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ENKA’DA SOSYAL SORUMLULUK

ENKA GÖNÜLLÜLERİ 

2018 yılında, çalışanların toplumsal ve çevresel 
sorunların çözümüne katkı sağlayabilmeleri amacıyla 
kurulan ENKA Gönüllüleri platformu, 2019 yılında 
faaliyetlerini sürdürmüştür. ENKA Gönüllüleri Yürütme 
Kurulu tarafından belirlenen gönüllülük projeleri ile 
ENKA gönüllüleri kendi bilgi ve sosyal becerilerini 
geliştirirken, toplum ve çevre için katma değer yaratmaya 
devam etmişlerdir. 

Tüm ENKA grubu genelinde, gönüllülük projelerinde yer 
almak isteyen çalışanlar için ayda bir gün gönüllülük izni 
hakkı mevcuttur. 

ENKA Gönüllüleri 2019 yılında  toplamda 
yaklaşık 1.200 insan-saat gönüllülük 
faaliyeti yürütmüşlerdir. 

2019 YILI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

ENKA İNŞAAT

GIDA DAĞITIM PROJESİ 

22 Mayıs 2019’da ENKA Gönüllüleri, sokakta yaşayan 
evsiz insanlar hakkında farkındalık oluşturmak, 
temel ihtiyaçlarını sağlamak ve evsizleri topluma geri 
kazandırabilme ve sosyal entegrasyon için çalışmalar 
yapan Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile birlikte 
Taksim’de gıda dağıtımı projesi gerçekleştirmiştir.
Bu projede ENKA Gönüllüleri yalnızca yiyecek 
dağıtmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumdan dışarı 
itilmiş evsiz bireylerin topluma geri kazandırılması adına 
onlarla iletişim kurma fırsatı yakalamışlardır.

MALZEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 

ENKA Gönüllüleri, 26 Temmuz tarihinde Ahtapot 
Gönüllüleri Derneği’nin Malzeme Değerlendirme 
Merkezi’nde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kıyafet, 
ayakkabı, kitap ve oyuncakları tekrar kullanılabilir hale 
getirmek amacıyla ayıklama, temizleme, ütüleme ve 
paketleme işlerini tamamlayıp, koliler halinde yola 
çıkmaya hazır hale getirmişlerdir.

ÇOCUKLAR İÇİN MEKANİK ELLER  

Robotel Türkiye Ekibi, el ve parmak deformasyonu olan 
ve proteze erişimi olmayan çocuklar için gönüllüler 
tarafından 3B yazıcı teknolojisinden faydalanarak 
üretilen ücretsiz mekanik eller sağlamaktadır. ENKA 
Gönüllüleri ile aşamaların koordinasyonu, talep 
toplama, ölçüm, modelleme ve tasarım, 3B yazıcılarla 
üretim, montaj, teslimat ve kontrol dahil tüm süreçlere 
katkıda bulunmasında görev alacak bir kurumsal ekip 
oluşturulmuştur.

Robotel Türkiye Ekibi’nden aldıkları eğitim sonrasında 
gönüllüler örnek bir bilekten el modelinin 3 boyutlu 
yazıcıda basımını yaparak ilk model çalışmalarının 
tamamlamışlardır. İkinci örnek model çalışması olan 
dirsekten model el üzerine olacak olan çalışmaya 
devam edilmektedir. Örnek model çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından ENKA Gönüllüleri, el veya 
parmak protezine ihtiyaç duyan bir çocuğa robotel 
sağlamak için çalışmalar yürütecektir. 

KINALIADA ÇEVRE TEMİZLİĞİ PROJESİ

20 Temmuz 2019 günü, ENKA İnşaat, ENKA Okulları 
ve ENKA Systems şirketlerinden ENKA Gönüllüleri, 
ENKA Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde Ahtapot 
Gönüllüleri Derneği ile işbirliği içerisinde Kınalıada’da 
bir çevre temizliği projesi gerçekleştirmişlerdir. ENKA 
Gönüllüleri yaklaşık 150 kg çöp toplayarak etkili bir çevre 
temizleme projesi tamamlamış ve Kınalıada’da temiz 
bir çevre ortamının oluşturulmasına ve çevre bilincinin 
artırılmasına katkıda bulunmuşlardır.

HEYBELİADA ÇEVRE TEMİZLİĞİ PROJESİ 

Temmuz ayında Kınalıada’da gerçekleştirilen Çevre 
Temizliği Projesi’ne gösterilen yoğun ilginin ardından, 15 
Eylül 2019 tarihinde, ENKA gönüllüleri Heybeliada’da 
ikinci bir çevre temizliği etkinliği gerçekleştirmiştir.  
ENKA İnşaat, ENKA Okulları, ENKA Systems 
şirketlerinden katılan gönüllülere ek olarak, Moskova’da 
bulunan ENKA TC Moskova çalışanı gönüllüler de 
katılmışlardır. Bu etkinlikte ENKA Gönüllüleri yaklaşık 
450 kg atık toplayarak, belediyeye teslim etmişlerdir.
   

GÖRME ENGELLİLER İÇİN KİTAP SESLENDİRME 
PROJESİ

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve 
Eğitim Merkezi – GETEM tarafından oluşturulan çevrimiçi 
kütüphane projesi, görme engellilere erişilebilir bilgi 
sağlamayı amaçlamaktadır. Bu proje Türkiye’de sadece 
400 bin civarında görme engelli insana değil, diğer 
engelleri nedeniyle kaynaklardan yararlanamayan 
insanlara da yardım etmektedir.

ENKA Gönüllüleri bu projede rol alarak, 2019’un Mayıs 
ayından beri güncel olarak mobil uygulama yoluyla 
seçilen kitapları seslendirerek ve kütüphanenin arşivine 
ekleyerek görme engellilere erişim olanağı sağlamaya 
destek olmaktadırlar. 

PLASTİK KAPAK KAMPANYASI

ENKA, 2019 yılının son çeyreğinden itibaren Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ‘nin yürüttüğü Plastik 
Kapak Kampanyası’na destek olmaya başlamıştır. 
Bu kampanyada, toplanan plastik kapakların geri 
dönüşümü sayesinde elde edilecek gelirin tamamı; şu 
anda akülü ve manuel tekerlekli sandalyeye kavuşmayı 
bekleyen binlerce ortopedik engelli bireyin ihtiyaçlarının 
karşılanması için kullanılmaktadır.

KÖY İÇİN KÖPRÜ 

Rusya Federasyonu’nun Nizhnekamsk bölgesinde 
devam eden ENKA projesinde, 750 kişinin yaşamakta 
olduğu Nizhnekamsk’a bağlı Yelantovo köyünde sosyal 
sorumluluk kapsamında yüzer dubalarla yapılan bir 
köprü kurulmuş ve Nizhnekamsk Belediye Başkanı’nın 
katılımıyla halkın kullanımına açılmıştır. Yelantovo köyünü 
ikiye bölen dereyi köprüyle birleştirerek, köy halkı ve 
çocukların diğer yakada bulunan okul ve idari binalara 
daha güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlanmıştır.
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ENKA GRUP ŞİRKETLERİ

ENKA ENERJİ

ENKA Enerji’nin santral genelinde yürütmüş olduğu 
bağış kampanyasıyla Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin ihtiyaç duydukları 
malzemeler temin edilerek, ENKA Enerji gönüllülerinin 
desteği ile okula ulaştırılmıştır. 

ENKA TC

 ENKA TC tarafından, Moskova’da 2016 yılından 
beri bölgedeki yetimhanelerin yöneticileriyle tanışıp 
genel olarak çocukların ve kurumların ihtiyaçlarını, 
onlara hangi konularda yardımcı olabileceğini ve 
doğrudan çocuklara gösterilecek ilgi ve destek içeren 
konu başlıklarını belirlemek üzere çeşitli çalışmalar 
düzenlenmektedir. 2016 yılından beri düzenli olarak 
1 Haziran Çocuk Bayram’ı günü ve 31 Aralık Yeni 
Yıl bayramında yetimhanedeki çocuklar için değişik 
aktiviteler organize edilmekte ve sürpriz hediyeler 
hazırlanmaktadır. 2019 yılında ise “ENKA TC” ve 
“Svyato-Sofiyskiy Sosyal Çocuk Evi” arasında bir 
Sosyal Yardım Sözleşmesi imzalama kararı verilmiştir. 
Çocukların ihtiyaç duydukları en önemli malzemelerin 
karşılanması yıllık yapılacak olan bağış yoluyla 
üstlenilmiş olup, daha önemlisi bugüne kadar yapılan 
tüm organizasyonların sürekliliğinin sağlanması 
ve planlanması ile çocukların her anlamda yalnız 
olmadıklarını göstermek adına özverili bir adım atılmıştır.

 Sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde ENKA TC, 
20 Şubat tarihinde Vernadskogo AVM’nin patronajı 
altında olan Ayasofya Sosyal Bakım Evi’nden 2 engelli kız 
çocuğu ve öğretmenlerini Vernadskogo AVM’sine davet 
ederek, “AVM yöneticiliği” ünvanı ile bir gün boyunca 
çeşitli görevler üstlenmelerini sağlamıştır. Vernadskogo 
AVM direktörü ile toplantı organize edilmiş ve AVM’de 
kurulması planlanan telefon şarj istasyon ünitesinin 
konumu ve dizaynı konusu çocuklarla paylaşılmıştır. 
Toplantı sonunda telefon şarj ünitesinin, çocukların 
seçtiği alana kurulmasına karar verilmiştir.

 Rusya’da huzurevi sakinlerine yardım eden ve Rusya’nın 
30 farklı bölgesinde toplamda 200’den fazla eve hizmet 
desteği sağlayan en büyük sivil toplum kuruluşu olan 
“Starost v Radost” (Old Age Is a Joy) Vakfı ile ENKA TC’nin 
devam ettirdiği iş birliği kapsamında, yeni yılın arifesinde 
ENKA TC tarafından bir “Yeni Yıl Hediyeleri Toplama 
Kampanyası” düzenlenmiştir. ENKA TC, Moskova’daki 
alışveriş merkezlerinde yeni yıl hediyelerinin toplanması 
için bir platform kurarak, kampanyaya dair bilgileri ve 
hediye toplama adres noktalarını sosyal medyada yaygın 
olarak duyurulmasını sağlamıştır. Evlerinden getirdikleri 
ve alışveriş merkezlerinden aldıkları hediyeleri getiren 
ziyaretçiler sayesinde yeni yıl arifesinde 600’den fazla 
huzurevi sakini yeni yıl hediyesi alma fırsatı elde etmiştir. 
Ayrıca, huzurevlerinde kullanılmak üzere kişisel hijyen 
ürünleri, ev eşyaları da kampanya dahilinde toplanmıştır. 

CCI 

CCI çalışanları tarafından çocuk esirgeme kurumu 
için toplanan bağışlar ENKA TC ile ortak olarak 
yürütülen etkinlik sayesinde ilgili yerlere ulaştırılmıştır. 
Ayrıca, çalışanlar Bilgi Günü kapsamında düşük 
gelirli aile çocuklarının yeni eğitim ve öğretim yılına 
hazırlanmasına destek olan yardım etkinliğinde de yer 
almışlardır.
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ENKA’nın 2027 yılı için belirlediği Sürdürülebilirlik Hedefleri’nin “Toplumu Kalkındırmak” bölümüne ilişkin 
2018 ve 2019 yılları performansı, aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.
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ENKA Vakfı tarafından gerçekleştirilen toplumsal yatırım 
bütçesini, 2027 yılı itibarıyla %20 oranında arttıracağız.

Toplumsal yatırım bütçesi %21 artış ile
64,7 milyon TL

Toplumsal yatırım bütçesi %17 artış ile 
75,57 milyon TL

ENKA İnşaat olarak gerçekleştireceğimiz projelerin, proje 
süreleri boyunca en az 2 sosyal sorumluluk projesi 
gerçekleştirmesini hedefliyoruz. 

Sağlandı Sağlandı

ENKA Grubu içerisinde, sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten 
STK ve diğer organizasyonlar ile her yıl en az 5 iş birliği 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

TEİD, SKD, Ahtapot Gönüllüleri Derneği, TEMA, 
Ege Orman Vakfı, Çorbada Tuzun Olsun, 
TİDER ve ENKA Okulları’nın iş birlikleri

TEİD, SKD, Ahtapot Gönüllüleri Derneği, 
Çorbada Tuzun Olsun, ÖSGD, 

Robotel Türkiye Derneği, TOFD, GETEM, 
“Starost v Radost” (Old Age Is a Joy) Vakfı ve 

ENKA Okulları’nın iş birlikleri

Sürdürülebilirlik çalışmalarını yaygınlaştırmak ve mühendislik 
mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla öğrenci 
topluluklarına her yıl en az 2 sponsorluk sağlayarak destek 
olmayı hedefliyoruz. 

İTÜ Civilcon, ODTÜ BEST, ODTÜ ve 
Boğaziçi kariyer günleri

ODTÜ IEEE WiE Camp, ODTÜ CESummit, 
İTÜ Kariyer Zirvesi

Gönüllülük projeleri geliştirmek ve toplumda yaygınlaştırmak 
amacıyla her yıl en az 5 gönüllülük projesi yürütülmeyi 
hedefliyoruz.

TEMA Gönüllü Koşusu, Ahtapot Gönüllüleri 
MDM Projesi, Moskova Bakım Evi Ziyareti, 

TAIF Projesi Kuş Yuvaları ve 
ENKA Okulları çeşitli projeleri

Gıda Dağıtım Projesi, Çocuklar için
Mekanik Eller Projesi, Kapak Toplama Projesi,

Kınalıada ve Heybeliada Çevre Temizleme Etkinlikleri,
Görme Engelliler İçin Kitap Seslendirme Projesi,

Ahtapot Gönüllüleri MDM Projesi,
Svyato-Sofiyskiy Sosyal Çocuk Evi ile Yürütülen Etkinlikler,

Yaşlılar için Yeni Yıl Hediyeleri Toplama Kampanyası

2027 yılında, çeşitli sektör ve toplulukların katılımlarıyla 
gerçekleştirilecek, sürdürülebilirlik temalı “ENKA Sürdürülebilirlik 
Kongresi” düzenlemeyi hedefliyoruz.

2027 Sürdürülebilirlik Hedefi 2027 Sürdürülebilirlik Hedefi

ENKA Okulları’nın çevrelerindeki devlet okullarından her yıl 
en az 1 tanesiyle sürdürülebilirlik faaliyetleri veya eğitimleri 
konularında proje ortaklığı gerçekleştireceğiz. 

Sağlandı Sağlandı

Devlet okulu öğretmenlerinin katılımına açık “ENKA Okulları 
İlkbahar Öğretmenler Sempozyumu” katılımcı sayısının 
2027 yılına kadar %10 oranında arttırılmasını hedefliyoruz. 

518’den 550 kişiye çıkarak %6,17
oranında artış sağlanmıştır.

Toplam Katılımcı Sayısı:
385


