis ettiği arazide Kaymakamlık da ormanın
korunması sorumluluğunu üstlenecek. Arpaçay’da dikilen fidanlar arasında Sarıçam,
Mavi Ladin, Huş, Akçaağaç, Karaağaç gibi türler bulunuyor. Aynı dönemde lojmanlarımızın
bulunduğu eski işletme yerleşkemizdeki sık orman dokusunda ağaçların gelişimini
iyileştirmek amacıyla yaptığımız bakım çalışmaları kapsamında Arpaçay Belediyesi’nin ilçe
merkezinde düzenlediği parka 19 adet yetişkin çam ağacı kazandırdık. Kars Belediyesi’nden
sağlanan ağaç transplantasyon aracıyla, 6-7 metre boyundaki sarıçamları sitemizden aldık
ve Arpaçay’da yapımı süren parka getirerek Belediye ekipleriyle birlikte dikimini gerçekleştirdik.
Çalışma boyunca Çıldır HES yöneticimiz ve çalışma arkadaşlarımız gönüllü olarak saha
çalışmalarına destek verdiler. 2014 yılında da işletmelerimizin bulunduğu bölgelerde
ağaçlandırma ve doğa koruma çalışmalarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz.
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, 500 bin dolar yatırım yaparak,
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 türbinler 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 2012 yılı ilkbaharında aktif
olarak çalışmaya başladı. Kuş gözlem çalışmalarından
elde edilen veriler ve düzenli izleme faaliyetleriyle,
raporlama döneminde de Gökçedağ Rüzgâr Santrali’nde
işletme kaynaklı herhangi bir kuş ölümü gerçekleşmedi.
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SU YÖNETİMİ

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 çevirme yöntemi ile ilave enerji üretiyoruz.
Buhar üretimi ve soğutma sistemlerinde
kullanılmak amacı ile enerji üretim tesislerinde
önemli ölçüde su tüketimi gerçekleşiyor. Buhar
döngüsündeki ana girdi olması nedeniyle
suyun tüketimi maliyetleri artıran bir unsurdur
ve tasarruflu kullanımı da önem arz ediyor.
Lüleburgaz santralinde su ihtiyacını yer altı
su kuyularından sağlıyoruz. Zorluteks ve çevre
fabrikaların buhar ihtiyacını karşılaması nedeni
ile Lüleburgaz’da su tüketimi yüksektir.
Zorlu Enerji Lüleburgaz Santralinde Ergene
Havzasının mevcut durumu nedeni ile
soğutma kulesinde gerekli olan maksimum
110 m3/saat’lik su ihtiyacını karşılamak için
Atık Su Geri Kazanım Tesisi kurduk. Yeni
devreye alınan santralin soğutma suyu
ihtiyacı, doğrudan doğal kaynak kullanımına
gidilmeden, Zorluteks’in atık su arıtma tesisi
çıkışından yararlanılarak gideriliyor. 2013
yılında atık su geri kazanım tesisinden
12 bin m3 temiz su elde edilerek doğal
kaynaklarımızın korunmasına katkıda bulunduk.
Bursa ve Ankara Santrallerimizde birinci kalite
(şebeke suyu) ve ikinci kalite (kullanım suyu)
tüketiyoruz. Birinci kalite suyu demineralize
su elde edilmesi için, ikinci kalite suyu ACC
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ve GT EVO soğutma ve çevre sulama
suyu olarak kullanılıyoruz. Geri kazanıma
yönelik, kazan atık sularını toplayıp tekrar
demineralize sisteminde kullanıyoruz. Her
iki tesisimizde de tüketimimizden olumsuz
etkilenen su kaynağı mevcut değildir;
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından
sağlanan suyu kullanıyoruz. Bursa’da
minimum miktardaki atık su OSB arıtma
tesislerine gönderilirken, Ankara’da atık su,
kontrollü olarak, altı aylık atık su belgesiyle
AŞTİ (Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi)
atık su arıtma tesisi kanalına veriliyor.
Yalova Santralimiz su tedarikini İpek Kağıt’tan
yapıyor. Herhangi bir yer altı kuyusu işletilmemekte olup, İpek Kağıt suyu 100 m derinlikte
bulunan kuyulardan ve Yeşil Körfez Su Birliğinden
temin ediyor. Demineralize ünitesinde rejenerasyon
esnasında ortaya çıkan atık su nötralize işleminden
sonra İpek Kağıt arıtma tesisine gönderilerek en
üst seviyede tekrar kullanıma döndürülüyor.
Evsel atık sular foseptik kuyusunda biriktirilip
belediye vidanjörü ile arıtmaya teslim ediliyor.
Kayseri Santralimizde su ihtiyacımızı yeraltı
kaynaklarından karşılıyoruz. Tesiste oluşan atık
sular Organize Sanayi Bölgesi Ortak Atıksu
Arıtma tesisine verilerek değerlendiriliyor.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın

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

Emisyonların
Azaltılması ve
İklim Koruma

İklim değişikliği etkisini hızla gösterirken, dünya
üzerinde birçok ülkeyle birlikte kalkınmayı da
tehdit ediyor. Zorlu Enerji Grubu olarak emisyon
Sürdürülebilirlik

yönetimini, hem çevre yönetiminin bir parçası

anketine katılan

hem de enerji verimliliği ile rekabetin

çalışanlarımız diyor ki...

artırılmasında bir araç olarak görüyoruz.

‘‘Grubumuz için en önemli çevresel

Grubumuz bugüne kadar emisyonların

konuları arasında ‘emisyonların

azaltılması ve iklim koruma kapsamında

azaltılması ve iklim koruma’ atık

önemli adımlar attı:

Grup olarak bugüne dek
kurduğumuz altyapı, yaptığımız
ölçümler ve belirlediğimiz
azaltım hedefleri
gelecek dönemde kanuni
yükümlülüklerimizi yerine
getirirken de bize kolaylık
sağlayacaktır.

yönetiminden sonra üçüncü
sırada yer alıyor.’’

2010 yılında

dünyanın 60 ülkesinde uygulanan

en kapsamlı çevre projelerinden biri olan,
Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP-Carbon
Disclosure Project) katıldık.
2011 Mayıs

ayında Türkiye’de ISO 14064-1 Sera

Gazı Emisyon Doğrulama Standardı
alan ilk enerji şirketi

belgesini

Zorlu Enerji Elektrik

Üretim A.Ş. oldu. ISO 14064-1 belgesi,
önümüzdeki dönemde çevre kaynaklarını
korumaya yönelik oluşturulacak emisyon
azaltım hedefleri, enerji verimliliği projeleri ve

uygulanmasına yönelik temel altyapı olacak

emisyon vergilerine hazırlık sürecinde, Zorlu

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında

Enerji için önemli bir alt yapı oluşturuyor.

Yönetmelik 2012 yılında yürürlüğe girdi.

2011’de Zorlu Enerji, sera gazı salımı

Yönetmelik, ulusal sera gazı emisyonlarının

ve iklim

değişikliği riskleri yönetim stratejilerini kamuyla

önemli bir kısmını teşkil eden elektrik ve

en şeffaf şekilde paylaşma kriterinde en yüksek

buhar üretimi, petrol rafinasyonu, petrokimya,

puanı alarak, Türkiye Karbon Saydamlık

çimento, demir-çelik, alüminyum, tuğla,

Liderliği Ödülü’ne
2012’de

layık görüldü.

Zorlu Doğal, sergilediği karbon

seramik, kireç, kağıt ve cam üretimi gibi
sektörlerden kaynaklanan sera gazı

performansıyla Türkiye sıralamasında altıncı

emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi,

olurken, Zorlu Enerji ise dördüncü sırada yer

doğrulanması ve raporlanmasına dair usûl

aldı.

ve esasları düzenliyor. Grup olarak bugüne

2013 yılında

Zorlu Doğal, Karbon

Saydamlık Projesi’ne gönüllü raporlama

dek kurduğumuz altyapı, yaptığımız ölçümler

yapan ve dereceye giren tek enerji şirketi

ve belirlediğimiz azaltım hedeflerinin gelecek

olurken, Zorlu Enerji ise Borsa İstanbul-100

dönemde kanuni yükümlülüklerimizi yerine

(BIST 100)’e dahil olan ve raporlama yapan

getirirken de bize kolaylık sağlayacağına

dört enerji şirketinden en yüksek performans

inanıyoruz. İklim koruma ve karbon

puanı alan şirket oldu.

yönetimini öncelikli konularımız arasında
kabul ederek özellikle yenilenebilir enerji
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Ülkemizde iklim koruma politikalarının

kaynaklarıyla geliştirdiğimiz yatırımlarla,

oluşturulmasına ve iklim değişikliği ile

sektörümüze örnek olmak için çalışmaya

mücadele konusunda atılacak adımların

devam edeceğiz.
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Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
(5 Doğal Gaz ve 1 Rüzgar Enerji Santrali)
Sera Gazı Emisyonlarımız
(CO2 eşdeğeri ton)
1.000.000

885.949
750.000

661.362

662.247

2012

2013

500.000

250.000

0

2011

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.
(7 Hidroelektrik Santrali)
Sera Gazı Emisyonlarımız
(CO2 eşdeğeri ton)

18.432

Gökçedağ Rüzgâr Santrali’ne Karbon Kredisi Finansmanı
Rotor Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait, Osmaniye’de bulunan, 135 megavat kurulu güce sahip
Gökçedağ Rüzgâr Santralimiz, 2009 yılında uluslararası düzeyde en prestijli, gönüllü karbon
piyasası kuruluşlarından Gold Standart ile tescil edilen, dünyanın en büyük projesi olmuştu.
2008 yılında EcoSecurities firması Gökçedağ Rüzgâr Santralimizde yıllık 302 bin 675 ton
karbondioksit eşdeğerinde bir emisyon azaltımı elde edilebileceğini hesaplamış ve bu
azaltımın gönüllü piyasalarda karbon kredisine dönüştürülebilmesi için bir satış anlaşması
yapılmıştı. Gökçedağ Rüzgâr Santralimizde 7 Ağustos 2009 tarihi itibarıyla ticari elektrik
üretiminin yanı sıra Gold Standard çerçevesi altında karbon kredisi üretimine başlandı.
Üretim başlangıç tarihinden itibaren üç yıl geçerliliği olan bu sözleşme yine piyasa fiyatının
üzerindeki bir rakamla revize edilerek 2012 yıl sonuna kadar uzatıldı. Bu süreçte uluslararası
danışmanlar gerçekleştirdikleri saha ziyaretlerinde, çevresel ve sosyal gerekliliklerin başarıyla
yerine getirildiğini tespit ederek geçerli kılma (validasyon) ve doğrulama (verifikasyon)
onaylarının tamamlanmasını sağladılar.
Bugüne kadar sözleşme kapsamında yürütülen ilk 2 doğrulama sürecinde toplam 1.360.970
avro tutarında ve üçüncü doğrulama kapsamında ise Güney Koreli bağımsız denetçinin
değerlendirmesini başarı ile geçerek Eylül ayı sonu itibarıyla 2.193.628 avro tutarındaki satış
bedeli, Gold Standart komitesinin onayıyla gerçekleşti. Gökçedağ Rüzgâr Santralimizde üretilen
temiz enerji ile 2013 sonu itibarıyla 581.625 ton karbondioksit salımını da engellemiş olduk.

24.000

18.000

2013 yılında Kızıldere I ve II jeotermal
santrallerinin emisyonlarının eklenmesi ile
toplam Grup emisyonumuzda 180.516 CO2
eşdeğeri ton artış oldu. Jeotermal santrallerin
doğası gereği yer altından gelen sıcak su ile
birlikte sıkışmış gazların da yüzeye çıkması
sonucu emisyonlarda artış söz konusudur.
Bu tesisler eklenmeden önceki toplam
azaltım oranımız 2012’den 2013’e yüzde 1,9
olarak gerçekleşti.

21.499

12.000

7.930

6.000

0

2011

2012

2013*

* Kızıldere I ve II dahil değildir.
2012’den 2013’e azaltım oranımız yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Zorlu Enerji Grubu
Sera Gazı Emisyonlarımız
(CO2 eşdeğeri ton)
1.000.000

904.381
750.000

682.861
500.000

670.177

250.000

0

2011

2012

2013*

* Kızıldere I ve II dahil değildir.

78

ÇEVRESEL DUYARLILIĞIMIZ

79

ÇEVRESEL DUYARLILIĞIMIZ

Performans
Göstergelerimiz
Ekonomik Performans Göstergelerimiz

Cinsiyete Göre			Birim

2011

2012

2013

Kadın			

146

144

142	LA13		

Kişi

GRI		

			

Oran

%16,7

%16,5

%15,9	LA13		

Erkek			

Kişi

728

728

754	LA13		

			

Oran

%83,3

83,5%

%84,2	LA13		

Yaşa Göre			Birim

2011

2012

2013

30 Yaş ve altı			

200

273

271	LA13		

Kişi

GRI		

			

Oran

%22,9

%31,3

%30,2	LA13		

30 - 50 Yaş arası			

Kişi

598

532

568	LA13		

			

Oran

%68,4

%61,0

%63,4	LA13		

50 Yaş ve üstü			

Kişi

76

67

57	LA13		

			

Oran

%8,7

7,7%

%6,4	LA13		

Yaratılan ve Dağıtılan
Ekonomik Değer 	Birim

2010

2011

2012

2013

GRI		

Yönetim Kategorisine Göre		Birim

2011

2012

2013

Yaratılan Ekonomik Değer (Net satışlar)

433.996

444.942

575.678

636.237

EC1		

Üst yönetim			

Kişi

17

11

12	LA13		

			

Oran

%1,9

%1,3

%1,3	LA13		

Orta kademe yöneticiler		

Kişi

53

50

46	LA13		

1.000 TL	

Paydaşlara Dağıtılan

GRI		

Ekonomik Değer	Birim

2010

2011

2012

2013

GRI		

			

Oran

%6,1

5,7%

%5,1	LA13		

İşletme giderleri (Tedarikçi ödemeleri,

385.135

426.388

570.934

621.736

EC1

Şef kademesi yöneticiler		

Kişi

150

157

170	LA13		

1.000 TL	

stratejik olmayan yatırımlar, telif hakları vb)								

			

Oran

%17,2

%18

%19	LA13		

Devlete sağlanan fayda (vergiler vb.)

1.000 TL	

31.467

31.362

19

1.235

EC1		

Uzmanlar/Mühendisler		

Kişi

138

163

184	LA13		

Yatırımcı ve hissedarlara sağlanan

1.000 TL	

0

0

0

0

EC1		

			

Oran

%15,8

%18,7

%20,6	LA13		

faydalar (kârpayı vb)								

Personel			

Kişi

516

491

484	LA13		

Finans Kuruluşlarına sağlanan

			

Oran

%59,0

%56,3

%54	LA13		

1.000 TL	

73.891

116.884

279.218

330.502

EC1		

faydalar (faizler vb.)								
Çalışanlara sağlanan faydalar

1.000 TL	

13.763

15.136

18.021

7.129

EC1		

(maaşlar, SGK vb.)									
Topluma sağlanan faydalar

1.000 TL	

450

525

175

971

EC1

(bağış, sponsorluk vb.)								
Dağıtılmayan ekonomik değer (kâr)

1.000 TL	

-75.631

-472.670

582.062

-305.699

EC1		

Finansal Yardımlar	Birim

2010

2011

2012

2013

GRI		

Vergi indirimleri		

4.170

73.693

34.871

37.302

EC4 		

Devletten Alınan
1.000 TL	

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

Diğer Gruplar			Birim

2011

2012

2013

Yabancı			

Kişi

0

0

0	LA13		

			

Oran

%0

%0

%0	LA13		

Engelli			

Kişi

11

11

11	LA13		

			

Oran

%1,3

1,3%

1,2%	LA13		

Kadın Çalışanların Yönetime Dağılımı	Birim

2011

2012

2013

Üst yönetim			

%1,4

%1,4

%1,4	LA13		

Oran

GRI		

GRI		

Orta kademe yöneticiler		

Oran

%5,5

%4,9

%3,1	LA13		

Şef kademesi yöneticiler		

Oran

%11,0

%14,6

%18,1	LA13		

Uzmanlar/Mühendisler		

Oran

%33,6

%41,7

%40,2	LA13		

Personel			

Oran

%48,6

%37,5

%37,2	LA13		

SOSYAL Performans Göstergelerimiz

Doğum İzni Kullanan Çalışanlar (2012-2013)		Toplam

Kadın

Erkek	

Doğum iznine hak kazanan çalışanlar			

11

25	LA15		

Doğum izni kullanan çalışanlar			

36

11

25	LA15		

Çalışanlara Yapılan Eğitim Yatırımları

Doğum izni bittikten sonra işe dönen çalışanlar		

36 - %100

11

25	LA15		

Doğum izninden sonra işe dönen ve sonrasında en az 12 ay daha çalışanlar

27

20

7	LA15		

Tam Zamanlı Çalışanlar		Birim

2011

2012

2013

Toplam eğitim saati		

16.435

17.980

17.477	LA10		

Saat

GRI		

36

GRI		

Toplam eğitim alan kişi sayısı		

Kişi

667

611

654	LA10		

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)			Tüm Çalışanlar

Beyaz yaka - Kadın			

Ortalama saat

3,2

2,2

2,5	LA10		

İş Sağlığı ve GÜVENLİĞİ Eğitimleri			Birim		

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Beyaz yaka - Erkek			

Ortalama saat

13

15,8

14,7	LA10		

Toplam sağlanan İSG eğitimleri			

3.284

6.573

4.646

133

267

189	LA7		

Çalışanlara Yapılan Eğitim Yatırımları

Saat		

Kadın Çalışanlar		
GRI		

İSG eğitimi alan kişiler				

Kişi		

502

637

444

30

41

18	LA7		

İSG eğitim saatleri					

Ortalama saat

6,5

10,3

10,5

4,4

6,5

10,5	LA7		

Eğitim Türüne Göre		Birim

2011

2012

2013

Teknik eğitimler			

Saat

14.337

14.890

16.687	LA10		

Kazalar					Birim		 2011

2012

2013

2011

2012

2013

Kişisel gelişim eğitimleri		

Saat

1.504

2.910

0	LA10		

Raporlu kaza*					

Adet/Yıl		

3

2

3

0

0

0	LA7		

Kaza sıklığı**					

Oran		

3,1

2,8

1,5

0

0

0	LA7		

Çalışanlar			Birim

2011

2012

2013

Toplam			

874

872

896	LA1		

Kişi

GRI		

GRI		

Beyaz yaka - Kadın			

Kişi

146

144

142	LA1		

Beyaz yaka - Erkek			

Kişi

728

728

754	LA1		

Sözleşmeye Göre		Birim

2011

2012

2013

Tam zamanlı / Sözleşmeli - Kadın		

Kişi

146

144

142	LA1		

Tam zamanlı / Sözleşmeli - Erkek		

Kişi

728

728

754	LA1		
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GRI		

GRI		

Kayıp Günler					Birim		 2011

2012

2013

2011

2012

2013

İş kazası sebebiyle kayıp gün			

%27

%15

%0

%0

%0	LA7

Toplam kayıp

%7

GRI		

					 güne oranı									
İşe devamsızlık					

Gün /Yıl		

385

601

366

* 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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18

14

28	LA7		

Çalışanların Devir Hızı

KIZILDERE I VE II JES	

GÖKÇEDAĞ RES	

Malzemeler		Birim

		

2012 - I	

2013 - I ve II	

2012

2013

GRI		

142	LA2

Üretimde Kullanılan

1.234.078

2.550.300

0

0

EN1

%17

%16	LA2

Toplam Buhar Tüketimi								

728

754	LA2

%83

%84	LA2

Cinsiyete Göre		Birim

2012

2013

Kadın		

Kişi - Yeni giren

144

		

Oran - Devir

Erkek		

Kişi - Yeni giren

		

Oran - Devir

GRI	

ton

		

KIZILDERE JES		

GÖKÇEDAĞ RES	

Birincil Enerji Kaynağına Göre
Yaşa Göre		Birim

2012

2013

Doğrudan Enerji Tüketimi	Birim

2012

2013

2012

2013

GRI		

30 Yaş ve altı		

Kişi - Yeni giren

273

271	LA2

GRI	

Mazot		

ton

m.d

m.d

0

0,3

EN3		

		

Oran - Devir

%31

%30	LA2

		

GJ	 m.d

m.d

0

13

EN3		

30 - 50 Yaş arası		

Kişi - Yeni giren

532

568	LA2

Benzin		

ton

m.d

m.d

0,2

0,2

EN3		

		

Oran - Devir

%61

%64	LA2

		

GJ

m.d

m.d

9

9

EN3		

50 Yaş ve üstü		

Kişi - Yeni giren

67

57	LA2

Toplam		

GJ	 m.d.

m.d.

9

22

EN3		

		

Oran - Devir

%8

%6	LA2
		

KIZILDERE JES		

GÖKÇEDAĞ RES	

Birincil Enerji Kaynağına Göre

ÇEVRESEL Performans Göstergelerimiz

Dolaylı Enerji Tüketimi	Birim

2012 - I	

2013 - I ve II	

2012

2013

GRI		

Elektrik		

kWh

11.775.860

28.222.890

874.729

915.592

EN4		

		

GJ	

42.393

101.602

3.149

3.296

EN4		

Doğal Gaz Santrallerimiz
KIZILDERE JES		

GÖKÇEDAĞ RES*

Doğrudan Enerji Tüketimi	Birim

2012

2013

GRI	

Toplam Su Tüketimi	Birim

2012 - I	

2013 - I ve II	

2012

2013

GRI		

Doğal Gaz		

Sm3

367.564.596

324.510.863

EN3

Su		

27.673

81.407

3,2

3,4

EN8		

		

GJ	

14.062.999

12.415.766

EN3

* RES: Sayaç olmadiği için personel sayısı ve DSİ verileri referans alınarak hesaplanmıştır.

Mazot		

ton

25

24

EN3

		

GJ	

1.010

959

EN3

Toplam		

GJ	

14.064.082

12.416.806

EN3

Birincil Enerji Kaynağına Göre

Birincil Enerji Kaynağına

1.000 m3/yıl

KIZILDERE JES*		

GÖKÇEDAĞ RES	

Toplam Atık Su Deşarjı	Birim

		

2012 - I	

2013 - I ve II	

2012

2013

GRI		

Atık Su Deşarjı		

1.440

1.650

80

85

EN21		

1.000 m3/yıl

* JES: Denizli Belediyesi Merkez Atıksu Arıtma Tesisine vidanjör ile taşıtılarak deşarjı yapılan toplam evsel atıksu miktarı - Yaklaşık hesaplanmış değerlerdir.

GÖRE Dolaylı Enerji Tüketimi	Birim

2012

2013

Elektrik		

kWh

33.819.997

29.690.057

GRI	
EN4

Toplam Atık Ağırlığı

KIZILDERE JES		

GÖKÇEDAĞ RES	

		

GJ	

121.752

106.884

EN4

Türüne Göre		Birim

2012 - I	

2013 - I ve II	

2012

2013

GRI		

4,541

9,948

0,005

0,007

EN22

Tehlikeli Atıklar
Toplam Su Tüketimi

(RES: Atık Yağ, Kontamine Atık)

Kaynak: Yüzey suları ve şebeke	Birim

2012

2013

GRI	

Tehlikeli Olmayan Atıklar

Su		

26.865

39.748

EN8

(JES: Evsel Katı Atıklar - Sarayköy

1.000 m3/yıl

Belediyesine Gönderilen)

1.000 t

1.000 t

Bertaraf Yöntemine Göre	Birim

Toplam Atık Su Deşarjı
Deşarj noktası: OSB drenajı,

93,600

82,080

0,000

0,000

EN22

2012 - I	

2013 - I ve II	

2012

2013

GRI		

Geri Dönüşüm (kağıt-karton,

belediye arıtma tesisi	Birim

2012

2013

GRI	

plastik, hurda metal)

1.000 t

2,760

3,920

0,000

0,000

EN22

Atık Su Deşarjı		

4.161

10.316

EN21

Geri Kazanım (Atık Yağ)

1.000 t

0,550

1,590

0,000

0,003

EN22

Diğer Bertaraf		

1.000 t

3,991

8,358

0,005

0,004

EN22

2012

2013

GRI	

1.000 m3/yıl

Toplam Atık Ağırlığı	Birim
Tehlikeli Atıklar 		

1.000 t

8,5

3,2

EN22

Tehlikeli Olmayan Atıklar (atık su hariç)

1.000 t

6,6

3,2

EN22

m.d.: mevcut değil

Sera Gazı Emisyon Verilerimiz (CO2 e ton)
2011		

Zorlu Doğal (7 HES)

Doğrudan Emisyonlarımız

10.687,32		

Zorlu Enerji (5 Doğal Gaz ve 1 RES)
870.387,69		

Dolaylı Emisyonlarımız

7.744,66		

15.561,26		

Toplam		

18.431,98		

885.948,95		

2012		

Zorlu Doğal (7 HES)

Zorlu Enerji (5 Doğal Gaz ve 1 RES)

Doğrudan Emisyonlarımız

14.049,00		

639.633,50		

Dolaylı Emisyonlarımız

7.450,00		

21.728,53		

Toplam		

21.499,00		

661.362,03		

2013		

Zorlu Doğal (7 HES ve 2 JES)

Zorlu Enerji (5 Doğal Gaz ve 1 RES)

Doğrudan Emisyonlarımız

188.442,47		

656.509,53		

Dolaylı Emisyonlarımız

2,66		

5.736,93		

Toplam		

188.445,13		

662.246,46		

Emisyon veri tablosu CDP Raporları temel alınarak hazırlanmıştır.
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EKLER
KURUMSAL ÜYELİKlerimiz

Ekvator Prensipleri
ve IFC Sürdürülebilirlik
Standartlarına Uyum İndeksi

Kurum Adı				Temsil Eden Yöneticimiz ve Görevi			

Ekvator Prensipleri

Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKOTED)

Proje finansmanındaki sosyal ve çevresel riskleri ve etkileri belirlemek, yönetmek, ortadan

Gülten YILMAZ - Üye				

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB)			Yağmur ÖZDEMİR - Üye				
Enerji Ticaret Derneği (ETD) 			İnanç SALMAN - Üye				
Doğal Gaz Dağıtcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Dağıtıcıları		

Fuat CELEPCİ - Üye					

Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC)		

Ali KINDAP – Bireysel Üye				

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEKTMK)		

-					

Petrol Platformu Derneği (PETFORM)			

Fuat CELEPCİ - Üye					

İklim Platformu				İ.Sinan AK - İklim Değişikliği Liderler Grubu Üyesi			
Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği (URTEB)		

Zeki ZORLU					

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 			

İ. Sinan AK - Türk-İsrail ve Türk-Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulları Üyesi

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

				 Yağmur ÖZDEMİR - Türk-Pakistan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi

Sürdürülebilirlik Performans Standartlarına uygunluk)

				

Ali KINDAP - Asya Pasifik (Türk-Endonezya İş Konseyi) ve

				

Afrika İş Konseyi (Türk-Kenya İş Konseyi) Üyesi			

4. Eylem Planı ve Yönetim Sistemi

Türk Sanayicileri ve İşadamlari Derneği (TÜSİAD) Enerji Çalışma Grubu 	İ.Sinan AK - Üye					

5. Danışma ve Bilgilendirme

Türk Sanayicileri ve İşadamlari Derneği (TÜSİAD) Çevre Çalışma Grubu

6. Şikayet Mekanizması

Esra Çakır - Üye, Tamer SOYLU - Üye 				

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Enerji Meclisi 		İ.Sinan AK - Üye					
Özel Sektör Gönüllüler Derneği (OSGD)			

Esra ÇAKIR - Gönüllülük Elçisi				

Kurumsal İletişim Derneği (KİD)			

Esra ÇAKIR - Üye					

Türkiye Kalite Derneği (KALDER)			

Mehmet ÇAVUŞOĞLU - Üye				

7. Bağımsız Değerlendirme
8. Taahhütler
9. Bağımsız İzleme ve Raporlama

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN)		Öniz SAYIT - Üye					

10. EPFK’nın Raporlaması

Capital Dergisi CEO Club			

IFC Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performans Standartları

Selen ZORLU MELİK – Üye				

				İ.Sinan AK - Üye					

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.
IFC 	IFC Performans Standartları		Raporumuzdaki Yeri		Sayfa
				Çevresel Performansımız	
PS 1

Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin		

			

Emisyonların Azaltılması ve İklim Koruma

76

Değerlendirilmesi ve Yönetimi							
PS 3

Kaynak Etkinliği ve Kirlilik Önleme		

Enerji Verimliliği			68		

				

Atık Yönetimi

		

71		

PS 6

Biyoçeşitliliğin Koruması ve Doğal Kaynakların

Su Yönetimi 			

75		

Sürdürülebilir Yönetimi		

Habitat Yönetimi ve Biyoçeşitlilik		

72		

Sosyal Performansımız

			
PS 4

Halk Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti

PS 5

Arazi İstimlakı ve Zorunlu Yeniden Yerleşim

			

	Yerel Halklara Karşı Sorumluluklarımız

56		

PS 7	Yerel Halklar		
PS 8

Kültürel Miras								

PS 2	İş ve Çalışma Koşulları
PS 4

	İş Sağlığı ve Güvenliği		

PS 2	İş ve Çalışma Koşulları		
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50		

Halk Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti							

EKLER

Çalışanlarımızla İlişkilerimiz 		

52		

GRI ve BM KİS İçerik İndeksi

Yönetim yaklaşımı Açıklamaları

Profil Açıklamaları

GRI G3

Ekonomik Performans		Referans & Açıklamalar		Raporlama

DMA EC

Ekonomik Performans		

Sayfa 26-27, 41-42, 76-80. 2013 Faaliyet Raporu Sayfa 18, 47, 98-99. Tam		

Piyasadaki Konum			

Sayfa 37, 42, 55			

Tam		

Dolaylı Ekonomik Etkiler		

Sayfa 28, 36-38, 42, 60-62		

Tam		

GRI	Strateji ve Analiz		Referans & Açıklamalar		Raporlama
Üst yönetimin beyanı		

Sayfa 4-7			

Tam		

EUSS-EU6

Arz Güvenliği			Sayfa 10-14, 30-31			Tam		

1.2.	Önemli etkiler, riskler ve fırsatlar		

Sayfa 4-7, 24-27, 41			

Tam		

1.1.

EUSS-EU7

Arz Yönetimi			Sayfa 26-27, 40-41			Tam		

GRI	Organizasyonel Profil		Referans & Açıklamalar		Raporlama

EUSS

Sistem Verimliliği			Sayfa 69, 88			Tam		

2.1.

Kurumun adı			Zorlu Enerji Grubu			Tam		

EUSS-EU8

Araştırma ve Geliştirme		

2.2.

Markalar, ürünler ve/veya hizmetler		

				

2.3.

Operasyonel yapı			Sayfa 14			Tam		

				

23 milyon dolar yatırım bütçesi ayırmıştır.			

Genel merkezin yeri			Sayfa 96			Tam		

EUSS-EU9

Nükleer santralimiz mevcut değildir.		

GRI G3	Çevresel Performans		Referans & Açıklamalar		Raporlama

2.4.

Sayfa 8-14			

Tam		

2.5.

Faaliyet gösterdiği ülkeler		

Sayfa 8-9. 2013 Faaliyet Raporu Sayfa 29

Tam		

2.6.

Mülkiyetin niteliği ve hukuki formu		Özel mülkiyet. Anonim Şirketler Grubu		

Tam		

2.7.

Hizmet verilen pazarlar		

Tam		

2.8.

Kurumun ölçeği			

Sayfa 8-14			
Sayfa 8-14. 2013 Faaliyet Raporu Sayfa 4-5

Tam		

2.9.	Yapı veya mülkiyet ile ilgili önemli değişiklikler

Sayfa 15			

Tam		

2.10.	Ödüller			

Sayfa 17, 29, 49, 67			

Tam		

EU1

Kurulu güç			Sayfa 10-11			Tam		

EU2

Üretilen net enerji			Sayfa 10-12			Tam		

EU3

Müşteri adetleri			Sayfa 43-45			Tam		

EU4	İletim ve dağıtım hatları		

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

EU5

Grubumuz herhangi bir karbon ticaret mekanizmasına tabi değildir. Raporlanmadı

CO2 emisyon ödeneklerinin dağılımı		

GRI	Rapor Parametreleri		Referans & Açıklamalar		Raporlama

Santral Kapama 			

Sayfa 59. Grubumuz doğal gaz santrallerinde enerji

Tam

verimliliği projelerinde değerlendirmek üzere
Raporlanmadı

Malzemeler			Sayfa 75, 82-83			Tam		

DMA EN

Enerji			

Sayfa 26-27, 68-70, 82-83		

Tam		

Su			Sayfa 75, 82-83			Tam		
Biyoçeşitlilik			Sayfa 72-73			Tam		
Emisyonlar, Sıvı ve Katı Atıklar		

Sayfa 76-79, 82-83			

Ürün ve Hizmetler			

Sayfa 66, 77-79			

Tam		
Tam		

Uyum			

Herhangi bir ceza söz konusu değildir.		

Tam		

Ulaştırma			

Çalışanların ulaşımından kaynaklı önemli bir

Tam

			çevresel etkimiz yoktur.				
Genel			Sayfa 13, 66			Tam		
GRI G3	Sosyal Performans (Çalışanlar)		Referans & Açıklamalar		Raporlama
DMA LA

İstihdam (EU14, EU15, EU16)		

Sayfa 54-55, 80-82			

Tam		

İşgücü/ Yönetim İlişkileri		

Sayfa 26-27. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 3, 11

Tam		

İş Sağlığı ve Güvenliği		

Sayfa 50-51, 81. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 7 ve 10

Tam		

Eğitim ve Öğretim			

Sayfa 53, 80			

Tam		

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği		

Sayfa 54, 81. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 7

Tam		

Kadın ve Erkeklerin Eşit Ücretlendirilmesi		

Sayfa 54. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 7

		

3.1.

Raporlama dönemi			Sayfa 1			Tam		

3.2.

Bir önceki rapor tarihi		

3.3.

Raporlama sıklığı			Yıllık			Tam		

3.4.	İletişim bilgileri			Sayfa 96			Tam		
3.5.

Rapor içeriğini tanımlama süreci		

3.6.

Raporun içerik sınırı			Sayfa 1			Tam		

GRI G3	Sosyal Performans (İnsan Hakları)	Referans & Açıklamalar		Raporlama

3.7.

Raporun kapsamı ve kısıtlamaları		

Sayfa 1			

Tam		

DMA HR

Yatırım ve Satın Alma Uygulamaları		

Sayfa 54-55. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 10

3.8.

Ortak girişimler ve diğer yan kuruluşlar 		

Sayfa 1			

Tam		

Ayrımcılık Yapmama Sayfa 54-55. Kurumsal İlkeler Rehberi

Sayfa 5			

Tam		

Sayfa 67			

Tam		

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme

Sayfa 90. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 7

Tam		

Karbon azaltım girişimlerine yönelik bazı bilgilere

Tam

3.9.	Veri ölçüm teknikleri ve hesaplama yöntemleri
3.10.

Daha önceki raporlarda tekrarlanan açıklamalar

				
3.11.

2010-2011			

Sayfa 20-25			

Tam		

raporda tekrar yer verilmiştir.				

Kapsam, sınır, ölçüm yöntemleri vb. değişiklikler	Önemli bir değişiklik olmamıştır. Doğal gaz dağıtım

				

Tam		

GRI içerik tablosu			Sayfa 86-93			Tam		

3.13.

Dış denetim durumu			

Denetimden geçmemiştir.		

Tam		

GRI	Yönetişim & Taahhütler		Referans & Açıklamalar		Raporlama
4.1.	Yönetim yapısı			

Sayfa 18-19. 2013 Faaliyet Raporu Sayfa 12-13

Tam		

4.2.	Yönetim Kurulu Başkanı		

Sayfa 18-19. 2013 Faaliyet Raporu Sayfa 12

Tam		

4.3.	Yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı		

Sayfa 18-19. 2013 Faaliyet Raporu Sayfa 12-13

Tam		

4.4.	Yönetime katılımı sağlayan mekanizmalar

Sayfa 18-19. 2013 Faaliyet Raporu Sayfa 61-62

Tam		

4.5.

Tazminat uygulamaları ile performansı ilişkisi

Sayfa 18-19. 2013 Faaliyet Raporu Sayfa73

Tam		

4.6.

Çıkar çatışmalarını engelleyici süreçler		

Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 9 ve 11		

Tam		

4.7.

Stratejiyi yönlendiren uzmanların nitelikleri

2013 Faaliyet Raporu Sayfa12-13		

Tam		

4.8.

Misyon ve değerler			

http://www.zoren.com.tr/TR/ABOUT/abo_deger.asp

Tam		

4.9.

Sürdürülebilirlik performansı ve risklerinin gözetimi

Sayfa 18-19. 2013 Faaliyet Raporu Sayfa 73

Tam		

4.10.	Yönetim Kurulu’nun performansının öz denetimi

Sayfa 18-19. 2013 Faaliyet Raporu Sayfa 73

Tam		

4.11.

Sayfa 67-68			

Tam		

Risk yönetimi yaklaşımı (ihtiyatlılık)		

Çocuk İşçiliği			

Sayfa 54-55. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 7

Tam		

Zorla veya Zorunlu Tutarak Çalıştırma		

Sayfa 54-55. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 5

Tam		
Tam		

Güvenlik Uygulamaları		

Sayfa 91. İlgili eğitimlere yönelik planlar mevcut değildir.

Yerli Hakları			

Sayfa 91. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 6

Tam		

Değerlendirme			

Sayfa 91. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 6

Tam		

	İyileştirme			

Sayfa 91. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 6

Tam		

Tam

müşteri yönetimi konusunda yeni bilgilere yer verilmiştir.			

3.12.

Tam		

GRI G3	Sosyal Performans (Toplum)		Referans & Açıklamalar		Raporlama
DMA SO	Yerel Halk (EU19, EU20)		

Sayfa 26-27, 55-59. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 6.

Tam

				Yer değiştirme ihtiyacı doğuran bir santral yatırımımız
			mevcut değildir.					
Yolsuzluk			

Sayfa 18-19. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 10-11

Tam		

Kamu Politikası			Sayfa 18			Tam		
Rekabeti Kısıtlayan Davranış		

Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 10		

Tam		

Uyum			Sayfa 92			Tam		
EUSS-EU21

Acil Durum Planlaması		

				

Acil durum planlamaları, Çevre ve İSG yönetim sistemleri

Tam

çerçevesinde hazırlanmakta ve İSG eğitimleri ile desteklenmektedir.		

GRI G3	Sosyal Performans (Ürün/Hizmet Sorumluluğu)	Referans & Açıklamalar		Raporlama
DMA PR

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği		

Sayfa 93. Kurumsal İlkeler Rehber Sayfa 10

Tam		

Ürün ve Hizmet Etiketlemesi		

Sayfa 43-47, 93			

Tam		

4.12.

Temel alınan harici ilkeler		

Sayfa 1. Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 10

Tam		

4.13.

Birlik ve dernek üyelikleri		

Sayfa 84			

Tam		

Müşterinin Kişisel Gizliliği		

4.14.

Organizasyonun paydaş gurupları		

Sayfa 22			

Tam		

Uyum			Sayfa 93			Tam		

4.15.

Kilit paydaşların belirlenmesi süreci		

Sayfa 20-23			

Tam		

EUSS-EU23

Erişim			Sayfa 43-47, 93			Kısmen

4.16.

Paydaşlarla iletişim yaklaşımı		

Sayfa 20-23			

Tam		

EUSS-EU24

Bilgi Sağlama			

4.17.

Paydaş iletişimi sonucunda belirlenen konular

Sayfa 20-23			

Tam		

				Son kullanıcıya sadece doğal gaz dağıtımı yapmaktadır.			
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Pazarlama İletişimi			Sayfa 93			Tam		
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Sayfa 			

Sayfa 43-47 Grubumuz elektrik dağıtımı yapmamaktadır.

Tam		

Tam

Performans Göstergeleri
BMKİS	

GRI	

Ekonomik Performans		Referans & Açıklamalar	Raporlama

BMKİS	

GRI	Çevresel Performans		Referans & Açıklamalar	Raporlama

Ekonomik Performans							

8

EN15 (Ek)

EC1 (Ana)	Yaratılan ve dağıtılan direkt ekonomik değer

Sayfa 41-42, 80		

Tam		

		

türlerin habitatlarının bulunduğu faaliyet alanları ve

EC2 (Ana)	İklim degişikliğinin kurumun mali sonuçlarına etkisi

Sayfa 76-79. 2013		

Tam

		

ilgili türün yok olma riski						

ve yarattığı diğer riskler ve fırsatlar		

Faaliyet Raporu Sayfa 18 ve 47			

EC3 (Ana)

Organizasyonun tanımlanmış menfaat planı yükümlülükleri 2013 Faaliyet Raporu Sayfa 98-99

Tam		

EC4 (Ana)

Devletten alınan önemli finansal destekler

Tam		

Sayfa 42		

	Piyasadaki Konum							
1

EC5 (Ek)

		

Standart giriş düzeyi ücretlerinin, yerel asgari ücret

Asgari ücret Türkiye’nin heryerinde

ile mukayesesi, cinsiyete göre		

aynıdır. Kadın ve erkek çalışanlar arasında

Tam

IUCN kırmızı listesinde ve ulusal koruma listesinde yer alan Bir inceleme yapılmamştır.

Emisyonlar, Sıvı ve Katı Atıklar							
8

EN16 (Ana)

		

Ağırlığa göre, toplam doğrudan ve 		

Sayfa 82		

8

EN17 (Ana)

Ağırlığa göre, diğer ilgili dolaylı sera gazı emisyonları

Sayfa 82		

Tam		

7-9

EN18 (Ek)

Sera gazı emisyonunu azaltma çalışmaları ve

Sayfa 76-79		

Tam

8

EN19 (Ana)

Ağırlığa göre, ozon tüketen maddelerin emisyonları

Çevre mevzuatı gereği santral bazlı

					

düzeyi ücretler ya asgari ücretle aynıdır

					

(1/1) ya da daha yüksektir.			

					

online ve anlık emisyon ölçümleri ile

EC6 (Ana)	Yerel tedarikçi politikası, uygulamaları ve harcama oranı

Sayfa 37, 42		

Tam		

					

takibi yapılmaktadır. İlgili emisyonları

EC7 (Ana)	Yerel istihdam prosedürleri 		

Sayfa 48, 55		

Tam		

					

2016’ya kadar düzenli kaydetmeyi ve

	Dolaylı Ekonomik Etkiler							
Kamu yararı için yapılan altyapı yatırımlarının

Sayfa 36-38, 42, 60-62

Tam		

		 ve hizmetlerinin etkisi						
EC9 (Ek)

Dolaylı ekonomik etkiler		

Sayfa 28, 36-38, 42		

Tam		

	Arz Güvenliği								
EU10

Uzun vadeli elektrik ihtiyacına göre planlanan kapasite

Sayfa 10-14		

Tam		

	Sistem Verimliliği							
EU11

Termik santrallerin ortalama üretim verimliliği

					

Ankara, Kayseri ve Bursa santralleri

Tam

yaklaşık %43, Lüleburgaz ve Yalova

					santralleri yaklaşık %65.			
EU12

Aktarım ve dağıtımdaki enerji kayıpları		

Sayfa 69		

Tam		

8

EN20 (Ana)

EN1 (Ana)

Kullanılan malzemeler 		

Sayfa 82-83. Üretimde kullandığımız

Tam

					

ana hammaddeler su ve doğal gazdır.			

8-9

%0		

EN2 (Ana)

Geri dönüştürülmüş girdi malzeme kullanım oranı

Tam		

Enerji								

Çevre mevzuatı gereği santral bazlı
online ve anlık emisyon ölçümleri ile

					

takibi yapılmaktadır. İlgili emisyonları

					

2016’ya kadar düzenli kaydetmeyi ve

Raporlanmadı

					raporlamayı planlıyoruz.			
8

EN21 (Ana)

Kalitesine ve varış noktasına göre toplam su deşarjı

Sayfa 82-83		

8

EN22 (Ana)

Türüne ve bertaraf yöntemine göre toplam atık miktarı

Sayfa 82-83		

Tam		

8

EN23 (Ana)	Önemli sızıntıların toplam sayısı ve hacmi

Kayıt altına alınacak ölçekte

Tam

Tam		

					bir sızıntı oluşmamıştır.			
Basel Sözleşmesi koşulları kapsamında tehlikeli

Faaliyetlerimiz sırasında tehlikeli

		

EN24 (Ek)

kabul edilen, taşınan atıkların yüzdesi		

atık taşınmamıştır.				

8

Su deşarjından ve kaçaklarından önemli ölçüde

Su deşarjı ve kaçağından etkilenen bir

etkilenen su kütleleri ve bağlantılı doğal yaşam alanları

su kütlesi ya da doğal alan bulunmamaktadır.		

EN25 (Ek)

GRI	Çevresel Performans		Referans & Açıklamalar	Raporlama

8

NOx, SOx ve diğer önemli hava emisyonları

					

		
	Malzemeler								

Raporlanmadı

					raporlamayı planlıyoruz.			

8

BMKİS	

Tam

dolaylı sera gazı emisyonları						

		 gerçekleştirilen azaltım miktarı						

					fark yoktur. Grubumuzdaki standart giriş

EC8 (Ana)

Raporlanmadı

2016 için planlanmaktadır.

Tam

Tam

Ürün ve Hizmetler							
7-9

EN26 (Ana)

Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini azaltmaya

Sayfa 66, 77-79		

Tam

		

yönelik girişimler ve sonuçları						

8-9

Satılmış ürünlerin ve bunların ambalaj malzemelerinin

Ürün ve hizmetlerimiz

kategorilere göre geri toplanma yüzdesi		

ambalajlı olarak sunulmamaktadır.			

EN27 (Ana)

		

Tam

8

EN3 (Ana)

Birincil enerji kaynağına göre doğrudan enerji tüketimi

Sayfa 82-83		

Tam		

	Uyum								

8

EN4 (Ana)

Birincil enerji kaynağına göre dolaylı enerji tüketimi

Sayfa 82-83		

Tam		

8

Tam

		

uygulanan önemli para cezalarının maddi değeri ve
maddi olmayan yaptırımların toplam sayısı					

8-9

EN5 (Ek)

Kaynakların korunması ve verimliliğinin sağlanması

Sayfa 68-70		

EN28 (Ana)

Çevresel yasa ve yönetmeliklere uyulmaması halinde

Herhangi bir ceza söz konusu değildir.

Tam

		

ile tasarruf edilen enerji						

		

8-9

Enerji verimliliği sağlayan veya yenilenebilir enerji kullanan

	Ulaştırma								

EN6 (Ek)

Sayfa 68-70		

Tam

		

ürün ve hizmetler ve enerji ihtiyacındaki azalmalar					

8

6, 8-9

Dolaylı enerji tüketimini azaltma girişimleri

		

mal ve malzemelerin taşınmasından ve kurum çalışanlarının sayılabilecek bir çevresel etki yaratmamaktadır.

		

ulaşımından kaynaklanan önemli çevresel etkiler					

EN7 (Ek)

		

Sayfa 68-70		

Tam

ve elde edilen azalmalar						

	Su								
8

EN8 (Ana)

Kaynağına göre toplam su çekimi		

Sayfa 82-83		

Tam		

8

EN9 (Ek)

Su çekiminden önemli ölçüde etkilenen su kaynakları

Sayfa 75		

Tam		

8-9

EN10 (Ek)

Geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun

Sayfa 75		

Tam		

		

EN29 (Ek)

EN11 (Ana)

		

7-9

EN30 (Ek)

yüzdesi ve toplam hacmi						
Koruma alanlarında olan ya da yüksek biyoçeşitlilik

Sayfa 72-73. Mercan Hidroelektrik

değerine sahip alanlanda sahip olunan, kiralanan,

Santralinin operasyon sahası 1,1 km2’dir.

Tam

		

yönetilen arazilerin yeri ve büyüklüğü						

8

Koruma alanlarındaki ve/veya yüksek biyoçeşitlilik

EN12 (Ana)

		
		
EU13

Sayfa 72-73		

Tam

değerine sahip alanlardaki faaliyet, ürün ve hizmetlerin
biyoçeşitlilik üzerindeki önemli etkilerinin tanımlanması					
Biyoçeşitlilk kapsamınd etkilenen alanların diğer

Sayfa 72-73		

Tam

		 alanlarla karşılaştırılması						
8

EN13 (Ek)

Korunan ya da iyileştirilen doğal yaşam alanları

Sayfa 72-73		

Tam		

8

EN14 (Ek)

Biyo-çeşitlilik üzerindeki etkileri yönetmek için stratejiler,

Sayfa 72-73		

Tam
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Nakliye ve çalışan ulaşımları önemli

Tam

Genel								

	Biyoçeşitlilik								
8

Ürünlerin ve kurumun operasyonlarında kullanılan diğer

mevcut faaliyetler ve gelecek planları						

89
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Türüne göre toplam çevre koruma harcamaları ve yatırımları

Sayfa 13, 66		

Tam		

BMKİS	

GRI	Sosyal Performans (Çalışanlar)		Referans & Açıklamalar	Raporlama
İstihdam								

	LA1 (Ana)	İstihdam tipine, istihdam kontratına ve 		
		

Sayfa 80		

Tam

bölgesine göre toplam işgücü						

6	LA2 (Ana)	Yaş gurubu, cinsiyet ve bölgeye göre toplam
		

Sayfa 82		

Tam

çalışan sayısı ve devir oranı						

EU17	İnşaat, operasyon ve bakım işlerinde çalışan taşeron 	Yapılan işin tabiatına göre çalışma
		

firma çalışanlarının çalışma günleri		

Tam

BMKİS	

GRI	Sosyal Performans (İnsan Hakları)	Referans & Açıklamalar	Raporlandı

	Yatırım ve Satın Alma Uygulamaları						
1-6

HR1 (Ana)	İnsan hakları maddeleri içeren yatırım anlaşmaları

Kanun ve yönetmelikler

Tam

					çerçevesinde 100%.				
1-6

HR2 (Ana)	İnsan hakları ile ilgili taramadan 		

		

geçmiş tedarikçilerin yüzdesi		

					

%0’dır. Sosyal sigorta yasalar

Tam

kapsamında mecburidir.
Taramaya yönelik bir plan

saatleri değişkenlik gösterir. Örneğin

					mevcut değildir.				

					

inşaat işçileri günde 2-3 vardiya ile

1-6

					

haftada 7 gün çalışabilir. Ya da temizlik

	Ayrımcılık Yapmama							

					

ve yemek çalışanları haftada 5 gün

1-2, 6

					

santraldeki mesai saatlerinde çalışır.			

					

EU18	İSG Eğitimi almış taşeron firma çalışanlarının yüzdesi

HR3 (Ek)

HR4 (Ana)

Çalışanlara sağlanan insan hakları içerikli eğitimler

Toplam ayırımcılık vakalarının sayısı ve alınan aksiyonlar

Sayfa 54. Mevcut değildir.

Sayfa 54. Bu konuda herhangi

Tam		

Tam

bir vaka yaşanmamıştır. 			

	Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme						

%100		

Tam		

	LA3 (Ek)

Sadece tam-zamanlı çalışanlara sağlanan menfaatler

Sayfa 54		

Tam		

1-3

	LA15 (Ana)

Doğum izninden sonra işe dönme oranı		

Sayfa 81		

Tam		

		

HR5 (Ana)

Sendikalaşma özgürlüğü uygulanmasının önemli

Herhangi bir risk tespit edilmemiştir.

risk taşıyabildiği operasyonlar		

Kurumsal İlkeler Rehberi Sayfa 7 			

Tam

	İşgücü/ Yönetim İlişkileri							

	Çocuk İşçiliği								

1-3	LA4 (Ana)

Toplu sözleşmelerin kapsadığı çalışan oranı

% 0’dır.		

Tam		

1-2, 5

	LA5 (Ana)

Operasyonel değişiklikler ile ilgili asgari ihbar süresi

Tüm çalışanlarımız için çalışma

Tam

		

HR6 (Ana)

sürelerine bağlı olarak 4857 sayılı

					

iş kanununun 17. maddesi kapsamında

1-2,4

					

ihbar önel süreleri geçerlidir.			

		

HR7 (Ana)

	İş Sağlığı ve Güvenliği							
		

%100		

Tam

edilen toplam işgücünün oranı						

1	LA7 (Ana)	Yaralanma, mesleki hastalık, kayıp gün ve devamsızlık

Sayfa 81		

Sayfa 54, Kurumsal İlkeler

taşıyabilen operasyonlar ve alınan önlemler

Rehberi Sayfa 7				

Tam

Zorla veya Zorunlu Tutarak Çalıştırma						

					

1	LA6 (Ek)	İşçi sağlığı ve güvenliği komitelerinde temsil

Çocuk işçi çalıştırma ile ilgili olarak önemli risk

Tam

Zorla işgücü çalıştırma ile ilgili olarak önemli risk

Herhangi bir risk yoktur. Sayfa 54

Tam

taşıyabilen operasyonlar ve alınan önlemler					

Güvenlik Uygulamaları							
1-2

HR8 (Ek)	İnsan hakları ile ilgili politikalar ve prosedürlerle

		

Böyle bir eğitim planlanı mevcut değildir. Tam

ilgili eğitilen güvenlik personeli yüzdesi %0 ‘dır. 					

	Yerli Hakları								

		

oranları ve iş ile bağlantılı ölüm sayısı						

1-2

1	LA8 (Ana)

Ciddi hastalıkların önlenmesine yönelik uygulamadaki

	Değerlendirme								

Sayfa 50 		

Tam

HR9 (Ek)	Yerel halkın haklarının ihlali ile ilgili vakalar

Herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Tam		

		

danışmanlık ve risk-kontrol programları						

1	LA9 (Ek)

Ticari sendikalarla resmi anlaşmalardaki

Herhangi bir sendikal anlaşma

		

sağlık ve güvenlik konuları		

bulunmamaktadır.				

					geçirme yapılmamıştır.			

				

	İyileştirme								

Eğitim ve Öğretim
	LA10 (Ana)

Sayfa 53, 80		

Tam		

	LA11 (Ek)	Yetkinlik yönetimi ve ömür-boyu öğrenim programları

Sayfa 53, 80		

Tam		

	LA12 (Ek)

%100		

Tam		

		

Çalışan kategorisine göre yıllık ortalama eğitim saatleri

Tam

Düzenli performans ve kariyer gelişim		

HR10 (Ana)	İnsan haklarına uyum ile ilgili gözden 		
		

HR11 (Ana)	İnsan hakları ihlalleri ile ilgili yapılan ve 		
		

revizyonu alan çalışanların oranı						

	Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği							
1, 6	LA13 (Ana)

Çalışanların cinsiyet, yaş gurubu, 		

		

azınlık gurubu üyeliği durumu						

Sayfa 81		

1, 6	LA14 (Ana)

Çalışan kategorisine göre kadınların 		

erkeklere göre temel maaş oranı						

90
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Sayfa 54		

Tam

		

geçirilen operasyonların yüzdesi		

Tam

91

EKLER

çözümlenen şikayetlerin sayısı		

Operasyonlarımızın %100’ünde

Tam

iş kanunu geçerlidir. Özel bir gözden

Herhangi bir ihlal ya da

Tam

şikayet mevcut değildir.			

BMKİS	

GRI	Sosyal Performans (Toplum)		Referans & Açıklamalar	Raporlama

	Yerel Halk								
SO1 (Ana)
		
EU22

Operasyonların, giriş, işletme ve terk etme

Sayfa 55-59		

Tam

BMKİS	GRI	

Sosyal Performans (Ürün/Hizmet Sorumluluğu)	Referans & Açıklamalar	Raporlama

	Müşteri Sağlığı ve Güvenliği							
1

PR1(Ana)	İyileştirme için ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik 	İlgili değil. Bir değerlendirme

süreçlerinin yerel toplumlar üzerindeki etkileri				

		

etkilerinin değerlendirildiği hayat döngüsü aşamaları

1

Ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkileri ile 	İlgili değil. Bu konuda bir olay

Proje tipine göre fiziksel ya da ekonomik olarak

Hiçbir projemiz kişilerin yer

		

yer değiştirmek zorunda kalan ya da tazminat

değiştirmesi ya da tazminat ödenmesi			

		

ödenen kişilerin sayısı		

ile sonuçlanmamıştır. 			

SO9 (Ana)	Yerel halk üzerinde önemli mevcut veya 		

Sayfa 55-57				

		

yaralanma ya da ölüm vakası, ya da oluşan hastalıkla

potansiyel olumsuz etkisi olan operasyonlar					

		

ilgili devam eden davalar						

		

SO10 (Ana)	Yerel halk üzerindeki olumsuz etkilere yönelik,
		

operasyonlar üzerinde yapılan önleme

		

ve azaltma ölçümleri		

Tam		

PR2 (Ek)

Tam

mevcut değildir.				

		
EU25

PR3 (Ana)
				

		

	Yolsuzluk								
SO2 (Ana)	Yolsuzluk ile ilgili olarak analiz edilen iş birimleri

Bu konuda özel bir analiz yapılmamıştır.

Tam		

10

SO3 (Ana)

100%, Kurumsal İlkeler Rehberi

Tam

10

Organizasyonun yolsuzluk-karşıtı 		

meydana gelmemiştir.			

Grup faaliyeti kaynaklı, halk arasında herhangi bir

Herhangi bir vaka yaşanmamıştır.

Tam

Ürün ve Hizmet Etiketlemesi							

Sayfa 55-57

10

		

Tam

ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumsuzluk vakaları

PR4 (Ek)
		
PR5 (Ek)

Kullanımılarına yönelik bilgi verme ve etiketlenme

Ürün ve hizmetlerimizin

gereksinimine tabi ürün ve hizmetler		

etiketlenme gereksinimi yoktur.			

Tam

Ürün ve hizmet bilgisi ve etiketlemesi ile

Herhangi bir uyumsuzluk

kanunlara uyumsuzluk vakaları		

vakası yaşanmamıştır.			

Müşteri memnuniyeti ile ilgili uygulamalar

Sayfa 43-47		

Tam

Tam		

	Pazarlama İletişimi							

politikaları ile ilgili eğitilen çalışanlar

SO4 (Ana)	Yolsuzluk vakalarında alınan aksiyonlar Herhangi bir yolsuzluk vakası yaşanmamıştır.

Tam		

PR6 (Ana)

Pazarlama iletişimi ile ilgili kanun ve standartlara

Tüm pazarlama iletişimi çalışmaları

uyum için gözetilen programlar		

ulusal mevzuat ve etik kurallar

Tam

Kamu Politikası								

		

Tümü

SO5 (Ana)

Kamu politikası geliştirme faaliyetlerine katılım

					çerçevesinde hayata geçirilmektedir.			

10

SO6 (Ek)

Siyasi partilere ve politikacılara yapılan mali ve ayni katkılar Herhangi bir siyasi kişi/ kuruluşa

Sayfa 19		

					yardım yapmamaktadır.

Tam		
Tam
Tam

Rekabeti Kısıtlayan Davranış							
SO7 (Ek)
		

Rekabet-dışı davranışlar ve tekelci uygulamalar

Açılan dava mevcut değildir.

Tam

ile ilgili açılan hukuk davalarının toplamı						

Uyum								
SO8 (Ana)

Kanunlara uyumsuzluk sonucu alınan önemli cezalar

Herhangi bir ceza alnmamıştır.

PR7 (Ek)

Pazarlama iletişimi ile ilgili kanun ve

Bu yönde bir olay meydana gelmemiştir. Tam		

		 standartlara uyumsuzluk vakaları						
	Müşterinin Kişisel Gizliliği							
1

PR8 (Ek)

		

Müşteri gizliliği ihlali ve müşteri verilerinin kaybı ile

Bu kapsamda bir şikâyet meydana

ilgili olarak doğrulanan şikayetlerin toplam sayısı

gelmemiştir.				

Tam

	Uyum								

Tam		

Ürün ve hizmetlerin temini ve kullanımı ile ilgili

Herhangi bir ceza vakası

		

PR9 (Ana)

kanun ve yönetmeliklere uyumsuzluk 		

meydana gelmemiştir.

		

sonucu alınan önemli cezalar		

Tam

				

Erişim								
EU26	Lisanslı dağıtım bölgelerinde elektrik 		
		

hizmetine ulaşamayan halkın oranı		

EU27	Ödeme yapılmaması sonucu konutlardaki
		

elektrik kesintisi sayısı ve kesinti süreleri		

Türkiye’de elektrik dağıtımını TEDAŞ

Raporlanmadı

ve bağlı kuruluşları yapmaktadır. 			
Bu gösterge Grubumuzun faaliyetleri

Raporlanmadı

ile doğrudan ilgili ya da		

					kontrolümüz altında değildir.			
Elektrik kesintisi sıklığı		

Bu gösterge Grubumuzun faaliyetleri

					

EU28

ile doğrudan ilgili ya da kontrolümüz

Raporlanmadı

					altında değildir.				
Ortalama kesinti süresi		

Bu gösterge Grubumuzun faaliyetleri

					

EU29

ile doğrudan ilgili ya da kontrolümüz

Raporlanmadı

					altında değildir.				
EU30
		

Ortalama santral çalışma süresi oranı, 		İlgili verilerin net olarak toplanması
enerji kaynağına göre		

					

Raporlanmadı

mümkün olmamıştır. Bu göstergenin
net verilerle 2016 yılına kadar

					raporlanması hedeflenmektedir.			
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BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkeleri

GRI Onayı Belgemiz

İnsan Hakları									
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.					
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı. 						
Çalışma Standartları								
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. 						
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. 						
Yolsuzlukla Mücadele								
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.						
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Bu rapor, FSC (Forest Stewardship Council-Ormanları Koruma Konseyi)
sertifikasına sahip kağıtlardan üretilmiştir. FSC, dünyadaki tüm ormanların
sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerine göre yönetilmesini teşvik ederek
orman alanlarının korunmasını amaçlar.
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