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ENKA, gerçekleştirdiği projeler ile büyük oranda yerelden
istihdam sağlamakta; yerel taşeronlar ve iş ortakları ile çalışmakta; personelini eğiterek ve bilgi ve deneyim paylaşımı
sağlayarak yerel işgücünün, sektörlerin ve ekonomilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Toplumların Altyapı ve Üstyapı İhtiyaçlarının
Karşılanması
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ENKA kalıcı varlık sağlamayı ve topluma
olumlu bir miras bırakmayı hedefleyen temel
iş etkinlikleri aracılığıyla, faaliyet gösterdiği
ülkelerde kalkınmaya ve refaha katkı sağlamaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirdiği
ve toplam sayısı 500’ü geçen petrol, gaz
ve petrokimya, elektrik santralleri, altyapı
ve bina projeleri ile ENKA, Türkiye ve yurtdışında 400 binden fazla insana istihdam
sağlamış ve yerel ekonomilerin gelişmesini
hızlandırmıştır.

1970’lerden itibaren elektrik santrallerinin tasarımı ve inşasında Türkiye’nin öncü firması
olmuştur. Bu alanda hizmet gösteren küresel
firmalar ile uzun süreli işbirlikleri gerçekleştirmiştir. ENKA’nın elektrik santrallerindeki
tecrübesi yandaki şekilde özetlenebilir:

• Toplam kurulu gücü 4.070 MW olan 6 tane
Termik Elektrik Santrali
• Toplam kurulu gücü 14.296 MW olan 13
tane Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik
Santrali
• Toplam kurulu gücü 4.166 MW olan 8 tane
Basit Çevrim Elektrik Santrali
Önemli bir bölümü kalkınmakta olan ülkelerde gerçekleştirilen bu projeler, inşa edildiği
ülkelerin gelişme dönemlerinde en büyük engellerden biri olan enerji yetersizliğinin önüne
geçmek için tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.
Bu projeler arasında yer alan ve ENKA tarafından işletilen Adapazarı-Gebze ve İzmir
Santralleri inşaatının değişik aşamalarında
toplamda 7 binden fazla çalışan görev almıştır.
Bu projeler sırasında mühendislik ve inşaat
süreçlerinde tecrübe kazanan çalışanlar, daha
sonra ENKA tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinde üstlenilmiş elektrik santrali ve diğer enerji

projelerinde görev almış ve bu ülkelerdeki yerel
halkın enerji sektöründe tecrübe kazanmasına
katkı sağlamıştır.
2000 yılında başlanan projelerden Adapazarı
ve Gebze santralleri 2002 yılında, İzmir santrali
ise 2003 yılında devreye alınmıştır. Santrallerin
devreye girmesiyle ENKA, Türkiye’nin en büyük
özel sektör elektrik üreticisi konumuna gelmiştir. ENKA Santralleri 14 yıllık ticari işletme
döneminde 400 milyar kilovat saat elektrik
enerjisi üretmiş olup, yıllık 32 milyar kilovat
saatlik üretim kapasitesi ile Türkiye’nin toplam
enerji tüketiminin %11’ini karşılamaktadır. Bu
değerler, santrallerin Türkiye ekonomisi için
önemini açıkça ortaya koymaktadır.
Santraller sahip oldukları teknik alt yapı ve uygulanan işletim sistemleri düşünüldüğünde de,
sergilemiş oldukları üretim ve çevre duyarlılığı konularındaki performanslarıyla dünyada
örnek gösterilen yatırım projeleri arasında yer
almaktadır.
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Türkiye’de gerçekleştirilen santral projelerinden sonra, Irak’ın gelişmesine ve savaş
sonrası toparlanmasına katkı sağlayacak
birçok enerji projesi ENKA tarafından hayata
geçirilmiş ve bu santraller Irak şebekesine 4
bin MW’dan fazla güç kazandırmıştır.
ENKA, gerçekleştirdiği projeler ile büyük
oranda yerelden istihdam sağlamakta; yerel
taşeronlar ve iş ortakları ile çalışmakta;
personelini eğiterek ve bilgi ve deneyim
paylaşımı sağlayarak yerel işgücünün, sektörlerin ve ekonomilerin gelişmesine katkı
sağlamaktadır.
80

Örneğin, 1993 yılından beri Tengiz,
Kazakistan’da yürütülen mühendislik ve
inşaat faaliyetlerinde, yerel (Kazak) çalışan oranı %92 seviyesine ulaşmış ve işin
hiçbir evresinde %70’in altına düşmemiştir.
Projelerin başlangıcından bu yana yaklaşık
20 bin Kazak personel doğrudan istihdam
edilmiştir. Ayrıca, sayısı 100’ü aşan yerel
taşeron şirket ile çalışılarak yaklaşık 10 bin
yerel personelin daha istihdamı sağlanmıştır.
Bu strateji ile yerel taşeronların inşaat işlerinde gelişmeleri sağlanmış ve bazıları işveren ile doğrudan iş yapabilme kapasitesine ulaşmıştır. Projeler süresince çalışanlara
verilen 1,2 milyon adam-saati aşkın eğitim
sayesinde, başlangıçta çoğu tecrübesiz olan
yerel personel, yetkin ve tecrübeli çalışanlara dönüştürülmüş ve çok sayıda kıdemli
personel Kazakistan’ın önde gelen firmalarına transfer olup önemli pozisyonlara gelmişlerdir. 1993 yılında başlayıp halen devam
eden Kazakistan Tengiz projelerinde ölümlü
iş kazası yaşanmadan 100 milyonu aşkın
adam-saat harcanmıştır. Kayıp günlü iş kazası olmadan gerçekleşmiş en uzun çalışma

ise yaklaşık 30 milyon adam-saattir. Projeler
için yerel piyasadan temin edilen işçilik, mal
ve hizmetlerin tutarı yaklaşık 750 milyon
ABD Dolarıdır.
Şirketin Bina Projeleri iş kolunda özellikle
Rusya Federasyonu, Bağımsız Devletler
Topluluğu (CIS) Ülkeleri ve Afrika’da gerçekleştirilen kentsel gelişim projeleri, hastane
binaları, havalimanı projeleri, fabrikalar ve
üretim tesisleri ile ilgili ülkelerdeki temel ihtiyaçların giderilmesi için çalışılmış; yerelin kalkındırılmasına katkı sunulmuş ve bu ülkeler
kaliteli ve güvenli mühendislik uygulamaları
ile tanıştırılmıştır.

20.000
Kazakistan’da yürütülen mühendislik ve inşaat faaliyetlerinde yerel çalışan sayısı
81

ENKA’nın, otoyol, köprü ve tünel projelerindeki geçmişi 1958 yılına kadar uzanmaktadır.
ENKA, 1970’lerde, Türkiye Altyapı Ağı’nın
geliştirilmesi için önemli bir yere sahip olan
Anadolu Otoyolu projesini gerçekleştirmiştir.
Bu otoyol, Türkiye’nin Avrupa limanı olan
İstanbul ve Asya kıtasında bulunan Başkent
Ankara’yı birleştirmesinden dolayı kritik bir
öneme sahiptir.
Gerede-Ankara Otoyolu inşaatının hemen
ardından ENKA, Doğu Avrupa’da yeni otoyol
projelerine imza atmış; sırasıyla Hırvatistan,
Romanya, Arnavutluk ve Kosova’da turizm
ve ekonomi alanlarında gelişmeyi beraberinde getiren otoyolları tamamlamıştır.
ENKA, 60 yıl içerisinde, Irak, Libya, Ürdün,
Suudi Arabistan, Hırvatistan, Romanya,
Kosova, Arnavutluk ve Türkiye’de uzunluğu
bin km’yi aşan otoyol, köprü, tünel ve viyadük ile ilgili tüm inşaat aktivitelerini yerine
getirmiş ve getirmeye devam etmektedir.

1.200.000
Projeler süresince çalışanlara verilen eğitim süresi (adam/saat)
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Mühendislik Mesleğinin Gelişimine Katkı
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Mühendislik, doğadaki kaynakları ve olayları insanlığa daha fazla fayda sağlamak,
insanların ve toplumların sorunlarına teknik
çözümler sunmak amacıyla, temel bilimlerin
ilkeleri doğrultusunda; ürün, yöntem, sistem,
yenilik ve teknoloji araştıran, planlayan, projelendiren, üreten bir meslek ve uygulamalı
bir bilim dalıdır.
Mühendislik etik ilkelerini benimsemiş, bilime
dayalı düşünen, sosyal ve çevre konularına
duyarlı, toplumların gelişiminde mühendisliğin etkisini değerlendirerek uygulamaya
geçiren, çalışmalarının farklı alanlar ile etkileşimlerini planlayan, mesleki yenilikleri takip
edip kendi kendine öğrenebilen ve bilgisini
kurumsal bilgiye dönüştürebilen, mühendislik bilgi ve becerilerini buluş ve inovasyon
ile uluslararası topluma katkı sağlayacak
yönde geliştiren mühendislerin yetiştirilmesi
ve mesleğin gelişmesine katkısı olabilecek
paydaşların bir araya getirilerek alandaki
gelişmelerin, iyi örneklerin ve sorunların tartışıldığı ortamların oluşturulması, ENKA’nın
sürdürülebilirlik öncelikleri arasında yer
almaktadır.
Bu bağlamda, mühendislik mesleğinin gelişimine katkı çalışmaları kapsamında, ENKA
raporlama dönemi içerisinde, detayları aşağıda sunulan faaliyetleri gerçekleştirmiştir:

Stajyer Mühendis İstihdamı
2017 yılında toplam 79 mühendis – mimar
stajyer personel istihdam edilmiş, stajyerlerin tamamına staj dönemleri boyunca
ENKA mühendislik projeleri ve çalışmaları

hakkında uygulamalı eğitimler verilmiş, böylelikle kendilerini mühendislik uygulamalarında geliştirme ve iş tecrübesi kazanabilme
fırsatları sağlanmıştır. Bunun yanı sıra; 60
yıllık mühendislik faaliyetlerinin neticesinde
kazanılan ENKA kurumsal bilgisinin stajyerlere aktarılması sağlanmıştır.
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ENKA Akademi
Mühendisliğin sürekli gelişimine katkı kapsamında; çalışanların mesleki yetkinliklerini,
teknik bilgi ve becerilerini, sosyal becerilerini, liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen ENKA Akademi ile çeşitli
eğitimler, seminerler, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemektedir. Mühendislik gelişimi
ile ilgili, 2017 senesi içerisinde toplam 8.320
adam-saat eğitim verilmiştir.

Tasarım Merkezi
ENKA, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından lisanslı Tasarım Merkezi’ni 2016
senesinde kurmuştur.
ENKA İnşaat Tasarım Merkezi, raporlama
dönemi içerisinde, 112 tasarımcı olmak
üzere toplam 168 kişilik kadrosu ile yürüttüğü araştırma-geliştirme çalışmaları, yeni
üretim teknolojilerinin tasarımı, proje tasarım
ve mühendislik faaliyetlerinde inovasyon
ve iyileştirilmiş zaman-maliyet-performans
optimizasyonu için tasarım yenilikleri ile
mühendisliğin gelişimine değerli katkılar
sağlamaktadır.

2017’de Tasarım Merkezi tarafından 7 projenin tasarım ve mühendislik çalışmaları
tamamlanmış, 11 projenin tasarım ve mühendislik çalışmalarına devam edilmiştir. Bu
projelerin tasarım ve mühendislik çalışmalarına ilişkin, toplam yaklaşık 30 milyon TL
harcama gerçekleşmiştir.

Kurumsal Bilgi, Kütüphane ve
Üyelikler
ENKA, mevcut süreçlerinin etkin bir şekilde
yürütülmesi, ürün ve hizmetlerinde sunduğu
kalite düzeyinin tüm coğrafyalarda standart

olarak sağlanabilmesi; kazandığı tecrübelerinin kurumsallaştırılması; oluşturduğu
kurum kültürünün sürdürülmesi ve iş yürütme kuralları ve yöntemlerinin belirlenmesi
amaçlarıyla oluşturduğu kurumsal bilgisini,
tüm çalışanlarının erişebileceği bir elektronik
kütüphane ile sunmaktadır. Ayrıca çalışanlar
bu portal aracılığıyla birçok uluslararası kütüphane ve yayına erişebilmektedir.
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ENKA Grubu
11.486
ENKA Grup bünyesinde 11.486 yerel
çalışan istihdam edilmiştir.

%48,4

Yerel İstihdam
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ENKA, gerek Türkiye’de gerçekleştirdiği
faaliyetleriyle gerekse dünyanın çeşitli bölgelerinde üstlendiği projeleriyle, özellikle de
istihdam olanaklarının kısıtlı olduğu coğrafyalarda, önemli ölçüde yerel istihdam fırsatları sağlamaktadır. Üstlendiği projelerde
gerçekleştirilen faaliyetlerin büyük bir bölümünün emeğe dayalı olması ve bu emek için
gereken işgücünün yerel istihdam yoluyla
karşılanma politikası ile ENKA, faaliyetlerini
gerçekleştirdiği coğrafyalarda kayda değer
bir ekonomik değer yaratmaktadır.

geliştirilmesi amacıyla, çalışanları için beceri-geliştirme programları planlamakta ve
uygulamaktadır. Söz konusu programlar, inşaat projelerine yönelik mesleki beceri eğitimlerinin yanı sıra sosyal becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitimleri de içermektedir.
ENKA çalışanları, uzmanlık sahibi oldukları
alanlarda kendilerini sürekli geliştirme imkanı
edinmekle birlikte, bu kazanımları ilerleyen
dönemlerde farklı iş alanlarında ve farklı iş
olanaklarında değerlendirilebilmeleri için de
önemli bir fırsat yakalamaktadır.

ENKA, proje ihtiyaç ve beklentilerinin
karşılanması için gereken yeteneklerin

2017 yılında gerçekleşen yerel istihdam verileri yanda sunulmuştur:

Tüm grup firmaları ve projeler dikkate alındığında, konsolide yerel
çalışan oranı %48,4 olarak gerçekleşmiştir.

23.000

Toplam 23 bin çalışan olmak üzere 13.500 yerel
çalışana eğitim verilmiştir.

1.100.000
İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Eğitimleri 1 milyon 100 bin adamsaate ulaşmıştır.

334

Toplam 334 stajyer personel istihdam edilmiştir.

ENKA İnşaat
%35

Projelerde beyaz yaka yerel çalışan oranı %35
olarak gerçekleşmiştir.

12.225

Çalışanlara 12.225 adam-saat teknik eğitim
verilmiştir.

515

İstanbul Merkez Ofis’te aylık ortalama 515 yerel
çalışan istihdam edilmiştir.
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Projelerden Yerel İstihdama İlişkin Örnekler

ENKA Genelinde Üst Yönetimde Görev Alan Yerel Çalışan Sayıları

Üst Yönetimde Görev
Alan Personel Sayısı

Yerel

Yabancı

Yüzde

196

15

%93

Aşağıdaki tabloda, ENKA İnşaat’ta farklı görevlerde çalışan beyaz-yaka personelin dağılımı verilmiştir. Faaliyet gösterilen coğrafyalardan istihdam edilen çalışanlar “yerel” kategorisi altında
belirtilmektedir. Çalışılan ülkelerde yerel ve Türk vatandaşları dışında üçüncü bir ülke vatandaşı
mensubu olan personel “diğer” kategorisi altında değerlendirilmektedir.
86
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Personel Sınıfı

Oran

Türk Personel

%50

Yerel Personel

%37

Taşeron Personeli
Diğer Personel

%2
%11

Ücretlendirme
ENKA çalışanlarına, ülkelerin belirlediği asgari ücretin altında bir maaş ödemesi kesinlikle yapılmamaktadır. ENKA çalışanlarının %99,9’u asgari ücretin üzerinde maaş almaktadır.

Asgari Ücret Alan Çalışanların Yüzdesi
Asgari ücretten daha yüksek ücret alan çalışanların yüzdesi

Kadın

Erkek

%0.1

%0.1

%99.9

%99.9

Kosova Güzergah 6 Otoyol Projesi, Kosova
65 km’lik çift yönlü otoyol projesi Güneydoğu Avrupa Otoyol Ağı kapsamında olup
Proje, Kosova’nın başkenti Priştine’yi Makedonya sınırında Hani i Elezit’e bağlamaktadır.
Projenin en yoğun döneminde 11 farklı ülkeden (Kosova, Türkiye, Arnavutluk, Romanya,
Makedonya, ABD, vb.) toplamda 2.465 personel çalışmıştır. İşgücü bakımından proje ihtiyacının yaklaşık olarak %80’i Kosova vatandaşlarından karşılanmaktadır. Çevre, güvenlik,
sağlık, kalite ve diğer beceriler ile ilgili çeşitli alanlarda toplam 40 bin adam-saat eğitim
verilmiştir.
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Güney Kafkasya Boru Hattı Genişletme Projesi (SCPX), Gürcistan
Güney Kafkasya Boru Hattı Genişletme projesi kapsamında, Gürcistan sınırları dahilinde üç farklı konumda inşa edilecek iki adet Kompresor İstasyonu ve bir adet Basınç
Düşürme ve Ölçüm İstasyonunun tüm toprak işleri ve tesis inşaatları, Bechtel ve ENKA
Ortak Girişimi’nin (BEJV) sorumluluğu altındadır. Aylık ortalama 2.400 personelin görev
aldığı projede, toplam işgücü ihtiyacının %68’i Gürcistan vatandaşlarından karşılanmıştır.
Proje kapsamında, yerel personele toplam 265 bin adam-saat eğitim sağlanmıştır.

Tengiz Projeleri, Kazakistan

88

1993 yılından bu yana uygulanan yerel istihdam politikası ile, işe yerleştirme-eğitim-gelişim-sürdürülebilirlik uygulamaları doğrultusunda; mevcut projelerde %90 Kazak vatandaşı oranı yakalanmıştır. Bu başarıyı sürdürmek için yerel istihdam çalışmalarına devam
edilmektedir.
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Çimtaş Çelik Kaynak Eğitim Atölyesi ve İstihdam Destekli Kaynak Eğitimleri
Çimtaş Çelik Kaynak Eğitim Atölyesi’nde 1981 yılından beri Çimtaş Kaynak Teknolojileri
Merkezi tarafından kaynakçı eğitimleri verilmekte ve sertifikasyon yapılmaktadır. Cimtas
Boru’da Kaynak Okulu 2006 yılında Kaynak Departmanı bünyesinde kurulmuştur.

2017 yılında, Kazakistan’da üstlenilen projelerde aylık ortalama 2.250 yerel personel istihdam edilmiş, yerel personelin tüm proje personeline oranı %85 olarak gerçekleşmiştir.
Yerel personele toplam 145 bin adam-saat eğitim sağlanmıştır.

Kaşirskaya Çok Amaçlı Alışveriş Merkezi, Rusya
2018’de tamamlanması planlanan Kaşirskaya Çok Amaçlı Alışveriş Merkezi projesi kapsamında, aylık ortalama 2.400 yerel personel istihdam edilmiş, yerel personelin tüm proje
personeline oranı %92 olarak gerçekleşmiştir. Projede yaklaşık 280 bin adam-saat eğitim
verilmiştir.

Kaynak eğitmenleri, kaynak inspektörleri ve kaynak mühendislerinden oluşan konusunda uzman bir ekip tarafından düzenlenen kaynakçı eğitimleri ile bugüne kadar
4.500’ün üzerinde kaynakçı yetiştirilmiştir. Yetiştirilmiş olan kaynakçıların yetkinlikleri
uluslararası standartlara (ASME, EN, AWS, LR vb.) uygun şekilde yapılan sınavlar neticesinde bağımsız sertifikalandırma şirketleri tarafından tescillenmektedir.
Cimtas Boru, bölgesindeki İŞKUR, BUTGEM (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim
Vakfı), Coşkunöz Eğitim Vakfı, Bursa Ovaakça Şarık Tara Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi ve Bursa Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi kurumlarla kaynakçı eğitimleri konusunda istihdam destekli işbirlikleri yaparak yetiştirdiği kaynakçılara fabrikalarında istihdam sağlamaktadır. Böylece hem nitelikli işgücü kazanılmakta hem de
ulusal mesleki eğitim hareketine katkı sunulmaktadır.
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102-44

ENKA her faaliyetine başlamadan önce, o faaliyete özgü bir
çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi yapmaktadır. İlgili
sonuçlara dayanarak çevre ve sosyal etki yönetim planları
oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.

Sosyo-Ekonomik Etkilerin Değerlendirilmesi

90

ENKA projelerinin gerçekleştirilecekleri coğrafyalarda yaratabileceği olası etkiler, henüz
yatırım aşamasındayken, müteahhitlik faaliyetlerinde ise iş alınmadan önce, kapsamlı
olarak ele alınmakta ve ENKA sürdürülebilirlik politikasında yer alan ve sürdürülebilirlik
stratejisinin temel bileşenlerini oluşturan;
İşi İyi ve Doğru Yapmak, Çalışana Değer
Vermek, Toplumu Kalkındırmak ve Çevresel
Etkiyi Azaltmak başlıkları özelinde analiz
edilmektedir.
İşi iyi ve doğru yapma ilkesi doğrultusunda,
yapılacak işin yeri ve içeriğinden bağımsız
olarak ENKA kalitesi dünyanın her noktasına
aynı şekilde korunur ve düzgün bir risk yönetimi, sorumlu yönetim anlayışı, etkin liderlik,
sağlam tedarik zinciri ve her kademede
paydaşların bilinçlendirilmesine dayalı bir iş
yapış şekli benimsenmektedir.
Yapılacak işin Çevresel etkilerini azaltmak
için, Çevre Etki Değerlendirme çalışmaları
işinin ehli firmalar vasıtasıyla hazırlamakta,
incelenmekte ve tatbiki için kurumsal ve proje
bazında çevre mühendislerinden oluşan
ekipler kurulmaktadır. Dizayn aşamasında,
verimliliği artıracak mühendislik çalışmaları
yapılırken, yatırım işlerinde ilk analizde veya
müteahhitlik işlerinde mobilizasyon öncesi
süreçte atık yönetimi planlanmaktadır.
Yapılacak yatırım veya müteahhitlik faaliyetinin hem projenin yapılacağı bölgedeki
toplumlar hem de ENKA için önemi detaylı
olarak tahlil edilmektedir. Bir projenin başarıya ulaşmasının en önemli yolunun projenin

yapılacağı coğrafyadaki toplumlar tarafından kabul görmesi ve yaratacağı olanaklarla bu toplumları mutlu etmesinden geçtiği bilinmektedir. Bu bağlamda ENKA, hiç
bir zaman ödün vermediği tüm çalışanlarına
değer verme ilkesini, çalışılan bölgelerdeki
toplumların kalkınması stratejisi ile harmanlayarak başarıya ulaşmayı hedeflemektedir.
ENKA her faaliyetine başlamadan önce, o
faaliyete özgü bir çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi yapmaktadır. Bu değerlendirmelerde, etkiler cinsiyete göre farklılık gösterecekse, cinsiyet etki değerlendirmeleri göz
önünde bulundurulmaktadır. İlgili sonuçlara
dayanarak çevre ve sosyal etki yönetim
planları oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.
ENKA için etkiyi ortadan kaldırmak önceliklidir. Mümkün olmayan durumlarda ise
azaltmak, izole etmek ve mühendislik önlemleri almak gibi farklı çözümler uygulanmaktadır. Paydaşların bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla düzenli
toplantılar ve eğitimler düzenlenmektedir.
Bunlara örnek olarak, iş sağlığı ve güvenliği
komite toplantıları, civar okul yöneticileri ile
toplantılar, civar yerleşim birimleri yöneticileri ile toplantılar, okul öğrencilerine verilen
eğitimler gösterilebilir.
Paydaşların sisteme katkılarını sağlayabilmek
ve sürekli iyileştirme devamlılığı için bir geri
bildirim – şikayet prosedürü oluşturulmakta
ve paydaşların kullanımına sunulmaktadır.
Yapılan geri bildirimler ve şikayetler ilgili prosedürde tanımlanan şekilde ele alınmaktadır.

Gürcistan’da devam eden SCPX projesinde
yapılan etki değerlendirmeleri sonucunda,
konum ve yapılan iş itibarıyla çevreye ve civar
topluluklara risk yaratabilecek etkilerin başlıcaları doğal hayata etki, geçim kaynağı olan
çiftçilik ve arıcılık mesleklerine etki, trafik kazası riski, çevresel toz, gürültü ve titreşim etkisi ve yangın riski olarak belirlenmiştir. 2017
yılı içerisinde 5 civar köy yukarıda bahsedilen
bu potansiyel etkiler çerçevesinde yakından
takip edilmiştir. Uygulanan sistemler ve alınan
önlemler ile birlikte 2017 yılı içerisinde bahsi
geçen maddeler özelinde herhangi bir negatif
etki gerçekleşmemiştir.
Rusya’da devam eden Kaşirskaya Çok Amaçlı
Alışveriş Merkezi projesinde ise, projenin şehir
merkezinde olmasından dolayı civar toplulukları ilgilendiren riskler farklı bir boyutta olmuştur. Tespit edilen riskler trafik kazası riskinin artması, malzeme düşmesi ile bir vatandaşa ya da kamu malına zarar verme, çevresel
toz, gürültü ve titreşim ve oluşabilecek bir yangından dolayı çevre binalara ve topluluklara
zarar verilmesi olarak belirlenmiştir. Alınan önlemler sayesinde 2017 yılı içerisinde Kaşirskaya
projesinde negatif etki yaratacak bir durum
yaşanmamıştır.
Tüm projeler veya iş aktiviteleri süresince, faaliyet gösterilen bölgelerde gerçekleşebilecek
her türlü yeniden iskan süreci, ENKA tarafından
uluslararası mevzuatlarla da uyumlu olacak
şekilde belirlenmiş prensiplere uygun olarak
planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. 2017
yılında ENKA faaliyetleri kapsamında herhangi
bir yeniden iskan süreci yaşanmamıştır.

Sosyal
Toplumlarla
Kılavuzu

Etkileşim

ENKA, projeleriyle veya iş kollarıyla faaliyet gösterdiği tüm bölgelerdeki topluluklar
üzerindeki olumlu ve olumsuz tüm etkilerini başarılı bir şekilde yönetmek amacıyla
2017 yılında Sosyal Toplumlarla Etkileşim
Kılavuzu’nu oluşturmuş ve tüm birimlerinin
kullanımına sunmuştur. Bu kılavuzda, toplumlarla etkileşim yönetiminin ana unsurları
ve proje yönetiminin bu süreçteki rolü açıklanmış; projeler ve iş kollarının bu süreçte
faydalanabilecekleri örnek ve referans dosyalar paylaşılmıştır.
Bu bağlamda, faaliyet gösterilen tüm bölgelerde toplum ile ilgili aktivitelerde aşağıda
belirtilen 3 ana unsur dikkate alınmaktadır:
Olumsuz Etkilerden Kaçınmak veya
Onları Ortadan Kaldırmak
Olumlu Etkileri Arttırmak
Toplumsal Yatırım
Bu aktiviteler gerçekleştirilirken tüm birimler,
ENKA Davranış Kuralları’nın yanı sıra aktivitenin gerçekleştirileceği ülkenin yasal gereksinimlerine de uygunluğu gözetmektedir.
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ENKA Birimi

Toplumsal Yatırım

92

Açıklama

Türk Eğitim Vakfı
ENKA İnşaat
ve Sanayi A.Ş.

ENKA, faaliyet gösterdiği bölgelerde toplumsal yatırımlar gerçekleştirmekte ve bu
bölgelerde yaşayan yerel toplulukların da
endüstriyel gelişimden fayda sağlamalarını,
sosyal ve kültürel alanlarda gelişmelerini hedeflemektedir. Bu kapsamda ENKA, 2017 yılında küresel olarak, 53,87 milyon TL gönüllü
toplumsal yatırım gerçekleştirmiştir.
Bu yatırımların önemli bir bölümü ENKA
Vakfı tarafından sürdürülmektedir. ENKA
Vakfı çatısı altında; ENKA Spor Kulübü,
1996 yılında faaliyete geçen İstanbul
ENKA Okulları, 1999 depreminden hemen
sonra faaliyete geçen ve depremden

Eğitim

etkilenen çocuklara eğitim hizmeti sunmak
üzere kurulan ENKA Okulları-Adapazarı,
2008 yılında Kocaeli’nde faaliyete geçen
Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
2014 yılında yine Kocaeli’nde faaliyete geçen
Özel ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi ve ENKA
Kültür Sanat birimleri bulunmaktadır. Tüm
birimler ve mensupları, bu birikimin sunduğu olanakları toplumun geniş kesimlerine
yaymak ve paylaşmak için çalışmaktadırlar.
ENKA Vakfı ve diğer tüm birimleri ile ENKA,
aşağıda belirtilen 5 alanda toplumsal yatırımlar gerçekleştirmektedir:

Spor

Sosyal

Ülke

Lokal üniversitelerin
ENKA İnşaat
ve Sanayi A.Ş. öğrencilerine burs
– Güzergah 6 ve staj sağlanması
Projesi

76.200 € Kosova

Lokal okullar
ENKA İnşaat
ve Sanayi A.Ş. ile ağaç dikme
– Güzergah 6 kampanyası
Projesi
İlk Öğretim
ENKA İnşaat
ve Sanayi A.Ş. Okullarına yapılan
– Güzergah 6 bağış
Projesi

Sağlık

Sosyal Çevre

23.690 TL Türkiye
15.000 $ Irak

Nehir yatağı regüENKA İnşaat
ve Sanayi A.Ş. lasyonu için kilise
– Güzergah 6 bağışı
Projesi

Toplumsal Yatırım Konusu
Eğitim Spor

Yardıma
ENKA İnşaat
ve Sanayi A.Ş. İhtiyaç Duyan
Çocuklara Erişim
Organizasyonu
“Children in Crisis”

17.613 € Kosova

1.357 € Kosova

992 € Kosova

ENKA Vakfı

Kocaeli Okulu
Eğitim Masrafları

ENKA Vakfı

Yurt içi ve yurt dışı
öğrenci öğrenim
bursları

6.438.871 TL Türkiye

ENKA Vakfı

Yurt içi öğrenim
bursları (Adapazarı
Okulu)

18.160.133 TL Türkiye

ENKA Vakfı

ENKA Spor Kulübü
Derneği Yardımı

11.835.000 TL Türkiye

ENKA Vakfı

Sporcu Bursları

ENKA Vakfı

Sporcu Başarı
Ödülleri

ENKA Vakfı

Kültür ve Sanat
yardımları

944.672 TL Türkiye

ENKA Vakfı

Genel bağışlar

893.493 TL Türkiye

Sağlık

Çevre

Yatırım
Tutarı

12.807.687 TL Türkiye

791.240 TL Türkiye
1.489.955 TL Türkiye
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ENKA Vakfı
1983 yılında kurulan ENKA Vakfı’nın fikri temelinde, Türkiye’deki vakıf geleneğine sahip
çıkarak uygarlığın yapı taşları niteliğindeki
kavramları bugün de sürdürme ideali bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Türk gençliğini
spora yönlendirerek sporu hayatlarının bir
parçası haline getirmek; yetenekli olanların

sportif potansiyellerini bilimsel yöntemlerle
ortaya çıkartıp eğiterek uluslararası alanda
başarılı sonuçlara imza atacak şampiyonları yetiştirmek; eğitimi ve sosyal yapıyı
güçlendirmek, Vakfın doğal misyonunu
oluşturmaktadır.

ENKA Spor Kulübü
94

ENKA Spor Kulübü, 1.250 lisanslı sporcusu
ve branşlarında uzman 80 antrenörü ile
ENKA tesislerinde faaliyet gösterdiği spor
branşlarının ulusal ve uluslararası müsabakalarına hazırlanmakta ve bu müsabakalarda yer almaktadır. “Gelecek Gençlerindir”
sloganı ile yola çıkan Kulüp, kulüp takımları
ve spor okullarında uygulanan kaliteli eğitim
sistemi ile binlerce çocuğun fikren ve bedenen üstün özelliklerle donatılması için çalışmakta ve Türk sporuna pek çok genç yetenek kazandırmaktadır. ENKA Spor Kulübü;

başta spor okullarından olmak üzere ENKA
Okulları’ndan ve geniş bir çevreden gelen
yetenekli gençlerden oluşan güçlü bir potansiyel sporcu kaynağına sahiptir. Yaklaşık
700 sporcu adayı genç ENKA ailesi içinde
geleceğin şampiyonları olmak için yetiştirilmektedir. Gerek alt yapıda gerçekleştirdiği
çalışmalarla Türk sporuna kazandırdığı yetenekler, gerekse üst yapısıyla dünya çapında
elde ettiği başarılarla ENKA Spor Kulübü,
Türkiye’nin lokomotif kulüpleri arasında yer
almaktadır.

Yaklaşık 700 sporcu adayı genç ENKA Ailesi
içinde geleceğin şampiyonları olmak için
yetiştirilmektedir.

ENKA ile olan serüvenim 2009 yılında ENKA Spor Kulübü yüzme
takımına transferim ile gerçekleşti. Dokuz yıldır hem ulusal hem
de uluslararası platformlarda ENKA Spor Kulübü’nü temsil ediyorum. Bu süreçte bir Olimpiyat Oyunları (2012 Londra), Avrupa
Şampiyonalarında dört madalya, 50’den fazla Türkiye Şampiyonluğu
ve 23 adet Türkiye rekoru kırdım. ENKA Spor Kulübü bu süreçte bana
hem maddi hem manevi olarak her türlü desteği sunarak, bu başarılara ulaşmamda önemli bir rol oynadı. Spor kariyerimin yanında, Koç
Üniversitesi’nde de ENKA Vakfı’ndan aldığım bursla
okuyorum.
Uzun yıllardır ENKA bünyesinde bulunarak, “ENKA’lı
olmak ayrıcalıktır” sözünü
hayatımın birçok alanında yaşadım. ENKA sayesinde uluslararası platformda birçok başarıya
imza atmış antrenörlerle çalışma
imkanım oldu. Spor faaliyetlerimi
dünya standartlarındaki Sadi Gülçelik
Tesisleri’nde sürdürdüm. ENKA Kültür
Sanat’ın düzenlediği ve ülkemizin önde
gelen sanatçılarının sahne aldığı birçok
kültürel aktiviteye katılma olanağı buldum.
ENKA’nın yalnızca spor hayatıma değil;
sosyal, kültürel ve eğitim yaşantıma da
katkısı çok büyüktür.
Ülkemizde profesyonel spor hayatını ve
eğitimi bir arada yürütmek maalesef çok
zor… ENKA bu konuda dünyada benzeri çok az
olan bir yapıya sahip. Spora ve eğitim-öğretime
verdiği değerle, benim gibi gençlerin Olimpiyat hayallerinin peşinden koşarken aynı zamanda en üst düzeyde eğitim almalarına olanak sağlıyor. Benim ENKA’dan
en büyük beklentim; bu kültürün devamlılığını sağlayıp,
ülkemizde bu alanda lider bir kuruluş olarak faaliyetlerini
devam ettirmesidir.
Ediz Yıldırımer, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi, ENKA İnşaat Kalite
Departmanı yarı zamanlı çalışanı
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ENKA ile 1999 yılında oditoryumun açılışında verdiğim
konserden beri uzun vadeli bir ilişki içerisindeyiz. Her yıl
biri açık havada, diğeri kapalı salonda olmak üzere en az
iki konserimiz oluyor.

ENKA Kültür Sanat
Kültür ve sanatın devamlılığına katkı sağlamak ve geleceğin sanatçılarını seyirciyle buluşturmak üzere projeler üreten
ENKA Kültür Sanat, tüm sanat disiplinlerinden örneklere yer veren programlarını 600 seyirci kapasiteli ENKA İbrahim
Betil Oditoryumu’nda ve 1.000 seyirci kapasiteli ENKA Eşref Denizhan Açıkhava

ENKA konserleri, halkın müzik ve sanatla tanışmaları adına
30 senedir süre gelen bir gelenektir ve ben bunun Türkiye
için çok önemli olduğuna inanıyorum. ENKA’da özellikle
yaz döneminde, çok geniş kitlelere ulaşan konserler organize ettik. Ve bu konserlerde bazen solo olarak yer aldım.
Bazen de çeşitli projelere, genç sanatçılar, tiyatrocular ve
müzisyenlerle birlikte katıldım. Bu konserler halkın büyük
ilgisini çekti.

Tiyatrosu’nda gerçekleştirmektedir. ENKA
Kültür Sanat, profesyonel teknik donanımı ve
çağdaş tasarımlı sahne olanakları ile ulusal
ve uluslararası arenada çok sayıda topluluğa
ve sanatçıya ev sahipliği yapmakta; pek çok
farklı etkinliğin sanatseverlerle buluşmasına
katkıda bulunmaktadır.

ENKA 30 yıldır sanat ve özellikle Türk sanatçıları adına
çok önemli bir iş gerçekleştiriyor. Pek çok Türk sanatçısı,
ENKA sayesinde sanatlarını sunabilecekleri bir platform
bulabildi. Hem yaz döneminde, hem de kışın yaptığı projelerle İstanbul’un kültür sanat hayatına çok büyük katkı
yaptığına inanıyorum. Enteresan projelerin halka sunulması ve sanatçıların değer görmesi açısında bu konserler
önemli bir buluşmadır.
Sanat camiası olarak ENKA’nın bugüne kadar yaptıklarına
müteşekkiriz. Tek beklentimiz ve isteğimiz bütün bunların
daha onlarca yıl devam ediyor olmasıdır.
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ENKA ile 1997 yılından beri, toplam 21 yıldır birlikte etkinlikler yapıyoruz. Sezon içinde sahnelediğimiz oyunları yazın Açıkhava Tiyatrosunda, kışın ise Oditoryumda
ENKA izleyicisine sunuyor ve zaman zaman etkinlik
öncesi öğrencilerle soru cevap eşliğinde sanatsal sohbetlerde buluşuyoruz.

Fazıl Say, Sanatçı

ENKA sanatın her dalında izleyicisine kaliteli yapıtları
sunmak için yıllardır saygıdeğer bir çabayı sürdürüyor.
Bizim sanat üretimimizi de zaman zaman salonlarında
ağırlayarak bizi seçkin bir izleyici kitlesiyle buluşturuyor.
Önümüzdeki yıllarda etkinliklerin daha yoğunlaşarak,
zenginleşerek sürmesini dilerim.

Genco Erkal, Sanatçı

Daha fazlası…
ENKA Vakıf için: http://www.enka.com/sustainability/tr/enka-vakfi/
ENKA Spor Kulübü için: http://www.enkaspor.com/
ENKA Spor Kulübü 2017 faaliyetleri için: http://www.enka.com/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari/
ENKA Kültür Sanat için: http://www.enkasanat.org/hakkimizda/
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ENKA Okulları

ENKA Okulları-Adapazarı, 1999 Marmara
depreminden sonra, deprem mağduru çocuklara eğitim ve barınma imkânı sağlamak
amacıyla kısa süre içerisinde kurulmuş ve
eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
98

ENKA Okulları-Adapazarı, 111 kadrolu, 5
ücretli öğretmeni ve 715 öğrencisi ile eğitimde fırsat eşitliği sunarak tüm disiplinlerde
eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini
kullanan, sorgulayan, farklı dillerde kendini
ifade eden, farklılıklara saygılı, uluslararası
bilince sahip, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.

1996 yılında kurulan Özel ENKA Okulları
İstanbul, öğrenci merkezli ve öğrenme-öğretme konusunda yenilikçi yaklaşımı ile anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kısımlarında
toplam 1.237 öğrenciye eğitim sağlamaktadır. Okulda, modern, amacına uygun sınıfların yanı sıra, üç adet tam donanımlı fen
laboratuvarı, bir adet oditoryum, toplamda
40 bin kitapla üç kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, iki adet tasarım odası ve bir adet
multimedya odası bulunmaktadır.
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Eğitim öğretim programında kulüp, topluma
hizmet, okul sonrası ve okul takımı çalışmaları

akademik çalışmalar kadar önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmalar öğrencilerin liderlik
ve iletişim becerileri edinmelerinin yanı sıra
sorumluluk duygusu, keşfetme isteği ve özgüven geliştirmelerini amaçlamaktadır.
Bu hedefe ulaşmak için okulda, Uluslararası
Edinburg Dükü Ödülü, Round Square, Genç
Guru Akademisi (YGA), Model Birleşmiş
Milletler, Avrupa Gençlik Parlamentosu,
ENK A Gençlik Forumu, Uluslararası
Farkındalık Zinciri, Okul Dergisi (Oceanus),
Lego Robotik, Aşçılık, İngilizce Tiyatro, Film
Yapımı, Dans, Yoga, Seramik, Yüzme ve
İstanbul Keşif Kulübü gibi 103 kulüp ve 75
okul sonrası aktivitesi bulunmaktadır. ENKA
öğrencileri bu kulüp ve etkinlik aracılığıyla
ENKA Okulları’nı yurt içinde ve yurt dışında
temsil etmektedir.

ENKA Okulları-Kocaeli, ENKA Teknik
Okulları ve ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi
olarak ikiye ayrılmaktadır.
Türkiye’de ilk ve tek olarak tüm öğrencilerin
tam burslu eğitim aldığı Anadolu Teknik
Lisesi statüsünde eğitim veren Özel ENKA
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2008
yılında geçici binada hizmete başlamış ve
2010 yılında asıl kampüsüne taşınmıştır.
Okulda endüstriyel otomasyon, makine teknolojileri ve kimya teknolojileri alanlarında,
74 öğretmen ve 463 öğrenciyle eğitime
devam edilmektedir.
ENKA Teknik Okulları, piyasanın ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında en son teknolojiye
sahip makine, cihaz donanımı ve çağdaş
yöntemlerle eğitim vermek; öğrencilerin hem
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ENKA’nın Sürdürülebilir Kampüs Programı’nı başlatması bana gurur veriyor.
Her şeyin başı eğitim… Eğitim ortamının sürdürülebilirlik ilkelerine uygun
düzenlenmesinin, yetişecek nesillerin de bu konuda bilinçli olmalarını ve bu
ilkelere uygun hareket etmelerini sağlayacağını
düşünüyorum.
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Öğrencilerimizin artık tüketim ürünlerine, çöplerine ve
gündelik hayatlarında kullandıkları enerjiye daha farklı
bir gözle bakacaklarına, edindikleri çevreci davranış
şekillerini yaşadıkları her yerde uygulayacaklarına ve
ileride gerek çalışarak gerek yöneterek bir parçası
olacakları kurumlarda da sürdürülebilirlik programlarının uygulanmasını sağlayacaklarına inanıyorum.
Eğitim ortamında başlayan bu hareket bir tohumdur.
Tohumlar büyüyecek ve tükenmeyen bir dünya için
yeni tohumlar verecek.
Talin Bayaç, Özel ENKA Okulları – İstanbul,
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

sosyal hem de kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak sorumluluk bilinci, mesleki etik, ahlak
değerleri ve duyarlılık aşılamak; endüstriyel
sektörlerin ve mesleki teknik eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte
bireyler yetiştirmek ve sanayide çalışan personele, meslek sahibi olmayan gençlere ve
düz lise mezunlarına kurslar vererek Türk sanayisine ve bir toplumsal sorunun çözümüne
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi ise 250 öğrenci kontenjanıyla, Kocaeli il sınırlarında
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde
hizmet veren Özel ENKA Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi ile aynı binada yer almaktadır.
Okulda eğitim alan öğrencilerin tamamı
ENKA Vakfı desteğiyle karşılıksız tam burslu
olarak okumaktadır.

Fen lisesi müfredatına ek olarak 10. sınıftan
itibaren öğrenciler hedef ve eğilimleri doğrultusunda ek eğitimlere katılabilmektedir.
Tıp eğitimi almak isteyen öğrencilere genetik laboratuvarında genetik dersleri; mühendislik okumak isteyen öğrencilere ise
mekatronik ve bilgisayar programlama dilleri
atölyeleri düzenlenmektedir.
Kocaeli’deki her iki okulda da, öğrencilerin
uygulamalı eğitimlerini desteklemek için son
teknoloji ile donatılmış fizik, kimya ve biyoloji
laboratuvarlarının yanı sıra LEGO robot atölyesi, hobi uçak-drone atölyesi, bilim merkezi,
görsel sanatlar atölyesi, orkestra çalışma salonu yer almaktadır. Bu imkanların daha da
arttırılması amacıyla, okul ile Gebze Teknik
Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu sayede öğrenciler üniversitenin
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ENKA Okullarının her biri, okul içindeki ve yerellerindeki
sürdürülebilirlik önceliklerini dikkate alarak öğrenci
liderliğinde çalışmalar gerçekleştirmeye başlamıştır.

laboratuvar, sosyal tesis gibi fiziki imkanlarının yanı sıra akademik kadronun eğitim ve
danışmanlık desteğinden faydalanabilmektedir. Ayrıca, teknik ve bilimsel projeler üniversiteyle birlikte yürütülmektedir.
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ENKA’nın Sürdürülebilir Kampüs
Programı’nı öğrencilerimizin hayatlarında
farkındalık yaratması
açısından çok gerekli
ve anlamlı buluyorum.
Özellikle 12. Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefi’nde de belirtildiği üzere daha az tüketmenin ve
tüketirken bilinçli olmanın öğrencilerimiz tarafından içselleştirilebilmesi kısa sürede kampüs yaşamımızda gözlemlenebilse de uzun sürede ailelerini ve
tüm hayatlarını etkileyebilecek bir durum olarak karşımıza çıkacaktır. Böylesi bir programın sadece bir iki
derslik bir konu olmaksızın tüm akademik yaşamımıza
etki etmesini, vereceği olumlu sonuçlardan dolayı çok
değerli buluyorum.
Sürdürülebilirlik kavramının öğrencilerimiz arasında
artık bir terim olarak bahsi geçmesinden çok günlük
hayatlarında ulaşmaya çalıştıkları bir hedef haline
gelmesi beni umutlandırıyor. Onlardan gelen farklı
proje fikirleriyle, yemekhanede tabaklarına yiyebilecekleri kadar yemek almalarıyla, bitmeden çevrilen
defter sayfaları gördüklerinde bu defterlerin üretimi
sürecinde kullanılan gizli suyu birbirlerine hatırlatmalarıyla güzel bir ivme kazandığımızı düşünüyorum.
Bununla birlikte biz öğretmenlerin kendi yaşamlarımızda bilinçli tüketim adına aldığımız önlemleri ve
hayatımızda yaptığımız değişiklikleri öğrencilerimizle
paylaşmamızı da rol model olmak adına önemsiyorum.
Farkındalığı yüksek ve sorumluluk almaktan çekinmeyen öğrencilerimizin kendi hayatlarından başlayarak yakın çevrelerinde de değişimi ve dönüşümü
başlatan olmaları, etkileşimde oldukları insanlarla
dalga dalga Türkiye’yi ve dünyayı etkileyecektir.
Aylin Öz Kasbulat, ENKA Okulları – Adapazarı,
İngilizce Öğretmeni

ENKA Okulları Sürdürülebilir
Kampüs Programı
ENKA Okulları’nda, sorumlu, dünya vatandaşı bireylerin gelişimine destek olmak, çevresel etkiyi azaltmak ve toplumsal kalkınmaya
katkıda bulunmak amacıyla Eylül 2017 itibarıyla Sürdürülebilir Kampüs Programı başlatılmıştır. Bu program kapsamında, ENKA
Okulları İstanbul, ENKA Okulları Adapazarı

ve ENKA Teknik Okulları Kocaeli’ni kapsayacak şekilde ortak bir Sürdürülebilirlik
Komitesi kurulmuştur. 3 ENKA okulunda da
alt komiteler kurulmuş olup komite üyeleri
Öğrenci Birliği, Kulüpler, İdari İşler ve Okul
Aile Birliği üyelerinin arasından gönüllü olanlardan oluşmaktadır. ENKA Okullarının her
biri, ENKA Sürdürülebilir Kampüs Programı
hedeflerine hizmet edecek şekilde okul
içindeki ve yerellerindeki sürdürülebilirlik
önceliklerini dikkate alarak kendi stratejilerini ve alt hedeflerini belirlemiş ve öğrenci
liderliğinde çalışmalar gerçekleştirmeye
başlamıştır.
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ENKA Okulları Sürdürülebilir Kampüs Programı’nı, hepimizi sağlıklı
bir gelecek açısından umutlandırdığı için çok yararlı buluyorum.
Teknoloji ile mesleğim gereği iç içe olan ve gelişmeleri sürekli
takip eden biri olarak, öğrencilerimizin özellikle teknolojik ürünlere bakış açılarında değişiklik olduğunu görüyorum.
Öğrencilerin ve çalışanların farkındalıkları artıyor. Özellikle öğrencilerin elektronik aletlerin boşa sarf edilmemesi, kullan at
ürünlerin kullanımının azalması ve e-atıkları ne yapacağımız
hakkında çok daha bilinçli olduklarını çok kısa bir sürede gözlemlemeye başladım. Bu durum hepimiz açısından umut verici.
ENKA Sürdürülebilir Kampüs Programını, özellikle yüksek karbon
salınımının önüne geçilmesi, motorlu araçların ve elektronik
aletlerin bilinçli kullanımı, tek kullanımlık ürünlerin tercih
edilmemesi, hazır gıdalardan mümkün olduğunca
uzaklaşma ve çevre bilincinin arttırılması açısından gayet önemli bir proje olarak görüyorum.
Umut Becan, Özel ENKA Teknik Okulları –
Kocaeli, Bilgi İşlem Sorumlusu

