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ÇEVRE YÖNETİMİ
ENKA, FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN “ÇEVRESEL ETKİYİ AZALTMAK” KONUSUNDAKİ 
TAAHHÜDÜNÜ ÇEVRE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI VE POLİTİKASI ARACILIĞI İLE KAMUOYUNA 
AÇIK BİR ŞEKİLDE PAYLAŞMAKTA VE ÖN PLANA KOYMAKTADIR. BU GÜÇLÜ TAAHHÜT, 
2027 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNDE ÇEVRESEL ETKİYİ AZALTMAK BAŞLIĞI ALTINDA 
GENİŞ YER BULARAK PERÇİNLENMİŞTİR. HEDEFLERİN BELİRLENMESİNDE, BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE KÜRESEL 
TRENDLER, ENKA İNŞAAT VE TÜM İŞTİRAKLERİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ VE HEDEFLERİ, 
İZLENEBİLİRLİK VE UYGULANABİLİRLİK HUSUSLARI DİKKATE ALINMIŞTIR.

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 İnşaat’ın faaliyetlerinin çevresel etkileri ISO 
14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi baz alınarak 
ÇGS (Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği) Departmanları 
veya yönetim temsilcileri vasıtasıyla yönetilmektedir. 
Belirlenen göstergelerin takibi, ÇGS Departmanlarında 
istihdam edilen çevre mühendisleri ve uzmanlar aracılığı 
ile yapılmakta olup, çevre performansları düzenli 
olarak raporlanmaktadır. Çevresel performansın hem 
ENKA’nın belirlemiş olduğu standartlara hem de yerel ve 
uluslararası standartlara uyumundan emin olmak adına 
Merkez ve proje ÇGS Departmanları ilgili faaliyetleri 
sürekli denetlemekte ve tespit edilen uygunsuzluklar en 
kısa sürede giderilmektedir. Standartları ENKA çevre 
gerekliliklerinin gerisinde bulunan ülkelerde çalışırken 
ülkenin standartlarının ötesinde, ENKA hedeflerine 
uyumlu ve örnek teşkil edebilecek çevre yönetim 
sistemleri kurulması hedeflenmektedir. 

ENKA’da, ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 
14001:2015 ve ISO 45001:2018’in 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. İlgili 
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.

İş birliği yapılan tedarikçi ve alt yüklenicilerin de 
çevreye karşı aynı hassasiyet ile yaklaştıklarından 
emin olunmakta ve bu kapsamda eğitim olanakları 
sağlanmakta 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. 

Hiçbir ENKA faaliyeti çevresel etkisi değerlendirilmeden 
ve uygun önlemleri alınmadan başlamamaktadır.  
Faaliyetler esnasında yürütülen çevre yönetimi 
kapsamında doğal kaynak kullanımı, toprağa etki, 
su kaynaklarına etki, hava emisyonları, sera gazı 
emisyonları ve iklim değişikliği etkileri, erozyon, flora 
ve faunaya etki, nesli tükenmekte olan canlılara 
etki, atıklardan kaynaklı etki, çevresel toz, gürültü ve 
titreşim etkisi ve acil durumlardan kaynaklı etkiler 
değerlendirilmekte, ilgili önlemler belirlenerek faaliyet 
süresinceki etkinlikleri ölçülmekte ve takip edilmektedir.

2019 yılı içerisinde, çevre yasa ya da yönetmeliklerine 
uygunsuzluk sebebi ile alınan herhangi bir önemli 
parasal ceza veya yaptırım olmamıştır.

ENKA, yukarıda belirtilen etkilerin ölçülmesi, 
önlenmesi ve minimize edilmesi için bir dizi faaliyet 
gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerin bir bölümü, 
çalışanlara ve ilgili paydaşlara sunulan eğitimlerdir. 2019 
yılında ENKA İnşaat tarafından toplam 14.732 insan-saat 
çevre eğitimi verilmiştir. 

ENKA ve iştiraklerinin faaliyet alanları ve etkileri değerlendirilerek belirlenen çevresel hedeflerine ilişkin 
performansı düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır. ENKA ve iştiraklerinin 2027 
Sürdürülebilirlik Hedeflerinin çevre hedefleri ile uyumu, bölüm sonunda bulunan tablodan incelenebilir. 

ENKA İNŞAAT TARAFINDAN
2019 YILINDA SAĞLANAN

ÇEVRE EĞİTİMİ

14.732
İNSAN - SAAT

GRI 102-11, 307-1, 413-2

https://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/cevre-is-sagligi-guvenligi/cevre-yonetimi-yaklasimi-ve-politikasi/
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SU YÖNETİMİ
ENKA ÇEVRESEL ETKİYİ EN AZA İNDİRGEME HEDEFİ İLE PARALEL OLARAK, FAALİYETLERİNİ 
SORUMLU SU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDAN TAVİZ VERMEDEN YÜRÜTMEKTEDİR. TEMİZ SU 
KAYNAKLARININ TÜKENDİĞİ, HEM ENDÜSTRİYEL HEM DE EVSEL SU İHTİYAÇLARININ 
SÜREKLİ ARTMAKTA OLDUĞU GÜNÜMÜZDE ENKA, FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
İÇİN FARKLI ÇÖZÜMLER ÜRETMEKTEDİR. 

Faaliyet gösterilen bölgenin şartları ve ilgili birimin ihtiyaçlarına bağlı olarak, yer altı, yüzey, şebeke ve deniz suyu 
kullanımı mevcuttur. Kullanılan suyun kaynağı ne olursa olsun, tüm çözümler için ilgili otoritelerden izinler alınmakta 
ve uygun işletmenin sağlanması için iç ve dış denetimler yapılmaktadır. 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.

Deşarj yerleri de aynı şekilde hem coğrafya hem de yapılan işin kapsamına bağlı olarak farklılık göstermektedir. 
Çalışılan bölgede bir kanalizasyon alt yapısı varsa altyapı tercih edilirken, bulunmayan bölgelerde atıksu, ilgili kalite 
değerlerine uygun şekilde arıtılmış olarak alıcı ortamlara deşarj edilmektedir.

İş faaliyetlerine başlamadan önce ve ardından düzenli aralıklarla, bulunulan coğrafyanın su kaynaklarının durumu, 
su stresi, içme suyu ve atıksu kalitesi incelenmekte ve tespit edilen iyileştirici konular ile ilgili aksiyonlar alınmaktadır. 
Ayrıca ENKA iştiraklerinde su tüketimini azaltmaya yönelik projeler geliştirilerek hayata geçirilmektedir.

Çalışanların farkındalığının artırılması için tüm ENKA Grubu şirketlerinde düzenli eğitimler verilmekte ve su yönetimi 
hakkında bilgiler paylaşılmaktadır.
 
2018 yılı su tüketim verileri ile 2019 yılı karşılaştırıldığında %66’lık bir azalma görülmektedir. Bu azalmadaki en büyük 
sebep ENKA Enerji Santralleri’nin 2019 içerisinde faaliyetlerini durdurmalarıdır. Santraller dışında tüketilen şebeke ve 
üçüncü partiden satın alınan sularda %22’lik bir artış gerçekleşmiştir. 

ENKA’nın faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıksular, bulunulan lokasyona bağlı olarak yasal gereksinimler ve 
işveren kontrat gereksinimleri göz önünde bulundurularak uyulması gereken en sıkı standartlar baz alınarak deşarj 
edilmektedir. Proje kapsamına bağlı olarak, sektöre özgü IFC standartları da takip edilebilmektedir.

2019 yılında ENKA operasyonları sonucu oluşan atık suda kirletici yükleri aşağıdaki tabloda paylaşılmaktadır:

Eğer şebekeye bağlantısı olmayan lokasyonlarda faaliyet gösteriliyor ise, arıtma tesisleri kurulmakta ve işletilmektedir. 
Deşarj noktası şebeke olsa dahi, akredite laboratuvarlar aracılığı ile atıksu analizlerini gerçekleştirilmekte, başta pH, 
BOİ, KOİ, Azot, Fosfor, AKM ve koliform olmak üzere atıksu değerleri detaylı şekilde incelenmektedir. Doğal ortama 
deşarj yapılacak ise, çevreye etkilerimizi anlamak adına deşarjın gerçekleştirileceği alıcı ortamın kalitesi de düzenli 
ölçümlerle kontrol ve takip edilmektedir. 

Atık Su Kirletici Yükleri Miktarları

KİRLETİCİ BİRİM KİRLETİCİ YÜKÜ (2019)

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI 
(KOİ) Ton/Yıl 546 

BİYOKİMYASAL OKSİJEN 
İHTİYACI (BOİ) Ton/Yıl 308 

ASKIDA KATI MADDE (AKM) Ton/Yıl 239 

Kaynağına Göre Çekilen ve Deşarj Edilen Su Miktarı

* 2019 ve 2017 yılı raporlarında deniz suyu hesaplamalara dahil edilmişken, 2018 yılı raporunda hariç tutulmuştur. 

GRI 303-1, 303-2, 303-4, 413-2 GRI 303-3, 303-4, 303-5

KAYNAĞINA GÖRE ÇEKİLEN SU MİKTARI

ATIKSU 
DEŞARJ 

(m3)
DEŞARJ 

NOKTASIALT ŞİRKET/ TESİS/ 
PROJE

ŞEBEKE 
SUYU (m3)

YÜZEY 
SULARI 
(DENİZ, 

NEHİR, GÖL 
VB.) (m3)

YERALTI 
SUYU (m3)

YAĞMUR 
SUYU (m3)

CIMTAS BORU 26.774 X X 580 27.354
Belediye
Atıksu 

Arıtma Tesisi

ÇİMTAŞ ÇELİK 1.986 X 39.340 X 15.000
Marmara 

Denizi

ENKA ENERJİ 
SANTRALLER

ADAPAZARI X X 16.434 X 16.434
Belediye 
Atıksu 

Arıtma Tesisi

GEBZE X X 32.868 X 32.868
Belediye 
Atıksu 

Arıtma Tesisi

İZMİR* X 8.291.089 26.131 X 6.091.022 Deniz

ENKA PAZARLAMA 7.300 X X X 7.111
Belediye 
Atıksu 

Arıtma Tesisi

ENKA OKULLARI
KOCAELİ 10.104 X X X 10.104

Belediye 
Atıksu 

Arıtma Tesisi

ENKA VAKIF 51.656 X X X 51.656
Belediye 
Atıksu 

Arıtma Tesisi

CITY CENTER 
INVESTMENT (CCI) 194.708 X X X 194.708

Belediye 
Atıksu 

Arıtma Tesisi

ENKA TC 573.900 X X X 565.700
Belediye 
Atıksu 

Arıtma Tesisi

MKH 62.946 X X X 62.946
Belediye 
Atıksu 

Arıtma Tesisi

ENKA MERKEZ OFİS 13.340 X X X 13.340
Belediye 
Atıksu 

Arıtma Tesisi

NIZHNEKAMSK
PROJESİ 24.000 X X X 18.000

Belediye 
Atıksu 

Arıtma Tesisi
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DHI QAR
PROJESİ 55.333 X X X 35.009

Belediye 
Atıksu 

Arıtma Tesisi

SAMAWA 
PROJESİ 79.303 11.500 X X 76.800

Arıtma 
Sonrası Alıcı 

Ortam

TOPLAM (m3) 1.101.350 8.302.589 114.773 580 7.218.052

ENKA 2027 Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında Çimtaş’ta spesifik su tüketimi 
verileri şirkete özel metrikler ile takip edilmektedir. 2019 yılında spesifik evsel su 
tüketimi 15 litre/insan-saat’in altında tutularak 14 litre/insan-saat olmuş ve 2018 yılına 
göre %30’luk bir iyileştirme sağlanmıştır. 

17

2017
Litre / İnsan - Saat

2018 2019

14

20
Çimtaş’ta Yıllara Göre Spesifik Su Tüketimi

2019 Yılında Gerçekleştirilen Su Verimliliği ÇalışmalarıKaynağına Göre Çekilen ve Deşarj Edilen Su Miktarı Tablosu’nun devamıdır.

CIMTAS 
BORU

ÇİMTAŞ
ÇELİK

ENKA OKULLARI
KOCAELİ

ENKA OKULLARI 
İSTANBUL

CITY CENTER
 INVESTMENT BV

ENKA TC
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2019 yılı iş hacmi nedeniyle çalışan sayısında bir önceki yıla göre artış 
olmuştur. Çalışan sayısındaki artış nedeniyle atıksu arıtma tesisine ilave yük 
binmiştir ve arıtma tesisinin mevcut performansının iyileştirilmesi ve artan 
çalışan sayısından etkilenmemesi amacıyla kaizen başlatılmıştır. Bu kapsamda 
arıtma tesisine aşırı yük koruma şamandıraları ve sistemin belirli periyotlarda 
çalışmasını sağlamak için zaman rölesi tesis edilmiştir. Ek olarak arıtma 
sisteminin yağ tutucu sistemine bakteri dozajlama ünitesi eklenmiştir.

Ayrıca bireysel kaizen kapsamında fabrika geneli tüm lavabolardaki musluk 
debileri optimize edilerek, aylık ortalama 250 m³ kullanma suyu tasarrufu 
sağlanmıştır.

ENKA Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında ENKA Okulları Kocaeli, 
geliştirdikleri “Yağmur Suyu Geri Kazanım Sistemi” projeleri ile yağmur 
suyunun depolanması ve depolanan yağmur suyunun bahçe sulamasında 
kullanılması için projelendirme çalışmalarını tamamlamıştır.

Sensörlü musluk kullanımı ve ayarlarının kontrolü ile 2018 yılına göre 2.000 
m3’e yakın su tasarrufu sağlanmıştır.

Kurulan sistem ile fankoil drenaj suları depolanıp, sistem basıncının 
düşmesi veya fankoil sularının boşaltılması durumlarında sisteme geri 
kazandırılmaktadır. Aynı yöntem ile glikol kapalı sistem hatları üzerinde 
bulunan emniyet ventillerinden atılan glikollü suyun sisteme geri 
kazandırılması sağlanmıştır. Bu yöntemler ile yılda yaklaşık 300 m3’lük su 
tasarrufu sağlanmıştır.

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında “Yağmur suyu geri dönüşüm 
projesi” tamamlanmıştır. 2019 yılının sonunda hayata geçirilen proje ile; 
Sevastopolsky AVM’nin çatısındaki depolarda biriktirilen yağmur suyu 
arıtma yapılarak alışveriş merkezi içerisinde otopark temizliğinde, peyzaj 
sulamasında ve tuvaletlerdeki sifonlarda kullanılarak temiz su kaynaklarından 
tasarruf edilmesi sağlanmaya başlanmıştır.

ŞİRKET SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

Yağmur suyu kullanım miktarının artırılması, bahçe sulama sistemlerindeki 
iyileştirmeler, su tüketimlerinin günlük takibi, kaçakların erken tespiti ve 
onarımı gibi çalışmalar sonucu 2018 yılına göre %25 oranında bir su 
tasarrufu sağlanmıştır.

KAYNAĞINA GÖRE ÇEKİLEN SU MİKTARI

ATIKSU 
DEŞARJ 

(m3)
DEŞARJ 

NOKTASIALT ŞİRKET/ TESİS/ 
PROJE

ŞEBEKE 
SUYU (m3)

YÜZEY 
SULARI 
(DENİZ, 

NEHİR, GÖL 
VB.) (m3)

YERALTI 
SUYU (m3)

YAĞMUR 
SUYU (m3)
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ
ENKA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN VE SERA GAZI EMİSYONLARININ OLUMSUZ ETKİLERİNİ 
BİLMEKTE VE FAALİYETLERİNİ, ÇEVRE VE İKLİM ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ EN AZA 
İNDİRGEME BİLİNCİ VE ÇABASI İÇİNDE YÜRÜTMEKTEDİR.

2019 yılı için raporlama kapsamındaki ENKA grup firmaları ve projelerinin toplam enerji tüketimi 28.669,53 TJ olarak 
gerçekleşmiştir. Birincil enerji tüketimi değerlerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda incelenebilir. 

YAKIT TÜKETİMİ ENERJİ TÜKETİMİ SATILAN ENERJİ

BÖLGE/
LOKASYON

FOSİL YAKITLAR 
(TJ) ELEKTRİK (TJ)

ISINMA & 
SOĞUTMA 

AMAÇLI SICAK SU 
TÜKETİMİ (TJ)

ELEKTRİK (TJ)

ENKA İNŞAAT 97,47   43,29    -  - 

ÇİMTAŞ ÇELİK & 
BORU 32,59   75,12    -  - 

ENKA ENERJİ 26.931,18   64,49    - 16.170,56   

ENKA 
GAYRİMENKUL 146,50   764,96  470,72 403,13

ENKA OKULLARI 
KOCAELİ 1,58   1,04    -  - 

ENKA VAKFI 17,57   7,54    -  - 

ENKA 
PAZARLAMA 12,38   3,09    -  - 

TOPLAM 27.239,28   959,53   470,72   16.573,69   

TJ 2017 2018 2019

YAKIT TÜKETİMİ 157.873   146.450   27.239   

ELEKTRİK TÜKETİMİ 881   893   960   

ISINMA & SOĞUTMA 
AMAÇLI TÜKETİM 15   16   -     

SICAK SU TÜKETİMİ 461   482   471   

TOPLAM 159.230   147.841   28.670   

ENKA bünyesinde 2019 yılının yakıt ve enerji tüketimleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

İklim değişikliği riskleri ENKA’da Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Risk Yönetimi Çalışma Grubu tarafından 
değerlendirilmektedir. İklim değişikliğine yönelik riskler birden çok yüksek risk cinsini kapsamaktadır. ENKA, iklim 
değişikliğine yönelik geçiş riskleri ve fiziksel risklere karşı bir risk yönetim anlayışı uygulamaktadır. ENKA, geçiş 
riskleri kapsamında olan hukuki ve teknolojik gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve risk bulunan noktalarda çeşitli 
uygulamalar gerçekleştirmektedir. ENKA bu sayede İklim değişikliği dahil tüm Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) 
risklerinin iyi yönetiminin itibar, dış yatırım ve finansman açısından öneminin farkına vararak uygun politika ve 
stratejileri uygulamaya almıştır. 

İklim değişikliğinin hem akut hem kronik fiziksel etkileri dünya çapında gün geçtikçe artış göstermektedir. Özellikle 
ülkemizde ve ENKA’nın faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda ekstrem hava olayları, sıcaklık dalgaları, aşırı yağışlar 
gibi akut etkilerin yoğunluğu son yıllarda oldukça artmıştır. Bu risklere karşılık ENKA İnşaat operasyonları ve ENKA 
Enerji Santralleri’nde senaryo analizleri yapılmakta ve hava durumları dikkatlice takip edilmektedir. Tüm ENKA İnşaat 
projelerinde projenin çevresel ve sosyal etkileri için değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Özellikle su 
kaynakları yakınlarında olan projelerde havza yönetmeliği ve sel gibi durumlara karşı ek acil durum prosedürleri 
titizlikle uygulanmaktadır. 

ENKA, iştiraklerinin enerji ve yakıt tüketimlerini düzenli şekilde kayıt altına almakta; karbon ayak izini, hayata 
geçirdiği iyileştirme çalışmaları ve önlemler ile sağlanan azaltım miktarlarını 2016 yılından bu yana düzenli olarak 
hesaplamaktadır. 

GRI 102-11, 201-2 GRI 302-1
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Yıllara Göre Enerji Yoğunluğu (TJ/Milyon ABD Doları)

78,20

2017 2018 2019

22,64
71,69

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 ve Nizhnekamsk projesi ile Irak’taki Samawa ve Dhi Qar projelerini 
kapsamaktadır. 

Hesaplamaya ENKA bünyesinde 2019 yılı faaliyetlerinden kaynaklı (Kapsam-1), dolaylı enerji (Kapsam-2) ve 
tüm indirekt (Kapsam-3) sera gazı emisyonları dahil edilmiştir. 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 ürünlerin 
müşterilere ulaşımı ve satılan ürünlerin hayat sonu bertaraflarının sebep olduğu emisyonlar dikkate alınmıştır.5 

Kapsam-3 emisyonları 2019 yılı için 1.339.682 tCO2e olarak gerçekleşmiştir. 2019 raporlama döneminde ENKA 
operasyonlarından kaynaklanan Kapsam-1, Kapsam-2 ve Kapsam-3 sera gazı emisyonları yan sayfadaki tabloda ve 
bir sonraki sayfadaki grafikte gösterilmiştir.

Sağdaki tabloya ait notlardır:

*Projeler tamamlanmıştır.
**2019 Yılında Moskva Krasnye Holmy ve Otel Moskva Krasnye Holmy birlikte 
hesaplanmıştır.
***2019 Yılında kapsam dahiline alınmamıştır.
6 ENKA Okulları ifadesi 2017 raporlama döneminde İstanbul okullarını ifade 
ederken, 2018 ve 2019 raporlama dönemlerinde Kocaeli okulları kapsam 
dahilindedir.

ENKA 2019 Kapsam-1 ve Kapsam-2 Emisyonları

FİRMA/PROJE 2017 TOPLAM 2018 TOPLAM 2019 TOPLAM

Kapsam-1 + Kapsam-2 
tCO2e

Kapsam-1 + Kapsam-2
tCO2e

Kapsam-1 + Kapsam-2 
tCO2e

ENKA ENERJİ 9.358.119   7.993.782   1.525.718   

CIMTAS BORU 5.910   7.698   7.281   

CITY CENTER 
INVESTMENT BV 43.660   41.831   36.741   

ÇİMTAŞ ÇELİK 4.075   6.909   7.274   

ENKA GRUBU 
MERKEZ OFİSLER 1.042   931   2.282   

ENKA PAZARLAMA 1.239   1.553   1.474   

ENKA TC 106.522   112.280   109.918

ENKA VAKFI İSTİNYE 
YERLEŞKESİ 2.112   2.086   2.239   

ENKA OKULLARI6 909   277   258   

MOSKVA KRASNYE 
HOLMY** 15.821  15.255  19.846

OTEL MOSKVA 
KRASNYE HOLMY 8.918   7.812   -     

KASHIRSKAYA PLAZA 
PROJESİ 8.707   N/A*     N/A*     

SCPX-AREA 81 
SAHASI 2.774   N/A*      N/A*     

SCPX-CSG1 SAHASI 5.132   444   N/A*

SCPX-CSG-2 SAHASI 9.702   1.203   N/A*     

TAIF KAZAN 
İŞ MERKEZİ -     1.104   N/A***     

NIZHNEKAMSK 
PROJESİ -   - 1.669

SAMAWA PROJESİ -     -     7.022   

DHI QAR PROJESİ -     -     6.587   

TOPLAM 9.574.642   8.193.165   1.728.309   

2019 yılında ENKA grubunun toplam enerji tüketimi 2018 yılına kıyasla %81 oranında azalmıştır. Bu azalışın en 
büyük sebebi, en yüksek enerji tüketimine sahip olan ENKA Enerji doğalgaz kombine çevrim santrallerinin 2019 yılı 
içerisinde operasyonlarını durdurmalarıdır. Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları dahilinde ENKA grup şirketleri 
2019 yılı içerisinde 57,86 TJ (2018 yılı toplam enerji tüketiminin %4’ü) enerji tasarrufu sağlamıştır. 

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 ciro başına harcanan Terajoule enerji edilmiştir4. Yapılan çalışmalar sonunda ENKA 
2019 enerji yoğunluğu 22,64 TJ / milyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır.

4  Yalnızca rapor kapsamındaki şirketlerin ciroları baz alınmıştır.
5 Hesaplamalar için kullanılan metodolojiler ISO 14064-1 ve The GHG Protocol 
Corporate Accounting and Reporting Standartlarıdır. Dönüştürme faktörleri için 
IPCC, UNFCC ve DERFA verileri kullanılmıştır.

GRI 102-48, 302-1, 302-3, 302-4, 305-1, 305-2, 305-3 GRI 305-1, 305-2, 305-3
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 Kapsam-1, Kapsam-2 ve Kapsam-3 Sera Gazı Emisyonları (tCO2e)

Şirketler Bazında Sera Gazı Emisyon Yoğunlukları (Kapsam-1 + Kapsam-2)

Şirketler Bazında Sera Gazı Emisyon Yoğunlukları (Kapsam-1 + Kapsam-2)

Şirketler Bazında Sera Gazı Emisyon Yoğunlukları (Kapsam-1 + Kapsam-2)

Kapsam-3,  
1.339.682 
tCO2e

Kapsam-2,  
172.109
tCO2e

Kapsam-1, 
1.556.200  
tCO2e

ENKA faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyon yoğunlukları, ABD Doları cinsinden yıllık ciro başına düşen CO2 
eşdeğerinden sera gazı emisyonları baz alınarak hesaplanmıştır (tCO2e/milyon ABD Doları). 

ŞİRKET 2018 YOĞUNLUK
tCO2e/milyon ABD Doları

2019 YOĞUNLUK
tCO2e/milyon ABD Doları

ENKA ENERJİ İZMİR 6.967,00   4.629,91   

ENKA ENERJİ ADAPAZARI 6.900,00   5.201,50   

ENKA ENERJİ GEBZE 7.308,00   5.158,16   

CIMTAS BORU 43,00   78,26   

CITY CENTER INVESTMENT BV 399,00   318,34   

ÇİMTAŞ ÇELİK 65,30   39,53   

ENKA PAZARLAMA 5,60   14,31   

ENKA TC 1.076,00   863,10   

ENKA OKULLARI KOCAELİ 35,00   2,66   

MOSKVA KRASNYE HOLNY 551,35 420,11   

NIZHNEKAMSK KOMBİNE 
ÇEVRİM ELEKTRİK SANTRALİ 

PROJESİ
 - 21,15   

SAMAWA KOMBİNE ÇEVRİM 
ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ  - 69,37   

DHI QAR KOMBİNE ÇEVRİM 
ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ  - 67,47   

ŞİRKET 2018 YOĞUNLUK
tCO2e/kişi

2019 YOĞUNLUK
tCO2e/kişi

ENKA ENERJİ 21.260,06   5.735,78   

CIMTAS BORU 9,59   8,47   

CITY CENTER INVESTMENT BV 337,35   311,36   

ÇİMTAŞ ÇELİK 8,67   8,50   

ENKA MERKEZ OFİSLER 0,09   4,03

ENKA PAZARLAMA 9,19   10,31   

ENKA TC 282,82   333,08   

ENKA VAKFI İSTİNYE 
YERLEŞKESİ 20,25   21,32   

ENKA OKULLARI KOCAELİ 2,80   2,66   

MOSKVA KRASNYE HOLMY* 58,84   55,90   

ŞİRKET 2018 YOĞUNLUK 
tCO2e/m2

2019 YOĞUNLUK
tCO2e/m2

ENKA ENERJİ SANTRALLERİ 13,98 2,67

ÇİMTAŞ ÇELİK 0,14   0,15   

CIMTAS BORU 0,14   0,13   

ENKA TC 0,17   0,17   

CITY CENTER INVESTMENT BV 0,26   0,23

ENKA OKULLARI KOCAELİ 0,02   0,02   

ENKA PAZARLAMA 0,06   0,06   

ENKA grubu içerisinde sera gazı emisyon yoğunlukları grup şirketlerinin sektör ve faaliyetlerinin farklılaşması sebebiyle 
ciroya ek olarak çalışan sayısı ve kullanılan alana göre de hesaplanarak takip edilmektedir. 2019 yılında ENKA grubu 
sera gazı emisyon yoğunlukları aşağıdaki tablolarda incelenebilir. 

GRI 302-3, 305-1,305-2,305-3,305-4,CRE3 GRI 302-3, 305-4, CRE3

*2018 yılı raporunda MKH ve OMKH ayrı olarak hesaplandığı için, bu tabloda yeniden hesaplanmıştır. 
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2010 yılndan beri Bechtel-ENKA ortaklığı 
projelerinde ÇGS uzmanı olarak çalışıyorum. 
Yaklaşık 8 yıl Kosova Otoyolu projesinde, 2 yıl da 
Muskat Havaalanı projesinde çalıştım.

Çalıştığım projelerde yerel halkın ulaşımını ve 
geleceğini inşaa ettik. Gelişen dünyada inşaat 
sektöründe işlerimizi devam ettirirken çevreyi 
korumak ve çevreye verilecek zararları en aza 
indirmek için de canla başla çalışılması gerektiğine 
inanıyorum. ENKA projelerinde daima çevreyi 
öncelikli değer olarak tutmaktayız, hazırlanan 
risk değerlendirmelerinde ve işe özel tehlike 
analizlerinde her zaman çevre koruma çalışmalarını 
dahil etmekteyiz. İşin yapılacağı yerde farklı 
çevre etkenleri olduğu için de her zaman onları 
güncelleştirerek uygulamaya almaktayız. 

Hem Kosova Otoyolu projesinde hem de Muskat 
Havaalanı projesinde işimizi yaparken yerel 
halk ve doğa üzerindeki olumsuz ekileri en aza 
indirmek için çok çalıştık. Bunun için kamplarımızda 
kullandığımız suyu ve atık sularımızı kendimiz 
filtreledik ve atık sularımızı uygun şekilde deşarj 
ettik. Sahada beton yıkama havuzlarını oluşturduk, 
nehire yabancı maddelerin karışmaması için 
barikatlar kurduk ve bazı durumlarda yerel halkın 
oluşturduğu plastik kirliliğini biz proje olarak 
temizledik. Sahada oluşturduğumuz tozu ölçtük 
ve minimize etmek için farklı yöntemler kullandık. 
Gürültülü işlerin etrafta yaşayan halka en az 
rahatsızlık verileceği saatlerde yapılmasına özen 
gösterdik. 

2016 yılında ise kazılardan çıkan malzemeleri 
Kosova Elektrik Santrali’nin ürettiği uçucu külün 
üstüne örterek ve o örtünün üzerine fidanlar 
dikerek oluşturduğumuz “Yeşil Koridoru İnşa 
Ediyoruz” projesiyle, 36 hektar uçucu külün çevreye 
verebileceği zararı büyük oranda azalttık. Böylesine 
büyük bir projenin yanında, “Tekrar Kullan, Azalt 
ve Geri Dönüştür” programıyla projedeki tehlikeli 
ve de tehlikeli olmayan atıkları minimize ettik ve 
onların geri dönüştürülmesini de sağladık.

Tüm bu çalışmalarımız sonucunda projemizle; 
Bechtel’in yeşil ayak izi (Green Footprint) ödülünü, 
IRF (International Road Federation-2016) Çevresel 
Etkileri Azaltma (Environmental Mitigation) ödülünü,  
ENR tarafından dünyadaki “En İyi Otoyol Projesi” 
ödülünü kazanmaya layık görüldük. 

ENKA PROJELERİNDE DAİMA 
ÇEVREYİ ÖNCELİKLİ DEĞER OLARAK 
TUTMAKTAYIZ, HAZIRLANAN RİSK 
DEĞERLENDİRMELERİNDE VE İŞE 
ÖZEL TEHLİKE ANALİZLERİNDE 
HER ZAMAN ÇEVRE KORUMA 
ÇALIŞMALARINI DAHİL ETMEKTEYİZ.

Bir de ödül kazanmadığımız ancak yerel halkın 
takdirini kazanmamızı sağlayan bir projemiz olan; 
Lepence nehrinin çevresinin düzenlenmesi de 
gerçekleştirdiğimiz özel bir çalışma niteliğindedir. 
Otoyolun Kacanik-Hani Elezit kısmında işlerimizi 
tamamladıktan sonra nehrin yaklaşık 8 kilometrelik 
kısmını düzenleyerek daha önceden halk tarafından 
pek kullanılmayan alanlara oturma bankları, balık 
tutma yerleri kurarak ve halkın gidebileceği güzel 
piknik yerleri oluştururak yerel halkın Kullanımına 
açtık. Şimdi o alandalarda yer alan toprak kısımlar 
da, etraftaki dağlar gibi yemyeşil oldu. 

Tabi şunu da belirtmek isterim ki; bu projeleri 
başlatırken öncelik daima çalışanların iş güvenliği, 
sağlık ve çevre gereksinimlerini bilmeleri ve bu 
gereksinimlere uymaları olmuştur. Projeye katılan 
her çalışan, görevine bakılmaksızın ÇGS işe giriş 
eğitimlerine katılıp gerekli temel bilgilere sahip 
olmaktadır. Çalışmalarına devam ettikçe de hem 
çevre ile ilgili hem de İSG ile ilgili olan; çevre 
koruma eğitimi, yağ veya mazot akmalarına karşı 
verilen temizlik eğitimleri, liderlik eğitimi gibi çeşitli 
eğitimlere de katılmaktadırlar. Biz Kosova Otoyolu 
projemizde 100.000 saatten fazla eğitim vererek 
çalışanların her zaman bilgi sahibi olmalarını ve 
yaşadıkları yerlere geri döndüklerinde toplumlarına 
çok daha fazla katkı sağlayan bireyler olmalarını 
sağlamaya çalıştık.

Bütün bu çalışmalar sayesinde yürütülen bu 
projeler, yanlızca yaptığımız işlerin etrafında 
yaşayan toplumların ulaşımlarını kolaylaştırmak için 
değil, aynı zamanda bu toplumlardaki bireylerin 
eğitimlerini, tecrübelerini ve bilgilerini arttırmak için 
muazzam bir fırsat olmuştur. 

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ

Valon Sokoli
ÇGS Uzmanı 

Kosova Güzergah 6 Otoyol Projesi 
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HAVA EMİSYONLARI

ENKA Enerji ve Çimtaş Çelik tesislerindeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan hava kirletici emisyonlar yüksek titizlikle yasal 
mevzuatlar ile belirlenmiş olan parametreler dahilinde Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) ile takip edilmektedir. 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince ENKA Enerji Santralleri için sürekli ölçüme tabi olmayan 
SO2 ve PM emisyonları ile NO emisyonları da takip edilerek raporlanmaktadır. 2019 yılında SO2 emisyonları 0,016 kg, 
PM emisyonları 0,005 kg, NO emisyonları ise 0,073 kg olarak gerçekleşmiştir. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE EMİSYON AZALTIM ÇALIŞMALARI

Grup firmaları ve projelerin 2019 yılı içerisinde hayata geçirdiği tasarruf ve verimlilik girişimleri sonucunda 57,86 TJ 
enerji azaltımı gerçekleşmiştir. 2018 yılı değerleri ile karşılaştırıldığında, 2019 yılındaki girişimler sonucunda azaltılan 
enerji tüketiminin, geçtiğimiz yılın %4’ünü oluşturduğu gözlenmiştir. Yapılan enerji verimliliği çalışmalarının sonucu 
olarak 2018 yılı değerleri ile karşılaştırıldığında, 2019 yılındaki girişimler sonucunda sera gazı emisyonları azaltımının 
ise, geçtiğimiz yılki değerlerin %0,11’ine tekabül ettiği gözlenmektedir. 2019 yılı içerisinde yürütülen emisyon azaltım 
çalışmaları sonucunda tüm ENKA bünyesinde, yaklaşık 9 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonunun önüne 
geçilmiştir. 

2019 yılında 2018’e kıyasla ENKA’da toplam enerji tüketimi %81, toplam Kapsam 1 ve 2 emisyonları ise %79 oranında 
azalış göstermiştir. Bu yüksek azalışın en büyük sebebi, tarihsel olarak ENKA operasyonlarından kaynaklanan Kapsam-1 
ve Kapsam-2 emisyonlarının %95’inden fazlasına sebep olan ENKA Enerji Santralleri’nin operasyonlarının yıl içinde 
durdurulmuş olmasıdır. Operasyonların yıl içinde durması sebebi ile ENKA Enerji kaynaklı Kapsam-1 ve Kapsam-2 
karbondioksit emisyonları %81 daha az gerçekleşmiştir. ENKA Enerji Santralleri’nin operasyonlarının durdurulması ile 
birlikte 2018 yılına kıyasla yaklaşık 6,5 milyon ton daha az karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonuna sebebiyet 
verilmiştir.

ENKA 2027 Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında ENKA Enerji Santralleri ve Çimtaş’ın spesifik sera gazı emisyonları 
şirketlere uygun metrikler ile takip etilmektedir. 2019 yılında gerçekleştirilen verimlilik çalışmaları ile ENKA Enerji 
Santralleri’nde 2019 yılında spesifik sera gazı emisyonları (1 kWh elektrik üretimi sonucunda salınan gram 
karbondioksit) %1,5 oranında azaltılmıştır. 

ENKA Operasyonlarından Kaynaklanan Hava Emisyonları

2019 Yılında Gerçekleştirilen Enerji Tasarrufu Çalışmaları

ENKA Enerji Santralleri’nde Yıllara Göre 
Spesifik Sera Gazı Emisyonları

EMİSYON CİNSİ 2018 2019

NOX
 , TON 4.501 755,94

CO, TON 261 8,66

359,05 28,40

2017 20172018 20182019 2019

339,62
23,65344,72

26,15

gCO2/kWh tCO2/(insan-saat/ton)

Çimtaş’ta Yıllara Göre Spesifik Sera Gazı 
Emisyonları

2019 yılında ENKA çapında gerçekleştirilen enerji tasarrufu çalışmalarından seçilmiş örnekler aşağıdaki tabloda 
incelenebilir. 

SO2 ve PM emisyonları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nce ENKA Enerji Santralleri için sürekli ölçüme tabi 
değildir.

GRI 302-4, 305-4, 305-5, 305-7 GRI 302-4, 305-5

ŞİRKET ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMALARI

CIMTAS BORU

Spool tesisinin hollerinde bulunan aydınlatma armatürlerinin panosunda revizyon yapılarak 
holdeki armatürlerin ¼’ü yakılabilir hale getirilmiş ve hol ışıkları çalışma programına göre 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede bu alanda %50 enerji tasarrufuna ulaşılmıştır.

Yine Spool tesisinde mevcuttaki 85 adet 250 Watt ve 60 adet 400 Watt halojen ampüllü 
dış saha aydınlatma projektörlerinin LED’li tip projektörlerle değiştirilmesi ile ilgili verimlilik 
arttırıcı proje çalışması tamamlanmıştır. Bu sayede, yıllık 150.000 kWh’a kadar, %65 
enerji tasarrufu sağlanmıştır. Ek olarak Hol-1 ve Hol-2’de yer alan LED paneller akşamları 
kapatılarak yıllık 175.200 kWh tasarruf edilmesine başlanmıştır. 

Mevcut tesis yüksek hol ısıtılması için kullanılan klima santraline elektronik kontrol ünitesi ve 
sıcaklık algılayıcı sensör montajı yapılarak ortam sıcaklığı 16˚C ‘nin üstüne çıktığında klima 
santrali devre dışı kalacak şekilde ayarlanmıştır.

Daha önce su beslemesi hava kontrollü valf ile yapılan 18. Hol asit havuzu scrubber 
sisteminin valfi elektrik kontrollü valf ile değiştirilerek holde çalışma olmadığı zaman 
kompresörün çalıştırılma zorunluluğu ortadan kaldırılmış, böylece yılda yaklaşık 100.000 
kWh elektrik tasarrufu sağlanmıştır.

Chiller sisteminde sirkülasyonu sağlayan pompa motorlarının su sıcaklığının düşük olduğu 
durumlarda çalışması engellenerek gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçilmiş, yılda yaklaşık 
olarak 18.000 kWh’lık bir tasarruf elde edilmiştir.

ÇİMTAŞ ÇELİK
ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin bir parçası olarak 2019 yılında, enerji verimliliği veya 
kullanımının azaltılması kapsamında; 40’ı takım kaizeni, 28’i önce-sonra kaizen ve 16 hızlı 
kaizen olmak üzere toplam 84 adet enerji kazanımlı kaizen projesi gerçekleştirmiştir.

CITY CENTER 
INVESTMENT

Isıtma-soğutma ve havalandırma sistemleri üzerinde gerçekleştirilen zaman ayarı 
optimizasyonu ile enerji tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca, enerji filtre ekipmanlarındaki 
kondansatörlerin değişimi ve modernizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, bina doluluk 
oranı 2018 yılına oranla artmış olmasına rağmen yıllık 300.000 kWh’ye yakın enerji 
tasarrufu sağlanmıştır.

ENKA INVEST
Enerji tüketimini azaltmak amacıyla LED armatür renovasyonları ve otoparklarda hareket 
sensörlerinin montajları gerçekleştirilmiştir. Bu sayede 2018 yılında kiracı tüketimleri haricinde 
m2 başına düşen elektrik tüketimi miktarı 95,77 kWh/m2 olarak gerçekleşmiş iken, 2019 
yılında bu değer 90,52 kWh/m2’ye düşürülmüştür.  

ENKA TC Aydınlatma otomasyonu, LED dönüşümleri, ısı takipleri, havalandırma ünitelerindeki 
iyileştirmeler sayesinde toplamda 2 milyon kWh’yi aşkın enerji tasarrufu sağlanmıştır. 
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ENKA OKULLARI’NDA YENİLENEBİLİR 
ENERJİ ÇALIŞMALARI

ENKA Okulları İstanbul FIRST LEGO 
League takımı öğrencileri, güneş 
enerjisinden faydalanarak başta 
şarj edilebilir piller olmak üzere 
diğer şarj edilebilir cihazların şarj 
edilmesini sağlayacak ve yenilenebilir 
enerjinin kullanımını ve pil atıklarının 
azaltılmasını teşvik edecek projenin 
çalışmalarını ENKA Sürdürülebilirlik 
Departmanı’nın desteğiyle 
tamamlamış ve projenin prototipi 
oluşturulmuştur.
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ENKA OKULLARI’NDA YENİLENEBİLİR 
ENERJİ ÇALIŞMALARI 

2019 yılında çalışmalarına başlanan 
ve ENKA Sürdürülebilirlik hedefleri 
doğrultusunda planlanan yenilenebilir 
enerji projesi ise; ENKA Okulları Kocaeli 
öğrencileri tarafından tasarlanmış 
olup, okul yemekhanesine üzerine 
güneş panellerinin kurulması ile ENKA 
Kocaeli Okulu’nun enerji ihtiyacının 
önemli bir kısmının güneş enerjisinden 
yararlanılarak karşılanması üzerine 
oluşturulmuştur.

GRI 302-4, 305-5 GRI 302-4, 305-5
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Eco Technologies Şirketler Grubu’nun 
bir parçası olan Sphere of Ecology; atık 
toplama, ayırma, nakliye, sınıflandırma ve 
hammaddelerin yeniden işlenmesi süreçlerinin 
tamamında hizmet sağlayan bir şirkettir. 
Şirket olarak misyonumuz Rusya’da bizim ve 
çocuklarımız için temiz ve güvenli bir yaşam 
garanti eden modern ve etkili atık yönetim 
sistemi oluşturmaktır.

ENKA ile 2017’nin sonundan bu yana 
Rusya’da birlikte çalışıyoruz ve bu süre 
zarfında etkileyici sonuçlar elde etmeyi 
başardık. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca ENKA, 
ziyaretçileri ile alışveriş ve iş merkezlerinin 
kiracılarını dahil ederek atık ayırma 
sistemlerinin kullanımını aktif bir şekilde teşvik 
etmiştir. Şu anda da ENKA tarafından karton, 
kağıt, plastik ve cam gibi atıklarla birlikte, güç 
kaynakları ve kartuşlar gibi tehlikeli atıklar 
bize düzenli olarak sağlanmaktadır. 

Atıkları yeniden işleme tesisine göndermeden 
önce, atıkların ayırma kalitesi için 
tesislerimizde kontroller gerçekleştiriyoruz. 
ENKA’nın da ayrıştırma sürecinde yüksek 
farkındalık sergilediğini belirtmek isteriz. 
ENKA ile tüm işbirliği süresince, tıkanma 
veya ayrılmış ve tehlikeli atıkların kusurlu 
olarak teslim edilmesi gibi bir durum tespit 
edilmemiştir.

Benim görüşüme göre; ENKA atıklarını 
ciddi bir şekilde ele alarak sadece 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın 
sorululuğunun bilincinde bir şirket değil, aynı 
zamanda uygulamaları sayesinde sektöründe 
lider ve çevre bilinci ve sorumluluğu yüksek 
bir şirket olduğunu göstermektedir. Ürettiği 
atıkların sorumluluğunu alan büyük ve 
saygın şirketlerin sayısı ne kadar artarsa ve 
bu konudaki çalışmalarını açık ve dürüst 
bir şekilde sergilerlerse, atıkların tüm 
endüstrilerde ayrı toplanması ve işlenmesi 
sistemini daha iyi ve hızlı bir şekilde 
uygulamak mümkün olacaktır.

ENKA ile işbirliğimizin başlangıcında, 
ENKA’nın atık ayrıştırma sistemine 
yaklaşımından çok etkilendik. Projemizin temel 
amacı, sadece sayısal veya ekonomik değerler 
göstermek değil, alışveriş merkezi ziyaretçileri 

ve ofis çalışanları için rahat bir atmosfer ve 
çevre dostu bir ortam yaratmaktı. ENKA’nın 
uyguladığı uygun hedef belirleme, sistematik 
gelişme, ve her seviyeden şirket çalışanlarının 
desteği, tüm detayları dikkate almamızı ve 
etkileyici sonuçlar elde etmemizi sağladı. 

Tüm bunlar başarıya giden yolda kendinden 
emin ve değerli bir yaklaşımdır. 

Anton Kuznetsov 
Genel Müdür Yardımcısı  

Sphere of Ecology

ENKA İLE 2017’NİN SONUNDAN 
BU YANA RUSYA’DA BİRLİKTE 
ÇALIŞIYORUZ VE BU SÜRE ZARFINDA 
ETKİLEYİCİ SONUÇLAR ELDE ETMEYİ 
BAŞARDIK. 

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ
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ATIK YÖNETİMİ

ENKA’NIN YÜRÜTMEKTE OLDUĞU FAALİYETLERİ SEBEBİYLE OLUŞAN TÜM ATIKLAR, ISO 
14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEREKSİNİMLERİNE UYGUN ŞEKİLDE VE ATIK 
HİYERARŞİSİNİN ADIMLARI TAKİP EDİLEREK OLUŞTURULAN ATIK YÖNETİM PLANLARINA 
BAĞLI OLARAK YÖNETİLMEKTEDİR. 

ENKA için öncelikli hedef, oluşan atıkları kaynağında elimine etmek, eğer gerçekleştirilemiyor ise mümkün olduğu kadar 
önlemek veya açığa çıkan atık miktarını azaltmaktır. Bu girişimlere rağmen açığa çıkan atıklar için ise, geri dönüşüm ve 
yeniden kullanma seçenekleri değerlendirilmekte ve faaliyetlerden kaynaklanan atıkların sebep olduğu çevresel etki en 
aza indirgenmeye çalışılmaktadır.

Çalışılan ülkenin şartları gereği yukarıda belirtilmiş olan adımların her zaman uygulanamadığı durumlarda, atıklar 
türlerine göre sınıflandırılmakta, miktarları kayıt altına alınmakta ve sonrasında lisanslı atık bertaraf firmaları aracılığı ile 
bertaraf edilmektedir.

Çevreye olan etkiyi en aza indirgemek adına faaliyetler sonucu açığa çıkan atıklar türlerine göre ayrıştırılmakta ve 
miktarları düzenli olarak ölçülmekte ve izlenmektedir. ENKA projelerinde açığa çıkan tüm atıkların bertarafı sadece 
lisanslı bertaraf firmalar aracılığı ile ilgili mevzuata uygun bir şekilde yapılmaktadır.

ENKA grup firmaları ve projelerinde 2019 yılında oluşan atık miktarları ve bertaraf yöntemleri aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir.

TEHLİKELİ ATIK (KG) TEHLİKESİZ ATIK (KG)

GERİ DÖNÜŞÜM 109.863 11.995.398 

GERİ KAZANIM (ENERJİ GERİ 
KAZANIMI) 216.480 20.670 

LİSANSLI ATIK FİRMALARI 
TARAFINDAN BERTARAF 8.224 6.116.196 

TOPLAM 334.567 18.132.264 

TIER-I
2 LİTREDEN AZ

TIER-II
2 LT – 20 M3 ARASI

TIER-III
20 M3’TEN FAZLA

SIZINTI & DÖKÜNTÜ 
MİKTARI 0 2.256 litre 0

SIZINTI & DÖKÜNTÜ 
SAYISI 0 5 0

ATIK AZALTIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

2019 yılında da 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. ENKA Grubu genelinde uygulamaya alınan atık azaltımına yönelik
seçili projeler aşağıdaki tabloda incelenebilir.

Ağırlık ve Bertaraf Metoduna Göre Atık Miktarları

Sızıntı ve Döküntü Kazaları

2019 Yılında Gerçekleştirilen Atık Azaltım Çalışmaları

Raporlama yılı içerisinde, toplamda 5 adet sızıntı ve dökülme kazası gerçekleşmiştir. Toplamda 2.256 litre olarak 
gerçekleşen yağ, kimyasal ve petrol sızıntıların tamamı Tier II sınıfında olmuştur. En büyük sızıntının gerçekleştiği tek 
bir olayda yaklaşık 2.000 litrelik yağ dökülmesi gerçekleşmiş ve beton zeminde biriken yağ ilgili atık kodu ile lisanslı 
bertaraf firmasına gönderilmiştir. 

ŞİRKET ATIK AZALTIM ÇALIŞMALARI

ÇİMTAŞ ÇELİK

Tüm çevre konulu kaizenler ve eğitimler neticesinde insan-saat başına düşen 
atık miktarı 0,44 kg/insan-saat‘ten 2019 yılında 0,36 kg/insan-saat seviyesine 
düşürülmüştür.

2019 yılında çevre bilincinin artırılması için toplam 2.400 saat eğitim yapılmıştır. 
Ayrıca 248 saat atık yönetimi konulu nokta eğitimi gerçekleştirilmiştir. Ek olarak 
alt yüklenicilerin çevre bilinçlerinin geliştirilmesi ve atık yönetimi ile ilgili nokta 
eğitim şeklinde 283 saat eğitim düzenlenmiştir. İŞKUR ile ortak yürütülen meslek 
edindirme kurslarına katılan 221 kişiye nokta eğitim şeklinde 110 saat çevre bilinci 
ve 55 saat atık yönetimi eğitimi verilmiştir.

ENKA TC 
CITY CENTER 

INVESTMENT BV

ENKA TC ve CCI, 2019 yılının Şubat ayı itibariyla ortak alan ve ofislerdeki 
atıkların ayrıştırılması ve toplanması için ortak bir atık ayrıştırma projesi hayata 
geçirmişlerdir. Proje doğrultusunda, alışveriş merkezlerindeki ortak alan ve ofislere 
atık ayrıştırma kutuları yerleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, alışveriş merkezlerinde 
bulunan mağazalar tarafından çıkarılan karton kutu ve diğer ambalajlar, ENKA TC 
Teknik Ekibi tarafından toplanmakta ve geri dönüşüm projelerine gönderilmektedir. 
Bu uygulama ile birlikte, her yıl 500 ton karton ambalaj geri dönüşüme 
kazandırılmaktadır.

GRI 306-2, 306-3, 413-2 GRI 306-2, 306-3
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ENKA TC OPERASYON & KİRACI 
PORTALI

Alışveriş merkezindeki kiracılar 
mal teslimi, etkinlikler, mağaza 
güncellemesi gibi çeşitli taleplerde 
bulunmaktadır. Bu işlemlerin 
basılı formlar ve yazışmalar ile 
gerçekleştirilmesi hem çok zaman 
almakta hem de fazla miktarda 
kağıt kullanımı gerektirmektedir.  
Her yıl yaklaşık olarak yaklaşık 
150.000 kağıt bu işlemler süresince 
harcanmaktadır. Alışveriş 
merkezlerinde ayrı atık toplama ve 
atık azaltma uygulamasının bir parçası 
olarak ENKA TC, projeye paralel 
olarak gerekli tüm onayları basılı 
formlar üzerinden oluşturmak yerine, 
elektronik platforma aktararak iş 
süreçlerini online portala taşımayı 
hedeflemiştir ve bu doğrultuda 
bir “Operasyon & Kiracı Portalı” 
oluşturmuştur. Operasyon & Kiracı 
Portalı uygulaması, sadece bir “kağıt” 
rutininden bir elektronik programa 
geçiş yapmakla kalmayıp, aynı 
zamanda işlem süresini de optimize 
etmeye yardımcı olmuştur. Proje, 
süreç ve rol tanımlama aşamasından 
kullanım aşamasına kadar toplamda 
5 ayda tamamlanmıştır. Proje 
uygulaması sırasında 11 alışveriş 
merkezinde toplamda 1000’den fazla 
kiracıya eğitim verilmiştir.

Bu başarılı uygulamanın sonuçları 
arasında; başvuruların gözden 
geçirilmesi ve doğrulanması sürecinde 
harcanan zamanın azaltılması, 
şeffaflığın desteklenmesi, kağıt 
kullanım maliyetinin azaltılması, 
kiracılar ve alışveriş merkezi 
çalışanları için güvenilir bir yol 
oluşturulması, istatistik ve analitik 
erişiminin sağlanması yer almaktadır. 
Kağıt üzerinden yürütülen işlemlerin 
uygulamadan tamamen kalkmasıyla; 
yıllık olarak 150.000 adet kağıt 
kullanımın önüne geçilerek, yaklaşık 
200 adet ağacın kesilmesi önlenmiş 
ve 1.200 ABD Doları kağıt kullanım 
maliyeti ortadan kaldırılmıştır.

ENKA OKULLARI KOCAELİ – TÜBİTAK 
PROJESİ

ENKA Okulları Kocaeli öğrencilerinin 
projesi ile hem bir çevre sorunu olan 
atık malzemelerin değerlendirilmesi 
hem de ısı tasarrufu sağlamak 
amacıyla kolemanit konsantratör 
atığı, atık kâğıt, pirinç kabuğu külü 
kullanılarak yalıtım ve kaplama 
malzemesi olan sıva üretilmeye 
çalışılmıştır. Farklı ikili kombinasyonlar 
halinde kolemanit konsantratör atığı, 
atık kâğıt ve pirinç kabuğu külü 
kullanılarak sıva harcı numuneleri 
uygun koşullarda hazırlanmış ve 
ısı iletkenlik ölçümleri yapılmıştır. 
Analizler sonucunda içeriğinde %25 
atık kâğıt ve %10 pirinç kabuğu külü 
olan numunenin ısı yalıtımında en 
verimli sonucu verdiği tespit edilmiştir. 
Proje, TÜBİTAK liseler arası proje 
yarışmasında bölge üçüncüsü olmuştur.
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BİYOÇEŞİTLİLİK
ENKA İNŞAAT, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASININ 
KAPSAMINDA BULUNAN BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI POLİTİKASI GEREĞİ TÜM 
FAALİYETLERİNDE MEVCUT FLORA VE FAUNAYI KORUMAK VE ETKİLERİNİ YÖNETMEK İÇİN 
GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALMAKTADIR. 

Bu önlemlerin başında, gerçekleştirilecek projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının hazırlanması 
ve bu raporlar kapsamında, proje etki alanı içinde kalan, korunması gereken flora ve faunanın ve ilgili önlemlerin 
belirlenmesi gelmektedir.

ENKA İnşaat projelerinde 2019 yılı içinde Biyoçeşitlilik Yönetim ve Aksiyon Planları doğrultusunda biyoçeşitliliğin 
korunması için yürütülmüş başlıca çalışmalar şu şekildedir:

MORAVA KORİDOR OTOYOLU PROJESİ 
(SIRBİSTAN)

2019 yılında sözleşmesi imzalanan ve 2020 yılında 
başlayacak olan Morava Koridor Otoyol Projesi için 
IFC gereksinimleri kapsamında, 2019 yılında ÇED 
çalışmalarına başlanmıştır.

Bu kapsamda proje güzergahına botanist, hidrobiyolog, 
mamolog, herpetolog, ornitolog ve entomolog uzmanlar 
ile saha ziyaretleri düzenlenmiştir. 

Ziyaretler esnasında 9 adet 3. Seviye EUNIS habitat alanı 
belirlenmiş olmasına rağmen herhangi bir endemik 
türe rastlanmamıştır. Tespit edilen flora ve fauna 
türleri arasından koruma altında olan Sarı Süsen (Iris 
pseuacorus) belirlenmiş olup, inşaat aktiviteleri sırasında 
bu türün yeniden yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, tespit edilen balık türlerinin üreme sezonları ve 
bölgeleri belirlenmiş, kuşların da göç güzergahları tespit 
edilmiş olup, inşaat aktivitelerinin planlanmasına bu 
veriler dahil edilmiştir. 

NAMAKHVANİ HİDROELEKTRİK SANTRALİ 
PROJESİ

Gürcistan’da 2020 yılında başlaması planlanan 
Namakhvani Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında 
yürütülen ÇED çalışmaları 2019 yılı içerisinde 
tamamlanmıştır. Biyoçeşitlliğin korunması kapsamında, 
endemik tür tespit edilmemiş olmasına rağmen, 
barajın operasyonu esnasında nehir içerisindeki balık 
popülasyonunu korumak için çalışmalar yürütülmüş 
ve balıkların akıntı güzergahında zarar görmeden 
ilerleyebilmeleri için Francis tipi türbinin kullanılması kararı 
alınmıştır. 

Yapılan çalışmalarda, kompleks 3 boyutlu su akışı 
sağlayan Francis tipi türbin kullanılması sayesinde, akıntı 
ile birlikte türbinler ile temas edecek balıkların ölüm 
oranının %5’ten az olacağı belirlenmiştir.

Ayrıca, balıkların üreme sezonlarında akıntının ters 
yönünde hareket edebilmeleri baraj inşası sonrasında 
engelleneceği için, ENKA, ÇED çalışmaları kapsamında 
belirlenmiş olan balık türlerinin nehir dışında yetiştirilerek, 
barajın memba tarafındaki doğal ortamlarına 
bırakılmasını ve balık popülasyonunun takibini taahhüt 
etmiştir. 

Baraj rezervuarının 100 metre çapı içerisinde bulunan, 
endemik üzüm türlerinin yetiştirildiği üzüm bağlarında 
nem, sıcaklık, basınç ve üretim kalitesi takibini de ENKA 
üstlenecektir. Herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılırsa 
gerekli uzman görüşleri doğrultusunda ilgili kişiler ile ortak 
çözüm yolu bulunması taahhüdü verilmiştir. 

TENGİZ PROJELERİ

Kazakistan’ın Tengiz bölgesinde yürütülen projeler 
dahilinde hem Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı hem de 
IFC gereksinimleri doğrultusunda biyoçeşitlilik yönetimi 
çalışmaları yürütülmektedir.

34 memeli, 350 omurgasız, 10 sürüngen ve 192 kuş 
türünün habitatı içinde bulunan Tengiz bölgesinde, nesli 
tükenmekte olan ve dünya çapında popülasyonu 150.000 
civarında olan Step Kartalı (Aquila Nipalensis) türü 
tespit edilmiştir. Bu çerçevede, Tengiz bölgesindeki tüm 
faaliyetlerde kurulacak olan elektrik hatlarının, kuşların 
elektrik sebebi ile ölmemesi için özel bir tasarım dahilinde 
kurulması kararı alınmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bunun yanı sıra, kuş göçü mevsimi boyunca çalışma 
alanı içinde veya çevresindeki kayda değer kuş aktiviteleri 
kayıt altına alınarak potansiyel etkileri azaltmak için 
önlemler geliştirmek üzere ENKA tarafından haftalık saha 
incelemeleri yapılmaktadır ve çalışanlarımızın bu konudaki 
farkındalıklarını artırabilmek için Proje ÇGS Departmanı 
tarafından eğitimler düzenlenmektedir.

Kuş yuvalama alanlarının ve üreme oranlarının da tespit 
edildiği çalışmalar dahilinde, başta Kır Kırlangıcı ve Ak 
Kuyruksallayan türlerine ait olmak üzere toplamda 97 kuş 
yuvası rastlanmış olup, başarılı üreme oranı %71 olarak 
kayıtlara geçmiştir.

DHI QAR VE SAMAWA KOMBİNE ÇEVRİM 
ELEKTRİK SANTRALİ PROJELERİ
Irak’ta bulununan Dhi Qar ve Samawa Kombine Çevrim 
Elektrik Santrali projelerinde 2019 yılında ekolojik durum 
tespit çalışmaları yürütülmüştür.  

Fırat Nehri ve çevresinde bulunan doğal yaşam alanını 
kapsayan çalışmalarda, IUCN (Uluslararası Doğayı 
Koruma Birliği) listelerinde koruma altında ve soyu 
tükenmekte olan üç balık türü (Luciobarbus esocinus, 
Carasobarbus kosswigi, Capoeta barroisi), bir memeli 
türü (Myotis capaccini) ve bir sürüngen türünün (Rafetus 
euphraticus) varlıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çevre mühendisi, hidrobiyolog ve mamolog uzmanların 
katılımı ile yürütülen çalışmalar sonucunda, sadece 
Luciobarbus esocinus türünün varlığı tespit edilmiştir. 

İki projenin de su ihtiyacının bir kısmını Fırat Nehri’nden 
su çekimi ile karşılaması planlanmakta olduğu için, 
belirlenen türün popülasyonuna herhangi bir zarar 
gelmemesi yüksek önem teşkil etmektedir. 

Uzmanların önerileri doğrultusunda su çekimi yapılacak 
noktalar belirlenmiş, suyun akış hızını maksimum 0,15 
m/s hale getirecek kanallar inşa edilmiş ve rima elekleri 
kullanılarak nehirde bulunan balıkların su çekim sistemine 
girmeleri engellenmiştir.

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 2019 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.

WWF DOĞA ÖNCÜLERİ PROGRAMI 
SPONSORLUĞU

WWF, 100’den fazla ülkede çalışmalar yürüten, dünyanın 
en büyük uluslararası doğa koruma kuruluşudur. 
ENKA Vakfı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında WWF 
tarafından yürütülecek olan WWF-Türkiye Doğa Öncüleri 
Programı’nın sponsoru olmuştur. Programa katılan okullar 
bugüne kadar oluklu kertenkele, oklu kirpi gibi türleri 
koruma projeleri geliştirmiştir. ENKA Vakfı bu projeye 
destek olarak; doğayı ve var olan türleri korumak üzere 
öğrencilerin ve öğretmenlerinin eğitim almalarını ve bu 
sayede öğrencilerin çevrelerinde ve toplumda olumlu 
değişim yaratmalarını hedeflemektedir. 

ENKA OKULLARI KOCAELİ VE DEKAMER 

Pamukkale Üniversitesi tarafından İztuzu Plajında 
yürütülen Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve 
Koruma Merkezi (DEKAMER) ile ENKA Okulları Kocaeli 
iş birliği ile okulun öğrenci ve öğretmenleri için eğitim 
organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda öğrenci 
ve öğretmenler, DEKAMER’in merkezinde verilen ve 
deniz kaplumbağaları hakkında bilgilendirme, yaralı 
kaplumbağaların tedavisi gibi başlıkları içeren eğitimin 
ardından, gece yumurtlama kumsalında gerçekleştirilen 
gözlem ve kafesleme çalışmalarında görev almışlardır. 

GRI 304-1 GRI 304-1

https://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/cevre-is-sagligi-guvenligi/cevre-yonetimi-yaklasimi-ve-politikasi/


193193ENKA 2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU192 ÇEVRESEL ETKİYİ AZALTMAK

Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. 
Yani iki nefesten birini karadaki ormanlara, 
diğerini deniz çayırları ve planktonlara 
borçluyuz. Bu nedenle TURMEPA’nın faaliyetleri 
de hayati bir öneme sahip. Ülkemiz kıyı ve 
denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik 
haline getirmek ve gelecek nesillere temiz 
denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye 
bırakmak amacıyla, 1994 yılında Rahmi M. 
Koç’un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret 
Odası ile birlikte kurulan TURMEPA, kurulduğu 
günden bu yana projeler üreten, ürettiği 
projeleri kamu ve özel sektör tarafından örnek 
alınan, hazırladığı AB projelerini ortaklarıyla 
kol kola yürüten, çevre ödülleri geliştiren, 
ilgili bakanlıklara örnek projeler hazırlayan, 
tüm paydaşları bir araya getiren uluslararası 
konferanslar düzenleyen, deniz ve su varlıkları 
konusunda referans alınan lider bir sivil toplum 
kuruluşudur. 

ENKA, TURMEPA’nın deniz ve su kaynaklarımızı 
koruma mücadelesine uzun yıllardır destek 
veren çevre hassasiyeti yüksek, örnek bir 
kurumdur. TURMEPA olarak 2016 yılından 
bu yana ENKA Okulları ile eğitim iş birliğini 
sürdürüyoruz. Bu eğitimlerle ENKA Okulları’nın 
İstanbul ve Adapazarı Kampüslerinde, farklı 
yaş gruplarına yönelik; denizler ve deniz 
ekosisteminin korunması, su kaynaklarının 
önemi ve doğru kullanımı, karbon ve su 
ayak izi, sıfır atık felsefesi ve sürdürülebilir 
bir çevre için bireysel sorumluluklarımız 
konularında farkındalık eğitimleri veriliyor. 
Eğitimler dışında, ENKA Okulları’nda yıl içinde 
öğrenciler tarafından hayata geçirilen projelere, 
öğrencilerin talepleri doğrultusunda mentörlük 
de ediliyor.

ENKA çevresel etkiyi azaltma konusunda 
yürüttüğü projelerle örnek bir kurumdur. Gerek 
iş yerlerinde çevre dostu ekipman, yeşil bina 
uygulaması gibi örnekler, gerekse çevresel 
sürdürülebilirlik konusunda organize ettiği 
toplantı ve çalıştaylarla çevrenin önemine 
dikkat çeken, konusunda örnek bir duruş 
sergiliyor. TURMEPA’nın ENKA iş birliğiyle 
gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinin yanı sıra 
ENKA Vakfı’nın uzun yıllardır gerçekleştirdiği 
bağışlarla derneğin atık toplama çalışmaları da 
destekleniyor. TURMEPA, atık alım tekneleriyle 
yat ve turistik tekne sahiplerinin uğrak yeri olan 
koylarda mobil olarak hizmet veriyor ve 10 yılı 

aşkın süredir milyonlarca litre atıksu toplayarak 
deniz turizminin çevresel ayak izini küçültmeye 
katkı sağlıyor. ENKA Vakfı’nın derneğimize 
verdiği destek, altı tekneden oluşan TURMEPA 
atık toplama filosunun açık denizlerde kirliliği 
önleme çalışmalarına katkı sağlıyor. Ülkemizin 
eşsiz koylarındaki biyoçeşitlilik, giderek artan 
turizm baskısı nedeniyle risk altında. TURMEPA 
teknelerinin verdiği hizmet sayesinde Çeşme, 
Göcek, Marmaris ve Hisarönü koylarında yat ve 
turistik teknelerin sıvı atıklarının denize karışması 
önleniyor.

ENKA ile sürdürdüğümüz iş birliğinin özel 
sektöre örnek olması açısından çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Toplumsal dönüşüm 
için yapılacak her türlü çalışmada sivil toplum 
kuruluşlarıyla (STK) ortaklık kurmak ve STK’ların 
çalışmalarını daha fazla desteklemek artık bir 
gereklilik. Tabii iş birlikleri ne kadar uzun süreli 
olursa o kadar faydalı. ENKA ile iş birliğimiz işte 
bu noktada daha da önem kazanıyor. Çünkü 
bu durum, kurumun yatırım yaptığı alandaki 
ihtiyaçları daha iyi tanımasına ve zamanla 
uzmanlık, insan kaynağı, teknolojik transfer gibi 
finansal kaynağın ötesinde yatırımlar yaparak 
olumlu etkilerini çoğaltmasına da neden oluyor. 
Bizler de bu sayede çözüm noktasında kendimizi 
daha güçlü hissediyoruz. 

Şadan Kaptanoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

DenizTemiz Derneği TURMEPA

ENKA, TURMEPA’NIN DENİZ VE 
SU KAYNAKLARIMIZI KORUMA 
MÜCADELESİNE UZUN YILLARDIR 
DESTEK VEREN ÇEVRE HASSASİYETİ 
YÜKSEK, ÖRNEK BİR KURUMDUR. 

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ
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ÇEVRE DOSTU MALZEMELER, 
EKİPMANLAR VE YEŞİL BİNALAR

ÇEVRE DOSTU BİNALARIN, KAYNAKLARI DAHA VERİMLİ KULLANARAK DAHA AZ TÜKETİM 
SAĞLADIĞI BÖYLECE DAHA DÜŞÜK İŞLETME MALİYETLERİNE SAHİP OLDUĞU VE BİNA 
KULLANICILARINA DAHA KONFORLU BİR ORTAM SUNDUĞU BİLİNMEKTEDİR. ÇEVRE 
DOSTU BİNALARIN YATIRIM MALİYETLERİ STANDART YOLLA İNŞA EDİLEN YAPILARA 
ORANLA DAHA FAZLA OLMASINA RAĞMEN, SAĞLADIĞI TASARRUF SAYESİNDE KISA 
SÜREDE KENDİNİ AMORTİ EDEBİLMEKTEDİR. 

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.

Daha önce Cimtas Boru’nun almaya hak kazandığı LEED 
Gold sertifikasını, 2019 yılında Cimtas Ningbo Modular 
Skids Pipe Spools yeni tesisi ile almaya hak kazanmıştır. 
Bu haberin hemen ardından Cimtas Boru “Dünya Yeşil 
Bina Haftası” kutlamalarını grup çalışanlarının katıldığı bir 
tören ile kutlamış ve etkinlik kapsamında çalışanlara hem 
çevre dostu binalar ile ilgili bilgilendirme yapılmış; hem de 
çalışanlar için TEMA Vakfı’na ağaç dikimi amacıyla bağış 
gerçekleştirilmiştir. 

Rusya’da devam etmekte olan 
Nizhnekamsk Kombine Çevrim 
Elektrik Santrali projesinde tercih 
edilen ürün ve ekipmanlar ile çevresel 
etkinin minimum düzeyde tutulması 
hedeflenmektedir. Projede kullanılan 
SGT5-200 gaz türbini, sabit egzoz 
sıcaklığında %45’e kadar emisyon 
uyumlu çalışması ve üretilen gücün 
artmasına rağmen sabit kalan, toplam 
egzost içerisinde 25 ppmvd’nin 
altında kalan NOx emisyonlarıyla 
muadillerinden ayrılmaktadır. Ayrıca 
bu türbinlerin tercih edilmesiyle 
hidrojen kullanımı dolayısıyla, karbon 
salınımı azaltılmakta ve emisyon 
limitlerine uyum sağlanmaktadır.  

ENKA, küresel iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için 
enerji sektörünün düşük karbonlu büyüme sürecine 
geçmesi gerektiğinin farkındadır. Fakat güvenli enerji 
tedariki 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 tedariki sağlanırken, birim yakıt başına 
elektrik üretimi ve tesis verimliliği artmakta, çevresel etkiler 
azaltılmaktadır. 

ENKA’nın ekonomiye katkı sağlayan ve daha sürdürülebilir 
bir geleceğe yönelik yenilenebilir enerji ve düşük 
karbon ekonomisine geçiş faaliyetlerine verdiği destek 
Çimtaş Çelik şirketinde üretilen rüzgâr türbini kuleleri ve 
parçaları ile devam etmektedir. Geride kalan dönemde 
rüzgâr enerjisi talebinin giderek artması ve yerel üretilen 
parçalara yönelik teşvikler, yerel tedarikçiler için bir pazar 
yaratmıştır. Faaliyetlerini bu yönde artıran ve kaliteden 
ödün vermeyen Türkiye’nin ilk rüzgar kulesi üreticisi 
Çimtaş Çelik, 2019 yılında bu alandaki kendi yıllık üretim 
rekorunu, 24.300 tonluk üretimiyle kırmıştır.
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ENKA’nın 2027 yılı için belirlediği Sürdürülebilirlik Hedefleri’nin “Çevresel Etkiyi Azaltmak” bölümüne 
ilişkin 2018 ve 2019 yılları performansı, aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.
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2018 2019

ENKA Santrallerinin birim enerji üretimi başına karbondioksit emisyon 
miktarını 400 gCO2/kWh değerinin altında 
tutmayı hedefliyoruz. 

344,72 gCO2/kWh 339,67 gCO2/kWh

Bir ton üretim için harcanan insan-saat değeri başına düşen 
sera gazı emisyonlarını 25 tCO2e/(insan-saat/ton) 
altında tutmayı hedefliyoruz.

26,15 tCO2e/(insan-saat/ton) 23,65 tCO2e/(insan-saat/ton)

Evsel su tüketimini 15 litre/insan-saat değerinin altında tutmayı 
hedefliyoruz. 20 litre/insan-saat 14 litre/insan-saat

3. Seviye (>20m3) çevre kazasının hiçbir ENKA grubunda yaşanmamasını 
hedefliyoruz. Sağlandı Sağlandı

Mavi su ayak izimizi düşürebilmek adına ENKA Grubu 
bünyesinde suyun yeniden kullanımını amaçlayan en az 
2 proje gerçekleştireceğiz. 

2 Proje 2 Proje 

Yenilenebilir enerji kullanım oranını arttırmak adına ENKA Grubu
bünyesinde en az 2 proje gerçekleştireceğiz. 1 Proje 2 Proje 

Her yıl en az 1 ağaçlandırma projesine destek sağlayarak 
karbon sıfırlama çalışmalarına katkı sağlayacağız. 2 Proje 2 Proje 

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

ENKA Okullarının atık yönetimi uygulamaları, kağıt kullanımı ve arıtma 
içme suyu kullanımı konularındaki politikalarına 
bağlılığını sürdüreceğiz.

Sağlandı Sağlandı

ENKA’NIN 2027 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ


