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ENKA, faaliyet gösterdiği bölgelerde yaşayan yerel 
toplulukların endüstriyel gelişimden yararlanmalarına 
ve sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerine katkıda 
bulunma hedefiyle, bu bölgelerde toplumsal yatırımlar 
gerçekleştirmekte, olumlu ve kalıcı varlık sağlamayı, 
topluma olumlu bir miras bırakmayı hedeflemektedir.

Hedefler doğrultusunda, önemli bir kısmı ENKA Vakfı 
tarafından yürütülen çalışmalar ile ENKA, 2018 yılında 
65,57 milyon TL gönüllü toplumsal yatırım gerçekleştirmiştir.

ENKA BİRİMİ AÇIKLAMA YATIRIM TUTARI ÜLKE EĞİTİM SPOR SAĞLIK SOSYAL ÇEVRE

ENKA Enerji, ENKA İnşaat ve Çimtaş Ege Orman Vakfı Şarık Tara Hatıra Ormanı Fidan Bağışı 50.000 TL Türkiye

ENKA İnşaat

İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Sponsorlukları 44.500 TL Türkiye

SEED 2018 “Breaking Chains” Gala Platin Sponsorluk 15.000 ABD Doları ABD / Irak

Türk Eğitim Vakfı 10.650 TL Türkiye

Doğal Hayatı Koruma Vakfı 5.000 TL Türkiye

Göcek Şarık Tara – Atatürk’ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası 5.000 Euro Türkiye

Cimtas Boru

Ovaakça Şarık Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75.610 TL Türkiye

Yelken Eğitimi 34.830 TL Türkiye

Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yardımı 8.202 TL Türkiye

Cimtas Boru / Çimtaş Çelik Türk Eğitim Vakfı Bağışı 6.900 TL Türkiye

Çimtaş Çelik Türk Kızılay Derneği Bağış 1.500 TL Türkiye

ENKA Enerji

Çeşitli Sosyal Yardımlar 28.185 TL Türkiye

ODTÜ Geliştirme Vakfı Bağış 5.000 TL Türkiye

Taşkısığı Köyü Spor, Eğitim ve Sosyal Yardımları 74.313 TL Türkiye

CCI ENKA Okulları Uluslararası Robot Yarışması 5.000 ABD Doları Türkiye

ENKA Systems İTÜ - MHK Design Together 2019 Yarışması Sponsorluğu 10.000 TL Türkiye

ENKA TC

Çeşitli Sosyal Yardımlar 51.358 ABD Doları Rusya

St. Mary Magdalene Vakfı 15.964 ABD Doları Rusya

Çocuk Bakımevi Bağışı 7.982 ABD Doları Rusya

ENKA Vakfı

Genel Bağışlar ve Proje Destekleri 1.873.695 TL Türkiye

Kocaeli Okulu Eğitim Masrafları 14.805.824 TL Türkiye

Eğitim Harcamaları / Öğrenim Bursları 21.853.832 TL Türkiye

Okul Yatırım Harcamaları 7.864.942 TL Türkiye

ENKA Spor Kulübü 17.045.616 TL Türkiye

Kültür ve Sanat Yardımları 1.220.026 TL Türkiye

ENKA Vakfı çatısı altında; ENKA Spor Kulübü, 1996 yılında faaliyete geçen ENKA Okulları 
Istanbul, 1999 depreminden hemen sonra faaliyete geçen ve depremden etkilenen çocuklara 
eğitim hizmeti sunmak üzere kurulan ENKA Okulları Adapazarı, 2008 yılında Kocaeli’nde 
faaliyete geçen Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2014 yılında yine Kocaeli’nde 
faaliyete geçen Özel ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi ve ENKA Kültür Sanat birimleri bulunmaktadır. 
Tüm birimler ve mensupları, bu birikimin sunduğu olanakları toplumun geniş kesimlerine 
yaymak ve paylaşmak için çalışmaktadırlar.

ENKA VAKFI VE DIĞER TÜM 
BIRIMLERI ILE ENKA, EĞITIM, 
SAĞLIK, SPOR, SOSYAL VE 
ÇEVRE OLMAK ÜZERE 5 ALANDA 
TOPLUMSAL YATIRIMLAR 
GERÇEKLEŞTIRMEKTEDIR.
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TOPLUMLARIN ALTYAPI VE ÜSTYAPI 
İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI

ENKA, 45 FARKLI ÜLKEDE 
GERÇEKLEŞTIRDIĞI 500’ÜN 
ÜZERINDE PETROL, GAZ 
VE PETROKIMYA, ELEKTRIK 
SANTRALLERI, ALTYAPI 
VE BINA PROJELERI ILE 
KURULDUĞU GÜNDEN 
BU YANA 400 BINDEN 
FAZLA INSANA ISTIHDAM 
SAĞLAMIŞ VE ÇOĞU ZORLU 
COĞRAFYALARDA OLAN 
BIRÇOK YEREL EKONOMININ 
GELIŞIMINE KATKI 
SAĞLAMIŞTIR. 

ENKA 1970’lerde başladığı elektrik santralleri tasarımı 
ve inşası projelerinde edindiği geniş tecrübesi ile büyük 
bir bölümü kalkınmakta olan ülkelerde olmak üzere pek 
çok proje gerçekleştirmiş ve bu ülkelerin gelişmelerinin 
önündeki büyük engellerden biri olan enerji yetersizliğinin 
önüne geçilmiştir. ENKA’nın elektrik santrallerindeki 
bugüne kadarki tecrübesi aşağıda özetlenmiştir:

• Toplam kurulu gücü 4.070 MW olan 6 tane Termik 
Elektrik Santrali

• Toplam kurulu gücü 14.296 MW olan 13 tane Doğal 
Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali

• Toplam kurulu gücü 4.166 MW olan 8 tane Basit 
Çevrim Elektrik Santrali

Bu projeler arasında ENKA’yı Türkiye’nin en büyük özel 
sektör elektrik üreticisi konumuna getiren Adapazarı, 
Gebze ve İzmir Santralleri de yer almaktadır. Adapazarı ve 
Gebze Santralleri 2002 yılında, İzmir Santrali ise 
2003 yılında devreye alınmış, 3 santralin inşaat 
süreçlerinde 7 binden fazla çalışan istihdam edilmiştir. 
Santrallerin 16 yıllık ticari işletme dönemleri boyunca 
430 milyar kilovat saatin üzerinde elektrik enerjisi 
üretilmiş, yıllık 32 milyar kilovat saatlik üretim kapasitesi ile 
Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin %11’i karşılanmıştır.

%11’i
karşılanmıştır.

YILLIK 32 MİLYAR 
KİLOVAT SAAT 

ÜRETİM KAPASİTESİ 
İLE TÜRKİYE ENERJİ 

TÜKETİMİNİN

Santrallerin teknik altyapıları ve uygulanan işletim 
sistemleri, maksimum üretim verimliliği ve minimum 
çevresel etki hedefiyle mümkün olan en güncel 
teknoloji ile desteklenmektedir ve bu alandaki 
performanslarıyla dünyada örnek gösterilen yatırım 
projeleri arasında yer almaktadır. 

ENKA, Türkiye’de gerçekleştirdiği santral projelerinde 
kazandığı tecrübe ile savaş sonrası toparlanma 
döneminde olan Irak’ta birçok enerji projesini 
tamamlamış ve bu santraller ile Irak şebekesine 
4 bin MW’tan fazla enerji sağlanmıştır. Bu projeler 
gerçekleştirilirken yerel personel istihdam edilerek 
bölge halkına iş imkânı sağlanmış, yerel tedarikçiler 
desteklenerek bölgede sektörün ve ekonominin 
canlandırılmasına katkıda bulunulmuştur. 

ENKA’nın yerel ekonomilere katkı sağlama yaklaşımının 
bir diğer örneği de 1993 yılından beri mühendislik 
ve inşaat faaliyetlerini sürdürdüğü Kazakistan, Tengiz 
projeleridir. Bu projelerde %92’ye varan oranda 
yerel (Kazak) çalışan istihdam edilmiş ve bu oran, işin 
başlangıcından bu yana %70’in altına düşmemiştir. 
Bu bölgede çalışmaya başlanmasından bu yana 20 binin 
üzerinde Kazak personel doğrudan istihdam edilmiş, 
çalışma alanları doğrultusunda teknik ve idari becerilerini 
geliştirebilecekleri eğitim imkânları sağlanmıştır. Burada 
devam eden faaliyetler süresince 100’ün üzerinde alt 
yüklenici firma ile çalışılarak yaklaşık 10 bin yerel personele 
de istihdam sağlanmıştır. Bu projeler süresince çalışanlara 
verilen 1,2 milyon insan-saati aşkın eğitim sayesinde 
başlangıçta çoğu tecrübesiz olan yerel personel, yetkin ve 
tecrübeli çalışanlara dönüştürülmüştür. 

ENKA Enerji

100’DEN FAZLA
ALT YÜKLENİCİ İLE, 

10 BİN
YEREL PERSONELE İSTİHDAM,

1,2 MİLYON
İNSAN-SAAT EĞİTİM
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Şirketin Bina Projeleri iş kolunda özellikle Rusya 
Federasyonu, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkeleri 
ve Afrika’da gerçekleştirilen kentsel gelişim projeleri, 
hastane binaları, havalimanı projeleri, fabrikalar ve 
üretim tesisleri ile ilgili ülkelerdeki temel ihtiyaçların 
giderilmesi için çalışılmış, yerel personel istihdamı ve yerel 
tedarikçilerin desteklenmesiyle yerel ekonomilere katkı 
sağlanmış ve bu ülkeler kaliteli ve güvenli mühendislik 
uygulamaları ile tanıştırılmıştır.

ENKA’nın Altyapı Projeleri iş kolunda otoyol, köprü ve 
tünel projeleriyle geçmişi 1958 yılına kadar uzanmaktadır. 
1970’lerde İstanbul ve Ankara’yı birbirine bağladığı 
için büyük bir önem taşıyan Anadolu Otoyolu Projesi’ni 
takiben ENKA, Doğu Avrupa’da sırasıyla Hırvatistan, 
Romanya, Arnavutluk ve Kosova’da otoyol projeleri 
tamamlamıştır. ENKA’nın tamamlamış olduğu projeler 
sayesinde bu bölgeler yeni ulaşım kanallarına ulaşmıştır 
ve ticaret ve turizm alanındaki gelişmelerle beraber 
ekonomileri desteklenmiştir. 

Tüm ENKA projeleri faaliyet gösterdikleri bölgelerin 
altyapısal ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk 
ve gönüllülük projeleri de gerçekleştirmeye özen 
göstermektedir. Örneğin; Kazan’da devam eden TAIF İş 
Merkezi Projesi’nde, şantiye yakınlarında bulunan parkın 
çevre sakinleri tarafından rahat kullanımını sağlamak ve 
parka erişimi kolaylaştırmak için yaya geçidi iyileştirme 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Tengiz 3GP

TENGİZ PROJELERİNDE

%92’YE VARAN

YEREL
ÇALIŞAN İSTİHDAMI
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Benim için ENKA’lı olmak ülkeye hizmet etmek demektir. 
1976-77 yılları Türkiye’nin enerji sıkıntısında olduğu yıllardı. 
Türkiye’nin kurulu gücü 4.760 MW’dı.

Türkiye Elektrik Kurumu’nda (TEK) müdür yardımcısı 
olduğum 1981-84 yılında Hamitabat Santrali’nde ENKA’nın 
kontrolörlüğünü yaptım. Orada Şarık Ağabey (Tara) ile tanıştım. 
Şarık Tara ekiplerine “Santral bir an önce tamamlansın, ülkedeki 
enerji kesintileri son bulsun. Zarar edeceksem ben ederim” 
derdi. İlk defa özel sektördeki bir kişinin kendi şirket menfaatini 
düşünmeden ülke menfaatini düşündüğüne şahit oldum, bu 
bana inanılmaz bir heyecan verdi. O santral öngörülen zamandan 
önce biten ilk proje olarak TEK tarihine geçti ve Türkiye’nin 
karanlığına son verdi. ENKA felsefesini de ben orada tanıdım.

TEK’ten ayrılacağımda Şarık Tara aradı ve özel sektörde 
çalışarak da ülkeye hizmet edebileceğimi söyledi. Şirket 
menfaatini geride tutup, ülke menfaatini ön planda tutan 
yaklaşımını gördüğüm bir şirketti ENKA ve ENKA’lı olmaya 
karar verdim. 

ENKA Santrallerinde sistemi 2003’te ticari olarak işletmeye 
başladık. Gençlerden oluşan ekibimizi eğittik ve yetiştirdik. 
Gençlerimiz Bechtel ekipleri ile hands-on çalışmalar yaparak, 
inanılmaz başarılara imza attılar. %85’i yeni mezundu 
çalışanlarımızın. 

Şarık Tara ve Sinan Tara mühendisliğe çok önem veriyordu. 
Mühendisliğin gelişimine her zaman yatırım yaptılar. 
Petrokimya tesisleri ve elektrik santralleri ile mühendislik 
kalitemizi ortaya koymamız gerektiğini söylediler.

Yaptığımız işi herkesten farklı yapmamız gerektiğini, yoksa 
sıradan olacağımızı Şarık Tara’dan öğrendim. 

ÇGS’nin baretle ayakkabı olmadığını, ÇGS’nin bir değer 
olduğunu anladık ve uluslararası uygulamaları görüp, 
değerlendirerek tüm işlerimizin odağına aldık. Tüm 
çalışanlarımızın kafasında yer eden ÇGS anlayışı ile ÇGS 
süreçlerini içselleştirdik. Hizmet aldığımız alt yüklenicileri de, 
iş ortaklarımızı da bu konudaki politika ve eğitimlerimizle 
geliştirdik.

Hedefimiz her zaman; işi en iyi şekilde yapmak oldu. Önce 
yaptığımız işte mutlu olacağız, sonra bu durum yaptığımız 
işe yansıyacak. Kaliteli ve zamanında iş yapmak ve insanların 
taleplerini en iyi şekilde karşılamak için çaba sarf ettik.

“YAPTIĞIMIZ İŞİ HERKESTEN FARKLI 
YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ, YOKSA SIRADAN 
OLACAĞIMIZI ŞARIK TARA’DAN ÖĞRENDİM.”

Tüm işlerimizde insanların taleplerini dinledik, sorunlara 
baktık, sahada teknik yol göstericiliği yaptık. İnsana dokunduk, 
motivasyonlarını artırdık bu da yaptığımız işe pozitif yansıdı.

Yaptığımız işlerin çevresel boyutunu her zaman önemsedik. 
Atıkları minimize etmek, devletin öngördüğü kurallara 
göre bertarafını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasında. 
Santrallerin her yerinde tehlikeli/tehlikesiz atıklar için toplama 
ve depolama alanları vardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
öngördüğü kurallar çerçevesinde atıkların bertarafını 
yapıyoruz.

İzmir ve Adapazarı’nda su kullanımını minimize etmek için 
yatırımlar yaptık. Soğutma suyunu İzmir’de Petkim’in yaptığı 
tesisten alıyorduk. Bu suyun kıymetini anlayınca deniz 
suyundan desalinasyon sistemi ile soğutma suyu elde ettik.

Baca gazı emisyonlarını minimize etmek için AGP yatırımı 
yaptık. 

ENKA Enerji ayrıca civar köylerin eğitimine katkıda 
bulundu. Okullara, camilere ve sağlık ocaklarına yatırım 
yaptı. Üniversiteler ile ilişkiler geliştirdik, dersler vererek 
tecrübelerimizi paylaştık. Sakarya Üniversitesi’nden öğrenciler 
getirdik tesisimizi açtık, İzmir’de de aynı çalışmaları yürüttük.

Bir sürü kaliteli insan yetiştirdik. Şarık Tara’nın işe alın dediği 
genç mühendisleri katma değer olarak ülkemize kazandırdık. 

Şarık Tara yerel firmaları desteklememizi isteyince, yerel 
tedarikçilere projelerimizde fırsat verdik, gelişim olanağı 
tanıdık. Bu firmalardan 4 tanesi bugün uluslararası ölçekte iş 
yapıyorlar. 

Bugün bünyesinde 84 mühendisi bulunan, 160’a yakın 
Meslek Yüksek Okulu mezunu çalıştıran kaliteli bir ekibe 
sahibiz. Bu ekip ENKA’nın geleceğidir. Bu ekibe sahip 
olduğumuz müddetçe lider olmaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilirlik felsefe olarak her zaman iş yapış  
süreçlerimize dahildi. ENKA’ya geldiğimizden beri uygulamaya 
aldık ve çalışmayı ibadet bildik.

Bir çok mühendis yetiştirdik, bir çok firma geliştirdik ve 
bununla gurur duyuyoruz.

Tahsin Kösem 
ENKA Santralleri Müdürü

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ



MÜHENDİSLİK MESLEĞİNİN GELİŞİMİNE KATKI

Mühendislik, kişi ve toplumların işlerini kolaylaştıran, bu 
çalışmayı yaparken de gerekli tüm bileşenleri tasarlayan, 
üretimi gerçekleştiren ve sürekliliğini sağlayarak, 
toplumların teknolojik ve ekonomik gelişimlerine öncülük 
eden bir meslektir. Aynı zamanda, mühendislik; doğadaki 
kaynakları ve olayları insanlığa daha fazla fayda sağlamak, 
insanların ve toplumların sorunlarına teknik çözümler 
sunmak amacıyla, temel bilimlerin ilkeleri doğrultusunda; 
ürün, yöntem, sistem, yenilik ve teknoloji araştıran, 
planlayan, projelendiren, üreten bir meslek, uygulamalı bir 
bilim dalıdır. 

Mühendisliğin niteliği ve etkileri göz önünde 
bulundurulduğunda, mühendis; meslek etik ilkelerine uygun 
hareket ederek çalıştığı kuruma karşı sorumluluklarını yerine 
getirirken, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya 

yaratma ilkesinden hiçbir zaman ayrılmamalı, mühendislik 
çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda şekillendirmelidir. 

ENKA, çalışanlarının teknik bilgi ve becerilerini 
geliştirmekte, kendilerini sürekli yenileyebilmeleri ve 
değişen ve sürekli gelişen teknolojiyi takip ederek uyum 
sağlayabilmeleri için gereken altyapıyı kurmakta ve mesleki 
eğitimlerin şirket içerisinden verilmesini sağlamaktadır.

ENKA, mesleğin sürdürülebilirliğinde katkısı olabilecek 
paydaşları bir araya getirerek sektördeki gelişmelerin, iyi 
örneklerin ve sorunların tartışıldığı ortamlar oluşturulmasına 
ve her yönden başarılı mühendislerin yetiştirilmesine 
katkı sağlamakta, hem şirket hem de toplum gelişimini 
amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için 
mühendislere çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
Doğal ve kültürel çevrenin zarar görmesi, toplumların yenilik 
olarak kendilerini geliştirememesi, birey ve toplum sağlığının 
ve hatta yaşamlarının tehlikeye atılması gibi çok ciddi risklerin 
bertaraf edilmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Bu bağlamda, mühendislik mesleğinin gelişimine katkı 
çalışmaları kapsamında, ENKA raporlama dönemi içerisinde, 
detayları aşağıda sunulan faaliyetleri gerçekleştirmiştir:

STAJYER MÜHENDİS İSTİHDAMI

Raporlama dönemi içerisinde toplam 138 mühendis - mimar 
stajyer personel istihdam edilmiş, stajyerlerin tamamına 
staj dönemleri boyunca ENKA mühendislik projeleri ve 
çalışmaları hakkında uygulamalı eğitimler verilmiş, böylelikle 
kendilerini mühendislik uygulamalarında geliştirme ve iş 
tecrübesi kazanabilmelerine fırsat tanınmıştır. Bunun yanı 
sıra; 60 yıllık mühendislik faaliyetlerinin neticesinde kazanılan 
ENKA kurumsal bilgisinin, mühendislik bilgi ve tecrübelerinin 
stajyerlere aktarılması sağlanmıştır. ENKA grup şirketlerinde 
raporlama yılı içerisinde kabul edilen toplam stajyer öğrenci 
sayısı 400’ü bulmaktadır. 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARIYLA İŞ BİRLİKLERİ

ENKA sürdürülebilirlik çalışmalarını yaygınlaştırmak ve 
mühendislik mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla öğrenci topluluklarına destek olmaktadır. 
2018 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliğe 
Hazırlık Kulübü tarafından, İTÜ ve diğer üniversitelerden 
öğrencileri şirketlerle bir araya getirmek amacıyla 
düzenlenen CivilCon etkinliğinin gümüş sponsorluğunu 
ENKA üstlenmiştir. 

Yine 2018 yılında ENKA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
BEST (Board of European Students of Technology) Ankara 
Topluluğu tarafından organize edilen EBEC (European BEST 
Engineering Competition) mühendislik yarışmasının malzeme 
ve ödül sponsorluğunu üstlenmiştir. 

Sponsorluk desteklerinin yanı sıra ENKA, ODTÜ ve Boğaziçi 
Üniversitesi kariyer günlerine katılarak öğrenciler ile bir araya 
gelmiştir.

ENKA, MESLEKI YENILIKLERI TAKIP 
EDEN, BILGISINI KURUMSAL BILGIYE 
DÖNÜŞTÜREBILEN, MÜHENDISLIK 
BILGI VE BECERILERINI BULUŞ VE 
INOVASYON ILE ULUSLARARASI 
TOPLUMA KATKI SAĞLAYACAK 
YÖNDE GELIŞTIREN MÜHENDISLERIN 
YETIŞTIRILMESINI HEDEFLEMEKTEDIR. 

Bağdat Besmaya Kombine Çevrim Elektrik Santrali

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU - 2018

85

84

TOPLUMU KALKINDIRMAK GRI 203-1, 203-2, 413-1

GRI 203-1, 203-2, 413-1



TASARIM MERKEZİ

ENKA, KURULUŞUNDAN BU 
YANA GERÇEKLEŞTIRDIĞI 
TASARIM VE MÜHENDISLIK 
FAALIYETLERINI, BU ALANLARDA 
GERÇEKLEŞTIRILEN YENILIKLERI 
VE TEKNOLOJIK GELIŞMELERI 
TAKIP EDEREK SÜREKLI 
GELIŞTIRMIŞ; ARAŞTIRMA, 
GELIŞTIRME, INOVASYON 
VE BULUŞ ÇALIŞMALARINA 
ODAKLANMIŞ VE BU 
DOĞRULTUDA BILIM, SANAYI 
VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI 
TARAFINDAN LISANSLI TASARIM 
MERKEZI’NI 2016 SENESINDE 
KURMUŞTUR.

ÇİMTAŞ

Çimtaş, ENKA Okulları’nın, öğrencilerini meslekler hakkında 
bilgilendirmek amacı ile her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği 
“Meslekler Günü Etkinliği”ne 2018 yılında da katılmıştır. 
Özel ENKA Teknik Okulları’nda gerçekleşen etkinliğe 
Cimtas Boru YBS Uygulama Geliştirme Şefi Yalçın Özkan 
konuşmacı olarak katılmış, bilgisayar mühendisliği mesleği iş 
süreçleri ve iş olanakları hakkında öğrencilere bilgi vermiştir.

ENKA SYSTEMS

ENKA Systems mühendislik mesleğinin gelişimine katkı 
çalışmaları kapsamında 2018 yılında, İTÜ’de İnşaat 
Yönetiminde Bilişim yüksek lisans öğrencilerine “Building 
Information Modelling & Integrated Projects Production” 
dersinde BIM entegreli EDMS (Küresel Doküman 
Yönetim Sistemi) yazılımı ve sektörde kullanım alanları 
hakkında bilgi vermiştir. ENKA Systems ayrıca Kasım 2018 
tarihinde başlayan ve Mart 2019’a kadar devam eden 
İTÜ - Mühendisliğe Hazırlık Kulübü tarafından düzenlenen 
Design Together 2019 Yarışması’nın sponsoru olmuştur. 
ENKA Systems 2018 yılı Aralık ayında ise İTÜ’de Yapı 
İşletmesi yüksek lisans öğrencilerine “Cost Control” 
dersinde EGFS, EGPS ve EGVN yazılımları ve sektörde 
kullanım alanları hakkında bilgi vermiştir.

Altyapı, inşaat, mimari ve endüstriyel projelere yönelik 
tasarım ve mühendislik çalışmalarında; üniversiteler, 
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
Kurumu), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, yerel ve uluslararası özel tasarım 
ve mühendislik kurumları ile iş birlikleri gerçekleştirmiş, 
mühendisliğin gelişimi için sürdürülebilir katkılar 
sağlamayı bir ilke olarak benimsemiştir. 

ENKA İnşaat Tasarım Merkezi, raporlama dönemi 
içerisinde, 101’i tasarımcı olmak üzere toplam 147 kişilik 
kadrosu ile yürüttüğü araştırma-geliştirme çalışmaları, 
yeni üretim teknolojileri tasarımı, proje tasarım ve 
mühendislik faaliyetlerinde inovasyon, ve iyileştirilmiş 
zaman-maliyet-performans optimizasyonu için tasarım 
yenilikleri ile mühendisliğin gelişimine çok değerli katkılar 
sağlamaktadır. 

ENKA, CSI SAP 2000, ETABS, AutoCad, Navisworks, 
Aveva, ve Tekla başta olmak üzere, toplam 56 lisanslı 
tasarım ve mühendislik programı ile çalışmalarını etkili 
ve güvenilir bir şekilde sürdürmektedir. Bu bağlamda, 
raporlama dönemi içerisinde, Tasarım Merkezi 
tarafından 9 projenin tasarım ve mühendislik çalışmaları 
tamamlanmış, 10 projede de devam edilmiştir. Bu 
projelerin tasarım ve mühendislik çalışmalarına ilişkin, 
toplam yaklaşık 12 milyon TL harcama gerçekleşmiştir. 

ENKA OKULLARI KOCAELİ

2018 yılında ENKA Okulları Kocaeli Endüstriyel Otomasyon 
Bölümü öğretmenleri tarafından Kocaeli Üniversitesi 
Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine 2 haftalık 
(80 saatlik) Mekatronik kursu verilmiştir.

ENKA AKADEMİ

ENKA Akademi çeşitli eğitimler, seminerler, konferanslar 
ve çalıştaylar düzenleyerek, çalışanların mesleki 
yetkinliklerini, teknik bilgi ve becerilerini, sosyal 
becerilerini, liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmeyi 
hedeflemektedir. Bunun yanı sıra ENKA Akademi, üçüncü 
taraf kurumlar tarafından düzenlenen fuar, sempozyum, 
seminer ve eğitim gibi etkinliklere de destek olarak, 
sürekli gelişimi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, 
mühendislik gelişimi ile ilgili, 2018 senesi içerisinde 
toplam 11.508 insan-saat eğitim verilmiştir.

KURUMSAL BİLGİ, KÜTÜPHANE VE ÜYELİKLER

ENKA kurumsal bilgisini, mevcut süreçlerinin etkin bir 
şekilde yürütülmesi, ürün ve hizmetlerinde sunduğu 
kalite düzeyinin tüm coğrafyalarda standart olarak 
sağlanabilmesi, kuruluşundan bu yana kazandığı 
tecrübelerinin kurumsallaştırılması, oluşturduğu kurum 
kültürünün sürdürülmesi ve iş yürütme kuralları ve 
yöntemlerinin belirlenmesi amaçlarıyla kendi bünyesinde 
yer alan tüm çalışanlarının erişebileceği bir elektronik 
kütüphane ile sunmaktadır. Bu platform üzerinden, tüm 
çalışanlar uluslararası bilimsel yayınlara, dergilere ve 
kütüphaneye erişebilmektedir.

Çimtaş
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“ASIL AMACIMIZ 
GÜVENLİ İŞ YAPMAKTIR.”

Temel olarak inşaat işleri yürüten ENKA’nın asıl amacı güvenli 
iş yapmaktır. Güvenli çalışma tüm işlerimizde çok önemlidir. 
ENKA’da güvenli çalışma ortamı sayesinde yıllardır çalışıyoruz.

ENKA, çalışanlarının yeteneklerini geliştirmek için eğitimler 
sunmaktadır. Bilgiyi ölçmek ve çalışanların deneyimini 
geliştirmek için sınavlar da yapmaktadır. Kazanılan bilgi ve 
tecrübe gelecekte kesinlikle yardımcı olacaktır.

Şirket, 26 yıldan uzun bir süredir Kazakistan’ın gelişimine 
katkıda bulunuyor. Yürütülen inşaat işlerinde yerel nüfusa 
çalışma imkânı da sağlanıyor. Bu durum Kazakistan 
ekonomisinin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. 

Nurbergen Kanturiyev, Elektrik Formeni

Ferudun Mert, Elektrik İşleri Süpervizörü

Khamidulla Nuraliyev, KaynakçıPAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ



YEREL İSTİHDAM

ENKA, Türkiye’de ve faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde 
sahip olduğu geniş tedarik zinciri, yarattığı katma değer 
ve sağladığı doğrudan ve dolaylı istihdam imkânları ile 
yerel ekonomileri desteklemektedir.

ENKA’NIN ÜSTLENDIĞI 
BIRÇOK PROJENIN DÜNYANIN 
GELIŞMEKTE OLAN 
ÜLKELERINDE VE DOLAYISIYLA 
ISTIHDAM OLANAKLARININ 
OLDUKÇA SINIRLI OLDUĞU 
BÖLGELERDE OLMASI 
NEDENIYLE ENKA TARAFINDAN 
YEREL HALKA SAĞLANAN 
ISTIHDAM FIRSATLARI, 
BÖLGENIN EKONOMIK 
VE SOSYAL GELIŞIMINI 
DOĞRUDAN ETKILEMEKTEDIR. 

Kazakistan, Tengiz projelerinde 1993 yılından bu yana 
uygulanan yerel istihdam politikası ile, işe yerleştirme, 
eğitim, gelişim ve sürdürülebilirlik uygulamaları 
doğrultusunda mevcut projelerde %90 Kazak vatandaşı 
oranı yakalanmıştır. Bu başarıyı sürdürmek için yerel 
istihdam çalışmalarına devam edilmektedir.

Kurulduğu günden bu yana; borulama, skid, modül ve 
hızlı bağlanan flanş montaj parçalarını başarıyla imal 

ENKA faaliyetleri için gereken iş gücünü yerel 
istihdam yoluyla karşılama politikası uygulamaktadır. 
İstihdam edilen yerel çalışanlar, teknik, idari ve sosyal 
beceri eğitim programları ile desteklenmekte, birçok 
çalışan bu eğitimler yoluyla yeni mesleki becerilere 
kavuşturulmaktadır.

Tüm ENKA çalışanlarına, kendilerini hem uzmanlık 
sahibi oldukları alanlarda hem de yeni deneyimler 
kazanabilecekleri alanlarda sürekli olarak 
geliştirebilecekleri olanaklar sunulmaktadır. 

ENKA’nın Kosova’da devam etmekte olan Güzergah 
6 Otoyol Projesi’nde, en yoğun döneminde 11 farklı 
ülkeden 3.000’e yakın personel istihdam edilmiştir. 
Projenin personel ihtiyacının %82’si yerel çalışanlarla 
karşılanmış, tüm çalışanlar için teknik ve sosyal beceri ile 
çevre, güvenlik ve sağlık konularında 57.000 insan-saatin 
üzerinde eğitim sağlanmıştır.

2018 yılında tamamlanan Kaşirskaya Çok Amaçlı Alışveriş 
Merkezi projesi kapsamında, aylık ortalama 2.400 yerel 
personel istihdam edilmiş, yerel personelin tüm proje 
personeline oranı %92 olarak gerçekleşmiştir. Projede 
yaklaşık 280 bin insan-saat eğitim verilmiştir.

edip, 50’den fazla ülkeye ulaştıran Cimtas Ningbo, 
%92 oranında yerel çalışana istihdam sağlayarak Çin’de 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

ENKA çalışanlarına, ülkelerin belirlediği asgari ücretin 
altında bir maaş ödemesi kesinlikle yapılmamaktadır. 
ENKA çalışanlarının %99,9’u asgari ücretin üzerinde maaş 
almaktadır.

Kosova Güzergah 6 Otoyol Projesi Tengiz Spool Tesisi
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Çimtaş Çelik Kaynak Eğitim 
Atölyesi ve İstihdam Destekli 
Kaynak Eğitimleri:

Çimtaş Çelik Kaynak Eğitim 
Atölyesi’nde 1981 yılından beri 
Çimtaş Kaynak Teknolojileri Merkezi 
tarafından kaynakçı eğitimleri 
verilmekte ve sertifikasyon 
yapılmaktadır. Cimtas Boru’da 
Kaynak Okulu 2006 yılında Kaynak 
Departmanı bünyesinde kurulmuştur. 
Burada yetiştirilen kaynakçıların 
yetkinlikleri uluslararası standartlara 
(ASME, EN, AWS, LR vb.) uygun şekilde 
yapılan sınavlar neticesinde bağımsız 
sertifikalandırma şirketleri tarafından 
tescillenmektedir.

Kaynak eğitmenleri, kaynak 
inspektörleri ve kaynak 
mühendislerinden oluşan konusunda 
uzman bir ekip tarafından düzenlenen 
kaynakçı eğitimleri ile bugüne 
kadar 4.500’ün üzerinde kaynakçı 
yetiştirilmiştir. 2018 yılı içerisinde 
276 kişiye kaynakçı eğitimi verilmiş, 
bu kişilerin 132’si Çimtaş Çelik ve 
144’ü Cimtas Boru bünyesinde 
istihdam edilmiştir. 

ÇALIŞAN SAYISI ORAN

Türk Çalışanlar 2.261 %21,53

Yerel Çalışanlar 7.141 %68

Taşeron Çalışanlar 203 %1,93

Diğer 897 %8,54

TOPLAM 10.502 %100

ENKA Genelinde Üst Yönetimde Görev Alan Yerel 
Bölgelerden İstihdam Edilen Çalışan Sayıları:

ÜST YÖNETİMDE 
GÖREV ALAN 

PERSONEL SAYISI8

YERLİ YABANCI

YEREL 
BÖLGELERDEN 

İSTİHDAM EDİLEN 
ÇALIŞAN YÜZDESİ

ENKA Genel 116 27 %81

8 ENKA İnşaat İçin: Yönetim Kurulu, İcra Kurulu Üyeleri ve Genel 
Müdür Yardımcıları.

Yandaki tabloda, ENKA İnşaat’ta farklı görevlerde 
çalışan personelin dağılımı verilmiştir. Faaliyet gösterilen 
coğrafyalardan istihdam edilen çalışanlar “yerel” 
kategorisi altında belirtilmektedir. Çalışılan ülkelerde yerel 
ve Türk vatandaşları dışında üçüncü bir ülke vatandaşı 
mensubu olan personel “diğer” kategorisi altında 
değerlendirilmektedir.

ENKA GRUBU

11.237
ENKA grup bünyesinde 11.237 yerel 
çalışan istihdam edilmiştir.

856.209
İş sağlığı güvenliği ve çevre eğitimleri 
856.209 insan-saate ulaşmıştır.

400
Toplam 400 stajyer personel istihdam 
edilmiştir.

%59,8
Tüm grup firmaları ve projeler dikkate 
alındığında konsolide yerel çalışan oranı 
%59,8 olarak gerçekleşmiştir.

Çimtaş
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1996 yılında mezuniyetimin akabinde 
başladığım ENKA’da 22 yılımı tamamlayarak 
an itibarıyla ömrümün yarısını ENKA’lı olarak 
geçirdim. 

ENKA’lı olmak bir kimliktir. ENKA’lılar 
kendilerini ayrıcalıklı hisseder. Bu kurum 
aidiyetinin çok üzerindedir. İnsan merkezli 
baskın bir kurum kültürü vardır. Büyükler 
sayılır, küçükler sevilir ve kollanır. Gençlik 
ve dinamizm kutsanır. Kalpten gelen bir 
samimiyet hakimdir. Bey, paşa yoktur; abi, abla 
vardır. Mühendislik mesleğine büyük saygı 
ve düşkünlük vardır. Profesyonel manada bir 
mühendis cennetidir diyebilirim. ENKA’nın 
60 yılı aşkın kalıcı başarısında bunların büyük 
etkisi olduğunu düşünüyorum. 

Biz ENKA’lılar en çok yaptığımız işle 
övünür, dünyanın neresinde, hangi şartlar 
altında olursa olsun, ENKA kalitesini ortaya 
çıkardığımız eserlerde görebilmek isteriz. 
Verilen taahhütlerin mutlaka yerine getirildiği 
ENKA çatısı altında mazerete yer yoktur. Bizi 
biz yapan haslet budur. Sermayesi insan 
olan ve büyük ölçekte emek gerektiren bir 
sektörde faaliyet gösterdiğimizin bilincinde, 
verimliliğin ancak eğitilmiş, yetkin, dinç, mutlu 
ve motive çalışanlarla mümkün olabileceğinin 
farkındayız. 

Yaptığımız iş proje yönetimi olarak özetlense 
de, üstlendiğimiz projelerin büyüklüğü 
düşünülünce bulunduğumuz çevre ve 
toplumlarla sürekli iletişim içinde olmamız 
kaçınılmazdır. ENKA için aslolan toplumun 
refahı ve iyiliği için projeler inşa ederken, 
çevreye olacak menfi etkileri minimize 
etmek ve içinde bulunduğumuz topluma 
sosyoekonomik fayda sağlamaktır. 

Yakın geçmişte üstlendiğimiz, Türkiye ve 
Avrupa’ya gaz sağlayacak SCPX boru hattı 
projesinde, Gürcistan’ın 3 farklı bölgesinde 
kompresör istasyonlarıyla basınç düşürme 

“ENKA’LI OLMAK BİR KİMLİKTİR. ENKA’LILAR 
KENDİLERİNİ AYRICALIKLI HİSSEDER. 
BU KURUM AİDİYETİNİN ÇOK ÜZERİNDEDİR.”

ve ölçüm istasyonları inşa ettik. Ülkemiz, 
işverenimiz (BP) ve diğer paydaşlar açısından 
önemli olan bu proje, ABD’de yayınlanan ve 
inşaat sektörünün en saygın yayını olan ENR 
tarafından geçtiğimiz yıl endüstriyel dalda 
dünyanın en iyi projesi ödülüne layık görüldü. 
Proje, British Safety Council dahil başka prestijli 
ödüllerin de sahibi oldu. Sonuçta, işverenimiz 
bizimle çalışmaktan ve edindiği tecrübeden, 
Gürcistan devleti bölgede yarattığımız 
standartlar ve sağladığımız katma değerden 
memnun kaldı. Bölgede civar köylerin 
kalkınması, çevre sakinlerinin memnuniyeti ve 
çalışanlar açısından bakıldığında Gürcistan’ın 
en tercih edilen işverenlerinden biri 
durumuna gelmemiz sürdürülebilir başarımızı 
desteklemektedir. 

ENKA dünyanın çok farklı bölgelerinde 
projeler yapıyor, bu bölgelerin bir kısmı 
işsizlik sorunuyla boğuşan yerler. ENKA proje 
bölgelerinde istihdam sorununun çözümüne 
azımsanmayacak boyutta katkı sağlamaktadır. 
Eğitim ve mesleki geliştirmeyi bir coğrafyada 
bırakabileceği en kalıcı miras olarak 
görmektedir. Yakın zamanlı bir örnek vermek 
gerekirse, Kazakistan’da henüz başladığımız 
3GP projesinde 3.000 yerel personeli eğitmeyi 
ve sertifikalandırmayı planlayarak bu yönde 
yatırımlarımızı tamamladık ve iki profesyonel 
disiplinde eğitimlerimize başladık. 

Yerelden satın alma stratejimiz ile yerel 
ekonomiye katkıyı sorumluluk olarak görüp 
bu konuda ciddi hedefler belirliyoruz. 
Tedarikçileri proje spesifikasyonlarına uyumlu 
hale getirmek için programlar yürütüyor, 
tedarikçi havuzumuzu düzenli olarak yeni yerel 
tedarikçilerle zenginleştiriyoruz.

Hakan Kozan 
İcra Kurulu Üyesi (Petrol, Gaz & 
Petrokimya Projeleri)

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ



SOSYOEKONOMİK ETKİLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

ENKA tüm projelerini gerçekleştirilecekleri coğrafyalarda 
yaratabilecekleri potansiyel etkileri üzerinden 
değerlendirmektedir. ENKA’nın sürdürülebilirlik yaklaşımı 
doğrultusunda ve sürdürülebilirlik stratejisinin temel 
bileşenleri İşi İyi ve Doğru Yapmak, Çalışana Değer Vermek, 
Toplumu Kalkındırmak ve Çevresel Etkiyi Azaltmak başlıkları 
özelinde yapılan bu değerlendirmeler, yatırım projelerinde 
proje karar aşamasında, müteahhitlik faaliyetlerinde ise iş 
alınmadan önce kapsamlı olarak gerçekleştirilmektedir. 

İşi iyi ve doğru yapma ilkesi doğrultusunda, yapılacak 
işin yeri ve içeriğinden bağımsız olarak ENKA kalitesi 
dünyanın her noktasında aynı şekilde korunmakta ve 
düzgün bir risk yönetimi, sorumlu yönetim anlayışı, 
etkin liderlik, sağlam tedarik zinciri ve her kademede 
paydaşların bilinçlendirilmesine dayalı bir iş yapış şekli 
benimsenmektedir. Etik, şeffaf ve insan haklarına uygun 
iş yapma biçimi doğrultusunda ENKA, tüm projelerini 
bu konularda olası riskler üzerinden değerlendirmekte ve 
proje ilerleme planlarını bu değerlendirmelerin sonucunda 
oluşturmaktadır. 

ENKA, gerçekleştireceği tüm projelerin çevresel etkilerini 
mümkün olan en az seviyede tutabilmek adına Çevre Etki 
Değerlendirme çalışmalarını konusunda uzman firmalar 
vasıtasıyla hazırlamaktadır. Hazırlanan bu çalışmaların, proje 
öncesinde ve süresince faaliyete geçirilebilmesi için kurumsal 
ve proje bazında çevre mühendislerinden oluşan ekipler 
kurulmaktadır. Projelerin mobilizasyon süreçleri öncesinde 
atık yönetim planları oluşturulmakta, şantiye kurulumları bu 
doğrultuda gerçekleştirilmektedir. 

ENKA’nın tasarım ve mühendislik ekipleri yine Çevresel Etkiyi 
Azaltmak ilkesi doğrultusunda tüm tasarım çalışmalarını 
malzeme ve enerji verimliliğini maksimum düzeyde tutacak 
şekilde yürütmekte ve proje şartnameleri ve yönetmeliklerin 
izin verdiği ölçüde doğa ve çalışan sağlığı üzerinde olumsuz 
etkileri en az olan malzemeleri tercih etmektedirler.

YAPILACAK YATIRIM VEYA MÜTEAHHITLIK FAALIYETININ PROJENIN 
YAPILACAĞI BÖLGEDEKI TOPLUMLAR ÜZERINDEKI OLUMLU VE 

OLUMSUZ ETKILERI ILE BU ETKILERIN ENKA TARAFINDAN NASIL 
YÖNETILECEĞI DETAYLI OLARAK TAHLIL EDILMEKTEDIR. 

Bir projenin başarıya ulaşmasının en önemli yolunun 
projenin yapılacağı coğrafyadaki toplumlar tarafından 
kabul görmesi ve yaratacağı olanaklarla bu toplumların 
refahına katkı sağlaması olduğuna inanan ENKA, hiç 
bir zaman ödün vermediği tüm çalışanlarına değer 
verme ilkesini, çalışılan bölgelerdeki toplumların 
kalkınması stratejisi ile harmanlayarak başarıya ulaşmayı 
hedeflemektedir.

ENKA bütün faaliyetlerinden önce, faaliyete özgü 
çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi yapmaktadır. 
Bu değerlendirmelerde, etkiler cinsiyete göre farklılık 
gösterecekse, cinsiyet etki değerlendirmeleri de göz 
önünde bulundurulur. İlgili sonuçlara dayanarak çevre 
ve sosyal etki yönetim planları oluşturulmakta ve 
uygulanmaktadır.

ENKA’nın çevre ve sosyal etki yönetim planları 
kapsamındaki önceliği olumsuz etkinin oluşmadan 
ortadan kaldırılmasıdır. Bunun mümkün olmadığı 
durumlarda; etkiyi azaltmak, izole etmek ve 
mühendislik önlemleri almak gibi farklı çözümler 
uygulanmaktadır. Paydaşların bilgilendirilmesi ve 
farkındalıklarının artırılması amacıyla düzenli toplantılar 
ve eğitimler düzenlenmektedir. Bunlara örnek olarak, 
iş sağlığı ve güvenliği komite toplantıları, yerel okul 
yöneticileri ile toplantılar, yerel yerleşim birimleri 
yöneticileri ile toplantılar, okul öğrencilerine verilen 
eğitimler gösterilebilir.

Paydaşların sisteme katkılarını sağlayabilmek ve sürekli 
iyileştirme devamlılığı için bir geri bildirim - şikâyet 
prosedürü oluşturulmakta ve paydaşların kullanımına 
sunulmaktadır. Yapılan geri bildirimler ve şikâyetler ilgili 
prosedürde tanımlanan şekilde ele alınmaktadır.

ENKA, projeleriyle veya 
iş kollarıyla faaliyet gösterdiği tüm 
bölgelerdeki topluluklar üzerindeki 
olumlu ve olumsuz tüm etkilerini 
başarılı bir şekilde yönetmek amacıyla 
2017 yılında Sosyal Toplumlarla 
Etkileşim Kılavuzu’nu oluşturmuş 
ve tüm birimlerinin kullanımına 
sunmuştur. Bu kılavuzda, toplumlarla 
etkileşim yönetiminin ana unsurları 
ve proje yönetiminin bu süreçteki rolü 
açıklanmış; projeler ve iş kollarının bu 
süreçte faydalanabilecekleri örnek ve 
referans dosyalar paylaşılmıştır.

Bu bağlamda, faaliyet gösterilen tüm 
bölgelerde toplum ile ilgili aktivitelerde 
aşağıda belirtilen 3 ana unsur dikkate 
alınmaktadır:

• Olumsuz Etkilerden Kaçınmak veya 
Onları Ortadan Kaldırmak

• Olumlu Etkileri Artırmak

• Toplumsal Yatırım

Bu aktiviteler gerçekleştirilirken tüm 
birimler, ENKA Davranış Kuralları’nın 
yanı sıra aktivitenin gerçekleştirileceği 
ülkenin yasal gereksinimlerine de 
uygunluğu gözetmektedir.

Tüm projeler veya iş aktiviteleri süresince, faaliyet 
gösterilen bölgelerde gerçekleşebilecek her türlü yeniden 
iskân süreci, ENKA tarafından uluslararası mevzuatlarla 
da uyumlu olacak şekilde belirlenmiş prensiplere uygun 
olarak planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. 
2018 yılında ENKA faaliyetleri kapsamında herhangi bir 
yeniden iskân süreci yaşanmamıştır.

ENKA’nın 2018 yılında sözleşmesini imzaladığı 
Namakhvani Cascade HES Projesi, Gürcistan’da 
Rioni Nehri üzerinde art arda inşa edilecek iki ayrı 
hidroelektrik santralinden oluşmaktadır. Yatırımcı 
tarafından barajın yapımı için belirlenen bölgede 
bulunan yerleşim alanları su altında kalma riski 
taşımakta ve bu yerleşim alanlarının Gürcistan 
Hükümeti’nin belirttiği uygun bir bölgeye 
taşınması ihtimali bulunmaktadır. ENKA, belirtilen 
bu bölgelerde yeni yerleşim alanları tasarlamak 
üzere çalışmalara başlamıştır. ENKA’nın Tasarım 
Merkezi’nde faaliyet gösteren Mimari Proje Grubu, 
gündelik ve geleneksel yaşam koşullarına uygun ve 
ihtiyaçları karşılayabilecek; boyutları 65 m² ile 
161 m² arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 
köy evleri tasarlamıştır.

Bu evlerin tasarımı sırasında iklim koşulları göz 
önünde bulundurulmuş ve yoğun yağış olan 
bir bölgede olmaları sebebiyle evlerin araziye 
oturumunda subasman seviyeleri dikkate 
alınmıştır. Doğal ışıktan ve havalandırmadan 
azami faydalanabilmek için cephe hareketleri ve 
pencere boyutlandırmalarına önem verilmiştir. Köy 
evlerinin çatısı, arazi oturumuna göre güney ve 
batı tarafında konsollaşarak yaz aylarında etkili bir 
güneşten korunma sağlayıp pasif enerji uygulaması 
yapılmış ve cephede 10 cm ısı yalıtımı kullanılarak 
ısı kayıplarının önüne geçilmiş, enerji tasarrufu 
hedeflenmiştir. Bu evlerin planları oluşturulurken, 
yerel halkın gündelik yaşam koşulları göz önünde 
bulundurularak girişte çeşitli fonksiyonları bir 
arada bulunduran açık bir oturma alanı ve bu 
fonksiyondan dağılan diğer yaşam alanları 
tasarlanmış ve yerel mimariye uygun olacak şekilde 
cephelerde ahşap oymacılığı ve süslemelerden 
esinlenen tasarımlar tercih edilmiştir.
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Gürcistan’da devam eden SCPX projesinde yapılan 
etki değerlendirmeleri sonucunda, konum ve 
yapılan iş itibarıyla çevreye ve civar topluluklara risk 
yaratabilecek etkilerin başlıcaları doğal hayata etki, 
geçim kaynağı olan çiftçilik ve arıcılık mesleklerine 
etki, trafik kazası riski, çevresel toz, gürültü ve 
titreşim etkisi ve yangın riski olarak belirlenmiştir. 
Civar köyler bahsedilen bu potansiyel etkiler 
çerçevesinde yakından takip edilmiştir. Bu projenin 
CSG-2 sahasının etki bölgesinde bulunan ve arıcılık 
faaliyeti yürüten bir yönetici tarafından, bal üretim 
miktarlarının azaldığına dair bir geri bildirim proje 
yönetimi ile paylaşılmıştır. Bu bilginin paylaşılmasını 

takiben proje ekibi, Gürcistan Arıcılar Birliği uzmanları 
ile birlikte çalışarak araştırma ve değerlendirme 
yapmış ve üretilen balın içeriğinde olması gereken 
değerlerin üzerinde bir toz miktarı tespit edilince ilgili 
arıcılık faaliyetleri projenin etki alanının dışında bir 
bölgeye taşınmıştır. Bu durumdan oluşan zarar ENKA 
tarafından karşılanmış ve ileride yaşanabilecek olası 
toz etkilerine karşı araçlar için daha katı hız limitleri ve 
toza karşı sulama yöntemleri bölgede uygulanmaya 
başlanmıştır. Ayrıca proje tarafından, arıcılık faaliyeti 
yürütülen bölgelere gerçekleştirilen ziyaretlerin sıklığı 
artırılarak, olası başka vakaların önüne geçmek için 
kontrol mekanizmaları kurulmuştur.

Rusya’da 2018 yılında tamamlanan Kaşirskaya Çok 
Amaçlı Alışveriş Merkezi ve yapımı devam eden 
TAIF İş Merkezi projelerinde, bu projelerin şehir 
merkezinde olmasından dolayı civar toplulukları 
ilgilendiren riskler farklı bir boyutta olmuştur. Tespit 
edilen riskler trafik kazalarının artması, malzeme 
düşmesi sebebiyle kamuya zarar verme, çevresel 
toz, gürültü ve titreşim ve oluşabilecek bir yangından 
dolayı çevre binalara ve topluluklara zarar verilmesi 
olarak belirlenmiştir. Alınan önlemler sayesinde

2018 yılında bu projelerde negatif etki yaratacak 
herhangi bir durum yaşanmamıştır. 2018 yılında 
Kaşirskaya Çok Amaçlı Alışveriş Merkezi işletmeye 
açıldıktan sonra, tesisin çevresinde yaşayanlar 
tarafından “media facade” aydınlatmasının fazla 
olduğu ve uyku düzenlerini etkilediği yönünde 
şikâyetler paylaşılmıştır. Bunun üzerine, AVM 
yönetimi tarafından “media facade” (medya cephesi) 
çalışma saatleri ve ışık şiddeti optimize edilerek, 
şikâyet bildirimi yapan ilgili taraflara bilgi verilmiştir.

Kaşirskaya Çok Amaçlı Alışveriş Merkezi 

ENKA VAKFI

1983 yılında kurulan ENKA Vakfı, spor, eğitim ve kültür 
sanat ile iç içe bir ortamda eğitilmiş, çağdaş, üreten, 
sorgulayan ve potansiyelini ortaya çıkartan bireyler 
yetiştirme misyonu ile Türk gençliğini spora yönlendirerek 

sporu hayatlarının bir parçası haline getirmekte; yetenekli 
gençlerin sportif potansiyellerini bilimsel yöntemlerle 
ortaya çıkartıp eğiterek uluslararası alanda başarılı 
sonuçlara imza atacak şampiyonlar yetiştirmektedir.

ENKA SPOR KULÜBÜ

“Gelecek Gençlerindir” sloganı ile yola çıkan ENKA Spor 
Kulübü, kulüp takımları ve spor okullarında uygulanan kaliteli 
eğitim sistemi ile binlerce çocuğun fikren ve bedenen üstün 
özelliklerle donatılması için çalışmakta ve Türk sporuna pek 
çok genç yetenek kazandırmaktadır. 

ENKA Spor Kulübü, sahip olduğu güçlü potansiyel kaynağı, 
1.300 lisanslı sporcusu ve branşlarında uzman 87 antrenörü 
ile faaliyet gösterdiği spor branşlarının ulusal ve uluslararası 
müsabakalarına hazırlanmakta ve katılım sağlamaktadır. 
2018 yılında ENKA Spor Kulübü sporcuları katıldığı ulusal ve 
uluslararası müsabakalarda 194 kupa ve madalyanın sahibi 
olurken, çeşitli dallarda 88 rekor kırmıştır.

ENKA Spor Kulübü gerek altyapıda gerçekleştirdiği 
çalışmalarla Türk sporuna kazandırdığı yetenekler, gerekse 
üstyapısıyla dünya çapında elde ettiği başarılarla, Türkiye’nin 
lokomotif spor kulüpleri arasında yer almaktadır. 

Yaklaşık 860 sporcu adayı genç ENKA Ailesi içinde 
geleceğin şampiyonları olmak için yetiştirilmektedir.

ENKA Vakfı

1.300 
Lisanslı Sporcu

194 
Kupa ve Madalya

88 Rekor
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ENKA KÜLTÜR SANAT

Kültür ve sanatın sürekliliğini ve erişilebilirliğini sağlamak üzere günümüzün ve geleceğin 
sanatçılarını seyirciyle buluşturan ve yaratıcılık ile özgür düşünceyi destekleyen ENKA Kültür 
Sanat, ulusal ve uluslararası farklı sanat disiplinlerinden katılımcıları sanatseverlerle buluşturan 
programlarını 600 seyirci kapasiteli ENKA Oditoryumu’nda ve 1.000 seyirci kapasiteli ENKA 
Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirmektedir.

ENKA KÜLTÜR SANAT, PROFESYONEL TEKNIK DONANIMI 
VE ÇAĞDAŞ TASARIMLI SAHNE OLANAKLARI ILE ULUSAL 
VE ULUSLARARASI ARENADA ÇOK SAYIDA TOPLULUĞA VE 
SANATÇIYA EV SAHIPLIĞI YAPMAKTA, PEK ÇOK FARKLI ETKINLIĞIN 
SANATSEVERLERLE BULUŞMASINA KATKIDA BULUNMAKTADIR.

ENKA Vakfı için: 
https://www.enka.com/sustainability/tr/enka-vakfi/

ENKA Spor Kulübü için: 
http://www.enkaspor.com/

ENKA Kültür Sanat için: 
https://www.enkasanat.org/hakkimizda/

ENKA Okulları için: 
https://www.enka.k12.tr/

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU - 2018TOPLUMU KALKINDIRMAK

101

100

https://www.enka.com/sustainability/tr/enka-vakfi/
http://www.enkaspor.com/
https://www.enkasanat.org/hakkimizda/


Uzun zamandır, ENKA Kültür Sanat çatısı 
altında gerçekleştirilen ve yıl boyu süren 
etkinlikleri takip ediyorum. Tiyatro festivali 
sırasında hem pek çok oyun izledim, hem de 
oynadım.

ENKA Kültür Sanat Buluşmaları’nda o yılın en 
ses getiren oyunlarının seçilmesi, uluslararası 
tiyatro festivallerinde ise en sıra dışı eserlerin 
desteklenmesinden ötürü ENKA ismi bende, 
hem “yeni”, hem “cüretkâr”,  hem de “kaliteli” 
eserler izlemenin garantisi anlamına geliyor. 
Seçkin konserler dizisiyle, tiyatro alanında 
olduğu gibi, müzikte de hem kaliteyi hem 
yeniliği yakalıyorlar. Bu durum popüler 
vasatlığın dışındaki sanata ulaşmamızı 
sağlıyor.

“ENKA İSMİ BENDE, HEM ‘YENİ’, 
HEM ‘CÜRETKÂR’,  HEM DE ‘KALİTELİ’ ESERLER 
İZLEMENİN GARANTİSİ ANLAMINA GELİYOR.”

“ENKA’DA OYNAMAK BÜYÜK BİR ZEVK.”

ENKA Kültür Sanat ile faaliyetlerine başladığı 
günden beri iş birliği içindeyiz. Bugüne kadar hem 
oynadığım hem yönettiğim bütün oyunlarımla 
Açıkhava ve Oditoryum’da yer aldım.

Bu noktada ENKA’dan hem kendim hem de 
toplum adına geleceğe yönelik beklentim, 
bugüne kadar başarıyla hayata geçirdiği çağdaş 
etkinlikleri toplumla buluşturmada köprü rolünü 
sürdürmesidir.

Tilbe Saran 
Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı ve 
Eğitmen

ENKA Kültür Sanat, çalışmaları ile tiyatro olsun, 
konser olsun ya da sanatın diğer dallarını 
ulaşılabilir kıldıkları için çok mutluyum. Eskiden 
konservatuvar oyunlarının hepsi mutlaka ENKA 
sahnesinde yer alırdı. Bu, yeni mesleğe atılacak 
oyunculara moral ve özgüven verirken, ENKA 
seyircisine de gelecek vadeden oyuncuları 
kariyerlerinin en başından görme fırsatı sunardı. 
Bu yıldan yıla ilerledi ve şimdi o okul öğrencileri 
kendi tiyatrolarıyla ENKA sahnesinde yer 
alıyorlar. Bunu ENKA Kültür Sanat sağladı. 

ENKA Kültür Sanat gerek Açıkhava Tiyatrosu’nda 
gerekse oditoryumunda kaliteli bir seyirci 
kitlesiyle sanatçısını buluşturuyor. Bu da oyun 
oynarken biz oyuncuların yaptığımız işten daha 
fazla keyif almamızı sağlıyor. ENKA’da oynamak 
büyük bir zevk.

ENKA bugüne kadar o kadar güzel projeleri 
seyircisiyle buluşturdu ki şunu söyleyebilirim, 
belki bir tiyatro ya da müzik grubu kurabilecek 
ya da sahip olduğu bilgi ve birikimiyle tiyatro 
okulu açabilecek potansiyeldedir.

Haldun Dormen 
Oyuncu, Yazar, Yönetmen ve 
Eğitmen

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ



ENKA OKULLARI

1999 Marmara depreminden sonrası deprem mağduru 
çocuklara eğitim ve barınma imkânı sağlamak amacıyla 
kurulan ENKA Okulları Adapazarı, 94 kadrolu ve 
7 sözleşmeli öğretmeni ile 694 öğrencisine eğitimde fırsat 
eşitliği sunarak tüm disiplinlerde eleştirel düşünme ve 
iletişim becerilerini kullanan, sorgulayan, farklı dillerde 
kendini ifade eden, farklılıklara saygılı, uluslararası bilince 
sahip, yaratıcı bireyler yetiştirmektedir.

1996 yılında kurulan Özel ENKA Okulları İstanbul, 
öğrenci merkezli ve öğrenme-öğretme konusunda 
yenilikçi yaklaşımı ile anaokulu, ilkokul, ortaokul 
ve lise kısımlarında toplam 1.235 öğrenciye eğitim 
sağlamaktadır. Okulda, modern, amacına uygun sınıfların 
yanı sıra, üç adet tam donanımlı fen laboratuvarı, bir 
oditoryum, toplamda 40 bin kitapla üç kütüphane, 
bilgisayar laboratuvarı, iki tasarım odası ve bir 
multimedya odası bulunmaktadır. 

OKUL EĞITIM ÖĞRETIM 
PROGRAMINDA ÖNEMLI YER 
TUTAN KULÜP, TOPLUMA 
HIZMET, OKUL SONRASI VE 
OKUL TAKIMI ÇALIŞMALARI, 
AKADEMIK ÇALIŞMALAR ILE 
ÖĞRENCILERIN LIDERLIK 
VE ILETIŞIM BECERILERI 
EDINMELERINI VE 
SORUMLULUK DUYGUSU, 
KEŞFETME ISTEĞI VE 
ÖZGÜVEN GELIŞTIRMELERINI 
AMAÇLAMAKTADIR. 

Bu hedefe ulaşmak için okulda, Uluslararası Edinburg 
Dükü Ödülü, Round Square, Genç Guru Akademisi 
(YGA), Model Birleşmiş Milletler, Avrupa Gençlik 
Parlamentosu, ENKA Gençlik Forumu, Uluslararası 
Farkındalık Zinciri, Okul Dergisi (Oceanus), Lego 
Robotik, Aşçılık, İngilizce Tiyatro, Film Yapımı, Dans, 
Yoga, Seramik, Yüzme ve İstanbul Keşif Kulübü gibi 103 
kulüp ve 75 okul sonrası aktivitesi bulunmaktadır. ENKA 
öğrencileri bu kulüp ve etkinlikler aracılığıyla ENKA 
Okulları’nı yurt içinde ve yurt dışında temsil etmektedir.

ENKA Okulları Kocaeli, ENKA Teknik Okulları ve ENKA 
Fen ve Teknoloji Lisesi olarak ikiye ayrılmaktadır.

ENKA Teknik Okulları, piyasanın ihtiyaç duyduğu 
meslek alanlarında en son teknolojiye sahip makine, 
cihaz donanımı ve çağdaş yöntemlerle eğitim vermek, 
öğrencilerin hem sosyal hem de kültürel ihtiyaçlarını 
karşılayarak sorumluluk bilinci, mesleki etik, ahlak 
değerleri ve duyarlılık aşılamak, endüstriyel sektörlerin 
ve mesleki teknik eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmek ve 
sanayide çalışan personele, meslek sahibi olmayan 
gençlere ve düz lise mezunlarına kurslar vererek Türk 
sanayisine ve bir toplumsal sorunun çözümüne katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır. 

Türkiye’de tüm öğrencilerin tam burslu eğitim aldığı 
Anadolu Teknik Lisesi statüsünde eğitim veren ilk ve tek 
okul olan Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
endüstriyel otomasyon, makine teknolojileri ve kimya 
teknolojileri alanlarında, 79 öğretmen ve 460 öğrenciyle 
eğitime devam etmektedir.

Adapazarı ve Istanbul ENKA 
Okulları, “IB okulları” olarak 
öğrencilerin yerel ve küresel 
konularla ilgili sorgulamalar 
yapmasını sağlayan bir müfredat 
çerçevesine sahiptir. Öğrenciler 
sorgulama üniteleri boyunca 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
ile yerel ve küresel bağlamda 
bağlantılar kurarak, dünya için 
sorun olan konuları öğrenip 
değerlendirmektedir.

ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi’nde ise eğitim alan 
öğrencilerin tamamı ENKA Vakfı desteğiyle karşılıksız tam 
burslu olarak okumaktadır. 250 öğrenci kontenjanına sahip 
fen lisesinde eğitim gören öğrenciler, müfredata ek olarak 
10. sınıftan itibaren hedef ve eğilimleri doğrultusunda 
ek eğitimlere katılabilmektedir. Tıp eğitimi almak isteyen 
öğrencilere genetik laboratuvarında genetik dersleri, 
mühendislik okumak isteyen öğrencilere ise mekatronik ve 
bilgisayar programlama dilleri atölyeleri düzenlenmektedir.

Kocaeli’ndeki her iki okulda da, öğrencilerin uygulamalı 
eğitimlerini desteklemek için son teknoloji ile donatılmış 
fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarının yanı sıra LEGO 
robot atölyesi, hobi uçak - drone atölyesi, bilim merkezi, 
görsel sanatlar atölyesi, orkestra çalışma salonu yer 
almaktadır. Bu imkânların daha da artırılması amacıyla, 
okul ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında iş birliği 
protokolü imzalanmıştır. Bu sayede öğrenciler üniversitenin 
laboratuvar, sosyal tesis gibi fiziki imkânlarının yanı sıra 
akademik kadrosunun eğitim ve danışmanlık desteğinden 
faydalanabilmektedir. Ayrıca, teknik ve bilimsel projeler 
üniversiteyle birlikte yürütülmektedir.

İstinye Kampüs
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8 yıl kadar ENKA İnşaat’ta çalıştıktan sonra ENKA 
Okulları İstanbul’a geçiş yaptım ve 3 yıla yakın 
zamandır da ENKA Okulları’nda çalışmaktayım.

ENKA Okulları olarak; sorumlu, dünya vatandaşı 
bireylerin gelişimine destek olmak, çevresel 
etkiyi azaltmak ve toplumsal kalkınmaya 
katkıda bulunmak amacıyla yaklaşık iki 
yıldır faaliyette olan Sürdürülebilir Kampüs 
Programımızı oluşturduk ve bu doğrultuda 
öğretmen ve öğrencilerimizden oluşan gönüllü 
katılımcılarımızla birlikte Sürdürülebilirlik 
Komitemizi kurduk. Komitemiz okullarımızın 
sürdürülebilirlik hedefleri, öncelikleri ve 
stratejileri doğrultusunda, öğrencilerimizin 
liderliğinde çalışmalar yürütmektedir. 
Öğrencilerimizle birlikte ürettiğimiz projelerle; 
sürdürülebilir bir dünya için bilinç ve duyarlılık 
oluşturmayı hedefliyor, eğitim-öğretim 
faaliyetlerimizi yerine getirirken çevreye 
duyarlı, toplumdaki çeşitliliğe saygı duyan, okul 
topluluğumuzun bütün üyeleri arasında küresel 
bilinci artırmayı amaçlayan bir yol haritası 
izliyoruz. 

ENKA Okulları olarak anaokulundan liseye 
tüm öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinci 
geliştirmelerini ve projelerde görev almalarını 
sağlıyoruz. 

Öğrencilerimiz; üyesi olduğumuz ENIMUN, 
Round Square, Duke of Edinburg gibi 
birçok kuruluşla veya okulumuz içerisinde 
öğretmenlerimizin mentorluğunda kurdukları 
kulüplerle projeler üretiyor ve hayata geçiriyorlar. 
Öğrencilerimiz, sosyal sorumluluk projeleri 
geliştirirken ve gerçekleştirirken; toplumsal 
sorumluluk bilinçlerini geliştirmek, organizasyon 
ve iletişim becerilerini zenginleştirmek, takım 
çalışmasını deneyimlemek, farklı sosyoekonomik 
kültürleri tanımak ve dünyanın her yerindeki 
ihtiyaçların evrenselliğini kavramak gibi 
sayabileceğimiz pek çok kazanım elde ediyorlar.

“TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN SOSYAL 
SORUMLULUK BİLİNCİ GELİŞTİRMELERİNİ 
VE PROJELERDE GÖREV ALMALARINI 
SAĞLIYORUZ.”

Örneğin; geçtiğimiz yıl bir grup lise 
öğrencimiz, Gaziantep’te bir devlet okulunun 
öğrencileri için yaz okulu düzenlediler. Bu yaz 
okulunda küçük öğrencilerle spor ve sanat 
etkinlikleri yaparken, atık yönetimi ve geri 
dönüşüm konusunda da bir atölye çalışması 
gerçekleştirdiler. Toplumun bütününü 
kalkındırma anlamında, öğrencilerimiz büyük 
bir adım attılar ve bunu sürdürülebilir kılmak 
için bu yaz okullarını her sene yapmaya karar 
verdiler. 

Başka bir örnek de; okulumuz geçtiğimiz 
yıl Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na 
(ENIMUN) 6. kez ev sahipliği yaptı. 
Konferansın organizatörleri öğrencilerimizdi. 
Okulumuz, ülkenin her yerinden öğrencilere; 
özgüvenlerini, analitik becerilerini, küresel 
bilinçlerini ve güncel olaylarla ilgili 
farkındalıklarını artıran bu etkinliğe katılma 
fırsatı vermek amacıyla MUN programını 
Türkiye’deki devlet okulları arasında yaymayı 
amaçlıyor. Bu nedenle okulumuzda yapılan 
MUN programına devlet okulları ücretsiz 
olarak davet ediliyor, konferans öncesinde 
eğitimler veriliyor ve etkili bir delege 
olmanın püf noktaları anlatılıyor. Bu nedenle 
okulumuzun ENIMUN etkinliği de THIMUN 
üyeliği kazandı.

Evrim Dönmez Yazıcıoğlu 
ENKA Okulları İstanbul, 
Yazılım Geliştirme Uzmanı

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ



ENKA OKULLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS PROGRAMI

2017 yılında sorumlu, dünya vatandaşı bireylerin 
gelişimine destek olmak, çevresel etkiyi azaltmak ve 
toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla 
başlatılan Sürdürülebilir Kampüs Programı kapsamında, 
ENKA Okulları İstanbul, ENKA Okulları Adapazarı ve 
ENKA Teknik Okulları Kocaeli’ni kapsayacak şekilde ortak 
bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. 

Bu okullar, Öğrenci Birliği, Kulüpler, İdari İşler ve Okul Aile 
Birliği’nden gönüllü üyelerin katılımıyla oluşturdukları alt 
komitelerle birlikte, ENKA Sürdürülebilir Kampüs Programı 
hedeflerine hizmet edecek şekilde okul içindeki ve 
yerellerindeki sürdürülebilirlik önceliklerini dikkate alarak 
ve kendi strateji ve alt hedeflerini belirleyerek öğrenci 
liderliğinde çalışmalar gerçekleştirmeye başlamıştır.

Sürdürülebilirlik Buluşması’nın Çıktıları

Sürdürülebilirlik Buluşması’nda 
öğrencilerin, okul yemekhanelerindeki 
aşırı tüketimin önlenmesi ile ilgili 
deneyim ve gözlemlerinden yola çıkarak, 
israf edilen öğle yemeklerinin miktarını 
tartışmaları ve çözüm üretmeleri 
sağlanmıştır. Öğrenciler arasındaki fikir 
alışverişi sonucunda, yemek tercihleri 
ile ilgili bir anket düzenlenmesine 
karar verilmiş, anket verilerinin çeşit ve 
tüketilecek porsiyon konusunda gerçeğe 
yakın olması, böylelikle tüketim miktarına 
göre yemek üretilmesi çözüm olarak 
sunulmuştur. Atık yönetimi konusunda 
ise, okullarda bir geri dönüşüm müzesi 
oluşturulması önerilerek, bu müze 
aracılığıyla okul toplumunda atık 
yönetimi, geri dönüşümü ve doğaya 
etkisi konularında farkındalık yaratmanın 
yanında, müze giriş ücreti ile daha fazla 
geri dönüşüm kutusu alınması ve ihtiyaç 
sahibi çevre okullarla paylaşılması fikri 
gündeme getirilmiştir.

Ayrıca öğrenciler tarafından, insan 
hakları ve ayrımcılığın önlenmesi 
konusunda, öğrencilerin kendilerini ifade 
edebilecekleri, sorunları tartışabilecekleri 
ve uzmanlarla bir araya gelebilecekleri 
kulüpler açılması önerilmiştir.

Sürdürülebilirlik Buluşması’nda öğrenciler, 
öğretmenler, okul yöneticileri ve velilerde 
yaratılan farkındalık ve etki yıl boyunca 
devam etmiştir. Bu kapsamda, Istanbul 

ENKA Okulları aylık elektrik tüketimini 
ve faturalarını öğrencilerle paylaşılarak 
birlikte hedef koyulmuş, faturada tüketim 
ve ödeme miktarını düşürmeye yönelik 
öğrencilerle birlikte çaba gösterilmiştir. 
Öğrenciler kendilerini “tasarruf dedektifi” 
ilan ederek açık bırakılan ışık, klima, 
bilgisayar gibi tüm cihazları kapatmaya 
başlamıştır. Bir yıl boyunca okulun 
tüketim miktarı panoda aylık olarak 
paylaşılmış, öğrencilerin kendi çabaları 
ile faturaların düştüğünü görerek motive 
olmaları sağlanmıştır. 

2018 akademik yılında ENKA Okulları 
Istanbul’un ilk hedefi olan “Sıfır Plastik” 
ile ilgili olarak, okulda pet şişe ile su satışı 
sonlandırılmıştır. Okula yerleştirilen cam 
su sebilleri sayesinde hem daha sağlıklı 
su içme fırsatı yakalanmış, hem de 
öğretmen ve öğrencilerde kişisel bardak/
matara taşıma alışkanlığı geliştirilerek 
kâğıt bardak tüketimi azaltılmıştır. Bu 
bilinçlenme hareketi tüm çalışanlar, 
veliler ve öğrencilerden büyük destek 
görmüştür. 

ENKA Okulları Istanbul öğrencileri Istinye 
sahilinde çöp toplayarak sürdürülebilir 
bir doğa için eyleme geçerek, 
sürdürülebilirlik alanındaki gönüllü 
çalışmalarına devam etmektedir.

ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, 2018 YILI MAYIS AYINDA KOCAELI 
KAMPÜSÜNDE ILKI GERÇEKLEŞTIRILEN “ENKA OKULLARI 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK BULUŞMASI”NIN TEMALARI, TÜKETIMIN ÖNLENMESI 
VE TÜKETIM ALIŞKANLIKLARIMIZ, ATIK YÖNETIMI, INSAN HAKLARI VE 
AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI OLARAK BELIRLENMIŞ, KONULAR ILE ILGILI 
STK TEMSILCILERININ GÖNÜLLÜ KATILIMI VE MENTORLUKLARI ILE 
ÇALIŞMA GRUPLARI DESTEKLENMIŞTIR.

İstinye Kampüs
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2 yıl önce başlayan Sürdürülebilir Kampüs 
Programı sayesinde okul öğrencileri dahil 
ENKA ailesinin bir parçası olan çok sayıda insan 
sürdürülebilirlik adına yapabileceklerinin 
farkına vardı. Okullarımızda yürütülen birçok 
çalışmanın ilk başta yerel, gelecekteyse daha 
kapsamlı fayda sağlayacağını düşünüyoruz ve 
herkesi buna davet ediyoruz.

3 ENKA Okulunda da sürdürülebilirlik alanında 
birçok çalışma yapıldığını gördükten sonra bu 
çalışmalarımızın birleştirilmesi ve daha etkili 
ses getiren bir etkinliğin düzenlenmesine 
karar verdik. Çevremizdeki sosyal, ekonomik 
ve çevresel birçok sorunun bizim yaşımızda 
kişilerin bilinçlendirilmesiyle azaltılabileceğini 
gördük ve ENKA Sürdürülebilirlik Buluşması 
etkinliğindeki komite başlıklarını bu doğrultuda 
belirledik.

Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz ENKA 
Sürdürülebilirlik Buluşması sayesinde ENKA 
Okulları olarak yürüttüğümüz sürdürülebilirlik 
çalışmalarına yenilerini eklemeye karar verdik. 
Her üç okul da Türkiye çapında farklı sivil toplum 
örgütleri ve okullarla çalışma imkânı buldu. 
Bunun dışında okullarımızda Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilirlik Hedefleri’ni kendi hedeflerimiz 
olarak belirleyip yenilikler yapmaya devam 
ediyoruz.

Sürdürülebilir Kampüs Programı ile birlikte okul 
öğrencilerinin birçoğunun çalışmalara dahil 
olmak ve bizlere katılmak istediğini gördük. 
Ayrıca çevremizdeki ve şehir dışındaki birçok 
okula ulaşıp onları da bilinçlendirme imkânı 
bulduk.

Özge Gökçayoğlu, ENKA Okulları 
Adapazarı 10. Sınıf Öğrencisi

Sinan İspir, ENKA Okulları Kocaeli 
12. Sınıf Öğrencisi

Dafne Özcan, ENKA Okulları İstanbul 
11. Sınıf Öğrencisi

“SOSYAL, EKONOMİK VE ÇEVRESEL 
BİRÇOK SORUNUN BİZİM YAŞIMIZDAKİLERİN 
BİLİNÇLENDİRİLMESİYLE AZALTILABİLECEĞİNİ GÖRDÜK.”PAYDAŞ 

GÖRÜŞÜ



ENKA’DA SOSYAL SORUMLULUK

ENKA GÖNÜLLÜLERİ

ENKA Gönüllüleri, Kahramanmaraşlı Öğrenciler 
için Çalışıyorlar! 
ENKA Gönüllüleri, 17-18 Kasım tarihlerinde Ahtapot 
Gönüllüleri Derneği’nin Malzeme Değerlendirme 
Merkezi’nde, iki gün boyunca Kahramanmaraş’ta 
bulunan ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencileri 
için ikinci el kıyafet, ayakkabı, kitap ve oyuncakları 
tekrar kullanılabilir hale getirmek amacıyla ayıklama, 
temizleme, ütüleme ve paketleme işlerini tamamlayıp, 
koliler halinde yola çıkmaya hazır hale getirdiler. 
Sonrasında ENKA Gönüllüleri 5 Aralık Dünya 
Gönüllüler gününde, Ahtapot Gönüllüleri Derneği ile 
beraber, hazırladıkları ve ENKA Pazarlama tarafından 
Kahramanmaraş’a ulaştırılan kıyafet, ayakkabı, 
oyuncak ve kitapları ve yanlarında getirdikleri kırtasiye 
malzemelerini dağıtmak üzere Afşin Kahramanmaraş’a 
gittiler ve ilkokul öğrencileriyle tanıştılar

Dünya Saati Etkinliği
Dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 
2007 yılından bu yana Dünya Doğayı Koruma Vakfı 
(WWF) tarafından organize edilen, günümüze kadar 
135 ülkeden 2 milyar insanın katıldığı ve dünyanın en 
büyük çevre hareketi olarak kabul edilen Dünya Saati 
Etkinliği’ne Türkiye’den ENKA İnşaat İstanbul Merkez 
Ofis Binaları, Cimtas Boru, Çimtaş Çelik, Çimtaş Hassas 
İşleme; Rusya’dan ENKA TC, MKH, OMKH, MOSENKA 
Binaları, Naberezhnaya Tower ve Paveletskaya Plaza, 
24 Mart 2018 günü 20:30-21:30 arası bir saatliğine 
ışıklarını kapatarak destek olmuştur.

ENKA GRUP ŞİRKETLERİ

Çimtaş
• Çimtaş Grup 15 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde 

JCI (Genç Lider ve Girişimciler Derneği) ile Sivil 
Yaşam Derneği tarafından düzenlenen ve özel 
sektör çalışanlarının da katılımı ile gerçekleşen çevre 
temizliği etkinliğine dahil olarak Dağyenice Göleti 
çevresinin çöplerden arındırılmasına destek vermiştir. 
Küresel atık problemine karşı bir araya gelerek çevre 
temizliği konusundaki farkındalığın geniş kitlelere 
yayılımını hedefleyen toplam 103 kişinin katıldığı 
etkinlikte gönüllü olarak yer alan Çimtaş çalışanları, 
570 kg atığın toplanmasına katkı sağlamıştır.

• Çimtaş gönüllü çalışanları Gemlik Çınar 
İlkokulu’nda okuyan çocukların daha iyi şartlarda 
eğitim almalarına katkı sağlamak amacıyla sınıf 
ve okul duvarlarını boyamış, aynı zamanda okul 
kütüphanesine kitap hediye etmiştir. 

• Çimtaş Grup şirketleri 2018 First Robotic 
Competition Regional’da büyük bir başarıya imza 
atarak Robot Yarışmaları Dünya Şampiyonası’na 
katılmaya hak kazanan ENKA Okulları Robotik 
Takımı’na sponsor olarak destek olmuştur. 

ENKA OKULLARI

ENKA Okulları Adapazarı 
• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TUBİSAD, PTT 

ve TEGV ortaklığında sürdürülen “Atma Bağışla 
Projesi” kapsamında ENKA Okulları Adapazarı’nda 
öğrenciler, elektronik atıkları TEGV’e ulaştırmıştır.

• ENKA Okulları Adapazarı, 2018 yılı içerisinde Ballı 
Çörek Kafeteryası’nda okul içerisinde satışlar yaparak 
elde edilen geliri Kanserder’e bağışlamıştır.

• ENKA Okulları Adapazarı Sosyal Ben Akademi 
Kulübü, Devlet Okullarında Sosyal Sorumluluk 
projeleri kapsamında çeşitli ilkokul ve ortaokullarda, 

‘Birlikte Eğleniyoruz’ etkinliği dahilinde Özel 
Sevgi Çiçeği Rehabilitasyon Merkezi’nde saha 
çalışması yapmıştır.

• ENKA Okulları Adapazarı “Kodlama Çalışması” 
etkinliği kapsamında, üst sınıf öğrenciler eğitimde 
eşitlik ilkesi ile küçük yaş grubu öğrencilere 
kodlama ile ilgili eğitim vermiştir.

• ENKA Okulları Adapazarı’nda gerçekleştirilen 
“Adapazarı ENKA MUN Konferansı” ile 
katılımcılara ADNEMUN kulübü öğrencileri 
liderliğinde “İnsan Hakları”, “Siyasi Çatışma”, 
“Silahsızlanma” küresel sorunlar üzerinde 
düşünme, çözüm önerileri üretme ve bu önerileri 
İngilizce olarak tartışma imkânı sunulmaktadır.

ENKA Okulları İstanbul 
• Galip Deniz Ortaokulu’nda ENKA Okulları 

İstanbul gönüllü öğrencileri ve öğretmenleri ile 
gerçekleştirilen yaz okulu projesi kapsamında, 
öğrencilere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri, küresel ısınma, enerji 
tüketimi, atıkların değerlendirilmesi, insan hakları 
gibi konularda bilgiler verilmiştir. 

• ENKA Okulları İstanbul, 23-26 Kasım tarihlerinde 
Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na ev 
sahipliği yaparak 6. ENIMUN Konferansı’nı 
gerçekleştirmiş ve 400 öğrenci ağırlamıştır. Bu 
yıl, teması “Dünya Krizde: Büyütmek veya Uyum 
Sağlamak” olarak belirlenen konferansta ülkenin 
her yerinden katılan öğrencilere özgüvenlerini, 
analitik becerilerini, küresel bilinçlerini ve güncel 
olaylarla alakalı farkındalıklarını artıran etkinlikler 
düzenlenmiştir.

• ENKA Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, SosyalBen 
Derneği iş birliğiyle Çocuk Hakları bilincini 
geliştirme konusunda etkinlik yapılmıştır. 

• Öğretmen Ağı 45 öğretmenle birlikte ENKA 
Okullarında “Öğretmenden Öğretmene: 
Düşünen Öğretmenden Düşünen Öğrenciye” 
konusunda bir çalıştay gerçekleştirmiştir. 
Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve 
farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya 
gelerek güçlendiği bir paylaşım ve iş birliği ağıdır. 
Eğitim Reformu Girişimi’nin kolaylaştırıcılığını 
üstlendiği Öğretmen Ağı, Türkiye’de, eğitim 
alanında faaliyet gösteren öncü 6 Vakıf; Anne 
Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, 
ENKA Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve 
Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenmektedir.

ENKA’da 2018 yılında çalışanlarla birlikte toplumsal ve 
çevresel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla 
ENKA Gönüllüleri platformu kurulmuştur. Eylül ayında 
yayınlanan ENKA Gönüllüleri El Kitabı ile birlikte 
ENKA Gönüllüleri Yürütme Kurulu oluşturulmuş ve tüm 
ENKA grubu genelinde, gönüllülük projelerinde yer 
almak isteyen çalışanlara ayda bir gün gönüllülük izni 
hakkı sağlanmıştır.

Çalışan gönüllülüğü uygulamaları sayesinde çalışanlar 
toplum ve çevre için katma değer üretmekte, kendi 
kişisel bilgi ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı 
yakalamaktadırlar. ENKA Gönüllüleri 2018 yılında 
1.200 insan-saatin üzerinde gönüllülük faaliyeti 
gerçekleştirmiştir.

Tema Vakfı’na Destek Olmak İçin 40. Vodafone 
İstanbul Maratonu 
ENKA ve iştirakleri 2018 yılında, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından “Sağlık 
için Koş” temasıyla düzenlenen 40. İstanbul Maratonu’na 
katılmıştır.

ENKA takımı ile toplam 747 bağışçıya ulaşılarak 45.000 
TL bağış toplanmış, toplanan bağışlar “TEMA Vakfı Ağaç 
Kardeşliği Projesi” kapsamında çocukların doğa eğitim 
programına katılımı ve “Çocuklar Hatıra Ormanları”nın 
oluşturulması ile erozyonla mücadelede kullanılmıştır.

ENKA TAIF Projesi / Sosyal Sorumluluk Etkinliği
Rusya / Tataristan’ın Kazan şehrinde bulunan ENKA’nın 
“TAIF İş Merkezi” proje ekibi, çocuklarla birlikte 11 kuş 
yuvası yapıp, 159 no’lu okul ve “Alenkiy Tsvetochek” 
anaokulu bahçelerine astılar.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününde Moskova 
Sosyal Sorumluluk Projesi
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde ENKA Moskova 
Gayrimenkul çalışanları bakıma muhtaç yaşlıların 
ihtiyaçlarını karşılamak için bağış kampanyası 
düzenlediler. Tansiyon ölçer, çarşaf, atkı, eldiven, çorap, 
bisküvi, özel temizlik malzemeleri vb. malzemeleri 
almak için bağışlar ofislerin girişlerindeki kutularda 
toplandı. Toplanan bağışların bir kısmı, çalışanlar 
tarafından Moskova bölgesinde bulunan Vereya 
Bakım Hastanesi’nde yaşlılar için düzenlenen yılbaşı 
kutlamasında dağıtıldı. Bir kısmı ise Vernadskogo 
AVM’nin yönetimi altında bulunan Kutsal-Sofya 
(Ayasofya) Engelli Çocuklar Yurdu’na yapılan ziyaret 
sırasında Noel Baba tarafından 22 çocuğa yemek ve 
hediye olarak verildi.
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• Türkiye’de ilik nakli hakkında farkındalık yaratmak ve 
ilik bağışını desteklemek amacıyla başlayan ENKA İyilik 
Projesi’nin ismi, Alp Şen’in iyİLİK yolculuğuna olan 
inancını ve adanmışlığını yaşatmak için, Alp Şen iyİLİK 
Projesi olarak değiştirilmiştir. ENKA gönüllü öğrencileri 
tarafından yürütülen proje, lösemi ve anemi gibi kan 
hastalıklarının tedavisinin ağır evrelerinde başvurulan 
kemik iliği nakli için farkındalık yaratmak ve daha fazla ilik 
bağışçısına ulaşmayı amaçlamaktadır. 

• ENKA Lisesi öğrencilerinin Rotary Kulübü’nün genç nesil 
kolu olarak oluşturulan ve tamamen gönüllülük üzerine 
dayanan ENKAinteract ile öğrencilerin ulaşabildikleri her 
yere yardım ve destek götürmesi ve böylelikle yardım ve 
destek ağının genişlemesi amaçlanmaktadır.

• Nepal Projesi kapsamında, öğrenciler her yıl kırsal köy 
okullarında gönüllü eğitim vererek fiziksel gelişime katkı 
sağlamak için Nepal’e seyahat etmektedirler. Ayrıca, 
proje ile Nepalli kadınların el sanatlarını ENKA Kermes’te 
satmalarına yardımcı olunmakta, böylece Nepalli 
kadınların ev ölçekli üretimleri de desteklenmektedir. 

• 2014 yılından beri Permakültür ilkeleri doğrultusunda 
kısıtlı alanlarda maksimum verim elde etmeyi ve 
biyoçeşitliliğin artırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen 
ENKA Permakültür Kulübü, yağmur sularının akıp 
gitmesini engelleyerek hem sulama amaçlı kullanılması, 
hem de yeraltı kaynaklarını destekleyecek şekilde 
toplanması için tasarımlar yapmaktadır. Ayrıca, 
kulüp faaliyetleri kapsamında atık malzemelerden 
basit el becerisi gerektiren küçük ve işlevsel seralar 
oluşturulmakta, organik atıklardan toprağın içine gömülen 
kovalarda kompost yapılmakta ve oluşturulan kompost 
ENKAbostan’da kullanılmaktadır. ENKAbostan’da yerel ve 
atalık tohum kullanarak 50’ye yakın ürün üretilmiştir. 

ENKA Okulları İstanbul Sosyal Sorumluluk Projeleri hakkında 
detaylı bilgi için: https://www.enka.k12.tr/istanbul/tr/sosyal-
sorumluluk/ 

ENKA Okulları Kocaeli 
• ENKA Okulları Kocaeli, Dilovası Makine İhtisas OSB 

sınırları içinde bulunan Hatıra Ormanı’na kabuklu yemiş 
içeren bitkilerin dikilmesi ile ilgili çalışmalar yürütmüştür.

• ENKA Okulları Kocaeli, topluma sürdürülebilir fayda 
sağlayacak TÜBİTAK projeleri geliştirmiştir. Bu 
projelerden bazıları; Karbon Bazlı Şeritlerin Manyetik 
Kirliliği Azaltıcı Rolü, Odaklanmış Güneş Enerjisi ile 
Elektrik ve Sıcak Su Üretim Sistemi, Sentetik Kimyasal 
İçeren Bulaşık Deterjanlarına Organik Çözüm, Yer Fıstığı 
Zarı Kullanarak Boyar Maddeleri Absorbe Eden Su Filtresi 
projeleridir.

• WWF ile birlikte ENKA Okulları Kocaeli kampüsünde 
hayvan evlat edinme kampanyası gerçekleştirilmiştir.

SORUMLU ŞİRKET HEDEF 2018 PERFORMANSI

ENKA İNŞAAT
ENKA İnşaat olarak gerçekleştireceğimiz projelerin, 

proje süreleri boyunca en az 2 sosyal sorumluluk 
projesi gerçekleştirilmesini hedefliyoruz.

Sağlandı

ENKA VAKFI
ENKA Vakfı tarafından gerçekleştirilen toplumsal 
yatırım bütçesini, 2027 yılı itibarıyla %20 oranında 

artıracağız.

2018 yılında toplumsal yatırım bütçesi 
%21 artırılarak 64,7 milyon TL gönüllü 
toplumsal yatırım gerçekleştirilmiştir.

ENKA GRUBU

ENKA Grubu içerisinde, sürdürülebilirlik çalışmaları 
yürüten STK ve diğer organizasyonlar ile her yıl en az 

5 iş birliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

TEİD, SKD, Ahtapot Gönüllüleri, TEMA, 
Ege Orman Vakfı, Çorbada Tuzun Olsun, 
TİDER ve ENKA Okulları’nın iş birlikleri

Sürdürülebilirlik çalışmalarını yaygınlaştırmak ve 
mühendislik mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak 

amacıyla öğrenci topluluklarına her yıl en az 
2 sponsorluk sağlayarak destek olmayı hedefliyoruz.

İTÜ Civilcon, ODTÜ BEST, ODTÜ ve 
Boğaziçi kariyer günleri

Gönüllülük projeleri geliştirmek ve toplumda 
yaygınlaştırmak amacıyla 2027 yılına kadar her yıl en 

az 5 gönüllülük projesi yürütmeyi hedefliyoruz.

TEMA Gönüllü Koşusu, Ahtapot 
Gönüllüleri MDM Projesi, Moskova Bakım 
Evi Ziyareti, TAIF Projesi Kuş Yuvaları ve 

ENKA Okulları çeşitli projeleri

2027 yılında, çeşitli sektör ve toplulukların 
katılımlarıyla gerçekleştirilecek, sürdürülebilirlik 

temalı “ENKA Sürdürülebilirlik Kongresi” düzenlemeyi 
hedefliyoruz.

2027 Sürdürülebilirlik Hedefi

ENKA OKULLARI

ENKA Okulları’nın çevrelerindeki devlet okullarından 
her yıl en az 1 tanesiyle sürdürülebilirlik faaliyetleri 

veya eğitimleri konularında proje ortaklığı 
gerçekleştireceğiz.

Sağlandı

Devlet okulu öğretmenlerinin katılımına açık “ENKA 
Okulları İlkbahar Öğretmenler Sempozyumu” 

katılımcı sayısının 2027 yılına kadar %10 oranında 
artırılmasını hedefliyoruz.

Raporlama yılında katılımcı sayısı 
518’den 550 kişiye çıkarak %6,17 

oranında artış sağlanmıştır.

• Kocaeli ENKA Teknik Lisesi öğrencileri tarafından 
üretilen atık pil toplama makinesi okul kampüsünde 
kullanılmakta ve diğer ENKA okullarında da 
yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 

• ENKA Okulları Kocaeli Sinema kulübü öğrencileri 
buluşmada tanıştıkları Kocaeli AHBAP üyeleri ile sokak 
hayvanları için ortak bir film projesi üzerine çalışmaya 
başlamıştır.

• FRC Robot kulübü öğrencileri sürdürülebilirlik 
buluşmasında yer alarak sürdürülebilirlik ile ilgili kurum 
ve kişilerle iletişime geçmek konusunda deneyim 
kazanmıştır.

ENKA Okulları Kocaeli Sosyal Sorumluluk Projeleri 
hakkında detaylı bilgi için: https://www.enka.k12.tr/kocaeli/
okulda-yasam/sosyal-sorumluluk/

2027 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ
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ENKA yönetimi ve sorumlu çalışanları, kurumsal sosyal 
sorumluluğa büyük önem vermektedir. ENKA sosyal 

sorumluluk projeleri kapsamında, St. Sophia Sosyal Bakım 
Evi çocuklarını desteklemek için hayırseverlik etkinlikleri 

düzenlemekte, yerel toplumlarla çalışarak kuruluşumuza bilgi 
desteği sağlamakta, çocuklar için etkinlikler düzenlemekte ve 

gönüllü çalışanları ile çocuklarımızı ziyaret etmektedir.

ENKA TC’nin çocuklarımızın yaşamlarına katkısını çok takdir 
ediyor, şirketin yönetimini ve çalışanlarını arkadaşlarımız 
olarak görüyoruz. ENKA TC çalışanları profesyonel olduğu 

kadar, insani ve sosyal odaklı kişilerdir ve çalışanların 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projeleri’ni yalnızca 
bir taahhüt olarak görmemeleri, aynı zamanda yaratıcı 

bir yaklaşım ile dünyayı daha iyi hale getirme arzusuyla 
yürütmeleri bunun bir göstergesidir. 

ENKA ile iş birliğimiz 2016 yılında, ENKA TC alışveriş merkezi 
yönetimi adına bir şirket çalışanının, olası iş birlikleri hakkında 

konuşmak üzere bizimle iletişime geçmesiyle başladı. 
İlk olarak ENKA TC ile 1 Haziran Uluslararası Çocuk Bayramı 

kapsamında ortak bir yardım etkinliği düzenledik. 4 hafta 
süren etkinliğin konsepti, Kapitoly Vernadskogo Alışveriş 

Merkezi ziyaretçilerinin, yerel toplumlarla iletişim seviyesini 
artırması ve Sosyal Bakım Evi’ndeki özel çocuklar için gereken 
yazlık eşyaları toplama sürecine dahil olmalarıydı. Sonrasında 

ENKA TC, çocuklarımızın yaşamında aktif rol almaya başladı 
ve çocuklar için gereken etkinlikleri gerçekleştirirken belirli 

bir kalite seviyesini sağlamamıza yardımcı oldu. Ayrıca 
kurumumuzun iki çocuğuna profesyonel oryantasyonda 

yardımcı olan ENKA personeli, çocuklarla ortak master 
derslerine katıldı.

Bize göre ENKA TC, kurumsal sosyal sorumluluk 
stratejisinin uygulanmasına yönelik bireysel ve yaratıcı 
bir yaklaşımla öne çıkmaktadır. Şirket çalışanları, sosyal 

odaklı projelerin uygulanmasının her aşamasında yüksek 
düzeyde profesyonellik göstermektedir ve en önemlisi tüm 

toplantılarımıza düzenli olarak katılmaktadırlar. Ayrıca 
ENKA TC’yi diğer firmalardan ayıran bir diğer özellik de, 

çalışanların ve yöneticilerin çocukların kişisel yaşamlarına da 
dahil olmalarıdır.

Svetlana Babintseva 
St. Sophia Sosyal Bakım Evi Yöneticisi

“ENKA TC ÇALIŞANLARI KSS PROJELERİNİ 
DÜNYAYI DAHA İYİ HALE GETİRME 

ARZUSUYLA YÜRÜTÜYOR.”PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ




