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ATIK YÖNETİMİ

ENKA’NIN YÜRÜTMEKTE OLDUĞU FAALİYETLERİ SEBEBİYLE OLUŞAN TÜM ATIKLAR, ISO 
14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEREKSİNİMLERİNE UYGUN ŞEKİLDE VE ATIK 
HİYERARŞİSİNİN ADIMLARI TAKİP EDİLEREK OLUŞTURULAN ATIK YÖNETİM PLANLARINA 
BAĞLI OLARAK YÖNETİLMEKTEDİR. 

ENKA için öncelikli hedef, oluşan atıkları kaynağında elimine etmek, eğer gerçekleştirilemiyor ise mümkün olduğu kadar 
önlemek veya açığa çıkan atık miktarını azaltmaktır. Bu girişimlere rağmen açığa çıkan atıklar için ise, geri dönüşüm ve 
yeniden kullanma seçenekleri değerlendirilmekte ve faaliyetlerden kaynaklanan atıkların sebep olduğu çevresel etki en 
aza indirgenmeye çalışılmaktadır.

Çalışılan ülkenin şartları gereği yukarıda belirtilmiş olan adımların her zaman uygulanamadığı durumlarda, atıklar 
türlerine göre sınıflandırılmakta, miktarları kayıt altına alınmakta ve sonrasında lisanslı atık bertaraf firmaları aracılığı ile 
bertaraf edilmektedir.

Çevreye olan etkiyi en aza indirgemek adına faaliyetler sonucu açığa çıkan atıklar türlerine göre ayrıştırılmakta ve 
miktarları düzenli olarak ölçülmekte ve izlenmektedir. ENKA projelerinde açığa çıkan tüm atıkların bertarafı sadece 
lisanslı bertaraf firmalar aracılığı ile ilgili mevzuata uygun bir şekilde yapılmaktadır.

ENKA grup firmaları ve projelerinde 2019 yılında oluşan atık miktarları ve bertaraf yöntemleri aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir.

TEHLİKELİ ATIK (KG) TEHLİKESİZ ATIK (KG)

GERİ DÖNÜŞÜM 109.863 11.995.398 

GERİ KAZANIM (ENERJİ GERİ 
KAZANIMI) 216.480 20.670 

LİSANSLI ATIK FİRMALARI 
TARAFINDAN BERTARAF 8.224 6.116.196 

TOPLAM 334.567 18.132.264 

TIER-I
2 LİTREDEN AZ

TIER-II
2 LT – 20 M3 ARASI

TIER-III
20 M3’TEN FAZLA

SIZINTI & DÖKÜNTÜ 
MİKTARI 0 2.256 litre 0

SIZINTI & DÖKÜNTÜ 
SAYISI 0 5 0

ATIK AZALTIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

2019 yılında da ENKA Grubu genelinde pet şişe kullanımını yasaklayan politikaya sıkı bir şekilde bağlı kalınmış, ENKA 
Okulları’nda çevresel etkilerin azaltılması için uygulanan atık yönetimi, kâğıt kullanımı ve arıtma içme suyu kullanımı 
politikalarına tam uygunluk ile devam edilmiştir. ENKA Grubu genelinde uygulamaya alınan atık azaltımına yönelik
seçili projeler aşağıdaki tabloda incelenebilir.

Ağırlık ve Bertaraf Metoduna Göre Atık Miktarları

Sızıntı ve Döküntü Kazaları

2019 Yılında Gerçekleştirilen Atık Azaltım Çalışmaları

Raporlama yılı içerisinde, toplamda 5 adet sızıntı ve dökülme kazası gerçekleşmiştir. Toplamda 2.256 litre olarak 
gerçekleşen yağ, kimyasal ve petrol sızıntıların tamamı Tier II sınıfında olmuştur. En büyük sızıntının gerçekleştiği tek 
bir olayda yaklaşık 2.000 litrelik yağ dökülmesi gerçekleşmiş ve beton zeminde biriken yağ ilgili atık kodu ile lisanslı 
bertaraf firmasına gönderilmiştir. 

ŞİRKET ATIK AZALTIM ÇALIŞMALARI

ÇİMTAŞ ÇELİK

Tüm çevre konulu kaizenler ve eğitimler neticesinde insan-saat başına düşen 
atık miktarı 0,44 kg/insan-saat‘ten 2019 yılında 0,36 kg/insan-saat seviyesine 
düşürülmüştür.

2019 yılında çevre bilincinin artırılması için toplam 2.400 saat eğitim yapılmıştır. 
Ayrıca 248 saat atık yönetimi konulu nokta eğitimi gerçekleştirilmiştir. Ek olarak 
alt yüklenicilerin çevre bilinçlerinin geliştirilmesi ve atık yönetimi ile ilgili nokta 
eğitim şeklinde 283 saat eğitim düzenlenmiştir. İŞKUR ile ortak yürütülen meslek 
edindirme kurslarına katılan 221 kişiye nokta eğitim şeklinde 110 saat çevre bilinci 
ve 55 saat atık yönetimi eğitimi verilmiştir.

ENKA TC 
CITY CENTER 

INVESTMENT BV

ENKA TC ve CCI, 2019 yılının Şubat ayı itibariyla ortak alan ve ofislerdeki 
atıkların ayrıştırılması ve toplanması için ortak bir atık ayrıştırma projesi hayata 
geçirmişlerdir. Proje doğrultusunda, alışveriş merkezlerindeki ortak alan ve ofislere 
atık ayrıştırma kutuları yerleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, alışveriş merkezlerinde 
bulunan mağazalar tarafından çıkarılan karton kutu ve diğer ambalajlar, ENKA TC 
Teknik Ekibi tarafından toplanmakta ve geri dönüşüm projelerine gönderilmektedir. 
Bu uygulama ile birlikte, her yıl 500 ton karton ambalaj geri dönüşüme 
kazandırılmaktadır.
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ENKA TC OPERASYON & KİRACI 
PORTALI

Alışveriş merkezindeki kiracılar 
mal teslimi, etkinlikler, mağaza 
güncellemesi gibi çeşitli taleplerde 
bulunmaktadır. Bu işlemlerin 
basılı formlar ve yazışmalar ile 
gerçekleştirilmesi hem çok zaman 
almakta hem de fazla miktarda 
kağıt kullanımı gerektirmektedir.  
Her yıl yaklaşık olarak yaklaşık 
150.000 kağıt bu işlemler süresince 
harcanmaktadır. Alışveriş 
merkezlerinde ayrı atık toplama ve 
atık azaltma uygulamasının bir parçası 
olarak ENKA TC, projeye paralel 
olarak gerekli tüm onayları basılı 
formlar üzerinden oluşturmak yerine, 
elektronik platforma aktararak iş 
süreçlerini online portala taşımayı 
hedeflemiştir ve bu doğrultuda 
bir “Operasyon & Kiracı Portalı” 
oluşturmuştur. Operasyon & Kiracı 
Portalı uygulaması, sadece bir “kağıt” 
rutininden bir elektronik programa 
geçiş yapmakla kalmayıp, aynı 
zamanda işlem süresini de optimize 
etmeye yardımcı olmuştur. Proje, 
süreç ve rol tanımlama aşamasından 
kullanım aşamasına kadar toplamda 
5 ayda tamamlanmıştır. Proje 
uygulaması sırasında 11 alışveriş 
merkezinde toplamda 1000’den fazla 
kiracıya eğitim verilmiştir.

Bu başarılı uygulamanın sonuçları 
arasında; başvuruların gözden 
geçirilmesi ve doğrulanması sürecinde 
harcanan zamanın azaltılması, 
şeffaflığın desteklenmesi, kağıt 
kullanım maliyetinin azaltılması, 
kiracılar ve alışveriş merkezi 
çalışanları için güvenilir bir yol 
oluşturulması, istatistik ve analitik 
erişiminin sağlanması yer almaktadır. 
Kağıt üzerinden yürütülen işlemlerin 
uygulamadan tamamen kalkmasıyla; 
yıllık olarak 150.000 adet kağıt 
kullanımın önüne geçilerek, yaklaşık 
200 adet ağacın kesilmesi önlenmiş 
ve 1.200 ABD Doları kağıt kullanım 
maliyeti ortadan kaldırılmıştır.

ENKA OKULLARI KOCAELİ – TÜBİTAK 
PROJESİ

ENKA Okulları Kocaeli öğrencilerinin 
projesi ile hem bir çevre sorunu olan 
atık malzemelerin değerlendirilmesi 
hem de ısı tasarrufu sağlamak 
amacıyla kolemanit konsantratör 
atığı, atık kâğıt, pirinç kabuğu külü 
kullanılarak yalıtım ve kaplama 
malzemesi olan sıva üretilmeye 
çalışılmıştır. Farklı ikili kombinasyonlar 
halinde kolemanit konsantratör atığı, 
atık kâğıt ve pirinç kabuğu külü 
kullanılarak sıva harcı numuneleri 
uygun koşullarda hazırlanmış ve 
ısı iletkenlik ölçümleri yapılmıştır. 
Analizler sonucunda içeriğinde %25 
atık kâğıt ve %10 pirinç kabuğu külü 
olan numunenin ısı yalıtımında en 
verimli sonucu verdiği tespit edilmiştir. 
Proje, TÜBİTAK liseler arası proje 
yarışmasında bölge üçüncüsü olmuştur.


