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ÇEVRE YÖNETİMİ
ENKA, FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN “ÇEVRESEL ETKİYİ AZALTMAK” KONUSUNDAKİ 
TAAHHÜDÜNÜ ÇEVRE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI VE POLİTİKASI ARACILIĞI İLE KAMUOYUNA 
AÇIK BİR ŞEKİLDE PAYLAŞMAKTA VE ÖN PLANA KOYMAKTADIR. BU GÜÇLÜ TAAHHÜT, 
2027 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNDE ÇEVRESEL ETKİYİ AZALTMAK BAŞLIĞI ALTINDA 
GENİŞ YER BULARAK PERÇİNLENMİŞTİR. HEDEFLERİN BELİRLENMESİNDE, BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE KÜRESEL 
TRENDLER, ENKA İNŞAAT VE TÜM İŞTİRAKLERİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ VE HEDEFLERİ, 
İZLENEBİLİRLİK VE UYGULANABİLİRLİK HUSUSLARI DİKKATE ALINMIŞTIR.

ENKA İnşaat ve iştirakleri, çevre yönetimini ve bu yöndeki 
taahhütlerini uluslararası çevre yönetim sistemlerine 
uygun olarak gerçekleştirmekte, ISO 14001:2015 Çevre 
Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda kendi çevre 
yönetim sistemlerini kurmakta ve bağımsız kuruluşların 
denetimlerine açmaktadır.

ENKA İnşaat’ın faaliyetlerinin çevresel etkileri ISO 
14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi baz alınarak 
ÇGS (Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği) Departmanları 
veya yönetim temsilcileri vasıtasıyla yönetilmektedir. 
Belirlenen göstergelerin takibi, ÇGS Departmanlarında 
istihdam edilen çevre mühendisleri ve uzmanlar aracılığı 
ile yapılmakta olup, çevre performansları düzenli 
olarak raporlanmaktadır. Çevresel performansın hem 
ENKA’nın belirlemiş olduğu standartlara hem de yerel ve 
uluslararası standartlara uyumundan emin olmak adına 
Merkez ve proje ÇGS Departmanları ilgili faaliyetleri 
sürekli denetlemekte ve tespit edilen uygunsuzluklar en 
kısa sürede giderilmektedir. Standartları ENKA çevre 
gerekliliklerinin gerisinde bulunan ülkelerde çalışırken 
ülkenin standartlarının ötesinde, ENKA hedeflerine 
uyumlu ve örnek teşkil edebilecek çevre yönetim 
sistemleri kurulması hedeflenmektedir. 

ENKA’da, ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 
14001:2015 ve ISO 45001:2018’in parçası olduğu 
yönetim sistemlerinin performansı ve çıktıları, 
Sürdürülebilirlik Departmanı’na da liderlik eden Kalite, 
ÇGS ve Bütünlük Direktörü tarafından Üst Yönetim’e 
raporlanmaktadır. Yönetim Sistemleri kapsamında 
tüm süreçler denetlenmekte, denetim sonuçları ilgili 
birimlere raporlanmakta ve gerekli düzeltici ve iyileştirici 
faaliyetler bu birimlerce gerçekleştirilmektedir. İlgili 
birimlerce gerçekleştirilen bu faaliyetlerin etkinliği takip 
edilmektedir. Şirket’in prosedürlerini anlatan Kurumsal 
ÇGS El Kitabı ise tüm çalışanlara fiziksel veya elektronik 
ortamdan veya eğitimler aracılığı ile iletilmektedir. Aynı 
zamanda, Sürdürülebilirlik Komitesi toplantılarında ilgili 
konuların üzerinden geçilerek ENKA ve iştiraklerinin 
temsilcileri konulardan haberdar edilmektedir.

İş birliği yapılan tedarikçi ve alt yüklenicilerin de 
çevreye karşı aynı hassasiyet ile yaklaştıklarından 
emin olunmakta ve bu kapsamda eğitim olanakları 
sağlanmakta ve denetimler gerçekleştirilmektedir. ENKA 
Tedarikçi Davranış Kuralları ve tedarikçilerin seçimi, 
değerlendirmesi ve denetimi ile ilgili prosedürlerde 

ENKA’nın tedarikçilerinden beklediği çevresel davranış ve 
performans açıkça ifade edilmektedir. 

Hiçbir ENKA faaliyeti çevresel etkisi değerlendirilmeden 
ve uygun önlemleri alınmadan başlamamaktadır.  
Faaliyetler esnasında yürütülen çevre yönetimi 
kapsamında doğal kaynak kullanımı, toprağa etki, 
su kaynaklarına etki, hava emisyonları, sera gazı 
emisyonları ve iklim değişikliği etkileri, erozyon, flora 
ve faunaya etki, nesli tükenmekte olan canlılara 
etki, atıklardan kaynaklı etki, çevresel toz, gürültü ve 
titreşim etkisi ve acil durumlardan kaynaklı etkiler 
değerlendirilmekte, ilgili önlemler belirlenerek faaliyet 
süresinceki etkinlikleri ölçülmekte ve takip edilmektedir.

2019 yılı içerisinde, çevre yasa ya da yönetmeliklerine 
uygunsuzluk sebebi ile alınan herhangi bir önemli 
parasal ceza veya yaptırım olmamıştır.

ENKA, yukarıda belirtilen etkilerin ölçülmesi, 
önlenmesi ve minimize edilmesi için bir dizi faaliyet 
gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerin bir bölümü, 
çalışanlara ve ilgili paydaşlara sunulan eğitimlerdir. 2019 
yılında ENKA İnşaat tarafından toplam 14.732 insan-saat 
çevre eğitimi verilmiştir. 

ENKA ve iştiraklerinin faaliyet alanları ve etkileri değerlendirilerek belirlenen çevresel hedeflerine ilişkin 
performansı düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır. ENKA ve iştiraklerinin 2027 
Sürdürülebilirlik Hedeflerinin çevre hedefleri ile uyumu, bölüm sonunda bulunan tablodan incelenebilir. 
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