
ENKA’DA SOSYAL SORUMLULUK

ENKA GÖNÜLLÜLERİ

ENKA Gönüllüleri, Kahramanmaraşlı Öğrenciler 
için Çalışıyorlar! 
ENKA Gönüllüleri, 17-18 Kasım tarihlerinde Ahtapot 
Gönüllüleri Derneği’nin Malzeme Değerlendirme 
Merkezi’nde, iki gün boyunca Kahramanmaraş’ta 
bulunan ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencileri 
için ikinci el kıyafet, ayakkabı, kitap ve oyuncakları 
tekrar kullanılabilir hale getirmek amacıyla ayıklama, 
temizleme, ütüleme ve paketleme işlerini tamamlayıp, 
koliler halinde yola çıkmaya hazır hale getirdiler. 
Sonrasında ENKA Gönüllüleri 5 Aralık Dünya 
Gönüllüler gününde, Ahtapot Gönüllüleri Derneği ile 
beraber, hazırladıkları ve ENKA Pazarlama tarafından 
Kahramanmaraş’a ulaştırılan kıyafet, ayakkabı, 
oyuncak ve kitapları ve yanlarında getirdikleri kırtasiye 
malzemelerini dağıtmak üzere Afşin Kahramanmaraş’a 
gittiler ve ilkokul öğrencileriyle tanıştılar

Dünya Saati Etkinliği
Dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 
2007 yılından bu yana Dünya Doğayı Koruma Vakfı 
(WWF) tarafından organize edilen, günümüze kadar 
135 ülkeden 2 milyar insanın katıldığı ve dünyanın en 
büyük çevre hareketi olarak kabul edilen Dünya Saati 
Etkinliği’ne Türkiye’den ENKA İnşaat İstanbul Merkez 
Ofis Binaları, Cimtas Boru, Çimtaş Çelik, Çimtaş Hassas 
İşleme; Rusya’dan ENKA TC, MKH, OMKH, MOSENKA 
Binaları, Naberezhnaya Tower ve Paveletskaya Plaza, 
24 Mart 2018 günü 20:30-21:30 arası bir saatliğine 
ışıklarını kapatarak destek olmuştur.

ENKA GRUP ŞİRKETLERİ

Çimtaş
• Çimtaş Grup 15 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde 

JCI (Genç Lider ve Girişimciler Derneği) ile Sivil 
Yaşam Derneği tarafından düzenlenen ve özel 
sektör çalışanlarının da katılımı ile gerçekleşen çevre 
temizliği etkinliğine dahil olarak Dağyenice Göleti 
çevresinin çöplerden arındırılmasına destek vermiştir. 
Küresel atık problemine karşı bir araya gelerek çevre 
temizliği konusundaki farkındalığın geniş kitlelere 
yayılımını hedefleyen toplam 103 kişinin katıldığı 
etkinlikte gönüllü olarak yer alan Çimtaş çalışanları, 
570 kg atığın toplanmasına katkı sağlamıştır.

• Çimtaş gönüllü çalışanları Gemlik Çınar 
İlkokulu’nda okuyan çocukların daha iyi şartlarda 
eğitim almalarına katkı sağlamak amacıyla sınıf 
ve okul duvarlarını boyamış, aynı zamanda okul 
kütüphanesine kitap hediye etmiştir. 

• Çimtaş Grup şirketleri 2018 First Robotic 
Competition Regional’da büyük bir başarıya imza 
atarak Robot Yarışmaları Dünya Şampiyonası’na 
katılmaya hak kazanan ENKA Okulları Robotik 
Takımı’na sponsor olarak destek olmuştur. 

ENKA OKULLARI

ENKA Okulları Adapazarı 
• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TUBİSAD, PTT 

ve TEGV ortaklığında sürdürülen “Atma Bağışla 
Projesi” kapsamında ENKA Okulları Adapazarı’nda 
öğrenciler, elektronik atıkları TEGV’e ulaştırmıştır.

• ENKA Okulları Adapazarı, 2018 yılı içerisinde Ballı 
Çörek Kafeteryası’nda okul içerisinde satışlar yaparak 
elde edilen geliri Kanserder’e bağışlamıştır.

• ENKA Okulları Adapazarı Sosyal Ben Akademi 
Kulübü, Devlet Okullarında Sosyal Sorumluluk 
projeleri kapsamında çeşitli ilkokul ve ortaokullarda, 

‘Birlikte Eğleniyoruz’ etkinliği dahilinde Özel 
Sevgi Çiçeği Rehabilitasyon Merkezi’nde saha 
çalışması yapmıştır.

• ENKA Okulları Adapazarı “Kodlama Çalışması” 
etkinliği kapsamında, üst sınıf öğrenciler eğitimde 
eşitlik ilkesi ile küçük yaş grubu öğrencilere 
kodlama ile ilgili eğitim vermiştir.

• ENKA Okulları Adapazarı’nda gerçekleştirilen 
“Adapazarı ENKA MUN Konferansı” ile 
katılımcılara ADNEMUN kulübü öğrencileri 
liderliğinde “İnsan Hakları”, “Siyasi Çatışma”, 
“Silahsızlanma” küresel sorunlar üzerinde 
düşünme, çözüm önerileri üretme ve bu önerileri 
İngilizce olarak tartışma imkânı sunulmaktadır.

ENKA Okulları İstanbul 
• Galip Deniz Ortaokulu’nda ENKA Okulları 

İstanbul gönüllü öğrencileri ve öğretmenleri ile 
gerçekleştirilen yaz okulu projesi kapsamında, 
öğrencilere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri, küresel ısınma, enerji 
tüketimi, atıkların değerlendirilmesi, insan hakları 
gibi konularda bilgiler verilmiştir. 

• ENKA Okulları İstanbul, 23-26 Kasım tarihlerinde 
Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na ev 
sahipliği yaparak 6. ENIMUN Konferansı’nı 
gerçekleştirmiş ve 400 öğrenci ağırlamıştır. Bu 
yıl, teması “Dünya Krizde: Büyütmek veya Uyum 
Sağlamak” olarak belirlenen konferansta ülkenin 
her yerinden katılan öğrencilere özgüvenlerini, 
analitik becerilerini, küresel bilinçlerini ve güncel 
olaylarla alakalı farkındalıklarını artıran etkinlikler 
düzenlenmiştir.

• ENKA Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, SosyalBen 
Derneği iş birliğiyle Çocuk Hakları bilincini 
geliştirme konusunda etkinlik yapılmıştır. 

• Öğretmen Ağı 45 öğretmenle birlikte ENKA 
Okullarında “Öğretmenden Öğretmene: 
Düşünen Öğretmenden Düşünen Öğrenciye” 
konusunda bir çalıştay gerçekleştirmiştir. 
Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve 
farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya 
gelerek güçlendiği bir paylaşım ve iş birliği ağıdır. 
Eğitim Reformu Girişimi’nin kolaylaştırıcılığını 
üstlendiği Öğretmen Ağı, Türkiye’de, eğitim 
alanında faaliyet gösteren öncü 6 Vakıf; Anne 
Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, 
ENKA Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve 
Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenmektedir.

ENKA’da 2018 yılında çalışanlarla birlikte toplumsal ve 
çevresel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla 
ENKA Gönüllüleri platformu kurulmuştur. Eylül ayında 
yayınlanan ENKA Gönüllüleri El Kitabı ile birlikte 
ENKA Gönüllüleri Yürütme Kurulu oluşturulmuş ve tüm 
ENKA grubu genelinde, gönüllülük projelerinde yer 
almak isteyen çalışanlara ayda bir gün gönüllülük izni 
hakkı sağlanmıştır.

Çalışan gönüllülüğü uygulamaları sayesinde çalışanlar 
toplum ve çevre için katma değer üretmekte, kendi 
kişisel bilgi ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı 
yakalamaktadırlar. ENKA Gönüllüleri 2018 yılında 
1.200 insan-saatin üzerinde gönüllülük faaliyeti 
gerçekleştirmiştir.

Tema Vakfı’na Destek Olmak İçin 40. Vodafone 
İstanbul Maratonu 
ENKA ve iştirakleri 2018 yılında, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından “Sağlık 
için Koş” temasıyla düzenlenen 40. İstanbul Maratonu’na 
katılmıştır.

ENKA takımı ile toplam 747 bağışçıya ulaşılarak 45.000 
TL bağış toplanmış, toplanan bağışlar “TEMA Vakfı Ağaç 
Kardeşliği Projesi” kapsamında çocukların doğa eğitim 
programına katılımı ve “Çocuklar Hatıra Ormanları”nın 
oluşturulması ile erozyonla mücadelede kullanılmıştır.

ENKA TAIF Projesi / Sosyal Sorumluluk Etkinliği
Rusya / Tataristan’ın Kazan şehrinde bulunan ENKA’nın 
“TAIF İş Merkezi” proje ekibi, çocuklarla birlikte 11 kuş 
yuvası yapıp, 159 no’lu okul ve “Alenkiy Tsvetochek” 
anaokulu bahçelerine astılar.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününde Moskova 
Sosyal Sorumluluk Projesi
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde ENKA Moskova 
Gayrimenkul çalışanları bakıma muhtaç yaşlıların 
ihtiyaçlarını karşılamak için bağış kampanyası 
düzenlediler. Tansiyon ölçer, çarşaf, atkı, eldiven, çorap, 
bisküvi, özel temizlik malzemeleri vb. malzemeleri 
almak için bağışlar ofislerin girişlerindeki kutularda 
toplandı. Toplanan bağışların bir kısmı, çalışanlar 
tarafından Moskova bölgesinde bulunan Vereya 
Bakım Hastanesi’nde yaşlılar için düzenlenen yılbaşı 
kutlamasında dağıtıldı. Bir kısmı ise Vernadskogo 
AVM’nin yönetimi altında bulunan Kutsal-Sofya 
(Ayasofya) Engelli Çocuklar Yurdu’na yapılan ziyaret 
sırasında Noel Baba tarafından 22 çocuğa yemek ve 
hediye olarak verildi.
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• Türkiye’de ilik nakli hakkında farkındalık yaratmak ve 
ilik bağışını desteklemek amacıyla başlayan ENKA İyilik 
Projesi’nin ismi, Alp Şen’in iyİLİK yolculuğuna olan 
inancını ve adanmışlığını yaşatmak için, Alp Şen iyİLİK 
Projesi olarak değiştirilmiştir. ENKA gönüllü öğrencileri 
tarafından yürütülen proje, lösemi ve anemi gibi kan 
hastalıklarının tedavisinin ağır evrelerinde başvurulan 
kemik iliği nakli için farkındalık yaratmak ve daha fazla ilik 
bağışçısına ulaşmayı amaçlamaktadır. 

• ENKA Lisesi öğrencilerinin Rotary Kulübü’nün genç nesil 
kolu olarak oluşturulan ve tamamen gönüllülük üzerine 
dayanan ENKAinteract ile öğrencilerin ulaşabildikleri her 
yere yardım ve destek götürmesi ve böylelikle yardım ve 
destek ağının genişlemesi amaçlanmaktadır.

• Nepal Projesi kapsamında, öğrenciler her yıl kırsal köy 
okullarında gönüllü eğitim vererek fiziksel gelişime katkı 
sağlamak için Nepal’e seyahat etmektedirler. Ayrıca, 
proje ile Nepalli kadınların el sanatlarını ENKA Kermes’te 
satmalarına yardımcı olunmakta, böylece Nepalli 
kadınların ev ölçekli üretimleri de desteklenmektedir. 

• 2014 yılından beri Permakültür ilkeleri doğrultusunda 
kısıtlı alanlarda maksimum verim elde etmeyi ve 
biyoçeşitliliğin artırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen 
ENKA Permakültür Kulübü, yağmur sularının akıp 
gitmesini engelleyerek hem sulama amaçlı kullanılması, 
hem de yeraltı kaynaklarını destekleyecek şekilde 
toplanması için tasarımlar yapmaktadır. Ayrıca, 
kulüp faaliyetleri kapsamında atık malzemelerden 
basit el becerisi gerektiren küçük ve işlevsel seralar 
oluşturulmakta, organik atıklardan toprağın içine gömülen 
kovalarda kompost yapılmakta ve oluşturulan kompost 
ENKAbostan’da kullanılmaktadır. ENKAbostan’da yerel ve 
atalık tohum kullanarak 50’ye yakın ürün üretilmiştir. 

ENKA Okulları İstanbul Sosyal Sorumluluk Projeleri hakkında 
detaylı bilgi için: https://www.enka.k12.tr/istanbul/tr/sosyal-
sorumluluk/ 

ENKA Okulları Kocaeli 
• ENKA Okulları Kocaeli, Dilovası Makine İhtisas OSB 

sınırları içinde bulunan Hatıra Ormanı’na kabuklu yemiş 
içeren bitkilerin dikilmesi ile ilgili çalışmalar yürütmüştür.

• ENKA Okulları Kocaeli, topluma sürdürülebilir fayda 
sağlayacak TÜBİTAK projeleri geliştirmiştir. Bu 
projelerden bazıları; Karbon Bazlı Şeritlerin Manyetik 
Kirliliği Azaltıcı Rolü, Odaklanmış Güneş Enerjisi ile 
Elektrik ve Sıcak Su Üretim Sistemi, Sentetik Kimyasal 
İçeren Bulaşık Deterjanlarına Organik Çözüm, Yer Fıstığı 
Zarı Kullanarak Boyar Maddeleri Absorbe Eden Su Filtresi 
projeleridir.

• WWF ile birlikte ENKA Okulları Kocaeli kampüsünde 
hayvan evlat edinme kampanyası gerçekleştirilmiştir.

SORUMLU ŞİRKET HEDEF 2018 PERFORMANSI

ENKA İNŞAAT
ENKA İnşaat olarak gerçekleştireceğimiz projelerin, 

proje süreleri boyunca en az 2 sosyal sorumluluk 
projesi gerçekleştirilmesini hedefliyoruz.

Sağlandı

ENKA VAKFI
ENKA Vakfı tarafından gerçekleştirilen toplumsal 
yatırım bütçesini, 2027 yılı itibarıyla %20 oranında 

artıracağız.

2018 yılında toplumsal yatırım bütçesi 
%21 artırılarak 64,7 milyon TL gönüllü 
toplumsal yatırım gerçekleştirilmiştir.

ENKA GRUBU

ENKA Grubu içerisinde, sürdürülebilirlik çalışmaları 
yürüten STK ve diğer organizasyonlar ile her yıl en az 

5 iş birliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

TEİD, SKD, Ahtapot Gönüllüleri, TEMA, 
Ege Orman Vakfı, Çorbada Tuzun Olsun, 
TİDER 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

Gönüllülük projeleri geliştirmek ve toplumda 
yaygınlaştırmak amacıyla 2027 yılına kadar her yıl en 

az 5 gönüllülük projesi yürütmeyi hedefliyoruz.

TEMA Gönüllü Koşusu, Ahtapot 
Gönüllüleri MDM Projesi, Moskova Bakım 
Evi Ziyareti, TAIF Projesi Kuş Yuvaları ve 

ENKA Okulları çeşitli projeleri

2027 yılında, çeşitli sektör ve toplulukların 
katılımlarıyla gerçekleştirilecek, sürdürülebilirlik 

temalı “ENKA Sürdürülebilirlik Kongresi” düzenlemeyi 
hedefliyoruz.

2027 Sürdürülebilirlik Hedefi

ENKA OKULLARI

ENKA Okulları’nın çevrelerindeki devlet okullarından 
her yıl en az 1 tanesiyle sürdürülebilirlik faaliyetleri 

veya eğitimleri konularında proje ortaklığı 
gerçekleştireceğiz.

Sağlandı

Devlet okulu öğretmenlerinin katılımına açık “ENKA 
Okulları İlkbahar Öğretmenler Sempozyumu” 

katılımcı sayısının 2027 yılına kadar %10 oranında 
artırılmasını hedefliyoruz.

Raporlama yılında katılımcı sayısı 
518’den 550 kişiye çıkarak %6,17 

oranında artış sağlanmıştır.

• Kocaeli ENKA Teknik Lisesi öğrencileri tarafından 
üretilen atık pil toplama makinesi okul kampüsünde 
kullanılmakta ve diğer ENKA okullarında da 
yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 

• ENKA Okulları Kocaeli Sinema kulübü öğrencileri 
buluşmada tanıştıkları Kocaeli AHBAP üyeleri ile sokak 
hayvanları için ortak bir film projesi üzerine çalışmaya 
başlamıştır.

• FRC Robot kulübü öğrencileri sürdürülebilirlik 
buluşmasında yer alarak sürdürülebilirlik ile ilgili kurum 
ve kişilerle iletişime geçmek konusunda deneyim 
kazanmıştır.

ENKA Okulları Kocaeli Sosyal Sorumluluk Projeleri 
hakkında detaylı bilgi için: https://www.enka.k12.tr/kocaeli/
okulda-yasam/sosyal-sorumluluk/

2027 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ
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ENKA yönetimi ve sorumlu çalışanları, kurumsal sosyal 
sorumluluğa büyük önem vermektedir. ENKA sosyal 

sorumluluk projeleri kapsamında, St. Sophia Sosyal Bakım 
Evi çocuklarını desteklemek için hayırseverlik etkinlikleri 

düzenlemekte, yerel toplumlarla çalışarak kuruluşumuza bilgi 
desteği sağlamakta, çocuklar için etkinlikler düzenlemekte ve 

gönüllü çalışanları ile çocuklarımızı ziyaret etmektedir.

ENKA TC’nin çocuklarımızın yaşamlarına katkısını çok takdir 
ediyor, şirketin yönetimini ve çalışanlarını arkadaşlarımız 
olarak görüyoruz. ENKA TC çalışanları profesyonel olduğu 

kadar, insani ve sosyal odaklı kişilerdir ve çalışanların 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projeleri’ni yalnızca 
bir taahhüt olarak görmemeleri, aynı zamanda yaratıcı 

bir yaklaşım ile dünyayı daha iyi hale getirme arzusuyla 
yürütmeleri bunun bir göstergesidir. 

ENKA ile iş birliğimiz 2016 yılında, ENKA TC alışveriş merkezi 
yönetimi adına bir şirket çalışanının, olası iş birlikleri hakkında 

konuşmak üzere bizimle iletişime geçmesiyle başladı. 
İlk olarak ENKA TC ile 1 Haziran Uluslararası Çocuk Bayramı 

kapsamında ortak bir yardım etkinliği düzenledik. 4 hafta 
süren etkinliğin konsepti, Kapitoly Vernadskogo Alışveriş 

Merkezi ziyaretçilerinin, yerel toplumlarla iletişim seviyesini 
artırması ve Sosyal Bakım Evi’ndeki özel çocuklar için gereken 
yazlık eşyaları toplama sürecine dahil olmalarıydı. Sonrasında 

ENKA TC, çocuklarımızın yaşamında aktif rol almaya başladı 
ve çocuklar için gereken etkinlikleri gerçekleştirirken belirli 

bir kalite seviyesini sağlamamıza yardımcı oldu. Ayrıca 
kurumumuzun iki çocuğuna profesyonel oryantasyonda 

yardımcı olan ENKA personeli, çocuklarla ortak master 
derslerine katıldı.

Bize göre ENKA TC, kurumsal sosyal sorumluluk 
stratejisinin uygulanmasına yönelik bireysel ve yaratıcı 
bir yaklaşımla öne çıkmaktadır. Şirket çalışanları, sosyal 

odaklı projelerin uygulanmasının her aşamasında yüksek 
düzeyde profesyonellik göstermektedir ve en önemlisi tüm 

toplantılarımıza düzenli olarak katılmaktadırlar. Ayrıca 
ENKA TC’yi diğer firmalardan ayıran bir diğer özellik de, 

çalışanların ve yöneticilerin çocukların kişisel yaşamlarına da 
dahil olmalarıdır.

Svetlana Babintseva 
St. Sophia Sosyal Bakım Evi Yöneticisi

“ENKA TC ÇALIŞANLARI KSS PROJELERİNİ 
DÜNYAYI DAHA İYİ HALE GETİRME 

ARZUSUYLA YÜRÜTÜYOR.”PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ




