
SOSYOEKONOMİK ETKİLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

ENKA tüm projelerini gerçekleştirilecekleri coğrafyalarda 
yaratabilecekleri potansiyel etkileri üzerinden 
değerlendirmektedir. ENKA’nın sürdürülebilirlik yaklaşımı 
doğrultusunda ve sürdürülebilirlik stratejisinin temel 
bileşenleri İşi İyi ve Doğru Yapmak, Çalışana Değer Vermek, 
Toplumu Kalkındırmak ve Çevresel Etkiyi Azaltmak başlıkları 
özelinde yapılan bu değerlendirmeler, yatırım projelerinde 
proje karar aşamasında, müteahhitlik faaliyetlerinde ise iş 
alınmadan önce kapsamlı olarak gerçekleştirilmektedir. 

İşi iyi ve doğru yapma ilkesi doğrultusunda, yapılacak 
işin yeri ve içeriğinden bağımsız olarak ENKA kalitesi 
dünyanın her noktasında aynı şekilde korunmakta ve 
düzgün bir risk yönetimi, sorumlu yönetim anlayışı, 
etkin liderlik, sağlam tedarik zinciri ve her kademede 
paydaşların bilinçlendirilmesine dayalı bir iş yapış şekli 
benimsenmektedir. Etik, şeffaf ve insan haklarına uygun 
iş yapma biçimi doğrultusunda ENKA, tüm projelerini 
bu konularda olası riskler üzerinden değerlendirmekte ve 
proje ilerleme planlarını bu değerlendirmelerin sonucunda 
oluşturmaktadır. 

ENKA, gerçekleştireceği tüm projelerin çevresel etkilerini 
mümkün olan en az seviyede tutabilmek adına Çevre Etki 
Değerlendirme çalışmalarını konusunda uzman firmalar 
vasıtasıyla hazırlamaktadır. Hazırlanan bu çalışmaların, proje 
öncesinde ve süresince faaliyete geçirilebilmesi için kurumsal 
ve proje bazında çevre mühendislerinden oluşan ekipler 
kurulmaktadır. Projelerin mobilizasyon süreçleri öncesinde 
atık yönetim planları oluşturulmakta, şantiye kurulumları bu 
doğrultuda gerçekleştirilmektedir. 

ENKA’nın tasarım ve mühendislik ekipleri yine Çevresel Etkiyi 
Azaltmak ilkesi doğrultusunda tüm tasarım çalışmalarını 
malzeme ve enerji verimliliğini maksimum düzeyde tutacak 
şekilde yürütmekte ve proje şartnameleri ve yönetmeliklerin 
izin verdiği ölçüde doğa ve çalışan sağlığı üzerinde olumsuz 
etkileri en az olan malzemeleri tercih etmektedirler.

YAPILACAK YATIRIM VEYA MÜTEAHHITLIK FAALIYETININ PROJENIN 
YAPILACAĞI BÖLGEDEKI TOPLUMLAR ÜZERINDEKI OLUMLU VE 

OLUMSUZ ETKILERI ILE BU ETKILERIN ENKA TARAFINDAN NASIL 
YÖNETILECEĞI DETAYLI OLARAK TAHLIL EDILMEKTEDIR. 

Bir projenin başarıya ulaşmasının en önemli yolunun 
projenin yapılacağı coğrafyadaki toplumlar tarafından 
kabul görmesi ve yaratacağı olanaklarla bu toplumların 
refahına katkı sağlaması olduğuna inanan ENKA, hiç 
bir zaman ödün vermediği tüm çalışanlarına değer 
verme ilkesini, çalışılan bölgelerdeki toplumların 
kalkınması stratejisi ile harmanlayarak başarıya ulaşmayı 
hedeflemektedir.

ENKA bütün faaliyetlerinden önce, faaliyete özgü 
çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi yapmaktadır. 
Bu değerlendirmelerde, etkiler cinsiyete göre farklılık 
gösterecekse, cinsiyet etki değerlendirmeleri de göz 
önünde bulundurulur. İlgili sonuçlara dayanarak çevre 
ve sosyal etki yönetim planları oluşturulmakta ve 
uygulanmaktadır.

ENKA’nın çevre ve sosyal etki yönetim planları 
kapsamındaki önceliği olumsuz etkinin oluşmadan 
ortadan kaldırılmasıdır. Bunun mümkün olmadığı 
durumlarda; etkiyi azaltmak, izole etmek ve 
mühendislik önlemleri almak gibi farklı çözümler 
uygulanmaktadır. Paydaşların bilgilendirilmesi ve 
farkındalıklarının artırılması amacıyla düzenli toplantılar 
ve eğitimler düzenlenmektedir. Bunlara örnek olarak, 
iş sağlığı ve güvenliği komite toplantıları, yerel okul 
yöneticileri ile toplantılar, yerel yerleşim birimleri 
yöneticileri ile toplantılar, okul öğrencilerine verilen 
eğitimler gösterilebilir.

Paydaşların sisteme katkılarını sağlayabilmek ve sürekli 
iyileştirme devamlılığı için bir geri bildirim - şikâyet 
prosedürü oluşturulmakta ve paydaşların kullanımına 
sunulmaktadır. Yapılan geri bildirimler ve şikâyetler ilgili 
prosedürde tanımlanan şekilde ele alınmaktadır.

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.

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. 
2018 yılında ENKA faaliyetleri kapsamında herhangi bir 
yeniden iskân süreci yaşanmamıştır.

ENKA’nın 2018 yılında sözleşmesini imzaladığı 
Namakhvani Cascade HES Projesi, Gürcistan’da 
Rioni Nehri üzerinde art arda inşa edilecek iki ayrı 
hidroelektrik santralinden oluşmaktadır. Yatırımcı 
tarafından barajın yapımı için belirlenen bölgede 
bulunan yerleşim alanları su altında kalma riski 
taşımakta ve bu yerleşim alanlarının Gürcistan 
Hükümeti’nin belirttiği uygun bir bölgeye 
taşınması ihtimali bulunmaktadır. ENKA, belirtilen 
bu bölgelerde yeni yerleşim alanları tasarlamak 
üzere çalışmalara başlamıştır. ENKA’nın Tasarım 
Merkezi’nde faaliyet gösteren Mimari Proje Grubu, 
gündelik ve geleneksel yaşam koşullarına uygun ve 
ihtiyaçları karşılayabilecek; boyutları 65 m² ile 
161 m² arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 
köy evleri tasarlamıştır.

Bu evlerin tasarımı sırasında iklim koşulları göz 
önünde bulundurulmuş ve yoğun yağış olan 
bir bölgede olmaları sebebiyle evlerin araziye 
oturumunda subasman seviyeleri dikkate 
alınmıştır. Doğal ışıktan ve havalandırmadan 
azami faydalanabilmek için cephe hareketleri ve 
pencere boyutlandırmalarına önem verilmiştir. Köy 
evlerinin çatısı, arazi oturumuna göre güney ve 
batı tarafında konsollaşarak yaz aylarında etkili bir 
güneşten korunma sağlayıp pasif enerji uygulaması 
yapılmış ve cephede 10 cm ısı yalıtımı kullanılarak 
ısı kayıplarının önüne geçilmiş, enerji tasarrufu 
hedeflenmiştir. Bu evlerin planları oluşturulurken, 
yerel halkın gündelik yaşam koşulları göz önünde 
bulundurularak girişte çeşitli fonksiyonları bir 
arada bulunduran açık bir oturma alanı ve bu 
fonksiyondan dağılan diğer yaşam alanları 
tasarlanmış ve yerel mimariye uygun olacak şekilde 
cephelerde ahşap oymacılığı ve süslemelerden 
esinlenen tasarımlar tercih edilmiştir.
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Gürcistan’da devam eden SCPX projesinde yapılan 
etki değerlendirmeleri sonucunda, konum ve 
yapılan iş itibarıyla çevreye ve civar topluluklara risk 
yaratabilecek etkilerin başlıcaları doğal hayata etki, 
geçim kaynağı olan çiftçilik ve arıcılık mesleklerine 
etki, trafik kazası riski, çevresel toz, gürültü ve 
titreşim etkisi ve yangın riski olarak belirlenmiştir. 
Civar köyler bahsedilen bu potansiyel etkiler 
çerçevesinde yakından takip edilmiştir. Bu projenin 
CSG-2 sahasının etki bölgesinde bulunan ve arıcılık 
faaliyeti yürüten bir yönetici tarafından, bal üretim 
miktarlarının azaldığına dair bir geri bildirim proje 
yönetimi ile paylaşılmıştır. Bu bilginin paylaşılmasını 

takiben proje ekibi, Gürcistan Arıcılar Birliği uzmanları 
ile birlikte çalışarak araştırma ve değerlendirme 
yapmış ve üretilen balın içeriğinde olması gereken 
değerlerin üzerinde bir toz miktarı tespit edilince ilgili 
arıcılık faaliyetleri projenin etki alanının dışında bir 
bölgeye taşınmıştır. Bu durumdan oluşan zarar ENKA 
tarafından karşılanmış ve ileride yaşanabilecek olası 
toz etkilerine karşı araçlar için daha katı hız limitleri ve 
toza karşı sulama yöntemleri bölgede uygulanmaya 
başlanmıştır. Ayrıca proje tarafından, arıcılık faaliyeti 
yürütülen bölgelere gerçekleştirilen ziyaretlerin sıklığı 
artırılarak, olası başka vakaların önüne geçmek için 
kontrol mekanizmaları kurulmuştur.

Rusya’da 2018 yılında tamamlanan Kaşirskaya Çok 
Amaçlı Alışveriş Merkezi ve yapımı devam eden 
TAIF İş Merkezi projelerinde, bu projelerin şehir 
merkezinde olmasından dolayı civar toplulukları 
ilgilendiren riskler farklı bir boyutta olmuştur. Tespit 
edilen riskler trafik kazalarının artması, malzeme 
düşmesi sebebiyle kamuya zarar verme, çevresel 
toz, gürültü ve titreşim ve oluşabilecek bir yangından 
dolayı çevre binalara ve topluluklara zarar verilmesi 
olarak belirlenmiştir. Alınan önlemler sayesinde

2018 yılında bu projelerde negatif etki yaratacak 
herhangi bir durum yaşanmamıştır. 2018 yılında 
Kaşirskaya Çok Amaçlı Alışveriş Merkezi işletmeye 
açıldıktan sonra, tesisin çevresinde yaşayanlar 
tarafından “media facade” aydınlatmasının fazla 
olduğu ve uyku düzenlerini etkilediği yönünde 
şikâyetler paylaşılmıştır. Bunun üzerine, AVM 
yönetimi tarafından “media facade” (medya cephesi) 
çalışma saatleri ve ışık şiddeti optimize edilerek, 
şikâyet bildirimi yapan ilgili taraflara bilgi verilmiştir.

Kaşirskaya Çok Amaçlı Alışveriş Merkezi 

ENKA VAKFI

1983 yılında kurulan ENKA Vakfı, spor, eğitim ve kültür 
sanat ile iç içe bir ortamda eğitilmiş, çağdaş, üreten, 
sorgulayan ve potansiyelini ortaya çıkartan bireyler 
yetiştirme misyonu ile Türk gençliğini spora yönlendirerek 

sporu hayatlarının bir parçası haline getirmekte; yetenekli 
gençlerin sportif potansiyellerini bilimsel yöntemlerle 
ortaya çıkartıp eğiterek uluslararası alanda başarılı 
sonuçlara imza atacak şampiyonlar yetiştirmektedir.

ENKA SPOR KULÜBÜ

“Gelecek Gençlerindir” sloganı ile yola çıkan ENKA Spor 
Kulübü, kulüp takımları ve spor okullarında uygulanan kaliteli 
eğitim sistemi ile binlerce çocuğun fikren ve bedenen üstün 
özelliklerle donatılması için çalışmakta ve Türk sporuna pek 
çok genç yetenek kazandırmaktadır. 

ENKA Spor Kulübü, sahip olduğu güçlü potansiyel kaynağı, 
1.300 lisanslı sporcusu ve branşlarında uzman 87 antrenörü 
ile faaliyet gösterdiği spor branşlarının ulusal ve uluslararası 
müsabakalarına hazırlanmakta ve katılım sağlamaktadır. 
2018 yılında ENKA Spor Kulübü sporcuları katıldığı ulusal ve 
uluslararası müsabakalarda 194 kupa ve madalyanın sahibi 
olurken, çeşitli dallarda 88 rekor kırmıştır.

ENKA Spor Kulübü gerek altyapıda gerçekleştirdiği 
çalışmalarla Türk sporuna kazandırdığı yetenekler, gerekse 
üstyapısıyla dünya çapında elde ettiği başarılarla, Türkiye’nin 
lokomotif spor kulüpleri arasında yer almaktadır. 

Yaklaşık 860 sporcu adayı genç ENKA Ailesi içinde 
geleceğin şampiyonları olmak için yetiştirilmektedir.

ENKA Vakfı

1.300 
Lisanslı Sporcu

194 
Kupa ve Madalya

88 Rekor
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