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TOPLUMLARIN ALTYAPI VE 
ÜSTYAPI İHTİYAÇLARININ 
KARŞILANMASI

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

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

ENKA 1970’lerden beri elektrik santralleri tasarımı ve inşası projelerinde edindiği tecrübesi ile büyük bir bölümü 
kalkınmakta olan ülkelerde olmak üzere pek çok proje gerçekleştirmiş ve bu ülkelerin gelişmelerinin önündeki büyük 
engellerden biri olan enerji yetersizliğinin önüne geçilmesine yardımcı olmuştur. 

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

ENKA’nın bu alandaki tecrübeleri:

 Toplam kurulu gücü 4.070 MW olan 6 adet Termik Elektrik Santrali

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

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

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

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

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

ENKA’nın bina projeleri arasında; özellikle Rusya 
Federasyonu, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkeleri 
ve Afrika’da gerçekleştirilen kentsel gelişim projeleri, 
hastane binaları, havalimanı projeleri, fabrikalar ve 
üretim tesisleri ile ilgili ülkelerdeki temel ihtiyaçların 
giderilmesi için yürütülen çalışmalar yer almaktadır. 
Bu doğrultuda; Umman, Libya, Suudi Arabistan ve 
Rusya Federasyonu’nda çeşitli kentsel gelişim projeleri 
gerçekleştirilmiştir. Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak 
büyük ölçekli projeler yürütülürken yerel personel 
istihdamı ve yerel tedarikçilerin desteklenmesiyle yerel 
ekonomilere katkı sağlanmış, bu ülkeler kaliteli ve güvenli 
mühendislik uygulamaları ile tanıştırılmıştır.

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

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

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

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

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