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 Bu Rapor Hakkında

Raporun kapsamı ve sınırları
Bu rapor Zorlu Enerji Grubu tarafından yayınlanan 
ilk sürdürülebilirlik raporudur. Zorlu Enerji Grubu’nun 
sürdürülebilirlik performansını çevre, çalışanlar, en 
geniş anlamdaki paydaş kitlesi ve sosyal sorumluluk 
ana eksenlerinde ele alan bu çalışmanın konu başlıkları, 
Zorlu Enerji Grubu’nda gerçekleştirilen sistematik ve 
uluslararası denetime açık çalışmaların ışığında, üst ve 
orta düzey yöneticiler ile yapılan görüşme ve çalışmaların 
sonucunda tespit edilmiştir. Zorlu Enerji Grubu Yönetim 
Kurulu yayınlanan bu rapor hakkında ayrıntılı olarak 
bilgilendirilmiştir. 

Bu rapor, 5. sayfada detayları sunulan şirketlerin 
sürdürülebilirlik performansını bir bütün olarak ele 
almaktadır. Bu durumun tek istisnasını 11. sayfada verilen 
Performansımızdan Satırbaşları tablosunda sunulan veriler 
oluşturmaktadır. (bk. ilgili tablo dipnotları)

Raporlama dönemi
Bu rapor, aksi belirtilmediği sürece, 1 Ocak 2009 - 30 Haziran 
2010 dönemini kapsamaktadır. Raporda yer alan veriler 
ve bilgiler Zorlu Enerji Grubu’nun ileride yayınlayacağı 
sürdürülebilirlik raporları için kıyaslama ölçütü oluşturacaktır.

Raporlama döngüsü
Zorlu Enerji Grubu sürdürülebilirlik performansını 18 aylık 
dönemlerde raporlamayı hedeflemektedir. Grup, sonraki 
sürdürülebilirlik raporunu 2012 yılının ilk çeyreğinde 
yayınlamayı öngörmektedir. 

GRI ilkeleri
Zorlu Enerji Grubu’nun bu raporu uluslararası raporlama 
standardı Global Reporting Initiative (GRI) G3 ilkelerinin 
kılavuzluğunda hazırlanmıştır. Rapor, G3 İlkelerine göre ve  
C düzeyi gerekliliklerine uygundur. GRI Raporlama İlkeleri için  
bk. http://www.globalreporting.org 

GRI İndeksi ve Performans Göstergeleri sayfa 45-47’de 
sunulmuştur. 

Grubun paydaş kitlesini oluşturan 
• hissedarlar,
• yatırımcılar,
• müşteriler,
• çalışanlar,
• medya,
• yatırımların bulunduğu bölgelerdeki yerel 

halk,
• sivil toplum kuruluşları (STK) 
ile yürütülen olağan günlük ilişkilerinden elde 
edilen bulgular bu çalışma için değerli bir veri 
tabanı ve referans noktası oluşturmuştur. 

Raporun yayın şekli
Zorlu Enerji Grubu Sürdürülebilirlik Raporu, Türkçe ve 
İngilizce dillerinde yayınlanmıştır. Rapor, Zorlu Enerji 
Grubu’nun çevre politikaları kapsamında matbu  
olarak üretilmemiş olup elektronik sürümü   
www.zorluenerji.com.tr web sitesinde indirilebilir bir   
PDF dosyası olarak yer almaktadır.
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Yenilenebilir Enerji = Sürdürülebilir Bir Dünya

Zorlu Enerji Grubu, yerel ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı yatırımları ile yalnızca paydaşları için değer 
üretmekle kalmamış, hizmet sunduğu toplum için yürüttüğü 
çalışmalarla da sorumlu bir kurumsal vatandaş olduğunu 
ortaya koymuştur. 

Daha iyi bir gelecek için yapılan yatırımların sürdürülebilir 
büyümenin en önemli yapı taşları olduğuna inanan Zorlu 
Enerji Grubu, verimli ve kaliteli enerji üretimi yaparak ülke 
ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamakta ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarından azami ölçüde faydalanarak dünyanın 
geleceğine yatırım yapmaktadır.
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Sayfa 2

Hayallerimiz büyük, hedeflerimiz de... 

Hızla yükselen dünya nüfusuyla birlikte ihtiyaçların artması, buna 
karşın kaynakların sınırlı oluşu ve iklim değişikliğinin etkilerini 
göstermeye başlaması nedeniyle enerji sektörünün misyonu global 
ölçüde giderek daha kritik ve önemli bir nitelik kazanmaktadır.
Çevrenin korunmasından kalite standartlarına, çalışan sağlığından 
toplumsal sorunlara kadar pek çok alanda sahip olduğu 
sorumluluğun farkında olan Zorlu Enerji Grubu, yürüttüğü 
faaliyetlerin her aşamasında bu sorumluluğa uygun hareket 
etmektedir. Grup, doğal kaynakların kullanımında sorumlu ve 
duyarlı davranışı ön planda tutmakta, doğayı, kültürü ve insan 
hayatını korumayı öncelik kabul etmektedir.

Zorlu Holding’in Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN-Global Compact) 
kapsamında hareket eden Zorlu Enerji Grubu, gönüllülük esasına 
dayalı 10 ilkenin gereklerini kurulduğu günden bu yana benimsemiş 
ve faaliyet döngüsünde başarıyla içselleştirmiştir. Zorlu Enerji 
Grubu, insan hakları ve çevreye saygı, sağlıklı çalışma ortamının 
oluşturulması, yolsuzlukla mücadele, kaliteli üretim ve sosyal 
sorumluluk bilincini esas alan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni tüm 
çalışmalarında bir kılavuz olarak kabul etmiş olup ülkemizde 
ve sektöründe olduğu gibi dünya çapında örnek bir “kurumsal 
vatandaş” olmayı arzulamaktadır.
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Zorlu Enerji Sürdürülebilir İş Yönetimi 

Global ekonomik kriz, uzun vadede sorumlu ve sürdürülebilir 
iş yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. 

• Etkin bir kurumsal yönetim uygulaması ile paydaşlarına 
katma değer sağlama

• Müşteriler ile güvene dayalı uzun süreli ilişkiler kurma
• Çalışanlarının Gruba olan bağlılığını artırma
• Grubun operasyonlarının çevre ve toplum üzerindeki 

etkisini en aza indirme

Zorlu Enerji Grubu Sürdürülebilirlik Anlayışı

• İyi işleyen bir kurumsal yönetim
• Kalifiye insan kaynağı
• Paydaşlar ile gerçekleştirilen sorumlu iş yapısı
• Çevrenin korunması
• Toplumsal ve kültürel hayata katkı

 Zorlu Enerji Grubu’nun Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Zorlu Enerji 
Grubu

Sürdürülebilirlik 
Öncelikleri

İyi işleyen 
bir 

kurumsal 
yönetim

Kalifiye insan 
kaynağı

Paydaşlar 
ile 

gerçekleştirilen 
sorumlu 
iş yapısı

Çevrenin 
korunması

Toplumsal ve 
kültürel hayata 

katkı
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Zorlu Enerji Grubu, enerji sektörünün 
en güçlü katılımcılarından biridir.



Sayfa 5 Zorlu Enerji 2009 - 2010 / 1. Yarıyılı Sürdürülebilirlik Raporu

 Biz

%100 Bundoran Financial          
           Corporation

  Doğal gaz santralleri         Hidroelektrik santralleri         Rüzgar santrali         Jeotermal santrali          Doğal gaz dağıtım     

Lüleburgaz

Trakya Bölgesi

Bursa

Yalova

Eskişehir

Kayseri

Osmaniye

Gaziantep

Denizli

Ankara
Tokat

Rize

Erzurum

Erzincan

Tunceli

Van

Kars

Zorlu Enerji Grubu

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Grubun İMKB’de kote olan şirketi 

Zorlu Doğal Elektrik 
Üretim A.Ş. (142,6 MW) 

7 Hidroelektrik, 
1 Jeotermal, 
1 Motorin Santrali

Diğer

Zorlu Endüstriyel   
Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz 
Dağıtım

Doğal Gaz Dağıtım

Elektrik Üretimi (595 MW)

%100 5 Doğal Gaz Enerji Santrali Zorlu O&M  Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım

%85 Rotor Elektrik Üretim Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat 
İhracat ve Toptan Ticaret

%80 Zorlu Hidroelektrik Zorlu Doğal Gaz İthalat İhracat 
ve Toptan Ticaret 

%85 Zorlu Rüzgar Enerjisi 
         Elektrik Üretim

%73 Zorlu Jeotermal

Yurt Dışı

Yurt İçi

%51 Rosmiks LLC

%51 Ashdod Energy

*Gaz satışı yapan şirketlerimiz Amity Oil International Pty Ltd. 
ve Zorlu Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 25/08/2010 tarihi itibariyle satılmıştır.

%100 Zorlu Energy Pakistan

%25 Dorad Energy

%51 Ramat Negev Energy

%27 Solad Energy

Genel Merkezi İstanbul’da olan Zorlu Enerji Grubu üretim 
(elektrik ve buhar üretimi), işletme ve bakım, santral yapımı, 
ticaret (elektrik ve doğal gaz ticareti) ve dağıtım (doğal 
gaz) alanlarında faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin çeşitli 
şehirlerinde yapılanmış bulunan Grup, bu raporun yayın 
tarihi itibarıyla Pakistan, İsrail ve Rusya’da devam eden 
yatırımlara ve işbirliklerine sahiptir. Daha fazla bilgi için bk. 
www.zorluenerji.com.tr 

30 Haziran 2010 verilerine göre, Zorlu Enerji Grubu’nun 
amiral gemisi konumundaki Zorlu Enerji Elektrik Üretim 
A.Ş.’nin hisselerinin %32’si İMKB Ulusal Pazarında “ZOREN” 
sembolü ile işlem görmektedir. 

Doğal Gaz Arama + Üretim

%73 Zorlu Petrogas*

%100 Amity Oil*
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Zorlu Enerji Grubu’nun temelleri 1993 yılında Zorlu Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş. ile atılmıştır. Şirket; elektrik üretimi 
ve satışı, doğal gaz ticareti ve dağıtımı, proje sürecinden 
enerji santrallerinin “anahtar teslimi” kurulumu ve uzun 
vadeli bakım ve işletimi hizmetlerine uzanan bütünleşik 
faaliyetleriyle enerji sektörünün farklı alanlarında varlığını 
güçlendirmektedir.

Bünyesindeki;

• 5 doğal gaz santrali, 

• 7 hidroelektrik santrali, 

• 1 jeotermal santrali, 

• 1 rüzgar santrali,

• 1 motorin santrali

ile Grubun toplam kurulu gücü 738 MW’a ulaşmıştır. 

Türkiye’nin yanı sıra, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da enerji 
talebinin arttığı ve özelleştirme çalışmalarının yoğunluk 
kazandığı bölgelerde yatırımlar gerçekleştiren Zorlu Enerji 
Grubu, bölgesel bir güç olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir.

Elektrik üretimine ek olarak doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde 
de etkin bir biçimde yer alan Grup, Trakya ve Gaziantep 
bölgelerinde doğal gaz dağıtımı gerçekleştirmektedir.

Geniş bir coğrafyada, en temel sektörlerden birinde faaliyet 
gösteren Zorlu Enerji Grubu, “toplumla birlikte kazanma” 
ilkesiyle hareket etmektedir.

Zorlu Enerji Grubu, tüm yatırımlarında yasal mevzuat ve 
uluslararası standartlara uymakla birlikte, faaliyetlerinin 
çevreye ve insan yaşamına olan etkilerini en aza indirmek için 
var gücüyle çalışmakta, toplum kalkınmasına katkı sağlamak 
için inşa ettiği ve işlettiği santrallerin çevre dostu olması için 
büyük hassasiyet göstermektedir. Grup, bu anlayışla faaliyet 
gösterdiği bölgenin ekonomik, çevresel ve kültürel gelişimine 
katkıda bulunmak için kalıcı projeler üretmektedir.

Zorlu Enerji Grubu, enerji üretirken aynı zamanda temiz 
bir dünya yaratmanın en önemli yolunun yenilenebilir 
ve yerel kaynakları kullanmak olduğunu düşünmektedir. 
Kurulduğu yıllarda %100 doğal gazdan elektrik üreten Zorlu 
Enerji Grubu’nun 2010 yılı Haziran ayı itibarıyla kurulu 
gücünün yaklaşık %40’ı yenilenebilir enerji kaynaklarından 
oluşmaktadır. Bu oranı yükseltme yönünde sürekli olarak 
kurumsal stratejiler geliştiren Grup, dünyanın geleceğine 
artan oranda katkıda bulunmaya kararlı, sorumlu bir dünya 
vatandaşıdır.

Zorlu Enerji Grubu, enerji üretirken aynı 
zamanda temiz bir dünya yaratmanın en önemli 
yolunun yenilenebilir ve yerel kaynakları 
kullanmak olduğunu düşünmektedir.
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Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve 
Bakım Hizmetleri A.Ş.
Enerji tesisleri işletme ve bakımı alanında kurulan ilk ulusal 
şirket olan Zorlu O&M, Zorlu Enerji’ye ve sektördeki diğer 
enerji şirketlerine bakım ve işletme hizmetleri sağlamak 
amacıyla 2000 yılında faaliyete geçmiştir. Zorlu O&M;
• komple santral bakımı,
• santral işletme,
• komple türbin değişimi,
• sıcak kısım modüllerinin değiştirilmesi,
• kompresör kanatçık tamiri,
• kontrol sistemleri bakımı ve yazılım geliştirme,
• performans ve verim artırma tadilatları 

alanlarında hizmet sunmaktadır.

ISO 9001:2000 (S&Q Mart-CERT), ISO 14001:1996 (BVQI) 
ve OHSAS 18001:1999 (BVQI) Kalite Güvence Sistemi 
sertifikalarına sahip olan Zorlu O&M, iyi eğitilmiş ve 
deneyimli bakım ekibi ile günümüz teknolojilerini kullanarak, 
hızlı ve müşteri odaklı hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri 
İnşaat Ticaret A.Ş.
Zorlu Endüstriyel, uluslararası enerji piyasasında tercih edilen 
bir yüklenici olma hedefiyle 2000 yılında kurulmuştur.

Zorlu Endüstriyel;
• yatırımcılara ön fizibilite çalışmaları,
• mühendislik,
• satın alma,
• anahtar teslimi inşaat ve montaj (EPC-Engineering, 

Procurement and Construction)

hizmetlerini içeren uygun maliyetli ve çevreyle barışık 
çözümler üretmektedir.

Tüm faaliyetlerini ISO 9001-2000 Kalite Güvence Sistemi 
Sertifikası (S&Q Mart-CERT) kapsamında yürüten Zorlu 
Endüstriyel, yapımını başarıyla gerçekleştirdiği tesisler ile 
uluslararası piyasada önemli bir yer edinmiştir. Şirket, Zorlu 
Enerji Grubu’nun yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü tüm 
projelerin EPC sorumluluğunu üstlenmiştir.

Türkiye’nin yanı sıra, Avrupa, 
Asya ve Orta Doğu’da enerji 
talebinin arttığı ve özelleştirme 
çalışmalarının yoğunluk 
kazandığı bölgelerde yatırımlar 
gerçekleştiren Zorlu Enerji Grubu, 
bölgesel bir güç olma yolunda 
emin adımlarla ilerlemektedir.

Zorlu Enerji Grubu’nun Vizyonu, 
Misyonu ve Temel Değerleri 
Vizyonumuz
Enerjinin her dalında Türkiye’de lider, dünyada da bölgesel 
bir güç olmak

Misyonumuz
• Çevreye uyumlu, güvenli, kaliteli, sürdürülebilir enerji 

üretmek ve dağıtmak
• Etkin, pazar ve müşteri odaklı çalışmalarımızla 

hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için 
değer yaratmak

Temel Değerlerimiz

• Kalite Ahlakı
“Yapacaksan en iyisini yap!” felsefesini temel alan 
kalite ahlakımızla, pazar ve rekabet şartları zorlasa bile 
kaliteden ödün vermemeyi, işimizi en iyi şekilde yapmayı 
ön planda tutuyoruz. 

• Akla ve Bilgiye Dayalı Uzmanlık
Faaliyetlerimizi mantıklı ve bilgiye dayanan yaklaşımlarla 
gerçekleştiriyoruz. Her alanda verimli çalışmayı esas 
alıyor, ancak tasarruf adına kalite ahlakından asla ödün 
vermiyoruz.

• Sonuç Odaklı Düşünme 
Projemiz, müşterilerimiz ve ülkemiz için en iyi sonucu 
elde etmek için çalışıyoruz.

• Yeniliklere Dayanan Değişim Felsefesi 
Değişebilme potansiyeline sahip olmak için; daima yeni 
oluşumlar, yeni görüşler, yeni düşünceler, yeni yöntemler 
ve yeni uygulamalara açık bir yaklaşım sergiliyoruz.

• İnsana, Çevreye ve Enerji Kaynaklarına Saygı 
Yatırımlarımızda üretime katkı yaratan, istihdam 
olanağı sunan, enerji arzındaki sürekliliği sağlayan; 
doğaya, kültüre ve insan yaşamına saygılı projeler 
üretmeyi hedefliyoruz. Doğal kaynakların ve kültürel 
değerlerimizin geleceğe aktarılması için sorumlu hareket 
ediyoruz. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları ile yeni 
teknolojilere büyük önem veriyoruz.

• Kalıcılık ve Süreklilik
Enerji sektörü, kaynakların iyi yönetilebilmesi ve sürekli 
bir enerji arzı için kamusal sorumluluk ve kalıcı yatırımlar 
gerektirir. Bu bilinçle, tüm yatırımlarımızda ileriye 
bakarak geleceğe dönük tasarımları hayata geçirmek için 
çalışıyoruz.
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Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Santralleri*

Lüleburgaz Santrali
Türü
Doğal Gaz Kojenerasyon Santrali

Kapasitesi
115,3 MW Elektrik + 162 ton/saat Buhar

Bursa Santrali
(Organize Sanayi Bölgesi)

Türü
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali

Kapasitesi
90 MW Elektrik

Kayseri Santrali
(Organize Sanayi Bölgesi)

Türü
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali

Kapasitesi
188,5 MW Elektrik
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* 2009 yılı sonu itibarıyla

Yalova Santrali
(İpek Kağıt - Altınova)

Türü
Doğal Gaz Kojenerasyon Santrali

Kapasitesi
15,9 MW Elektrik + 30 ton/saat Buhar

Rüzgar Santrali
Gökçedağ Rüzgar Santrali 
(Osmaniye)

Türü
Yenilenebilir Rüzgar Santrali

Kapasitesi
135 MW Elektrik

Ankara Santrali
(Organize Sanayi Bölgesi)

Türü
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali

Kapasitesi
50,3 MW Elektrik
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Global ekonomik krizin etkili olduğu 
2009 yılında Zorlu Enerji Elektrik Üretim 
sermayesini %244,9 oranında artırarak 
büyük bir başarıya imza atmıştır.
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Performansımızdan Satırbaşları

Satışlar (Zorlu Enerji Grubu) 2008* 2009 2010 / 1. Yarıyıl
Elektrik (kWh) 2.739.111.148 2.655.375.429 1.352.507.497
Buhar (ton) 745.677 576.138 308.373
Doğal Gaz (S/m3) 88.330.657 95.837.553 97.440.972
Finansal (Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.) (milyon dolar)       
Satış Gelirleri 410,9 353,8 169,3
Brüt Kâr 82,1 83,0 17,3
Faaliyet Kârı 35,8 173 3,1
VAFÖK 64,0 201,3 29,4
Net Dönem Kârı (260,1) 63,3 (17,1)
Aktifler 1.714,6 1.603,5 1.568,1
Özsermaye -0,2 152,3 110,0
Net Borç 1.177,9 888,2 860,0
Brüt Kâr Marjı (%) 20,0 23,5 10,2
VAFÖK Marjı (%) 15,6 56,9 17,4

Santraller 2009 2010 / 1. Yarıyıl
Bursa 526.432.192 226.188.328
Ankara 288.386.321 91.896.217
Kayseri 875.588.352 315.230.060
Lüleburgaz 454.375.666 222.020.547
Yalova 100.417.771 51.135.579
Toplam ZOREN  2.245.200.302 906.470.731
Kuzgun 25.916.942 37.290.885
Tercan 49.128.379 49.757.680
Mercan 92.823.261 53.140.066
İkizdere 125.882.350 66.666.552
Çıldır 34.815.014 20.162.709
Beyköy 59.548.010 18.612.210
Denizli Jeotermal 94.691.614 40.752.254
Van Engil 44.120 0
Ataköy 1.687.946 4.518.127
Toplam ZDÜAŞ  493.714.460 290.900.483
Toplam Rotor 20.128.714 125.426.910
Toplam Üretim 2.759.043.476 1.322.798.124

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 24.06.2009 tarihinde mali 
yapısını daha da güçlendirmek amacıyla, 500 milyon TL kayıtlı 
sermaye tavanı içerisinde, Şirketin çıkarılmış sermayesini 
nakit karşılığı 200.000.000 TL artırma kararı almıştır. 
Böylece şirketin 81.665.350 TL olan sermayesi %244,9 

oranında artarak 281.665.350 TL’ye yükselmiştir. Sermaye 
artırımı ile beraber Zorlu Enerji Grubu, mali yapısını daha 
da sağlamlaştırmış ve paydaşlarının Gruba duyduğu güveni 
pekiştirmiştir.

2009 yılına ait yukarıda sunulan finansal göstergeler 23.06.2009 tarihinde gerçekleşen iştirak satışları nedeniyle sürdürülen faaliyetlere ilişkin sonuçları içermektedir. 
* 2009 yılı finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından 2008 yılına ilişkin karşılaştırmalı bilgiler ise bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir.

Zorlu Enerji Grubu Santralleri, 2009 yılında yaklaşık 
2,8 milyar kWh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.

(2009 - 2010 /1. Yarıyıl)

Zorlu Enerji Grubu enerji santralleri üretim göstergeleri (2009 - 2010 /1. Yarıyıl - kWh)



2009 - 2010 / 1. Yarıyılı Sürdürülebilirlik RaporuSayfa 12

Değerli paydaşlarımız, 

İklim değişikliği, yenilenebilir enerji, düşük karbon 
ekonomisi, global kriz, küreselleşme ve dünyamızın 
geleceğinin yoğun olarak tartışıldığı bir ortamda ilk 
sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlamış olmayı önemli 
bir gelişme olarak görüyoruz. 

Zorlu Enerji Grubu yukarıda sıraladığımız kilit konuları son 
derece ciddiye almaktadır. Grubumuz bu konu başlıklarını 
günlük işinin icrası esnasında göz önünde tutmakta ve 
aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek stratejileri, aynı 
olguların ortaya koyduğu gerçekler, fırsatlar ve tehditler 
kapsamında geliştirmektedir. Sürdürülebilirlik ve sorumluluk 
sahibi kurumsal vatandaşlık Zorlu Enerji Grubu’nda davranış 
ve iş yapış şeklinin temel belirleyicileri arasında yer 
almaktadır. Sektöründe örnek bir insan kaynağı yapısı ve iç 
kapasite geliştirmiş bulunan Grubumuzda sürdürülebilirlik, 
strateji ve politikalarımızın odağı haline gelmiştir. 

Zorlu Enerji Grubu, kaynakta ve hizmette çeşitlilik 
stratejisine dayalı bütünleşik faaliyetleriyle Türkiye’de 
enerji sektörünün en güçlü katılımcılarından biridir. 

Zorlu Enerji Grubu ulusal ve uluslararası arenada 
gücünü pekiştirmek amacıyla stratejilerini iki eksende 
şekillendirmektedir:
• Enerji sektörünün farklı alanlarında etkin hizmet
• Geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen projeler

Grubumuz, elektrik üretiminin yanı sıra, Trakya ve Gaziantep 
bölgelerinde doğal gaz dağıtımını da gerçekleştirmekte, 
çeşitlendirilmiş faaliyet karması ile ekonomik sürdürülebilirliği 
hayata geçirmektedir. Grup, Türkiye’nin yanı sıra, Avrupa, 
Asya ve Orta Doğu’da enerji talebinin ve özelleştirme 
çalışmalarının hızla arttığı pazarlarda fırsatları değerlendirmek 
ve bölgesel bir güç konumuna gelmek üzere faaliyet 
göstermektedir. Rusya, Pakistan ve İsrail’de yürütülen 
projeler Grubun bu hedefine yönelik gerçekleştirdiği stratejik 
atılımlardır. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği açısından 
enerji sektöründeki üretim faaliyetlerinin çevresel 
etkilerinin azaltılması önümüzdeki dönemin en 
kritik gündem maddelerinden biri olarak karşımıza 
çıkacaktır. 

 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
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Değerli paydaşlarımız,

2009 yılı faaliyet raporumuzda da değindiğimiz üzere, 
enerjide arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma 
kavramları dünyanın ve ülkemizin önde gelen gündem 
maddeleri olmaya devam etmektedir. 

Artan enerji ihtiyacı ve konvansiyonel enerji kaynaklarına 
bağımlılığın yakın gelecekte devam edecek olması, buna 
rağmen yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılmaması 
ve yeni enerji teknolojileri alanındaki gelişmelerin artan talebi 
karşılayabilecek ticari gelişimden henüz uzak oluşu, ülkelerin 
enerji arz güvenliği konusundaki kaygılarını her geçen gün 
daha da artırmaktadır.

Türkiye’nin kaynak çeşitliliğini ve yerli kaynakların azami 
ölçüde kullanımını esas alan sürdürülebilir enerji politikalarının 
uygulanması ve aynı zamanda başta rüzgar olmak üzere 
yenilenebilir kaynaklara yönelinmesi arz güvenliğinin 
sağlanmasında kilit öneme sahiptir.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği açısından enerji 
sektöründeki üretim faaliyetlerinin çevresel etkilerinin 
azaltılması önümüzdeki dönemin en kritik gündem 
maddelerinden biri olarak karşımıza çıkacaktır. Bu olumsuz 
etkilerin giderilmesi yine enerji sektörü katılımcılarının bilinçli 
ve kararlı çabalarına bağlı olacaktır. Enerji sektörü kaynaklı 
ve sera etkisi yapan gaz emisyonlarının, 28,8 milyar ton CO

2
 

eşdeğerinden 2030’da 40,2 milyar ton düzeyine ulaşacağı 
hesaplanmaktadır.

Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki Zorlu Enerji Grubu 
faaliyet gösterdiği tüm iş alanlarında ve coğrafyalarda, gerek 
enerji üreticisi gerekse hizmet sağlayıcı rolleriyle, emisyonların 
azaltılması ve kaynakların en doğru şekilde kullanımı 
konularında yerli ve yabancı kamuoyunun olduğu kadar 
müşterilerinin, çalışanlarının ve en geniş anlamdaki paydaş 
kitlesini oluşturan toplumun takdirini toplayan çalışmalara 
imza atmaktadır. 

Zorlu Enerji Grubu, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine 
geçiş sürecinde ihtiyaç duyacağı temiz ve yenilenebilir 
enerjinin üretiminde iddialı bir aktör olmaya hazırdır ve bu 
konuda gerekli olan içsel kapasiteye ve yetkinliklere sahip bir 
kurumdur. 

Zorlu Enerji Grubu, toplumla birlikte kazanma ilkesiyle 
hareket etmekte, yatırımlarının çevreye ve sosyal 
hayata zarar vermemesine özen göstermekte, faaliyette 
bulunduğu bölgenin yalnızca ekonomik olarak değil, 
çevresel, kültürel ve sosyal anlamda da gelişmesi yönünde 
çaba sarf etmektedir.

Raporumuzun farklı başlıkları altında detaylı bir şekilde 
sunulduğu üzere, Zorlu Enerji Grubu sürdürülebilirlik anlayışı 
iyi işleyen bir kurumsal yönetim; kalifiye insan kaynağı; 
müşteriler, tedarikçiler ve işbirliği yapılan kurumlar ile 
gerçekleştirilen sorumlu iş yapısı; çevrenin korunması ile 
toplumsal ve kültürel hayata katkı etrafında şekillenmektedir.

Zorlu Enerji Grubu, üzerine düşen sorumlulukla, çevreyle dost, 
yerli kaynakların kullanımına öncelik veren ve sürdürülebilir 
ekonomik değerler yaratan kalıcı projelere imza atmaya 
kararlılıkla devam edecektir. Mesajımın giriş cümlesinde 
ifade ettiğim temel konular karşısında sorumluluk sahibi 
bir kurumsal vatandaş olarak davranabildiğimiz ölçüde, 
sürdürülebilir bir geleceğin inşasında rol oynayacak ve tüm 
paydaşlarımızı için değer üretmeye devam edeceğiz.

Zeki Zorlu, 
Zorlu Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul, Haziran 2010

Zorlu Enerji Grubu, Türkiye’nin düşük 
karbon ekonomisine geçiş sürecinde 
ihtiyaç duyacağı temiz ve yenilenebilir 
enerjinin üretiminde iddialı bir aktör 
olmaya hazırdır ve bu konuda gerekli 
olan içsel kapasiteye ve yetkinliklere 
sahip bir kurumdur.
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Sürdürülebilirlik, Zorlu Enerji Grubu ve paydaşları için 
kalıcı ve sürekli değer üretmekle ilgili temel bir konudur. 

Ürettiğimiz değeri, Türkiye ekonomisine, çevreye ve topluma 
sağladığımız fayda ile ölçüyoruz. Sürdürülebilirlik aynı 
zamanda hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız, hizmet sunum 
sürecimiz ve Grubumuz kapsamındaki iş pratiklerimizin 
bütünüyle de ilişkilidir. 

Stratejik perspektifimizi Grubun en üst seviyesinde belirliyor; 
sürdürülebilirliğin işimize entegre edilmesini ve günlük 
hayatımızın vazgeçilmez bir öğesine dönüşmesini insan 
kaynağımızın tümünün gönüllü katılımı ile mümkün hale 
getiriyoruz.

Zorlu Enerji Grubu’nda uyguladığımız yöntem, Grup çapında 
belirlenen strateji ve politikaların iş kolları ve üniteler 
bazında sahiplenilmesi ve icrasıdır. Bu yaklaşımımız yönetim 
kurulu ve üst yönetimimizin taahhüdü ve kılavuzluğu 
çerçevesinde ortaya çıkmakta; iş kollarımız ve ünitelerimiz için 
sürdürülebilirlik hedef ve aksiyon planları belirlenmektedir. 
Sürdürülebilirlik önceliklerimizin hayata geçirilmesinde, iş 
kolu ve ünitelerimiz bazında sahiplenme, eğitim ve verilerin 
derlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Sürdürülebilirlik, risk ve olanakları doğru tanımlamamızda 
çok değerli bir araç olarak rol oynamakta ve 
aksiyonlarımız için sağlam bir temel oluşturmaktadır. 

İklim değişikliği ve enerji üretimi arasındaki kritik 
ilişkinin bilincinde bir kurumsal vatandaş olarak 
büyük sorumlulukla hareket ediyor ve yenilenebilir 
enerji üretiminin örnek uygulamalarına imza atmaya 
devam ediyoruz.

 Grup Başkanı’nın Mesajı
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de müşterilerimiz, 
iş ortaklarımız ve toplumun genelinde çevresel ve sosyal 
konularda güçlenen bir duyarlılık gözlüyoruz. İklim değişikliği 
bu konuların arasında üst sıralarda yer almaktadır. 

İklim değişikliği ve enerji üretimi arasındaki kritik ilişkinin 
bilincinde bir kurumsal vatandaş olarak büyük sorumlulukla 
hareket ediyor ve yenilenebilir enerji üretiminin örnek 
uygulamalarına imza atmaya devam ediyoruz. İklim 
değişikliği ve çevre eksenlerinde sahip olduğumuz 
sorumluluğu paylaşıyor ve paydaş kitlemizin bilinçlenmesine 
yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. Karşı karşıya 
bulunduğumuz tehdidi önlemenin tek yolunun dünya çapında 
bireylerin ve kurumların ortak bir bilinçle hareket etmesinden 
ve ortak stratejiler geliştirmesinden geçtiğini biliyoruz. 

Çevrenin korunmasından kalite standartlarına, çalışan 
sağlığından toplumsal sorunlara kadar pek çok alanda sahip 
olduğumuz sorumluluğun farkındalığı ile yürüttüğümüz 
faaliyetlerin her aşamasında doğru adım atma çabası 
içindeyiz. Grubumuz, doğal kaynakların kullanımında sorumlu 
ve duyarlı davranışı ön planda tutmakta, doğayı, kültürü ve 
insan hayatını korumayı öncelik kabul etmektedir.

Zorlu Holding’in Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN-Global 
Compact) kapsamında hareket eden Zorlu Enerji Grubu, 
gönüllülük esasına dayalı 10 ilkenin gereklerini benimsemiş 
ve faaliyet döngüsünde başarıyla içselleştirmiştir. Zorlu 
Enerji Grubu, insan hakları ve çevreye saygı, sağlıklı çalışma 
ortamının oluşturulması, yolsuzlukla mücadele, kaliteli üretim 
ve sosyal sorumluluk bilincini tüm çalışmalarında bir kılavuz 
olarak kabul etmiştir. 

Zorlu Enerji Grubu ülkemizde ve sektöründe olduğu gibi dünya 
çapında örnek bir “kurumsal vatandaş” olmayı arzulamaktadır.

Murat Sungur Bursa,
Zorlu Enerji Grubu Başkanı

İstanbul, Haziran 2010

Grubumuz, doğal kaynakların 
kullanımında sorumlu
ve duyarlı davranışı ön planda 
tutmakta, doğayı, kültürü ve
insan hayatını korumayı öncelik 
kabul etmektedir.
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Zeki ZORLU 
Yönetim Kurulu Başkanı

(1939 - Denizli) Çalışma hayatına 
tekstil sektöründe aile şirketinde 
başladı ve ilk tekstil mağazasını 
Trabzon’da açtı. 1976 yılında 
Korteks’i kuran Zeki Zorlu, Denizli 
Babadağ’da başlayıp İstanbul’da 
devam eden iş hayatında bugün  
25.000 çalışan ve 60 şirketi 
bünyesinde bulunduran Zorlu 
Holding’in temellerini attı. Zorlu 
Grubu tekstil sektöründeki yeni 
yatırımlarının yanı sıra 1994 yılında 
satın alınan Vestel ile elektronik ve 
beyaz eşya, 1996 yılında enerji ve 
2006 yılında gayrimenkul sektörüne 
girdi. Zeki Zorlu, Zorlu Holding’in 
Yönetim Kurulu Eş Başkanlığı 
görevinin yanında Grubun tekstil ve 
enerji sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlerinin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı da yürütmektedir.

Olgun ZORLU 
Yönetim Kurulu Üyesi

(1965 - Trabzon) Olgun Zorlu 
İngiltere’de tamamladığı yüksek 
öğreniminin ardından 1986 yılında 
iş hayatına atılarak Zorlu Grubu’nun 
tekstil şirketlerinde yöneticilik 
deneyimi kazanmıştır. 1998 yılından 
itibaren Zorlu Holding Yönetim 
Kurulu üyesi olarak görev yapmaya 
başlamıştır. Zorlu Enerji A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra halen 
Zorlu Holding ve şirketlerinin 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de 
yürütmektedir.

Melih E. ARAZ   
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(1948 - İstanbul) Melih E. Araz, 
1972 yılında Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 
mezun oldu. Kelley School of 
Business, Indiana University’de 
MBA yaptıktan sonra, Harvard 
Business School’da “Üst Düzey 
Yönetim” konusunda eğitim aldı. 
Kariyerine Citibank N.A.’nın Türkiye 
organizasyonunda başlayan Araz, 
bankanın İstanbul, İzmir, Bahreyn, 
Atina ve New York birimlerinde 
üst düzey görevlerde bulundu ve 
Citibank organizasyonunun kuruluş 
ve genişleme aşamalarında önemli 
sorumluluklar üstlendi. Daha sonra 
İnterbank A.Ş.’de CEO/Genel 
Müdür olarak görev yapan Araz, 
İnterbank’ın ülkemizin kurumsal ve 
yatırım bankacılığı alanında saygın 
bir konuma gelmesinde liderlik 
yaptı. Melih E. Araz halen çeşitli 
şirketlere finans ve stratejik yönetim 
konularında danışmanlık yapmakta 
ve Zorlu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra, 
Ata Yatırım A.Ş.’de Murahhas Aza, 
Şenocak Holding A.Ş, Klimasan A.Ş., 
İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş. 
ve Entegre A.Ş.’de Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

 Yönetim Kurulu
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Burak İ. OKAY 
Yönetim Kurulu Üyesi

(1967 - Ankara) Burak İ. Okay, 
1990 yılında Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu. New York’ta tamamladığı 
uluslararası hukuk sertifikası 
programı sonrası Türkiye İş Bankası 
Hukuk Müşavirliği’nde çalışmaya 
başladı. Ardından sırasıyla Garanti 
Bankası, MNG Bank, Nortel Networks 
Netaş’ta çalıştı ve Bener Hukuk 
Bürosu’nda yöneticilik yaptı. 2006 
yılında Zorlu Grubu’na katılarak 
Grubun tüm şirketlerine hizmet veren 
hukuk bölümünün yapılandırılmasını 
sağlayan Okay, Grubun Hukuk 
Koordinatörlüğü’nün yanı sıra 
2007’den itibaren Zorlu Enerji Grubu 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmaktadır.

Prof Dr. A. Can TUNCAY
Yönetim Kurulu Üyesi

(1944 - Ankara) A. Can Tuncay, 1966 
yılında Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık 
stajını tamamladıktan sonra 1968 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde akademik kariyerine 
başladı. 1975’te hukuk doktoru, 
1980 yılında da hukuk doçenti oldu. 
1988’de profesör olan Tuncay, 32 
yıl İstanbul Hukuk Fakültesi’nde İş 
ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim 
Dalı’nda ders verdikten sonra 2000 
yılında emekliliğini isteyerek İstanbul 
Üniversitesi’nden ayrıldı. 2006 
yılında Zorlu Enerji Grubu Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne getirilen Tuncay, 
2003 yılından itibaren Bahçeşehir 
Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim 
üyeliği yapmakta olup 2009 yılı Ekim 
ayında aynı fakültenin dekanlığına 
atanmıştır. A. Can Tuncay yerli 
ve yabancı birçok şirkete hukuk 
danışmanlığı da yapmaktadır. 

Murat Sungur BURSA
Yönetim Kurulu Üyesi

(1954 - Mersin) Murat Sungur 
Bursa, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Bölümü’nden 
1977 yılında mezun oldu. Amerikan 
Hobart School of Welding 
Technology’deki eğitiminin ardından, 
1983 yılında Gazi Üniversitesi, 
İşletme İdaresi Üretim Yönetimi’nde 
yüksek lisansını tamamladı. Murat 
Sungur Bursa, çalışma hayatına 
1977 yılında Sınai Eğitim ve 
Geliştirme Merkezi (SEGEM) Genel 
Müdürlüğü’nde Makine Mühendisi 
olarak başladı. 1986-1991 yılları 
arasında kamu sektöründe çeşitli 
görevler yürüten Bursa, 1991-1994 
tarihleri arasında Çevre Bakanlığı 
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve 
Planlama Birimi Genel Müdürü oldu. 
Murat Sungur Bursa, 1995-1998 
yılları arasında önce Çevre Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcılığı’na, ardından 
da Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı’na 
atandı. 2003’te Başbakanlık “Proje 
Uygulama Birimi” Direktörü olan 
Bursa, 2006 yılında Zorlu Enerji 
Grubu Başkanlığı görevine getirildi. 
Halen Zorlu Enerji Grubu Başkanlığı 
ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 
yürütmektedir.   

Selen ZORLU MELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

(1975 - Trabzon) Selen Zorlu 
Melik, Uludağ Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma 
yaşamına 1998 yılında Denizbank’ta 
başladı. Denizbank Bursa Şubesi’ndeki 
stajın ardından 1999 yılında aynı 
bankada Management Trainee 
(MT) programına katıldı. Denizbank 
Genel Müdürlüğü’nde çeşitli 
görevlerde bulunduktan sonra 2001 
yılında California Üniversitesi’nde 
(ABD-Berkley) Pazarlama Diploma 
Programı’na katıldı. 2002 yılında 
Korteks İplik Fabrikası’nda çalışmaya 
başlayan Selen Zorlu Melik, 2004 
yılında Korteks Yönetim Kurulu 
Üyeliği’ne atandı. 2005 yılından 
bu yana Zorlu Enerji Grubu Başkan 
Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevini yürütmektedir. 
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Bülent ÇİLİNGİR  
Satınalma ve Lojistik Direktörü 

(1963 - Ankara) Bülent Çilingir, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden 1985 
yılında mezun oldu. Aynı üniversitede 
yüksek lisansını tamamladı. Çalışma 
yaşamına 1985 yılında Kutlutaş 
İnşaat’ta proje mühendisi olarak 
başladı. 1989 - 2003 yılları arasında 
Bayındır Holding, Bayındır İnşaat, 
Erel Teknoloji Grubu’nun farklı 
birimlerinde yönetici olarak görev 
yaptı. 2003’te enerji yatırımları 
konusunda danışman olarak 
çalışmaya başladı. 2006’da Zorlu 
Enerji Grubu’na katılan Çilingir,  
Satın Alma ve Lojistik Direktörü 
olarak görev yapmaktadır.  

Tansel VARAN
İnsan Kaynakları ve Kurumsal 
İletişim Direktörü

(1970 - İstanbul) A. Tansel Varan, 
İstanbul Üniversitesi Maliye 
Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek 
lisansını Viyana Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nde yaptı. 1997 yılında 
California Üniversitesi’nde (ABD- 
Berkeley) İş İngilizcesi ve İnternet 
sertifika programına katıldı. Çalışma 
yaşamına Anadolu Grubu’nda 
Management Trainee (MT) olarak 
başladı ve farklı birimlerde yönetici 
olarak görev yaptı. 2002-2005 
yılları arasında Doğan Grubu ve 
Ak-Al Tekstil’de İnsan Kaynakları 
Müdürü olarak çalıştı. Aralık 2005’te 
Zorlu Enerji Grubu’na katılan Varan, 
halihazırda İnsan Kaynakları ve 
Kurumsal İletişim Direktörü olarak 
görev yapmaktadır.

Murat Sungur BURSA 
Grup Başkanı, Yönetim Kurulu 
Üyesi

Sn. Bursa’nın özgeçmişi sayfa 17’de 
Yönetim Kurulu bölümünde yer 
almaktadır.

Selen Zorlu MELİK   
Grup Başkan Yardımcısı, 
Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Melik’in özgeçmişi sayfa 17’de 
Yönetim Kurulu bölümünde yer 
almaktadır.

Arif ÖZOZAN 
Genel Müdür

(1969 - Ankara) Arif Özozan, 1991 
yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği’nden 
mezun olmuş, 1993 yılında Catholic 
University of Leuven-Belçika’da 
MBA programını tamamlamış ve 
1995 yılında The Free University 
of Brussels-Belçika’da Uluslararası 
Finans ve İşletme bölümünde yüksek 
lisans ve doktora çalışmalarını 
gerçekleştirmiştir.
 
İş hayatına 1993 yılında Unit 
International Belçika’da başlayan 
Özozan, sırasıyla Proje Finansman 
Müdür Yardımcısı, İş Geliştirme 
Müdürü, Proje Müdürü ve Proje 
Direktörü görevlerinde bulunmuş; 
2003-2004 yılları arasında aynı 
şirkette Doğu Avrupa, Türkiye, Kuzey 
Afrika ve Orta Doğu bölgelerindeki 
enerji santrali yatırımlarından 
sorumlu İcra Kurulu Üyeliğini 
yürütmüştür. 2004-2006 yılları 
arasında Tynagh Energy İrlanda’da 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Üyeliği; sonrasında ise Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini 
üstlenmiştir. 2006 yılında Türkiye’ye 
dönen Arif Özozan, GAMA Enerji’de 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdür olarak çalışmıştır. Özozan,   
1 Ağustos 2010 tarihinde Zorlu Enerji 
Elektrik Üretim’de Genel Müdürlük 
görevine atanmıştır.* 

*Sayın Arif Özozan, Zorlu Enerji
Elektrik Üretim’de Genel Müdürlük
görevine 1 Ağustos 2010 tarihinde 
atanmıştır.

İ. Sinan AK
Finans Genel Müdür Yardımcısı

(1971 - Ankara) İ. Sinan Ak, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nden mezun oldu. Çalışma 
yaşamına Evgin Yatırım Menkul 
Değerler’de yatırım uzmanı olarak 
başladı. Ardından, ABD’deki Old 
Dominion University’de MBA yaptı. 
2000-2002 yılları arasında Vestel 
Komünikasyon’da Finans Şefi, 
2002-2006 yılları arasında ise Vestel 
Beyaz Eşya’da Finans Müdürü olarak 
çalışan Ak, 2006 yılında Zorlu Enerji 
Grubu’na katıldı. Halen Zorlu Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 

Serhat ŞİMŞEK  
Üretim ve Ticaret Genel Müdür 
Yardımcısı

(1968 - Elazığ) Serhat Şimşek, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nden 1990 
yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 
Tekfen’de mühendis olarak başladı. 
Daha sonra Temel Su, Shell ve 
Trakya İplik’in farklı birimlerinde 
yönetici olarak görev yaptı. 2001 
yılında Zorlu Enerji Grubu’na katılan 
Şimşek, 2007’den bu yana Zorlu 
Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Üretim 
ve Ticaret Genel Müdür Yardımcılığı 
görevini yürütmektedir.

Gökmen TOPUZ   
Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı

(1972 - İstanbul) Gökmen Topuz, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nden 1995 
yılında mezun oldu. Yeditepe 
Üniversitesi’nde MBA yaptı. Çalışma 
yaşamına MAN Enerji Sistemleri’nde 
proje yöneticisi olarak başladı. 1998-
2007 yılları arasında Wartsila-Enpa, 
Kale Enerji ve Piramit Enerji’nin 
farklı birimlerinde yönetici olarak 
çalıştı. 2007’den bu yana Zorlu Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş.’de Yatırımlar 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır.

 Üst Yönetim
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Zorlu Enerji Grubu’nda Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik 

Grup, tüm paydaş kitlesi için değer üretmek adına 
faaliyetlerini, organizasyon yapısını ve genel anlamda 
yönetimini şekillendiren bir dizi kurumsal yönetim ilkesi 
oluşturmuştur.

Zorlu Enerji Grubu için kurumsal yönetim ilkelerine olan 
bağlılık ve bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulanması, 
Grubun paydaşları ve daha geniş anlamda toplum için değer 
üretmenin temelini oluşturmaktadır. Grubun sermaye yapısı 
ve etkin, şeffaf ve sorumlu bir kurumsal yönetim anlayışını 
oluşturan ilkeleri hakkında detaylı bilgi Grubun 2009 Faaliyet 
Raporu’ndan http://www.zoren.com.tr/FILES/ZOREN09TR_
FINAL.pdf edinilebilir.

Zorlu Enerji Grubu Yönetim Kurulu, Grubun çevresel ve 
sosyal performansından, kurumsal yönetim uygulamalarından 
ve genel olarak ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlikten 
sorumludur. Zorlu Enerji Grubu Yönetim Kurulu’na bağımsız 
üye seçilmiş olup Kurul toplam 7 üyeden oluşmaktadır. 

Bağımsız üyeler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde 
yer alan bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır. Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ve İcra Başkanlığı görevleri farklı kişiler tarafından 
yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı, icrai bir 
göreve sahip değildir.

Zorlu Enerji Grubu İcra Başkanı (CEO) günlük işin sevk, idare 
ve koordinasyonundan en geniş anlamda, tam yetkili ve 
sorumlu olan kişidir.
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Zorlu Enerji Grubu, temellerini 
müşterilerinin, çalışanlarının ve 
hissedarlarının oluşturduğu geniş bir 
paydaş kitlesine sahiptir.
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Paydaş grubu İlişkinin tanımı ve kapsamı Diyalog platformu

Müşteriler Zorlu Enerji Grubu kurumsal ve bireysel bir müşteri 
kitlesine sahiptir. 

Grup, müşterileriyle 7 gün 24 saat hizmet ilişkisi içinde 
olup Türkiye’nin farklı noktalarındaki santralleri ve dağıtım 
organizasyonu ile faaliyet göstermektedir. 

Çalışanlar Zorlu Enerji Grubu’nun çalışanlarına temel 
sorumluluğu adil ücretlendirme ve çağdaş çalışma 
koşulları sağlamaktır. 

Profesyonel ve kişisel gelişime yönelik eğitim çalışmaları, 
kariyer programları ile yönetim toplantıları, Grup 
çalışanlarının işyeri ile olan etkileşimli ilişkisinin hayata 
geçtiği platformları oluşturmaktadır.

Zorlu Enerji Grubu’nda çalışanlar arası etkin iletişime 
ve Grup içi bilgi paylaşımına olanak sunan intranet 
kullanılmaktadır.

Hissedarlar, yerli ve yabancı yatırımcılar Zorlu Enerji Grubu’nun hissedarlarına ve 
yatırımcılarına karşı sorumluluğu, en iyi ekonomik 
performans ile çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği 
temel alan bir yaklaşımda şekillenmektedir.

Hisseleri İMKB’de işlem gören Zorlu Enerji Grubu’nun 
amiral gemisi konumundaki Zorlu Enerji Elektrik Üretim 
A.Ş. yıllık olağan genel kurulunun yanı sıra hissedar ve 
yatırımcıları ile farklı kanallardan sürekli iletişim halindedir. 

Şirket’in yatırımcı ilişkileri ekibi, Türkiye’de kanun 
koyucunun belirlediği tüm bilgilendirme gereklerini eksiksiz 
olarak yerine getirmekte; yerli ve yabancı yatırımcıları en 
şeffaf ve en doğru biçimde aydınlatmaktadır. Yatırımcı 
İlişkileri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen http://www.
zoren.com.tr/TR/INVESTORS/genel_bilgi.asp ziyaret ediniz.

Hükümet ve düzenleyici kurumlar Türkiye’de enerji sektörü Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından düzenlenmekte, izlenmekte ve 
denetlenmektedir. Zorlu Enerji Grubu, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın yanı sıra Çevre ve Orman 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, EPDK, 
TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla kanun 
ve mevzuatlarda öngörülen yükümlülükleri gereği 
düzenli bir iletişim ve ilişki içindedir.

Zorlu Enerji Grubu; hükümet ve düzenleyici kurumlarla 
istişare toplantıları, konferanslar, paneller ve çalışma 
toplantılarında diyalog kurmakta; kanun ve mevzuatın 
öngördüğü periyodik raporlamaları gerçekleştirmektedir.

STK’lar Zorlu Enerji Grubu, çevresel ve sosyal duyarlılığın 
yüksek olduğu çeşitli alanlarda sivil toplum kuruluşları 
ile yoğun bir iletişim ve işbirliği içindedir. Grup, 
STK’lar ile olan ilişkileri çerçevesinde, başta çevre 
olmak üzere kurumsal sosyal sorumluluk dahilinde 
birçok konuda projeler yürütmekte ve çalışmalara 
katılım sağlamaktadır.

Grup, Türkiye Çevre Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı gibi çeşitli STK’lar ile eğitim programları yürütmekte 
ve çevresel/sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlayan çeşitli 
projeler yoluyla STK’lar ile işbirliği yaparak toplum için 
değer üretmeye devam etmektedir.

Yerel halk Zorlu Enerji Grubu, faaliyet gösterdiği bölgenin sahip 
olduğu kültürel mirası korumayı ve iyileştirmeyi 
görevleri arasında saymakta; toplumsal çıkarları 
el üstünde tutarak yerel halkın duyarlılıklarını 
gözetmektedir.

Grup, faaliyet gösterdiği yörenin halkı ile halk bilgilendirme 
toplantılarında bir araya gelmekte, halkın sorunlarını ve 
beklentilerini tartışmaktadır. Ayrıca, yürütülen çeşitli 
sosyoekonomik araştırmalar yoluyla yerel halkın ihtiyaçları 
tespit edilmekte, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik sosyal 
sorumluluk projeleri gerçekleştirilmektedir.

Medya Zorlu Enerji Grubu, paydaşlarına karşı her zaman 
şeffaf olan bir ekonomik aktör olma hedefiyle Grup 
içindeki faaliyet ve gelişmeleri medya aracılığıyla 
paydaşlarına iletmektedir.

Basın toplantıları, basın duyuruları ve Grup hakkında 
yapılan çeşitli haberler yoluyla Zorlu Enerji Grubu ve 
medya sürekli bir iletişim halindedir.

Grup, paydaşları ile olan ilişkilerin sürekli geliştirilmesinin 
ekonomik ve sosyal performansına büyük katkı sağlayacağına 
inanmaktadır. 

Zorlu Enerji Grubu aralarında enerji sektörünün diğer 
katılımcıları, kamu ve düzenleyici kurumlar, STK’lar ile 

medyanın da yer aldığı geniş bir paydaş kitlesi ile de sürekli 
ilişki halindedir. Sahip olunan bu ilişkiler çerçevesinde Zorlu 
Enerji Grubu, ekonomik ortamın sunduğu sürdürülebilir 
gelişme fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmekte ve 
geliştirdiği işbirlikleriyle ekonomik, sosyal ve çevresel 
kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

 Paydaşlarımız
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Zorlu Enerji Grubu, 1 Nisan - 13 Temmuz 2009 tarihleri 
arasında faaliyetlerinin kamuoyundaki yansımalarını ve 
yarattığı algıyı ölçmek amacıyla bir itibar araştırması 
yaptırmıştır. 

Resmi kurumlar, üniversiteler, STK’lar, medya kuruluşları, rakip 
şirket ve tedarikçiler ile yapılan araştırma kapsamında
• uzmanlık,
• iş süreçleri,
• projelendirme,
• uygulama,
• referanslar,
• güvenilirlik,
• çevreyi koruma-kaynak tasarrufu,
• avantajlar ve dezavantajlar,
• çalışanlarını önemseme
gibi konularda Zorlu Enerji Grubu ve rakipleri hakkındaki 
düşünceler sorgulanmıştır.

İtibar araştırması sonuçlarına göre Zorlu Enerji Grubu, 
sektöründe
• Hakkında bilgiye sahip olunan,
• 2008 yılında haberleri duyulan ve okunan,
• Hakkında olumlu izlenime sahip olunan,
• Haberleri olumlu etki bırakan     

şirket kategorilerinde lider konumdadır.

Sürdürülebilir projeler üreten, çevreye duyarlı 
ve kaynak tasarrufu yapan bir şirket

Zorlu Enerji Grubu, araştırma sonuçlarından yola 
çıkarak oluşturulan itibar endeksinde en yüksek 
değeri alan enerji şirketi olmuştur.

Paydaşların “olumlu izlenime sahip” olarak 
tanımladığı Zorlu Enerji Grubu; paydaşları için 
katma değer üretmeyi sürdürmekte; paydaşları 
ile ilişkilerinin ekonomik, sosyal ve çevresel 
sürdürülebilirliğin temeli olduğuna inanmaktadır.

 Algı değeri

 Başarılı olan

 Haberleri olumlu etki bırakan

 Geçtiğimiz yıl haberi duyulan/okunan

 Hakkında olumlu izlenim olan

 Hakkında bilgiye sahip olunan

 Tanıtımlarına rastlanan

 İlk akla gelen
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Ortalama Zorlu Enerji

Zorlu Enerji Grubu, ekonomik ortamın sunduğu sürdürülebilir 
gelişme fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmekte ve 
geliştirdiği işbirlikleriyle ekonomik, sosyal ve çevresel 
kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

 Enerji Sektörünün En İtibarlı Şirketi
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Yine aynı itibar araştırmasına göre paydaşlar için bir enerji 
şirketinde bulunması gereken en önemli özellikler; 
• sürdürülebilir projeler yapması,
• tecrübeli ve uzman olması,
• çevreye duyarlı olması ve kaynak tasarrufu yapması,
• çalışanların haklarına saygılı olması,
• çalışanlarının sağlığını önemsemesi,
• yenilikçi olması
olarak belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında paydaşlar, enerji şirketlerinde çok 
önemli olduğunu düşündükleri bu özellikleri Zorlu Enerji 
Grubu’nun ne ölçüde taşıdığını değerlendirmiştir. Grup, 
özellikle “sürdürülebilir proje yapan” ve “çevreye duyarlı ve 
kaynak tasarrufu yapan” şirket kategorilerinde yüksek değerler 
elde etmiş; Grubun çevresel sürdürülebilirliğe atfettiği önem, 
paydaşlar tarafından da bir kez daha teyit edilmiştir. 

Zorlu Enerji Grubu, itibar araştırmasında çalışanlarından 
da tam not aldı: “Çalışan olarak güven duyduğumuz bir 
firmadayız.”

208 Zorlu Enerji Grubu üst düzey yönetici ve çalışanının 
katıldığı itibar araştırmasında, Grup yöneticileri ve 
çalışanlarına göre enerji şirketlerinin
• ürün/hizmet kalitesinin yüksek olması,
• ülkenin enerji sorunlarına duyarlı olması,
• tecrübeye sahip uzman olması,
• çevreye duyarlı ve kaynak tasarrufu yapması,
• çalışanların haklarına saygılı olması,
• çalışanlara eğitim olanakları sağlaması,
• yenilikçi olması,
• yönetimde kararlılık ve tutarlılık göstermesi
en önemli özellikleridir.

Zorlu Enerji Grubu yönetici ve çalışanları, enerji şirketlerinde 
çok önemli olduğunu düşündükleri özellikleri Zorlu Enerji 
Grubu’nun ne ölçüde taşıdığını değerlendirmiş; Grup birçok 
kategoride ortalamanın üzerinde bir pay almıştır.

Zorlu Enerji Grubu, itibar 
araştırmasında çalışanlarından da 
tam not aldı: “Çalışan olarak güven 
duyduğumuz bir firmadayız.”

 İfadenin Zorlu Enerji’ye 
İfadeler atfedilme oranı

Sürdürülebilir projeler yapan  50,0 *

Tecrübeye sahip, uzman  35,7

Çevreye duyarlı ve kaynak 
tasarrufu yapan  67,9 *

Çalışanların haklarına saygılı  32,2

Yenilikçi  42,9

Çalışanların sağlığını önemseyen  32,2

Ürün/hizmet kalitesi yüksek olan  39,3

Çalışanlarına eğitim 
olanakları sağlayan  32,2

Kurumsal ve iyi işleyen bir 
organizasyon olan  35,7

Gençlere ve çocuklara yönelik 
projeler yapan  35,7

Nüfuzunu kendi çıkarları 
doğrultusunda kullanmayan  50,0 *

Sanatı ve kültürü destekleyen  35,7

STK’larla işbirliği yapan 32,2

*Ortalamanın üzerinde olan değerler

 İfadenin Zorlu Enerji’ye 
İfadeler atfedilme oranı

Ürün/hizmet kalitesi yüksek olan  91,1*

Ülkenin enerji sorununa 
duyarlılık gösteren  89,3*

Tecrübeye sahip, uzman  74,6

Çevreye duyarlı ve 
kaynak tasarrufu yapan  89,3*

Çalışanların haklarına saygılı  81,1*

Çalışanlarına eğitim 
olanakları sağlayan  84,6*

Yenilikçi  87,6*

Yönetimde kararlılık ve 
tutarlılık gösteren  71,0*

Çalışanların sağlığını önemseyen  84,6*

Kriz döneminde sağlam duran  79,9*

Sürdürülebilir projeler yapan  82,8*

Güçlü sermayesi olan  80,5*

Yenilenebilir enerji yatırımları yapan  91,7*

*Ortalamanın üzerinde olan değerler
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Paydaşlarımızın beğeni ve takdiri bizi 
cesaretlendiriyor.

2007’de Zorlu Enerji Grubu, 
• Capital En Beğenilen Şirketler - Enerji Sektörü 

araştırmasında 2.,
• Capital Türkiye’nin En Büyük 1000 ve 500 Özel 

Şirketi sıralamalarında 156.,
• Fortune Dergisi Türkiye’nin En Büyük 500 

Şirketi sıralamasında 134.,
• ISO 500 sıralamasında 138. sırada yer almıştır.

Zorlu Enerji Grubu 2009 yılında, 
• Bağımsız araştırma şirketi Trend Group’a 

yaptırılan “İtibar Araştırması”nda itibarı en 
yüksek enerji şirketi olmuştur.

• 2009 yılında İMKB100 endeksi dolar bazında 
%100 artarken bu dönemde Zorlu Enerji Elektrik 
Üretim A.Ş. hisselerinin dolar bazında getirisi 
%279 olmuş, piyasa değeri ise 587 milyon dolara 
ulaşmıştır.

• Capital En Beğenilen Şirketler - Enerji Sektörü 
araştırmasında 2. sırada yer almıştır.

• ISO 500 sıralamasında 114. sırada yer almıştır.
• Gökçedağ RES, Gönüllü Emisyon Azaltımı 

piyasasında “Gold Standard” ile tescil edilmiştir.
• Platts Global Enerji Ödülleri çerçevesinde 

Gökçedağ RES, Yılın Yeşil Teknoloji Girişimi 
kategorisinde “Mükemmellik Ödülü” almıştır.

2008 yılında Grup, 
• Dünya Gazetesi - Ekonominin Yıldızları 

Listesi’nde 2., 
• Capital 500 sıralamasında 34 sıra yükselerek 

122.,
• Fortune Dergisi Türkiye’nin En Büyük 500 

Şirketi sıralamasında 36 sıra yükselerek 98.,
• Turkishtime Dergisi’nin En Büyük 500 Yatırım 

sıralamasında Rotor 10., Zorlu Enerji Grubu 66.,
• ISO 500 sıralamasında 100. sırada yer almıştır.

2010 yılında…
• Gökçedağ RES, Euromoney Grubu’ndaki 

Project Finance Magazine tarafından 
“2009 Yılının En İyi RES Finansmanı” 
ödülüne değer bulunmuştur.

• Gökçedağ RES, Doğa Savaşçıları Derneği 
ve İstanbul Çevre Konseyi tarafından 
“Doğa, Çevre ve Hayvan Haklarına Saygılı 
Yatırım” kategorisinde Çevre Ödülü 
almıştır.

• Zorlu Enerji Grubu Mali İşlerden sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ak, 
uluslararası Naseba Grubu tarafından 
“Yılın CFO’su” seçilmiştir.

• Zorlu Enerji Grubu, bağımsız araştırma 
şirketi Realta’nın gerçekleştirdiği, 
üniversite gençliğinin çalışmayı en çok 
tercih ettiği şirketleri seçtiği “En Gözde 
Şirketler 2010” araştırmasında, genel 
sıralamada 20., sektöründe 1.,

• Turkishtime dergisinin 2009 yılı 
içerisinde en yüksek performansa 
ulaşan şirketleri ciro büyüklüğünü esas 
alarak belirlediği “Performans 250” 
sıralamasında 50.,

• Turkishtime dergisinin 2009 yılı 
içerisinde “En Büyük 500 Yatırım” 
sıralamasında 16.,

• Forbes dergisi Dünyanın ve Türkiye’nin En 
Büyük Şirketleri sıralamasında “Türkiye 
100” listesinde 57. sırada, net kârını 
artıran 50 şirket arasında da 49 sırada yer 
almıştır.

 Ödüllerimiz
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Çevresel sürdürülebilirliği işinin 
odağında algılayan Zorlu Enerji 
Grubu, daha iyi bir çevre için çalışma 
ilkesinden taviz vermemektedir.
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 İşimiz

Daha Temiz Bir Dünya İçin
Daha temiz bir dünyaya artan oranda katkıda bulunmayı 
kendine misyon edinen Zorlu Enerji Grubu, paydaşları için 
mümkün olan en iyi ekonomik performansı sergilerken, 
yürüttüğü bütün faaliyetlerin çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirlikle uyumlu olmasını hedeflemektedir. Bu 
amaçla Grup temiz enerji üretimi sağlarken, faaliyet gösterdiği 
toplumu da çevre konusunda bilinçlendirmekte, sosyal alanda 
yürüttüğü projeler ile toplumun kalkınmasına yardımcı 
olmaktadır. Çevresel sürdürülebilirliği işinin odağında algılayan 
Grup, çevre performansını sürekli iyileştirmekte ve daha iyi bir 
çevre için çalışma ilkesinden taviz vermemektedir.

Zorlu Grubu’nun tüm faaliyetlerinde;
• çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve 

düzenlemelere uyulmaktadır.
• olumsuz çevresel etkileri minimuma indirecek malzeme, 

teknoloji ve süreçler seçilmektedir.
• enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımı 

sağlanmaktadır.
• kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemler 

geliştirilmektedir.
• atıklar kontrol altında tutulmakta ve çevreye zarar 

vermeyecek şekilde tasfiye edilmektedir.
• çalışanlar ve taşeronlar çevre bilincinin artırılması için 

eğitilmektedir.
• yeni yatırımlarda çevresel, sosyal ve kültürel 

faktörleri de göz önüne alan çok yönlü etki analizleri 
gerçekleştirilmektedir.

Zorlu Enerji Grubu, tüm yatırımlarında yasal mevzuat ve 
uluslararası standartlara uymakla birlikte, faaliyetlerinin 
çevreye ve insan yaşamına olan etkilerini en aza indirmek için 
var gücüyle çalışmakta, toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak 
için inşa ettiği ve işlettiği santrallerin “çevre ve insan dostu” 
olması için büyük bir hassasiyet göstermektedir.

Zorlu Enerji Grubu’nun çalışma alanları hakkında  
detaylı açıklamalar raporun 5-11 sayfalarında ve 
http://www.zoren.com.tr/TR/ACTIVITY/default.asp web 
linkinde yer almaktadır. Raporun bu bölümünde Zorlu Enerji 
Grubu’nun Türkiye ve yurt dışında yürüttüğü projelerden 
örnekler sunulmakta ve sürdürülebilirlik performansına katkısı 
irdelenmektedir. 

Gökçedağ RES ile Hayatın Her 
Alanında Daha İyi Bir Geleceğe 
Doğru…

Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarından azami ölçüde 
faydalanmayı ilke edinen Zorlu Enerji Grubu, Türkiye’de bir 
ilke imza atarak 2008 yılında Türkiye’nin en büyük rüzgar 
santrali olan Gökçedağ RES projesinin temellerini atmıştır.

Grup, yakın gelecekte Sarıtepe (50 MW) ve Demirciler        
(60 MW) mevkilerinde inşa edilecek santrallerle 110 MW’lık 
ikinci faz yatırımını gerçekleştirmeyi ve Osmaniye’de toplam 
245 MW kurulu güce ulaşmayı planlamaktadır.

Gökçedağ RES, 
Türkiye’nin işletmede 
olan en büyük rüzgar 
santralidir.

• 135 MW kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 
rüzgar santralinin altyapı çalışmalarına 2008 
yılının Temmuz ayında başlanmıştır. 

• Santral için yurt dışından getirilen 85 metre 
yüksekliğindeki kulelerin montajı denizden  
900-1.600 metre yükseklikte gerçekleştirilmiştir. 
Her biri 356 ton ağırlığındaki 54 türbinin 
montajı 2010 yılı başında tamamlanmıştır. 

• 2,5 MW’lık her bir türbinin kanat çapı   
100 metredir.

• Yılda yaklaşık 500.000.000 kWh elektrik 
üreterek, yaklaşık 170.000 hanenin ihtiyacını 
karşılayacaktır. 
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Grup şirketlerinden Rotor Elektrik Üretim tarafından 
gerçekleştirilen Gökçedağ RES projesi, daha iyi bir çevre için 
yapılan önemli bir yatırım olmanın çok ötesinde bölgenin 
ekonomik ve sosyal kalkınmasında da büyük rol oynamaktadır. 

Faaliyet gösterdiği çevre ve toplumu en önemli 
önceliklerinden biri olarak kabul eden Zorlu Enerji Grubu, 
Gökçedağ RES projesi ile yalnızca çevreye katkıda bulunmayı 
değil, o bölgede yaşamakta olan insanların ekonomik ve 
sosyal hayatlarına fayda sağlamayı da hedeflemektedir.

Gökçedağ RES, her 
yıl yaklaşık 300 bin 
ton karbondioksitin 
doğaya salımını 
önleyecektir.

Rotor Elektrik Üretim hakkında

Rüzgar enerjisi santralleri ve her türlü yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi, buhar ve ısı üretim 
tesisleri kurmak, işletmeciliğini ve bakımını yapmak, 
üretilen elektrik enerjisini, ısıyı ve buharı satmak amacıyla 
kurulan Rotor Elektrik Üretim, 2007 yılında Zorlu Enerji 
Grubu bünyesine katılmıştır. Rotor, Osmaniye’de 
Türkiye’nin en büyük rüzgar santrali Gökçedağ RES’in 
inşaatını 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlamıştır.

Karbon Piyasası ve Gökçedağ RES

Zorlu Enerji Elektrik Üretim, Türkiye’de ilk karbon 
emisyonu projesini, Rotor Elektrik Üretim’e ait Gökçedağ 
RES projesi ile gerçekleştirmiştir. Gökçedağ RES’in ilk sekiz 
türbini Ağustos 2009’da devreye alınmış; bu tarihten 
yıl sonuna kadar devreye alınan 23 türbin ile 57,5 MW 
kapasite sağlanmış ve toplam emisyon azaltımı miktarı 
Gold Standard altında 13.000 ton CO

2
’e ulaşmıştır.

135 MW kurulu güce sahip olan RES’de beklenen yıllık 
emisyon azaltımı miktarı yaklaşık olarak 302.675 ton CO

2
 

eşdeğeridir. Gerçekleşecek doğrulama işlemi sonrasında 
satılabilir olacak karbon senetleri gönüllü pazarlarda 
yer alacaktır. Proje özelinde gerçekleşen yıllık karbon 
emisyonu ile ilgili tüm haklar, 2009 Eylül ayında JP 
Morgan tarafından satın alınan ve gönüllü pazarlarda 
işlem yetkisine sahip EcoSecurities PLC’ye devredilmiştir. 
Devir işlemi için 2008 yılında imzalanan VERPA (Verified 
Emission Reduction Purchase Agreement) anlaşması 
ile EcoSecurities PLC’ye 2012 yılına kadar işlem yetkisi 
verilmiştir.

Gönüllü karbon piyasası nedir?

Gönüllü salım ticaretinin geçmişi 1989’a dayanmakla 
birlikte, asıl gelişimini Kyoto Protokolüne borçludur. Kyoto 
Protokolü’nün piyasa mekanizmalarına paralel büyüyen 
gönüllü karbon piyasası hem Kyoto yükümlülükleri altında 
bulunan ülkelerde hem de bunun dışındaki piyasalarda 
gelişmiştir. 

Gönüllü karbon piyasası, sosyal sorumluluk çerçevesinde 
küresel iklim değişikliğine duyarlı şirket ve kurumların 
salımlarını dengeleme kolaylığı sağlamak amacıyla ortaya 
çıkmış ve gelişmiş bir piyasadır. 

İklimsel değişikliklere duyarlı şirketler, faaliyet döngüleri 
kapsamında oluşan karbon salımlarını –karbon ayak 
izlerini– hesaplayarak, bu emisyonlarını azaltmak veya 
dengelemek amacıyla emisyon azaltımı sağlayan projelerin 
(yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık yönetimi gibi) 
ürettiği karbon azatlım kredilerini satın alarak karbon nötr 
konuma gelmektedirler. 

Gönüllü karbon piyasası vasıtasıyla, emisyon sınırlaması 
getirilmeyen sektörler ve bireyler iklim değişikliği sürecinde 
yapılan çalışmalara dahil olmaktadırlar. Başta hizmet 
sektöründe çalışan firmalar, karbon emisyonlarını kredilerle 
dengeleyerek sosyal sorunluluklarını yerine getirmekte ve 
çevresel sürdürülebilirliğe destek vermektedirler. Emisyon 
azaltımının yanı sıra ekonomik ve sosyal faydalar sağlayan 
yüksek kaliteli karbon kredileri, özel sektör için itibar 
kazandıran bir girişim olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye, Kyoto Protokolüne taraf olmadığından, Protokolün 
zorunlu piyasa mekanizmaları ülkemizde işlememektedir. 
Diğer taraftan ülkemizde ilki 2005 yılında olmak üzere 
pek çok enerji projesi gönüllü karbon piyasasından 
faydalanmak üzere gerekli hazırlıkları yerine getirmiş ve 
gönüllü karbon piyasasında yerini almıştır. 2009 yılı Eylül 
ayı itibarıyla, Türkiye’den karbon haklarını satabilme 
noktasına erişmiş 26 projenin yıllık toplam sera gazı 
salım azaltım miktarı 2,3 milyon ton CO

2
’e ulaşmış 

bulunmaktadır.
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Zorlu Enerji Grubu, Gökçedağ’da kuş araştırma çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Anadolu’nun Avrupa ile Afrika arasındaki önemli kuş göç 
yolları üzerinde bulunması nedeniyle, özellikle rüzgar 
santrali yatırımlarının yer seçiminde kuş göçü ve önemli kuş 
alanlarının değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle Zorlu Enerji Grubu, 2008 yılında Gökçedağ RES’in 
inşaat sahasında “ornitolojik izleme çalışması” başlatmıştır.

Tüm faaliyetlerinde doğaya ve insana saygıyı ön planda 
tutan Zorlu Enerji Grubu, Gökçedağ RES’in hayata geçirilmesi 
aşamasında projenin kuşların doğal hayatına olumsuz etkisi 
olup olmadığını öğrenmek için bu alanda Türkiye’nin önde 
gelen akademisyen ve uzmanlarından oluşan bir ekiple 
bölgede kuş araştırmaları yapılması yönünde karar alarak 
hemen harekete geçmiştir.

2008 yılında yapılmaya başlanan gözlemler, bazı kuşlar için 
göç dönemleri olan ilkbahar ve sonbaharda yoğunlaştırılmış, 
proje alanı içinde yuvalayan kuşların ve dağ zirvelerini 
kullanan yırtıcı kuşların envanteri çıkarılmıştır.

Ornitolojik izleme çalışması sonunda ulaşılan sonuçlardan 
satırbaşları…

• Proje bölgesi; “AB Kuşları Koruma Yönetmeliği,” 
“Habitatları ve Türleri Koruma Yönetmeliği,” “Özellikle Su 
Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi),” 

“Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma 
Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi)” gibi altında Türkiye’nin 
de imzası bulunan uluslararası sözleşmeler yönünden 
değerlendirildiğinde kuş türleri açısından olumsuz bir etkiye 
rastlanmamıştır.

• Rüzgar türbinlerinin yerleşimi, kuzey-güney çizgisindeki 
göç yoluna dik olduğundan, BirdLife International’ın 
(www.birdlife.org) “Rüzgar Terminalleri ve Kuşlar Bildirisi 
(2005)”ndeki önerilere uygundur.

• Proje alanı, ana göç yolunun (Belen göç darboğazı) 80 km. 
uzağındadır. Ayrıca göçmen kuşların uçuş rotalarının en 
yakını, santralin 50 km. güneyinden geçmektedir.

• Santral sahası ve yakın habitatlarda yaşayan ve üreyen 
kuşların az da olsa inşaat faaliyetlerinden etkilendiği 
tahmin edilmiştir. Ancak yaygın yayılış gösteren bu türlerin 
sayıca yüksek popülasyonlar oluşturmadığı ve inşaat 
bitince bu alanlara geri döndükleri de yapılan sayımlar 
sonucunda tespit edilmiştir.

2009 ve 2010 yılı ornitoloji raporlarına aşağıdaki linklerden 
ulaşılabilir:

http://www.zoren.com.tr/FILES/Ornithological%20Report_
Turna_TR.pdf

http://www.zoren.com.tr/FILES/Ornithological%20Report_
tr.pdf

Küresel kriz ortamında gerçekleştirilen 
Gökçedağ RES toplam 210 milyon euro yatırım 
bedeline sahiptir.
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Gökçedağ RES, Zorlu Enerji Grubu’nun ekonomik 
sürdürülebilirliğine ve gücüne işaret eden bir projedir. 

Küresel kriz ortamında gerçekleştirilen Gökçedağ RES 
210 milyon euro toplam yatırım bedeline sahiptir. Finans 
kuruluşlarının enerji yatırımlarına temkinli yaklaştığı 
küresel kriz sürecinde, International Finance Corporation 
(IFC), European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD), European Investment Bank (EIB), Denizbank ve 
HSBC’nin Zorlu Enerji Grubu’na 130 milyon euro’luk kredi 
finansmanı sağlaması, Grubun ulusal ve uluslararası arenadaki 
güvenilirliğinin en büyük kanıtı olmuştur. 

Prestijli Ödüllerle Tescillenen Başarı
Gökçedağ RES projesi ulusal ve uluslararası kamuoyunun 
takdirini toplamış örnek bir çalışmadır.

Gold Standard ile tescillenen dünyanın en büyük projesi

Gökçedağ RES, Gold Standard sertifikasını alan dünyanın en 
büyük projesi olma özelliğini taşımaktadır. Gökçedağ RES, 
Karbon Emisyon Satış Sözleşmesi sonrasında geçen iki yıl 
içinde Gold Standard kriterlerini tamamlamış ve Gönüllü 
Emisyon Azaltımı piyasasında Gold Standard ile tescil 
edilmiştir. www.cdmgoldstandard.org 

Avrupa’da 2009 Yılının En İyi RES Finansmanı Ödülü

Gökçedağ RES projesinin finansmanı için Uluslararası Finans 
Kurumu (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 
Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Denizbank ve HSBC ile 
imzalanan 130 milyon euro’luk kredi anlaşması, Avrupa’da 
“2009 Yılının En İyi RES Finansmanı Ödülü”nü almıştır.*

Sağlanan finansman, uluslararası ticari bankaların Türkiye’de 
rüzgar enerjisi alanındaki ilk kredileri olurken, IFC, EBRD ve EIB 
ilk defa aynı kredi işleminde bir arada yer almışlardır. http://
www.projectfinancemagazine.com/Article/2407866/Search-
Results/Rotor-Elektrik-First-wind.html?Keywords=gokcedag&
OrderType=1 

*Euromoney’nin Project Finance Dergisi tarafından verilen “Project Finance 
Ödülleri”, endüstriyel projelerin finansmanı, yenilikçilik, en iyi uygulama, çözüm 
kabiliyeti, yinelenebilirlik, kullandırma süresi gibi kriterlere göre verilmektedir. 

İstanbul Çevre Konseyi’nden Çevre Ödülü

Gökçedağ RES, ekolojik ve sosyal çevreye yapığı katkıdan 
dolayı Doğa Savaşçıları Derneği ve Derneğin üye olduğu 
İstanbul Çevre Konseyi tarafından 2009 yılında verilen çevre 
ödülleri kapsamında, “Doğa, Çevre ve Hayvan Haklarına 
Saygılı Yatırım” kategorisinde ödül almaya hak kazanmıştır.

Gökçedağ’a “Mükemmellik Ödülü”

Uluslararası 11. Platts Global Enerji Ödülleri kapsamında Zorlu 
Enerji Grubu’nun Osmaniye’de inşa ettiği Gökçedağ RES, 
“Yılın Yeşil Teknoloji Girişimi” kategorisinde Mükemmellik 
Ödülü almıştır.

Yarınlara Sorumluluğumuzun Yeni Bir 
Örneği: Dalaman Biyolojik Çeşitlilik 
Araştırma Projesi

Gökçedağ RES, Gold Standard 
kriterlerini tamamlamış ve Gönüllü 
Emisyon Azaltımı piyasasında Gold 
Standard ile tescil edilen dünyanın 
en büyük projesi unvanını almıştır.

Zorlu Enerji Grubu, enerji üretirken aynı zamanda 
temiz bir dünya yaratmanın en önemli yolunun 
yenilenebilir ve yerel kaynakları kullanmak 
olduğuna inanmaktadır. Grup, doğal kaynakların 
kullanımında sorumlu ve duyarlı davranışı 
ön planda tutmakta, doğayı, kültürü ve insan 
hayatını korumayı öncelik hedefleri olarak kabul 
etmektedir.

Zorlu Enerji Grubu, Dalaman Çayı üzerinde 
planlanan Sami Soydam (Sandalcık) Barajı 
ve Hidroelektrik Santrali ile Narlı Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali projeleri için “ÇED Olumlu 
Kararı”nı almıştır. Grup, bununla yetinmeyip 
inşaat aşamasının öncesinde kapsamlı bir 
“biyolojik çeşitlilik araştırma projesi” başlatmak 
üzere harekete geçmiştir. 



2009 - 2010 / 1. Yarıyılı Sürdürülebilirlik RaporuSayfa 30

Bir yıldan fazla sürmesi öngörülen araştırma ve izleme 
çalışmalarıyla; projelerin etki alanı içerisindeki doğal 
zenginliğimizin geleceğini güvence altına alan, Zorlu Enerji 
Grubu’nun temel hareket biçimi olan “çevresel açıdan duyarlı 
ve sorumlu davranış ilkeleri”yle hayata geçirilen örnek bir 
proje oluşturulması amaçlanmıştır.

Projenin amacı

Projenin amacı; planlanan hidroelektrik santrallerin bulunduğu 
alan ve çevresindeki habitat özellikleri, bu habitatlarda yayılış 
gösteren önemli bitki ve hayvan türlerinin tespit edilmesi, 
santral projelerinin inşaat ve işletme aşamasında doğal alanlar 
ve türler üzerinde olası etkilerin öngörülerek, nesli tehdit 
altında olduğu tespit edilen türler için koruma-yaşatma-
çoğaltma planı oluşturulması ve uygulamaya yönelik projeler 
üretilmesidir.

Proje;

• Denizli İli Acıpayam İlçesi’nin güneybatısı ve Muğla İli 
Dalaman İlçesi’nin kuzeydoğu kesimlerinde planlanan Sami 
Soydam (Sandalcık) Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Narlı 
Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaat ve işletme öncesi 
faaliyetlerinden zarar görmesi muhtemel küresel ve yerel 
ölçekte nadir ve tehdit altında olan türlerin tespitini, 

• Zarar görmesi muhtemel küresel ve yerel ölçekte nadir 
ve tehdit altında olan türlerin tohumlarının toplanması 
ve gen bankalarına (Menemen Tohum ve Gen Kaynakları 
Araştırma Enstitüsü vd.) verilmesini, 

• Zarar görmesi muhtemel küresel ve yerel ölçekte nadir ve 
tehdit altında olan türler ile ilgili ex situ ve in situ koruma 
önlemlerinin belirlenmesini, 

• Narlı Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Sami Soydam 
(Sandalcık) Barajı ve Hidroelektrik Santrallerinin işletme 
aşamasında gerçekleştirilecek olan çevresel izleme 
faaliyetlerinin ilke ve esaslarının ortaya konulmasını 
hedeflemektedir. 

Proje kapsamında Bilim Kurulu oluşturulmuş bulunmaktadır. 
Dalaman Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi’nin, 
yatırımın hayata geçirilmesine paralel olarak başlatılması 
planlanmaktadır.

Zorlu Enerji Grubu, doğal gaz kullanımını artırarak doğa 
dostu enerjinin kullanımını yaygınlaştırmakta, özellikle 
Trakya ve Gaziantep Bölgeleri’nde yaşayan halkı temiz 
enerji ile buluşturmaktadır.

Zorlu Enerji Grubu şirketleri Gazdaş Trakya Bölgesi Doğal Gaz 
Dağıtım ve Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım, Trakya 
ve Gaziantep bölgelerinde doğal gaz dağıtımı faaliyetlerini 
geliştirmeye devam etmektedirler. Grubun doğal gaz dağıtım 
işine ait belli başlı göstergeler aşağıda sunulmuştur.

Doğal gaz işimizden satırbaşları...

Zorlu Enerji Grubu, şirketlere doğal elektrik satışı 
gerçekleştirerek ülke ekonomisine ve çevrenin korunmasına 
dolaylı yoldan katkıda bulunmaktadır.

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş., perakende sektörünün 
önde gelen markalarından Tesco Kipa, Metro Group’un satış 
şirketlerinden olan Metro Cash&Carry, Panora Ankara Alışveriş 
Merkezi ve Mercedes Benz Türk A.Ş. ile yenilenebilir enerji 
yatırımlarıyla ürettiği doğal elektriğin satışı için sözleşme 
imzalamış ve elektrik satışına başlamıştır. 

 2010 1. Yarıyılı İtibarıyla 
Bölge / Şehir Abone Sayısı

Trakya Bölgesi 31.000

Tekirdağ 20.000

Edirne  4.500

Kırklareli 6.500

Gaziantep Bölgesi 18.800

Gaziantep 18.500

Nizip 300
Hat uzunlukları

Trakya Bölgesi 240 km çelik hat, 820 km PE hattı

Gaziantep Bölgesi 72 km çelik hat, 470 km PE hattı
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Zorlu Enerji Grubu, kapasitesini 
artırmaya ve daha fazla temiz 
enerji üretmeye devam edecektir.

Türkiye’nin ilk jeotermal santralinin kapasitesinde %100 
artış

Türkiye’nin ilk jeotermal santrali olan Denizli Kızıldere 
Elektrik Santrali ile Kızıldere Jeotermal Sahası’nın 30 yıl 
süreyle işletme hakkına sahip olan Zorlu Enerji Grubu, Denizli, 
Kızıldere; Manisa, Alaşehir ve Kütahya, Simav’da arama, 
sondaj ve rezervuar belirleme faaliyetlerini yürütmektedir. 

Kızıldere Jeotermal Santrali’nde kuyuların temizliği ve buhar 
türbinlerinin bakım çalışmaları ile 7,5 MW olan kapasite  
15 MW’a yükseltilmiş bulunmaktadır.

Kızıldere’de mevcut santralin yanı sıra 60 MW kapasiteli 
yeni bir jeotermal santral için lisans alarak inşaat öncesi 
çalışmalara başlayan Grup, jeotermal enerjiyi daha uzun 
vadeli kılmak ve çevresel etkileri en aza indirmek için başta re-
enjeksiyon olmak üzere çeşitli iyileştirme projeleri üzerindeki 
çalışmalarına da devam etmektedir.

Pakistan’ın ilk rüzgar santralini Zorlu Enerji Grubu kurdu.

Zorlu Enerji Grubu’nun Pakistan’ın güneyindeki Thatta 
şehrinin Jhimpir bölgesinde yapımı süren rüzgar santralinin  
1,2 MW’lık ilk türbini 19 Nisan 2009’da günü santral 
bölgesinde yapılan bir törenle üretime başlamıştır. 

162 milyon nüfusa sahip Pakistan’ın büyüyen nüfus ve 
gelişen sanayi ile birlikte enerji üretiminde %30 enerji açığı 
bulunmaktadır. Zorlu Enerji Grubu, ülkenin enerji ihtiyacını 
karşılamak konusunda destek verecek bu projenin iki ülke 
arasındaki işbirliğini ve dostluğu daha da pekiştireceğine 
inanmakta; yerel ve yenilenebilir bir kaynak olduğu için, termik 
yöntemlerden daha ucuza üretim sağlayan rüzgar enerjisinin 

kapasitesini artırmak amacıyla projenin kurulu gücünü  
300 MW kapasiteye kadar genişletmeyi hedeflemektedir. 

Toplam 56 MW kurulu güce sahip olması planlanan RES proje 
finansmanı aşamasındadır. Bu proje ile Zorlu Enerji Grubu, 
uluslararası arenadaki konumunu pekiştirmiş, Türkiye dışında 
bir ülkede temiz enerji üretilmesini sağlayarak çevrenin 
korunmasına katkıda bulunmuştur.

Sürdürülebilirliği Destekleyen Ar-Ge 
Çalışmaları
Zorlu Enerji’den Türkiye’de bir ilk daha: Kömür gazlaştırma 
teknolojisine dayalı enerji üretim pilot tesisi

Zorlu Enerji Grubu, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı (TEYDEB) işbirliği ile “Kömür 
Gazlaştırma Teknolojisine Dayalı Elektrik Üretim Pilot Tesisi” 
kurma çalışmalarına başlamıştır. 

İşbirliği kapsamında TEYDEB, Zorlu Enerji Elektrik Üretim’e 
9 milyon TL değerindeki tesisin Ar-Ge çalışmaları için 
faizsiz olarak 1,5 milyon TL kaynak ve araştırma desteği 
sağlayacaktır.

Bu projenin önemi; yerli linyitlerin, tarım atıklarının ve evsel 
katı atıkların enerji üretiminde değerlendirilmesi için ileri 
yakma teknolojilerinde ülkemizde bir ilk olmakla birlikte 
Dünya’da da ilklerden olmasıdır.

Proje kapsamında kömürün çevreye verdiği zarar yok edilerek 
enerjinin verimli kullanılması hedeflenmektedir. Projenin 2011 
yılında tamamlanması öngörülmektedir.

2010 / 1. Yarıyılı itibarıyla Grubun doğal 
gaz, jeotermal, hidroelektrik ve rüzgar 
santrallerinden oluşan enerji üretim tesislerinde 
toplam kurulu gücü 738 MW’a ulaşmıştır.
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Sektöründe yeniliklerin öncüsü konumunda olan Zorlu 
Enerji’den bir atılım daha: CSP teknolojisi

CSP teknolojisinin geliştirilmesindeki temel amaç 

• yerli üretim ve düşük maliyetle bir CSP ünitesi kurmak,

• ülkemizin kayda değer güneş potansiyelini 
değerlendirmektir. 

Bu hedefe yönelik olarak kurulan Hitit Solar firması ünitelerin 
dizayn ve mühendislik çalışmalarını sürdürmektedir. Hitit 
Solar şirketinin 120 kW’lık ilk plot ünitesi Denizli-Kızıldere 
Jeotermal Santrali sahasında kurulmuş ve 4 Ağustos 2010’da 
TÜBİTAK tarafından performans testlerine başlanmasına karar 
verilmiştir. İlk plot ünitedeki konstrüksiyon, takip sistemi gibi 
bazı noktaların geliştirilmesi amacıyla Vestel-Manisa tesisinin 
sahasında geliştirilen ikinci bir plot ünitenin testleri devam 
etmektedir. 

Karbon Saydamlık Projesi

Londra merkezli gönüllü bir inisiyatif olan Karbon Saydamlık 
Projesi 2000 yılından bu yana tüm dünyada 60’a yakın 
ülkede yürütülmektedir. Projenin Türkiye’deki uygulamasına 
2010 yılının Ocak ayı itibarıyla Sabancı Üniversitesi 
koordinatörlüğünde başlanmıştır.

İlk yıl projeye yalnızca İMKB’de işlem gören ve ISE-50 endeksi 
içerisindeki 50 şirket, karbon salımlarını ve iklim değişikliğiyle 
ilgili politikalarını açıklamak üzere davet edilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim doğrudan CDP Merkezi’nden 
(Londra) gelen özel davet mektubuyla, 28 Nisan 2010 
tarihinde projenin Türkiye ayağından bağımsız olarak Londra 
üzerinden uluslararası sisteme dahil olmuş ve ilgili çalışmaları 
başlatmıştır. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim, 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla 
Karbon Saydamlık Projesi’nin online sistemine

• iklim değişikliğiyle ilgili kurumsal politika ve hedefleri 
hakkındaki bilgileri,

• karbon emisyon miktarlarını,

• azaltım hedeflerine yönelik veri girişlerini 

tamamlayarak gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.

Önemli küresel yatırımcılar tarafından kurulan Karbon 
Saydamlık Projesi’nin dünyanın en saygın iklim değişikliği 
projelerinden birisi olması katılımın önemini bir kat daha 
artırmaktadır.

Kömür gazlaştırma teknolojisi nedir?

Tesislerde yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile kömür kısmi 
yanmayla gaz haline getirilerek elde edilen gazın 
temizlenmesiyle içindeki zehir ve partiküller tutulmaktadır. 
Elde edilen kömür gazı, doğal gaz gibi temiz ve çevreye 
zarar vermeyen bir hale getirilmektedir. 

Kömür gazlaştırma projesinde temel amaç düşük 
kalorifik değeri olan yerli linyitlerin enerji üretiminde 
değerlendirilmesi için konvansiyonel yakmadan ziyade ileri 
yakma teknolojilerinden olan gazlaştırma teknolojisi ile 
değerlendirilmesidir. Burada yapılan gazlaştırıcının içinde 
düşük oksijen seviyesinde kömürün yakılmadan gazının 
alınması esasına dayanmaktadır. 

Üretilen gaz syngas adı verilen, temel kompozisyonu 
CO&H2 olan bir gazdır. Bu gazın içinde kömürün yapısında 
bulunan kükürt nedeniyle H2S ve düşük miktarda diğer 
kirleticiler bulunmaktadır. Bu kirleticiler gaz temizleme 
ünitesi vasıtasıyla alındıktan sonra syngas gaz motoruna 
gönderilerek elektrik+ısı üretilmektedir.

CDP Hakkında

Karbon Saydamlık Projesi, 2000 yılında, şirketlerin, 
yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine 
karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve 
paylaşmak amacıyla başlatıldı.

CDP aracılığıyla sera gazı salımları ve iklim değişikliği 
stratejilerinin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanması 
sayesinde şirketler ve hükümetler karbon emisyonlarını 
azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi 
yapabiliyorlar. Bu veriler; kurumsal yatırımcılar, şirketler, 
kamu politikasını yönlendirenler, resmi kurumlar ve 
akademisyenler de dahil olmak üzere geniş bir kitle ile 
paylaşılıyor.

CDP, iklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından 
nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan tek bağımsız 
uluslararası kuruluş olma özelliğini taşıyor. Örgüt, dünyada, 
64 trilyon dolar değerindeki varlığı yöneten 534 kurumsal 
yatırımcı adına hareket ediyor.

www.cdproject.net 

CSP teknolojisi nedir?

CSP teknolojisi temel olarak parabolik oluk şeklindeki 
kolektörlerde toplanan güneş ışınları aynaların odak 
noktasından geçen tüpün içinden iletilen suda toplanması 
ve doğrudan buhar üretimi (direct steam generation) 
gerçekleştirilmesi esasına dayanır. Birbirine seri bağlı olan 
ünitelerden ısınarak geçen su ve buhar son üniteden 250 
derece ve 3,5 bar basınçta çıkar. İstenilen sıcaklık ve basınç 
değerlerine ulaşıldığında üretilen buhar doğrudan buhar 
türbinine gönderilerek karbon emisyonu yaratmadan 
elektrik enerjisi üretilir.

Zorlu Enerji Grubu, önemli küresel yatırımcılar 
tarafından kurulan ve en saygın iklim değişikliği 
projelerinden biri olarak kabul gören Karbon 
Saydamlık Projesi’nin (CDP - Carbon Disclosure 
Project) aktif bir katılımcısıdır.
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Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir bir dünya hedefimiz 
kapsamında...

• Zorlu Doğal Elektrik Üretim A.Ş.’de 14001&18001&9001 
Entegre Yönetim Sistemi kurulması çalışmaları 
başlatılmıştır. 2010 yılı içerisinde akreditasyonun 
tamamlanması hedeflenmektedir.   

• Zorlu Enerji Grubu bünyesinde yer alan Ankara, 
Bursa, Kayseri, Lüleburgaz ve Yalova santrallerinde 
14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetimi ve Çevre 
Eğitimleri tüm personele yönelik yıllık plan çerçevesinde 
gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Gerçekleştirilen 
denetimlerde tespit edilen çevresel konular ve iyileştirme 
gerektiren hususlar ilgili işletme müdürlüğü/departmana 
Zorlu Enerji Grubu Kurumsal Portalı üzerinden sistematik 
olarak raporlanmakta; düzeltici-önleyici faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi ve takibi sağlanmaktadır. 

• Bureau Veritas tarafından Zorlu Enerji Elektrik 14001 
Çevre Yönetim Sistemi Dış Denetimi yıllık denetim planı 
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Dış denetçi ve bağımsız 
denetçiler tarafından ZOREN 14001 Çevre Yönetim 
Sisteminin belge akreditasyonun devamı kapsamında 
etkinliği ölçülmekte ve saptanan bulgularla ilgili olarak 
sorumlu işletme müdürlüğü / departmanın portal 
üzerinden düzeltici-önleyici faaliyetleri gerçekleştirilmesi 
sağlanmaktadır.

• Zorlu Enerji Elektrik A.Ş. santralleri saha uygulamalarına 
yönelik Çevre Mevzuatının gerekliliklerini karşılama 
noktasında Çevre Mevzuatına Uyum İzleme Tablosu 
oluşturulmuştur. 2009 yılında da lokasyon bazında tablo 
güncellemeleri ve takibi gerçekleştirilmiştir.

• Yalova Santrali Emisyon İzni ve Gayri Sıhhi Müesseseler izin 
süreci Çevre ve Orman Bakanlığı nezdinde başlatılmış ve 
olumlu sonuçlanmıştır.

• Lüleburgaz Santrali ilave yatırım için ÇED Belgesi alınmıştır.

• Zorlu Doğal Elektrik Üretimi ve ROTOR Elektrik Üretim 
A.Ş. santralleri için Çevresel Değerlendirme Planları 
oluşturulmuştur. Çevre Mevzuatı kapsamında işletmenin 
çevresel etkileri ve yapılması gereken faaliyetler 
tanımlanma aşamasındadır.

• Narlı HES-Sami Soydam Sandalcık HES projeleri ÇED 
Süreçleri tamamlanarak her iki proje için de “ÇED 
Olumlu Kararı” alınmıştır. Ayrıca proje sahalarında 
koruma amaçlı bir “biyolojik çeşitlilik araştırma projesi” 
başlatılmıştır. 

• Bursa, Ankara, Kayseri, Yalova ve Denizli’de İl Çevre ve 
Orman Müdürlükleri tarafından Birleşik Çevre Denetimi 
gerçekleştirilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
bu denetimlerle Grubun çevresel duyarlılığı ve çevrenin 
yasal gerekliliklerini karşıladığı teyit edilmiştir. 

• Bursa Santrali’nin, A Sınıfı Emisyon İzni alım süreci olumlu 
neticelenmiştir.

• Çevre Denetim Yönetmeliğince alınması zorunlu hale 
getirilen online Çevre İzin Belgesi alınmasına yönelik teknik 
çalışmalar başlatılmıştır. 

• Lokasyon bazında bağlı il çevre ve orman müdürlükleri 
ile koordinasyon içinde Mercan HES, Tercan HES, İkizdere 
HES ve Denizli Jeotermal Santrali için Evsel Nitelikli 
Atıksular için Çevre mevzuat gereği foseptik ve/veya 
kanalizasyona bağlanması için teknik şartname ve projeler 
oluşturulmuştur. Bağlı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 
uygun görüşü ile Tercan HES Erzincan Belediyesi’nin kanal 
bağlantı izni ile kanalizasyon sistemine bağlanmış, İkizdere 
HES foseptik inşaatı tamamlanmış, Denizli Jeotermal içinse 
mevcut foseptik devreye alınmıştır.

• Denizli Jeotermal Santrali İlave yatırım projesi kapsamında, 
sulak alan izinleri, Çevre Düzeni planı ve Nazım İmar planı 
değişikleri faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik teknik 
şartname oluşturulmuştur. 

• Zorlu Enerji Elektrik ve Zorlu Doğal Elektrik Üretim tüm 
lokasyonların Çevre Mevzuatı gereği 2009 yılına ait Atık 
Yağ Beyan ve Tehlikeli Atık Beyan formlarıyla bağlı İl 
Çevre ve Orman Müdürlükleri’ne 2010 YILI Şubat ayında 
bilgilendirme çalışması gerçekleştirilmiştir.

• Zorlu Enerji Elektrik ve Zorlu Doğal Elektrik Üretimi, Çevre 
Mevzuatına uyum hedefleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi hedefleri doğrultusunda tüm santral lokasyonları 
için Tehlikeli Atık Geçici Depolama alanlarının yapımına 
yönelik çalışmalar başlatmıştır. Bu kapsamda Bursa, Ankara, 
Kayseri, Yalova, Lüleburgaz, Beyköy, Çıldır, Kızıldere, 
İkizdere, Tercan santrallerinde Tehlikeli Atık Geçici 
Depolama alanlarının inşası tamamlanmıştır.

• Zorlu Enerji Grubu merkez birimleri, santral ve 
işletmelerinde geri dönüşüm ve yeniden kazanıma yönelik 
çalışmalar sürekli geliştirilmektedir. 2009 yılında yaklaşık 
53 ton atık kağıt geri dönüşüme gönderilmiştir. Bunun 
dışında atık yağlar, pil, akü vb. atıklar, Çevre ve Orman 
Bakanlığı’ndan lisanslı kuruluşlara ulaştırılmakta, böylece 
çevre ve insan sağlığı açısından emniyetli atık bertarafı 
sağlanmaktadır.

Zorlu Enerji Grubu merkez birimleri, santral ve
işletmelerinde geri dönüşüm ve yeniden 
kazanıma yönelik çalışmalar sürekli 
geliştirilmektedir.



Zorlu Enerji 2009 - 2010 / 1. Yarıyılı Sürdürülebilirlik RaporuSayfa 34

Her zaman tercih edilen bir işveren 
olan Zorlu Enerji Grubu, çalışanlarının 
görüş, talep ve önerilerine önem 
vermektedir.
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 Çalışanlarımız

Zorlu Enerji Grubu, hedeflerine ulaşmasındaki en büyük 
kaynağının çalışanları olduğuna inanarak; vizyonu, 
misyonu, ilke ve değerlerini destekleyen sistemler 
yaratmakta; iş hayatını geliştirmekte, zenginleştirmekte ve 
kolaylaştırmaktadır. 

Grup, insan kaynakları politikasını oluştururken şirketlerine 
karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı, iletişimde olduğu 
tüm paydaşlarına karşı saygılı olmayı hedeflemiştir.

Zorlu Enerji Grubu;

• insan kaynakları alanında kaliteli işler çıkarmaya,

• Grup şirketlerinin hedeflerine ulaşması için en etkin şekilde 
desteklemek adına insan kaynakları süreçlerini her zaman 
güncel tutmaya,

• insan kaynakları alanındaki tüm işlerde etkinliği ve 
verimliliği artırmaya,

• çalışanlarına hizmet verirken, iletişim kurarken veya sistem 
geliştirirken teknolojiyi ve gelişmiş metotları kullanmaya,

• çalışmak için uygun ortamları hazırlamaya odaklıdır.

Zorlu Enerji Grubu, yetkin çalışanları bünyesine katmaya; 
yüksek potansiyelli çalışanları elde tutmaya gayret 
göstermektedir. Enerji sektörünün uzmanlarını şirket içinde 
yaratmak için eğitim, gelişim ve öğrenme faaliyetlerini 
desteklemektedir.

Çalışan Profili

Çalışanların %80’i son 5 yıl içerisinde Zorlu Enerji Grubu’na 
katılmıştır.

Zorlu Enerji Grubu’nda ortalama kıdem 4 yıldır. 

Zorlu Enerji’de herkese sorulur; herkesin görüşü alınır; 
tartışılır.

Her zaman tercih edilen bir işveren olan Zorlu Enerji Grubu, 
çalışanlarının görüş, talep ve önerilerine önem atfetmekte; 
tüm çalışanların her zaman ve her yerden erişebilecekleri 
kurumsal portal uygulaması ile çalışanlarının 

• güncel bilgilerle donanmasını, 

• şirketlerle ilgili gelişmeleri takip etmesini,

• görüş ve önerilerini üst yönetime veya ilgili birimlere 
iletmesini sağlamaktadır.

Şirketler bazında yöneticilerin gerçekleştirdiği saha toplantıları 
ile karşılıklı iletişim ve geri bildirim ortamları oluşmaktadır.

Grubu ilgilendiren köklü düzenlemeler, Grup Başkanlığı 
tarafından duyurulmakta; çalışanlar görüş ve önerileri varsa 
doğrudan en tepe yönetim ile iletişime geçebilmektedir.

Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi 
Zorlu Enerji Grubu’nda çalışan tüm yöneticiler, çalışanlarının 
Grup’ta çalışmaktan memnun olmalarını sağlamakla 
görevlidir. Bu görevin içselleştirilmesi için, Başkanlık 
düzeyinden başlayarak tüm tepe yöneticilere “memnuniyet 
oranı” performans hedefi olarak atanmaktadır.

Zorlu Enerji Grubu’nda 6. ayını tamamlayan her çalışana 
uygulanan Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi ile çalışanın;

• şirket hakkında genel değerlendirmesi, 

• çalışma ortamı, 

• yöneticisi, 

• ekibi ve işiyle ilgili izlenim ve görüşleri   
alınmaktadır.

Anket ve İnsan Kaynakları görüşmesiyle çalışanların gelecek 
planları ve hedefleri detaylandırılıp, öneri ve geri bildirimler 
bölüm yöneticileriyle paylaşılmaktadır. 

Aslolan çalışanların kişisel kazanımlarının yanı 
sıra kurumlarıyla gurur duymaları, kendilerini 
kuruma ait hissetmeleri, motivasyonları, başarıları 
ve elbette mutluluklarıdır.

 2009 2010/1. Yarıyıl 

Toplam çalışan sayısı 943 988

Beyaz yakalı  943 988

Kadın çalışan 126 141

Erkek çalışan 817 847

Yüksek lisans ve lisans mezunu  359 337

Ön lisans mezunu 226 242

Lise ve altı mezunu 358 409

Üst düzey yönetici 82 80

Orta düzey yönetici 109 99

İstihdam şekli  

Tam zamanlı 943 988

Sözleşme şekli  

Sabit 943 988

Kıdem yıl sayısı Çalışan sayısı*

0-5 yıl arası 755

6-10 yıl arası 113

11 yıl ve üstü 75

* 2010/1. Yarıyılı sonuçlarıdır.
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Her yıl bağımsız bir şirket tarafından gerçekleştirilen Çalışma 
Hayatı Değerlendirme Anketi ile çalışma ortamından şirket 
yönetimine, performans değerlendirmeden kurum içi iletişime 
ve ücret/yan haklara çok farklı boyutlarda sorgulama yapılarak 
çalışanların beklenti ve değerlendirmeleri alınmaktadır. Anket 
sonuçları şirketlerin birim yöneticileri ile paylaşılmakta; 
kendilerinden aksiyon planları istenmektedir. Ayrıca lokasyon 
bazlı sonuçlar çalışanlarla grup toplantıları ile paylaşılmakta; 
görüşleri alınmaktadır.

Çalışanının başarısını ödüllendiren bir işveren…

Zorlu Enerji Grubu, hedeflere ulaşılmasında en büyük 
katkının çalışan performansı olduğuna inanmaktadır. Zorlu 
Enerji Grubu’nun her çalışanı her yıl için belirlenen hedefler 
doğrultusunda performans değerlendirme sistemi dahilinde 
değerlendirilir. Çalışanların yetkinliklerine de odaklanan 
performans değerlendirme sistemi yılda bir kere, 6. ayını 
doldurmuş tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Performans 
değerlendirme sonuçları çalışanların ücretlerine yansıtılmakta; 
kariyer planlarını ve gelişim faaliyetlerini belirlemektedir. 
Çalışan; iş ve performans sonuçları, şirket içinde deneyimi ve 
yetkinliklerine göre, standartları belirlenmiş şirket içi yükselme 
sürecine dahil olur.

Çalışanların kariyer gelişimi için teknik ve davranışsal 
eğitimleri destekleyen Zorlu Enerji Grubu, yöneticilerini 
şirket içerisinden yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda 
pozisyon bazlı olarak tüm çalışanlara farklı seviyelerde 
yöneticilik eğitimleri verilerek bir üst pozisyonlara 
hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Zorlu Enerji Grubu, çalışan haklarına saygılı, iş etiğine sıkı 
sıkıya bağlıdır.

Uluslararası kurallarla belirlenmiş temel insan haklarına 
uymak ve bu kuralların korunmasını desteklemek Zorlu 
Enerji Grubu’nun ana ilkelerinin başında gelmektedir. 
Çalışanlarının ırk, köken, din, cinsiyet, sosyal sınıf, millet, yaş, 
fiziksel engel ve kusurlar gibi farklılıklarına saygı gösteren ve 
her türlü ayrımcılığa karşı olan Zorlu Enerji Grubu, işveren 
taahhütlerinin bir parçası olarak çalışanlarının kariyerlerini; 
kökenlerine ve inançlarına göre değil, performanslarına göre 
değerlendirir ve bu ana prensip ışığında her çalışan, fırsat 
eşitliğinden yararlanır.

Grup, çalışanlarının işlerini etkin şekilde yapmalarını 
sağlayacak her türlü ekipmana ulaşabilmesini sağlamakta; 
fiziksel ve ruhsal açıdan çalışmaya uygun bir ortam yaratmayı 
hedeflemektedir. Çalışanlar için düzenli dinlenme araları 
belirlenmiştir; çalışanların süreli molaları yöneticileri 
tarafından desteklenir ve teşvik edilir.

Zorlu Enerji Grubu, İş Kanunu’na uygun şekilde çalışır; 
çalışanlarının toplu iş sözleşmesi ve sendikal haklarına 
saygılıdır. Şu anda Grup şirketlerinde sendikalı çalışan 
bulunmamaktadır.

 

Zorlu Enerji Grubu, hedeflere ulaşılmasında en 
büyük katkının çalışan performansı olduğuna 
inanmaktadır.
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Zorlu Enerji’de İş Güvenliği ve  
Çalışan Sağlığı 
Zorlu Enerji Grubu’nun önem atfettiği bir başka konu da 
iş sağlığı ve güvenliğidir. Grup şirketlerinin bütününde, 
her türlü faaliyete sıkı iş güvenliği önlemleri alındıktan 
sonra başlanmaktadır. Grup, bütün saha çalışanlarını, 
işe başlamadan önce sağlık ve iş güvenliği konularında 
bilgilendirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konulu eğitimden 
geçen tüm Zorlu Enerji Grubu çalışanları;

• güvenlik ve sağlık kurallarına uymakla,

• çalıştığı yerin güvenliğini sağlamakla, 

• güvenlik şartlarına uymayan durumları, kaza ve 
yaralanmaları anında bildirmekle yükümlüdür. 

Grup; çalışanları ve kamu güvenliği için gerekli tüm kural 
ve yönetmelikleri uygulamakta; Gruba ait tüm araç ve 
inşaat materyalleri, çalışanların ve halkın güvenliğine uygun 
ekipmanları içermektedir.

2009 yılında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

• Zorlu Enerji Grubu çalışan sağlığı ve iş güvenliği politikası 
gözden geçirilerek revize edilmiştir.

• İş güvenliği ve Çevre Politikaları büyük boy renkli afişlere 
basılarak farkındalığın artırılması için tüm lokasyonlara 
dağıtılmıştır.

• Zorlu Enerji Grubu çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği 
ile işyerindeki olası tehlikeler ve bu tehlikelerden 
kaynaklanabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından 
korunma yolları hakkında bilgi vermek amacıyla İş Sağlığı 
ve Güvenliği El Kitabı hazırlanarak 2010 yılının Ocak ayında 
tüm Grup şirketi çalışanlarına dağıtımı tamamlanmıştır.

• Sanayi-okul işbirliği çerçevesinde Namık Kemal Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Temel İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi verilmiştir.

• Bursa santrali BT-2 de çıkan yangın sonrası olay araştırması 
yapılarak, ayrıntılı olay raporu hazırlanmıştır. Emniyet 
tedbirleri ve söndürme çalışmalarındaki başarılı süreç 
yönetimi nedeniyle çalışanlarımız ödüllendirilmiştir.

• OHSAS 18001:2007 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 
revizyon denetimi öncesi, Zorlu Enerji Elektrik, Zorlu 
Endüstriyel Enerji Tesisleri, Trakya Gaz, Gazdaş, Zorlu O&M 
şirketlerinden 23 kişilik gruba Bureau Veritas tarafından 
OHSAS 18001:2007 güncelleme eğitimi verilmiştir.

• OHSAS 18001 iç denetim çalışmaları gerçekleştirilerek, 
tespit edilen uygunsuzluklar ve iyileştirme önerileri sisteme 
girilmiştir.

• OHSAS 18001:2007 güncelleme denetimi öncesinde, 
Bursa Santrali risk değerlendirme ekibi toplanarak insan 
davranışlarından kaynaklanabilecek riskler için risk 
değerlendirmelerini gerçekleştirmiştir.

• Bursa santralinde Zorlu Enerji Elektrik ve Zorlu O&M İSG 
yönetim sistemi güncellenmiştir.

• Bağımsız bir denetleme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen 
denetim sonrasında OHSAS 18001:2007 belge 
güncellenmesi gerçekleştirilmiştir.

• Sarayköy Jeotermal Santrali’nde 39 kişiye ve Çıldır 
Hidroelektrik Santrali’nde 31 kişiye “Temel İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi” verilmiştir.

Zorlu Enerji İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Politikası

• Tüm çalışanların katılımıyla, tehlikeleri daima önceden 
belirlemek, sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler kapsamında 
kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almak,

• Faaliyetlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini 
azaltmak, tüm çalışanları, taşeronları, müşterileri 
ve müteahhitleri sağlık ve emniyet konularında 
bilinçlendirmek, eğitimle desteklemek, bu konuda kamu 
çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

• Sağlık ve emniyet konularının iyileştirilmesine katkıda 
bulunanları ödüllendirmek, 

• Gerektiğinde Acil Durum Yönetim Planını en yüksek 
performansla gerçekleştirmek,

• Bu politikayla ilgili ülkemizde yürürlükte bulunan yasal 
mevzuatlara uymak,

• İSG Yönetim Sistemi uygulamalarını sürekli ve düzenli 
olarak gözden geçirerek denetlemek ve geliştirmek,

• Yeni tesis ve süreçlerin, meslek hastalığı ve çalışma 
güvenliği faktörlerini, projelendirme aşamasında göz 
önünde bulundurmak,

• Tüm Zorlu Enerji A.Ş. çalışanları, sağlık ve emniyetin 
sağlanması ve bu alandaki performansın artırılmasının 
bilincindedir.

Yıl Kategori bazında çalışan sayısı Çalışan kategorisi bazında toplam 
eğitim süresi 

Çalışan başına ortalama eğitim 
süresi 

Yönetici Yönetici altı Toplam eğitim 
saati (Yöneticiler) 

Toplam eğitim 
saati (Yönetici 
Altı) 

Yönetici başına 
ortalama eğitim 
süresi (saat) 

Yönetici altı 
çalışan başına 
ortalama eğitim 
süresi (saat)

2009 82 861 4.565 18.755 4.565 / 82 = 55,67 18.755 / 861 = 
21,78

2010/1. Yarıyıl 83 913 2.159 8.614 2,159 / 83 = 26,01 8.614 / 913 = 9,43

Temel eğitim göstergeleri

Zorlu Enerji Grubu, insan kaynağının* eğitimine büyük önem vermektedir. Grup çalışanları raporlama dönemi boyunca farklı 
eğitim programlarına katılmışlardır. Bu konudaki özet göstergeler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

*Zorlu Enerji Grubu çalışanlarını yönetici ve yönetici altı olarak kategorize etmektedir.



Zorlu Enerji Grubu, 2007 yılından bu 
yana gönüllü bir inisiyatif olan BM 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin gereklerini 
tüm faaliyetlerinde içselleştirmektedir.
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 Toplum ve Biz

Enerjisini Toplumla Paylaşan Sorumlu 
Bir Ekonomik Aktör: Zorlu Enerji 
Grubu 
Zorlu Enerji Grubu, bu topraklarda yaşayan herkesle birlikte 
büyük bir aile olduğuna inanmakta ve Grup faaliyetlerinden 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen paydaş kitlesine karşı 
sorumluluklarının bilincindedir.

Zorlu Enerji Kurumsal İlkeler Rehberi

Etik anlayışını yalnızca hukuki gereklerle değil, bu 
gerekliliklerin üzerine kamu vicdanını da koyarak 
temellendiren Zorlu Enerji Grubu; tüm Grup çalışanlarının 
ortak fikirlerini içeren Kurumsal İlkeler Rehberi ile paydaşlarına 
gösterdiği özeni bir kez daha kanıtlamıştır. Altında bütün 
Zorlu Enerji Grubu çalışanlarının imzası bulunan Kurumsal 
İlkeler Rehberi;
• İnsan Hakları, 
• İş Yaşamı, 
• Çevre,
• Yolsuzlukla Mücadele 

başlıklı dört temel konuda çeşitli prensipler içermekte; Grubun 
daha uzun yıllar artan bir performansla ayakta kalmasını 
sağlayacak kurumsal kimliğini, yönetim anlayışını, çalışma 
prensiplerini, iş süreçlerini belirlemektedir.

Zorlu Enerji Kurumsal İlkeler Rehberi’nin yayınlanması için 
hazırlıklar sürdürülmektedir.

Zorlu Enerji Grubu, 2007 yılından bu yana gönüllü bir 
inisiyatif olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin gereklerini 
tüm faaliyetlerinde içselleştirmektedir.

Zorlu Holding’in Küresel İlkeler Sözleşmesi Taahhütnamesi 
(UN-Global Compact) kapsamında hareket eden Zorlu 
Enerji Grubu, gönüllülük esasına dayalı 10 ilkenin gereklerini 
kurulduğu günden bu yana benimsemiş ve faaliyet 
döngüsünde başarıyla içselleştirmiştir.

Zorlu Enerji Grubu, 2007 yılında kurumsal değerleriyle bire 
bir örtüşen ve gönüllülük esasına dayanan bir uygulamalar 
bütünü olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni benimseyerek 
yalnızca kendi ülkesi için değil, dünyanın geleceği için 
çalıştığını ortaya koymuştur. 

Gökçedağ’da 3 bin fidanlık “Zorlu Enerji Hatıra Ormanı” 
kurulmuştur.

Osmaniye İl Çevre ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 
oluşturulan “Zorlu Enerji Hatıra Ormanı,” Bahçe ilçe 
merkezine 7 km. uzaklıkta, 4 hektar büyüklüğünde bir 
sahada Fıstık Çamı, Sedir ve Servi türleriyle tesis edilmiş bir 
ağaçlandırma çalışmasıdır.

Zorlu Enerji Grubu, Osmaniye’de hayata geçirdiği Gökçedağ 
Rüzgar Enerjisi Santrali’nde yaklaşık 17 hektar alanda 25 bin 
fidan dikimi gerçekleştirmiştir.

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle 
gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasında, fidanlar Osmaniye 
Orman Fidanlığı ve yöredeki üreticilerden temin edilmiştir.

Bu proje ile Zorlu Enerji Grubu,

• santralin inşaat aşamasında belirli alanlarda tahrip edilen 
doğal yapının kısa sürede yeşil örtüsüne kavuşturulmasını, 

• civar köylerde meyvecilik, arıcılık, aromatik bitkisel 
üretim gibi ekonomik girdi sağlayacak faaliyetlere destek 
olunmasını, 

• türbinlerin yakın çevresinde oluşan inşaat sahalarının 
yeşillendirilmesini,

• arazinin eğimli yüzeylerinde toprağın korunmasını,

• ekonomik değeri olan ağaç türleriyle bölgedeki köylere gelir 
getirici bir kaynak oluşturulmasını

hedeflemiştir.

Defne, Zakkum, Mahlep, Harnup, Badem, Çitlembik, 
Yalancı Akasya, Servi, Dişbudak, Akçaağaç, Kestane 
türlerinin kullanıldığı projede, ağaçlandırma uzmanı orman 
mühendislerinden ve peyzaj mimarlarından da destek 
alınmıştır.

Zorlu Enerji Grubu, 2007 yılında kurumsal değerleriyle 
bire bir örtüşen ve gönüllülük esasına dayanan 
bir uygulamalar bütünü olan BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ni benimseyerek yalnızca kendi ülkesi için 
değil, dünyanın geleceği için çalıştığını ortaya koymuştur. 
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Fidan dikimleri, Osmaniyeli işçiler tarafından yapılmış, 
özellikle eğimli alanlarda erozyon kontrolü amaçlı teras 
dikimleri, tecrübeli orman işçilerince gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca çalışmalar sırasında santral sahası içerisinde bulunan 
ve Zorlu Enerji tarafından korunan tarihi “Yörük Mezarı” 
sınırlarına da Servi ağaçları dikilmiştir.

Gökçedağ RES inşaat alanlarında 2-13 Mart 2010 döneminde 
gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasının kontrolünü yapmak 
ve ilk vejetasyon dönemi dikim başarısına ilişkin verileri 
saptamak amacıyla 26-27 Mayıs 2010 tarihlerinde arazide 
bir gözlem çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda 
ağaçlandırmada sağlanan başarı oranı %82 düzeyinde tespit 
edilmiştir.

Oldukça yüksek olan başarı oranının korunması ve 
fidanların sağlıklı gelişimi için sulama ve bakım çalışmaları 
sürdürülmektedir.

Zorlu Enerji Grubu, tüm projelerinde doğayla barışık olmak, 
yaşam kaynağı olan dünyamızı korumak, gelecek kuşaklara 
yaşanılır bir dünya bırakmak için var gücüyle çalışmaya 
kararlıdır.

Zorlu Enerji Grubu, inşaat faaliyetleri nedeniyle tahrip 
olan doğal örtünün onarılarak mevcut doğal yapıya dönüş 
sürecini başlatmış olduğu bu önemli çalışmanın, ilerleyen 
yıllarda “bitkisel onarım” sürecinin ötesine geçerek gerçek bir 
“ekosistemi doğal haline kavuşturma” projesine dönüşmesini 
ve tüm dünyaya örnek oluşturmasını arzulamaktadır.

Gökçedağ RES ile Türkiye enerji sektörünün çehresini 
değiştiren Zorlu Enerji Grubu, Gökçedağ RES’in yakınında 
bulunan Bahçe ve Hasanbeyli yaşayanlarının sosyal ve 
ekonomik gelişimlerine de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Sosyal Mevcut Durum Araştırması Gökmustafalı, Savranlı 
ve Kızlaç Köylerinde yaşayan insanların sosyo-ekonomik 
durumlarını tespit etmeyi hedeflemiştir. 

Zorlu Enerji Grubu tarafından görevlendirilen bir danışmanlık 
şirketi tarafından 2009 yılı Nisan ayında yürütülen çalışmanın 
amacı Osmaniye’nin Bahçe İlçesi’ne bağlı Gökmustafalı, 
Savranlı ve Kızlaç Köylerinde yaşayan insanların mevcut 
sosyo-ekonomik durumlarına ilişkin veri toplamak ve analiz 
etmek olmuştur. 

Bu analizler ışığında yöre halkının talep ve beklentileri 
tespit edilmiş; söz konusu yatırım projesinin bölge halkı 
için yaratacağı olanaklar ortaya koyulmuş ve bu olanakların 
hayata geçirilmesini sağlayıcı faaliyetlerin geliştirilmesine 
zemin oluşturacak temel düzeyde bilgiler sağlanmıştır. 

Çalışma sonucunda her üç köyün öncelikli sorunlarının;

• içme ve sulama suyunun yetersiz olması, 

• yolların bozuk ve yetersiz olması, 

• işsizlik 

olduğu görülmektedir.

Zorlu Enerji Grubu, Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde yaşayan 
halk için projeler gerçekleştirmeden önce bölge halkının 
ihtiyaçlarının ve isteklerinin, bölgenin sosyoekonomik ve 
demografik yapısının tespit edilmesi için geniş kapsamlı bir 
araştırma yürütmüştür.

Bu amaçla köy muhtarları ile iletişime geçilerek projede yer 
alabilecek anketörler belirlenmiş ve toplam 63 anketörün 
dahil olduğu, kantitatif araştırma yöntemleri ve yüz yüze 
görüşmeler yoluyla “Bahçe ve Hasanbeyli İlçeleri Köyleri Hane 
Halkı Profil Araştırması Raporu” hazırlanmıştır. 2009 yılının 
Eylül ayında gerçekleştirilen proje dahilinde bölge halkının 
sağlık profilinden gelir durumlarına, eğitim seviyelerinden 
konut durumlarına kadar çeşitli alanlarda veri analizleri 
yapılmıştır.

Araştırma sonunda elde edilen bazı bulgular aşağıda 
verilmiştir:

• Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde her evde ortalama 5 kişi 
yaşamaktadır. Ortalama çocuk sayısı 3, okuyan çocuk 
sayısı ise ortalama 2’dir.

• Görüşülen kişilerin %58,5’inin düzenli bir geliri 
bulunmamaktadır.

Zorlu Enerji Grubu, tüm 
projelerinde doğayla barışık olmak,
yaşam kaynağı olan dünyamızı 
korumak, gelecek kuşaklara
yaşanılır bir dünya bırakmak için 
var gücüyle çalışmaya
kararlıdır.
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• Görüşülen kişilerin %77,7’si sosyal güvenceye sahiptir.

• Görüşülen kişilerin %37,7’si geçici işler yaptıklarını 
belirtmişlerdir.

• Görüşülen kişilerin %23,0’ünün kendi arazisi ve tarım 
toprağı bulunmaktadır.

• Okuyan kız çocuk oranı %44,7 okuyan erkek çocuk oranı 
ise %55,3’tür.

• Okula devam etmeyen çocukların okula devam etmeme 
nedenlerinin başında maddi sıkıntılar yer almaktadır. 
(%55,6)

• Burs hizmeti alan öğrenci sayısı çok düşüktür. (%1,4)

• Görüşülen kişilerin %90,5’i çocukların okul masraflarını 
karşılarken zorluk yaşadığını belirtmiştir.

• Okul masraflarında zorluk yaşayan kişilerin %98,4’ü 
herhangi bir destek sağlanması durumunda çocukları daha 
uzun süre okula gönderebileceklerini belirtmişlerdir.

Zorlu Enerji Grubu, araştırma sonuçları ışığında 2009 yılında 
çeşitli projeler yürütmüştür. Projelerden satırbaşları aşağıda 
sunulmuştur.

• Türkiye Çevre Vakfı, Zorlu Enerji Grubu’nun Osmaniye’de 
yürütmekte olduğu Gökçedağ RES yakınındaki Bahçe 
ve Hasanbeyli ilçelerinde yaşayan halkı ve ilgilileri 
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Sosyal ve ekonomik 
hayatı geliştirmeye yönelik önemli projeleri tespit etmek 
için görüş birliğine varmak amacıyla düzenlenen toplantıya, 
farklı üniversitelerden öğretim üyeleri, yöre halkı ve 
Zorlu Enerji Grubu Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Gökmen Topuz da katılmıştır. 

• Zorlu Enerji Grubu, Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde 
yaşayan çocukların eğitimine destek amaçlı bir proje 
tasarlamıştır. Bu proje kapsamında Mehmet Zorlu Vakfı’nın 
mali olanakları yetersiz olan gençleri desteklemesi ve 
Vakfın katkısıyla gençlerin eğitimlerine devam etmesi 
hedeflenmektedir. Bugün Bahçe ve Hasanbeyli ilçeleri ile 
onlara bağlı köylerde yaşayan 82 üniversite ve yüksekokul 
öğrencisi, Mehmet Zorlu Vakfı’nın desteğiyle öğrenimlerine 
devam etmektedir.

Enerjimiz Çocuklar İçin
Zorlu Enerji Grubu, çevreci projeleri ile daha temiz bir dünya 
yaratırken, geleceğe yön verecek olan çocuklarımızı çeşitli 
projeler ve eğitim programları ile bilinçlendirmekte; Zorlu 
Enerji Grubu’nun “elçileri” olması hedeflenen çocuklara enerji 
kaynaklarının daha etkin kullanımı ve temiz enerji konusunda 
bilgi aktarmaktadır.

Grup, 2010 yılında başladığı bu proje ile 

• Grubun çocuklara verdiği önemin altını çizmeyi,

• Kurumsal duyarlılıkları çocuklar aracılığıyla kamuoyuna 
aktarmayı,

• Çocuklarda enerji bilinci, verimlilik ve yenilenebilir enerji 
hakkında farkındalık yaratmayı,

• Gökçedağ RES ve diğer santral bölgelerindeki çocuklarda ve 
onların vasıtasıyla yerel halkta aidiyeti artırmayı 

hedeflemektedir.

Enerjimiz Çocuklar İçin; Osmaniye İli Bahçe ve Hasanbeyli 
ilçelerindeki ilköğretim okulları öğrencileri, Zorlu Enerji 
santrallerinde çalışan personelin çocukları, Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı eğitim parklarında eğitim alan çocuklar 
olmak üzere üç grubu yönelik olarak planlanmıştır.

Enerjimiz Çocuklar İçin Eğitim İçeriği

• Enerji nedir?

• Nerelerde kullanılır?

• Nerelerden elde edilir?

• Kaynaklar enerjiye nasıl dönüştürülür? 

• Kaynakların dünya üzerindeki etkisi nelerdir?

• Yenilenebilir sürdürülebilir enerji kaynakları 
nelerdir?

• Enerjiyi doğru kullanmanın yolları nelerdir?
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Bahçe ve Hasanbeyli’deki okullarda yapılan eğitimler

Bu proje ile Grup, enerji ve enerji kaynakları hakkında 
farkındalık yaratarak, enerjinin doğru kullanımı ve yenilenebilir 
kaynaklar ile ilgili duyarlılık oluşturmayı hedeflemiştir. 
Bu amaca yönelik olarak, Bahçe ve Hasanbeyli İlköğretim 
Okulları için enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve rüzgar 

enerjisi konulu bir sunum hazırlanmıştır. Çocukların aktif 
katılımıyla gerçekleştirilen sunumlar soru cevaplarla ve her 
çocuğun fikri alınmaya çalışılarak yapılmıştır. İlçe milli eğitim 
müdürlerinin projeye ilgisi ve bütün çocukların eğitime 
katılmaları yönündeki taleplerinden sonra 1.432 çocuğa 
eğitim verilmiştir.

Enerji tasarrufu yapmak, sadece kişilerin değil,
kurumların ve tüm toplumun sorumluluğudur.

Eğitimlere katılan çocuk sayısı ve okullara göre dağılımı

İlçe Adi Okul Adı 3. Sınıflar 4. Sınıflar 5. Sınıflar Toplam

Hasanbeyli Gazi Mustafa Kemal İ.Ö.O. 23 37 51 111

Hasanbeyli Hasanbeyli İ.Ö.O. 26 21 30 77

Bahçe  Bahçe Atatürk İ.Ö.O. 147 129 161 437

Bahçe  Milli Egemenlik İ.Ö.O. 67 56 65 188

Bahçe  Ahmet Pekkan İ.Ö.O. 85 60 87 232

Bahçe  Kenan Evren Paşa İ.Ö.O. 69 50 60 179

Bahçe  Burgaçlı Köyü İ.Ö.O. 11 13 16 40

Bahçe  Nohut Köyü İ.Ö.O. 9 16 15 40

Bahçe  Kızlaç Köyü İ.Ö:O. 20 18 16 54

Bahçe  Yukarıdere Köyü İ.Ö.O. 32 23 19 74

Genel Toplam 10 okulda  489 423 520 1.432
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Zorlu Enerji Grubu çalışanlarının çocuklarının eğitimi 

Bu eğitimler çerçevesinde Zorlu Enerji Grubu çalışanlarının 
çocuklarını, seçilen santrallere göre dört bölgeye göre ayırıp 
enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerjinin doğru 
kullanılması konusunda eğitim verilmesi amaçlanmış, toplam 
150 dakikalık, atölye çalışmasıyla desteklenen üç aşamalı bir 
eğitim programı hazırlanmıştır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Eğitimleri

Bu proje dahilinde, TEGV’nin ikisi İstanbul’da, diğerleri Ankara, 
Antalya, Eskişehir, Van, Samsun, Diyarbakır, Afyon, İzmir 
ve Gaziantep’te bulunan 11 eğitim parkında toplam 1.058 
ilköğretim öğrencisine ulaşılarak, çocuklarla eğitimler ve 
atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimler yoluyla 
çocuklara 

• enerji üretim sistemleri, 

• enerji kaynakları, 

• yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi,

• günlük hayatta uygulanabilecek enerji tasarruf yöntemleri 

ile ilgili bilgi verilmiştir. 

Projenin ilk ayağında, 17 Haziran 2010 Perşembe günü 
TEGV’nin İstanbul Fındıkzade’de bulunan Sema Aydın Doğan 
Parkı’nda, TEGV’nin 11 eğitim parkından gelen 30 eğitim 
gönüllüsüne projenin tanıtımı yapılarak uygulanacak sunum 
ve atölye çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Ardından 

çocuklarla bir pilot çalışma gerçekleştirilerek, eğitmenlere 
etkinliğin nasıl uygulanacağı aktarılmıştır. Zorlu Enerji Grubu, 
önemli bir konuya dikkat çeken ve geleceği yönetecek olan 
çocuklara enerji kaynaklarının önemi ve tasarrufuna ilişkin 
bilgi aktarmayı amaçlayan, yöntemi ve eğitim malzemeleri ile 
fark yaratan bu çalışmanın, çocuklar için çok yararlı olacağına 
inanmaktadır. 

Zorlu Enerji Grubu Lösemili Çocuklar Köyü’nde...

Zorlu Enerji Grubu tarafından gerçekleştirilen organizasyon 
kapsamında, 21 ve 22 Ağustos 2010 tarihlerinde Ankara 
Gölbaşı, İncek’te bulunan Lösemili Çocuklar Köyü’nde lösemi 
hastası çocuklar ve aileleriyle bir araya gelinmiştir. 2010 
yılı içerisinde tüm eksikleri tamamlanarak hizmet vermeye 
başlayacak Lösemili Çocuklar Köyü’ndeki ilk etkinliği Zorlu 
Enerji Grubu Mehmet Zorlu Vakfı ile birlikte gerçekleştirmiştir. 
“Önce Çocuklarımız” diyen program, çocuklarımızı enerji 
tasarrufu ve yenilenebilir enerji alanında bilgilendiren bir 
sunum ve atölye çalışması ile başlamış; akşam iftar yemekleri 
düzenlenmiştir. 

TEGV Projesi ile Verilmesi Hedeflenen Mesajlar
• Yaygın olarak kullanılan enerji kaynakları, odun, kömür 

ve petrol, sınırsız değildir.
• Fosil yakıtlar atmosfere zarar verir.
•  Dünyanın geleceği için yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elektrik üretilmesine ağırlık verilmelidir.
•  Rüzgar, güneş, jeotermal ve akarsu kaynakları temiz ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
•  Günümüzde kullanılan fakat yakın gelecekte tükenecek 

olan kaynakların ömrünü uzatmak ve zararlı etkilerini 
azaltmak için enerjiyi doğru ve verimli kullanmamız çok 
önemlidir. 

•  Enerji tasarrufu yapmak, sadece kişilerin değil, 
kurumların ve tüm toplumun sorumluluğudur. 

Eğitim Yapılan Santral Çocuk Sayısı

Lüleburgaz Doğalgaz Enerji Santrali 20

Denizli Kızıldere Jeotermal Enerji Santrali 18

Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali 10

Rize İkizdere Hidroelektrik Enerji Santrali 17

Toplam  65

Eğitime katılan çocuk sayıları
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 GRI Teyidi 

Global Reporting Initiative (GRI), 18 Şubat 2011 tarihinde Zorlu Enerji Grubu sürdürülebilirlik raporunun 
Küresel Raporlama Girişimi tarafından yayınlanmış bulunan G3 ilkelerine ve C seviyesi içeriğe uygun olarak 
hazırlandığını teyit etmiştir. GRI teyid mektubu yan sayfada sunulmuştur.

Zorlu Enerji Grubu GRI ilkelerini desteklemektedir. GRI ilkeleri temel olarak sürdürülebilirlik raporlamasını 
düzenlemekte olup, ekonomik, çevresel ve sosyal performans konularındaki şeffaflığı ve hesap verilebilirliliği 
dünya çapında yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

GRI hakkında detaylı bilgi www.globalreporting.org adresinde mevcuttur.
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STANDART AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1: Profil

Profil ile ilgili 
açıklamalar

Tanımı
Raporlanma 
durumu

Çapraz referans / Doğrudan cevap Açıklama

1. Strateji ve analiz

1,1

Kurumun en üst düzey karar 
vericisinin sürdürülebilirliğin 
kurumla ve onun stratejisi ile olan 
ilgisi hakkındaki beyanı.

Tam
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı 
(Sayfa 12)

1,2
Kilit niteliğindeki etkilerin, risklerin 
ve fırsatların tanımlanması.

Tam
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı 
(Sayfa 12)

2. Kurumsal Profil

2,1 Kurum adı Tam Bu Rapor Hakkında (Kapak içi)

2,2
Başlıca markalar, ürünler ve/veya 
hizmetler.

Tam Biz (Sayfa 5)
See also http://www.zoren.com.tr/
EN/INDEX/default.asp

2,3
Ana bölümler, faaliyetteki şirketler, 
yan kuruluşlar ve ortak girişimler de 
dahil, kurumun operasyonel yapısı.

Tam Biz (Sayfa 5)
See also http://www.zoren.com.tr/
EN/INDEX/default.asp

2,4
Kurumun genel merkezinin 
bulunduğu yer.

Tam Biz (Sayfa 5)
See also http://www.zoren.com.tr/
EN/INDEX/default.asp

2,5

Kurumun faaliyet gösterdiği 
ülkelerin sayısı ve ister başlıca 
operasyonların yapıldığı isterse de 
raporda yer alan sürdürülebilirlik 
konuları ile ilgisi bulunan ülkelerin 
adları.

Tam Biz (Sayfa 5)

2,6
Kurumun mülkiyet niteliği ve yasal 
şekli.

Tam

Özel mülkiyet statüsünde şirketler 
grubu. Grubun amiral gemisi Zorlu 
Enerji, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası'nda ZOREN sembolü ile 
işlem görmektedir. Ayrıca bakınız: 
www.zoren.com.tr/EN/INDEX/
default.asp  

2,7

Hizmet verilen pazarlar (coğrafi 
döküm, hizmet verilen sektörler 
ve müşteri/faydalanıcı çeşitleri de 
dahil).

Tam Biz (Sayfa 5)

2,8
Raporlama gerçekleştiren kuruluşun 
ölçeği.

Tam
Performansımızdan Satırbaşları 
(Sayfa 11)

2,9

Raporlama dönemi esnasında 
gerçekleşen büyüklük, yapı 
veya mülkiyet ile ilgili önemli 
değişiklikler.

Tam
Raporlama döneminde herhangi bir 
değişiklik olmamıştır.

2,1
Raporlama dönemi esnasında 
alınan ödüller.

Tam Ödüllerimiz (Sayfa 24)

3. Rapor Parametreleri

3,1
Sağlanan bilgilerin ait olduğu 
raporlama dönemi (ör. mali yıl / 
takvim yılı).

Tam Bu Rapor Hakkında (Kapak içi) 2009 - 2010 1. yarı yılı

3,2
En son yayınlanan raporun tarihi 
(varsa).

Tam

Bu rapor 2009 yılını ve 2010 
yılının ilk altı aylık dönemini 
kapsamaktadır. Bu rapor aynı 
zamanda Zorlu Enerji Grubu'nun 
yayınladığı ilk sürdürülebilirlik 
raporudur.
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STANDART AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1: Profil

Profil ile ilgili 
açıklamalar

Tanımı
Raporlanma 
durumu

Çapraz referans / Doğrudan cevap Açıklama

3,3
Raporlama döngüsü (yıllık, iki yıllık, 
vs.).

Tam Bu Rapor Hakkında (Kapak içi)
Zorlu Enerji Grubu sürdürülebilirlik 
raporlamasını 18 aylık periyotlarda 
gerçekleştirecektir.

3,4
Rapor ve içeriği hakkındaki sorular 
için iletişim adresi.

Tam Künye
Ayrıca bakınız: http://www.zoren.
com.tr/EN/INDEX/default.asp

3,5 Rapor kapsamının belirlenme süreci Tam Bu Rapor Hakkında (Kapak içi)

3,6
Raporun sınırı (ör. ülkeler, bölümler, 
yan kuruluşlar, kiralanan tesisler, 
ortak girişimler, tedarikçiler).

Tam Bu Rapor Hakkında (Kapak içi)

3,7
Raporun kapsamı veya sınırı 
hakkındaki özel kısıtlamaları 
belirtin.

Tam Bu Rapor Hakkında (Kapak içi)

3,8

Ortak girişimler, yan kuruluşlar, 
kiralanan tesisler, dışarıdan tedarik 
edilen operasyonlar ve raporlama 
dönemleri arası veya kurumlar arası 
karşılaştırılabilirliği önemli biçimde 
etkileyebilen diğer kuruluşlar 
hakkındaki raporlamanın esası.

Tam Bu Rapor Hakkında (Kapak içi)
İştiraklerin performansı raporun 
kapsamına dahil edilmemiştir.

3,11

Raporda uygulanan sınır, kapsam 
veya ölçüm yöntemlerinde daha 
önceki raporlama periyotlarına göre 
yaşanan önemli değişiklikler.

Tam

Bu rapor 2009 yılını ve 2010 
yılının ilk altı aylık dönemini 
kapsamaktadır. Bu rapor aynı 
zamanda Zorlu Enerji Grubu'nun 
yayınladığı ilk sürdürülebilirlik 
raporudur.

3,12
Raporda yer alan Standart 
Açıklamaların yerini gösteren tablo.

Tam G3 Endeksi

4. Yönetişim, Taahhütler ve Katılım

4,1

Stratejinin veya kurumsal idarenin 
belirlenmesi gibi özel görevlerden 
sorumlu olan en yüksek yönetişim 
organına bağlı olan kurullar da 
dahil, kurumun yönetişim yapısı.

Tam

Zorlu Enerji Grubu’nda Kurumsal 
Yönetim ve Sürdürülebilirlik (Sayfa 
19) Ek olarak http://www.zoren.
com.tr/FILES/ZOREN09TR_FINAL.
pdf adresinde yer alan ZORLU 
ENERJİ 2009 Faaliyet Raporu'nun 
44-47 sayfalarına bakınız.

4,2

En yüksek yönetişim organı 
başkanının aynı zamanda kurum 
içinde icra görevi olup olmadığını 
belirtin.

Tam
Zorlu Enerji Grubu’nda Kurumsal 
Yönetim ve Sürdürülebilirlik (Sayfa 
19)

4,3

Üniter kurul yapısına sahip 
kurumlarla ilgili olarak, en yüksek 
yönetişim organının bağımsız ve/
veya icra görevi olmayan üyelerinin 
sayısını belirtin.

Tam
Zorlu Enerji Grubu’nda Kurumsal 
Yönetim ve Sürdürülebilirlik (Sayfa 
19)

4,4
Hissedarların ve çalışanların en 
yüksek yönetişim organına tavsiye 
veya talimat verme mekanizmaları.

Tam
Paydaşlarımız (Sayfa 20), 
Çalışanlarımız (Sayfa 34) 

4,14
Kurum tarafından katılımı sağlanan 
paydaş gruplarının listesi.

Tam Paydaşlarımız (Sayfa 20)

4,15
Katılım yapılacak paydaşların 
kimler olacağının belirlenmesi ve 
seçimlerine dair esas.

Tam Paydaşlarımız (Sayfa 20)
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STANDART AÇIKLAMALAR BÖLÜM III: Performans Göstergeleri

Performans 
göstergesi

Tanımı
Raporlanma 
durumu

Çapraz referans / Doğrudan cevap Açıklama

Ekonomik performans

EC1

Gelirler, işletme maliyetleri, 
çalışan ücretleri, bağışlar ve diğer 
toplumsal yatırımlar, birikmiş 
karlar ve sermaye sağlayıcıları 
ile devletlere yapılan ödemeler 
de dahil, üretilen ve dağıtılan 
doğrudan ekonomik değer.

Tam
Performansımızdan Satırbaşları 
(Sayfa 11)

Ek olarak http://www.zoren.com.
tr/FILES/ZOREN09TR_FINAL.
pdf adresinde yer alan ZORLU 
ENERJİ 2009 Faaliyet Raporu’nun 
44-47 sayfalarına bakınız.

EC3
Kurumun maaş esaslı emeklilik 
planı yükümlülüklerinin kapsamı.

Tam

http://www.zoren.com.tr/FILES/
ZOREN09TR_FINAL.pdf adresinde 
yer alan ZORLU ENERJİ 2009 
Faaliyet Raporu'nun 84 sayfasında 
yer alan 16 numaralı dipnota 
bakınız. 

EC4
Devletten alınan önemli mali 
destek.

Tam
Zorlu Enerji Grubu’nun devletten 
aldığı bir mali destek yoktur.

Pazardaki konum

EC7

Önemli operasyon yerlerinde yerel 
halktan çalışan işe alma usulleri 
ve yerel halktan işe alınmış üst 
yöneticilerin oranı.

Tam

Yerel istihdam, Zorlu Enerji 
Grubu İnsan Kaynakları Politikası 
çerçevesinde yürütülmektedir. 2010 
Haziran ayı sonu itibarıyla, Zorlu 
Enerji Grubu'nun Türkiyenin farklı 
şehirlerinde yer alan şirketlerinin 
yönetim kadrosunun %38'i yerel 
istihdam yoluyla Zorlu Enerji 
Grubu'na katılan personelden 
oluşmaktadır.

Biyoçeşitlilik

EN12

Koruma alanlarında veya koruma 
alanlarının dışında kalan yüksek 
biyoçeşitlilik değerine sahip 
alanlardaki faaliyet, ürün ve 
hizmetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki 
önemli etkilerinin tanımlaması.

Tam

Zorlu Enerji’nin sahip olduğu 
doğal gaz santralleri kent 
merkezlerine yakın noktalarda 
konumlanmıştır. Faaliyetlerinin 
hava kalitesine olan etkisi düzenli 
olarak ölçümlenmekte olup yasal 
sınırların içerisinde gerçekleşmesi 
güvence altına alınmıştır. Gökçedağ 
Rüzgar Santrali, korunan alanların 
dışında kalmaktadır. Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nın “ÇED Belgesi 
Gerekli Değildir” kararına rağmen, 
ayrıntılı bir çevresel etki analizi 
yapılmış, doğal hayat üzerinde 
dikkate değer ölçüde olumsuz 
bir etki saptanmamıştır. Zorlu 
Enerji, hidroelektrik santralleri 
için 2011 yılında başlayacak 
bir dizi biyoçeşitlilik etki analizi 
çalışmalarına yönelik hazırlıklarını 
sürdürmektedir. 

EN13
Korunan veya geri kazanılan yaşam 
alanları.

Tam Toplum ve Biz (Sayfa 39)
Gökçedağ RES ağaçlandırma 
çalışmaları

EN14

Biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerin 
yönetilmesi ile ilgili stratejiler, 
devam eden faaliyetler ve geleceğe 
yönelik planlar.

Kısmi
İşimiz - Daha Temiz bir Dünya İçin 
(Sayfa 26)

Gökçedağ RES Bölgesi kuş 
araştırmaları ve Dalaman 
Biyolojik Çeşitlilik Projesi

Emisyonlar, atık su ve katı atıklar

EN16
Ağırlığına göre toplam doğrudan ve 
dolaylı sera gazı emisyonları.

Kısmi
İşimiz - Karbon Saydamlık projesi 
(Sayfa 32)

Zorlu Enerji Elektrik Üretim, 30 
Haziran 2010 tarihi itibarıyla 
Karbon Saydamlık Projesi’nin 
online sistemine bildirimde 

bulunmaya başlamıştır.

Ürün ve hizmetler

EN26

Ürün ve hizmetlerin çevresel 
etkilerini azaltmaya yönelik 
girişimler ve bu etki azalımının 
boyutları.

Tam

İşimiz  –  Sürdürülebilirliği 
Destekleyen Ar-Ge Çalışmaları, 
CSP Teknolojisi, Kömür Gazlaştırma 
Projesi (Sayfa 31)

CSP teknolojisi, kömür 
gazlaştırma projesi
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Performans 
göstergesi

Tanımı
Raporlanma 
durumu

Çapraz referans / Doğrudan cevap Açıklama

Uyumluluk

EN28

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

Tam

Raporlama döneminde Zorlu 
Enerji Grubu’na çevresel yasa ve 
yönetmeliklere uymama nedeniyle 
herhangi bir para cezası kesilmemiş 
ve yaptırım uygulanmamıştır.

İstihdam

LA1
İstihdam türüne, çalışma 
sözleşmesine ve bölgesine göre 
toplam işgücü.

Tam Çalışanlarımız (Sayfa 35)

İşçi sağlığı ve iş güvenliği 

LA7

Yaralanma, meslek hastalığı, kayıp 
günler ve işe gelmeme oranları ve 
iş nedeniyle ölümlerin bölgelere 
göre dağılımı.

Tam

Raporlama döneminde Zorlu Enerji 
Grubu’nda ölüm, yaralanma ve 
meslek hastalığı kaydedilmemiştir. 
Aynı dönemde işe gelmeme 
oranları, hem 2009 hem de 2010 1. 
yarıyıl için %3 olarak kaydedilmiştir. 
İş nedeniyle ölüm ve mesleki 
hastalıkların oranı her iki dönemde 
%0'dır.

Eğitim ve öğretim

LA10
Çalışan kategorisine göre yıllık 
olarak çalışan başına düşen 
ortalama eğitim saatleri.

Tam Çalışanlarımız (Sayfa 35)

LA12
Düzenli şekilde performans ve 
kariyer gelişimi değerlendirmesi 
alan çalışanların yüzdesi.

Tam

2010 yılı performans döneminde, 
940 çalışandan 6 ayını doldurmuş 
olan 870 kişi performans 
değerlendirme sürecine katılmıştır.

 

HR4
Ayrımcılık konusunda toplam vaka 
sayısı ve alınan önlemler.

Tam
Raporlama döneminde Zorlu 
Enerji’de ayırımcılık konusunda bir 
vaka meydana gelmemiştir.

Yolsuzluk

SO4
Yolsuzluk vakalarına karşı alınan 
önlemler.

Tam
Raporlama döneminde Zorlu 
Enerji’de herhangi bir yolsuzluk 
vakası meydana gelmemiştir.

Uyumluluk

SO8

Yasa ve yönetmeliklere 
uyulmaması nedeniyle kesilen 
önemli cezaların parasal değeri 
ve parasal olmayan yaptırımların 
toplam sayısı.

Tam

Raporlama döneminde Zorlu 
Enerji’ye yasa ve yönetmeliklere 
uymama nedeniyle herhangi bir 
para cezası kesilmemiş ve yaptırım 
uygulanmamıştır.

Pazarlama İletişimi

PR7

Sonuçların türüne göre, reklam, 
tanıtım ve sponsorluk da dahil, 
pazarlama iletişimi ile ilgili 
yönetmeliklere ve gönüllü kurallara 
uyulmadığını gösteren toplam vaka 
sayısı.

Tam
Raporlama döneminde Zorlu 
Enerji’de bu kapsamda bir vaka 
meydana gelmemiştir.

Müşteri kişisel gizliliği

PR8

Müşterinin kişisel gizliliği ihlalleri 
ve müşteri verilerinin kaybedilmesi 
ile ilgili doğrulanmış toplam şikayet 
sayısı.

Tam
Raporlama döneminde Zorlu 
Enerji’ye bu kapsamda bir şikâyet 
ulaşmamıştır.

Uyumluluk

PR9

Ürün ve hizmetlerin tedariki 
ve kullanımı ile ilgili yasa ve 
yönetmeliklere uyulmaması 
nedeniyle kesilen önemli cezaların 
parasal değeri.

Tam
Raporlama döneminde Zorlu 
Enerji’ye bu kapsamda bir para 
cezası kesilmemiştir.
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 Online Sürdürülebilirlik

İnsanoğlunun doğal yaşam koşulları ve iklim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik global çabalara 
katkımız kapsamında, Zorlu Enerji Grubu sürdürülebilirlik raporu matbu olarak üretilmemiş; iki farklı 
elektronik versiyon şeklinde paydaşlarımıza  sunulmuştur. Kurumsal web sitemizde bu raporun PDF ve 
mikro site versiyonları mevcuttur. Lütfen www.zorluenerji.com.tr’yi ziyaret ediniz.
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