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ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ
ENKA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN VE SERA GAZI EMİSYONLARININ OLUMSUZ ETKİLERİNİ 
BİLMEKTE VE FAALİYETLERİNİ, ÇEVRE VE İKLİM ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ EN AZA 
İNDİRGEME BİLİNCİ VE ÇABASI İÇİNDE YÜRÜTMEKTEDİR.

2019 yılı için raporlama kapsamındaki ENKA grup firmaları ve projelerinin toplam enerji tüketimi 28.669,53 TJ olarak 
gerçekleşmiştir. Birincil enerji tüketimi değerlerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda incelenebilir. 

YAKIT TÜKETİMİ ENERJİ TÜKETİMİ SATILAN ENERJİ

BÖLGE/
LOKASYON

FOSİL YAKITLAR 
(TJ) ELEKTRİK (TJ)

ISINMA & 
SOĞUTMA 

AMAÇLI SICAK SU 
TÜKETİMİ (TJ)

ELEKTRİK (TJ)

ENKA İNŞAAT 97,47   43,29    -  - 

ÇİMTAŞ ÇELİK & 
BORU 32,59   75,12    -  - 

ENKA ENERJİ 26.931,18   64,49    - 16.170,56   

ENKA 
GAYRİMENKUL 146,50   764,96  470,72 403,13

ENKA OKULLARI 
KOCAELİ 1,58   1,04    -  - 

ENKA VAKFI 17,57   7,54    -  - 

ENKA 
PAZARLAMA 12,38   3,09    -  - 

TOPLAM 27.239,28   959,53   470,72   16.573,69   

TJ 2017 2018 2019

YAKIT TÜKETİMİ 157.873   146.450   27.239   

ELEKTRİK TÜKETİMİ 881   893   960   

ISINMA & SOĞUTMA 
AMAÇLI TÜKETİM 15   16   -     

SICAK SU TÜKETİMİ 461   482   471   

TOPLAM 159.230   147.841   28.670   

ENKA bünyesinde 2019 yılının yakıt ve enerji tüketimleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

İklim değişikliği riskleri ENKA’da Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Risk Yönetimi Çalışma Grubu tarafından 
değerlendirilmektedir. İklim değişikliğine yönelik riskler birden çok yüksek risk cinsini kapsamaktadır. ENKA, iklim 
değişikliğine yönelik geçiş riskleri ve fiziksel risklere karşı bir risk yönetim anlayışı uygulamaktadır. ENKA, geçiş 
riskleri kapsamında olan hukuki ve teknolojik gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve risk bulunan noktalarda çeşitli 
uygulamalar gerçekleştirmektedir. ENKA bu sayede İklim değişikliği dahil tüm Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) 
risklerinin iyi yönetiminin itibar, dış yatırım ve finansman açısından öneminin farkına vararak uygun politika ve 
stratejileri uygulamaya almıştır. 

İklim değişikliğinin hem akut hem kronik fiziksel etkileri dünya çapında gün geçtikçe artış göstermektedir. Özellikle 
ülkemizde ve ENKA’nın faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda ekstrem hava olayları, sıcaklık dalgaları, aşırı yağışlar 
gibi akut etkilerin yoğunluğu son yıllarda oldukça artmıştır. Bu risklere karşılık ENKA İnşaat operasyonları ve ENKA 
Enerji Santralleri’nde senaryo analizleri yapılmakta ve hava durumları dikkatlice takip edilmektedir. Tüm ENKA İnşaat 
projelerinde projenin çevresel ve sosyal etkileri için değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Özellikle su 
kaynakları yakınlarında olan projelerde havza yönetmeliği ve sel gibi durumlara karşı ek acil durum prosedürleri 
titizlikle uygulanmaktadır. 

ENKA, iştiraklerinin enerji ve yakıt tüketimlerini düzenli şekilde kayıt altına almakta; karbon ayak izini, hayata 
geçirdiği iyileştirme çalışmaları ve önlemler ile sağlanan azaltım miktarlarını 2016 yılından bu yana düzenli olarak 
hesaplamaktadır. 

GRI 102-11, 201-2 GRI 302-1
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Yıllara Göre Enerji Yoğunluğu (TJ/Milyon ABD Doları)

78,20

2017 2018 2019

22,64
71,69

SERA GAZI EMİSYONLARI

ENKA karbon ayak izi hesaplamaları, ENKA Merkez Ofisler, ENKA Enerji Adapazarı, Gebze ve İzmir Santralleri, 
Çimtaş Çelik, Cimtas Boru, ENKA Pazarlama, ENKA Vakfı, ENKA Okulları Kocaeli, ENKA Spor Kulübü, Rusya’daki 
lokasyonlardan ENKA TC, CCI, MKH, OMKH ve Nizhnekamsk projesi ile Irak’taki Samawa ve Dhi Qar projelerini 
kapsamaktadır. 

Hesaplamaya ENKA bünyesinde 2019 yılı faaliyetlerinden kaynaklı (Kapsam-1), dolaylı enerji (Kapsam-2) ve 
tüm indirekt (Kapsam-3) sera gazı emisyonları dahil edilmiştir. ENKA’nın faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı 
emisyonları; “Kapsam-1 doğrudan sera gazı emisyonu” kapsamında değerlendirilirken, dışarıdan tedarik edilen 
elektrik, ısı, buhar tüketimi kaynaklı enerji tüketimi nedeniyle oluşan sera gazı emisyonları “Kapsam-2 enerji 
dolaylı sera gazı emisyonu” kapsamında değerlendirilmektedir. “Kapsam-3 diğer dolaylı sera gazı emisyonları” 
hesaplamaları içerisine ham ve ara madde satın alımı, tedarik edilen yakıt ve elektriğin Kapsam 1 ve 2 dışında 
kalan emisyonları, atık bertarafı (atık su dahil), çalışan ulaşımı (servisler), iş seyahatleri (uçuşlar), satılan ürünlerin 
müşterilere ulaşımı ve satılan ürünlerin hayat sonu bertaraflarının sebep olduğu emisyonlar dikkate alınmıştır.5 

Kapsam-3 emisyonları 2019 yılı için 1.339.682 tCO2e olarak gerçekleşmiştir. 2019 raporlama döneminde ENKA 
operasyonlarından kaynaklanan Kapsam-1, Kapsam-2 ve Kapsam-3 sera gazı emisyonları yan sayfadaki tabloda ve 
bir sonraki sayfadaki grafikte gösterilmiştir.

Sağdaki tabloya ait notlardır:

*Projeler tamamlanmıştır.
**2019 Yılında Moskva Krasnye Holmy ve Otel Moskva Krasnye Holmy birlikte 
hesaplanmıştır.
***2019 Yılında kapsam dahiline alınmamıştır.
6 ENKA Okulları ifadesi 2017 raporlama döneminde İstanbul okullarını ifade 
ederken, 2018 ve 2019 raporlama dönemlerinde Kocaeli okulları kapsam 
dahilindedir.

ENKA 2019 Kapsam-1 ve Kapsam-2 Emisyonları

FİRMA/PROJE 2017 TOPLAM 2018 TOPLAM 2019 TOPLAM

Kapsam-1 + Kapsam-2 
tCO2e

Kapsam-1 + Kapsam-2
tCO2e

Kapsam-1 + Kapsam-2 
tCO2e

ENKA ENERJİ 9.358.119   7.993.782   1.525.718   

CIMTAS BORU 5.910   7.698   7.281   

CITY CENTER 
INVESTMENT BV 43.660   41.831   36.741   

ÇİMTAŞ ÇELİK 4.075   6.909   7.274   

ENKA GRUBU 
MERKEZ OFİSLER 1.042   931   2.282   

ENKA PAZARLAMA 1.239   1.553   1.474   

ENKA TC 106.522   112.280   109.918

ENKA VAKFI İSTİNYE 
YERLEŞKESİ 2.112   2.086   2.239   

ENKA OKULLARI6 909   277   258   

MOSKVA KRASNYE 
HOLMY** 15.821  15.255  19.846

OTEL MOSKVA 
KRASNYE HOLMY 8.918   7.812   -     

KASHIRSKAYA PLAZA 
PROJESİ 8.707   N/A*     N/A*     

SCPX-AREA 81 
SAHASI 2.774   N/A*      N/A*     

SCPX-CSG1 SAHASI 5.132   444   N/A*

SCPX-CSG-2 SAHASI 9.702   1.203   N/A*     

TAIF KAZAN 
İŞ MERKEZİ -     1.104   N/A***     

NIZHNEKAMSK 
PROJESİ -   - 1.669

SAMAWA PROJESİ -     -     7.022   

DHI QAR PROJESİ -     -     6.587   

TOPLAM 9.574.642   8.193.165   1.728.309   

2019 yılında ENKA grubunun toplam enerji tüketimi 2018 yılına kıyasla %81 oranında azalmıştır. Bu azalışın en 
büyük sebebi, en yüksek enerji tüketimine sahip olan ENKA Enerji doğalgaz kombine çevrim santrallerinin 2019 yılı 
içerisinde operasyonlarını durdurmalarıdır. Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları dahilinde ENKA grup şirketleri 
2019 yılı içerisinde 57,86 TJ (2018 yılı toplam enerji tüketiminin %4’ü) enerji tasarrufu sağlamıştır. 

Enerji yoğunluğu hesaplamalarında kapsam dahilindeki iştirak ve projelerin, tüm kuruluş içi enerji harcamaları (yakıt, 
elektrik, ısıtma, soğutma, buhar) göz önünde bulundurulmuş ve hesaplamaya dahil edilmiştir. Yoğunluk göstergesi 
olarak ABD Doları cinsinden yıllık ciro başına harcanan Terajoule enerji edilmiştir4. Yapılan çalışmalar sonunda ENKA 
2019 enerji yoğunluğu 22,64 TJ / milyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır.

4  Yalnızca rapor kapsamındaki şirketlerin ciroları baz alınmıştır.
5 Hesaplamalar için kullanılan metodolojiler ISO 14064-1 ve The GHG Protocol 
Corporate Accounting and Reporting Standartlarıdır. Dönüştürme faktörleri için 
IPCC, UNFCC ve DERFA verileri kullanılmıştır.

GRI 102-48, 302-1, 302-3, 302-4, 305-1, 305-2, 305-3 GRI 305-1, 305-2, 305-3
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 Kapsam-1, Kapsam-2 ve Kapsam-3 Sera Gazı Emisyonları (tCO2e)

Şirketler Bazında Sera Gazı Emisyon Yoğunlukları (Kapsam-1 + Kapsam-2)

Şirketler Bazında Sera Gazı Emisyon Yoğunlukları (Kapsam-1 + Kapsam-2)

Şirketler Bazında Sera Gazı Emisyon Yoğunlukları (Kapsam-1 + Kapsam-2)

Kapsam-3,  
1.339.682 
tCO2e

Kapsam-2,  
172.109
tCO2e

Kapsam-1, 
1.556.200  
tCO2e

ENKA faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyon yoğunlukları, ABD Doları cinsinden yıllık ciro başına düşen CO2 
eşdeğerinden sera gazı emisyonları baz alınarak hesaplanmıştır (tCO2e/milyon ABD Doları). 

ŞİRKET 2018 YOĞUNLUK
tCO2e/milyon ABD Doları

2019 YOĞUNLUK
tCO2e/milyon ABD Doları

ENKA ENERJİ İZMİR 6.967,00   4.629,91   

ENKA ENERJİ ADAPAZARI 6.900,00   5.201,50   

ENKA ENERJİ GEBZE 7.308,00   5.158,16   

CIMTAS BORU 43,00   78,26   

CITY CENTER INVESTMENT BV 399,00   318,34   

ÇİMTAŞ ÇELİK 65,30   39,53   

ENKA PAZARLAMA 5,60   14,31   

ENKA TC 1.076,00   863,10   

ENKA OKULLARI KOCAELİ 35,00   2,66   

MOSKVA KRASNYE HOLNY 551,35 420,11   

NIZHNEKAMSK KOMBİNE 
ÇEVRİM ELEKTRİK SANTRALİ 

PROJESİ
 - 21,15   

SAMAWA KOMBİNE ÇEVRİM 
ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ  - 69,37   

DHI QAR KOMBİNE ÇEVRİM 
ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ  - 67,47   

ŞİRKET 2018 YOĞUNLUK
tCO2e/kişi

2019 YOĞUNLUK
tCO2e/kişi

ENKA ENERJİ 21.260,06   5.735,78   

CIMTAS BORU 9,59   8,47   

CITY CENTER INVESTMENT BV 337,35   311,36   

ÇİMTAŞ ÇELİK 8,67   8,50   

ENKA MERKEZ OFİSLER 0,09   4,03

ENKA PAZARLAMA 9,19   10,31   

ENKA TC 282,82   333,08   

ENKA VAKFI İSTİNYE 
YERLEŞKESİ 20,25   21,32   

ENKA OKULLARI KOCAELİ 2,80   2,66   

MOSKVA KRASNYE HOLMY* 58,84   55,90   

ŞİRKET 2018 YOĞUNLUK 
tCO2e/m2

2019 YOĞUNLUK
tCO2e/m2

ENKA ENERJİ SANTRALLERİ 13,98 2,67

ÇİMTAŞ ÇELİK 0,14   0,15   

CIMTAS BORU 0,14   0,13   

ENKA TC 0,17   0,17   

CITY CENTER INVESTMENT BV 0,26   0,23

ENKA OKULLARI KOCAELİ 0,02   0,02   

ENKA PAZARLAMA 0,06   0,06   

ENKA grubu içerisinde sera gazı emisyon yoğunlukları grup şirketlerinin sektör ve faaliyetlerinin farklılaşması sebebiyle 
ciroya ek olarak çalışan sayısı ve kullanılan alana göre de hesaplanarak takip edilmektedir. 2019 yılında ENKA grubu 
sera gazı emisyon yoğunlukları aşağıdaki tablolarda incelenebilir. 

GRI 302-3, 305-1,305-2,305-3,305-4,CRE3 GRI 302-3, 305-4, CRE3

*2018 yılı raporunda MKH ve OMKH ayrı olarak hesaplandığı için, bu tabloda yeniden hesaplanmıştır. 
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2010 yılndan beri Bechtel-ENKA ortaklığı 
projelerinde ÇGS uzmanı olarak çalışıyorum. 
Yaklaşık 8 yıl Kosova Otoyolu projesinde, 2 yıl da 
Muskat Havaalanı projesinde çalıştım.

Çalıştığım projelerde yerel halkın ulaşımını ve 
geleceğini inşaa ettik. Gelişen dünyada inşaat 
sektöründe işlerimizi devam ettirirken çevreyi 
korumak ve çevreye verilecek zararları en aza 
indirmek için de canla başla çalışılması gerektiğine 
inanıyorum. ENKA projelerinde daima çevreyi 
öncelikli değer olarak tutmaktayız, hazırlanan 
risk değerlendirmelerinde ve işe özel tehlike 
analizlerinde her zaman çevre koruma çalışmalarını 
dahil etmekteyiz. İşin yapılacağı yerde farklı 
çevre etkenleri olduğu için de her zaman onları 
güncelleştirerek uygulamaya almaktayız. 

Hem Kosova Otoyolu projesinde hem de Muskat 
Havaalanı projesinde işimizi yaparken yerel 
halk ve doğa üzerindeki olumsuz ekileri en aza 
indirmek için çok çalıştık. Bunun için kamplarımızda 
kullandığımız suyu ve atık sularımızı kendimiz 
filtreledik ve atık sularımızı uygun şekilde deşarj 
ettik. Sahada beton yıkama havuzlarını oluşturduk, 
nehire yabancı maddelerin karışmaması için 
barikatlar kurduk ve bazı durumlarda yerel halkın 
oluşturduğu plastik kirliliğini biz proje olarak 
temizledik. Sahada oluşturduğumuz tozu ölçtük 
ve minimize etmek için farklı yöntemler kullandık. 
Gürültülü işlerin etrafta yaşayan halka en az 
rahatsızlık verileceği saatlerde yapılmasına özen 
gösterdik. 

2016 yılında ise kazılardan çıkan malzemeleri 
Kosova Elektrik Santrali’nin ürettiği uçucu külün 
üstüne örterek ve o örtünün üzerine fidanlar 
dikerek oluşturduğumuz “Yeşil Koridoru İnşa 
Ediyoruz” projesiyle, 36 hektar uçucu külün çevreye 
verebileceği zararı büyük oranda azalttık. Böylesine 
büyük bir projenin yanında, “Tekrar Kullan, Azalt 
ve Geri Dönüştür” programıyla projedeki tehlikeli 
ve de tehlikeli olmayan atıkları minimize ettik ve 
onların geri dönüştürülmesini de sağladık.

Tüm bu çalışmalarımız sonucunda projemizle; 
Bechtel’in yeşil ayak izi (Green Footprint) ödülünü, 
IRF (International Road Federation-2016) Çevresel 
Etkileri Azaltma (Environmental Mitigation) ödülünü,  
ENR tarafından dünyadaki “En İyi Otoyol Projesi” 
ödülünü kazanmaya layık görüldük. 

ENKA PROJELERİNDE DAİMA 
ÇEVREYİ ÖNCELİKLİ DEĞER OLARAK 
TUTMAKTAYIZ, HAZIRLANAN RİSK 
DEĞERLENDİRMELERİNDE VE İŞE 
ÖZEL TEHLİKE ANALİZLERİNDE 
HER ZAMAN ÇEVRE KORUMA 
ÇALIŞMALARINI DAHİL ETMEKTEYİZ.

Bir de ödül kazanmadığımız ancak yerel halkın 
takdirini kazanmamızı sağlayan bir projemiz olan; 
Lepence nehrinin çevresinin düzenlenmesi de 
gerçekleştirdiğimiz özel bir çalışma niteliğindedir. 
Otoyolun Kacanik-Hani Elezit kısmında işlerimizi 
tamamladıktan sonra nehrin yaklaşık 8 kilometrelik 
kısmını düzenleyerek daha önceden halk tarafından 
pek kullanılmayan alanlara oturma bankları, balık 
tutma yerleri kurarak ve halkın gidebileceği güzel 
piknik yerleri oluştururak yerel halkın Kullanımına 
açtık. Şimdi o alandalarda yer alan toprak kısımlar 
da, etraftaki dağlar gibi yemyeşil oldu. 

Tabi şunu da belirtmek isterim ki; bu projeleri 
başlatırken öncelik daima çalışanların iş güvenliği, 
sağlık ve çevre gereksinimlerini bilmeleri ve bu 
gereksinimlere uymaları olmuştur. Projeye katılan 
her çalışan, görevine bakılmaksızın ÇGS işe giriş 
eğitimlerine katılıp gerekli temel bilgilere sahip 
olmaktadır. Çalışmalarına devam ettikçe de hem 
çevre ile ilgili hem de İSG ile ilgili olan; çevre 
koruma eğitimi, yağ veya mazot akmalarına karşı 
verilen temizlik eğitimleri, liderlik eğitimi gibi çeşitli 
eğitimlere de katılmaktadırlar. Biz Kosova Otoyolu 
projemizde 100.000 saatten fazla eğitim vererek 
çalışanların her zaman bilgi sahibi olmalarını ve 
yaşadıkları yerlere geri döndüklerinde toplumlarına 
çok daha fazla katkı sağlayan bireyler olmalarını 
sağlamaya çalıştık.

Bütün bu çalışmalar sayesinde yürütülen bu 
projeler, yanlızca yaptığımız işlerin etrafında 
yaşayan toplumların ulaşımlarını kolaylaştırmak için 
değil, aynı zamanda bu toplumlardaki bireylerin 
eğitimlerini, tecrübelerini ve bilgilerini arttırmak için 
muazzam bir fırsat olmuştur. 

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ

Valon Sokoli
ÇGS Uzmanı 

Kosova Güzergah 6 Otoyol Projesi 
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HAVA EMİSYONLARI

ENKA Enerji ve Çimtaş Çelik tesislerindeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan hava kirletici emisyonlar yüksek titizlikle yasal 
mevzuatlar ile belirlenmiş olan parametreler dahilinde Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) ile takip edilmektedir. 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince ENKA Enerji Santralleri için sürekli ölçüme tabi olmayan 
SO2 ve PM emisyonları ile NO emisyonları da takip edilerek raporlanmaktadır. 2019 yılında SO2 emisyonları 0,016 kg, 
PM emisyonları 0,005 kg, NO emisyonları ise 0,073 kg olarak gerçekleşmiştir. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE EMİSYON AZALTIM ÇALIŞMALARI

Grup firmaları ve projelerin 2019 yılı içerisinde hayata geçirdiği tasarruf ve verimlilik girişimleri sonucunda 57,86 TJ 
enerji azaltımı gerçekleşmiştir. 2018 yılı değerleri ile karşılaştırıldığında, 2019 yılındaki girişimler sonucunda azaltılan 
enerji tüketiminin, geçtiğimiz yılın %4’ünü oluşturduğu gözlenmiştir. Yapılan enerji verimliliği çalışmalarının sonucu 
olarak 2018 yılı değerleri ile karşılaştırıldığında, 2019 yılındaki girişimler sonucunda sera gazı emisyonları azaltımının 
ise, geçtiğimiz yılki değerlerin %0,11’ine tekabül ettiği gözlenmektedir. 2019 yılı içerisinde yürütülen emisyon azaltım 
çalışmaları sonucunda tüm ENKA bünyesinde, yaklaşık 9 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonunun önüne 
geçilmiştir. 

2019 yılında 2018’e kıyasla ENKA’da toplam enerji tüketimi %81, toplam Kapsam 1 ve 2 emisyonları ise %79 oranında 
azalış göstermiştir. Bu yüksek azalışın en büyük sebebi, tarihsel olarak ENKA operasyonlarından kaynaklanan Kapsam-1 
ve Kapsam-2 emisyonlarının %95’inden fazlasına sebep olan ENKA Enerji Santralleri’nin operasyonlarının yıl içinde 
durdurulmuş olmasıdır. Operasyonların yıl içinde durması sebebi ile ENKA Enerji kaynaklı Kapsam-1 ve Kapsam-2 
karbondioksit emisyonları %81 daha az gerçekleşmiştir. ENKA Enerji Santralleri’nin operasyonlarının durdurulması ile 
birlikte 2018 yılına kıyasla yaklaşık 6,5 milyon ton daha az karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonuna sebebiyet 
verilmiştir.

ENKA 2027 Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında ENKA Enerji Santralleri ve Çimtaş’ın spesifik sera gazı emisyonları 
şirketlere uygun metrikler ile takip etilmektedir. 2019 yılında gerçekleştirilen verimlilik çalışmaları ile ENKA Enerji 
Santralleri’nde 2019 yılında spesifik sera gazı emisyonları (1 kWh elektrik üretimi sonucunda salınan gram 
karbondioksit) %1,5 oranında azaltılmıştır. 

ENKA Operasyonlarından Kaynaklanan Hava Emisyonları

2019 Yılında Gerçekleştirilen Enerji Tasarrufu Çalışmaları

ENKA Enerji Santralleri’nde Yıllara Göre 
Spesifik Sera Gazı Emisyonları

EMİSYON CİNSİ 2018 2019

NOX
 , TON 4.501 755,94

CO, TON 261 8,66

359,05 28,40

2017 20172018 20182019 2019

339,62
23,65344,72

26,15

gCO2/kWh tCO2/(insan-saat/ton)

Çimtaş’ta Yıllara Göre Spesifik Sera Gazı 
Emisyonları

2019 yılında ENKA çapında gerçekleştirilen enerji tasarrufu çalışmalarından seçilmiş örnekler aşağıdaki tabloda 
incelenebilir. 

SO2 ve PM emisyonları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nce ENKA Enerji Santralleri için sürekli ölçüme tabi 
değildir.

GRI 302-4, 305-4, 305-5, 305-7 GRI 302-4, 305-5

ŞİRKET ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMALARI

CIMTAS BORU

Spool tesisinin hollerinde bulunan aydınlatma armatürlerinin panosunda revizyon yapılarak 
holdeki armatürlerin ¼’ü yakılabilir hale getirilmiş ve hol ışıkları çalışma programına göre 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede bu alanda %50 enerji tasarrufuna ulaşılmıştır.

Yine Spool tesisinde mevcuttaki 85 adet 250 Watt ve 60 adet 400 Watt halojen ampüllü 
dış saha aydınlatma projektörlerinin LED’li tip projektörlerle değiştirilmesi ile ilgili verimlilik 
arttırıcı proje çalışması tamamlanmıştır. Bu sayede, yıllık 150.000 kWh’a kadar, %65 
enerji tasarrufu sağlanmıştır. Ek olarak Hol-1 ve Hol-2’de yer alan LED paneller akşamları 
kapatılarak yıllık 175.200 kWh tasarruf edilmesine başlanmıştır. 

Mevcut tesis yüksek hol ısıtılması için kullanılan klima santraline elektronik kontrol ünitesi ve 
sıcaklık algılayıcı sensör montajı yapılarak ortam sıcaklığı 16˚C ‘nin üstüne çıktığında klima 
santrali devre dışı kalacak şekilde ayarlanmıştır.

Daha önce su beslemesi hava kontrollü valf ile yapılan 18. Hol asit havuzu scrubber 
sisteminin valfi elektrik kontrollü valf ile değiştirilerek holde çalışma olmadığı zaman 
kompresörün çalıştırılma zorunluluğu ortadan kaldırılmış, böylece yılda yaklaşık 100.000 
kWh elektrik tasarrufu sağlanmıştır.

Chiller sisteminde sirkülasyonu sağlayan pompa motorlarının su sıcaklığının düşük olduğu 
durumlarda çalışması engellenerek gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçilmiş, yılda yaklaşık 
olarak 18.000 kWh’lık bir tasarruf elde edilmiştir.

ÇİMTAŞ ÇELİK
ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin bir parçası olarak 2019 yılında, enerji verimliliği veya 
kullanımının azaltılması kapsamında; 40’ı takım kaizeni, 28’i önce-sonra kaizen ve 16 hızlı 
kaizen olmak üzere toplam 84 adet enerji kazanımlı kaizen projesi gerçekleştirmiştir.

CITY CENTER 
INVESTMENT

Isıtma-soğutma ve havalandırma sistemleri üzerinde gerçekleştirilen zaman ayarı 
optimizasyonu ile enerji tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca, enerji filtre ekipmanlarındaki 
kondansatörlerin değişimi ve modernizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, bina doluluk 
oranı 2018 yılına oranla artmış olmasına rağmen yıllık 300.000 kWh’ye yakın enerji 
tasarrufu sağlanmıştır.

ENKA INVEST
Enerji tüketimini azaltmak amacıyla LED armatür renovasyonları ve otoparklarda hareket 
sensörlerinin montajları gerçekleştirilmiştir. Bu sayede 2018 yılında kiracı tüketimleri haricinde 
m2 başına düşen elektrik tüketimi miktarı 95,77 kWh/m2 olarak gerçekleşmiş iken, 2019 
yılında bu değer 90,52 kWh/m2’ye düşürülmüştür.  

ENKA TC Aydınlatma otomasyonu, LED dönüşümleri, ısı takipleri, havalandırma ünitelerindeki 
iyileştirmeler sayesinde toplamda 2 milyon kWh’yi aşkın enerji tasarrufu sağlanmıştır. 
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ENKA OKULLARI’NDA YENİLENEBİLİR 
ENERJİ ÇALIŞMALARI

ENKA Okulları İstanbul FIRST LEGO 
League takımı öğrencileri, güneş 
enerjisinden faydalanarak başta 
şarj edilebilir piller olmak üzere 
diğer şarj edilebilir cihazların şarj 
edilmesini sağlayacak ve yenilenebilir 
enerjinin kullanımını ve pil atıklarının 
azaltılmasını teşvik edecek projenin 
çalışmalarını ENKA Sürdürülebilirlik 
Departmanı’nın desteğiyle 
tamamlamış ve projenin prototipi 
oluşturulmuştur.
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ENKA OKULLARI’NDA YENİLENEBİLİR 
ENERJİ ÇALIŞMALARI 

2019 yılında çalışmalarına başlanan 
ve ENKA Sürdürülebilirlik hedefleri 
doğrultusunda planlanan yenilenebilir 
enerji projesi ise; ENKA Okulları Kocaeli 
öğrencileri tarafından tasarlanmış 
olup, okul yemekhanesine üzerine 
güneş panellerinin kurulması ile ENKA 
Kocaeli Okulu’nun enerji ihtiyacının 
önemli bir kısmının güneş enerjisinden 
yararlanılarak karşılanması üzerine 
oluşturulmuştur.

GRI 302-4, 305-5 GRI 302-4, 305-5
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Eco Technologies Şirketler Grubu’nun 
bir parçası olan Sphere of Ecology; atık 
toplama, ayırma, nakliye, sınıflandırma ve 
hammaddelerin yeniden işlenmesi süreçlerinin 
tamamında hizmet sağlayan bir şirkettir. 
Şirket olarak misyonumuz Rusya’da bizim ve 
çocuklarımız için temiz ve güvenli bir yaşam 
garanti eden modern ve etkili atık yönetim 
sistemi oluşturmaktır.

ENKA ile 2017’nin sonundan bu yana 
Rusya’da birlikte çalışıyoruz ve bu süre 
zarfında etkileyici sonuçlar elde etmeyi 
başardık. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca ENKA, 
ziyaretçileri ile alışveriş ve iş merkezlerinin 
kiracılarını dahil ederek atık ayırma 
sistemlerinin kullanımını aktif bir şekilde teşvik 
etmiştir. Şu anda da ENKA tarafından karton, 
kağıt, plastik ve cam gibi atıklarla birlikte, güç 
kaynakları ve kartuşlar gibi tehlikeli atıklar 
bize düzenli olarak sağlanmaktadır. 

Atıkları yeniden işleme tesisine göndermeden 
önce, atıkların ayırma kalitesi için 
tesislerimizde kontroller gerçekleştiriyoruz. 
ENKA’nın da ayrıştırma sürecinde yüksek 
farkındalık sergilediğini belirtmek isteriz. 
ENKA ile tüm işbirliği süresince, tıkanma 
veya ayrılmış ve tehlikeli atıkların kusurlu 
olarak teslim edilmesi gibi bir durum tespit 
edilmemiştir.

Benim görüşüme göre; ENKA atıklarını 
ciddi bir şekilde ele alarak sadece 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın 
sorululuğunun bilincinde bir şirket değil, aynı 
zamanda uygulamaları sayesinde sektöründe 
lider ve çevre bilinci ve sorumluluğu yüksek 
bir şirket olduğunu göstermektedir. Ürettiği 
atıkların sorumluluğunu alan büyük ve 
saygın şirketlerin sayısı ne kadar artarsa ve 
bu konudaki çalışmalarını açık ve dürüst 
bir şekilde sergilerlerse, atıkların tüm 
endüstrilerde ayrı toplanması ve işlenmesi 
sistemini daha iyi ve hızlı bir şekilde 
uygulamak mümkün olacaktır.

ENKA ile işbirliğimizin başlangıcında, 
ENKA’nın atık ayrıştırma sistemine 
yaklaşımından çok etkilendik. Projemizin temel 
amacı, sadece sayısal veya ekonomik değerler 
göstermek değil, alışveriş merkezi ziyaretçileri 

ve ofis çalışanları için rahat bir atmosfer ve 
çevre dostu bir ortam yaratmaktı. ENKA’nın 
uyguladığı uygun hedef belirleme, sistematik 
gelişme, ve her seviyeden şirket çalışanlarının 
desteği, tüm detayları dikkate almamızı ve 
etkileyici sonuçlar elde etmemizi sağladı. 

Tüm bunlar başarıya giden yolda kendinden 
emin ve değerli bir yaklaşımdır. 

Anton Kuznetsov 
Genel Müdür Yardımcısı  

Sphere of Ecology

ENKA İLE 2017’NİN SONUNDAN 
BU YANA RUSYA’DA BİRLİKTE 
ÇALIŞIYORUZ VE BU SÜRE ZARFINDA 
ETKİLEYİCİ SONUÇLAR ELDE ETMEYİ 
BAŞARDIK. 

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ


