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SOSYAL ETKİLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
ENKA TÜM FAALİYETLERİNDEN ÖNCE, FAALİYET DOLAYISIYLA OLUŞABİLECEK SOSYAL, 
EKONOMİK VE ÇEVRESEL ETKİLERİ DEĞERLENDİRMEKTEDİR. BU DEĞERLENDİRMELER; 
YATIRIM PROJELERİNDE PROJE KARAR AŞAMASINDA, MÜTEAHHİTLİK FAALİYETLERİNDE 
İSE İŞ ALINMADAN ÖNCE BAŞLAMAKTA, PROJE HAZIRLIK AŞAMALARINDA 
DETAYLANDIRILMAKTA VE PROJE ÖMRÜ BOYUNCA AKTİF BİR ŞEKİLDE DEVAM 
ETMEKTEDİR. 

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

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

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

Projelerin sosyal etkileri değerlendirilirken, projenin 
bulunduğu bölgenin demografik yapısı, toplumların 
alışkanlık ve gelenekleri, bölgenin sosyal ve insan 
hakları riskleri, yasal gereklilikler, ekonomik durum ve 
istihdam olanakları ve toplumun ihtiyaç ve beklentileri, 
değerlendirme kriterlerinde öncelikli olarak yer 
bulmaktadır. Değerlendirme sırasında etkilerin cinsiyete 
veya azınlık gruplarına göre farklılık göstereceği tespit 
edilirse, bu etkiler ilgili alt kırılımlar ile değerlendirilmeye 
alınmaktadır.
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ENKA’nın çevre ve sosyal etki yönetim planları, 
olumsuz etkinin oluşmadan ortadan kaldırılmasını 
hedefleyerek oluşturulmaktadır. Bunun mümkün 
olmadığı koşullarda; etkiyi azaltmak, izole etmek, 
telafi etmek ve mühendislik önlemleri almak gibi 
farklı çözüm yolları geliştirilmektedir. Gerek etkilerin 
değerlendirilmesi gerekse aksiyon planlarının 
oluşturulması ve uygulanması süreçlerinin merkezinde 
paydaş diyaloğu yer almaktadır. ENKA bu paydaş 
diyalogunu Sosyal Toplumlarla Etkileşim Kılavuzu 
ve proje özelinde oluşturulan Paydaş Katılımı Planı 
doğrultusunda yürütmektedir. ENKA, paydaşlarının 
bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artırılması ve çift 
yönlü bir iletişim kurulabilmesi amacıyla düzenli 
toplantılar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 
belediyeler, muhtarlıklar gibi yerel otoriteler ve 
birimlerle toplantılar ve iş birlikleri gerçekleştirilmekte, 
özellikle iş olanaklarının yerel halka ulaştırılması, proje 
bilgilendirmelerinin yapılması, yerel çalışan ve yerel 
halkın haklarının korunması ve şikayetlerinin çözüme 
kavuşturulması, insan hakları risklerinin ortadan 
kaldırılması gibi konular; yerel otoritelerle kurulan 
iş birliklerinin başlıca gündem maddeleridir. Bunun 
haricinde yerel okul yöneticileri, sağlık birimleri, yerel 
işletmeler ve yerel sivil toplum kuruluşları da paydaş 
toplantıları gerçekleştirilen gruplar arasında yer 
almaktadır. 

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

Tüm projeler veya iş aktiviteleri süresince, faaliyet 
gösterilen bölgelerde gerçekleşebilecek her türlü 
yeniden iskân süreci, ENKA tarafından uluslararası 
mevzuatlarla da uyumlu olacak şekilde belirlenmiş 
prensiplere uygun olarak planlanmakta ve 
gerçekleştirilmektedir. 2019 yılında ENKA faaliyetleri 
kapsamında herhangi bir yeniden iskân süreci 
yaşanmamıştır.

ENKA, projeleriyle veya iş kollarıyla 
faaliyet gösterdiği tüm bölgelerdeki 
topluluklar üzerindeki olumlu ve 
olumsuz tüm etkilerini başarılı bir 
şekilde yönetmek amacıyla 2017 
yılında Sosyal Toplumlarla Etkileşim 
Kılavuzu’nu oluşturmuş ve tüm 
birimlerinin kullanımına sunmuştur. 
Bu kılavuzda, toplumlarla etkileşim 
yönetiminin ana unsurları ve proje 
yönetiminin bu süreçteki rolü 
açıklanmış; projeler ve iş kollarının 
bu süreçte faydalanabilecekleri örnek 
ve referans dosyalar paylaşılmıştır. 
Bu bağlamda, faaliyet gösterilen 
tüm bölgelerde toplum ile ilgili 
aktivitelerde aşağıda belirtilen 3 ana 
unsur dikkate alınmaktadır: 

 Olumsuz Etkilerden Kaçınmak veya     
Onları Ortadan Kaldırmak

 Olumlu Etkileri Artırmak

 Toplumsal Yatırım 

Bu aktiviteler gerçekleştirilirken tüm 
birimler, ENKA Davranış Kuralları’nın 
yanı sıra aktivitenin gerçekleştirileceği 
ülkenin yasal gereksinimlerine de 
uygunluğu gözetmektedir.
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DHI QAR KOMBİNE ÇEVRİM ELEKTRİK SANTRALİ 
PROJESİ SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

çalışmalarında çeşitli hizmetlere sunma fırsatı 
elde edeceklerdir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENKA KÜLTÜRÜ, 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
KAVRAMLARININ 
TÜMÜNÜ KAPSAMLI 
BİR ŞEKİLDE İÇERİYOR. 

#GrowingBetterTogether
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