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BİYOÇEŞİTLİLİK
ENKA İNŞAAT, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASININ 
KAPSAMINDA BULUNAN BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI POLİTİKASI GEREĞİ TÜM 
FAALİYETLERİNDE MEVCUT FLORA VE FAUNAYI KORUMAK VE ETKİLERİNİ YÖNETMEK İÇİN 
GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALMAKTADIR. 

Bu önlemlerin başında, gerçekleştirilecek projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının hazırlanması 
ve bu raporlar kapsamında, proje etki alanı içinde kalan, korunması gereken flora ve faunanın ve ilgili önlemlerin 
belirlenmesi gelmektedir.

ENKA İnşaat projelerinde 2019 yılı içinde Biyoçeşitlilik Yönetim ve Aksiyon Planları doğrultusunda biyoçeşitliliğin 
korunması için yürütülmüş başlıca çalışmalar şu şekildedir:

MORAVA KORİDOR OTOYOLU PROJESİ 
(SIRBİSTAN)

2019 yılında sözleşmesi imzalanan ve 2020 yılında 
başlayacak olan Morava Koridor Otoyol Projesi için 
IFC gereksinimleri kapsamında, 2019 yılında ÇED 
çalışmalarına başlanmıştır.

Bu kapsamda proje güzergahına botanist, hidrobiyolog, 
mamolog, herpetolog, ornitolog ve entomolog uzmanlar 
ile saha ziyaretleri düzenlenmiştir. 

Ziyaretler esnasında 9 adet 3. Seviye EUNIS habitat alanı 
belirlenmiş olmasına rağmen herhangi bir endemik 
türe rastlanmamıştır. Tespit edilen flora ve fauna 
türleri arasından koruma altında olan Sarı Süsen (Iris 
pseuacorus) belirlenmiş olup, inşaat aktiviteleri sırasında 
bu türün yeniden yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, tespit edilen balık türlerinin üreme sezonları ve 
bölgeleri belirlenmiş, kuşların da göç güzergahları tespit 
edilmiş olup, inşaat aktivitelerinin planlanmasına bu 
veriler dahil edilmiştir. 

NAMAKHVANİ HİDROELEKTRİK SANTRALİ 
PROJESİ

Gürcistan’da 2020 yılında başlaması planlanan 
Namakhvani Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında 
yürütülen ÇED çalışmaları 2019 yılı içerisinde 
tamamlanmıştır. Biyoçeşitlliğin korunması kapsamında, 
endemik tür tespit edilmemiş olmasına rağmen, 
barajın operasyonu esnasında nehir içerisindeki balık 
popülasyonunu korumak için çalışmalar yürütülmüş 
ve balıkların akıntı güzergahında zarar görmeden 
ilerleyebilmeleri için Francis tipi türbinin kullanılması kararı 
alınmıştır. 

Yapılan çalışmalarda, kompleks 3 boyutlu su akışı 
sağlayan Francis tipi türbin kullanılması sayesinde, akıntı 
ile birlikte türbinler ile temas edecek balıkların ölüm 
oranının %5’ten az olacağı belirlenmiştir.

Ayrıca, balıkların üreme sezonlarında akıntının ters 
yönünde hareket edebilmeleri baraj inşası sonrasında 
engelleneceği için, ENKA, ÇED çalışmaları kapsamında 
belirlenmiş olan balık türlerinin nehir dışında yetiştirilerek, 
barajın memba tarafındaki doğal ortamlarına 
bırakılmasını ve balık popülasyonunun takibini taahhüt 
etmiştir. 

Baraj rezervuarının 100 metre çapı içerisinde bulunan, 
endemik üzüm türlerinin yetiştirildiği üzüm bağlarında 
nem, sıcaklık, basınç ve üretim kalitesi takibini de ENKA 
üstlenecektir. Herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılırsa 
gerekli uzman görüşleri doğrultusunda ilgili kişiler ile ortak 
çözüm yolu bulunması taahhüdü verilmiştir. 

TENGİZ PROJELERİ

Kazakistan’ın Tengiz bölgesinde yürütülen projeler 
dahilinde hem Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı hem de 
IFC gereksinimleri doğrultusunda biyoçeşitlilik yönetimi 
çalışmaları yürütülmektedir.

34 memeli, 350 omurgasız, 10 sürüngen ve 192 kuş 
türünün habitatı içinde bulunan Tengiz bölgesinde, nesli 
tükenmekte olan ve dünya çapında popülasyonu 150.000 
civarında olan Step Kartalı (Aquila Nipalensis) türü 
tespit edilmiştir. Bu çerçevede, Tengiz bölgesindeki tüm 
faaliyetlerde kurulacak olan elektrik hatlarının, kuşların 
elektrik sebebi ile ölmemesi için özel bir tasarım dahilinde 
kurulması kararı alınmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bunun yanı sıra, kuş göçü mevsimi boyunca çalışma 
alanı içinde veya çevresindeki kayda değer kuş aktiviteleri 
kayıt altına alınarak potansiyel etkileri azaltmak için 
önlemler geliştirmek üzere ENKA tarafından haftalık saha 
incelemeleri yapılmaktadır ve çalışanlarımızın bu konudaki 
farkındalıklarını artırabilmek için Proje ÇGS Departmanı 
tarafından eğitimler düzenlenmektedir.

Kuş yuvalama alanlarının ve üreme oranlarının da tespit 
edildiği çalışmalar dahilinde, başta Kır Kırlangıcı ve Ak 
Kuyruksallayan türlerine ait olmak üzere toplamda 97 kuş 
yuvası rastlanmış olup, başarılı üreme oranı %71 olarak 
kayıtlara geçmiştir.

DHI QAR VE SAMAWA KOMBİNE ÇEVRİM 
ELEKTRİK SANTRALİ PROJELERİ
Irak’ta bulununan Dhi Qar ve Samawa Kombine Çevrim 
Elektrik Santrali projelerinde 2019 yılında ekolojik durum 
tespit çalışmaları yürütülmüştür.  

Fırat Nehri ve çevresinde bulunan doğal yaşam alanını 
kapsayan çalışmalarda, IUCN (Uluslararası Doğayı 
Koruma Birliği) listelerinde koruma altında ve soyu 
tükenmekte olan üç balık türü (Luciobarbus esocinus, 
Carasobarbus kosswigi, Capoeta barroisi), bir memeli 
türü (Myotis capaccini) ve bir sürüngen türünün (Rafetus 
euphraticus) varlıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çevre mühendisi, hidrobiyolog ve mamolog uzmanların 
katılımı ile yürütülen çalışmalar sonucunda, sadece 
Luciobarbus esocinus türünün varlığı tespit edilmiştir. 

İki projenin de su ihtiyacının bir kısmını Fırat Nehri’nden 
su çekimi ile karşılaması planlanmakta olduğu için, 
belirlenen türün popülasyonuna herhangi bir zarar 
gelmemesi yüksek önem teşkil etmektedir. 

Uzmanların önerileri doğrultusunda su çekimi yapılacak 
noktalar belirlenmiş, suyun akış hızını maksimum 0,15 
m/s hale getirecek kanallar inşa edilmiş ve rima elekleri 
kullanılarak nehirde bulunan balıkların su çekim sistemine 
girmeleri engellenmiştir.

HİSARÖNÜ KOYU TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

ENKA, DenizTemiz/TURMEPA Derneği tarafından 
yürütülen, Türkiye’nin Muğla şehrine bağlı, Marmaris 
ilçesi sınırlarında yer alan Hisarönü koyunun temizlenmesi 
için sürdürülen çalışmalara 2011 yılından beri destek 
vermektedir. Bu çalışmalara 2019 yılında da devam 
edilmiş, yörede bulunan 110 balık, 45 memeli, 123 kuş, 
27 sürüngen, 167 karasal omurgasız ve 4 amfibi türün 
yaşadığı alanlarda yapılan temizlik ve florayı koruma 
faaliyetlerine destek olunmuştur. 

Çalışmalar süresince, özel yat ve teknelerden kaynaklanan 
220.000 m3 atık su toplanarak denize karışması 
engellenmiş ve uygun şekilde arıtılması sağlanmıştır. 
Ayrıca, tekne ve yatlara yapılan düzenli ziyaret ve çevre 
bilinçlendirmesi ile bu tekne ve yatlardan kaynaklı katı 
atıkların denize atılmasının da önüne geçilerek bölgedeki 
floranın korunmasına katkı sağlanmaktadır.

WWF DOĞA ÖNCÜLERİ PROGRAMI 
SPONSORLUĞU

WWF, 100’den fazla ülkede çalışmalar yürüten, dünyanın 
en büyük uluslararası doğa koruma kuruluşudur. 
ENKA Vakfı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında WWF 
tarafından yürütülecek olan WWF-Türkiye Doğa Öncüleri 
Programı’nın sponsoru olmuştur. Programa katılan okullar 
bugüne kadar oluklu kertenkele, oklu kirpi gibi türleri 
koruma projeleri geliştirmiştir. ENKA Vakfı bu projeye 
destek olarak; doğayı ve var olan türleri korumak üzere 
öğrencilerin ve öğretmenlerinin eğitim almalarını ve bu 
sayede öğrencilerin çevrelerinde ve toplumda olumlu 
değişim yaratmalarını hedeflemektedir. 

ENKA OKULLARI KOCAELİ VE DEKAMER 

Pamukkale Üniversitesi tarafından İztuzu Plajında 
yürütülen Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve 
Koruma Merkezi (DEKAMER) ile ENKA Okulları Kocaeli 
iş birliği ile okulun öğrenci ve öğretmenleri için eğitim 
organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda öğrenci 
ve öğretmenler, DEKAMER’in merkezinde verilen ve 
deniz kaplumbağaları hakkında bilgilendirme, yaralı 
kaplumbağaların tedavisi gibi başlıkları içeren eğitimin 
ardından, gece yumurtlama kumsalında gerçekleştirilen 
gözlem ve kafesleme çalışmalarında görev almışlardır. 

GRI 304-1 GRI 304-1

https://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/cevre-is-sagligi-guvenligi/cevre-yonetimi-yaklasimi-ve-politikasi/
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Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. 
Yani iki nefesten birini karadaki ormanlara, 
diğerini deniz çayırları ve planktonlara 
borçluyuz. Bu nedenle TURMEPA’nın faaliyetleri 
de hayati bir öneme sahip. Ülkemiz kıyı ve 
denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik 
haline getirmek ve gelecek nesillere temiz 
denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye 
bırakmak amacıyla, 1994 yılında Rahmi M. 
Koç’un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret 
Odası ile birlikte kurulan TURMEPA, kurulduğu 
günden bu yana projeler üreten, ürettiği 
projeleri kamu ve özel sektör tarafından örnek 
alınan, hazırladığı AB projelerini ortaklarıyla 
kol kola yürüten, çevre ödülleri geliştiren, 
ilgili bakanlıklara örnek projeler hazırlayan, 
tüm paydaşları bir araya getiren uluslararası 
konferanslar düzenleyen, deniz ve su varlıkları 
konusunda referans alınan lider bir sivil toplum 
kuruluşudur. 

ENKA, TURMEPA’nın deniz ve su kaynaklarımızı 
koruma mücadelesine uzun yıllardır destek 
veren çevre hassasiyeti yüksek, örnek bir 
kurumdur. TURMEPA olarak 2016 yılından 
bu yana ENKA Okulları ile eğitim iş birliğini 
sürdürüyoruz. Bu eğitimlerle ENKA Okulları’nın 
İstanbul ve Adapazarı Kampüslerinde, farklı 
yaş gruplarına yönelik; denizler ve deniz 
ekosisteminin korunması, su kaynaklarının 
önemi ve doğru kullanımı, karbon ve su 
ayak izi, sıfır atık felsefesi ve sürdürülebilir 
bir çevre için bireysel sorumluluklarımız 
konularında farkındalık eğitimleri veriliyor. 
Eğitimler dışında, ENKA Okulları’nda yıl içinde 
öğrenciler tarafından hayata geçirilen projelere, 
öğrencilerin talepleri doğrultusunda mentörlük 
de ediliyor.

ENKA çevresel etkiyi azaltma konusunda 
yürüttüğü projelerle örnek bir kurumdur. Gerek 
iş yerlerinde çevre dostu ekipman, yeşil bina 
uygulaması gibi örnekler, gerekse çevresel 
sürdürülebilirlik konusunda organize ettiği 
toplantı ve çalıştaylarla çevrenin önemine 
dikkat çeken, konusunda örnek bir duruş 
sergiliyor. TURMEPA’nın ENKA iş birliğiyle 
gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinin yanı sıra 
ENKA Vakfı’nın uzun yıllardır gerçekleştirdiği 
bağışlarla derneğin atık toplama çalışmaları da 
destekleniyor. TURMEPA, atık alım tekneleriyle 
yat ve turistik tekne sahiplerinin uğrak yeri olan 
koylarda mobil olarak hizmet veriyor ve 10 yılı 

aşkın süredir milyonlarca litre atıksu toplayarak 
deniz turizminin çevresel ayak izini küçültmeye 
katkı sağlıyor. ENKA Vakfı’nın derneğimize 
verdiği destek, altı tekneden oluşan TURMEPA 
atık toplama filosunun açık denizlerde kirliliği 
önleme çalışmalarına katkı sağlıyor. Ülkemizin 
eşsiz koylarındaki biyoçeşitlilik, giderek artan 
turizm baskısı nedeniyle risk altında. TURMEPA 
teknelerinin verdiği hizmet sayesinde Çeşme, 
Göcek, Marmaris ve Hisarönü koylarında yat ve 
turistik teknelerin sıvı atıklarının denize karışması 
önleniyor.

ENKA ile sürdürdüğümüz iş birliğinin özel 
sektöre örnek olması açısından çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Toplumsal dönüşüm 
için yapılacak her türlü çalışmada sivil toplum 
kuruluşlarıyla (STK) ortaklık kurmak ve STK’ların 
çalışmalarını daha fazla desteklemek artık bir 
gereklilik. Tabii iş birlikleri ne kadar uzun süreli 
olursa o kadar faydalı. ENKA ile iş birliğimiz işte 
bu noktada daha da önem kazanıyor. Çünkü 
bu durum, kurumun yatırım yaptığı alandaki 
ihtiyaçları daha iyi tanımasına ve zamanla 
uzmanlık, insan kaynağı, teknolojik transfer gibi 
finansal kaynağın ötesinde yatırımlar yaparak 
olumlu etkilerini çoğaltmasına da neden oluyor. 
Bizler de bu sayede çözüm noktasında kendimizi 
daha güçlü hissediyoruz. 

Şadan Kaptanoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

DenizTemiz Derneği TURMEPA

ENKA, TURMEPA’NIN DENİZ VE 
SU KAYNAKLARIMIZI KORUMA 
MÜCADELESİNE UZUN YILLARDIR 
DESTEK VEREN ÇEVRE HASSASİYETİ 
YÜKSEK, ÖRNEK BİR KURUMDUR. 

#GrowingBetterTogether
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GÖRÜŞÜ


