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TOPLUMLARIN ALTYAPI VE 
ÜSTYAPI İHTİYAÇLARININ 
KARŞILANMASI

TOPLUMLAR, İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK, VARLIKLARINI DEVAM ETTİRMEK VE 
EKONOMİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ULAŞIM SİSTEMLERİNDEN ENERJİ ÜRETİM 
TESİSLERİNE, ÇEŞİTLİ FONKSİYONLARDA BİNALARDAN BARAJLARA KADAR BİRÇOK 
FARKLI YAPIYA İHTİYAÇ DUYMAKTADIRLAR. HER TOPLUM KENDİ VARLIĞINI REFAH İÇİNDE 
SÜRDÜREBİLMEK İÇİN GEREKLİ HİZMETLERİ SUNAN ENERJİ KAYNAKLARININ, SAĞLIK 
HİZMETLERİNİN VE ULAŞIM AĞLARININ YER ALDIĞI ÇEŞİTLİ ALTYAPI VE ÜSTYAPILARDAN 
YARARLANMAKTADIR. BU DURUM, ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARININ TOPLUMLARIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASININ ANA MERKEZİNDE YER ALAN KONULARDAN BİRİ 
OLMASINI SAĞLAMAKTADIR. 

ENKA’nın projelerinin büyük bir çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde olup; enerji, ulaşım, altyapı, sanayi ve 
endüstri tesisleri, hastane, okul gibi toplumların hayati ihtiyaçlarını karşılayan yapıların eksikliği bu bölgelerde 
hissedilmektedir. ENKA, 46 farklı ülkede gerçekleştirdiği 500’ün üzerinde petrol, gaz ve petrokimya, elektrik 
santralleri, altyapı ve bina projeleri ile faaliyet gösterdiği coğrafyalarda bu zamana kadar 400 binden fazla insana 
istihdam sağlayarak, yerel tedarikçileri ve firmaları destekleyerek bu toplumlarda sosyal refahı arttırmış ve birçok 
yerel ekonominin gelişimine katkı sağlamıştır.

ENKA 1970’lerden beri elektrik santralleri tasarımı ve inşası projelerinde edindiği 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 geçilmesine yardımcı olmuştur. 

Bu projeler arasında ENKA’yı Türkiye’nin en büyük özel elektrik üreticisi konumuna getiren 2002 yılında devreye 
alınan Adapazarı ve Gebze santralleri ile 2003 yılında devreye alınan İzmir santrali yer almaktadır. Santrallerin, 
4.100 MW kurulu güç kapasitesi ile Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin %11’ini karşılayabilme kapasitesi mevcuttur. 

ENKA’nın bu alandaki tecrübeleri:

 Toplam kurulu gücü 4.070 MW olan 6 adet Termik Elektrik Santrali

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

 Toplam kurulu gücü 4.166 MW olan 8 adet Basit Çevrim Elektrik Santrali

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, elektriğe ihtiyacı oldukça yüksek olan ve savaş 
sonrası toparlanma döneminde olan Irak’ta birçok 
enerji projesini tamamlamış ve bu santraller ile Irak 
şebekesine 4.000 MW’tan fazla kurulu güç sağlayarak, 
ulusal kalkınmaya katkıda bulunmuştur. Örneğin devam 
etmekte olan Dhi Qar Kombine Çevrim Elektrik Santrali 
projesi, Irak’ta oluşan enerji sıkıntısı dolayısıyla, yaşanan 
toplumsal sorunlar ile toplumun en temel ihtiyaçları 
göz önüne alındığında, işverene karşı yürütülen 
sorumluluğun yanı sıra; toplumun ihtiyaçlarına karşı da 
duyarlı bir tutum sergilenerek projenin sözleşmesinde 
belirtilenden daha erken bir tarihte tamamlanması 
yönünde bir planlama yapılmış ve uygulanmıştır. Bu 
proje ile Irak’ın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına 
destek olunması, ulusal kalkınmaya katkıda bulunulması 
ve altyapı hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini 
arttırmaya yardımcı olunması hedeflenmektedir.

2019 yılında yerel tedarikçiler aracılığıyla 
ENKA projelerinin yapmış olduğu 
doğrudan yerel ekonomi katkısı 245 
milyon ABD Doları’nın üzerindedir.  

ENKA’nın bina projeleri arasında; 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 yürütülen çalışmalar yer almaktadır. 
Bu doğrultuda; Umman, Libya, Suudi Arabistan ve 
Rusya Federasyonu’nda çeşitli kentsel gelişim projeleri 
gerçekleştirilmiştir. Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak 
büyük ölçekli projeler yürütülürken yerel personel 
istihdamı ve yerel tedarikçilerin desteklenmesiyle yerel 
ekonomilere katkı sağlanmış, bu ülkeler kaliteli ve güvenli 
mühendislik uygulamaları ile tanıştırılmıştır.

ENKA’nın yerel ekonomilere katkı sağlama yaklaşımının 
bir diğer örneği de 1993 yılından beri mühendislik 
ve inşaat faaliyetlerini sürdürdüğü Kazakistan, Tengiz 
projeleridir. Bu bölgede devam eden faaliyetler süresince 
100’ün üzerinde alt yüklenici firma ile çalışılarak da yerel 
personele istihdam sağlanmıştır.
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ENKA, 1958 yılından beri gerçekleştirdiği önemli altyapı 
projeleri ile hizmet götürdüğü müşterilere ve toplumlara, 
sürdürülebilir gelişim, sosyo-ekonomik büyüme ve 
güvenli seyahat imkanı sağlamıştır. 1970’lerde İstanbul 
ve Ankara’yı birbirine bağladığı için büyük bir önem 
taşıyan Anadolu Otoyolu Projesi’ni takiben ENKA; 
Arnavutluk, Hırvatistan, Kosova, Türkiye ve Romanya’da 
otoyollar da dahil olmak üzere birçok bölgede başlıca 
büyük altyapı projelerini başarıyla tamamlamıştır.
ENKA, 63 yıl içerisinde Irak, Libya, Ürdün, Suudi 
Arabistan, Hırvatistan, Romanya, Kosova, Arnavutluk 
ve Türkiye’de otoyol, köprü, tünel, viyadük ve gerekli 
tüm inşaat aktivitelerini yerine getirmiştir. ENKA’nın 
tamamlamış olduğu projeler sayesinde bu bölgeler yeni 
ulaşım kanallarına ulaşmış, ticaret ve turizm alanındaki 
gelişmelerle beraber ekonomileri desteklenmiştir.

Bugüne kadar gelişmekte olan bölgelerde yürütülen 
projelerde genelde yerel halkın yüksek oranda yüzleştiği 
işsizlik sıkıntısının azaltılmasına; doğrudan ve dolaylı 
yollarla istihdam olanakları, yerel tedarikçilere projeye 
ürün ve hizmet sunma imkanları ile katkı sağlanmıştır. 
Bu doğrultuda, projelerde şeffaf bir işe alım süreci 
uygulanarak, istihdam imkanları öncelikli olarak 
projelerden etkilenen yerel halka duyurulmuş ve gerekli iş 
gücünün yerel halktan sağlanmasına öncelik verilmiştir.

İstihdam edilen yerel çalışanlara, çalışma 
alanları doğrultusunda teknik ve idari becerilerini 
geliştirebilecekleri eğitim imkânları sağlanmaktadır. 
Özellikle yerel işçilere çeşitli idari ve mesleki beceri 
geliştirme eğitimleri ile çalışanlara gelecekte farklı 
şirketlerde de geçerli olacak ek eğitimler sağlanmaktadır. 
Bu eğitimler sayesinde başlangıçta çoğunluğu tecrübesiz 
olan yerel personel, yetkin ve tecrübeli çalışanlara 
dönüştürülmektedir.

Tüm ENKA projeleri, sorumlulukları dahilinde yürüttükleri 
çalışmalara ek olarak faaliyet gösterdikleri bölgelerin 
altyapısal ve sosyal ihtiyaçlarını değerlendirerek 
toplulukların sosyal refahına katkıda bulunacak sosyal 
sorumluluk ve gönüllülük projeleri de gerçekleştirmeye 
özen göstermektedir. Bu doğrultuda halkın ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projeleri 
yürütülmektedir. Bu doğrultuda bu zamana kadar birçok 
proje bölgelerinde yer alan okul binalarının bakımı 
üstlenilmiş, zarar gören yollar iyileştirilmiş, yaya geçidi ve 
köprü gibi yapılar yerel halkın kullanımı için sağlanmıştır. 
Örnek olarak; 2019 yılı içerisinde, sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında arasında Rusya Federasyonu’nun 
Nizhnekamsk’a bağlı Yelantovo köyünde, köy halkı ve 
çocukların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak bir 
köprü yapılmıştır. Bu çalışmaya ait bilgileri ve diğer 
sosyal sorumluluk projelerini raporun ‘‘ENKA’da Sosyal 
Sorumluluk’’ bölümünde inceleyebilirsiniz.

2019 yılı içerisinde, ENKA ortak 
girişim partneri Bechtel ile birlikte 
Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti 
tarafından Orta Sırbistan’da 
gerçekleşecek 112 kilometrelik 
Morava Koridor Otoyolu Projesinin 
tasarım ve inşaat işlerini üstlenmek 
üzere seçilmiştir. Proje dahilinde 
10 yeni kavşak, karayollarını, 
demiryollarını ve Morava Nehri’ni 
rota boyunca kesen çok sayıda 
yapı, Batı Morava Nehri’nin geniş 
taşkın yatağı sebebiyle kapsamlı 
erozyon koruması içeren dolgu 
sahası çalışmaları, selden korunma 
önlemleri, uzun nehir derivasyonları, 
bentler ve yeni bir nehir yatağının 
inşası gerçekleşecektir. ENKA’nın 
Sırbistan’da gerçekleştireceği 
otoyol projesi, ekonomik kalkınma 
ve bölgedeki yatırımlar için 
stratejik olarak oldukça önemli bir 
niteliğindedir. Projenin planlanan 
temel kazanımları; bölgedeki 
ithalat ve ihracat fırsatlarında artış 
sağlanması, beklenen güvenli seyahat 
koşullarının sağlanması ile seyahat 
sürelerinin kısaltılması, ülke çapında 
olduğu kadar dünya çapında da 
yerli şirketlerin mallarını taşıması 
ve yeni teknolojilere erişim için 
daha fazla fırsat elde etmelerinin 
sağlanmasıdır. Sanayi kenti 
Kruševac’a yeni ekonomik koridorların 
ve Bosna, Karadağ ve Makedonya ile 
uluslararası bağlantıların sağlanması 
öngörülmektedir. Ayrıca, etki alanı 
içerisindeki belediye merkezlerinin, 
bölgedeki ekonomik olarak 
gelişmiş alanlar ile turistik yerler 
arasında bağlantı sağlanması da 
hedeflenmektedir. Projenin sosyal 
etki değerlendirmesi için ‘‘Sosyal 
Etkilerin Değerlendirilmesi ‘‘ bölümünü 
inceleyebilirsiniz.
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SOSYAL ETKİLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
ENKA TÜM FAALİYETLERİNDEN ÖNCE, FAALİYET DOLAYISIYLA OLUŞABİLECEK SOSYAL, 
EKONOMİK VE ÇEVRESEL ETKİLERİ DEĞERLENDİRMEKTEDİR. BU DEĞERLENDİRMELER; 
YATIRIM PROJELERİNDE PROJE KARAR AŞAMASINDA, MÜTEAHHİTLİK FAALİYETLERİNDE 
İSE İŞ ALINMADAN ÖNCE BAŞLAMAKTA, PROJE HAZIRLIK AŞAMALARINDA 
DETAYLANDIRILMAKTA VE PROJE ÖMRÜ BOYUNCA AKTİF BİR ŞEKİLDE DEVAM 
ETMEKTEDİR. 

ENKA, bir projenin başarıya ulaşmasındaki en büyük 
etkenin, o projenin bulunduğu bölgedeki yerel toplumlar 
tarafından kabul görmesi ve gerek proje ömrü boyunca 
gerekse tamamlanmasından sonra bölgede yaratacağı 
olanaklarla bu toplumların refahına katkı sağlaması 
olduğunun bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bu kapsamda, projelerin Çevresel ve Sosyal Etki 
Değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir. 

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmeleri ile 
gerçekleştirilmesi planlanan projenin, bulunacağı 
bölgede yaratabileceği çevresel ve sosyal olumlu ve 
olumsuz potansiyel etkilerin, risklerin ve olası iyileştirme 
fırsatlarının tespit edilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmalar 
sırasında konusunda uzman firmalar ile çalışılmakta 
ve bu değerlendirme doğrultusunda aksiyon planları 
oluşturulmaktadır. 

Oluşturulan aksiyon planları doğrultusunda, projenin 
planlama ve tasarım aşamasından başlayarak; 
potansiyel olumsuz etkileri ve riskleri olabildiğince 
ortadan kaldırmak, tamamen ortadan kaldırılamayan 
durumlarda azaltmak veya telafi etmek ve olumlu etkileri 
artırmak üzerine çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
 
ENKA’nın tasarım ve mühendislik ekipleri, çevresel 
ve sosyal olumsuz etkileri olabildiğince azaltmak 
yaklaşımı doğrultusunda tüm tasarım çalışmalarını, 
proje şartnameleri ve sözleşmelerinin izin verdiği ölçüde 
malzeme ve enerji verimliliğini maksimum düzeyde 
tutacak, çalışan ve yerel toplum sağlığı üzerinde 
olumsuz etkileri en az olacak, yerel toplumun mevcut 
günlük yaşam ve ekonomik kaynaklarına olabildiğince 
az müdahale edecek projelerin geliştirilebilmesi için 
çalışmalarını yürütmektedir. Bu esnada projelerin 
mobilizasyon süreçleri öncesinde atık yönetim planları 
oluşturulmakta, şantiye kurulumları bu planlara uygun 
bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Projelerin sosyal etkileri değerlendirilirken, projenin 
bulunduğu bölgenin demografik yapısı, toplumların 
alışkanlık ve gelenekleri, bölgenin sosyal ve insan 
hakları riskleri, yasal gereklilikler, ekonomik durum ve 
istihdam olanakları ve toplumun ihtiyaç ve beklentileri, 
değerlendirme kriterlerinde öncelikli olarak yer 
bulmaktadır. Değerlendirme sırasında etkilerin cinsiyete 
veya azınlık gruplarına göre farklılık göstereceği tespit 
edilirse, bu etkiler ilgili alt kırılımlar ile değerlendirilmeye 
alınmaktadır.

TOPLUMU KALKINDIRMAKGRI 102-16, 203-1, 203-2, 413-1, 413-2, CRE7
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ENKA’nın çevre ve sosyal etki yönetim planları, 
olumsuz etkinin oluşmadan ortadan kaldırılmasını 
hedefleyerek oluşturulmaktadır. Bunun mümkün 
olmadığı koşullarda; etkiyi azaltmak, izole etmek, 
telafi etmek ve mühendislik önlemleri almak gibi 
farklı çözüm yolları geliştirilmektedir. Gerek etkilerin 
değerlendirilmesi gerekse aksiyon planlarının 
oluşturulması ve uygulanması süreçlerinin merkezinde 
paydaş diyaloğu yer almaktadır. ENKA bu paydaş 
diyalogunu Sosyal Toplumlarla Etkileşim Kılavuzu 
ve proje özelinde oluşturulan Paydaş Katılımı Planı 
doğrultusunda yürütmektedir. ENKA, paydaşlarının 
bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artırılması ve çift 
yönlü bir iletişim kurulabilmesi amacıyla düzenli 
toplantılar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 
belediyeler, muhtarlıklar gibi yerel otoriteler ve 
birimlerle toplantılar ve iş birlikleri gerçekleştirilmekte, 
özellikle iş olanaklarının yerel halka ulaştırılması, proje 
bilgilendirmelerinin yapılması, yerel çalışan ve yerel 
halkın haklarının korunması ve şikayetlerinin çözüme 
kavuşturulması, insan hakları risklerinin ortadan 
kaldırılması gibi konular; yerel otoritelerle kurulan 
iş birliklerinin başlıca gündem maddeleridir. Bunun 
haricinde yerel okul yöneticileri, sağlık birimleri, yerel 
işletmeler ve yerel sivil toplum kuruluşları da paydaş 
toplantıları gerçekleştirilen gruplar arasında yer 
almaktadır. 

Projelerde kullanılan bir diğer önemli paydaş 
diyaloğu aracı ise şikayet mekanizmalarıdır. Bu 
şikayet mekanizmaları ilgili yerel dillerde hizmet 
vermekte; proje içerisinde çalışan personelin 
erişiminin yanı sıra, projeden etkilenen yerel 
halkın erişimine de açık durumdadır. Bu şikayet 
mekanizmalarına iletilen tüm şikayet, öneri ve 
bilgilendirme mesajları kayıt altına alınmakta, 
ilgili uzman birimler tarafından değerlendirilmekte 
ve kapsam dahilinde olan şikayetlerin tamamı 
için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Alınan tüm 
şikayetlerle ilgili olarak, şikayet sahibi uygun sürelerde 
bilgilendirilmektedir. 

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. 2019 yılında ENKA faaliyetleri 
kapsamında herhangi bir yeniden iskân süreci 
yaşanmamıştır.

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.
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DHI QAR KOMBİNE ÇEVRİM ELEKTRİK SANTRALİ 
PROJESİ SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Irak’ın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını 
sağlayacak, ulusal kalkınmaya katkıda 
bulunacak ve altyapı hizmetlerinin verimliliğini 
ve kalitesini artırmaya yardımcı olacak olan Dhi 
Qar Kombine Çevrim Enerji Santrali Projesi’nin 
Paydaş Katılım Planı’nın bir parçası olarak, 
projeden doğrudan veya dolaylı yoldan 
etkilenen paydaş gruplarının beklentilerini 
anlamak, endişe ve görüşlerini dinlemek ve 
yerel halk ile ilk iletişim kurulmasını sağlamak 
adına tüm halkın katılımına açık toplantılar 
düzenlenmiştir. Projeye yakın köylerin temsilci 
üyeleri ve çeşitli yerel topluluklarla görüşmeler 
gerçekleştirilmiş, 4 köy içerisinde yürütülmüş 
olan görüşmelerde toplamda 356 adet 
hanehalkı anketi ile toplum düzeyinde durum 
değerlendirmeleri yapılmıştır. 

Köylerin muhtarlarıyla yapılan görüşmelerde 
köylerin temel sorununun yüksek işsizlik olduğu 
belirtilmiş; bu bilgi hanehalkı anket sonuçlarına 
da yansımıştır. Anketlerde yerli halkın %63’ü 
işsizliğin çok önemli bir konu olduğunu 
belirtmiştir. Bu doğrultuda Al-Agir ve Al-Sayed 
bölge halklarına doğrudan ve dolaylı yollarla 
iş imkanları, yerel tedarikçilere ise projeye 
ürün ve hizmet satma imkanları sağlanmıştır. 
Şeffaf bir işe alım süreci planı oluşturularak, 
istihdam imkanları öncelikli olarak yerel halka 
duyurulmuş, bu çalışmaları destekleyici İstihdam 
Politikası ve İşe Alım Planı oluşturulmuştur. 
Politika ayrıca çocuk ve zorla çalıştırma, din, 
dil, cinsiyet veya sosyal statü, ayrımcılık ve 
tacize dayalı ayrımcılığı da ortadan kaldırmaya 
yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. Yerel 
ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla, Mayıs 
2019 sonunda toplamda 650 personel ihtiyacı 
yerel iş gücünden sağlamıştır. Bu doğrultuda, 
Yerelden Satın Alma Planı geliştirilmiş ve etki 
alanı içerisinde yer alan tedarikçilere ürün ve 
hizmet sağlama konusunda öncelik verilmiştir. 

Hanehalkı anketleri sırasında belirtilen diğer bir 
önemli sorun ise güvenli enerji arzı eksikliğidir. 
Elektrik şebekesine bağlı hanelerin %70’i günlük 
12 saatten fazla elektrik kesintisi şikayetinde 
bulunmuş ve hanehalkı anketlerinde de elektrik 
kesintilerinin gün içinde herhangi bir anda 
önceden uyarı yapılmaksızın gerçekleştiği 
belirtilmiştir. Enerji sıkıntısı nedeniyle yaşanan 
toplumsal sorunlar ve toplumun en temel 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, projenin 
sözleşmede belirtilenden daha erken bir tarihte 
tamamlanması yönünde bir planlama yapılarak 
projeye yönlendirilen kaynaklar artırılmıştır.

Proje çalışmalarından dolayı zarar gören ve 
bakıma ihtiyaç duyulan yollar iyileştirilmiş, 
halkın güvenli seyahat etmesini sağlayacak 
güvenlik ve trafik işaret levhaları yerleştirilmiş 
ve proje için trafik yönetim planı oluşturulmuştur. 
Ayrıca, şoför olarak görev alan çalışanlara 
uymaları gereken trafik kurallarının yer aldığı 
bir eğitim verilmiştir.

Projeye yakın bölgede sağlık tesislerinin 
bulunmaması nedeniyle, köylülerin çoğu sağlık 
merkezlerine ulaşımda güçlük çekmektedir ve bu 
durum özellikle acil durumlarda önemli bir sorun 
teşkil etmektedir. Proje şantiyesi içerisinde yer 
alan kliniklerde yerel işçilere sağlık ve bakım 
imkanları iş kaynaklı bir nedene bağlı olmayan 
bir durumla karşılaşılsa bile sağlanmaktadır.

Projenin yaratacağı etkilerden doğrudan ve 
dolaylı yollarla etkilenecek paydaş grupları için 
etkin bir şikayet yönetim sistemi oluşturulmuştur. 
İşçiler için ayrı, yerel halk için ayrı şikayet 
mekanizmaları kurulmuştur. Hem doğrudan hem 
de dolaylı çalışanlar, taşeronlar, yerel çalışanlar 
ve alt yükleniciler aracılığıyla göçmenler dahil 
olmak üzere tüm çalışanlar projenin Şikayet 
Mekanizması hakkında bilgilendirilmiştir. 

Bu süreç paralel şekilde ikiz proje olarak 
yürütülen olan Samawa Kombine Çevrim 
Elektrik Santrali projesinde de yürütülmüştür. 
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MORAVA KORİDOR OTOYOLU PROJESİ SOSYAL 
ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ENKA’nın Sırbistan’da gerçekleştireceği, 
yaklaşık 112 km’lik Morava Koridor Otoyolu 
Projesi’nin temel amaçları; bölgedeki ithalat 
ve ihracat fırsatlarında artış sağlanması, 
beklenen güvenli seyahat koşullarının 
sağlanması ile seyahat sürelerinin kısaltılması, 
ülke çapında olduğu kadar dünya çapında 
da yerli şirketlerin mallarını taşıması ve yeni 
teknolojilere erişim için daha fazla fırsat elde 
etmelerinin sağlanmasıdır. 

Proje için çevresel ve sosyal etkilerini 
değerlendirmek, inşaat ve işletme 
aşamalarıyla ilişkili potansiyel çevresel ve 
sosyal etkileri belirlemek ve herhangi bir 
olumsuz etkiyi önlemek, etkisini azaltmak 
veya telafi edecek önlemler almak adına 
kapsamlı ve detaylı bir çevresel ve sosyal etki 
değerlendirme (ÇSED) çalışması yürütülmüştür. 
ÇSED süresinde proje etki alanları tanımlanmış, 
doğrudan etkilenen paydaşlar dikkate 
alınarak tüm paydaş grupları belirlenmiş, saha 
çalışmaları yoluyla çevresel ve sosyal mevcut 
durum verilerini toplanmış, etki tanımlama, 
tahmin ve analiz süreçleri yürütülmüş, etki 
azaltma veya yönetim aksiyon planları 
oluşturulmuştur.

ENKA’nın tüm projelerinde paydaş katılımı 
önemi bir yere sahiptir ve ilgili grupların görüş 
ve çıkarlarının proje tasarımı ve planlamasında 
dikkate alınmasını sağlanmaktır. 2017 
yılında ENKA tarafından oluşturulan Sosyal 
Toplumlarla Etkileşim Kılavuzu’na uygun 
olarak oluşturulmuş olan Paydaş Katılım 
Planı, Proje’den doğrudan veya dolaylı 
olarak etkilenebilecek paydaşlarıyla nasıl 
iletişim kurulacağı ve paydaş gruplarıyla nasıl 
etkileşime geçileceği üzerine kılavuz görevi 
görmüştür. Ayrıca, paydaşların proje ile ilgili 
endişelerini dile getirmeleri için bir şikayet 
mekanizmasının ayrıntılarını da içermektedir. 
Belirlenen paydaş grupları için halkın katılım 
toplantısı ilk olarak 26 Ağustos tarihinde 
gerçekleştirilmiş ve paydaşların belirttiği 
görüşlerin değerlendirilmesi için toplantılarda 
lokal uzmanlar, danışmanlar ve sosyologlar 
yer almıştır.

Belirlenen Sosyal Etki Alanı içerisinde; 
7 belediye ve bu belediyelere bağlı 
olarak etkilenmesi beklenen 48 adet köy 
bulunmaktadır. Mevcut durum bilgisini elde 
etmek ve projenin olası sosyal etkilerini 
değerlendirmek için danışmanlar ve çeşitli 
sosyal uzmanlar tarafından sosyal etki alanı 

içerisinde kalan bölgelerde Topluluk Düzeyi 
Anketleri, Hanehalkı Anketleri, Bilgi Toplama 
Görüşmeleri ve Odak Grup Tartışmaları 
düzenlenmiştir. 

Etki alanı içerisinde kalan ve incelemelerin 
yürütüldüğü tüm belediyelerde işsizliğin önemli 
bir sorun olduğu belirtmiştir. Son yıllarda iş 
fırsatlarının yetersizliğinden dolayı özellikle 
genç nesillerin dışa göç oranlarındaki artış 
gündeme gelmiştir. Sırbistan Cumhuriyeti, 
15-64 yaş arası bireyleri işgücü olarak 
değerlendirmekte ve ulusal istatistiklere göre 
Sosyal Etki Alanı’nın işsizlik oranı %11 ile %35 
arasında değişmektedir.
 
Mevcut durum değerlendirmesi sırasında 
sosyolog ve uzmanlardan oluşan bir ekip, 
yerel kadınların rolünü ve Sosyal Alanın 
cinsiyete özgü koşullarını anlamak için 
etkilenen belediyelerdeki yerel kadınlarla 
Odak Grup Tartışmaları gerçekleştirmiştir. 
Görüşülen hedef gruplar arasında çiftçiler, işsiz 
kadınlar, yaşlı ve genç kadınlar yer almıştır. 
Bölgedeki iş fırsatları için cinsiyet eşitsizliğine 
yönelik bir durum olmadığı ve yerel kadınların 
çoğunluğunun tarımsal faaliyetlerle hanehalkı 
gelirine katkıda bulunduğu görülmüştür.
Hem erkekler hem kadınlar iş fırsatlarının 
eksikliğinin üzerinde durmuşlardır. Özel 
ve kamu sektörlerindeki eski deneyimler 
göz önüne alındığında, yerel kadınların 
doğrudan veya dolaylı iş fırsatları yoluyla 
projenin bir parçası olmaya istekli oldukları 
gözlemlenmiştir.

Projenin sunacağı iş fırsatlarından bölgedeki 
iş arayan kişilerin faydalanması açısından bir 
İşe Alım Planı hazırlanması kararlaştırılmıştır. 
Bu plan doğrultusunda, yürütülen hanehalkı 
anketleri ile yerel kesimin sahip olduğu 
mesleki becerileri, işgücü türlerinin 
mevcudiyeti hakkında elde edilen bilgilerin 
göz önüne alınması kararlaştırılmıştır. İşe alım 
prosedürleri ile korunmasız kişilere (özellikle 
ekonomik açıdan dezavantajlı olanlara) 
öncelik verilerek, yerel işgücünün istihdam 
edilmesi için mümkün olduğunca fırsatlar 
sunulması hedeflenmiştir ve öncelik sosyal 
açıdan etkilenmesi beklenen alanlara verilecek 
şekilde hazırlanmıştır.
 
Yerelden satın almaya katkı sağlamak 
adına, projede doğrudan, dolaylı istihdam 
ile yerel mal ve hizmetlerin satın alınması 
açısından yerel topluluklara sağlanan 
faydaların arttırılması hedeflenmektedir. 
Yerel alt yükleniciler ve taşeronların yanı sıra, 
ulusal ve yerel şirketler bakım ve onarım 

çalışmalarında çeşitli hizmetlere sunma fırsatı 
elde edeceklerdir.

ÇSED sürecinin bir parçası olarak sosyal olarak 
olumlu etkiler de değerlendirilmektedir. 
Bu etkiler esas olarak yerel ekonomideki 
gelişmeye ve ülkenin inşaat ve işletme 
aşamasında istihdam olanaklarının 
oluşturulmasına dayanmaktadır. İnşaat 
aşamasındaki doğrudan istihdam olanaklarına 
ek olarak, projenin yerel refahı artıracak çok 
sayıda projeyle ilgili dolaylı ekonomik fırsatlar 
yaratması da beklenmektedir. 
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ENKA, ortak girişim partneri Bechtel ile 
birlikte 1986 yılından itibaren sırasıyla 
Türkiye, Hırvatistan, Romanya, Arnavutluk 
ve Kosova’da toplam uzunluğu 700 km’nin 
üzerinde otoyol projeleri üstlenmiş ve 
bu projeleri başarıyla tamamlamıştır. Bu 
projelerin fikir babası firmamızın kurucusu 
değerli büyüğümüz Şarık Tara’dır. Geliştirdiği 
uluslararası yakın ilişkiler ile bu ülkelerin 
gerçek ihtiyaçlarını tespit etmiş, bu ihtiyaçlara 
yönelik çözümler üretmiş, bu çözümlerin 
uygulamaya geçirilmesi için de liderlik 
etmiştir. Bu projelerin hepsi gerçekleştirildikleri 
ülkelerde çok önemli misyonların 
gerçekleştirilmesine yönelik kritik özellikteki 
projelerdir. Örneğin Hırvatistan’da Adriyatik-
Ionia Otoyolu’nun yapımı Hırvatistan’ın turizm 
potansiyelinin Avrupa’ya açılmasını sağlamıştır. 
Arnavutluk’ta yapılan otoyol ülkenin kuzeyi 
ve güneyi arasındaki ulaşım süresini 8 saaten 
2 saate indirip Arnavutluk içindeki mobiliteyi 
kolaylaştırıp, ekonomiyi canlandırmış oldugu 
gibi,  Arnavutluk’un komşuları ile ulaşımını 

kolaylaştırararak hem ticareti ve hem de 
Arnavutluk’taki Adriyatik sahillerindeki turizm 
potansiyelini canlandırmıştır. Bu gibi örnekleri 
Balkanlarda gerçekleştirdiğimiz her proje icin 
verebiliriz. Projelerimizi gercekleştirirken iş 
emniyetini, kaliteyi, öngörülen tamamlama 
süresini, yerel istihdamı, etik değerlerimizden 
hiçbir zaman taviz vermeden en önde tutttuk 
ve bunları en önemli prensibimiz olarak 
kabul ettik. ENKA’nın bir mühendislik firması 
olmasının avantajını her zaman öne çıkararak 
iş almaktaki ve işin yapımındaki gücümüzü 
mühendisliğimizden aldık. Bu özelliklerimizi 
entegre ederek gerçeklestirdiğimiz her işten 
başarı ve üstün müşteri memnuniyeti ile çıktık. 
Her bir projedeki başarımız ve o ülkedeki yerel 
halk üzerinde meydana getirdigi güven ve 
saygınlık bize yeni işler getirdi. Her bir projeyi 
gerçekleştirirken, bu işimizi  kendimiz için yeni 
bir iş imkanının anahtarı olarak görüyoruz. Bu 
projelerde çalışan ENKA’lı genç kardeşlerimizi 
de yeni projelerin yöneticileri olarak görüyor, 
sorumluluk ve yetki veriyoruz. Balkanlarda 22 
yıldan beri kesintisiz olarak iş yapabilmemizin 
anahtarı bu yukarıda anlattıklarımdır.

5 Aralık 2019’da Bechtel ENKA Ortak Girişimi, 
Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, 
Orta Sırbistan’ı 10 ve 11 numaralı Pan-Avrupa 
Koridorları ile bağlayacak 112 kilometrelik 
Morava Koridor Otoyolu Projesinin tasarım ve 
inşaat işlerini üstlenmek üzere seçilmiştir. Bu 
proje kapsaminda 50 km’ye yakın uzunlukta 
yeni nehir yatağının teşkil edilmesi vardır. 
ENKA, üstlendiği bu projelerde ülkelerin 
ulaştırma ağının gelişimi ihtiyaçlarına en 
ekonomik ve hızlı çözümleri sunduğu gibi 
bölgenin en büyük doğal felaketlerinden 
biri olan sel felaketinin önüne geçecek yeni 
nehir yatağı ve sel baskını önleme yapılarının 
inşaatını yapacaktır.

Tamamladığımız otoyol projelerinde, 
iş gücü ihtiyacının en az %70’i yerel 
vatandaşlardan sağlanarak ilgili bölgenin ve 
ülkenin istihdamına ciddi düzeyde katkıda 
bulunulmuştur. ENKA tarafından yapılan 
mesleki eğitimler ile projelerde istihdam 
edilen yerel iş gücünün mesleki gelişimi de 
sağlanmıştır. 

Yerel istihdama ilaveten, tedarik zincirimiz 
içerisinde de yerel tedarikçiler ciddi düzeyde 
yer almıştırlar. Projeler tarafından satın alınan 
mal ve hizmetlerin birçoğu yerel piyasadan 
tedarik edilerek, yerel tedarikçilerin gelişimine 
büyük ölçüde katkıda bulunmuştur.

Tamamladığımız otoyol projelerinin tümü; 
ilgili ülkelerin turizm, sanayi ve ticaret 
gelirlerinde sıçramalar sağlayarak Gayri 

Safi Milli Hasılalarını ciddi ölçüde arttırmalarında 
katkıda bulunmuş, ulaşım sisteminin gelişmesi 
sonucunda elde edilen ekonomik fayda sadece 
ilgili ülke sınırları ile kalmayıp, otoyolların Avrupa 
Otoyol Ağ Sistemi’ne bağlanmasıyla birlikte çevre 
ülkeler açısından da ulaşımı daha güvenilir hale 
getirip, rahatlatmış ve bu ülkelerdeki ekonominin 
gelişmesine de önemli ölçüde katkı sağlamıştır. 

Otoyol projeleri, şehirleri, bölgeleri ve ülkeleri 
birbirine bağlayan doğasından ötürü; ekonominin 
gelişmesine ilaveten toplumları birbirine daha 
güvenli ve ekonomik yollarla bağladığı için eğitim, 
kültür ve sanat başta olmak sosyal gelişmeye 
fevkalade katkıda bulunmaktadır. 

Projelerimizde sosyal sorumluluk çalışmalarına 
önem göstermeyi ve yerel toplumlara katkı 
sağlamayı kendimize prensip olarak edindik. 
Bunlara; istihdam ettiğimiz yerel çalışanlara 
verdiğimiz iş güvenliği ve mesleki eğitimlerini, 
verdiğimiz mesleki sertifikaları örnek gösterebilirim. 
Bizimle calışmaya başlayan her yerel çalışanımız 
işin sonunda mesleğinin erbabı olmakta, projeler 
tamamlandığında Avrupa’nın her ülkesinde kaliteli 
üst düzey mesleki özellikleri olan profesyoneller 
olarak iş bulabilmektedir. Bu kaliteli çalışanlarımızı 
biz de elimizden geldiğince yeni projelerimizde 
değerlendirmekteyiz. Türk vatandaşı ENKA’lılar 
kadar yurtdışında da bir o kadar ENKA’lı olduğunu 
kolaylıkla söyleyebilirim. Bu  örnekleri çoğaltmak 
mümkün. Örnegin yine bir Balkan ülkesinde 
bizim çalışanımız olmadığı halde otoyolun 
güzergahının üzerinde arazileri istimlak olan yerel 
halka, istimlaktan aldıkları paraları nasıl yatırıma 
dönüştürebilecekleri ile ilgili “girişimcilik” eğitimi 
verdik ve çok önemli pozitif geri dönüşler aldık.  
Yine başka bir ülkede kömür enerji santralinin atık 
küllerinin depolandığı stoklardan kalkan tozlar 
çevre köy ve kasabaların sağlığını tehdit ediyor idi. 
Mühendislik ekibimiz, yaptığı çalışmalar ile otoyol 
gövdesinden çıkan dolguya uygun olmayan toprak 
malzemeyi bu stokların üstünün kapatılması ve 
tozun engellenmesi icin proje geliştirdi ve ardından 
hemen uygulamayı gerçekleştirip, stokların üstünü 
ağaçlandırıp, yerel halkın sağlığı ile ilgili önemli 
bir katkı sağlamış olduk. Yaptığınız işi, yerel halka 
fayda sağlama fikrine entegre ettiğinizde ve 
yaratıcılığınızı kullandığınızda yerel toplumlara katkı 
kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu düşünce şeklimizin 
ENKA’nın en ayırt edici özelliklerinden biri olduğunu 
düşünüyorum.  

ENKA Kültürü, sürdürülebilirlik kavramlarının 
tümünü kapsamlı bir şekilde içeriyor. ENKA, 
Türkiye’nin en büyük inşaat firması olmasının 
yanında eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında da 
Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından bir tanesi. 
Bu kurumsal yapının, ENKA şirket kültürü içerisinde 
sürdürülebilirlik bakış açısının bu denli kapsayıcı 
olmasında önemli bir payı var.

İstanbul Merkez Ofisimizde yıl boyunca, muhtelif 
sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği sosyal 
sorumluluk projelerine hem kurumsal hem 
bireysel olarak çalışanlarımız katkıda bulunuyorlar. 
Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili duyurular 
şirketimizde tüm çalışanlar ile gönüllülük esası ile 
paylaşılıyor. İlaven, çalıştığımız tüm ülkelerde; proje 
yönetim birimlerimiz yerel toplum beklentilerini 
değerlendirerek, topluma olabildiğince sosyal 
katkıda bulunmaktadırlar. 

Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikamız 
uluslararası standartlara uygun olarak, çok 
sıkı bir şekilde, şirketimizin tüm projelerinde 
uygulanmaktadır. ENKA olarak inşaat endüstrisinin 
çok üzerinde ulaştığımız iş günü kayıpsız insan-saat 
değerleri, sıkı sıkıya uyguladığımız ÇGS politikasının 
sonucudur. 

Tamamladığımız otoyol projelerimizde de çevre, 
doğal kaynakların korunması ve atık politikalarını 
titizlikle uygulanmıştır. Bu uygulamalar neticesinde; 
Kosova Route 6 Otoyol Projesi, Uluslararası Yol 
Federasyonu (IRF) tarafından 2016 RAA (Global Yol 
Başarı Ödülleri) Çevre Duyarlılığı (Environmental 
Mitigation) kategorisinde ödüle layık görülmüştür. 

ENKA Kültürü içerisinde en öne çıkan yanlardan 
bir tanesi de çalışanlar arasında bulunan ağabey/
abla-kardeş ilişkisidir. Şirketimizin kurucusu, sevgili 
Şarık Tara’nın da anılarında birçok kez vurguladığı 
bu kültür neticesinde, ENKA çalışanları arasında 
sevgi, saygı ve arkadaşlık ilişkileri kuvvetli bir şekilde 
devam etmektedir.

ENKA kültürünün sürdürülebilirliği ile ilgili 
çalışmalar ENKA’nın en üst yönetim kadroları 
tarafından sürekli destek ve takip edilmekte olup, 
kurumsal yapı içerisindeki Kalite, ÇGS ve Bütünlük 
Direktörlüğünce kurum içi prosedürler haline 
getirilip firma içindeki her seviyeye gerek yayın 
ve gerekse firma içi modern eğitim metodları ile 
ulaştırılıp aktarılmaktadır.

ENKA KÜLTÜRÜ, 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
KAVRAMLARININ 
TÜMÜNÜ KAPSAMLI 
BİR ŞEKİLDE İÇERİYOR. 

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ

Özger İnal
İcra Kurulu Üyesi
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YEREL İSTİHDAM
TÜRKİYE’DE VE FAALİYET GÖSTERİLEN TÜM ÜLKELERDE ENKA VE İŞTİRAKLERİ YEREL İSTİHDAM 
UYGULAMALARI İLE İÇİNDE BULUNDUKLARI TOPLUMLARIN SOSYAL VE EKONOMİK OLARAK 
GELİŞİMİNE DOĞRUDAN KATKI SAĞLAMAKTADIR. BU KATKI, DOĞRUDAN İSTİHDAM YOLUYLA 
OLABİLECEĞİ GİBİ; ENKA’NIN BÖLGEDE YARATTIĞI GENİŞ TEDARİK ZİNCİRİ VE ALT YÜKLENİCİ 
AĞI SAYESİNDE OLUŞAN DOLAYLI İSTİHDAM İMKANLARIYLA DA OLABİLMEKTEDİR. 

ENKA projeleri istihdam stratejilerini adil ve şeffaf 
bir şekilde planlarken, istihdam önceliğini projeden 
etkilenen bölgelerde yaşayan yerel halka vermekte 
ve bu yaklaşımıyla projelerinin bulunduğu bölgedeki 
pozitif etkisini artırmayı hedeflemektedir. İstihdam 
edilen yerel çalışanlar, teknik, idari ve sosyal beceri 
eğitim programları ile desteklenmekte, birçok 
çalışan bu eğitimler yoluyla yeni mesleki becerilere 
kavuşturulmaktadır.

Irak’ta devam eden Dhi Qar ve Samawa Kombine 
Çevrim Elektrik Santrali projeleri, bölgede yaşanan 
ekonomik kriz ve iş imkanlarının kısıtlılığı göz önünde 
bulundurulduğunda, bölge için büyük önem taşımaktadır. 
Dhi Qar projesinde mevcut bulunan 1.692 personelin 
848’i yerel çalışan iken bu sayı toplamda 1.579 çalışanı 
olan Samawa projesinde ise 831 kişidir. Bu projelerde 
çalışanlara el aletleri kullanımı, defansif sürüş teknikleri, 
ilk yardım eğitimleri ve çeşitli iş sağlığı ve güvenliği 
ve hijyen eğitimlerinin yanı sıra makine ve ekipman 
operatörlüğü, kaldırma ve sapanla bağlama, kaynak, 
bayrakçı, eğitmenin eğitimi gibi sertifika programı 
eğitimleri sağlanarak bu çalışanların yeni mesleki 
beceriler veya uzmanlıklar kazanması sağlanmaktadır.   

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. 2019 yılında 
Tengiz’de devam etmekte olan 3GP projesinde, yerel 
çalışan sayısı 4.000 sınırına ulaşmış ve projede hali 
hazırda nitelikli meslek eğitimi kapsamında 60.000 
insan-saatlik eğitim tamamlanmış durumdadır. 

Kosova’da devam etmekte olan Güzergah 6 
Otoyol projesinde, en yoğun dönemde 13 farklı 
ülkeden toplamda 3.353 personel çalışmıştır ve iş 
gücü bakımından proje çalışanlarının %80’i yerel 
çalışanlardan oluşmaktadır. Bu proje kapsamında toplam 
103.500 saat olmak üzere 57 farklı alanda iş güvenliği 
eğitimi verilmiştir.

Aşağıdaki 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.

ÇİMTAŞ ÇELİK KAYNAK EĞİTİM ATÖLYESİ 
VE İSTİHDAM DESTEKLİ KAYNAK 
EĞİTİMLERİ: 

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. 2019 yılı içerisinde 328 
kişiye kaynakçı eğitimi verilmiş, bu 
kişilerin 208’i Çimtaş Çelik ve 120’si 
Cimtas Boru bünyesinde istihdam 
edilmiştir.  

ÇALIŞAN SAYISI ORAN

TÜRK ÇALIŞANLAR 3.196 %19,42

YEREL ÇALIŞANLAR 11.051 %67,16

TAŞERON ÇALIŞANLAR 306 %1,86

DİĞER 1.901 %11,55

TOPLAM 16.454 %100

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

448
ENKA GRUP BÜNYESİNDE 

SAĞLANAN TOPLAM 
STAJYER İMKANI

ÜST YÖNETİMDE 
GÖREV ALAN 

PERSONEL SAYISI
YEREL YABANCI YEREL ÇALIŞAN 

ORANI

ENKA GENEL 108 25 %81

15.378 
ENKA GRUP BÜNYESİNDE 

YEREL ÇALIŞAN SAYISI

%73,3
ENKA GRUP BÜNYESİNDE 

KONSOLİDE 
YEREL ÇALIŞAN ORANI

Kurulduğu günden bu yana; borulama, skid, modül ve 
hızlı bağlanan flanş montaj parçalarını başarıyla imal 
edip, 50’den fazla ülkeye ulaştıran ve Çin’de bulunan 
Cimtas Ningbo, %93’ün üzerinde yerel çalışan oranına 
sahiptir. Rusya’da faaliyetlerine devam eden ENKA’nın 
gayrimenkul iştiraklerinde ise yerel çalışan oranı 
toplamda %70’in üzerinde kalırken, bu şirketler arasında 
yer alan OMKH işletmesinde ise bu oran %95 seviyesine 
ulaşmaktadır. 

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

GRI 202-1, 203-1, 203-2, 413-1 GRI 202-2, 203-2, 413-1
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MÜHENDİSLİK MESLEĞİNİN 
GELİŞİMİNE KATKI
ENKA, MESLEKİ YENİLİKLERİ TAKİP EDEN, BİLGİSİNİ KURUMSAL BİLGİYE DÖNÜŞTÜREBİLEN, 
MÜHENDİSLİK BİLGİ VE BECERİSİNİ YENİLİKÇİ VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALARLA 
BULUŞTURARAK ULUSLARARASI TOPLUMA KATKI SAĞLAYACAK MÜHENDİSLERİN TOPLUMA 
KAZANDIRILMASINI HEDEFLEMEKTE VE BU ALANDA GENÇ MÜHENDİSLERİN YETİŞMESİNE 
DESTEK OLMAKTADIR.

Mühendislik mesleğinin; temel bilimsel ilkeler doğrultusunda insanların ve toplumların sorunlarına teknik çözümler 
sunmak amacıyla ürün, yöntem ve sistem planlayan, yenilikleri ve teknolojiyi geliştiren, üreten bir meslek ve 
uygulamalı bir bilim dalı olduğunun bilinciyle ENKA, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakma ilkesinden 
uzaklaşmayarak, bu konuda üstüne düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirerek ve mühendislik etik değerleri göz 
önünde bulundurarak faaliyetlerini yürütmektedir.

ENKA kendi faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürütmenin yanında, mühendislik mesleğine fayda sağlayabilecek farklı 
paydaş gruplarını; sektördeki gelişmelerin ve iyi örneklerin paylaşılması, sorunların tartışılması ve sorunlara karşı ortak 
çözüm üretilmesi adına bir araya getirmek üzere çalışmalar düzenlemektedir. Bu çalışmalar düzenlenirken hem şirket 
hem de topluma fayda sağlayabilecek farklı branşlarda başarılı mühendislerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

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 ENKA İnşaat bünyesinde 
toplam 142, ENKA Grup şirketlerin bünyesinde ise 
toplam 448 stajyer istihdam edilmiştir. Staj dönemleri 
boyunca tüm stajyerler, ENKA mühendislik projeleri ve 
çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmuş, uygulamalı 
eğitimler almış ve bu şekilde mühendislik alanında bilgi 
ve becerilerini geliştirme ve ilk iş deneyimlerinden birini 
tamamlama fırsatı elde etmişlerdir. Staj programları 
sayesinde, 63 yıllık mühendislik geçmişi neticesinde 
elde edilen ENKA’ya ait kurumsal bilgi ve mühendislik 
alanındaki deneyim geleceğin genç mühendislerine 
aktarılmaktadır.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARIYLA İŞ BİRLİKLERİ 

ENKA sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda 
mühendislik mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla öğrenci toplulukları ile çeşitli organizasyonlarda 
bir araya gelmekte ve destek olmaktadır. 2019 yılında 
içerisinde ENKA, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
düzenlenen İTÜ Kariyer Zirvesi sponsorları arasında 
yer alarak öğrencilerle bir araya gelmiş ve mühendislik 
alanındaki deneyimlerini aktarmıştır.

Yine 2019 yılında ENKA, IACES ODTÜ Yerel Komitesi 
tarafından her sene mühendislik ve mimarlık alanlarında 
kariyer zirvesi temalı olarak düzenlen CESummit 
etkinliğinde ana destekleyici olarak yer almıştır. 

ENKA, henüz üniversite tercihlerini yapmamış olan 
öğrencilere mühendislik mesleğinin cinsiyet gözetmeyen 
bir alan olduğunu anlatmak, kadınların toplumdaki 
ve iş hayatlarındaki yerlerinin önemini vurgulamak 
üzere düzenlen IEEE ODTÜ Women in Engineering 
Camp etkinliğinin sponsorluğunu üstlenerek, geleceğin 
mühendis adayları ile bir araya gelmiştir.

GRI 203-1, 203-2, 413-1
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TOPLUMSAL YATIRIM
ENKA ve tüm grup şirketleri kendi sorumlulukları altındaki faaliyetlerini yürütmenin yanı sıra, faaliyet gösterdikleri 
bölgelerde bulunan toplumlarda olumlu ve daimi bir etki bırakmak ve çeşitli alanlarda değerler yaratmak adına 
toplumsal yatırımlara öncülük etmeye özen göstermektedir.  

ENKA Vakfı çatısı altında bulunan; ENKA Spor Kulübü, Adapazarı, Kocaeli ve İstanbul lokasyonlarında faaliyetler 
yürütülen ENKA Okulları ile ENKA Sanat, yıllardır toplum içerisinde eğitim, sanat, spor ve sosyal alanlarındaki 
gelişmeleri ve yaratıkları pozitif etki ile toplumun her kesimine bu alanlarda hitap etmektedir.

ENKA Vakfı ve ENKA İnşaat ile iştiraklerinin 2019 yılı içerisinde eğitim, sağlık, spor, sosyal ve çevre alanlarında 
gerçekleştirdikleri toplam toplumsal yatırım değeri 76,35 milyon TL olmuştur ve bu yatırımların ana kalemleri her yıl 
şeffaf şekilde, aşağıdaki tablo aracılığıyla tüm paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

2019 Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Toplumsal Yatırımlar

ENKA 
BİRİMİ AÇIKLAMA YATIRIM TUTARI ÜLKE EĞİTİM SPOR SAĞLIK SOSYAL ÇEVRE

EN
K

A
 İN

ŞA
A

T

İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi öğrenci topluluğu 
sponsorlukları 62.500 TL Türkiye

DEKAMER, Ahtapot Gönüllüleri, AYDER, Çorbada 
Tuzun Olsun, Good4Trust, Robotel Dernekleri ile 
eğitim ve gönüllülük aktiviteleri bağışları 

25.880 TL Türkiye

Çeşitli çevresel ve sosyal bağışlar ve üyelikler 44.700 TL Türkiye

Adıyaman Korucular Anaokulu ile Malazgirt 
Anaokulu bağış kampanyası 53.373 TL Türkiye

Ardahan fidan bağışı 27.730 TL Türkiye

Çİ
M

TA
Ş

Çeşitli sosyal bağışlar ve yardımlar 187.764 TL Türkiye

Okul yardımları 17.044 TL Türkiye

Cimtas Ningbo tarafından gerçekleştirilen sosyal 
yardımlar 27.000 TL Çin  

EN
K

A
 

PA
ZA

RL
A

M
A

Çeşitli sosyal yardımlar 46.800 TL Türkiye

EN
K

A
EN

ER
Jİ Çeşitli sosyal yardımlar 44.260 TL Türkiye

Taşkışığı Köyü Ortaokulu eğitim ve sosyal yardımlar 47.173 TL Türkiye

EN
K

A
 T

C

Çeşitli sosyal yardımlar 10.442 $ Rusya

İnsani Gelişme Vakfı 23.171 $ Rusya

EN
K

A
 V

A
K

FI

Genel bağışlar ve proje destekleri 1.465.034 TL Türkiye

Kocaeli Okulu eğitim masrafları 17.368.552 TL Türkiye

Eğitim harcamaları / öğrenim bursları 23.809.737 TL Türkiye

Okul yatırım harcamaları 11.120.988 TL Türkiye

ENKA Spor Kulübü 20.554.511 TL Türkiye

Kültür ve sanat yardımları 1.251.848 TL Türkiye

GRI 203-1, 203-2 GRI 203-1, 203-2
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Küçük yaşlarda kazandığım başarılardan sonra, 
14 yaşımda teniste büyük başarılara imza atma 
hedefi ile Türkiye’nin en iyi spor kulübü olan 
ENKA Spor‘a transfer oldum. 2004 senesinden 
beri de ENKA Spor Kulübü’nün sporcusuyum 
ve Türkiye’nin ilk Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 
kupasını kazanan, Dünya Klasmanında 60 
numaraya yükselen ilk olimpik tenisçisiyim. 

ENKA Spor‘un gelişimimde büyük rolü oldu. 
İlk önce işin ehli antrenörlerle çalışma şansı 
elde ettim, antrenörlerim tenis eğitimde ciddi 
bir yol katetmemi sağladılar. Aynı zamanda 
hem kort içi hem kort dışı sporcu karakterimi 
oluşturmamda büyük rolleri oldu. Ailelerimizden 
ve okullarımızdan öğrendiğimiz küçüklere 
sevgi büyüklere saygı kavramını ENKA Spor’da 
pekiştirme şansım oldu. Bu konulara ENKA 
Spor’da çok önem verilir.  

ENKA Spor bir çok spor dalında üstün başarılara 
sahip sporcuların yetiştiği büyük bir spor 
kulübü. Sporculara kendilerini geliştirebilmeleri 
için muazzam bir tesis sunuluyor ve her spor 
dalındaki tecrübeli antrenör kadrosu da 
başarıların sürdürülmesinde büyük rol oynuyor. 
Profesyonel olma yolunda ilerlemek isteyen 
çocuklar için de aynı anda bir çok spor yapma 
imkanı sağlanarak gelecekte kendilerine bir yol 
çizmeleri için fırsatlar sunuluyor. Buranın Türk 
sporu için çok değerli bir spor kulübü olduğunu 
düşünüyorum. ENKA Spor’da büyüme şansım 
olduğu ve buranın hala bir parçası olduğum için 
kendimi şanslı hissediyorum.

Çağla Büyükakçay
Sporcu ENKA SPOR KULÜBÜ’NDE 

SPORCULARA KENDİLERİNİ 
GELİŞTİREBİLMELERİ İÇİN MUAZZAM 
BİR TESİS SUNULUYOR VE HER SPOR 
DALINDAKİ TECRÜBELİ ANTRENÖR 
KADROSU DA BAŞARILARIN 
SÜRDÜRÜLMESİNDE BÜYÜK ROL 
OYNUYOR.

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ
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ENKA VAKIF, SANAT, SPOR VE
OKULLAR
ENKA VAKFI

1983 yılında kurulan ENKA Vakfı’nın temelinde, spor, eğitim 
ve kültür sanat ile iç içe bir ortamda eğitilmiş, çağdaş, üreten, 
sorgulayan ve potansiyelini ortaya çıkartan bireyler yetiştirme 
misyonu yer almaktadır. Buradan yola çıkarak ENKA Vakfı, 
Türk gençliğinin spor hayatına yönlendirilmesini sağlayarak, 
her bir gencin spor, eğitim ve kültür sanat etkinlikleriyle 
beslenerek kendi içlerindeki yeteneklerin keşfedilip, 
geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

ENKA Vakfı çatısı altında, ENKA Spor Kulübü, ardından 
1996 yılında faaliyete geçen ENKA Okulları İstanbul, 1999 
depreminden hemen sonra faaliyete geçen ve depremden 
etkilenen çocuklara eğitim hizmeti sunmak üzere kurulan 
ENKA Okulları Adapazarı, 2008 yılında faaliyete geçen 
Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 2014 yılında 
faaliyete geçen Özel ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi Kocaeli ile 
ENKA Sanat birimleri bulunmaktadır. 

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

ENKA SPOR KULÜBÜ

Türk sporuna çeşitli branşlarda birçok yetenek kazandırarak ve 
“Gelecek Gençlerindir” sloganı ile ilerleyen ENKA Spor Kulübü, 
1.261 lisanslı sporcusu ve branşlarında uzman 79 antrenörü ile 
faaliyet gösterdiği tüm spor branşlarında ulusal ve uluslararası 
müsabakalara katılarak başarılı sonuçlara imza atmaktadır.

ENKA Spor Kulübü 2019 yılı içerisinde 671 genç sporcu 
adayı yetiştirmeye devam etmiş, katıldığı ulusal ve uluslararası 
müsabakalarda toplamda 16 kupa ve 643 madalya kazanmış ve 
atletizm ve yüzme branşlarında toplam 139 rekor kırmıştır.  ENKA 
Spor Kulübü, hem Türk sporuna kazandırdığı farklı yetenekler hem 
de uluslararası ölçüde elde ettiği başarılarla Türkiye’nin öncü spor 
kulüplerinden biri olmaya devam etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:
 www.enkaspor.com/

ULUSAL TAKIM ŞAMPİYONLUKLARI; 

ATLETİZM

 Kulüplerarası Türkiye Süper Ligi kız takımı şampiyonluğu

 Kulüplerarası Türkiye U18 Ligi kız takımı şampiyonluğu

 Kulüplerarası Türkiye U16 Ligi kadın ve erkek şampiyonlukları

 Kulüplerarası Yürüyüş Ligi kadın ve erkek şampiyonlukları

TENİS

 Spor Toto Türkiye Tenis Ligi kız ve erkek takımı 
şampiyonlukları
 
YÜZME
 
 Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve 

Açık Yaş Yüzme şampiyonlukları

 Yıldızlar Bireysel Müsabakası’nda Açık Yaş Kız Takımı 
şampiyonluğu

SUTOPU

 Spor Toto Şarık TARA Sutopu Süper Ligi şampiyonluğu

 U19 Ligi şampiyonluğu, U17 Ligi şampiyonluğu

GÜREŞ

 Büyükler Türkiye Şampiyonası şampiyonluğu

 U23 Türkiye Şampiyonası şampiyonluğu

 Gençler Türkiye Şampiyonası şampiyonluğu

2019 SEZONUNDA ULUSLARARASI BÜYÜK 
ORGANİZASYONLARDA;

ATLETİZM

 ENKA Vakfı sporcuları Avrupa Salon Atletizm 
Şampiyonası’nda ikinci gelerek gümüş madalya 
ve Avrupa Kros Şampiyonası’nda birinci olarak 
şampiyonluk kazanmışlardır.

 Atletizm Kız takımı Avrupa Şampiyon Kulüpler 
Kupasında Avrupa Şampiyonu olmuş ve bu şampiyonluk 
ile tarihte ilk kez kupayı ülkemize getirmiştir.

 Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nda üç adım 
atlamada dünyada U23 yaş grubu ve Büyükler Türkiye 
rekorunu kırılarak Avrupa Şampiyonluğu kazanılmıştır.

 Salih Korkmaz; Belarus’ta düzenlenen yarışmada 
derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu kırarak 
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele etmeye hak 
kazanmıştır.

 Yasmani Copello Escobar; Diamond Lig Paris etabında 
2020 Tokyo Olimpiyatları katılım barajını geçmiştir.

 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda altın ve gümüş 
madalyalar kazanılmıştır.

 400m branşında yarışan işitme engelli ENKA Vakfı 
sporcusu Yasin Süzen Dünya Salon Şampiyonası ve 
Avrupa Şampiyonası’nda Şampiyonluklar kazanmıştır.
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TENİS

 Melisa Ercan, Çekya’da gerçekleşen 14 Yaş Avrupa Gençler 
Tenis Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olmuştur.

YÜZME

 Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Şampiyonası’nda 
derece ile karma yarı finalist olurken, 2020 Tokyo 
Olimpiyatları A kotasını geçmiştir.

 Beril Böcekler Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’ndaki 
derecesiyle Türkiye rekorlarını kırarak Avrupa ikincisi olmuş 
ve 2020 Tokyo Olimpiyatları A barajını geçmiştir. Sporcumuz, 
EYOF’ta (Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları) 400m, 800m ve 
1500m Serbestte Türkiye rekorlarını kırarak şampiyon olan ilk 
sporcu olurken, aynı zamanda 800m Serbestteki derecesi ile 
Olimpiyat A barajını ikinci kez geçmiştir.

 Berkay Ömer Öğretir 2020 Tokyo Olimpiyatları A Barajını 
geçmeyi başaran isimler arasında yerini almıştır.

GÜREŞ

 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Avrupa üçüncülüğü, U23 
Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü, 
Gençler Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa ikinciliği ve Minsk’te 
düzenlenen Büyükler Avrupa Oyunları’nda üçüncülük 
kazanılmıştır.

ENKA SANAT

ENKA Sanat kuruluşundan günümüze kadar geçen 32 
sene boyunca 300’den fazla konsere, 360’dan fazla 
tiyatro oyununa, 120’den fazla sergiye, 300’e yakın film 
gösterimine, 50’den fazla dans ve performans gösterisine ev 
sahipliği yapmış, 7.000’e yakın sanatçıyı, 60.000’den fazla 
sanatseverle buluşturmuştur. 

Yaratıcılık ile özgür düşünceyi destekleyen yapısıyla öne 
çıkan ENKA Sanat, kültür ve sanat kavramlarının sürekliliğini 
sağlamak adına geleceğin sanatçılarına ve genç yeteneklere 
kapısını her zaman açmış, topluma genç ve başarılı yetenekler 
kazandırmıştır.

Bugüne kadar düzenlediği etkinliklerde sahne sanatları, müzik, 
sinema, tiyatro gibi farklı sanat dallarında genç yetenekleri 
ve usta sanatçıları sanatseverlerle buluşturmuş ve aktif olarak 
kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını devam ettirmektedir. 
ENKA Sanat, ulusal ve uluslararası farklı sanat disiplinlerinden 
sanatçılara, profesyonel teknik donanıma ve yenilikçi sahne 
tasarımına sahip 600 seyirci kapasiteli ENKA Oditoryumu 
ve 1.000 seyirci kapasiteli ENKA Eşref Denizhan Açıkhava 
Tiyatrosu ile ev sahipliği yapmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için: 
 www.enkasanat.org/
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Konservatuar 3. sınıf öğrencisiydim, Haldun Dormen hocamız 3. ve 4. 
sınıfların derslerine girerdi o zamanlar. Dormen tiyatrosunda oynanmış 
ve başarılar kazanmış bir çok oyunu da okulda öğrencilerle sahneye 
koyardı ve bizi adeta profesyonelmişiz gibi büyük sahnelerde seyircinin 
karşısına çıkarırdı. Hepimiz bu deneyimi yaşamak için 3. sınıfı iple 
çekerdik. ENKA Sanat ile tanışmam bu muhteşem deneyimle oldu. Yani 
İstanbul’da çıktığım ilk profesyonel sahne… ENKA’nın bizlere böyle bir 
fırsat sunması muazzam bir şeydi. 

ENKA Sanat, her şeyden önce hikayesinin hakkını veren çok büyülü bir 
mekan. Açılış niyetini ve hedefini göz ardı etmemiş; bugün sanatıyla 
anılan bir çok insanın temelinde yer alan çok önemli bi değer. O sahneye 
ilk kez birlikte çıktığım arkadaşlarıma baktığımda hepsinin hala nasıl 
bir coşkuyla bu ülkeye ne kadar kıymetli işler bıraktığını gördüğümde 
bir kere daha gülümsüyorum tüm kalbimle. O fotoğraflardaki kendime 
bakıyorum, hala devam eden o heyecanıma teşekkür ediyorum bir kez 
daha. Arkadaşlarımdan biri bölüm başkanı olmuş, bazılarıyla yıllarca 
aynı sahneyi paylaşmışım… Şimdi daha iyi görebiliyorum o sahnede 
olmanın bize ne kadar iyi geldiğini ve değerli Haldun Hocamın attığımız 
her adımda izleri olduğunu. 

Şimdi yıllar sonra, yeniden ENKA sahnesine dönüyorum. 20 yıl önceki 
Demet beni orada karşılayacak. İnsan hayatta bu duygular için yaşıyor 
işte, çok mutluyum! Bu arada şunu da belirtmeliyim ki; o zamandan bu 
zamana ENKA’nın kapıları bize hep açıktı, bunu hep bildik. Ben ilk büyük 
konserimi de orada verdim mesela. Şahane bir ekiple, kendine yakışır bir 
şekilde çalışmalarını yürütüyor olması da bu ülkenin bir vatandaşı olarak 
mutluluk veriyor bana. Seyirci olarak da takip etmekten büyük mutluluk 
duyuyorum. İyi ki varsınız. 

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ

ENKA, BUGÜN SANATIYLA ANILAN 
BİRÇOK İNSANIN TEMELİNDE YER 
ALAN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER.

Demet Evgar
Sanatçı 
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ENKA OKULLARI

ENKA OKULLARI İSTANBUL
 
1996 yılında kurulan Özel ENKA Okulları İstanbul, 
öğrencilerini özgür ve soru sormaya teşvik eden bir 
atmosferde, dünya üzerinde pozitif bir etki yaratmak 
için hazırlamakta ve güçlendirmektedir. Özel ENKA 
Okulları İstanbul toplamda 234 seçkin eğitmen kadrosu 
ile anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise birimlerinde 
bulunan toplam da 1.242 öğrenciye eğitim vermektedir. 
Özel ENKA Okulları İstanbul’da 177 öğrenci göstermiş 
oldukları akademik başarı sayesinde devletin sağladığı 
burs haricinde burslu olarak eğitim almaktadır. Okul 
bünyesinde modern, amacına uygun sınıfların yanı sıra, 
üç adet tam donanımlı fen laboratuvarı, bir oditoryum, 
toplamda üç kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, iki 
tasarım odası ve bir multimedya odası bulunmaktadır. 

Sürdürülebilirlik Gelişmeleri:

 ENKA Okulları İstanbul, 2019 yılında Küresel İklim 
Eylemi Haftası’nı onurlandırmak adına çeşitli derslerde 
Küresel İklim Değişikliği konularına yer vermişlerdir. 
İngilizce derslerinde öğrenciler 16 yaşındaki iklim aktivisti 
Greta Thunberg’ün Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde 
yaptığı ilham verici konuşmasını, coğrafya derslerinde 
iklim değişikliğini ve etkilerini, sanat derslerinde ise 
Yedinci Kıta konulu 16. İstanbul Bienali’ni işlemişlerdir.

 17 Ocak 2019 günü ilkokul öğrencileri sokakta yardıma 
ihtiyacı olan hayvanların ihtiyaçları için farkındalık 
yaratmak ve onların mama ve sağlık masraflarını 
karşılayabilmek adına “Sinema Günü” adlı bir 
yardım etkinliği düzenlenmiştir. ENKA İstanbul Okulu 
öğrencileri ve aileleri düzenledikleri etkinlikte toplanan 
para ile 205 kilo köpek maması almış, Büyükada’da 
bir yangında sakatlanan atların sağlık masrafları ile 
ormana terk edilen hasta yavru bir köpeğin ihtiyaçlarını 
karşılamışlardır.

 ENKA Okulları tarafından 2011 yılından beri Nepal’de 
her yıl düzenlenen topluma hizmet projesi, 13 lise 
öğrencisi ve iki öğretmenden oluşan bir ekip ile bu sene 
5-13 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Öğrencilerimiz yoksul yaşam koşullarına rağmen, zengin 
bir kültüre ve coğrafyaya sahip Nepal’in misafirperver 
insanlarına tatillerinde yardım eli uzatarak; Nepal’de bir 
anaokulunun iyileştirilmesine yardımcı olmuş, duvarlarını 
onarmış ve farklı yaşlardan çocuklara temel sanat, 
matematik, İngilizce dersleri vermişlerdir.

 Son üç yıldır ENKA Lise Hayal Et Kulübü tarafından ve 
ENKA Lisesi futbol takımı ile Türkiye Görme Engelliler 
Derneği Futbol takımı arasında yapılan “Sahada Ses 
Var” maçı 2019 yılında da düzenlenmiştir.

 Bu yıl ikincisi gerçekleşen Gaziantep Sosyal Sorumluluk 
Projesi’nde öğrenciler Gaziantep Şehitkamil Galip Deniz 
Ortaokulu’nda yaz okulu faaliyetleri düzenlemişlerdir. 

Sanat, spor ve sürdürülebilirlik atölyeleri gerçekleştiren 
öğrenciler, Gaziantep Şehitkamil Mete Uygun Ortaokulu 
Sanat sınıfını da bir öğrencinin liderliğinde yeniden 
dekore ederek sanat malzemeleriyle doldurmuşlardır.

 24 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde WWF (Dünya 
Doğayı Koruma Vakfı) tarafından düzenlenen; ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerinin doğayı yaşayarak ve 
severek öğrenmesini katkı sağlamayı amaçlayan 
Doğa Öncüleri Gençlik Konferansı’na ENKA Okulları 
İstanbul’dan Ortaokul WWF Kulübü katılım sağlamıştır. 
Öğrenciler program kapsamında, Türkiye’nin farklı 
illerinden gelen ve çevreye duyarlı öğrencilerin 
oluşturduğu “Yaban Hayat Korucuları”, “Su Melekleri”, 
“Plastik Avcıları” ve “Gıda Savaşçıları” toplulukları ile bir 
araya gelme fırsatı elde etmişlerdir.

 1999’dan beri her yıl düzenlenen 21. ENKA İlkbahar 
Öğretmenler Konferansı 9 Mart 2019 tarihinde 100 
öğretmen ve 285 katılımcı ile ENKA Okulları İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir. Konferans süresi boyunca devlet 
okulunda çalışan öğretmenlerle ENKA Okulları 
öğretmenlerini bir araya gelerek uzmanlık alanındaki 
deneyimleri paylaşma fırsatı yakalamış, yeni fikirler 
ve en iyi uygulamaların paylaşıldığı verimli atölyelere 
katılmışlardır.

Ayrıntılı bilgi için: 
 www.enka.k12.tr/istanbul/tr/

ENKA OKULLARI KOCAELİ

ENKA Okulları Kocaeli, ENKA Teknik Okulları ve ENKA 
Fen ve Teknoloji Lisesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki 
okul bünyesinde, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini 
desteklemek için çeşitli öğretim programları, teknik 
olanaklar ve yetkin eğitim kadrosu oluşturulmuştur. Bu 
amaç doğrultusunda, okulların bünyesinde 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 bulunmaktadır.  

ENKA Teknik Okulları sahip olduğu en son teknolojiye 
sahip makine, cihaz donanımı ve çağdaş yöntemlerle 
eğitim vermek, mesleki etik ve ahlak değerlerini 
gözeten ve bu konuda duyarlı, ilgili sektörlerin ve üst 
öğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
yeterlilikte bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 
Bu amaç doğrultusunda, sosyal yönü güçlü, özgüveni 
yüksek, toplum içinde kendini rahatça ifade edebilen 
bireyler yetiştirmek için çok yönlü eğitim programları 
yürütmektedir.

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, 
72 öğretmen tarafından sağlanan endüstriyel otomasyon, 
makine teknolojileri ve kimya teknolojileri alanlarındaki 
derslerle toplamda 410 öğrencinin mesleki yeterliliğini en 
üst seviyelere taşımak için çalışmalar yürütmektedir.
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ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi’nde eğitim alan 119 
öğrenciye ENKA Vakfı tarafından karşılıksız tam burs 
sağlanmakta olup müfredata ek olarak 10. sınıftan 
itibaren hedef ve eğilimleri doğrultusunda öğrencilere 
ek eğitim olanakları sağlanabilmektedir. Bu amaç 
doğrultusunda; tıp eğitimi almak isteyen öğrencilere 
genetik laboratuvarında genetik dersleri, mühendislik 
okumak isteyen öğrencilere ise mekatronik ve bilgisayar 
programlama dilleri atölyeleri düzenlenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: 
 www.enka.k12.tr/kocaeli/

Sürdürülebilirlik Gelişmeleri:

 ENKA Okulları Kocaeli’nin TÜBİTAK Projeleri arasında 
ve biyoloji alanında yürütülen “Portakalların Raf 
Ömrünü Uzatmak için Yeni Doğal Bir Yöntem” projesi 
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, 
İstanbul Asya Bölge Sergisi Finali Biyoloji dalı ikinciliği 
ödülüne layık görülmüştür. Kimya alanında yürütülen 
“Atık Kağıtlar ve Atık Bor Mineralinden Isı Yalıtımlı Sıva 
Elde Edilmesi” projesi ise TÜBİTAK liseler arası proje 
yarışmasında bölge üçüncüsü olmuştur.

 Kocaeli Bilim Merkezi’nde 30 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleşen CERN Uluslararası Masterclass Etkinliği’ne 
52 farklı ülkeden binlerce öğrenci katılım göstermiştir. 
ENKA Okulları Kocaeli öğrencileri, akademisyenler 
eşliğinde CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde 
yapılan deneylere canlı bağlanarak bilim insanları ile 
görüşme fırsatı elde etmişlerdir.

 İlk kez 2013 yılında engelli bireylerin sosyal ve 
kültürel haklarını kullanabilecekleri koşulların 
yaratılmasının bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak 
üzere gerçekleştirilen Engelsiz Filmler Festivali, güncel 
sinema örneklerinin görme engelli bireyler için sesli 
betimlenmesine, işitme engelliler için işaret dili ve ayrıntılı 
altyazıyla gösterilmesine katkı sağlamak üzere devam 
ettirilmektedir. Film sonrası söyleşilerde Türkçe işaret 
diline çevirisi de yapılmaktadır. 

 ENKA Okulları Kocaeli öğrencileri Ahtapot Gönüllüleri 
Derneği tarafından 4.’sü düzenlenen köpek kulübesi 
yapımı etkinliğine katılmış, gönüllüler tarafından eğitim 
alarak kulübe yapımı aşamalarını öğrenenmiş ve 
toplamda 7 adet kulübe inşa etmişlerdir. Öğrenciler 

bu etkinlik sayesinde hem kış aylarının gelmesiyle evsiz 
kalan hayvanlara barınak sağlamış hem de daha önce 
kullanılmış olan tahta ve afişleri yeniden değerlendirerek 
çevre duyarlılıklarını bir kez daha göstermişlerdir. 

 25 Haziran 2019 tarihinde ENKA Okulları Kocaeli’nin 
sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında çalışan 
gelişimine katkı sağlamak amacıyla tüm öğretmenlere ve 
personele “Çocuk İhmali ve İstismarı” konulu bir eğitim 
verilmiştir.

 Sosyal medya, internet, oyun bağımlılığı ve siber 
zorbalık üzerine Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele 
Müdürlüğü tarafından “Siber Suçlar Semineri” 
düzenlenmiştir. Seminerde özellikle son yıllarda 
sosyal medya ağlarının iletişimin önemli bir parçası 
haline geldiği; internet ve sosyal medyanın bilinçli 
kullanılmadığında beraberinde getirebileceği tehlikeler, 
siber zorbalık, bilişim suçları, sosyal medya suçlarının 
yasal sonuçları ve psikolojik etkileri ile ilgili bilgiler de 
paylaşılmıştır.

 Kocaeli Aile Sağlığı Merkezi’nden gelen uzman 
hekimler tarafından, kadın çalışanların ve velilerinin 
katılımına açık olan bir “Kadın Sağlığı Semineri” 
düzenlenmiştir.

ENKA OKULLARI ADAPAZARI

ENKA Okulları Adapazarı, 1999 Marmara depreminde 
sonra deprem mağduru olan çocuklara eğitim 
ve barınma imkânı sağlamak adına kurulmuş ve 
kurulduğu günden bugüne kadar eğitimde fırsat eşitliği 
sağlamak ilkesiyle, öğrencilerin farklı disiplinlerde 
kendilerini geliştirerek ve uluslararası bilince sahip 
olmalarını sağlayarak onları dünya üzerinde pozitif 
bir etki yaratmak için hazırlamak adına çalışmalar 
yürütmektedir. Kuruluşunun 20. yılını tamamlayan ENKA 
Okulları Adapazarı; toplam 676 öğrenciye, 95 kişiden 
oluşan deneyimli eğitmen kadrosuyla eğitim vermektedir.
 
Adapazarı ve İstanbul ENKA Okulları, geniş çapta 
kabul gören Uluslararası Bakalorya Programını, Türk 
müfredatıyla birleştiren Türkiye’deki ilk okullar arasında 
yer almaktadır ve “IB okulları” olarak öğrencilerin yerel 
ve küresel konularla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayan 
bir müfredat sistemi ortaya koymuşlardır. Öğrenciler 
müfredat sistemlerinde var olan sorgulama üniteleri 
sayesinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile yerel ve 
küresel açıdan değerlendirmeler yapıp ilişkiler kurarak, 
dünya için endişe uyandıran konuları incelemektedirler.

Ayrıntılı bilgi için:
 www.enka.k12.tr/adapazari/ 

Sürdürülebilirlik Gelişmeleri:

 “Gezegenimizin Bir Mesajı Var” atölyesinde öğrenciler 
günlük yaşamda yer alan ve doğanın geleceğini tehdit 
altında bırakarak, önlem alınmadığı taktirde çok kısa 
bir zaman içinde karşılaşılacak felaketler ve ekolojik 

sorunlarla ilgili interaktif çalışma yürütmüşlerdir. Atölye 
boyunca; bir ayakkabı yapımının ne kadar su kirlettiği, 
hamburger yapımı için Amazon ormanlarının bir kısmının 
yok edildiği gibi çok çeşitli alanlardan çarpıcı örneklerle 
yaşanan çevre sorunlarını mercek altına almışlardır.

 Sosyal Bilgiler Bölümü 5. Sınıf öğrencileri, İnsan Hakları 
ve Demokrasi etkinlikleri kapsamında dünyada ve 
özellikle Türkiye’de hemen hemen her bireyin yaşadığı 
en önemli sorunlardan biri olan Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği’ni konu alan “Bir Varmış Bir Yokmuş!” adlı atölye 
çalışması düzenlemişlerdir. Sürdürülebilir bir toplum 
için küresel hedeflerden biri olan toplumsal cinsiyet 
eşitliği kapsamında masalları, çizgi filmleri ve dilimize 
yerleşmiş eşitsizlik içeren atasözü ve deyimleri analiz 
etmiş, insan hakları kapsamında yaşanmış kadın-erkek 
hikayelerinden yola çıkarak topluma ışık tutmuş kişilerin 
yaşam örneklerini incelemişlerdir.

 Adapazarı ENKA Ortaokulu Sosyal Bilgiler Bölümü 
öğrencileri doğuştan sahip oldukları hakları öğrenmeleri, 
benimsemeleri ve bu haklar konusunda akranlarını 
bilinçlendirmeleri amacıyla “Dünya Çocuk Hakları 
Günü’nde Mutlu Olmak Her Çocuğun Hakkı“ sloganı 
ile çalışmalar yürütmüşlerdir. 20 Kasım Dünya Çocuk 
Hakları Günü kutlamaları kapsamında, öğrenciler 
farkındalıklarını artırmak için UNICEF’ in hazırladığı 
videoları izleyerek dönüşümlü düşünme yazıları 
oluşturmuşlardır. Kağıtlara izledikleri videolardan yola 
çıkarak küçük yaşta evlenen çocuklar, çocuk işçiler ve 
mülteciler ile ilgili hissettiklerini ve dileklerini yazan 
öğrenciler bu konuları sürdürülebilirlik kapsamında da 
küresel hedefler ile ilişkilendirmişlerdir. 

 14 Mart Pi gününde ENKA Okulları Adapazarı 
6. ve 7. sınıf öğrencileri, Fen ve Matematik dersleri 
bünyesinde matematik ve fizik bilimleri alanlarında 
yapılan bilimsel çalışmalara ve gerçeklere dikkat çekmek 
amacıyla Toplum Hizmeti çalışması gerçekleştirmişlerdir. 
Farkındalık yaratmak amacıyla Toplum Hizmeti 
çalışması olarak düzenlenen kermeste, elde edilen gelir 
dezavantajlı bir okula bağışlanarak eğitim - öğretim 
materyallerinin temin edilmesi planlanmıştır. Toplum 
Hizmeti olarak, 5. sınıf öğrencileri Van’da bulunan 
Narlıca İlköğretim Okulu’nda çok zor şartlar altında 
eğitim görmeye çalışan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek 
olmuşlardır.

 Ortaokul Genç Girişimciler Kulübü ve Sosyal 
Bilgiler Bölümü, destek oldukları ikinci okul olan 

Düzce Perihan Tulan İlkokulu’na kitap desteğinde 
bulunmuşlardır. Öğrenciler “Kitap Kumbarası” projesinde 
kütüphanelerine destek isteyen arkadaşlarını ziyaret 
ederek birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı yakalamışlardır.

ÖDÜLLER: 

ENKA OKULLARI İSTANBUL

 ENKA İstanbul Okulu öğrencileri, 27. TÜBİTAK 
Ortaokul Matematik Bilim Olimpiyatları’nda göstermiş 
oldukları başarı sayesinde altın madalya almaya layık 
görülmüşlerdir. 

 ENKA İstanbul Okulu 7. Sınıf öğrencisi, yerleşim 
bölgelerinde güvenli ve kolay ulaşım sağlayacak “Uçan 
Araba” konseptini ortaya çıkarmayı amaçlayan Teknofest 
İstanbul 2019 Uçan Araba Tasarım Yarışması’nda, toplu 
ulaşım sisteminin bir parçası olarak tasarladığı Nebula 
Sistemi projesiyle Türkiye’nin dört bir yanından katılan 
310 proje arasından beşinci seçilmiştir. 

ENKA OKULLARI KOCAELİ

 Ulusal Bilim Olimpiyatların’da yüksek başarı gösteren 
üç okul öğrencisi, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları gümüş 
madalya kazanmıştır.

 ENKA İstanbul, Adapazarı ve Kocaeli Teknik Lise 
öğrencilerinden oluşan 6985 ENKA TECH Robotik takımı, 
2-3-4 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen liseler 
arası FRC İstanbul Regional Robotik Yarışmasında yarı 
finallerde yarışarak “En İyi Otonom” ödülü almaya hak 
kazanmıştır.

 Letonya’da düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatlarında, 
milli takım içerisinde yer alan ENKA Kocaeli Okulu 
öğrencisi göstermiş olduğu başarı sayesinde gümüş 
madalya kazanmıştır.

 21 Temmuz 2019 tarihlerinde Macaristan’da 
düzenlenen 30. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatlarında, 
ENKA Kocaeli Okulu ülkemizi temsil etmiş ve Uluslararası 
Biyoloji Olimpiyatlarında “Gümüş” madalya kazanma 
başarısı gösterilmiştir.

 ENKA Okulları Kocaeli 11. sınıf öğrencisi, Waterloo 
Üniversitesi - Kanada tarafından gerçekleştirilen 
Waterloo Matematik Yarışması’nda dünya birincisi 
olmuştur. 10. ve 9.  Sınıf öğrencileri de göstermiş 
oldukları başarılardan dolayı madalya almaya hak 
kazanmışlardır.
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ENKA OKULLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KAMPÜS PROGRAMI
DÜNYA VATANDAŞI BİREYLERİN GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK, ÇEVRESEL ETKİYİ AZALTMAK 
VE TOPLUMSAL KALKINMAYA KATKIDA BULUNMAK AMACIYLA OLUŞTURULAN ENKA 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS PROGRAMI KAPSAMINDA, 2017 YILINDA ENKA OKULLARI 
İSTANBUL, ENKA OKULLARI ADAPAZARI VE ENKA OKULLARI KOCAELİ TEMSİLCİLERİNİ 
İÇERECEK ŞEKİLDE KURULAN ENKA OKULLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ 
ÇALIŞMALARINA ENKA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEPARTMANI’NIN DESTEKLERİYLE 2019 YILI 
İÇERİSİNDE DE DEVAM ETMİŞTİR. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BULUŞMASI’NIN ÇIKTILARI 

İklim Değişikliği ile Mücadele/Karbon Ayak İzimiz: Komite, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile İklim Değişikliği ile 
Mücadele/Karbon Ayak İzimiz arasındaki analizi katılımcılar ile paylaşmış ve sonrasında sürdürülebilir proje örnekleri üzerinden 
nasıl olumlu sonuçların yaratılabileceği hakkındaki tartışmalar katılımcılarla etkileşimli olarak yürütülmüştür. Tartışmaları günlük 
hayattan örneklerle de zenginleştiren öğrenciler doğaya verilen zararın azaltılması için almamız gereken önlemler üzerinde 
durmuşlardır.

Aşırı Tüketimin Önlenmesi/Atık Yönetimi: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Türkiye Ağı sorumlusunun 
başkanlığındaki komite öğrencileri sürdürülebilir kalkınma ve kalkınma hedefleri kavramlarını etkinlik boyunca incelemişlerdir. 
Dünyadaki problemler ve dünyada yok olan ekosistemler hakkında insanların yapabilecekleri ve yapmadıkları üzerine 
tartıştıktan sonra öğrenciler kendi çözüm önerilerini paylaşmışlardır.

İnsan Haklarına Saygı ve Ayrımcılığın Önlenmesi: İnsan Haklarına Saygı ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 
bulunduğumuz çevrede sürdürülebilir, eşitlikçi ve adaletli bir ortam sağlamak adına yürüttükleri komite çalışmaları üzerinde 
durmuşlardır. Etkinliğe “Çeşitlilik ve Farklılık” temalı oryantasyon oyunlarıyla başlayan komite, temel haklardan üçü olan çocuk 
hakkı, çalışma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü konularındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaşmışlardır.

Hayvan Hakları: Hayvan Hakları İzleme Komitesi başkanlığında avcılık ve hayvan endüstrisi gibi konuları tartışan öğrenciler 
sesini duyuramayıp hak ettiği değeri görmeyen canlılar için farkındalık oluşturmak üzere oluşturdukları projeleri ortaya 
koymuşlardır. İlkokul 4. sınıf öğrencileri hayvan hakları ve su kaynakları hakkında hazırladıkları sergi sunumları ile buluşmaya 
katılım sağlamışlardır.

Komite çalışmalarına verilen aralarda seçilen küresel konularda çalışmalar yürüten Öğrenme Tasarımları Derneği, Hayvan 
Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), SosyalBen, Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği (EAGD) ve 
Sakarya Küçük Üreticiler Dayanışma Ağı (SAKÜDA) açtıkları stantlarda yaptıkları çalışmaları öğrencilerle paylaşmışlar ve 
değerlendirdikleri konular hakkında farkındalıkların artırılması için çalışmalar yürütmüşlerdir. 

Etkinlikte Adapazarı ENKA Okulu Kampüsünde oluşturulan Şarık Tara Hatıra Korusu’nun açılışı da gerçekleştirilmiştir.

ENKA Sürdürülebilir Kampüs Programı bünyesinde her bir okul kendi öğrenci birlikleri, kulüpler, idari işler ve okul 
aile birliğinden gönüllü üyelerin katılımıyla oluşturdukları alt komitelerle birlikte iş birlikleri kurarak kendi strateji ve 
hedeflerini belirlemekte ve bu alanlarda faaliyetler yürüterek ENKA Sürdürülebilir Kampüs Programı hedeflerine katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, her sene düzenlenen “ENKA Okulları Sürdürülebilirlik Buluşması” 18-19 Mayıs 2019 tarihlerinde 
ENKA Okulları Adapazarı ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Gün boyu süren komite çalışmaları aşağıda belirtilen 
küresel konuları içerecek şekilde yürütülmüştür;

 İklim Değişikliği ile Mücadele/Karbon Ayak İzimiz

 Aşırı Tüketimin Önlenmesi/Atık Yönetimi

 İnsan Haklarına Saygı ve Ayrımcılığın Önlenmesi

 Hayvan Hakları
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ENKA’DA SOSYAL SORUMLULUK

ENKA GÖNÜLLÜLERİ 

2018 yılında, çalışanların toplumsal ve çevresel 
sorunların çözümüne katkı sağlayabilmeleri amacıyla 
kurulan ENKA Gönüllüleri platformu, 2019 yılında 
faaliyetlerini sürdürmüştür. ENKA Gönüllüleri Yürütme 
Kurulu tarafından belirlenen gönüllülük projeleri ile 
ENKA gönüllüleri kendi bilgi ve sosyal becerilerini 
geliştirirken, toplum ve çevre için katma değer yaratmaya 
devam etmişlerdir. 

Tüm ENKA grubu genelinde, gönüllülük projelerinde yer 
almak isteyen çalışanlar için ayda bir gün gönüllülük izni 
hakkı mevcuttur. 

ENKA Gönüllüleri 2019 yılında  toplamda 
yaklaşık 1.200 insan-saat gönüllülük 
faaliyeti yürütmüşlerdir. 

2019 YILI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

ENKA İNŞAAT

GIDA DAĞITIM PROJESİ 

22 Mayıs 2019’da ENKA Gönüllüleri, sokakta yaşayan 
evsiz insanlar hakkında farkındalık oluşturmak, 
temel ihtiyaçlarını sağlamak ve evsizleri topluma geri 
kazandırabilme ve sosyal entegrasyon için çalışmalar 
yapan Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile birlikte 
Taksim’de gıda dağıtımı projesi gerçekleştirmiştir.
Bu projede ENKA Gönüllüleri yalnızca yiyecek 
dağıtmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumdan dışarı 
itilmiş evsiz bireylerin topluma geri kazandırılması adına 
onlarla iletişim kurma fırsatı yakalamışlardır.

MALZEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 

ENKA Gönüllüleri, 26 Temmuz tarihinde Ahtapot 
Gönüllüleri Derneği’nin Malzeme Değerlendirme 
Merkezi’nde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kıyafet, 
ayakkabı, kitap ve oyuncakları tekrar kullanılabilir hale 
getirmek amacıyla ayıklama, temizleme, ütüleme ve 
paketleme işlerini tamamlayıp, koliler halinde yola 
çıkmaya hazır hale getirmişlerdir.

ÇOCUKLAR İÇİN MEKANİK ELLER  

Robotel Türkiye Ekibi, el ve parmak deformasyonu olan 
ve proteze erişimi olmayan çocuklar için gönüllüler 
tarafından 3B yazıcı teknolojisinden faydalanarak 
üretilen ücretsiz mekanik eller sağlamaktadır. ENKA 
Gönüllüleri ile aşamaların koordinasyonu, talep 
toplama, ölçüm, modelleme ve tasarım, 3B yazıcılarla 
üretim, montaj, teslimat ve kontrol dahil tüm süreçlere 
katkıda bulunmasında görev alacak bir kurumsal ekip 
oluşturulmuştur.

Robotel Türkiye Ekibi’nden aldıkları eğitim sonrasında 
gönüllüler örnek bir bilekten el modelinin 3 boyutlu 
yazıcıda basımını yaparak ilk model çalışmalarının 
tamamlamışlardır. İkinci örnek model çalışması olan 
dirsekten model el üzerine olacak olan çalışmaya 
devam edilmektedir. Örnek model çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından ENKA Gönüllüleri, el veya 
parmak protezine ihtiyaç duyan bir çocuğa robotel 
sağlamak için çalışmalar yürütecektir. 

KINALIADA ÇEVRE TEMİZLİĞİ PROJESİ

20 Temmuz 2019 günü, ENKA İnşaat, ENKA Okulları 
ve ENKA Systems şirketlerinden ENKA Gönüllüleri, 
ENKA Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde Ahtapot 
Gönüllüleri Derneği ile işbirliği içerisinde Kınalıada’da 
bir çevre temizliği projesi gerçekleştirmişlerdir. ENKA 
Gönüllüleri yaklaşık 150 kg çöp toplayarak etkili bir çevre 
temizleme projesi tamamlamış ve Kınalıada’da temiz 
bir çevre ortamının oluşturulmasına ve çevre bilincinin 
artırılmasına katkıda bulunmuşlardır.

HEYBELİADA ÇEVRE TEMİZLİĞİ PROJESİ 

Temmuz ayında Kınalıada’da gerçekleştirilen Çevre 
Temizliği Projesi’ne gösterilen yoğun ilginin ardından, 15 
Eylül 2019 tarihinde, ENKA gönüllüleri Heybeliada’da 
ikinci bir çevre temizliği etkinliği gerçekleştirmiştir.  
ENKA İnşaat, ENKA Okulları, ENKA Systems 
şirketlerinden katılan gönüllülere ek olarak, Moskova’da 
bulunan ENKA TC Moskova çalışanı gönüllüler de 
katılmışlardır. Bu etkinlikte ENKA Gönüllüleri yaklaşık 
450 kg atık toplayarak, belediyeye teslim etmişlerdir.
   

GÖRME ENGELLİLER İÇİN KİTAP SESLENDİRME 
PROJESİ

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve 
Eğitim Merkezi – GETEM tarafından oluşturulan çevrimiçi 
kütüphane projesi, görme engellilere erişilebilir bilgi 
sağlamayı amaçlamaktadır. Bu proje Türkiye’de sadece 
400 bin civarında görme engelli insana değil, diğer 
engelleri nedeniyle kaynaklardan yararlanamayan 
insanlara da yardım etmektedir.

ENKA Gönüllüleri bu projede rol alarak, 2019’un Mayıs 
ayından beri güncel olarak mobil uygulama yoluyla 
seçilen kitapları seslendirerek ve kütüphanenin arşivine 
ekleyerek görme engellilere erişim olanağı sağlamaya 
destek olmaktadırlar. 

PLASTİK KAPAK KAMPANYASI

ENKA, 2019 yılının son çeyreğinden itibaren Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ‘nin yürüttüğü Plastik 
Kapak Kampanyası’na destek olmaya başlamıştır. 
Bu kampanyada, toplanan plastik kapakların geri 
dönüşümü sayesinde elde edilecek gelirin tamamı; şu 
anda akülü ve manuel tekerlekli sandalyeye kavuşmayı 
bekleyen binlerce ortopedik engelli bireyin ihtiyaçlarının 
karşılanması için kullanılmaktadır.

KÖY İÇİN KÖPRÜ 

Rusya Federasyonu’nun Nizhnekamsk bölgesinde 
devam eden ENKA projesinde, 750 kişinin yaşamakta 
olduğu Nizhnekamsk’a bağlı Yelantovo köyünde sosyal 
sorumluluk kapsamında yüzer dubalarla yapılan bir 
köprü kurulmuş ve Nizhnekamsk Belediye Başkanı’nın 
katılımıyla halkın kullanımına açılmıştır. Yelantovo köyünü 
ikiye bölen dereyi köprüyle birleştirerek, köy halkı ve 
çocukların diğer yakada bulunan okul ve idari binalara 
daha güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlanmıştır.
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ENKA GRUP ŞİRKETLERİ

ENKA ENERJİ

ENKA Enerji’nin santral genelinde yürütmüş olduğu 
bağış kampanyasıyla Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin ihtiyaç duydukları 
malzemeler temin edilerek, ENKA Enerji gönüllülerinin 
desteği ile okula ulaştırılmıştır. 

ENKA TC

 ENKA TC tarafından, Moskova’da 2016 yılından 
beri bölgedeki yetimhanelerin yöneticileriyle tanışıp 
genel olarak çocukların ve kurumların ihtiyaçlarını, 
onlara hangi konularda yardımcı olabileceğini ve 
doğrudan çocuklara gösterilecek ilgi ve destek içeren 
konu başlıklarını belirlemek üzere çeşitli çalışmalar 
düzenlenmektedir. 2016 yılından beri düzenli olarak 
1 Haziran Çocuk Bayram’ı günü ve 31 Aralık Yeni 
Yıl bayramında yetimhanedeki çocuklar için değişik 
aktiviteler organize edilmekte ve sürpriz hediyeler 
hazırlanmaktadır. 2019 yılında ise “ENKA TC” ve 
“Svyato-Sofiyskiy Sosyal Çocuk Evi” arasında bir 
Sosyal Yardım Sözleşmesi imzalama kararı verilmiştir. 
Çocukların ihtiyaç duydukları en önemli malzemelerin 
karşılanması yıllık yapılacak olan bağış yoluyla 
üstlenilmiş olup, daha önemlisi bugüne kadar yapılan 
tüm organizasyonların sürekliliğinin sağlanması 
ve planlanması ile çocukların her anlamda yalnız 
olmadıklarını göstermek adına özverili bir adım atılmıştır.

 Sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde ENKA TC, 
20 Şubat tarihinde Vernadskogo AVM’nin patronajı 
altında olan Ayasofya Sosyal Bakım Evi’nden 2 engelli kız 
çocuğu ve öğretmenlerini Vernadskogo AVM’sine davet 
ederek, “AVM yöneticiliği” ünvanı ile bir gün boyunca 
çeşitli görevler üstlenmelerini sağlamıştır. Vernadskogo 
AVM direktörü ile toplantı organize edilmiş ve AVM’de 
kurulması planlanan telefon şarj istasyon ünitesinin 
konumu ve dizaynı konusu çocuklarla paylaşılmıştır. 
Toplantı sonunda telefon şarj ünitesinin, çocukların 
seçtiği alana kurulmasına karar verilmiştir.

 Rusya’da huzurevi sakinlerine yardım eden ve Rusya’nın 
30 farklı bölgesinde toplamda 200’den fazla eve hizmet 
desteği sağlayan en büyük sivil toplum kuruluşu olan 
“Starost v Radost” (Old Age Is a Joy) Vakfı ile ENKA TC’nin 
devam ettirdiği iş birliği kapsamında, yeni yılın arifesinde 
ENKA TC tarafından bir “Yeni Yıl Hediyeleri Toplama 
Kampanyası” düzenlenmiştir. ENKA TC, Moskova’daki 
alışveriş merkezlerinde yeni yıl hediyelerinin toplanması 
için bir platform kurarak, kampanyaya dair bilgileri ve 
hediye toplama adres noktalarını sosyal medyada yaygın 
olarak duyurulmasını sağlamıştır. Evlerinden getirdikleri 
ve alışveriş merkezlerinden aldıkları hediyeleri getiren 
ziyaretçiler sayesinde yeni yıl arifesinde 600’den fazla 
huzurevi sakini yeni yıl hediyesi alma fırsatı elde etmiştir. 
Ayrıca, huzurevlerinde kullanılmak üzere kişisel hijyen 
ürünleri, ev eşyaları da kampanya dahilinde toplanmıştır. 

CCI 

CCI çalışanları tarafından çocuk esirgeme kurumu 
için toplanan bağışlar ENKA TC ile ortak olarak 
yürütülen etkinlik sayesinde ilgili yerlere ulaştırılmıştır. 
Ayrıca, çalışanlar Bilgi Günü kapsamında düşük 
gelirli aile çocuklarının yeni eğitim ve öğretim yılına 
hazırlanmasına destek olan yardım etkinliğinde de yer 
almışlardır.
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ENKA’nın 2027 yılı için belirlediği Sürdürülebilirlik Hedefleri’nin “Toplumu Kalkındırmak” bölümüne ilişkin 
2018 ve 2019 yılları performansı, aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ 2018 2019

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

Toplumsal yatırım bütçesi %21 artış ile
64,7 milyon TL

Toplumsal yatırım bütçesi %17 artış ile 
75,57 milyon TL

ENKA İnşaat olarak gerçekleştireceğimiz projelerin, proje 
süreleri boyunca en az 2 sosyal sorumluluk projesi 
gerçekleştirmesini hedefliyoruz. 

Sağlandı Sağlandı

ENKA Grubu içerisinde, sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten 
STK ve diğer organizasyonlar ile her yıl en az 5 iş birliği 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

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

TEİD, SKD, Ahtapot Gönüllüleri Derneği, 
Çorbada Tuzun Olsun, ÖSGD, 

Robotel Türkiye Derneği, TOFD, GETEM, 
“Starost v Radost” (Old Age Is a Joy) Vakfı 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

ODTÜ IEEE WiE Camp, ODTÜ CESummit, 
İTÜ Kariyer Zirvesi

Gönüllülük projeleri geliştirmek ve toplumda yaygınlaştırmak 
amacıyla her yıl en az 5 gönüllülük projesi yürütülmeyi 
hedefliyoruz.

TEMA Gönüllü Koşusu, Ahtapot Gönüllüleri 
MDM Projesi, Moskova Bakım Evi Ziyareti, 

TAIF Projesi Kuş Yuvaları ve 
ENKA Okulları çeşitli projeleri

Gıda Dağıtım Projesi, Çocuklar için
Mekanik Eller Projesi, Kapak Toplama Projesi,

Kınalıada ve Heybeliada Çevre Temizleme Etkinlikleri,
Görme Engelliler İçin Kitap Seslendirme Projesi,

Ahtapot Gönüllüleri MDM Projesi,
Svyato-Sofiyskiy Sosyal Çocuk Evi ile Yürütülen Etkinlikler,

Yaşlılar için Yeni Yıl Hediyeleri Toplama Kampanyası

2027 yılında, çeşitli sektör ve toplulukların katılımlarıyla 
gerçekleştirilecek, sürdürülebilirlik temalı “ENKA Sürdürülebilirlik 
Kongresi” düzenlemeyi hedefliyoruz.

2027 Sürdürülebilirlik Hedefi 2027 Sürdürülebilirlik Hedefi

ENKA Okulları’nın çevrelerindeki devlet okullarından her yıl 
en az 1 tanesiyle sürdürülebilirlik faaliyetleri veya eğitimleri 
konularında proje ortaklığı gerçekleştireceğiz. 

Sağlandı Sağlandı

Devlet okulu öğretmenlerinin katılımına açık “ENKA Okulları 
İlkbahar Öğretmenler Sempozyumu” katılımcı sayısının 
2027 yılına kadar %10 oranında arttırılmasını hedefliyoruz. 

518’den 550 kişiye çıkarak %6,17
oranında artış sağlanmıştır.

Toplam Katılımcı Sayısı:
385


