
Kapsam 3 emisyonları 2018 yılı için 2.324.407 tCO2e 
olarak gerçekleşmiştir. 2018 raporlama döneminde 
ENKA operasyonlarından kaynaklanan Kapsam 1, 
Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonları aşağıdaki 
grafikte gösterilmiştir:

HAVA EMİSYONLARI

ENKA Enerji doğalgaz çevrim santrallerinden kaynaklanan 
hava emisyonları yasal mevzuatlar ile belirlenmiş olan 
parametreler dahilinde Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri 
(SEÖS) ile takip edilmektedir.

EMİSYON CİNSİ* 2018

CO (ton/yıl) 261

NOx (ton/yıl) 4.501

*SO2 ve PM emisyonları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nce 
sürekli ölçüme tabi değildir.

ATIK YÖNETİMİ

ENKA’nın çevresel etkisini en aza indirgemek adına 
yürütmekte olduğu önemli aktivitelerden biri de Atık 
Yönetim Sistemidir. ENKA’da atıklar, ISO 14001:2015 
çerçevesinde, atık hiyerarşisinin adımları takip edilerek 
geliştirilen Atık Yönetim Planları ile yerel mevzuata 
uyacak şekilde yönetilmektedir. 

ENKA’nın atık yönetiminde birincil hedefi, atığı kaynağında 
elimine etmek, yapılamadığı noktalarda ise mümkün 
olduğu kadar önlemek ya da atık miktarını azaltmaktır. Tüm 
bu girişimlere rağmen oluşan atıklar için, geri dönüşüm ve 
yeniden kullanım opsiyonları değerlendirilerek etki azaltma 
çalışmaları sürdürülmektedir.

182.689

8.010.476

2.324.407

kapsam 1 kapsam 2 kapsam 3

ENKA faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyon 
yoğunlukları, operasyonların farklılıkları sebebiyle 
kullanılan alan (m2) ve çalışan kişi sayısı başına 
hesaplanmaktadır.

Toplam Kullanılan Alan (m2) Başına Emisyon 
Yoğunluğu (Kapsam 1+2)

ŞİRKET YOĞUNLUK BİRİM

ENKA Pazarlama  0,06 ton CO2e/m2/yıl

ENKA Enerji 
(Adapazarı, Gebze, 

İzmir Santralleri)
13,98 ton CO2e/m2/yıl

Çimtaş Çelik  0,14 ton CO2e/m2/yıl

Cimtas Boru  0,14 ton CO2e/m2/yıl

ENKA TC  0,17 ton CO2e/m2/yıl

CCI  0,26 ton CO2e/m2/yıl

ENKA Okulları 
Kocaeli

 0,02 ton CO2e/m2/yıl

Çalışan Kişi Sayısı Başına Emisyon Yoğunluğu 
(Kapsam 1+2)

ŞİRKET YOĞUNLUK (TCO2E/KİŞİ)

ENKA Enerji 21.260,06

Cimtas Boru  9,59 

City Center Investment BV  337,35

Çimtaş Çelik  8,67 

ENKA Merkez Ofisler  0,09 

ENKA Pazarlama  9,19 

ENKA TC  282,82 

ENKA Vakfı İstinye Yerleşkesi  20,25 

ENKA Okulları Kocaeli  2,80 

Moskva Krasnye Holmy  142,57

Otel Moskva Krasnye Holmy  27,41 ENKA’nın atıkların doğaya olan etkisini en aza indirme 
hedefi doğrultusunda, tüm atıkların proje atık planlarına 
uygun şekilde türlerine göre ayrıştırıldığından ve bertaraf 
edildiğinden emin olmak için düzenli izleme ve ölçme 
çalışmaları yapılmakta ve sadece lisanslı bertaraf firmaları 
ile çalışılmaktadır. Atıklar, bertaraf yüklenicilerinin varsayılan 
yöntemleri kullanılarak, ilgili mevzuata uygun bir şekilde 
bertaraf edilmektedir. Çalışılan ülke şartları gereği, yukarıda 
belirtilen adımların uygulanamadığı lokasyonlarda, atıklar 
türlerine göre sınıflandırılmakta, miktarları kayıt altına 
alınmakta ve sertifikalandırılmış yetkili kurumlar aracılığı ile 
bertarafları sağlanmaktadır.

Sızıntı ve döküntüleri önlemek için azami şekilde çaba sarf 
eden ENKA, olası sızıntıların toprak ve su ile etkileşime 
geçmesini önlemek için tedbirler almaktadır.

Çalışanlara sağlanan çevre eğitimleri, alınan tüm önlemler, 
çevre acil durum ve müdahale planları sayesinde, raporlama 
yılı içerisinde, Tier III sınıfı sızıntı ve döküntü yaşanmamıştır.

Rusya/Tataristan’ın Kazan şehrinde 
sürdürülen “TAIF Iş Merkezi” projesinde 
atık azaltımına yönelik olarak plastik 
bardak kullanımına son verilmiş ve matara 
kullanımına başlanmıştır. Ağustos ayı 
itibarıyla 150 kg plastik atık azaltılmıştır.

TIER-I TIER-II TIER-III

Sızıntı & 
Döküntü 
Miktarı

2 litreden 
az

2 lt ile 
20 m3 

arasında

20 m3’ten 
fazla

TÜR VE BERTARAF YÖNETİMİNE GÖRE TOPLAM 
ATIK AĞIRLIĞI

ENKA grup şirketleri ve projelerinde 2018 yılında oluşan 
atık miktarları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Aşağıdaki tabloda kullanılan veriler, 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 
gayrimenkul işletmelerinden ENKA TC, CCI, MKH, 
OMKH, ENKA İnşaat projelerinden Rusya Kazan’da 
devam eden TAIF İş Merkezi Projesi’ni ve Gürcistan’daki 
SCPX Boru Hattı Projesi’ni kapsamaktadır.

ATIK CİNSİ KG BERTARAF METODU

Metal 4.343.481 

Geri dönüşüm veya 
tekrar kullanım

Plastikler 174.904 

Atık Elektrikli ve 
Elektronik Malzeme

309 

Evsel Atık 493.783 

Kâğıt 95.380 

Cam 21.480 

Çeşitli İnşaat Atıkları 12.917.000 

Pil ve Aküler 6.040 

Ahşap 1.951.910

Tehlikeli 146.012 Yakma

Cimtas Boru 2018 yılı kâğıt atık miktarını, 2017 yılına 
oranla %60 oranında azaltmıştır. Bu azaltımların 
gerçekleşmesinde hem davranışsal değerlendirmeler, 
hem de iyileştirme çalışmalarının katkısı olmuştur. 
Davranışsal değerlendirme için ana teması Çevre, Enerji, 
Verimlilik ve Tasarruf olan yaklaşık 2,5 saat/kişi.yıl eğitim 
verilmiştir, 120 adet mavi-yeşil kart uygulaması yapılmış, 
çalışanlardan çevre ve enerji konusunda toplam 700 adet 
bildirim/öneri gelmiş, aksiyon alınmış ve aylık Çevre-Enerji 
Denetimleri ile kontroller sağlanmış ve puanlanmıştır.

İyileştirme çalışmaları kapsamında; ofislerde gereksiz 
çıktıların önlenmesi için BT bölümünden bölümlere 
çıktı sayılarının iletilmesi ile farkındalığın artırılması, çift 
taraflı kâğıt kullanımı ve otomatik çıktı alımlarında kâğıt 
formatının tamamının kullanılmasının sağlanması ile bazı 
kâğıtsız uygulamalara geçiş olmuştur.
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14 yıldır ENKA’da çalışıyorum. ENKA, 
başından beri Rusya gayrimenkul sektörünün 
önderlerindendir. İleri teknolojiyle 
donatılmış yenilikçi tasarımlarıyla topluma 
ve müşterilerine hizmet sunmaktadır. 
Yatırımları, kullanılan ekipman ve otomasyon 
sistemleriyle, enerji verimliliği ve çevreci 
beklentilerin üstündedir. 

Sürdürülebilirlik kavramı, ENKA gayrimenkul 
şirketlerinde ekonomik, sosyal ve ekolojik 
açıdan geliştirmemiz, iyileştirmemiz 
gereken yanlarımızı daha iyi görmemize 
sebep oldu. Gayrimenkul iştiraklerinde 
verilmeye başlanılan eğitimler ile birlikte 
sürdürülebilirlik kavramı ile ilk kez tanışan 
çalışanlar o günden beri bu konuyla ilgili 
gelişmeleri ve iş hayatlarında kazanacakları 
tecrübe ve yenilikleri heyecan, beklenti ve 
motivasyon ile karşılayıp farklı alanlarda 
yürütülen çalışmalarda bizzat yer alarak 
benimsediler. Uzun vadede, sürdürülebilirlik 
kavramının, tüm faaliyetleri kapsayan bir 
felsefe olarak tüm iştiraklerin strateji ve 
kurumsal yönetim sistemlerinde yer alacağını 
düşünüyorum.

Sürdürülebilirlik ve yeşil bina standartları 
tüm dünyada uygulanmaktadır, Rusya ise bu 
sürecin daha başındadır. ENKA Gayrimenkul 
en son yatırımları olan Kuntsevo Plaza (2014) 
ve Kaşirskaya Plaza (2018) Rus Yeşil Bina 
Sertifikası (Yeşil Standart) ile Uluslararası 
Emlak Ödülleri’ni almaya hak kazanmıştır. 
Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında 
çevreci bina çalışmalarımız artarak devam 
edecektir.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZ 
KAPSAMINDA ÇEVRECİ BİNA ÇALIŞMALARIMIZ 
ARTARAK DEVAM EDECEKTİR.”

2018 yılı Haziran ayında ENKA TC tarafından 
geliştirilen “Yağmur Suyu Geri Dönüşüm” 
projesi, St. Petersburg’daki Kapitoly Outlet 
Alışveriş Merkezi’nde hayata geçirildi. Proje 
kapsamında, AVM çatısında, 1.400 m2’lik 
bir alanda toplanan yağmur suyu depolarda 
biriktirilerek ziyaretçi tuvaletlerine su kaynağı 
olarak aktarıldı. Bu çalışma sayesinde 
6 aylık tüketimin %17’si yağmur suyundan 
sağlanarak temiz su kaynaklarından 
tasarruf edildi. Bunun yanı sıra, alışveriş 
merkezlerindeki mağazalarda çıkan karton 
kutu ve diğer ambalaj atıkları geri dönüşüme 
gönderilmekte, her yıl 500 ton karton ambalaj 
geri dönüşümü sağlanmaktadır. 

Son yıllarda elektrikli araba sayısının 
artması ile birlikte Moskova’daki alışveriş 
merkezlerinde, bina otoparklarına ziyaretçilerin 
elektrikli arabalarını şarj edebilecekleri ve 
kullanımı ücretsiz olan istasyonlar yerleştirildi. 
Sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde, 
Çocuk Sosyal Bakım Evi ve Vereya Bakım 
Hastanesi’ne düzenli ziyaret ve  bağışlar 
yapılmaktadır. Her yeni proje, çalışanların 
sürdürülebilirlik kavramını içselleştirmesine 
etki etmekte, birey ve toplum ilişkisinin 
gelişimine de katkı sağlamaktadır.

Leonid Gorbunov 
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