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Faaliyet gösterdiğimiz enerji 
sektörüne öncülük etme 
hedefimiz doğrultusunda 
tek santral ile başlattığımız 
serüvenimizi küresel ölçekte 
sürdürerek büyümeye  
devam ediyoruz. 

KÖKLÜ GEÇMİŞİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇ İLE  
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYOR,  
TECRÜBELERİMİZE HER GEÇEN YIL YENİLERİNİ EKLİYORUZ.
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643 MW Türkiye'deki 
 Toplam Kurulu Güç 

Elektrik
Dağıtım

Doğal Gaz
Dağıtım

Rüzgar 
Enerji Santrali

Jeotermal 
Enerji Santrali

Hidroelektrik 
Santrali

Güneş  
Enerji Santrali

Doğal Gaz 
Santrali

Geliştirme 
Aşamasındaki 
Santraller

 56 MW 
 Pakistan'daki   
 Toplam 
 Kurulu Güç 

1,5 MW*
Filistin'deki   
Toplam 
Kurulu Güç 

*Ortaklık paylarına göre  

 290 MW* 
 İsrail'deki 
 Toplam 
 Kurulu Güç 

Ashkelon

Ramat Negev

Jericho

Jhimpir

Punjab 

Ashdod

Yalova

Edirne

Tekirdağ

Kırklareli

Kilis

Tokat

Erzincan

Rize

Kars

Erzurum

Tunceli

GaziantepOsmaniye

Manisa
Uşak

Afyonkarahisar
Kütahya

Denizli

Eskişehir

Bilecik

Bursa

Zorlu Enerji’nin 
Kurulu Gücü ve 
Yatırımları
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Yönetim Mesajı

SİNAN AK
Sektör Başkanı

SELEN ZORLU 
MELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Değerli Paydaşlarımız,

Gelişen teknoloji ve dördüncü sanayi devriminin yarattığı 
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 maliyetlerinin 
etkisiyle her geçen gün daha da artan uluslararası seyahatler 
sebebiyle Çin’de ortaya çıkan bir virüs hızlıca tüm dünyaya yayılıp 
bir küresel krize sebep olurken, yakın temastan 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 sosyoekonomik koşullar, 
yeni nesil bir ekonomiye doğru ilerken 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 almaları 
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 
sürdürülebilir gelişimi için önemli adımlar atarken, enerji 
ihtiyacını sağladığımız diğer sektörlere ve iş ortaklarımıza da 
katkıda bulunuyoruz. 

Bu salgın sürecinde; geleceğin enerji şirketi olma hedefimiz ve 
her alanda gösterdiğimiz sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız 

bize önemli bir avantaj sağlıyor. Tüketici beklentilerinin de 
sürdürülebilir, teknolojik ve inovatif çözümler odağına kayması 
bu yaklaşımımızı destekliyor.

Şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir yönetim anlayışımız 
doğrultusunda 2020 raporlama döneminde hayata geçirdiğimiz 
ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki uygulamaları ve 
bu konulardaki performansımızı içeren Sürdürülebilirlik 
Raporu’muzu siz paydaşlarımıza sunmaktan mutluluk 
duyuyoruz. 

Sürdürülebilirlik Stratejimiz doğrultusunda, Türkiye’nin 
sürdürülebilir ve yenileyici büyümesinin kolaylaştırıcısı olmayı 
amaçlıyoruz. Bu kapsamda uzun vadede Onarıcı Operasyonlar 
ve Değer Zinciri, İnsan ve Kültür ve Etki Odaklı Büyüme 
alanlarını uzun vadede değer yaratma alanlarımız olarak 
tanımladık. Onarıcı operasyonlar ve değer zinciri ile sadece 
kendi operasyonlarımızın değil, ülkemizin karbonsuzlaşması 
ve biyolojik çeşitliliğinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz. 
Benzer şekilde etki odaklı büyümeyi esas alan yaklaşımımız 
ile ülkemizdeki yenilikçilik ekosistemine ve Ar-Ge yatırımlarına 
öncelik veriyoruz. Bütün bu süreçlerde insan ve kültür gelişimi 
alanında yaptığımız çalışmalar ile de gerek yerel kalkınmaya 
katkı sağlıyor gerekse çalışanlarımızın iyi olma halini ve refahını 
yükseltiyoruz. 

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken raporlama döneminde 
dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek, sürdürülebilirlik bakış 
açısıyla eylem planlarımızı ve geleceğe yönelik stratejilerimizi 
gözden geçiriyoruz. Dünya genelinde ve ülkemizdeki ekonomik 
dalgalanmalara rağmen 2020 yılında performansımızı istikrarlı 
bir şekilde sürdürerek FAVÖK değerimizi 2.420 milyon TL’ye 
taşıdık. Aynı zamanda, 2019-2020 yıllarında yaklaşık 1.875 milyon 
TL tutarında yatırım gerçekleştirdik.
 

Türkiye’nin sürdürülebilir 

ve yenileyici büyümesinin 

kolaylaştırıcısı olmayı 

amaçlıyoruz. Bu kapsamda 

uzun vadede Onarıcı 

Operasyonlar ve Değer Zinciri, 

İnsan ve Kültür ve Etki Odaklı 

Büyüme alanlarını uzun vadede 

değer yaratma alanlarımız olarak 

tanımladık. Onarıcı operasyonlar 

ve değer zinciri ile sadece kendi 

operasyonlarımızın değil, ülkemizin 

karbonsuzlaşması ve biyolojik 

çeşitliliğinin geliştirilmesine katkı 

sağlıyoruz. Benzer şekilde etki odaklı 

büyümeyi esas alan yaklaşımımız ile 

ülkemizdeki yenilikçilik ekosistemine 

ve Ar-Ge yatırımlarına öncelik veriyoruz. 

Bütün bu süreçlerde insan ve kültür gelişimi 

alanında yaptığımız çalışmalar ile de gerek 

yerel kalkınmaya katkı sağlıyor gerekse 

çalışanlarımızın iyi olma halini ve refahını 

yükseltiyoruz.  

Sürdürülebilirlik 
Stratejimiz
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Elektrikli 
araç şarj 
istasyonlarının 
yaygınlaşmasına 
öncülük ediyoruz

2018 yılında kurduğumuz 

Zorlu Energy Solutions ile hızlı 

şarj istasyonları kurulumu

çalışmalarına başladık. 2019 yıl 

sonu itibarıyla toplamda 149’dan 

fazla şarj istasyonu kurarak %35’lik 

pazar payına ulaştık.

Zorlu Enerji olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımız iş 
modelimizin merkezinde yer alıyor. Devam eden projelerimizde 
ve yeni yatırımlarımızda enerjide arz güvenliği, rekabet ve 
çevre koruma prensipleriyle hareket ediyoruz. İleri teknoloji 
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 hedefliyoruz. Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın (IEA) 2021-2022 yıllarına yönelik görünümleri aktardığı 
“Yenilenebilir Enerji 2021 Piyasa Güncellemesi” raporuna göre 
yenilenebilir enerji kaynakları, pandemi koşullarında diğer 
bütün yakıtlardaki talebin düşüşüne rağmen 2020 yılında talebi 
artan tek enerji kaynağı olmuştur. Rapora göre 2021 ve 2022 
yıllarında yenilenebilir kaynaklarda yüksek kapasiteli artışların 
“yeni normal” olması ve küresel olarak enerji kapasite artışlarını 
%90’ının yenilenebilir kaynaklardan olması bekleniyor. Biz de 
2020 yıl sonu itibarıyla %87’si yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayanan toplam 1.086 MW kurulu gücümüzle, ülkemizin düşük 
karbonlu ve kendine yetebilen bir ekonomiye geçiş yolunda 
fırsatları değerlendirmesine katkı sağlıyoruz.

Enerji kaynaklarının yanı sıra karayollarındaki araçların karbon 
salımında önemli bir etkiye sahip olduğunu biliyoruz. Dünyada 
insan kaynaklı karbon salımının yaklaşık %20’si yollardaki 
araçlardan kaynaklanıyor. IEA’nın Sürdürülebilir Kalkınma 
Senaryosuna göre 2030 yılında araç satışları içinde elektrikli 
araçların payının %41 olması öngörülmektedir. Aynı senaryonun 
2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefleri dikkate alındığı 
zaman ise bu oran %52’ye çıkmaktadır. Zorlu Enerji olarak 
Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaşması için 
önemli yatırımlarda bulunuyoruz. 2018 yılında kurduğumuz Zorlu 
Energy Solutions (ZES) şirketimizle şehir içinde ve şehirlerarası 
yollarda hızlı şarj istasyonları kurulumu çalışmalarına başladık. 
2020 yıl sonu itibarıyla 81 ilin tümünde 455’ten fazla lokasyonda 
sertifikalandırılmış yenilenebilir enerji kaynaklarından aldığımız 
elektrik ile şarj hizmeti sunuyoruz. 

İş geliştirme yatırımlarına ek olarak faaliyetlerimizin çevresel 
etkisini azaltmak için de yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 
Raporlama döneminde yaklaşık 1,5 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 dördüncü defa dahil olmaya hak 
kazanarak endekste bulunan 56 şirket arasında yer aldık. 

Dünya Ekonomi Forumu tarafından yayınlanan Endüstri 
Cinsiyet Uçurumu raporuna göre faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz 
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 kapsamında 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 yanı sıra 
şirketlerin karar mekanizmalarında, yönetim kurullarında ve üst 
yönetiminde kadın oranının %30’a yükseltilmesini amaçlayan 
Yüzde 30 Kulübü’nü ve faaliyetlerini destekliyoruz. 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.

2017 yılı itibarıyla yaygınlaşmaya başlayan, sürdürülebilir proje 
ve şirketlerin desteklenmesi amacıyla ortaya çıkan yeşil krediler 
kapsamında 2018 yılında Garanti Bankası ile bir anlaşmaya 
imza attık. Gerçekleştirdiğimiz Yeşil Kredi Anlaşması (Green 
Loan) dünya genelinde beşinci olmakla birlikte, 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.

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 vurgulanan 
temiz, ekonomik ve güvenli enerji tedariki ve sürdürülebilir 
ulaşım modellerine geçişin hızlandırılması planlarına Şirket 
olarak önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyoruz. 

Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ve sivil 
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. 2020 raporlama döneminde 
toplumsal yatırım projelerine 5,8 milyon TL kaynak sağladık.

Zorlu Enerji olarak, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamaya 
devam etmeye yönelik bir sözümüz var. Geleceğin enerji 
teknolojilerini bugünden tasarlayıp hayata geçiren yeni nesil 
enerji şirketi olarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi odağına 
alan çalışmalarımızla ülkemize değer katarak bu sözümüzü 
tutmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, günden güne hızımızı artırarak devam ettiğimiz 
bu yolda bize destek olan ve emeği geçen tüm çalışanlarımız, 
müşterilerimiz ve paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarak, 
altıncı Sürdürülebilirlik Raporu’muzu beğeniyle okumanızı 
diliyoruz.

Saygılarımızla
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Rapor aynı zamanda 2020 yılının ilk çeyreğinde imzacısı 
olduğumuz, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
(United Nations Global Compact - UNGC) İlerleme Bildirimimiz 
olma özelliğini taşımaktadır.1 Raporumuz sürdürülebilirlik 
stratejimiz çerçevesinde oluşturduğumuz hedeflerimiz, 
ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı ve Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkılarımızı 
içermektedir.

Şirket’in kurumsal profili çerçevesinde yurt dışı yatırımlarına 
dair genel bilgiler sunulmakta olup yurt dışı operasyonlarına 
dair çevresel ve sosyal veriler raporlama kapsamı içerisinde 
değildir. Zorlu Enerji çatısı altında faaliyet gösteren elektrik 
ve doğal gaz ticareti ve dağıtımı yapan şirketlere dair veri ve 
bilgiler de bu yıl raporlama kapsamına alınmıştır. 

İletişim Bilgileri
Kaan Gençel – İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürü  
kaan.gencel@zorlu.com 
Tamer Soylu – Çevre ve Kurumsal Sorumluluk Kıdemli 
Yöneticisi  tamer.soylu@zorlu.com
Funda Küçükosmanoğlu – Kurumsal İletişim Grup Müdürü 
funda.kucukosmanoglu@zorlu.com 
Sevi Yüzbaşıoğlu – Kurumsal İletişim Yöneticisi 
sevi.yuzbasioglu@zorlu.com

Rapor kapsamında sunduğumuz tüm veriler; istikrarlı 
çalışma anlayışımız ve öngörülü yaklaşımımıza ayna 
tutmaktadır. 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 gösterdiğimiz 
enerji sektörüne öncülük etme hedefimiz doğrultusunda 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin (Zorlu Enerji) kurulması 
ile birlikte 1993 yılında enerji sektörünün farklı alanlarında 
hizmet vermeye başlayan Şirket’in, 2019 yılında altıncı 
Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlamasının ardından, 1 Ocak 
2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ait ekonomik, çevresel ve 
sosyal performansının yer aldığı yedinci Sürdürülebilirlik 
Raporu, paydaşlarının bilgisine sunulmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda iki yıllık dönemleri kapsayacak şekilde 
düzenli periyotlar halinde yapılan sürdürülebilirlik 
raporlaması, bu rapor ile birlikte yıllık periyotta yayınlanmaya 
başlanmıştır. Rapor kapsamında, Şirket’in faaliyetleri 
ve performansı tüm paydaş grupları ile şeffaf bir şekilde 
paylaşılmaktadır. 

Bu rapor, “GRI Standartları: Temel” seçeneğine uyumlu olarak 
hazırlanmıştır.

Zorlu 
Enerji’nin 7. 
Sürdürülebilirlik 
Raporu

Raporumuz sürdürülebilirlik 

stratejimiz çerçevesinde 

oluşturduğumuz hedeflerimiz, 

ekonomik, çevresel ve sosyal 

performansımızı ve Birleşmiş 

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları’na katkılarımızı içermektedir.

Rapor
Hakkında

1 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.

GRI 102-46
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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 ve elektrikli araç kiralama hizmetleri olmak 
üzere enerji sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren, 
küresel ölçekte entegre hizmet sunan bir enerji şirketidir.

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

Tablo 1- 31 Aralık 2020 itibarıyla Zorlu Enerji’nin ortaklık yapısı ve sermaye dağılımı

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

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, 
operasyonel gücünü küresel enerji dönüşümünün kalıcı ve 
öncü bir parçası olmak için kullanmaktadır.

Zorlu
Enerji

Kurumsal
Profil

Jeotermal enerjide
4 santral

kurulu gücüyle 
Türkiye’nin en büyük 

jeotermal enerji
santrali Kızıldere III

ZES ile Türkiye’nin 
en hızlı elektrikli şarj 

istasyonları

Türkiye’nin jeotermal 
enerji üretiminin

fazlasını tek başına 
temsil etmekurulu güçle

ve

MW

MW’lık

Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarına Dayalı

Kurulu Güç Oranı 

2020 yıl sonu itibarıyla

Yurt İçi Kurulu Güç
MW

643

305

165

%87

‘inden%25

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

ORTAKLAR NOMİNAL PAY TUTARI 
(BİN TL) SERMAYEDEKİ PAYI (%)

Zorlu Holding AŞ 919.365 45,97

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

Halka Açık (*) 694.512 34,73

Diğer 35.374 1,75

TOPLAM 2.000.000 100,00

ZORLU ENERJİ
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Şirketler ve Faaliyet Alanları

SANTRAL YERİ TÜRÜ ELEKTRİK ÜRETİM 
KAPASİTESİ (MW)

BUHAR ÜRETİM 
KAPASİTESİ (TON/
SAAT)

DOĞRUDAN VE 
DOLAYLI ORTAKLIK 
PAYI (%)

Doğal Gaz 83,8 98

Lüleburgaz Lüleburgaz, Kırlareli Kojenerasyon Doğal Gaz 49,5 98 100

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

Rüzgar 135 -

Gökçedağ (Rotor) Bahçe, Osmaniye Rüzgar 135 - 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 Aydın, Denizli Jeotermal 165 - 100

Alaşehir I Manisa Jeotermal 45 - 100

TOPLAM 642,8 98

   
*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.

Zorlu Enerji’nin yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren santralleri baz 

alındığında 2020 yıl sonu itibarıyla toplam kurulu gücü 990 MW’tır.

BAĞLI ORTAKLIKLAR TEMEL FAALİYET KONUSU ÜLKE

Zorlu Enerji Pakistan Ltd. (“Zorlu Enerji Pakistan”) Elektrik üretimi Pakistan

Zorlu Wind Pakistan (Private) Ltd. (“Zorlu Wind Pakistan”) Elektrik üretimi Pakistan

Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ (“Nemrut”) Elektrik üretimi Türkiye

Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ (“Zorlu Solar”)    Elektrik üretimi ve güneş paneli ticareti Türkiye

Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ 

(“Zorlu Elektrik”)
Elektrik ticareti   Türkiye

Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ (“Zorlu Osmangazi”) (*) Elektrik dağıtımı ve perakende satışı Türkiye

Zorlu Enerji İsrail Ltd. (“Zorlu Enerji İsrail”)    Elektrik üretimi İsrail

Zorlu Renewable Pakistan (Private) Ltd. 

(“Zorlu Renewable Pakistan”)   
Elektrik üretimi Pakistan

Zorlu Sun Power (Private) Ltd. (“Zorlu Sun Power”)   Elektrik üretimi Pakistan

Zorlu Enerji Dağıtım AŞ (“Zorlu Enerji Dağıtım”) (..) Doğal gaz dağıtımı Türkiye

Zorlu Enerji Asia Holding Limited (“Zorlu Enerji Asia”) (***) Enerji yatırımları  Dubai

ZES Dijital Ticaret AŞ (“ZES Dijital”)   Elektrik satışı, elektrikli araç kiralaması ve diğer Türkiye

ZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd. Co. (“ZJ Strong”) Elektrik üretimi Filistin

Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış AŞ (“Zorlu Trade”) Elektrik enerjisi ticareti, toptan elektrik alım, satımı    Türkiye

Electrip Araç Kiralama Ticaret AŞ (“Electrip”) (****) Araç kiralama ve ilgili yazılım ve ekipmanların temini  Türkiye

ZES B.V. Elektrikli şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesi Hollanda

Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ (“Zorlu Yenilenebilir”) (*****) Santral kurulumu, işletilmesi ve diğer Pakistan

İŞTİRAKLER TEMEL FAALİYET KONUSU ÜLKE

Solad Energy Ltd. Elektrik üretimi İsrail

Dorad Energy Ltd. Elektrik üretimi İsrail

Ezotech Electric Ltd. Elektrik üretimi İsrail

Adnit Real Estate Ltd. Elektrik üretimi İsrail

Tablo 2. Şirket’in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri

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

GRI 102-45
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Müşteriler

Ekonomik
Performans

Zorlu Enerji, faaliyet gösterdiği enerji sektöründe sunduğu çeşitli 
hizmetlerle, sahip olduğu geniş müşteri portföyü ile etkileşimde 
bulunmaktadır. 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 alıyor. Zorlu Elektrik 
Toptan şirketi temelde serbest tüketicilere satış yapmaktayken, 
yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan şirketler (Zorlu Doğal, 
Zorlu Jeotermal, Rotor) devlet garantili alım fiyatı üzerinden EPİAŞ 
tarafından işletilen Gün Öncesi Piyasası’na satış yapmaktadır. 

Zorlu Enerji olarak, yer aldığımız sektörün öncülerinden biri 
olmamız sebebi ile enerji arzı, yenilenebilir enerji yatırımları 
ve enerji verimliliği gibi konularda sunduğumuz hizmetleri 
sürdürülebilir kılmak için güçlü bir ekonomik performans 
göstermemiz gerektiğinin farkındayız. 

Bu farkındalık ile çalışmalarımıza devam ederek, Covid-19 
pandemisi ile tetiklenen enerji talebi düşüşü ile birlikte küresel 
enerji sektörü için son 70 yılın en zorlu dönemlerinden biri 
olan 2020 dönemini başarılı sonuçlarla tamamladık. Bununla 
birlikte Şirketimizin 2020 yılındaki toplam yatırım harcamaları 
818 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 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 
oluşturmuştur.

2020 yılında Zorlu Enerji satış gelirleri %5 artışla 8,6 milyar TL’ye, 
FAVÖK ise %18 büyüme ile 2,4 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Tablo 4 - Grubun yurt dışında kurulu santralleri

SANTRAL YERİ TÜRÜ
TOPLAM ELEKTRİK 
ÜRETİM KAPASİTESİ 
(MW)

BUHAR ÜRETİM 
KAPASİTESİ (TON/
SAAT)

DOĞRUDAN VE 
DOLAYLI ORTAKLIK 
PAYI (%)

Doğal Gaz 290,5

Dorad İsrail Kombine Çevrim Doğal Gaz 210 - 25

Ashdod İsrail Kojenerasyon Doğal Gaz 27,20 16,86 42,15

Ramat Negev İsrail Kojenerasyon Doğal Gaz 53,28 29,51 42,15

Rüzgar 56,4

Jhimpir Pakistan Rüzgar 56,4

Güneş 1,5

Dead Sea Filistin Güneş 1,5 75

TOPLAM 348,4 46,4

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

ZORLU ENERJİ, GENİŞ MÜŞTERİ PORTFÖYÜ 
İLE ETKİLEŞİMDE BULUNMAKTADIR. 

ZORLU ENERJİ KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ 
İÇİN EN ZORLU YILI BAŞARILI SONUÇLARLA 
TAMAMLAMIŞTIR.

Şirket’in 2020 yılını 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.
(*) Şirket’in 31.12.2020 tarihli bağımsız denetim raporunda esas faaliyet gelirleri içinde yer alan 
imtiyazlı hizmet alacaklarına ilişkin gerçeğe uygun değer farkı ve gelir tavanı düzenlemesine 
ilişkin faiz geliri, hasılatın unsuru olduğu için “Üretilen Doğrudan Ekonomik Değer” içerisinde 
gösterilmiştir.
(**) Banka ve Finans kuruluşlarına yapılan faiz ve komisyon ödemelerini içermektedir.

Tablo 5. Zorlu Enerji Faaliyetleri Sonucu 2019 ve 2020 Yıllarında Yaratılan Ekonomik 
Değer (Bin TL)

2019 2020

ÜRETİLEN DOĞRUDAN 
EKONOMİK DEĞER (*) 8.621.764 9.246.676

TOPLAM DAĞITILAN 
EKONOMİK DEĞER 8.568.546 9.010.948

İşletme Giderleri 6.793.525 7.089.859

Devlete Sağlanan Faydalar 57.569 84.014

Yatırımcı ve Hissedarlara 
Sağlanan Faydalar - -

Finans Kuruluşlarına 
Sağlanan Faydalar (**) 1.490.778 1.562.023

Topluma Sağlanan 
Faydalar (Bağış) 2.334 5.815

Çalışan Ücretleri 224.340 269.237

ELDE TUTULAN 
EKONOMİK DEĞER 53.218 235.728

ZORLU ENERJİ

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



ZORLU ENERJİ 23SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU  2020  22

İklim değişikliği, neden olduğu olağanüstü hava koşulları 
ve afetler dolayısıyla Zorlu Enerji ve diğer tüm kurumlar 
için yüksek risk teşkil etmektedir. Zorlu Enerji bu riskleri, 
Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmalarımız için hazırlanan 
“Sürdürülebilirlik Riskleri Anketi” kapsamında, “İklim 
Değişikliği ve Coğrafi Konum” başlığı altında ele alıyoruz.

Aşırı yağışlar sonucu gerçekleşebilecek sel ve heyelanlar gibi 
iklim değişikliğine yönelik fiziksel riskler gerçekleştiğinde 
“afet” olarak tanımlanmaktadır. Küresel iklim değişikliği 
etkileri ile afetlerin meydana geliş frekansı ve şiddeti 
artmaktadır. Aşırı hava koşulları sonucunda santraller 
olumsuz etkilenirken güneş panelleri de yağışların etkisiyle 
zarar görebilmektedir. 

21. yüzyılda dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük 
zorluklarından biri olan iklim krizi, beraberinde getirdiği 
zorluklarla beraber hayatımızın her noktasında etkisini 
göstermektedir. Bu zorlukların temelinde enerji tüketimi 
ve fosil yakıtlara olan bağımlılık yer almaktadır. İklim 
değişikliğinin yol açacağı olumsuz etkileri azaltmak 
için enerjinin olabildiğince verimli kullanılması ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına odaklanmak 
gerekmektedir. 

Enerji sektörü özelinde, elektrik üretim tesislerinin coğrafi 
konumları da iklim değişikliğinin neden olduğu afet ve 
olumsuzlukların etkilerini artırmaktadır. İklim değişikliği 
su kaynaklarını da negatif şekilde etkilemektedir. 
Su kaynaklarının, üretim sürecinin kilit taşı olduğu 
düşünüldüğünde enerji santrallerinin büyük çoğunluğunda 
yeni yatırım bölgeleri değerlendirilirken, suya erişebilme 
potansiyeli büyük önem taşımaktadır.

İklim değişikliği risk ve fırsatlarının genel olarak; “iklim 
analizi”, “risk ve etkileri belirleme”, “karar analizi ve destek”, 
“kurumsal politika araştırmaları” ve “kapasite geliştirme” 
adımlarının takip edilmesi önerilmektedir.

Bu adımların takip edilmesi ile iklim krizi ile mücadele 
yönündeki etkilerimizi entegre bir bakış açısıyla yönetiyor, 
çeşitli projeksiyonlar ile mercek altına alarak Şirket için 
yarattığı etkiyi ölçümlüyoruz. Saha risk-fayda analizleri 
ve sahadan gelen yorumların takibinin yapılması ve İklim 
Değişikliği ile Mücadele kapsamında, Yüksek Teknoloji’ye 
yatırım yaparak enerji verimliliğinin sağlanmasını 
amaçlıyor, konuya dair raporlama ve sertifikasyon 
süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için güncel 
küresel uygulamaları odağımıza alıyoruz.

CDP İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
SU GÜVENLİĞİ RAPORLAMASI 

YAPILMASI

YENİLENEBİLİR ENERJİ 
SANTRALLERİNDE GÖNÜLLÜ 

KARBON PİYASALARINA AKREDİTE 
“GOLD STANDARD” SERTİFİKASI

ISO 14064-1 SERA GAZI 
ENVANTERİ STANDARDI İLE 

SERA GAZI EMİSYONLARI 
HESAPLANMASI

SIFIR KARBON AYAK İZİ 
ORMANLARI PROJESİ

TÜSİAD ÇEVRE VE  
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  

ÇALIŞMA  GRUBU ÜYELİĞİ

SÜREKLİ EMİSYON 
ÖLÇÜM SİSTEMİ

İklim Değişikliği ile Mücadele 

kapsamında, Yüksek Teknoloji’ye 

yatırım yaparak enerji verimliliğinin 

sağlanmasını amaçlıyor, konuya 

dair raporlama ve sertifikasyon 

süreçlerinin iyileştirilmesi ve 

geliştirilmesi için güncel küresel 

uygulamaları odağımıza alıyoruz.

İklim Değişikliğinin 
Ekonomik 
Performans ve 
Faaliyetlere Etkileri

2°C BİLDİRİSİ İMZACISI  
(2°C CHALLANGE COMMUNIQUE) 
VE İKLİM PLATFORMU TÜRKİYE 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ LİDERLER 
GRUBU’NUN KURUCU ÜYELİĞİ

ISO 14046 SU AYAK İZİ 
STANDARDI İLE SU AYAK İZİ 

HESAPLANMASI 

ÇEVRESEL VE SOSYAL 
ETKİ DEĞERLENDİRME 

RAPORLARININ 
HAZIRLANMASI
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1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine 

ait ekonomik, çevresel ve sosyal 

performansının yer aldığı yedinci 

Sürdürülebilirlik Raporu’ döneminin 

önemli gelişmeleri şöyle sıralanmaktadır:

ZORLU ENERJİ’NİN FİLİSTİN’DEKİ DEAD SEA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ 

DEVREYE ALINDI

ZORLU RÜZGAR ŞİRKETİNİN SATIŞI TAMAMLANDI

ZES ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI ARTIK 81 İLDE

AB VE ÇEVRE ÜLKELERDE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU 

FAALİYETLERİ İÇİN HOLLANDA’DA ZES B.V. KURULDU

MEMNUNİYET 4.0 PROJESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

TARAFINDAN BU ALANDA ONAYLANAN İLK PROJE OLDU

ZORLU ENERJİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 

ÜYESİ OLDU

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NDE TWRE VE ZORLU ENERJİ ÖZEL 

ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ

ZORLU ENERJİ SIFIR KARBON İÇİN 1.2 MİLYON FİDAN DİKECEK

OEDAŞ’IN MESLEK LİSESİ KIZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN İSTİHDAM AMAÇLI ONLINE 

STAJ PROGRAMI BAŞLADI

ZORLU ENERJİ



Sürdürülebilir
bir geleceğin 
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Kurumsal Yönetişim

Zorlu Enerji olarak kurumsal yönetim anlayışımızın temelini; 
şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri 
oluşturuyor. Bu ilkeler ışığında, Şirket genelinde yönetim yapılarının 
etkileşimde olduğu tüm paydaşlarımıza güven veriyoruz.

2015 yılında başlattığımız kurumsal yönetim çalışmaları kapsamında, 
öncelikle pay sahiplerine şeffaflık ve eşitlik ilkelerine dayalı bir yapı 
sunabilmek amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nde değişiklikler 
yaptık. Bu değişikliklerin ardından, Şirket bünyesinde kurumsal 
yönetim mekanizmaları kurarak kurumsal yönetim uygulamalarını 
entegre bir şekilde devam ettirdik. Yönetim Kurulu’nun etkinliğini 
bağımsız üyeler ile artırarak Yönetim Kurulu’na bağlı komiteler 
yoluyla pekiştirilmesini sağladık.

Zorlu Enerji olarak, kadınların iş hayatında söz sahibi olması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, “Yönetim Kurullarında en az 
%30 kadın temsilini hedefleyen %30 Kulübü platformuna üyeyiz. 
Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 Hedefleri çerçevesinde belirlenen 
‘Üst Yönetim’de %20 kadın çalışan oranı’ hedefimiz doğrultusunda; 
Yönetim Kurulu’nda yer alan kadın sayısını 2019 yılında 1’den 2’ye 
yükseltmiştik. 2020 yılında da iki kadın Yönetim Kurulu Üyemiz 
ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yönetim Kurulumuzun üçü 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan 9 üyesi mevcuttur.

Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri ilgili yasal düzenlemeler ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) “Kurumsal Yönetim 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 artırmayı amaçlayarak yönetim alanında en 
yüksek standartlara ulaşmayı hedefliyoruz.

Ekonomik, çevresel ve sosyal performansımıza paralel olarak 
yönetim uygulamalarından Yönetim Kurulu sorumlu iken, Yönetim 
Kurulu Başkanlığı ve İcra Başkanlığı görevi farklı kişiler tarafından 
yerine getiriliyor. Zorlu Enerji CEO’su, günlük faaliyetlerin idare ve 
koordinasyonundan en geniş anlamda, tam yetkili ve sorumlu olan 
kişidir. Yönetim Kurulu Başkanı herhangi bir icracı göreve sahip 
değildir. Kritik konuların yönetimi sürecinde ise öncelikle ilgili Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörlerin yazılı ve sözlü 
görüşleri derlenerek CEO’ya iletilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nde yer alan bağımsızlık 
kriterlerini karşılayan bağımsız üyeler, şirketler hakkında alınan 
kararlarda bağımsız ve tarafsız bir bakış açısı sağlamak amacıyla, 
iş hayatının profesyonel isimlerinden seçiliyor. Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin ücretlendirilmesinde, Şirket’in belirlediği Ücret 
Politikası’na paralel olarak, aldıkları sorumluluklar, sahip oldukları 
bilgi, beceri ve deneyim gibi özellikler dikkate alınıyor. Aynı 
zamanda, ücretlendirme esaslarının ve ölçütlerinin belirlenmesinde 
Şirketimizin uzun vadeli hedefleri de dikkate alınıyor.

Kurumsal 
Yönetim 
Yaklaşımı

YÖNETİM 
KURULU 
ÜYELERİ

ŞİRKET’İN 22.04.2020 TARİHLİ 
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISINDA YÖNETİM 
KURULU ÜYE SAYISININ 9 OLARAK 
BELİRLENMESİNE VE 2020 YILI 
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.

ŞİRKETİN DİĞER ÜST YÖNETİM ÜYELERİ

İSİM SOYİSİM GÖREVİ

İbrahim Sinan AK Sektör Başkanı - CEO

Ali KINDAP İşletme, Yatırım ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür

Aydın AKAT Endüstriyel Proje ve Uygulamalardan Sorumlu Genel Müdür 

Fuat CELEPCİ Elektrik ve Gaz Dağıtım Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür

Elif YENER Mali İşler Genel Müdürü - CFO

İnanç SALMAN Ticaret Genel Müdürü

Evren EVCİT Zorlu Solar ve Yurtdışı Yatırımlar Direktörü

Seher Deniz BİLGİN İnsan Kaynakları Direktörü

Ersen Mustafa ÖZYILMAZ Satın Alma ve Lojistik Direktörü

Kaan GENÇEL İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü

Başak DALGA Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Ayşe Esra ÇAKIR Kurumsal İletişim Müdürü

     

Zorlu Enerji olarak Türkiye’nin sürdürülebilir ve yenileyici 
büyümesinin kolaylaştırıcısı olmayı amaçlıyoruz.
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Zorlu Enerji 2020 yılı içerisinde sürdürülebilirlik çalışmalarını Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) stratejisi ile entegre edecek şekilde 
düzenleyerek temel ÇSY stratejisini belirlemiştir ve bu stratejinin yönetimi için sürdürülebilirlik yönetişim modelini aşağıdaki şekilde 
düzenlemiştir.

Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Kurulu, CEO başkanlığında İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri, Mali 
İşler, Satınalma ve Lojistik, İşletme, Bakım ve Yatırımlar, Elektrik ve Doğal Gaz Ticareti ve Dağıtımı, Elektrik Ticareti ve Akıllı Sistemler, 
Kurumsal İletişim birimlerinden birer temsilci ile üç ayda bir toplanmaktadır. İSG-Ç Müdürlüğünün koordinatörlüğünde çalışan 
Sürdürülebilirlik Kurulu, mevcut çalışmaların değerlendirilmesi, hedeflere giden yolda performansın takip edilmesi, performans 
açısından geride kalınan konularda düzenleyici eylemlerin belirlenmesi gibi işlerden sorumludur. Kurul bünyesinde yer alan Çalışma 
Grupları da Sürdürülebilirlik Kuruluna kendi sorumlulukları çerçevesinde içerik ve destek sağlamaktadır. Halihazırda tasarlanmış 
eylemlerin hayata geçmesi için adımların belirlenmesi, bütçe ve fizibilite çalışmalarının yapılması ve gerekli onayların alınması Çalışma 
Grupları sorumluluğundadır. 

Yönetim Kurulu

Aksiyon

Çalışma gruplarının 
oluşturulması İSG-Ç

Çalışma gruplarının 
atanması CEO

Çalışma gruplarının ilgili konular 
özelinde çalışmalarını yürütmesi Çalışma grupları

Çalışma grubu faaliyetlerinin 
izlenmesi ve üst yönetime raporlanması İSG-Ç

Çalışma grupları için sürdürülebilirlik 
kurulu organizasyonun oluşturulması 

kayıtların oluşturulması
İSG-Ç

Çalışmaların kurula getirilmesi Çalışma Grupları

Çalışmaların değerlendirilmesi Sürdürülebilirlik Kurulu

Onayların alınması CEO

CEO’yu aşan konular için onay 
alınması Kurumsal Yönetişim ÇSY Komitesi

Aksiyonların planlanması Çalışma Grupları

Çalışmaların takibi ve raporlanması 
(CDP, su ayakizi, karbon ayakizi, 

sürdürülebilirlik raporu, kurul raporu)
İSG-Ç

Sorumlu

Kurumsal
Yönetim
Komitesi

Sürdürülebilirlik
Kurulu

İSG-Ç
Müdürlüğü

Sürdürülebilirlik 
Yönetişim Yapısı

Onarıcı Operasyonlar 
ve Değer Zinciri

İklim Eylemi

Yeşil ve Güvenli 
Enerji Tedariği

Biyoçeşitlilik

İnsan ve Kültür

Yetenek Yönetimi ve 
Çalışan Refahı

Yerel Sosyo-
Ekonomik Etki

Entegre Risk Yönetimi

Kurumsal Yönetim 
ve Davranış

Etik, Uyum ve Şeffaflık

Stratejik TemellerEtki Odaklı Büyüme

İnovasyon ve 
Yeni İş Modeller

Sürdürülebilir Finansman 
ve Sorumlu Yatırımlar
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İbrahim Sinan AK Sektör Başkanı Kurul Başkanı

Elif YENER Mali İşler Genel Müdürü Başkan Vekili

Ali KINDAP İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Üye

Fuat CELEPCİ Elektrik ve Gaz Dağıtım Genel Müdürü Üye

Aydın AKAT Proje ve Uygulamalar Genel Müdürü Üye

İnanç SALMAN Elektrik Ticaret Genel Müdürü Üye

Seher Deniz BİLGİN İnsan Kaynakları Direktörü Üye

Ersen ÖZYILMAZ Satın Alma Direktörü Üye

Funda KÜÇÜKOSMANOĞLU Kurumsal İletişim GRUP Müdürü Üye

Kaan GENÇEL İs Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü Üye

Zorlu Enerji
Yönetim Kurulu Karar Alma

Stratejik
Koordinasyon

Aksiyon,
Girdi Sağlama

Durum
Değerlendirme

Kurumsal
Yönetişim ve
ÇSY Komitesi

Zorlu Enerji 
Sürdürülebilirlik 

Kurulu

Çalışma Grupları

ŞIRKET’IN STRATEJISI

Zorlu Enerji olarak tüm faaliyetlerimizi “Geleceğin enerji şirketi” 
olma vizyonumuzla gerçekleştiriyoruz. Güvenli enerji tedariki 
için sürekli yatırımlarımızı artırırken yeni nesil teknolojilere 
yatırım yapıyor, yenilenebilir enerji yatırımları, geliştirdiğimiz 
akıllı çözümler ve tüm sektörlerde çalışanların en çok tercih 
ettiği şirket olma amacımızla Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 
stratejisine önemli katkılarda bulunuyoruz. 

2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye’de kurulu gücümüzün %87’si, 
toplam kurulu gücümüzün ise %64’ü yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayanmaktadır. Yenilenebilir enerji alanında 
yurt içinde ve yurt dışında jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisi 
yatırımlarıyla karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. 

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 gerçekleştiriyoruz. 2020 
yılında ZES’i Türkiye’nin 81 ilinin tamamında faaliyete geçirerek 
bu alanda Türkiye’deki öncü şirket konumumuzu korumaya ve 
daha da geliştirmeye devam ettik. Hızlı şarj istasyonlarının ve 
belediyelerle yapacağımız iş birlikleriyle konut ve iş yerlerinin 
yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde standart şarj istasyonlarının 
sayısını artırarak tüm Türkiye’ye hizmet vermeyi ve bu alanda lider 
konumumuzu korumayı hedefliyoruz. 

Jeotermal enerji alanındaki çalışmalarımızı çevreye duyarlı 
bir biçimde sürdürüyoruz. 305 MWh’lık kurulu gücümüzle 
Türkiye’deki jeotermal enerjinin %25’inden fazlasını üretiyoruz. 
COVID-19 pandemi süreci ile birlikte 31 Aralık 2020’de sona eren 
olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM) 31 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
1 Temmuz 2021 ve 31 Aralık 2025 tarihleri arasında devreye 
girecek yenilenebilir enerji santrallerine uygulanacak olan yeni 
destek mekanizması ile birlikte yatırımlarımızı devam ettirmeyi 
öngörüyoruz. 

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 sağlamaktadır.

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 
çerçevesinde oluşturduk. Belirlediğimiz riskleri ayrı ayrı değil, 
bir portföy yaklaşımı ile belirli bir risk tolerans (risk iştahı) 
seviyesinde yöneterek Şirketimizin amaç ve hedeflerine 
giden yolda onlara destek oluyoruz. Risk değerlendirmesi 
yaparken; riskleri, gerçekleşme ihtimali ve etkileri kapsamında 
değerlendirerek ölçümlüyoruz. Kurumsal Risk Yönetimi’nin 
bağımsız ve dinamik olması, Şirketimizin amaç ve hedeflerinden 
sapmasına sebebiyet verebilecek bu risklerin tespit edilebilmesi 
ve ölçümlenebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Şirketimizin varlığını, gelişimini ve devamlılığını tehlikeye 
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 tarafından Çalışma Esasları’nda belirtilen 
görevleri kapsamında 2020 yılında 6 kez toplanmıştır. Komite’nin 
incelemeleri sonucunda almış olduğu kararlar doğrultusunda, söz 
konusu raporlar Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

2020 yılında yaşanan COVID-19 pandemisi sürecinde bulaşıcı 
hastalık riskleri de risk yönetimimizde gözettiğimiz konular 
arasına girmiştir. Bulaşıcı hastalıklar riskini; bulaşıcı hastalıkların 
kontrolsüz yayılmasına neden olan mikroorganizmaların yaygın 
ölümlere ve ekonomik bozulmalara neden olma riski olarak 
tanımlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Kurulu’nun tüm çalışmaları, Zorlu Enerji Kurumsal Yönetişim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’nun sürdürülebilirlik 
çalışmalarını takip eden üyelerine raporlanmaktadır.
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SÜRDÜRÜLEBILIRLIK YÖNETIMI

Zorlu Enerji olarak sürdürülebilirlikle ilgili yöneteceğimiz alanları; 
iklim krizi ile mücadele, yeşil ve güvenli enerji tedariki, biyolojik 
çeşitlilik, yetenek yönetimi ve sağlıklı çalışanlar, yerel sosyo-
ekonomik etkilerin yönetimi, inovasyon ve yeni iş modelleri ve 
sürdürülebilir finans ve sorumlu yatırım konuları ekseninde 
belirliyoruz.

Çalışmalarımızı; paydaşlarımızla sürekli etkileşim sağlayarak 
beklentilerini karşılamak, ülkemizin sürdürülebilir ekonomisinin 
iyileşmesi ve gelişmesine katkı sağlamak, çevresel ve sosyal 
alanlardaki tüm riskleri yönetmek ve toplumumuza katkı 

sağlamak adına yürütüyor, yenilenebilir enerji kaynakları ile 
gerçekleştirdiğimiz üretim ve yaptığımız temiz enerji yatırımları 
ile insanı ve doğayı odak noktamızda tutuyoruz. 

2011 yılında yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuz ile 
çevresel, sosyal ve ekonomik performansını tüm paydaşlarıyla 
paylaşan Türkiye’nin ilk enerji şirketi olduk. 2012’de yayınladığımız 
ikinci Sürdürülebilirlik Raporuyla, sektörün Küresel Raporlama 
Girişimi (GRI; Global Reporting Initative) A seviyesindeki ilk 
raporunu hazırlama başarısını gösterdik. GRI Raporlama Standardı 
çerçevesinde bu Rapor ile birlikte yedinci Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu yayınlayan Şirketimiz, bu kapsamda Sürdürülebilirlik 
Stratejisi geliştirmek amacıyla hali hazırdaki uygulamalarının 
değerlendirildiği, boşluk analizinin yapıldığı, strateji ve hedeflerin 
belirlendiği ve iyileştirme aksiyonlarının tanımlandığı çalışmalar 
yürütmektedir.

Garanti Bankası’ndan sağladığımız 10 milyon ABD Doları 
tutarındaki krediye ait faizin sürdürülebilirlik performansımıza 
endekslenmesi ile Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi anlaşmasını 
gerçekleştirdik. İşletme sermayesi ihtiyaçlarımız için kullanılan 
kredi kapsamında sürdürülebilirlik performansımız iyileştikçe faiz 
indirimi sağlanmaktadır. 

Yeşil Kredi süreci kapsamında, Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal 
ve kurumsal yönetim alanındaki performansı, uluslararası 
sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı Vigeo-Eiris tarafından 
düzenli aralıklarla puanlanmakla birlikte, elde edilen puana göre 
Zorlu Enerji’nin kredi faizi her yıl yeniden değerlendirilmektedir. 
Şirket’in baz puana göre daha düşük performans göstermesi 
durumunda kredi faizi artırılırken, daha iyi performans gösterdiği 
durumda faiz indirimine gidilmektedir. Bu kapsamda, yaptığımız 
anlaşma da sürdürülebilirlik performansımızı da sürekli olarak 
artırmaya yönelik taahhüdümüzün altını çizmektedir. 

Şirketimizin sürdürülebilirlik yönetimi çalışmalarını 
yürüten Sürdürülebilirlik Kurulu tarafından Şirketimizin 
Sürdürülebilirlik Stratejisi her yıl güncellenerek aksiyon planları 
oluşturulmaktadır. Belirlenen Sürdürülebilirlik Stratejisi ve 
Aksiyon Planı doğrultusunda faaliyetlerimizin yarattığı etkileri 

Risk yönetim sürecinde öncelikli olarak kurumsal risk yönetimi 
yaklaşımı ile Şirketimizin faaliyetlerini içeren ekonomik, 
çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirildiği bir risk envanteri 
oluşturuluyor. Sonrasında bu envanter çalışmasının tutarlılığının 
kontrolü, fırsat olarak görülebilecek konu başlıklarının 
belirlenmesi ve çok yönlü olması adına SWOT analizi çalışması 
gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen SWOT analizi sonucunda 
yeni güçlü yönler ve fırsatlar ortaya çıkarken, tespit edilen zayıf 
yönler ve tehditler de Şirketimizin yeni alanlar keşfetmesine 
olanak sağlıyor. SWOT analizi sonucunda güçlü yönler; güçlü 
kurumsal yönetim, Holding sinerjisi ile faaliyet gösterilmesi, 
Şirketin kapsayıcı sürdürülebilirlik yaklaşımı, Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) portföyü, 
müşteri portföyünün dikey entegrasyonunu tamamlamış olması, 
FAVÖK Marjının yüksek oluşu ve uluslararası arenada faaliyet 
gösterilmesi olarak belirlendi. 

Dünya Ekonomik Forumunun 19.01.2021 tarihli küresel 
riskler raporu dikkate alınarak; Jeopolitik riskler, iklim eylem 
başarısızlığı, biyoçeşitlilik kayıpları, doğal kaynak krizleri 
ve regülasyon belirsizliğinin uzun vadeli stratejik planlama 
yönünde tehdit yaratacağı gözlenirken, salgın hastalıklar, 
gitgide dijitalleşen enerji piyasasında değişen müşteri talepleri, 
ekonomideki dalgalanmalar ve üretimde yaşanan sıkıntılar 
ise Şirketimizin kendini hazırlaması gereken unsurlar olarak 
belirlendi. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımı potansiyelinin 
artması ve akıllı araçların getireceği imkanların, Şirketimiz için 
gelecekte birçok fırsat yaratacak ve sektöre yön verecek olan 
batarya ve enerji depolama konularındaki çalışmalarla birlikte 
stratejik ve finansal olarak güçlü konumlanmamızda büyük rol 
oynayacağını düşünüyoruz.

2018 yılında yayınlanan ve yolsuzluk ve rüşvetle mücadele 
kapsamını içerecek şekilde kurgulanan Zorlu Enerji Etik 
İlkeleri, tüm Grup çalışanlarımız ile birlikte; ticari iş ilişkisinde 
bulunduğumuz paydaşlarımızı (tedarikçi ve iş ortakları, bayi, yetkili 
satıcı ve yetkili servisler vb.) kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 
Nisan 2018’de elektronik posta ile tüm çalışanlara duyurusu 
yapılan Etik İlkelere kurum içi iletişim platformu Zone üzerinden 
ve kurumsal internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.2        

2020 yılında Zorlu Enerji etik hattına ulaşan 4 adet rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele bildirimi çözüme kavuşturulmuş olup, 4 
çalışana yolsuzluk sebebiyle disiplin cezası verilmiştir.

Zorlu Holding Etik İlkeler çerçevesinde beyaz yakalı 
çalışanlarımız için online eğitim planlaması yapılmış ve 45 
dakikalık bir eğitim videosu hazırlanmıştır. Bu eğitim, Zorlu Enerji 
çalışanlarına Enocta eğitim platformu aracılığı ile verilmiştir. 
Eğitim, raporlama döneminde 686 çalışanımız tarafından 
tamamlanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBILIR FINANSMAN VE SORUMLU YATIRIM

Ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim 
uygulamalarımız kapsamında sürdürülebilir finansman ve 
sorumlu yatırım konusuna yüksek önem veriyoruz. Türkiye’de 
yerli ve yenilenebilir enerji alanında öncü faaliyetlerimize 
sürdürülebilir finansman ve sorumlu yatırımlarımızla devam 
ediyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında Zorlu Enerji adına TSKB 
tarafından oluşturulan toplam 450 milyon lira tutarındaki 
sürdürülebilirlik temasına sahip Sukuk İhraç Programı’nın 50 
milyon lira tutarındaki ilk ihracını gerçekleştirdik. Bu ihraç, 
aynı zamanda Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası 
ihracı olma özelliğine de sahip. Ek olarak sürdürülebilir sukuk 
çerçevesi içeriği ile dünyada bir ilk olma özelliğini de taşıyor. 
Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği’nin (ICMA) dört temel 
standardına uyumlu bir çerçevede yapılandırılan ihraç işlemi, 
sürdürülebilir altyapı ve temiz ulaşım gibi hedefleri de içermesi 
bakımından diğerlerinden ayrışmaktadır. 

2017 yılı itibarıyla yaygınlaşmaya başlayan, sürdürülebilir proje 
ve şirketlerin desteklenmesi amacıyla ortaya çıkan yeşil krediler 
kapsamında 2018 yılında Garanti Bankası ile bir anlaşmaya 
imza attık. Gerçekleştirdiğimiz Yeşil Kredi Anlaşması (Green 
Loan) dünya genelinde beşinci olmakla birlikte, 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.

Türkiye’nin ilk Sürdürülebilirlik 

Raporu yayınlayan ve karbon ayak 

izi hesaplayarak doğrulayan ve 

paydaşlarıyla şeffaf bir biçimde 

CDP Platformu aracılığıyla paylaşan 

enerji şirketi olan Zorlu Enerji, etkin 

sürdürülebilirlik yönetimi ve raporlama 

yetkinliği sayesinde Borsa İstanbul 

Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Kasım 

2016 – Ekim 2017 döneminden beri yer 

almaktadır. Zorlu Enerji Aralık 2020 – Ekim 

2021 döneminde de BİST Sürdürülebilirlik 

Endeksi’nde yer alan 58 şirketten biri 

olmaya devam etmektedir.

2http://www.zorlu.com.tr/akillihayat2030/assets/files/Zorlu_Holding_Etik_Ilkeler.pdf 
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yüksek teknolojiye yatırım yapar, enerji verimliliğini gözeterek 
süreçlerimizi iyileştirir, projeler geliştirir ve performansımızı 
şeffaf olarak raporlarız. 

Ekosistemlerin bütünlüğünü ve biyolojik çeşitliliğini korumaya 
özen gösterir, bu alandaki etkileri azaltmaya katkıda bulunacak 
projeler oluşturur, tüm paydaşlarımız arasında farkındalık 
yaratmaya odaklanan bir sosyal kültürü teşvik ederiz. 

Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerinin takibine önem 
vererek, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı tüm değer 
zincirimize yaymaya özen gösteririz.

Müşteri memnuniyetini ön plana alarak müşterilerimizin elektriğe, 
doğalgaza ve destek hizmetlerine kesintisiz ulaşmasını sağlarız. 
Sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak üzere müşterilerimize 
çözümler sunarız.

Sürdürülebilirlik Politikası’nın ilgili paydaşlar ile etkin bir şekilde 
iletişimini sağlayarak takibini yapar, düzenli olarak gözden geçirir 
ve gerekli durumlarda güncelleriz.

ÖNCELIKLENDIRME ANALIZI

Geçtiğimiz yıllarda iki yılda bir olarak yapılan sürdürülebilirlik 
raporlaması için öncelikli konular belirlenirken her 
raporlama döneminde öncelikli sürdürülebilirlik konuların 
doğru tanımlanması amacıyla ilk yıl geniş paydaş çalıştayı 
gerçekleştirilmekte, takip eden yılda ise online anket 
çalışması düzenlenerek öncelikli konuların geçerlilik kontrolü 
ve güncellemesini yapılmaktaydı. 2020 yılından itibaren 
sürdürülebilirlik raporlaması periyodu yıllık olarak belirlenmiş 
ve öncelikli konular güncellenen Zorlu Enerji ESG stratejisi 
kapsamında yeniden değerlendirilmiştir. 

Zorlu Enerji 2020 yılı Önceliklendirme Matrisi oluşturulurken 
konu listesi ve tanımlar belirlenirken küresel ESG değerlendirme 
ve raporlama standardı kuruluşları, sektörün sürdürülebilirlik 
açısından lider kurumları, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve uluslararası 
kurumların tahmin, araştırma ve raporlarından yararlanılmıştır. 
Öncelikli konuların belirlenmesi için gerçekleştirilecek olan 
paydaş analizi öncesinde aşağıdaki kriterlere göre bir paydaş 
haritalama çalışması gerçekleştirilmiştir. 

yönetmek amacıyla ölçme, izleme ve iyileştirme çalışmaları 
gerçekleştiriyoruz. Zorlu Enerji olarak, Sürdürülebilirlik Kurulu 
öncülüğünde belirlediğimiz sürdürülebilirlik anlayışımızı, “uzun 
vadeli değer üretmek hedefiyle ekonomik, çevresel ve sosyal 
faktörlerle bu alanlardaki riskleri yönetmek konusunda yol 
gösterici” olarak tanımlıyoruz.

Aynı zamanda, kuruluşumuzdan itibaren desteklediğimiz ve 
imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
(UN Global Compact), WEPs (Women’s Empowerment Principles) 
ve “2°C Bildirisi” konularında farkındalık yaratma ve değer katma 
çalışmalarına devam ediyoruz.

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 sürdürülebilir bir dünya için değişim 
ve dönüşüme katkı sağlamak adına çaba sarf ediyoruz. Raporlama 
döneminde bu kapsamda, TÜSİAD ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) bünyesinde kurulu Enerji, Çevre 
ve İklim Değişikliği Çalışma Grupları’nda aktif olarak rol aldık.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK POLITIKASI

Yenilenebilir ve temiz enerjilere yatırım yaparak ülkenin enerjide 
dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunuruz. Dengeli 
portföyümüzle enerji tedarikinde sürekliliği ve güvenliği sağlarız. 
Yeni yatırımlarımızda yalnızca temiz enerji kaynaklarına yer verir, 
alternatif teknolojilerin gelişme hızına bağlı olarak yenilenebilir 
enerji kaynaklarımızı çeşitlendirir, müşterilerimize mümkün olan 
en yüksek oranda yeşil enerji sağlamaya gayret ederiz.

Yüksek kapasiteli üretim gücümüz ve nitelikli insan kaynağımız 
ile sürdürdüğümüz ticari faaliyetlerimizin yanında geliştirdiğimiz 
toplumsal sorumluluk projeleri ile düşük gelirli ve dezavantajlı 
kesimler de dahil olmak üzere tüm toplulukların güvenli, uygun 
fiyatlı ve temiz enerjiye erişimine destek oluruz.

Sektöre yön veren inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımız ile akıllı 
sistemlerin kurulmasına ve işletilmesine yatırım yaparız. Fikir 
ve bilgi alışverişini teşvik eden, kaynakların mümkün olan en 
iyi şekilde kullanılmasını, emisyon ve atıkların azaltılmasını 
destekleyen, yenilikçi uygulamalar ile öne çıkan bir konumlanmaya 
erişilmesini sağlayacak, temiz enerji, akıllı şebekeler, kullanıcıya 
özel çözümler ve dijital dönüşüm konularında gelişimi teşvik 
edecek yatırımlara öncelik veririz.

Sermaye kaynaklarımızı çeşitlendirmek için yenilikçi ve 
sürdürülebilir finansman araçları kullanır, yatırımlarımızın faaliyet 
gösterdiğimiz bölgelerde kalkınmayı desteklemesine özen 
gösteririz. 

Tüm faaliyetlerimizi Etik İlkeler’e bağlı kalarak ve yürürlükteki 
yasa ve düzenlemelere uyarak bütünsel bir kurumsal yönetim 
anlayışı, şeffaf ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan 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 da yerel kalkınmaya 
katkıda bulunuruz.

En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımıza memnuniyetlerini 
gözeterek insana yakışan kapsayıcı bir çalışma ortamı ve eşit 
fırsatlar sunar, sağlık ve güvenliklerini sağlayarak gelişimlerine 
yatırım yaparız. 

Risk yönetim sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak tüm iş 
süreçlerimize entegre ederiz.

Yatırımlarımızın doğal ve kültürel miras üzerindeki çevresel ve 
sosyal risklerini değerlendirir; etkilerimizi azaltmaya yönelik 
önlemler alırız. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında 

EŞİT Bİ’HAYAT İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ 
(WEPS) İMZACILARI ARASINDAYIZ.

DOLAYLI EKONOMİK
ETKİSİ OLANLAR

YENİ FIRSATLAR, BİLGİ VE 
ANLAYIŞ GETİRENLER

DOĞRUDAN EKONOMİK
ETKİSİ OLANLAR

- Çalışanlar
- Müşteriler
- İş Ortakları ve Tedarikçiler
- Yatırımcı ve Analistler

- Finansal Kurum ve Kuruluşlar
- Kamu Kurumları ve Düzenleyeci 
  Otoriteler
- Yerel Yönetimler
- Sendikalar
- Medya
- Sivil Toplum Kuruluşları
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   İnisiyatifler

- Üniversiteler

102-47 102-49



KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI 39SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU  2020  38

ONARICI OPERASYONLAR VE DEĞER ZINCIRI

ETKI BÜYÜTME
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SÜRDÜRÜLEBILIRLIK STRATEJISI

Zorlu Enerji olarak temel sürdürülebilirlik stratejik çerçevemiz 
Entegre Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetişim ve Davranış, Etik, 
Uyum ve Şeffaflık temelleri üzerine kurgulanmıştır. Çerçevemiz 
içindeki bu öncelikli konular bütüncül olarak değerlendirilerek 
Zorlu Enerji’nin uzun vadeli değer yaratma yolculuğunda 
odaklanacağı değer alanları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

 • Onarıcı Operasyonlar ve Değer Zinciri  
 • Etki Odaklı Büyüme 
 • İnsan ve Kültür 

Başlıkları altında yer alan aşağıdaki konular üzerine 
odaklanmaktadır:

Onarıcı Operasyonlar ve Değer Zinciri ile canlı yaşamının var 
olmasını sağlayan katman olan biyosferin, kendi döngüsel 
işleyişini devam ettirebilmesi için yapılması gerekenler 
ele alınmaktadır. İklim krizi ile mücadele, biyoçeşitliliğin 
geliştirilmesi gibi doğrudan gezegensel konuların yanında, iş 
modeline de katkısı olan yeşil ve güvenilir enerji tedariki konusu 
bu başlık altında değerlendirilmektedir. Etki Odaklı Büyüme 
altında, özellikle dijital, bağlantılı alt yapılar, e-hareketlilik, 
akıllı şehirleşme gibi yeni nesil iş modellerinin içinde olduğu 
ve olumlu etki yaratmayı amaçlayan büyüme yolları ele 
alınmaktadır. Böylece biyosfer koruyuculuğu altında mevcut 
işleri yenileyicilik çerçevesinden dönüştürmeye çalışırken, bu 
alan altında doğrudan yenileyici/onarıcı iş modeli tasarımları 
değerlendirilmektedir. İnsan ve Kültür başlığı ile mevcut 
işlerin yenileyici biçimde dönüşümünü ve yenileyici/onarıcı iş 

Paydaş önceliklerinin belirlenmesi ve paydaş algı, yaklaşım 
ve beklentilerinin karşılanması için AA1000 Paydaş Katılımı 
Standardı çerçevesinde gerçekleştirilen paydaş analizi 
çalışması kapsamında aktif ve pasif danışma metotları 
kullanılmıştır. Aktif danışma yöntemi kapsamında Zorlu Enerji 
yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, pasif danışma 
kapsamında ise paydaşlarla anket çalışmaları yapılmış ve 
Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler Raporu (WEF 
Global Risks Report), Avrupa Yeşil Mutabakatı, SDG Industry 
Matrix, SASB Önceliklendirme Haritası, Deloitte – Future of 
Power raporu, İklimle İlgili Finansal Bildirimler Görev Gücü 
(TCFD), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 
(UNECE) ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) gibi 

kaynaklardan bir dış trend analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
değerlendirmeler Zorlu Enerji’nin iş stratejisi ve dört aşamalı 
etki analizi ile birlikte değerlendirilerek bir önceliklendirme 
matrisi oluşturulmuştur.

Önceliklendirme matrisinin Y ekseninde:
•                    Paydaş öncelikleri
• Dış trend analizi

Önceliklendirme matrisinin X ekseninde:
• Yönetici anketi sonuçları
• Zorlu Enerji iş stratejisi
• Dört Aşamalı Etki Analizi kullanılmıştır. 
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PAYDAŞ ILETIŞIMI

Kuruluşumuzun sürekli etkileşimde olduğu paydaş grupları:

 • 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

Hayata geçirdiğimiz projelerde yatırım yaptığımız bölgenin bir 
parçası olmaya, yatırımlarımızın bölge halkınca sahiplenilmesine 
ve bu doğrultuda paydaşlarımızla iletişimin geliştirilmesine ve 
açık iletişimde olmaya önem veriyoruz. Paydaşlarımızla iletişim 
sürecinde sürekliliği, periyodik olarak yapılan çalışan memnuniyeti 
anketi, sürdürülebilirlik öncelikleri anketi, müşteri memnuniyet 
anketi, itibar araştırması, proje bazlı gerçekleştirilen paydaş katılım 
ve bilgilendirme toplantıları, çevre etki değerlendirme çalışmaları, 
halkın katılım toplantıları, önceliklendirme çalıştayları ve birebir 
ziyaretlerle sağlıyoruz. Zorlu Enerji olarak, paydaşlarımızı, 
faaliyetlerimizden etkilenen ve aynı zamanda Şirketimizin başarıya 
ulaşmasında etkileri olan ve olabilecek kişi ve kuruluşlar olarak 
tanımlıyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme için tüm kilit paydaşlarımıza 
sağladığımız faydaları da sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.

Zorlu Enerji’nin güncellenen ESG stratejisi kapsamında detaylı 
bir önceliklendirme analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Önceliklendirme analizi kapsamında değerlendirilen konuların 
belirlenmesi için küresel ESG değerlendirme kuruluşları, özel 
sektördeki rakiplerin öncelikleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve 
çeşitli uluslararası kurumların tahmin, araştırma ve raporları 
değerlendirilmiştir. Belirlenen konu listesi; dış trend analizi, 
paydaş analizi, yönetici anketi, 4 aşamalı etki analizi ve şirket 
stratejisi ışığında değerlendirilerek önceliklendirme analizi 
gerçekleştirilmiştir.

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, iki yılda bir İtibar Araştırması 
gerçekleştirerek yerel kamuoyu, üniversite öğrencileri, 
hissedarlar ve yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler, sivil toplum 
kuruluşları, akademisyenler, medya, fikir liderleri ve kendi 
çalışanlarımız dahil olmak üzere çeşitli paydaş grupları ile 
etkileşim kuruyoruz.

Kilit Paydaşlarla Mevcut Iletişim Metotları

Çalışanlar 
Çalışan memnuniyeti anketi (iki yılda bir)
Intranet ‘Bir Fikrim Var’ köşesi (sürekli)
Çalışan öneri ve şikayet mekanizması (sürekli)

Müşteriler 
Müşteri memnuniyet anketleri (iki yılda bir) 
İtibar araştırması (üç yılda bir)
Web sitesi (sürekli)
Çağrı merkezi (sürekli)
Pazar araştırmaları (gerektiğinde)

Kamu ve Düzenleyici Kurumlar
İstişare toplantıları (yılda birkaç defa) 
Konferans/Panel/Projeler (yılda birkaç defa) 
Kanuni düzenlemelerle ilgili iş birlikleri (sürekli) 
İtibar araştırması (üç yılda bir)

Hissedarlar ve Yatırımcılar
KAP Açıklamaları (sürekli)
Genel Kurul (yılda bir)
Yatırımcı İlişkileri e-posta (sürekli)
Bilgi paylaşım toplantıları (yılda bir)
Yönetim kurulu toplantıları (ayda bir)

İklim Eylemi

Entegre Risk Yönetimi

2030’a kadar operasyon ve enerji üretiminde net sıfır olmak
2040’a kadar tüm değer zincirinde net sıfır olmak

2030’a kadar toplam üretimindei yenilenebilir enerji payını %100’ çıkarmak.

2030’a kadar biyoçeşitliliğin koruması ve iyileştirilmesi için 10 milyon TL yatırım yapmak

Ülkemizde ve bölgemizde en çok çalışılmak istenen ilk üç enerji şirketinden biri olmak

2030’a kadar yönetim kademesindeki kadın oranını %40’a çıkarmak 

2030’a kadar sıfır iş gücü kayıplı kaza oranına ulaşmak

İş modelimiz & toplumsal yatırımlarımız sayesinde yarattığımız yerel 
sosyo-ekonomik faydayı devamlı artırmak

Cironun %20’sinin yenilikçi iş modellerinden gelmesini sağlamak

2030 yılına kadar Türkiye’de kullanılan tüm yeni proje finansman ihtiyacını 
sürdürülebilir araçlardan sağlamak

Yeşil ve Güvenilir 
Enerji Tedariki

Kurumsal Yönetim ve Davranış

Yetenek Yönetimi ve 
Çalışan Refahı

Biyoçeşitlilik

Etik, Uyum ve Şeffaflık

Yerel Sosyo-ekonomik 
Kalkınma

İnovasyon ve
Yeni İş Modelleri

Sürdürülebilir 
Finansman ve 
Sorumlu Yatırımlar

modellerinin tasarlanmasını sağlamak için gerekli ana kaynak 
olan yeteneklerin yönetimi ve sağlıklı çalışanlar ele alınırken, 
toplumsal fayda üretme bağlamında da yerel sosyo-ekonomik 
kalkınma ve operasyonlarımızın olduğu bölgelerdeki paydaşlarla 
etkileşim yollarımız değerlendirilmektedir. 

Zorlu Enerji’nin Sürdürülebilirlik hedeflerini ve bu hedefleri hayata 
geçirmek üzere belirlenen aksiyonları kapsayan Sürdürülebilirlik 

Stratejisi, yukarıda gösterilen temel stratejik çerçeve çatısı 
altında tanımlanan farklı hedefler üzerinden edilecektir.

Dünyadaki güncel gelişmelerin sürdürülebilirlik odaklı hedefleri 
de etkileyeceği öngörüsüyle, ekonomik, sosyal, toplumsal ve 
çevresel etkilerin tümü birlikte değerlendirerek Sürdürülebilirlik 
Stratejisi sürekli olarak gözden geçirilmektedir.

GRI 102-40 GRI 102-43 GRI 102-44GRI 102-42

Onarıcı
Operasyonlar ve 

Değer Zinciri

Insan ve Kültür

Etki Odaklı Büyüme

Stratejik Temeller

102-40 102-43 102-44

Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Endeksinde değerlendirilmek
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Yerel Toplum ve Yerel Yönetimler
Bilgilendirme toplantıları (yılda birkaç defa) 
Paydaş katılım çalışmaları (yılda birkaç defa) 
Ziyaretler (yılda birkaç defa)
Sosyal sorumluluk projeleri (sürekli)
Paydaş öneri ve şikayet mekanizması (sürekli) 
İtibar araştırması (üç yılda bir)

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

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

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

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

Öğrenciler/Akademisyenler/Potansiyel Çalışanlar
Bilimsel organizasyonlar (yılda birkaç defa) 
AR-GE projeleri ve teknik geziler (yılda birkaç defa) 
Üniversite ziyaretleri (yılda birkaç defa)



Enerji Yönetimi 

Su Yönetimi 

Sera Gazı Emisyon Yönetimi 

Hava Emisyonları 

Biyolojik Çeşitlilik 

Çevresel Yatırım ve Uyum  

Yeşil ve Güvenilir Enerji Tedariki

Çevresel Sorumluluk
48

50

51

53

53

55

55

Sürdürülebilir
bir geleceğin 
enerjisi
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Çevresel sorumluluk Sürdürülebilirlik Stratejimizin üç temel 
değer alanı içerisinde Onarıcı Operasyonlar ve Değer Zinciri 
altında ele alınmaktadır ve bu değer alanındaki öncelikli konuların 
temelini oluşturmaktadır. Tüm faaliyet ve yatırımlarımızı doğal 
varlıkların korunmasını ve çevresel etkinin azaltılmasını önceleyen 
Çevre Politikamız çerçevesinde yürütüyoruz. Çevre Politikamız 
kapsamında tüm faaliyetlerimizde olumsuz çevresel etkileri 
azaltmak amacıyla uygun malzeme ve teknolojileri seçiyor, enerji 
ve kaynakları verimli şekilde kullanıyoruz. Atık ve emisyonlarımızı 
azaltıyoruz. Çevresel bilinç ve farkındalık oluşturuyor, çevresel 
etkimizi şeffaf şekilde paydaşlarımızla paylaşıyoruz. 

Çevresel sorumluluk yaklaşımıyla yasal yükümlülüklerin ötesinde 
hareket ediyor, faaliyetlerimizde enerji verimliliği, sürdürülebilir 
enerji üretimi dağıtımı ve tüketimi, su kaynaklarının verimli 
kullanılması, sera gazı emisyonlarının ve atıkların azaltılması ve 
biyoçeşitliliğin korunması konularına odaklanıyoruz. 

Doğal gaz dağıtım faaliyetlerimizden olan doğal gaz şebekesi 
yapım, bakım ve onarım süreçlerimiz ile diğer faaliyetlerimizde 
çevresel etkileri minimize etmek tüm çalışan ve paydaşlarımız 
ile yöre halkına temiz bir çevre sunmak önceliklerimizdendir. 
Bu sebep ile başta insan sağlığı olmak üzere çevreye doğrudan 
veya dolaylı biçimde verilecek zararı önlemeyi veya kaynağında 
en aza indirmeyi, çevresel atıkları uygun yöntemlerle bertaraf 
etmeyi, doğa kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, 
faaliyetlerimiz esnasında meydana gelebilecek kaza veya acil 
durumda çevresel zararları minimize edecek tedbirleri planlayıp 

uygulamayı benimsemekteyiz. Çevre risk analizlerimizi yılda bir 
gözden geçirmektedir. Çevre yönetimimizin en önemli bölümü 
atık yönetimidir. Faaliyetlerimiz gereği altyapı imalatlarımızda 
ve bakım onarım süreçlerimizde atık oluşmaktadır. Bünyemizde 
tehlikeli atıklar, elektronik atıklar, metal atıklar, ambalaj atıkları, 
atık piller oluşmakta olup bu atıklar şehir giriş istasyonlarımızda 
bulunan geçici atık depolama alanlarımızda biriktirilmektedir. 
Bu alanlarda maksimum 6 ay biriktirilen atıklar yetkili bertaraf 
firmaları aracılığı ile bertaraf edilmektedir. Bununla birlikte 
hurda sayaç, regülatör, metal boru ve malzemeler, polietilen 
boru ve plastik malzemeler hurda olarak toplanmakta ve belirli 
periyotlarda ile geri dönüşüme gönderilmektedir.

Gaz dağıtım faaliyetlerimizin çevresel uyum çalışmaları 
kapsamında Endüstriyel Atık Yönetim Planları (EAYP) hazırlanarak 
Çevre İl Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. 

Dağıtım faaliyetlerimiz kapsamında tüm faaliyetlerimizde 
çevresel yasalara tam uyum gözetilmekte olup 2020 yılında 
aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir: 

 • Baca Gazı Emisyon ölçümleri,
 • Sıfır Atık Belgesi başvuruları yapılmış ve Trakya bölgesinde 

Çerkezköy, Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da 
Sıfır Atık Belgeleri alınmıştır,

 • Endüstriyel Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigorta Poliçeleri yaptırılmıştır.

Çevresel  
Sorumluluk

Faaliyetlerimizi “çevreye uyumlu, 

güvenli, kaliteli, sürdürülebilir enerji 

üretme ve dağıtma” misyonumuz 

doğrultusunda sürdürüyoruz. 
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öncelik veriyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız 
yatırımla enerjide sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. 

Enerji yönetimi uygulamaları en önemli çevresel sorunlardan 
biri olan iklim krizi ile mücadele kapsamında yüksek bir etkiye 
sahiptir. Zorlu Enerji olarak santrallerimizde mümkün olan 
en yeni teknolojileri kullanmaya, çevresel etkisi en az olan 
malzemeleri seçmeye, atık ve emisyonlarımızı azaltmaya özen 
gösteriyor, üretimde yüksek verimliliği amaçlıyoruz. 

Doğalgaz dağıtım faaliyetlerimiz kapsamında Sürdürülebilir ve 
kesintisiz enerjinin tüm sektörler için öneminin bilinci ile enerji 
kaynaklarını korumaya, tüm faaliyetlerimizde enerji verimliliği 
sağlamaya ve zorunlu enerji tüketimi hakkında bilinç oluşturmaya 
öncelik veriyoruz. Bu kapsamda enerji verimliliği fazla olan 
cihazlar tercih edilmektedir. Ayrıca şehir giriş istasyonlarımızda 
bulunan ısıtıcı hatlarındaki yakıt tüketiminin minimumda düzeyde 
tutulabilmesi için gaz sıcaklığı anlık olarak takip edilmektedir.

Gazdaş Gaziantep Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ile Gaziantep ve 
Kilis, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ile Edirne, Kırklareli 
ve Tekirdağ illerinde doğal gaz dağıtım hizmeti verilmektedir. 

Trakya bölgesi doğalgaz dağıtım operasyonlarımız kapsamında 
2020 yılı yatırımları sonucunda 4.401 km şebekeye, 386 bin abone 
bağlantısına ve 1,194 milyar Sm³ gaz satış hacmine ulaşılmıştır. 
Ulusal hattan alınan gazın son kullanıcıya ulaşması için 28 
adet RMS-A, 12 adet CNG İstasyonu, 1 adet LNG İstasyonu, 149 
adet Bölge Regülatörü, 426 adet Müşteri İstasyonu ile 90.484 
adet Servis Kutusu Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 
bünyesinde bulunmaktadır. Gaziantep bölgesi doğalgaz dağıtım 
operasyonlarımız kapsamında ise 2020 yılı yatırımları sonucunda 
3.685 km şebekeye, 373 bin adet abone bağlantısına ve 733,4 
milyon Sm3 gaz satış hacmine ulaşılmıştır. Ulusal hattan alınan 
gazın son kullanıcıya ulaştırılması için 5 adet RMS-A, 4 adet CNG 
İstasyonu, 98 adet Bölge Regülatörü, 86 adet Müşteri İstasyonu 
ile 73.942 adet Servis Kutusu Gaziantep Bölgesi Doğal Gaz 
Dağıtım A.Ş. bünyesinde bulunmaktadır.

Şirketimizde enerji tüketiminin büyük kısmı elektrik üretim 
faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Faaliyetlerimiz kapsamında 
tükettiğimiz doğrudan ve yenilenemez enerji kaynakları doğal 
gaz, motorin, benzin, LPG ve kömür iken, dolaylı ve yenilenemez 
kaynaklardan tükettiğimiz tek enerji çeşidi elektriktir. 

Tablo 6. Toplam Enerji Tüketimi (GJ)

2018 2019 2020

Doğrudan Enerji Tüketimi  (Doğal gaz, Motorin, Benzin, 
LPG, Kömür) – GJ 3.880.283 4.021.691 1.095.860

Dolaylı Enerji Tüketimi
(Elektrik, Isıtma, Soğutma, Buhar) – GJ 39.780.312 4.715.969 52.346

Tablo 7. Enerji Yoğunluğu

2018 2019 2020

Enerji Yoğunluğu (Toplam tüketilen enerji/ Toplam üretilen 
enerji MWh) 3,918 0,787 0,592

Tablo 8: Termik Santrallerin Üretim Verimliliği

Santral 2018 Verimlilik Oranı 2019 Verimlilik Oranı 2020 Verimlilik Oranı

Lüleburgaz Santrali 73,68 68,22 93,56

Bursa Santrali* 38 32 31,19

OSMANGAZI EDAŞ’TA SIFIR ATIK UYGULAMALARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan, atık yönetimi 
süreçlerinde çevre, insan sağlığı ve tüm kaynakların korunmasını 
hedefleyen Sıfır Atık Yönetmeliği şartlarını hizmet verdiği tüm 
illerde yerine getirerek ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni almaya 
hak kazanan Osmangazi EDAŞ, uygulamaları sayesinde 6 bin 417 
ton atığın ekonomiye kazandırılmasını sağladı.

Osmangazi EDAŞ bu uygulama sayesinde toplamda; 146,3 
metreküp su ve 2 milyon 259 bin kWh enerji tasarrufu sağladı, 326 
bin kilogram sera gazı emisyonunu engellerken 4 adet olimpik 
yüzme havuzuna denk gelen 10 bin 282 metreküp depolama 
alanından da tasarruf etti.  Uygulamada ekonomiye kazandırılan 
plastik ve kağıt ile de yaklaşık 20 bin litre petrolün tüketimini ve 
88 ağacın kesilmesini engellemiş oldu.

Türkiye’de yerli enerji şirketleri içerisinde ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi sertifikası alan ilk şirket olmanın yanı sıra, ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi, ISO 45001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikaları standartlarının tümünü 
sağlayan Entegre Yönetim Sistemi’ne sahibiz. Entegre Yönetim 
Sistemi’ne ait uygulama ve performans değerlendirmeler 
İSG-Ç Müdürlüğü tarafından düzenli olarak Üst Yönetim’e 
raporlanmaktadır. Entegre Yönetim Sistemi’nin etkin çalışması 
için iç ve dış denetimleri gerçekleştirirken, çalışanlarımıza düzenli 
olarak eğitimler veriyoruz. İç denetim sonuçları birim müdürü 
ve yöneticisine raporlanıyor. Bu raporlar doğrultusunda gerekli 
aksiyonları alıyor ve takibini şirket içi portal üzerinden sağlıyoruz. 
Üst Yönetim de Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantıları ile 
konuya dâhil olarak süreç takibi ve değerlendirmelerini yapıyor.
 
İklim değişikliği ve su yönetimine dair performansımızı her yıl ISO 
14046 ve 14064 standartları doğrultusunda ölçüyor, doğrulatıyor 
ve CDP platformunda 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. 

Tüm projelerimizde çevresel performansımızı yasal gerekliliklere 
uygun şekilde takip ediyor, gerekli raporlamaları gerçekleştiriyor 
ve düzenli denetimlerden geçiyoruz. Raporlama döneminde 
gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucunda çevrenin 
korunmasına yönelik ciddi ve önemli bir ihlal tespit edilmemiştir.

ENERJI YÖNETIMI

Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak yeşil ve 
güvenilir enerji tedariki hem paydaşlarımız hem de bizim için 
yüksek 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 hakkında bilinç oluşturmaya 

Sürdürülebilirlik Stratejimiz kapsamında 

2030’a kadar operasyonlarımız, enerji 

üretimi ve tüm değer zincirimizde 

net sıfır olmayı; toplam üretimimizin 

yenilenebilir enerji payını %100’e 

çıkarmayı; biyoçeşitliliğin korunması ve 

iyileştirilmesi için 10 milyon TL yatırım 

yapmayı hedefliyoruz.

*Bursa Santrali 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sadece zorunlu emisyon testleri için birkaç gün çalıştırılmıştır.
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Iletim ve dağıtım kayıpları:

Faaliyetlerimiz kapsamında, üretilen elektriğin santrallerden 
son tüketiciye iletimi sırasında teknik nedenlerden ötürü 
ortalama %2,5 ile %5 arasında kayıp meydana gelebilmektedir. 
Bu orana, teknik olmayan nedenler sonucu yaşanan kayıplar 
dahil edilmemektedir. 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 gerçekleşmektedir.

SU YÖNETIMI

Su yaşamın devamı için en önemli kaynakların başında 
gelmektedir. Yaşamsal öneminin yanı sıra, enerji üretim 
süreçlerimizin ana ham maddelerinden birini oluşturan suyun 
sorumlu yönetimi sektörümüzün sürdürülebilirliği için de temel 
önceliklerden birisi olmaktadır. 

Zorlu Enerji olarak Akıllı Hayat 2030 vizyonuyla doğal varlıkların 
daha verimli kullanımı ve daha az tüketimi hedefiyle çalışıyoruz. 
Verimlilik hedefimize ulaşma yolunda su ile ilgili riskler ve fırsatları 
iş planımıza entegre ediyoruz. 

Faaliyetlerimiz kapsamında su tüketimimiz büyük ölçüde 
doğal gaz, jeotermal ve hidroelektrik santrallerimizdeki üretim 
süreçlerinden kaynaklanmaktadır. 

Jeotermal santrallerde çekilen su miktarı öne çıkmaktadır 
ancak üretim proseslerinde kullandığımız jeotermal akışkanı, 
süreç sonunda yer altına geri enjekte ediyoruz. Geri enjekte 
edilen akışkan miktarları, 2020 yılında toplam çekilen akışkan 
miktarının %83’ü kadar olmuştur. 

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 gerçekleştiriyoruz. 
Türbinlerde kullanılan buharı kondenserde yoğunlaştırdıktan 
sonra çıkan suyu soğutma kulelerine gönderiyoruz. Ayrıca idari 
binalarda, ters osmoz (RO) sisteminde, soğutma kulesinde, 
yangın tanklarında ve sulama suyu olarak kullandığımız suyu 
şebekeden temin ediyoruz.

Su performansımızı 2016 yılından itibaren başlayarak ISO 14046 
Su Ayak İzi standardına göre hesaplıyor ve yönetiyoruz. Bağımsız 
denetimler sonucunda 2020 yılında ISO 14046 sertifikası almaya

hak kazandık. 2016 yılından beri şeffaflık politikamız 
doğrultusunda CDP Su Güvenliği Programına raporlama 
yapıyor su yönetimi uygulamalarımızı, riskleri, hedefleri ve 
performansımızı tüm paydaşlarımız ile şeffaf bir biçimde 
paylaşıyoruz. 

SERA GAZI EMISYON YÖNETIMI

Küresel anlamda iklim krizi ile mücadele hedefiyle sera gazı 
emisyonlarının azaltılması büyük önem taşımaktadır. Paris 
Anlaşması kapsamında tarafların taahhütleri doğrultusunda 
yaptıkları iyileştirmelerle küresel sıcaklık artışının 2030 yılına 
kadar 2°C’nin altında tutulması hedeflenmektedir. 

Zorlu Enerji olarak faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörü yüksek 
miktarda sera gazı emisyonuna neden olmaktadır. İklim 
değişikliğine yönelik olumsuz etkileri azaltmak, rekabet avantajı 
sağlamak ve Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamında 2030 yılına 
kadar sera gazı emisyonlarında %21 artıştan azaltım hedefine 
katkıda bulunmak amacıyla sera gazı emisyonlarımızı azaltma 
odağıyla çalışıyoruz.

Doğal kaynakların verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yatırım vizyonuyla 2030’a kadar operasyonlarımız, 
enerji üretimi ve tüm değer zincirimizde net sıfır emisyon 
olmayı ve toplam üretimimizin yenilenebilir enerji payını %100’e 
çıkarmayı hedefliyoruz. 2020 yıl sonu itibarıyla yenilenebilir 
enerji yatırımlarımızın Türkiye’deki kurulu gücümüz içindeki payı 
%87’ye, toplamda ise %64’e ulaşmıştır.

İklim krizi ile mücadele ve etkilerimizi azaltmak için sera 
gazı emisyonlarının şeffaf bir biçimde raporlanmasına, 
gözlemlenmesine ve yönetilmesine özen gösteriyoruz. 2010 
yılında Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP-Carbon Disclosure 
Project) 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 doğalgaz 
santrallerimiz; 2016 yılından itibaren de jeotermal enerji 
santrallerimiz ISO 14064-1 Sera Gazı Doğrulama Standardı 
sertifikasına sahiptir. 

Şirketimiz faaliyetleri sonucunda işletim kontrol yaklaşımıyla 
konsolide ettiğimiz emisyonlarımızdan kaynaklı toplam kapsam 
1 ve 2 sera gazı emisyonlarımız 2020 yılında 1.413.180  t CO2e 
olarak hesaplanmıştır. Kapsam 1 ve 2’ye dahil olmayan yakıtla 
ilgili faaliyetler, üretimden kaynaklı atıklar, iş seyahatleri ve 
personel servislerinden kaynaklanan emisyonları dahil ettiğimiz 
kapsam 3 emisyonları ise 2020’de 4.007,77 t CO2e’dir. Temel yıl 
emisyonlarının tekrar hesaplanmasını gerektiren herhangi bir 
belirgin emisyon değişikliği olmamıştır.

Kapsam 2 emisyonlarında gözlenen yüksek artışın sebebi OEDAŞ 
faaliyetlerinin bu yıl sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında 
ilk defa dahil edilmesidir. Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım 
faaliyetlerinden kaynaklanan kayıp & kaçaklar kaynaklı 
emisyonlar Kapsam 2 altında raporlanmaktadır.

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. 

Tablo 9. Kaynağına Göre Tüketilen Su Hacmi (m3)

2018 2019 2020

Yüzey suları 93.957,19 26.604,00 67.916,00

Yer altı suları 72.816.713,15 76.932.793,79 76.158.612,00

Şebeke suyu 25.854,20 1.327,00 10.414,00

Toplam (*) 72.936.524,53 76.960.724,79 76.236.942,00

 (*) Jeotermal kaynaklardan enerji üretimi için harcanan su dahildir.
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Tablo 10. Sera Gazı Emisyonları (t CO2e)

2018 2019 2020

Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 1) 1.742.009 1.559.891 1.209.770

Enerji Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 2) 7.842 5.214 213.410

Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 3) 47.980 39.708 4.008

Sera gazı emisyon yoğunluğu hesaplanırken, yıllık bazda Kapsam 1 emisyonlarının aynı yıl gerçekleşen toplam elektrik üretim 
miktarına (MWh) oranı alınmıştır. 2020 yılı toplam emisyon yoğunluğu 0,592 tCO2e/MWh olarak hesaplanmıştır.

Tablo 11. Santraller bazında sera gazı emisyon yoğunluğu (t CO2e/MWh)

2018 2019 2020

Lüleburgaz Doğal Gaz Santrali 0,288 0,325 0,311

Bursa Doğal Gaz Santrali 0,577 0,629 0,979

Yalova Doğal Gaz Santrali 0,542 - -

Kızıldere I Jeotermal Santrali 0,255 0,588 0,415

Kızıldere II Jeotermal Santrali 0,650 0,430 0,332

Kızıldere III Jeotermal Santrali 1,052 0,969 0,879

Alaşehir Jeotermal Santrali 0,256 0,190 0,126

Gökçedağ rüzgar santralimiz 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 
sertifikalarla yenilenebilir enerji projeleri için yüksek kaliteli karbon kredilerinin oluşturulmasında rol oynuyor ve sürdürülebilir 
kalkınmaya önemli katkılarda bulunuyoruz.

Gökçedağ Rüzgar Enerji santralimizdeki Gold Standard sertifikasyonu 
kapsamında yaptığımız çalışmalarla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’nın 7, 8 ve 13 no’lu amaçlarına doğrudan katkı sağlıyoruz. 
Bu kapsamda onaylanan karbonlarımızın satışını hem Türkiye’de hem de yurt 
dışında sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veren firmalara yapıyoruz. 2020 
yılı elektrik üretimlerimize bağlı olarak 200.000 ton CO2 azaltımı yapılması 
hedeflenmektedir.

2010’dan beri devam eden faaliyetlerimizin karbon ayak izini 
ölçüyor, ortaya çıkan karbon ayak izine karşılık ağaçlandırma 
çalışmaları yapıyoruz. Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi 
kapsamında 2020 yıl sonu itibarıyla Kars Çıldır, İzmir-Tire, 

Osmaniye-Bahçe, Denizli-Buldan, Manisa-Salihli ve Gaziantep-
Nurdağı ilçelerinde hatıra ormanı oluşturma çalışmalarıyla 330 
bini aşkın fidan dikimi gerçekleştirdik. Üç 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.

HAVA EMISYONLARI

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

BIYOLOJIK ÇEŞITLILIK

Zorlu Enerji olarak, ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin 
korunmasını küresel sürdürülebilirlik için temel bir koşul olarak 
değerlendiriyoruz. Biyolojik çeşitliliğin tanımının ötesine geçen 
proaktif bir tavırla biyoçeşitlilik kaybının ortadan kaldırılmasına, 
zararların hafifletilmesine veya sınırlanmasına dair stratejiler ve 
uygulamaları hayata geçiriyoruz.

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Ulusal 
Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı doğrultusunda ekonomik ve 

sosyal kalkınmanın sürdürülebilirliğinin ekosistemlerin ve 
biyolojik çeşitliliğin korunması ile mümkün olacağını kabul 
ediyoruz ve bu sözleşme ve eylem planlarını kendimize rehber 
olarak alıyoruz. 

Tüm yatırım planlarımızı yaparken, faaliyetlerimizi 
sürdüreceğimiz bölgedeki tüm canlı türlerine etkimizi 
değerlendirerek karar alma mekanizmalarımıza yansıtıyoruz. 
Fizibilite çalışmalarıyla yatırım sürecinden itibaren çevresel 
risklerimizi gözden geçiriyor, çevresel etkimizi azaltmaya 
yönelik önlemler alıyoruz. Bu kapsamda çevresel etkilerin 

Zorlu Enerji olarak, karbon ayak 

izimizin nötrlenmesini amaç edinerek 

hayata geçirdiğimiz Sıfır Karbon Ayak 

İzi Ormanları Projesi kapsamında 

ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. 

Proje kapsamında 2020 yılı sonunda 

toplamda 330 binden fazla fidan dikimi 

gerçekleştirmiş olduk.  

İklim krizi ile mücadelemiz kapsamında Gaziantep’te 45 hektarlık bir alanda 30 bin 
kızılçam, 40 bin badem ve 20 bin akasya fidanından oluşan bir hatıra ormanı kurduk. 

Tablo 12. Hava Emisyonları

2018 2019 2020

Nox emisyonları (ton) 72,03 179,58 207,60

SO2 emisyonları (ton) 285,3 652,12 578,13

Net üretime göre hava emisyonu yoğunluğu (ton/MWh) (*) 0,00111 0,00268 0,00250

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

(*) Elektrik ve buhar üretimi kaynaklı hesaplanmıştır.
(**) Sadece elektrik üretimi kaynaklı hesaplanmıştır.
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Zorlu Enerji bünyesinde bulunan şirketlerce işletilen ve/veya 
işletilmesi planlanan tesisler için,  biyoçeşitlilik ve ekosistem 
yönetim planı oluşturulması, bu kapsamda yönetim planının 
uygulanmasına dönük olarak kurumsal prosedürlerin belirlenerek 
izleme, denetleme ve raporlama araçlarının tanımlanarak kayıt 
sisteminin oluşturulması hedefi ile yürütülen çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

ÇEVRESEL YATIRIM VE UYUM

Çevreye karşı sorumlu bir enerji şirketi olarak, iklim krizinin 
olumsuz etkilerini en aza indirme yönünde yenilikçi ve 
sürdürülebilir yatırımlarımızı artırıyoruz. Her zaman ülkemizin 
kalkınmasına etki sağlayacak, istihdamı destekleyen, 
yenilenebilir enerji kaynakları ile kaynak çeşitliliğini artıran 
projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Raporlama döneminde toplam 1.451.022 TL tutarında 
çevresel yatırım gerçekleştirdik. Çevresel yatırımlarımız, 
sahalarımıza kurduğumuz atık sistemlerine, karbon ayak izinin 
azaltılmasına dönük ağaçlandırma çalışmalarına, biyoçeşitlilik 
uygulamalarına, aldığımız danışmanlık ve denetim hizmetlerine, 
ISO sertifikasyonları ve Çevre Etki Değerlendirme raporları için 
yaptığımız ödemelere ayırdığımız bütçeyi kapsıyor. 

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

Termik santrallerimiz için çevre konularına ilişkin herhangi bir 
uyuşmazlık tespit edilmemiştir. Aynı zamanda, HES’lerimiz ilgili 

kuruluşlar tarafından iki ayda bir denetlenmektedir. Raporlama 
döneminde Şirketimiz operasyonlarında yönetmelik veya kanun 
ihlali saptanmamış ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. 

Gaz dağıtım faaliyetlerimiz kapsamındaki tüm uygulamalarımız 
ISO 14001 kapsamında ve Çevre İl Müdürlüğü tarafından 
dış denetimler aracılığı ve iç denetimler ile uygunluk 
değerlendirmeleri yapılmaktadır. Şehir giriş istasyonlarımızın 
tamamı Çevre Kanununca Alınması Gerekli İzinler Hakkındaki 
Yönetmelikler gerekliliklerine uygun olup Çevre Etki 
Değerlendirme (ÇED) Kapsam dışı olarak değerlendirmektedir. 
Faaliyetlerimizi kapsamında bulunan hat imalatlarını 
gerçekleştiren alt yüklenicilerimizde sözleşmelerinden kaynaklı 
çevresel sorumlulukları denetlenmektedir. Gerek bakım onarım 
faaliyetlerimiz gerek ise altyapı imalatlarımız esnasında herhangi 
bir çevre kazası olmamış maddi ceza ile karşılaşılmamıştır.

YEŞIL VE GÜVENILIR ENERJI TEDARIKI

2030 yılına kadar ürettiğimiz enerjinin tamamının yenilenebilir 
kaynaklardan olmasını taahhüt ediyoruz. Elektriği üreten ve tüketici 
ile buluşturan bir şirket olarak sadece kendi operasyonlarımızı 
değil, müşterilerimizin de karbonsuz büyümelerini kolaylaştırmak 
istiyoruz. Avrupa’nın ve diğer büyük ekonomilerin öncülüğünde 
karbonsuzlaşan piyasalara uzak kalmamak ve ülkemizin rekabetçi 
gücüne katkıda bulunmak için Zorlu Grup şirketlerinden başlayarak 
tüm sektörlerin karbonsuz büyümesine katkıda bulunuyoruz. 
Bununla da yetinmeyip, 2040 yılına kadar tüm değer zincirimizin 
karbon nötr hale gelmesi için çalışmalar yürütüp uzun vadeli pozitif 
değer yaratmaya devam ediyoruz. 

Zorlu Enerji olarak, Türkiye’de yaptığımız yatırımlarla ülkemizdeki 
kaynak çeşitliliğinin artmasına katkı sağlıyor, enerjide dışa 

ölçülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılması amacıyla 
biyoçeşitlilik araştırmaları ve biyolojik çeşitliliği izleme-koruma 
programları, mammaloji ve ornitoloji araştırmaları, eko-sistem 
değerlendirmeleri, habitat restorasyonları, peyzaj onarım plan 
ve uygulamaları, ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları 
ve gerekli olması halinde ağaç transplantasyonu çalışmaları 
yürütüyoruz.

2018 yılında, Ege Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalanarak 
başlanmış olan Kızıldere I JES sahası içerisinde bulunan 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 koruma proje önerileri üzerinde çalışmaya 
devam ediyoruz. Aynı zamanda, Osmaniye’de bulunan rüzgar 
enerjisi santral sahalarımızda Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
tarafından onaylı yarasa ve kuş izleme uygulamalarını aktif olarak 
sürdürmeye devam ediyoruz.

Türkiye’de doğal hayatın korunmasını önemsiyoruz. Santral 
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 izleme 
sistemleri ve biyolojik izleme sistemiyle var ise bu değişimlerin 
geri çevrilmesinin mümkün olacağını belirleyerek gerekli 
çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Tehlike altındaki ve nadir türlerin IUCN tehlike kategorileri ile 
CITES, Bern ve uluslararası sözleşmeler / ulusal mevzuatla 
koruma altına alınan türlerin tespitinin yapılması, önem arz eden 

türlere ait bitki örneklerinin metoduna uygun olarak toplanması 
ve toplanan bitki örneklerinin preslenerek herbaryum materyali 
haline getirilmesi ve/veya dijital fotoğraf makinesiyle teşhis 
yapılabilecek düzeyde kayıt altına alınması yöntemlerini 
izliyoruz.

Elektrik dağıtım faaliyetlerimiz kapsamında enerji nakil hatlarının 
(ENH) güzergahları belirlenirken ilgili kurumlarla güzergah planı 
paylaşılarak görüş alınmaktadır. Kurum görüşleri doğrultusunda 
planlar netleştirilmektedir. ENH’lerde sit alanlarına denk gelmesi 
halinde yine kurum görüşü dikkate alınarak güzergah değişikliği 
ya da kurumun uygun gördüğü çalışmalar yürütülmektedir. 
Uzmanlar tarafından yapılan saha araştırmaları ve literatür 
çalışmaları sonrasında hazırlanan rapora göre ENH’lerde 
kuşların sıklıkla çarpılmalarına neden olan hat noktalarında 
izolasyon malzemeleri zorunlu olarak kullanılmaktadır. 
Ekolojik ve ornitolojik araştırma ve değerlendirme raporu ile 
sulak alan yakınında bulunan ENH’ler için kış dönemi izleme 
çalışmaları OEDAŞ’ın faaliyet gösterdiği Afyonkarahisar, Bilecik, 
Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerini kapsamaktadır. İllerde yer 
alan önemli koruma alanlarında Enerji nakil hatlarının etkileri 
değerlendirilmiştir.

Ulusal mevzuat, uluslararası sözleşmeler ve IFC Performans 
Standartları (PS-6) çerçevesinde, sürdürülebilir bir biyoçeşitlilik 
ve ekosistem yönetiminin sağlanabilmesi için; tür, habitat ve 
gen kaynaklarının korunmasına yönelik aksiyonların alınması 
için kurumsal düzeyde biyoçeşitlilik ve ekosistem yönetimi 
sisteminin ve tüm araçlarının kurularak işler hale getirilmesi 
amacıyla 2020 yılında kurumsal düzeyde başlattığımız “Biyolojik 
Çeşitlilik ve Ekosistem Yönetimi Sistemi” kurulum çalışmalarımız 
devam ediyor.  

Seçmen Çakşırı  
(Ekimia ozcan&secmenii) 
2009-2014 yılları arasında 

Denizli Acıpayam ilçesi 
sınırlarında yürüttüğümüz 

projeler sırasında çok sınırlı 
bir alanda yayılış gösteren 

ve literatürde tanımlı 
olmayan endemik bir tür 

tespit ettik. Ege Üniversitesi 
akademisyenleri ile tür 
tanımlama çalışmalarını 

sürdürerek Ekimia 
ozcan&secmenii ismi ile 
literatüre yeni tür kaydı 

yaptık. Türü Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na bildirerek 

Biyolojik Çeşitlilik Koruma 
Tür Eylem Planına dahil 

edilmesine katkıda bulunduk. 
2017 yılında bölgenin doğal 

habitatını korumak için 
projemizin lisansını

 iade ettik.

Meyve Ağacı 
Transplantasyonu

Aydın ili Buharkent ilçesi 
sınırları içerisinde bulunan 

Kızıldere III Jeotermal Enerji 
Santrali inşaatı öncesi 

gerçekleştirdiğimiz ağaç 
taşıma (transplantasyon) 
çalışmaları ile 1600 incir 

ve zeytin ağacını 15 
km uzaklıktaki sahaya 

transplante ettik.

Tirebolu Örümceği
(Zodarion tireboluensis 
danisman at. Al. 2014) 

Giresun, Tirebolu İlçesi 
sınırları içerisinde inşa 

edilmesi planlanan Tirebolu 
Regülatörü ve HES projesi 

kapsamında yaptığımız 
biyoçeşitlilik araştırmaları 
sonucunda çok sınırlı bir 
alanda yayılış gösteren 
ve literatürde tanımlı 

olmayan bir endemik tür 
keşfederek projede çalışan 
akademisyenlerle beraber 
türü literatüre kazandırdık.

Sarı Bambul
(Heliotrophium 
thermophilum) 

Türkiye’nin ilk jeotermal 
santrali olan Kızıldere I 

jeotermal santral sahasında 
yaptığımız çevresel 

etki değerlendirmeleri 
kapsamında tek nokta 

endemik olan bir tür olan 
Sarı Bambul’u tespit ettik, 
Pamukkale Üniversitesi ve 

Ege Üniversitesi ile iş birliği 
yaparak türün anatonomik 

araştırma çalışmalarına 
destek olduk.

HAYATIN ÇEŞITLILIĞINI GELECEĞE TAŞIYHAYATIN ÇEŞITLILIĞINI GELECEĞE TAŞIYORUZ
Doğadaki çeşitliliğin giderek tükenmesine, ekolojik dengenin hızla bozulmasına engel olmak için hepimize düşen görevler 
olduğuna inanıyoruz.

Üretiminin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Zorlu Enerji olarak, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz 
çerçevesinde, gerçekleştirmekte olduğumuz tüm yatırımlarda ülkemizdeki biyoçeşitliliğin korunmasına büyük önem veriyoruz.

Yatırım yaptığımız bölgelerdeki biyolojik çeşitliliğin geleceğimiz için öneminin farkındalığıyla çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri 
kapsamında araştırıyor, koruyor ve akademisyenlere de danışarak çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 
“Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “Karasal Yaşamın Korunması”, “Amaçlar için Ortaklıklar“ hedeflerine uygun hareket ediyoruz.

Tür ve genetik olarak yüksek çeşitliliğe sahip ülkemiz coğrafyasındaki biyoçeşitliliği korumak için yapmış olduğumuz bazı çalışmaları 
yan tarafta paylaşıyoruz;

Enerjimiz ülkemizdeki biyoçeşitliliği geleceğe taşımak için...
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anlaşmasıyla Türkiye’de güneş enerjisi sistemlerine yönelik 
güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. 

Günümüzde enerji talebi, Dünya’da ve Türkiye gibi şehirleşme 
ve nüfusun hızla arttığı ülkelerde artış gösteriyor ve artan 
enerji talebinin gelecekte de devam etmesi öngörülmektedir. 
2020 yılında yayınlanan Dünya Enerji Görünümü Raporu’na 
(World Energy Outlook 2020-WEO) göre, yenilenebilir kaynaklar 
önümüzdeki on yıl boyunca küresel elektrik talebindeki artışın 
%80’ini karşılayacak ve 2025 yılında küresel elektrik üretiminde 
kömürün önüne geçerek ilk sıraya yerleşecek. 2030 yılında 
hidroelektrik, rüzgar, güneş, biyokütle, jeotermal ve deniz 
kaynakları elektrik tedarikinin %40’ını sağlayacak. 

2020 yılında Türkiye’nin toplam kurulu gücü 2019 yılına göre 
%5 artışla 95.891 MW’a ulaşmıştır. Pandemi sürecinde yaşanan 
aksaklıklara rağmen 4.623 MW’lık artışın neredeyse tamamı 
(%99) yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleşmiştir. 2020 
yıl sonu itibarıyla Türkiye’de yenilenebilir enerji santrallerinin 
payı tüm zamanların en yüksek değeri olan %51’e çıkmıştır. 

Geleneksel anlamıyla enerji güvenliği; enerji kaynaklarının 
çeşitliliği ve bu kaynaklara ulaşılabilme kolaylığı olarak 
tanımlanmaktadır. Yeşil ve güvenilir enerji tedariki adına enerjinin 
var olan kaynaklar yerine yenilenebilir kaynaklardan kullanılarak 
çeşitlendirilmesinin güvenli enerji tedariki için vazgeçilmez bir 
unsur olduğunun farkında olan sorumlu bir kurumsal vatandaş 
olarak biz de giderek artan enerji ihtiyacına en verimli şekilde 
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.

Türkiye’nin Ilk Kuş Izleme  Radarı

Zorlu Enerji doğal hayatın korunması konusundaki duyarlılığı ile 
hem kuşları hem de türbinleri korumak amacıyla, 500 bin ABD 
Doları yatırım yaparak, Gökçedağ Rüzgâr Santrali’ne 2011’de 
Türkiye’nin ilk kuş izleme radarını kurmuştur.

2012 yılı ilkbaharında aktif olarak çalışmaya başlayan Kuş Radar 
Sistemi sayesinde rüzgâr santrallerine yaklaşan kuş veya kuş 
sürüleri tespit edilerek, monitörden gerçek zamanlı olarak 
izlenebilmektedir. Operasyonel olarak türbinler kuş geçişi 
esnasında kısa süre için durdurulabilirken LRAD (Long Range 
Acoustic Device) sistemi ile ses dalgaları gönderilerek kuşların 
uçuş istikameti de değiştirilebilmektedir.

Kuş gözlem çalışmalarından elde edilen veriler ve düzenli izleme 
faaliyetleriyle, bugüne kadar Gökçedağ Rüzgâr Santrali’nde 
işletme kaynaklı herhangi bir kuş ölümü gerçekleşmemiştir.

bağımlılığın azaltılmasına destek oluyoruz. Mevcut tesislerimize 
ek olarak jeotermal enerji üretim tesisleri başta olmak üzere, 
rüzgâr, hidroelektrik ve güneş enerjisi alanlarında yatırımlarımızı 
artırmayı hedefliyoruz.

Türkiye’deki kurulu gücümüzün %87’si, toplam kurulu gücümüzün 
ise %64’ü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır. 
Türkiye’nin jeotermal enerjideki toplam kurulu gücünün %19’unu 
Zorlu Enerji olarak tek başımıza temsil ediyor; tasarlanan yeni 
jeotermal enerji projelerimizi hayata geçirerek bu alanda en az 
400 MW’lık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz 
kapsamında Mevcut jeotermal projelerimize ek kapasite inşaat 
ve üretim lisansları alırken yeni jeotermal kaynak çalışmalarına 
da devam ediyoruz. 24 Temmuz 2020 tarihinde Ağrı İl Özel 
İdaresi tarafından düzenlenen AR-30 ve AR-31 no’lu jeotermal 
kaynak arama sahalarının ruhsatlandırılması iadesini kazanarak 
31 Ağustos 2023’e kadar jeotermal kaynak araması yapmaya hak 
kazandık. 

Türkiye’de rüzgar enerjisindeki kurulu gücümüz 135 MW’tır. 
Şirketimizin yenilenebilir enerji kaynağı yatırımlarından 
Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali (Rotor), Türkiye’nin en büyük 
5 Rüzgar Enerji Santralinden biridir. Sağladığı 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 yıldan 49 yıla uzatılmıştır.

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 distribütörlük 

Düşük karbon ekonomisine geçiş 

sürecinde müşterilerimizin yenilenebilir 

kaynaklardan enerji tüketim ihtiyaçlarını 

da karşılamaya devam ediyoruz. Bu 

kapsamda talep eden müşterilerimize 

sağladığımız I-REC sertifikaları ile 

yenilenebilir enerji satın alımlarını 

sertifikalandırmalarını sağlıyor, sera 

gazı emisyonu kaynaklı risklerini 

azaltmalarına yardımcı oluyoruz. 2020 

yılında müşterilerimizin 107.640 MWh’lik 

elektrik enerji ihtiyaçlarını doğrudan 

yenilenebilir kaynaklardan kullanmalarını 

sağlayarak elektrik enerjisi kaynaklı 

yaklaşık 50.000 ton CO2 emisyonu 

tasarruf etmelerini sağladık.  

SÜRDÜRÜLEBILIR BIR GELECEK IÇIN HEDEF 1.2 MILYON FIDAN

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji olarak Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda 
iklim kriziyle mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz.

Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak için, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile yürüttüğümüz Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları 
Projesi kapsamında 1.2 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda yakın zamanda Gaziantep’in 
Nurdağı ilçesinde oluşturduğumuz hatıra ormanına diktiğimiz 30 bin kızılçam, 40 bin badem ve 20 bin akasya fidanı ile de bugüne 
kadar toplamda 330 binden fazla fidan dikimi gerçekleştirmiş olduk.

Türkiye’de karbon ayak izinin azaltılması için projeler üreten ilk şirketlerden biri olarak yüksek teknoloji yatırımlarımızla 2020 yılında 
yerli ve yenilenebilir enerjinin Türkiye’deki üretim portföyümüz içindeki oranını %87’ye çıkardık.

Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) Türkiye’den katılan ilk enerji şirketi olarak 2011 yılından beri her yıl karbon ayak izimizi kamuoyu ile 
şeffaf bir biçimde paylaşmaktayız. Ulaşımdan kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılması için 81 ilde elektrikli araç şarj istasyonu 
altyapısını kurarak karbon ayak izimizi sıfıra indirme faaliyetlerimizi başarıyla yürütüyoruz.

Enerjimiz sürdürülebilir bir yaşam için...
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Zorlu Enerji olarak geleceğin enerjisini; en büyük değerimiz 
olarak gördüğümüz çalışanlarımızın gücü, tutkusu ve bağlılığı ile 
şekillendireceğimize inanıyoruz. İnsan Kaynakları politikamızı ve 
uygulamalarımızı da bu anlayışla oluşturuyoruz. 

Çeşitliliği, fırsat eşitliğini ve katılımcılığı, yenilikçiliğin ve gelişimin 
temeli olarak görüyor; bu düşünceyle çalışanlarımız için kapsayıcı 
bir iş ortamı yaratmaya odaklanıyoruz. Oluşturduğumuz bu iş 
ortamıyla çalışanlarımız, bireysel ve mesleki gelişim sağlama 
fırsatı yakalarken aynı zamanda çevresel, sosyal meselelerde ve 
yönetişime dair konularda amaç odaklı çalışabilme imkanı buluyor. 

Böylece Zorlu Enerji çatısında altında çalışanlarımız; ürettikleri 
işlerle, sürdürülebilir bir yaşamın ve daha iyi bir geleceğin 
inşasında aktif bir şekilde rol alabiliyorlar. Yeni nesil insan 
kaynağının en önemli önceliklerinden biri olan, yaptıkları işte 
anlama arama çabasına, sunduğumuz bu kapsayıcı iş ortamı 
sayesinde karşılık bulabiliyorlar.

Zorlu Enerji olarak bu yaklaşımımızla, çalışanlarımıza hayallerini 
gerçekleştirebilecekleri, sadece kendileri için değil dünya için de 
iyi olanı yapabilecekleri, inisiyatif alarak kurum içi birer girişimci 
gibi hareket edebilecekleri, sürekli gelişimi destekleyen bir iş 
ortamı taahhüt ediyoruz.

Bu nedenle Zorlu Enerji ile çalışmak isteyenlerin seçimini; mevcut 
işlerimizle ilgili yetkinliklerinin yanı sıra, dünya ve kendisi için hayalleri 
olan, gelişime açık ve sözünü ettiğimiz sürdürülebilirlik odaklı kurum 
kültürümüzü içselleştirerek bizimle çalışacağına inandığımız adaylar 
arasından, fırsat eşitliği ilkesini gözeterek yapıyoruz.

Zorlu Enerji’de belirli bir sayıda ekip yöneten yöneticilerimizin 
performans kartlarına A ve B performanslı çalışanları elde tutma 
hedefi verildi. Çalışan sayısı anlamında elde tutma oranı hedefini 
kapsamayan yöneticilere de iç müşteri memnuniyeti anketleri 
düzenlendi.

İnsan Kaynakları Politikasını oluştururken de öncelikle şirketimizi 
geleceğe taşıyacak en büyük paydaşımızın çalışanlarımız olduğu 
bilinciyle hareket ediyoruz. “Geleceğin Enerji Şirketi” olma 

vizyonumuza uygun bir şekilde; sadece alanında en iyi olmakla 
kalmayıp dünya için iyi olanı yapmayı öncelikli gören, bununla 
uyumlu insan kaynakları stratejileri geliştiren, insana dokunan 
ve anlam yaratan, saygılı, farklılıkları her zaman zenginlik olarak 
gören insan kaynakları politikalarını benimsiyoruz. 

İnsan kaynakları politikamızın yapı taşları
• Çeşitliliği, fırsat eşitliğini ve katılımcılığı pekiştiren kapsayıcı 
bir iş ortamı oluşturmak
• Pozitif, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir iş kültürü geliştirmek
• Dünya için iyi olanı hedefleyen sürdürülebilirlik anlayışını 
yerleştirmek
• Toplumsal sorumluluk için gönüllüğü teşvik etmek
• Açık, şeffaf ve etkileşimi yüksek bir iletişim yönetimi yürütmek
• İnsan kaynakları sürecinde teknoloji ve dijitalleşmeyi etkin bir 
şekilde kullanmak
• Mesleki ve bireysel gelişimi esas alan eğitim ve gelişim fırsatları 
sunmak
• “Geleceğin Enerji Şirketi” vizyonuna uygun yetenekleri çekmek 
ve elde tutmak

Raporlama kapsamında olmayan Zorlu O&M Enerji şirketi 
çalışanları dahil edilmemiştir. 

Tablo 13. Cinsiyete Göre Zorlu Enerji Çalışan Sayıları

KADIN ERKEK TOPLAM
KADIN/
TOPLAM 
ORANI

ERKEK/ 
TOPLAM 
ORANI

2018 223 794 1017 %22 %78

2019 202 720 922 %22 %78

2020 382 1.886 2.268 %17 %83

UYGUN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Hedeflerimize ulaşmak, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda 
ilerlemek için en önemli kaynağımızın çalışanlarımız olduğuna 
inanıyoruz. Çalışanlarımız için insan haklarına saygılı, çağdaş ve 
katılımcı bir çalışma ortamı yaratmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 

Kurumsal internet sitemiz aracılığıyla tüm paydaşlarımızla 
paylaştığımız İnsan Kaynakları Politikamızda “insana değer verme” 
üzerine kurulu bir yaklaşım benimsedik. Zorlu Enerji şirketlerinin 
tamamında uyguladığımız Politikamız çerçevesinde 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 yetkinliklere sahip olmaları durumunda 
standart işe alım sürecini tamamlıyoruz. Şirketimizde kadın-erkek 
ayrımı olmaksızın tüm çalışanlar arasında ücret ve yan haklar 
eşittir. Çalışma süresi boyunca çalışanların mesleki, teknik ve 
kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimler veriyor, performans 
değerlendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Performans değerlendirme 
sonuçları çalışanların ücretlerine, kariyer planlamalarına ve gelişim 
fırsatlarına yansıyor. Ayrıca yöneticileri şirket içinden yetiştirme 
hedefimiz doğrultusunda, çalışanlara farklı seviyelerde yöneticilik 
eğitimleri sağlıyoruz. 

Çalışanlarımızın memnuniyeti, mutluluğu ve motivasyonunu 
da bireysel ve kurumsal gelişimin ayrılmaz bir parçası olarak 
görüyoruz. Bu anlayışla çalışanlarımızın performanslarına ve 
yaşam kalitelerini etkileyebilecek sorunların çözümüne yönelik 
yöntem ve kanalları geliştiriyoruz. Sadece bununla kalmayıp, 
kendilerine dünya için iyi olanı yapabilecekleri bir iş ortamı 
sunarak, toplumsal konularda da çalışmalarına imkân sağlıyoruz. 

Bu kapsamda Zorlu Enerji olarak uzaktan çalışma konusunda 
yaptığımız hazırlıkları 2020 yılı içerisinde Pandemi koşulları ile 
hızlıca devreye alarak etkin bir şekilde kullanmaya başlamış 
bulunuyoruz. 

Diğer taraftan çalışanlarımızla iletişimimizi ve etkileşimimizi 
her geçen gün daha da güçlendirmeye odaklanıyoruz. Örneğin 
Zorlu Holding çatısı altında kurulan “Birlikte İyiyiz” platformu ile 
çalışanlarımızın performanslarını etkileyen problemlerin çözümüne 
proaktif destek sağlamayı ve ilgili konularda oluşabilecek sorunları 
en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Bu platformla; akıllı telefonlar 
üzerinden “Wellbees” uygulaması aracılığı ile tüm çalışanlarımıza ve 
aile bireylerine psikolojik danışmanlık, sağlıklı beslenme (diyetisyen) 
ve sağlıklı yaşam alanlarında konularının uzmanlarından destek 

alabilme olanağı sağlıyoruz. Çalışanlarımız bu platformla ayrıca; 
dayanıklılık, kaygı yönetimi, sağlıklı yaşam, spor, çocuk psikolojisi, 
kişisel gelişim konularında tavsiyelere erişebiliyor. İş arkadaşlarıyla 
iletişimini artırmaya yönelik tasarlanmış meydan okuma, etkinlik 
paylaşma gibi aktivitelere katılabiliyor.
Bununla birlikte Zorlu Grubu’nun kurumsal gönüllülük hareketi 
Kıvılcımlar çerçevesinde, çalışanlarımızın gönüllü olarak sosyal 
sorumluluk projelerine katılımını teşvik ediyor ve desteliyoruz.

Şirketimiz bünyesinde her alanda fırsat eşitliğini savunuyoruz. 
Tüm çalışanlarımız için cinsiyet, din, dil ve ırktan bağımsız olarak 
eşit fırsatlar yaratıyoruz. Ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ve 4857 Sayılı Türk İş Kanunu ile uyumlu olarak, ayrımcılığın 
önlenmesi, çocuk işçi çalıştırılmaması, zorla çalıştırmanın 
önlenmesi, toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü başta 
olmak üzere tüm yatırım faaliyetlerimizde çalışanlarımızın insan 
haklarını gözetiyoruz. Raporlama döneminde Şirketimizde 
kayıt altına alınan herhangi bir ayrımcılık olayı yaşanmamıştır. 
Ayırımcılık konularını da kapsayacak şekilde tasarlanan ve tüm 
Grup Şirketlerini kapsayan Zorlu Holding Etik İlkeleri uygulamaları 
doğrultusunda, ayırımcılık ile ilgili herhangi bir problemin tespiti 
ve/veya   iç-dış kaynaklardan gelen bir ihbar olması durumunda 
söz konusu iddia Denetim Genel Müdürlüğü uhdesinde görev 
yapan İç Denetim İnceleme Bölümü tarafından incelenmektedir. 
Bulgu ve tespitler doğrultusunda ilgili aksiyonların alınması ve 
konunun bir daha tekrar etmemesi için önlemlerin belirlenmesi 
ilgili şirket tarafından takip edilmektedir.

%100 dolaylı bağlı ortaklığımız Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’de 
Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan 755 personel bulunmakta 
olup, söz konusu personel sendika üyesi olarak sendikal haklardan 
yararlanmaktadır. Tüm çalışan hak ve menfaatleri 4857 sayılı İş 
Kanunu’nu kapsamında korunmakta ve gözetilmektedir. TİS 2 
senede bir bağıtlanmaktadır, İnsan Kaynakları çatısı altında ilgili 
sendika ve OEDAŞ yöneticileri arasında imzalanan sözleşme üye 
tüm çalışanlar için geçerlidir. TİS bağıtlanması sendika ve toplu iş 
sözleşmesi kanunu ile düzenlenmektedir.

Çalışanlarımız Zorlu Enerji olarak çalışanlarımıza hayallerini gerçekleştirebilecekleri, sadece 
kendileri için değil dünya için de iyi olanı yapabilecekleri, inisiyatif alarak kurum içi 
birer girişimci gibi hareket edebilecekleri, sürekli gelişimi destekleyen bir iş ortamı 
taahhüt ediyoruz.

102-41
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TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI

Zorlu Enerji olarak enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması için önemli adımlar atıyoruz. BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri 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 olarak UN Women 
ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan, toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlenmesi konusunda 
yol göstermeyi amaçlayan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni 
(Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzaladık. Enerji 
sektöründe çalışan kadınların güçlenmesi konusunda 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 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.

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 toplantılar sonucunda 
TCE Komitesine raporlanmasını hedefliyoruz. 

Eşit Bi’Hayat Programı kapsamında proje tanıtım faaliyetleri, 
TCE konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturmaya 
yönelik çalıştay, seminer ve eğitimler düzenledik. Zorlu Enerji 
şirketlerimizin bazılarında «Cinsiyet eşitliği toplumsal kalkınmanın 
temelidir» sloganı ile TCE taahhütnamesi yayınlandı. Akıllı Hayat 
2030 stratejisi doğrultusunda belirlenen Zorlu Holding TCE 
hedefleri paralelinde Enerji olarak 2020 hedeflerimizi oluşturduk. 
Bu kapsamda kadın çalışan oranımız üst yönetimde %19, sorumlu 
ve üzeri seviyede %22,4 ve beyaz yaka çalışanlarda %24,4’tür. 

UNVAN GRUBU
KADIN 
ÇALIŞAN 
ORANI 

2020 HEDEF 
KADIN ÇALIŞAN 
ORANI

Üst Yönetim (GM, GMY, Direktör) %19 %25

Sorumlu ve Üzeri (Yönetici, Müdür, Grup Müdürü) %22,4 %20

Çalışanlar (Yönetici altı tüm çalışan grupları) %24,4 %20

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 bölümümüz 
yöneticilerle iş birliğiyle kadın çalışan sayılarını takip ediyor. 
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 projelerimiz 

kariyer gelişimine katkıda bulunmayı, çalışan memnuniyetini 
artırmayı ve ölçmeyi hedefliyor. Öğrencilerle yaptığımız 
projeler çerçevesinde farkındalık oluşturmaya ve öğrencileri 
toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla sektöre teşvik etmeye 
odaklanıyoruz. 

İş birliklerimiz çerçevesinde TWRE (Turkish Women in 
Renewables and Energy’nin, 2020 Dünya Kadınlar Günü Özel 
Programı, 100’e yakın katılımcı ile Zorlu Enerji ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de enerji sektöründe faaliyet 
gösteren kadın profesyoneller arasındaki iletişimi güçlendirmek 
amacıyla kurulan TWRE, sektörde kadınlara yönelik pozitif algı 
oluşturmak ve sektöre daha fazla yeşil yakalı kadın profesyonel 
kazandırmak için düzenlediği etkinliklere mentorluk programını 
da ekledi. Biz de Zorlu Enerji olarak sektör profesyonellerine 
yönelik olarak başlatılan mentorluk programına 6 kadın 
mühendisle destek vermiş bulunuyoruz.

EBRD ile yaptığımız iş birliği kapsamında başlattığımız ve ara 
değerlendirmesini 2020 yılında yaptığımız TCE Projemizin 
içeriğini; çalışan ve üretmek isteyen kadınların tecrübelerini 
paylaştığı ve birbirine fırsat yarattığı bir kız kardeşlik ağı olan 
BinYaprak ile enerji sektöründeki farklı firmaların da dahil 
olduğu panelde paylaştık.

Güven Hızında Mentorluk ve Biz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında ele alınan ve katılımda 
cinsiyet eşitliği gözetilen mentorluk programımız; yönetim 
ekibinin mentor, çalışanların mentee olarak yer aldığı, çift taraflı 
öğrenme ve gönüllüğe dayanan bir gelişim programıdır. 2019 
yılında başlatılan programa 10 kadın ve 10 erkek olmak üzere 
toplamda 20 çalışan dâhil olmuştur. Mentorluk felsefesinin 
aktarıldığı açılış toplantısı ile başlayan program; mentor– 
mentee eşleşmeleri, sonrasında insan kaynaklarının katılımı 
ile gerçekleştirilen hedef toplantıları ile devam etmiştir. Tüm 
mentor–mentee katılımcılara program süresince destek 
olacak eğitim seansları gerçekleştirilmiştir. Sonrasında 
mentor-mentee görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve çalışanların 
ihtiyaçlarına uygun gelişim eğitimleri ile desteklenmiştir.

Söylem
Kurum içi ve  Kurum Dışı 

Söylemlerin Eşitlikçi Olması
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.

Tedarikçiler, Müşteriler, 
Çalışanların Aileleri vb. 

Kurulan İş Birlikleri

Iş Ortamı Iş Birlikleri
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Annelere Destek

Zorlu Enerji olarak anne olan çalışanlarımızı farklı programlarla 
destekliyoruz. Doğumdan sonra çalışanların hem yeni rolüne hem 
de çalışma hayatına adaptasyonu için; Kısmi Süreli Çalışma veya 
Ücretsiz İzin seçenekleri sunuyoruz. 6 ay süreyle ücretsiz izin 
kullanan çalışanların iş-annelik hayatı dengesine destek vermek, 
aynı zamanda iş hayatının da gerekliliklerine cevap verebilmek 
amacıyla izinde olan çalışanın yerine izin süresi kadar, belirli süreli 
iş sözleşmesi ile ikame çalışan temin ediyoruz. 

YEREL ISTIHDAM

Ülke genelinde yaptığımız yatırımlar ve sürdürdüğümüz 
faaliyetlerle yerel istihdama katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik 
Politikamızda yer alan yerel istihdama öncelik verme anlayışımızla 
faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaşam kalitesini artıracağımıza 
inanıyoruz. İşe alımlarda özel yetkinlik gerektiren pozisyonlar 
haricinde her zaman yerel insan kaynağını değerlendiriyoruz. 

Enerjide kadının yeri konusunun yanı 

sıra sürdürülebilirlik ve dijitalleşme 

gibi farklı konuların da ele alındığı 

TWRE’nin alanlarında uzman isimlerle 

düzenlediği online eğitim serisi Green 

Classes seminerleri kapsamında 

çalışanlarımızdan Reyhan Nergis Öner, 

verdiği online derslerde jeotermal 

enerjinin dünyadaki ve Türkiye’deki 

yeri, enerji dönüşümündeki rolü ve 

zorlu Enerji’nin bu alanda yaptığı öncü 

çalışmalar konusunda bilgi verdi. Öner, 

aynı zamanda enerji sektöründe genç 

bir mühendis olarak kendi yaşadığı 

deneyimleri de katılımcılarla paylaştı.

Işte Rotasyon

“İşte Rotasyon” pilot programımız Eskişehir lokasyonunda 12 kadın 
çalışanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında 
çalışanlarımız, rotasyon aracılığıyla farklı görevleri deneyimliyor, 
belirli bir süre içinde farklı işleri yaparak, yeni yetkinlikler kazanıyor 
ve liderlik becerilerini geliştiriyorlar. Programın sonunda çalışan 
eski görevine yepyeni tecrübelerle dönüyor.

ŞİRKET LOKASYON TESİS %

Zorlu Doğal Elek. Üretimi A.Ş. Erzurum Kuzgun Hes %100

Zorlu Doğal Elek. Üretimi A.Ş. Kars Çıldır Hes %100

Zorlu Doğal Elek. Üretimi A.Ş. Rize İkizdere Hes %94

Zorlu Doğal Elek. Üretimi A.Ş. Erzincan Tercan Hes %86

Zorlu Doğal Elek. Üretimi A.Ş. Eskişehir Beyköy Hes Sarıcakaya %67

Zorlu Doğal Elek. Üretimi A.Ş. Denizli Kızıldere %58

Zorlu JeoTer. Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Alaşehir Alaşehir I %54

Rotor Elek. Ürtetimi A.Ş.      Osmaniye Gökçedağ Res %33

Gaziantep Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Gaziantep, Kilis Gaziantep, Kilis %82

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Edirne, Kırklareli, Tekirdağ %67

Tablo 14. Yerel İstihdama Göre Zorlu Enerji Çalışan Oranları
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EĞITIM VE KARIYER GELIŞIMI

Sürdürülebilirlik Stratejimiz kapsamında ülkemizde ve 
bölgemizde en çok çalışılmak istenen ilk üç enerji şirketinden 
biri olmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir büyüme hedefimize ulaşmak için nitelikli insan 
kaynağına sahip olmanın öneminin farkındayız. İnsan Kaynakları 
Politikamız çerçevesinde çalışanlarımızın mesleki ve kişisel 
gelişimi için fırsatlar oluşturuyoruz. Bu sayede çalışanlarımızın 
performanslarının yanı sıra, bağlılık ve motivasyonlarının da 
artacağına inanıyoruz.

Yaptığımız yatırımlarla her geçen gün artan nitelikli iş gücü 
ihtiyacımızı karşılamak için işe alım sürecinde en iyi adaylarla 
ilerlemeye özen gösteriyor, şirket içinde de çalışanlarımızın mesleki 
ve teknik becerilerini geliştirmeye odaklanıyoruz. Çalışanların kişisel 
ve mesleki gelişimlerine paralel olarak artan performansları hem 
çalışanların hem de Zorlu Enerji’nin kazanmasını sağlamaktadır. 
Çalışanların yetkinliklerine ve iş sonuçlarına odaklanan performans 
değerlendirme sistemi yılda en az bir kere, altıncı ayını tamamlamış 
tüm çalışanlara uygulanmaktadır. 2019 yılında tüm çalışanlarımızın 
%95’i performans değerlendirme sistemine dahil olmuştur. 2020 
yılında ise rapor tarihi itibariyle %92,5 olarak gerçekleşmiştir. Zorlu 
Enerji’de performans yönetimi iki ana başlık altında yapılmaktadır:

Hedefler -> İş sonuçları -> Performansı belirlerken,

Yetkinlik -> Hedefe giderken gösterilen davranışlar ->
Potansiyel hakkında önemli bir girdi sağlamaktadır.

Bu değerlendirmenin sonucunda senelik ücret artışları 
planlanmakta ve atama ve terfi sürecinde değerlendirilecek 
çalışanlar belirlenmektedir. 

2020 yılında 42 çalışanımız terfi etmiştir. Terfi eden 
çalışanlarımızın %40’ı kadın çalışanlar olmuştur. Terfi eden 
kadın çalışan oranımız bir önceki yıla göre %13 artmıştır.

Kariyer ve performans yönetimi kapsamında, çalışanlarımızın 
görev tanımlarına uygun eğitimler oluşturuyoruz. Ayrıca 
hobi ve ilgi alanlarına yönelik eğitimlerle kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunuyoruz. 2020 yılında üst düzey yönetim de dahil 
olmak üzere tüm çalışanlarımıza toplam 19.971 saat eğitim 
gerçekleştirilmiş olup 1.099 çalışan Zorlu Akademi üzerinden 
eğitimlere katılmıştır. Kişi başı düşen eğitim saati tüm 
çalışanlarımız için ortalama 8,8 saat olmuştur.

2020 yılında yüzyüze olacak şekilde planlanan ancak 
pandeminin de etkisi ile sistemsel olarak değişikliğe gittiğimiz 
eğitimleri online bir şekilde 2021 yılında başlattık. Bu eğitim 
programlarında Genel Müdürler için yurtdışı eğitimleri, GMY 
ve Direktörler için Koç Üniversitesi, Müdürler için de Boğaziçi 
Üniversitesinde programlar başladı. Ayrıca Boğaziçi programına 

katılamayan Müdürlerimiz için Liderlik programları düzenlendi. 
Müdür alt çalışanlar için Proje Yönetimi ve Sunum Teknikleri 
eğitimleri de online olarak verilmektedir. 

2020 yılında 2 Grup Müdürü ve 33 Müdür için Değerlendirme 
Merkezi uygulaması yaptık. Bu uygulamalarda şirket 
yetkinliklerine bakılarak kişilerin eğitim ihtiyaçları belirlenebiliyor. 
Yedekleme planları düzenli olarak yapılıyor ve kritik pozisyonlar 
belirleniyor. Kariyer komiteleri ile birlikte eğitim planlamaları 
da yapılıyor. Liderlik, Proje yönetimi, Sunum teknikleri gibi 
çalışanların kariyerlerine destek olabilecek programlarla birlikte 
Zorlu Akademi üzerinden de online eğitimler yapılıyor.

Çalışanlarımıza sağladığımız mesleki ve kişisel gelişim 
eğitimlerinin, kariyer planlamasına uygun şekilde izlenebilmesi 
amacıyla hazırladığımız Eğitim Portalına tüm çalışanlarımız 
tarafından erişim sağlanabiliyor.

IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en yüksek önceliklerimizden 
birisidir. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kapsamındaki tüm 
faaliyetlerimizde Zorlu Enerji İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nı 
temel alıyoruz. Aynı zamanda, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını 
tüm çalışanlarımızın katılımını esas alarak hayata geçiriyoruz. 
Politikamız kapsamında ulusal mevzuat ve yükümlülüklerin 
ötesinde hareket ediyor, güncel gelişmeleri yakından takip 
ederek değişiklikler 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 
tekrarını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla 
raporlar oluşturuyoruz. İSG konularının iyileştirilmesine katkı 
sağlayan çalışanlarımızı ödüllendirerek teşvik ediyoruz. Yeni 
tesis ve proseslerin, meslek hastalığı ve risklerini projelendirme 
aşamasında göz önünde bulunduruyoruz.

Türkiye’nin en büyük jeotermal Tesisi olan Kızıldere III Jeotermal 
Santralimizde SEVESO-Büyük Kazaların Önlenmesi Direktifi 
doğrultusunda ulusal mevzuat gereksinimlerine paralel olarak 
proses güvenliği çalışmaları yürütülmektedir. 

Şirketimizin tüm çalışanlarını, yüklenicileri, müşterileri ve 
müteahhitleri İSG konusunda bilinçlendiriyor ve eğitimlerle 
destekliyoruz. İlgili yönetmelikler doğrultusunda, çalışanlarımıza 
işe başlamalarını takiben zorunlu İSG eğitimleri veriyoruz. 2020 
raporlama döneminde 1.939 çalışanımıza, toplam 9.578 kişi-saat 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sağladık. Raporlama döneminde 
iş birliği yaptığımız yüklenici çalışanların tamamı İSG eğitimi 
almış bulunmaktadır. İSG eğitimi almayan bir yüklenici çalışana 
sahaya çıkış izini verilmemektedir.

Şirketimizde, meslek sınıfı olarak iş kazası veya belirgin meslek 
hastalıklarının görülme sıklığının ve riskinin yüksek olduğu 
faaliyetler inşaat ve üretim faaliyetleridir. Bu doğrultuda tüm 
İSG uygulamalarımızı 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 çalışanların QDMS 
üzerinden yaptıkları ramak kala ve tehlikeli durum bildirimlerini de 
İSG-Ç Müdürlüğü aracılığıyla takip ediyor, alınacak aksiyonlar için 
gerekli kişilere yönlendiriyoruz. İş kazasının yaşanması durumunda 
tekrarını önlemek amacıyla kaza olay araştırma ekipleri kuruyor, 
kök sebep analizleri gerçekleştiriyor ve düzeltici, iyileştirici 
faaliyetler planlıyoruz. Çalışan temsilcileri, aylık olarak düzenlenen 
İSG kurullarına katılarak İSG süreçlerinin geliştirilmesine 
katkı sağlıyorlar. Şirketimiz, İSG Yönetim Sistemi kapsamında 
uygulamaların denetimi ve sürekli geliştirilmesi amacıyla yılda en az 
bir defa hem iç denetim hem de bağımsız belgelendirme kuruluşları 
tarafından dış denetime tabi tutulmaktadır. Tüm çalışanlarımızın 
kanun çerçevesinde riskli gördükleri işleri reddetme hakkı 
mevcuttur. Ortak sağlık güvenlik birimlerinden aldığımız sağlık 
hizmetleri kapsamında tüm iş yerlerimizde iş yeri hekimi hizmeti 
sunulmaktadır.

YOUNG SDG INNOVATORS

UN Global Compact’in küresel çapta 

yürüttüğü Young SDG Innovators 

Programı, geleceğin iş dünyası liderlerini 

ve fark yaratanlarını, geleneksel iş 

modellerini yeniden düşünmek ve yeni 

iş fırsatlarını ortaya çıkarmak üzere 

harekete geçirmeyi hedefliyor. UN Global 

Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi) 

kapsamında düzenlenen ve her yıl 

sınırlı sayıda ekibin kabul edildiği Young 

SDG Innovators (Genç SKH Yenilikçileri) 

programı, üye şirketlerde çalışan genç 

profesyonelleri Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları (SKA) temelli iş modellerini 

öğrenirken, bu amaçlara yönelik yeni 

ürün ve hizmetler geliştirmeye teşvik 

ediyor. Ocak-Ekim 2021 arasında 

planlanan bu özel programa ilk kez 

katılacak olan Zorlu Enerji’nin gençleri, 

daha sürdürülebilir iş modelleri, 

girişimler ve ürünler tasarlamak üzere 

çalışırken, aynı zamanda Zorlu Enerji’nin 

sürdürülebilirlik çalışmalarını da daha 

ileriye taşıyacak.
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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 birikimimizi 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 arasında yer 
alıyor. Bu kapsamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
ve Sanayi Bakanlığı’nda ilgili çıkabilecek regülasyonlara katkı 
sağlıyor, projelerimizin çevresel ve sosyal etkilerini yenilikçi 
yaklaşımlarla yönetiyoruz.

Zorlu Enerji olarak, şirketlerimizin dijitalleşmesi için Akıllı 
Sistemler bünyesinde mobil öncelikli olarak geliştirdiğimiz 
yenilikçi 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.

ELECTRIP, ELEKTRIKLI ARAÇ PAYLAŞIM 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 başlatılmasını 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 
elektrikli 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.

AR-GE, İNOVASYON VE AKILLI SİSTEMLER

Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 Hedefleri ve Sürdürülebilirlik 
Politikamız çerçevesinde ülkemizin zengin ve keşfedilmemiş 
yenilenebilir enerji kaynak çeşitliliğini ileri teknoloji ve inovasyonla 
buluşturuyor, ülkemizin düşük karbonlu ve kendine yetebilen 
bir ekonomiye geçiş yolunda fırsatları değerlendirmesine katkı 
sağlıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz inovasyon çalışmalarımız kapsamında 
sanayide dönüşümü başlatacak akıllı sistemlerin kurulmasına 
ve işletilmesine yatırım yapıyoruz. Sunduğumuz yenilikçi ve akıllı 
çözümler ile çağa ayak uyduruyor, nitelikli iş gücü ve kaynak 
çeşitliliğimiz ile sektörde adımızdan söz ettirmeye devam 
ediyoruz. 

Küreselde de sektöre öncülük etme hedefimizle inovatif, 
verimli ve çevreye duyarlı ürünler ve hizmetler geliştiriyor, 
Sürdürülebilirlik Stratejimiz doğrultusunda Ar-Ge ve İnovasyon 
harcama yoğunluğu başta olmak üzere belirlediğimiz inovasyon 
tabanlı hedef göstergeler ile konunun tüm Şirketlerimizde 
benimsenmesini ve yakından takibini 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 hizmetlerle çağımızın ihtiyaçlarını anlıyor, 
çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyoruz.

ZORLU ENERJI VE AKILLI SISTEMLER

Şirketimizin yer aldığı Levent 199 binası ve Zorlu Center LEED 
Gold sertifikasına sahiptir. Buna uygun olarak enerji verimli cam 
kaplamalardan, ısı geri kazanımlı iklimlendirme sistemlerine 
tasarruflu sistemler kullanılmaktadır.

Geleceğin enerji şirketi olma hedefimiz doğrultusunda 
kurduğumuz Akıllı Sistemler departmanımızla birlikte geleceğe 
yönelik akıllı ve yeni nesil çözümlere dair sunduğumuz fikirleri, 
teknoloji ile buluşturup hayata geçiriyoruz.

Öncelikli konularımız arasında yer alan İnovasyon ve Yeni İş 
Modelleri başlığı kapsamında elektrikli araç kiralama, elektrikli araç 
şarj istasyonları, akıllı ev sistemleri ve akıllı enerji yönetim sistemleri 
gibi birçok alanda mevcut çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız projelerin inovatif içerikleri 
ve yüksek yatırım tutarları bu konuya verdiğimiz önemi ortaya 
koyarken, HORİZON 2020 Programı ve TÜBİTAK ile ortak 
yürüttüğümüz projeler ise Türkiye’nin yeni nesil teknolojilere 
yönelmesinde büyük rol oynuyor.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) çatısı altında 
yürütülmekte olan dört Horizon2020 ve üç TÜBİTAK destekli 
projenin tamamı çok uluslu ve fazla sayıda partnerin yer aldığı 
ve en tepede Avrupa Birliği tarafından fonlanan projelerdir. 
Proje teklifi yazılırken projenin teknik ve ekonomik fayda ve 
inovasyonlarının yanı sıra çevresel ve sosyal olarak etkilerin 
yüksek seviyede olması beklenmektedir. Proje yazımı 
konusunda uzman şirketler bu hususta oldukça hassas 
çalışmalar yürütmektedir. Genel olarak bakıldığında ise sunulan 
proje teklifinin Avrupa Birliği nezdinde SET-Plan (Strategic 
Energy Technology Plan) ve küresel bazda da SKA’lara hangi 
derecede yakın olduğu ve hizmet ettiği çoğu proje önerisinde 
detaylıca aktarılmaktadır. Bunlar aynı zamanda projenin 
değerini de yükselten kritik ölçütlerdir. GECO ve SUCCEED 
projelerimizde direkt olarak, diğer projelerimizde ise işletme 
koşullarının iyileştirilmesi ve verimliliklerin artırılması ile dolaylı 
olarak karbon emisyonlarının azaltılması söz konusudur. 
Bunun yanında projelerin sağlamış olduğu personel bütçeleri 
ile şirketler ve kuruluşlar nezdinde ek bir istihdam olanağı 
yaratarak da sosyal manada katkıda bulunmaktadır.

2030 yılına kadar yenileyici ve etki odaklı işlerimizin ciromuza 
katkısını %20’ye çıkarmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde ve 
bölgemizde temiz ve güvenilir enerjiye erişimi daha kolay 
hale getirmek hem de elektrikli hareketlilik altyapısının 
geliştirilmesinde öncü olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 
Ar-Ge ve inovasyon harcamalarına 2020 raporlama döneminde 
yaklaşık 7,3 milyon TL tutarında bütçe ayırdık.

Ar-Ge, İnovasyon 
ve Akıllı Sistemler Akıllı ev sistemleri ile ısı enerjisinde %10 ile %30 arasında ve elektrik tüketiminde 

%30’a varan oranda tasarruf sağlıyoruz.

Akıllı Sistemler 

bünyesinde mobil 

öncelikli olarak 

geliştirdiğimiz yenilikçi 

dijital kanallar, müşteri 

ihtiyaçlarını ön planda 

tutarak, müşteri deneyimini 

iyileştirmeye ve geleceğin 

servislerini onlarla buluşturmaya 

odaklanıyoruz.

Akıllı
Sistemler
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Bu platform aracılığı ile yeni çözümler sunmak adına devam 
ettiğimiz çalışmalar doğrultusunda; park, trafik ve çevre sorunlarını 
minimize etmek için gayret göstermeye devam edeceğiz.

2018 Ağustos itibarıyla “Türkiye’nin yeni, temiz, hızlı enerjisi” 
sloganıyla lanse edilen ZES, elektrikli araç kullanıcıları için ülkenin 
dört bir yanında şarj hizmeti sağlamaktadır. İlkini İstanbul Zorlu 
Center’da hizmete açtığımız şarj istasyonları, kullanıcıların elektrikli 
araçlarını 30-60 dakika arasında şarj etmesini sağlıyor. 2020 
itibarıyla 81 ilin tümüne yayılmış halka açık ağımız kapsamında 455 
farklı lokasyonda 761 soket ile hizmet veriyoruz.

Mevcut faaliyetlerimizin temelini şarj işlemleri oluşturuyor. 
Faaliyet gösterdiğimiz lokasyonlardan satın aldığımız elektriği, şarj 
cihazları yoluyla son kullanıcılara sunuyoruz. Yaptığımız ölçüm ve 
hesaplamalar sonucunda, şarj işlemi esnasında yaşanan kayıplar 
ve veri merkezlerinde çalışan yönetim yazılım sistemimizin, 
kullanıcılara sunduğumuz elektrik miktarının %10’u kadar bir 
tüketim/kayba neden olduğunu öngörüyoruz.

ZES ağı üzerinden son kullanıcılara 2020 yılı içerisinde 2019 yılına 
göre %27 artışla 305 MWh enerji sağladık. Son kullanıcıların 
araçlarını şarj etmeleri için sağladığımız enerjinin tamamı 
I-REC sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan üretilmektedir. ZES 
ile düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde hem elektrikli 
araçlar sayesinde kullanıcıların doğrudan sera gazı emisyonuna 
sebep olan fosil yakıt tüketmelerinin önüne geçiyoruz, hem de 
araçlarını %100 yenilenebilir enerji ile şarj etmelerini sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında, süreçlerimizi mümkün 
olduğu kadar dijital hale getirmek için çalışıyoruz. Bu bağlamda 
kullanıcılarımız şarj işlemlerini proje başlangıcında sadece ZES 

kartlar ile gerçekleştirebilirken şu anda diledikleri yerde mobil 
uygulama üzerinden tamamen dijital olarak gerçekleştirebiliyor. 

Elektrikli araç sahiplerine Türkiye’nin her noktasında kesintisiz 
sürüş imkanı sağlama hedefimiz kapsamında 2020 yılında 
Türkiye’nin en yaygın araç servis zinciri “Bosch Car Service” ile 
elektrikli araç sahiplerine daha yaygın hizmet verebilmek için 
güç birliği gerçekleştirdik. İş birliği kapsamında “Bosch Car 
Service”ler, elektrikli araçlar için arıza tespiti ve çözümünün 
yanında hızlı araç şarjı hizmeti de verecek.

Hızlı şarj istasyonları ve elektrikli araçları ülke genelinde 
yaygınlaştırmayı hedefliyor, Zorlu Grubu şirketlerinden Vestel 
Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin de paydaşlarından biri 
olduğu “Türkiye’nin Otomobili” Projesi’ne hazır olma yolunda 
adımlar atmaya devam ediyoruz.

AR-GE YAKLAŞIMI

İşletmede bulunan santrallerin performansının ve verimliliğinin 
artırılması, yeni teknolojilerin ve inovasyonların şirket bünyesine 
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 
kazandırılması 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 
Politikamız doğrultusunda yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarını 
azami ölçüde kullanma ilkesini benimsiyoruz. Ar-Ge 
çalışmalarımızı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet 
ederek yürütüyor, küresel standartları yakından takip ediyoruz.

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 Birliği’nin en 
büyük araştırma ve inovasyon çerçeve programı olan, daha 
sürdürülebilir bir dünya için büyük keşiflerin, yaratıcı fikirlerin 
ve buluşların laboratuvardan dünya pazarlarına taşınmasına 
destek olmak amacıyla kurulan ve bu doğrultuda 7 yıllık süre 
içinde 80 milyar Euro fonlama olanağına sahip olan Horizon 2020 
Programı, Zorlu Enerji’ye, bu alandaki başarılı çalışmalarını göz 
önünde bulundurarak GECO (Geothermal Emission Control - 
Jeotermal Emisyonlarının Kontrolü) Projesi’ne katılımı için hibe 
desteği sağlamaktadır. GECO Projesi’nde Fransa, İngiltere, İtalya, 
İzlanda ve Almanya gibi ülkelerden çeşitli kurum ve kuruluşlar 
yer almaktadır. Proje, Horizon 2020 Programı’nın içerdiği 
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretim Maliyetlerinin 
Düşürülmesi” üst başlığı kapsamında, “Jeotermal Enerji Kaynaklı 
Karbondioksit (CO2) Emisyonlarının Azaltılması”na yönelik olarak, 
ülkeler arası saha uygulamalarının yapılmasını, yeni ekipman ve 
teknolojilerin test edilmesini ve bilgi birikimi ve tecrübe aktarımının 
sağlanmasını hedeflemektedir. Proje kapsamında, jeotermal 
enerji üretimi kaynaklı karbondioksit emisyonlarının sıfıra 

indirilebilmesi için karbondioksit 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 sahasında düzenlenmiştir. 
Kızıldere sahasında uygulanacak olan reenjeksiyon sisteminin 
mühendislik çalışmaları tamamlanmıştır. Ekipman tedariki için 
satın alma süreçleri devam etmektedir.

Horizon 2020 Programı – GeoSmart Projesi: GeoSmart 
Projesi’nde İngiltere, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, İzlanda 
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 Teknolojilerin 
Kombine Isı-Güç Santrallerine Uygulanması”na yönelik olarak, 
ülkeler arası saha uygulamalarının yapılmasını, yeni ekipman 
ve teknolojilerin test edilmesini ve bilgi birikimi ve tecrübe 
aktarımının sağlanmasını hedeflemektedir. Proje kapsamında, 
Zorlu Enerji’nin bünyesinde yer alan Kızıldere Jeotermal Enerji 
Santralleri ile Belçika’daki Balmatt sahasında, jeotermal 
akışkanın sıvı ve buhar fazında depolanması, jeotermal 
enerji santrallerine entegre edilebilecek CSP (Concentrated 
Solar Power - Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi) ve Biomass 
(Biyokütle) teknolojilerinin santral performansı üzerindeki 
etkilerinin incelenmesi vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. Projenin kabulü Ocak 2019’da Avrupa 

ZES

ZES ile tüm Türkiye genelinde elektrikli 
araçları yenilenebilir enerji ile şarj ediyoruz. 81 ilde

455 farklı 
lokasyonda

761 soket
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Komisyonu tarafından duyurulmuş 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.

ERA-NET ACT Programı – SUCCEED Projesi: ERA-NET 
ACT, Horizon 2020 Programı’nın içerdiği “Güvenilir, Temiz ve 
Verimli Enerji” üst başlığı kapsamında desteklenmekte olan 
ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Proje 
kapsamında, karbon depolama ve tutma teknolojilerinin 
yaygınlaştırılması 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 
bulunulan SUCCEED (Synergetic Utilisation of CO2 Storage 
Coupled with Geothermal Energy Deployment) Projesi hibe 
desteği almaya hak kazanarak Eylül 2019 itibarıyla yürürlüğe 
girmiştir. Proje kapsamında jeotermal enerji santrallerinden 
kaynaklı karbondioksit emisyonlarının azaltılması amacıyla 
karbondioksitin jeotermal rezervuara geri basılması ve 
sürdürülebilirliğe katkı sağlanması hedeflenmektedir. 
GECO Projesi’nden farklı olarak karbondioksitin süper kritik 
koşullarda geri basımı hedeflenmektedir. Proje kapsamında 
25-26 Eylül 2019 tarihleri arasında tüm konsorsiyum üyelerinin 
katılımıyla Kızıldere jeotermal sahasında başlangıç toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.

Horizon 2020 Programı – GEOPRO Projesi: GEOPRO 
Projesi’nde İngiltere, İzlanda, İsviçre, Fransa, Norveç ve 
Almanya gibi ülkelerden çeşitli yatırımcılar, sanayiciler, 
enstitüler ve üniversiteler yer almaktadır. Proje, Horizon 
2020 Programı’nın içerdiği “Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji” 

üst başlığı kapsamında “Düşük Karbonlu ve İklim Esneklikli 
Bir Gelecek İnşa Edilmesi”ne yönelik olarak yenilenebilir 
enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin kullanımının 
yaygınlaştırılması ve jeotermal akışkanın kimyasal ve 
fiziksel özelliklerinin daha iyi anlaşılarak saha geliştirme 
ve işletme koşullarının iyileştirilmesi üzerine araştırmalara 
odaklanacaktır. Projenin 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. 
Kızıldere sahasına ait veri setleri konsorsiyum üyeleri ile 
paylaşılmış olup 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 Piyasasını Yaratmak” 
amacıyla ve bu geleceğe yönelik yeni bir planlama aracı tasarlama 
hedefiyle oluşturulmuştur. Yeni teknolojilerin hayatımıza 
girmesi ve enerji üretim ve tüketim profillerindeki değişimlerin 
şebeke üzerindeki etkilerini en aza indirmek amacıyla şebekeye 
bağlı ve entegre sistemlere 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 konsorsiyumunda 8 ülkeden 12 ortak ile yola çıkılmıştır. 
Konsorsiyum ortakları enerji sektöründe oluşan verinin 
toplanacağı ve işleneceği bir “Analytic Toolbox” geliştirmeyi 
hedeflemektedir. Toplanan verilerden elde edilecek analizler 
ve hesaplamalar aracılığıyla inovatif bir market ve pazar ortamı 
yaratılacaktır. Proje ile geliştirilecek şebeke izleme, operasyon, 
bakım, planlama, kayıp ve kaçak takibi, akıllı ekosistem, enerji 
yönetimi 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 başlamış olan proje 42 ay sürecektir.

EUREKA – ITEA3 Programı – SMART-PDM Projesi: EUREKA, 
Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya 
pazarlarında rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, 
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 bulunduğu 19 ülke tarafından 
kurulmuş olup, günümüzde üye sayısı 44’e yükselmiştir. 
EUREKA çatısı altında 7 alt küme belirlenmiştir. Bu alt 
kümelerin temaları; düşük karbon teknolojileri, yazılım ağırlıklı 
sistemler ve hizmetler, telekomünikasyon, akıllı elektronik 
sistemler, akıllı üretim teknolojileri, metalürji, 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 gerçekleştirilecek 
çalışmalarda rüzgar enerji santrallerinde kestirimci bakım 
teknolojisinin kullanılması planlanmaktadır. Kestirimci bakım 
teknolojisi ile rüzgar enerji santrallerinde işletme 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. 

Horizon 2020 Programı - PlaMES Projesi: PlaMES (Integrated 
Planning of Multi Energy Systems) Projesi, Horizon 2020 
Programı’nın içerdiği “Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji” üst 
başlığı kapsamında, “Geleceğin Düşük Karbonlu Piyasasını 
Yaratmak” amacıyla ve bu geleceğe yönelik yeni bir planlama 
aracı tasarlama hedefiyle oluşturulmuştur. Dağıtık enerji 
sistemleri odağa alınarak Osmangazi Elektrik Dağıtım 
Bölgesi’nde enerji üretim dağılımının en düşük maliyetle 
nasıl kurgulanması gerektiğine ışık tutacak planlama aracı 
oluşumunda, OEDAŞ’ın hizmet bölgesindeki farklı enerji 
üretim ve tüketim kaynakları kullanılacaktır. İlgili model enerji 
sektörünün tüm oyuncuları (elektrik, gaz, ulaşım, petrol ve 
ısınma) dikkate alınarak oluşturulacaktır. Projenin kabulü 
Şubat 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 toplantıları 18-20 Kasım 2019 
tarihleri arasında tüm ortakların katılımıyla Almanya’nın 
Aachen ve Belçika’nın Brüksel şehirlerinde yapılmıştır. 
Giderlerinin tamamı AB fonundan karşılanan projeye ilişkin 
teknik çalışmalar devam etmektedir.

Horizon 2020 Programı – FLEXI-GRID Projesi: Proje, Horizon 
2020 Programı’nın içerdiği “Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji” 
üst başlığı kapsamında, “Geleceğin Dağıtım Şebekesine 
Esneklik Kazandırmak” amacıyla oluşturulmuştur. 
Projede son teknoloji enerji depolama, dağıtık enerji 
sistemleri ve talep tarafı katılım ekipmanları kullanılarak 
lokal üretim-tüketim noktaları arasında esnek bir piyasa 
sistemi oluşturularak geleceğin düşük maliyetli, esnek ve 
ölçeklenebilir dağıtım ağının kurulması hedeflenmektedir. 
Bu sistem oluşturulurken dijital akıllı şebeke teknolojileri, 
araçtan şebekeye enerji transferi teknolojileri, IoT ve 
Blockchain teknolojisi kullanılarak şeffaf bir veri yönetimi 
sistemi ortaya konulacaktır. Projenin yürütülmesi için 
Bulgaristan, İsveç, İsviçre ve Türkiye olmak üzere dört 
pilot ülke belirlenmiştir. Türkiye’de projenin yürütüleceği 
bölge OEDAŞ’ın sorumluluğundaki bölgedir. Projenin kabulü 
Şubat 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 16-18 Aralık 2019 
tarihleri arasında tüm ortakların katılımıyla İsveç’in Göteborg 
şehrinde düzenlenmiştir. Proje giderlerinin %70’i Avrupa 
Birliği fonundan karşılanmaktadır, kalan %30’luk kısmın 
EPDK fonundan karşılanmasına yönelik başvuru da olumlu 
sonuçlanmıştır. İş paketi lideri konumunda olan OEDAŞ 
tarafından Eskişehir bölgesinde esneklik sağlama amacıyla 
V2G uyumlu şarj istasyonu ve batarya depolama sistemini de 
içeren saha kurulumları gerçekleştirilecektir. Projeye ilişkin 
teknik çalışmalar devam etmektedir.

Horizon 2020 Programı – eCharge4Drivers Projesi: Zorlu 
Enerji yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla 

Ar-Ge çalışmalarımızı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet ederek yürütüyor, 
küresel standartları yakından takip ediyoruz.
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yaptığı yatırımlardan elektrikli araç (EV) şarj istasyonları ağı 
Zorlu Energy Solutions (ZES) ve saatlik elektrikli araç kiralama 
platformu electrip markalarıyla; çevre dostu elektrikli 
araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, Avrupa’da 
da bu amaçla başlatılan eCharge4Drivers Projesi’nin 
ortakları arasında yer almaktadır. Elektrikli araçların satışı 
Avrupa genelinde hızla artarken, sürücüler hala uygun şarj 
seçeneklerini bulmakta sorunlarla karşılaşmakta ve bu 
durum elektrikli araçların kullanım kolaylığını sınırlamaktadır. 
eCharge4Drivers Projesi, şehirlerde ve şehirlerarası 
yolculuklarda elektrikli araç şarj deneyimini önemli ölçüde 
iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje ile kullanıcıların; 
şarj seçenekleri, mobilite ve park alışkanlıkları konusundaki 
beklentileri doğrultusunda şehirlerin ve TransAvrupa Ulaşım 
Ağı’nın da dahil olduğu Avrupa’daki 10 alanda pilot projeler 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 11 farklı Avrupa ülkesinden 32 
ortakla çalışılması planlanan proje, 1 Haziran 2020 tarihinde 
imzalanan hibe sözleşmesi ile resmi olarak yürürlüğe girmiş 
ve başlangıç toplantıları tüm ortakların katılımıyla 16-17 
Haziran 2020 tarihlerinde online olarak düzenlenmiştir. 
Projeye ilişkin teknik çalışmalar devam etmektedir.

EUREKA – Eurogia2020 Programı – Smart Wind Projesi: 
Proje EUREKA’nın alt kümesi olan Eurogia 2020 tarafından 
incelenmiş ve onay alınmıştır. Türk katılımcıların TÜBİTAK 
tarafından fonlandığı projenin süresi 3 yıldır. Projede; 
Türkiye, Almanya ve İspanya olmak üzere 3 ülkeden 6 şirket 
ve enstitü yer almaktadır. Bu kurumların büyük bir çoğunluğu 
rüzgar enerjisi alanında hem teorik hem akademik alanda 
önemli çalışmalar yapan kurumlar olup, Zorlu Enerji ’de Smart 
Wind Projesi ile Gökçedağ RES’in verimliliğinin arttırılması ve 
birim elektrik maliyetlerinin azaltılması adına bir karar destek 
mekanizması geliştirilmesi hedeflenmektedir.

EPDK Destekli Ar-Ge Projeleri:  Zorlu Enerji Ar-Ge ve Akıllı 
Sistemler Departmanı, elektrikli araçlar, enerji depolama 
ve yenilikçi konularda çalışmalarına devam etmektedir. 
Bu çalışmalar çerçevesinde, şirketin “Şarj İstasyonları ve 
Elektrikli Araçların Şebekeye Etkisinin İncelenmesi ve Bu 
Yüklerin Optimize Edilmesi” ve “Lityum İyon Bazlı Enerji 

Depolama Sistemlerinin 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 çıkacak 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 ulaşılabilirliğinin en uygun 
şekilde sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sayede bölgede 
daha iyi hizmet verilmesi ve müşteri memnuniyetinin artması 
sağlanacaktır.

Kimyasal Enerji Depolama Teknolojileri İncelenerek, 
Dağıtım Şebekelerinde Pilot Proje Çalışmalarının 
Yapılması ve Çalışmaların Karşılaştırılması Projesi: 
Dağıtım şebekesinde farklı amaç, yapı ve kapasitede 
depolama sistemlerinin kurulması, amaçlarına uygun 
olarak işletilmesinin sağlanması ve uygulamaların 
karşılaştırılmasını amaçlayan proje kapsamında, mevzuat 
hazırlanmasına yardımcı olacak öneri dokümanı da 
oluşturulacaktır. Eylül 2020’de EPC ihalesi yapılan projenin 
2022 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Referans Şirket Projesi: Proje ile elektrik dağıtım sektörüne 
yönelik mevzuat ve düzenlemelerin, karşılaştırmalı olarak 
analiz edilmesi, ‘Referans Şirket’ (Yardstick Competition) 
modelinin farklı kriterler (bölgesel şartlar, teknik 
gereksinimler, regülasyonlar) üzerinden değerlendirilmesi 
ve Türkiye elektrik dağıtım sektörünün şartlarına uyumlu 
sistem işletim gelir gereksinimi hazırlanmasına yönelik 
tavsiye niteliğinde bir yöntem oluşturulması hedeflenmiştir. 
Proje tamamlanıp sonuç raporu oluşturulmuştur.

Yüksek Verimli Akü Şarj Sistematiğine ve Çift Kontrol 
Birimine Sahip SCADA Sistemlerine Uyumlu Redresör 

Geliştirilmesi Projesi: Temmuz 2019’da başvurusu yapılan 
bu proje 5 Ağustos 2019 tarihinde kabul edilmiştir. Proje ile 
yeni güç elektroniği teknolojileri ve batarya teknolojileri 
incelenerek daha güvenilir bir redresör tasarlanarak 
Scada sistemleri ve kesici kontrollerinin kesintisiz devrede 
kalmaları sağlanacaktır. Projenin 2021 yılının ilk çeyreğinde 
tamamlanması planlanmaktadır.

Elektrik Dağıtım Sektöründe Enerji Verimliliğinin Hasadı 
(HASAT) 2. Faz Projesi: Ocak 2020’de başvurulan ve 12 Şubat 
2020’de kabul edilen projede 15 dağıtım şirketi ile kolektif olarak 
3 ana iş paketi üzerinde çalışılacaktır. OEDAŞ’ın dahil olduğu 2. 
iş paketinde dağıtık üretimin teknik kayıplara olan etkisinin 
araştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle 
iki EDAŞ bölgesindeki dağıtık üretim santrallerinin teknik 
kayıplara olan etkisi araştırılacaktır. Bu çalışmanın devamında, 
dağıtım şebekesinde dağıtık üretim sistemlerinin optimum 
konumlandırılması için bir algoritma geliştirilecektir. Algoritma 
aracılığı ile dağıtım şirketleri dağıtık üretim sistemlerinin 
teknik kayıpların azaltılmasını gözeterek konumlandırmasını 
yapabilecek ve böylece lisanssız üretim kapsamına giren 
yatırımların önceliklendirileceği alanlar oluşturulabilecektir. 
Bu algoritmanın çıktısı olacak bir uzak uç birim bünyesinde 
test edilmek üzere mobil enerji sistemi tasarlanacak ve enerji 
verimliliğine olan etkisi ölçümlenecektir. Bu mobil enerji 
sistemi hem yenilenebilir enerji sistemi entegrasyonu hem de 
enerji depolama entegrasyonu ile uzak uç birimlerde mikro 
şebeke kurulumu altyapısını oluşturacaktır. Bu sayede uzak 
uç birimlerde hat yenileme, yeni hat kurma gibi maliyetlerin 
azaltılması ve bu maliyetlerin konsolide edilerek öncelikli 
alanlara kaydırılması planlanmaktadır. Aynı zamanda T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan 
bakım seferberliği kapsamında geliştirilecek yenilikçi 
sistem işletme maliyetlerini azaltırken, kesinti sayısını da 
düşüreceğinden hem dağıtım şirketleri bünyesinde işletme 
maliyeti baskısını azaltacak hem de müşteri memnuniyetini 
arttıracaktır. Bu iş paketinin son aşamasında iki elektrik 
dağıtım şirketinin bölgesinde yer alan mevcut dağıtık üretim 
santrallerinin reaktif güç kontrolünde kullanılmasıyla elde 
edilecek enerji verimliliği ölçümlenecektir. Bu noktada mevcut 

sistemler üzerinden bu yapının kurulması ile kompanzasyon 
yatırımlarının önüne geçilmiş olurken teknik kayıplar ve 
reaktif cezaları da azaltılacaktır. Proje çıktısı olarak dağıtık 
üretim sistemlerinin konumlandırılması, uzak uç birimlerde 
mikro şebeke yapısının çalışılması ve bunun hat yatırımları 
ile karşılaştırılması aynı zamanda yan hizmetler kapsamında 
mevcut dağıtık üretim santrallerinden sağlanacak faydaların 
artırılması için düzenleyici kuruma öneriler sunulacaktır.

Zorlu Enerji - Doğal Gaz dağıtım faaliyetlerimizde, ARGE 
konusu EPDK onayına bağlı olarak yürütülmektedir. En 
son 26 Mart 2020 tarihinde Elektrik Ve Doğal Gaz Dağıtım 
Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik Faaliyetlerinin 
Desteklenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikle, Ülkemiz elektrik ve doğal gaz dağıtım 
sistemlerinin uluslararası kalite standartları düzeyine 
ulaştırılması, sistem işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, 
bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, yerlilik oranının, verimliliğin 
ve hizmet kalitesinin artırılması, hizmet maliyetinin ve 
kayıpların düşürülmesine yönelik olarak elektrik ve doğal gaz 
dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin araştırma, geliştirme ve 
yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine 
ilişkin kuralları belirlenmesi amaçlanmıştır.
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ZORLU SOLAR

2020 yıl sonu itibarıyla 550 MW’ın üzerinde kurulu portföy
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 nesiller 
için devamı olmayan kısıtlı kaynaklar yerine dünyaya hayat veren 
ve her gün yeniden doğan, sonsuz güneş enerjisinden üretmek 
için 2016 yılında Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ’yi (Zorlu 
Solar) kurduk.

Zorlu Solar adı altında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler 
kapsamında; yurt içinde ve yurt dışında güneş enerjisinden 
elektrik üretmek, solar fotovoltaik (PV) panelleri kiralamak, 
satmak, satın almak, ihraç etmek, bunları çatılara yerleştirmek 
ve buna ilişkin her türlü kurulum hizmeti ve danışmanlık hizmeti 
vermek ve yurt içinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite toptan 
alım ve satım işlemleri bulunuyor.

Yerli güneş paneli üreticileri ile iş birliği yaparak 
gerçekleştirdiğimiz membranlı güneş paneli satışı ve dağıtımı 
ile yenilikçi çözümler sunuyoruz. Zorlu Enerji olarak, patent 
haklarını satın almış olduğumuz yerli üretim membran tabanlı 
fotovoltaik güneş panelini 2018 yılında Türkiye’de gıda, soğuk 
hava ve hayvancılık sektörleri ağırlıkta olmak üzere farklı 
sektörlerde çeşitli projelerde uygulamaya başladık. Lojistik 
sektöründeki fırsatlara dair yeni projeler geliştirmeye 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 gönderilen 
ürünleri ise 2019 yılı içerisinde devreye aldık.

Aynı zamanda, 2018 yılında satışını ve distribütörlüğünü 
yapmakta olduğumuz ürünlerin pazarlama, tanıtım ve 
uygulama 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, 
2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye’de, tamamı çatı üzeri güneş 
enerjisi sistemi kurulumu olmak üzere, 16 farklı projeyi 
tamamlayarak devreye aldık.

2017 yılında güneş enerjisi alanında yenilikçi çözümler sunmak 
üzere bu alanda yeni nesil teknolojiler geliştiren First Solar, Inc. 
(“First Solar”) ile özel bir iş birliği gerçekleştirerek, Doğu Avrupa, 
Avrasya ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yer alan 26 ülkede beş 
yıl boyunca First Solar’ın ürettiği performansı yüksek ince film 
fotovoltaik güneş panellerinin tek yetkili distribütörü olduk. 

Yurt içi ve yurt dışında sunduğumuz First Solar ürünleri ile 
2020 yılında 550 MW’ın üzerinde portföye ulaşarak faaliyet 
gösterdiğimiz sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz.
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gibi adımları finansman sağladığımız IFC ve EBRD gibi uluslararası 
kuruluşların standartları doğrultusunda atıyoruz.

Şirket olarak tedarik zincirimizi oluştururken Zorlu Holding 
Tedarik İlkeleri’ni göz önünde bulundurarak edindiğimiz 
ilkeleri özenle uygulamaya devam ediyoruz. Zorlu Holding 
Tedarik İlkeleri, tüm Zorlu Grubu Şirketlerinin satın alma 
operasyonlarını kapsıyor ve tedarikçilerimizden beklenen 
temel davranış kurallarını içeriyor. Tedarikçilerimizin İlkeleri 
kendi tedarik zincirlerine iletmelerini ve İlkelerin tedarikçileri 
tarafından da uygulanmasını bekliyoruz.

Yerel kalkınmaya destek oluyor, rutin ürün ve hizmet alımlarımızı 
mümkün oldukça yerel tedarikçilerden sağlamaya büyük önem 
veriyoruz. Raporlama dönemi sonu itibarıyla malzeme ve 
hizmetlerinin temini için yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 
1.399 adet tedarikçi ile birlikte çalıştık. Tedarikçilerimizin 
%11,86’sı yerel tedarikçilerden oluşuyor. Raporlama döneminde 
yerel tedarikçilerimizle yapmış olduğumuz alım satım ve 
hizmet harcamaları toplam satın alma bütçemizin %1’i olarak 
gerçekleşmiştir. 

Tablo 15. Toplam Tedarikçi Sayısı ve Yerel Tedarikçi Oranı

YIL TOPLAM TEDARİKÇİ 
SAYISI

YEREL TEDARİKÇİ 
ORANI (%)

2018 1.612 11,48

2019 1.675 13,13

2020 1.399 11,86

Yeni Santrallerimizin inşaat aşamasını Şirketimiz ZENEN (Zorlu 
Endüstriyel) yürütmektedir. ZENEN’ in faaliyetleri kapsamında 
sahada çalışan yüklenici çalışanlarımızın tamamının iş sağlığı 
ve güvenliği, ilgili çevre görevlilerinin sorumluluğu altında 
tutulmaktadır. Şirketimiz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
uygulamaları kapsamında, ulusal mevzuat ilkeleri, çalışanlarımıza 
verilen çeşitli eğitimler ve gerçekleştirilen iç ve dış denetimler 
bulunmaktadır.

Şirketlerimizden Zorlu Doğal Elektrik Üretim AŞ hazırlamış olduğu 
Sosyal Uygunluk Politikası kapsamında*, SA 8000 Standardı’nın 
gerekliliklerini yerine getireceğinin teminatını veriyor. Verdiği 
teminat kapsamında, satın alma yaptığı tedarikçilerin ve iş 
ortaklarının sosyal uygunluk taahhütnamelerini alıyor, her bir 
tedarikçiyi sosyal uygunluk açısından değerlendiriyor. Aynı 
zamanda, tedarikçilerin almış oldukları 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 
sözleşmelerinde yer alan hak ediş kriterlerinin tamamını 
sağlamaları karşılığında ödeme yapıyor. 

2020 raporlama döneminde tedarik zincirimiz kapsamında, iş 
etiğine aykırı herhangi bir durum gerçekleşmemiştir. Çeşitli 
nedenlerden dolayı herhangi bir tedarikçi kontratımız iptal 
edilmemiştir. Aynı zamanda, tedarikçi ilişkilerimizde seçim 
ve fesih süreçleri de dahil olmak üzere önemli bir değişiklik de 
gerçekleşmemiştir. 

TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİLERİ

Sürdürülebilirlik Stratejimiz değer zincirimizin tamamını 
kapsamakta olup tedarikçilerle ilişkilerimiz Stratejimizin 7 odak 
noktasından birini oluşturmaktadır. Önemli iş ortaklarımız olan 
tedarikçilerimizin çevresel, sosyal ve etik standartlara uyumunu 
gözetmeyi ve sağlamayı da başlıca sorumluluklarımız arasında 
görüyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik yaklaşımımızı tüm 
tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimize de yansıtarak, sorumlu 
bir tedarik zinciri yaklaşımı benimsiyoruz. Tedarik zincirimizin 
tamamında sürdürülebilirlik kriterlerinin gözetimini ele alan 
Sorumlu Tedarikçi Politikamızı ise 2021 yılında yayınlamayı 
planlıyoruz. 

Satın alma işlemlerimizi merkezi ve yerel satın alma 
organizasyonları ile yürütüyor, tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik 
yaklaşımımız ile uyumlu olacak şekilde ilgili ulusal ve uluslararası 
standartları baz alarak (ISO 26000) performanslarını 
değerlendiriyor ve seçiyoruz. Çalıştığımız tedarikçi şirketlerin 
sürdürülebilirlik yaklaşımını da eş zamanlı olarak takip ediyoruz. 

2020 yılı içerisinde kritik olarak değerlendirilen 48 tedarikçinin 
15’inin ISO 26000 sosyal sorumluluk standardına uygunluğu, 
ÇSY kriterleri açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirme 
sürecinin sonunda 12 firma ÇSY kriterleri yeterliliği sağlamıştır. 
Tüm kritik tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik eğitimleri 
planlanarak gerçekleştirilmektedir. 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) imzacısı 
olmamızın yanı sıra yatırımlarımıza fon sağlayan IFC ve EBRD 
gibi uluslararası finansman kuruluşlarının ve ulusal mevzuat 
gerekliliklerini yerine getirecek şekilde, insan haklarını değer 
zincirimiz boyunca tedarikçilerimizi ve yüklenicilerimizi 
kapsayacak şekilde sözleşmelerimizin bir parçası haline 
getirerek koruyoruz. Sorumlu kurumsal vatandaş kimliğimiz 
ile insan hakları ilkelerini risk analizlerimiz dahilinde inceliyor, 
mevzuatlara uyum ve verdiğimiz uluslararası taahhütler 
doğrultusunda gerekli tüm iç ve dış denetimler, sosyal etki 
değerlendirmeleri ve eğitimler ile uyguluyor, BMKİS İlerleme 
Raporu’muz ve kamuya açık bilgilerimiz ile küresel ölçekte 
paydaşlarımızı bütün yatırım alanlarındaki faaliyetlerimize 
yönelik bilgilendiriyoruz.

Zorlu Enerji olarak daha iyi bir dünya ve gelecek için 
oluşturduğumuz sürdürülebilirlik stratejimizin yarattığı değer 
kapsamında yer alan siz değerli iş ortaklarımızın önemine 
inanıyoruz. 

İş ortaklarımızın sürdürülebilirlik konusundaki bilinç 
seviyesini önemsiyor, Zorlu Enerji olarak tedarikçilerimize 
sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk eğitimleri ile 
kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. 

Tedarikçi seçiminde tedarikçi firmaların ticari şartları, temin 
kapasiteleri, teknik yeterlilikleri ve sosyal konumları etkili 
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 sözleşmelerimiz eklemeye başladık. Buna ek 
olarak 2019 yılı içinde stratejik tedarikçilerimizi belirleyerek 
tedarikçilerin değerlendirilmesi yönünde bir anket çalışması 
yaptık.  

2020 yılında stratejik tedarikçilerimizi Zorlu Enerji Tedarikçi 
Firma Sürdürülebilirlik Yeterlik Değerlendirme Prosedürü 
doğrultusunda değerlendirilmektedir. IFC Performans 
Standartları ve ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı’nı 
referans alan prosedür kapsamında tedarikçilerin performansı 
değerlendirilmekte, düşük performans gösteren tedarikçilerin 
gelişimleri için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Öncelikli 
parametrelerimizden olan; iş sağlığı ve güveliği ve çevre, 
kendini iyileştirme-inovasyon, malzeme, hizmet kalitesi, 
zamanında teslimat, fiyat, ödeme koşulları, satış öncesi-
sonrası 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 gerçekleştirilmesi 

Tedarik Zinciri 
İlişkileri

Tedarikçi Sayısı ve Yerel Tedarikçi Oranı

*https://www.zorluenerji.com.tr/tr/zorlu-dogal-elektrik-uretimi/sosyal-uygunluk-politikasi
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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 potansiyeline sahip konuları ilgili birimler ile 
değerlendirerek etkin çözümler üretiyoruz.

Teknolojinin hızla gelişmekte olduğu günümüz şartlarında 
paydaşlarımızın yüksek beklentilerini karşılamak için planlarımızı 
oluşturuyor ve sektörde öne çıkan farklı uygulamalarla 
rakiplerimizden ayrışıyoruz. 

Faaliyetlerimizi sürdürürken odak noktamızı müşteri beklentileri 
oluşturuyor. Çağrı merkezimiz ve internet sitemizde bulunan 
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 iletebiliyorlar. Müşteri memnuniyetini en 
üst düzeyde tutmak amacıyla, 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 oluşturuyoruz.

Müşteri ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına geliştirilen 
“Memnuniyet 4.0” adlı Ar-Ge projesi ile %100 müşteri 
ulaşılabilirliğinin sağlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.   
Geliştirilecek IVR (Sesli Yanıt Sistemi) senaryoları ile çağrı merkezi 
personelinin yoğun olduğu elektrik kesintisi dönemlerinde 
gelen tüm çağrıların karşılanmasını ve başarılı bir şekilde 
sonlandırılmasını amaçlıyoruz.

Müşterilerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda CRM 
programımızı güncellemekteyiz. Bununla ilgili doğalgaz 
dağıtım operasyonlarımız kapsamında özellikle dijital abonelik 
uygulamaları doğrultusunda müşterilerin ofise gelmeden dijital 
ortamda (cep, web, e-devlet ve internet) abonelik işlemlerini 
yürütebileceği platformlar oluşturulmuştur.

Elektrik ve doğal gaz satışı yapan büyük şirketlerin ve farklı 
sektörlerden kuruluşların yanı sıra ticari ve bireysel müşterilere 
de hizmet veriyoruz. Müşterilerle birebir iletişim halinde 
olan çalışanlarımızı, sertifikalı firmalar  ve yetkili servislerini 
müşteri deneyimi konusunda eğitiyor, uzmanlık ve gelişimlerini 
destekliyoruz.

Tablo 16. Müşteri Sayıları

GAZDAŞ 
GAZİANTEP 
BÖLGESİ

GAZDAŞ TRAKYA 
BÖLGESİ OEDAŞ VE OEPSAŞ ŞİRKET

TOPLAM

373 bin 386 bin 1,89 milyon 1.850.000

2020 yılında serbest tüketicilere yapılan satışların %72,5’i sanayi, 
%27,1’i ticarethane, %0,01’i mesken ve %0,44’ü tarımsal sulama 
müşterilerine yapılmıştır. 2020 Ocak ayında başlayan bölge dışı 
satışları yıl sonu itibarıyla yaklaşık 25.872 MWh’a ulaşmıştır.

2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 1,9 milyon müşterimize 
8.726.267.430 kWh elektrik sağladık. 2020 yılında Trakya Bölgesi 
Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım 
AŞ 1,185 milyar Sm3’ü konut ve serbest tüketici abonelerine, 742 
milyon Sm3’ü toptan satış şirketlerine taşıma hizmeti verilen 
serbest tüketicilere olmak üzere toplam 1,927 milyar Sm3 doğal 
gaz dağıtımı gerçekleştirmiştir. 2019 yılına göre, abonelere ve 
serbest tüketicilere yapılan doğal gaz satışı %6,8, taşıma hizmeti 
verilen serbest tüketicilere yapılan satış ise %1 artış gösterirken, 
toplam dağıtılan doğal gaz miktarı %4,5 oranında artmıştır.

Rapor döneminde, Müşteri İlişkilerimiz çerçevesinde, herhangi 
bir yönetmelik ihlali vakası gerçekleşmemiştir. Müşteri 
Sağlık ve Güvenliği kapsamında, bütün operasyonların İSG 
değerlendirilmelerini sürekli olarak ve yasal gereklilikler dahilinde 
gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi Gerekliliklerini yerine getiriyoruz. 

Müşteri
İlişkileri Müşteri ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına geliştirilen “Memnuniyet 4.0” adlı 

Ar-Ge projesi ile %100 müşteri ulaşılabilirliğinin sağlanması için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.  

*https://www.zorluenerji.com.tr/tr/kurumsal/politikalarimiz#:~:text=M%C3%9C%C5%9ETER%C4%B0%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0%20
MAN%C4%B0FESTOSU&text=M%C3%BC%C5%9Fterilerimize%20kaliteli%2C%20h%C4%B1zl%C4%B1%2C%20%C3%B6nc%C3%BC%2C,a%C3%A7%C4%B1k%20
geri%20bildirim%20mekanizmalar%C4%B1%20kurar%C4%B1z. 
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Günümüzde şirketlerin 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 
bölgeler 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 kültürel alanlar 
ve bölgesel altyapıya yönelik toplumsal yatırımlarını, 
çalışmaların yapılacağı bölgelerde yaptığımız etki 
değerlendirme çalışmaları ile belirlenen ortak toplumsal 
sorunlar, ihtiyaçlar ve öncelikleri dikkate alarak paydaş 
diyaloğu kapsamında şekillendiriyoruz.

Hayata geçirdiğimiz projelerde yatırım yaptığımız yörenin 
bir parçası olmasına, yatırımlarımızın yöre halkınca 
sahiplenilmesine 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. 

Sosyal etki değerlendirmeleri kapsamında, hayata geçirilmesini 
planladığımız yatırımların sosyal ve ekonomik etkileri detaylıca 
inceliyor ve analizler yapıyoruz. Söz konusu projelerin muhtemel 
olumsuz etkilerinin azaltılması ya da iyileştirilmesi adına 
yönetim plan ve programları geliştirilerek uyguluyoruz.

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 etmekteyiz.

YEREL TOPLUM ILE ILIŞKILER

Zorlu Enerji olarak, itibarımızı güçlendirmek için çabalıyor, 
faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel toplum ile iyi 
ilişkiler içerisinde 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 
gerçekleştiriyor, paydaşlarımızla sürekli etkileşim içerisinde 
olmaya özen gösteriyoruz.

Zorlu Enerji olarak, 2020 yılında toplumsal yatırım projelerine 
5,8 milyon TL kaynak sağladık. Bu desteklerin yaklaşık 
%69’u yatırım bölgelerimizde yaşayan başarılı üniversite 
öğrencilerine burs desteği, yaklaşık %31’i ise toplulukların 
yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik destekler için 
harcanmıştır. 

Gaz dağıtım sorumluluk bölgelerimizde hava kalitesinin artması 
için bilinç temellerinin atıldığı Milli eğitime bağlı okullarda 
Enerjimiz Çocuklar İçin projesi oluşturmuş ve bu kapsamda 
çevre bilinci ve enerji verimliliği farkındalığının artırılması 
sağlanmaktadır. Evsel müşterilerimizden Çağrı Merkezimize 
gelen şikayetler ile İhbar Hattımız gelen ihbarlar doğrultusunda 
kullanıcıların farkındalığını artırıcı Güvenli Doğal Gaz Broşürleri 
ile doğal gazın ekonomik kullanımı ile ilgili broşürler hazırlanarak 
dağıtılmaktadır.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7: Erişilebilir ve 
Temiz Enerji, temiz enerjinin teşvik edilmesini ve 2030 yılına kadar 
erişilebilir enerjiye herkesin eşit şartlarda kavuşmasını sağlamak 
için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmasını hedefliyor.

Gelişmekte olan ülkelerin tümünde güvenilir ve erişilebilir temiz 
enerji sağlayacak altyapıların genişletilmesi, sürdürülebilir 
ekonomik büyümeyi ve çevresel kalkınmayı teşvik eden bu kritik 
amaç kapsamında Zorlu Enerji olarak, yurt dışı yatırımlarında, enerji 
talebinin hızla arttığı ve liberalleşme sürecinin devam ettiği Asya 
ve Orta Doğu pazarlarındaki potansiyeli değerlendiriyor, yüksek 
potansiyele sahip alanlardan biri olan güneş ve rüzgar enerjisi 
alanlarında araştırma ve yatırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Pakistan
Bu kapsamda; Pakistan Jhimpir’de %100 bağlı ortaklığımız Zorlu 
Enerji Pakistan tarafından inşa edilmiş ve ülkenin yabancı yatırımla 
gerçekleştirilmiş ilk rüzgar santrali olan 56,4 MW’lık rüzgâr 
enerji santralimizin inşası ardından, Pakistan Ulusal Elektrik 

Otoritesi’nden (Pakistan National Electric Power Regulatory 
Authority – NEPRA) 25 yıl süreli üretim lisansı alarak Pakistan’ın 
Punjab Eyaleti’nde güneş enerjisi alanında da çalışmalarımıza 
başlamış bulunuyoruz.

Gold Standard sertifika gerekliliklerini karşılayan rüzgar enerjisi 
santralimiz sayesinde Pakistan’daki 255,549 kişinin günlük 
elektrik ihtiyacının karşılanmasını sağlıyoruz.1 

Filistin
Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı derinleştirme ve 
çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda, yüzde 75’ine ortak 
olduğumuz ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. 
Co.’nun Filistin’in Jericho bölgesinde kurduğumuz 2 MW kurulu 
güce sahip Dead Sea Güneş Enerji Santrali’mizi devreye aldık.

Benchmark üretim değeri 3.588 MWh olan güneş enerjisi 
santralimiz sayesinde Filistin’de 2,877 kişinin yıllık elektrik 
ihtiyacını karşılıyoruz.2 

Toplumsal
Yatırımlar Toplam 5.814.661 TL tutarında eğitim, sağlık, kültür ve spor gibi farklı alanlarda 

gelişimi teşvik eden toplumsal yatırım.

ZORLU ENERJI YURT DIŞI OPERASYONLARININ ENERJIYE ERIŞIM ALANINDA YARATTIĞI KATKILAR

1 Pakistan’da 2020 toplam elektrik tüketimi verileri için NEPRA 2020 State of the Industry Raporu’ndan, Pakistan 2019 toplam nüfusu için ise Dünya Bankası verilerinden yararlanılmıştır. 
2 Filistin’de 2019 toplam elektrik tüketimi verileri için Filistin Merkezi İstatistik Bürosu verilerinden, Filistin’in 2019 toplam nüfusu için ise Worldometers verilerinden yararlanılmıştır. 
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Gaz dağıtım faaliyetleri kapsamında Trakya bölgesinde yerel 
düzeyde eğitim uygulama ve beceri düzeyi artırılmış kişilerin 
sektöre dahil edilebilmesi için Trakya Üniversitesi ile protokol 
yapılarak Keşan MYO’da (Meslek Yüksek Okulu) Doğal Gaz 
bölümünün açılmasını sağlanmıştır. Gaziantep Üniversitesi 
ile protokol yapılarak MYO’da uygulama alanı ve eğitim desteği 
sağlamıştır. Yapılan bu yaklaşım sonucu mezun olan kişilere 
istihdam yaratılmış ve bünyemizde çalıştırılmaya başlanmıştır.

Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, raporlama döneminde 
yerel halkın “yer değiştirmesi” gerekliliği ya da fiziksel veya 
ekonomik olarak yerinden olmasına neden olacak herhangi 
bir durum gerçekleşmemiştir.

Gerçekleştirilen Toplumsal Yatırımlar

Şirket olarak, paylaşım ekonomisinde ortak değer yaratacak 
projeler gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik yolunda sosyal 
sorumluluğun, sorumlu ve uzun vadeli düşünen yatırımcı olma 
yolunda en önemli etkenlerden biri haline geldiğini görüyoruz. 

Çalışanlarımızı ve müşterilerimizi korumak için pandemi 
sürecinde aldığımız tüm önlemlerle faaliyetlerimize devam 
ederken salgınla mücadeleye de destek olmak amacıyla 
faaliyet gösterdiğimiz illerdeki hastane ve sağlık çalışanlarına; 
100 bin maske, yaklaşık 15 bin koruyucu giysi ve 150 solunum 
cihazı bağışladık.

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”, “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği”, “Eşitsizliklerin Azaltılması” destek programlarına 
verdiğimiz destek sonrası 2020 yılında da imece ile birlikte 
sosyal inovasyon ekosistemine destek vermeye devam ettik.

Şirket olarak başlattığımız Eşit Bi’Hayat programıyla hem 
şirket içinde hem de faaliyet bölgelerimizde toplumsal 
cinsiyet 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 Eşitliği 
bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Gençlerin her alanda öne çıkmaları ve çeşitli imkanlara 
ulaşabilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Eğitim, kültür ve 
sağlık alanında gençleri destekleyerek hayata bir adım önde 
başlamalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Mehmet 
Zorlu Vakfı ’na geçmiş yıllarda olduğu gibi desteğimizi 
sürdürüyoruz. 

Zorlu Enerji olarak, 2013 yılından beri enerji ihtiyacını 
karşıladığımız otizme erken tanı konulması ve otizmden 
etkilenen çocukların özel eğitimi konularında başarılı 
çalışmalar gerçekleştiren Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve 
Eğitim Vakfı’na destek vermeye devam ediyoruz.

Zorlu Enerji olarak 5 yıldır Steptember Projesi’ne destek 
veriyoruz. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından yürütülen 
bu proje günde 10.000 adım atma sözü ile gönüllülere sağlık, 
çevreye farkındalık; spastik çocukların tedavi ve eğitim 
süreçlerine ise katkı sağlanması hedefleniyor. 2020 yıllarında 
Cerebral Palsy’li çocuklar için Steptember Projesi’ne 12 takım 
bünyesinde 46 kişi ile katılım sağladık. OEDAŞ çalışanları 
da etkinliğe ilk defa dahil olarak 7.649.238 adım atarak 
farkındalık yaratmış ve bağış desteğinde bulunmuştur. 

Zorlu Enerji olarak, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile iş 
birliği içerisinde 2017 yılında başlattığımız Meslek Lisesi 
Koçları (MLK) Programı’nı 2020 yılında da pandemi koşullarına 
rağmen başlattık, ancak okulların uzaktan eğitime geçmesi 
ile birlikte durdurmak zorunda kaldık.

Diğer Toplumsal Yatırımlar

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ile sponsorluk 
anlaşması imzalayarak, İstanbul’un kültür ve sanat hayatına 
da güç veriyoruz. Anlaşma kapsamında PSM’nin kurumsal 
sponsorları arasına katıldık, Sónar Müzik Festivali, Saturday 
Night Fever Müzikali ve İbrahim Selim ile Bu Gece programının 
sponsorluk haklarına sahip olduk. Bu kapsamda birçok başka 
uygulamanın yanı sıra PSM içerisindeki dijital ekranlarda 
Zorlu Enerji, ZES ve electrip filmleri bir sene boyunca 
gösterimde olacak.

Zorlu Enerji ve yeni nesil teknolojileri hayata geçiren 
ZES’in Sónar İstanbul’da kurduğu stantlar iki gün boyunca 

festivalseverlerin uğrak yeri 
oldu. Enerjinin hiç düşmediği 
festivalde düşünce gücü 
ve konsantrasyonuna 
güvenenler ZES standında 
electrip’ten elektrikli otomobil 
sürüş deneyimi ödüllü 
oyunlar oynadılar. Gecenin 

en unutulmaz anını fotoğraflamak isteyenler Zorlu Enerji 
piramidine, enerjisini yükseltmek isteyenler ise Zorlu Enerji 
telefon şarj kiosklarına yoğun ilgi gösterdiler.
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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 almaktadır:

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)

Ekonomik Performans Göstergeleri
Tablo 17. Özet Bilanço (Bin TL)

31 Aralık 2019 31 Aralık 2020

Dönen Varlıklar 4.268.896 3.964.006

Duran Varlıklar 14.417.983 17.438.563

Toplam Varlıklar 18.686.879 21.402.569

Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.364.884 8.027.850

Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.653.736 11.077.499

Özkaynaklar 1.668.259 2.297.220

Toplam Kaynaklar 18.686.879 21.402.569

Brüt Borç 12.791.958 14.889.245

Net Borç 11.949.138 13.587.753

Tablo 18: Özet Gelir Tablosu (Bin TL)

31 Aralık 2019 31 Aralık 2020

Hasılat 8.204.197 8.579.113

Satışların Maliyeti (6.778.689) (7.062.390)

Brüt Kâr 1.425.508 1.516.723

Finansman Geliri/(Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı / (Zararı) 1.535.088 1.821.857

FAVÖK (*) 2.053.858 2.419.756

Net Finansman Giderleri (1.575.626) (1.677.164)

Net Dönem Kârı/(Zararı) (**) (118.645) 73.851

Brüt Kâr Marjı %17,4 %17,7

FAVÖK Marjı %25 %28,2

*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.

Tablo 19. Yaratılan ve Dağıtılan Ekonomik Değer (Bin TL)

2019 2020

Yaratılan Ekonomik Değer (Net Satışlar) 8.621.764 9.246.676

(*) Şirket’in 31.12.2020 tarihli bağımsız denetim raporunda esas faaliyet gelirleri içinde yer alan imtiyazlı hizmet alacaklarına ilişkin gerçeğe uygun değer farkı ve gelir 

tavanı düzenlemesine ilişkin faiz geliri, hasılatın unsuru olduğu için “Üretilen Doğrudan Ekonomik Değer” içerisinde gösterilmiştir.

Tablo 20. Paydaşlara Dağıtılan Ekonomik Değer (Bin TL)

2019 2020

İşletme Giderleri (Tedarikçi ödemeleri, stratejik olmayan yatırımlar, telif hakları vb.) 6.793.525 7.089.859

Devlete Sağlanan Fayda (Vergiler vb.) 57.569 84.014

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

Finans Kuruluşlarına Sağlanan Faydalar (Faizler vb.) 1.490.778 1.562.023

Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Maaşlar, SGK vb.) 224.340 269.237

Topluma Sağlanan Faydalar (Bağış, sponsorluk vb.) 2.892 5.815

Elde Tutulan Ekonomik Değer 53.218 235.728

Vergi İndirimleri - -

(*) Banka ve Finans kuruluşlarına yapılan faiz ve komisyon ödemelerini içermektedir.

Tablo 21. Toplumsal Yatırımlar (TL)

2019 2020

Toplumsal Yatırımlar 2.892.254 5.814.661

Ekler
GRI 102-7
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Sosyal Performans Göstergeleri

Çalışanlar
Tablo 22. Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Yönetişim Organlarındaki Bireylerin Sayıları

                                                                 2020

Kadın Erkek

30- 0 0

30-50 4 8

50+ 0 9

Tablo 23. Üst yönetimin cinsiyete göre dağılımı

                               2018                               2019 2020

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

CEO 0 1 0 1 0 1

Genel Müdür 0 2 1 2 1 4

Genel Müdür Yardımcısı (Direktör dahil) 2 10 1 9 3 12

Orta Kademe Yönetim (Müdür) 9 42 11 38 13 58

Tablo 24. Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Beyaz Yaka Çalışan Sayıları

                                                                  2020

Kadın Erkek

30- 94 196

30-50 265 816

50+ 7 54

Engelli Çalışan Sayısı 5 18

Tablo 25. Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Mavi Yaka Çalışan Sayıları

                                                                  2020

Kadın Erkek

30- 0 49

30-50 12 748

50+ 4 23

Engelli Çalışan Sayısı 0 12

Tablo 26. Her bir çalışan kategorisi için, belirgin operasyon yerlerine göre kadınlar ve erkekler arasındaki maaş ve ücret orantısı

                                                          2020

Kadın Erkek

Üst Yönetim (GM/GMY/Direktör) %97 %101

Müdür (Grup Müdürü/Müdür/Yönetici) %98 %101

Çalışanlar (Non-Manager) %108 %99

Tablo 27. İşe Yeni Alınan Çalışanların Toplam Sayısı

                                                          2019                                                           2020

Kadın Erkek Kadın Erkek

30 yaş altı 21 81 35 60

30-50 yaş arası 16 48 17 18

50 yaş üstü 0 3 0 0

Tablo 28. İşten Ayrılan Çalışanların Toplam Sayısı ve İşten Ayrılma Oranı

                                                          2019                                                           2020

Kadın Erkek Kadın Erkek

30 yaş altı 13 44 7 32

30-50 yaş arası 19 120 20 73

50 yaş üstü 1 17 1 9

İşten ayrılma oranı (Brüt)                      %9,5                           %6,1

İşten ayrılma oranı (Net)                       %3,9                             %4,3

EKLER
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Tablo 29. İşten Ayrılan Çalışanların Kadroda Kalma Süreleri (gün)

2019                                                                  2020

Kadın Erkek Kadın Erkek

30 yaş altı 12.449 29.487 4.219 26.283

30-50 yaş arası 45.247 344.500 27.817 156.426

50 yaş üstü 3.432 64.092 1.747 43.871

Tablo 30. Cinsiyete Göre Doğum İzninden Sonra İşe Dönme ve İşte Kalma Oranları

                         2018                          2019                          2020

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Doğum İznine Hak Kazanan Çalışan Sayısı 27 0 24 0 11 104

Doğum İzni Alan Çalışan Sayısı 27 0 24 0 11 104

Doğum İzninin Ardından İşe Dönen Çalışan Sayısı 27 0 24 0 10 104

Doğum İzninin Sona Ermesinden Sonra İşe Dönen ve İşe Dönüşlerinden On İki Ay 
Sonra Hala İş Başında Olan Toplam Çalışan Sayısı 27 0 23 0 10 104

Doğum İzni alan Çalışanların İşe Dönüş ve İşte Kalma Oranları %100 0 %96 0 %91 %100

Tablo 31. Çalışanların Aldığı Ortalama Eğitim Saati

  2020

Kadın Erkek

Mavi Yaka

Beyaz Yaka

Üst Yönetim

Tablo 32. Cinsiyete ve Çalışan Kategorisine Göre Düzenli Performans ve Kariyer Gelişimi Değerlendirilmesine Tabi Tutulan Çalışan Yüzdeleri

                                                      2019                                              2020

Kadın Erkek Kadın Erkek

Mavi Yaka %95

Beyaz Yaka

6 ay ve üzeri kıdeme sahip olan tüm beyaz yaka 
çalışanlarımız yıllık performans değerlendirme sistemine 

dahil olurlar. 2020 yılı performans değerlendirme 
sonuçları 2021 Mayıs ayında konsolide olmaktadır. Rapor 

tarihi itibariyle %92,5 olarak gerçekleşmiştir.

6 ay ve üzeri kıdeme sahip olan tüm beyaz yaka
 çalışanlarımız yıllık performans değerlendirme sistemine 

dahil olurlar. 2020 yılı performans değerlendirme sonuçları 
2021 Mayıs ayında konsolide olmaktadır. Rapor tarihi 

itibariyle %92,5 olarak gerçekleşmiştir.

Üst Yönetim

Tablo 33. Toplam İşgücü İçin Cinsiyete Göre İş Kazası Oranları2 

                            2018                              2019                                2020

Zorlu Enerji Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Kaza Sıklık Oranı (IR) 0 1,60 0 1,78 0 1,62

Meslek Hastalığı Oranı (ODR) 0 0 0 0 0 0

Kayıp Gün Oranı (LDR) 0 0,0064 0 0,0064 0 0,01

İşle Bağlantılı Ölüm Vakaları 0 0 0 0 0 0

                            2018                              2019                                2020

OEDAŞ Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Kaza Sıklık Oranı (IR) 0 4,69

Tablo 34. Şirket’in Kontrol Ettiği Tüm Çalışanlar İçin Cinsiyete Göre İş Kazası Oranları3

                            2018                              2019                                2020

Zorlu Enerji Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Kaza Sıklık Oranı (IR) 0 1,60 0 1,78 0 4,78

Meslek Hastalığı Oranı (ODR) 0 0 0 0 0 0

Kayıp Gün Oranı (LDR) 0 0,076 0 2,27 0 0,01

İşle Bağlantılı Ölüm Vakaları 0 0 0 0 0 0

                            2018                              2019                                2020

OEDAŞ Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Kaza Sıklık Oranı (IR) 0 9,67

2 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)

EKLER

2020 yılında toplam 10.393 saat eğitim 
gerçekleştirilmiştir. 1.099 çalışanımız Zorlu Akademi 

üzerinden online eğitimlere katılmıştır.
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Çevresel Performans Göstergeleri

Tablo 34: Grubun 2020 Satış Detayları

2018 2019 2020

Elektrik (MWh) 2.821.041 2.783.686 2.351.933

Elektrik (Ticari) (MWh) 9.596.350 8.759.798 8.726.267

Buhar (ton) 527.294 382.092 355.642

Kullanma ve Soğutma Suyu (m3) 40.219 35.132 44.528

Karbondioksit Gazı (m3) 83.090 90.000 100.000

Tablo 35: Grubun 2020 Üretim Detayları*

2018 2019 2020

Elektrik (MWh) 3.094.816.705 3.082.836.389 2.600.891.101

Buhar (ton) 527.294 314.325 355.642

*2020 yılında üretilen elektriğin 285.206.234 kWh’lik kısmı iç tüketimde kullanılmıştır (2019 yılı: 300.312.569 kWh)

Tablo 36: ZEG Türkiye Kurulu Güç Dağılımı (MW)

2018 2019 2020

Doğalgaz 99,8 99,7 83,8

Jeotermal 305 305 305

Rüzgar 215,3 215,3 135

Hidroelektrik 118,9 118,9 118,9

TOPLAM 739 738,9 642,7

Tablo 37: ZE Türkiye Net Üretim Dağılımı (kWh)

2018 2019 2020

Doğalgaz 132.954 8.853 675

Jeotermal    1.629.775 1.705.949 1.540.187

Rüzgar 595.903 574.243 334.633

Hidroelektrik 321.155 356.373 317.428

TOPLAM 2.679.787 2.645.419 2.194.943

Tablo 38. Çekilen Toplam Su Hacmi

Birim 2018 2019 2020

Sulak alanlar, nehirler, göller ve okyanuslar da dâhil olmak üzere yüzey suları m3 67.566  27.725,33 67.916

Yer altı suları m3 538.877  78.842.408 76.158.612

Deniz suyu m3   0 0

Üretilen Su m3 14.532.132  14.756.585 3.143.646

Üçüncü Taraf Suları (Şebeke Suyu vb.) m3 31.803  18.719 10.414

Tablo 39. Atık Su Deşarjı

Birim 2018 2019 2020

Sulak alanlar, nehirler, göller ve okyanuslar da dâhil olmak üzere yüzey suları m3 1.669.783.174  2.477.714.943 2.095.803.620

Yer altı suyuna reenjeksiyon m3 58.265.893 62.582.063,95 62.537.574

Yer altı suları m3  0 0 0

Deniz suyu m3  0 0 0

Üçüncü Taraf Suları (Kanalizasyon vb.) m3 69.927  210.050 170.126 

Tablo 45. Hava Emisyonları

2018 2019 2020

Nox (ton) 72,03 179,58 207,60

SO2 (ton) 285,3 652,12 578,13

Kalıcı organik kirleticiler (POP) (ton)  - -

Uçucu organik bileşikler (VOC) (ton) - -

Tehlikeli hava kirleticiler (HAP) (ton) - -

Parçacıklı madde (PM) (ton)-toz 0,21 38,59 1,23

Ilgili yönetmeliklerde tanımlanmış diğer standart hava emisyonu kategorileri-CO (ton) 26,09 66,59 14,98

Tablo 46. Sera Gazı (GHG) Emisyonları

2018 2019 2020

Kapsam 1 (t CO2) Kapsam 1 (t CO2) Kapsam 1 (t CO2)

Zorlu Enerji 2018: 186.062,59 Zorlu Enerji 2019: 121.245,51 Zorlu Enerji 2020: 1.197.601,41

Zorlu Doğal 2018: 1.555.946,46 Zorlu Doğal 2019: 1.438.645,06 GAZDAŞ 2020: 8.643,70

TOPLAM: 1.742.009,05 TOPLAM: 1.559.890,57 OEDAŞ 2020: 3.524,69

TOPLAM: 1.209.769,53

Kapsam 2 (t CO2) Kapsam 2 (t CO2) Kapsam 2 (t CO2)

Zorlu Enerji 2018: 3.499,13 Zorlu Enerji 2019: 4.587,99 Zorlu Enerji 2020: 5.476,75

Zorlu Doğal 2018: 4.343,13 Zorlu Doğal 2019: 625,69 GAZDAŞ 2020: 582,25

TOPLAM: 7.842,26 TOPLAM: 5.213,68 OEDAŞ 2020: 207.409,64

TOPLAM: 213.468,65

Kapsam 3 (t CO2) Kapsam 3 (t CO2) Kapsam 3 (t CO2)

Zorlu Enerji 2018: 46.094 Zorlu Enerji 2019: 38.016 Zorlu Enerji 2020: 85,14

Zorlu Doğal 2018: 1.886 Zorlu Doğal 2019: 1.692 GAZDAŞ 2020: 21,78

TOPLAM: 47.980 TOPLAM: 39.708 OEDAŞ 2020: 3.900,85

TOPLAM: 4.007,77

Sera gazı emisyon hesaplamalarına CO2, CH4, N2O ve HFC sera gazları katılırken biyojenik CO2 emisyonları ise 0 olarak ölçülmüştür. 

Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları için temel yıl 2015 olarak 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.

Hesaplamalarda ISO 14064 standardı doğrultusunda 2006 Ulusal Sera Gazı Envanterleri için IPCC Kılavuzları, IPCC 2. Değerlendirme Raporu (100 yıllık), 2015 IEA- Türkiye Istatistikleri (Tier 2 

Ülkeye Özgü Emisyon Faktörü) ve “GHG Protocol” hesaplama metodolojisi kullanılmıştır.

Tablo 47. Tehlikeli Atıklar

Birim 2018 2019 2020

Yeniden kullanım ton  - - -

Yeniden kullanmaya hazırlama (3. Şahıslara gönderim) ton  - - 1.885,69

Geri dönüşüm ton  15,2335  22,77 19.280,57

Kompostlama ton - - -

Enerji geri kazanımı da dâhil olmak üzere geri kazanım ton 95,27  33,93 0,04

Atık yakımı (toplu yakma) ton - - -

Derin kuyu enjeksiyonu ton - - -

Düzenli depolama ton  - - 10

Işyerinde depolama ton  0,5  0.596 0,06

Diğer bertaraf ton  27  6 91,80

EKLER
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Tablo 48. Tehlikesiz Atıklar  

Birim 2018 2019 2020

Yeniden kullanım/yeniden kullanmaya hazırlama (3. Şahıslara gönderim) ton  126,51  7996,6 33.379,14

Yeniden kullanım/ yeniden kullanmaya hazırlama (iş sahasında) ton - - -

Geri dönüşüm ton  1393,88  778,14 105,58

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 12.672,40

Işyerinde depolama ton - - 0,01

Diğer bertaraf ton  23600,78  18735,26 0,05

ÇEVRESEL GÖSTERGELER

Toplam Enerji Tüketimi (GJ)

Toplam enerji tüketimi hesaplamalarına elektrik, doğalgaz, ısınma amaçlı 
fuel-oil, kömür ve motorin tüketimleri dâhil edilmiştir. Elektrik tüketimi ilk 
başta kWh cinsinden hesaplanıp sonrasında GJ’a dönüştürülmüştür. Bu 
dönüşümde 1 kWh=0,0036 GJ dönüşüm faktörü kullanılmıştır.

Doğalgaz tüketimlerinde 2020 yılı içerisindeki aylık tüketimler m3 cinsinden, 
kömür tüketimlerinde 2020 yılı içerisindeki aylık tüketimler kg cinsinden, 
ısınma amaçlı fuel-oil ve motorin tüketimlerinde 2020 yılı içerisindeki aylık 
tüketimler lt cinsinden hesaplandıktan sonra faturalarda bulunan ay bazlı 
alt ısıl değerleri kullanılarak kWh cinsine çevrilmiştir. Bu aylık tüketimlerin 
toplamıyla ulaşılan yıllık toplam tüketim yukarıda belirtilen dönüşüm faktörü 
kullanılarak GJ’a çevrilmiş ve toplam enerji tüketimine eklenmiştir.

Raporlama sınırları Zorlu Enerji Türkiye operasyonlarını kapsamaktadır. 

SERA GAZI SALIMLARI 

Kapsam 1 (ton CO2e)

Kapsam 2 (ton CO2)

Kapsam 3 (ton CO2e)

Sera gazı salımları raporlama dönemi boyunca enerji tüketimlerinden ve 
soğutucu gazlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını belirtmektedir. 

Zorlu Enerji faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salımları, sürdürülebilirlik 
alanında strateji, yönetim ve raporlama danışmanlığı hizmeti sunan Escarus 
tarafından ve Kurumsal Sera Gazları Hesaplama ve Raporlama Protokolü’ne 
(The Greenhouse Gas Protocol: A Revised Corporate Accounting and 
Reporting Standard) uygun olarak hesaplanmıştır.

Sera gazı salımları Kapsam 1 (Doğrudan Sera Gazı Emisyonları), Kapsam 
2 (Dolaylı Sera Gazı Emisyonları) ve Kapsam 3 (Diğer Dolaylı Sera Gazı 
Emisyonları) olmak üzere 3 farklı kapsamda hesaplanmıştır. Emisyon 
faktörleri için IPCC 5. Değerlendirme Raporu faktörleri kullanılmıştır. 

Şebeke Emisyon Faktörü, IEA (International Energy Agency) 2018- Emission 
Factor tarafından sağlanan veriler doğrultusunda hesaplanmıştır. Doğrudan 
sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 1) ve dolaylı enerji sera gazı (GHG) 
emisyonları (Kapsam 2) GHG Protocol – Lokasyon Bazında kriterine göre 
yapılmıştır. Diğer dolaylı sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 3), GHG 
Protocol’e göre raporlanmaktadır. Uçak seyahatleri emisyonları için DEFRA 
emisyon faktörleri kullanılmıştır.

Sera gazı salımları hesaplanırken, karbon emisyonuna sebebiyet veren 
aşağıdaki kaynaklar dikkate alınmıştır: 

Kapsam 1 emisyonları:  

-Isınma amaçlı doğalgaz ve kömür tüketimi
-Şirket Araçları Yakıt Tüketimi (Motorin)
-Soğutucu Gazları (Kurulum ve bakım aşamalarında raporlanan                 
kaçaklar dikkate alınmıştır. 

Kapsam 2 emisyonları: 

-Elektrik tüketimi

Kapsam 3 emisyonları:

-Yurt içi İş Seyahatleri (Uçak)
-Yurt dışı İş Seyahatleri (Uçak)
Raporlama sınırları Zorlu Enerji Türkiye operasyonlarını kapsamaktadır. 

Raporlama dönemi içerisinde kaynak tüketimi ve emisyon hesaplamalarında 
evden çalışmanın etkileri dahil edilmemiştir.

ARAÇ YAKIT TÜKETİMLERİ 

Şirket Araçları Yakıt Tüketimi (lt)
Şirket araçları, nakil araçları da dahil olmak üzere Zorlu Enerji filosu 
içerisindeki OEPSAŞ hariç tüm araçları kapsamaktadır. Yakıt tüketimi bilgisi 
için tedarikçi firmalar tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınmıştır. 

Raporlama Kılavuzu 
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TOPLAM YILLIK SU TÜKETIMI (M3)

Toplam şebeke suyu (mavi) tüketimi (m3)

Bertaraf Metoduna Göre Tehlikeli Atıkların Miktarı (ton) ve Türü

Bertaraf Miktarına Göre Tehlikesiz Atıkların Miktarı (ton) ve Türü

Geri Dönüştürülen Kağıt Miktarı (ton)

Su tüketimleri Şebeke suyu, Atık Su ve Kaynak suyu  (Kondens ve yeraltı 
suları) olmak üzere 3 ayrı kategoride değerlendirilmiştir.

Şebeke suyu kapsamına belediyelerden ya da İSKİ gibi diğer tedarikçilerden 
alınan su dâhil edilirken, şebeke suyu olarak satın alınan ve tüketilen suyun 
tamamı toplam şebeke suyu kabul edilmiştir. Şebeke suyu tüketimi için 
lokasyonlardaki tüketim miktarına göre tedarikçi tarafından yapılan sayaç 
okumaları dikkate alınmıştır. 

Raporlama sınırları Zorlu Enerji’nin Türkiye operasyonlarını kapsamaktadır. 
Plastik, metal, cam atıklar geri dönüştürülen tehlikesiz atıklar kapsamında 
değerlendirilmektedir.

Bertaraf edilen tehlikeli atıklar batarya, floresan lamba, araba aküleri ve 
toner kartuşlarını içermektedir.  

Geri dönüştürülen kağıt atıklar (kağıt, karton, koli vb. atıkları içermektedir. 
Atıklara ilişkin raporlama Alaşehir Jeotermal Elektrik Santralı, OEPSAŞ, 
OEDAŞ, Ataköy, Çıldır, Gazdaş,Gazdaş Trakya,Gökçedağ, Kızıldere, Kuzgun, 
Tercan, İkizdere, Beyköy, Lüleburgaz, Bursa lokasyonlarını ve binalarını 
kapsamaktadır. 

Bertaraf edilen atık miktarlarının hesaplanmasında yetkili geri dönüşüm 
firmalarından alınan makbuzlar ve MoTAT Girişleri dikkate alınmıştır.

INSAN KAYNAKLARINA ILIŞKIN GÖSTERGELER

Toplam Çalışan Sayısı

31 Aralık 2020 itibarıyla Zorlu Enerji’nin yurt içi operasyonlarında çalışmakta 
olan bütün çalışanları kapsamaktadır. Stajyerler, alt yüklenicilere bağlı 
çalışanlar, Yurt içi iştiraklerde görevlendirilmiş olan çalışanlar toplam 
çalışan sayısına dâhil edilmemiştir.

Kadın-erkek çalışan bazında toplam çalışanların dağılımı Cinsiyet dağılımı kadın ve erkek bazında çalışan türünü ifade etmektedir. 

Kadın Yönetici Sayısı

31 Aralık 2020 itibarıyla Zorlu Enerji’de yönetici unvanına sahip (Müdür ve 
üstü) kadın çalışanların toplam sayısını ifade eder. (Müdür ve Üstü Unvanlar; 
Müdür, Grup Müdürü, Direktör, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür unvan 
gruplarını kapsamaktadır.)

Sendikalılık oranı (%) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası’na 
üye olan çalışanların toplam çalışan sayısına oranıdır.

Doğum iznine hak kazanan çalışan sayısı Raporlama dönemi içerisinde ücretli veya ücretsiz doğum iznine ayrılan 
kadın çalışan sayısını ifade etmektedir.

2020 yılı içerisinde İnsan Hakları ve kurumun yolsuzluk karşıtı politikaları ve 
prosedürleri mücadele ile ilgili eğitimleri de içeren Etik İlkeler kapsamında 
çalışanlara verilen eğitimlerin toplam saati 

- "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele" eğitimi alan çalışan sayısı ve toplam eğitim süresi
- "Etik İlkeler/İş Etiği" eğitimi alan çalışan sayısı ve toplam eğitim süresi
- "İnsan Hakları" eğitimi alan çalışan sayısı ve toplam eğitim süresi
- "Sürdürülebilirlik" eğitimi alan çalışan sayısı ve toplam eğitim süresi

"Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele", "Etik İlkeler/İş Etiği", "İnsan Hakları" ve 
"Sürdürülebilirlik" eğitimleri, bu konuları içeren eğitimleri kapsamakta olup 
göstergenin hesaplanmasında söz konusu eğitimleri alan çalışan sayısı ve 
eğitimlerde bu konulara ayrılan süre dikkate alınmıştır.  Zorlu Enerji şirketi 
bünyesinde doğrudan "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele", "Etik İlkeler/İş 
Etiği" ve "İnsan Hakları" isimlerini taşıyan eğitimler bulunmamakla beraber 
belirli eğitim programları içerisinde belirli sürelerde bu konulara yer 
verilmektedir. Dolayısıyla söz konusu eğitimleri alan çalışan sayısı ve toplam 
süre hesaplanırken mevcut eğitim programlarının içerisinde ilgili konu 
başlıkları için ayrılan süreler dikkate alınmıştır. Eğitim süreleri hesaplanırken 
İç Denetim Bölümü tarafından düzenlenen eğitim programları içerisinde bu 
alanlarda verilen eğitimlerin süreleri hesaplamaya dâhil edilmemiştir. 

Bağımsız Güvence Raporu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Limited Assurance Report  

To the Management of Zorlu Enerji A.Ş. 

We were engaged by Zorlu Jeotermal Elektrik Üretim Enerji A.Ş. (hereinafter 
“Company” or “Zorlu Enerji”) to provide limited assurance on the “Selected 
Information” as defined in Appendix 1 of this Sustainability Report (hereinafter "the 
Report").  

The report has been prepared by Zorlu Enerji for the year ended 31 December 2020 
and is presented in accordance with Zorlu Enerji’s internally developed reporting 
criteria based on the ‘’core’’ option of GRI Standards published by Global Reporting 
Initiative (‘’GRI’’) as detailed in the Chapter ‘’About the Report’’.  

 Scope and Boundary and Limitations  

The boundary of the report covers Zorlu Enerji’s sustainability performance of its 
operations in Turkey along with exclusions as stated in the ‘’About the Report’’ 
section of this Report. The limited assurance was provided on the economic 
(excluding financial), environment, and social performance indicators and 
information provided by Zorlu Enerji for the year ended 31 December 2020.  

The scope of our assurance is limited to review of the Selected Information listed 
below:  

 

• Zorlu Enerji’s Materiality Assessment  
• Total number of employees 
• Breakdown of employees by gender  
• Number of women in management 
• Unionization ratio (%) 
• Number of employees benefited from maternity leave 
• Number of employees who attended to training on “Anti-Bribery and Anti-

Corruption”, “Principals of Ethics/Business Ethics”, "Human Rights” and 
“Sustainability” and number of training hours 
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Our Responsibilities 

Our responsibility is to carry out a limited assurance engagement and to express a 
conclusion based on the work performed. We conducted our engagement in 
accordance with International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000. 
Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information, issued by the International Auditing and Assurance Standards Board. 
That Standard required that we plan and perform the engagement to obtain limited 
assurance about whether the Selected Information is free from material 
misstatement. We also conducted our engagement in accordance with AA 1000 
Principles for the assurance for the process followed by Zorlu Enerji for its overall 
materiality assessment. 

We apply International Standard on Quality Control 1 and accordingly maintain a 
comprehensive system of quality control including documented policies and 
procedures regarding compliance with ethical requirements, professional 
standards and applicable legal and regulatory requirements.  

We have complied with the independence and other ethical requirements of the 
Code of Ethics for Professional Accountants issued by the International Ethics 
Standards Board of Accountants, which is founded on fundamental principles on 
integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and 
professional behavior.  

Procedures performed  

A limited assurance engagement on Selected Information consists of making 
inquiries, primarily of persons responsible for the preparation of information 
presented in the Selected Information, and applying analytical and other evidence 
gathering procedures, as appropriate. These procedures included: 

• Interviews of management to gain an understanding of Zorlu Enerji’s processes 
for determining the material issues for Zorlu Enerji’s key stakeholder groups.  

• Interviews with senior management and relevant staff at group level and 
selected business unit level concerning sustainability strategy and policies for 
material issues, and the implementation of these across the business 

• Interviews with relevant staff at the corporate and business unit level 
responsible for providing the information in the Selected Information.  

• Comparing the information presented in the Selected Information to 
corresponding information in the relevant underlying sources to determine 
whether all the relevant information contained in such underlying sources has 
been included in the Selected Information. 

• Reading the information presented in the Selected Information to determine 
whether it is in line with our overall knowledge of, and experience with, the 
sustainability performance of Zorlu Enerji.  

• Assessment of data reliability and accuracy. 
 
 
 
 
 

 

 

• Greenhouse Gas Emissions 
o Scope 1 (tCO2e)  
o Scope 2 (tCO2) 
o Scope 3 (tCO2e) 

• Electricity consumption (kWh) 
• Natural gas consumption (m3) 
• Total energy consumed (GJ) 
• Fuel consumption of company vehicles (lt)  
• Total water consumption (m3) 
o Total mains water consumption - Blue (m3) 

• Amount of recycled paper (tons) 
• Amount and types of recycled hazardous waste (tons) 
• Amount and types of recycled non-hazardous waste (tons) 

Our assurance process was subject to the following limitations 

• Verification of the data or information provided at the Zorlu Enerji’s Office 
in Istanbul and other locations stated in the Engagement Letter  

• Verification of data and information covered in the scope of work 

We have not been engaged to:  

• Verify any statement indicating intention, opinion, belief and / or aspiration 
of Zorlu Enerji  

• Determining which, if any, recommendations should be implemented  

Management’s Responsibilities  

Zorlu Enerji’s Management is responsible for the preparation and presentation of 
the Report for the Selected Information in accordance with the Zorlu Enerji’s 
internally developed criteria based on the ‘core’ option of GRI Standards as 
described in Appendix 1 of the Report, and the information and assertions 
contained within it; for determining the Zorlu’s objectives in respect of sustainable 
development performance and reporting, including the identification of 
stakeholders and material issues; and for establishing and maintaining appropriate 
performance management and internal control system from which the reported 
performance information is derived.  

The Management is responsible for preventing and detecting fraud and for 
identifying and ensuring that Zorlu Enerji complies with laws and regulations 
applicable to its activities.  

The Management is also responsible for ensuring that staff involved with the 
preparation and presentation of the description and the Selected Information are 
properly trained, information systems are properly updated and that any changes 
in reporting encompass all significant business units.  
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As per AA1000 AS 2018 principles  

In relation to the Inclusivity principle  

Zorlu Enerji has identified its key stakeholder groups based on the level of influence 
& impact the Company has on these stakeholder groups. Zorlu Enerji has partnered 
with various external stakeholder groups with the objective of enhanced value 
creation. The key concerns by stakeholders and Zorlu Enerji’s response to these 
concerns have been fairly represented in the Report. Zorlu Enerji can consider 
increasing the sample size of the individual stakeholders for its next Sustainability 
Report and consider conducting an introductory workshop for key groups to ensure 
the quality of the responses.  

In relation to the Materiality principle  

Zorlu Enerji has reported on their identified material issues across economic, 
environmental and social aspects. The methodology of materiality determination 
used for the Report considers the perspectives of senior representatives from 
various functions at Zorlu Enerji and various stakeholder groups. The Company has 
responded to the material issues by disclosing its performance in the report. The 
material issues have been reorganized for better communication and stakeholder 
understanding. Zorlu Enerji can consider continuing with this process and works to 
develop a more detailed analysis of the issues that turned out to be critical.  

In relation to the Responsiveness principle  

Zorlu Enerji has identified its various stakeholder groups and the engagement 
mechanism for each of them along with their concerns. Zorlu Enerji responds to 
concerns-raised by stakeholder groups through structured engagement channels at 
periodic intervals. Zorlu Enerji has also provided information on specific actions 
through disclosure of performance. Zorlu Enerji can consider integrating the 
responses of the concerns for the identified material issues in the organization’s 
sustainability strategy and overall governance strategy.  

In relation to the Impact principle  

As of 2020, Zorlu Enerji is on track to achieve its GHG emissions related 
environmental and gender equality related social KPIs. It has set a target to reduce 
its CO2 emissions related to electricity production by 200,000 tons from a 2020 
baseline. Zorlu Enerji has created 2020 goals in keeping with Zorlu Holding’s Gender 
Equality objectives set in line with the Smart Life 2030 vision. In this regard, women 
make up 19% of senior management, 22.4% managers and upper-level employees, 
and 24.4% of white-collar employees. In addition to Zorlu Enerji’s goal of employing 
more women in management, the company aims to increase the rate of women to 
30% in decision mechanisms, boards of directors and senior management of 
companies. Zorlu Enerji supports the 30% Club and its activities. In line with these 
goals, Zorlu Enerji established a Gender Equality Committee composed of male and 
female senior executives. Under the leadership of this committee, Zorlu Enerji will 
continue to improve our work on gender equality. 

 

 

 

 

The procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and 
timing from, and are less in extent than for, a limited assurance engagement, and 
consequently the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is 
substantially lower than the assurance that would have been obtained had a limited 
assurance engagement been performed. 
 

Inherent limitations  

Due to the inherent limitations of any internal control structure it is possible that 
errors or irregularities in the information presented in the Selected Information 
may occur and not be detected. Our engagement is not designed to detect all 
weaknesses in the internal controls over the preparation and presentation of the 
Selected Information, as the engagement has not been performed continuously 
throughout the period and the procedures performed were undertaken on a test 
basis. 

Conclusion 

Our conclusion has been formed on the basis of, and is subject to, the matters 
outlined in this report. 

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our conclusions. 

Based on the procedures performed and the evidence obtained, as described 
above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the 
Selected Information of the Report of Zorlu Enerji for the year ended 31 December 
2020 is not presented, in all material respects, in accordance with the Zorlu Enerji’s 
internally developed reporting criteria as explained in Appendix 1 of the Report 
including adherence to the AA1000 AS (2020) AND AA 1000 Principles of inclusivity, 
materiality, responsiveness and impact.  

In accordance with the terms of our engagement, this independent limited 
assurance report on the Selected Information has been prepared for Zorlu Enerji in 
connect with reporting to Zorlu Enerji and for no other purpose or in any other 
context.  

Under separate cover, we will provide Zorlu Enerji management with an internal 
report outlining our complete findings and areas for improvement. Without 
prejudice to our conclusions presented above, we present some of the key 
observations and areas for improvement below:  
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GRI Içerik Endeksi

GRI STANDARDI BİLDİRİMLER

GRI 101: Temel 2016

GRI 102: Genel Bildirimler 2016

KURULUŞ PROFİLİ

102-1 Kuruluşun adı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

102-2 Birincil markalar, ürünler ve hizmetler Rapor Hakkında, s.12

102-3 Kuruluşun genel merkezinin bulunduğu yer Kurumsal Profil, s.16

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

Şirketler ve Faaliyet Alanları, s.18-20

102-5 Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliği Kurumsal Profil, s.16

102-6 Hizmet verilen pazarlar İstanbul

102-7 Kuruluşun ölçeği Şirketler ve Faaliyet Alanları, s.18-20

102-8 Çalışanlar ve diğer işçiler ile ilgili bilgiler Sosyal Performans Göstergeleri, s.98

102 -8 EU Modül: Toplam işgücü ile ilgili bilgiler Kurumsal Profil, s.16

102-9 Tedarik Zinciri Kurumsal Profil, s.16

102-10 Kuruluş ve tedarik zinciriyle ilgili gerçekleşen değişiklikler
Raporlama Dönemindeki Önemli Gelişmeler, s.24
Tedarik Zinciri, s.82-83
2020 Faaliyet Raporu s.8

102-11 İhtiyati yaklaşım veya ihtiyatlılık ilkesi Risk Yönetimi, s.33-34

102-12 Harici girişimler Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.35-36

102-13 Dernek üyelikleri Ekler, Kurumsal Üyelikler s.96

STRATEJİ

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

102-15 Kilit etkilerin, risklerin ve fırsatların açıklaması Risk Yönetimi, s.33-34

ETİK KURALLAR VE İLKELER

102-16 Değerler, ilkeler, standartlar ve davranış normları Sürdürülebilirlik Politikası, s.36-37

YÖNETİŞİM

102-22 En yüksek yönetişim organının ve komitelerinin bileşimleri Kurumsal Yönetişim, s.28

EKLER

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.

 

 

Restriction of use of our report  

Our report should not be regarded as suitable to be used or relied on by any party 
wishing to acquire rights against us other than Zorlu Enerji, for any purpose or in 
any other context. Any party other than Zorlu Enerji who obtains access to our 
report or a copy thereof and chooses to rely on our report (or any part thereof) will 
do so at its own risk. To the fullest extent permitted by law, we accept or assume 
no responsibility and deny any liability to any party other than Zorlu Enerji for our 
work, for this independent limited assurance report, or for the conclusions we have 
reached. 

 

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 

 

 
 

Şirin Soysal,  

Partner 

İstanbul, 2 August 2021 
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102-33 Kritik konuların en yüksek yönetişim organına iletilmesine ilişkin süreç Kurumsal Yönetim Yaklaşımı s.28

PAYDAŞ KATILIMI

102-40 Paydaş gruplarının listesi Paydaş İletişimi, s.41

102-41 Toplu iş sözleşmesi anlaşmaları Uygun Çalışma Koşulları, s.60

102-42 Paydaşların belirlenmesi ve seçilmesi Paydaş İletişimi, s.41

102-43 Paydaş katılımı yaklaşımı Paydaş İletişimi, s.41

102-44 Kilit konular ve kaygılar Paydaş İletişimi, s.41

RAPORLAMA

102-45 Konsolide bilançolara veya eşdeğer belgelere dâhil edilen bütün kurumlar Şirketler ve Faaliyet Alanları, s.18

102-46 Rapor içeriği ve konu sınırlarının tanımlanması Rapor Hakkında, s.12

102-47 Öncelikli konuların listesi Önceliklendirme Analizi, s.37-39

102-48 Önceki dönem raporuna ait düzeltmeler Önceki dönem raporuna ait bir düzeltme bulunmamaktadır.

102-49 Raporlamadaki değişiklikler Önceliklendirme Analizi s.37-39

102-50 Raporlama periyodu 01.01.2020 - 31.12.2020

102-51 Önceki raporun tarihi 30 Haziran 2019

102-52 Raporlama sıklığı 1 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.109-119

102-56 Dış güvence Bağımsız Güvence Raporu, s.107-108

EKLER

ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER

GRI 200 Ekonomik Standartlar 2016

GRI 201: Ekonomik Performans 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 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 201-1 Üretilen ve dağıtılan ekonomik değer

Ekonomik Performans, s.21
Ekonomik Performans Göstergeleri, s.97

201-2 Iklim 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

GRI 203: Dolaylı Ekonomik Etkiler 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Yerel Toplum ile İlişkiler, s.90-92

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Yerel Toplum ile İlişkiler, s.90-92

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Yerel Toplum ile İlişkiler, s.90-92

203-1 Desteklenen altyapı yatırımları ve hizmetleri Yerel Toplum ile İlişkiler, s.90-92

203-2 Belirgin dolaylı etkiler Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.35-36

GRI 204: Satın Alma Uygulamaları 2016

 103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Tedarik Zinciri İlişkileri, s.82-83

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Tedarik Zinciri İlişkileri, s.82-83

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Tedarik Zinciri İlişkileri, s.82-83

204-1 Belirgin operasyon yerlerinde yerel tedarikçilere yapılan 
harcamaların oranı Tedarik Zinciri İlişkileri, s.82-83

GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Risk Yönetimi, s.33-34

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Risk Yönetimi, s.33-34

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Risk Yönetimi, s.33-34

205-1 Yolsuzlukla ilgili riskler bakımından değerlendirilen faaliyetler Risk Yönetimi, s.33-34

205-2 Yolsuzlukla mücadele politikaları ve prosedürleri hakkında 
iletişim ve eğitim  Risk Yönetimi, s.33-34

GRI 102-55GRI 102-55
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205-3 Teyit edilmiş yolsuzluk vakaları ve alınan önlemler Risk Yönetimi, s.33-34

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.

GRI 300 ÇEVRESEL STANDARTLAR SERİSİ 2016

GRI 302: Enerji 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Enerji Yönetimi, s.48-49

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Enerji Yönetimi, s.48-49

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Enerji Yönetimi, s.48-49

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 302-1 Kurum içi enerji tüketimi Enerji Yönetimi, s.49

302-3 Enerji Yoğunluğu Enerji Yönetimi, s.49

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.

GRI 303: Su ve Atık Sular 2018

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Su Yönetimi, s.50-51

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Su Yönetimi, s.50-51

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Su Yönetimi, s.50-51

303-1 Paylaşılan bir kaynak olan su kaynakları ile etkileşim Su Yönetimi, s.50-51

303-2 Su deşarjı bazlı etkilerin yönetimi Su Yönetimi, s.50-51

GRI 303: Su ve Atık 
Sular 2018 303-3 Su çekimi Çevresel Performans Göstergeleri, s.102-103

303-4 Su deşarjı Çevresel Performans Göstergeleri, s.102-103

303-5 Su tüketimi Çevresel Performans Göstergeleri, s.102-103

GRI 304: Biyolojik Çeşitlilik 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Biyolojik Çeşitlilik, s.53-55

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Biyolojik Çeşitlilik, s.53-55

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Biyolojik Çeşitlilik, s.53-55

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 304-1 Biyoçeşitlilik değeri yüksek olan faaliyet alanları Biyolojik Çeşitlilik, s.53-55

304-2 Aktivitelerin, ürünler ve servislerin biyoçeşitlilik üzerindeki 
önemli etkileri Biyolojik Çeşitlilik, s.53-55

304-3 Koruma altındaki ya da eski haline getirilen habitatlar Biyolojik Çeşitlilik, s.53-55

304-4 Faaliyet alanlarında bulunan kırmızı liste ve ulusal koruma 
listesi türlerin risk seviyesine göre toplam sayısı Biyolojik Çeşitlilik, s.53-55

EKLER

GRI 305: Emisyonlar 2016

 103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.51-53

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.51-53

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s. 51-53

305-1 Doğrudan sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 1) Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.52

305-2 Dolaylı enerji sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 2) Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s. 52

305-3 Diğer dolaylı sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 3) Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s.52

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

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

305-4 EU Modül: Termik (fosil) kaynaklarla yapılan üretime göre 
emisyon yoğunluğu Sera Gazı Emisyon Yönetimi, s. 51-53

305-5 Sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması Sera Gazı Emisyon Yönetimi

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

305-7 EU Modül 2: Termik kaynaklı net üretime göre hava emisyon 
yoğunluğu Hava Emisyonları, s.53

GRI 307: Çevresel Uyum 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Çevresel Yatırım ve Uyum, s.55

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016  103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Çevresel Yatırım ve Uyum, s.55

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Çevresel Yatırım ve Uyum, s.55

307-1 Çevre kanunu ve düzenlemelerine uyulmaması Çevresel Yatırım ve Uyum, s.55

GRI 400 SOSYAL STANDARTLAR SERİSİ 2016

GRI 401: İstihdam 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Çalışanlarımız, s.60-61

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Çalışanlarımız, s.60-61

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Çalışanlarımız, s.60-61

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 401-1 İşe yeni alınan çalışanlar ve çalışan devri Sosyal Performans Göstergeleri, s.99

401-1 EU Modül: İşten ayrılanların ortalama kadroda kalma süreleri Sosyal Performans Göstergeleri, s.100

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

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

401-3 Doğum izni Sosyal Performans Göstergeleri, s.100

GRI 402: İşgücü/ Yönetim İlişkileri 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

GRI 102-55GRI 102-55
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GRI 406: Ayrımcılığın Önlenmesi 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016  103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

406-1 Ayrımcılık vakalarının ve alınan düzeltici
önlemlerin toplam sayısı Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

GRI 409: Zorla veya Cebren Çalıştırma 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016  103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

409-1 Zorla veya cebren çalıştırma vakaları bakımından belirgin 
risk ettiği belirlenen faaliyetler ve tedarikçiler ve alınan önlemler Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

GRI 413: Yerel Toplum 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Yerel Toplum ile İlişkiler, s.90-92

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Yerel Toplum ile İlişkiler, s.90-92

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016  103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Yerel Toplum ile İlişkiler, s.90-92

413-1 Yerel toplum katılımı, etki değerlendirmeleri ve gelişim 
programlarının uygulandığı operasyonların yüzdesi Yerel Toplum ile İlişkiler, s.90-92

413-2 Toplum üzerinde gerçek ve potansiyel olumsuz etkileri olan 
operasyonlar Yerel Toplum ile İlişkiler, s.90-92

GRI 415: Kamu Politikası 2016

415-1 Ülkeye ve alıcıya/lehtara göre
siyasi desteklerin toplam değeri Raporlama Döneminde herhangi bir siyasi destek sağlanmamıştır.

GRI 416: Müşteri Sağlığı ve Güvenliği 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Müşteri İlişkileri, s.86

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Müşteri İlişkileri, s.86

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016  103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Müşteri İlişkileri, s.86

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.

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. 

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

402-1 Operasyonel değişikliklerle ilgili minimum ihbar süreleri Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2018

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları İş Sağlığı ve Güvenliği, s.67

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri İş Sağlığı ve Güvenliği, s.67

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği, s.67

403-1 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi İş Sağlığı ve Güvenliği, s.67

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

İş Sağlığı ve Güvenliği, s.67
Sosyal Performans Göstergeleri, s.101

403-3 İş sağlığı hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği, s.67

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

403-4 İş sağlığına ve güvenliğine çalışan katılımı,
danışma ve iletişim İş Sağlığı ve Güvenliği, s.67

403-5 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği, s.67

403-6 Çalışan sağlığının teşviki İş Sağlığı ve Güvenliği, s.67

403-7 İş ilişkileriyle doğrudan bağlantılı iş sağlığı ve güvenliği 
etkilerinin önlenmesi ve azaltılması İş Sağlığı ve Güvenliği, s.67

403-9 İş kaynaklı yaralanmalar Sosyal Performans Göstergeleri, s.101

403-10 İş kaynaklı hasta vakaları
2018-2019 raporlama döneminde Şirket faaliyetlerinden 
ötürü meslek hastalığı tanısı almış herhangi bir çalışanımız 
bulunmamaktadır.

GRI 404: Eğitim ve Öğretim 2016

 103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Eğitim ve Kariyer Gelişimi, s.66

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Eğitim ve Kariyer Gelişimi, s.66

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Eğitim ve Kariyer Gelişimi, s.66

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 404-1 Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati

Eğitim ve Kariyer Gelişimi, s.66
Sosyal Performans Göstergeleri, s.100-101

404-2 Çalışan gelişimini destekleyen yetenek yönetimi ve yaşam 
boyu öğrenim programları Eğitim ve Kariyer Gelişimi, s.66

404-3 Düzenli performans gelişim değerlendirmelerinden geçen 
çalışan yüzdesi Sosyal Performans Göstergeleri, s.100-101

GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 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

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

405-1 Yönetişim organlarının ve çalışanların çeşitliliği Sosyal Performans Göstergeleri, s.98

405-2 Taban maaş ve kadınların ücretlerinin erkeklere oranı Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

EKLER

GRI 102-55GRI 102-55
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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.53-55

Sosyal Bildirimler

G4-DMA (Eski EU14) - Vasıflı işgücünün devamlılığını sağlamak adına uygulanan 
programlar ve süreçler Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

G4-DMA (Eski EU16) - Şirket çalışanları, yüklenici ve yüklenicilerin sağlık ve 
güvenliği ile ilgili politikalar ve şartlar Çevresel Sorumluluk, s.46-48

EU17 - İnşaat, işletme ve bakım faaliyetlerinde bulunan yüklenici ve yüklenici 
çalışanları tarafından çalışılan gün sayısı İş Sağlığı ve Güvenliği, s.67

EU18 - İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olan yüklenici ve yüklenici 
çalışanlarının yüzdesi İş Sağlığı ve Güvenliği, s.67

G4-DMA (Eski EU19) - Enerji planlaması ve altyapı geliştirme ile ilgili karar alma 
sürecine paydaş katılımı Paydaş İletişimi, s.41-43

G4-DMA (Eski EU20) – Halkın "Yer değiştirme" durumundaki etkilerini yönetmeye 
yönelik yaklaşımlar Yerel Toplum ile İlişkiler, s.90-92

EU22 - Proje türüne göre, fiziksel veya ekonomik olarak yerinden olmuş insan 
sayısı ve ödenen tazminatlar Yerel Toplum ile İlişkiler, s.90-92

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.

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

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

G4-DMA (Eski EU24) - Dil, kültür, okuryazarlık ve engellilik gibi nedenlerden 
kaynaklı olarak güvenli elektrik kullanımı ve müşteri destek hizmetlerine 
erişime yönelik engellerin tespit ve yönetimi için uygulamalar 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.

İnovasyon ve Akıllı Sistemler

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve sınırları Zorlu Enerji ve Akıllı Sistemler, s.70-71

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri Zorlu Enerji ve Akıllı Sistemler, s.70-71

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi Zorlu Enerji ve Akıllı Sistemler, s.70-71

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

Tablo 40: Elektrik Üreticileri Sektör Ek Bildirimleri

GRI STANDARDI BİLDİRİMLER

Enerji Sektörü Bildirimleri

Genel Bildirimler

EU1 - Birincil enerji kaynağına ve regülasyon kapsamına
göre kurulu kapasite dağılımı Çevresel Performans Göstergeleri, s.102

EU2 - Birincil enerji kaynağı ve regülasyon kapsamına
göre net enerji üretimi dağılımı Çevresel Performans Göstergeleri, s.102

EU3 - Konut, endüstriyel, kurumsal ve ticari müşteri hesaplarının sayısı Müşteri İlişkileri, s.86

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.51

Ekonomik Bildirimler

G4-DMA (Eski EU6) - Elektrik erişimini ve güvenilirliğini
sağlamak için yönetim yaklaşımı Yeşil ve Güvenilir Enerji Tedariki, s.55

EU10 - Enerji kaynağına ve regülasyon kapsamına göre, uzun vadede öngörülen 
elektrik talebine karşı planlanan kapasite Yeşil ve Güvenilir Enerji Tedariki, s.55

G4-DMA (Eski EU8) - Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bu faaliyetler için 
yapılan harcamalar/ planlanan yatırımlar Müşteri İlişkileri, s.86

EU11 - Termik santrallerin enerji kaynağı ve regülasyon kapsamına göre 
ortalama üretim verimliliği Enerji Yönetimi, s.49

EU12 - Toplam enerjinin yüzdesi olarak iletim ve dağıtım kayıpları Enerji Yönetimi, s.49

EKLER

GRI 102-55GRI 102-55
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Birleşmiş Milletler Küresel Ilkeler Sözleşmesi (UNGC) Ilerleme Bildirimi

UNGC DÖRT ANA BAŞLIĞI GRI STANDARTLARI BİLDİRİMLERİ SAYFA REFERANSLARI

İnsan Hakları GRI 103-2; GRI 412-1; GRI 412-2; GRI 412-3; GRI 410-1; GRI 
413-1; GRI 413-2 Çalışanlarımız, s.60-62

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

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-63

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

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-63

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

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

Çalışma Standartları
GRI 102-8; GRI 102-41; GRI 202-1; GRI 202-2; GRI 401-1; 
GRI 401-3; GRI 402-1; GRI 404-1; GRI 404-3; GRI 405-1; 
GRI 405-2; GRI 406-1

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61

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.62-63

Çevre

GRI 302-1; GRI 302-2; GRI 302-4; GRI 302-5; GRI 303-5; 
GRI 304-1; GRI 304-2; GRI 304-3; GRI 304-4; GRI 305-1; 
GRI 305-2; GRI 305-3; GRI 305-4; GRI 305-5; GRI 305-6; 
GRI 305-7; GRI 307-1

Çevresel Sorumluluk, s.46-48
Çevresel Performans Göstergeleri, s.102-104

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

İklim Değişikliğinin Ekonomik Performans ve 
Faaliyetlere Etkileri, s.22-23
Çevresel Sorumluluk, s.46-57

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.46-57
Kurumsal Üyelikler, s.96

İlke 9 – Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması özendirilmelidir.

Çevresel Sorumluluk, s.46-57
Ar-Ge, İnovasyon ve Akıllı Sistemler, s.70-79

Yolsuzlukla Mücadele GRI 102-16; GRI 205-1; GRI 205-2; GRI 205-3 Risk Yönetimi, s.33-34

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

EKLER

Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) Ilerleme Bildirimi

İLKELER GRI STANDARTLARI BİLDİRİMLERİ SAYFA REFERANSLARI

İlke 1 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey 
Kurumsal Liderlik Sağlanması GRI 405-1, GRI 405-2 Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-63

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

GRI 202-1; GRI 401-1; GRI 401-3; GRI 405-1; GRI 405-2; 
GRI 406-1

Uygun Çalışma Koşulları, s.60-61 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-63

İlke 3 – Tüm Kadın ve Erkek Çalışanların Sağlık, Güvenlik 
ve Refahının Sağlanması GRI 403-2; GRI 406-1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-63

İlke 4 – Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim 
Olanaklarının Desteklenmesi GRI 404-1; GRI 404-3 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-63

Gerçekleştirilen Toplumsal Yatırımlar, s.92

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

GRI 103-1; GRI 103-2; GRI 103-3; GRI 204-1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-63

İlke 6 – Toplumsal Girişimler ve Savunuculuk 
Çalışmalarıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi GRI 413-1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-63

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

GRI 103-1; GRI 103-2; GRI 103-3; GRI 405-1; GRI 405-2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, s.62-63






