
KOSOVA OTOYOL PROJESİ - GÜZERGAH 6

Kosova Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan 
Kosova Otoyol Güzergah 6 Projesi, 65 km toplam hat 
uzunluğunda olup, yapımına Kosova’nın Ferizaj ve 
Hani i Elezit şehirleri arasında devam edilmektedir. 
Projenin doğası gereği, flora ve fauna ile etkileşimi 
fazladır. Bu etkileşim proje tarafından oluşturulan İnşaat 
Çevre Yönetimi planı çerçevesinde yönetilmektedir. 
Plan kapsamında, biyoçeşitliliği korumak için 2018 yılı 
içerisinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir;

• Proje hattı boyunca bulunan nehir üzerinde yapılan 
geçişlerde erozyona ve sedimantasyona karşı toplam 
2.250 metre kumaş bariyer (silt fence) kullanılmıştır. 

• Vahşi hayvanların ve canlıların çalışma alanlarına girerek 
zarar görmelerini engellemek amacıyla, 28.000 metresi 
2018 yılında olmak üzere toplamda 87.000 metre çit 
yapılmıştır. 

• Projenin, daha önceden inşası tamamlanan Güzergah 
7 ile birleştiği noktaya mevcut floraya uygun şekilde 
toplam 10.000 fidan dikilmiştir. Bununla birlikte hat 
boyunca farklı bölgelere 4.600 fidanın daha dikimi 
yapılmıştır. Bu dikimler ve fidan temini için yerel 
uzmanlar ile birlikte hareket edilmiştir.

• Proje çalışanlarının çevresel ve biyoçeşitliliği 
korumadaki farkındalıklarının artması için, düzenli 
çevre eğitimlerine ek olarak proje ekibi tarafından 
videolar hazırlanarak çalışanlar ile paylaşılması 
sağlanmıştır. 

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 2018 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.

ÇEVRE DOSTU MALZEMELER, 
EKİPMANLAR VE YEŞİL BİNALAR

Çevre dostu binaların, kaynakları daha verimli kullanarak 
daha az tüketim sağladığı böylece daha düşük işletme 
maliyetlerine sahip olduğu ve bina kullanıcılarına 
daha konforlu bir ortam sunduğu bilinmektedir. Çevre 
dostu binaların yatırım maliyetleri standart yolla inşa 
edilen yapılara oranla daha fazla olmasına rağmen, 
sağladığı tasarruf sayesinde kısa sürede kendini amorti 
edebilmektedir.

ENKA, son yıllarda eski binalarının modern gereklilikleri 
karşılayarak çevreye daha duyarlı yeni binalara 
dönüştürülmesi üzerine faaliyetlere başlamıştır. 
Bu kapsamda ENKA, yatırımlarında en üst seviyede 
uzmanlığını, bilimi ve teknolojiyi kullanarak, insana ve 
doğaya verilebilecek olumsuz etkileri en aza indirmeyi 
amaçlamaktadır.

ENKA’nın şimdiye kadar tamamladığı projelerin 14’ü 
LEED sertifikasıyla ödüllendirilmiştir.

ENKA’nın 2015 yılında işletmeye açılan Kuntsevo Plaza 
Projesi 2013 yılında ilk Rus Yeşil Bina Sertifikasını (Yeşil 
Standart) almıştır. Ayrıca, Moskova’da 2018 yılında 
tamamlanan Kaşirskaya Çok Amaçlı Alışveriş Merkezi 
Projesi de Rus Yeşil Bina Sertifikası almıştır. Bu projeler, 
çok fonksiyonlu alışveriş merkezi olmaları sebebiyle 
emsaldir ve sektöründe öncüdür.

Kosova Güzergah 6 Kuntsevo Plaza
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Benzer şekilde, Cimtas Boru’nun Haziran 2016 tarihinde 
başlattığı LEED Sertifikasyonu çalışmaları başarıyla 
tamamlanmış, Boru İşleri Fabrikası LEED Gold kategorisinde 
sertifikalandırılmıştır. Yeşil bina değerlendirme kriterleri, 
seçilen makinelerin enerji verimliliği, malzeme satın 
alımından başlayarak tüm proseslerde çevresel etkinin 
azaltılması, iç mekân kalitesi, çevre dostu ve yenilikçi 
yaklaşımlar olarak özetlenebilir. Bu sertifika dünya 
üzerinde ilk defa bir boru imalat tesisine verilmiştir. Cimtas 
Ningbo’nun yeni fabrika yatırımı çerçevesinde idari binası 
da LEED Gold sertifikasyonuna uygun olarak tasarlanmıştır. 
ENKA, aynı zamanda 2013 yılı itibarıyla Amerikan Yeşil 
Binalar Konseyi üyesidir.
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PERFORMANSI

ENKA ENERJİ
Birim enerji üretimi başına karbondioksit emisyonu

400 gCO2/kWh
344,72 gCO2/KWh

ÇİMTAŞ 

Bir ton üretim için harcanan insan-saat değeri başına düşen 
sera gazı emisyonları 

25 tCO2e/(insan-saat/ton)

26,15 tCO2e/(insan-saat/ton)

Evsel su tüketimi

15 litre/insan-saat
20 litre/insan-saat

ENKA GRUBU

0 adet 3. seviye (>20m3) çevre kazası 0

Mavi su ayak izini düşürebilmek adına en az 2 proje 
gerçekleştireceğiz.

2

Yenilenebilir enerji kullanım oranını artırmak adına ENKA 
Grubu bünyesinde en az 2 proje gerçekleştireceğiz.

1

Her yıl en az 1 ağaçlandırma projesine destek sağlayarak 
karbon sıfırlama çalışmalarına katkı sağlayacağız.

2

ENKA Grubu genelinde 2018 yılında yayınlanan ve pet şişe 
kullanımını yasaklayan politikamızdan ödün vermeyeceğiz.

Sağlandı

ENKA 
OKULLARI

ENKA Okulları’nın atık yönetimi uygulamaları, kâğıt kullanımı 
ve arıtma içme suyu kullanımı konularındaki politikalarına 

bağlılığını sürdüreceğiz.
Sağlandı

ENKA, küresel iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için 
enerji sektörünün düşük karbonlu büyüme sürecine 
geçmesi gerektiğinin farkındadır. Fakat güvenli enerji 
tedariği için doğal gaz gibi nispeten temiz yanan ve 
sürekli tedarik edilebilen güvenilir yakıt türlerinin de 
verimli kullanılması enerji sektörünün geleceği için 
olmazsa olmazlardandır. Bundan dolayı ENKA’nın 
uzmanlaştığı konulardan biri de açık tip tek faz çevrim 
doğal gaz elektrik santrallerini çok daha modern 
ve verimli çift faz kombine çevrim santrallerine 
dönüştürmektir. Bu sayede güvenli enerji tedariği 
sağlanırken, birim yakıt başına elektrik üretimi ve tesis 
verimliliği artmakta, çevresel etkiler azaltılmaktadır.

ENKA’nın ekonomiye katkı sağlayan ve daha sürdürülebilir 
bir geleceğe hizmet eden faaliyetleri Çimtaş Çelik 
şirketinde rüzgâr türbini kuleleri ve parçaları üreterek 
devam etmektedir. Geride kalan dönemde rüzgâr 
enerjisi talebinin giderek artması ve yerel üretilen 
parçalara yönelik teşvikler, yerel tedarikçiler için bir pazar 
yaratmıştır. Faaliyetlerini bu şekilde artıran ve kaliteden 
ödün vermeyen Çimtaş Çelik, 2018 yılında 92 rüzgâr 
türbini kulesi imalatı gerçekleştirmiştir.

Çimtaş
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