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ZORLU ENERJİ
> Yurt içi Yatırımlar

> Yurt dışı Yatırımlar
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> İş dünyasında her
zaman zirveyi hedefledik.
Tek santral ile başlayan
hikâyemizi dünya ile
buluşturduk ve şimdi
yarınlara uzanan
hikâyemizi gelecek
kuşaklara aktarıyoruz.
İlk günkü heyecanımıza
tecrübelerimizi
ekleyerek güçlü değer
zincirimizle elde ettiğimiz
rekabet avantajımızı
sürdürülebilir kılarak
büyümeye devam
ediyoruz. <
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YÖNETİM
MESAJI
Değerli Paydaşlarımız,
Sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda 20162017 yıllarında hayata geçirdiğimiz ekonomik, sosyal
ve çevresel uygulamaları ve bu konulardaki performansımızı içeren, uluslararası raporlama standardı olan GRI
Standartları doğrultusunda hazırladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuzu siz paydaşlarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bu yıl beşincisini yayınladığımız Sürdürülebilirlik
Raporumuzla, geleceğe yönelik sürdürülebilir gelişim
hedefleri koymak, iklim değişikliği ile mücadeleyi sürdürmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla
bilinçlendirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarına
katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

> SELEN ZORLU MELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

> SİNAN AK
CEO

> Zorlu Enerji;
sürdürülebilirliğin bir tercih
değil, şimdiki ve gelecek nesillere
karşı duyulan bir sorumluluk
olduğunun bilinciyle çalışmalarını
yürütmektedir. <
GRI 102-14
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Şirket olarak ana hedefimizi insana ve doğaya saygılı, finansal açıdan karlı bir iş modeliyle tüm paydaşlar
için değer üretmek olarak belirledik. Bu sebeple yatırım,
üretim ve dağıtım faaliyetlerimizin karar alım süreçlerinde sosyal, ekonomik ve çevresel beklentilerin karşılanması, finansal performans ile aynı ölçüde önem arz
ediyor.
Çalışmalarımızı, sürdürülebilirliğin bir tercih değil,
şimdiki ve gelecek nesillere karşı duyulan bir sorum-

luluk olduğunun bilinciyle, bu bilinci benimsemiş tüm
paydaş gruplarıyla etkileşim halinde ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile yürütüyoruz.

“Sürdürülebilirliği, büyüme odaklı
stratejimize entegre ederek ilerliyoruz”
2016-2017 dönemi, Şirket olarak yatırım ve projelerimizde çevresel ve sosyal etkilerimizi yakından takip
ederek yönettiğimiz, paydaşlarımızla diyaloğumuzu geliştirdiğimiz, Sürdürülebilirlik Stratejimiz ve Politikamız
doğrultusunda öncelikli konularımızı yerel, ulusal ve
küresel ölçekte gelişmelere ve değişimlere göre belirlediğimiz bir dönem oldu. Bu çerçevede Önceliklendirme
Analizi’ni düzenlediğimiz anketleri, Sürdürülebilirlik
Kurulumuz ve Üst Yönetim’in görüş ve fikirleri ışığında
tespit ettik.
Sektöründe öncü olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle sürdürülebilirlik yaklaşımımızı iş stratejimizi
belirleyen ana unsurlardan biri haline getirdik. Bu doğrultuda, sürdürülebilir büyüme modeli oluşturmak için
sürdürülebilirlik anlayışımızı faaliyetlerimize entegre
ettik. “2022 Vizyonu” ile gelecek odaklı gelişim hedeflerimizi ve değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak

GRI 102-14
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> YÖNETİM MESAJI

tekrar ele aldığımız Sürdürülebilirlik Stratejimiz için raporlama döneminde başlayan çalışmaları 2018 yılında
tamamlamayı ve akabinde tüm paydaşlarımızla paylaşmayı planlıyoruz.
Hem küresel piyasalar hem de Türkiye için ekonomik
ve siyasal açıdan oldukça hareketli geçen 2016 ve 2017
yıllarında, ekonomide genişleme odaklı para politikaları
ve yüksek likidite dünya ekonomisini destekledi ve gelişmiş ülkelerde güçlü büyüme rakamları kaydedildi.
2017 yılında enerji sektöründe de oldukça önemli
gelişmeler yaşandı. Fosil yakıt kullanımında dünyanın
önde gelen ülkelerinden biri olan ABD’nin, Haziran ayında Paris Anlaşması’ndan çekildiğini duyurması, birçok
ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Bu gelişmeye rağmen özel sektörde düşük karbon ekonomisine geçiş ve
iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları son dönemde
ivme arttırarak devam ediyor. Ülkemizde ise yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmayı
hedefleyen, bu sayede dışa bağımlılığı ve cari açığı minimuma indirgemeyi öngören Milli Enerji ve Maden Politikası 2017 yılındaki gelişmeler arasında öne çıkıyor.
İlerleyen dönemlerde yazılı hale getirilmesi planlanan
bu Politika, trend analizlerinin, uzun vadeli senaryo çalışmalarının ve yol haritasının belirlenmesi açısından
önem taşıyor. Politika kapsamında, enerji stratejilerinin iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına entegre
edilmesinin, bu kapsamda atılan önemli adımlardan biri
olacağı ve Türkiye’de gerek enerji verimliliğinin geliştirilmesi gerekse yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.
GRI 102-14

10 > ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2016 / 2017

“Sürdürülebilirliği esas aldığımız değer
zincirimizi hep birlikte yarattık”
Zorlu Enerji olarak, sergilediğimiz başarılı performans
ve uyguladığımız doğru stratejiler ve aldığımız kararlar
sayesinde, doğru alanlarda yaptığımız yatırımların yanı
sıra, bulunduğumuz sektörde teknolojik gelişim ve insan kaynağı gelişimini de büyük ölçüde arttırdık.
Sürdürülebilirliği tüm çalışmalarına yol gösteren
bir kılavuz olarak ele alan bir Şirket olarak iklim
değişikliği ile mücadele, sera gazı emisyonlarının yönetimi, enerji verimliliği, sorumlu paydaş diyaloğu ve
doğal kaynakların korunması doğrultusunda sürdürülebilirlik politikamızı şekillendiriyor ve çalışmalarımıza
istikrarlı adımlarla devam ediyoruz. Zorlu Enerji olarak,
günümüzde küresel iklim değişikliğinin en büyük risk ve
tehditlerden biri olduğunun bilinciyle sera gazı emisyonlarını azaltırken, iklim değişikliği kaynaklı olumsuz
etkileri izleme ve değerlendirmeye yönelik çalışmalar
ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu anlayışla, ülkemizde temiz, düşük emisyonlu ve gelişmiş teknolojilere sahip enerji santrali projelerini hayata geçiriyoruz.
2017 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından
enerji üreten santrallerimiz, yurt içi kurulu gücümüzün
%76’sını oluşturuyor.
Düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine sağladığımız katkıların başlıca göstergelerinden biri de Şirket’in
2015 yılında 444 MW yenilenebilir enerji kapasitesine
sahip toplam kurulu gücünün, 2017 yılı sonu itibarıyla 568 MW olması. Bu aşamada 2017 yılında 744 MW’a

ulaşan toplam kapasitenin %76’sını yenilenebilir enerji
oluşturuyor. Aynı zamanda, Şirket’in Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklı net elektrik üretimi 2016 yılında toplam elektrik üretiminin %77’sini oluştururken,
2017 yılında bu değer %82’ye ulaşmıştı.
Sürdürülebilirlik alanında Şirket olarak kendimizi
adadığımız yolculuğumuz, artarak devam eden yatırımlarımızla geride bıraktığımız raporlama dönemde
başarılı sonuçlar doğurdu. Zorlu Enerji’nin 2016 ve 2017
yıllarında gönüllü olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazanmasıyla beraber, Zorlu
Enerji ve Zorlu Doğal, “2017 CDP İklim Değişikliği Programı”nda “İklim Liderliği” ödülüne layık görüldü. Bunların yanında, toplumsal yatırımlarımızda önceki raporlama dönemine kıyasla üç kattan fazla bir artış gösterdik.
“Enerjimiz Çocuklar İçin” Projesi, “Düşük Karbon Kahramanı” ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası
ödüllere layık görüldü. Yenilikçi yaklaşımımızla yerli
ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken faaliyet
gösterdiğimiz bölgelerin tamamında topluma sağladığımız faydalar ile Türkiye’nin geleceğine her yıl daha fazla
katkı sağlıyoruz.
Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisine yönelik çalışmalarımıza Zorlu Solar ile

“Türkiye’yi bölgemizin güneş merkezi
yapmak” vizyonu doğrultusunda başladık ve bu
alandaki ilk yatırımlarımızı raporlama döneminde gerçekleştirdik. Zorlu Solar, güneş enerjisi alanında teknolojiler geliştiren ABD’li First Solar Inc.’in 26 ülkede
distribütörü oldu. Bu gelişmeyle, yenilenebilir enerji

alanında sahip olduğumuz tecrübeyi, gelişmiş teknolojilerle sentezlemeyi ve bölgemizden yola çıkarak geniş
bir coğrafyada bölgenin güneş enerji ihtiyacını karşılayacak bir odak olmayı hedefliyoruz.

Yenilenebilir enerjide en güçlü olduğumuz
alanlardan biri olan jeotermalde, Türkiye’deki dördüncü jeotermal enerji projemiz olan Kızıldere III Santralimizin 99,5
MW kurulu gücündeki ilk ünitesini 2017
Ağustos ayında devreye aldık. Kurulumuna 2016 yılında başladığımız santrali 320
milyon dolar yatırımla hayata geçirdik.
Mevcut yurt dışı yatırımlarımıza raporlama döneminde yenilerini ekleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Pakistan’ın birkaç bölgesinde hayata geçirmeyi planladığımız güneş enerji santralleri ve Filistin’e elektrik
sağlamak amacıyla kurulması planlanan ilk güneş enerji
santrallerimiz bu projelerden bazıları.
Zorlu Enerji olarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı duyarlı, sorumlu ve öncü bir kuruluş olmanın bilinciyle ekonomiye ve enerji sektörüne kazandırmaya, ülkemize değer katmaya ve ülkemizin geleceği
için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizimle
bu yolda olan ve desteklerini sunan tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunar, raporumuzun sürdürülebilirlik anlayışının
gelişmesine katkı sağlamasını dileriz.
Saygılarımızla.
GRI 102-14
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RAPOR HAKKINDA
1993 yılında, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin (Zorlu Enerji) kuruluşuyla enerji sektörünün

> Zorlu Enerji’nin
5. Sürdürülebilirlik Raporu, GRI
Standartları’nın “Temel” seçeneğiyle
uyumlu olarak hazırlanmış olup,
2016-2017 dönemindeki Türkiye
faaliyetlerini kapsamaktadır. <

farklı alanlarında hizmet vermeye başlayan Şirket, 12 Temmuz 2016’da yayınlanan dördüncü
Sürdürülebilirlik Raporu’nun ardından, 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2017 dönemine ait ekonomik,
çevresel ve sosyal performansını yansıtan beşinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu paydaşlarının
bilgisine sunuyor.
İki yıllık düzenli periyotlar halinde yapılan sürdürülebilirlik raporlamasıyla, Şirket’in
faaliyetlerinin ve performansının iletişimi şeffaf bir şekilde yapılıyor.
Bir sonraki Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Raporu’nun, 2018 ve 2019 yıllarına ait sürdürülebilirlik performansını içerecek şekilde, 2020 yılının ilk yarısında kamuoyu ile paylaşılması
planlanıyor.
Rapor içeriğini oluşturacak önemli konuların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen
Önceliklendirme Analizi kapsamında, iç ve dış kilit paydaş görüşlerinin yansıtıldığı anket çalışması yapıldı. Anket sonucu oluşturulan Önceliklendirme Matrisi, paydaş görüşlerinin değerlendirildiği Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmasıyla son haline getirildi.
Zorlu Enerji’nin beşinci Sürdürülebilirlik Raporu 2016-2017 dönemindeki Türkiye operasyonlarını kapsamaktadır. Bu Rapor, GRI Standartları’nın “Temel” seçeneğine uygun olarak
hazırlandı.
Şirket’in kurumsal profili kapsamında yurt dışı yatırımları hakkında genel bilgilere yer verilse de yurt dışı operasyonlarına dair çevresel ve sosyal veriler kapsam dışı bırakıldı. Buna ek
olarak yasal düzenlemeler gereği, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren elektrik ve doğal
gaz ticareti ve dağıtımı yapan Şirketlere dair veri ve bilgiler de bu rapor kapsamında paylaşılan performans verilerine dahil edilmedi.

İletişim Bilgileri
Esra Çakır
Tamer Soylu
Sevi Yüzbaşıoğlu

Zorlu Enerji’nin beşinci Sürdürülebilirlik Raporu’nun hazırlanması

Kurumsal İletişim Müdürü
Çevre ve Kurumsal Sorumluluk Kıdemli Yöneticisi
Kurumsal İletişim Yöneticisi

GRI 102-53
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esra.cakir@zorlu.com
tamer.soylu@zorlu.com
sevi.yuzbasioglu@zorlu.com

sürecinde EY Türkiye Sürdürülebilirlik Ekibi destek verdi.

GRI 102-1, 102-46, 102-50, 102-51, 102-54
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> Raporumuzda yer alan
veriler, rakamlardan
çok daha fazlasını ifade
ediyor. Bizi, bugün
geldiğimiz noktaya
istikrarlı çalışma
anlayışımız, öngörülü
yaklaşımımız, yaptığımız
analizlerle sosyal ve
çevresel sorunları
öngörebilmek ulaştırdı.
Zorlu Enerji olarak
iletişimde olduğumuz her
bölgede, paydaşlarımızı
“iyi dinleyerek”
bulunduğumuz noktaya
vardık. <

> Alaşehir JES
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ZORLU ENERJİ
> Kurumsal Profil

2017 yıl sonu itibarıyla

744

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi (“Zorlu Enerji”, “Şirket”), bağlı ortaklıkları ve
iştiraklerinin ana faaliyet konusu, elektrik ve buhar üretimi ve satışı, elektrik ticareti ve elektrik
dağıtımı ile perakende satışı ve güneş paneli tedarikidir. Şirket, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri işletme
konusunu gerçekleştirmek için elektrik ve buhar enerjisi üretim tesislerinin kurulması, inşa edilmesi,
işletilmesi ve bakımı konularında da faaliyet gösteriyor.

MW

%76’sı
Yenilenebilir enerji
olan Yurt içi üretim
portföyü

YURT İÇİ KURULU GÜÇ

Zorlu Enerji, 1993 yılında Zorlu Holding AŞ (“Zorlu Holding”) ve Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ
(“Korteks”) tarafından kuruldu. Şirket şu anda Zorlu Holding tarafından yönetiliyor ve çeyrek asırdır
enerji sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor.

First Solar Inc. ile yapılan anlaşma sonucu markanın;
Ortaklar

Nominal Pay Tutarı

Sermayedeki Payı

(Bin TL)

(%)

Zorlu Holding AŞ

914.665

45,7

Korteks Mensucat San. ve Tic. AŞ

350.949

17,5

Halka Açık (*)

639.623

32,0

94.763

4,8

2.000.000

100,0

Diğer
TOPLAM

TABLO 1
31 Aralık 2017
tarihi itibarıyla
Zorlu Enerji’nin
ortaklık yapısı
ve sermaye
dağılımı

(*) 329.207 bin TL tutarında ve toplam sermayenin %16,46’sını temsil eden kısım Zorlu Holding AŞ’ye ait paylardan oluşmaktadır.

Zorlu Enerji, bugün yurt içi ve yurt dışındaki santrallerinden oluşan ve kaynak çeşitliliğini gözeten
dengeli üretim portföyü, elektrik ve buhar üretimi ve satışı, elektrik ticareti, dağıtımı ve perakende
satışı, doğal gaz ticareti ve dağıtımı ile güneş paneli tedarikini kapsayan entegre yapısı, sektörel
deneyimi ve piyasadaki güçlü konumuyla Türkiye’de enerji sektörünün önde gelen oyuncularından biri.
Genel merkezi İstanbul’da bulunan Şirket, yurt dışı yatırımlarına son dönemde hız verdi. İlgili yurt dışı
yatırımlar, 2016 – 2017 döneminde gerçekleşen diğer faaliyetlerle birlikte Raporlama Dönemindeki
Önemli Değişiklikler başlığı kapsamında yer alıyor. Bu raporda paylaşılan sürdürülebilirlik performans
verileri, Zorlu Enerji’nin sadece Türkiye’deki elektrik dağıtımı ve gaz ticareti ve dağıtımı dışında kalan
operasyonlarını kapsıyor.

26 ülkede tek yetkili
s o l a r DİSTRİBÜTÖRÜ
PV PANELİ
Zorlu Enerji ve Zorlu
Doğal, 2017 CDP İklim
Değişikliği Programı
kapsamında “A-“
notu alarak CDP Türkiye
İklim Liderliği ödülü aldı.

Zorlu Enerji,
iki yıl üst üste BIST
Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde gönüllü
olarak yer almaya
hak kazandı.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ve Osmangazi Elektrik Perakende
Satış AŞ (OEPSAŞ) hisselerinin %100’nü Zorlu Enerji Grubu Şirketlerimizden
Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın almıştır.

GRI 102-2, 102-3, 102-5, 102-6
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ZORLU ENERJİ
TABLO 3 Şirket’in Türkiye’de faaliyet gösterdiği santraller bazında kurulu gücü

> Şirketler ve Faaliyet Alanları

Santral

> Zorlu Enerji’nin yurt içinde ve yurt dışında faaliyet
gösteren santralleri baz alındığında 2017 yıl sonu
itibarıyla toplam kurulu gücü 1.091 MW. <

Yeri

Türü

Doğal Gaz

Buhar
Üretim
Kapasitesi
(Ton/Saat)

176,1

159,5

Doğrudan
ve Dolaylı
Ortaklık
Payı (%)

Lüleburgaz

Lüleburgaz, Kırklareli

Kojenerasyon Doğal Gaz

125,9

129,5

100

Bursa

Bursa OSB

Kombine Çevrim Doğal Gaz

34,3

-

100

Yalova

Altınova, Yalova

Kojenerasyon Doğal Gaz

15,9

30

100

215,3

-

Rüzgar

TABLO 2 Şirket’in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri

Elektrik
Üretim
Kapasitesi
(MW)

Gökçedağ (Rotor)

Osmaniye

Rüzgar

135

-

100

Sarıtepe

Osmaniye

Rüzgar

57

-

100

Demirciler

Osmaniye

Rüzgar

23,3

-

100

112,6

-

Bağlı ortaklıklar

Temel faaliyet konusu

Ülke

Rotor Elektrik Üretim AŞ

Elektrik üretimi

Türkiye

Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ

Elektrik üretimi

Türkiye

Hidroelektrik

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ

Elektrik üretimi

Türkiye

Tercan

Erzincan

Hidroelektrik (Rezervuarlı)

15

-

100

Zorlu Enerji Pakistan Ltd.

Elektrik üretimi

Pakistan

Kuzgun

Erzurum

Hidroelektrik (Rezervuarlı)

20,9

-

100

Zorlu Wind Pakistan (Private) Ltd.

Elektrik üretimi

Pakistan

Ataköy

Tokat

Hidroelektrik (Rezervuarlı)

5,5

-

100

Zorlu Solar Pakistan (Private) Ltd.

Elektrik üretimi

Pakistan

Mercan

Tunceli

Hidroelektrik (Kanal Tipi)

20,4

-

100

Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ

Elektrik üretimi

Türkiye

Çıldır

Kars

Hidroelektrik (Rezervuarlı)

15,4

-

100

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ

Elektrik üretimi

Türkiye

İkizdere

Rize

Hidroelektrik (Kanal Tipi)

18,6

-

100

Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ

Elektrik üretimi

Türkiye

Beyköy

Eskişehir

Hidroelektrik (Kanal Tipi)

16,8

-

100

Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ

Elektrik üretimi ve panel ticareti

Türkiye

Elektrik ticareti

Türkiye

239,5

-

Kızıldere I

Denizli

Jeotermal

15

-

100

Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ

Elektrik dağıtımı ve perakende satışı

Türkiye

Kızıldere II

Denizli

Jeotermal

80

-

100

Zorlu Enerji İsrail Ltd.

Elektrik üretimi

İsrail

Kızıldere III-Ünite 1 (*)

Denizli-Aydın

Jeotermal

99,5

-

100

Zorlu Renewable Pakistan (Private) Ltd.

Elektrik üretimi

Pakistan

Alaşehir 1

Manisa

Jeotermal

45

-

100

Zorlu Sun Power (Private) Ltd.

Elektrik üretimi

Pakistan
744

159,5

Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve
Toptan Ticaret AŞ

Jeotermal

TOPLAM
İştirakler

Temel faaliyet konusu

Ülke

Solad Energy Ltd.

Elektrik üretimi

İsrail

Dorad Energy Ltd.

Elektrik üretimi

İsrail

Ezotech Electric Ltd.

Elektrik üretimi

İsrail

GRI 102-2, 102-4, 102-6, 102-7, 102-45
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(*) Şirket’in 15 Mart 2018 tarihinde yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ tarafından Denizli ve Aydın il
sınırlarında yer alan Kızıldere-Gökgedik mevkiinde inşa edilen, toplam 165 MW kurulu güce sahip Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali’nin
65,5 MW gücündeki ikinci ünitesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılmıştır. Santral 16.03.2018 tarihi
itibarıyla tam kapasite çalışmaya başlamıştır.

GRI 102-6
ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2016 / 2017
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ZORLU ENERJİ > Şirketler ve Faaliyet Alanları

ZORLU ENERJİ

> Müşteriler
Enerji sektöründe A’dan Z’ye çok çeşitli hizmetler sunan Zorlu Enerji’nin
müşterileri de çeşitlilik gösteriyor. Perakende, gıda, sağlık, enerji, sanayi ve
turizm sektörlerinin bulunduğu geniş bir yelpazeye entegre hizmet sağlayan
Şirket’in müşteri portföyü içinde; konutlar, siteler, hastaneler, alışveriş merkezleri,
süpermarketler, oteller, okullar ve sanayi kuruluşları da bulunuyor. Zorlu Elektrik
Toptan şirketi temelde serbest tüketicilere satış yapmaktayken, yenilenebilir
kaynaklardan üretim yapan şirketler (Zorlu Doğal, Zorlu Jeotermal, Rotor, Zorlu
Rüzgâr) devlet garantili alım fiyatı üzerinden EPİAŞ tarafından işletilen Gün Öncesi
Piyasası’na satış yapıyor. Dağıtım şirketlerine ise satış yapılmıyor.

Zorlu Enerji, yatırımlarını geleceğe katkı sağlama amacıyla şekillendiriyor,
bünyesindeki tüm enerji santrallerinde ulusal ve uluslararası standartlara
uygun olarak çevreye ve doğaya karşı sorumlu bir şekilde enerji üretiyor.
Zorlu Enerji, Türkiye’de kalite belgesi alan ilk elektrik üretim şirketi olma
özelliği taşıyor.

Santral (*)

Yeri

Türü

Doğal Gaz

TABLO 4
Şirket’in yurt dışında
kurulu santralleri
Toplam Elektrik
Üretim Kapasitesi (MW)

Doğrudan ve Dolaylı
Ortaklık Payı (%)

1.030,9

Dorad

Ashkelon

Kombine Çevrim Doğal Gaz

840

25

Ashdod

Ashdod

Kojenerasyon Doğal Gaz

64,54

42,15

Ramat-Negev

Ramat-Negev

Kojenerasyon Doğal Gaz

126,4

42,15

Rüzgar
Jhimpir

56,4
Sindh

Rüzgar

TOPLAM

GRI 102-6
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56,4

100

> Organizasyon
31 Aralık 2016
tarihi itibarıyla Zorlu
Enerji bünyesinde
istihdam edilen personel
sayısı 643,
31 Aralık 2017 tarihi
itibarıyla istihdam edilen
toplam personel sayısı
673 olarak bildirildi.

1.087,3
(*) Toplam kurulu gücün hesaplanmasında
Zorlu Enerji’nin İsrail’deki santrallerde sahip olduğu
ortaklık paylarına düşen kurulu güç dikkate alınmıştır.

GRI 102-6
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ZORLU ENERJİ

> Ekonomik Performans

> Zorlu Enerji olarak Türkiye’de sektörün en
büyükleri arasında yer alıyoruz. Bu nedenle,
Enerji arzı, yenilenebilir enerji yatırımları ve
enerji verimliliği gibi konularda faal hizmet
verebilmek için güçlü bir ekonomik performans
sergilememiz gerektiğine inanıyoruz. <

2016-2017 döneminde, faaliyetlerimizdeki yükselen

rındaki kısmı ise OEDAŞ tarafından yapılan dağıtım şebekesi

trendi devam ettirerek ciromuzda istikrarlı bir artış ortaya

yatırımlarına ait.

koyduk. Bununla birlikte Şirketimizin 2016 yılındaki toplam
yatırım harcamaları 529 milyon TL olarak gerçekleşti, bu

2016 için hedeflediğimiz 375-425 milyon TL aralığındaki

harcamanın büyük bir kısmı Rotor II (SarDem) RES, Alaşe-

FAVÖK değerini karşılayarak 412 milyon TL olarak gerçek-

hir I ve Kızıldere III Jeotermal santrallerine yapıldı. 2017

leştirdik. 2017 yılında ise 500-600 milyon TL olarak belir-

yılında yaptığımız toplam yatırım tutarı ise 1.730 milyon TL

lediğimiz FAVÖK hedefini aşarak 879 milyon TL FAVÖK elde

olarak gerçekleşti. Bu yatırımların 1.295 milyon TL tutarın-

ettik. Bu performansın en temel sebebi OEDAŞ ve OEPSAŞ

daki kısmı büyük ölçüde Kızıldere III, Alaşehir II, İkizdere

hisselerinin devralınmasıyla oluşan pozitif etki ve mevcut

HES ve Bahawalpur GES yatırımlarına, 435 milyon TL tuta-

santrallerin karlılıklarındaki artış oldu.

Üretilen Doğrudan Ekonomik Değer (Ciro)
Toplam Dağıtılan Ekonomik Değer
İşletme Giderleri
Devlete Sağlanan Faydalar
Yatırımcı ve Hissedarlara Sağlanan Faydalar
Finans Kuruluşlarına Sağlanan Faydalar
Topluma Sağlanan Faydalar (Bağış)
Çalışan Ücretleri
Elde Tutulan Ekonomik Değer

2016

2017

1.223.594

3.871.190

420.196

713.815

54.540

232.993

7.491

27.771

-

-

340.769

425.837

1.419

2.804

15.977

24.410

803.398

3.157.375

TABLO 5
Zorlu Enerji
Faaliyetleri Sonucu
2016 ve 2017
Yıllarında Yaratılan
Ekonomik Değer
(Bin TL)

(*) Şirket’in 2016 ve 2017 yıllarını içeren raporlama dönemine ilişkin yıllık konsolide finansal tabloları, bağımsız denetim
raporu, faaliyet raporu ve özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanmış olup, söz konusu
açıklama ve raporlara www.zorluenerji.com.tr adresindeki web sitesinden de ulaşılabilir.
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ZORLU ENERJİ

> İklim Değişikliğinin Ekonomik
Performans ve Faaliyetlere Etkileri

Genel anlamda iklim değişikliğinde risk gerçekleştiğinde
“afet” olarak tanımlanıyor. Bir başka deyişle aşırı yağışlar;
iklim değişikliğine bağlı bir risk iken aşırı yağışlar nedeni
ile heyelan oluşması afet olarak değerlendiriliyor. İklim
değişikliğine bağlı oluşan afetler; ani ve şehir selleri, sıcak
hava dalgaları, orman yangınları, böceklenme, heyelan, çığ
vb. olarak sıralanabilir. Sektör özelinde afetlerin etkilerine
bakıldığında ise hidrometeorolojik afetler öne çıkıyor.

İklim değişikliği risk ve fırsatlarının genel olarak; “iklim
analizi”, “risk ve etkileri belirleme”, “karar analizi ve destek”,
“kurumsal ve politika araştırmaları” ve “kapasite geliştirme”
adımlarının takip edilmesi tavsiye ediliyor. Bu yaklaşımla
Şirketimizde, iklim değişikliğinin yarattığı etkileri kapsamlı
bir bakış açısıyla yönetiyoruz. Örneğin, Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Komitesi’nde iklim değişikliği konusunu Kurumsal Risk Yönetimi sunumları ile mercek altına alarak Şirket’e
olan etkisini değerlendiriyoruz. Ayrıca, saha risk-fayda analizleri ve sahadan gelen yorumların takibini yapma ve İklim
Değişikliği ile Mücadele kapsamında, Yüksek Teknoloji’ye
yatırım yaparak enerji verimliliğini gözetiyor, konuya ilişkin raporlama ve sertifikasyon süreçlerinin devamlı olarak
iyileştirilmesi için güncel uygulamaları yakından takip ediyoruz.

Bunlara örnekler:

Bunlardan başlıcaları:

> Aşırı hava koşullarının santralleri olumsuz etkilemesi
> Dolu ve kar yağışları neticesinde güneş panellerinin hasar

> Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporlarının hazırlanması
> Karbon Saydamlık Projesine (CDP-Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Yönetimi raporlaması yapılması
> ISO 14064-1 Sera Gazı Envanteri Standardı ile sera gazı
emisyonları hesaplanması
> Yenilenebilir Enerji santrallerinde Gönüllü Karbon Piyasalarına akredite “Gold Standard” Sertifikası
> Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi
> Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi
> 2°C Bildirisi imzacısı (2°C Challange Communique) ve İklim
Platformu Türkiye İklim Değişikliği Liderler Grubu’nun kurucu üyeliğidir.

İklim Değişikliği Risklerini, aşırı iklim olaylarının Zorlu
Enerji için oluşturacağı potansiyel zarar olarak tanımlıyoruz. Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmalarımız
için hazırlanan “Sürdürülebilirlik Riskleri Anketi”miz kapsamında bu konuyu, “İklim Değişikliği ve Coğrafi Konum” başlığı altında değerlendiriyoruz.

görmesi vb.
Enerji sektörü özelinde ise elektrik üretim tesislerinin
coğrafi konumları da iklim değişikliğinin neden olduğu afet
ve olumsuzlukların etkilerini artırıyor. İklim değişikliği sebebiyle su kaynakları azalıyor ve coğrafi konuma göre su
kaynaklarına uzaklık riskin seviyesini artırıyor. Enerji santrallerinin büyük çoğunluğunda (üretim sürecinde suyun vazgeçilmez bir kaynak olduğu düşünüldüğünde) yeni yatırım
bölgeleri değerlendirilirken suya erişim kriteri büyük önem
kazanıyor.
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> Raporlama Dönemindeki
Önemli Gelişmeler

Kızıldere III projemiz
ödül kazandı!

> Zorlu Enerji olarak, raporlama döneminde yaşanan önemli
değişiklikleri 2016 ve 2017 Faaliyet Raporlarımızda detaylı
olarak paylaştık. Bu raporlama dönemine dair satır başları
ise aşağıdaki gibi;

> Zorlu Enerji olarak, 2015 yılında inşasına başladığımız
Osmaniye’deki 80,3 MW kurulu güce sahip Sarıtepe (57 MW)
ve Demirciler (23,3 MW) RES’lerinde, 2016’da tam kapasite ile
üretime başladık.

OEDAŞ, Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya ve Uşak il sınırları
dahilinde elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetini yürütüyor.
OEPSAŞ ise ilgili dağıtım bölgesindeki görevli tedarik şirketi
olarak hizmet veriyor.

> Şirketimizin 750 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanarak, 2 milyar TL’ye çıkarılmasına ilişkin işlemler 2017’de tamamlandı.

> Manisa’da 45 MW kurulu güce sahip Alaşehir I JES’in
ikinci ve son fazı olan 11,27 MW’lık kısmını 2016’da devreye
aldık. Kurulması planlanan 24,9 MW’lık Alaşehir II JES projesi
için 2017’de EPDK’dan 22 yıllık üretim lisansı aldık.

> Aydın ili Buharkent ilçesi Savcıllı Köyü sınırları içinde kurmayı planladığımız Kızıldere IV JES Projesi’nin ön lisansında yer alan kurulu gücün 24,9 MW’tan 60 MW’a tadil
edilmesi için EPDK’ya yapılan başvurumuz 2017’de uygun
bulundu.
> Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ (“Zorlu
Osmangazi”), Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (“OEDAŞ”) ve
Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ’nin (“OEPSAŞ”) paylarının tamamını 2 Şubat 2017 tarihi itibarıyla devraldık.

> Bursa Kombine Çevrim Doğal Gaz Santrali’nin kurulu
gücü, santralin ekonomik ömrünü doldurması ve doğal gaz
maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle 2017’de tadil edilerek 90 MW’tan 34,3 MW’a düşürüldü.
> Rize’nin İkizdere ilçesinde yer alan İkizdere Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali’nin 18,6 MW olan kurulu
gücünün 24,94 MW’a yükseltilmesi için Temmuz 2016’da başlatılan rehabilitasyon çalışmaları 2018 yılının ilk yarısında
tamamlandı.

> Zorlu Doğal tarafından 320 milyon dolar yatırımla kurulmakta olan ve 165 MW kurulu
güce sahip olacak Kızıldere III JES’in 99,5 MW kurulu gücündeki ilk ünitesi, 2017’de devreye
alınarak ticari elektrik satışına başladı. 65,5 MW gücündeki ikinci ünitesinin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapıldı ve 2018’de tam kapasite çalışmaya
başlayacak. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın önde gelen finans yayınlarından biri olan EMEA
Finance, yüksek yatırımlı Kızıldere III projesini “En İyi Enerji Altyapı Finansmanı” ödülüne
layık gördü. <
EMEA Finance dergisi, dünya çapında en iyi sürdürülebilir enerji projeleri için sağlanan finansmanların değerlendirdiği yarışmada, Kızıldere III Jeotermal Enerji Santralimize sağlanan
finansmanı ödüle layık gördü. Akbank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası ve Türkiye
Sınai Kalkınma Bankası arasında 2015 Kasım ayında imzalanan anlaşmayla, projemize sağlanmış olan 815 milyon dolarlık krediyle “En İyi Enerji Altyapı Finansmanı” ödülü verildi.
Londra’da düzenlenen ödül töreninde, Zorlu Enerji Mali İşler Direktörümüz Elif Yener ve Zorlu
Holding Yapılandırılmış Finansman Müdürümüz Erdinç Çetin ödülümüzü teslim aldı. Daha nice
ödüllük projeleri hep birlikte gerçekleştirmek dileğiyle…

GRI 102-10
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ZORLU ENERJİ > Raporlama Dönemindeki Önemli Gelişmeler

> Şubat 2017’de First Solar, Inc. ile yüksek performanslı
ince film fotovoltaik (PV) modüllerinin 26 ülkede dağıtımını kapsayan beş yıllık iş birliği anlaşması imzaladık. Zorlu
Holding ve Şirketleri, First Solar modüllerinin Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Gürcistan,
Kosova, Libya, Makedonya, Pakistan, Romanya, Sırbistan,
Türkmenistan, Ukrayna ve Bağımsız Devletler Topluluğu dahil 26 ülkede tek yetkili distribütörü oldu. Ayrıca Şirketimiz
kendi geliştirdiği projelerde de First Solar’ın ürettiği solar
PV panellerinden yararlanacak. Zorlu Solar Enerji Tedarik ve
Ticaret AŞ, 2017 yılının ikinci çeyreği itibarıyla panellerin
dağıtımı ve satışı faaliyetlerine başladı.
> Pakistan’ın rüzgar ve güneşten elektrik üreten ilk
hibrit projesini gerçekleştirmek için çalışmaya başladık. Sindh bölgesi Jhimpir sahasında faaliyette olan ve Pakistan’daki ilk Gold Standard Sertifikalı RES projesi olan 56,4

Güneşten
aldığımız enerjiyle
Filistin’deyiz!
> Güneş enerjisi alanındaki
yatırımlarımız büyüyerek devam
ediyor. Pakistan’daki yatırımlarımızı
300MW’a çıkarmamızın ardından,
Filistin’in elektriğinin %25’ini
sağlayan JDECO ile karşılıklı niyet
anlaşması imzaladık. <

MW RES’in yanına geliştirmeyi planladığımız 30 MW’lık GES
için önlisans aldık. Bu inovatif hibrit projeyle aynı anda iki
yenilenebilir enerji kaynağından yararlanacağız.
> Zorlu Enerji olarak, Pakistan’da 100 MW’lık bir solar park kuruyoruz. “Quaid-e-Azam” Projesi, Pakistan Hükümeti tarafından 3 yıl sonra kabul edilen ilk ve en büyük
yenilenebilir enerji başvurusu olma özelliği taşıyor. Pencap
eyaletinde hayata geçirilmesi planlanan bu proje ile Pakistan’daki GES yatırımlarında 300 MW kurulu güce ulaşmayı
hedefliyoruz.
> Raporlama dönemimiz boyunca gönüllü olarak katılım
sağladığımız BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde iki kez üst
üste yer almaya hak kazandık. Çalışmalarımızı Endeks kriterlerine uyumlu olarak sürdürerek Kasım 2017-Ekim 2018
döneminde Endeks’te yer alıyoruz.

Zorlu Enerji’den
Akdeniz doğal gazı için
önemli anlaşma!
Anlaşmaya göre en az 14 yıllık süre boyunca
> İsrail’de ortağı olduğumuz
Dorad Ashdod ve Ramat Negev
Enerji Şirketleri ile Akdeniz’deki Karish ve Tanin rezervuarlarındaki doğal gazı tedarik
etmek üzere Yunan enerji
şirketi Energean ile yeni bir
anlaşmaya imza attık. <

> Zorlu Enerji ve Zorlu Doğal Şirketlerimiz, CDP İklim
Değişikliği Programı kapsamında 2017 yılında “A-“ notu alarak CDP Türkiye 2017 İklim Liderliği Ödülü’ne layık görüldü.

Yeni nesil güneş enerjisi teknolojileri geliştiren
First Solar’ın Doğu Avrupa, Avrasya ve Doğu
Akdeniz bölgelerindeki 26 ülkede en büyük
iş ortağı ve tek distribütörü olarak, şimdi
Filistin’e elektrik sağlayan yeni güneş enerjisi
santrallerinin kurulması ve işletilmesini
üstleniyoruz.
Bu anlaşmalarla birlikte bölgemizde güneş
enerjisinin gelişimine liderlik etme hedefimiz
yolunda önemli ve büyük bir adım daha atıyor,
Filistin’e ve güneş enerjisinin geleceğine
yatırım yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

> Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen 7. ve 8. Türkiye Enerji Zirvesi’nin Başarı Ödülleri kapsamında “Altın Voltaj” ödülüne, ISTRADE 2016 Enerji Ticareti
ve Tedariki Zirvesi’nde ise “Elektrik Tedarik” ödülüne layık
görüldük.
> Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI)
tarafından düzenlenen “ICCI Enerji Ödülleri”nin Yenilenebilir
Enerji Santralleri dalında, Şirketimizin Kızıldere-II Jeotermal
Enerji Santrali “Jeotermal” ödülüne layık görüldü. Tesiste
elde edilen enerji, elektrik üretiminin yanında konutlara ve
seralara ısıtma, endüstriyel gaz tesislerine karbondioksit
ve termal otellere jeotermal su sağlıyor. Tesis, ayrıca sahip

İsrail’in en büyük enerji santrali olan Dorad’a Karish ve Tanin rezervuarlarından 6.75
milyar metreküpe kadar, Ramat Negev ve
Ashdod santrallerine ise aynı süre boyunca
toplam 2.65 milyar metreküpe yakın doğal
gaz sağlanacak.
Akdeniz’in en önemli sahalarından Karish ve
Tanin rezervuarlarının sektöre kazandırılması adına ilk adımlardan birini atmaktan
büyük memnuniyet duyuyoruz.

olduğu teknoloji, entegre tesisler ve verimliliğiyle dikkat
çekiyor.
> 2016 yılının Eylül ayında İsviçre’de gerçekleştirilen
ve küresel ölçekteki sorunları ele almak amacıyla, siyaset ve iş dünyasının önde gelen liderlerinin bir araya geldiği
G-20Y ve G-20B Zirvesi’ne katılan yöneticilerimiz, sürdürülebilir kalkınma için düşük karbon temelli bir ekonominin
önemini vurgulayarak enerjinin geleceğine ışık tuttular.
> TÜSİAD tarafından hazırlanan “Ekonomi Politikaları Perspektifinden İklim Değişikliği ile Mücadele Raporu”na finansal ve teknik destek vererek sürdürülebilirlik alanındaki
çalışmalarımıza bir yenisini ekledik.
> Zorlu Enerji ve Zorlu Doğal, CDP Su Programında ilk defa
su ayak izi raporlaması yaptı.

GRI 102-10
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> Risk almaktan hiçbir
zaman kaçınmadık,
riskleri çok gözlem
yaparak ve iyi analiz
ederek yönettik. Böylece
başarıya giden yolda
önümüze çıkabilecek
engelleri iyi tespit ettik.
Konfor alanlarımızın
dışına çıkmaktan hiçbir
zaman kaçınmadık. Elde
ettiğimiz başarılı sonuçlar
bize bir sonraki adımı
daha uzağa atmak için
güç, geçtiğimiz zorlu
yollarda edindiğimiz
tecrübelerimiz ise güven
verdi. <

> Alaşehir JES
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> Zorlu Enerji,
Sürdürülebilirlik
Stratejisi’ni Zorlu Holding
ile uyumlu olacak şekilde
7 odak konu etrafında
güncelliyor. Bu çalışma
2018 yılında tamamlanarak
tüm paydaşlar ile iletişimi
yapılacak. <

> Şirket adına raporun temelini
oluşturan yeni öncelikli konular,
yapılan Önceliklendirme Analizi
sonucunda belirlendi. <

> Misyon, Vizyon
ve Değerler
Vizyonumuzu “operasyonel etkinliğin,
büyümenin ve mevzuatsal uyumun sağlanması
ile tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir değer
oluşturmak”, misyonumuzu ise “çevreye
uyumlu, güvenli, kaliteli, sürdürülebilir enerji
üretmek ve dağıtmak; etkin pazar ve müşteri
odaklı çalışmalarla tüm paydaşları için değer
yaratmak” olarak belirledik.
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> Kurumsal Yönetişim
> Zorlu Enerji olarak kurumsal yönetim anlayışımızın temelini;
şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri
oluşturuyor. Bu anlayış doğrultusunda, Şirketlerimizde
yönetim yapılarının ilişki içinde olduğu tüm kesimlere güven
veriyoruz. <
2015 yılında başlattığımız kurumsal yönetim çalışmaları
kapsamında, öncelikle pay sahiplerine şeffaflık ve eşitlik
ilkelerine dayalı bir yapı sunabilmek amacıyla, Şirketimizin
Esas Sözleşmesi’nde değişiklikler yaptık. Bu değişikliklerin
ardından, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları kurarak kurumsal yönetim uygulamalarını entegre bir
şekilde devam ettirdik. Yönetim Kurulu’nun etkinliğini bağımsız üyeler ile artırarak Yönetim Kurulu’na bağlı komiteler
yoluyla pekiştirilmesini hedefledik.
Şirketimiz bünyesinde tüm faaliyetlerimizi ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) “Kurumsal
Yönetim İlkeleri” ile uyum içinde yürütüyoruz. Bu kapsamda,
SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer
alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden zorunlu olan ilkelerin
tümüne uyum sağlıyor, zorunlu olmayan ilkelerin de birçoğunu gönüllü olarak benimsiyoruz. Zorlu Enerji olarak bu
ilkelerin benimsenmesinin faaliyetlerimize doğrudan katkı
sağladığının bilinciyle, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu
devamlı olarak geliştirmeyi amaçlıyor ve yönetim alanında
en yüksek standartlara ulaşmayı hedefliyoruz.
Şirketimizin Yönetim Kurulu, ekonomik, çevresel ve sosyal

GRI 102-22, 102-33
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performansımıza paralel olarak kurumsal yönetim uygulamalarından sorumlu olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra
Başkanlığı görevleri farklı kişiler tarafından yerine getiriliyor. Zorlu Enerji İcra Başkanı (CEO), günlük faaliyetlerin
idare ve koordinasyonundan en geniş anlamda, tam yetkili
ve sorumlu olan kişidir. Bu yönetsel düzenlemeyle icra görevi, Yönetim Kurulu Başkanı’nın aynı zamanda Zorlu Holding
Yönetim Kurulu Eş Başkanı olması nedeniyle CEO’ya tahsis
edildi. Yönetim Kurulu Başkanı icrai bir göreve sahip değildir. Kritik konuların yönetimi sürecinde ise öncelikle ilgili
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının yazılı ve sözlü
görüşleri derlenerek CEO’ya iletiliyor.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nde yer alan bağımsızlık kriterlerini karşılayan bağımsız üyeler, şirketler hakkında alınan kararlarda bağımsız ve tarafsız bir bakış açısı
sağlamak amacıyla, iş hayatının profesyonel isimlerinden
seçiliyor. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlendirilmesinde,
Şirket’in belirlediği Ücret Politikası’na paralel olarak, aldıkları sorumluluklar, sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyim
gibi özellikler dikkate alınıyor. Aynı zamanda, ücretlendirme
esaslarının ve ölçütlerinin belirlenmesinde Şirketimizin uzun
vadeli hedefleri de dikkate alınıyor.

Şirket’in 16.05.2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üye sayısının
9 olarak belirlenmesine ve 2017 yılı Olağan Genel Kurulu’na kadar görev yapmak üzere;
Sn. Zeki Zorlu, Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu,
Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Burak İsmail Oktay’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Ali Akın Tarı ve
Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu’nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verildi.

ŞİRKETİN DİĞER ÜST YÖNETİM ÜYELERİ;

İbrahim Sinan AK Sektör Başkanı-CEO
Fuat CELEPCİ Elektrik Dağıtım Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür
Aydın AKAT Endüstriyel Proje ve Uygulamalardan Sorumlu Genel Müdür
Ali KINDAP Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür
Ahmet Yağmur ÖZDEMİR Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü
İnanç SALMAN Ticaret Direktörü
Öniz Sayit SABAN İnsan Kaynakları Direktörü
Servet BAHADIR Kamu İlişkileri Direktörü
Elif YENER Mali İşler Direktörü-CFO
Evren EVCİT Zorlu Solar Direktörü
Nihat TÜRKSEVER Yatırımlar, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı
Abdurrahman YAŞAR Sondaj İşleri ve Jeotermal Kaynak Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Ömer Harun ÖRGE İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

ŞİRKETİMİZDE EKONOMİK, ÇEVRESEL
VE SOSYAL ETKİLER KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ KİŞİ
VE KOMİTELER YETKİ SAHİBİ OLARAK ÇALIŞMALARINI
ÜST YÖNETİME RAPORLUYOR:

> Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Komitesi
> Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komitesi
> Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Departmanı
> Zorlu Enerji Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği
ve Kalite Yöneticisi
GRI 102-18
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> Şirket’in Stratejisi
2014 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
2015 - 2019 dönemi için hazırlanan Stratejik Plan’a göre,
enerjinin nihai tüketiciye sürekli, sürdürülebilir, çevre
ile uyumlu, kaliteli, güvenli ve asgari maliyetlerle arzı ile
enerji temininde kaynak çeşitlendirmesi esası göz önünde
bulundurularak;
> Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının mümkün
olan en üst düzeyde değerlendirilmesi,
> Enerji yoğunluğunun azaltılmasının desteklenmesi,
> İsrafın ve enerjinin, çevresel ve sosyal etkilerinin
asgariye indirilmesi ve
> Ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik
konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine
ulaşılması hedefleniyor.
Zorlu Enerji olarak, stratejimizi belirlerken Bakanlık
tarafından açıklanan stratejik önceliklere önem veriyor ve
paydaş beklentilerini karşılama odağı ile hareket ediyoruz.

36 > ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2016 / 2017

ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2016 / 2017

< 37

KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI

> Risk Yönetimi
> Zorlu Holding Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü, Zorlu Enerji
dahil bünyesindeki tüm Şirketlerde geçerli olmak üzere
Şirketlerin varlığını, gelişmesini ve devamlılığını tehlikeye
düşürebilecek iç ve dış risklerin erken teşhisi, tespit edilen
risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve risklerin merkezi
bir yapıda yönetilmesini sağlıyor. <

Uygulanan Kurumsal Risk Yönetimi, Zorlu Şirketlerini
amaçlarından saptıracak her olayın tanımlanması, değerlendirilmesi ve tutarlı, kapsamlı ve ekonomik olarak yönetilmesini sağlayan bir çerçeve ve kurallar bütünü olarak
belirleniyor.
COSO (Comittee of Sponsoring Organizations) ve ISO 31000
Risk Yönetimi Standardını baz alarak oluşturduğumuz bir
kurallar bütünü olan “Kurumsal Risk Yönetimi” ile riskleri ayrı ayrı değil, bir portföy yaklaşımı ile belirli bir risk
tolerans (risk iştahı) seviyesinde yöneterek Şirketimizin
amaçları ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Risk
değerlendirmesi yaparken riskleri, gerçekleşme olasılıkları
ve etkileri kapsamında değerlendirip ölçüyoruz. Kurumsal
Risk Yönetimi’nin bağımsız ve dinamik olması, Şirketimizin
hedeflerinden sapmasına neden olabilecek bu risklerin anlaşılabilmesi, ölçülebilmesi açısından önem arz ediyor.
Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle
ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi
amacıyla “Riskin Erken Saptanması Komitesi”ni kurduk. Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü tarafından Çalışma Esasları’nda
belirtilen görevleri kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında
6’şar kez olmak üzere sektöre ilişkin toplamda 12 risk raporu
hazırlanarak Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne sunuldu.
Komite’nin incelemeleri sonucunda almış olduğu kararlar
doğrultusunda, söz konusu raporlar Yönetim Kurulu’na sunuldu.
Risklerin yönetilmesi sürecinde öncelikli olarak kurumsal
risk yönetimi yaklaşımı ile Şirketimizin faaliyetlerini içeren
ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirildiği bir
risk envanteri oluşturuluyor. Daha sonra bu envanter çalışmasının tutarlılığının kontrolü, fırsat olarak görülebilecek
konu başlıklarını yakalayabilmesi ve çok yönlü olması adına
SWOT analizi çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan SWOT analizi sonucunda yeni güçlü yönler ve fırsatlar kendilerini gösterirken ortaya çıkan zayıf yönler ve tehditler de Şirketimizin dikkatini çekecek yeni alanlar ortaya çıkıyor. Jeopolitik

risklerin ve regülasyon belirsizliğinin uzun vadeli stratejik
planlama yönünde tehdit yaratacakları gözlenirken, gitgide
dijitalleşen enerji piyasasında değişen müşteri talepleri ve
olası siber saldırılar Şirketimizin kendini hazırlaması gereken unsurlar olarak belirlendi. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji
Yatırımı potansiyelinin artması ve hayata geçmesi beklenen
Karbon Mekanizmalarının getireceği imkanların, Şirketimiz
için gelecekte birçok fırsat yaratacak ve sektöre yön verecek
olan batarya ve enerji depolama konularındaki çalışmalarla
birlikte stratejik ve finansal olarak güçlü konumlanmamızda
büyük rol oynayacağını öngörüyoruz.
2017 yılında Yönetim Kurulu’na sunduğumuz “Enerji Sektörü Riskleri” isimli raporu takiben yaptığımız “Enerji Riskleri
Anketi” sonucunda Şirket’in en önemli üç riski sırasıyla Kur
Riski, Faiz Riski ve Jeopolitik Riskler olarak belirlendi.
Şirketimizde yolsuzlukla ilgili riskler bakımından özel olarak değerlendirilen bir faaliyet bulunmuyor. Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dahilindeki etik
konuların, yolsuzluğu da kapsayacak şekilde Holdingimiz
tarafından 2018’de yayınlanacak olan “Etik İlkeler” çalışması doğrultusunda düzenlenmesini planlıyoruz. Bununla
birlikte, yolsuzlukla mücadele politikamız kapsamında 29
Nisan 2015, 1 Eylül 2015 ve en son geliştirilmiş hali ile 29
Mayıs 2017 tarihlerinde “Suistimal ve Dolandırıcılık Hakkında Bildirim Yükümlülüğü” konulu bilgilendirme e-maillerini
yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla paylaştık. Zorlu Holding
Etik İlkeleri’nin güncellenerek yayınlanmasını takiben 2018
yılı içerisinde beyaz yakalı çalışanlar için online platform
aracılığıyla, saha çalışanları içinse sınıf eğitimleri şeklinde
Etik İlkeler’e ilişkin eğitimler organize etmeyi planlıyoruz.
Şirketimiz bünyesinde yürüttüğümüz faaliyetlerimizde
2016-2017 yılı içerisinde iş etiğine aykırı tek vaka tespit
ettik. 2016 yılında teyit edilen vaka, Enerji Ticaret Departmanında çalışan bir personelin şirkete özel bilgilerin şirket
dışına çıkmasına sebebiyet vermesi olup, söz konusu personel ile iş akdimizi sonlandırdık.

GRI 102-11, 102-15
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> Sürdürülebilirlik
Yönetimi

Zorlu Enerji olarak temel sürdürülebilirlik prensiplerimizi
şu şekilde tanımlıyoruz:

> Sürdürülebilirlik uygulamalarında birçok ilke imza atan
Zorlu Enerji, çatı Şirketi olan Zorlu Enerji Elektrik Üretim
AŞ’nin Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan
ve karbon ayak izi hesaplayan ilk enerji şirketi olarak,
Kasım 2017-Ekim 2018 döneminde BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde ikinci kez gönüllü olarak yer almaya hak
kazanması nedeniyle büyük gurur duyuyor. <

Şirketimizde sürdürülebilirlik yönetimi çalışmaları Sürdürülebilirlik Kurulu önderliğinde yürütülüyor. 2015 yılında
oluşturulan Sürdürülebilirlik Kurulu’nun düzenli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şirketimizin Sürdürülebilirlik Stratejisi yıllık bazda güncelleniyor ve ilgili aksiyon
planları oluşturuluyor. Kurul tarafından belirlenen Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Aksiyon Planı kapsamında, faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan etkileri yönetmek amacıyla ölçme,
izleme ve iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz. Zorlu Enerji
olarak, Sürdürülebilirlik Kurulu rehberliğinde sürdürülebilirlik anlayışımızı, “uzun vadeli değer üretmek hedefiyle
ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerle bu alanlardaki riskleri yönetmek konusunda yol gösterici” olarak tanımlıyoruz.
Tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışmaya özen göstererek, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomisinin gelişmesine
katkı sağlamayı hedefliyor, çevresel ve sosyal boyutlardaki
tüm riskleri yönetmeyi ve böylece topluma katkı sağlamayı
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amaçlıyoruz. Şirketimiz, sürdürülebilir enerji politikasına
uygun üretim yapıyor, yaptığı yatırımlarda insanı ve doğayı
odak noktasında tutuyor.
Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimiz olarak tanımlayarak
2011 yılında yayınladığımız ilk Sürdürülebilirlik Raporu ile
çevresel, sosyal ve ekonomik performansını tüm paydaşlarıyla paylaşan ilk enerji şirketi olduk. 2012’de yayınladığımız ikinci Sürdürülebilirlik Raporuyla, sektörün Küresel
Raporlama Girişimi (GRI; Global Reporting Initative) A seviyesinde onaylanan ilk raporunu hazırlama başarısını gösterdik. GRI Raporlama Standardı çerçevesinde bu Rapor ile
birlikte beşinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Şirketimiz, bu kapsamda Sürdürülebilirlik Stratejisi geliştirmek
amacıyla hali hazırdaki uygulamalarının değerlendirildiği,
boşluk analizinin yapıldığı, strateji ve hedeflerin belirlendiği ve iyileştirme aksiyonlarının tanımlandığı çalışmalar
yürütüyor.

> Kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalarak iş yapmak
> Çalışanlarının mutluluk, sağlık ve güvenliğini sağlamak
> Çevreyi ve doğal kaynakları korumak
> Paydaşlarla açık ve düzenli diyalog kurmak ve toplumsal ve kültürel
hayata katkı sağlamak
Aynı zamanda, kuruluşumuzdan itibaren
desteklediğimiz ve imzacısı olduğumuz
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi (UN Global Compact), WEPs
(Women’s Empowerment Principles) ve “2°C
Bildirisi” konularında farkındalık yaratma
ve değer katma çalışmalarına devam
ediyoruz.

Sürdürülebilirlik konusunda en aktif çalışmalarımızı
gerçekleştirdiğimiz STK’lar ile iş birliklerimiz dahilinde;
Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı,
TOÇEV, KAÇUV, ÖSGD, TÜSİAD, TEGV ve LÖSEV başta olmak üzere,
sosyo-ekonomik ve çevresel alanlarda faaliyet gösteren birçok STK ile
eş zamanlı projeler yürütüyoruz.
GRI 102-12
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> Sürdürülebilirlik Politikası
Şirket genelinde tüm faaliyetlerimizi çevreye
saygılı, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ve
küresel bir marka olarak büyürken ülkemizi ileriye
taşıyacak sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmeye
özen gösteriyoruz. Vizyonumuz doğrultusunda
Sürdürülebilirlik Politikamız aşağıdaki gibidir:

> Sürdürülebilirlik
Stratejisi
Zorlu Enerji olarak, raporlama döneminde Sürdürülebilirlik Stratejimizi günün gerekliliklerine ve sektörün değişen koşullarına göre tekrar değerlendirerek Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Stratejisi ile uyumlu, sade ve yaşatılabilir olması amacıyla
güncelledik. Stratejimizi yedi odak konu başlığı altında tekrar ele aldık. Çalışmalarına devam ettiğimiz yeni dönem Sürdürülebilirlik Stratejimizi 2018 yılında tamamlayarak tüm paydaşların bilgisine sunmayı hedefliyoruz.
Doğrudan ve dolaylı çevresel ve sosyal etkilerimizi daha iyi yönetmek ve en düşük seviyede tutmak adına inisiyatifler
alıyor ve kapsamlı projelere imza atıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi ve bu hedefleri hayata geçirmek üzere belirlediğimiz aksiyonları aşağıdaki 7 odak konu altında ele alıyoruz.

> Yerli, yenilenebilir ve temiz enerjilere yatırım yaparak ülkenin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda
bulunmanın yanı sıra, dengeli bir portföy ile enerji tedarik sürecinde sürekliliği ve güvenliği sağlamak,
> Sektöre yön veren inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile akıllı sistemlerin kurulmasına ve işletilmesine yatırım yapmak,
> Tüm faaliyetleri etik kurallara bağlı kalarak ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyarak bütünsel bir kurumsal
yönetim anlayışı ve devamlı iyileştirme bakış açısı ile gerçekleştirmek,
> Paydaş katılımına önem vererek; sahip olunan kapsayıcı stratejiyle, paydaşların beklentilerini dikkate almanın
yanı sıra, riskleri azaltmak ve uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmak. Yapılan yatırımlarla ilgili yerel halkı, sivil
toplumu ve tüm ilgili paydaşları bilgilendirmek, çalışmalara katılmalarını sağlamak,

AR-GE VE İNOVASYON
ÇALIŞANLARIMIZ
ÇEVRESEL DUYARLILIĞIMIZ
KURUMSAL YÖNETİM

> Yerel istihdama öncelik vermenin yanı sıra, bölgenin ihtiyaçlarına destek verilmesi yoluyla yerel kalkınmaya katkıda bulunmak,

TOPLUMLA BAĞIMIZ

> En öncelikli paydaş olarak kabul edilen çalışanlara uygun bir çalışma ortamı ve eşit fırsatlar sunmak, onların
sağlık ve güvenliklerini sağlayarak gelişimlerine yatırım yapmak,

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

> Yatırımların doğal ve kültürel mirasa olan çevresel ve sosyal etkilerini ölçmek ve değerlendirmek; faaliyetler sonucu oluşan etkileri azaltmaya yönelik önlemler almak,

TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ

Değişen ihtiyaçları anlayarak yeni fırsatlar geliştiriyoruz.
Çalışanlarımızın gücüyle geleceğe yön veriyoruz.
Sürdürülebilir ve karlı büyüme için var olanı koruyoruz.
Köklerimizden beslenerek güçlü bir kurumsal yapı ile hedefimize ilerliyoruz.
Toplumun hayallerine kulak veriyoruz.
Müşterilerimizin fikirlerini önemsiyoruz.
Değer zincirimizle birlikte hareket ediyoruz.

> İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yüksek teknolojiye ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak, enerji
verimliliğini gözeterek süreçleri iyileştirmek, projeler geliştirmek ve performansı şeffaf olarak raporlamak,
> Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak müşterilerin elektriğe, doğal gaza ve destek hizmetlerine ulaşmasını
sağlamak,
> Sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak üzere müşterilere çözümler sunmak. Sürdürülebilirlik Politikası’nın devamlı olarak ilgili paydaşlar ile iletişimini sağlayarak takibini yapmak.

ZORLU ENERJİ

Sürdürülebilir enerji üretimini sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiriyor, yatırımlarımızda güvenli ve sürdürülebilir enerji tedariki, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretimi konularına yoğunlaşıyoruz. Şirketimiz için stratejik konuların başında gelen enerji verimliliğinin yanı sıra faaliyetlerimiz kapsamında önceliklendirdiğimiz sürdürülebilirlik başlıkları; yerli ve yenilenebilir kaynaklarla üretim, paydaş katılımı, ekonomik performans, güvenli ve
sürdürülebilir enerji tedariki, su yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, risk yönetimi ve çevre koruma yatırımlarıdır. Bu önceliklerin
gerçek bir sürdürülebilirlik anlayışının benimsenmesi noktasında tüm sektöre örnek oluşturacağına inanıyoruz.

GRI 102-16
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> Sürdürülebilirlik Stratejisi
> Paydaş İletişimi
> Paydaşlarımızla iletişim sürecinde sürekliliği, periyodik olarak yapılan çalışan
memnuniyeti anketi, sürdürülebilirlik öncelikleri anketi, müşteri memnuniyet
anketi, itibar araştırması, proje bazlı gerçekleştirilen paydaş katılım ve
bilgilendirme toplantıları, çevre etki değerlendirme çalışmaları, halkın katılım
toplantıları, önceliklendirme çalıştayları ve birebir ziyaretlerle sağlıyoruz. Zorlu
Enerji olarak, paydaşlarımızı, faaliyetlerimizden etkilenen ve aynı zamanda
Şirketimizin başarıya ulaşmasında etkileri olan ve olabilecek kişi ve kuruluşlar
olarak tanımlıyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme için tüm kilit paydaşlarımıza
sağladığımız faydaları da sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. <

Kuruluşumuzun düzenli olarak iletişimde
olduğu paydaş grupları:
> Yerel Toplum ve Yerel Yönetimler
> Müşteriler
> Hissedarlar ve Yatırımcılar
> Çalışanlar
> Kamu ve Düzenleyici Kurumlar
GRI 102-40
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> Sivil Toplum Kuruluşları
> Tedarikçiler
> Finansal Kurumlar
> Medya Mensupları
> Öğrenciler/Potansiyel Çalışanlar
> Akademisyenler

2014-2015 dönemi Sürdürülebilirlik Raporu dâhilinde
yaptığımız Önceliklendirme Analizi kapsamında paydaşlarımızla 2016 yılında iletişime geçtik ve bu sürece sonuçlarıyla birlikte dördüncü Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer
verdik. 2016-2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuz kapsamında ise 2017 yılında yapılan online anketle paydaş
görüşlerinin takibini yaparak raporda yer alacak öncelikli
konuları belirledik. Düzenlediğimiz anket kapsamında Şirketimizin gündemindeki sürdürülebilirlik konularını geniş
kapsamlı bir liste ile paydaşlarımızın değerlendirmesine
sunduk. Anket sonucunda önem derecesine göre %80’in
üzerinde puan alan öncelikli konular bu raporlama dönemi
için belirlediğimiz Önceliklendirme Matrisi’ni oluşturdu.
Raporlama döneminde Şirketimizin öncelikli konularında gözlenen en önemli değişiklik, (2017 yılında OEDAŞ’ın
bünyemize katılması sonucu gerek yasal, gerekse ticari
açılardan büyük hassasiyetle ele alınan rekabet kuralla-

rına göre hareket etme konusu ışığında) 2014-2015 döneminde “Etik ve Uyum” olarak tanımlanan öncelikli konunun
kapsamı genişletilerek “Mevzuat ve Kamu Politikalarına
Uyum” olarak güncellenmesi oldu. 2016-2017 döneminde
Şirketimiz öncelikleri arasına eklenen yeni konu başlıkları
ise Marka Değeri, Strateji Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İnovasyon ve Akıllı Sistemler ile Toplumsal Yatırımlar
oldu.
Bütün kilit paydaşlarımızla yılda en az bir defa fikir ve
bilgi alışverişinde bulunduğumuz platformlarımız bulunuyor. Ayrıca, bünyemizde düzenli olarak müşteri memnuniyeti anketleri yapıyor, iki yılda bir İtibar Araştırması
gerçekleştirerek yerel kamuoyu, üniversite öğrencileri,
hissedarlar ve yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler, sivil
toplum kuruluşları, akademisyenler, medya, fikir liderleri ve kendi çalışanlarımız dahil olmak üzere geniş paydaş
gruplarına erişim sağlıyoruz.

GRI 102-40, 102-42, 102-44
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> Sürdürülebilirlik Stratejisi
> Kilit Paydaşlarla
Mevcut İletişim Metotları

Çalışanlar

Müşteriler

Kamu ve Düzenleyici Kurumlar

Hissedarlar ve Yatırımcılar

Yerel Toplum ve Yerel Yönetimler

Çalışan memnuniyeti anketi (yılda bir)
Intranet ‘Bir Fikrim Var’ köşesi (sürekli)
Sürdürülebilirlik anketi (yılda bir)
Koordinasyon toplantıları (ayda bir)
Çalışan öneri ve şikayet mekanizması (sürekli)
İletişim Beklenti ve Memnuniyet Araştırması (yılda bir)
Müşteri memnuniyet anketleri (iki yılda bir)
İtibar araştırması (üç yılda bir)
Web sitesi (sürekli)
Çağrı merkezi (sürekli)
Pazar araştırmaları (gerektiğinde)
İstişare toplantıları (yılda birkaç defa)
Konferans/Panel/Projeler (yılda birkaç defa)
Kanuni düzenlemelerle ilgili iş birlikleri (sürekli)
İtibar araştırması (üç yılda bir)
KAP Açıklamaları (sürekli)
Genel Kurul (yılda bir)
Yatırımcı İlişkileri e-posta (sürekli)
Bilgi paylaşım toplantıları (yılda bir)
Yönetim kurulu toplantıları (ayda bir)

Bilgilendirme toplantıları (yılda birkaç defa)
Paydaş katılım çalışmaları (yılda birkaç defa)
Ziyaretler (yılda birkaç defa)
Sosyal sorumluluk projeleri (sürekli)
Paydaş öneri ve şikayet mekanizması (sürekli)
İtibar araştırması (üç yılda bir)

GRI 102-43
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Medya Mensupları

Basın toplantı ve duyuruları
Özel görüşme ve bilgilendirmeler
Basın gezileri
İtibar araştırması (üç yılda bir)

Finansal Kurumlar

Yönetim ve ilgili departman görüşmeleri (sürekli)
Bilgilendirme toplantıları (yılda birkaç defa)
İtibar Araştırması (iki-üç yılda bir)
Yatırım İzleme Ziyaretleri (altı ayda bir)

Sivil Toplum Kuruluşları

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

Tedarikçiler

Yüz yüze görüşmeler (sürekli)
Denetimler (yılda birkaç defa)
Fuarlar (yılda birkaç defa)
E-posta (sürekli)

Öğrenciler/Potansiyel Çalışanlar

Bilimsel organizasyonlar (yılda birkaç defa)
AR-GE projeleri ve teknik geziler (yılda birkaç defa)
Üniversite ziyaretleri (yılda birkaç defa)

Akademisyenler

Bilimsel organizasyonlar (yılda birkaç defa)
AR-GE projeleri ve teknik geziler (yılda birkaç defa)
Üniversite ziyaretleri (yılda birkaç defa)

GRI 102-43
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ÖNCELİKLENDİRME MATRİSİ
Yüksek

> Önceliklendirme Analizi

Yerli ve Yenilenebilir
Kaynaklarla Üretim
İş Sağlığı
ve Güvenliği

Önceliklendirme Analizi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz
anket sonuçları raporumuza temel oluşturarak Sürdürülebi-

2017 yılında Şirket çalışanlarımız, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Üst Yönetim’den 116 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz Önceliklendirme Değerlendirme Anketi’ne, iç ve dış
paydaş görüşlerini yansıtarak bu doğrultuda Sürdürülebilirlik Önceliklendirme Matrisini tekrar değerlendirdik ve stratejik açıdan öncelikli konularımızı belirledik.
Raporumuzun ana başlıklarının oluşturulmasında kilit
rol oynayan ve Şirketimizin ilgili performanslarının aktarıldığı Öncelikli Sürdürülebilirlik Konuları, Önceliklendirme
Matrisi’nde görülebilir.

Güvenli ve Sürdürülebilir
Enerji Tedariki

Enerji
Verimliliği

Marka
Değeri

Mevzuata ve Kamu
Politikalarına Uyum

Müşteri
Memnuniyeti

Ekonomik
Performans

Paydaş
Katılımı

PAYDAŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sürdürülebilirlik Raporu yayınlama periyodumuzu iki yılda bir olarak belirleyerek her raporlama döneminde öncelikli sürdürülebilirlik konularını doğru tanımlamak amacıyla
ilk yıl geniş paydaş çalıştayı gerçekleştiriyor, takip eden yıl
ise online anket çalışması düzenleyerek öncelikli konuların
geçerlilik kontrolü ve güncellemesini yapıyoruz. Bu sayede,
öncelikli konularımızı eksiksiz tanımlamayı ve hızla değişen
günümüz iş koşullarına göre güncel tutmayı hedefliyoruz.

lirlik Stratejisi’nin ve gelecek planlarının şekillenmesine yardımcı oluyor. Yaptığımız Önceliklendirme Analizimiz, temel
sürdürülebilirlik rehberlerinde önerilen konuların belirlenmesiyle başladı. Bu kapsamda Şirketimizin ekonomik, sosyal
ve çevresel alanda ele alabileceği birçok konu tespit edildi.

Strateji
Yönetimi
Emisyon Yönetimi (GHG-Su-Hava)
ve İklim Değişikliği

Kurumsal
Yönetim ve
Şeffaflık

Toplumsal
Yatırımlar

Tedarik Zinciri
Yönetimi

Çevresel
Yatırım ve
Uyum

Çalışan Hakları ve
Çalışan Memnuniyeti

Çalışanlar için Uygun
Çalışma Koşulları

İnovasyon ve Akıllı Sistemler

Orta

2016 ve 2017 yılları, yatırımlarımızda projelendirmeden
başlayarak çevresel ve sosyal etkileri göz önüne aldığımız,
paydaş diyaloğunu geliştirdiğimiz ve öncelikli konuların belirlenmesi ve detaylı analiziyle Sürdürülebilirlik Stratejisi’ni
daha kapsamlı hale getirdiğimiz bir dönem oldu.

Orta

Yüksek
ZORLU ENERJİ İÇİN ÖNEMİ

Matrisin yatay ekseni, belirtilen her öncelikli konu üzerinde Zorlu Enerji’nin etkisini, dikey ekseni ise paydaşlar için bu
konunun önemini temsil ediyor. Paydaşlarla yapılan çalıştay
ve anketlerde her iki eksende de yüksek skor alan konular
Önceliklendirme Matrisi’nin sağ üst kısmında konumlanıyor.
2016-2017 Sürdürülebilirlik Raporlaması dönemine dair
gerçekleştirilen önceliklendirme çalışması, anketler ve iç ve
dış paydaş görüşlerinin analiz edilmesiyle yapıldı.

GRI 102-47, 102-49
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Bir önceki raporlama dönemine kıyasla farklı olan
öncelikli konular önem sırası gözetmeksizin aşağıda
görülebilir.
> İnovasyon ve Akıllı Sistemler
> Strateji Yönetimi
> Kurumsal Yönetişim ve Şeffaflık
> Marka Değeri
> Tedarik Zinciri Yönetimi
> Toplumsal Yatırımlar

GRI 102-47, 102-49
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> Tüm çalışmalarımızın
merkezine “toplum ve
çevre için değer yaratma”
ilkesini yerleştirdik.
Farklı coğrafyalarda
kurduğumuz bağlar,
bize çevre ve toplumun
ihtiyaçlarının bölgesel
değil küresel boyutta
olduğunu gösterdi.
Sınırları aşan bir marka
zincirinin halkaları
olarak bağlandığımız
paydaşlarımızla birlikte
yarınlara uzanan
yolda insan ve toplum
ekseninde şekillenen
sürdürülebilirlik
çalışmalarımızı çözüm
odaklı yaklaşımımızla
birleştirdik. <
> “Helitrophium thermophilum”
(Sarı Bambul)
> Fotoğraf / Rasim ÇETİNER
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ÇEVRESEL
SORUMLULUK

> Zorlu Enerji olarak, sürdürülebilir bir geleceğin inşası ve gelecek
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma vizyonumuz ile çevresel
etkilerimizin yönetimini hassasiyetle ele alıyor, Sürdürülebilirlik
Stratejimiz kapsamında, 2022 Çevre Hedeflerimizi belirlemek ve ilgili
aksiyon planlarını oluşturmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Şirketimiz, çevre bilincinin aşılanması, geliştirilmesi ve doğal
kaynakların korunması konularına titizlikle yaklaşıyor. Enerji üretimi
kapsamında çevrenin korunması ve küresel iklim değişikliğine bağlı,
insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için tüm
faaliyet ve yatırımlarımızı, güncel tuttuğumuz Zorlu Enerji Çevre
Politikası çerçevesinde yürütüyoruz. <

Doğal gaz ve Jeotermal
Santrallerinde
2017 yılında ilk defa
ISO 14046 Su Ayak İzi
Sertifikasyonu.
Zorlu Enerji ve
Zorlu Doğal, CDP
Su Programına ilk defa su
ayak izi raporlaması.
Kızıldere III JES sahasında bulunan yaklaşık
1.600 adet incir ve zeytin ağacını
zarar görmeden başka bir lokasyona taşıdık.

52 > ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2016 / 2017

Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde;
2OXPVX]oHYUHVHOHWNLOHULHQD]DLQGLUHFHNPDO]HPHYHWHNQRORMLOHULVHoL\RUX]
(QHUMLYHGRéDOND\QDNODUÇQHQYHULPOLìHNLOGHNXOODQÇPÇQÇVDéOÇ\RUX]
.LUOLOLéLROXìPDGDQ|QFHND\QDéÇQGD|QOH\HFHNVLVWHPOHUJHOLìWLUL\RUX]
$WÇNODUÇPÇ] NDWÇVÇYÇJD] NRQWURODOWÇQGDWXWXODUDNoHYUH\H]DUDUYHUPH\HFHNìHNLOGH
işlem görüyor.
dHYUH\OHLOJLOLXOXVDOYHXOXVODUDUDVÇ\DVDOPHY]XDWYHG]HQOHPHOHUHX\X\RUX]
dDOÇìDQODUÇPÇ]YHWDìHURQODUÇPÇ]ÇoHYUHELOLQFLQLQDUWÇUÇOPDVÇLoLQHéLWL\RUX]
<HQL\DWÇUÇPODUGDoHYUHVHOHWNLDQDOL]OHUL\DSÇ\RUSRWDQVL\HOHWNLOHULHQD]DLQGLUHFHN
teknolojiler kullanıyor ve çevre yönetim planları hazırlayarak titizlikle uyguluyoruz.
.UHVHOLNOLPGHéLìLNOLéLQLQHWNLOHULQLD]DOWPDNLoLQVHUDJD]ÇHPLV\RQODUÇQÇìHIIDIELU
biçimde izliyor, raporluyor ve yönetiyoruz.
6UGUOHELOLUOLNSHUIRUPDQVÇPÇ]ÇNUHVHOUDSRUODPDJLULìLPLRODQ*5, *OREDO5HSRUting Initative) metodolojisine göre iki yıllık periyotlarla raporluyoruz.
=RUOX+ROGLQJVHYL\HVLQGHWDUDIÇROGXéXPX]%LUOHìPLì0LOOHWOHU.UHVHOêONHOHU6|]OHìmesi kapsamındaki performansımızı her yıl üst yönetim gözetiminde paydaşlarımızla
şeffaf olarak paylaşıyoruz.
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Zorlu Enerji, Türkiye’deki yerli enerji şirketleri içerisinde kalite belgesi alan ilk şirket olmakla birlikte; TS/EN ISO
9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı
ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartları gerekliliklerinin tümünü sağlayan Entegre Yönetim Sistemi’ne sahiptir. Entegre Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve performansı Kalite İş Sağlığı Güvenliği-Çevre
Yöneticisi tarafından düzenli olarak Üst Yönetim’e raporlanıyor. Bu sistemlerin etkin çalışmasını sağlamak için gerekli
iç ve dış denetim süreçlerini uyguluyor ve çalışan eğitimlerini yıllık periyotlarda gerçekleştiriyoruz. İç denetimlerimiz,
Kalite Yönetim Sistemi kapsamında iç denetçiler tarafından
gerçekleştiriliyor. Denetim raporları da sırasıyla denetlenen
birimin müdürü ve daha sonra yöneticisine raporlanıyor. Denetim sonucu alınan aksiyonların takibi ise Şirket içi portal üzerinden gerçekleştiriliyor. Üst Yönetim de, Yönetimin
Gözden Geçirmesi (YGG) toplantıları ile konuya dâhil olarak
süreç takibi ve değerlendirmelerini yapıyor.

> İyi uygulamalarımızın devamı niteliğinde,
Türkiye’de ISO 14064-1 Sera Gazı
Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının
Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Rapor
Edilmesi standardı kapsamında sertifika
alan ilk enerji şirketi olarak raporlama
döneminde ilk kez ISO 14046 Su Ayak
İzi standardı sertifikasyon sürecini de
tamamladık. <

oluşumunun engellenmesi, biyolojik çeşitliliğin ve doğal mirasın korunması kapsamında Sürdürülebilirlik Stratejimiz ve
Çevre Politikamız çerçevesinde hareket ediyoruz.
Çevresel etki yönetimi çerçevesinde riskleri ve fırsatları
hem yerel hem de küresel boyutta ele alıyor, herhangi bir
yatırım kararı almadan önce, yapılacak yatırımı çok yönlü
bir şekilde ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri boyutunda inceleyerek söz konusu etkileri uluslararası standartlar
seviyesinde değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonuçlarına
göre sürdürülebilirlik risklerini analiz ediyor, SWOT analizi
gerçekleştirerek oluşması muhtemel olumsuz çevresel ve
sosyal etkilerin azaltımı ve yönetimini planlayarak yatırım
kararı alıyoruz. Yatırım planlaması sürecinde çevresel ve
sosyal etki yönetimini başlıca aşağıdaki aşamalarda gerçekleştiriyoruz:

> Alaşehir JES

<DWÇUÇP\HULVHoLPL
dHYUHVHOYHVRV\DOHWNLGHéHUOHQGLUPHVL
<DWÇUÇPWHNQRORMLVLQLQEHOLUOHQPHVL
)L]LELOLWH
<DWÇUÇPNDUDUÇDOÇQPDVÇYH\DWÇUÇPDJHoLOPHVL
<DWÇUÇPÇQHWNLOHULQLQXOXVDOYHXOXVODUDUDVÇUHJODV\RQODUda belirtilen sınır değerlerin altında tutulması,
(WNLOHULPLQLPL]HHWPHKHGHILLOHoHYUHVHOYHVRV\DO\|QHtim planı geliştirilmesi ve gerektiğinde ek projeler geliştirilerek uygulanması konusunda çalışmalar gerçekleştirilmesi,
<DWÇUÇPÇQHWNLOHULQLQ\DWÇUÇP|PUER\XQFDVUHNOLL]OHQmesi ve değerlendirilmesi.

Türkiye jeotermal kurulu gücünün yaklaşık %28’ini temsil ederken, Toshiba ile

Bu alandaki performansımızı CDP platformunda iklim değişikliği ve su programlarında raporlayarak kamuoyunun bilgisine şeffaf bir biçimde sunuyoruz.

Yatırım süreçlerimizin yanı sıra mevcut santraller ve projelerde de çevresel performansımızı büyük bir hassasiyetle
yöneterek mevzuatsal gereklilikler kapsamında tüm yasal
raporlamaları gerçekleştiriyoruz.

Çevreye verdiğimiz önemi, yasal yükümlülük çerçevesinin
ötesinde ele alıyor, faaliyetlerimizi sürdürürken enerjinin
verimli kullanılması, sera gazı emisyonlarının yönetimi, atık

Raporlama döneminde gerçekleştirilen denetim çalışmaları
sonucunda çevrenin korunmasına yönelik ciddi ve önemli bir
ihlal tespit edilmedi.
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Dünya devi Toshiba’dan
teknoloji transferi

imzaladığımız anlaşma çerçevesinde, hayata geçireceğimiz jeotermal santral projelerinde rezervuar ve kaynak
koşulları izin verdiği sürece Toshiba Buhar Türbini teknolojisini kullanacağımıza dair iyi niyet beyanında bulunduk. Bu kapsamda, dünya çapında jeotermal pazarını %23’lük bir oran ile domine eden Toshiba ile Türkiye
Pazar lideri Zorlu Enerji olarak, güçlü bir anlaşmaya imza attık. Şirketimiz, Toshiba’nın özellikle Alaşehir-I,
Kızıldere-III Ünite-1 ve Ünite-2 santrallerinde sunmuş olduğu Kombine Çevrim Santral teknolojileri sayesinde
dünyadaki diğer santrallere kıyasla doğal kaynakların daha yüksek verimlilik ile kullanımını sağlamaktadır.
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> Enerji Yönetimi
Zorlu Enerji olarak, bilinçli enerji tüketimi, yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında yarattığımız farkındalık ve katma değerle sektöre
öncülük ediyoruz. Yürüttüğümüz tüm faaliyetleri, enerji
verimliliğine katkı sağlama yaklaşımıyla, enerji yönetimi
ve iklim değişikliği ile mücadele perspektifiyle planlıyoruz.
Enerji verimliliğinin Paris Anlaşması ile belirlenen
“küresel ısınmayı 2°C’nin altında tutma” hedefine ulaşma
yolunda en yüksek potansiyele sahip odak konularından
biri olduğu bilinciyle, enerji yönetim yaklaşımımızda santrallerimizde mümkün olan en yeni teknolojileri kullanarak
üretimde en yüksek verimliliği amaçlıyoruz. Bu kapsamda
üretim süreçlerimizi “minimum enerji, maksimum performans” hedefi ile yürütüyoruz.
Enerjinin verimli kullanılmasının kurumsal performansa
etkisinin yanı sıra, yerel ekonominin gelişmesine de önemi
katkı sağladığının farkındayız. Bununla birlikte, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını da en üst düzeyde kullanarak
enerjide arz güvenliği, rekabet ve çevre koruma konuları

TABLO 6 Toplam Enerji Tüketimi (GJ)

Doğrudan Enerji Tüketimi

2016

2017

4.675.788

3.884.051

69.751

2.294

1.578

1.432.188

Doğal gaz, Motorin, Benzin, LPG, Kömür

Dolaylı Enerji Tüketimi
Elektrik

Yenilenebilir Enerji Tüketimi
Elektrik
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odağında Sürdürülebilirlik Politikamızı yaşayan bir doküman olarak güncel tutuyoruz.
Şirketimizin enerji tüketiminin büyük bir kısmı elektrik
üretim faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkıyor. Faaliyetlerimiz
kapsamında tükettiğimiz doğrudan ve yenilenemez enerji
kaynakları doğal gaz, motorin, benzin, LPG ve kömür iken,
dolaylı ve yenilenemez kaynaklardan tükettiğimiz tek enerji
çeşidi elektriktir. Yenilenebilir kaynaklardan enerji tüketimimiz jeotermal ve rüzgar enerjisi santrallerinde gerçekleşiyor.
Şirketimiz bünyesinde toplam enerji tüketimi 2016 yılında 4.747.118 GJ, 2017 yılında ise 5.318.533 GJ olarak gözlenirken enerji yoğunluğu %12 azalarak 0,58 oldu. Bu değişim
temel olarak raporlama döneminde Kızıldere III Jeotermal
Santrali’nin devreye alınması ile yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretim oranının artması sonucu oldu. Buna ek
olarak, Lüleburgaz Doğal Gaz Santralimizde 2017 yılının son
çeyreğinde devreye alınan kömür kazanına rağmen doğrudan enerji tüketiminde azaltım gözlendi. Enerji yoğunluğu
hesaplamalarında santraller bazında birim üretim başına
tüketilen enerji kaynaklarının tamamı dahil edildi. Bu çalışmalar kapsamında, Şirket bünyesinde 2016-2017 döneminde
elektrik tüketimi bazlı azaltımlar gözlenerek ileriye dönük
iyileştirme çalışmaları yapılması planlandı.
Zorlu Enerji bünyesinde raporlama döneminde ısıtma, soğutma ve buhar tüketimi gerçekleşmedi.
Doğal Gaz Santrallerinin tamamında mümkün olan en iyi
üretim teknolojilerini kullanarak bu yatırımlar sonucunda
raporlama döneminde, tüm doğal gaz santrallerinde gerçekleştirdiğimiz üretim verimlilik oranını yükseltmeyi başardık.

TABLO 7 Enerji Yoğunluğu

Enerji Yoğunluğu

2016

2017

0,66

0,58

(Toplam tüketilen enerji/
Toplam üretilen enerji MWh)

TABLO 8
Termik Santrallerin
Üretim Verimliliği

2016 yılı

2017 yılı

Verimlilik Oranı

Verimlilik Oranı

Lüleburgaz Santrali

%74

%75

Bursa Santrali

%41

%43

Yalova Santrali

%71

%72

Santral

> İletim ve dağıtım kayıpları
Faaliyetlerimiz kapsamında, üretilen elektriğin santrallerden son tüketiciye iletimi sırasında
teknik nedenlerden ötürü ortalama %2,5 ile %5 arasında kayıp meydana gelebiliyor. Bu orana,
teknik olmayan nedenler sonucu yaşanan kayıplar dahil edilmiyor. Üretim yapılan santrallerden
sadece Kızıldere Jeotermal Santrali’nin lokasyon itibarıyla (ulusal şebekeye bağlantı noktasına çok
yakın mesafede konumlanması sebebiyle) iletim ve dağıtım sürecinde oluşan enerji kaybı ihmal
edilebilecek düzeyde gerçekleşiyor.
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> Su Yönetimi
> Zorlu Enerji ve Zorlu Doğal, şeffaflık politikaları
doğrultusunda 2017 yılında ilk defa CDP Su Programına
raporlama yaparak, su yönetimi uygulamalarını, risklerini,
hedeflerini ve performansını tüm paydaşları ile paylaştı. <

santrallerinde elektrik üretiminin temel girdilerinden olmakla birlikte su, aynı zamanda buhar üretimi ve soğutma
sistemlerinde de kullanılıyor. Yan ürün olarak satışı yapılan
buhar, aynı zamanda buhar türbinlerinde çevirme yöntemiyle değerlendiriliyor ve ilave enerji üretimi sağlanıyor. Buhar
döngüsündeki bu önemli rolü nedeniyle su tüketimi, maliyetlere de doğrudan yansıyor. Bu nedenle, entegre sistemler
ve çözümler yaratma vizyonu ile Lüleburgaz Doğal Gaz Santrali’nde Zorluteks’in atık su arıtma tesisinden çıkan su arıtılarak proseslerde kullanılmak üzere temiz su elde ediliyor.
Sürdürülebilirlik Stratejimiz kapsamında su yönetimi
konusunu “Çevre” ana başlığı altında ele alarak, stratejik

TABLO 9
Kaynağına Göre
Tüketilen Su Hacmi
(m3)

Yüzey suları
Yer altı suları
Şebeke suyu
TOPLAM

aksiyonlarımızda tanımladığımız şekilde faaliyetlerimiz ile
ilişkili su performansımızı ilk defa 2016 yılı verileri ile ISO
14046 Su Ayak İzi standardına göre hesaplayarak raporladık.
Bu çalışmanın devamında 2017 yılında bağımsız dış denetim
sürecini planlayarak sertifikalandırma çalışmaları başlattık.
Şirketimizin kaynaklarına göre toplam su tüketim miktarı
2016 yılında 30.747.186 m3 iken 2017 yılında %18 artış ile
36.316.313 m3 olmuştur. Büyüme politikamız doğrultusunda
santral sayısı ve kurulu güç kapasitesinin aynı zamanda artmış olmasının doğal bir sonucu olarak su kullanım oranında
da artış gözlendi.

2016

2017

68.276

212.968

30.627.318

36.071.552

51.592

31.793

30.747.186

36.316.313

Zorlu Enerji olarak temel hedeflerimiz; doğal kaynaklardan çektiğimiz su miktarını en düşük seviyede tutmak, su tüketimlerini
kurumsal bazda yıllık olarak güncellemek ve su kaynaklarının korunmasına destek sağlamak. Bu amaçla, su verimliliği projeleri ile sürekli iyileştirme yoluna gidiyoruz. Su sarfiyatını azaltacak bu projelerle öncelikli hedefimiz, kullanılan suyun mümkün
olan en yüksek oranda tekrar kullanılması ve geri kazanımıdır.

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından her yıl güncellenen Küresel Risk Raporu’nun 2018 yılı
yayınında su riskleri, etki seviyesi en yüksek ilk 5 risk arasında tanımlanıyor. 2012 yılından bu yana etkisi en yüksek
ilk 5 küresel risk arasında yer alan su riskleri, 2015 yılına
kadar çevresel riskler kapsamında değerlendirildi. Son yıllarda etki boyutundaki artış nedeniyle 2015 yılından itibaren toplumsal bir risk olarak sınıflandırılmaya başlandı. Bu
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bilgiler ışığında, yaşam kaynağı olan suyun en değerli doğal
kaynakların başında geldiğine inanıyor ve su yönetim faaliyetlerimizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz.
Enerji üretiminin temel hammaddelerinden olan su,
faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz doğal gaz, jeotermal ve
hidroelektrik santrallerindeki üretim süreçlerinin devamlılığı açısından vazgeçilemez bir doğal kaynak. Doğal gaz

Jeotermal Enerji Santrallerinde üretim proseslerinde kullanılan jeotermal akışkan, süreç sonunda yer altına geri enjekte
ediliyor. Geri enjekte edilen akışkan miktarları, 2016 yılında toplam çekilen akışkan miktarının %88,4’ü iken 2017 yılında bu
oran %85,1 olarak ölçüldü.
Su verimliliği konusunda Şirketlerimiz tarafından üretimde kullanılabilecek yeni teknolojiler araştırılıyor, geri kazanılan su
miktarını arttıran inovatif teknolojilerin faaliyetlere entegre edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.
Lüleburgaz Santalinde gerçekleştirilen ortak proje sayesinde 110 ton/saat kapasiteli ileri arıtım tesisi kuran Zorlu Tekstil,
fabrikadan gelen atık suları burada arıtarak saf su haline getiriyor. Elde edilen su, Zorlu Enerji’nin soğutma kulelerinde kullanılıyor ve hem atık suların geri dönüşümü hem de doğal kaynak tüketiminde tasarruf sağlıyor.
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> Sera Gazı Emisyon Yönetimi
> Türkiye’de doğal gaz ve jeotermal santralleri
için ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının ve
Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması
ve Rapor Edilmesi standartı sertifikasyonu alan ilk
enerji şirketi olduk. <

Yeryüzünde, canlı yaşamını doğrudan etkileyen fosil yakıt
kullanımı, ormansızlaşma ve sanayileşme, sera gazı emisyon salımı ve buna bağlı küresel ısınma ve iklim değişikliği,
artan dünya nüfusuyla beraber dünya gündeminde üst sıralarda yer almaya başladı. Bu konuda Paris Anlaşması başta olmak üzere konferanslar ve seminerler düzenleniyor,
uluslararası iş birlikleriyle iklim değişikliğiyle mücadele
ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar
yapılıyor.
Sürdürülebilirlik Stratejimiz doğrultusunda sera gazı
emisyon azaltım hedeflerimizi belirlemek için geriye dönük
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, sera gazı emisyonlarının hesaplanıp sürdürülebilirlik raporu ve diğer mecralar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılması da Şirketimizin
hedefleri arasında yer alıyor. Bununla beraber, herhangi
bir zorunlu karbon ticaret mekanizmasına tabi olmayan
sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan gönüllü
piyasalarda karbon ticareti yapıyoruz. Yenilenebilir enerji
projelerini sera gazı emisyonlarında sağladığı düşüş, doğaya saygılı olması, toplumsal kalkınmaya sunduğu katkı
gibi farklı kriterlere göre değerlendirerek verilen küresel ölçekli en itibarlı program olarak kabul edilen “Gold
Standard” sertifikasını, Gökçedağ, Sarıtepe ve Demirciler
Rüzgar Enerjisi Santralleri ile Şirketimiz bünyesine kattık.
Sertifika, yenilenebilir enerji projeleri için yüksek kaliteli
karbon kredilerinin oluşturulmasında önemli bir rol alıyor
ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyor. Bunlara ek
olarak, onay sürecinde son aşamada olan VER’lere dair de-

> Gökçedağ Rüzgar Enerjisi Santrali

> “Gold Standard” sertifikasını, Gökçedağ, Sarıtepe
ve Demirciler Rüzgar Enerjisi Santralleri ile
Şirketimiz bünyesine kattık.
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taylı bilgileri de önümüzdeki raporlama döneminde şeffaf
olarak paylaşmayı planlıyoruz.
Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera
gazı emisyonlarının şeffaf bir biçimde raporlanmasına, gözlemlenmesine ve yönetilmesine özen gösteriyoruz.

> Türkiye’de doğal gaz ve jeotermal enerji
santralleri için ISO 14064-1 Sera Gazı
Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının
Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Rapor
Edilmesi standardı sertifikasyonu alan ilk
enerji şirketi olduk. <
Şirketimizin sera gazı emisyon hesaplamalarına CO2,
CH4, N2O ve HFC sera gazları katılırken biyojenik CO2 emisyonları ise 0 olarak ölçülmüştür. Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı
emisyonları için temel yıl 2015 olarak belirlendi. Hesaplamalarda ISO 14064 standardı doğrultusunda 2006 Ulusal Sera
Gazı Envanterleri için IPCC Kılavuzları, IPCC 2. Değerlendirme
Raporu (100 yıllık), 2015 IEA- Türkiye İstatistikleri (Tier 2
Ülkeye Özgü Emisyon Faktörü) ve “GHG Protocol” hesaplama
metodolojisi kullanıldı.
Kapsam 3 emisyon hesaplamalarına, Kapsam 1 ve Kapsam 2’ye
dahil olmayan yakıtla ilgili faaliyetler, üretimden kaynaklanan
atıklar, iş seyahatleri ve personel servisleri dahil edildi.

> Yenilenebilir enerji kaynaklarından yaptığımız üretim sonucu raporlama
döneminde yaptığımız “Gönüllü Emisyon Azaltımı” (VER) miktarı 1.583.783 ton CO2
VER’dir. Bu miktar, ortalama olarak 100 yıllık ağaç ömrü alındığında 2.930 hektarlık
bir ormanı oluşturan toplam 5.127.500 ağacın CO2 salımını engellemesine eşittir. <
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ÇEVRESEL SORUMLULUK

> Hava Emisyonları
TABLO 10
Sera Gazı Emisyonları (tCO2e)
2016

2017

Doğrudan Sera Gazı
Emisyonları (Kapsam 1)

1.069.009

953.942

Enerji Dolaylı Sera Gazı
Emisyonları (Kapsam 2)

5.532

3.469

Diğer Dolaylı Sera Gazı
Emisyonları (Kapsam 3)

43.398

37.621

TABLO 11
Sera Gazı Emisyon Yoğunluğu (tCO2e/MWh)

Sera Gazı Emisyon Yoğunluğu

2016

2017

0,44

0,42

TABLO 12
Termik kaynaklarla yapılan üretime göre
emisyon yoğunlukları (tCO2e/MWh)
Zorlu Enerji
Santral

2016

2017

Lüleburgaz

0,66

0,56

Bursa

0,43

0,46

Yalova

0,54

0,55

GRI 102-48
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Sera gazı emisyon hesaplamalarında tercih edilen konsolidasyon yaklaşımı ise “operasyonel kontrol” olarak belirlenirken raporlama döneminde Şirketimizin faaliyetleri
kapsamında temel yıl emisyonlarının tekrar hesaplanmasını
gerektiren herhangi bir belirgin emisyon değişikliği olmadı.
Ancak Zorlu Doğal için, jeotermal santrallerden kaynaklanan
temel yıl emisyon hesaplama metodolojisi değişerek belirsizliği daha düşük ve daha doğru bir yönteme geçildi. Bu
nedenle, 2016’da 1.069.009 tCO2e olan Kapsam 1 emisyonu,
%11’lik bir azalma ile 2017’de 953.942 tCO2e olarak ölçüldü.
Zorlu Enerji faaliyetlerinde 2016’da 5.234 tCO2e olan Kapsam 2 Emisyonu 2017’de Lüleburgaz Santrali’nde kömür
kazanının devreye alınması sonucu şebeke elektrik tüketiminin azalması ve Bursa Santrali’nde gerçekleşen üretimin
azalması sonucu 1.718 tCO2e olarak ölçülürken, Zorlu Doğal
bünyesinde, 2016’daki 298 tCO2e olan Kapsam 2 emisyonları, Kızıldere III Jeotermal Santrali’nin devreye alınması ile
elektrik tüketiminde gözlenen artış nedeniyle 2017’de 1.750
tCO2e’ye yükselmiştir.

> Alaşehir JES
Sera gazı emisyon yoğunluğu hesaplanırken, yıllık bazda
Kapsam 1 emisyonlarının aynı yıl gerçekleşen toplam elektrik üretim miktarına (MWh) oranı alınmıştır.
2016 yılı itibarıyla bünyemizdeki Jeotermal Enerji Santralleri de ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyon Envanteri denetim
kapsamına dahil edildi. Bu kapsamda yapılan değerlendirme
sonucu 2015 yılı için hesaplanan Zorlu Enerji, Zorlu Doğal ve
Zorlu Jeotermal Enerji Santralleri proje emisyonları yeniden
hesaplandı. Yeni hesaplanan proje emisyonları Kızıldere
I, Kızıldere II ve Alaşehir I Jeotermal Enerji Santralleri için
sırasıyla 73.650 tCO2e, 618.236 tCO2e ve 79.133 tCO2e’dir. Yapılan düzeltme kapsamında Zorlu Enerji şirketlerinden Zorlu
Doğal’ın Kapsam 1 sera gazı emisyon değeri 776.743 tCO2e
olarak güncellenmiştir. Benzer yaklaşım ile Zorlu Enerji Şirketi için hesaplanan Kapsam 2 dolaylı enerji sera gazı emisyon kapsamı güncellenmiş ve sadece Şirket’in faaliyetleri
kapsamında gerçekleşen elektrik tüketimi baz alınmıştır.
Yapılan düzeltme kapsamında Zorlu Enerji Şirketi’nin 2015
yılı Kapsam 2 emisyon değeri 14.770 tCO2e olarak güncellenmiştir.

Zorlu Enerji olarak, tüm enerji santrallerimizde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, emisyon üst sınırlarının aşılmaması için gerekli her türlü yatırımı yaparak çevreye ve doğaya duyarlı enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Hava emisyonları
ölçme çalışmalarını tüm doğal gaz santrallerimizde yasal gereklilikler ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Raporlama
döneminde gerçekleştirilen baca gazı ölçümleri ile izlenen emisyon değerleri yasal limitlerin altında gerçekleşmiştir.

TABLO 13
Hava Emisyonları

NOX emisyonları (ton)
Net üretime göre hava emisyonu yoğunluğu (ton/MWh)
Net üretim miktarına göre yakma kaynaklı
(termik) hava emisyon yoğunluğu (ton/MWh)

2016

2017

196

185

0,0004

0,0005

0,0001

0,0002
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> Biyolojik Çeşitlilik
> Meyve Ağacı
Transplantasyon Alanı,
Buharkent-Aydın

> Aydın’ın Buharkent ilçesindeki Kızıldere III JES için
seçilen sahamızda bulunan yaklaşık 1.600 adet incir ve zeytin ağacını zarar görmeden başka bir lokasyona taşıyacak
şekilde transplantasyon işlemlerini gerçekleştirdik. 2015
yılı Ekim ayında başlayan projenin 2017 yılında tamamlanmasının ardından, sorumlu yatırımcı kimliğimiz ile santral
sahamızda bulunan meyve ağaçlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekibimiz ile bakımlarını sürdürüyoruz.
> Osmaniye’de bulunan rüzgar enerjisi santral sahalarımızda Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından onaylı yarasa
ve kuş izleme uygulamaları, Denizli’de bulunan Kızıldere JES
sahamızda Ege Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Heliotrophium Thermophilum (Sarı Bambul Otu) Koruma Programı, Şirketimizin aktif olarak devam ettirdiği habitat yönetimi ve biyoçeşitlilik projelerinden bazıları. Ayrıca, 2016
yılında Manisa’daki Alaşehir JES sahamızda peyzaj onarımı
kapsamında rehabilitasyon çalışması gerçekleştirdik.
> Bulundukları bölgeler bakımından Zorlu Doğal bünyesindeki Rize İkizdere ve Tunceli Mercan Hidroelektrik Santralleri (HES) de yürüttüğümüz biyoçeşitliliği koruma çalışmaları ile öne çıkıyor.

> Faaliyetlerimizi, yatırım planlama aşamasından başlayacak şekilde ve etkileşim içinde olduğumuz coğrafyanın
tamamında, tüm canlı türlerine etkilerimizi gözeten bir yaklaşım ile sürdürüyoruz. Yeni faaliyet lokasyonlarımızı belirlerken kapsamlı fizibilite çalışmaları yaparak yatırım sürecinde çevresel riskleri azaltacak önlemler tanımlıyor, ilgili
çevre koruma çalışmalarını yatırım başlangıcından itibaren
hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda çevresel etkilerin ölçülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılması amacıyla
biyoçeşitlilik araştırmaları ve biyoçeşitliliği izleme-koruma
programları, mammaloji ve ornitoloji araştırmaları, ekosistem değerlendirmeleri, habitat restorasyonları, peyzaj
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onarım plan ve uygulamaları, ağaçlandırma ve bitkilendirme
çalışmaları ve gerekli olması halinde ağaç transplantasyonu
ile çevresel etki analizi ve izleme çalışmaları yürütüyoruz.
> Raporlama döneminde Kızıldere lokasyonu için hazırlanan Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı (BAP) dâhilinde, ulusal
mevzuatlar ve önde gelen uluslararası finansör kuruluşların
belirlediği standartlar doğrultusunda gerekli çalışmaları
gerçekleştirdik. Bu çalışma kapsamında biyoçeşitlilik politikamızı geliştirme yolunda uluslararası standartları göz
önünde bulunduruyoruz.

> İkizdere HES sahamız, Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize
ili İkizdere ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. İkizdere, Kafkaslar sıcak noktasındaki Aşağı Kafkaslar bölgesinin batı
kısmında bulunuyor. Çalışma alanımızın sınırlarını oluşturan İkizdere su havzası ve çevresi, tür çeşitliliği açısından
geniş bir popülasyon barındırıyor ve biyoçeşitlilik açısından
da oldukça önemli bir bölge olma özelliğini koruyor.
> Mercan HES sahamız ise Doğu Anadolu Bölgesinde Tunceli
ili Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer
alıyor. Bu bölgedeki akarsu kaynakları ve gözeler olmak üzere doğal zenginlikler, endemik bitki türleri ve yöreye özgü

hayvan türleri ile zenginleşen bitki örtüsü ve yaban hayvan
varlıklarıdır. İkizdere & Mercan HES faaliyet sahalarımız 8,65
Ha (0,0865 km2) olarak ölçüldü.
> Elektrik üretimi amacıyla kanal tipi HES faaliyetlerine
devam eden santrallerimizde, biyolojik çeşitliliği olumsuz
yönde etkileyecek veya herhangi bir kirliliğe yol açacak etkilere rastlanmadı ve girdi olarak istilacı tür, haşere veya
patojen girdisi gözlenmedi.
> İkizdere HES projemizin flora ve fauna çalışmalarımız
kapsamında (küresel, Avrupa genelinde ve yerel ölçekte
nadir ve tehdit altında olan türlerinin tespiti amacıyla) bir
yıl boyunca ağırlıklı olarak bitkilerin vejetasyon döneminde
arazi çalışmaları gerçekleştirdik.
> Tehlike altındaki ve nadir türlerin IUCN tehlike kategorileri ile CITES, Bern ve uluslararası sözleşmeler / ulusal
mevzuatla koruma altına alınan türlerin tespitinin yapılması, önem arz eden türlere ait bitki örneklerinin metoduna uygun olarak toplanması ve toplanan bitki örneklerinin
preslenerek herbaryum materyali haline getirilmesi ve/veya
dijital fotoğraf makinesiyle teşhis yapılabilecek düzeyde kayıt altına alınması yöntemlerini izledik.
> Zorlu Enerji olarak Türkiye’nin doğal ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsiyoruz. Bu sebeple santral alanlarında görülen canlı türlerini
izlemeye aldık. Balık geçidi olmayan tesislerimizde faaliyetlerimizin başladığı günden bu yana başta kırmızı benekli
alabalık olmak üzere bölgede biyoçeşitlilik açısından değerli
ve tehdit altında bulunan tüm türlerin sayılarındaki değişimi
izliyoruz. Balık geçidi uygulamaları ve online/çevrimiçi can
suyu izleme sistemleri ve biyolojik izleme sistemiyle var ise
bu değişimlerin geri çevrilmesinin mümkün olacağını belirledik ve gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
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> Çevresel Yatırım ve Uyum
> Şirketimiz, raporlama
döneminde toplam
3.416.583 TL tutarında
çevresel yatırım
gerçekleştirmiştir. <

Zorlu Enerji’nin 2017 yılı içinde yapılan yatırım harcamalarının büyük kısmı Ağustos 2017’de ilk ünitesi devreye alınan
Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali projesi kapsamında
yapıldı. Proje, EBRD finansmanı kapsamında uluslararası
standartlar ve yasal mevzuatlar çerçevesinde Çevre Etki Değerlendirme Raporu, Paydaş Katılım Planı ve Çevre ve Sosyal
Yönetim Planı başta olmak üzere kapsamlı çalışmalarla geliştirildi.

Zorlu Enerji olarak, iklim değişikliği kaynaklı olumsuz
etkileri azaltacak yatırımlar hayata geçirme konusunda
azami gayret gösteriyoruz. Zorlu Enerji olarak Türkiye’nin kaynak çeşitliliğine destek olmak amacıyla, 2018
yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini önceliğimiz olarak benimseyerek katma değer
yaratan, istihdamı destekleyen sürdürülebilir projeler
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Zorlu Enerji bünyesinde yapılacak sürdürülebilirlik yatırımlarını Zorlu Enerji Yönetmeliği’yle ele alıyoruz. Yönetmelik
ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesinin ilgili bendlerine göre rapor döneminde Şirket’e herhangi bir para cezası
ve parasal değeri olmayan bir yaptırım uygulanmadı.

Şirketimiz, raporlama döneminde toplam 3.416.583 TL
tutarında çevresel yatırım gerçekleştirmiştir. Sahalarımıza kurduğumuz atık sistemleri, aldığımız danışmanlık & denetim hizmetleri, ISO sertifikasyonları ve Çevre
Etki Değerlendirme raporları dahil olmak üzere, faaliyetlerimizi sürdürülebilir ve uluslararası standartlarda
yürütebilmek adına birçok yatırımda bulunuyoruz.

TABLO 14
Çevresel Yatırımlar (TL)

Çevresel Yatırımlar

2016

2017

2.001.470

1.415.113
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Hukuki süreçler kapsamında, Zorlu Enerji Şirketlerinden
Zorlu Doğal’ın müdahil olduğu iki adet dava bulunuyor. Davalının EPDK olduğu Mercan Hidroelektrik Santrali hakkındaki
01.09.2008 tarih ve EÜ/1723-40/1245 no.lu üretim lisansının
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebine ilişkin dava henüz karara bağlanmadı. Görülen diğer dava kapsamında ise,
davalının Orman ve Su İşleri Bakanlığı olduğu ÇOSB Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 17.03.2011 tarih
ve 44991 sayılı yazısına ek ÇOSB’nin 18.04.2011 tarihli “olur”
kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi de henüz
bir karara bağlanmadı.

> Yerli ve Yenilenebilir
Kaynaklarla Üretim
Türkiye ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayarak kaynakların verimli kullanılması doğrultusunda sürdürülebilir
bir gelecek için çalışan Şirketimizin, yerli ve yenilenebilir enerji projelerinin Türkiye üretim portföyündeki payı 2017
yıl sonu itibarıyla %76 oldu. Gelecek dönemlerde de jeotermal enerji başta olmak üzere, rüzgâr, hidroelektrik ve güneş
enerjisi alanlarında yatırımlarımızı artırarak sürdürmeyi planlanlıyoruz. Yakın gelecekte hayata geçireceğimiz yenilenebilir enerji santralleri arasında, 22 yıllık üretim lisansını 2017 yılı Kasım ayında aldığımız Manisa’da 24,9 MW kurulu
güce sahip olacak Alaşehir II Jeotermal Enerji Santrali bulunuyor.
Düşük sera gazı emisyonuna neden olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, iklim değişikliği ile mücadelede
en önemli çözümler arasında yer alıyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynak çeşitliliğini teknolojik üstünlüğümüz
ve deneyimimiz ile birleştiriyor, aynı zamanda enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına büyük katkı sağlıyoruz.

> Alaşehir JES
Arz güvenliği ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla fark yaratarak;
> Portföyümüzü güvenli enerji tedariki temelinde oluşturuyor,
> Tüm yatırımlarımızda küresel ölçekte sorumluluk bilinciyle hareket ederek,
mevzuata ve uluslararası standartlara uyuyor,
> Faaliyetlerimizin çevreye ve insan yaşamına
olası olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz.

Termik santrallerimiz için birden fazla bakanlık ve kuruluşu ilgilendiren çevre konularına ilişkin uyuşmazlıklarda nihai
kararı Yüksek Çevre Kurulu veriyor. Bu kapsamda santrallerimizde bir uyuşmazlık tespit edilmedi. Aynı zamanda, HES’lerimiz ilgili kuruluşlar tarafından iki ayda bir denetleniyor.
Raporlama döneminde Şirketimiz bünyesindeki santrallerde
yönetmelik veya kanun ihlali saptanmadı ve herhangi bir
olumsuz durum yaşanmadı.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
DEVRİMİNE KATKIMIZ

getirip tüketmek her zaman ciddi ve uzun vadeli planlar gerektiriyor. Bu planları yapmak ise coğrafyamızda pek kolay
değil, çünkü dış koşullara bağımlıyız.
Sürdürülebilirlik ise kaynağı elinizde tutmanız, sürekli üretime dönüştürebilmeniz demek. Türkiye’yi bu açıdan çok şanslı görüyoruz. Yenilenebilir enerjinin ülkemiz için en büyük
kaynak olma potansiyeli var. Çünkü rüzgarımız, güneşimiz ve
jeotermalimiz var. Bu alanlara yatırım yaparak sürekli teknoloji geliştirmemizin, yatırım yapmamızın arkasında sürdürülebilirliğe olan inancımız var. Bu alanda girişimlerimiz
yeni şekilleniyor ama hedeflerimiz büyük.

Hedeflerimiz arasında vizyonumuzda hâkim olduğumuz
26 ülkede Zorlu Solar’ı bilinir ve tanınır kılmanın yanı sıra
güneş alanında lider olmak yer alıyor. Bunu, First Solar iş
birliğimizin yanı sıra Türkiye’yi güneş enerjisi alanında bir
merkez olarak konumlandırarak ve bu yolda da Zorlu Enerji’nin tecrübe ve bilgi birikiminden faydalanarak gerçekleştireceğiz. Tabii bütün bunları yaparken önceliğimiz Türkiye
olacak. First Solar’ın teknolojisi ve Zorlu Enerji’nin tecrübesinden yararlanarak bu coğrafyada en tercih edilir çözüm
ortağı haline gelmek istiyoruz.

> Sürdürülebilir teknolojilerin
en verimlisi: Güneş enerjisi
Şirketimiz, güneş enerjisine yakın olmakla birlikte Türkiye’deki birçok firma gibi bu alana son yıllarda tam
anlamıyla adım attı. Yurt içinde bu alanda çalışırken
yurt dışına açılma planlarımız orta vadeliydi ancak,

> Türkiye’de
yenilenebilir enerji
yeni bir kavram, ancak
dünyada son on yıldır
yükselişte olan bir
trend. Bu nedenle
Türkiye için ileriye
dönük güzel fırsatlar
sunuyor. <
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Zorlu Enerji olarak, Türkiye’de yenilenebilir enerji portföyü en büyük şirketlerden biriyiz. İşimize ve sektörümüze
yaklaşımımızda kendimize nirengi noktası olarak “Sürdürülebilirlik” kavramını alıyoruz. Sektörün yanı sıra dünya için
de her alanda en önemli kavramlardan biri olduğunun bilinciyle çalışıyoruz.
Bu bilinçle baktığımızda sürdürülebilirliğin önündeki en
önemli sorun kaynak güvenliği olarak gündeme geliyor. Yani
kaynağın sürdürülebilirliği öne çıkıyor. Örneğin, petrol, doğal gaz, kömür kaynaklarına baktığımızda, kaynağın büyük
ölçüde dışarıda ve belli bir kapasite ile sınırlı olduğunu görüyoruz. Bu durumda sürdürülebilirlik tartışmaya açık hale
geliyor.
Yanı sıra ülkemiz adına bu sınırlı kaynaklarda birçok jeopolitik riskin mevcut olduğunu görüyoruz. Doğal gaz ve petrolden sağlanan kaynakların ciddi risk altında oldukları aşikar.
Dünyada rezervleri sınırlı olan bu kaynakları ülke dışından

First Solar ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmayla planlarımızı öne çektik ve Doğu
Avrupa’dan Bağımsız Devletler Topluluğu’na uzanan 26 ülkenin yer aldığı dev
bir pazara girme olanağı yakaladık. Bu fırsatı doğru kullanmak için bu coğrafyaya çok iyi hâkim
olmak ve insan kaynakları tarafını doğru şekilde organize etmek gerekiyor.
Ancak güneş alanında enerji depolama teknolojisinin
gelişmesi paradigmaları tamamen değiştirecek kadar
önemli bir konu. Örneğin, masamızdaki telefonun kablosu koparıldığı anda yeni iş alanının adı “cep telefonu”
oldu. Ancak kabloyu koparabilmek için bir devrime ihtiyaç vardı. O devrimin adı “akü” idi. Cep telefonlarımızın
“akülerini” nasıl aralıklarla şarj ediyorsak, kullandığımız elektrikli cihazları da şebekeden kopardığımızda
kablosuz çalışması dünyamızı tümüyle değiştirecek.

Mobil iletişim, sektördeki tüm paradigmaları nasıl
değiştirdiyse enerji sektöründe de elektrik üreten ve
tüketen araçlarımızı şebekeden bağımsız hale getirdiğimizde paradigmalarımız benzer şekilde kökten değişecek. Sektördeki devrimin adı bu kez “pil teknolojileri”
olacak.
Bu yönde gelişen enerji depolama teknolojileri sadece enerji sektöründe değil tüm sektörlerde birçok
paradigmayı etkileyecek. Her ev solar sistemle kendi
elektriğini üretip, depolayıp kendi ihtiyacını kendi karşılayabilecek hale geldiğinde ana şebekeyle hiç bağlantımız olmadan yaşamlarımızı sürdürme imkanına
kavuşacağız. Nerede olursak olalım enerji ihtiyacımızı
karşılayabildiğimiz noktada “mobil bir hayat” mümkün
olacak. Örneğin kampa gittiğimizde yanımızda akümüz
ve solar panelimiz olduğu sürece orayı bir ev haline getirerek elektrik ihtiyacımızı giderebileceğiz. Dağ evleri,
çiftlik evleri, yazlıklar gibi her yerde bir depo olduğunu
hayal edelim ve kablodan bağlantımızı kestiğimizi düşünelim. Günlük hayatımız büyük ölçüde ve geri dönülmeyecek şekilde değişecek. Bu alanda Türkiye’de ciddi
adımlar atılıyor.
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TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KAYNAĞI
YENİLENEBİLİR ENERJİ
2016 yılında Zorlu Enerji sponsorluğunda düzenlenen
Türkiye’nin ilk Solar Çatı Çalıştayı’na, sektörün önde gelen
şirketleri ile konuyla ilgili uzman paydaşlar katılım gösterdi ve güneş enerjisinde büyüme alanlarından biri olan çatı
uygulamaları masaya yatırıldı. Çalıştayda, Türkiye’de güneş
enerjisi maliyetlerinin 2030 yılına kadar %50’den fazla düşeceği belirtildi. Çalıştay, 2017’de de Zorlu Enerji tarafından
düzenlendi.
Zorlu Enerji’nin, BNEF (Bloomberg New Energy Finance) iş
birliği ile hazırladığı “Güneş Enerjisi Raporu”, Türkiye’nin
güneş enerjisi potansiyelini inceliyor ve çalıştay sonuçları
ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, EPDK, TEDAŞ gibi sektörün birçok kilit paydaşıyla paylaşıldı.

> Şirketimiz bünyesinde yenilenebilir
enerji kaynaklarını değerlendirme
anlamında sektöre öncülük eden iyi
uygulamalara örnek olarak, “mikro grid”
kavramıyla ifade edilen ev tipi enerji
üretiminin geliştirilmesi çalışması
verilebilir. Zorlu Solar’ın kuruluşu ve
First Solar ile yapılan distribütörlük
anlaşması ise Şirketimizin yenilenebilir
enerji santralleri yapım ve işletmeciliği
kapsamında güneş enerjisine yapılan
yeni yatırımlarına örnektir. <

ÇEVRESEL SORUMLULUK

> Güvenli ve Sürdürülebilir
Enerji Tedariki
> Şirketimizin Türkiye’deki santrallerinin kurulu gücünün %76’sı,
yurt dışı dahil toplam kurulu gücünün ise %57’si yenilenebilir
enerji kaynaklarından oluşuyor. <
Uluslararası Enerji Ajansı tarafından açıklanan Dünya
Enerji Görünümü 2017 Raporu’nda küresel enerji ihtiyacında
2040 yılına kadar %30 oranında artış görüleceği belirtiliyor.
Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla enerji sektöründe önemli
bir değişim yaşanacağı; üretimde ilk sırayı doğal gazın alacağı ve ardından yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceği
öngörülüyor.
Ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıyan enerji sektörü dünyadaki tüm
ülkeler için stratejik öneme sahip. Tüketim açısından Avrupa’nın elektrikte altıncı, doğal gazda dördüncü en büyük piyasasına sahip olan Türkiye’de, her iki piyasanın da yaklaşık
%5 gibi yüksek yıllık bileşik büyüme oranına sahip olması bu
sektörlerin Türkiye için önemini daha da artırıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu değişimin etkileri önemli
ölçüde görülmeye başlandı.
Büyük ölçekli yenilenebilir enerji projeleri yatırımlarında ilk adımlar (YEKA), elektrikli yerli araba üretimi için
ilk çalışmaların başlatılması, dağıtık üretimde 3.900 MW’ı
güneş enerjisinden olmak üzere kurulu gücün Türkiye’nin
toplam kurulu gücünün yaklaşık %5’i olan 4.200 MW’a ulaşması ve enerji sektöründe dijital çözümler sunan firma sa-

yısının hızla artması ile Türkiye’nin yenilenebilir enerjiden
elektrik üretim potansiyelinin, mevcut üretim kapasitesinin
ve hatta önümüzdeki 10 yıl için hedeflenen kapasitenin de
oldukça üzerinde olduğu görülüyor. Örneğin, Türkiye’nin
rüzgar enerjisi kurulu gücü ekonomik potansiyeli 38 GW seviyesinde. Mevcut planlar ile 2027’de ulaşılması öngörülen
seviye ise bu potansiyelin %44’üne denk gelen 17 GW. Benzer şekilde güneş enerjisinde ekonomik potansiyelin henüz
sadece %5’i kullanılırken bu oranın 2030 itibarı ile dahi %20
’ye yaklaşabileceği öngörülüyor.
Zorlu Enerji olarak, büyük bir hızla yenilenen enerji sektöründe sürdürülebilirliğe her yönüyle katkı sağlayan projeler
gerçekleştiriyor, gittikçe artan enerji ihtiyacını sürdürülebilir yöntemler ile karşılama ilkesiyle hareket ediyoruz. Üretim portföyümüzde başta jeotermal ve güneş enerjisi olmak
üzere, yenilenebilir enerjinin payını daha da artırmayı ve
kaynak çeşitliliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Şirketimizin
Türkiye’deki santrallerinin kurulu gücünün %76’sı, yurt dışı
dahil toplam kurulu gücünün ise %57’si yenilenebilir enerji
kaynaklarından oluşuyor. Ön lisansları alınan kurulu güçler
ile birlikte yerli ve uluslararası yeni yatırımlar doğrultusunda yenilenebilir enerji odaklı kapasite artırımını sürdürmeyi
hedefliyoruz.

> Sektörde son zamanlarda öne çıkan mega trendlerin yanı sıra “dijital”, “dağıtık” ve “düşük karbon”
olarak önem kazanan “3D” enerji trendleri, dağıtık üretim, elektrik depolama teknolojileri, elektrikli
ulaşım, büyük veri kullanımı, veri analitiği, dijitalleşme, akıllı şebekeler, yenilenebilir enerji ve
enerji verimliliğinin giderek artan oranda önem kazanması, (enerchain1 ve üreten tüketiciler gibi)
pek çok alanda enerji sektöründe küresel çapta yeniliği ve fırsatı beraberinde getiriyor. <
1
Enerchain, elektrik piyasası katılımcılarının üçüncü taraflara gerek kalmaksızın anonim bir şekilde elektrik ticareti yapmasına imkan sağlayan “blockchain” teknolojisi ile çalışan bir ticaret
platformudur.

70 > ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2016 / 2017

ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2016 / 2017

< 71

> Çalışmalarımızın
temeline her zaman takım
ruhunu koyduk. Ortaya
yüreğini koyarak çalışan
takım arkadaşlarımızı
hiçbir zaman unutmadık.
Sorumlu yöneticilik
anlayışından bir an
olsun taviz vermedik.
Motivasyonumuzu da iş
yapış şeklimizle birlikte
sürdürülebilir kılmak için
çalıştık. Fikir, teknoloji
ve yetenekleri birlikte
paylaştık. Zorluklardan
asla yılmadık ve hem
paydaşlarımızdan hem
birbirimizden çok şey
öğrendik. <

> Gökçedağ Rüzgar Enerjisi Santrali
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> Şirketimiz, öncelikli paydaşı ve en değerli sermaye
öğesi olarak gördüğü çalışanları için katılımcı bir iş ortamı
oluşturarak hem çalışanların bireysel gelişimini desteklemeyi
hem de uzmanlarını kendi içinden yetiştiren bir okul olmayı
hedefliyor. Sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiğimiz
projelerde, yayınladığımız raporlarda, yaptığımız
yatırımlarda ve Ar-Ge çalışmalarında çalışanlarımızla
uzun soluklu iş birlikleri kuruyor ve onların profesyonel
gelişimlerini ön planda tutuyoruz. <

> Şirketimizde
çalışan sayısı
2016 yılında
643’ten
2017 yılında
673’e
yükseldi.
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> Çalışanlarımıza
2016 yılında 5.309 saat,
2017’de 4.475 saat eğitim sağladık.
> Tüm santral lokasyonlarında
sıfır ağırlıklı kaza oranını
hedefliyor, ISO 9001, OHSAS 18001
ve ISO 14001 standartlarının
gereklerini sağlıyoruz.

ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2016 / 2017

< 75

ÇALIŞANLARIMIZ

> Uygun Çalışma Koşulları
Şirketimizde, katılımcılığa imkân tanıyan, çağdaş, insana
yakışır ve insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratılmasını kurumsal önceliğimiz olarak görüyoruz. Hedeflerimize ulaşmada en önemli sermaye unsuru olarak gördüğümüz insan kaynağımıza katılımcı bir iş ortamı oluşturuyor,
çalışanlarımızın bireysel gelişimini desteklemenin yanı sıra
sosyal ve kültürel zenginliklerinin ortaya çıkmasını da sağlıyoruz.
2010 yılında Kurumsal İlkeler Rehberi’mizin yayınlanmasıyla çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı, başarıların ödüllendirildiği ve sürekli gelişimin desteklendiği sürdürülebilir bir iş
ortamı sağlamayı taahhüt etik. Mevcut çalışanlarımızın Şirket’e olan bağlılığını arttıran ve yeni adaylar için bir güven
unsuru olan bu rehber, çalışanlarımız ile Şirketimiz ve diğer
paydaşlarla ilişkilerini düzenleyen etik, adalet, dürüstlük
çerçevesindeki karşılıklı davranış kurallarını içeriyor.
Gücümüzü nitelikli çalışanlarımızdan alarak Zorlu Enerji
genelinde uyguladığımız İnsan Kaynakları Politikalarımızda
“insana değer verme” üzerine kurulu bir yaklaşım benimsedik. İnsan kaynakları süreçlerimizin tamamında insanı
merkeze alacak uygulamalar yürütüyor, Şirket içinde çalışanlarımıza gösterdiğimiz değerin bir yansıması olarak yeni
pozisyonlara başvuran adaylarımızı da eşit ve adil olarak
değerlendiriyoruz.
Yazılı olarak hazırlanan ve internet sitemiz aracılığı ile
tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulan İnsan Kaynakları
Politikamız; işe alım, atama, terfi, eğitim, işten çıkarma ve
performans değerlendirme sisteminden oluşuyor. Bu Politika ile çalışanlarımızın görev tanımları, performans ve ödüllendirme kriterleri de belirleniyor.
Çalışanlarımızın kurum kültürünü tanıması ve benim-
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semesini en büyük sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz.
Yönetimimiz, bu sorumluluğumuzun yerine getirilip getirilmediğini ve Şirket’e olan bağlılığı sürdürmeye ve arttırmaya yönelik yapılan uygulamaları yakından takip ediyor.
İşe alımdan itibaren işten ayrılmaya kadar uzanan süreçte,
çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak, etkin bir şekilde çalışmalarını ve gelişim göstermelerini sağlamak için
yeni sistemler kuruyor ve var olan sistemlerin devamlı olarak geliştirilmesine özen gösteriyoruz.
Şirketimiz bünyesine dahil olan tüm yeni çalışanlarımıza
oryantasyon eğitimleri sağlıyor, çalışacakları Şirket ve bağlı
oldukları pozisyon hakkında detaylı bilgi aktarıyoruz. Bünyemizdeki şirketlerin hedeflerine ulaşmalarında en büyük
etkenler arasında çalışanların gösterdiği performans olduğunun bilincindeyiz. Bu düşünce ile çalışanlarımızın kişisel
ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlere katılmalarını destekliyoruz.
Yeni mezun iş gücüne önem veriyor ve gençlere yetenekleri doğrultusunda en uygun iş fırsatlarını sunmak istiyoruz.
Düzenli olarak üniversitelerin kariyer günlerine katılım sağlıyor, sahalarda ya da merkezde ihtiyaç olması durumunda
yaz dönemi için üniversite öğrencisi stajyerlere çalışma imkanı sunuyoruz.
Ayrıca iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz
“Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi” ile çalışanlarımızın memnuniyet ve bağlılıklarını düzenli olarak ölçüyoruz.
Bu anket kapsamında çalışma ortamından yöneticilere, Şirket yönetiminden yan haklara kadar çok boyutlu ve kapsayıcı
sorularla çalışanlarımızın beklentilerini ortaya koyuyoruz.
Sonuçları yöneticilerimizle paylaşıyor, yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili aksiyon planlarını hazırlıyoruz. 2016
yılında gerçekleştirdiğimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi’ne,

Şirketlerimizde en az 6 ayını doldurmuş toplam 800 çalışanımız katıldı. Şirketimizde 2016 - 2017 döneminde çalışan
memnuniyet endeksi %81, bağlılık endeksi ise %62 olarak
gerçekleşti.
Şirketlerinde mutlu ve motive çalışan bireylerin her zaman daha verimli ve kalıcı olduklarını düşünen Şirketimizde,
5. ve 10. yılını dolduran çalışanlara verilen plaketler, Şirket
içi portalda yapılan doğum günü hatırlatmaları, gönderilen
özel mailler ve benzeri uygulamalar ile çalışanlarımızın motivasyonunu artırıcı faaliyetler düzenlemeye özen gösteriyoruz. Çalışanlarımızın iş dışında da bir araya gelmeleri için
uygun ortam yaratmak amacıyla düzenli olarak Şirket yemekleri organize ediyor, birçok sosyal platform sunuyoruz.
2014 yılından beri aktif olarak kullanılan “Açık Hat” iletişim platformumuzu, çalışanlarımızın Şirketimizde çalıştıkları süre boyunca motivasyonlarını ve bağlılıklarını artırmaya
katkı sağlayacak görüş ve isteklerini özgürce ifade edebilmeleri amacıyla kullanıyoruz. Çalışanlarımız, hem çalışma hayatları ile ilgili görüşlerini hem de İK sorumlularına
aktarmak istedikleri özel isteklerini bu platform üzerinden
seçtikleri insan kaynakları yetkilisi ile paylaşabiliyorlar.
Şirketimiz bünyesinde işe girişlerinden itibaren tüm çalışanlarımız için cinsiyet, din, dil ve ırktan bağımsız olarak
eşit fırsatlar yaratıyoruz. Ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve 4857 Sayılı Türk İş Kanunu ile uyumlu olarak,
ayrımcılığın önlenmesi, çocuk işçi çalıştırılmaması, zorla
çalıştırmanın önlenmesi, toplu sözleşme ve örgütlenme
özgürlüğü başta olmak üzere tüm yatırım faaliyetlerimizde
çalışanlarımızın insan haklarını gözetiyoruz. Birleşmiş Mil-

letler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) ve Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olmamızın yanı sıra
yatırımlarımıza fon sağlayan IFC ve EBRD gibi uluslararası
finansman kuruluşlarının ve ulusal mevzuat gerekliliklerini
yerine getirecek şekilde, insan haklarını değer zincirimiz
boyunca çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı kapsayacak şekilde sözleşmelerimizin bir parçası haline
getirerek koruyoruz. Sorumlu kurumsal vatandaş kimliğimiz
ile insan hakları ilkelerini risk analizlerimiz dahilinde inceliyor, mevzuatlara uyum ve verdiğimiz uluslararası taahhütler
doğrultusunda gerekli tüm iç ve dış denetimler, sosyal etki
değerlendirmeleri ve eğitimler ile uyguluyor, BMKİS İlerleme Raporu’muz ve kamuya açık bilgilerimiz ile bütün yatırım
alanlarındaki çalışanlarımız başta olmak üzere küresel ölçekte paydaşlarımızı bilgilendiriyoruz.
Zorlu Enerji olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin inşasında
kadınların büyük payı olduğuna ve kadınsız bir iş dünyasının mümkün olamayacağına inanıyoruz. Şirketimizdeki kadın-erkek çalışanlar arasında ücret ve yan haklar konusunda
bir ayrım olmamasına ayrıca özen gösteriyoruz. Toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına aktif katkı gösteriyor, bu
konunun sürdürülebilir bir düzenin en temel bileşenlerinden
biri olduğunu benimsiyoruz. Gerek kurum içi, gerekse kurum
dışında kadınların ekonomik hayata katılımını aktif olarak
destekliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektör nedeni ile erkek çalışan yoğunluğu ağırlıkta olan Şirketimizde, kadın
çalışanlarımıza çeşitli konularda destek olacak çalışmalar
yürütüyoruz. Raporlama döneminde aktif olarak yürüttüğümüz çalışmaların başında kadın çalışanların kariyerlerinde
ilerlemelerine yönelik Şirketimizde “cam tavan” algısını yıkmak için yürütülen destek çalışmaları geliyor.

> Zorlu Enerji Tiyatro Kulübümüz, çalışma ortamını zenginleştirmek ve çalışanların
iş dışında da bir araya gelmelerini sağlamak üzere çalışanlarımız tarafından 2011
yılında kuruldu. Raporlama döneminde Denizli, Gaziantep, Lüleburgaz ve İstanbul’da
sergilediğimiz, emekli maaşını çekmeye bankaya giden ilkokul öğretmeni “Saadet
Hanım”ın başına gelen cesaret ve umut öyküsünü anlatan tiyatro oyununda,
Şirketimiz ve Zorlu Holding bünyesinde birçok gönüllü rol aldı. <
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Kızıldere Jeotermal Enerji Santrali’nde Jeokimya Uzmanı
WinG Üyesi (Women in Geothermal/Jeotermalde Kadınlar Topluluğu)

Raziye Şengün:

“Eşitliği ‘ummak’ değil,
‘yaşamak’ için çalışıyoruz!”

Bize biraz WinG platformunu anlatır mısınız?
Kadınlar, dünya nüfusunun yarısını oluşturmalarına rağmen
varlık gösterdikleri sektörlerde kendilerini ve kapasitelerini tanıtmakta zorluk çekiyor ve sonunda “erkek işi” diye
nitelendirilen işlerden elini eteğini çekiyorlar. WinG; kadın-erkek eşitliğini vurgulayan ve bu eşitliği ummak değil,
yaşamamız gerektiğini savunan bir platform. Erkeklerle eşit
şartlarda birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Amaç pozitif ayrımcılık talebi ya da eşitsizliklerden dolayı sızlanmak değil,
kadın ve erkek gücünü birleştirerek yapılan işte maksimum
potansiyele ulaşmak.
Platformda ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz?
Kadınlar olarak yedek kulübesinden kurtulmak için daha
cesur, eğitimli ve güçlü olmamız gerektiğinin farkındayız.
Sektörde teknik problem yaşayan arkadaşlarımız, oluşturulan mail grubuyla problemlerini paylaşıyor ve hep birlikte bu
problemleri çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz.
Kendi kabuğumuzdan sıyrılarak dünyada yaşanan sektörel
gelişmelerden haberdar olmaya çalışıyoruz. Elde ettiğimiz
yeni bilgileri de yine sektörle paylaşıyoruz. Krizlerde boğulmak yerine bu krizleri fırsata çevirmeye çalışıyoruz.
Türkiye’de henüz çok yeniyiz ve üye toplama aşamasındayız
aslında. İlk toplantımızı 2016’da Nalco sponsorluğunda WinG
Yeni Zelanda temsilcisi ile birlikte yaptık. Başlangıçta WinG’i
tanıtmamız gerektiğinin farkında olarak sempozyum ve fuarlara tanıtım amaçlı WinG stantları kurduk. Bireysel olarak
çalışma arkadaşlarımıza ve yakın çevremize WinG‘i tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun yanında röportajlarla ve sosyal medya

Şengün, WinG bünyesinde cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadın ile erkek
gücünü birleştirerek yapılan işte maksimum potansiyele ulaşmak amacıyla
çalıştıklarını söylüyor.
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üzerinden paylaşımlar vasıtasıyla da farkındalık yaratmaya
çalışıyoruz. WinG Türkiye olarak İkinci Olağan Toplantımızı
Zorlu Enerji ev sahipliğinde 18-19 Kasım 2017 tarihlerinde
Kızıldere JES’te düzenledik. Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde neler
yaptığımızı katılımcılarla paylaştık ve kendimize bir yol haritası oluşturduk.
Zorlu Enerji’nin kaç çalışanı bu platformda yer alıyor?
WinG’e her isteyen katılabiliyor mu?
Zorlu Enerjide 5 çalışan arkadaşımız WinG üyesi. Henüz erkek üyemiz bulunmuyor. Jeotermal enerji sektöründe çalışan
ve sektörde kadın varlığını destekleyen herkes WinG üyesi
olabiliyor.
Zorlu Enerji, WinG programını kurumsal anlamda nasıl
destekliyor?
Zorlu Enerji, WinG Türkiye İkinci Olağan Toplantısı için Kızıldere Jeotermal Santrali’nin kapılarını WinG üyelerine açtı.
Zorlu Enerji henüz emekleme aşamasında olan grubumuza
yürüme yolunda büyük bir katkı sağladı. Bu vesileyle WinG
Türkiye olarak Zorlu Enerji’ye çok teşekkür ediyoruz.
Enerji sektörü erkek egemen sektörlerden biri olarak
kabul ediliyor. Sizce cinsiyet eşitliğinin sağlanması için
neler yapılması gerekiyor?
Bu konuda önce özeleştiri yapmak gerek. Kadınlara, kadınların da zorlu şartlarda kendinden ve cinsiyetinden taviz
vermeden çalışabileceklerini anlatmak ve onları cesaretlendirmek gerek. WinG’in de dediği gibi, “Kendimize oluşturduğumuz “cam tavanı” artık kırmalıyız. Adım atmadan yürüyemeyiz.

Raporlama döneminde Şirketimizde kayıt altına alınan herhangi bir ayrımcılık olayı yaşanmadı.
Şirketimiz ve taşeronlarımız, Türkiye’de yürüttüğü tüm faaliyetleri 4857 Sayılı İş Kanunu ile uyumlu
olarak sürdürüyor.
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> Sosyal Haklar

> Çalışan Sayılarının Dağılımı
Şirketimiz çalışanlarının tamamı bordrolu ve tam zamanlı
çalışanlardan oluşur. Çalışan sayılarımızda yıl içerisinde belirgin değişiklikler olmadı. Zorlu Enerji Şirketlerinde kuruluşun işlerinin önemli bir kısmı bordrolu çalışanlar tarafından
gerçekleştiriliyor. Sahalarımızda kadro sayısının yılın hiçbir
döneminde belirgin bir artış veya azalış göstermemesi sebebiyle, veriler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen
personel sayısından hesaplanıyor.

TABLO 15
Cinsiyete Göre
Zorlu Enerji Çalışan Sayıları
Kadın

Erkek

Toplam

Kadın/Erkek Oranı

2016

96

547

643

% 18

2017

98

575

673

% 17

Belirgin operasyon yerlerimizi Türkiye sınırları içindeki doğal gaz, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal santralleri olarak
tanımlıyor, tam zamanlı tüm çalışanlarımıza özel sağlık sigortası sağlıyoruz. Tam zamanlı çalışanlarımızın yemek olanakları,
ana güzergâhlar için servis hizmeti ve Zorlu Enerji Şirketlerinin ürünlerinde personel indirimi hakkı olmak üzere özel yan
hakları da sunuyoruz. Aynı zamanda, çalışma alanımızda temel sağlık hizmetleri sağlayan iş yeri hekimi bulunduruyoruz.
Şirketimiz kapsamında doğum izni hakkını istihdam ettiğimiz tüm çalışanlarımıza sağlıyoruz.
Bahsettiğimiz bu hakların yanı sıra çalışanlarımıza SGK’nın verdiği emeklilik hakkını sunarken, herhangi bir hisse senedi
sahiplik hakkı sunmuyoruz.

> Yerel İstihdam

> Eğitim

Sürdürülebilirlik Strateji’mizde yer alan Toplumla İlişkiler başlığı
kapsamında faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin kalkınmasına katkı
sağlamaya özen gösteriyor, kalıcı değer yaratmayı amaçlıyoruz.
İstanbul dışındaki lokasyonlarımız için işe alım süreçlerimizde
yerel istihdamı her koşulda önceliklendiriyoruz. Özel yetkinlikler
gerektiren pozisyonlar haricinde Şirketimizin tercihi her zaman
yerel istihdam kaynaklarının öncelikli olarak değerlendirilmesidir.

En önemli sermayemizi deneyimli ve nitelikli insan kaynağı
olarak görüyor, sorumluluk sahibi, kendini sürekli yenileyen
ve yeni şeyler öğrenme gayretinde olan bireylerle çalışma
ilkemiz doğrultusunda, çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve performanslarına ve kişisel gelişimlerine katkıda
bulunmak adına çeşitli eğitim faaliyetleri düzenliyoruz.

> İşgücü / Yönetim İlişkileri
Şirketimizde koşulsuz olarak uyulan 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde,
çalışanlarımızı etkileyebilecek önemli operasyonel değişiklikler
uygulanmadan önce çalışanlarımıza gerekli hazırlık dönemi için ilgili
kanunca belirtilen ihbar süreleri uygulanıyor. Toplu İş Sözleşmesi
bulunmayan Şirketimizde, 2016 ve 2017 yılında takip edilen uygulamalarda
herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi.

Çalışanlarımıza görev tanımları dâhilinde sunduğumuz
kapsamlı mesleki ve teknik eğitim imkânlarının yanı sıra
kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hobilere ve ilgi
alanlarına yönelik eğitimler de sunuyoruz. 2016’da 212 çalışanımıza teknik ve kişisel gelişim eğitimleri dâhil olmak
üzere toplam 5.309 saat eğitim sağladık. 2017 yılında ise
219 çalışanımıza sağladığımız toplam eğitim 4.475 saat olarak gerçekleşti.
Şirketimizde, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek eğitim çalışmaları yapılandırdık. Tüm eğitim çalışmalarımızın, kariyer
planlamalarına paralel bir biçimde izlenebilmesi amacıyla
hazırladığımız Eğitim Portalı, tüm çalışanlarımız tarafından
kullanılıyor.

Şirketimizce yapılan yoğun santral yatırımları, nitelikli
iş gücü ihtiyacımızı da beraberinde getiriyor. Mühendislik
başta olmak üzere sektör tecrübesi bulunan personel, sektörün tüm dallarında arandığı gibi Şirketimizde de önemli bir
ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Personellerimiz özenle seçilirken, Şirketimizde uzun yıllar görev yapacak genç kadronun
yetişmesi ve deneyim kazanması için gerekli eğitim ve fırsatlarını da çalışanlarımıza sunuyoruz.

GRI 102-8
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> İş Kazaları, Meslek Hastalıkları
ve Kayıp Günler

> İş Sağlığı
ve Güvenliği

Zorlu Enerji olarak tüm faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı
planlarken öncelik verdiğimiz konuların başında iş sağlığı ve
güvenliği (İSG) geliyor.
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki faaliyetlerimizi yasal
mevzuat ve yükümlülükler çerçevesinde sürdürüyoruz. Tüm
faaliyetlerimizde ileri görüşlü bakış açısı ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket ederek iş güvenliği ve çalışan sağlığı
süreçlerinde devamlı olarak iyileşmeyi ve gelişmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte, faaliyetlerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygunluğunu performans göstergeleri
ile takip ediyor, yasal mevzuatta yapılan değişiklikler ve bu
değişikliklere uyum sağlanması konusunda saha yöneticilerimizi devamlı olarak bilgilendiriyoruz.
Şirketimizin tüm çalışanlarına, işe başlamalarını takiben
ilgili yönetmelikler doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin zorunlu eğitimleri düzenli olarak veriyoruz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve İSG uygulamaları
çerçevesinde, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğine azami
özen göstererek, tüm tesislerimizde risk değerlendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Zorlu Enerji olarak, işgücümüzün tamamını iş sağlığı ve güvenliği komitelerinde temsil
ediyoruz.
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> İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
gerekliliklerini göz önünde
bulundurarak hazırladığımız
İSG eğitim programlarında 2015
yılında 15 saate çıkardığımız
çalışan başına eğitim süresini,
2016 ve 2017 döneminde çalışan
başına en az 16 saat olacak şekilde
iyileştirdik. <
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarımızı düzenli olarak denetleyip geliştiriyor, yeni projelerimizde
İSG konularını ilk aşamadan itibaren her yönüyle uygulamaya koyuyoruz. Şirketimiz , İSG Yönetim Sistemi kapsamında
uygulamaların denetimi ve sürekli geliştirilmesi amacıyla
yılda en az bir defa hem iç denetim hem de bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından dış denetime tabi tutuluyor.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını tüm çalışanlarımızın katılımını esas alarak hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede faaliyetlerimizin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve müşterilerimizi
sağlık ve emniyet konularında bilinçlendiriyoruz.

Zorlu Enerji olarak faaliyetlerimiz kapsamında elektrik
üretimi gerçekleştirdiğimiz santraller türlerine göre doğal
gaz, hidroelektrik, jeotermal ve rüzgar enerjisi santralleri
olmak üzere coğrafi olarak gruplanıyor. Örneğin, doğal gaz
santrallerimiz için faaliyet gösterdiğimiz coğrafya Marmara
Bölgesi’nde yer alırken, jeotermal santralleri için bu bölge
Denizli ve Aydın illerini kapsayan Ege Bölgesi olarak tanımlanabilir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında izlediğimiz performans göstergelerinin bölgelere göre dağılımı da aynı kapsamda sunuldu.
Şirketimizin çalışanlarının sendikalaşmasını engelleyen
bir yaptırımı bulunmasa da bu rapor kapsamında değerlendirilen Zorlu Enerji faaliyetleri kapsamında sendikal oluşum
bulunmuyor.
Şirket bünyesinde, meslek sınıfı olarak iş kazası veya belirgin meslek hastalıklarının görülme sıklığının ve riskinin
yüksek olduğu faaliyetler inşaat ve üretim faaliyetlerimizdir. Bu kapsama hem Şirket çalışanlarımız hem de taşeron
çalışanlarımız dahildir. Bu nedenle, faaliyetlerimizde iş gü-

venliğine odaklanarak iş yerinde ağırlıklı sıfır kazanın sürdürülmesini hedefliyoruz. Çalışanlarımız için kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularında politika ve hedeflerimizi
gerçekleştirmek adına ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001
standartlarının gereklerini sağlayan entegre kalite, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetim sistemlerini etkin bir şekilde kullanıyor ve Şirketimizin faaliyetleri kapsamında Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti alıyoruz. İş birliği
yaptığımız ana yükleniciler ve alt yüklenicilerin yürüttüğü
OSGB hizmetlerini, ana işveren OSGB hizmetlerine entegre
ediyoruz. İnşaat işletme ve bakım faaliyetlerinde Şirketimize katkı sağlayan yüklenici ve taşeron Şirketlerin çalışanları
aylık 30 gün olmak üzere yıllık 360 gün çalışıyor.
2016 yılı toplam inşaat taşeron işgücü Lüleburgaz, Alaşehir, İkizdere, Kızıldere Santralleri için toplam 1.120 gün,
2017 yılı toplam inşaat taşeron işgücü ise Lüleburgaz, İkizdere ve Kızıldere Santralleri için toplam 1.325 gündür.

Zorlu Enerji olarak taşeron çalışanlarımızın
İSG eğitimini almaları konusunu büyük
titizlikle ele alıyoruz. Raporlama döneminde
iş birliği yaptığımız taşeron çalışanların
tamamı İSG eğitimi almış bulunuyor. İSG
eğitimi almayan bir taşeron çalışana sahaya
çıkış izini verilmiyor.
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> Kökleri çeyrek asra
dayanan deneyimimiz,
güçbirliği kültürünü
benimsediğimiz çalışma
stratejimiz, önce yerel
anlamda şekillenen
ve daha sonra küresel
çerçevede gelişen
paydaşlarımızla artık
yola çıktığımız noktada,
gözümüzü geleceğe diktik
ve belirlediğimiz hedefin
çok daha
ilerisini hayal ederek
yürüyoruz. <

> Sarıtepe ve Demirciler
Rüzgar Enerjisi Santralleri
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İNOVASYON VE
AKILLI SİSTEMLER
> Şirketimiz, yenilikçi çözümler üretme kabiliyeti, çağın
gerekliliklerine cevap veren nitelikli işgücü, kaynak çeşitliliği
ve yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da dengeli bir gelişim
arz eden portföyü ile uzmanlığını geliştirmeye devam ediyor. <

İnovasyon alanında dünyaya liderlik eden şirketler olma
yolunda emin adımlarla ilerleyerek yenilemekte olduğumuz
Sürdürülebilirlik Strateji’miz kapsamında, Ar-Ge harcama
yoğunluğu başta olmak üzere belirlediğimiz inovasyon tabanlı hedef göstergeler ile konunun tüm Şirketlerimizde benimsenmesini ve yakından takibini sağlıyoruz. Zorlu Enerji
olarak günümüz koşullarında iş yapış şeklimizi devamlı olarak geliştirme hedefi ile gerek paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak, gerekse Zorlu Holding’in misyonu dahilinde
izlediğimiz inovasyon göstergelerinde performansı en üst
seviyede tutmak üzere faaliyetlerimizi ve stratejimizi yapılandırıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sürdürülebilirliği esas alan yenilikçi anlayışımızın bir yansıması
olarak uzun dönemli karlı bir büyümeye imza atma yolunda
iş modelimizi sürdürülebilirlik temelinde inşa ediyoruz.
2018 yılında açıklayacağımız Sürdürülebilirlik Stratejimiz
ile İnovasyon ve Ar-Ge konusunda kalitatif ve kantitatif hedeflerimizi detaylı olarak paylaşacağız.

Yenilikçi bakış açısıyla,
2017 yılında kurulan
Akıllı Sistemler Bölümü
elektrikli araçlar başta
olmak üzere çalışmalarını
sürdürüyor.
Zorlu Enerji olarak, Ar-Ge süreçlerimiz ve faaliyetlerimizin
çevresel ve sosyal etkilerinin yönetiminde inovasyon odaklı
yaklaşımı her zaman ön planda tutuyoruz. Türkiye’yi gelişen
teknolojinin ve değişen enerji sektörünün hızına yetiştirecek, ileriye dönük inovatif düşünceyle geliştirilmiş ve çok
yönlü katma değer yaratan faaliyetlere öncelik veriyoruz.
Şirketimiz, yenilikçi çözümler üretme kabiliyeti, çağın gerekliliklerine cevap veren nitelikli işgücü ve kaynak çeşitliliği
ile uzmanlığını geliştirmeye devam ediyor.

EPDK tarafından desteklenen
elektrik şarj istasyonları ve enerji
depolama projeleri ile çağımızın
ihtiyaçlarını anlayan yaklaşımımız
bizi dinamik tutuyor.
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> Zorlu Enerji ve Akıllı Sistemler

Geleceğin
Enerjisi

> 2017 yılı başında geleceğin enerji şirketi olma hedefimiz
doğrultusunda kurulan Akıllı Sistemler Departmanı, paydaş
iletişimi ve Sürdürülebilirlik Stratejimiz kapsamında öncelikli
konularımız arasına giren inovasyon çalışmalarını büyük
hassasiyetle ele almak üzere attığımız en somut adım oldu. <
Akıllı Sistemler Departmanı, geleceğin yükselen değerinin
ileri teknolojiler ve depolama teknolojileri, akıllı şehirler ve akıllı ev sistemleri gibi uygulamalar olacağını baz
alarak akıllı bilişim sistemlerine yönelik çalışmalarını hız
kesmeden sürdürüyor. Şarj istasyonları ve elektrikli araçların şebekeye etkisinin incelenmesi ve bu yüklerin optimize
edilmesi ile lityum iyon bazlı enerji depolama sistemlerinin
yük kaydırma için test edilmesi projeleri, EPDK tarafından
sağlanacak sırasıyla 3,9 milyon TL ve 1,8 milyon TL bütçe ile
desteklenecek.
Yakın gelecekte Türkiye’de elektrikli araç dönüşümünün
hızla gerçekleşmesini bekliyor ve düşük karbonlu kalkınma
kapsamında 2025’ten sonra elektrikli olmayan araç satılmayabileceği öngörüsü ile hareket ediyoruz. Bu kapsamda,
elektrikli araç kiralama, elektrikli araç şarj noktaları, akıllı
ev sistemleri ve akıllı enerji yönetim sistemleri gibi birçok
akıllı sistemi hayata geçirmek amacıyla kurduğumuz Akıllı
Sistemler Departmanı, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefi olarak belirledi. Bu
hedefin öncelikli olarak Şirketimiz içerisinde hayata geçirilmesi ve sahiplenilmesi için raporlama döneminde çalışanlarımızı elektrikli araç kullanmaya teşvik eden bir platform
geliştirdik. Elektrikli araçların saatlik olarak kiralanabilmesini sağlayan bu sistemi, ilk aşamada çalışanlarımıza özel
olarak işletmeyi ve en kısa sürede tüm paydaşlarımızın erişime açmayı hedefliyoruz.
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İnovasyon yaklaşımı ile gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız projeler arasında yer alan Jeotermal Köy, Akıllı Ev, Akıllı
Şehir, Enerji Depolama ve Elektrikli Araç Paylaşımı ve Şarj
istasyonları inovatif içerikleri ve yüksek yatırım tutarları ile
öne çıkıyor ve inovasyon konusuna verdiğimiz önemi ortaya
koyuyor. TÜBİTAK ile ortak yürüttüğümüz projeler ise Türkiye’de inovasyon alanında çığır açıcı nitelik taşıyor.
Zorlu Enerji içinde yürüttüğümüz sosyal inovasyon ve çevre
koruma çalışmaları ile uzun vadeli Şirket stratejimizle paralel gelişen sürdürülebilirlik anlayışımızı, yeni projelerle
devam ettirip geliştirmeyi amaçlıyoruz. Raporlama döneminde faaliyet gösterdiğimiz enerji santrallerinde hayata
geçirdiğimiz Ar-Ge ve inovasyon yatırımları işletme giderleri kapsamında izlendiği için ayrı olarak belirtilemiyor. 2018
yılında yayınlayacağımız yeni Sürdürülebilirlik Stratejimiz
kapsamında performans göstergesi olarak tanımladığımız
Ar-Ge ve inovasyon harcamalarına, yayınlayacağımız bir
sonraki Sürdürülebilirlik Raporu’muzda yer vereceğiz.
Proje geliştirme aşamasından itibaren, mevzuatlar çerçevesinde karşılanması gereken koşulların ötesine geçerek yapılan ilave yatırımlar ile projelerimizin çevresel ve sosyal etkilerini yenilikçi yaklaşımlarla yönetiyoruz. Sürekli, kaliteli
ve kesintisiz elektrik sağlarken, santraller çevresinde yaptığımız sosyal inovasyon ve çevresel değerleri koruma tabanlı
büyük yatırımlar ile halka ve çevreye katkı sağlıyoruz.

> Geleceği şekillendirecek ve Dünya’nın birçok yerinde hızla
yaygınlaşan bir başka konu ise Zorlu Enerji olarak Türkiye’de
çığır açmaya hazırlandığımız elektrikli araç kullanımı <
İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının katkılarıyla, sürdürülebilir bir gelecek için
fosil yakıtların tüketiminin sınırlandırılması yolunda kaydedilen gelişmeler sonucunda son birkaç yıldır elektrikli araçlar insan yaşamında daha fazla yer edinmeye
başladı. Bizim de yakından ilgilendiğimiz ve yoğun Ar-Ge faaliyetlerinde bulunduğumuz bu konuda, elektrikli araç şarj istasyon ağı ve paylaşım hizmeti projelerimizi yakın gelecekte hizmete sunmayı planlıyoruz.
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> Ar-Ge Yaklaşımı
> 2016 yılının ilk çeyreğinde, yurt içinde ve yurt dışında
güneş enerjisinden elektrik üretmek, solar fotovoltaik (PV)
panelleri geliştirmek ve buna ilişkin her türlü kurulum ve
danışmanlık hizmeti vermek üzere kurduğumuz Zorlu Solar
Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ (“Zorlu Solar”), Türkiye’de
güneş enerjisi denince akla ilk gelen firmalardan biri
haline geldi. <
Dijital dönüşümü, Ar-Ge çalışmalarımızın geleceğe
taşınmasını sağlayacak temel unsur olarak
benimsiyor, nitelikli ve katma değerli projeler ortaya
koymakta büyük bir rol oynadığını düşünüyoruz.
Bu nedenle, dijitalleşme yolunda Türkiye’nin lideri
olup fark yaratan projeler hayata geçirmek, küresel
standartları yakalayabilmek ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’ne hizmet ederek kalıcı değer
yaratmak Şirketimizin DNA’sında yer alıyor.
Güneş enerjisi kullanımının ve uygulamalarının
yaygınlaştırılması odağı ile Ar-Ge faaliyetlerini
sürdüren Zorlu Solar, endüstriyel ve konut çatılarında
güneş paneli kurulumu için yenilikçi çözümler üretiyor.
Geliştirdiğimiz çözümleri sektörde yaygınlaştırmak
için Şirketlerimiz arasında entegrasyonu sağlayarak
faaliyetlerimize devam ediyoruz.
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“Türkiye, bölgenin
güneş merkezi oluyor”
First Solar’ın Doğu Avrupa, Avrasya ve Doğu Akdeniz
bölgelerinde 26 ülkedeki tek distribütörü olan Zorlu
Solar, Türkiye’yi güneş enerjisinde 26 ülkenin tek
“merkezi” olarak konumlandırma hedefi ile ilerliyor.
Zorlu Enerji olarak, enerjide arz güvenliği, rekabet ve çevre koruma konuları etrafında oluşturduğumuz
Sürdürülebilirlik Politikamız ışığında yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarını azami ölçüde kullanma ilkesini
benimsiyoruz.
Türkiye’deki kurulu gücünün %76’sını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Şirketlerimizde,
inovasyona verilen önemin dikkat çeken örneklerinden bir diğeri de Zorlu Solar’ın güneş enerjisi sistemlerinin gelişiminde ve verimin artırılmasında Ar-Ge’yi iş süreçlerinin merkezine alması olarak öne çıkıyor. Zorlu
Solar’da Üst Yönetim, bu sektörde inovasyonu; kamu ve özel sektörünün bir araya gelerek etkili bir Ar-Ge stratejisi belirlemesi ve güçlü bir ekosistem oluşturması olarak tanımlıyor. First Solar’ın Doğu Avrupa, Avrasya
ve Doğu Akdeniz bölgelerinde 26 ülkedeki tek distribütörü olan Zorlu Solar, Türkiye’yi güneş enerjisinde 26
ülkenin tek “merkezi” olarak konumlandırma hedefi ile ilerliyor. Türkiye’de yenilenebilir enerji potansiyelinin
sürdürülebilir kalkınma için büyük bir fırsat olduğunu benimseyen Zorlu Solar, bu alanda yaptığı yatırımlarla
Türkiye’yi geleceğe taşımaya aday.
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> Sürdürülebilirlik
değerlerimizden
aldığımız güçle
üretim, satış ve
tedarik süreçlerimizi
iyileştirecek yepyeni
uygulamalar
geliştiriyoruz.
Hedeflerimiz
doğrultusunda başarılı
sonuçlara ulaşmak
için tedarik zincirinde
mükemmellik kültürünü
hayata geçirirken
ekosistemimizdeki
paydaşlarımızı da
yükseltiyoruz. <

> Kızıldere III JES, Aydın-Buharkent
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TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİLERİ
> Tedarik zincirini ihtiyaca yönelik belirleyen bir
Şirket olarak rutin ürün ve hizmet alımlarımızın
tamamını mümkün oldukça yerel tedarikçilerden
sağlamaya büyük özen gösteriyoruz. <

%12
%3
%5

%80
GRI 102-9
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Zorlu Doğal’dan, Sosyal
Uygunluk Politikası kapsamında
SA 8000 Standardı’nın
gerekliliklerini yerine
getirme hedefi

Zorlu Enerji olarak, Sürdürülebilirlik Stratejimizi yaşayan
bir sistem olarak ve değer zincirimizin tamamını kapsayarak
yönetmeyi hedefliyor, bu değer zincirinin en önemli halkalarından olan tedarikçi ilişkileri başlığını gündemimizde her
sene daha yüksek önceliğe sahip olacak şekilde ele alıyoruz. Henüz 2014-2015 döneminde bu konu yüksek öncelikli
konularımıza dâhil değilken mevcut raporlama döneminde
sürdürülebilirlik konusundaki önceliklerimizi tekrar değerlendirerek konuyu gereken önem seviyesinde konumlandırdık. Satın alma faaliyetlerimizi merkezi ve yerel satın alma
organizasyonları ile yürütüyor, tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile uyumlu olacak şekilde değerlendiriyoruz. Şirket olarak, tedarik zincirimizde yer alan şirketlerin
dikkate aldığı sürdürülebilirlik kriterlerinin takibine önem
vererek, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığın değer
zincirimize yansıtılmasına özen gösteriyoruz.

Zorlu Enerji kapsamında faaliyet gösteren tüm şirketlerin
satın alma süreçleri aynı şekilde işliyor. İşletme müdürlüklerine ve projelere dair ihtiyaçlara yönelik belirlenen
hizmet alımları, ilgili satın alma organizasyonları üzerinden
gerçekleştiriliyor. Alınan teklifler doğrultusunda ihtiyacın
giderilmesi için en uygun tedarikçi firma belirleniyor. Tedarikçiler; ticari şartları, temin kapasiteleri, teknik yeterlilikleri ve sosyal etkileri bakımından değerlendiriliyor ve bu
doğrultuda yeterli bulunan firmalar ile çalışılıyor.

TABLO 16
2017 yılı sonu itibarıyla
Tedarik Zincirinin Coğrafi Dağılımı

TABLO 17
Tedarikçi Sayısı ve Yerel Tedarikçi Oranı

Türkiye

Uzak Doğu

Amerika

Avrupa

Raporlama döneminde tedarik zincirimiz kaynaklı herhangi bir resmi şikayet olmadı. İnsan hakları, yolsuzluk, işgücü
ve çevre uygulamaları nedeniyle herhangi bir tedarikçi kontratı veya siparişi iptal edilmedi.
Raporlama dönemi sonu itibarıyla malzeme ve hizmetlerinin

Zorlu Enerji
tedarik zincirinin
%80’ini oluşturan halkası
Türkiye’de!

temini için yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 5.975
adet tedarikçi ile iş birliğine gittik. Tedarik zincirini ihtiyaca yönelik belirleyen bir Şirket olarak rutin ürün ve hizmet
alımlarımızın tamamını mümkün oldukça yerel tedarikçilerden sağlamaya büyük özen gösteriyoruz.
Türkiye’deki yatırımların ve elektrik santrallerinin bulunduğu iller, Şirketimizin belirgin operasyon bölgeleri olup
“yerel” olarak tanımladığımız bölgelerdir. Raporlama döneminde yatırım bölgelerinde ve santrallerin bulundukları
illerde faaliyet gösteren yerel tedarikçilerden yaptığımız
ürün ve hizmet satın alım harcamaları, toplam satın alma
bütçemizin %10’unu oluşturuyor. Aşağıda görülebileceği
gibi yerel tedarikçi oranı, tedarikçi sayısı baz alındığı zaman
önceki yıllara göre iyileşme göstererek raporlama döneminde toplam tedarikçi sayısının dörtte birini geçti.

Yıl

Toplam Tedarikçi
Sayısı

Yerel Tedarikçi
Oranı (%)

2016

5.740

%25

2017

5.975

%29

GRI 102-9
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TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİLERİ

Raporlama döneminde tedarik zinciri yapımızda, seçim
ve fesih süreçleri de dâhil olmak üzere tedarikçi ilişkilerimizde önemli bir değişiklik gerçekleşmedi.
Tedarikçilerin sosyal ve çevresel performans değerlendirmelerini raporlama döneminde belirli aralıklarla gerçekleştirdik. Zorlu Enerji olarak yeniden yapılandırdığımız ve 2018
yılında tüm paydaşlarımız ile iletişimini yapacağımız Sürdürülebilirlik Stratejimiz altında yer alan 7 odak konudan biri
olan tedarikçi ilişkileri yönetimi, gerçekleştirilecek sosyal
ve çevresel performans denetimleri detayları ile tanımlanacak. Bu kapsamda başlatılan ve planlanan çalışmalar gerek
Zorlu Enerji Şirketleri özelinde gerekse Zorlu Holding çatısı
altında yürütülüyor.
Zorlu Enerji olarak benimsediğimiz prensiplerimiz ve finansman sağladığımız IFC ve EBRD gibi uluslararası kuruluşların standartları doğrultusunda, tedarikçi sözleşmelerine iş
sağlığı ve güvenliği ve çevre konularında ulusal mevzuat ve
küresel standartlar bazında çevresel ve sosyal açıdan gerekli bütün taahhüt maddeleri ekleniyor, eğitimler yapılıyor,
iç ve dış denetimler gerçekleştiriliyor. Yeni Santrallerimizin
inşaat aşamasını yürüten Şirketimiz ZENEN’in (Zorlu Endüstriyel) faaliyetleri kapsamında da santral sahalarında bulunan taşeron şirket çalışanlarının tamamı, Şirketimiz çevre

görevlilerinin yönetimi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
uygulamaları, ulusal mevzuat ve uluslararası gereklilikler
çerçevesinde yönetilen ilkeler, düzenlenen eğitimler ve gerçekleştirilen iç ve dış denetimler kapsamında yer alıyor.
Şirketlerimizden Zorlu Doğal Elektrik Üretim AŞ, 2017
yılında Sosyal Uygunluk Politikası’nı hazırlıyor ve bu Politika kapsamında SA 8000 Standardı’nın gerekliliklerini
yerine getireceğinin taahhüdünü veriyor. Verilen taahhüt,
satın alma yapılan tedarikçilerin, taşeron ve iş ortaklarının
sosyal uygunluk taahhütnamelerinin alınmasını, her bir tedarikçinin sosyal uygunluk açısından değerlendirilmesini,
değerlendirme sonuçlarına göre aldıkları makul ve yeterli
tedbirlerin izlenmesini ve sosyal uygunluk düzeylerini sürekli iyileştirmek için karşılıklı bir iş birliği yaklaşımının
desteklemesini içeriyor. Bunun yanı sıra, iş yapılan ortaklar
ve tedarikçi Şirketlerin seçimi sırasında Şirketimizi temsil
edecek yetkinlikte olmalarına özen gösteriliyor, imzalanan
hizmet sözleşmelerinde tanımlanan hak ediş kriterlerinin
tamamını sağlamaları karşılığında ödeme yapılıyor.
2017 yılı itibarıyla Sürdürülebilirlik Stratejimizi Zorlu Holding ile uyumlu olarak yapılandırma sürecine giren Şirketimiz, tedarik zinciri ilişkilerini sürdürülebilir kılma ve ortak
değer yaratma yaklaşımı ile güncelliyor.

2018 yılında açıklayacağımız yeni dönem Sürdürülebilirlik Stratejimizde
yer alan 7 odak konudan biri olan tedarik zinciri yönetimi kapsamındaki
öncelikli hedefler şunlardır:
> Sürdürülebilir satın alma kriterlerinin belirlenmesi ve tedarikçi firmalar ile
yapılan kontratların metnine entegre edilmesi
> Holding bünyesinde oluşturulacak tedarikçi değerlendirme sisteminin
uygulanması ve tüm tedarikçilerin bu sisteme göre sürdürülebilirlik
performanslarının değerlendirilmesi, denetimi ve sınıflandırılması
> Tedarik zincirinde yer alan firmaların sürdürülebilirlik performansında
iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve bu çalışmaların gerçekleştirilmesi
için teşvik sağlanması
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> Gelecek nesillere
daha yaşanır bir
dünya bırakmak üzere
çevreye duyarlı, küresel
standartlara uygun ve
sürdürülebilir bir üretim
gerçekleştiriyoruz.
Yenilenebilir ve
sürdürülebilir bir
yaşamın mümkün
olduğunu gösteriyor,
etkili sonuçlarını
gördüğümüz
uygulamaları
yaygınlaştırarak
müşterilerimizi
yolculuğumuzun her
adımına ortak ediyoruz. <

> Tercan Barajı ve
Hidroelektrik Santrali
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MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
Sürdürülebilirlik Politikamız doğrultusunda müşteri memnuniyetini ön planda tutarak müşterilerimizin destek hizmetlerine ulaşmasını sağlıyoruz. Sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak üzere müşterilerimize çözümler sunuyor,
iyileştirme potansiyeline sahip konuları ilgili birimler ile
değerlendirerek etkin çözümler üretiyoruz. Şirket içerisinde
ve müşterilere özel yarattığımız çözümleri, kolay erişilebilir
yapıda ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak şekilde sunuyoruz.

> 2017
yılında 50.000
müşterimize
2,27 milyar
kWh elektrik
sağladık. <

Teknolojinin hızla geliştiği günümüz şartlarında standart
uygulamalar ve geçerli kuralları takip ederek paydaşlarımızın yüksek beklentilerinin tam olarak karşılanamayacağı
bilinciyle planlarımızı yapılandırıyor ve sektörde öne çıkan
farklı uygulamalarla rakiplerimizden ayrışıyoruz. Müşteri
beklentilerini odak noktamıza alıp, onların tüm ihtiyaçlarını
anlamanın öneminin farkında olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru saptamaya ve bu ihtiyaçları doğru uygulamalarla karşılama yönünde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

> Müşteri İlişkileri
Şirketimizin hızla büyümekte olan müşteri portföyünde mesken ve KOBİ gibi küçük
müşterilerin yanı sıra çeşitli Organize Sanayi Bölgeleri, otomotiv ve ağır sanayi şirketleri, zincir mağazalar, oteller gibi büyük ölçekli müşteriler de yer alıyor.
İş stratejimiz doğrultusunda müşterilerimizle her zaman iletişimimizi aktif şekilde sürdürüyor, aldığımız geri bildirimleri değerlendirerek sürekli iyileştirmeler yapıyor ve böylece
müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlıyoruz.
Çağrı merkezimiz veya internet sitemizde yer alan iletişim
formları aracılığıyla müşterilerimiz diledikleri konuda görüş
ve önerilerini dile getirebiliyor ve 6 ayda bir gerçekleştirdiğimiz memnuniyet anketleriyle, şikâyetlerini ve iyileştirmeye açık alanlar için önerilerini iletebiliyor. Elektrik ve doğal
gaz satışı yapan şirketlere ve farklı sektörlerden kuruluşların yanı sıra ticari ve bireysel müşterilere de hizmet veriyoruz. Müşterilerle birebir iletişim halinde olan çalışanlarımı-

zı, bayi ve yetkili servislerini müşteri deneyimi konusunda
eğitiyor, uzmanlık ve gelişimlerini destekliyoruz.
Paydaşlarımızı günümüzde ve gelecekte faaliyetlerimizden
etkilenen ve aynı zamanda Şirketimizin başarıya ulaşmasında etkileri olabilecek kişi ve kuruluşlar olarak tanımlıyoruz.
Kilit paydaşlar, Şirketimizin ekonomik, sosyal ve çevresel
etkileşimlerinin en yoğun olduğu paydaşlardır. Sürdürülebilir bir büyüme için tüm kilit paydaşlarımıza sağladığımız
faydaları da devamlı kılmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda
başlıca kilit paydaşlarımızdan olan müşterilerimiz ile ilişki
yönetimine önem veriyoruz.

Bireysel müşterilerde potansiyelin artması nedeniyle müşteri sayılarında önemli oranda artışlar gerçekleşti:

Tablo 18
Müşteri Sayıları

2016-2017 dönemi

Tablo 19
Müşterilere Satılan Toplam
Elektrik Miktarı (milyar kWh)

Mesken

Diğer (Sanayi, Ticari ve Kurumsal)

Toplam

19.000

31.000

50.000

Müşterilere Satılan Elektrik Miktarı
2016

2,36

2017

2,27

Şirketimizin kapsayıcı Sürdürülebilirlik Stratejisi, müşterilerimizin beklentilerini dikkate alıyor, etkin risk yönetimini amaçlıyor ve kalıcı ilişkiler kurulmasına katkı sağlıyor.
Müşterilerimizin de aralarında bulunduğu kilit paydaşlarımız ile yılda en az bir defa fikir ve bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz diyalog platformlarımız mevcut. Bunlara ek olarak, düzenli aralıklarla yapılan müşteri memnuniyeti anketiyle paydaş
Şirketimizin beklentilerini tespit ediyor ve iletişim stratejimizi bu doğrultuda güncelliyoruz.

GRI 102-7
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> Toplumun gelişme
ve kalkınmasında
hepimizin sorumluluğu
olduğuna inanarak
çalışıyoruz. “Ciddi ve
ölçülebilir fark yaratmak”
olarak koyduğumuz
hedefimize ulaşmak için
doğru hesaplanarak
yönlendirilmiş ve
yüksek toplumsal
katılım motivasyonunu
sürdürülebilir kıldığımız
projeler geliştiriyoruz. <

> Buharkent gençleriyle
Hayata Smaç Projesi
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TOPLUMSAL YATIRIMLAR
2016-2017 yıllarında
toplam 9.641.381 TL tutarında
eğitim, sağlık ve spor gibi farklı
alanlarda gelişimi teşvik eden
toplumsal yatırım

> Yerel Toplum ile İlişkiler
“Hayata Smaç” Projesi’ne,
JCI Culture Genç Liderler ve
Girişimciler Derneği tarafından
“Yılın Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Projesi” ödülü!

> Paydaş katılım çalışmalarımızın yanı sıra, kurumsal
bir vatandaş olarak itibarımızı güçlendirmek ve faaliyet
gösterdiğimiz bölgelerde yerel toplum ile iyi ilişkiler
geliştirmeye önem veriyoruz. Toplumun ihtiyaçlarına
yönelik geliştirdiğimiz çok yönlü çözümler arasında yol
yapım çalışmaları, içme ve sulama suyu temini, ortak
kullanım alanlarının iyileştirilmesi ve okul binalarının
onarımı ile teknoloji ve burs desteği gibi sosyal ve
temel altyapı hizmetleri başta olmak üzere farklı
ihtiyaçlara yönelik toplumsal yatırımlar yer alıyor.
Ağırlıklı olarak ayni destek olarak yaptığımız yardımlar,
genel anlamda bağış amaçlı girişimlerden oluşuyor.
İstihdam ve yerel tedarikin yanı sıra toplumsal destek
programları ile paydaş diyaloğu güçleniyor. <

“Enerjimiz Çocuklar İçin”
Projesi Düşük Karbon
Kahramanı oldu!
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TOPLUMSAL YATIRIMLAR > Yerel Toplum ile İlişkiler
Sürdürülebilirlik faaliyetlerimize ve operasyon yürüttüğümüz tüm bölgelere değer katan bir iletişim anlayışını
benimsiyor ve paydaşlarımızla etkileşim içerisinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Çevresel ve toplumsal fayda
yaratmadan finansal başarıların bir anlamı olmayacağına
inanıyor, yenilikçi ve toplum geneline etki edecek sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına değer katacak
ve toplumda farkındalık yaratacak şekilde hayata geçiriyoruz.
Yatırım çalışmaları öncesinde uluslararası standartlarda çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri yapıyoruz.
Bu çalışmalarla proje bölgelerindeki çevresel ve sosyal
etkilerin belirlenmesi ve toplumun sosyo-ekonomik durumunun ve ihtiyaçlarının incelenmesini sağlıyoruz. Bu
değerlendirmeler sonucu çevresel ve sosyal etkileri en
aza indirme amaçlı yönetim planları oluşturuyoruz. İnşaat
çalışmaları gerektirecek projelerde ise önce yerel halkın
geniş katılım sağladığı bilgilendirme toplantıları yaparak
projeler hakkında detaylı bilgiler veriyor ve toplumun gö-

rüş ve beklentileri alınarak yönetim planlarına dahil ediliyor.
Çevreye verdiği etkiyi en aza indirmeyi kendine görev bilen
Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, raporlama döneminde
yerel halkın “yer değiştirmesi” gerekliliği ya da fiziksel
veya ekonomik olarak yerinden olmasına neden olacak
herhangi bir durum yaşanmadı.
Yatırım kararlarımızı çevresel, sosyal ve ekonomik veriler
ışığında gerçekleştiriyoruz. Bu süreç içerisinde paydaş katılımını kritik bir öğe olarak ele alıyor ve yatırım öncesi,
sırası ve sonrası süreçlerin tamamında paydaşlarımızın
yatırım ve işletme planlarına dâhil olmasını şikâyet, öneri
ve istek mekanizmaları kurarak sağlıyoruz. Düzenli paydaş ziyaretleri ile desteklenen paydaş katılımı sürecinde
bölgeye ve bölge halkına değer katan toplumsal destek
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Zorlu Enerji olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde sorumlu bir yatırımcı olarak
paydaşlarımızın sorunlarına önem veriyor ve özellikle altyapıdan kaynaklanan sorunların çözülmesi için tüm imkân-

Aşağıda sıralanan ve diğer birçok alanda yaptığımız toplumsal
yatırımlar ile dolaylı ekonomik etkimizi arttırarak devam ettiriyoruz:

Toplumsal
destek
programları

%76 oranında
yenilenebilir enerji
portföyü ile ülke
ekonomisindeki
cari açığın azaltılması

ile yerelde ve
ulusalda
toplumsal sorunların
çözümlenmesine sağlanan katkılar
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> Şirketimizin çatı şirketi olan Zorlu
Enerji, faaliyetleri kapsamında
yürüttüğü çalışmalarla Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’ni (BM SKH) destekliyor.
Bu kapsamda, tüm faaliyetleri
kapsamında desteklediği hedeflerin
yanı sıra, 1, 7, 8, 9, 12, 13 ve 17
numaralı BM SKH’lerine doğrudan
hizmet eden yatırımlar ile ulusal
ve uluslararası sürdürülebilirlik
hedeflerine katkılarını sürdürüyor2. <

Belirli oranlarda

yerel mal ve hizmet
tedariki sayesinde yerel
piyasalara sağlanan fayda

larımızı yerel yönetimlerle birleştirerek seferber ediyoruz.
Faaliyet gösterdiğimiz 17 santral lokasyonunun tamamında yerel toplum katılımı, etki değerlendirmeleri ve gelişim
programları uyguluyoruz. 8 santral bölgesinde çevresel
ve sosyal etki değerlendirmeleri gerçekleştirirken yatırım
ve işletme aşamasında olan 6 santral bölgesinde bunların sonuçlarını kamu ile paylaşıyor ve resmi yerel toplum
şikâyet süreçlerini işletiyoruz. Etki değerlendirmeleri yaptığımız 8 bölgede paydaş katılım planları ile hassas grupları da kapsayan geniş tabanlı istişare grupları ve İş Sağlığı-Güvenliği komiteleri faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda,
raporlama döneminde ve öncesinde Şirketimiz tarafından
gerçekleştirilen herhangi bir faaliyetin belirgin olumsuz
etkisi gözlenmedi.
Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı, kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak çalışanlarımızın mutluluk, sağlık ve gü-

İstihdam katkısı

venliğini gözeten sorumlu işler yapmak ve paydaşlarımızla
açık ve düzenli iletişim kurarak çevreyi korumak prensipleri üzerine kurduk.
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) ve Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) sözleşmelerinin imzacısı
olan Zorlu Enerji, “Corporate Leaders Network for Climate
Action” öncülüğünde hazırlanan 2°C bildirisini de imzalamış sorumlu bir lider ve küresel dünya vatandaşı.
Şirketimiz bünyesinde yaptığımız toplumsal yatırımlar
kapsamında, sürekli olarak devam eden sosyal sorumluluk
projeleri ve paydaş öneri ve şikayet mekanizması çatısı altında yılda birkaç defa bilgilendirme toplantıları, paydaş
katılım çalışmaları ve saha ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.
Bu sistemin bir sonucu olarak ise üç yıllık periyotlarda itibar araştırması yaparak yatırımları elde ettiğimiz sonuçlara göre kalibre ediyoruz.

2

Rapor’un ekler bölümünde, Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında referans aldığı BM
SKH’lerin bir haritası yer almaktadır.
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> Gerçekleştirilen
Toplumsal Yatırımlar

Sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla itibarlı ve sorumlu yatırımcı anlayışını hayata geçirdiğimize inanıyoruz.
Şirketlerin faaliyetlerinin toplumsal faaliyetler ile çatışmadığı, ekonomik stratejinin yanı sıra sosyal ve çevresel konuların da önemli sorumluluklar haline geldiği bir dünya düzenine gidiliyor. Biz de Şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz
coğrafyalar başta olmak üzere yerel halkın ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri
ile toplumsal kalkınmaya her geçen yıl daha fazla önem ve
destek vererek insan yaşamına değer katmaya devam ediyoruz. Yatırım bölgelerinde yaptığımız etki değerlendirme
çalışmalarında belirlenen ortak toplumsal sorunlar, ihtiyaçlar ve öncelikler paydaş diyaloğu kapsamında Şirketimizin
sosyal ve altyapıya yönelik toplumsal yatırımlarını şekillendiriyor.
Eğitim, sağlık, spor, çevre gibi farklı alanlarda gelişimi teşvik eden projelere enerjisini aktaran sürdürülebilirlik
yaklaşımımız içerisinde yer alan sosyal boyut; “toplumsal
katkıyı ve gönüllülük kavramını birlikte ele almak” ve “sosyal
sorunların çözümünde bütünsel bir yaklaşım sergilemek”. Bu
bakış açısıyla, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde, 2013 yılından bu yana toplumsal gönüllük esasına dayalı çalışmalar yürüten Zorlu Enerji Gönüllülerimiz,
spordan sağlığa, eğitimden sanata birçok farklı konuda projeler üretmeye devam ediyor. Gönüllülerimiz, 2016 ve 2017
yıllarında da farklı alanlarda birçok projeyi hayata geçirdi.
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Daha güzel yarınların ve toplumsal kalkınmanın, yerel
ve küresel sorunları iyi anlayıp hızlı aksiyon almaya bağlı
olduğuna inanarak sürdürülebilirlik çalışmalarımıza 20162017 yıllarında daha fazla odaklandık ve toplumsal yatırımlarımızda bir önceki döneme kıyasla, Tablo 20’de görüldüğü
üzere 3 katından fazla seviyeye ulaştık.

TABLO 20
Toplumsal Yatırımlar (TL)

Toplumsal Yatırımlar

2014-2015
3.106.166

2016-2017
9.641.381

Şirket olarak, Zorlu Holding’de olduğu gibi paylaşım ekonomisinde ortak değer yaratacak projeler gerçekleştiriyoruz.
Sosyal sorumluluk projelerinden bazılarına ait detaylar takip eden bölümde yer alıyor.

ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2016 / 2017

< 109

TOPLUMSAL YATIRIMLAR

> Enerjimiz Çocuklar İçin
> III. ve IV. İstanbul Karbon Zirvesi
kapsamında ödül töreninde Zorlu
Enerji, Enerjimiz Çocuklar İçin projesi
ile “Düşük Karbon Kahramanı”
ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz
yıllarda da karbon yönetimi,
sürdürülebilirlik ve temiz enerji
sistemlerine geçiş çalışmalarıyla
ödül alan Şirketimiz, üç yıldır “Düşük
Karbon Kahramanı” seçiliyor. <

Yatırım bölgelerimizde, ekonomik kalkınmanın yanı sıra uzun
vadeli toplumsal katkı projelerini destekleyen uygulamalar
geliştiriyoruz. 2010 yılında enerji sektöründe bir ilk olarak hayata geçirilen ve günümüze kadar beş yatırım bölgesinde tüm
yıla yayılan aktivitelerimizle 200 bin çocuğa ulaşan “Enerjimiz
Çocuklar İçin” Projesi, çocuklara enerji, enerji kaynakları, enerji
tasarrufu, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konularında
bilinç kazandırılmasını hedefliyor. Projenin “Enerji Kitapları”
serisinin 6’ncısı “Zorlu ile Güneş Enerjisi” kitabı raporlama
döneminde hazırlanarak hedef kitlemiz olan ilkokul üç ve dördüncü sınıf öğrencileri ile paylaşılmış olup, kitabın kahramanı
Yeşil Ejderha, çocuklara güneş enerjisinin faydalarını anlatırken sürdürülebilir bir dünya için temiz ve yenilebilir enerji
kaynaklarının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Öğretici
“Enerji Kitapları” serisinde günümüze kadar “Zorlu ile Jeotermal Enerji”, “Zorlu ile Su Enerjisi”, “Zorlu ile Rüzgar Enerjisi”,
“Zorlu ile Doğal Gaz” ve “Zorlu ile Karbon Ayak İzi” kitapları
bulunuyordu. Ayrıca, proje kapsamında çocukların sosyal
gelişimlerine katkı sağlamak adına Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nu
Denizlili öğrencilerle buluşturduk.
2016 ve 2017 yılında Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim
Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen III. ve IV. İstanbul
Karbon Zirvesi kapsamında ödül töreninde Zorlu Enerji, bu
projesi ile “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne layık görüldü.
Geçtiğimiz yıllarda da karbon yönetimi, sürdürülebilirlik ve
temiz enerji sistemlerine geçiş çalışmalarıyla ödül alan Şirketimiz, üç yıldır “Düşük Karbon Kahramanı” seçiliyor.

> Bu proje, aynı zamanda JCI Culture
Genç Liderler ve Girişimciler Derneği
tarafından Yılın En İyi Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Projelerinden
seçildi ve Türkiye Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Derneği tarafından
düzenlenen KSS Pazaryeri
etkinliğinde “KSS Çevre Ödülü”ne
layık görüldü. <

İngiltere’de öne çıkan kamu ve özel sektör uygulamalarının
yarıştığı En İyi Şirket Ödülleri’nde (Best Business Awards,
BBA) “Enerjimiz Çocuklar İçin” projesi “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ödülünü almaya hak kazandı. Genç nesillerin
yenilenebilir enerji kaynakları konusunda farkındalık kazanması yolunda Zorlu Enerji’nin eforuna değinen BBA jürisi,
açıklamasında 2016-2017 döneminde 15 bine yakın öğrencinin bilgi ve bilinç düzeyinde %12 artış sağlandığını belirtti.

110 > ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2016 / 2017

ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2016 / 2017

< 111

TOPLUMSAL YATIRIMLAR

> “Hayata Smaç” Projesi
Sürdürülebilirlik yolunda sosyal sorumluluğun, sorumlu
ve uzun vadeli düşünen yatırımcı olma yolunda en önemli
etkenlerden biri haline geldiğini görüyoruz. Şirketimiz için
paylaşım ekonomisinin güçlü bir aktörü olan Hayata Smaç
Projesi, Aydın-Buharkent’te sosyal açıdan dezavantajlı
genç ve çocukların topluma kazandırılmalarını ve adaptasyonlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda
proje pedagojik danışmanlık, basketbol eğitimi, sosyal ve
kültürel faaliyetlere verilen destek sonucunda gençlerin
topluma uyum ve sosyal katılımını hedefliyor. 2016 yılında
kapsamı genişletilerek gençlerin hayatlarına dokunmaya

devam eden Hayata Smaç Projesi, yerel halkın sahiplendiği ve Buharkent Kaymakamı’nın da takdir ederek yakından takip ettiği, ek olarak İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe
Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Buharkent
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Buharkent Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü gibi birçok kurumun da destek
verdiği bir proje oldu. Hayata Smaç Projesi, JCI Culture
Genç Liderler ve Girişimciler Derneği’nin düzenlediği 2016
Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri” ödülünün sahibi
oldu.

> “Hayata El Uzat” Projesi
2015 yılı Mart ayından bu yana, ilk yatırım alanlarımızdan biri olan Osmaniye’de İl sağlık
Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde ambulans ulaşım süresi 20 dakikanın üzerinde olan kırsal
bölgelerde yaşayanlar için “Hayata El Uzat” projesine destek veren Şirketimiz, 14 köyde
102 vatandaşın ilkyardımcı eğitimini tamamlayarak gerektiğinde hayat kurtarmalarını
hedefliyor. Proje, İlk yardım Yönetmeliği doğrultusunda toplumsal ilk yardım bilincinin
oluşturulması, standart ilk yardım uygulamalarının yaygınlaşması ve yanlış müdahale
nedeniyle sakatlanma ve ölümlerin azaltılması hedeflerine hizmet ediyor.

> Enerjimiz
Otizmli Çocukların
Eğitimi İçin!

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol: “Zorlu Enerji, özellikle gençleri hedeflemesi
açısından bizim için özel bir yere sahip. Hayata Smaç projemize verdiği desteğin yanı sıra
Buharkent Meslek Yüksek Okulumuzun da ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunuyor.
Önümüzdeki dönemde de bu uyumun Buharkent’te devam edeceğine inanıyorum.”
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Zorlu Enerji olarak, dört yıldır otizme erken tanı
konulması ve otizmden etkilenen çocukların
özel eğitimi konularında başarılı çalışmalar
gerçekleştiren Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı
ve Eğitim Vakfı’nın enerji ihtiyacını karşılıyoruz.
Üzerimize düşen kurumsal vatandaşlık görevinin
ve otizmli çocukların topluma kazandırılması
konusundaki hassasiyetin farkında olarak bu
alana öncülük yapan sivil toplum kuruluşuna
verdiğimiz destek ile yurt çapında çocukların parlak
geleceklerine katkı sağlıyoruz.

> Burs
Programları
Eğitime çok önem veren
ve bunun temel insan
haklarından olduğuna
gönülden inanan bir kurum
olarak faaliyet gösterdiğimiz
yatırım bölgelerinde
yaşayan, başarılı ancak
maddi imkânları kısıtlı
üniversite öğrencilerinin
eğitimlerine destek amaçlı
burs imkânları sağlıyoruz.
Bu kapsamda, Şirketimizin
altı yatırım bölgesinde,
sayıyı her yıl artırma hedefi
ile toplam 334 üniversite
öğrencisine burs veriyoruz.
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> Diğer Toplumsal Yatırım Projeleri
> Zorlu Enerji olarak, 2016 ve 2017 yıllarında Alaşehir ve
Osmaniye’de Toplumsal Destek Programı kapsamında sportif
aktivitelere destek verdik. Destek verdiğimiz Osmaniye Demirspor Kadın Futbol ve Alaşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımları liglerinde büyük başarılar gösterdiler.
> Alaşehir’de doğal hayatın korunması ve yerel ekonominin
çeşitlendirilmesi amacıyla ceviz bahçeleri oluşturulmasına
fidan bağışlarıyla katkıda bulunduk.
> Aydın ili Buharkent ilçesinde çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönlenmesi konusunda
büyük emek sağlayan vücut geliştirme sporcusu Kudbettin
Bulut’a sağlanan sponsorluk desteği ile Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda “Masterlar” kategorisinde dünya
ikincisi olarak Şirketimizi gururlandırdı.

> Kültürel destek anlamında aktif olan Zorlu Enerji olarak,
Rize İkizdere yaylalarında her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Geleneksel Çağrankaya Kar Yürüyüşü”ne 2016 ve
2017 yıllarında ana sponsor olduk. Bölge ekonomisine katkı
sağlayan etkinlik, Rize bölgesini dünyaya tanıtma konusunda da gelecekte katkı sağlamaya devam edecek.
> Üç yıldır Cerebral Palsy’li (CP) çocukların hayat boyu ihtiyaç duyduğu eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine destek
olmak amacıyla Steptember Projesi’ne çalışan gönüllülerimizin katılımıyla destek veriyoruz. 2017 yılında projeye 81
çalışanla katılım gösterirken, Zorlu Şirketleri 107 takım ile
katılarak rekor kırdı. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından yürütülen bu proje, hem merkez ofiste ve Türkiye genelindeki tüm bölgelerde hem de yurt dışı temsilciliklerinde
uygulanıyor. Günde 10.000 adım atma sözü ile gönüllülere

sağlık ve çevre farkındalığı katması ile birlikte spastik (CP)
çocukların tedavi ve eğitim süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında 2017 yılında CP’li çocuklara 40
seans özel eğitim ve rehabilitasyon desteği sağlandı.
> 7 yıldır devam eden “Enerjimiz Köy Okulları İçin” projemiz
kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında Erzincan ili Tercan ilçesinde 3 köyde, Erzurum’un Kuzgun köyünde ve Tunceli’nin
Ovacık ilçesinde toplam 1.000 öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yaptık.
> Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından yürütülen Meslek Lisesi Koçluk Programına dahil olarak Şirket gönüllüsü 5
koç, öğrencilere iki yıl süreyle yol göstererek model oluşturacak çalışmaları başlattık.
> Aydın-Buharkent’te Meslek Yüksek Okulu’nun “Alternatif
Enerji Laboratuvarı ve Konferans Salonu”nun yapımına ve
12. Buharkent Taze İncir Festivali’ne destek verdik.
> Enerji sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılama
eforlarını destekleyen Şirketimiz, Pamukkale Üniversitesi
ile yaptığı iş birliği çerçevesinde santral bölgesindeki Denizli Sarayköy Meslek Yüksekokulu öğrencilerine staj imkanı
sağlıyor.
> Yatırım alanlarımızdan olan Rize, İkizdere’de gerçekleşebilen sel, heyelan, çığ, toprak kayması gibi birçok doğal afette hızlı müdahale edilebilmesi için Şirketimizin desteğiyle
gönüllülerden oluşan İkizdere Arama Kurtarma ve Dağcılık
Derneği (İDAK) Şubat 2017 itibarıyla hayata geçirildi.
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Ayrıca, sosyal etki değerlendirmeleri kapsamında, hayata
geçirilmesini planladığımız yatırımların sosyal ve ekonomik
etkileri detaylıca inceliyor ve analizler yapıyoruz. Söz konusu projelerin muhtemel olumsuz etkilerinin azaltılması ya da
iyileştirilmesi adına yönetim plan ve programları geliştirilerek uyguluyoruz. İlgili plan ve programlar dâhilinde gerçekleştirdiğimiz projeler ve faaliyetler ana başlıkları itibarıyla
aşağıda yer alıyor:
> Yöre halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler,
> Paydaş katılım planları,
> Paydaş bilgilendirme etkinlikleri ve halkın katılım toplantıları,
> İç ve dış paydaş şikâyet mekanizmaları,
> Tarihi, kültürel ve doğal mirası tesadüfi keşif prosedürleri,
> Kırsal kalkınma destekleri,
> Burs programları,
> Yerel altyapının güçlendirilmesi için yerel yönetimlere
malzeme ve makine desteği sağlanması,
> Yatırım bölgelerinde amatör sporların desteklenmesi,
> Tarımsal, ekonomik ve kültürel hayatta önemli bir yeri
olan geleneksel festivallerin desteklenmesi,
> Yatırım bölgesinin öncelikli sorunlarına bağlı olarak sorunların çözümüne dönük yerel otoritelerle iş birliği içinde
proje geliştirilmesi, uygulanması ve desteklenmesi,
> Köylerde temiz suya erişim desteği gibi pek çok çalışma
yapılması.
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EKLER
> BM
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri Haritası
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KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI

SAYFA 32

ÇEVRESEL SORUMLULUK

SAYFA 52

ÇALIŞANLARIMIZ

SAYFA 74

İNOVASYON VE AKILLI SİSTEMLER

SAYFA 86

TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİLERİ

SAYFA 94

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

SAYFA 100

TOPLUMSAL YATIRIMLAR

SAYFA 104
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EKLER

> Kurumsal Üyelikler
Zorlu Enerji olarak farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok dernek
ve kurumda üyeliğimiz bulunuyor. Çeşitli platformlarda varlığını
devam ettirip inisiyatif kullanarak sektöre liderlik yapmayı
hedefleyen Şirketimizin üyelikleri aşağıda yer alıyor:

Enerji Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
GAZBİR
GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği)
GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü)
GÜYAD - Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği
INTES

AmCham - American Business Forum in Turkey

İklim Platformu Liderler Grubu

Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC)

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Yönetim Kurulu Üyeliği

Capital CEO Club

Kalder Kalite Derneği

ÇATIDER

Kurumsal İletişimciler Derneği

DEİK Afrika İş Konseyi (Türk - Kenya İş Konseyi)

Middle East Solar Industry Association

DEİK Asya Pasifik İş Konseyi (Türk - Endonezya İş Konseyi)

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Gönüllülük Elçisi

DEİK Enerji İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği

Petform (Petrol Platformu Derneği)

DEİK Türkiye - ABD İş Konseyi

Solarbaba Platformu (STK)

DEİK Türkiye - İsrail İş Konseyi Başkan Yardımcılığı

TOBB Enerji Meclisi

DEİK Türkiye - Japonya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği

Türkiye Kalite Derneği

DEİK Türkiye - Pakistan İş Konseyi Başkan Yardımcılığı

Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği

DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi

TÜSİAD Enerji Çalıştayı

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD)

TÜSİAD Çevre Çalışma Grubu

Elektrik Perakendeciler Derneği

Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği

Enerji Ekonomisi Derneği

Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD)

GRI 102-13
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EKLER

> Performans Göstergeleri
Ekonomik Performans Göstergeleri
TABLO 21
Özet Bilanço
(Bin TL)

31 Aralık 2016

31 Aralık 2017

Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar

1.297.203
5.544.041
6.841.244

2.346.567
8.929.062
11.275.629

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar

2.346.632
4.029.875
464.737
6.841.244

4.021.878
5.571.646
1.682.105
11.275.629

Brüt Borç (*)
Net Borç (*)

5.433.773
5.335.613

7.845.210
7.510.125

31 Aralık 2016

TABLO 22
Özet Gelir Tablosu
(Bin TL)

Hasılat
Satışların Maliyeti
Brüt Kâr
Faaliyet Gelirleri/(Giderleri) (**)
Amortisman ve Tükenme Payları (***)
Gelir Tavanı Düzeltmesine İlişkin
Faiz Geliri (****)
FAVÖK
Net Dönem Kârı/(Zararı) (*****)
Brüt Kâr Marjı
FAVÖK Marjı

1.223.594
(954.974)
268.620
(55.424)
199.164
74.571
412.360
4.034
%22,0
%33,7

31 Aralık 2017
3.871.190
(3.077.003)
794.187
(212.897)
237.665
60.326
142.947
879.281
51.925
%20,5
%22,7

* 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla brüt borç hesaplamasında, Şirket’in kısa ve uzun vadeli finansal borçları ile finansal nitelikli diğer borçları dikkate alınmış
olup, Zorlu Holding’e olan 291.967 TL tutarındaki uzun vadeli diğer borç, toplam borç tutarından düşülmüştür (31 Aralık 2016: 567.875 TL). Net borç hesaplanırken ise, her iki dönem için de nakit ve nakit benzerleri brüt borç tutarlarından düşülmüştür.
** Genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından/(zararlarından) payları içermektedir.
*** 237.665 bin TL tutarındaki amortisman ve tükenme payları, faaliyet giderleri içerisinde yer alan kısma ilişkin olup, finansal tablolarda sunulan esas
faaliyet giderlerinde sınıflandırılan amortisman tutarını içermemektedir.
**** Gelir tavanı düzenlemesine ilişkin 60.326 TL tutarındaki faiz geliri, esas faaliyet gelirleri hesabında muhasebeleştirilmiş olup, FAVÖK hesaplamasına
dahil edilmiştir. (31 Aralık 2016: Yoktur.)
***** Net dönem zararı, ana ortaklık paylarına ilişkin dönem kar/(zararını) ifade etmektedir.

GRI 102-7
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TABLO 23
Yaratılan ve Dağıtılan
Ekonomik Değer
(Bin TL)

TABLO 24
Paydaşlara
Dağıtılan
Ekonomik Değer
(Bin TL)

Tablo 25
Toplumsal Yatırımlar
(TL)

Yaratılan Ekonomik Değer
(Net Satışlar)

İşletme Giderleri
(Tedarikçi ödemeleri, stratejik olmayan yatırımlar, telif hakları vb.)
Devlete Sağlanan Fayda (Vergiler vb.)
Yatırımcı ve Hissedarlara Sağlanan Faydalar (Kâr payı vb.)
Finans Kuruluşlarına Sağlanan Faydalar (Faizler vb.)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Maaşlar, SGK vb.)
Topluma Sağlanan Faydalar (Bağış, sponsorluk vb.)
Elde Tutulan Ekonomik Değer
Vergi İndirimleri

Toplumsal Yatırımlar

2016

2017

3.696.984

5.944.397

2016

2017

1.223.594

3.871.190

2016

2017

54.540

232.993

7.491
340.769
15.977
2.804
803.398
-

27.771
425.837
24.410
1.419
3.157.375
-

GRI 102-7
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EKLER

> Sosyal Performans Göstergeleri
Çalışanlar

2016

TABLO 28
Yaş Grubu ve
Cinsiyete Göre
Beyaz Yaka
Çalışan Sayıları*

3030-50
50+
Engelli Çalışan Sayısı

2017

Kadın
32
59
5

Erkek
127
370
50

Kadın
28
66
4

Erkek
146
384
45

2

9

2

10

(*) Şirket’in mavi yaka çalışanı bulunmamaktadır.

2016

2017

SAHA

430

438

- Doğal gaz
- JES
- RES
- HES

112
197
42
79

93
228
41
76

MERKEZ
TOPLAM

213
643

235
673

2016

3030-50
50+

Kadın
0
2
1

Erkek
0
5
1

TABLO 26
Bölgelere Göre
Toplam Çalışan
Sayısı

2017
Kadın
0
2
0

Erkek
0
7
2

TABLO 27
Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre
Yönetişim Organlarındaki
Bireylerin Sayıları

Tablo 29
İşe Yeni Alınan
Çalışanların
Toplam Sayısı

Tablo 30
İşten Ayrılan
Çalışanların
Toplam Sayısı

TABLO 31
Yaş Grubu ve
Cinsiyete Göre
Çalışan Devrinin
Oranı

30 yaş altı
30-50 yaş arası
50 yaş üstü

30 yaş altı
30-50 yaş arası
50 yaş üstü

30 yaş altı
30-50 yaş arası
50 yaş üstü

Kadın
15
2
0

Kadın
9
9
0

Kadın
%1,4
%1,4
%0

2016

2017

Erkek
68
37
2

Kadın Erkek
14
68
10
44
1
4

2016

2017

Erkek
14
40
16

Kadın Erkek
3
17
3
34
2
9

2016

2017

Erkek
%2,2
%6,2
%2,5

Kadın
%0,4
%0,4
%0,3

Erkek
%2,5
%5,1
%1,3

GRI 102-8
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EKLER

> Sosyal Performans Göstergeleri
Çalışanlar
2016

30 yaş altı
30-50 yaş arası
50 yaş üstü

Kadın
955
2.061
0

Erkek
889
2.270
5.012

2017
Kadın
650
3.161
2.617

Erkek
512
2.158
4.819

2016

TABLO 32
İşten Ayrılan Çalışanların Kadroda
Kalma Süreleri (gün)

2016

TABLO 33
Cinsiyete Göre
Doğum İzninden
Sonra İşe Dönme
ve İşte Kalma
Oranları

Beyaz Yaka
Üst Yönetim

Erkek
89%
75%

Kadın
95%
100%

Erkek
93%
92%

Erkek

Kadın

Erkek

Doğum İznine Hak Kazanan / İzin Alan Çalışan Sayısı
Doğum İzninin Ardından İşe Dönen Çalışan Sayısı

6
6

33
33

7
7

21
21

Doğum İzninin Sona Ermesinden Sonra
İşe Dönen ve İşe Dönüşlerinden On İki Ay Sonra
Hala İş Başında Olan Toplam Çalışan Sayısı

5

33

6

20

%83

%100

%86

%95

2016

TABLO 36
Toplam İşgücü İçin Cinsiyete
Göre İş Kazası Oranları3

Kaza Sıklık Oranı (IR)
Meslek Hastalığı Oranı (ODR)
Kayıp Gün Oranı (LDR)
İşle Bağlantılı Ölüm Vakaları

2016

2016

Beyaz Yaka
Üst Yönetim

Kadın
4,3
0

Erkek
8,9
0

2017
Kadın
5,2
0

Erkek
6,9
0

TABLO 34
Çalışanların Aldığı
Ortalama Eğitim Saati

TABLO 35
Cinsiyete ve Çalışan Kategorisine Göre
Düzenli Performans ve Kariyer Gelişimi
Değerlendirilmesine Tabi Tutulan Çalışan Yüzdeleri

2017

Kadın

Doğum İzni Alan Çalışanların İşe Dönüş ve İşte Kalma Oranları

Kadın
88%
100%

2017

Kaza Sıklık Oranı (IR)
Meslek Hastalığı Oranı (ODR)
Kayıp Gün Oranı (LDR)
İşle Bağlantılı Ölüm Vakaları

Kadın
0
0
0
0

Erkek
2,62
0
0,022
0

2017

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

0
0
0
0

5,79
0
0,16
0

0
0
0
0

5,59
0
0,054
0

2017
Kadın
0
0
0
0

Erkek
5,28
0
0,03
0

TABLO 37
Şirket’in Kontrol Ettiği
Tüm Çalışanlar İçin Cinsiyete Göre
İş Kazası Oranları3

3

Zorlu Enerji’nin iş kazaları ile ilişkili hesaplama metodolojisi
Kaza Sıklık Oranı: Toplam Kaza Sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı x 1.000.000
Kayıp gün oranı: Kaza sebebiyle kaybedilen toplam gün sayısı / Bir yıldaki toplam çalışma günleri sayısı
Yıllık Toplam Çalışma Saati: (312 x 7,5 x Toplam çalışan sayısı) - (İş kazası sebebiyle toplam kayıp gün x 7,5)
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EKLER

> Sosyal Performans Göstergeleri
Çalışanlar

TABLO 38
Zorlu Enerji ve Taşeronlarının İş Kazası Oranları4

Doğal gaz

HES

2016

Zorlu
Enerji

2017

JES

2016

2017

RES

2016

2017

TOPLAM

2016

2017

2016

2017

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kaza Sıklık Oranı (IR)

-

4,75

-

-

-

9,09

-

-

-

12,70

-

12,95

-

-

-

-

-

7,64

-

5,76

Meslek Hastalığı Oranı (ODR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kayıp Gün Oranı (LDR)

-

0,06

-

-

-

-

-

-

-

0,08

-

0,03

-

-

-

-

-

0,15

-

0,03

İşle Bağlantılı Ölüm Vakaları

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kaza Sıklık Oranı (IR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,58

-

11,25

-

-

-

-

-

2,62

-

5,28

Meslek Hastalığı Oranı (ODR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kayıp Gün Oranı (LDR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,02

-

0,03

-

-

-

-

-

0,02

-

0,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Devamsızlık Oranı (AR)

Taşeron

Devamsızlık Oranı (AR)
İşle Bağlantılı Ölüm Vakaları

4

Devamsızlık Oranı (AR) Zorlu Enerji’de hesaplanmamaktadır.
Zorlu Enerji personeli için 1 yıldaki toplam çalışma günleri sayısı 312 gün, Taşeronlar için ise 360 gün olarak alınmıştır.
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EKLER

> Çevresel Performans
Göstergeleri

2016
Elektrik (MWh)
Elektrik (Ticari) (MWh)
Buhar (ton)
Kullanma ve Soğutma Suyu,
Karbondioksit Gazı (m3)

TABLO 39
Şirket’in
2016-2017
Satış Detayları

2017

Elektrik (MWh)

2.364.198

2.267.131

Elektrik (Ticari) (MWh)

2.693.915

8.065.412

515.385

543.999

107.145

100.873

Buhar (ton)
Kullanma ve Soğutma Suyu,
Karbondioksit Gazı (m3)

2.558.965

2.467.495

0

0

515.385

543.999

0

0

2016

2017

Doğal gaz

232

176

Jeotermal

140

240

Rüzgar

215

215

Hidroelektrik

113

113

TOPLAM

700

744

2016

2017

Doğal gaz

498.800.938

375.907.964

Jeotermal

505.046.647

556.627.214

Rüzgar

880.759.687

1.003.758.187

Hidroelektrik

324.728.094

180.491.215

2.209.335.366

2.116.784.579

2016

2017

TOPLAM
2016

2017

Katı Atık

117

114

Tehlikeli Atık

115

27

13

8

Geri Dönüştürülebilir Atık

TABLO 40
Şirket’in
2016-2017
Üretim Detayları*

TABLO 41
Zorlu Enerji
Türkiye
Kurulu Güç
Dağılımı
(MW)

TABLO 42
Zorlu Enerji
Türkiye
Net Üretim
Dağılımı
(kWh)

TABLO 43
Zorlu Enerji
Atık Verileri
(ton)

*2017 yılında Zorlu Enerji Santrallerinde üretilen elektriğin 200.321 MWh’lik kısmı (yaklaşık %2)
santrallerin iç tüketimde kullanılmıştır. 2016 yılında gerçekleşen iç tüketim miktarı ise 184.539 MWh’tır.
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EKLER

> GRI Standartları İçerik Endeksi
GRI STANDARDI

BİLDİRİMLER

GRI STANDARDI

GRI 101: Temel 2016

GRI 101: Temel 2016

GRI 102: Genel Göstergeler 2016

Genel Standart Bildirimler

BİLDİRİMLER

Etik Kurallar ve İlkeler

Kuruluş Profili
102-1 Kuruluşun adı

Zorlu Enerji Elektrik AŞ

102-2 Birincil markalar, ürünler ve hizmetler

Kurumsal Profil, s.16
Şirketler ve Faaliyet Alanları, s.18

102-3 Kuruluşun genel merkezinin bulunduğu yer

İstanbul

102-4 Kuruluşun faaliyet gösterdiği ülke sayısı ve
kuruluşun belirgin faaliyetlerinin olduğu ya da raporda
anlatılan sürdürülebilirlik konu başlıklarıyla ilgili olan
ülkelerin adları

Şirketler ve Faaliyet Alanları, s.18

102-5 Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliği

2017 Faaliyet Raporu, s.160
Kurumsal Profil, s.16

102-6 Hizmet verilen pazarlar

Kurumsal Profil, s.16
Şirketler ve Faaliyet Alanları, s.18-20

102-7 Kuruluşun ölçeği

Şirketler ve Faaliyet Alanları, s.18
Zorlu Enerji, s.16
Ekonomik Performans Göstergeleri, s.120-121
2017 Faaliyet Raporu, s.7

102-16 Değerler, ilkeler, standartlar ve davranış
normları

Sürdürülebilirlik Politikası, s.42

Yönetişim
102-18 Yönetim yapısı

Kurumsal Yönetişim, s.34

102-22 En yüksek yönetişim organının ve komitelerinin
bileşimleri

Kurumsal Yönetişim, s.34
9 üyeli Yönetim Kurulu’nda 2 bağımsız üye bulunmaktadır.
Yönetişim organındaki görev süresi 2 yıldır.
Tek kadın Yönetim Kurulu üyesi vardır.
Yeterli şekilde temsil edilemeyen sosyal gruplara üyelik bulunmamaktadır.
Selen Zorlu Melik çevresel ve sosyal konularda yetkili olup, Olgun Zorlu ise
ekonomik konularda yetkilidir.
Paydaşlar nezdinde temsili A. Nazif Zorlu yapmaktadır.

102-33 Kritik konuların en yüksek yönetişim organına
iletilmesine ilişkin süreç

Kurumsal Yönetişim, s.34-35

Paydaş Katılımı
102-40 Paydaş gruplarının listesi

Paydaş İletişimi, s.44-45

102-8 Çalışanlar ve diğer işçiler ile ilgili bilgiler

Çalışan Sayılarının Dağılımı, s.80
Sosyal Performans Göstergeleri, s.122

102-41 Toplu iş sözleşmesi anlaşmaları

Zorlu Enerji bünyesinde toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

102 -8 EU Modül: Toplam işgücü ile ilgili bilgiler

İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Kayıp Günler, s.83

102-42 Paydaşların belirlenmesi ve seçilmesi

Paydaş İletişimi, s.44-45

102-9 Tedarik Zinciri

Tedarik Zinciri İlişkileri, s.94-97

102-43 Paydaş katılımı yaklaşımı

Kilit Paydaşlarla Mevcut İletişim Metotları, s.46-47

102-10 Kuruluş ve tedarik zinciriyle ilgili gerçekleşen
değişiklikler

Raporlama Dönemindeki Önemli Gelişmeler, s.26-29
Tedarik Zinciri İlişkileri, s.94-97
2016 ve 2017 Faaliyet Raporları, Raporlar ve Finansal Bilgiler bölümü

102-44 Kilit konular ve kaygılar

Paydaş İletişimi, s.44-45

102-11 İhtiyati yaklaşım veya ihtiyatlılık ilkesi

Risk Yönetimi, s.38-39

102-12 Harici girişimler

Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.40-41

102-45 Konsolide bilançolara veya eşdeğer belgelere
dâhil edilen bütün kurumlar

Şirketler ve Faaliyet Alanları, s.18

102-13 Dernek üyelikleri

Kurumsal Üyelikler s.118-119

102-46 Rapor içeriği ve konu sınırlarının tanımlanması

Rapor Hakkında, s.12-13

102-47 Öncelikli konuların listesi

Önceliklendirme Analizi, s.48-49

102-48 Önceki dönem raporuna ait düzeltmeler

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.60

Strateji
102-14 En üst düzey karar mercii beyanı

Yönetim Mesajı, s.8-11

102-15 Kilit etkilerin, risklerin ve fırsatların açıklaması

Risk Yönetimi, s.38-39

Raporlama

GRI 102-55
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GRI 203: Dolaylı Ekonomik Etkiler 2016

Raporlama

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.105-107

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.105-107

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.105-107

2 yıl

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.105-107

102-53 Rapor ve içeriği ile ilgili sorular için iletişim
bilgileri

203-1 Desteklenen altyapı yatırımları ve
hizmetleri

Rapor Hakkında, s.12-13

203-2 Belirgin dolaylı etkiler

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.106-107

102-54 GRI Standartlarına göre seçilen uyumluluk
seçeneği

Rapor Hakkında, s. 12-13

102-55 GRI içerik dizini

GRI İçerik Endeksi, s.130-140

102-56 Dış güvence

Bağımsız denetim yapılmamıştır.

102-49 Raporlamadaki değişiklikler

Önceliklendirme Analizi, s.48-49

102-50 Raporlama periyodu

1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2017

102-51 Önceki raporun tarihi

12 Temmuz 2016

102-52 Raporlama sıklığı

GRI 200 EKONOMİK STANDARTLAR 2016
GRI 201: Ekonomik Performans 2016
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Ekonomik Performans, s.22-23

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Ekonomik Performans, s.22-23

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Ekonomik Performans, s.22-23

201-1 Üretilen ve dağıtılan ekonomik değer

Ekonomik Performans, s.22-23
Ekonomik Performans Göstergeleri, s.120-121

201-2 İklim değişikliğinin kuruluşun faaliyetine
finansal etkileri ve iklim değişikliği kaynaklı diğer
risk ve fırsatlar

İklim Değişikliğinin Ekonomik Performans ve Faaliyetlere Etkileri,
s.24-25

201-3 Kuruluşun belirlenmiş tazminat planı
yükümlülüklerinin kapsamı

Emeklilik borçlarının ödenmesi için ayrı bir fon mevcut değildir.
2017 Faaliyet Raporu, s.216-217
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GRI 204: Satın Alma Uygulamaları 2016
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Tedarik Zinciri İlişkileri, s.94

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Tedarik Zinciri İlişkileri, s.96-97

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Tedarik Zinciri İlişkileri, s.94-95

204-1 Belirgin operasyon yerlerinde yerel tedarikçilere yapılan harcamaların oranı

Tedarik Zinciri İlişkileri, s.95

GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele 2016

ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER

GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Risk Yönetimi, s.38

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Risk Yönetimi, s.38

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Risk Yönetimi, s.39

205-1 Yolsuzlukla ilgili riskler bakımından değerlendirilen faaliyetler

Risk Yönetimi, s.39

205-2 Yolsuzlukla mücadele politikaları ve
prosedürleri hakkında iletişim ve eğitim

Risk Yönetimi, s.39

205-3 Teyit edilmiş yolsuzluk vakaları ve alınan
önlemler

Risk Yönetimi, s.39

GRI 206: Rekabete Aykırı Davranış 2016
206-1 Rekabete aykırı davranışlara ve faaliyetlere
ilişkin davaların toplam sayısı ve sonuçları

Rekabete aykırı davranış ve faaliyetlere ilişkin dava bulunmamaktadır
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GRI 300 ÇEVRESEL STANDARTLAR SERİSİ 2016

GRI 305: Emisyonlar 2016

GRI 302: Enerji 2016
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.60-62

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.60-62

305-1 Doğrudan sera gazı (GHG) emisyonları
(Kapsam 1)

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.61-62
Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.61-62

Enerji Yönetimi, s.56

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Enerji Yönetimi, s.56

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Enerji Yönetimi, s.56

302-1 Kurum içi enerji tüketimi

Enerji Yönetimi, s.56

302-3 Enerji Yoğunluğu

Enerji Yönetimi, s.57

302-4 Enerji tüketiminin azaltılması

İndikatör kapsamında herhangi bir gözlem olmamıştır.

305-2 Dolaylı sera gazı (GHG) emisyonları
(Kapsam 2)

302-5 Ürün ve hizmetlerin enerji ihtiyaçlarında
azaltımlar

İndikatör kapsamında herhangi bir gözlem olmamıştır.

305-3 Diğer dolaylı sera gazı (GHG) emisyonları
(Kapsam 3)

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.61-62

305-4 Sera gazı (GHG) emisyon yoğunluğu

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.61-62

305-4 EU Modül: Termik (fosil) kaynaklarla yapılan
üretime göre emisyon yoğunluğu

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.61

305-5 Sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.61

305-6 Ozon tabakasını incelten madde (ODS)
emisyonları

ODS emisyonu bulunmamaktadır.

305-7 NOx, SOx, ve diğer belirgin hava emisyonları

Hava Emisyonları, s.63

305-7 EU Modül: Net üretime göre hava emisyon
yoğunluğu

Hava Emisyonları, s.63

305-7 EU Modül 2: Termik kaynaklı net üretime
göre hava emisyon yoğunluğu

Hava Emisyonları, s.63

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Su Yönetimi, s.58-59

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Su Yönetimi, s.58-59

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Su Yönetimi, s.58-59

303-5 Su tüketimi

Su Yönetimi, s.59

GRI 304: Biyolojik Çeşitlilik 2016
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.60-62

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

GRI 303: Su 2018
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Biyolojik Çeşitlilik, s.64-65

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Biyolojik Çeşitlilik, s.64-65

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Biyolojik Çeşitlilik, s.64-65

304-1 Biyoçeşitlilik değeri yüksek olan faaliyet
alanları

Biyolojik Çeşitlilik, s.64-65

304-2 Aktivitelerin, ürünler ve servislerin
biyoçeşitlilik üzerindeki önemli etkileri

Biyolojik Çeşitlilik, s.64-65

304-3 Koruma altındaki ya da eski haline getirilen
habitatlar

Biyolojik Çeşitlilik, s.65

304-4 Faaliyet alanlarında bulunan kırmızı liste ve
ulusal koruma listesi türlerin risk seviyesine göre
toplam sayısı

Biyolojik Çeşitlilik, s.65
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GRI 307: Çevresel Uyum 2016
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Çevresel Yatırım ve Uyum, s.66

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Çevresel Yatırım ve Uyum, s.66

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Çevresel Yatırım ve Uyum, s.66

307-1 Çevre kanunu ve düzenlemelerine uyulmaması

Çevresel Yatırım ve Uyum, s.66
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GRI 400 SOSYAL STANDARTLAR SERİSİ 2016

GRI 404: Eğitim ve Öğretim 2016

GRI 401: İstihdam 2016
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-79

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-79

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-79

401-1 İşe yeni alınan çalışanlar ve çalışan devri

Sosyal Performans Göstergeleri, s.123

401-1 EU Modül: İşten ayrılanların ortalama
kadroda kalma süreleri

Sosyal Performans Göstergeleri, s.123

401-2 Geçici veya yarı zamanlı çalışanlara sağlanmayan ve tam zamanlı çalışanlara sağlanan yan
haklar

Sosyal Haklar, s.81
Hayat sigortası uygulaması ve engellilik ve maluliyet sigortası
olarak ayrı bir sigorta bulunmamaktadır.

401-3 Doğum izni

Sosyal Performans Göstergeleri, s.124

GRI 402: İşgücü/ Yönetim İlişkileri 2016
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

İşgücü/ Yönetim İlişkileri, s.80

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

İşgücü/ Yönetim İlişkileri, s.80

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

İşgücü/ Yönetim İlişkileri, s.80

402-1 Operasyonel değişikliklerle ilgili minimum
ihbar süreleri

İşgücü/ Yönetim İlişkileri, s.80

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.82

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.82

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.82

403-1 Resmi müşterek yönetim– İSG programlarının takibi ve görüş bildiren toplam iş gücü
yüzdesi

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.82

403-2 Bölge ve cinsiyete göre yaralanma türü
kaza sıklık oranları (meslek hastalıkları, kayıp gün
devamsızlık ve işle bağlantılı ölüm vakaları)

İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Kayıp Günler, s.83
Sosyal Performans Göstergeleri, s.125-127

403-3 İş kazası oranı veya meslek hastalığı riski
yüksek olan çalışanlar

İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Kayıp Günler, s.83

403-4 Sendikalarla yapılan resmi sözleşmeler
kapsamındaki sağlık ve güvenliğe ilişkin konular

İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Kayıp Günler, s.83
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103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Eğitim, s.81

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Eğitim, s.81

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Eğitim, s.81

404-1 Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati

Eğitim, s.81
Sosyal Performans Göstergeleri, s.124

404-2 Çalışan gelişimini destekleyen yetenek
yönetimi ve yaşam boyu öğrenim programları

Eğitim, s.81

404-3 Düzenli performans gelişim
değerlendirmelerinden geçen çalışan yüzdesi

Sosyal Performans Göstergeleri, s.125

GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 2016
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-77

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-77

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-77

405-1 Yönetişim organlarının ve çalışanların
çeşitliliği

Sosyal Performans Göstergeleri, s.122

405-2 Taban maaş ve kadınların ücretlerinin
erkeklere oranı

Uygun Çalışma Koşulları, s.77

GRI 406: Ayrımcılığın Önlenmesi 2016

GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2016
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-77

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-77

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-77

406-1 Ayrımcılık vakalarının ve alınan düzeltici
önlemlerin toplam sayısı

Uygun Çalışma Koşulları, s.79

GRI 409: Zorla veya Cebren Çalıştırma 2016
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-77

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-77

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-77

409-1 Zorla veya cebren çalıştırma vakaları
bakımından belirgin risk ettiği belirlenen faaliyetler ve tedarikçiler ve alınan önlemler

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-79
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GRI 400 SOSYAL STANDARTLAR SERİSİ 2016
GRI 413: Yerel Toplum 2016
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.105-107

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.105-107

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.105-107

TABLE 44 Elektrik Üreticileri Sektör Ek Bildirimleri

413-1 Yerel toplum katılımı, etki değerlendirmeleri
ve gelişim programlarının uygulandığı operasyonların yüzdesi

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.105

413-2 Toplum üzerinde gerçek ve potansiyel
olumsuz etkileri olan operasyonlar

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.105

GRI STANDARDI

Raporlama Döneminde herhangi bir siyasi destek sağlanmamıştır.

GRI 416: Müşteri Sağlığı ve Güvenliği 2016
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

Enerji Sektörü Bildirimleri

EU1 - Birincil enerji kaynağına ve regülasyon kapsamına göre kurulu kapasite dağılımı

Çevresel Performans Göstergeleri, s.128

EU2 - Birincil enerji kaynağı ve regülasyon kapsamına
göre net enerji üretimi dağılımı

Çevresel Performans Göstergeleri, s.128

EU3 - Konut, endüstriyel, kurumsal ve ticari müşteri
hesaplarının sayısı

Müşteri İlişkileri, s.100-101

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

Müşteri İlişkileri, s.100-101

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Müşteri İlişkileri, s.100-101

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Müşteri İlişkileri, s.100-101

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

416-1 Sağlık ve güvenlik etkilerinin iyileştirme
amacıyla değerlendirildiği belirgin ürün ve hizmet
kategorilerinin yüzdesi

EU4 - Regülasyon kapsamına göre yer üstü ve yer altı
iletim ve dağıtım hatlarının uzunluğu

Bütün operasyonların İSG değerlendirmeleri sürekli olarak ve
yasal gereklilikler dâhilinde yapılmaktadır.

EU5 - Karbon Ticareti Mekanizmalarına göre CO2 emisyon izinleri veya eşdeğerinin paylaştırılması

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.60-62

416-2 Ürünlerin ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik
etkileri ile ilgili uyumsuzluk vakaları

Raporlama döneminde ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik
etkileriyle ilgili yönetmelikler ile gönüllülük kurallarına göre bir
uyumsuzluk vakası yaşanmamıştır.

GRI 417: Pazarlama İletişimi ve Ürün ve Hizmet Etiketlemesi 2016

Ekonomik Bildirimler
G4-DMA (Eski EU6) - Elektrik erişimini ve güvenilirliğini
sağlamak için yönetim yaklaşımı

Yerli ve Yenilenebilir Kaynaklar ile Üretim, s.67

417-2 Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketlemeyle
ilgili uyumsuzluk vakaları

Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketlemeyle ilgili yönetmeliklere ve
gönüllü kurallara uyumsuzluk vakaları bulunmamaktadır.

EU10 - Enerji kaynağına ve regülasyon kapsamına
göre, uzun vadede öngörülen elektrik talebine karşı
planlanan kapasite

Güvenli ve Sürdürülebilir Enerji Tedariki, s.71

417-3 Reklam, tanıtım ve sponsorluk da dahil
olmak üzere pazarlama iletişimiyle ilgili uyumsuzluk vakaları

Reklam, tanıtım ve sponsorluk dahil olmak üzere pazarlama
iletişimiyle ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyumsuzluk
vakaları bulunmamaktadır.

G4-DMA (Eski EU8) - Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bu faaliyetler için yapılan harcamalar/
planlanan yatırımlar

Zorlu Enerji ve Akıllı Sistemler, s.88-89

EU11 - Termik santrallerin enerji kaynağı ve
regülasyon kapsamına göre ortalama üretim verimliliği

Enerji Yönetimi, s.56

EU12 - Toplam enerjinin yüzdesi olarak iletim ve
dağıtım kayıpları

Enerji Yönetimi, s.56

İnovasyon ve Akıllı Sistemler
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

BİLDİRİMLER

Genel Bildirimler

GRI 415: Kamu Politikası 2016
415-1 Ülkeye ve alıcıya/lehtara göre siyasi
desteklerin toplam değeri

GRI Standartları kapsamında cevaplanan göstergelere ek olarak Zorlu Enerji GRI tarafından tanımlanan
Elektrik Üreticileri (EU-Electric Utilities) Modülünde yer alan ek göstergeler kapsamında da raporlama
yapmaktadır. GRI tarafından G4 Raporlama Kılavuzu kapsamında tanımlanan EU Modül göstergeleri
geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle bazı göstergelerin isimleri GRI G4 tanımlarını içermektedir.

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları

İnovasyon ve Akıllı Sistemler, s.86-87

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

İnovasyon ve Akıllı Sistemler, s.86-87

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

İnovasyon ve Akıllı Sistemler, s.86-87
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EKLER > GRI Standartları İçerik Endeksi

GRI STANDARDI

BİLDİRİMLER

Enerji Sektörü Bildirimleri
Çevresel Bildirimler
EU13 - Faaliyetler kapsamında (veya sonrasında)
rehabilite edilmiş alanların rehabilitasyon öncesi ve
sonrası durumun biyoçeşitlilik yönünden karşılaştırması

Biyolojik Çeşitlilik, s.64-65

Sosyal Bildirimler
G4-DMA (Eski EU14) - Vasıflı işgücünün devamlılığını
sağlamak adına uygulanan programlar ve süreçler

Uygun Çalışma Koşulları, s.76-77

G4-DMA (Eski EU16) - Şirket çalışanları, yüklenici ve
taşeronların sağlık ve güvenliği ile ilgili politikalar ve
şartlar

İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Kayıp Günler, s.83

EU17 - İnşaat, işletme ve bakım faaliyetlerinde
bulunan yüklenici ve taşeron çalışanları tarafından
çalışılan gün sayısı

İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Kayıp Günler, s.83

EU18 - İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olan
yüklenici ve taşeron çalışanlarının yüzdesi

İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Kayıp Günler, s.83

G4-DMA (Eski EU19) - Enerji planlaması ve altyapı
geliştirme ile ilgili karar alma sürecine paydaş katılımı

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.105-107

G4-DMA (Eski EU20) – Halkın "Yer değiştirme" durumundaki etkilerini yönetmeye yönelik yaklaşımlar

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.106

EU22 - Proje türüne göre, fiziksel veya ekonomik olarak
yerinden olmuş insan sayısı ve ödenen tazminatlar

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.106

EU25 - Şirket varlıkları nedeni ile halk arasında
görülen yaralanma ve ölüm sayısı

Hukuki yargılamalar, uzlaşmalar ve bekleyen hukuki hastalık vakaları da
dahil olmak üzere şirket varlıkları nedeni ile halk arasında yaralanma ve
ölüm gerçekleşmemiştir.

G4-DMA (Eski EU23) - Elektrik ve müşteri destek
hizmetlerine erişimi iyileştirmek üzere yürütülen
programlar

Bakanlık ve EPDK’nın elektrik dağıtım ve perakende şirketleri çağrı merkezi
yönetmeliğinde birlikte çalışılmaktadır. Bu alanda TEDAŞ ile teknik anlamda
çalışmalar aktif olarak yürütülmektedir.

G4-DMA (Eski EU24) - Elektrik kullanımı ve müşteri
destek hizmetlerine erişim ve güvenli kullanım için
dil, kültür, okuryazarlık ve engellilik nedeni ile oluşan
bariyerlerin yönetimine ve minimize edilmesine yönelik uygulamalar

Elektrik kullanımı ve müşteri destek hizmetlerine erişim ve güvenli kullanım
için bariyerlerin yönetimine ve minimize edilmesine yönelik uygulamalar
bulunmamaktadır.
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