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Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörüne 
öncülük etme hedefimiz doğrultusunda 
tek santral ile başlattığımız serüvenimizi 
küresel ölçekte sürdürerek büyümeye devam 
ediyoruz. Köklü geçmişimizden aldığımız 
güç ile sürdürülebilir bir gelecek için var 
gücümüzle çalışıyor, tecrübelerimize her 
geçen yıl yenilerini ekliyoruz.
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YÖNETİM MESAJI

Gelişen teknoloji ve dördüncü sanayi devriminin ya-

rattığı yeniliklerle birlikte hızla değişen dünyamız, tarihin 

tanımlanması en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Pandemi 

sebebiyle evde kalmaya zorlandığımız bir süreçte hayatımız 

ve tüketim alışkanlıklarımız değişirken yepyeni bir ekonomi 

modelinin ortaya çıkışına şahitlik ediyoruz. 

Gelişen teknolojilerle birlikte düşen ulaşım maliyetleri-

nin etkisiyle her geçen gün daha da artan uluslararası se-

yahatler sebebiyle Çin’de ortaya çıkan bir virüs hızlıca tüm 

dünyaya yayılıp bir küresel krize sebep olurken, yakın te-

mastan kaçınmayı gerektiren zorlayıcı şartlar aynı zamanda 

beraberinde yepyeni ekonomik fırsatlar da sunuyor.

Dünyada hâlihazırda devam eden büyük bir dönüşüm 

yaşanırken bu süreçte ortaya çıkan söz konusu yeni sos-

yo-ekonomik koşullar, yeni nesil bir ekonomiye doğru iler-

ken dikkat etmemiz gereken birçok farklı, zorlayıcı nokta 

olabileceğini ve bunun tüm sektörleri etkileyebileceğini, 

açıkça gösterdi.

Bu yeni dinamikler çerçevesinde ekonomik koşulları 

şekillendirirken; doğal kaynaklarımız üzerindeki baskının 

artmasına neden olan hızlı nüfus artışı ve küresel iklim krizi 

ile birlikte değişen koşullara ayak uydurabilmek, dünyamızı 

yaşanabilir ve hayatlarımızı sürdürülebilir kılabilmek için 

hem ülkelerin hem de şirketlerin hızlı ve etkin kararlar al-

maları gerekiyor. 

Biz de Zorlu Enerji olarak dünyamızdaki tüm gelişmelerin, 

faaliyetlerimizi sürdürmekte olduğumuz enerji sektörüne 

etkilerini yakından takip ediyor, değişim ve dönüşüme hızla 

adapte oluyoruz. Öncü uygulamalarla sektörümüzün sürdü-

rülebilir gelişimi için önemli adımlar atarken, enerji ihti-

yacını sağladığımız diğer sektörlere ve iş ortaklarımıza da 

katkıda bulunuyoruz. 

Bu salgın sürecinde; geleceğin enerji şirketi olma hede-

fimiz ve her alanda gösterdiğimiz sürdürülebilirlik odaklı 

yaklaşımımız bize önemli bir avantaj sağlıyor. Tüketici bek-

lentilerinin de sürdürülebilir, teknolojik ve inovatif çözüm-

ler odağına kayması bu yaklaşımımızı destekliyor.

Şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir yönetim anla-

yışımız doğrultusunda 2018-2019 raporlama döneminde 

hayata geçirdiğimiz ekonomik, sosyal ve çevresel alanlar-

daki uygulamaları ve bu konulardaki performansımızı içeren 

Sürdürülebilirlik Raporu’muzu siz paydaşlarımıza sunmak-

tan mutluluk duyuyoruz. 

Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 Stratejisi doğrultusunda 

hedef ve stratejilerimizi belirliyoruz. 2018 yılında Sürdürü-

lebilirlik Stratejimizi “2022 Vizyonu” ile gelecek odaklı geli-

şim hedeflerimizi ve değişen ihtiyaçları göz önünde bulun-

durarak tekrar ele aldık ve paydaşlarımızın bilgisine sunduk. 

Aynı zamanda iki yıllık raporlama periyodunda paydaşları-

mızın görüşleri doğrultusunda önceliklendirme analizimizi 

güncelleyerek faaliyetlerimizi öncelikli konular ekseninde 

gerçekleştirdik. 

Değerli Paydaşlarımız,

Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 Stratejisi 
doğrultusunda hedef ve stratejilerimizi 
belirliyoruz. 2018 yılında Sürdürülebilirlik 
Stratejimizi “2022 Vizyonu” ile gelecek odaklı 
gelişim hedeflerimizi ve değişen ihtiyaçları 
göz önünde bulundurarak tekrar ele aldık.

SİNAN AK
Sektör Başkanı

SELEN ZORLU MELİK
Yönetim Kurulu Üyesi
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2019 yılı sonunda Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan 

Avrupa Yeşil Anlaşması (European Green Deal) ile iklim krizi 

ile mücadele, çevre ve yeşil ekonomi konuları çerçevesinde 

dönüştürücü politikaların oluşturulacağı duyuruldu. 2050’ye 

kadar ilk karbon nötr kıta olma hedefi doğrultusunda vurgu-

lanan temiz, ekonomik ve güvenli enerji tedariki ve sürdürü-

lebilir ulaşım modellerine geçişin hızlandırılması planlarına 

Şirket olarak önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyoruz. 

Zorlu Enerji olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımız iş mo-

delimizin merkezinde yer alıyor. Devam eden projelerimizde 

ve yeni yatırımlarımızda enerjide arz güvenliği, rekabet ve 

çevre koruma prensipleriyle hareket ediyoruz. İleri teknolo-

ji ve inovatif çözümler ile yerli ve yenilenebilir kaynakların 

verimli kullanılmasını amaçlıyoruz. Tesislerimiz Endüstri 

4.0’a geçişte Türkiye’ye örnek teşkil ederken yatırımlarımız 

akıllı uygulamalar doğrultusunda şekilleniyor. Yurt içinde 

ve yurt dışında; başta jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisi 

olmak üzere yenilenebilir enerjinin üretim portföyümüzdeki 

payını daha da artırarak kaynak çeşitliliğini geliştirmeyi he-

defliyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) “Yenilenebilir 

Enerji 2019” raporunda Türkiye’nin 2024 yılında; Almanya, 

İspanya, Fransa ve İtalya ile birlikte Avrupa’da yenilenebilir 

enerjide en fazla kurulu güce sahip ilk 5 ülke arasına gire-

ceği, dünya sıralamasında ise 11’inci sıraya yükseleceği ön-

görülüyor. Biz de 2019 yıl sonu itibarıyla yurt içinde %87’si 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan toplam 1.086 MW 

kurulu gücümüzle, ülkemizin düşük karbonlu ve kendine ye-

tebilen bir ekonomiye geçiş yolunda fırsatları değerlendir-

mesine katkı sağlıyoruz.

Enerji kaynaklarının yanısıra karayollarındaki araçların 

karbon salımında önemli bir etkiye sahip olduğunu bili-

yoruz. Dünyada insan kaynaklı karbon salımının yaklaşık 

%20’si yollardaki araçlardan kaynaklanıyor. IEA’nın “Dünya 

Enerji Görünümü 2019” raporuna göre, küresel bazda elekt-

Bu anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirirken; rapor-

lama döneminde dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek 

sürdürülebilirlik bakış açısıyla eylem planlarımızı ve gele-

ceğe yönelik stratejilerimizi gözden geçiriyoruz. Dünyadaki 

büyük ekonomik gelişmelerin sürdürülebilirlik odaklı hedef-

leri de etkileyeceği öngörüsüyle, ekonomik analizlerimizi 

sosyal, toplumsal ve çevresel etkilerle birlikte değerlendi-

riyoruz.

 

Bu çerçevede 2018 ve 2019 yıllarında dünyanın en bü-

yük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki ticari sorunlar 

dünya ekonomisini önemli şekilde etkilediğini gözlemledik. 

Brexit sürecini 2020 yılı sonuna kadar tamamlayacağını 

açıklayan Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında yapıla-

cak yeni ticaret anlaşmalarının da bölge ekonomisinde etki 

oluşturacağını öngörüyoruz. Dünya genelinde ve ülkemizde-

ki ekonomik dalgalanmalara rağmen sürdürülebilirlik odaklı 

tüm hedeflerimizi gerçekleştirirken aynı zamanda 2018 yı-

lında bir önceki yıla kıyasla %82’lik bir büyüme kaydederek 

Zorlu Enerji tarihindeki en yüksek değer olan 1.854 milyon 

TL’lik FAVÖK değerine ulaştık. 2019 yılında da performansı-

mızı istikrarlı bir şekilde sürdürerek bu değeri 2.034 milyon 

TL’ye taşıdık. Aynı zamanda, 2018-2019 yıllarında yaklaşık 

1.888 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdik.

Bu süreçte sürdürülebilirlik odaklı birçok ilke de imza 

atmayı başardık. 2017 yılı itibarıyla yaygınlaşmaya baş-

layan, sürdürülebilir proje ve şirketlerin desteklenmesi 

amacıyla ortaya çıkan yeşil krediler kapsamında 2018 

yılında Garanti Bankası ile bir anlaşmaya imza attık. Ger-

çekleştirdiğimiz Yeşil Kredi Anlaşması (Green Loan) dünya 

genelinde beşinci, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. 

Sürdürülebilir şirketlerden biri olarak ülkemize örnek olan 

bu anlaşma ile çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki 

performansımızı iyileştirirken finansman maliyetimizi de 

düşürmüş olacağız.

rikli araç sayısı 5 milyonu aşmış durumda. Raporda 2030 

yılında yıllık elektrikli araç satışının 44 milyona, yollardaki 

toplam elektrikli araç sayısının ise 250 milyona ulaşabile-

ceği öngörülüyor. Yapılan projeksiyonlar farklılık gösterse 

de Türkiye’de 2030 yılı itibarıyla 2,5 milyon civarında elekt-

rikli araç ve 1 milyonun üzerinde de şarj istasyonu olacağı 

tahmin ediliyor.  Biz de Zorlu Enerji olarak bu gelişmelerle 

paralel olarak Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonlarının 

yaygınlaşması için önemli yatırımlarda bulunuyor, ülke-

mize bu konuda öncülük ediyoruz. 2018 yılında kurduğu-

muz Zorlu Energy Solutions (ZES) şirketimizle şehir içinde 

ve şehirlerarası yollarda hızlı şarj istasyonları kurulumu 

çalışmalarına başladık. 2019 yıl sonu itibarıyla toplamda 

149’dan fazla şarj istasyonu kurarak %35’lik pazar payına 

ulaştık. 

İş geliştirme yatırımlarına ek olarak faaliyetlerimizin 

çevresel etkisini azaltmak için de yatırımlarımızı sürdürü-

yoruz. Raporlama döneminde yaklaşık 5 milyon TL tutarında 

çevresel yatırım gerçekleştirdik. CDP İklim Değişikliği ve Su 

Yönetimi raporlamalarımızı düzenli olarak devam ettirdik. 

Sürdürülebilirlik alanında sektörümüzde birçok ilke imza 

atan bir şirket olarak Borsa İstanbul’un Kasım 2019-Ekim 

2020 dönemi için açıkladığı Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dör-

düncü defa dahil olmaya hak kazanarak endekste bulunan 56 

şirket arasında yer aldık. 

Dünya Ekonomi Forumu tarafından yayınlanan Endüstri 

Cinsiyet Uçurumu raporuna göre faaliyetlerimizi sürdür-

düğümüz enerji sektörü, kadın çalışanların en az olduğu 

sektörlerden biri. Toplumsal gelişimin ve iş hayatında 

ilerlemenin ancak kadının güçlenmesiyle sağlanabileceği 

bilinciyle Zorlu Enerji olarak kadın istihdamını artırmanın 

da ötesinde iş hayatında kadının rolünü güçlendirmek için 

çalışıyoruz. Bu anlayışla, Akıllı Hayat 2030 Stratejisi kap-

samında toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak 

üzere Eşit Bi’Hayat programını başlattık. Bu çerçevede UN 

Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının 

Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Princip-

les-WEPs) imzaladık. Yönetim mekanizmalarında daha faz-

la kadın olmasını hedeflediğimiz yaklaşımımızın yanısıra 

şirketlerin karar mekanizmalarında, yönetim kurullarında 

ve üst yönetiminde kadın oranının %30’a yükseltilmesini 

amaçlayan Yüzde 30 Kulübü’nü ve faaliyetlerini destekli-

yoruz. Bu hedefler doğrultusunda kadın ve erkek üst düzey 

yöneticilerimizden oluşan bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Komitesi kurduk. Bu komitemizin öncülüğünde, toplumsal 

cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarımızı her geçen gün 

daha da geliştirmeye devam edeceğiz.

Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ve si-

vil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız iş birlikleri aracılığıyla 

faaliyet gösterdiğimiz bölgeler başta olmak üzere toplumun 

ihtiyaçlarına destek oluyoruz. Eğitim, sağlık, kültür ve spor 

gibi farklı alanlarda gelişimi teşvik ediyoruz. 2018-2019 ra-

porlama döneminde toplumsal yatırım projelerine 5,5 mil-

yon TL kaynak sağladık.

Zorlu Enerji olarak, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılama-

ya devam etmeye yönelik bir sözümüz var. Geleceğin enerji 

teknolojilerini bugünden tasarlayıp hayata geçiren yeni ne-

sil enerji şirketi olarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi 

odağına alan çalışmalarımızla ülkemize değer katarak bu 

sözümüzü tutmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, günden güne hızımızı artırarak devam ettiği-

miz bu yolda bize destek olan ve emeği geçen tüm çalışan-

larımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımıza teşekkürlerimizi 

sunarak, altıncı Sürdürülebilirlik Raporu’muzu beğeniyle 

okumanızı diliyoruz.

Saygılarımızla,
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Zorlu Enerji’nin 6. Sürdürülebilirlik Raporu, 
2018-2019 dönemine ait Türkiye faaliyetlerini kapsamaktadır.

RAPOR HAKKINDA
GRI 102-46

Esra Çakır

Tamer Soylu

Sevi Yüzbaşıoğlu 

esra.cakir@zorlu.com

tamer.soylu@zorlu.com

sevi.yuzbasioglu@zorlu.com

Kurumsal İletişim Müdürü

Çevre ve Kurumsal Sorumluluk Kıdemli Yöneticisi 

Kurumsal İletişim Yöneticisi
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 Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin (Zorlu Enerji) kurulması 

ile birlikte 1993 yılında enerji sektörünün farklı alanların-

da hizmet vermeye başlayan Şirket’in, 2018 yılında beşinci 

Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlamasının ardından, 1 Ocak 

2018 - 31 Aralık 2019 dönemine ait ekonomik, çevresel ve 

sosyal performansının yer aldığı altıncı Sürdürülebilirlik Ra-

poru, paydaşlarının bilgisine sunuluyor.

İki yıllık dönemi kapsayacak şekilde düzenli periyotlar ha-

linde yapılan sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında, 

Şirket’in faaliyetleri ve performansı şeffaf bir şekilde pay-

laşılıyor. 

İç ve dış kilit paydaşların görüşlerini ortaya koymak için 

yapılan anket çalışması ile Rapor’a girdi olacak öncelikli 

konuların belirlenmesi amacıyla Önceliklendirme Analizi 

gerçekleştirildi. Analiz sonrasında ortaya çıkarılan Önce-

liklendirme Matrisi, paydaş görüşlerinin değerlendirildiği 

Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmasıyla son haline getirildi.

Rapor GRI Standartları: Temel seçeneğine uyumlu olarak ha-

zırlanmıştır. 

*Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact – UNGC) kapsamındaki bildirimlerimizi Raporumuzun Ekler bölümünde yer 
alan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Prensipleri tablosunda bulabilirsiniz.

Rapor kapsamında sunduğumuz tüm veriler; istikrarlı çalışma anlayışımız ve öngö-
rülü yaklaşımımıza ayna tutuyor. Gösterdiğimiz gayret ile her geçen yıl ekonomik, 
çevresel ve sosyal alanlarda performansımızı iyileştirerek etkileşimde olduğumuz 
her bölgede, paydaşlarımızın görüş ve beklentilerini göz önüne alarak faaliyet gös-
terdiğimiz enerji sektörüne öncülük etme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.

Rapor aynı zamanda, Zorlu Enerji olarak 2020 yılının ilk 

çeyreğinde imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel 

İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact - UNGC) 

İlerleme Bildirimimiz olma özelliğini taşıyor.*  Zorlu Holding 

Akıllı Hayat 2030 Hedefleri çerçevesinde oluşturduğumuz 

hedeflerimizi ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı 

ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 

katkılarımızı içeriyor.

Şirket’in kurumsal profili çerçevesinde yurt dışı yatırımları-

na dair genel bilgiler sunulsa da, yurt dışı operasyonlarına 

dair çevresel ve sosyal veriler raporlama kapsamı dışında 

bırakıldı. Ayrıca, yasal düzenlemeler gereği, Zorlu Enerji ça-

tısı altında faaliyet gösteren elektrik ve doğal gaz ticareti ve 

dağıtımı yapan şirketlere dair veri ve bilgiler de raporlama 

kapsamı dışında tutularak, raporda paylaşılan performans 

verilerine dahil edilmedi.

Zorlu Enerji’nin altıncı Sürdürülebilirlik Raporu’nun hazır-

lanması sürecinde EY Türkiye İklim Değişikliği ve Sürdürüle-

bilirlik Hizmetleri Ekibi danışmanlık sağladı.

GRI 102-46
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ZORLU ENERJİ
> Kurumsal Profil

Zorlu Enerji, elektrik ve buhar üretimi ile bunların satışı başta olmak üzere; elektrik ticareti, elektrik dağıtımı, solar panel 

satışı ve kurulumu, doğal gaz ticareti ve dağıtımı, santrallerin inşası ve işletim-bakımı, akıllı sistemler, elektrikli araç şarj 

istasyonları ağı olmak üzere enerji sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet göstermekte ve hizmet vermektedir.

Zorlu Enerji, 1993 yılında Zorlu Holding AŞ (“Zorlu Holding”) ve Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ (“Korteks”) tarafından 

kurulmuştur. Genel merkezi İstanbul’da bulunan Şirket, şu anda Zorlu Holding tarafından yönetilmekle birlikte çeyrek asrı 

aşkın süredir enerji sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor.

Zorlu Enerji, yurt içi ve yurt dışı faaliyet alanlarında; yüksek kapasiteli üretim gücü, nitelikli insan kaynağı, dengeli üretim 

portföyü, kaynak çeşitliliği ve yenilikçi çözümler üretme yetkinliği ile piyasadaki güçlü konumunu korumakla birlikte, operas-

yonel gücünü küresel enerji dönüşümünün kalıcı ve öncü bir parçası olmak için kullanıyor.

Küresel ölçekte başarılara imza atan Zorlu Enerji, yurt dışı yatırımlarını hızla artırmaya devam ediyor. İlgili yurt dışı yatırım-

ları, 2018 – 2019 döneminde gerçekleşen diğer faaliyetlerle birlikte “Raporlama Dönemindeki Önemli Değişiklikler” başlığı 

altında 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.

Ortaklar Nominal Pay Tutarı (Bin TL) Sermayedeki Payı (%)

Zorlu Holding AŞ 974.478 48,72

Korteks Mensucat San. ve Tic. AŞ 350.949 17,55

Halka Açık (*) 639.623 31,98

Diğer 34.950 1,75

TOPLAM 2.000.000 100,00

(*) 329.207 bin TL tutarındaki ve toplam sermayenin %16,46’sına denk gelen kısmı Zorlu Holding’e ait payları ifade etmektedir.

Tablo 1 31 Aralık 2019 itibarıyla Zorlu Enerji’nin ortaklık yapısı ve sermaye dağılımı

2019 yıl sonu itibarıyla  739 MW Yurt İçi Kurulu Güç 

Jeotermal enerjide 

4 santral ve 305 MW 
kurulu güçle Türkiye’nin jeotermal 

enerji üretiminin %25’inden 
fazlasını tek başına temsil etme

Zorlu Enerji, dört yıl üst üste 

BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde gönüllü olarak 
yer almaya hak kazandı.

165 MW’lık kurulu gücüyle 
Türkiye’nin en büyük jeotermal 
enerji santrali Kızıldere III

First Solar Inc. ile yapılan 
anlaşma sonucu markanın; 

26 ülkede tek yetkili 
solar PV Paneli distribütörü

%87’si 
Yenilenebilir
Enerji 
Kaynaklarına Dayalı 
Kurulu Güç Oranı 

K I Z I L D E R E  I I I

‘Kızıldere III JES - Daha Fazla Jeotermal Enerji 
Daha Fazla Güç’ videomuza yan taraftaki 
karekodu taratarak ulaşabilirsiniz.
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ZORLU ENERJİ 

> Şirketler ve Faaliyet Alanları 
GRI 102-45

Bağlı ortaklıklar Temel faaliyet konusu Ülke

Rotor Elektrik Üretim AŞ Elektrik üretimi Türkiye

Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ Elektrik üretimi Türkiye

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ Elektrik üretimi Türkiye

Zorlu Enerji Pakistan Ltd. Elektrik üretimi Pakistan

Zorlu Wind Pakistan (Private) Ltd. Elektrik üretimi Pakistan

Zorlu Solar Pakistan (Private) Ltd. Elektrik üretimi Pakistan

Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ Elektrik üretimi Türkiye

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ Elektrik üretimi Türkiye

Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ Elektrik üretimi Türkiye

Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ Elektrik üretimi ve panel ticareti Türkiye

Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ Elektrik ticareti Türkiye

Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ Elektrik dağıtımı ve perakende satışı Türkiye

Zorlu Enerji İsrail Ltd. Elektrik üretimi İsrail

Zorlu Renewable Pakistan (Private) Ltd. Elektrik üretimi Pakistan

Zorlu Sun Power (Private) Ltd. Elektrik üretimi Pakistan

İştirakler Temel faaliyet konusu Ülke

Solad Energy Ltd. Elektrik üretimi İsrail

Dorad Energy Ltd. Elektrik üretimi İsrail

Ezotech Electric Ltd. Elektrik üretimi İsrail

Zorlu Enerji Grubu’nun yurt içinde ve yurt dışında faaliyet 
gösteren santralleri baz alındığında 2019 yıl sonu itibarıyla 
toplam kurulu gücü 1.085 MW’tır.

Tablo 2 Şirket’in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri

Santral Yeri Türü

Elektrik 
Üretim 
Kapasitesi 
(MW)

Buhar 
Üretim 
Kapasitesi 
(Ton/Saat)

Doğrudan 
ve Dolaylı 
Ortaklık Payı 
(%)

Doğal Gaz   99,8 239,5  

Lüleburgaz Lüleburgaz, Kırklareli Kojenerasyon Doğal Gaz 49,5 209,5 100

Bursa Bursa OSB Kombine Çevrim Doğal Gaz 34,3 - 100

Yalova Altınova, Yalova Kojenerasyon Doğal Gaz 15,9 30 100

Rüzgar   215,3  -  

Gökçedağ (Rotor) Osmaniye Rüzgar 135  - 100

Sarıtepe* Osmaniye Rüzgar 57  - 100

Demirciler* Osmaniye Rüzgar 23,3  - 100

Hidroelektrik   118,9  -  

Tercan Erzincan Hidroelektrik (Rezervuarlı) 15  - 100

Kuzgun Erzurum Hidroelektrik (Rezervuarlı) 20,9  - 100

Ataköy Tokat Hidroelektrik (Rezervuarlı) 5,5  - 100

Mercan Tunceli Hidroelektrik (Kanal Tipi) 20,4  - 100

Çıldır Kars Hidroelektrik (Rezervuarlı) 15,4  - 100

İkizdere Rize Hidroelektrik (Kanal Tipi) 24,9  - 100

Beyköy Eskişehir Hidroelektrik (Kanal Tipi) 16,8  - 100

Jeotermal   305  -  

Kızıldere I Denizli Jeotermal 15  - 100

Kızıldere II Denizli Jeotermal 80  - 100

Kızıldere III Denizli-Aydın Jeotermal 165  - 100

Alaşehir I Manisa Jeotermal 45  - 100

TOPLAM   739,0 239,5  

Tablo 3 Şirket’in Türkiye’de faaliyet gösterdiği santraller bazında kurulu gücü

*Sarıtepe ve Demirciler Santrallerinin sahibi olan Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ hisselerinin tamamının Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ’nin %100 
bağlı ortaklığı olan İmbat Enerji AŞ’ye satışı için 23 Aralık 2019 tarihinde İmbat Enerji AŞ ile Zorlu Enerji arasında Hisse Alım Anlaşması imzalanmış, satış 
işlemi 5 Şubat 2020’de tamamlanmıştır.

GRI 102-45
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ZORLU ENERJİ > Şirketler ve Faaliyet Alanları 

Santral (*) Yeri Türü
Toplam 
Elektrik Üretim 
Kapasitesi (MW)

Buhar Üretim 
Kapasitesi 
(Ton/Saat)

Doğrudan ve 
Dolaylı Ortaklık 
Payı (%)

Doğal Gaz 1.030,9

Dorad İsrail Kombine Çevrim Doğal Gaz 840 - 25

Ashdod İsrail Kojenerasyon Doğal Gaz 64,54 40 42,15

Ramat Negev İsrail Kojenerasyon Doğal Gaz 126,4 70 42,15

Rüzgar   56,4  

Jhimpir Pakistan Rüzgar 56,4 100

TOPLAM  1.087,3 110  

Tablo 4 Grubun yurt dışında kurulu santralleri

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

Zorlu Enerji Grubu olarak, yatırımlarımızı geleceğe katkı sağlama 
amacıyla şekillendiriyor, bünyemizdeki tüm enerji santrallerinde, ulusal 
ve uluslararası standartlara uygun olarak çevreye ve doğaya karşı 
sorumlu bir şekilde enerji üretiyoruz. 

Zorlu Enerji, faaliyet gösterdiği enerji sektöründe sunduğu çeşitli hizmetlerle, sahip olduğu geniş müşteri portföyü ile et-

kileşimde bulunuyor. Perakende, gıda, sağlık, enerji, sanayi ve turizm sektörlerine entegre hizmet sunan Şirket’in müşteri 

portföyünde; konutlar, siteler, hastaneler, alışveriş merkezleri, süpermarketler, oteller, okullar ve sanayi kuruluşları yer alı-

yor. 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.

> Müşteriler

2018 yılında Zorlu Enerji çatısı altında istihdam edilen personel sayısı 2.343, 2019 yılında istihdam edilen personel sayısı ise 

2.316 olarak bildirildi. Rapor kapsamındaki faaliyet alanlarımızda ise 2018 yıl sonu itibarıyla 1.017, 2019 yıl sonu itibarıyla 

ise 922 personelimiz bulunuyor.

> OrganizasyonGRI 102-45
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ZORLU ENERJİ 

> Ekonomik Performans

8 . 3 6 1 . 1 3 6

Zorlu Enerji olarak, yer aldığımız sektörün öncülerinden biri 

olmamız sebebi ile enerji arzı, yenilenebilir enerji yatırımla-

rı ve enerji verimliliği gibi konularda sunduğumuz hizmetle-

ri sürdürülebilir kılmak için güçlü bir ekonomik performans 

göstermemiz gerektiğinin farkındayız. 

Bu farkındalık ile çalışmalarımıza devam ederek, 2018-2019 

dönemini; global bazda zor yıllar olmasının yanı sıra yurt 

içinde devam eden ekonomik zorluklara rağmen, faaliyet 

kârlılığı açısından başarılı sonuçlarla tamamladık. Bununla 

birlikte Şirketimizin 2018 yılındaki toplam yatırım harcama-

ları 812 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu harcamanın büyük 

bir kısmı Kızıldere III JES Projesi için yapılan yatırımlar ile 

elektrik dağıtım ve doğal gaz dağıtım alanlarında mevcut 

altyapının iyileştirilmesi, genişletilmesi ve müşterilere 

sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi için yapıldı. 2019 

yılında yaptığımız toplam yatırım tutarı ise 1.057 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Bu yatırımların büyük bir kısmını elektrik 

dağıtım ve doğal gaz dağıtım alanlarında mevcut altyapının 

iyileştirilmesi, genişletilmesi ve müşterilere sunulan hizmet 

kalitesinin yükseltilmesi için yapılan yatırımlar oluşturuyor.

2018 yılında bir önceki yıla göre %82’lik büyüme kaydede-

rek tarihsel olarak en yüksek değer olan 1.854 milyon TL’lik 

FAVÖK değerine ulaştık. 2019 yılında ise bu değer 2.034 mil-

yon TL olarak istikrarlı artışını sürdürdü. 

Tablo 5 Zorlu Enerji Grubu Faaliyetleri Sonucu 2018 ve 2019 Yıllarında Yaratılan Ekonomik Değer (Bin TL)

 2018 2019

Üretilen Doğrudan Ekonomik Değer (Ciro) 5.970.314 8.361.136

Toplam Dağıtılan Ekonomik Değer 5.712.358 8.539.223

İşletme Giderleri 4.528.492 6.831.896

Devlete Sağlanan Faydalar 14.533 82.607

Yatırımcı ve Hissedarlara Sağlanan Faydalar 68 -

Finans Kuruluşlarına Sağlanan Faydalar 998.660 1.397.627

Topluma Sağlanan Faydalar (Bağış) 1.973 2.892

Çalışan Ücretleri 168.632 224.201

Elde Tutulan Ekonomik Değer 257.956 -178.087

(*) Şirket’in 2018 ve 2019 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

İklim değişikliği, neden olduğu olağanüstü hava koşulları ve 

afetler dolayısıyla Zorlu Enerji dahil diğer tüm kurumlar için 

risk yaratıyor. Zorlu Enerji olarak bu riskleri, Sürdürülebilir-

lik Komitesi çalışmalarımız için hazırlanan “Sürdürülebilirlik 

Riskleri Anketi”miz kapsamında, “İklim Değişikliği ve Coğrafi 

Konum” başlığı altında ele alıyoruz.

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. Küresel ik-

lim değişikliğinin şiddetlendirdiği afetlerin meydana gelme-

sinde, tehlike ve tehlikenin doğuracağı olaydan riske girebi-

lecek bir şeylerin ya da bir canlı topluluğunun varlığı olarak 

iki temel faktör rol oynuyor. Aşırı hava koşulları elektrik 

üretiminde ve dağıtımında verimliliği doğrudan etkiliyor, 

dağıtım hatlarının afetlerle zarar görmesi başta olmak üzere 

zincirleme bir çok zarara sebep olabiliyor. 

İklim değişikliği, küresel ısınmaya neden olan bir numara-

lı faktör. Ne yazık ki, küresel ısınmayı tümüyle durdurmak 

mümkün değil. Bu doğrultuda; iklim değişikliğinin yol açaca-

ğı olumsuzlukları azaltmak bize düşen en büyük görev. 

21. yüzyılın ana zorluklarından biri olan iklim değişikliği, 

beraberinde getirdiği zorluklarla beraber hayatımızın her 

noktasında etkisini gösteriyor. Bu zorlukların temelinde 

enerji tüketimi ve fosil yakıtlara olan bağımlılık yer alıyor. 

İklim değişikliğinin yol açacağı olumsuzları azaltmak için 

enerjiyi verimli kullanmak, yenilenebilir enerji kaynakları-

nın kullanımına odaklanmak gerekiyor. 

Enerji sektörü özelinde, elektrik üretim tesislerinin coğ-

rafi konumları da iklim değişikliğinin neden olduğu afet 

ve olumsuzlukların etkilerini artırıyor. İklim değişikliği su 

kaynaklarının azalmasına yol açıyor ve coğrafi konuma göre 

su kaynaklarına uzaklık, riskin seviyesini artırıyor. Su kay-

naklarının, üretim sürecinin kilit taşı olduğu düşünüldüğün-

de enerji santrallerinin büyük çoğunluğunda yeni yatırım 

bölgeleri değerlendirilirken suya erişebilme imkanı büyük 

önem taşıyor.

İklim değişikliği risk ve fırsatlarını değerlendirirken genel 

olarak; “iklim analizi”, “risk ve etkileri belirleme”, “karar 

analizi ve destek”, “kurumsal politika araştırmaları” ve “ka-

pasite geliştirme” adımlarının takip edilmesi öneriliyor.

Bu adımların takip edilmesi ile iklim değişikliğinin yarattığı 

etkileri entegre bir bakış açısıyla yönetiyor, çeşitli projek-

siyonlar ile mercek altına alarak Şirket için yarattığı etkiyi 

ölçümlüyoruz. Saha risk-fayda analizleri ve sahadan gelen 

yorumların takibinin yapılması ve İklim Değişikliği ile Müca-

dele kapsamında, yüksek teknolojiye yatırım yaparak enerji 

verimliliğinin sağlanmasını amaçlıyor, konuya dair raporla-

ma ve sertifikasyon süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştiril-

mesi için güncel küresel uygulamaları odağımıza alıyoruz.

C D P -

C A R B O N 

D I S C L O S U R E 

P R O J E C T

 > 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 ve doğrulanması

 > ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı ile su ayak izi hesaplanması ve doğrulanması

 > 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 Üyeliği

 > TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyeliği

İlgili başlıca uygulamalarımız:

- 2 0

- 1 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

0

°C 

2 ° C  C H A L L A N G E  C O M M U N I Q U E



24 > ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2018 / 2019 ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2018 / 2019  < 25

> ZORLU ENERJİ’NİN PROJELERİNE AB’DEN YAKLAŞIK 3,5 MİLYON AVRO DESTEK

> KIZILDERE III JES’İN II. ÜNİTESİ DEVREYE ALINDI

> İKİZDERE HES’TEKİ KAPASİTE ARTIRIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANARAK SANTRALDE YENİDEN ÜRETİME BAŞLANDI

> LÜLEBURGAZ DOĞAL GAZ SANTRALİ’NDE İNŞA EDİLEN YENİ BUHAR KAZANI İŞLETMEYE ALINDI

> DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ZORLU GRUBU’NDAN DEVRALINMASI

> FİLİSTİN’DE GÜNEŞ SANTRALİ PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ANLAŞMA YAPILDI

> KAZAKİSTAN’A 50 MW GÜCÜNDE GÜNEŞ SANTRALİ YATIRIMI

> ELEKTRİK DAĞITIM YATIRIMLARINA ULUSLARARASI FİNANSMAN DESTEĞİ

> GARANTİ’DEN ZORLU ENERJİ’YE TÜRKİYE’NİN İLK “YEŞİL KREDİ”Sİ

> ZORLU ENERJİ’YE KİRA SERTİFİKASI İHRACIYLA BONDS & LOANS ÖDÜLÜ

> HIZLI ŞARJ NOKTALARIYLA KESİNTİSİZ SEYAHAT

> ZORLU SOLAR, FIRST SOLAR’IN YENİ NESİL PANELİNİ SOLAREX’TE SERGİLEDİ

> ZORLU ENERJİ SEKTÖRÜNDE SU AYAK İZİNİ HESAPLATAN İLK ENERJİ ŞİRKETİ OLDU

> ZORLU ENERJİ GECO PROJESİ’NİN ORTAKLARINDAN BİRİ OLDU

> OEPSAŞ VE ZORLU ELEKTRİK, ZORLU ENERJİ ADIYLA FAALİYET GÖSTERMEYE BAŞLADI

> ZORLU ENERJİ, DOĞAL GAZ DAĞITIM VE RÜZGAR ENERJİSİ ŞİRKETLERİNİN SATIŞI İÇİN BANKALARI YETKİLENDİRDİ

> ZORLU ENERJİ’NİN OSMANGAZİ BÖLGESİ’NDEKİ SATIŞ OFİSLERİ “YEŞİL OFİS” SEÇİLDİ

> FORTUNE TÜRKİYE VE DATA EXPERT İŞ BİRLİĞİNDE BELİRLENEN EN ETKİN 50 CFO’DAN BİRİ: ELİF YENER

> ZORLU ENERJİ, İNSANA SAYGI ÖDÜLÜ’NÜN 7. KEZ SAHİBİ OLDU

> ZORLU ENERJI’DEN “EŞİT Bİ’HAYAT” ÇAĞRISI 

> FİLİSTİN’İN ELEKTRİĞİ ZORLU ENERJİ’DEN

> ZORLU ENERJİ, GÜÇLÜ SERMAYE YAPISIYLA BÜYÜMEK İÇİN ZORLU RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİMİ AŞ’NİN SATIŞI İÇİN ANLAŞMA İMZALADI

> ÇUMRA GÜNEŞ ENERJİSİ VE ÜRETİM AŞ SATILDI

> ASHDOD VE RAMAT NEGEV DOĞAL GAZ SANTRALLERİNİN PROJE FINANSMAN ANLAŞMALARI YENİLENDİ

> ZORLU ENERJİ BONDS&LOANS ÖDÜLÜ’NÜ 2. KEZ KAZANDI

> OSMANGAZİ EDAŞ’A EMEA FINANCE’DEN İKİ ÖDÜL 

> ELEKTRİK TİCARETİ İÇİN ZORLU TRADE ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ AŞ KURULDU

> ELEKTRİKLİ ARAÇ SEKTÖRÜNDEKİ FAALİYETLER İÇİN ZES DİJİTAL AŞ KURULDU

> TEKKEHAMAM II JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ İÇİN ÖNLİSANS BAŞVURUSU YAPILDI

> İSRAİL’DE GES ŞİRKETİ HİSSESİ ALINDI

> ZORLU ENERJİ “TOPLUMA HESAP VEREBİLEN” İLK ELEKTRİK ÜRETİM ŞİRKETİ OLDU

> JEOTERMAL KAYNAKLARI YÖNETİMİ LİDER ÖDÜLÜ ZORLU ENERJİ’NİN OLDU

> JEOTERMAL OSCAR’I ALAŞEHİR I JES İLE ZORLU ENERJİ’NİN YÜKSEK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE DIAMOND ÖDÜLÜ

> ZORLU ENERJİ’NİN ESKİŞEHİR OFİSİ TÜRKİYE’NİN İLK İSG YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI’NI ALDI

ZORLU ENERJİ 

> Raporlama Dönemindeki 
Önemli Gelişmeler

B O N D S  &  L O A N S

A C E  A W A R D S

2018-2019 Raporlama Dönemindeki Önemli Gelişmelere dair detayları 2018 ve 2019 yıllarına ait Zorlu Enerji Faaliyet Raporlarında bulabilirsiniz.
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KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Stratejisi, Zorlu Holding ile 
uyumlu olacak şekilde 7 ana başlıkta ele alınıyor. 

Raporun temelini oluşturan 2018-2019 yılı öncelikli konuları, 
Önceliklendirme Analizi çalışmalarının gerçekleştirilmesi 
sonucu belirlenerek raporda yerini aldı.

> Misyon, Vizyon ve Değerler
Vizyonumuzu “operasyonel etkinliğin, büyümenin ve mevzuatsal uyumun sağlanması ile tüm paydaşlar için sürdürüle-

bilir bir değer oluşturmak”, misyonumuzu ise “çevreye uyumlu, güvenli, kaliteli, sürdürülebilir enerji üretmek ve dağıt-

mak; etkin pazar ve müşteri odaklı çalışmalarla tüm paydaşları için değer yaratmak” kavramları oluşturuyor.
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KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI 

> Kurumsal Yönetişim  

Zorlu Enerji olarak kurumsal yönetim anlayışımızın temeli-

ni; şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri 

oluşturuyor. Bu ilkeler ışığında, Şirket genelinde yönetim 

yapılarının etkileşimde olduğu tüm kesimlere güven veriyo-

ruz.

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 mekanizma-

ları kurarak kurumsal yönetim uygulamalarını entegre bir 

şekilde devam ettirdik. Yönetim Kurulu’nun etkinliğini ba-

ğımsız üyeler ile artırarak Yönetim Kurulu’na bağlı komiteler 

yoluyla pekiştirilmesini hedefledik.

Zorlu Enerji olarak, kadınların iş hayatında söz sahibi olması 

gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, “Yönetim Kurullarında 

en az %30 kadın temsiliyetini” hedefleyen %30 Kulübü plat-

formuna üyeyiz. Akılllı Hayat 2030 Hedefleri çerçevesinde 

belirlenen ‘Üst Yönetim’de %20 kadın çalışan oranı’ hedefi-

miz doğrultusunda; Yönetim Kurulu’nda yer alan kadın sayı-

sını 2019 yılında 1’den 2’ye yükselttik. Bir önceki raporlama 

döneminde 2 olan bağımsız üye sayısını ise, 1’i kadın olmak 

üzere 3’e çıkarttık. 2019 yıl sonu itibarıyla Yönetim Kurulu’n-

da 9 üye yer alıyor. 

Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri ilgili yasal düzenleme-

ler ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) “Kurumsal Yö-

netim İlkeleri” ile uyumlu şekilde yürütüyor, zorunluluk arz 

etmeyen ilkelerin birçoğunu ise faaliyetlerimize sağladığı 

katkının bilinciyle gönüllü olarak benimsiyoruz. Kurumsal 

Yönetim İlkeleri’ne sağladığımız uyumluluk seviyesini artır-

mayı amaçlayarak yönetim alanında en yüksek standartlara 

ulaşmayı hedefliyoruz.

Ekonomik, çevresel ve sosyal performansımıza paralel ola-

rak yönetim uygulamalarından Yönetim Kurulu sorumlu iken 

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Başkanlığı görevi farklı 

kişiler tarafından yerine getiriliyor. Zorlu Enerji İcra Başka-

nı (CEO), günlük faaliyetlerin idare ve koordinasyonundan en 

geniş anlamda, tam yetkili ve sorumlu olan kişidir. Yönetim 

Kurulu Başkanı icrai bir göreve sahip değildir. Kritik konu-

ların yönetimi sürecinde ise öncelikle ilgili Genel Müdür ve 

Genel Müdür Yardımcılarının yazılı ve sözlü görüşleri derle-

nerek CEO’ya iletilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nde yer alan bağım-

sızlık kriterlerini karşılayan bağımsız üyeler, şirketler hak-

kında 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, aldık-

ları sorumluluklar, sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyim 

gibi özellikler dikkate alınıyor. Aynı zamanda, ücretlendir-

me esaslarının ve ölçütlerinin belirlenmesinde Şirketimizin 

uzun vadeli hedefleri de dikkate alınıyor.

ŞİRKETİN DİĞER ÜST YÖNETİM ÜYELERİ;

İbrahim Sinan Ak Sektör Başkanı

Fuat Celepci Elektrik ve Gaz Dağıtım Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür

Aydın Akat Endüstriyel Proje ve Uygulamalardan Sorumlu Genel Müdür

Ali Kındap Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür

Elif Yener Mali İşler Genel Müdürü

İnanç Salman Ticaret Direktörü

Servet Bahadır Kamu İlişkileri Direktörü

Evren Evcit Zorlu Solar ve Yurtdışı Yatırımlar Direktörü

Nihat Türksever Yatırımlar, Planlama ve 

İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Yusuf Ünlü Jeotermal Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Recep Arslantay Doğal Gaz Grubu Genel Müdür Yardımcısı

Erdinç Çetin Finansman Genel Müdür Yardımcısı

Seher Deniz Bilgin İnsan Kaynakları Direktörü

Özdemir Manavcı Muhasebe Genel Müdür Yardımcısı

Murat Arıcan Saha Uygulamalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

ÜST YÖNETİMDE DÖNEM İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERŞirketimizde Ekonomik, 

Çevresel ve Sosyal Etkiler 

Konusunda Aşağıdaki Kişi ve 

Komiteler Yetki Sahibi Olarak 

Çalışmalarını Üst Yönetime 

Raporluyor: 

> Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik 

Komitesi 

> Zorlu Holding 

Sürdürülebilirlik Komitesi

> Zorlu Enerji Kurumsal 

İletişim Departmanı 

> Zorlu Enerji İSG-Ç ve Kalite 

Departmanı

Şirket’in 18.04.2019 tarihli 

2019 yılı Olağan Genel 

Kurul toplantısında Yönetim 

Kurulu üye sayısının 9 olarak 

belirlenmesine ve 2020 yılı 

Olağan Genel Kurulu’na kadar 

görev yapmak üzere; 

Sn. Zeki Zorlu, Sn. Bekir Ağırdır, 

Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun 

Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, 

Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Bekir 

Cem Köksal, Sn. Elmas Melih Araz 

ve Sn. Ayşegül İldeniz’in Yönetim 

Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine 

karar verildi.

> Saha Uygulamalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev 
yapan Murat Arıcan Ekim 2019’da görevinden ayrılmıştır.

> Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Elif Yener, 1 Temmuz 2019 tarihi 
itibarıyla Mali İşler Genel Müdürü olarak atanmıştır.

> Finansman Grup Müdürü olarak görev yapan Erdinç Çetin, 1 Temmuz 2019 
tarihi itibarıyla Finansman Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

> Muhasebe Grup Müdürü olarak görev yapan Özdemir Manavcı, 1 Temmuz 
2019 tarihi itibarıyla Muhasebe Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

> İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Seher Deniz Bilgin, 1 Temmuz 
2019 tarihi itibarıyla İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanmıştır.

> Zorlu Solar Direktörü olarak görev yapan Evren Evcit, bu görevinin 
yanı sıra 1 Eylül 2019’da Yurt Dışı Yatırımlar Direktörlüğü görevini de 
üstlenmiştir.
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KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI 

> Şirket’in Stratejisi

“Geleceğin enerji şirketi” olma hedefiyle hızla ilerliyoruz. Yeni nesil teknolojilere yatırım yapıyor, kurulu kapasitemizi genişle-

tiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımları ve geliştirdiğimiz akıllı çözümlerle Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 stratejisine önemli 

katkılarda bulunuyoruz.

2019 sonu itibarıyla Türkiye’de kurulu gücümüzün %87’si, toplam kurulu gücümüzün ise %64’ü yenilenebilir enerji kaynakları-

na dayanıyor. Yenilenebilir enerji alanında yurt içinde ve yurt dışında jeotermal enerji, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarıyla 

karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Hidroelektrik, jeotermal ve rüzgar enerjisi santrallerimiz için 2021’in ilk yarısında Zorlu 

Enerji bünyesinde Zorlu Yenilenebilir Enerji şirketi kurulması, yönetilmesi ve halka arzı planlanmaktadır. 

Elektrikli araçların yaygınlaşması ve ülkemizde gelişen projeler doğrultusunda, 2018 yılında faaliyete geçen ZES markamızla 

(Zorlu Enerji Solutions) şehir içinde ve şehirlerarası yollarda hızlı şarj istasyonları kurulumunu gerçekleştirirken 2019 yı-

lında faaliyete geçen electrip markamızla ise elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 2019 sonu itibarıyla 

toplamda 149’dan fazla şarj istasyonu kurarak Türkiye’de öncü şirket konumunda bulunuyoruz. Hızlı şarj istasyonlarının ve 

belediyelerle yapacağımız iş birlikleriyle konut ve iş yerlerinin yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde standart şarj istasyonları 

ve elektrikli araç sayısını artırarak tüm Türkiye’ye hizmet vermeyi ve bu alanda lider konumumuzu korumayı hedefliyoruz. 

Jeotermal enerji alanındaki çevreye duyarlı bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 305 MWh’lık kurulu gücümüzle Türki-

ye’deki jeotermal enerjinin %20’sinden fazlasını üretiyoruz. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEK-

DEM) 2020 sonu itibarıyla sona ermesinin ardından uygulanacak yeni teşvik mekanizmasıyla yatırımlarımızı devam ettirmeyi 

öngörüyoruz. 

Osmangazi Elektrik Dağıtım bölgemizde akıllı şehirler alanında ilk iki yılda toplam 1,5 milyar lira yatırım yaptık. Önümüzdeki 

dönemlerde de yatırımlarımıza devam edeceğiz. 

305 MWh’lık kurulu gücümüzle Türkiye’deki jeotermal 
enerjinin %25’inden fazlasını üretiyoruz. 
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Uyguladığımız Kurumsal Risk Yönetimi ile Zorlu Enerji 

Şirketlerindeki işleyişi bozacak her olayın tanımlanması, 

değerlendirilmesi ve tutarlı, kapsamlı ve ekonomik olarak 

yönetilmesine olanak sağlıyoruz. 

Kurumsal Risk Yönetimimizi COSO (Comittee of Sponsoring 

Organizations) ve ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı çerçe-

vesinde oluşturduk. Belirlediğimiz riskleri ayrı ayrı değil, 

bir portföy yaklaşımı ile belirli bir risk tolerans (risk işta-

hı) seviyesinde yöneterek Şirketimizin amaç ve hedeflerine 

giden yolda onlara destek oluyoruz. Risk değerlendirmesi 

yaparken; riskleri, gerçekleşme ihtimali ve etkileri kapsa-

mında değerlendirerek ölçümlüyoruz. Kurumsal Risk Yöne-

timi’nin bağımsız ve dinamik olması, Şirketimizin amaç ve 

hedeflerinden sapmasına sebebiyet verebilecek bu riskle-

rin tespit edilebilmesi ve ölçümlenebilmesi açısından bü-

yük önem taşıyor.

Şirketimizin varlığını, gelişimini ve devamlılığını teh-

likeye sokabilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen 

risklerle ilgili tedbirlerin alınarak uygulamaya geçilmesi 

ve riskin yönetilmesi amacıyla kurduğumuz Riskin Erken 

Saptanması Komitesi, Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü tara-

fından Çalışma Esasları’nda belirtilen görevleri kapsamın-

da 2018 ve 2019 yıllarında 6 kez toplanarak sektöre ilişkin 

toplamda 6 risk raporu hazırladı. Komite’nin incelemeleri 

sonucunda almış olduğu kararlar doğrultusunda, söz konu-

su raporlar Yönetim Kurulu’na sunuldu.

Risk yönetimimizde gözettiğimiz konular arasına giren Bu-

laşıcı Hastalıklar Riskini; bulaşıcı hastalıkların kontrolsüz 

yayılmasına neden olan bakterilerin, virüslerin, parazit 

veya mantarların (antibiyotiklere, antivirallere ve diğer te-

davilere karşı oluşan direnç neticesinde) yaygın ölümlere 

ve ekonomik bozulmalara neden olma riski olarak tanımlı-

yoruz. Bu riski yönetebilmek adına Dünya genelinde veya 

Türkiye’de meydana gelebilecek olası bir salgının hem Zorlu 

Enerji’ye hem de ülke ekonomisine yaratacağı olumsuz etki-

ler değerlendiriliyor.

Risk yönetim sürecinde öncelikli olarak kurumsal risk yö-

netimi yaklaşımı ile Şirketimizin faaliyetlerini içeren eko-

nomik, çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirildiği bir 

risk envanteri oluşturuluyor. Sonrasında bu envanter çalış-

masının tutarlılığının kontrolü, fırsat olarak görülebilecek 

konu başlıklarının belirlenmesi ve çok yönlü olması adına 

SWOT analizi çalışması gerçekleştiriliyor. Gerçekleştiri-

len SWOT analizi sonucunda yeni güçlü yönler ve fırsatlar 

ortaya çıkarken, tespit edilen zayıf yönler ve tehditler de 

Şirketimizin yeni alanlar keşfetmesine olanak sağlıyor. 

KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI 

> Risk Yönetimi
Zorlu Holding Kurumsal Risk Yönetimi, bünyesindeki tüm Şirketleri kapsayacak 
şekilde Şirketlerin varlığını, gelişmesini ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek 
iç ve dış risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklere dair gerekli tedbirlerin 
alınarak risklerin merkezi bir yapıda yönetilmesine olanak sağlıyor.

SWOT analizi sonucunda güçlü yönler; güçlü kurumsal yö-

netim, Holding sinerjisi ile faaliyet gösterilmesi, Şirket’in 

kapsayıcı sürdürülebilirlik yaklaşımı, Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) portföyü, 

müşteri portföyünün dikey entegrasyonunu tamamlamış 

olması, EBİTDA Marjının yüksek oluşu ve uluslararası are-

nada faaliyet gösterilmesi olarak belirlendi. 

Jeopolitik risklerin ve regülasyon belirsizliğinin uzun va-

deli stratejik planlama yönünde tehdit yaratacağı gözlenir-

ken, gitgide dijitalleşen enerji piyasasında değişen müşteri 

talepleri, ekonomideki dalgalanmalar ve üretimde yaşanan 

sıkıntılar ise Şirketimizin kendini hazırlaması gereken un-

surlar olarak belirlendi. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Ya-

tırımı potansiyelinin artması ve akıllı araçların getireceği 

imkanların, Şirketimiz için gelecekte birçok fırsat yarata-

cak ve sektöre yön verecek olan batarya ve enerji depola-

ma konularındaki çalışmalarla birlikte stratejik ve finansal 

olarak güçlü konumlanmamızda büyük rol oynayacağını 

düşünüyoruz.

2019 yılında Yönetim Kurulu’na sunduğumuz “Enerji Risk-

leri Anketi” sonucunda Şirket’in en önemli üç riski sırasıyla 

Yüksek Borçluluk Seviyeleri, Kur Riski ve Ekonomik Daralma 

olarak belirlendi.

2018 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne yapılan 

“Enerji Sektörü Riskleri Raporu 2018” raporunda “Hukuki 

Riskler” adı altında riskin tanımlanması yapılmış olup 2019 

yılında ise Grup genelinde Müdür ve üstü çalışanlar ile ger-

çekleştirilen risklerin etki ve olasılık derecesinin ölçüldüğü 

ankette “Hukuki Riskler” 20 risk arasında etki ve olasılık 

derecesine göre 19. sırada yer aldı. 

2018 yılında yayınlanan ve yolsuzluk ve rüşvetle mücade-

le kapsamını içerecek şekilde kurgulanan Zorlu Enerji Etik 

İlkeleri, tüm Grup çalışanlarımız ile birlikte; ticari iş ilişki-

sinde bulunduğumuz paydaşlarımızı (tedarikçi ve iş ortak-

ları, bayi, yetkili satıcı ve yetkili servisler vb.) kapsayacak 

şekilde hazırlandı. Nisan 2018'de elektronik posta ile tüm 

çalışanlara duyurusu yapılan Etik İlkeler dokümanına ku-

rum içi iletişim platformu Zone üzerinden ve kurumsal in-

ternet sitemizden de ulaşılabilmektedir. 

Zorlu Holding Etik İlkeler çerçevesinde beyaz yakalı çalı-

şanlarımız için online eğitim planlaması yapılmış ve 45 da-

kikalık bir eğitim videosu hazırlanmıştır.  Bu eğitim, Zorlu 

Enerji çalışanlarına Enocta eğitim platformu aracılığı ile 

579 çalışma aradaşımıza verilmiştir.

Şirketimiz bünyesinde yürüttüğümüz faaliyetlerimizde 

2018-2019 yılı içerisinde iş etiğine aykırı iki iddia değer-

lendirilmiştir. İlki, ihale sürecinin adil ve objektif olarak 

yürütülmediğine dair iddia, diğeri ise güvence bedellerinin 

müşterilere geri ödenmiş gibi gösterilerek zimmete geçiril-

diğine dair iddia idi. İhale süreci ile ilgili ceza gerektirecek 

durum tespit edilmedi ancak ihalenin yenilenmesi şeklinde 

aksiyon alındı. Yenilenen ihaleye gözlemci statüsünde de 

katılım sağlandı. Güvence bedelinin zimmete geçirilmesi 

hususunda ise tespit edilen personel ile iş akdimizi sonlan-

dırdık.

'Zorlu Holding Etik İlkeler'ine yan taraftaki 
karekodu taratarak ulaşabilirsiniz.
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KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI 

> Sürdürülebilirlik Yönetimi

Zorlu Enerji olarak, iklim krizi ile mücadele, karbon emis-
yonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde 
kullanılması, sosyal yönetişim, enerji verimliliği ve enerji 
arz güvenliği gibi konular çerçevesinde sürdürülebilirlikle 
ilgili yöneteceğimiz alanları belirliyoruz.

Sürdürülebilirlik alanında yaptığı uygulamalarla sektörde 
adından söz ettiren Zorlu Enerji’nin çatı şirketi olan Zorlu 
Enerji Elektrik Üretim AŞ, Türkiye’de Sürdürülebilirlik Rapo-
ru yayınlayan ve karbon ayak izi hesaplayan ilk enerji şir-
keti olma özelliğini taşıyor. Gönüllü başvurumuz sonucu, ilk 
defa Kasım 2016-Ekim 2017 dönemi için açıkladığımız BIST 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alma başarımızı dördüncü 
kez sürdürdük. Bu kapsamda, Kasım 2018 – Ekim 2019 dö-
nemini takiben Kasım 2019 – Ekim 2020 döneminde de En-
deks’te yer almaya hak kazanan 50 şirketten biri olduk.

Çalışmalarımızı; paydaşlarımızla sürekli etkileşim sağla-
yarak beklentilerini karşılamak, ülkemizin sürdürülebilir 
ekonomisinin iyileşmesi ve gelişmesine katkı sağlamak, 
çevresel ve sosyal alanlardaki tüm riskleri yönetmek ve 
toplumumuza katkı sağlamak adına yürütüyor, gerçekleştir-
diğimiz üretim ve yaptığımız yatırımlarda insanı ve doğayı 
odak noktamızda tutuyoruz. 

2011 yılında yayınladığımız ilk Sürdürülebilirlik Raporu ile 
çevresel, sosyal ve ekonomik performansını tüm paydaş-
larıyla paylaşan ilk enerji şirketi olduk. 2012’de yayınla-
dığımız ikinci Sürdürülebilirlik Raporuyla sektörün Küresel 
Raporlama Girişimi (GRI; Global Reporting Initative) A se-
viyesinde incelenen ilk raporunu hazırlama başarısını gös-
terdik. GRI Raporlama Standardı çerçevesinde bu Rapor ile 
birlikte altıncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Şirke-
timiz, bu kapsamda Sürdürülebilirlik Stratejisi geliştirmek 
amacıyla halihazırdaki uygulamalarının değerlendirildiği, 

boşluk analizinin yapıldığı, strateji ve hedeflerin belirlen-
diği ve iyileştirme aksiyonlarının tanımlandığı çalışmalar 
yürütüyor.

Garanti Bankası’ndan Sermayesinin %100’ü Zorlu Enerji’ye 
ait olan Zorlu Doğal Elektrik Üretim AŞ’ye sağlanan 10 mil-
yon ABD Doları tutarındaki krediye ait faizin sürdürülebilir-
lik performansımıza endekslenmesi ile Türkiye’nin ilk Yeşil 
Kredi anlaşmasını gerçekleştirdik. Bu kredi, Zorlu Enerji’nin 
işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılıyor. Aynı zaman-
da, sürdürülebilirlik performansımızın iyileştirilmesi faiz 
indirimi sağlanmasına kapı açıyor. 

Yeşil Kredi süreci kapsamında, Zorlu Enerji’nin çevresel, 
sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki performansı, ulus-
lararası sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı Vigeo-Eiris 
tarafından düzenli aralıklarla puanlanmakla birlikte, elde 
edilen puana göre Zorlu Enerji’nin kredi faizi her yıl yeni-
den değerlendiriliyor. Şirket’in baz puana göre daha düşük 
performans göstermesi durumunda kredi faizi artırılırken 
daha iyi performans gösterdiği durumda faiz düşürülüyor. 
Bu kapsamda, sürdürülebilirlik performansımızı korumayı 
ya da artırmayı hedefliyoruz.

Şirketimizin sürdürülebilirlik yönetimi çalışmalarını yürü-
ten Sürdürülebilirlik Kurulu tarafından Şirketimizin Sürdü-
rülebilirlik Stratejisi her yıl güncellenerek aksiyon planları 
oluşturuluyor. Belirlenen Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Ak-
siyon Planı doğrultusunda faaliyetlerimizin yarattığı etkile-
ri yönetmek amacıyla ölçme, izleme ve iyileştirme çalışma-
ları gerçekleştiriyoruz. Zorlu Enerji olarak, Sürdürülebilirlik 
Kurulu öncülüğünde belirlediğimiz sürdürülebilirlik anlayı-
şımızı, “uzun vadeli değer üretmek hedefiyle ekonomik, çev-
resel ve sosyal faktörlerle bu alanlardaki riskleri yönetmek 
konusunda yol gösterici” olarak tanımlıyoruz.

Eşit Bi’Hayat için 

Birleşmiş Milletler Kadının 

Güçlenmesi Prensipleri 

(WEPs) imzacıları arasındayız.

Kuruluşumuzdan itibaren desteklediğimiz ve 

imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel 

İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), WEPs (Wo-

men’s Empowerment Principles) ve “2°C Bildirisi” 

konularında farkındalık yaratma ve değer katma 

çalışmalarına devam ediyoruz.

> Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne bağlı ve sorumlu iş yapmak, 
> Çalışanlarımızın mutluluk, sağlık ve güvenliğini sağlamak, 
> Çevreyi ve doğal kaynakları korumak, 
> Paydaşlarımızla açık ve düzenli iletişim kurarak toplumsal ve kültürel 
hayata katkı sağlamak,
temel prensipleri üzerine kurulmuştur.

Zorlu Enerji olarak bir yandan sorumlu bir dünya vatandaşı olarak kendi faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik odağında ele alırken 

bir yandan da faaliyet gösterdiğimiz sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için çeşitli sivil toplum kuruluşları ve araştırma 

şirketleri ile ortak çalışmalar yürüterek değişim ve dönüşüme katkı sağlamak adına çaba sarf ediyoruz. 

Bu kapsamda 2018 - 2019 yıllarında, TÜSİAD ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) bünyesinde kurulu 

Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grupları’nda aktif olarak rol aldık. Aynı zamanda 2018 yılında Enerji Çalışma Grubu 

tarafından Boston Consulting Group ile iş birliğinde geliştirilen “Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Enerji” isimli araş-

tırma çalışmasına katılarak sponsorları arasında yer aldık ve tüm raporlama sürecine katkıda bulunduk.

Zorlu Enerji olarak temel sürdürülebilirlik yaklaşımımız; 
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KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI 

> Sürdürülebilirlik Politikası
Şirket genelinde tüm faaliyetlerimizi çevreye duyarlı, paydaşlarımızın beklenti ve 

ihtiyaçlarını karşılayan ve küresel bir marka oluşumuzun bilinci ile ülkemizi ileriye taşıyacak şekilde 

gerçekleştiriyoruz. Vizyonumuz doğrultusunda oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Politikamız şu şekildedir:

> Yerli, yenilenebilir ve temiz enerjilere yatırım yaparak ülkenin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunuruz.

> Dengeli portföyümüzle enerji tedarikinde sürekliliği ve güvenliği sağlarız. 

> Sektöre yön veren inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımız ile akıllı sistemlerin kurulmasına ve işletilmesine yatırım yaparız.

> Tüm faaliyetlerimizi Etik Kurallar’a bağlı kalarak ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyarak bütünsel bir kurumsal 

yönetim anlayışı ve devamlı iyileştirme bakış açısı ile gerçekleştiririz. 

> Paydaş katılımına önem veririz; kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate aldığı gibi, risklerimizi 

azaltırken, uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Yapılan yatırımlarla ilgili etki alanımız dahilindeki yerel 

halkı, sivil toplumu ve ilgili tüm paydaşları bilgilendirir, çalışmalara katılmalarını sağlarız. Yerel istihdama öncelik vermenin 

yanı sıra bölge ihtiyaçlarına destek verilmesi yoluyla yerel kalkınmaya da katkıda bulunuruz.

> En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımıza uygun bir çalışma ortamı ve eşit fırsatlar sunar, sağlık ve güvenliklerini 

sağlayarak gelişimlerine yatırım yaparız.

> Yatırımlarımızın doğal ve kültürel mirasa olan çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; etkilerimizi azaltmaya 

yönelik önlemler alırız. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yüksek teknolojiye yatırım yapar, enerji verimliliğini 

gözeterek süreçlerimizi iyileştirir ve projeler geliştirir ve performansımızı şeffaf olarak raporlarız.

> Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerinin takibine önem vererek, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı değer 

zincirimize yaymaya özen gösteririz.

> Müşteri memnuniyetini ön plana alarak müşterilerimizin elektriğe, doğal gaza ve destek hizmetlerine ulaşmalarını sağlarız. 

Sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak üzere müşterilerimize çözümler sunarız.

> Sürdürülebilirlik Politikası’nın efektif olarak ilgili paydaşlar ile iletişimini sağlayarak takibini yaparız.

KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI 

> Sürdürülebilirlik Stratejisi
Teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayarak bilgi birikimini tüm paydaşlarımıza aktarıyor, gelecekteki refahı temel alan sür-

dürülebilir çözümler sunuyoruz. Zorlu Enerji’de sürdürülebilirlik stratejimizin temellerinden biri düşük karbon ekonomisinin 

desteklenmesidir. Bu doğrultuda çevresel ve sosyal sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederek yerli ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yaptığımız yatırımları artırmayı planlıyor, doğrudan ve dolaylı çevresel ve sosyal etkilerimizi daha iyi yönetmek 

için inisiyatifler alarak kapsamlı projelere imza atıyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimizi ve bu hedefleri hayata geçirmek üzere belirlediğimiz aksiyonları kapsayan Sürdürülebilirlik 

Stratejimiz, Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 Hedefleriyle uyumlu bir şekilde 7 ana başlıkta ele alınıyor.

Duyarlı, öncü ve sorumlu bir şirket olarak, gelecekte de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ekonomiye ve enerji sektörü-

ne kazandırmayı sürdüreceğiz. Şirketimiz için stratejik konuların başında gelen enerji verimliliğinin yanı sıra faaliyetlerimiz 

kapsamında önceliklendirdiğimiz sürdürülebilirlik başlıkları; iş sağlığı ve güvenliği, yenilenebilir kaynaklarla üretim, güvenli 

ve sürdürülebilir enerji tedariki, enerji verimliliği, ekonomik performans, çevresel yatırım ve uyum, iklim krizi ile mücadele, 

çevre yönetimi ve döngüsel ekonomidir. Bu önceliklerin gerçek bir sürdürülebilirlik anlayışının benimsenmesi adına faaliyet 

gösterdiğimiz sektöre örnek oluşturacağına inanıyoruz.

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.

AR-GE VE İNOVASYON

ÇALIŞANLARIMIZ

ÇEVRESEL DUYARLILIĞIMIZ 

KURUMSAL YÖNETİM

TOPLUMLA BAĞIMIZ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ
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KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI 

> Paydaş İletişimi
GRI 102-40, 102-42, 102-44

Kuruluşumuzun sürekli etkileşimde olduğu paydaş grupları:

Hayata geçirdiğimiz projelerde yatırım yaptığımız bölge-

nin bir parçası olmaya, yatırımlarımızın bölge halkınca 

sahiplenilmesine ve bu doğrultuda paydaşlarımızla ile-

tişimin geliştirilmesine ve açık iletişimde olmaya önem 

veriyoruz. Paydaşlarımızla iletişim sürecinde süreklili-

ği, 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, ön-

celiklendirme çalıştayları ve birebir ziyaretlerle sağlıyo-

ruz. Zorlu Enerji olarak, paydaşlarımızı, faaliyetlerimizden 

etkilenen ve aynı zamanda Şirketimizin başarıya ulaşma-

sında etkileri olan ve olabilecek kişi ve kuruluşlar olarak 

tanımlıyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme için tüm kilit pay-

daşlarımıza sağladığımız faydaları da sürdürülebilir kıl-

mayı amaçlıyoruz.

2018-2019 yılı Sürdürülebilirlik Rapor kapsamımızı oluş-

turan öncelikli konular, 2019 yılı sonunda yapılan online 

anket doğrultusunda paydaş görüşleri alınarak belirlendi. 

Düzenlediğimiz anket kapsamında Şirketimizin gündemin-

deki sürdürülebilirlik konularını geniş kapsamlı bir liste 

ile paydaşlarımızın değerlendirmesine sunduk. Anket so-

nucunda önem derecesine göre %70’in üzerinde puan alan 

öncelikli konular bu raporlama dönemi için belirlediğimiz 

Önceliklendirme Matrisi’ni oluşturdu.

2018-2019 döneminde Şirketimiz öncelikleri arasına ekle-

nen yeni konu başlıkları; “İş Etiği ve Yasalara Uyum”, “Di-

jitalleşme, Ar-Ge ve İnovasyon”, “Marka Değeri ve Piyasa 

Varlığı”, “Döngüsel Ekonomi”, “İklim Krizi ile Mücadele”, 

“Çevre Yönetimi”, “Fırsat Eşitliği ve Ayrımcılığın Önlenme-

si” ve “Bilgi Güvenliği” oldu.

Fikir ve bilgi alışverişi yapmak adına oluşturduğumuz 

platformlarımız aracılığıyla yılda en az bir kez tüm kilit 

paydaşlarımıza ulaşıyoruz. Ayrıca, düzenli olarak müşteri 

memnuniyeti anketleri yapıyor, üç yılda bir İtibar Araştır-

ması gerçekleştirerek yerel kamuoyu, üniversite öğrenci-

leri, hissedarlar ve yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler, 

sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, medya, fikir 

liderleri ve kendi çalışanlarımız dahil olmak üzere çeşitli 

paydaş gruplarına dokunuyoruz.

 > Yerel Toplum ve Yerel Yönetimler

 > Müşteriler

 > Hissedarlar ve Yatırımcılar

 > Çalışanlar

 > Kamu ve Düzenleyici Kurumlar

 > Sivil Toplum Kuruluşları

 > Tedarikçiler

 > Finansal Kurumlar

 > Medya Mensupları

 > Öğrenciler/Akademisyenler/Potansiyel Çalışanlar

GRI 102-40, 102-42, 102-44
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Çalışan memnuniyeti anketi

Intranet ‘Bir Fikrim Var’ köşesi 

Sürdürülebilirlik anketi

Koordinasyon toplantıları

Çalışan öneri ve şikayet mekanizması

İletişim Beklenti ve Memnuniyet Araştırması

ÇALIŞANLAR 

MÜŞTERİLER 

KAMU VE DÜZENLEYİCİ KURUMLAR

HİSSEDARLAR VE YATIRIMCILAR

Müşteri memnuniyet anketleri

İtibar araştırması

Web sitesi

Çağrı merkezi

Pazar araştırmaları

İstişare toplantıları

Konferans/Panel/Projeler

Kanuni düzenlemelerle ilgili iş birlikleri 

İtibar araştırması

KAP Açıklamaları

Genel Kurul

Yatırımcı İlişkileri e-posta 

Bilgi paylaşım toplantıları 

Yönetim Kurulu toplantıları

KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI 

> Paydaş İletişimi
Kilit Paydaşlarla Mevcut 
İletişim Metotları

GRI 102-43

Yılda bir

Sürekli

İki yılda bir

Ayda bir

Sürekli

Yılda bir

İki yılda bir

Üç yılda bir

Sürekli

Sürekli

Gerektiğinde

Yılda birkaç defa

Yılda birkaç defa

Sürekli

Üç yılda bir

Sürekli

Yılda bir

Sürekli

Yılda bir

Ayda bir

Bilgilendirme toplantıları

Paydaş katılım çalışmaları

Ziyaretler

Sosyal sorumluluk projeleri

Paydaş öneri ve şikayet mekanizması 

İtibar araştırması

Basın toplantı ve duyuruları

Özel görüşme ve bilgilendirmeler 

Basın gezileri

İtibar araştırması

Yönetim ve ilgili departman görüşmeleri

Bilgilendirme toplantıları

İtibar Araştırması

Yatırım İzleme Ziyaretleri

Sosyal sorumluluk projeleri 

Toplantılar

İtibar araştırması

Yüz yüze görüşmeler 

Denetimler

Fuarlar 

E-posta

Bilimsel organizasyonlar 

AR-GE projeleri ve teknik geziler 

Üniversite ziyaretleri

Yılda birkaç defa

Yılda birkaç defa

Yılda birkaç defa

Sürekli

Sürekli

Üç yılda bir

Sürekli

Sürekli

Yılda birkaç defa

Üç yılda bir

Sürekli

Yılda birkaç defa

İki-üç yılda bir

Altı ayda bir

Sürekli

Yılda birkaç defa

Yılda birkaç defa

Sürekli

Sürekli

Yılda birkaç defa

Üç yılda bir

Yılda birkaç defa

Yılda birkaç defa

Yılda birkaç defa

YEREL TOPLUM VE YEREL YÖNETİMLER

MEDYA MENSUPLARI

FİNANSAL KURUMLAR

ÖĞRENCİLER / AKADEMİSYENLER

/ POTANSİYEL ÇALIŞANLAR

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

TEDARİKÇİLER

GRI 102-43
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KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI 

> Önceliklendirme Analizi
GRI 102-47, 102-49

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.

Zorlu Enerji 2018-2019 yılı Önceliklendirme Matrisi oluş-

turulurken ilk olarak; yerel toplum ve yerel yönetimler, 

müşteriler, hissedarlar ve yatırımcılar, çalışanlar, kamu ve 

düzenleyici kurumlar, sivil toplum kuruluşları, tedarikçiler, 

finansal kurumlar, medya mensupları, öğrenciler/potansiyel 

çalışanlar ve akademisyenler olarak gruplanan paydaşlar; 

bağımlılık, etki, yakınlık, temsil, politika ve stratejik hedef 

ile sorumluluk kriterlerine göre önceliklendirildi.

Önceliklendirilen paydaşlara ve Zorlu Enerji üst yönetimine 

internet üzerinden hazırlanan bir anket ile ulaşıldı. Paydaş-

lardan Zorlu Enerji gündemindeki ana başlıklar altındaki 

sorulara etki seviyesine göre önceliklendirme yapmaları 

ve önemli trendlere dair algıları ile firmanın uygulamaları 

hakkındaki görüş ve beklentilerini göz önünde bulundurarak 

cevap vermeleri istendi.

Anketlerin doldurulması ve tamamlanması sonucunda anket 

sonuçları analiz edilerek paydaşlar nezdinde öncelikli ko-

nular listesi çıkarıldı ve Sürdürülebilirlik Kuruluna sunuldu. 

Sürdürülebilirlik Kurulu ile gerçekleştirilen toplantıda önce-

likli konu başlıklarının yönetimsel, itibari, stratejik, yasal ve 

ekonomik etkileri göz önüne alınarak başlıklar risk ve fırsat 

alanları açısından değerlendirilerek, Önceliklendirme Matri-

sinin son haline getirilmesi sağlandı.

Önceliklendirme Matrisi oluşturulurken; öncelikli görülen 

konuların, paydaşlar ve üst yönetim nezdinde öncelik de-

recesinin yüzdesel dağılımına bakılarak düşükten yükseğe 

olacak şekilde Matrise konumlandırılması sağlandı. Kurum-

sal yönetim yaklaşımı ile başlıkların Grubun sürdürülebilir-

lik stratejisi ve Akıllı Hayat 2030 Hedefleri ile örtüşmesi göz 

önünde bulundurularak Zorlu Enerji 2018-2019 yılı Öncelik-

lendirme Matrisi belirlenmiş oldu.
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ÇEVRESEL SORUMLULUK

G Ö K Ç E D A Ğ  R E S

Faaliyetlerimizi “çevreye uyumlu, güvenli, kaliteli, sürdürü-

lebilir enerji üretme ve dağıtma” misyonumuz doğrultusunda 

sürdürüyoruz. Çevresel duyarlılık, Sürdürülebilirlik Strateji-

mizin 7 odak noktasından birini oluşturuyor. Tüm faaliyet ve 

yatırımlarımızı, doğal kaynakların korunmasını ve çevresel 

etkinin azaltılmasını önceleyen Çevre Politikamız çerçeve-

sinde yürütüyoruz. Çevre Politikamız kapsamında tüm faa-

liyetlerimizde olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla 

uygun malzeme ve teknolojileri seçiyor, enerji ve kaynakları 

verimli şekilde kullanıyoruz. Atık ve emisyonlarımızı azaltı-

yoruz. Çevresel bilinç ve farkındalık oluşturuyor, çevresel 

etkimizi şeffaf şekilde paydaşlarımızla paylaşıyoruz. 

Çevresel sorumluluk yaklaşımıyla yasal yükümlülüklerin 

ötesinde hareket ediyor, faaliyetlerimizde enerji verimlili-

ği ve sürdürülebilir enerji üretimi, su kaynaklarının verimli 

kullanılması, sera gazı emisyonlarının ve atıkların azaltıl-

ması, biyoçeşitliliğin korunması konularına odaklanıyoruz.

 

Sürdürülebilirlik Stratejimiz kapsamında 2022 Çevre Hedef-

lerimizi, ISO 14001, ISO 14064 , ISO 14046 ve ISO 50001’i tüm 

tesislerde yaygınlaştırma ve USD ciro başına karbon salımı-

nı %50 azaltma olarak belirledik.  

Türkiye’de yerli enerji şirketleri içerisinde ISO 9001 Kalite 

Yönetim Sistemi sertifikası alan ilk şirket olmanın yanı sıra, 

TS/EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 14001 Çev-

re Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sis-

temi sertifikaları standartlarının tümünü sağlayan Entegre 

Yönetim Sistemi’ne sahibiz. Entegre Yönetim Sistemi’ne ait 

uygulama ve performans değerlendirmeleri İSG-Ç ve Kalite 

Müdürlüğü tarafından düzenli olarak Üst Yönetim’e rapor-

lanıyor. Entegre Yönetim Sistemi’nin etkin çalışması için iç 

ve dış denetimleri gerçekleştiriyor, çalışanlarımıza düzenli 

olarak eğitimler veriyoruz. İç denetim sonuçları birim müdü-

rü ve yöneticisine raporlanıyor. Bu raporlar doğrultusunda 

gerekli aksiyonları alıyor ve takibini şirket içi portal üzerin-

den sağlıyoruz. Üst Yönetim de Yönetimin Gözden Geçirmesi 

(YGG) toplantıları ile konuya dâhil olarak süreç takibi ve de-

ğerlendirmelerini yapıyor. 

İklim değişikliği ve su kullanımı performansımızı CDP plat-

formunda raporlayarak paydaşlarımızın bilgisine şeffaf bir 

biçimde sunuyoruz. 

Yatırım kararı sürecinde çevresel risk ve fırsatları yerel ve 

küresel ölçekte inceliyor, yatırımın ekonomik, sosyal ve 

çevresel etkilerini uluslararası standartlara uygun şekilde 

değerlendiriyoruz. Yaptığımız değerlendirme sonuçlarına 

göre sürdürülebilirlik risklerini analiz ediyor, SWOT analizi 

gerçekleştirerek oluşması muhtemel olumsuz çevresel ve 

sosyal etkilerin azaltımı ve yönetimini planlayarak yatırım 

kararı alıyoruz. 

Mevcut projelerimizde çevresel performansımızı yasal ge-

rekliliklere uygun şekilde takip ediyor, gerekli raporlama-

ları gerçekleştiriyor ve düzenli denetimlerden geçiyoruz. 

Raporlama döneminde gerçekleştirilen denetim çalışmaları 

sonucunda çevrenin korunmasına yönelik ciddi ve önemli bir 

ihlal tespit edilmedi.

'Çevre Politikamız'a yan taraftaki karekodu 
taratarak ulaşabilirsiniz.
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ÇEVRESEL SORUMLULUK

> Enerji Yönetimi

Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak güvenli 

ve sürdürülebilir enerji tedariki ve yenilenebilir kaynaklarla 

üretim yapmak, hem paydaşlarımız hem de bizim için yük-

sek öncelikli konular arasında yer alıyor. Sürdürülebilir ve 

kesintisiz enerjinin tüm sektörler için öneminin bilinciyle 

enerji kaynaklarını korumaya, tüm faaliyetlerimizde enerji 

verimliliğini sağlamaya ve sorumlu enerji tüketimi hakkın-

da bilinç oluşturmaya öncelik veriyoruz. Ayrıca yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımla enerjide sürdürüle-

bilirliğe katkı sağlıyoruz. 

Enerji yönetimi uygulamaları en önemli çevresel sorunlardan 

biri olan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yüksek 

bir etkiye sahip. Zorlu Enerji olarak biz de santrallerimizde 

mümkün olan en yeni teknolojiyi kullanmaya, çevresel etkisi 

en az olan malzemelere yönelmeye ve atık ve emisyonları-

mızı azaltmaya özen gösteriyor, üretimde yüksek verimliliği 

amaçlıyoruz. 

Şirketimizde enerji tüketiminin büyük kısmı elektrik üretim 

faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Faaliyetlerimiz kapsamın-

da tükettiğimiz doğrudan ve yenilenemez enerji kaynakları 

doğal gaz, motorin, benzin, LPG ve kömür iken, dolaylı ve 

yenilenemez kaynaklardan tükettiğimiz tek enerji çeşidi 

elektriktir. 

E N E R G Y

Tablo 6 Toplam Enerji Tüketimi (GJ)

Tablo 7 Enerji Yoğunluğu

Tablo 8 Termik Santrallerin Üretim Verimliliği

Faaliyetlerimizden kaynaklı toplam enerji tüketimimiz 2018 yılında 43.660.595 GJ, 2019 yılında ise 8.737.660 GJ oldu. Enerji 

yoğunluğumuzu ise 2018’de 3,918; 2019’da 0,787 olarak hesapladık. 

Zorlu Enerji olarak buhar tüketimimiz 2018 yılında 38.744.551 GJ, 2019 yılında 55.817 GJ olurken, ısıtma tüketimimiz 2018’de 

21.564 GJ ve 2019’da 3.569.039 GJ olarak gerçekleşmiştir. Raporlama döneminde soğutma tüketimi gerçekleşmemiştir.

 2018 2019

Doğrudan Enerji Tüketimi  (Doğal gaz, Motorin, Benzin, LPG, Kömür) 3.880.283 GJ 4.021.691 GJ

Dolaylı Enerji Tüketimi  (Elektrik, Isıtma, Soğutma, Buhar) 39.780.312 GJ 4.715.969 GJ

2018 2019

Enerji Yoğunluğu (Toplam tüketilen enerji/Toplam üretilen enerji MWh) 3,918 0,787

Santral 2018 yılı Verimlilik Oranı 2019 yılı Verimlilik Oranı

Lüleburgaz Santrali 73,68 68,22

Bursa Santrali* 38 32

Yalova Santrali** 74,57 -

*Bursa Santrali 2018 ve 2019 yıllarında sadece zorunlu emisyon testleri için birkaç gün çalıştırılmıştır.
**Yalova Santralinin 2019 yılı itibarıyla üretimi sonlandırılmıştır.

İletim ve dağıtım kayıpları:

Faaliyetlerimiz kapsamında, üretilen elektriğin santrallerden son tüketiciye iletimi sırasında teknik nedenlerden ötürü or-

talama %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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ÇEVRESEL SORUMLULUK

> Su Yönetimi

İ K İ Z D E R E  H E S

Dünyada yaşamın devamlılığı için en önemli kaynakların ba-

şında su geliyor. Dünya üzerindeki su miktarının ve kalitesi-

nin korunması tüm yaşamsal faaliyetleri doğrudan etkiliyor. 

Yaşamsal öneminin yanı sıra, enerji üretim süreçlerimizin 

ana ham maddelerinden birini oluşturan suyun sorumlu yö-

netimi sektörümüzün sürdürülebilirliği için de temel oluştu-

ruyor. 

Zorlu Enerji olarak Akıllı Hayat 2030 vizyonuyla doğal kay-

nakların daha verimli kullanımı ve daha az tüketimi hedefiy-

le çalışıyoruz. Verimlilik hedefimize ulaşma yolunda su ile 

ilgili riskler ve fırsatları iş planımıza entegre ediyoruz. 

Faaliyetlerimiz kapsamında su tüketimimiz büyük ölçüde do-

ğal gaz, jeotermal ve hidroelektrik santrallerimizdeki üretim 

süreçlerinden kaynaklanıyor. 

Jeotermal santrallerde çekilen su miktarı öne çıkıyor ancak 

üretim proseslerinde kullandığımız jeotermal akışkanı, sü-

reç sonunda yer altına geri enjekte ediyoruz. Geri enjekte 

edilen akışkan miktarları, 2018 yılında toplam çekilen akış-

kan miktarının %78’i, 2019 yılında ise %77’si olarak ölçüldü.

 

Jeotermal santrallerde üretim amacıyla yenilenebilir yeraltı 

suyu kullanıyoruz. Kuyulardan çektiğimiz su buhar karışımını 

seperatörlerde ayırarak buhar elde ediyor ve elde ettiğimiz 

buharla türbinler aracılığıyla elektrik üretimi gerçekleştiri-

yoruz. Türbinlerde kullanılan buharı kondenserde yoğunlaş-

tırdıktan sonra çıkan suyu soğutma kulelerine gönderiyoruz. 

Ayrıca idari binalarda, ters osmoz (RO) sisteminde, soğutma 

kulesinde, yangın tanklarında ve sulama suyu olarak kullan-

dığımız suyu şebekeden temin ediyoruz.

Toplam su tüketimimiz 2018 yılında 72.936.525 m3, 2019 yı-

lında ise 76.960.724,79 m3 olmuştur.

2018 2019

Yüzey suları 93.957,19 26.604

Yer altı suları 72.816.713,15 76.932.793,79

Şebeke suyu 25.854,20 1.327,00

Toplam (*) 72.936.524,53 76.960.724,79

Tablo 9 Kaynağına Göre Tüketilen Su Hacmi (m3)

Su performansımızı, ilk kez 2016 verilerinden başlayarak ISO 14046 Su Ayak İzi standardına göre hesaplamaya devam edi-

yoruz. Bağımsız denetimler sonucunda 2018 yılında ISO 14046 sertifikası almaya hak kazandık. 2016 yılından beri şeffaflık 

politikamız doğrultusunda CDP Su Programına raporlama yapıyor; su yönetimi uygulamalarımızı, riskleri, hedefleri ve perfor-

mansımızı tüm paydaşlarımız ile şeffaf bir biçimde paylaşıyoruz. 

* Jeotermal kaynaklardan enerji üretimi için harcanan su dâhildir.
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ÇEVRESEL SORUMLULUK

> Sera Gazı Emisyon Yönetimi

4 7 . 9 8 0  t  C O 2 e

Küresel anlamda iklim değişikliğinin önlenmesi hedefiyle 

sera gazı emisyonlarının azaltılması büyük önem taşıyor. 

Paris Anlaşması kapsamında tarafların taahhütleri doğrul-

tusunda yaptıkları iyileştirmelerle küresel sıcaklık artışının 

2030 yılına kadar 2°C’nin altında tutulması hedefleniyor. 

Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörü yüksek miktarda sera 

gazı emisyonuna neden oluyor. Biz de hem iklim değişikliği-

ne olumsuz etkimizi azaltmak ve rekabet avantajı sağlamak 

hem de Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamında 2030 yılına 

kadar sera gazı emisyonlarında gerçekleşen %21 oranındaki 

artıştan azaltım hedefine katkıda bulunmak amacıyla sera 

gazı emisyonlarımızı azaltma odağıyla çalışıyoruz.

Doğal kaynakların verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yatırım vizyonuyla enerji kaynaklarımızdaki 

sera gazı yoğunluğunu 2022 yılında 2016 yılına göre USD 

ciro bazında %50 azaltım hedefliyoruz. 2019 yıl sonu itiba-

rıyla yenilenebilir enerji yatırımlarımızın Türkiye’deki kuru-

lu gücümüz içindeki payı %87’ye, toplamda ise %64’e ulaştı.

Yeni teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yaptığımız ya-

tırımların sonucu olarak raporlama döneminde Kapsam 

1 emisyonlarımızda gerçekleştirdiğimiz azaltım miktarı 

31.405 t CO2
e olarak hesaplandı.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı 

emisyonlarının şeffaf bir biçimde raporlanmasına, gözlem-

lenmesine ve yönetilmesine özen gösteriyoruz. 2010 yılında 

Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP-Carbon Disclosure Proje-

ct) Türkiye’den katılan ilk enerji şirketi olarak 2011 yılından 

beri her yıl karbon ayak izimizi tüm paydaşlarımızla şeffaf 

bir şekilde paylaşıyoruz. Ayrıca 2014 yılından itibaren doğal 

gaz santrallerimiz; 2016 yılından itibaren de jeotermal ener-

ji santrallerimiz ISO 14064-1 Sera Gazı Doğrulama Standardı 

sertifikasına sahiptir. 

Şirketimiz faaliyetleri sonucunda işletim kontrol yaklaşı-

mıyla konsolide ettiğimiz emisyonlarımızdan kaynaklı top-

lam Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarımız 2018 yılında 

1.749.851 t CO2
e, 2019 yılında ise 1.565.104 t CO

2
e olarak 

hesaplanmıştır. Kapsam 1 ve 2’ye dahil olmayan yakıtla il-

gili faaliyetler, üretimden kaynaklı atıklar, iş seyahatleri 

ve personel servislerinden kaynaklanan emisyonları dahil 

ettiğimiz Kapsam 3 emisyonları ise 2018’de 47.980 t CO2
e, 

2019’da 39.708 t CO
2
e’dir. Temel yıl emisyonlarının tekrar 

hesaplanmasını gerektiren herhangi bir belirgin emisyon 

değişikliği olmadı.

Kapsam 3 emisyon hesaplamalarına, Kapsam 1 ve Kapsam 

2'ye dahil olmayan yakıtla ilgili faaliyetler, üretimden kay-

naklanan atıklar, iş seyahatleri ve personel servisleri dahil 

edildi. 
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Sera gazı emisyon yoğunluğu hesaplanırken, yıllık bazda Kapsam 1 emisyonlarının aynı yıl gerçekleşen toplam elektrik üretim 

miktarına (MWh) oranı alınmıştır. 2018 yılı toplam emisyon yoğunluğumuz 0,56 olurken 2019’da 0,51 olarak hesaplandı. 

Gökçedağ, Sarıtepe ve Demirciler Rüzgar Enerjisi Santrallerimiz, yenilenebilir enerji projelerinin sera gazı emisyonlarında 

sağladığı azaltım, doğaya saygılı olması, toplumsal kalkınmaya sunduğu katkı gibi kriterlere göre değerlendirildiği küresel 

ölçekli “Gold Standard” sertifikasına sahiptir. Bu sertifika yenilenebilir enerji projeleri için yüksek kaliteli karbon kredilerinin 

oluşturulmasında önemli bir rol alıyor ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyor.

Zorlu Enerji olarak, karbon ayak izimizin nötrlenmesini amaç edinerek hayata geçirdiğimiz Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları 

Projesi kapsamında ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz.  

2010’dan beri devam eden faaliyetlerimizin karbon ayak izini ölçüyor, çevre sağlığına katkı sağlıyoruz. Sıfır Karbon Ayak İzi Or-

manları Projesi kapsamında 2019 yıl sonu itibarıyla Kars-Çıldır, İzmir-Tire, Osmaniye-Bahçe, Denizli-Buldan ve Manisa-Salihli 

ilçelerinde hatıra ormanı oluşturma çalışmalarıyla 240 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. İki yıldır Tarım ve Orman Bakanlığı iş 

birliğiyle gerçekleşen fidan dikim çalışmalarının daha yeşil bir gelecek için sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın desteği ile 

büyümesini hedefliyoruz.

2018 2019

Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 1) 1.742.009 1.559.891

Enerji Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 2) 7.842 5.214

Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 3) 47.980 39.708

2018 2019

Lüleburgaz Doğal Gaz Santrali 0,321 0,323

Bursa Doğal Gaz Santrali 0,577 0,629

Yalova Doğal Gaz Santrali 0,580 -

Kızıldere I Jeotermal Santrali 0,255 0,588

Kızıldere II Jeotermal Santrali 0,650 0,430

Kızıldere III Jeotermal Santrali 1,052 0,969

Alaşehir Jeotermal Santrali 0,256 0,190

Tablo 10 Sera Gazı Emisyonları (t CO
2
e)

Tablo 11 Santraller bazında sera gazı emisyon yoğunluğu (t CO
2
e/MWh)

ÇEVRESEL SORUMLULUK

> Hava Emisyonları
Zorlu Enerji olarak, tüm enerji santrallerimizde, ulusal ve uluslararası standartlara uyumu gözetiyor, emisyon üst sınırlarını 

göz önünde bulundurarak yatırımlarımızı çevreye ve doğaya duyarlı enerji üretimi odağında gerçekleştiriyoruz. Hava emis-

yonları ölçme çalışmalarını tüm santrallerimizde yasal gereklilikler ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Raporlama 

döneminde gerçekleştirilen baca gazı ölçümleri ile izlenen emisyon değerleri yasal limitlerin altında gerçekleşti.

2018 2019

NOx emisyonları (ton) 72,03 179,58

SOx emisyonları (ton) 285,3 652,12

Net üretime göre hava emisyonu yoğunluğu (ton/MWh) (*) 0,00111 0,00268

Net üretim miktarına göre yakma kaynaklı (termik) hava emisyon yoğunluğu (ton/Mwh) (**)  0,00016 0 

Tablo 12 Hava Emisyonları

 (*) Elektrik ve buhar üretimi kaynaklı hesaplanmıştır
(**) Sadece elektrik üretimi kaynaklı hesaplanmıştır

C O 2

*Yalova Santralinin 2019 yılı itibarıyla üretimi sonlandırılmıştır.



54 > ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2018 / 2019 ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2018 / 2019  < 55

ÇEVRESEL SORUMLULUK

> Biyolojik Çeşitlilik

Yatırım planlarımızı yaparken, faaliyetlerimizi sürdüreceği-

miz bölgedeki tüm canlı türlerine etkimizi değerlendirerek 

karar alma mekanizmalarımıza yansıtıyoruz.  Fizibilite çalış-

malarıyla yatırım sürecinden itibaren çevresel risklerimizi 

gözden geçiriyor, çevresel etkimizi azaltmaya yönelik ön-

lemler alıyoruz. Bu kapsamda çevresel etkilerin ölçülmesi, 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılması amacıyla biyoçe-

şitlilik araştırmaları ve biyoçeşitliliği izleme-koruma prog-

ramları, mammaloji ve ornitoloji araştırmaları, eko-sistem 

değerlendirmeleri, habitat restorasyonları, peyzaj onarım 

plan ve uygulamaları, ağaçlandırma ve bitkilendirme çalış-

maları ve gerekli olması halinde ağaç transplantasyonu ça-

lışmaları yürütüyoruz.

2018 yılında, Ege Üniversitesi ile iş birliği protokolü imza-

lanarak başlanmış olan Kızıldere I JES sahası içerisinde bu-

lunan ve dünyada sadece bu alana endemik Heliotrophium 

Thermophilum (sarı bambul) isimli bitkinin araştırılması 

ve koruma önerilerinin geliştirilmesi proje çalışmalarını 

tamamladık. 2019 yılında proje çalışmaları doğrultusunda 

bir yüksek lisans tezi hazırlandı. Ege Üniversitesi ile koru-

ma proje önerileri üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Aynı 

zamanda, Osmaniye’de bulunan rüzgar enerjisi santral saha-

larımızda Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından onaylı ya-

rasa ve kuş izleme uygulamalarını aktif olarak sürdürmeye 

devam ediyoruz.

Türkiye’de doğal hayatın korunmasını önemsiyoruz. Sant-

ral bölgelerindeki canlı türlerinin izlenmesi kapsamında 

hidroelektrik santrallerimizde balık geçidi uygulamaları ve 

çevrimiçi can suyu ve biyolojik izleme sistemleri kuruyoruz. 

Balık geçidi uygulamaları ve online/çevrimiçi can suyu izle-

me sistemleri ve biyolojik izleme sistemiyle (var ise bu deği-

şimlerin geri çevrilmesinin mümkün olacağını belirleyerek) 

gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Tehlike altındaki ve nadir türlerin IUCN tehlike kategorileri 

ile CITES, Bern ve uluslararası sözleşmeler / ulusal mevzu-

atla koruma altına alınan türlerin tespitinin yapılması, önem 

arz eden türlere ait bitki örneklerinin metoduna uygun ola-

rak toplanması ve toplanan bitki örneklerinin preslenerek 

herbaryum materyali haline getirilmesi ve/veya dijital fo-

toğraf makinesiyle teşhis yapılabilecek düzeyde kayıt altına 

alınması yöntemlerini izliyoruz.

H E L I O T R O P H I U M

ÇEVRESEL SORUMLULUK

> Çevresel Yatırım ve Uyum

Çevreye duyarlı bir enerji şirketi olarak iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerini en aza indirme yönünde yenilikçi ve sür-

dürülebilir yatırımlarımızı artırıyoruz. Her zaman ülkemizin 

kalkınmasına etki sağlayacak, istihdamı destekleyen, yenile-

nebilir enerji kaynakları ile kaynak çeşitliliğini artıran proje-

ler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Raporlama döneminde toplam 4.935.880 TL tutarında çevre-

sel yatırım gerçekleştirdik. Çevresel yatırımlarımız, sahaları-

mıza kurduğumuz atık sistemlerine, karbon ayak izinin azal-

tılmasına dönük ağaçlandırma çalışmalarına, biyoçeşitlilik 

uygulamalarına, aldığımız danışmanlık ve denetim hizmetle-

rine, ISO sertifikasyonları ve Çevre Etki Değerlendirme rapor-

ları için yaptığımız ödemelere ayırdığımız bütçeyi kapsıyor.

Zorlu Enerji olarak gerçekleştireceğimiz sürdürülebilirlik 

yatırımlarını Zorlu Enerji Yönetmeliği’yle ele alıyoruz. Yönet-

melik ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesinin ilgili 

bentlerine göre rapor döneminde Şirket’e herhangi bir para 

cezası ve maddi değeri olmayan bir yaptırım uygulanmadı.

Termik santrallerimiz için çevre konularına ilişkin herhangi 

bir uyuşmazlık tespit edilmedi. Aynı zamanda, HES’lerimiz 

ilgili kuruluşlar tarafından iki ayda bir denetleniyor. Rapor-

lama döneminde Şirketimiz bünyesindeki santrallerde yönet-

melik veya kanun ihlali saptanmadı ve herhangi bir olumsuz 

durum yaşanmadı. 
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> Yenilenebilir Kaynaklarla Üretim
Türkiye’deki kurulu gücümüzün %87’si, 
toplam kurulu gücümüzün ise %64’ü yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayanıyor.

Artan enerji ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanabil-
mesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı tüm 
dünyada ve ülkemizde ön plana çıkıyor. Yenilenebilir enerji 
kaynakları, düşük karbon emisyonları sayesinde iklim deği-
şikliğiyle mücadeleye önemli katkılar sağlarken, aynı zaman-
da enerji güvenliği sorunlarını azaltma yönünde de fırsatlar 
yaratıyor.

Zorlu Enerji olarak, Türkiye’de yaptığımız yatırımlarla ülke-
mizdeki kaynak çeşitliliğinin artmasına katkı sağlıyor, ener-
jide dışa bağımlılığın azaltılmasına destek oluyoruz. Mevcut 
tesislerimize ek olarak jeotermal enerji üretim tesisleri başta 
olmak üzere, rüzgâr, hidroelektrik ve güneş enerjisi alanla-
rında yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz.

Türkiye’deki kurulu gücümüzün %87’si, toplam kurulu gücü-
müzün ise %64’ü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. 
Türkiye’nin jeotermal enerjideki toplam kurulu gücünün %20
’sini Zorlu Enerji olarak tek başımıza temsil ediyor; tasarla-
nan yeni jeotermal enerji projelerimizi hayata geçirerek bu 
alanda en az 400 MW’lık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz.

Türkiye’de rüzgar enerjisindeki kurulu gücümüz 215,3 MW’tır. 
Şirketimizin yenilenebilir enerji kaynağı yatırımlarından 
Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali (Rotor), Türkiye’nin en büyük 
5 Rüzgar Enerji Santralinden biri olma özelliği taşıyor. Sağ-
ladığı sera gazı azaltımı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısı 
nedeniyle “Gold Standard” Sertifikası almaya hak kazanmış 
olan Gökçedağ RES’in üretim lisansının süresi, 2018 yılında 
19.12.2003 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 30 yıl-
dan 49 yıla uzatıldı.

Kurmuş olduğumuz Zorlu Solar şirketi ile First Solar arasında 
gerçekleştirdiğimiz anlaşma ile Doğu Avrupa’dan Bağımsız 
Devletler Topluluğu’na uzanan 26 ülkenin yer aldığı dev bir 
pazara girme olanağı yakaladık. Yapmış olduğumuz distribü-
törlük anlaşmasıyla Türkiye’de güneş enerjisi sistemlerine 
yönelik güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Zorlu 
Enerji olarak, gerçekleştirdiğimiz Solar Çatı Çalıştayları ile 
sektöre olan ilginin artmasını sağladık. 

K I Z I L D E R E  J E S  I I I

ÇEVRESEL SORUMLULUK

> Güvenli ve Sürdürülebilir 
Enerji Tedariki
Günümüzde enerji talebi, Dünya’da ve Türkiye gibi şehirleşme 
ve nüfusun hızla arttığı ülkelerde artış gösteriyor ve artan 
enerji talebinin gelecekte de devam etmesi öngörülüyor. 
2018 yılında yayınlanan Dünya Enerji Görünümü Raporu’na 
(World Energy Outlook 2019-WEO) göre, 2040 yılına kadar 
artan enerji talebinin %25’inin yenilenebilir enerji kaynakla-
rı tarafından karşılanabileceği, petrol ve doğal gazın toplam 
tüketimin %50’den fazlasını oluşturmaya devam edeceği be-
lirtiliyor.

Dünya genelinde ekonomik büyümenin hız kazanması ve sür-
dürülebilir kalkınmaya verilen önemle birlikte enerji kaynak-
larına olan talep ve yeni kaynak arayışları artıyor. Bu durum 
kaynak güvenliğini tehdit altına almaya devam ediyor. Doğal 
gaz ve petrol kaynaklarının jeopolitik konumu da risk altında 
olmasında bir etken olarak görülüyor. Konvansiyonel ve yeni-
lenebilir enerji yatırımlarıyla enerji talebinin karşılanması ve 
enerji güvenliği risklerinin azaltılması hedefleniyor.  

2019 yılı itibarıyla Türkiye’nin toplam kurulu gücü, devreye 
alınan 1.166 yeni santral ile birlikte 2018 yılına göre %3,1 
büyüdü ve nette 2.716 MW artış göstererek 91.267 MW’a ulaş-
tı. Yıl içinde devreye alınan toplam 3.272 MW’lık yeni kapasi-
tenin %65’i yenilenebilir enerji santrallerinden oluşuyor. 

Geleneksel anlamıyla enerji güvenliğini; enerji kaynaklarının 
çeşitliliği ve bu kaynaklara ulaşılabilme kolaylığı olarak ta-
nımlıyoruz. Sürdürülebilir enerji tedariki adına enerjinin var 
olan kaynaklar yerine yenilenebilir kaynaklardan kullanılarak 
çeşitlendirilmesinin güvenli enerji tedariki için vazgeçilmez 
bir unsur olduğunu biliyor, sorumlu bir kurumsal vatandaş 
olarak biz de giderek artan enerji ihtiyacına en verimli şekil-
de üretim yapan sürdürülebilir kaynaklara yatırımlar yaparak 
destek vermeye devam ediyoruz. Ön lisanları alınan kurulu 
güçlerimizin yanı sıra yerli ve uluslararası yatırımlarımızla 
yenilenebilir enerji odaklı kapasite artırımını hedefliyoruz.



58 > ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2018 / 2019 ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2018 / 2019  < 59

ÇALIŞANLARIMIZ

Şirketimizin başarısının çalışanlarımızın memnuniyeti ve gelişimiyle mümkün olduğunun bilinciyle hareket ediyor, ça-

lışanlarımıza değer veriyoruz. Çalışanlara fırsat eşitliğine dayalı, insana saygılı, adil, şeffaf ve gelişimi destekleyen bir 

çalışma ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Çalışanların fikir ve önerilerine değer veriyor, geri bildirimler doğrultusunda 

gerekli aksiyonları alıyoruz. 

Şirketimiz çalışanlarının tamamı bordrolu ve tam zamanlı çalışanlardan oluşuyor. Çalışan sayılarımızda yıl içerisinde 

belirgin değişiklikler olmadı. Zorlu Enerji Şirketlerinde kuruluşun işlerinin önemli bir kısmı bordrolu çalışanlar tarafın-

dan gerçekleştiriliyor. Sahalarımızda kadro sayısının yılın hiçbir döneminde belirgin bir artış veya azalış göstermemesi 

sebebiyle, veriler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen personel sayısından hesaplanıyor.

2019 yılı sonu itibarıyla toplam 908 çalışanımız bulunuyor. Bunların %22’si kadın, %78’si erkek çalışanlardan oluşuyor. 

Kadın Erkek Toplam Kadın/Toplam Oranı Erkek/Toplam Oranı

2018 223 794 1.017 %22 %78

2019 202 720 922 %22 %78

Tablo 13 Cinsiyete Göre Zorlu Enerji Çalışan Sayıları
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> Uygun Çalışma Koşulları

Hedeflerimize ulaşmak, Şirket vizyon ve misyonumuz doğ-

rultusunda ilerlemek için en önemli kaynağımızın çalı-

şanlarımız olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımız için insan 

haklarına saygılı, çağdaş ve katılımcı bir çalışma ortamı 

yaratmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 

2010 yılında yayınladığımız Kurumsal İlkeler Rehberimiz, 

çalışanların Şirketimiz ve diğer paydaşlarla ilişkilerini dü-

zenleyen etik, adalet, dürüstlük çerçevesindeki karşılıklı 

davranış kurallarını içeriyor. Rehber aracılığıyla çalışan-

lara güvenli, sağlıklı, başarıların ödüllendirildiği ve sürekli 

gelişimin desteklendiği sürdürülebilir bir iş ortamı sağla-

mayı taahhüt ediyoruz.

Kurumsal internet sitemiz aracılığıyla tüm paydaşlarımızla 

paylaştığımız İnsan Kaynakları Politikamızda “insana değer 

verme” üzerine kurulu bir yaklaşım benimsedik. Zorlu Enerji 

şirketlerinin tamamında uyguladığımız Politikamız çerçeve-

sinde nitelikli çalışanları bünyemize katmak ve potansiyeli 

yüksek, gelişime açık çalışanlarımızın bağlılığını artırmak 

için gayret gösteriyoruz. Bunun için işe alım sürecinde tüm 

adaylara eşit mesafede durarak, pozisyona uygun yetkin-

liklere sahip olmaları durumunda standart işe alım sürecini 

tamamlıyoruz. Şirketimizdeki kadın-erkek çalışanlar ara-

sında ücret ve yan haklar konusunda bir ayrım olmamasına 

ayrıca özen gösteriyoruz. Çalışma süresi boyunca çalışan-

ların mesleki, teknik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek 

eğitimler veriyor, performans değerlendirmeleri gerçekleş-

tiriyoruz. Performans değerlendirme sonuçları çalışanların 

ücretlerine, kariyer planlamalarına ve gelişim fırsatlarına 

yansıyor.  Ayrıca yöneticileri şirket içinden yetiştirme he-

defimiz doğrultusunda, çalışanlara farklı seviyelerde yöne-

ticilik eğitimleri sağlıyoruz. 

Çalışanların karar alma mekanizmalarına katılmalarını 

önemsiyor, görüş, talep ve önerilerini yöneticilerine veya 

ilgili birimlere rahatlıkla iletebilmelerini sağlıyoruz. Farklı 

lokasyonlara dağılmış halde bulunan Şirketimizde, çalışan-

ların her zaman, her yerden erişebilecekleri “Açık Hat” por-

talımız bulunuyor. Bunun yanı sıra yöneticilerin gerçekleş-

tirdiği saha toplantılarında çalışanlarla karşılıklı iletişim 

ve geri bildirim ortamları oluşuyor. 

Şirketimizin başarısının çalışanların memnuniyeti ve bağlı-

lığıyla mümkün olduğunun bilinciyle çalışan memnuniyetini 

her geçen gün artırmaya odaklanıyoruz. Bağımsız bir şirket 

tarafından iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştirilen “Çalı-

şan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi” ile çalışanların çalışma 

ortamından şirket yönetimine, performans değerlendirme 

sisteminden kurum içi iletişime ve ücret/yan haklara kadar 

çok farklı alanlarda görüşlerini değerlendiriyoruz. Anket 

sonuçlarını şirketlerin üst düzey yöneticileriyle paylaşıyor 

ve aksiyon planları hazırlıyoruz. 2019’da gerçekleştirdiği-

miz Çalışan Memnuniyeti Anketine, Şirketlerimizde en az 6 

ayını doldurmuş toplam 773 çalışanımız katıldı ve çalışan 

memnuniyet endeksi %72, bağlılık endeksi ise %59 olarak 

gerçekleşti.

Şirketimiz bünyesinde her alanda fırsat eşitliğini savunu-

yoruz. Tüm çalışanlarımız için cinsiyet, din, dil ve ırktan 

bağımsız olarak eşit fırsatlar yaratıyoruz. Ayrıca, Ulusla-

rarası Çalışma Örgütü (ILO) ve 4857 Sayılı Türk İş Kanunu 

ile uyumlu olarak, ayrımcılığın önlenmesi, çocuk işçi çalış-

tırılmaması, zorla çalıştırmanın önlenmesi, toplu sözleşme 

ve örgütlenme özgürlüğü başta olmak üzere tüm yatırım 

faaliyetlerimizde çalışanlarımızın insan haklarını gözetiyo-

ruz. Raporlama döneminde Şirketimizde kayıt altına alınan 

herhangi bir ayrımcılık olayı yaşanmadı. Şirketimizde çalı-

şanların sendikalaşmasını engelleyen bir yaptırım olmadığı 

halde Zorlu Enerji faaliyetleri kapsamında sendikal oluşum 

bulunmuyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) im-

zacısı 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 yüklenicilerimizi kapsayacak şekilde 

sözleşmelerimizin bir parçası haline getirerek koruyoruz. 

Sorumlu kurumsal vatandaş kimliğimiz ile insan hakları il-

kelerini risk analizlerimiz dahilinde inceliyor, mevzuatlara 

uyum ve verdiğimiz uluslararası taahhütler doğrultusunda 

gerekli tüm iç ve dış denetimler, sosyal etki değerlendirme-

leri ve eğitimler ile uyguluyor, UNGC İlerleme Raporumuz 

ve kamuya açık bilgilerimiz ile bütün yatırım alanlarındaki 

çalışanlarımız başta olmak üzere küresel ölçekte paydaşla-

rımızı bilgilendiriyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ayrıca önem veriyoruz. Haya-

tın her alanında kadınların güçlenmesini destekliyoruz. Şir-

ketimiz bünyesinde başlattığımız Eşit Bi’Hayat Programıy-

la söylem, iş ortamı ve iş birliklerinde toplumsal cinsiyet 

eşitliğine odaklanıyoruz. Erkek çalışan sayısının ağırlıkta 

olduğu enerji sektöründe kadınların sektöre katkısını teşvik 

eden projeler geliştiriyoruz. 
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Akıllı Hayat 2030 stratejisi kapsamında 
Şirketimizde Eşit Bi’Hayat programını başlattık.

ÇALIŞANLARIMIZ

> Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
W O M E N ’ S 

E M P O W E R M E N T 

P R I N C I P L E S

Zorlu Enerji olarak enerji sektöründe 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması için önemli adımlar 
atıyoruz. BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları doğrultusunda belirlenen 
Akıllı Hayat 2030 stratejisi kapsamında 
şirketimizde Eşit Bi’Hayat programını 
başlattık. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
(TCE) manifestomuz ile;

 > Kadınların iş gücüne katılım oranının artırılmasını, 

 > Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurum politikası haline 

getirilmesini,

 > Üst yönetimde kadın temsiliyetinin artırılmasını,

 > Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığını 

söylemlerine, iç ve dış iletişiminin her alanına yaymayı,

 > Tedarikçilerinden müşterilerine, tüm paydaşların 

farkındalığına katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.

Eşit Bi’Hayat Programı kapsamında Zorlu Enerji ola-

rak UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi 

olan, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların işyerin-

de ve toplumda güçlenmesi konusunda yol göster-

meyi amaçlayan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni 

(Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzaladık. 

Enerji sektöründe çalışan kadınların güçlenmesi konu-

sunda politika oluşturma ve uygulamaları geliştirme 

noktasında kılavuz olarak kullanacağımız prensipler;

 > Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal 

liderlik sağlanması

 > Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, 

insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı 

gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi

 > Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve 

refahının sağlanması

 > Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim 

olanaklarının desteklenmesi

 > Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik 

zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması

 > Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla 

eşitliğin teşvik edilmesi

 > Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen 

başarıların değerlendirilmesi ve halka açık 

raporlanmasından oluşuyor. 

'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' videomuza yan 
taraftaki karekodu taratarak ulaşabilirsiniz.
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programımızı söylem, iş ortamı ve iş birlikleri olmak üzere üç 
ana odak ekseninde yönetiyoruz. Bu çerçevede söylemlerin kurum içinde ve dışında eşitlikçi 
olmasını; iş ortamında çalışma koşullarının eşitlikçi hale getirilmesini; tedarikçiler, müşteriler, 
çalışan aileleri gibi dış paydaşlarımızla yapılan iş birliklerinin eşitlikçi bir yaklaşımla 
oluşturulmasını amaçlıyoruz. 

SÖYLEM
Kurum içi ve kurum dışı 
söylemlerin eşitlikçi olması

İŞ ORTAMI
Çalışma alanı koşullarının 
eşitlikçi hale getirilmesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
programımız ile söylemlerimizi, 
iş ortamımızı ve iş birliklerimizi 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
merceğiyle değerlendirerek iş 
dünyasında konunun anlaşılmasına 
liderlik etmeyi amaçlıyoruz.

İŞ BİRLİKLERİ
Tedarikçiler, müşteriler,  
çalışanların aileleri vb
kurulan iş birlikleri

Söylemlerimizde üst yönetimden başlayarak tüm Zorlu çalışan-
larında eril dil yapısının değişimi için çalışıyor, farkındalığın artı-
rılmasını, reklam, eğitim, e-posta vb. tüm içeriklerin TCE bakış açı-
sıyla değerlendirilmesini ve kontrol edilmesini, maillerde otomatik 
söylem denetimi yapan bir yazılımın geliştirilmesini ve TCE ile ilgili 
düzenli iç iletişim çalışmalarının (video, bülten vb.) yapılmasını he-
defliyoruz.

İş ortamımızda TCE eğitimlerinin ve uygulamalarının yayınlaştı-
rılmasını amaçlıyoruz. TCE ile ilgili eğitici videoların hazırlanarak 
Zorlu Akademi’de yayınlanması, çalışanların ebeveynliğe yönelik 
TCE eğitimleri alması, tüm bölgelerimizde çalışanlara ve yöneticilere 
yönelik TCE eğitim ve çalıştaylarının gerçekleştirilmesi için çalışıyo-
ruz. Doğum izninden dönen kadın çalışanlarla, çocuk sahibi müdür ve 
üzeri unvandaki kadın yöneticilerin deneyim paylaşımında bulundu-
ğu mentorluk programını başlatmayı planlıyoruz. İnsan Kaynakları 
süreçlerine «Fırsat Eşitliği» perspektifinden bakarak, terfi, işe alım, 
eğitim, ücretlendirme vb. süreçleri detaylı metriklerle takip etmeyi, 
mavi yaka çalışanların da TCE Çalışma Grubunda temsiliyetinin sağ-
lanmasını, etik hattın bilinirliği ve kullanımının artırılmasını, şiddet 
hattının hayata geçirilmesini hedefliyoruz. 

İş birlikleri kapsamında ilk öğretim, meslek lisesi ve üniversiteler-
de toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık çalışmalarının 
yapılmasını, lise ve üniversite düzeyinde staj ve mentorluk imkan-
ları oluşturulmasını planlıyoruz. Kadın teknisyen sayısını artırmak 
için teşvik edici uygulamaların geliştirilmesini, STK’lar ile iş birliği 
ve gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirilmesini, Yenilenebilir Enerji 
ve Enerji Sektörü Türk Kadınları (Turkish Women in Renewables and 
Energy-TWRE), Jeotermalde Kadınlar (Women in Geothermal-WinG) 
gibi platformlarla ortak çalışmalar yapılmasını, bu platformların ve 
üniversitelerin TCE konulu etkinliklerine sponsorluk desteği sağlan-
masını ve konuşmacı olarak katılımı hedefliyoruz. 

ÇALIŞANLARIMIZ > Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Unvan Grubu 2020 Enerji Grubu Hedefi 2020 Zorlu Grubu Hedefi

Üst Yönetim %25 %30

Sorumlu ve Üzeri %20 %30

Beyaz Yaka %20 %40

Unvan Grubu
Zorlu Enerji OEPSAŞ

2018 2019 2018 2019

Üst Yönetim %15 %15 %0 %0

Sorumlu ve Üzeri %19 %21 %33 %26

Beyaz Yaka %16 %15 %45 %45

Tablo 14 Unvan Grubuna Göre Kadın Çalışan Oranı Hedefleri

Tablo 15 Unvan Grubuna Göre Mevcut Kadın Çalışan Oranları

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları 

TCE çalışmalarını Zorlu Holding TCE Komitesi öncülüğünde, 

tüm Grup şirketlerinden katılımcıların yer aldığı TCE Çalışma 

Grubu aracılığıyla yürütüyoruz. Ayrıca bölgesel TCE Yürütme 

Kurullarının oluşturulmasını ve üç ayda bir yapılacak top-

lantılar sonucunda TCE Komitesine raporlanmasını hedefli-

yoruz. 

Eşit Bi’Hayat Programı kapsamında proje tanıtım faaliyetleri, 

TCE konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturmaya yö-

nelik çalıştay, seminer ve eğitimler düzenledik. Zorlu Enerji 

şirketlerimizin bazılarında «Cinsiyet eşitliği toplumsal kal-

kınmanın temelidir» sloganı ile TCE taahhütnamesi yayın-

landı. Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda belirlenen 

Zorlu Holding TCE hedefleri paralelinde Enerji olarak 2020 

hedeflerimizi oluşturduk. Bu kapsamda, üst yönetimde %25, 

sorumlu ve üzeri seviyede %20 ve beyaz yaka çalışanlarda 

%20 kadın istihdamına ulaşmayı hedefliyoruz. 



66 > ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2018 / 2019 ZORLU ENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2018 / 2019  < 67

Çalışanlara Yönelik Projeler

Kariyer Yönetimi kapsamında “Yedekleme Planı” oluşturula-

rak yönetici pozisyonları için terfi kriterleri belirledik. Her 

bir pozisyona özel bilgi, beceri, fonksiyonel ve yönetsel yet-

kinlikler ve beklenen yeterlilik seviyeleri kriterlerini cinsi-

yet eşitliğini göz önünde bulundurarak oluşturduk.  

Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesinde öncü proje niteliğin-

de başlatılan “Mentorluk Projesi”yle “Yedekleme Planı”nda 

yer alan çalışanların kariyer basamaklarını desteklemek 

amacıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulun-

durarak uygulamalı bir öğrenim süreci tasarladık. Aylık 

bültenler ile düzenli bilgilendirme ve paylaşımlarda bulun-

duğumuz projede katılımcıları ölçümlenebilir metrikler ile 

gözlemliyor, tarafsız kişilik envanterleri ile süreçlerini takip 

ediyoruz. 

Mentorluk programımızın bir parçası olan Oryantasyon Koçu 

Programıyla 2019 yılında işe yeni başlayan 18’i kadın toplam 

54 çalışanımıza yeni işlerine adaptasyonlarının kolaylaştı-

rılması ve destek olunması amacıyla 2 ay süreyle Oryantas-

Eşit Bi’Hayat çerçevesinde operasyonlarımızı ve rutin uygulamalarımızı da TCE bakış açısıyla gözden geçirdik. Her bölgede 
yöneticilerin 1 kadın daha istihdam etmesiyle ilgili “Performans Hedefi” oluşturduk. İnsan Kaynakları departmanımız aracılığı 
ile yöneticilerimizle iş birliği içinde kadın çalışan sayılarımızı takip ediyoruz. Prosedürleri ve internet sitesi görsellerimizi 
TCE yaklaşımıyla düzenledik. İş ilanları ve iş başvuru formlarına fırsat eşitliği ilkesi ekledik. Sosyal medya hesaplarından TCE 
kapsamında mesajlar vermeye başladık. E-mail imzalarını düzenlendik. TCE projesini yıllık faaliyet raporuna taşıdık. Mevcut 
çalışan bağlılığı anketine fırsat eşitliği kapsamında 8 soru ekledik. 

TCE bakış açısıyla Şirket genelinde çalışanlara ve öğrencilere yönelik projeler oluşturuyoruz. Çalışanlara yönelik projeleri-
mizle kariyer gelişimine katkıda bulunmayı, çalışan memnuniyetini artırmayı ve ölçmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerle yaptığımız 
projeler çerçevesinde farkındalık oluşturmaya ve öğrencileri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla sektöre teşvik etmeye 
odaklanıyoruz. 

yon Koçu ataması gerçekleştirdik. Bu uygulamamız kapsa-

mında iki aylık sürenin sonunda işe yeni başlayan çalışanlar 

oryantasyon koçlarını izliyor, değerlendirmelerini yaparak 

süreçle ilgili geri bildirimlerini paylaşıyor. 

Zorlu Enerji şirketlerimizin bazılarında kadın çalışanların 

kariyerlerinde ilerlemesini desteklemek amacıyla “İşte Ro-

tasyon Programı”nı başlattık. Program kapsamında “OEPSAŞ 

Yedekleme Planı”nda yer alan 4 kadın çalışanımızın 2 haf-

talık süreçlerde haftanın 5 günü tam zamanlı olarak görev 

yapmakta oldukları departmanlar dışındaki tüm departman-

larda görev almasını sağlayarak süreçlerle ilgili bilgi ve tec-

rübe edinmelerine olanak sunduk.

Çalışan memnuniyeti anketlerine eklediğimiz TCE odaklı so-

rularla çalışanlarımızın geri bildirimlerini değerlendiriyor 

aynı zamanda farkındalık oluşturuyoruz. Bu kapsamda, per-

formans değerlendirme, izin, bilgiye erişim, ücret, mesleki 

gelişim ve terfi gibi konularda çalışanlara sağlanan fırsat 

eşitliğini ölçüyoruz. 

Öğrencilere Yönelik Projeler

İlköğretim ve meslek liselerinde enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği algısının yaygınlaştırılması ve kadınların mes-

leğe ve sektöre teşvik edilmeleri amacıyla sunum ve seminerler düzenliyoruz. Etkinliklerde enerji sektörü ve sektörde elektrik 

dağıtım şirketlerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi veriyoruz. Ayrıca sunumu gerçekleştiren çalışanlarımız öğrencilere 

kendi kariyer yolculuklarını aktarıyor ve deneyimlerini paylaşıyorlar.

Zorlu Enerji’de staj yapan stajyerlere şirket oryantasyon eğitimi veriyoruz. Oryantasyon eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

projesi ve hedefleri ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. 
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ÇALIŞANLARIMIZ

> Yerel İstihdam

> İşgücü/Yönetim İlişkileri

Ülke genelinde yaptığımız yatırımlar ve sürdürdüğümüz faaliyetlerle yerel istihdama katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik Politi-

kamızda yer alan yerel istihdama öncelik verme anlayışımızla faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaşam kalitesini artıracağımı-

za inanıyoruz. İşe alımlarda özel yetkinlik gerektiren pozisyonlar haricinde her zaman yerel insan kaynağını değerlendiriyoruz. 

Lokasyon Tesis %

Erzurum Kuzgun HES 100

Kars Çıldır HES 100

Rize İkizdere HES 94

Erzincan Tercan HES 86

Denizli Kızıldere 58

Alaşehir Alaşehir I 54

Osmaniye Gökçedağ RES 54

Lüleburgaz
Zorlu Enerji Lüleburgaz Doğal 
Gaz Santrali

68

Afyon Zorlu Enerji Bolvadin 100

Afyon Zorlu Enerji Çay 100

Afyon Zorlu Enerji Dinar 100

Afyon Zorlu Enerji Emirdağ 100

Afyon Zorlu Enerji Afyon Merkez 100

Tablo 16 Yerel İstihdama Göre Zorlu Enerji Çalışan Oranları

GRI 102-41

Çalışanlarımızın yasal haklarını ve sorumluluklarını özenle takip ediyoruz. Şirketimizde çalışan/yönetim ilişkilerini 4857 sa-

yılı İş Kanunu çerçevesinde yürütüyoruz. Çalışanlarımızın görev tanımlarına uygun olarak kanunda belirtilen ihbar sürele-

rini hesaplıyor, önemli operasyonel değişikliklerden önce gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Şirketimizde Toplu İş 

Sözleşmesi bulunmamakla birlikte, 2018 ve 2019 yılında takip edilen uygulamalarımız kapsamında herhangi bir değişiklik 

gerçekleşmedi. 

> Sosyal Haklar

> Eğitim ve Kariyer Gelişimi

Çalışanlarımızın memnuniyetini üst seviyede tutmak için yasal haklarına ek olarak çeşitli olanaklar sunuyoruz. Türkiye’deki 

belirgin operasyon yerlerimizi; doğal gaz, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal santralleri olarak tanımlıyor, operasyonlarımızda 

görev alan tam zamanlı tüm çalışanlarımıza, özel sağlık sigortası, yemek hizmeti ve personel servisi sağlıyoruz. Ayrıca çalışan-

larımız Zorlu Enerji Şirketleri’nin ürünlerinde personel indirimi gibi yan haklardan da faydalanabiliyor. Aynı zamanda, çalışma 

alanımızda temel sağlık hizmetleri sağlayan iş yeri hekimi bulunuyor. Tüm çalışanlarımız doğum izninden faydalanabiliyor. 

Bahsettiğimiz bu hakların yanı sıra çalışanlarımıza SGK’nın verdiği emeklilik hakkını sunarken, herhangi bir hisse senedi sa-

hiplik hakkı sunmuyoruz.

Sürdürülebilir büyüme hedefimize ulaşmak için nitelikli in-

san kaynağına sahip olmanın öneminin farkındayız. İnsan 

Kaynakları Politikamız çerçevesinde çalışanlarımızın mesle-

ki ve kişisel gelişimi için fırsatlar oluşturuyoruz. Bu sayede 

çalışanlarımızın performanslarının yanı sıra bağlılık ve mo-

tivasyonlarının da artacağına inanıyoruz. 

Yaptığımız yatırımlarla her geçen gün artan nitelikli iş gücü 

ihtiyacımızı karşılamak için işe alım sürecinde en iyi aday-

larla ilerlemeye özen gösteriyor, şirket içinde de çalışanla-

rımızın mesleki ve teknik becerilerini geliştirmeye odaklanı-

yoruz. Raporlama döneminde her iki yılda da toplam beyaz 

yaka çalışanların %82’si performans ve kariyer gelişimi 

değerlendirmesine tabi tutulmuştur. 

Kariyer ve performans yönetimi kapsamında, çalışanların 

görev tanımlarına uygun eğitimler oluşturuyoruz. Ayrıca 

hobi ve ilgi alanlarına yönelik eğitimlerle kişisel gelişim-

lerine katkıda bulunuyoruz. 2018 yılında üst düzey yönetim 

de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımıza toplam 18.678,5 

kişi*saat olmak üzere kişi başı ortalama 18 saat eğitim sağ-

ladık. 2019 yılında ise toplam eğitim süresini 15.840 kişi*-

saat, kişi başı eğitim süresini 17 saat olarak hesapladık. 

Çalışanlarımıza sağladığımız mesleki ve kişisel gelişim eği-

timlerinin, kariyer planlamasına uygun şekilde izlenebilmesi 

amacıyla hazırladığımız Eğitim Portalını tüm çalışanlarımı-

zın hizmetine sunduk.

2018 2019

Kadın %91 %87

Erkek %79 %81

Toplam %82 %82

Tablo 17 Düzenli performans ve kariyer gelişimi değerlendirmesine tabi tutulan beyaz yakalı personel yüzdeleri

Lokasyon Tesis %

Afyon Zorlu Enerji Sandıklı 100

Bilecik Zorlu Enerji Bozüyük 100

Bilecik Zorlu Enerji Bilecik Merkez 100

Bursa
Zorlu Enerji Bursa Doğal Gaz 
Santrali

100

Eskişehir Beyköy HES Sarıcakaya 75

Eskişehir Zorlu Enerji Çifteler 100

Eskişehir Zorlu Enerji Eskişehir Merkez 99

Eskişehir Zorlu Enerji Sivrihisar 100

Kütahya Zorlu Enerji Gediz 100

Kütahya Zorlu Enerji Kütahya Merkez 100

Kütahya Zorlu Enerji Simav 100

Kütahya Zorlu Enerji Tavşanlı 100

Uşak Zorlu Enerji Banaz 100
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ÇALIŞANLARIMIZ

> İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için yüksek öncelikli konular arasında yer alıyor.  

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kapsamındaki tüm faaliyetlerimizde Zorlu Enerji İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını temel alıyoruz. 

Aynı zamanda, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını tüm çalışanlarımızın katılımını esas alarak hayata geçiriyoruz. Politikamız 

kapsamında tüm yasal mevzuat ve yükümlülüklere uygun hareket ediyor, güncel gelişmeleri yakından takip ederek değişik-

likler konusunda saha yöneticilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm saha ve lokasyonlarda tehlikeleri 

tanımlıyor ve riskleri değerlendiriyoruz; bu doğrultuda önlemler alıyoruz. Olayların ve kazaların gerçekleşmesi halinde tekra-

rını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla raporlar oluşturuyoruz. İSG konularının iyileştirilmesine katkı sağlayan 

çalışanlarımızı ödüllendirerek teşvik ediyoruz. 

İnşaat işletme ve bakım faaliyetlerinde Şirketimize katkı sağlayan yüklenici Şirketlerin çalışanları aylık 30 gün olmak üzere 

yıllık 360 gün çalışıyor. 

2018 yılı toplam inşaat yüklenici işgücü Kızıldere, Lüleburgaz, İkizdere, Alaşehir Santralleri için toplam 1.219,27 kişi*saat, 

2019 yılı toplam inşaat yüklenici işgücü ise Kızıldere ve Alaşehir Santralleri için toplam 748 kişi*saattir.  

# Lokasyon 2018 (kişi*saat) 2019 (kişi*saat)

1 Kızıldere JES ve JES Destekleme Projeleri 21,33 659,78

2 Lüleburgaz Buhar Kazanı Projesi 624,44 -

3 İkizdere HES Projesi 316,39 -

4 Alaşehir 257,11 88,22

Tablo 18  Lokasyon bazında toplam yüklenici işgücü

Şirketimizin tüm çalışanlarını, yüklenicileri, müşterileri ve 

müteahhitleri İSG konusunda bilinçlendiriyor ve eğitimlerle 

destekliyoruz. İlgili yönetmelikler doğrultusunda, çalışanla-

rımıza işe başlamalarını takiben zorunlu İSG eğitimleri veri-

yoruz. 2018-2019 raporlama döneminde 1.939 çalışanımıza, 

toplam 9.578 kişi-saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sağ-

ladık. Raporlama döneminde iş birliği yaptığımız yüklenici 

çalışanların tamamı İSG eğitimi almış bulunuyor. İSG eğitimi 

almayan bir yüklenici çalışana sahaya çıkış izni vermiyoruz.

Şirketimizde, meslek sınıfı olarak iş kazası veya belirgin 

meslek hastalıklarının görülme sıklığının ve riskinin yüksek 

olduğu faaliyetleri inşaat ve üretim faaliyetlerimiz oluştu-

ruyor. Bu kapsama hem Şirket çalışanlarımız hem de yükle-

nici çalışanlarımız dahildir. Bu doğrultuda, İSG uygulama-

larımızı ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

sertifikasına uygun olarak yönetiyoruz. İşle ilgili tehlikeleri 

tanımlamak ve riskleri azaltmak için ISO 45001’de belirlenen 

kontroller hiyerarşisini uyguluyoruz ve sonuçları yönetim 

gözden geçirme toplantılarında değerlendiriyoruz. Ayrıca 

işçilerin QDMS üzerinden yaptıkları ramak kala ve tehlikeli 

durum bildirimlerini de Kalite İSG-Ç Müdürlüğü aracılığıyla 

takip ediyor, alınacak aksiyonlar için gerekli kişilere yön-

lendiriyoruz. İş kazasının yaşanması durumunda tekrarını 

önlemek amacıyla kaza olay araştırma ekipleri kuruyor, 

kök sebep analizleri gerçekleştiriyor ve düzeltici, iyileşti-

rici faaliyetler planlıyoruz. Çalışan temsilcileri, aylık olarak 

düzenlenen İSG kurullarına katılarak İSG süreçlerinin geliş-

tirilmesine katkı sağlıyor. Şirketimiz, İSG Yönetim Sistemi 

kapsamında uygulamaların denetimi ve sürekli geliştiril-

mesi amacıyla yılda en az bir defa hem iç denetim hem de 

bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından dış denetime 

tabi tutuluyor.

Çalışanlarımızın kanun çerçevesinde riskli gördükleri işleri 

reddetme hakkı bulunuyor. Ortak sağlık güvenlik birimlerin-

den aldığımız sağlık hizmetleri kapsamında iş yeri hekimiyle 

görüşebiliyorlar. 

'İSG Politikamız'a yan taraftaki karekodu taratarak ulaşabilirsiniz.
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Gerçekleştirdiğimiz inovasyon çalışmalarımız kapsamında 
sanayide dönüşümü başlatacak akıllı sistemlerin 
kurulmasına ve işletilmesine yatırım yapıyoruz.

İNOVASYON VE 
AKILLI SİSTEMLER

Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 Hedefleri ve Sürdürülebi-

lirlik Politikamız çerçevesinde ülkemizin zengin ve keş-

fedilmemiş yenilenebilir enerji kaynak çeşitliliğini ileri 

teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor, ülkemizin düşük 

karbonlu ve kendine yetebilen bir ekonomiye geçiş yo-

lunda fırsatları değerlendirmesine katkı sağlıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz inovasyon çalışmalarımız kapsa-

mında sanayide dönüşümü başlatacak akıllı sistemlerin 

kurulmasına ve işletilmesine yatırım yapıyoruz. Sundu-

ğumuz yenilikçi ve akıllı çözümler ile çağa ayak uyduru-

yor, nitelikli iş gücü ve kaynak çeşitliliğimiz ile sektörde 

adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. 

Küresel arenada da sektöre öncülük etme hedefimizle 

inovatif, verimli ve çevreye duyarlı ürünler ve hizmetler 

geliştiriyor, Sürdürülebilirlik Stratejimiz doğrultusunda 

Ar-Ge harcama yoğunluğu başta olmak üzere belirledi-

ğimiz inovasyon tabanlı hedef göstergeler ile konunun 

tüm Şirketlerimizde benimsenmesini ve yakından takibi-

ni sağlıyoruz.

2017 yılında kurduğumuz Akıllı Sistemler Bölümümüz 

elektrikli araçlar başta olmak üzere Dijitalleşme, Ar-Ge 

ve İnovasyon alanında çalışmalarını sürdürüyor. EPDK 

tarafından desteklenen elektrik şarj istasyonları ve 

enerji depolama projeleri ile sunduğumuz akıllı hizmet-

lerle çağımızın ihtiyaçlarını anlıyor, çeşitli projeler ge-

liştirmeye devam ediyoruz.

A K I L L I 

H A Y A T 

2 0 3 0

Z E S
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Akıllı ev sistemleri ile ısı 
enerjisinde %10 ile %30 arasında 
ve elektrik tüketiminde %30’a 
varan oranda tasarruf sağlıyoruz.

Şirketimizin yer aldığı Levent 199 binası ve Zorlu 
Center LEDD Gold sertifikasına sahip, buna uygun olarak 
enerji verimli cam kaplamalardan, ısı geri kazanımlı 
iklimlendirme sistemlerine tasarruflu sistemler kullanıyor.

L E E D  G O L D

%10

%30

İNOVASYON VE AKILLI SİSTEMLER

> Zorlu Enerji ve Akıllı Sistemler
Geleceğin enerji şirketi olma hedefimiz doğrultusunda kurduğumuz Akıllı Sistemler departmanımızla birlikte geleceğe yönelik 

yeni nesil çözümlere dair sunduğumuz fikirleri, teknoloji ile buluşturup hayata geçiriyoruz.

Öncelikli konularımız arasında yer alan Dijitalleşme, Ar-Ge ve İnovasyon başlığı kapsamında elektrikli araç kiralama, elektrikli 

araç istasyonları, akıllı ev sistemleri ve akıllı enerji yönetim sistemleri gibi birçok alanda mevcut çalışmalarımıza devam edi-

yor, Şirket olarak bu alanlara yoğunlaşıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız projelerin inovatif içerikleri ve yüksek yatırım tutarları bu konuya verdiğimiz önemi orta-

ya koyarken TÜBİTAK ile ortak yürüttüğümüz projeler ise Türkiye’nin yeni nesil teknolojilere yönelmesinde büyük rol oynuyor.

Değişen ve gelişen enerji kaynakları ve hedefleri göz önüne alındığında yeni teknolojilerin kullanılarak sahada yaşanabilecek 

konulara çözüm bulunmasının kaliteli ve kesintisiz hizmet için şart olduğunun bilinciyle yeni uygulamaların hayata geçirilmesi 

için yoğun çaba sarf ediyor, döngüsel ekonomiye uygun hizmetler geliştiriyoruz.

Şirket, ev ve ofisler için tek bir noktadan cihaz seviyesinde dönem bazlı toplam tüketimin yanı sıra anlık olarak tüketim takibi 

yapabilen ilk tak çalıştır ürünü kullanıcılara tanıttık. Tüketim seviyesi yüksek olan tüketicilere ise, sektöre dair bilgi biriki-

mimizi kullanarak değişen enerji piyasası dinamikleri çerçevesinde enerji kullanımlarını mevzuata uygun, verimli, kesintisiz, 

uygun maliyetli ve kalite bir şekilde ayarlamaları için danışmanlık ve izleme çözümleri sunuyoruz.

Enerji şirketlerinin dünya ile paralel olarak dijitalleşmesi, aynı zamanda yurt dışında uygulamaları eksponansiyel olarak artan 

enerji depolama, elektrikli araç ve şarj istasyonu uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması Şirket’in misyonu ara-

sında yer alıyor. Bu kapsamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Sanayi Bakanlığında ilgili çıkabilecek regülasyon-

lara katkı sağlıyor, projelerimizin çevresel ve sosyal etkilerini yenilikçi yaklaşımlarla yönetiyoruz.

Zorlu Enerji olarak şirketlerimizin dijitalleşmesi için Akıllı Sistemler bünyesinde mobil öncelikli olarak geliştirdiğimiz yenilik-

çi dijital kanallar, müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutarak müşteri deneyimini iyileştirmeye ve geleceğin servislerini onlarla 

buluşturmaya odaklanıyor. Bu kapsamda yasal zorunluluklar dışında fatura, ekstre, broşür vb. doküman ve materyalleri de 

mümkün olduğunca dijital ortamda paylaşarak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda çevre duyarlılığını ön planda tutuyoruz.

2018 yılında yayınladığımız Sürdürülebilirlik Stratejimiz kapsamında performans 
göstergesi olarak tanımladığımız Ar-Ge ve inovasyon harcamalarına 2018-2019 
raporlama döneminde yaklaşık 5.156.000 TL tutarında bütçe ayırdık.
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İNOVASYON VE AKILLI SİSTEMLER

> electrip, Elektrikli Araç 
Paylaşım Platformu
Zorlu Enerji adı altında kurduğumuz ve Türkiye’nin ilk elektrikli araç paylaşım platformu olma özelliği taşıyan electrip ile 

sadece elektrikli araçların yer aldığı bir filo oluşturmayı hedefledik. Bu sayede elektrikli araç kiralama döneminin başlatılma-

sını sağlayarak, bu sektörde sunulan ulaşım çözümlerinde Türkiye’de örneği olmayan düşük emisyonlu çevre dostu bir akımın 

öncüsü olduk.

Kullanıcılar, electrip mobil uygulamasını kullanarak üyelik başvurusu yapabiliyor, kendilerine en yakın noktadan elektrik-

li araç kiralayabiliyor, araçlarını anahtar kullanmadan uygulamayla alıp, aracı aldıkları noktaya geri bırakarak, kiralamayı 

sonlandırabiliyor. Bu sayede şubeye gitmek ve sözleşme imzalamak gibi ekstra efora neden olan geleneksel araç kiralama 

prosedürlerini tek uygulama üzerinden çözümleyebiliyorlar.

Bu platform aracılığı ile yeni çözümler sunmak adına devam ettiğimiz çalışmalar doğrultusunda; park, trafik ve çevre sorunla-

rını minimize etmek için gayret göstermeye devam edeceğiz.

İNOVASYON VE AKILLI SİSTEMLER

> ZES

2018 Ağustos itibarıyla “Türkiye’nin yeni, temiz, hızlı enerjisi” mottosuyla lanse edilen ZES, elektrikli araç kullanıcıları için 

ülkenin dört bir yanında şarj hizmeti sağlamaktadır.  İlkini İstanbul Zorlu Center’da hizmete açtığımız şarj istasyonları, kullanı-

cıların elektrikli araçlarını 30-60 dakika arasında şarj etmesini sağlıyor. Halka açık ağımız kapsamında 149 farklı lokasyonda, 

yaklaşık 300 araca hizmet veriyoruz.

Mevcut faaliyetlerimizin temelini şarj işlemleri oluşturuyor. Faaliyet gösterdiğimiz lokasyonlardan satın aldığımız elektrik 

enerjisini, şarj cihazları yoluyla son kullanıcılara sunuyoruz. 

ZES ağı üzerinden son kullanıcılara 2018 yılı içerisinde 40 MWh, 2019 yılı içerisinde ise 200 MWh olmak üzere toplamda 240 

MWh enerji sağladık. Yaptığımız ölçüm ve hesaplamalar sonucunda, şarj işlemi esnasında yaşanan kayıplar ve veri merkezle-

rinde çalışan yönetim yazılım sistemimizin, kullanıcılara sunduğumuz elektrik miktarının %10’u kadar bir tüketim/kayba neden 

olduğunu öngörüyoruz. 

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında, süreçlerimizi mümkün olduğu kadar dijital hale getirmek için çalışıyoruz. Bu bağ-

lamda kullanıcılarımız şarj işlemlerini proje başlangıcında sadece ZES kartlar ile gerçekleştirebilirken şu anda diledikleri yer-

de mobil uygulama üzerinden tamamen dijital olarak gerçekleştirebiliyor. 

Hızlı şarj istasyonları ve elektrikli araçları ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor, Zorlu Grubu şirketlerinden Vestel Elekt-

ronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin de paydaşlarından biri olduğu “Türkiye’nin Otomobili” Projesine hazır olma yolunda yatırımları-

mıza devam ediyoruz.

'ZES - Zorlu Energy Solutions' videomuza 
yan taraftaki karekodu taratarak ulaşabilirsiniz.
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İNOVASYON VE AKILLI SİSTEMLER

> Ar-Ge Yaklaşımı

İşletmede bulunan santrallerin performansının ve verimliliğinin artırılması, yeni teknolojilerin ve inovasyonların şirket bün-

yesine kazandırılması, gelecek yatırımlar için bilgi birikimi kazanılması adına uluslararası fonlar ve iş birliklerini yakından 

takip ediyoruz. 

Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 Hedefleri kapsamında kurulan, Zorlu Enerji bünyesinde yeniliklerin takip edilebildiği ve Ar-Ge 

faaliyetlerinin görüşüldüğü Ar-Ge İnovasyon topluluğumuz bulunuyor. Aynı zamanda, Zorlu Enerji bünyesinde kurulan Ar-Ge 

departmanı çalışmalarını; operasyonel verimlilik, enerji kalitesi, sürdürülebilir üretim ve yeni teknolojilerinin sisteme kazan-

dırılması oluşturuyor.      

        

Ar-Ge yaklaşımımızda; enerji depolama teknolojileri, karbon yakalama ve depolama teknolojileri, verimli ve esnek santral 

teknolojileri, geri dönüşüm ve çevreci yaklaşımlar ve dijitalleşme konuları ön plana çıkıyor. 

Zorlu Enerji olarak  enerjide arz güvenliği, rekabet ve çevre koruma konuları etrafında oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Politi-

kamız doğrultusunda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını azami ölçüde kullanma ilkesini benimsiyoruz. Ar-Ge çalışmala-

rımızı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet ederek yürütüyor, küresel standartları yakından takip ediyoruz.

H O R I Z O N  2 0 2 0
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Bu kapsamda, hem Şirket hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge projelerimize 

dair detaylar aşağıda yer almaktadır:

Horizon 2020 Programı – GECO Projesi: Avrupa Birli-

ği’nin en büyük araştırma ve inovasyon çerçeve programı 

olan, daha sürdürülebilir bir dünya için büyük keşiflerin, 

yaratıcı fikirlerin ve buluşların laboratuvardan dünya pa-

zarlarına taşınmasına destek olmak amacıyla kurulan ve bu 

doğrultuda 7 yıllık süre içinde 80 milyar Euro fonlama ola-

nağına sahip olan Horizon 2020 Programı, Zorlu Enerji’ye, 

bu alandaki başarılı çalışmalarını göz önünde bulundurarak 

GECO (Geothermal Emission Control - Jeotermal Emisyonla-

rının Kontrolü) Projesi’ne katılımı için hibe desteği sağla-

maktadır.  GECO Projesi’nde Fransa, İngiltere, İtalya, İzlanda 

ve Almanya gibi ülkelerden çeşitli kurum ve kuruluşlar yer 

almaktadır. Proje, Horizon 2020 Programı’nın içerdiği “Yeni-

lenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretim Maliyetleri-

nin Düşürülmesi” üst başlığı kapsamında, “Jeotermal Enerji 

Kaynaklı Karbondioksit (CO2
) Emisyonlarının Azaltılması”na 

yönelik olarak, ülkeler arası saha uygulamalarının yapılma-

sını, yeni ekipman ve teknolojilerin test edilmesini ve bilgi 

birikimi ve tecrübe aktarımının sağlanmasını hedeflemek-

tedir. Proje kapsamında, jeotermal enerji üretimi kaynaklı 

karbondioksit emisyonlarının sıfıra indirilebilmesi için kar-

bondioksit gazlarının rezervuara enjekte edilmesine ilişkin 

Türkiye, İzlanda, Almanya ve İtalya’da yer alan toplam 4 

adet sahada testler gerçekleştirilecektir. Proje 1 Ekim 2018 

tarihi itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girmiş ve başlangıç 

toplantısı 24-26 Ekim 2018 tarihleri arasında İzlanda’nın 

başkenti Reykjavik şehrinde düzenlenmiştir. Projeye ilişkin 

ilk genel birleşim toplantısı Zorlu Enerji’nin ev sahipliğinde 

13-14 Mart 2019 tarihleri arasında Kızıldere jeotermal sa-

hasında düzenlenmiştir. Toplantı esnasında konsorsiyum ile 

ilgili gelişmeler ve yapılan çalışmalar sunulmuştur. Projeye 

ilişkin teknik çalışmalar devam ettirilmektedir.

Horizon 2020 Programı – GeoSmart Projesi: GeoSmart 

Projesi’nde İngiltere, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, İz-

landa ve Norveç gibi ülkelerden çeşitli yatırımcı, sanayici, 

enstitü ve üniversiteler yer almaktadır. Proje, Horizon 2020 

Programı’nın içerdiği “Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji” üst 

başlığı kapsamında “Yüksek Performanslı Yenilenebilir Tek-

nolojilerin Kombine Isı-Güç Santrallerine Uygulanması”na 

yönelik olarak, ülkeler arası saha uygulamalarının yapılma-

sını, yeni ekipman ve teknolojilerin test edilmesini ve bilgi 

birikimi ve tecrübe aktarımının sağlanmasını hedeflemek-

tedir. Proje kapsamında, Zorlu Enerji’nin bünyesinde yer 

alan Kızıldere Jeotermal Enerji Santralleri ile Belçika’daki 

Balmatt sahasında, jeotermal akışkanın sıvı ve buhar fa-

zında depolanması, jeotermal enerji santrallerine entegre 

edilebilecek CSP (Concentrated Solar Power - Yoğunlaştırıl-

mış Güneş Enerjisi) ve Biomass (Biyokütle) teknolojilerinin 

santral performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi vb. 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Projenin 

kabulü Ocak 2019’da Avrupa Komisyonu tarafından du-

yurulmuş ve proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 1 

Haziran 2019 tarihinde imzalanan hibe sözleşmesi ile proje 

resmi olarak yürürlüğe girmiş ve başlangıç toplantısı 26-27 

Haziran 2019 tarihleri arasında tüm ortakların katılımıyla 

Belçika’nın Genk şehrinde düzenlenmiştir. Projeye ilişkin ilk 

genel birleşim toplantısı Zorlu Enerji’nin ev sahipliğinde 5-6 

Kasım 2019 tarihleri arasında Kızıldere jeotermal sahasında 

gerçekleştirilmiştir. Projeye ilişkin teknik çalışmalar devam 

ettirilmektedir. 
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ERA-NET ACT Programı – SUCCEED Projesi: ERA-NET ACT, 

Horizon 2020 Programı’nın içerdiği “Güvenilir, Temiz ve Ve-

rimli Enerji” üst başlığı kapsamında desteklenmekte olan ve 

TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Proje kap-

samında, karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygın-

laştırılması ve hızlandırılması alanında ulusal programların 

eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması ve 

veri paylaşımı hedeflenmektedir. ERA-NET ACT Projesi ile 

karbondioksit yakalama ve depolama (Carbon Capture and 

Storage - CCS) teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması 

amacıyla Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi 

hedeflenmektedir. Bu program kapsamında başvuruda bulu-

nulan SUCCEED (Synergetic Utilisation of CO2
 Storage Coup-

led with Geothermal Energy Deployment) Projesi hibe des-

teği almaya hak kazanarak Eylül 2019 itibarıyla yürürlüğe 

girmiştir. Proje kapsamında jeotermal enerji santrallerinden 

kaynaklı karbondioksit emisyonlarının azaltılması amacıyla 

karbondioksitin jeotermal rezervuara geri basılması ve sür-

dürülebilirliğe katkı sağlanması hedeflenmektedir. GECO 

Projesi’nden farklı olarak karbondioksitin süperkritik koşul-

larda geri basımı hedeflenmektedir. Proje kapsamında 25-

26 Eylül 2019 tarihleri arasında tüm konsorsiyum üyelerinin 

katılımıyla Kızıldere jeotermal sahasında başlangıç toplan-

tısı gerçekleştirilmiştir.

Horizon 2020 Programı – GEOPRO Projesi: GEOPRO Pro-

jesi’nde İngiltere, İzlanda, İsviçre, Fransa, Norveç ve Alman-

ya gibi ülkelerden çeşitli yatırımcılar, sanayiciler, enstitüler 

ve üniversiteler yer almaktadır. Proje, Horizon 2020 Progra-

mı’nın içerdiği “Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji” üst başlığı 

kapsamında “Düşük Karbonlu ve İklim Esneklikli Bir Gelecek 

İnşa Edilmesi”ne yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynak-

larından jeotermal enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması 

ve jeotermal akışkanın kimyasal ve fiziksel özelliklerinin 

daha iyi anlaşılarak saha geliştirme ve işletme koşullarının 

iyileştirilmesi üzerine araştırmalara odaklanacaktır. Pro-

jenin kabulü Kasım 2019’da Avrupa Komisyonu tarafından 

duyurulmuş ve proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 

1 Kasım 2019 tarihinde imzalanan hibe sözleşmesi ile proje 

resmi olarak yürürlüğe girmiş ve başlangıç toplantısı 19-

20 Kasım 2019 tarihleri arasında tüm ortakların katılımıyla 

Belçika’nın Brüksel şehrinde düzenlenmiştir. Projeye ilişkin 

teknik çalışmalar devam ettirilmektedir.

Horizon 2020 Programı – BD4OPEM Projesi: BD4OPEM 

(Big Data Solutions for Energy Marketplace) Projesi Horizon 

2020 Programı’nın içerdiği “Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji” 

üst başlığı kapsamında, “Geleceğin Düşük Karbonlu Piya-

sasını Yaratmak” amacıyla ve bu geleceğe yönelik yeni bir 

planlama aracı tasarlama hedefiyle oluşturulmuştur. Yeni 

teknolojilerin hayatımıza girmesi ve enerji üretim ve tüke-

tim profillerindeki değişimlerin şebeke üzerindeki etkilerini 

en aza indirmek amacıyla şebekeye bağlı ve entegre sistem-

lere olan ihtiyaç, enerji sektörünün en önemli konularından 

biridir. Bu probleme çözüm olması amacıyla tüm paydaşların 

buluşacağı bir açık inovasyon pazarı oluşturmak hedefiyle 

proje konsorsiyumu oluşturulmuştur. Proje konsorsiyumun-

da 8 ülkeden 12 ortak ile yola çıkılmıştır. Konsorsiyum or-

takları enerji sektöründe oluşan verinin toplanacağı ve işle-

neceği bir “Analytic Toolbox” geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Toplanan verilerden elde edilecek analizler ve hesaplamalar 

aracılığıyla inovatif bir market ve pazar ortamı yaratılacak-

tır. Proje ile geliştirilecek şebeke izleme, operasyon, bakım, 

planlama, kayıp ve kaçak takibi, akıllı ekosistem, enerji yö-

netimi ve blokchain uygulamalarının esnek piyasa yapısına 

hizmet etmesi öngörülmektedir. Bu uygulamalar toplam 

verimliliği artıracak ve son kullanıcının sisteme maksimum 

katılımını sağlayacaktır. 2019’da kabulü yapılan proje, hibe 

sözleşmesi imzalanarak Ocak 2020’de resmi olarak başlaya-

cak olup 42 ay sürecektir.

EUREKA – ITEA3 Programı – SMART-PDM Projesi: EURE-

KA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının 

dünya pazarlarında rekabet gücünü artıracak ileri teknolo-

jilerin, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini ve ülkeler 

arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini 

teşvik etmek amacıyla kurulan bir uluslararası iş birliği 

platformudur. 1985 yılında Türkiye’nin de içinde bulundu-

ğu 19 ülke tarafından kurulmuş olup, günümüzde üye sayısı 

44’e yükselmiştir. EUREKA çatısı altında 7 alt küme belirlen-

miştir. Bu alt kümelerin temaları; düşük karbon teknolojileri, 

yazılım ağırlıklı sistemler ve hizmetler, telekomünikasyon, 

akıllı elektronik sistemler, akıllı üretim teknolojileri, meta-

lurji, mikro ve nano elektronik teknolojileri olarak ön plana 

çıkmaktadır. Proje başvuruları ITEA3 Programı tarafından 

incelendikten sonra Türk ortaklar için gerekli hibe desteği 

TÜBİTAK tarafından sağlanmaktadır. SMART-PDM projesi 

kapsamında Zorlu Enerji’ye ait Gökçedağ RES’te gerçekleşti-

rilecek çalışmalarda rüzgar enerji santrallerinde kestirimci 

bakım teknolojisinin kullanılması planlanmaktadır. Kesti-

rimci bakım teknolojisi ile rüzgar enerji santrallerinde işlet-

me giderleri ve üretim kayıpları azaltılarak bu santrallerden 

sağlanan faydanın artırılması planlanmaktadır. SMART-PDM 

projesi 1 Ocak 2019 tarihinde resmi olarak başlamıştır. 3 yıl 

sürecek projede Finlandiya, İspanya, Portekiz, Romanya ve 

Türkiye olmak üzere 5 ülkeden 25 katılımcı bulunmaktadır.

EPDK – Ar-Ge Projeleri: Zorlu Enerji Ar-Ge ve Akıllı Sistem-

ler Departmanı, elektrikli araçlar, enerji depolama ve yeni-

likçi konularda çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalış-

malar çerçevesinde, şirketin “Şarj İstasyonları ve Elektrikli 

Araçların Şebekeye Etkisinin İncelenmesi ve Bu Yüklerin Op-

timize Edilmesi” ve “Lityum İyon Bazlı Enerji Depolama Sis-

temlerinin Yük Kaydırma için Test Edilmesi” projeleri EPDK 

tarafından kabul edilmiş ve projelerin gerçekleştirilmesi 

için EPDK’dan toplam 5,7 milyon TL tutarında bütçe desteği 

alınmasına hak kazanılmıştır. İki yıl sürmesi planlanan bu 

projeler sonucunda ülkemiz için son derece değerli olacak 

çözümlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çözümler ile 

elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıka-

cak şebeke yükünün akıllı algoritmalarla azaltılarak şebeke 

güvenliğinin üst düzeye çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu 

projelere ek olarak yine EPDK tarafından onaylanmış olan 

“Memnuniyet 4.0” projesi ile Osmangazi elektrik dağıtım 

bölgesinde çağrı merkezine maksimum müşteri ulaşılabi-

lirliğinin en uygun şekilde sağlanması amaçlanmaktadır. Bu 

sayede bölgede daha iyi hizmet verilmesi ve müşteri mem-

nuniyetinin artması sağlanacaktır.

Jeotermal Köy Projesi: Projenin amacı, jeotermal enerji 

santralinin yanına kurulacak köyün gerçekleştireceği sera-

cılık, ısıtma, elektrik üretimi, termal turizm, besin kurutma 

ve kültür balıkçılığı faaliyetlerinin jeotermal enerji sant-

ralinden çıkacak atık ısıyla idame ettirilmesi olup projenin 

geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

'HORIZON 2020 I' videomuza yan 
taraftaki karekodu taratarak ulaşabilirsiniz.

'HORIZON 2020 II' videomuza yan 
taraftaki karekodu taratarak ulaşabilirsiniz.
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İNOVASYON VE AKILLI SİSTEMLER

> Zorlu Solar

2019 yıl sonu itibarıyla 
500 MW’ın üzerinde kurulu portföy

Z O R L U  S O L A R

Enerji sektöründeki 25 yılı aşkın tecrübemiz ve yenilenebilir 

enerji faaliyetlerimiz kapsamındaki bilgi birikimimizi, güneş 

enerjisi alanında da göstererek; müşteri odaklı, kaliteli ve 

güvenilir hizmet sunmaya devam ediyoruz.

İhtiyacımız olan elektriği; çevreye zarar veren, gelecek ne-

siller için devamı olmayan kısıtlı kaynaklar yerine dünyaya 

hayat veren ve her gün yeniden doğan, sonsuz güneş ener-

jisinden üretmek için 2016 yılında Zorlu Solar Enerji Tedarik 

ve Ticaret AŞ’yi (Zorlu Solar) kurduk.

Zorlu Solar adı altında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kap-

samında; yurt içinde ve yurt dışında güneş enerjisinden 

elektrik üretmek, solar fotovoltaik (PV) panelleri kiralamak, 

satmak, satın almak, ihraç etmek, bunları çatılara yerleştir-

mek ve buna ilişkin her türlü kurulum hizmeti ve danışmanlık 

hizmeti vermek ve yurt içinde elektrik enerjisi ve/veya kapa-

site toptan alım ve satım işlemleri bulunuyor.

Yerli güneş paneli üreticileri ile iş birliği yaparak gerçek-

leştirdiğimiz membranlı güneş paneli satışı ve dağıtımı ile 

yenilikçi çözümler sunuyoruz. Zorlu Enerji olarak, patent 

haklarını satın almış olduğumuz yerli üretim membran ta-

banlı fotovoltaik güneş panelini 2018 yılında Türkiye’de 

gıda, soğuk hava ve hayvancılık sektörleri ağırlıkta olmak 

üzere farklı sektörlerde çeşitli projelerde uygulamaya baş-

ladık. Lojistik sektöründeki fırsatlara dair yeni projeler ge-

liştirmeye devam ediyoruz.

2018 yılında ihracatına başladığımız membran tabanlı güneş 

enerjisi panelini, ilk olarak Jamaika‘ya ihraç ettik. Dünyanın 

en büyük membranlı çatı pazarı olan Amerika kıtasına gön-

derilen ürünleri ise 2019 yılı içerisinde devreye aldık.

Aynı zamanda, 2018 yılında satışını ve distribütörlüğünü 

yapmakta olduğumuz ürünlerin pazarlama, tanıtım ve uygu-

lama alanlarının artırılması amacıyla tüm Türkiye’de toplam 

12 bölgede uygulanacak olan ve ilk dönem için en fazla 24 

Çözüm Ortağı ile ilerlenmesi hedeflenen Çözüm Ortaklığı 

Ekosistemi projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında, 

2019 yıl sonu itibarıyla Türkiye’de, tamamı çatı üzeri güneş 

enerjisi sistemi kurulumu olmak üzere, 7 farklı projeyi ta-

mamlayarak devreye aldık.

2017 yılında güneş enerjisi alanında yenilikçi çözümler sun-

mak üzere bu alanda yeni nesil teknolojiler geliştiren First 

Solar, Inc. (“First Solar”) ile özel bir iş birliği gerçekleştire-

rek, Doğu Avrupa, Avrasya ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yer 

alan 26 ülkede beş yıl boyunca First Solar’ın ürettiği perfor-

mansı yüksek ince film fotovoltaik güneş panellerinin tek 

yetkili distribütörü olduk.

Yurt içi ve yurt dışında sunduğumuz First Solar ürünleri ile 

2019 yılında 500 MW’ın üzerinde portföye ulaşarak faaliyet 

gösterdiğimiz sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz.

'ZORLU SOLAR' videomuza yan taraftaki karekodu taratarak ulaşabilirsiniz.
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TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİLERİ

I S O  1 4 0 0 1

Sürdürülebilirlik Stratejimiz değer zincirimizin tamamını 

kapsıyor, tedarikçilerle ilişkilerimiz Stratejimizin 7 odak 

noktasından birini oluşturuyor. Satın alma işlemlerimizi 

merkezi ve yerel satın alma organizasyonları ile yürütüyor, 

tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile uyumlu 

olacak şekilde seçiyoruz. Çalıştığımız tedarikçi şirketlerin 

sürdürülebilirlik yaklaşımını da eş zamanlı olarak takip edi-

yoruz.

Tedarikçi seçiminde tedarikçi firmaların ticari şartları, temin 

kapasiteleri, teknik yeterlilikleri ve sosyal konumları etki-

li oluyor. Ayrıca Sürdürülebilirlik Stratejimiz çerçevesinde 

Tedarikçi İlişkilerinin tanımlanmasına yönelik çalışmalara 

başladık. 2018 yılının son çeyreğinde şirketimizin çevresel, 

sosyal ve etik kriterlerini içeren tedarik ilkelerini belirledik 

ve tedarikçilerle sözleşmelerimize eklemeye başladık. Buna 

ek olarak 2019 yılı içinde stratejik tedarikçilerimizi belir-

leyerek tedarikçilerin değerlendirilmesi yönünde bir anket 

çalışması yaptık.  

Tedarikçilerimizin performans değerlendirme sürecini kıs-

men gerçekleştirdik. Denetim kriterlerimizin ağırlıklandırıl-

masına yönelik çalışmalarımız halen devam ediyor. Öncelikli 

parametrelerimizden olan; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre, 

kendini iyileştirme-inovasyon, malzeme, hizmet kalitesi, za-

manında teslimat, fiyat, ödeme koşulları, satış öncesi-son-

rası hizmet, maliyet ve sürdürülebilirlik gibi konularda 

tedarikçi değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Yapılan 

değerlendirmeler ve geri bildirimler ile tedarikçilerimizin 

performanslarının daha da iyileştirilmesini hedefliyoruz. 

Zorlu Enerji olarak tedarikçi sözleşmelerine iş sağlığı ve 

güvenliği ve çevre konularında ulusal mevzuat ve küresel 

standartlar bazında çevresel ve sosyal açıdan gerekli bütün 

taahhüt maddelerinin eklenmesi, iç ve dış denetimler ger-

çekleştirilmesi gibi adımları finansman sağladığımız IFC ve 

EBRD gibi uluslararası kuruluşların standartları doğrultu-

sunda atıyoruz.

Şirket olarak tedarik zincirimizi oluştururken Zorlu Holding 

Tedarik İlkelerini göz önünde bulundurarak edindiğimiz il-

keleri özenle uygulamaya devam ediyoruz. Zorlu Holding Te-

darik İlkeleri, tüm Zorlu Grubu Şirketlerinin satın alma ope-

rasyonlarını kapsıyor ve tedarikçilerimizden beklenen temel 

davranış kurallarını içeriyor. Tedarikçilerimizin İlkeleri ken-

di tedarik zincirlerine iletmelerini ve İlkelerin tedarikçileri 

tarafından da uygulanmasını bekliyoruz.

Yerel kalkınmaya destek oluyor, rutin ürün ve hizmet alım-

larımızı mümkün oldukça yerel tedarikçilerden sağlamaya 

büyük önem veriyoruz. Türkiye’deki yatırımların ve elektrik 

santrallerinin bulunduğu iller, Şirketimizin belirgin operas-

yon bölgeleri olup “yerel” olarak tanımladığımız bölgeler-

dir. Raporlama dönemi sonu itibarıyla malzeme ve hizmet-

lerinin temini için yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 

1.612 adet tedarikçi ile çalıştık. Toplam tedarikçi sayımızın 

%11,48’i yerel tedarikçilerden oluşuyor. Raporlama döne-

minde yerel tedarikçilerimizle yapmış olduğumuz alım satım 

ve hizmet harcamaları toplam satın alma bütçemizin %2’sini 

oluşturuyor. 

'Zorlu Holding Tedarik İlkeleri'ne yan taraftaki karekodu taratarak ulaşabilirsiniz.
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2019 yılı sonu itibarıyla Tedarik Zincirinin Coğrafi Dağılımı

%3

%5

%10

%82

Yıl Toplam Tedarikçi Sayısı Yerel Tedarikçi Oranı (%)

Tedarikçi Sayısı ve Yerel Tedarikçi Oranı
2018 1.612 11,48

2019 1.675 13,13

Tablo 19 Toplam Tedarikçi Sayısı ve Yerel Tedarikçi Oranı

TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE

AMERİKA

UZAK DOĞU

AVRUPA

Yeni santrallerimizin inşaat aşamasını Şirketimiz ZENEN 

(Zorlu Endüstriyel) yürütüyor. ZENEN’in faaliyetleri kapsa-

mında sahada çalışan yüklenici çalışanlarımızın tamamının 

iş sağlığı ve güvenliği, ilgili çevre görevlilerinin sorumlu-

luğu altında tutuluyor. Şirketimiz ISO 14001 Çevre Yönetim 

Sistemi uygulamaları kapsamında, ulusal mevzuat ilkeleri, 

çalışanlarımıza verilen çeşitli eğitimler ve gerçekleştirilen 

iç ve dış denetimler bulunuyor.

Şirketlerimizden Zorlu Doğal Elektrik Üretim AŞ hazırlamış 

olduğu Sosyal Uygunluk Politikası kapsamında, SA 8000 

Standardının gerekliliklerini yerine getireceğinin teminatı-

nı veriyor. Verdiği teminat kapsamında, satın alma yaptığı 

tedarikçilerin ve iş ortaklarının sosyal uygunluk taahhütna-

melerini alıyor, her bir tedarikçiyi sosyal uygunluk açısın-

dan değerlendiriyor. Aynı zamanda, tedarikçilerin almış ol-

dukları tedbirlerin izlenmesi ve sosyal uygunluk düzeylerini 

daha iyi seviyelere çıkarabilmeleri için karşılıklı bir iş birliği 

yaklaşımını destekliyor. Buna ek olarak, birlikte çalıştığı 

tedarikçi şirketleri seçerken yetkinliklerinin uygun düzeyde 

olmasına dikkat ediyor ve tedarikçilere hizmet sözleşmele-

rinde yer alan hakediş kriterlerinin tamamını sağlamaları 

karşılığında ödeme yapıyor. 

2018-2019 raporlama döneminde tedarik zincirimiz kapsa-

mında, iş etiğine aykırı iki iddia değerlendirildi, ceza gerek-

tirecek bir durum tespit edilmedi ancak ihalenin yenilenmesi 

yönünde aksiyon alındı. Çeşitli nedenlerden dolayı herhangi 

bir tedarikçi kontratımız iptal edilmedi. Aynı zamanda, teda-

rikçi ilişkilerimizde seçim ve fesih süreçleri de dâhil olmak 

üzere önemli bir değişiklik gerçekleşmedi. 

Z E N E N

'Zorlu Doğal Sosyal Uygunluk Politikası'na 
yan taraftaki karekodu taratarak ulaşabilirsiniz.
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MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Zorlu Enerji olarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Şirketimizin başarıya ulaşmasında büyük etkileri olan ve 

aynı zamanda faaliyetlerimizden etkilenen en önemli kilit paydaşlarımızdan olan müşterilerimizle ilişkilerimizi yayınladığımız 

Müşteri İlişkileri Manifestosuyla düzenliyoruz. Müşterilerimiz için sürdürülebilir ve yenilikçi hizmetler sunuyor, iyileşme po-

tansiyeline sahip konuları ilgili birimler ile değerlendirerek etkin çözümler üretiyoruz.

Türkiye’de tek müşteri memnuniyetini ölçen platform olan 
Şikayetvar’ın düzenlediği 5. A.C.E. Awards Mükemmel Müşteri 
Memnuniyeti Başarı Ödülleri’nde enerji sektöründe 2018 
ve 2019 yıllarında, 18 enerji sektörü arasından en yüksek 
müşteri memnuniyeti oranıyla, Zorlu Enerji olarak birinciliğe 
layık görülerek Diamond ödül aldık.

Mesken Diğer (Sanayi, Ticari ve Kurumsal) Toplam

2018-2019 dönemi 1.500.000 350.000 1.850.000

Tablo 20 Müşteri Sayıları

Teknolojinin hızla gelişmekte olduğu günümüz şartlarında 

paydaşlarımızın yüksek beklentilerini karşılamak için planla-

rımızı oluşturuyor ve sektörde öne çıkan farklı uygulamalarla 

rakiplerimizden ayrışıyoruz. 

Faaliyetlerimizi sürdürürken odak noktamızı müşteri beklen-

tileri oluşturuyor. Çağrı merkezimiz ve internet sitemizde bu-

lunan iletişim formları aracılığıyla müşterilerimiz diledikleri 

konuda görüş ve önerilerini bize aktarabiliyor ve 6 ayda bir 

gerçekleştirdiğimiz memnuniyet anketleriyle, şikâyetlerini 

ve iyileştirmeye açık alanlar için önerilerini bizlere iletebi-

liyorlar.  Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ama-

cıyla, iş stratejimiz doğrultusunda müşterilerden aldığımız 

geri bildirimleri değerlendiriyor ve sürekli iyileştirmeler 

yapıyoruz. Ayrıca müşterilerimizin de aralarında bulunduğu 

paydaşlarımız ile birlikte yılda en az bir defa fikir ve bilgi 

alışverişinde bulunabileceğimiz diyalog platformları oluştu-

ruyoruz. 

2018 yılında Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü, müşteri mem-

nuniyetinin artırılması ve hizmet kalitemizin iyileştirilmesi 

konusunda çalışmalar yaptı. Zorlu Enerji şirketimizin, tüm 

illerdeki mevcut Müşteri Hizmetleri Merkezlerinin 2018 yı-

lında başlatmış olduğumuz yenileme çalışmalarını 2019’un 

ilk çeyreğinde tamamladık. Yenileme çalışmaları sonucunda 

müşterilerle diyalog için online altyapının oluşturulmasını ve 

mobil uygulamanın aktif hale gelmesini sağladık.

Rapor döneminde, Müşteri İlişkilerimiz çerçevesinde, herhangi bir yönetmelik ihlali vakamız bulunmuyor. Müşteri Sağlık ve 

Güvenliği kapsamında, bütün operasyonların İSG değerlendirilmelerini sürekli olarak ve yasal gereklilikler dahilinde gerçek-

leştiriyoruz. Bu bağlamda ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gerekliliklerini yerine getiriyoruz. 

2019 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 
1,8 milyon müşterimize 
8.759.798.067 kWh elektrik sağladık. 

Müşteri ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına geliştirilen 

“Memnuniyet 4.0” adlı Ar-Ge projesi ile %100 müşteri ulaşı-

labilirliğinin sağlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.  

Geliştirilecek IVR (Sesli Yanıt Sistemi) senaryoları ile çağrı 

merkezi personelinin yoğun olduğu elektrik kesintisi dönem-

lerinde gelen tüm çağrıların karşılanmasını ve başarılı bir şe-

kilde sonlandırılmasını amaçlıyoruz.

Elektrik ve doğal gaz satışı yapan büyük şirketlerin ve farklı 

sektörlerden kuruluşların yanı sıra ticari ve bireysel müşteri-

lere de hizmet veriyoruz. Müşterilerle birebir iletişim halinde 

olan çalışanlarımızı, bayi ve yetkili servislerini müşteri dene-

yimi konusunda eğitiyor, uzmanlık ve gelişimlerini destekli-

yoruz.

2019 yılında bireysel müşterilerde potansiyelin artması nede-

niyle müşteri sayılarında önemli oranda artışlar gerçekleşti.

A C E  A W A R D S

'Müşteri İlişkileri Manifestomuz'a yan taraftaki karekodu taratarak ulaşabilirsiniz.
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Günümüzde şirketlerin faaliyetlerinin toplumsal faaliyetler ile büyüdüğü, ekonomik stratejinin yanı sıra sosyal ve çevresel 

konuların da önemli sorumluluklar haline geldiği bir dünya düzenine gidiliyor. Biz de Şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz 

lokasyonlar 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. 

Şirketimizin sosyal ve altyapıya yönelik toplumsal yatırımlarını, çalışmaların yapılacağı bölgelerde yaptığımız etki değer-

lendirme çalışmaları ile belirlenen ortak toplumsal sorunlar, ihtiyaçlar ve öncelikler paydaş diyaloğu kapsamında şekil-

lendiriyoruz.

Hayata geçirdiğimiz projelerde yatırım yaptığımız yörenin bir parçası olmasına, yatırımlarımızın yöre halkınca sahiplenil-

mesine ve bu doğrultuda paydaşlarıyla iletişiminin geliştirilmesine önem veriyoruz. Şirketimiz, söz konusu amaca yönelik 

olarak projelere başlamadan önce, ilgili yerlerde halkı bilgilendirme ziyaretleri ve toplantıları düzenliyoruz.

 

Bu çerçevede Zorlu Enerji, 2018-2019 döneminde de Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali, Sarıtepe ve Demirciler Rüzgar Enerji 

Santralleri, Alaşehir II Jeotermal Enerji Santrali, Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali ve İkizdere Hidroelektrik Santrali 

projelerine ilişkin Paydaş Katılım toplantılarını gerçekleştirerek paydaşlarımızı bilgilendirdik. Ayrıca paydaşlardan gelen 

geri bildirimleri de Şirketin yatırım ve işletme planlarına dahil ettik.

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 iyileştiril-

mesi adına yönetim plan ve programları geliştirilerek uyguluyoruz.

Diğer yandan Zorlu Enerji olarak, yatırımlarının inşaat ve işletme aşamasında, çevre ve yöre halkının sağlığını korumaya 

dikkat ediyor, bu süreçte yaşanabilecek muhtemel etkileri yakından izliyoruz. Söz konusu projelerde; toprak koruma, ses, 

toz ve titreşim, su kalitesi, katı atık yönetimi, görsel etki, iş güvenliği, yaban hayatın etkileşimi ve doğal yaşam alanları 

konularında yurt içi ve yurt dışından çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz ve bu doğrultuda düzenli 

raporlar hazırlatıyoruz. 

Sorumluluklarının bilincinde kurumsal bir dünya 
vatandaşı olan Zorlu Enerji olarak topluma, çevreye 
ve özellikle çocuklara değer üreten sosyal sorumluluk 
projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

2018-2019 yıllarında toplam 5.526.572 TL tutarında eğitim, 
sağlık, kültür ve spor gibi farklı alanlarda gelişimi teşvik eden 
toplumsal yatırım 

> Yerel Toplum ile İlişkiler

Zorlu Enerji olarak, itibarımızı güçlendirmek için çabalıyor, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel toplum ile iyi ilişkiler içeri-
sinde olmaya ve sosyal ve ekonomik gelişimin desteklenmesine önem veriyoruz. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz 
çok yönlü çözümler arasında ortak kullanım alanlarının iyileştirilmesi, doğal hayatın korunması, eşitsizliklerin azaltılması, 
teknoloji ve burs desteği gibi sosyal hizmetler başta olmak üzere farklı ihtiyaçlara yönelik toplumsal yatırımlar yer alıyor. 
Gerçekleştirdiğimiz toplumsal destek programları ile paydaş diyaloğumuz güçleniyor. Bağış amaçlı girişimlerimiz, ağırlıklı 
olarak ayni destek olarak yaptığımız yardımları oluşturuyor.

Sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdiğimiz çalışmaları faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelere değer katma amacı ile gerçekleş-
tiriyor, paydaşlarımızla sürekli etkileşim içerisinde olmaya özen gösteriyoruz.

Zorlu Enerji olarak, 2018-2019 raporlama döneminde toplumsal yatırım projelerine 5,5 milyon TL kaynak sağladık. Bu destek-
lerin yaklaşık %55’i yatırım bölgelerimizde yaşayan başarılı üniversite öğrencilerine burs desteği, yaklaşık %20’si topluluk-
ların yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik destekler ve geriye kalan %25’i ise yatırım bölgelerimizde yer alan yerel kültürel 
ve sosyal hayatın gelişimi için harcandı.  

Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, raporlama döneminde yerel halkın "yer değiştirmesi” gerekliliği ya da fiziksel veya ekono-
mik olarak yerinden olmasına neden olacak herhangi bir durum yaşanmadı.
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> Gerçekleştirilen 
Toplumsal Yatırımlar

Şirket olarak, paylaşım ekonomisinde ortak değer yaratacak projeler gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik yolunda sosyal so-

rumluluğun, sorumlu ve uzun vadeli düşünen yatırımcı olma yolunda en önemli etkenlerden biri haline geldiğini görüyoruz. 

Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 Hedefleri doğrultusunda toplumla iş birliği içinde büyük bir çözüm ekosistemi oluşturmayı 

hedefleyen sosyal inovasyon girişimi olan “İmece Platformu”na destek veriyoruz. Toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel 

sorunlara hep birlikte yenilikçi çözümler üretmeyi; böylece toplumsal yenileşmeyi ve gelişmeyi hızlandırmayı amaçlıyoruz. 

imece’nin 2017 yılında başlatmış olduğu “Nitelikli Eğitim” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” destek programlarının ardından 

2019 yılında “Eşitsizliklerin Azaltılması” destek programına da katkıda bulunduk.

Şirket olarak başlattığımız Eşit Bi’Hayat programıyla hem 

şirket içinde hem de faaliyet bölgelerimizde toplumsal cin-

siyet eşitliğine katkıda bulunuyoruz. Kadın çalışanlar için 

fırsat eşitliği projeleri gerçekleştiriyor, toplumsal cinsiyet 

eşitliği farkındalığı oluşturmak için okullarla iş birlikleri 

yapıyoruz. Ayrıntılı bilgiye raporun Toplumsal Cinsiyet Eşit-

liği bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Gençlerin her alanda öne çıkmaları ve çeşitli imkanlara ula-

şabilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Eğitim, kültür ve sağlık 

alanında gençleri destekleyerek hayata bir adım önde baş-

lamalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Mehmet Zorlu 

Vakfı’na geçmiş yıllarda olduğu gibi desteğimizi sürdürü-

yoruz. Bu kapsamda, Mehmet Zorlu Vakfı’na 2018 yılında 1 

milyon TL şartsız bağışta bulunduk. 

Zorlu Enerji Gönüllülerimiz 2013 yılından bu yana eğitim, 

sağlık, spor ve çevre gibi farklı alanlarda gelişimi teşvik 

eden projelerle toplumsal gönüllük esasına dayalı çalışma-

lar yürütüyor. Çalışan Gönüllüğü Haftası kapsamında Zorlu 

Enerji Gönüllüleri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KA-

ÇUV) Umutlu Kutular Projesi’ne destek olarak 100 çocuğun 

ailelerine, ihtiyaçları olan gıda ve temizlik malzemelerinden 

oluşan paketler hazırladı. Dört yıldır enerji ihtiyacını karşı-

ladığımız otizme erken tanı konulması ve otizmden etkile-

nen çocukların özel eğitimi konularında başarılı çalışmalar 

gerçekleştiren Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim 

Vakfı’na destek vermeye devam ediyoruz.

Zorlu Enerji olarak 4 yıldır Steptember Projesi’ne destek ve-

riyoruz. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından yürütülen 

bu proje günde 10.000 adım atma sözü ile gönüllülere sağ-

lık, çevreye farkındalık; spastik çocukların tedavi ve eğitim 

süreçlerine ise katkı sağlanması hedefleniyor. 2018 ve 2019 

yıllarında Cerebral Palsy’li çocuklar için Steptember Proje-

si’ne 15 takım bünyesinde 61 kişi ile katılım sağladık ve ba-

ğışları artırmak için kurum içinde bir de kermes düzenledik.

Çalışan gönüllülüğü kapsamında daha önce KAÇUV, TOÇEV 

ve Tohum Otizm Vakfı için yardımseverlik koşusu yaparak 

İstanbul Maratonu’na katılan ve bağış toplayan gönüllüleri-

mizle, 2018 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ya-

rarına “Adım Adım” oluşumunda yer aldık. 40 kişilik gönüllü 

desteği ile yapılan kampanyaya Şirket tarafından sağlanan 

desteklerin de eklenmesiyle 20 kadının kendi işini kurması 

için ilk adım sermayesini sağlamış olduk. 2019 yılında ise 

12 kişilik gönüllü desteği ile Down Sendromlular Derneği 

yararına “Adım Adım” oluşumunda yer aldık.

Faaliyet gösterdiğimiz yatırım bölgelerinde yaşayan, başa-

rılı ancak maddi imkânları kısıtlı üniversite öğrencilerinin 

eğitimlerine destek amaçlı burs imkânları sağlamaya devam 

ediyoruz. Şirketimizin yatırım bölgelerinde 2018 yılında 334 

üniversite öğrencisine, 2019 yılında ise 323 üniversite öğ-

rencisine burs verdik. 

Zorlu Enerji olarak, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile iş 

birliği içerisinde 2017 yılında başlattığımız Meslek Lisesi 

Koçları (MLK) Programı’nı 2019 yılında da sürdürdük. Dört 

gönüllü koç ile İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-

si 12. sınıf öğrencilerine verilen koçluk çalışmasını tamam-

ladık. Toplamda 24 öğrenci ile sürdürülen proje kapsamın-

da, öğrenciler ile 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde 

6 defa bir araya gelinerek farklı kişisel gelişim çalışmaları 

uygulanmasını sağladık, böylece öğrencilerin bir yandan 

sosyalleşmelerine ve gelişimlerine destek olurken bir yan-

dan da rol model olarak hayatlarına dokunulmasına katkı 

sağladık.
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> Diğer Toplumsal Yatırım Projeleri

Zorlu Enerji olarak 2018 ve 2019 yıllarında Alaşehir ve Osmaniye’de Toplumsal Destek Programı kapsamında sportif aktivi-

telere 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. 

Gelenekselleşen “Enerjimiz Köy Okulları İçin” Projesi kapsamında 2018 yılında Kars’ın Çıldır ilçesindeki 380 öğrenciye, 2019 

yılında ise Erzincan’ın Tercan ilçesindeki 167 öğrenciye olmak üzere toplam 2018-2019 döneminde toplam 547 öğrenciye kışlık 

kıyafet yardımı yaptık. Zorlu Enerji Gönüllüleri olarak hediyeleri bizzat öğrencileri okulda ziyaret ederek teslim ettik.

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 karşılamak amacıyla Pamukkale Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde 

santral bölgemizdeki Denizli Sarayköy Meslek Yüksekokulu öğrencilerine staj imkanı sağlıyoruz. 

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.

Zorlu Enerji Tiyatro Kulübü olarak hazırlamış olduğumuz ve 2017 yılında çeşitli illerde sahnelenmiş olan “Saadet Hanım” adlı 

oyunumuzu 2018 yılı Ocak ayında da Eskişehir’de sahneledik. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşan oyunun 

kadrosunda Zorlu Enerji olarak ve Zorlu Holding çalışanları ile birlikte yer aldık. Tek perde sahnelenen oyunu, Zorlu Enerji 

çalışanları olarak ailelerimiz, basın mensupları ve Eskişehirliler ile birlikte izledik.

A L A Ş E H İ R  B E L E D İ Y E

O S M A N İ Y E  D E M İ R S P O R
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> 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:

> American Business Forum in Turkey (AmCham Turkey/ABFT)
> Capital CEO Club 
> ÇATIDER
> DEİK ABD İş Konseyi
> DEİK Enerji İş Konseyi
> DEİK Türk - Endonezya İş Konseyi
> DEİK Türk - İsrail İş Konseyi Başkan Yardımcılığı
> DEİK Türk - Japonya İş Konseyi
> DEİK Türk - Pakistan İş Konseyi Başkan Yardımcılığı
> DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi 
> Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
> Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD)
> Elektrik Üreticileri Derneği
> Elektrik Perakende Satıcıları Derneği 
> Enerji Ekonomisi Derneği
> 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)
> İklim Platformu Liderler Grubu
> İNTES
> Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD)
> Marketing Türkiye C Level Club
> Middle East Solar Industry Association (MESIA)
> Özel Sektör Gönüllüler Derneği Gönüllülük Elçisi
> Petform (Petrol Platformu Derneği)
> Solarbaba Platformu (STK)
> TOBB Enerji Meclisi
> TÜMAKÜDER
> Türkiye Kalite Derneği
> Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği
> Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
> TÜSİAD Enerji Çalıştayı
> TÜSİAD Çevre Çalışma Grubu
> Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği
> Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD)
> İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)
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> Performans Göstergeleri
Ekonomik Performans Göstergeleri

31 Aralık 2018 31 Aralık 2019

Dönen Varlıklar 3.448.132 4.257.831

Duran Varlıklar 13.715.728 14.417.939

Toplam Varlıklar 17.163.860 18.675.770

 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.208.212 8.382.337

Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.586.531 8.653.894

Özkaynaklar 2.369.117 1.639.539

Toplam Kaynaklar 17.163.860 18.675.770

 

Brüt Borç 11.279.727 12.782.958

Net Borç 10.681.151 11.950.243

Tablo 21 Özet Bilanço (Bin TL)

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2019

Hasılat 5.970.314 8.361.136

Satışların Maliyeti 4.484.257 6.800.007

Brüt Kâr 1.486.057 1.561.129

Finansman Geliri/(Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı / (Zararı) 1.295.015 1.515.067

Amortisman ve Tükenme Payları (*) 412.236 258.982

Gelir Tavanı Düzeltmesine İlişkin Faiz Geliri (**) 170.538 260.628

FAVÖK (***) 1.853.991 2.033.551

Net Dönem Kârı/(Zararı) (****) 34.548 138.715

Brüt Kâr Marjı %24,9 %18,7

FAVÖK Marjı %31,1 %24,3

Tablo 22 Özet Gelir Tablosu (Bin TL)

* Satışların maliyeti ve faaliyet giderleri içerisinde 470.776 bin TL tutarında amortisman ve tükenme payı (31 Aralık 2018: 412.236 bin TL), esas faaliyet 
giderlerinde ise 46.863 bin TL tutarında itfa payı (31 Aralık 2018: 46.863 bin TL) bulunmaktadır. 
**OEDAŞ’a, GAZDAŞ’a ve Trakya’ya ait gelir tavanı düzenlemesine ilişkin toplam 260.628 bin TL tutarındaki faiz geliri, esas faaliyet gelirleri içerisinde 
muhasebeleştirilmiş olup, FAVÖK hesaplamasına dahil edilmiştir (31 Aralık 2018: 170.538 bin TL).   
***FAVÖK hesaplamasında faaliyet giderleri içerisinde yer alan amortisman giderleri dikkate alınırken, hesaplamaya elektrik dağıtım ve doğal gaz dağıtım 
faaliyetlerinden kaynaklanan faiz geliri eklenmektedir. 
****Net dönem kârı/(zararı) ana ortaklık paylarına düşen kısmı ifade etmektedir.

2018 2019

Yaratılan Ekonomik Değer (Net Satışlar) 5.970.314 8.361.136

2018 2019

İşletme Giderleri (Tedarikçi ödemeleri, stratejik olmayan yatırımlar, telif hakları vb.) 4.528.492 6.831.896

Devlete Sağlanan Fayda (Vergiler vb.) 14.533 82.607

Yatırımcı ve Hissedarlara Sağlanan Faydalar (Kâr payı vb.) 68 -

Finans Kuruluşlarına Sağlanan Faydalar (Faizler vb.) 998.660 1.397.627

Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Maaşlar, SGK vb.) 1.973 2.892

Topluma Sağlanan Faydalar (Bağış, sponsorluk vb.) 168.632 224.201

Elde Tutulan Ekonomik Değer 257.956 -178.087

Vergi İndirimleri - -

2018 2019

Toplumsal Yatırımlar 2.908.842 2.617.730

Tablo 23 Yaratılan ve Dağıtılan Ekonomik Değer (Bin TL)

Tablo 24 Paydaşlara Dağıtılan Ekonomik Değer (Bin TL)

Tablo 25 Toplumsal Yatırımlar (TL)
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EKLER

> Sosyal Performans Göstergeleri
Çalışanlar

2018 2019

Saha 797 746

Merkez 220 176

TOPLAM 1.017 922

2018 2019

Saha 797 746

Doğal gaz 559 511

JES 132 129

RES 39 41

HES 67 65

Merkez 220 176

TOPLAM 1.017 922

2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek

30- 0 0 0 0

30-50 2 8 2 7

50+ 0 5 0 5

2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek

CEO 0 1 0 1

Genel Müdür 0 2 1 2

Genel Müdür Yardımcısı (Direktör dahil) 2 10 1 9

Orta Kademe Yönetim (Müdür) 9 42 11 38

Tablo 26 Bölgelere Göre Toplam Çalışan Sayısı

Tablo 27 Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Yönetişim Organlarındaki Bireylerin Sayıları

Tablo 28 Üst yönetimin cinsiyete göre dağılımı

Bölgelere Göre Toplam Çalışan Sayısı

2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek

Üst Yönetim %12 %88 %13 %87

Beyaz Yaka %23 %77 %23 %77

Tablo 30 Her bir çalışan kategorisi için, belirgin operasyon yerlerine göre kadınlar ve erkekler arasındaki maaş ve ücret orantısı

2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek

30 yaş altı 3 19 9 28

30-50 yaş arası 5 23 12 34

50 yaş üstü 0 3 0 3

Tablo 31 İşe Yeni Alınan Çalışanların Toplam Sayısı

2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek

30 yaş altı 2 17 8 21

30-50 yaş arası 14 68 21 101

50 yaş üstü 0 25 1 15

Tablo 32 İşten Ayrılan Çalışanların Toplam Sayısı

2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek

30- 58 140 39 111

30-50 161 610 160 571

50+ 4 44 3 38

Engelli Çalışan Sayısı 3 14 3 14

Tablo 29 Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Beyaz Yaka Çalışan Sayıları*

(*) Şirket’in mavi yaka çalışanı bulunmamaktadır.
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EKLER

> Sosyal Performans Göstergeleri
Çalışanlar

2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek

30 yaş altı %1 %2 %4 %3

30-50 yaş arası %6 %9 %10 %14

50 yaş üstü 0 %3 %1 %3

2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek

30 yaş altı 2.866 12.886 7.265 16.001

30-50 yaş arası 25.136 137.251 48.262 290.411

50 yaş üstü 0 90.059 3.432 42.624

2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek

Doğum İznine Hak Kazanan/İzin Alan Çalışan Sayısı 27 0 17 0

Doğum İzninin Ardından İşe Dönen Çalışan Sayısı 27 0 15 0

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

27 0 13 0

Doğum İzni alan Çalışanların İşe Dönüş ve İşte Kalma Oranları %100 0 %76 0

Tablo 33 Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Çalışan Devrinin Oranı

Tablo 34 İşten Ayrılan Çalışanların Kadroda Kalma Süreleri (gün)

Tablo 35 Cinsiyete Göre Doğum İzninden Sonra İşe Dönme ve İşte Kalma Oranları

2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek

Mavi Yaka 0 0 0 0

Beyaz Yaka 5 22 3 22

Üst Yönetim 7 4 2 1

2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek

Mavi Yaka %0 %0 %0 %0

Beyaz Yaka %91 %79 %87 %81

Üst Yönetim %100 %100 %100 %92

2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek

Kaza Sıklık Oranı (IR) 0 1,60 0 1,78

Meslek Hastalığı Oranı (ODR) 0 0 0 0

Kayıp Gün Oranı (LDR) 0 0,019 0 0,365

İşle Bağlantılı Ölüm Vakaları 0 0 0 0

2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek

Kaza Sıklık Oranı (IR) 0 4,82 0 2,27

Meslek Hastalığı Oranı (ODR) 0 0 0 0

Kayıp Gün Oranı (LDR) 0 0,076 0 0,365

İşle Bağlantılı Ölüm Vakaları 0 0 0 0

Tablo 36 Çalışanların Aldığı Ortalama Eğitim Saati

Tablo 37 Cinsiyete ve Çalışan Kategorisine Göre Düzenli Performans ve 
Kariyer Gelişimi Değerlendirilmesine Tabi Tutulan Çalışan Yüzdeleri

Tablo 38  Toplam İşgücü İçin Cinsiyete Göre İş Kazası Oranları*

Tablo 39  Şirket’in Kontrol Ettiği Tüm Çalışanlar İçin Cinsiyete Göre İş Kazası Oranları*

 *Zorlu Enerji Grubu’nun 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

> Çevresel Performans Göstergeleri

2018 2019

Elektrik (MWh) 2.821.041 2.783.686

Elektrik (Ticari) (MWh) 9.596.350 8.759.798

Buhar (ton) 527.294 382.092

Kullanma ve soğutma suyu (m3) 40.219 35.132

Karbondioksit gazı (m3) 83.090 90.000

2018 2019

Elektrik (MWh) 3.094.817 3.082.836

Buhar (ton) 527.294 314.325

2018 2019

Doğal gaz 99,8 99,7

Jeotermal 305 305

Rüzgar 215,3 215,3

Hidroelektrik 118,9 118,9

TOPLAM 739 738,9

Tablo 40 Grubun 2018-2019 Satış Detayları

Tablo 41 Grubun 2018-2019 Üretim Detayları*

Tablo 42 ZEG Türkiye Kurulu Güç Dağılımı (MW)

*2019 yılında üretilen elektriğin 311.524.454 kWh’lik kısmı iç tüketimde kullanılmıştır (2018 yılı: 290.929.755 kWh)

2018 2019

Doğal gaz 132.954 8.853

Jeotermal 1.629.775 1.705.949

Rüzgar 595.903 574.243

Hidroelektrik 321.155 356.373

TOPLAM 2.679.787 2.645.419

Birim 2018 2019

Sulak alanlar, nehirler, göller ve okyanuslar da dâhil olmak üzere yüzey suları m3 67.566 27.725,33

Yer altı suyu (yenilenebilir) m3 73.025.507 78.842.408

Yer altı suyu (yenilenemez) m3 538.877 689.727

Deniz suyu m3  0 0 

Üretilen su m3 14.532.132 14.756.585 

Üçüncü taraf suları (şebeke suyu vb.) m3 31.803 18.719 

Birim 2018 2019

Sulak alanlar, nehirler, göller ve okyanuslar da dâhil olmak üzere yüzey suları m3 1.669.783.174 2.477.714.943

Yer altı suyuna re-enjeksiyon m3 58.265.893 62.582.063,95

Yer altına deşarj m3 0 0

Deniz suyu m3 0 0 

Üçüncü taraf suları (kanalizasyon vb.) m3 69.927 210.050 

Tablo 43 ZEG Türkiye Net Üretim Dağılımı (MWh)

Tablo 44 Çekilen Toplam Su Hacmi

Tablo 45 Atık Su Deşarjı
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EKLER

> Çevresel Performans Göstergeleri

2018 2019

NOx (ton) 72,03 179,58

SOx (ton) 285,3 652,12

Kalıcı organik kirleticiler (POP) (ton)  - -

Uçucu organik bileşikler (VOC) (ton) - -

Tehlikeli hava kirleticiler (HAP) (ton) - -

Parçacıklı madde (PM) (ton)-toz 0,21 38,59

İlgili yönetmeliklerde tanımlanmış diğer standart hava emisyonu kategorileri-CO 26,09 66,59

2018 2019

Kapsam 1 (t CO
2
)

Zorlu Enerji 2018: 186.062,59
Zorlu Doğal 2018: 1.555.946,46
TOPLAM: 1.742.009,05

1.742.009,05

Kapsam 1 (t CO
2
)

Zorlu Enerji 2019: 121.245,51
Zorlu Doğal 2019: 1.438.645,06
TOPLAM: 1.559.890,57

1.559.890,57

Kapsam 2 (t CO
2
)

Zorlu Enerji 2018: 3.499,13
Zorlu Doğal 2018: 4.343,13
TOPLAM: 7.842,26

7.842,26

Kapsam 2 (t CO
2
)

Zorlu Enerji 2019: 4.587,99
Zorlu Doğal 2019: 625,69
TOPLAM: 5.213,68

5.213,68

Kapsam 3 (t CO
2
)

Zorlu Enerji 2018: 46.094
Zorlu Doğal 2018: 1.886
TOPLAM: 47.980

47.980

Kapsam 3 (t CO
2
)

Zorlu Enerji 2019: 38.016
Zorlu Doğal 2019: 1.692
TOPLAM: 39.708

39.708

Tablo 46 Hava Emisyonları

Tablo 47 Sera Gazı (GHG) Emisyonları

Sera gazı emisyon hesaplamalarına CO
2
, CH4, N2O ve HFC sera gazları katılırken biyojenik CO

2
 emisyonları ise 0 olarak ölçülmüştür. 

Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları için temel yıl 2018 olarak belirlenmiştir.
Kapsam 3 emisyon hesaplamalarına, Kapsam 1 ve Kapsam 2’ye dahil olmayan yakıtla ilgili faaliyetler, üretimden kaynaklanan atıklar, iş seyahatleri ve 
personel servisleri dahil edilmiştir.

Birim 2018 2019

Yeniden kullanım ton  - -

Geri dönüşüm ton  15,2335  22,77

Kompostlama ton - -

Enerji geri kazanımı da dâhil olmak üzere geri kazanım ton 95,27  33,93

Atık yakımı (toplu yakma) ton - -

Derin kuyu enjeksiyonu ton - -

Çöp sahasına gönderme ton  - -

İşyerinde depolama ton  0,5  0,596

Diğer (pil) ton  27  6

Birimi 2018 2019

Yeniden kullanım ton  126,51  7996,66

Geri dönüşüm ton  1.393,88  778,14

Kompostlama ton  250  500

Enerji geri kazanımı da dâhil olmak üzere geri kazanım ton  - -

Atık yakımı (toplu yakma) ton - -

Derin kuyu enjeksiyonu ton - -

Çöp sahasına gönderme ton  3,2  3,3

İşyerinde depolama ton - -

Diğer (Düzenli depolama) ton 23.600,78 18.735,26

Tablo 48 Tehlikeli Atıklar

Tablo 49 Tehlikesiz Atıklar
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EKLER

> GRI Standartları İçerik Endeksi 

GRI STANDARDI BİLDİRİMLER
SAYFA NUMARASI, KAYNAK VE/VEYA 
DOĞRUDAN CEVAPLAR

PAYLAŞILMAYAN 
BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI

GRI 101: 
Temel Esaslar 
2016

GRI 101 gösterge içermemektedir.

Kurumsal Profil

GRI 102: Genel 
Bildirimler 2016

102-1 Kuruluşun adı
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ

102-2 Birincil markalar, ürünler ve 
hizmetler

Kurumsal Profil, s.14
Şirketler ve Faaliyet Alanları, s.16-18

102-3 Kuruluşun genel merkezinin 
bulunduğu yer

Kurumsal Profil, s.14
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.16-18

102-5 Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliği
2019 Faaliyet Raporu, s.95
Kurumsal Profil, s.14

102-6 Hizmet verilen pazarlar
Kurumsal Profil, s.14
Şirketler ve Faaliyet Alanları, s.16-18
Müşteri İlişkileri, s.88-89

102-7 Kuruluşun ölçeği

Şirketler ve Faaliyet Alanları, s.16-18
Kurumsal Profil, s.14
Ekonomik Performans Göstergeleri, s.100-
101
2019 Faaliyet Raporu, s.9

102-8 Çalışanlar ve diğer işçiler ile ilgili 
bilgiler 

Çalışanlarımız, s.58-59
Sosyal Performans Göstergeleri, s.102

GRI 102: Genel 
Bildirimler 2016

102 -8 EU Modül: Toplam işgücü ile ilgili 
bilgiler

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.70

102-9 Tedarik Zinciri Tedarik Zinciri İlişkileri, s.84-87

102-10 Kuruluş ve tedarik zinciriyle ilgili 
gerçekleşen değişiklikler

Raporlama Dönemindeki Önemli Gelişmeler, 
s.24-25
Tedarik Zinciri, s.84-87
2018 ve 2019 Faaliyet Raporları, Finansal 
Bilgiler bölümü

102-11 İhtiyati yaklaşım veya ihtiyatlılık 
ilkesi

Risk Yönetimi, s.32-33

102-12 Harici girişimler Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.34-35

102-13 Dernek üyelikleri Ekler, Kurumsal Üyelikler s.98-99

Strateji

102-14 En üst düzey karar mercii beyanı Yönetici Mesajı, s.8-11

102-15 Kilit etkilerin, risklerin ve 
fırsatların açıklaması 

Risk Yönetimi, s.32-33

Etik ve Dürüstlük

102-16 Değerler, ilkeler, standartlar ve 
davranış normları

Sürdürülebilirlik Politikası, s.36

Yönetişim

102-18 Yönetim yapısı Kurumsal Yönetişim, s.28-29

102-22 En yüksek yönetişim organının ve 
komitelerinin bileşimleri

Kurumsal Yönetişim, s.28-29
9 üyeli Yönetim Kurulu’nda 3 bağımsız üye 
bulunmaktadır.
Yönetişim organındaki görev süresi 2 
yıldır.
2 kadın Yönetim Kurulu üyesi vardır.
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.28-29

GRI 102-55

GRI Hizmetleri Ekibi, Materiality Disclosures Service kapsamında 
GRI içerik endeksinin açık bir şekilde raporda yer aldığını ve 
102-40 - 102-49 arası bildirimlerin referanslarının rapor 
içeriğinde ilgili yerlerde bulunduğunu incelemiştir. 
Bu hizmet raporun Türkçe versiyonu üzerinde gerçekleştirilmiştir.

GRI 102-55
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GRI 102: Genel 
Bildirimler 2016

Paydaş Katılımı

102-40 Paydaş gruplarının listesi Paydaş İletişimi, s.38-39

102-41 Toplu iş sözleşmesi anlaşmaları
İşgücü/Yönetim İlişkileri, s.68
Zorlu Enerji bünyesinde toplu iş sözleşmesi 
uygulaması bulunmamaktadır.

102-42 Paydaşların belirlenmesi ve 
seçilmesi

Paydaş İletişimi, s.38-39

102-43 Paydaş katılımı yaklaşımı
Kilit Paydaşlarla Mevcut İletişim Metotları, 
s.40-41

102-44 Kilit konular ve kaygılar Paydaş İletişimi, s.38-39

Raporlama

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

Şirketler ve Faaliyet Alanları, s.16-18

102-46 Rapor içeriği ve konu sınırlarının 
tanımlanması

Rapor Hakkında, s.12-13

102-47 Öncelikli konuların listesi Önceliklendirme Analizi, s.42-43

102-48 Önceki dönem raporuna ait 
düzeltmeler

Önceki dönem raporuna ait bir düzeltme 
bulunmamaktadır.

102-49 Raporlamadaki değişiklikler Önceliklendirme Analizi, s.42-43

102-50 Raporlama periyodu
Rapor Hakkında, s.13
1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2019

102-51 Önceki raporun tarihi 30 Haziran 2018

102-52 Raporlama sıklığı 2 yıl

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

Rapor Hakkında, s.12

102-54 GRI Standartlarına göre seçilen 
uyumluluk seçeneği

Rapor Hakkında, s.12

102-55 GRI içerik dizini GRI İçerik Endeksi, s.110-120

102-56 Dış güvence Bağımsız denetim yapılmamıştır.

GRI 200: EKONOMİK STANDART SERİLERİ 2016

 Ekonomik Performans

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Ekonomik Performans, s.21

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Ekonomik Performans, s.21

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Ekonomik Performans, s.21

GRI 201: Ekonomik 
Performans 2016

201-1 Üretilen ve dağıtılan ekonomik değer
Ekonomik Performans, s.21
Ekonomik Performans Göstergeleri, s.100-
101

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

İklim Değişikliğinin Ekonomik Performans 
ve Faaliyetlere Etkileri, s. 22-23

201-3 Kuruluşun belirlenmiş tazminat planı 
yükümlülüklerinin kapsamı

Emeklilik borçlarının ödenmesi için ayrı bir 
fon mevcut değildir.
2019 Faaliyet Raporu, s.62-63

Dolaylı Ekonomik Etkiler

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.91

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Yerel Toplum ile İlişkiler, s.91

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.91

GRI 203: Dolaylı 
Ekonomik Etki 2016

203-1 Desteklenen altyapı yatırımları ve 
hizmetleri

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.91

203-2 Belirgin dolaylı etkiler Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.34-35

Sorumlu Satın Alma Uygulamaları

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Tedarik Zinciri İlişkileri, s.85

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Tedarik Zinciri İlişkileri, s.85-87

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Tedarik Zinciri İlişkileri, s.85-87

GRI 204: Satın Alma 
Uygulamaları 2016

204-1 Belirgin operasyon yerlerinde yerel 
tedarikçilere yapılan harcamaların oranı

Tedarik Zinciri İlişkileri, s.85

Yolsuzlukla Mücadele

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Risk Yönetimi, s.32

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Risk Yönetimi, s.32

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Risk Yönetimi, s.32-33

GRI 205:  
Yolsuzlukla
Mücadele 2016

205-1 Yolsuzlukla ilgili riskler bakımından 
değerlendirilen faaliyetler

Risk Yönetimi, s.33

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

Risk Yönetimi, s.33

205-3 Teyit edilmiş yolsuzluk vakaları ve 
alınan önlemler

Risk Yönetimi, s.33

Rekabete Aykırı Davranış

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Risk Yönetimi, s.32

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Risk Yönetimi, s.32

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Risk Yönetimi, s.32-33

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 STANDART SERİLERİ 2016

Enerji

GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Enerji Yönetimi, s.46

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Enerji Yönetimi, s.46

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Enerji Yönetimi, s.46

GRI 302: Enerji 2016

302-1 Kurum içi enerji tüketimi Enerji Yönetimi, s.47

302-3 Enerji Yoğunluğu Enerji Yönetimi, s.47

302-4 Enerji tüketiminin azaltılması
İndikatör kapsamında herhangi bir gözlem 
olmamıştır.

302-5 Ürün ve hizmetlerin enerji 
ihtiyaçlarında azaltımlar

İndikatör kapsamında herhangi bir gözlem 
olmamıştır.

Su

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Su Yönetimi, s.49

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Su Yönetimi, s.49

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Su Yönetimi, s.49

GRI 303: Su 2018

303-1 Paylaşılan kaynak olan suyla 
etkileşim

Su Yönetimi, s.49

303-2 Su deşarjına bağlı etkilerin yönetimi Su Yönetimi, s.49

303-3 Kaynağından çekilen su Çevresel Performans Göstergeleri, s.107

303-4 Su Deşarjı Çevresel Performans Göstergeleri, s.107

303-5 Su tüketimi Su Yönetimi, s.49

Biyolojik Çeşitlilik

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Biyolojik Çeşitlilik, s.54

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Biyolojik Çeşitlilik, s.54

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Biyolojik Çeşitlilik, s.54

GRI 304: Biyolojik 
Çeşitlilik 2016

304-1 Biyoçeşitlilik değeri yüksek olan 
faaliyet alanları

Biyolojik Çeşitlilik, s.54

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

Biyolojik Çeşitlilik, s.54

304-3 Koruma altındaki ya da eski haline 
getirilen habitatlar

Biyolojik Çeşitlilik, s.54

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

Biyolojik Çeşitlilik, s.54

Emisyonlar

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.51

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.51

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.51

GRI 305: Emisyonlar 
2016

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

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.51

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

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.51

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

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.51

305-4 Sera gazı (GHG) emisyon yoğunluğu Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.51-52

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

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.52

305-5 Sera gazı (GHG) emisyonlarının 
azaltılması

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.51-52

305-6 Ozon tabakasını incelten madde 
(ODS) emisyonları

ODS emisyonu bulunmamaktadır.

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

Hava Emisyonları, s.53

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

Hava Emisyonları, s.53

Uyum

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Çevresel Yatırım ve Uyum, s.55

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Çevresel Yatırım ve Uyum, s.55

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Çevresel Yatırım ve Uyum, s.55

GRI 307: Çevresel 
Uyum 2016

307-1 Çevre kanunu ve düzenlemelerine 
uyulmaması 

Çevresel Yatırım ve Uyum, s.55

GRI 400 SOSYAL STANDART SERİSİ 2016

İstihdam

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Çalışanlarımız, 58
Uygun Çalışma Koşulları, 60-61

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
Çalışanlarımız, 58
Uygun Çalışma Koşulları, 60-61

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Uygun Çalışma Koşulları, 60-61
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GRI 401: İstihdam 
2016

401-1 İşe yeni alınan çalışanlar ve çalışan 
devri

Sosyal Performans Göstergeleri, s.103-104

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

Sosyal Performans Göstergeleri, s.104

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

Sosyal Haklar, s.69
Hayat sigortası uygulaması ve engellilik ve 
maluliyet sigortası olarak ayrı bir sigorta 
bulunmamaktadır.

401-3 Doğum izni Sosyal Performans Göstergeleri, s.104

Yönetim-Çalışan İlişkileri

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

İşgücü/ Yönetim İlişkileri, s.68

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri İşgücü/ Yönetim İlişkileri, s.68

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

İşgücü/ Yönetim İlişkileri, s.68

GRI 402:
Yönetim-Çalışan 
İlişkileri 2016

402-1 Operasyonel değişikliklerle ilgili 
minimum ihbar süreleri

İşgücü/ Yönetim İlişkileri, s.68

İş Sağlığı ve Güvenliği

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.70

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri İş Sağlığı ve Güvenliği, s.70-71

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.70-71

GRI 403: İş Sağlığı 
ve Güvenliği 2018

403-1 İş sağlığı ve güvenliği yönetim 
sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.71

403-2 Yaralanma türleri ve yaralanma 
oranları, meslek hastalıkları, kayıp günler, 
devamsızlık ve işle bağlantılı ölüm sayısı

Sosyal Performans Göstergeleri, s.105

403-3 İş sağlığı hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği, s.70-71

403-4 İş sağlığına ve güvenliğine çalışan 
katılımı, danışma ve iletişim

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.70-71

403-5 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
çalışan eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.71

403-6 Çalışan sağlığının teşviki İş Sağlığı ve Güvenliği, s.70-71

403-7 İş ilişkileriyle doğrudan bağlantılı iş 
sağlığı ve güvenliği etkilerinin önlenmesi 
ve azaltılması

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.70-71

403-9 İş kaynaklı yaralanmalar Sosyal Performans Göstergeleri, s.105

403-10 İş kaynaklı hasta vakaları

2018-2019 raporlama döneminde Şirket 
faaliyetlerinden ötürü meslek hastalığı 
tanısı almış herhangi bir çalışanımız 
bulunmamaktadır.

Eğitim ve Öğretim

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Eğitim ve Kariyer Gelişimi, s.69

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Eğitim ve Kariyer Gelişimi, s.69

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Eğitim ve Kariyer Gelişimi, s.69

GRI 404: Eğitim ve 
Öğrenim 2016

404-1 Çalışan başına yıllık ortalama eğitim 
saati

Eğitim ve Kariyer Gelişimi, s.69
Sosyal Performans Göstergeleri, s.105

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

Eğitim ve Kariyer Gelişimi, s.69

404-3 Düzenli performans gelişim 
değerlendirmelerinden geçen çalışan 
yüzdesi

Eğitim ve Kariyer Gelişimi, s.69

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

GRI 405: Çeşitlilik ve
Fırsat Eşitliği 2016

405-1 Yönetişim organlarının ve 
çalışanların çeşitliliği

Sosyal Performans Göstergeleri, s.102-103

405-2 Taban maaş ve kadınların 
ücretlerinin erkeklere oranı

Uygun Çalışma Koşulları, s.60

İNSAN HAKLARI

Ayrımcılığın Önlenmesi

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

GRI 406: Ayrımcılığın
Önlenmesi 2016

406-1 Ayrımcılık vakalarının ve alınan 
düzeltici önlemlerin toplam sayısı

Uygun Çalışma Koşulları, s.61

Zorla veya Cebren Çalıştırma

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61
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GRI 409: Zorla veya 
Cebren Çalıştırma 
2016

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

Uygun Çalışma Koşulları, s.61

TOPLUM

Yerel Topluluklar

GRI 413: Yerel 
Topluluklar 2016

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

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.91

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

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.91

Kamu Politikası

GRI 415: Kamu 
Politikası 2016

415-1 Ülkeye ve alıcıya/lehtara göre siyasi 
desteklerin toplam değeri

Raporlama Döneminde herhangi bir siyasi 
destek sağlanmamıştır.

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

GRI 416: Müşteri 
Sağlığı ve Güvenliği 
2016

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

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

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.

ÜRÜN SORUMLULUĞU

Pazarlama ve Etiketleme

GRI 417: Pazarlama 
İletişimi ve Ürün ve 
Hizmet Etiketlemesi 
2016

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. 

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. 

İnovasyon ve Akıllı Sistemler

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları

İnovasyon ve Akıllı Sistemler, s.72-73
Zorlu Enerji ve Akıllı Sistemler, s.75

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri
İnovasyon ve Akıllı Sistemler, s.72-73
Zorlu Enerji ve Akıllı Sistemler, s.75

103-3 Yönetim yaklaşımının 
değerlendirilmesi

İnovasyon ve Akıllı Sistemler, s.72-73
Zorlu Enerji ve Akıllı Sistemler, s.75

GRI Standartları kapsamında cevaplanan bildirimlere ek olarak Zorlu Enerji GRI tarafından tanımlanan Elektrik 

Üreticileri (EU-Electric Utilities) Modülünde yer alan ek bildirimler kapsamında da raporlama yapmaktadır. 

Elektrik Üreticileri Sektör Ek Bildirimleri

GRI STANDARDI BİLDİRİMLER
SAYFA NUMARASI, KAYNAK VE/VEYA 
DOĞRUDAN CEVAPLAR

PAYLAŞILMAYAN 
BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI

Enerji Sektörü Bildirimleri

Genel Bildirimler 

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

Çevresel Performans Göstergeleri, s.106

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

Çevresel Performans Göstergeleri, s.106

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

Müşteri İlişkileri, s.89

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

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

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

Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.50-52

Ekonomik Bildirimler

EU6 - Elektrik erişimini ve güvenilirliğini 
sağlamak için yönetim yaklaşımı

Yenilenebilir Kaynaklarla Üretim, s.56

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

Güvenli ve Sürdürülebilir Enerji Tedariki, 
s.57

EU8 - Araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
ve bu faaliyetler için yapılan harcamalar/ 
planlanan yatırımlar

Zorlu Enerji ve Akıllı Sistemler, s.75
Ar-Ge Yaklaşımı, s.78-81

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

Enerji Yönetimi, s.47

EU12 - Toplam enerjinin yüzdesi olarak 
iletim ve dağıtım kayıpları

Enerji Yönetimi, s.47
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Çevresel Bildirimler

EU13 - Faaliyetler kapsamında (veya 
sonrasında) rehabilite edilmiş alanların 
rehabilitasyon öncesi ve sonrası durumun 
biyoçeşitlilik yönünden karşılaştırması

Biyolojik Çeşitlilik, s.54

Sosyal Bildirimler

EU14 - Vasıflı işgücünün devamlılığını 
sağlamak adına uygulanan programlar ve 
süreçler

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

EU16 - Şirket çalışanları, yüklenici ve 
yüklenicilerin sağlık ve güvenliği ile ilgili 
politikalar ve şartlar

Çevresel Sorumluluk, s.45

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

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.70

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

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.71

EU19 - Enerji planlaması ve altyapı 
geliştirme ile ilgili karar alma sürecine 
paydaş katılımı

Paydaş İletişimi, s.39

EU20 – Halkın "Yer değiştirme" 
durumundaki etkilerini yönetmeye yönelik 
yaklaşımlar

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.91

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

Yerel Toplum ile İlişkiler, s.91

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

Şirket’in faaliyet gösterdiği bölgelerde, 
Şirket’in faaliyetleri sonucu halk arasında 
yaralanma ve ölümle sonuçlanan bir vaka 
yaşanmamıştır. Şirket’in faaliyetlerinden 
kaynaklı, sağlık ve güvenlik konuları ile 
ilgili herhangi bir hukuki yargılama ya da 
uzlaşma vakası bulunmamaktadır.

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.

EU24 - Dil, kültür, okuryazarlık ve engellilik 
gibi nedenlerden kaynaklı olarak güvenli 
elektrik kullanımı ve müşteri destek 
hizmetlerine erişime yönelik engellerin 
tespit ve yönetimi için uygulamalar

Dil, kültür, okuryazarlık ve engellilik gibi 
nedenlerden kaynaklı olarak güvenli 
elektrik kullanımı ve müşteri destek 
hizmetlerine erişime yönelik engellerin 
tespit ve yönetimi için uygulamalar 
bulunmamaktadır.

EKLER

> BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 
(UNGC) İlerleme Bildirimi 

KONULAR KÜRESEL İLKELER İLGİLİ BÖLÜM/SAYFA NUMARASI

İnsan Hakları

İlke 1 – İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını 
desteklemeli ve bu haklara saygı duymalıdır.

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-64

İlke 2 – İş dünyası, insan hakları ihlallerinin 
suç ortağı olmamalıdır.

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-64

İlke 3 – İş dünyası, çalışanların sendikalaşma 
ve toplu müzakere özgürlüğünü 
desteklemelidir.

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

Çalışma Standartları

İlke 4 – Her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmaya 
son verilmelidir.

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

İlke 5 – Her türlü çocuk işçiliğine son 
verilmelidir.

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

İlke 6 – İşe alma ve çalışma süreçlerinde 
ayrımcılığa son verilmelidir.

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-64

Çevre

İlke 7 – İş dünyası, çevre sorunlarına karşı 
ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir.

İklim Değişikliğinin Ekonomik Performans ve 
Faaliyetlere Etkileri, s.22-23
Çevresel Sorumluluk, s.44-57

İlke 8 – İş dünyası, çevreye yönelik 
sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve 
oluşuma destek vermelidir.

İklim Değişikliğinin Ekonomik Performans ve 
Faaliyetlere Etkileri, s.22-23
Çevresel Sorumluluk, s.44-57
Kurumsal Üyelikler, s.98-99

İlke 9 – Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması özendirilmelidir.

Çevresel Sorumluluk, s.44-57
İnovasyon ve Akıllı Sistemler, s.72-83

Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10 – İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her 
türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

Risk Yönetimi, s.32-33

GRI 102-55GRI 102-55
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EKLER

> Kadının Güçlenmesi Prensipleri 
(WEPs) İlerleme Bildirimi

İLKELER İLGİLİ BÖLÜM/SAYFA NUMARASI

İlke 1 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal 
Liderlik Sağlanması 

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-64

İlke 2 – Tüm Kadın ve Erkeklere İş Yaşamında Adil Davranılması, 
İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu 
İlkelerin Desteklenmesi

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-64

İlke 3 – Tüm Kadın ve Erkek Çalışanların Sağlık, Güvenlik ve 
Refahının Sağlanması

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-64

İlke 4 – Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim 
Olanaklarının Desteklenmesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-64
Gerçekleştirilen Toplumsal Yatırımlar, s.92-93
Diğer Toplumsal Yatırım Projeleri, s.94

İlke 5 – Kadınların Güçlenmesi İçin Girişimci Gelişimi, Tedarik 
Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-64
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları, s.65-67

İlke 6 – Toplumsal Girişimler ve Savunuculuk Çalışmalarıyla 
Eşitliğin Teşvik Edilmesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-64
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları, s.65-67

İlke 7 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Elde Edilen 
Başarıların Değerlendirilmesi ve Halka Açık Raporlanması

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-64
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları, s. 65-67

> Esra Çakır
Kurumsal İletişim Müdürü
esra.cakir@zorlu.com 

> Tamer Soylu
Çevre ve Kurumsal Sorumluluk Kıdemli Yöneticisi
tamer.soylu@zorlu.com

> Sevi Yüzbaşıoğlu
Kurumsal İletişim Yöneticisi
sevi.yuzbasioglu@zorlu.com  

> RAPOR DANIŞMANI — EY Türkiye 
sustainability@tr.ey.com
+90 212 315 30 00

> TASARIM — fabl 
Rapor Tasarımı — Halil Karacadağ 
bilgi@fabl.com.tr
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