
 ÇEVRESEL ETKİYİ 
AZALTMAK



ÇEVRE YÖNETİMİ

Sürdürülebilirlik stratejisinin 4 ana başlığından biri 
olan “Çevresel Etkiyi Azaltmak” doğrultusunda ENKA, 
çevrenin korunması ve faaliyetlerinden doğan çevresel 
etkilerin azaltılması konusundaki taahhüdünü Çevre 
Yönetimi Yaklaşımı ve Politikası ile birlikte açıkça ön plana 
çıkarmaktadır. 2027 ENKA Sürdürülebilirlik Hedefleri 
arasında Çevresel Etkiyi Azaltmak konusuna hizmet 
eden hedefler de yer almaktadır. Bu hedefler, karbon 
salınımı ve iklim değişikliği, su verimliliği, yenilenebilir 
enerji, günümüzün çevre problemlerinden olan pet 
şişe kullanımı ve ENKA okullarında çevre politikalarına 
uyumun devamı konuları altında toplanmıştır. Bu hedefler 
belirlenirken, global trendler, iştiraklerin koşulları 
ve çevreye olan etkileri, hedeflerin izlenebilirlik ve 
uygulanabilirlik hususları dikkate alınmıştır.

ENKA İnşaat ve iştirakleri, çevre yönetimini ve bu yöndeki 
taahhütlerini uluslararası çevre yönetim sistemlerine 
uygun olarak gerçekleştirmekte, ISO 14001:2015 Çevre 
Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda kendi çevre 
yönetim sistemlerini kurmakta ve bağımsız kuruluşların 
denetimlerine açmaktadır.

ENKA, FAALIYETLERI 
ESNASINDA AÇIĞA 
ÇIKABILECEK TÜM ÇEVRESEL 
ETKILERI, SISTEMATIK 
ŞEKILDE YAPILAN ÇEVRE ETKI 
DEĞERLENDIRMELERIYLE 
BELIRLEMEKTE VE UYGUN 
ÖNLEMLERI ALMAKTADIR.

İş birliği yapılan taşeronlar ve tedarikçilerden 
de aynı hassasiyet beklenmekte, bu doğrultuda 
eğitimler ve denetimler gerçekleştirilmektedir. ENKA 
Tedarikçi Davranış Kuralları ve tedarikçilerin seçimi, 
değerlendirmesi ve denetimi ile ilgili prosedürlerde 
ENKA’nın tedarikçilerinden beklediği çevresel davranış 
ve performans açıkça ifade edilmektedir. Konuyla 
ilgili ayrıntılı bilgi raporun “Sorumlu Tedarik Zinciri” 
bölümünde bulunabilir.

ENKA ve iştirakleri, faaliyet gösterdikleri her bölgede 
çevresel etkilerin yönetiminden sorumlu departmanlar 
kurmakta, çevre mühendisleri ve uzmanlar istihdam 
etmektedir. Çevresel göstergeler düzenli olarak 
raporlanarak değerlendirilmektedir.

Standartları ENKA çevre yönetim sistemi gerekliliklerinin 
gerisinde bulunan ülkelerde çalışırken ülke standartlarının 
ötesinde, ENKA hedeflerine uyumlu ve örnek teşkil 
edebilecek çevre yönetim sistemleri kurulması 
hedeflenmektedir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için Merkez ve proje ÇGS 
Departmanları ilgili faaliyetleri sürekli denetlemekte 
ve tespit edilen uygunsuzluklar en kısa sürede 
giderilmektedir. Denetim sonuçları da dahil olmak üzere 
tüm faaliyetlerin çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansı, 
6 aylık periyotlarda yönetim gözden geçirmesi raporları 
ile üst yönetime raporlanmakta ve değerlendirilmektedir.

ENKA’nın faaliyetleri esnasında yönetilen etkiler, 
faaliyetlerden kaynaklanan doğal kaynak kullanımı, 
toprağa etki, su kaynaklarına etki, sera gazı emisyonları, 
erozyon, flora ve faunaya etki, nesli tükenmekte olan 
canlılara etki, atıklardan kaynaklı etkiler, çevresel toz, 
gürültü ve titreşim etkileri ve acil durumlardan kaynaklı 
etkiler başlıklarında sıralanan çevresel etkilerdir. 
ENKA İnşaat Çevre Yönetim Sistemi, bu etkilerin öncelikle 
kaynağında bertaraf edilmesini taahhüt etmektedir. Bunun 
mümkün olmadığı durumlarda ise ikame etme, izole 
etme ve uygun mühendislik önlemlerinden uygulanabilir 
olanların alınması şart koşulmaktadır. ENKA, çevresel 
etkisi değerlendirilmeden ve uygun önlemler alınmadan 
hiçbir faaliyete başlamamaktadır. Yukarıda belirtilen 
etkilerin ölçülmesi, önlenmesi ve en aza indirilmesi için 
çalışanlara ve ilgili paydaşlara verilen eğitimler gibi çeşitli 
faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında ENKA 
İnşaat tarafından toplam 31.448 insan-saat çevre eğitimi 
verilmiştir.

ENKA’da, ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 ve OHSAS 18001:2007’nin 
parçası olduğu yönetim sistemlerinin 
performansı ve çıktıları, 
Sürdürülebilirlik Departmanı’na 
da liderlik eden Kalite, ÇGS ve 
Bütünlük Direktörü tarafından 
Üst Yönetim’e raporlanmaktadır. 
Yönetim Sistemleri kapsamında 
tüm süreçler denetlenmekte, 
denetim sonuçları ilgili birimlere 
raporlanmakta ve gerekli düzeltici 
ve iyileştirici faaliyetler bu 
birimlerce gerçekleştirilmektedir. 
Ilgili birimlerce gerçekleştirilen 
bu faaliyetlerin etkinliği takip 
edilmektedir. Şirket’in prosedürlerini 
anlatan Kurumsal ÇGS El Kitabı 
ise tüm çalışanlara fiziksel veya 
elektronik ortamdan veya eğitimler 
aracılığı ile iletilmektedir. Aynı 
zamanda, Sürdürülebilirlik Komitesi 
toplantılarında ilgili konuların 
üzerinden geçilerek ENKA ve 
iştiraklerinin temsilcileri konulardan 
haberdar edilmektedir.

31.448 insan-saat

2018’DE VERİLEN 
ÇEVRE EĞİTİMİ

ENKA ve iştiraklerinin yıllık bazda belirlediği çevresel 
hedeflerin ve bu hedeflere ulaşılmasının takibi yapılarak 
gerekli aksiyonlar alınmaktadır. 2018 yılında, ENKA ve 
iştiraklerinin belirlenen çevre hedeflerine uyumu bölüm 
sonundaki tablodan incelenebilir. 

ENKA Grubu genelinde pet şişe kullanımını yasaklayan 
politikaya sıkı bir şekilde bağlı kalınmış, ENKA Okulları’nda 
çevresel etkilerin azaltılması için uygulanan atık yönetimi, 
kâğıt kullanımı ve arıtma içme suyu kullanımı politikalarına 
tam uygunluk ile devam edilmiştir. 

2018 yılında, çevre yasa ya da yönetmeliklerine 
uygunsuzluk sebebi ile herhangi bir parasal ceza veya 
yaptırım uygulaması olmamıştır.

SU YÖNETİMİ

ENKA, suyun yaşam için en önemli doğal kaynak ve en 
temel ihtiyaç olduğunun bilinciyle, suyu dikkatli, sorumlu, 
verimli ve etkili su tüketimi anlayışıyla yönetmektedir. 
ENKA’nın birbirinden farklı coğrafyalarda yürüttüğü 
projelerinde temiz suya erişim olanakları farklılık 
gösterdiğinden, su yönetiminde, çalışılan bölgedeki 
koşullara ve operasyonel şartlara uygun olacak şekilde 
farklı çözümler üretilmektedir. Çalışan farkındalığının 
artırılması için tüm ENKA Grubu şirketlerinde düzenli 
eğitimler verilmekte ve su yönetimi hakkında bilgiler 
paylaşılmaktadır.

ENKA İnşaat projelerinde yeraltı suyu ve yüzeysel suları 
kullanırken, ENKA TC ve Çimtaş iştirakleri yüzeysel su 
kaynağının kullanıldığı şebeke suyundan ihtiyaçlarını 
gidermektedir. İzmir’de bulunan ENKA santrali ise yeraltı 
suyu ile beraber soğutma suyu amacıyla deniz suyunu 
kullanmaktadır. 

Özellikle temiz suya erişimin kısıtlı 
olduğu Afrika ve Orta Doğu’da 
yürütülen projelerde ise çözüm 
olarak, çalışma ve yaşam alanlarına 
farklı kaynaklardan içme ve kullanım 
suyu taşınırken, kimi bölgelerde ters 
ozmoz gibi ileri su arıtma teknikleri 
ile içme suyu tedarik edilmektedir. 
Suyun taşınması ek risk oluşturduğu 
ve çevresel etkileri artırdığı için, 
yerel otoritelerden gerekli izinler 
alınarak uygun noktalarda temiz 
su kuyuları açılmaktadır. Istenilen 
kalitede olmayan sular kullanım 
öncesi uygun arıtma işlemlerine 
tabi tutulmaktadır.
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ENKA projelerinde su tüketiminin en önemli kalemlerini, 
tozumayı önlemek amacıyla yapılan sulama aktiviteleri, 
santrallerde beton ve asfalt gibi malzemelerin üretimi ve 
projelerdeki evsel amaçlı su kullanımı oluşturmaktadır.

ENKA’nın tüm projelerinde faaliyete başlamadan önce 
Çevresel Etki Değerlendirmeleri (ÇED) yapılmakta, 
uygun yeterlilik ve kapasitede olduğu tespit edilen su 
kaynaklarının kullanımı tercih edilmektedir. 

TÜM OPERASYONLARDA, 
IŞLETMEYE BAŞLANIRKEN 
VE ARDINDAN DÜZENLI 
ARALIKLAR ILE SU 
KAYNAKLARININ DURUMU, 
SU STRESI, IÇME SUYU 
VE ATIK SU KALITESI 
INCELENMEKTE, TESPIT 
EDILEN RISKLER ILE ILGILI 
IYILEŞTIRICI AKSIYONLAR 
ALINMAKTADIR. BUNLARA 
EK OLARAK, DAIMI 
OLARAK SU KULLANIMINI 
AZALTACAK ÇALIŞMALAR 
ARAŞTIRILARAK, SU 
KAYIPLARININ EN AZA 
INDIRILMESI IÇIN UYGUN 
ALTYAPI SISTEMLERI 
ILE VERIMLILIĞI YÜKSEK 
EKIPMAN VE CIHAZLAR 
KULLANILMAKTADIR.

Proje gereği, çalışma alanında bulunan akarsu, nehir, 
dere veya sulama kanalı gibi su kaynağı güzergahlarından 
geçilmesi gereken durumlarda, kaynağın akış yatağını ve su 
kalitesini korumak için, geçiş noktasına uygun çapta boru 
konulup gerekli dolgular yapılarak su akışının devamlılığı 
sağlanmaktadır. ENKA iştiraklerinden ENKA Enerji, 
faaliyetleri gereği, enerji üretiminde suya ciddi oranda 
ihtiyaç duymaktadır. İzmir’deki santralinin soğutma sistemi 

için gerekli su temininde İzmir Körfezi biyoçeşitliliğinin 
korunması ve canlı hayatına zarar verilmemesi felsefesi ile 
su çekimi kontrollü olarak ve tüm gerekli önlemler alınarak 
yapılmaktadır. Adapazarı’nda ise yeraltı su kullanımı, izne tabi 
olarak ve tahsis edilen miktarın altında çekim yapılarak, yine 
havzanın korunması felsefesi ile gerçekleştirilmektedir. Tüm 
su çekimleri sayaçlar ile kontrol edilmektedir ve tüketimler 
kayıt altına alınıp şeffaf bir biçimde raporlanmaktadır.

ENKA’nın yürüttüğü projelerde oluşan atık suyun deşarj 
yerleri de çok çeşitlidir. ENKA’da atık su deşarj standardı 
olarak, faaliyet gösterilen ülkenin yasal gereksinimleri ve 
işveren kontrat gereksinimleri göz önünde bulundurularak 
uyulması gereken en sıkı standartlar baz alınmaktadır. 
Çalışılan bölgede bir kanalizasyon altyapısı mevcutsa; atık 
su, ENKA prosedürleri ve yerel mevzuata uygun şekilde 
kanalizasyona deşarj edilmekte, altyapının mevcut olmadığı 
bölgelerde ise uygun kalitede deşarj yapabilmek amacıyla 
arıtma sistemleri kurulmaktadır. Temin edilen ve deşarj edilen 
sulardan alınan numuneler akredite laboratuvarlar tarafından 
düzenli olarak test edilmektedir. Ayrıca sektöre özgü IFC 
standartları da proje kapsamına göre takip edilmektedir.

Arıtılan su, faaliyetin türüne bağlı olarak tozumayı 
önleme, beton dökümü işlemi sonrasında veya yeşil 
alanların sulanması amacıyla yeniden kullanılarak 
değerlendirilebilmektedir. Böylece yeniden kullanım 
sayesinde kaynaklardan çekilen su miktarında azaltım 
sağlanmaktadır. 

ENKA’nın iştirakleri de, faaliyet alanlarına göre su 
kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalar hayata 
geçirmektedir. Örneğin ENKA TC, binalarının restoran 
bölümlerinde hizmet veren kiracıların yağlı atıkları için 
yağ tutucular kullanmakta, bunların düzenli temizlik ve 
bakımlarını lisanslı atık firmaları aracılığıyla yapmaktadır. 
Cimtas Boru, su kullanımını azaltmaya yönelik olarak 
sifonik yağmur suyu toplama sistemi kullanmaktadır. 
Çimtaş Hassas İşleme, 2018 yılında yağmur suyu 
toplama sistemini devreye alarak sifon ve bahçe sulama 
sularını yağmur suyundan karşılamaya başlamıştır. ENKA 
genelinde, çalışanlara düzenli olarak su verimliliği ve 
tasarrufu hakkında eğitimler verilmektedir.

2018 yılında belirlenen ENKA sürdürülebilirlik hedeflerinde, 
Çimtaş iştirakinin evsel su tüketiminin 15 litre/insan-saat 
değerinin altında kalmasının sağlanması ve her yıl ENKA 
grubu bünyesinde mavi su ayak izini azaltacak 2 projenin 
hayata geçirilmesi yer almaktadır. Bu hedefler belirlenirken, 
hem su stresi olan hem de suyun kolay erişilebilir olduğu 
yerlerde yürütülen operasyonlar göz önünde bulundurulmuş, 
hedeflerin etkileri ve uygulanabilirlikleri düşünülmüştür. 

2018 yılında ENKA’nın toplam su tüketimi 1.514.533 m3 
olmuştur. 2017 yılına kıyasla su tüketiminde %8’lik bir azalış 
ve mavi su ayak izinin 1.514.158 m3 olduğu görülmektedir.

Ek olarak ENKA İzmir Enerji santrallerinde soğutma suyu 
olarak deniz suyundan yararlanılmaktadır. 2018 yılında 
Nemrut Körfezi’nden 24.838.933 m3 deniz suyu çekilmiş, 
17.742.100 m3 ise aynı lokasyona deşarj edilmiştir.

ENKA Enerji santrallerinde gerçekleşen iyileştirme 
çalışmaları sonucu santrallerde su tüketimi 2018 faaliyet 
yılında 2017’ye göre yaklaşık 70.000 m3 (%11) azaltılmıştır. 

KAYNAĞINA GÖRE ÇEKİLEN SU MİKTARI

2017 yılında sistematik olarak başlanan su ayak izi 
çalışmaları doğrultusunda 2018 yılında şebekeden 
çekilen toplam su miktarı 979.580 m3; yeraltından 
çekilen toplam su miktarı ise 534.578 m3 olmuştur. 
Ek olarak Cimtas Boru ve ENKA TC iştirakleri yağmur 
sularını toplayarak kullanmakta ve taze su tüketimlerini 
azaltmaktadırlar. 

“Güney Kafkasya Boru Hattı Ön 
Çalışmaları ve Tesisleri” projesinde 
yer alan “Kompresör Istasyonu 2” 
sahasında yapılan hidrotest 
çalışmalarında kullanılan suyun 
arıtılarak yeniden kullanımı sayesinde 
%72 oranında temiz su tasarrufu 
sağlanmıştır. 

Atık su analizlerinde başta pH, BOİ, KOİ, Azot, Fosfor, 
AKM ve Koliform değerleri analiz edilmektedir. Özellikle 
dış alıcı ortama yapılacak deşarjlar öncesinde atık su deşarjı 
kalitesinin minimum izin verilen değerlere uygun olmasına 
dikkat edilmekte, standartlara uygun olmayan deşarj 
gerçekleştirilmemektedir. Ayrıca, çevreye potansiyel etkilerin 
anlaşılması adına deşarjın gerçekleştirileceği alıcı ortamın 
kalitesi de düzenli ölçümlerle kontrol ve takip edilmektedir.

ENKA TC’nin Sürdürülebilirlik Projesi 
kapsamında Haziran 2018 yılında 
“Yağmur suyu geri dönüşüm” 
projesine St. Petersburg’daki 
Kapitoly Outlet Alışveriş merkezinde 
başlanmıştır ve çatıdaki 1.400 m2’lik 
alandan yağmur suyu depolara 
biriktirilerek toplam 8 adet ziyaretçi 
tuvaletine su bağlantısı yapılmıştır. 
6 aylık dönemde 95 ton yağmur suyu 
tuvalet sifonlarında kullanılmıştır 
ve bu çalışma sayesinde 6 aylık 
tüketimin %17’si yağmur suyundan 
sağlanarak, temiz su kaynaklarından 
tasarruf edilmiştir. ENKA TC, ileri 
dönemlerde mevcut ve yeni alışveriş merkezleri projelerinde 
yağmur suyu toplama sistemleri geliştirmeye devam edecektir.
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ENKA’nın 2018 yılında kaynağına göre çekilen su miktarı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

KAYNAĞINA GÖRE ÇEKİLEN TATLI SU MİKTARI

Şirket / Tesis / Proje
Şebeke 

Suyu 
(m3)

Yüzey 
Suları 
(Nehir, 
Göl vb.) 

(m3)

Yeraltı 
Suyu 
(m3)

Yağmur 
Suyu 
(m3)

Atık Su 
Deşarj 
(m3)

Deşarj 
Noktası

Cimtas Boru  35.811  X  X  300  35.811 
Belediye Atık Su 

Arıtma Tesisi

Çimtaş Çelik  X  X  28.173  X  6.852 Marmara Denizi

ENKA Enerji 
Santraller

Adapazarı - 
Gebze 

 X  X  350.747  X  350.747 
Belediye Atık Su 

Arıtma Tesisi

Izmir  X  X  33.469  X  7.296 Deniz

ENKA Pazarlama 7.111  X  X  X  7.111 
 Belediye Atık Su 

Arıtma Tesisi

ENKA Okulları Kocaeli  7.587  X  X  X  7.587 
Belediye Atık Su 

Arıtma Tesisi

ENKA Vakıf  53.114  X  X  X  48.062 
Belediye Atık Su 

Arıtma Tesisi

City Center Investment (CCI)  192.451  X  X  X  192.451 
Belediye Atık Su 

Arıtma Tesisi

ENKA TC  531.655  X  X  95  466.708
Belediye Atık Su 

Arıtma Tesisi

MKH  66.540  X  X  X  66.540
Belediye Atık Su 

Arıtma Tesisi

OMKH  53.154  X  X  X  13.419 
Belediye Atık Su 

Arıtma Tesisi

ENKA Merkez Ofis  11.352  X  X  X  11.352 
Belediye Atık Su 

Arıtma Tesisi

SCPX

SCPX-CSG1  X  X  33.071  X  12.880 
Arıtma Sonrası 
Sulama Kanalı

SCPX-CSG2  X  X  89.118  X  54.757 
Arıtma Sonrası 
Nehre Deşarj

TAIF Kazan Iş Merkezi Projesi  20.805  X  X  X  20.805 
Belediye Atık Su 

Arıtma Tesisi

TOPLAM (m3)  979.580 -  534.578  395  1.302.378

SU KITLIĞI VE SU KİRLİLİĞİ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ

2017 itibarıyla başlanan su ayak izi ölçümü ve su risklerinin 
belirlenmesi çalışmaları kapsamında, kapsama dahil edilen 
tesislerin bulunduğu koordinatlar, su kıtlığı ve su kirliliğini 
gösteren haritalarla karşılaştırılmış ve su çekiminden belirgin 
derecede etkilenebilecek su kaynakları belirlenmiştir.

Tesislerde su kıtlığı derecesi yükseldikçe artan su kıtlığı 
riskleri, kısa ve uzun vadede bölgede su sıkıntılarının 
artması, yeraltı suyu seviyelerinin düşmesi ve neticesinde su 
fiyatlarının artması olarak tanımlanmaktadır. 

ENKA’nın Türkiye’deki şirket ve kurum yerleşkeleri, su kıtlığı 
seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde bulunmaktadır. 
ENKA tesislerinin su kıtlığı risklerini en aza indirmek için 
yapılan mavi su ayak izini azaltma çalışması kapsamında 
ortaya çıkan başlıca sonuçlar yanda belirtilmiştir;

• Kapsama dahil edilen tesisler içerisinde yeraltı
suyu kullanımları önemli miktardadır. Yeraltı su
seviyelerinin sürekli olarak takip edilmesi bu
kaynaklardan yapılan teminin sürdürülebilirliği
açısından önemlidir.

• Tesislerin yerleşke bölgelerindeki azot ve fosfor
su kirliliği seviyelerine bakıldığında Türkiye ve
Rusya’daki lokasyonlarda su kirliliği risklerinin
yüksek olduğu görülmektedir. Bu bölgelerde
nitrifikasyon kirliliği önemli bir konudur ve bu durum
kısa/orta vadede yeraltı su kaynaklarında azot
kirliliklerin artma eğiliminde olduğunu ve dolayısıyla
temiz su kaynaklarının azalabileceğine işaret
etmektedir.

The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard baz alınarak hesaplanmıştır.

SU KITLIĞI VE SU KİRLİLİĞİ İÇİN TESİS BÖLGELERİNDEKİ RİSK SEVİYELERİ

Şirket / Tesis / 
Proje

İlçe/Şehir Ülke
Su Kıtlığı 
Seviyesi

Nitrojen 
Kirliliği 
Seviyesi

Fosfor 
Kirliliği 
Seviyesi

Su Kıtlığı 
Riski

Su Kirliliği 
Riski

Cimtas Boru Bursa Türkiye Yüksek Orta Orta +++ ++

Çimtaş Çelik Orta

Adapazarı Adapazarı Türkiye Yüksek Yüksek Yüksek +++ +++

Gebze Gebze Türkiye Yüksek Yüksek Yüksek +++ +++

Izmir Izmir Türkiye Yüksek Yüksek Yüksek +++ +++

ENKA Pazarlama Istanbul Türkiye Yüksek Yüksek Orta +++ +++

ENKA Okulları 
Kocaeli

Kocaeli Türkiye Yüksek Yüksek Orta +++ +++

ENKA Vakıf Istanbul Türkiye Yüksek Yüksek Orta +++ +++

City Center 
Investment (CCI)

Moskova Rusya Orta Yüksek Orta ++ +++

ENKA TC Moskova Rusya Orta Az Az ++ +

MKH Moskova Rusya Orta Yüksek Orta ++ +++

ENKA Merkez Ofis Istanbul Türkiye Yüksek Yüksek Orta +++ +++

SCPX-CSG1 Mesket Gürcistan Düşük Az Az + +

SCPX-CSG2 Mesket Gürcistan Düşük Az Az + +

TAIF Kazan Iş 
Merkezi Projesi

Kazan Rusya Orta Yüksek Orta +++ +++

OMKH Moskova Rusya Orta Yüksek Orta ++ +++
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2010’dan beri ENKA’dayım. Kosova Otoyol 
Projesi Güzergah 7, Rusya Ufa Prenatal 
Hastane İnşaatı ve son olarak Gürcistan SCPX 
Projesi CSG1 sahasında ÇGS sorumlusu olarak 
çalıştım. 2017’den beri de ENKA İnşaat Merkez 
ÇGS biriminde çalışmaktayım. 

Yeni mezun bir mühendis olarak katıldığım 
ENKA sadece çalıştığım firma değil, beni 
mesleki, ahlaki ve dünya görüşü olarak 
sürekli geliştiren ikinci bir aile olmuştur. 
ENKA her zaman yeni ve yaratıcı fikirlere 
açıktır. Çalışanların firmaya katma değer 
sağlamasını hep desteklemiş ve sürekli 
teşviklerde bulunmuştur. ENKA, çalışanlarının 
kişisel gelişimlerine de özen gösteren büyük 
bir yuvadır. Yöneticilerimize “Abi” diye hitap 
ettiğimiz, saygı ve sevgiyi barındıran bir 
yönetim şekli ile, herkesin tecrübelerinden 
yararlanabilir ve dünya, mühendislik ve 
iş dünyası hakkında çok değerli bilgiler 
edinebilirsiniz. ENKA’lı olmak, eğitim fırsatları, 
mesleki gelişime verilen önem ve kendini 
geliştirebilecek ortam demektir. 

Farklı birçok zorluğa göğüs germek, yoğun 
iş temposu yorucu gözükse de, aynı amaç 
için ekip olarak çalışmak ve zorlukların 
üstesinden gelmek, bir mühendis olarak 
bana hem mesleki tatmin hem de mutluluk 
yaşatmıştır. Farklı milletlerden insanlar ile 
çalışmanın bende geliştirdiği iletişim ve 
anlayış yeteneğini ENKA’ya borçlu olduğumu 
düşünüyorum. 

Bir mühendis için ENKA çalışmak için en doğru 
yerlerden biri. Yaptıklarınızın sıkı şekilde 
takip edildiğini, doğru yaptığınızda takdir 
göreceğinizi ve bir hata yaptığınızda bundan 
öğrenmenize fırsat tanınacağını bilmek 
ENKA’da çalışmayı hem teşvik ediyor hem de 
heyecanlı hale getiriyor. 

“ENKA’LI OLMAK, EĞİTİM FIRSATLARI, 
MESLEKİ GELİŞİME VERİLEN ÖNEM VE 
KENDİNİ GELİŞTİREBİLECEK ORTAM DEMEK.”

Bu büyük ve güzel ailenin parçası olduğum 
için gururlu ve mutluyum. 

ENKA, çevre yönetimi konusunda da tüm 
gayreti ile çalışmaktadır. Bir çevre mühendisi 
olarak, özellikle inşaat işlerinde çevre 
yönetiminin ne kadar zorlayıcı olduğunu 
biliyorum. ENKA projelerinde çevre 
yönetiminin mevcut şartlar ve imkânlar 
dahilinde en üst düzeyde olduğunu 
gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Çalışılan 
ülkenin mevzuatına ve ülkedeki olanakların 
çeşitliliğine göre uygulamalar değişiklik 
gösterse de, ENKA bu şartlar dahilinde her 
zaman kendi standartlarını takip ederek üst 
düzey bir çevre yönetimi yapmaktadır. 
ENKA ÇGSS politikası, çevrenin korunmasının 
ENKA için ne kadar önemli bir değer 
olduğunu gösteriyor. ENKA çevre yönetim 
sistemi her yıl düzenli olarak denetlenir. 
Tüm operasyonlarımızda profesyonel çevre 
mühendisleri ile çalışır, çevre yönetim 
ve destek planlarını oluşturur, titizlikle 
uygularız. Tüm çalışanlarımıza farkındalık ve 
çevre yönetim sistemimiz hakkında düzenli 
eğitimler verilir. Yılda bir kez üst yönetim 
çevresel performansımızı değerlendirir, sürekli 
iyileşme için bir sonraki yılın önlemlerini 
belirtir. Çevre yönetimimiz pek çok uluslararası 
ödül aldı. 2016’da Kosova Otoyol Projesi’nin 
Uluslararası Yol Federasyonu’ndan aldığı “Yeşil 
Koridor” ödülü bunlardan biri. İştiraklerimizde 
gerçekleştirilen enerji verimliliğini artırıcı, 
karbon salınımını ve su tüketimini azaltıcı 
iyileştirmeler çevresel yönetimimizde sürekli 
iyileştirmeyi sağlamaktadır. 

Cemil Can Aytimur 
Merkez Kıdemli Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Mühendisi

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ



ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ENKA, IKLIM DEĞIŞIKLIĞININ VE SERA GAZI EMISYONLARININ 
OLUMSUZ ETKILERINI DIKKATE ALARAK, FAALIYETLERINI ÇEVRE 
VE IKLIM ÜZERINDEKI OLUMSUZ ETKILERI EN AZA INDIRGEME 
BILINCI VE ÇABASI IÇINDE YÜRÜTMEKTEDIR.

2018 yılı raporlama kapsamındaki ENKA grup şirketleri ve 
projelerinin toplam enerji tüketimi 147.841 TJ’dur. 
ENKA Grup şirketleri ve projeleriyle 2018 yılında hayata 
geçirilen tasarruf ve verimlilik girişimleri sonucunda 
11.389 TJ enerji azaltımı gerçekleşmiştir. 

İştiraklerin enerji ve yakıt tüketimleri düzenli şekilde 
kayıt altına alınarak, karbon ayak izi ve hayata geçirilen 
iyileştirme çalışmaları ve önlemler ile sağlanan azaltım 
miktarları 2016 yılından bu yana düzenli olarak 
hesaplanmaktadır. 

Bunun yanı sıra, dünyanın farklı noktalarında çok sayıda 
faaliyeti ve çalışanı bulunan global bir şirket olarak 
ENKA, çalışanlarının enerji verimliliği ve iklim değişikliği 
konularında da bilgi sahibi olmasını önemsemektedir. 
ENKA Merkez ofislerinde ve projelerinde istihdam edilen 
uzman çevre mühendisleri aracılığıyla verilen çevre 
eğitimleri ile ENKA’nın çevre politikası, hedefleri ve 
beklentileri, çalışanlarına düzenli olarak iletilmektedir.

ENERJİ TÜKETİMİ EMİSYONLARI

2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait yakıt tüketimi, ısınma 
ve soğutma amaçlı tüketim ve sıcak su tüketimlerine 
ait değerler Terajoule (TJ) cinsinden aşağıdaki grafikte 
belirtilmiştir.

(TJ) 2016 
Yılı

2017 
Yılı

2018 
Yılı

Yakıt Tüketimi 161.468 157.873 146.450

Elektrik Tüketimi 858 881 893

Isınma & Soğutma 
Amaçlı Tüketim 11 15 16

Sıcak Su Tüketimi 492 461 482

Toplam 162.829 159.230 147.841

%7,1 oranında

2018 YILINDA

ENERJİ TÜKETİM AZALTIMI

Referans alınan 2017 yılı enerji tüketimlerine bakıldığında, 
2018 yılında girişimler sonucunda toplam enerji tüketimi 
%7,1 oranında azaltılmıştır.

2018 yılında gerçekleştirilen azaltım projelerinden 
örnekler aşağıda verilmiştir: 

ENKA Pazarlama, temin ettiği makinelerin tedarik zinciri 
ve makine yaşam döngüsü sürecinin her noktasında 
çevresel olumsuz etkileri asgari düzeye indirmeyi 
hedeflemekte ve emisyon yükümlülüklerini yerine 
getirmektedir. ENKA Pazarlama’da ileri teknolojiler, 
son kullanıcıya yönelik eğitimler, ekipman tecrübesi 
ve doğru yönlendirmeler sayesinde motor kaynaklı 
emisyonlarda üst düzey bir azaltım trendi yakalanmıştır.

ENKA Pazarlama lojistik ekibinin dağıtım ve 
depolamada yapılabilecek iyileştirmelerle ilgili 
gerçekleştirdiği analizler, Türkiye içi dağıtımlarda 
kullanılan ağır tonajlı nakliye araçlarının binek araçlara 
kıyasla katlarca emisyon saldığını ve rota depolama 
optimizasyonlarıyla bu değerlerin gereksiz kaynak 
kullanımını engelleyerek aşağı çekilebileceğini ortaya 
koymuştur. ENKA Pazarlama, bu sonuç ile maliyetlerini 
ve nakliye sürelerini de önemli ölçüde azaltabilecektir.

Birden fazla depo modellemesiyle ve Mersin 
deposunun kullanımı artırılarak dağıtım ağırlık 
merkezi doğuya çekilmek suretiyle, bir yılda ortalama 
500.000 km olan ENKA Pazarlama iş makineleri 
iç dağıtım rotasının %31 oranında azaltılabileceği 
ve beraberinde 102 tCO2 seviyesinde sera gazı 
emisyonları, 150 gün kadar nakliye süresi ve 
1,5 milyon TL civarında nakliye ve depolama 
tasarrufu sağlanabileceği tespit edilmiştir. Bununla 
beraber, Şirket depolama stratejisi yeni modellemeye 
göre güncellenmiştir.

ENKA Pazarlama, aynı zamanda denizaşırı nakliye 
ve iç dağıtımları gerçekleştiren servis sağlayıcılarının 
da çevresel hassasiyete sahip olup olmadıklarını 
tedarikçi seçim ve değerlendirme aşamalarında 
sorgulamaktadır.
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ENERJİ YOĞUNLUĞU

Sera gazı emisyonları ile aynı kapsamda enerji yoğunluğu 
hesaplamaları yapılırken faaliyetlerden kaynaklanan tüm 
enerji tüketimleri göz önünde bulundurulmuştur.

ENKA Grup enerji yoğunluğu hesaplamalarında kapsam 
dahilindeki iştirak ve projelerin, tüm kuruluş içi enerji 
harcamaları (yakıt, elektrik, ısıtma, soğutma, buhar) göz 
önünde bulundurulmuş ve hesaplamaya dahil edilmiştir. 
Yoğunluk göstergesi olarak ABD Doları cinsinden yıllık 
gelirler13 başına harcanan TJ enerji kullanılmıştır.

Yapılan çalışmalar sonunda ENKA 2018 enerji yoğunluğu 
71,7 TJ / milyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır. Enerji 
yoğunluğu 2017 yılına kıyasla %8,3 azaltılmıştır.

SERA GAZI EMİSYONLARI

ENKA karbon ayak izi hesaplamaları, ENKA Merkez 
Ofisler, ENKA Enerji Adapazarı, Gebze ve İzmir Santralleri, 
Çimtaş Çelik, Cimtas Boru, ENKA Pazarlama, 
ENKA Vakfı, ENKA Okulları Kocaeli, ENKA Spor Kulübü, 
Rusya’daki lokasyonlardan ENKA TC, CCI, MKH, OMKH, 
Gürcistan’daki SCPX Boru Hattı Projesi ve Kazan TAIF 
İş Merkezi Projesi kapsamında yapılmıştır.

ENKA’nın faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları 
“Kapsam-1 doğrudan sera gazı emisyonu” kapsamında 
değerlendirilirken, dışarıdan tedarik edilen elektrik, ısı, buhar 
tüketimi kaynaklı enerji tüketimi nedeniyle oluşan sera gazı 
emisyonları “Kapsam-2 enerji dolaylı sera gazı emisyonu” 
kapsamında değerlendirilmektedir. “Kapsam-3 diğer dolaylı 
sera gazı emisyonları” hesaplamaları içerisine ham ve ara 
madde satın alımı, tedarik edilen yakıt ve elektriğin Kapsam 
1 ve 2 dışında kalan emisyonları, atık bertarafı (atık su dahil), 
çalışan ulaşımı (servisler), iş seyahatleri (uçuşlar), satılan veya 
kiralanan ürünlerin müşteriye ulaştırılması, satılan ürünlerin 
tükettiği yakıtlar kaynaklı ve bayilerin sebep olduğu 
emisyonlar dikkate alınmıştır.14

13 Yalnızca rapor kapsamındaki şirketlerin cirosu baz alınmıştır. 

14 Enerji tüketimi ve sera gazı emisyon hesaplamaları için kullanılan 
metodolojiler ISO 14064-1 ve The GHG Protocol Corporate 
Accounting and Reporting Standartlarıdır. Dönüşüm faktörleri 
için IPCC, UNFCC ve DEFRA verileri kullanılmıştır.

ENKA, Ege Orman Vakfı’nın yürütmekte olduğu, 
Türkiye’de bir sivil toplum kuruluşu tarafından 
geliştirilmiş ve güneş enerjisi alanında Gold 
Standard VER Karbon Sertifikası’na sahip ilk 
proje olan “Güneşten Ormanlar” Projesi’ne 
desteği ile karbon emisyonlarını denkleştirme 
yolunda ilk çalışmasını gerçekleştirmiştir. 
ENKA’nın projeye sağladığı destek ile 611 ton 
karbondioksit eşdeğeri emisyonu denkleştirdiği 
onaylanmıştır.

Proje kapsamında, yenilenebilir elektrik 
enerjisi üretme amaçlı kurulan Fotovoltaik Güç 
Santralinden elde edilecek enerji ile 30.000 zeytin 
ağacının sulanmasında kullanılacak pompaların 
enerji ihtiyacının karşılanması ve arta kalan 
elektriğin devlete satılması sonucunda elde 
edilecek gelir ile yılda 40.000 fidan dikilmesi 
hedeflenmektedir.

ENKA Invest’te enerji tüketimini düşürmek 
amacıyla florasan armatürlerin daha yüksek 
verimli ve düşük enerji tüketimli LED’ler ile 
değiştirilmesi projesi yürütülmektedir. Bu proje 
kapsamında 2018 yıl sonu itibarıyla;

• Teknik mahallerin LED dönüşümü 
tamamlanmıştır.

• Otoparkların LED dönüşümü tamamlanmıştır.

• Ortak mahallerin LED dönüşümü %80 
oranında tamamlanmıştır.

• Kiracı alanların LED dönüşümü %45 oranında 
tamamlanmıştır.

ENKA Enerji’nin 2017 yılı toplam elektrik enerjisi 
tüketimi 1.303.358 KWh iken, 2018 yılında bu 
değer 1.136.112 seviyesine çekilerek, %13 
azaltım sağlamıştır.

ENKA TC, 2018 yılında enerji tüketimini 
azaltmaya yönelik 7 projeye imza atmıştır. 
2018 yılı içinde tamamlanan bu projelerle yıllık 
yaklaşık 300 bin ABD Doları seviyesinde enerji 
tasarrufu sağlanması amaçlanmaktadır.

2017 2018

78,20 71,69

Enerji Yoğunluğu - TJ/milyon ABD Doları

ENKA KARBON AYAK IZININ REFERANS OLARAK KABUL EDILDIĞI 
2017 DEĞERLERI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA, 2018 YILINDA 
YÜRÜTÜLMÜŞ OLAN ENERJI VE KAYNAK VERIMLILIĞI VE EMISYON 
AZALTIM ÇALIŞMALARININ SONUCUNDA SENELIK EMISYONLARIN 
%14 ORANINDA AZALDIĞI GÖRÜLMEKTEDIR. 

 1,38 milyon tCO2e
2018 İÇERİSİNDE 

ENKA BÜNYESİNDE
SERA GAZI 
AZALTILMIŞTIR

 
2016 TOPLAM (KAPSAM 

1+KAPSAM 2) (TON CO2E)
2017 TOPLAM (KAPSAM 

1+KAPSAM 2) (TON CO2E)
2018 TOPLAM (KAPSAM 

1+KAPSAM 2) (TON CO2E)

ENKA Enerji 9.570.568 9.358.119 7.993.782 

Cimtas Boru 5.747 5.910 7.698 

City Center Investment BV 42.557 43.660 41.831

Çimtaş Çelik 5.866 4.075 6.909

ENKA Grubu Merkez Ofisler 1.058 1.042 931

ENKA Pazarlama 640 1.239 1.553 

ENKA TC 109.719 106.522  112.280

ENKA Vakfı İstinye Yerleşkesi 2.236* 2.112* 2.086

ENKA Okulları15 866*  909* 277

Moskva Krasnye Holmy 16.668 15.821 15.255

Otel Moskva Krasnye Holmy 9.606 8.918 7.812

Kaşirskaya Plaza Projesi 3.236 8.707 N/A**

SCPX-Area 81 Sahası 4.477 2.774 N/A**

SCPX-CSG1 Sahası 5.376 5.132 444 

SCPX-CSG-2 Sahası 7.734 9.702 1.203 

TAIF Kazan İş Merkezi N/A N/A 1.104 

Toplam  9.786.354*  9.574.642* 8.193.165

*Değerler 2018 yılı için revize edilmiştir. 
** Projeler tamamlanmıştır.

15 ENKA Okulları ifadesi 2016 ve 2017 raporlama döneminde 
İstanbul okullarını ifade ederken, 2018 raporlama döneminde 
Kocaeli okulları kapsam dahilindedir.
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Kapsam 3 emisyonları 2018 yılı için 2.324.407 tCO2e 
olarak gerçekleşmiştir. 2018 raporlama döneminde 
ENKA operasyonlarından kaynaklanan Kapsam 1, 
Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonları aşağıdaki 
grafikte gösterilmiştir:

HAVA EMİSYONLARI

ENKA Enerji doğalgaz çevrim santrallerinden kaynaklanan 
hava emisyonları yasal mevzuatlar ile belirlenmiş olan 
parametreler dahilinde Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri 
(SEÖS) ile takip edilmektedir.

EMİSYON CİNSİ* 2018

CO (ton/yıl) 261

NOx (ton/yıl) 4.501

*SO2 ve PM emisyonları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nce 
sürekli ölçüme tabi değildir.

ATIK YÖNETİMİ

ENKA’nın çevresel etkisini en aza indirgemek adına 
yürütmekte olduğu önemli aktivitelerden biri de Atık 
Yönetim Sistemidir. ENKA’da atıklar, ISO 14001:2015 
çerçevesinde, atık hiyerarşisinin adımları takip edilerek 
geliştirilen Atık Yönetim Planları ile yerel mevzuata 
uyacak şekilde yönetilmektedir. 

ENKA’nın atık yönetiminde birincil hedefi, atığı kaynağında 
elimine etmek, yapılamadığı noktalarda ise mümkün 
olduğu kadar önlemek ya da atık miktarını azaltmaktır. Tüm 
bu girişimlere rağmen oluşan atıklar için, geri dönüşüm ve 
yeniden kullanım opsiyonları değerlendirilerek etki azaltma 
çalışmaları sürdürülmektedir.

182.689

8.010.476

2.324.407

kapsam 1 kapsam 2 kapsam 3

ENKA faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyon 
yoğunlukları, operasyonların farklılıkları sebebiyle 
kullanılan alan (m2) ve çalışan kişi sayısı başına 
hesaplanmaktadır.

Toplam Kullanılan Alan (m2) Başına Emisyon 
Yoğunluğu (Kapsam 1+2)

ŞİRKET YOĞUNLUK BİRİM

ENKA Pazarlama  0,06 ton CO2e/m2/yıl

ENKA Enerji 
(Adapazarı, Gebze, 

İzmir Santralleri)
13,98 ton CO2e/m2/yıl

Çimtaş Çelik  0,14 ton CO2e/m2/yıl

Cimtas Boru  0,14 ton CO2e/m2/yıl

ENKA TC  0,17 ton CO2e/m2/yıl

CCI  0,26 ton CO2e/m2/yıl

ENKA Okulları 
Kocaeli

 0,02 ton CO2e/m2/yıl

Çalışan Kişi Sayısı Başına Emisyon Yoğunluğu 
(Kapsam 1+2)

ŞİRKET YOĞUNLUK (TCO2E/KİŞİ)

ENKA Enerji 21.260,06

Cimtas Boru  9,59 

City Center Investment BV  337,35

Çimtaş Çelik  8,67 

ENKA Merkez Ofisler  0,09 

ENKA Pazarlama  9,19 

ENKA TC  282,82 

ENKA Vakfı İstinye Yerleşkesi  20,25 

ENKA Okulları Kocaeli  2,80 

Moskva Krasnye Holmy  142,57

Otel Moskva Krasnye Holmy  27,41 ENKA’nın atıkların doğaya olan etkisini en aza indirme 
hedefi doğrultusunda, tüm atıkların proje atık planlarına 
uygun şekilde türlerine göre ayrıştırıldığından ve bertaraf 
edildiğinden emin olmak için düzenli izleme ve ölçme 
çalışmaları yapılmakta ve sadece lisanslı bertaraf firmaları 
ile çalışılmaktadır. Atıklar, bertaraf yüklenicilerinin varsayılan 
yöntemleri kullanılarak, ilgili mevzuata uygun bir şekilde 
bertaraf edilmektedir. Çalışılan ülke şartları gereği, yukarıda 
belirtilen adımların uygulanamadığı lokasyonlarda, atıklar 
türlerine göre sınıflandırılmakta, miktarları kayıt altına 
alınmakta ve sertifikalandırılmış yetkili kurumlar aracılığı ile 
bertarafları sağlanmaktadır.

Sızıntı ve döküntüleri önlemek için azami şekilde çaba sarf 
eden ENKA, olası sızıntıların toprak ve su ile etkileşime 
geçmesini önlemek için tedbirler almaktadır.

Çalışanlara sağlanan çevre eğitimleri, alınan tüm önlemler, 
çevre acil durum ve müdahale planları sayesinde, raporlama 
yılı içerisinde, Tier III sınıfı sızıntı ve döküntü yaşanmamıştır.

Rusya/Tataristan’ın Kazan şehrinde 
sürdürülen “TAIF Iş Merkezi” projesinde 
atık azaltımına yönelik olarak plastik 
bardak kullanımına son verilmiş ve matara 
kullanımına başlanmıştır. Ağustos ayı 
itibarıyla 150 kg plastik atık azaltılmıştır.

TIER-I TIER-II TIER-III

Sızıntı & 
Döküntü 
Miktarı

2 litreden 
az

2 lt ile 
20 m3 

arasında

20 m3’ten 
fazla

TÜR VE BERTARAF YÖNETİMİNE GÖRE TOPLAM 
ATIK AĞIRLIĞI

ENKA grup şirketleri ve projelerinde 2018 yılında oluşan 
atık miktarları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Aşağıdaki tabloda kullanılan veriler, ENKA Merkez Ofisler, 
ENKA Enerji Adapazarı, Gebze ve İzmir Santralleri, 
Çimtaş Çelik, Cimtas Boru, ENKA Pazarlama, ENKA Vakfı, 
ENKA Okulları Kocaeli, ENKA Spor Kulübü, Rusya’daki 
gayrimenkul işletmelerinden ENKA TC, CCI, MKH, 
OMKH, ENKA İnşaat projelerinden Rusya Kazan’da 
devam eden TAIF İş Merkezi Projesi’ni ve Gürcistan’daki 
SCPX Boru Hattı Projesi’ni kapsamaktadır.

ATIK CİNSİ KG BERTARAF METODU

Metal 4.343.481 

Geri dönüşüm veya 
tekrar kullanım

Plastikler 174.904 

Atık Elektrikli ve 
Elektronik Malzeme

309 

Evsel Atık 493.783 

Kâğıt 95.380 

Cam 21.480 

Çeşitli İnşaat Atıkları 12.917.000 

Pil ve Aküler 6.040 

Ahşap 1.951.910

Tehlikeli 146.012 Yakma

Cimtas Boru 2018 yılı kâğıt atık miktarını, 2017 yılına 
oranla %60 oranında azaltmıştır. Bu azaltımların 
gerçekleşmesinde hem davranışsal değerlendirmeler, 
hem de iyileştirme çalışmalarının katkısı olmuştur. 
Davranışsal değerlendirme için ana teması Çevre, Enerji, 
Verimlilik ve Tasarruf olan yaklaşık 2,5 saat/kişi.yıl eğitim 
verilmiştir, 120 adet mavi-yeşil kart uygulaması yapılmış, 
çalışanlardan çevre ve enerji konusunda toplam 700 adet 
bildirim/öneri gelmiş, aksiyon alınmış ve aylık Çevre-Enerji 
Denetimleri ile kontroller sağlanmış ve puanlanmıştır.

İyileştirme çalışmaları kapsamında; ofislerde gereksiz 
çıktıların önlenmesi için BT bölümünden bölümlere 
çıktı sayılarının iletilmesi ile farkındalığın artırılması, çift 
taraflı kâğıt kullanımı ve otomatik çıktı alımlarında kâğıt 
formatının tamamının kullanılmasının sağlanması ile bazı 
kâğıtsız uygulamalara geçiş olmuştur.
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14 yıldır ENKA’da çalışıyorum. ENKA, 
başından beri Rusya gayrimenkul sektörünün 
önderlerindendir. İleri teknolojiyle 
donatılmış yenilikçi tasarımlarıyla topluma 
ve müşterilerine hizmet sunmaktadır. 
Yatırımları, kullanılan ekipman ve otomasyon 
sistemleriyle, enerji verimliliği ve çevreci 
beklentilerin üstündedir. 

Sürdürülebilirlik kavramı, ENKA gayrimenkul 
şirketlerinde ekonomik, sosyal ve ekolojik 
açıdan geliştirmemiz, iyileştirmemiz 
gereken yanlarımızı daha iyi görmemize 
sebep oldu. Gayrimenkul iştiraklerinde 
verilmeye başlanılan eğitimler ile birlikte 
sürdürülebilirlik kavramı ile ilk kez tanışan 
çalışanlar o günden beri bu konuyla ilgili 
gelişmeleri ve iş hayatlarında kazanacakları 
tecrübe ve yenilikleri heyecan, beklenti ve 
motivasyon ile karşılayıp farklı alanlarda 
yürütülen çalışmalarda bizzat yer alarak 
benimsediler. Uzun vadede, sürdürülebilirlik 
kavramının, tüm faaliyetleri kapsayan bir 
felsefe olarak tüm iştiraklerin strateji ve 
kurumsal yönetim sistemlerinde yer alacağını 
düşünüyorum.

Sürdürülebilirlik ve yeşil bina standartları 
tüm dünyada uygulanmaktadır, Rusya ise bu 
sürecin daha başındadır. ENKA Gayrimenkul 
en son yatırımları olan Kuntsevo Plaza (2014) 
ve Kaşirskaya Plaza (2018) Rus Yeşil Bina 
Sertifikası (Yeşil Standart) ile Uluslararası 
Emlak Ödülleri’ni almaya hak kazanmıştır. 
Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında 
çevreci bina çalışmalarımız artarak devam 
edecektir.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZ 
KAPSAMINDA ÇEVRECİ BİNA ÇALIŞMALARIMIZ 
ARTARAK DEVAM EDECEKTİR.”

2018 yılı Haziran ayında ENKA TC tarafından 
geliştirilen “Yağmur Suyu Geri Dönüşüm” 
projesi, St. Petersburg’daki Kapitoly Outlet 
Alışveriş Merkezi’nde hayata geçirildi. Proje 
kapsamında, AVM çatısında, 1.400 m2’lik 
bir alanda toplanan yağmur suyu depolarda 
biriktirilerek ziyaretçi tuvaletlerine su kaynağı 
olarak aktarıldı. Bu çalışma sayesinde 
6 aylık tüketimin %17’si yağmur suyundan 
sağlanarak temiz su kaynaklarından 
tasarruf edildi. Bunun yanı sıra, alışveriş 
merkezlerindeki mağazalarda çıkan karton 
kutu ve diğer ambalaj atıkları geri dönüşüme 
gönderilmekte, her yıl 500 ton karton ambalaj 
geri dönüşümü sağlanmaktadır. 

Son yıllarda elektrikli araba sayısının 
artması ile birlikte Moskova’daki alışveriş 
merkezlerinde, bina otoparklarına ziyaretçilerin 
elektrikli arabalarını şarj edebilecekleri ve 
kullanımı ücretsiz olan istasyonlar yerleştirildi. 
Sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde, 
Çocuk Sosyal Bakım Evi ve Vereya Bakım 
Hastanesi’ne düzenli ziyaret ve  bağışlar 
yapılmaktadır. Her yeni proje, çalışanların 
sürdürülebilirlik kavramını içselleştirmesine 
etki etmekte, birey ve toplum ilişkisinin 
gelişimine de katkı sağlamaktadır.

Leonid Gorbunov 
İç Denetim ve Performans Direktörü

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ



BİYOÇEŞİTLİLİK

ENKA, Çevre, İş Sağlığı, Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk 
Politikasının kapsamında bulunan Biyoçeşitliliğin 
Korunması Politikası doğrultusunda tüm faaliyetlerinde 
mevcut flora ve faunayı korumak ve etkilerini yönetmek 
için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Bu politika gereği, 
2018 yılı içerisinde başta SCPX projesi CSG 2 sahasında, 
Kosova Otoyol Güzergah 6 Projesi’nde ve DenizTemiz/
Turmepa Derneği tarafından yürütülen Türkiye, Muğla 
Marmaris Hisarönü Körfezi’nde biyoçeşitliliği koruma 
çalışmalarına desteğini sürdürmüştür.

Gerçekleştirilen süreçler için hazırlanan Biyoçeşitlilik 
Yönetim Planı’na ilişkin düzenlenen eğitimlerin süresi 
700 insan-saattir. 

SCPX PROJESİ

“Güney Kafkasya Boru Hattı Ön Çalışmaları ve Tesisleri” 
inşası projesine ait “Kompresör İstasyonu 2” sahası 
Gürcistan’ın güneyinde bulunan Kvemo Kartli bölgesindeki 
Tsalka Gölü‘nün batısında yer almaktadır. 0,67 km2 olan 

proje faaliyet alanı ve proje sınırlarının 300 metre dışı olarak 
belirlenen etki alanı içerisinde kalan bölgede, yerel ya da 
uluslararası anlaşmalar ve proje ÇED raporunda, korunan 
ve korunması gereken bir tür tespit edilmemesine rağmen 
mevcut flora ve faunanın korunması için gerekli tüm izleme 
ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiş, alınması gereken 
önlemler alınmıştır. Proje ÇGS Departmanı’nda görevli 
çevre mühendisleri önderliğinde sürdürülen bu çalışmalar 
kapsamında yetkin kişiler ve dernekler ile ortak çalışmalar 
yürütülmüş ve “South Caucasus Pipeline Company Ltd” ile 
birlikte hareket edilmiştir. Projede biyoçeşitliliği korumak 
için yapılan en önemli çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

• Projenin başında hazırlanan Çevresel ve Sosyal Etki 
Analizi sonucu, proje faaliyetlerinden etkilenebilecek 
türler ve bulundukları bölgeler belirlenmiştir.

• Biyoçeşitliliğe olan etkileri en aza indirerek, süreci 
uygun bir şekilde yönetebilmek için projede bir Biyolojik 
Aksiyon ve Yönetim Planı hazırlanmış ve uygulanmıştır.

• Hazırlanan plan, projenin biyoçeşitliliği korumak için 
verdiği taahhüdü, biyoçeşitlilik konusunda verilecek 
eğitimleri, tespit, izleme ve ölçme yöntemlerini, 
biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken 
önlemleri ve denetim çeşitlerini tarif etmektedir. 

• Hazırlanan plan çerçevesinde nebati toprağın, ağaçlık 
alanların, bölgedeki su kaynaklarının korunması ve 
özellikle proje faaliyetlerinden etkilenme potansiyeline 
sahip türler olan Bıldırcın Kılavuzu kuşları, bölgedeki 
akarsularda ve etrafında yaşayan sucul canlılar, arılar 
ve ayı gibi vahşi hayvanlar için koruma önlemleri 
uygulanmıştır. 

Projede yapılması planlanan her türlü kazı çalışmasından 
önce; projede görevli çevre mühendisleri ve sosyal 
koruma profesyonelleri tarafından, ilgili çalışma 
alanlarında analizler yapılmış ve Çevresel ve Sosyal Etki 
Analizi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan analizlerde 
ÇED raporlarına ek olarak tespit edilen yeni riskler aksiyon 
planlarına dahil edilmiştir. 

Proje sınırları içerisindeki nebati toprağın sadece gerekli 
kadarı sıyrılmış, uygun şekilde depolanmış ve sonradan 
yeniden düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere 
saklanmıştır. Uygun şev açısı ve yığın yüksekliklerine 
özellikle dikkat edilmiştir. Toplamda sıyrılan nebati 
toprağın 250 bin metreküplük kısmı tekrardan düzenleme 
çalışmalarında kullanılmıştır. 

Su kaynaklarını ve sucul hayatı korumak için tüm atık sular 
uygun kalite değerlerine göre arıtılmış ve izni alınmış 
noktalardan deşarj edilmiştir. Belirli aralıklar ile yapılan 
testler ile de suyun kalitesi takip edilmiştir. Ek olarak 
proje faaliyetleri sonucu kullanılan toplam 6 su geçişinde 
erozyon ve sedimantasyonu engellemek için kum 
torbası, saman balyaları ve çakıl kafesleri gibi yöntemler 
kullanılmıştır. Herhangi bir etkinin olmadığından emin 
olmak için düzenli olarak memba ve mansap noktalarına 
yakın yerlerden bulanıklık testleri yapılmıştır. Su geçişleri 
için oluşturulan menfezler, hayvanların mahsur kalmamaları 
için uygun şekilde tasarlanmıştır. 

Projenin etki alanında bulunan türlerden Bıldırcın Kılavuzu 
kuşunun üreme alanlarına olabilecek etkilerin tespiti için 
2015 yılında yapılan analiz sonucunda bu türe karşı bir 
etki tespit edilmemesine rağmen, proje Çevre ve Sosyal 
Departmanı çalışanları tarafından 2018 yılı içerisinde teyit 
amaçlı çalışmalar yapılmış, düzenli takip ve denetimler 
gerçekleştirilmiştir. 

Projenin etki alanındaki diğer bir tür olan arılar için, yıl 
içerisinde arıcılık yapılan bölgelere düzenli ziyaretler 
gerçekleştirilmiş, arıları etkileyebilecek potansiyel 
etkiler incelenmiştir. Bu kapsamda, 2018 yılı içerisinde, 
potansiyel etkilerden dolayı 4 arı kovanı projenin etki alanı 
dışındaki bir bölgeye taşınmıştır. Bu çalışma ve yapılan 
ziyaretlerde Gürcistan Arıcılık Derneği yetkilileri ile birlikte 
çalışılmıştır. Düzenli yol sulama çalışmaları, trafik yönetimi 
ve hız sınırlamaları ile arıların oluşan tozdan olumsuz 
yönde etkilenmesi engellenmiştir.

İstilacı türlere karşı önlem olarak, projeye dışarıdan 
getirilen tüm ekipman ve araçlar proje etki alanına 
sokulmadan önce detaylı şekilde yıkanmış ve 
temizlenmiştir. 2018 yılında 20 adet olmak üzere 
toplamda 130’dan fazla araç ithal edilmiş ve bu araçlar 
için temizleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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KOSOVA OTOYOL PROJESİ - GÜZERGAH 6

Kosova Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan 
Kosova Otoyol Güzergah 6 Projesi, 65 km toplam hat 
uzunluğunda olup, yapımına Kosova’nın Ferizaj ve 
Hani i Elezit şehirleri arasında devam edilmektedir. 
Projenin doğası gereği, flora ve fauna ile etkileşimi 
fazladır. Bu etkileşim proje tarafından oluşturulan İnşaat 
Çevre Yönetimi planı çerçevesinde yönetilmektedir. 
Plan kapsamında, biyoçeşitliliği korumak için 2018 yılı 
içerisinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir;

• Proje hattı boyunca bulunan nehir üzerinde yapılan 
geçişlerde erozyona ve sedimantasyona karşı toplam 
2.250 metre kumaş bariyer (silt fence) kullanılmıştır. 

• Vahşi hayvanların ve canlıların çalışma alanlarına girerek 
zarar görmelerini engellemek amacıyla, 28.000 metresi 
2018 yılında olmak üzere toplamda 87.000 metre çit 
yapılmıştır. 

• Projenin, daha önceden inşası tamamlanan Güzergah 
7 ile birleştiği noktaya mevcut floraya uygun şekilde 
toplam 10.000 fidan dikilmiştir. Bununla birlikte hat 
boyunca farklı bölgelere 4.600 fidanın daha dikimi 
yapılmıştır. Bu dikimler ve fidan temini için yerel 
uzmanlar ile birlikte hareket edilmiştir.

• Proje çalışanlarının çevresel ve biyoçeşitliliği 
korumadaki farkındalıklarının artması için, düzenli 
çevre eğitimlerine ek olarak proje ekibi tarafından 
videolar hazırlanarak çalışanlar ile paylaşılması 
sağlanmıştır. 

HİSARÖNÜ KOYU TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

ENKA, DenizTemiz / Turmepa Derneği tarafından 
yürütülen, Türkiye’nin Muğla şehrine bağlı, Marmaris 
ilçesi sınırlarında yer alan Hisarönü koyunun 
temizlenmesi için sürdürülen çalışmalara 2011 yılından 
beri destek vermektedir. Bu çalışmalara 2018 yılında da 
devam edilmiş, yörede bulunan 110 balık, 45 memeli, 
123 kuş, 27 sürüngen, 167 karasal omurgasız ve 
4 amfibi türün yaşadığı alanlarda yapılan temizlik ve 
florayı koruma faaliyetlerine destek olunmuştur.

Çalışmalar süresince, özel yat ve teknelerden kaynaklanan 
220.000 m3 atık su toplanarak denize karışması 
engellenmiş ve uygun şekilde arıtılması sağlanmıştır. 
Ayrıca, tekne ve yatlara yapılan düzenli ziyaret ve çevre 
bilinçlendirmesi ile bu tekne ve yatlardan kaynaklı katı 
atıkların denize atılmasının da önüne geçilerek bölgedeki 
floranın korunmasına katkı sağlanmaktadır.

ÇEVRE DOSTU MALZEMELER, 
EKİPMANLAR VE YEŞİL BİNALAR

Çevre dostu binaların, kaynakları daha verimli kullanarak 
daha az tüketim sağladığı böylece daha düşük işletme 
maliyetlerine sahip olduğu ve bina kullanıcılarına 
daha konforlu bir ortam sunduğu bilinmektedir. Çevre 
dostu binaların yatırım maliyetleri standart yolla inşa 
edilen yapılara oranla daha fazla olmasına rağmen, 
sağladığı tasarruf sayesinde kısa sürede kendini amorti 
edebilmektedir.

ENKA, son yıllarda eski binalarının modern gereklilikleri 
karşılayarak çevreye daha duyarlı yeni binalara 
dönüştürülmesi üzerine faaliyetlere başlamıştır. 
Bu kapsamda ENKA, yatırımlarında en üst seviyede 
uzmanlığını, bilimi ve teknolojiyi kullanarak, insana ve 
doğaya verilebilecek olumsuz etkileri en aza indirmeyi 
amaçlamaktadır.

ENKA’nın şimdiye kadar tamamladığı projelerin 14’ü 
LEED sertifikasıyla ödüllendirilmiştir.

ENKA’nın 2015 yılında işletmeye açılan Kuntsevo Plaza 
Projesi 2013 yılında ilk Rus Yeşil Bina Sertifikasını (Yeşil 
Standart) almıştır. Ayrıca, Moskova’da 2018 yılında 
tamamlanan Kaşirskaya Çok Amaçlı Alışveriş Merkezi 
Projesi de Rus Yeşil Bina Sertifikası almıştır. Bu projeler, 
çok fonksiyonlu alışveriş merkezi olmaları sebebiyle 
emsaldir ve sektöründe öncüdür.

Kosova Güzergah 6 Kuntsevo Plaza
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Benzer şekilde, Cimtas Boru’nun Haziran 2016 tarihinde 
başlattığı LEED Sertifikasyonu çalışmaları başarıyla 
tamamlanmış, Boru İşleri Fabrikası LEED Gold kategorisinde 
sertifikalandırılmıştır. Yeşil bina değerlendirme kriterleri, 
seçilen makinelerin enerji verimliliği, malzeme satın 
alımından başlayarak tüm proseslerde çevresel etkinin 
azaltılması, iç mekân kalitesi, çevre dostu ve yenilikçi 
yaklaşımlar olarak özetlenebilir. Bu sertifika dünya 
üzerinde ilk defa bir boru imalat tesisine verilmiştir. Cimtas 
Ningbo’nun yeni fabrika yatırımı çerçevesinde idari binası 
da LEED Gold sertifikasyonuna uygun olarak tasarlanmıştır. 
ENKA, aynı zamanda 2013 yılı itibarıyla Amerikan Yeşil 
Binalar Konseyi üyesidir.

SORUMLU 
ŞİRKET

HEDEF
2018 

PERFORMANSI

ENKA ENERJİ
Birim enerji üretimi başına karbondioksit emisyonu

400 gCO2/kWh
344,72 gCO2/KWh

ÇİMTAŞ 

Bir ton üretim için harcanan insan-saat değeri başına düşen 
sera gazı emisyonları 

25 tCO2e/(insan-saat/ton)

26,15 tCO2e/(insan-saat/ton)

Evsel su tüketimi

15 litre/insan-saat
20 litre/insan-saat

ENKA GRUBU

0 adet 3. seviye (>20m3) çevre kazası 0

Mavi su ayak izini düşürebilmek adına en az 2 proje 
gerçekleştireceğiz.

2

Yenilenebilir enerji kullanım oranını artırmak adına ENKA 
Grubu bünyesinde en az 2 proje gerçekleştireceğiz.

1

Her yıl en az 1 ağaçlandırma projesine destek sağlayarak 
karbon sıfırlama çalışmalarına katkı sağlayacağız.

2

ENKA Grubu genelinde 2018 yılında yayınlanan ve pet şişe 
kullanımını yasaklayan politikamızdan ödün vermeyeceğiz.

Sağlandı

ENKA 
OKULLARI

ENKA Okulları’nın atık yönetimi uygulamaları, kâğıt kullanımı 
ve arıtma içme suyu kullanımı konularındaki politikalarına 

bağlılığını sürdüreceğiz.
Sağlandı

ENKA, küresel iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için 
enerji sektörünün düşük karbonlu büyüme sürecine 
geçmesi gerektiğinin farkındadır. Fakat güvenli enerji 
tedariği için doğal gaz gibi nispeten temiz yanan ve 
sürekli tedarik edilebilen güvenilir yakıt türlerinin de 
verimli kullanılması enerji sektörünün geleceği için 
olmazsa olmazlardandır. Bundan dolayı ENKA’nın 
uzmanlaştığı konulardan biri de açık tip tek faz çevrim 
doğal gaz elektrik santrallerini çok daha modern 
ve verimli çift faz kombine çevrim santrallerine 
dönüştürmektir. Bu sayede güvenli enerji tedariği 
sağlanırken, birim yakıt başına elektrik üretimi ve tesis 
verimliliği artmakta, çevresel etkiler azaltılmaktadır.

ENKA’nın ekonomiye katkı sağlayan ve daha sürdürülebilir 
bir geleceğe hizmet eden faaliyetleri Çimtaş Çelik 
şirketinde rüzgâr türbini kuleleri ve parçaları üreterek 
devam etmektedir. Geride kalan dönemde rüzgâr 
enerjisi talebinin giderek artması ve yerel üretilen 
parçalara yönelik teşvikler, yerel tedarikçiler için bir pazar 
yaratmıştır. Faaliyetlerini bu şekilde artıran ve kaliteden 
ödün vermeyen Çimtaş Çelik, 2018 yılında 92 rüzgâr 
türbini kulesi imalatı gerçekleştirmiştir.

Çimtaş
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