
bir yatırım ile ilerliyoruz. Bu yatırımlarımızı her zaman 
olduğu gibi, kurumsal olarak veya projelerimizle 
gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk ve gönüllülük 
çalışmalarıyla desteklemeye devam edeceğiz.

Başarılarımızın temelinde çalışanlarımızın 
yeteneklerinin, bağlılıklarının ve özverilerinin yattığının 
ve ilerlememizin anahtarının “insanlarımız” olduğunun 
bilincindeyiz. Tüm bu faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, 
hiçbir çalışanımızın en küçük bir kaza veya sağlık 
sorunu yaşamaması bizim için en büyük öncelik. 
Bu doğrultuda kurduğumuz ve sıfır kaza hedefiyle 
yönettiğimiz iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin, 
ISO 45001:2018 standardına geçişini başarıyla 
tamamladık. Kaza/olay sayıları ve sıklık oranlarındaki 
başarımızı 2019 yılında da devam ettirdik. Önceleri 
sınıf eğitimleri ile faaliyetlerini sürdüren ENKA 
Akademi’de ise online eğitim yönetimi platformu LMS’i 
aktif hale getirdik. Böylece proje eğitimlerine ek olarak, 
Akademi eğitimlerini de lokasyondan bağımsız tüm 
çalışanlarımıza ulaştırmaya başladık ve 2019 yılında 
900.000 insan-saate ulaşan eğitim gerçekleştirdik. 

Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda 
gerçekleştirdiğimiz ve etkili bir geri bildirim aracı 
olan çalışan bağlılığı anketini, bu yıl da bağımsız bir 
araştırma şirketi aracılığıyla gerçekleştirdik. Tüm ENKA 
grubunu dahil ettiğimiz ankette, ENKA ve iştiraklerinde 
genel çalışan bağlılık oranının %90 seviyesini 
koruduğunu, ENKA İnşaat oranının ise %2 oranında 
yükselerek yine %90 seviyesine ulaştığını görmenin, 
gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmaların en değerli 
meyvesi olduğunu düşünüyorum. 

Bütün bu çalışmalarımız süresince, şirketimizin, 
çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın tüm 
bilgilerini korumanın sorumluluğunu taşıyoruz. 
Bu sorumluluğumuzun bilinciyle bilgi güvenliği 
yönetim sistemimizi daha da güçlü kılmak adına, 
sistemimizi ISO 27001 standardı ile uyumlu hale 
getirme çalışmalarımızı 2019 yılında tamamlamış 
bulunmaktayız. 

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörleri, iş alanlarımızı 
göz önünde bulundurarak, en büyük sorumluluğu 
ve en değerli görevi, gelecek nesilleri yetiştirdiğimiz 
ENKA Okulları’nın üstlendiğini söyleyebilirim. Tüm 
okullarımız sahip oldukları üstün eğitim kaliteleri 
ve elde ettikleri başarılarla öne çıkmaya devam 
ediyorlar. Öğrencilerimizin sürdürülebilirlik konusunda 
üstlendikleri görevleri ve bilinçlerini, gerçekleştirdikleri 
çalışmaları ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Departmanımız 
ile yürüttükleri projeleri gördükçe, gelişimlerine 
katkı sağladığımız bu sorumlu genç bireylerle gurur 
duyuyoruz. 

Gelecek nesillerle ilgili sorumluluğumuzu asla ENKA 
Okulları ile sınırlı görmüyoruz! Yeterli fiziki imkanlara 
sahip okullarda, kaliteli bir eğitimin her çocuğun 
hakkı olduğu inancıyla, tüm grup şirketlerimizle 
mümkün olduğunca okulların fiziki ihtiyaçlarına destek 
olmaya çalışıyoruz. Üniversite eğitimine devam eden 
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öğrencilere çeşitli yurt içi ve yurt dışı staj imkanları 
sağlayarak ve üniversite öğrenci topluluklarını 
destekleyerek, geleceğin profesyonellerine yatırım 
yapıyoruz. 

ENKA’yı bugünlere taşıyan ve sektöründe öne çıkartan 
en önemli özelliklerinden birinin; çalışanlarının 
ENKA’yı önce bir aile, ardından bir “Okul” olarak 
tanımlaması olduğuna inanıyorum. Bu “Okul” sıfatının, 
mühendisliğin temelinde yer alan araştırma ve çözüm 
geliştirme unsurlarını kendine misyon edinmiş bir 
kurum kültürü ile kazanıldığının bilincindeyiz. Bu 
doğrultuda Tasarım ve AR-GE Merkezlerimiz, 80 milyon 
TL’ye ulaşan yatırımlarımız ve deneyimli kadromuz ile 
mühendislik mesleğine hizmet ve katkılarımızı arttırarak 
sürdürüyoruz. 

5 kıtada, 18 ülkede, 20.000’den fazla çalışanımız, 
tüm iştiraklerimiz, projelerimiz, okullarımız ve 
vakfımızla, insana ve doğaya saygılı olmaya ve tüm 
faaliyetlerimizde şeffaf ve hesap verebilir yönetim 
anlayışı ile hareket etmeye devam edeceğiz. Bunu 
yaparken toplumlar ve tüm paydaşlarımız için değer 
yaratma ve paydaşlarımızla beraber büyüme ve gelişme 
hedefimizden ödün vermeyeceğiz. 

ENKA’nın sürdürülebilirlik yolculuğu, her zamankinden 
daha güçlü bir şekilde gelişerek devam ediyor. Tüm 
paydaşlarımıza, katkıları, önerileri ve destekleri için tüm 
ENKA ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum.  

          Mehmet Tara
Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı

RAPOR HAKKINDA
ENKA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ KAPSAMINDA 2019 YILI İÇERİSİNDE YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU 
TÜM FAALİYETLERİNİ VE PERFORMANSINI, PAYDAŞLARI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYAN ÖNCELİKLİ 
KONULAR KARŞISINDAKİ TUTUMUNU VE YAKLAŞIMINI, GELECEK DÖNEM HEDEFLERİNİ 
ENKA’NIN ÜÇÜNCÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU OLAN ‘‘2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’’ 
İLE TÜM PAYDAŞLARININ DİKKATİNE SUNMAKTADIR. 

ENKA Sürdürülebilirlik Raporu yıllık olarak yayımlanmaktadır ve bu rapor, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri 
arasında yürütülen çalışmaları kapsamaktadır. ENKA 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, bir önceki yıl olduğu gibi ENKA 
Merkez Ofis, ENKA’nın Türkiye ve yurt dışındaki iştirakleri ve projeleri ile ENKA Vakfı verilerini ve çalışmalarını 
kapsamaktadır. Raporun “Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği” ve “Su Yönetimi” başlıkları ENKA Merkez Ofis, 3 ENKA 
İnşaat Projesi, Çimtaş (Çelik ve Boru), ENKA Enerji (tüm santraller), ENKA Pazarlama, ENKA Vakfı (ENKA Okulları 
Kocaeli, ENKA Spor Kulübü, ENKA İstinye Kampüsü ve ENKA Sanat) ve ENKA Gayrimenkul Birimleri’ni (CCI, ENKA 
TC, MKH) kapsamaktadır. 2018 yılı raporuna kıyasla raporun “Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği” ve “Su Yönetimi” 
başlıklarının kapsamındaki ENKA İnşaat projesi sayısı 1 adet arttırılarak 3’e çıkartılmıştır. 

Bu rapor, GRI Standartları: Temel seçeneğine uyumlu olarak hazırlanmıştır. Raporun sonunda ENKA’nın hayata 
geçirdiği faaliyetlerin raporun hangi kısımlarında yer aldığı, GRI İçerik Endeksi ve imzacısı olunan Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) Endeksi’ndeki 10 küresel ilke doğrultusunda gösterilmektedir.

ENKA 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı dilde hazırlanmıştır. Rapor dış denetimden 
geçmemiştir. 

ENKA, sürdürülebilirlik yönetimi kapsamında iki yılda bir sürdürülebilirlik önceliklerini güncellemek amacıyla 
önceliklendirme analizi gerçekleştirmektedir. 2019 yılında gerçekleştirilen önceliklendirme analizi süreci, çıktıları ve 
bir önceki raporlama dönemine kıyasla yaşanan değişiklikler raporun “Sürdürülebilirlik Önceliklendirme Süreci ve 
Paydaş Katılımı” başlığı altında sunulmaktadır. Bu rapor, güncellenen öncelikli sürdürülebilirlik konuları doğrultusunda 
hazırlanmıştır. 

ENKA 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’na ilişkin her türlü soru, geri bildirim ve öneriler sustainability@enka.com 
adresine iletilebilir.
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