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ÇEVRE DOSTU MALZEMELER, 
EKİPMANLAR VE YEŞİL BİNALAR

ÇEVRE DOSTU BİNALARIN, KAYNAKLARI DAHA VERİMLİ KULLANARAK DAHA AZ TÜKETİM 
SAĞLADIĞI BÖYLECE DAHA DÜŞÜK İŞLETME MALİYETLERİNE SAHİP OLDUĞU VE BİNA 
KULLANICILARINA DAHA KONFORLU BİR ORTAM SUNDUĞU BİLİNMEKTEDİR. ÇEVRE 
DOSTU BİNALARIN YATIRIM MALİYETLERİ STANDART YOLLA İNŞA EDİLEN YAPILARA 
ORANLA DAHA FAZLA OLMASINA RAĞMEN, SAĞLADIĞI TASARRUF SAYESİNDE KISA 
SÜREDE KENDİNİ AMORTİ EDEBİLMEKTEDİR. 

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.

Daha önce Cimtas Boru’nun almaya hak kazandığı LEED 
Gold sertifikasını, 2019 yılında Cimtas Ningbo Modular 
Skids Pipe Spools yeni tesisi ile almaya hak kazanmıştır. 
Bu haberin hemen ardından Cimtas Boru “Dünya Yeşil 
Bina Haftası” kutlamalarını grup çalışanlarının katıldığı bir 
tören ile kutlamış ve etkinlik kapsamında çalışanlara hem 
çevre dostu binalar ile ilgili bilgilendirme yapılmış; hem de 
çalışanlar için TEMA Vakfı’na ağaç dikimi amacıyla bağış 
gerçekleştirilmiştir. 

Rusya’da devam etmekte olan 
Nizhnekamsk Kombine Çevrim 
Elektrik Santrali projesinde tercih 
edilen ürün ve ekipmanlar ile çevresel 
etkinin minimum düzeyde tutulması 
hedeflenmektedir. Projede kullanılan 
SGT5-200 gaz türbini, sabit egzoz 
sıcaklığında %45’e kadar emisyon 
uyumlu çalışması ve üretilen gücün 
artmasına rağmen sabit kalan, toplam 
egzost içerisinde 25 ppmvd’nin 
altında kalan NOx emisyonlarıyla 
muadillerinden ayrılmaktadır. Ayrıca 
bu türbinlerin tercih edilmesiyle 
hidrojen kullanımı dolayısıyla, karbon 
salınımı azaltılmakta ve emisyon 
limitlerine uyum sağlanmaktadır.  

ENKA, küresel iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için 
enerji sektörünün düşük karbonlu büyüme sürecine 
geçmesi gerektiğinin farkındadır. Fakat güvenli enerji 
tedariki 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 tedariki sağlanırken, birim yakıt başına 
elektrik üretimi ve tesis verimliliği artmakta, çevresel etkiler 
azaltılmaktadır. 

ENKA’nın ekonomiye katkı sağlayan ve daha sürdürülebilir 
bir geleceğe yönelik yenilenebilir enerji ve düşük 
karbon ekonomisine geçiş faaliyetlerine verdiği destek 
Çimtaş Çelik şirketinde üretilen rüzgâr türbini kuleleri ve 
parçaları ile devam etmektedir. Geride kalan dönemde 
rüzgâr enerjisi talebinin giderek artması ve yerel üretilen 
parçalara yönelik teşvikler, yerel tedarikçiler için bir pazar 
yaratmıştır. Faaliyetlerini bu yönde artıran ve kaliteden 
ödün vermeyen Türkiye’nin ilk rüzgar kulesi üreticisi 
Çimtaş Çelik, 2019 yılında bu alandaki kendi yıllık üretim 
rekorunu, 24.300 tonluk üretimiyle kırmıştır.
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ENKA’nın 2027 yılı için belirlediği Sürdürülebilirlik Hedefleri’nin “Çevresel Etkiyi Azaltmak” bölümüne 
ilişkin 2018 ve 2019 yılları performansı, aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.
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ENKA Santrallerinin birim enerji üretimi başına karbondioksit emisyon 
miktarını 400 gCO2/kWh değerinin altında 
tutmayı hedefliyoruz. 

344,72 gCO2/kWh 339,67 gCO2/kWh

Bir ton üretim için harcanan insan-saat değeri başına düşen 
sera gazı emisyonlarını 25 tCO2e/(insan-saat/ton) 
altında tutmayı hedefliyoruz.

26,15 tCO2e/(insan-saat/ton) 23,65 tCO2e/(insan-saat/ton)

Evsel su tüketimini 15 litre/insan-saat değerinin altında tutmayı 
hedefliyoruz. 20 litre/insan-saat 14 litre/insan-saat

3. Seviye (>20m3) çevre kazasının hiçbir ENKA grubunda yaşanmamasını 
hedefliyoruz. Sağlandı Sağlandı

Mavi su ayak izimizi düşürebilmek adına ENKA Grubu 
bünyesinde suyun yeniden kullanımını amaçlayan en az 
2 proje gerçekleştireceğiz. 

2 Proje 2 Proje 

Yenilenebilir enerji kullanım oranını arttırmak adına ENKA Grubu
bünyesinde en az 2 proje gerçekleştireceğiz. 1 Proje 2 Proje 

Her yıl en az 1 ağaçlandırma projesine destek sağlayarak 
karbon sıfırlama çalışmalarına katkı sağlayacağız. 2 Proje 2 Proje 

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

ENKA Okullarının atık yönetimi uygulamaları, kağıt kullanımı ve arıtma 
içme suyu kullanımı konularındaki politikalarına 
bağlılığını sürdüreceğiz.

Sağlandı Sağlandı

ENKA’NIN 2027 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ


