
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.
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