
“Çevresel Etkiyi Azaltmak”, ENKA’nın sürdü-
rülebilirlik stratejisinin 4 ana başlığından bi-
ridir. ENKA, çevrenin korunması ve faaliyet-
lerinden doğan çevresel etkilerin azaltılması 
konusundaki taahhüdünü ÇGSS Politikası’nda 
da açıkça ifade etmektedir. 

ENKA ve iştirakleri, bu konudaki taahhütlerini 
uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre yö-
netim sistemlerine uygun olarak gerçekleş-
tirmektedir. ENKA ve iştirakleri, ISO 14001 
Çevre Yönetim Standardı doğrultusunda 
kendi çevre yönetim sistemlerini kurmakta 
ve bağımsız kuruluşlarca denetime açmak-
tadır. ENKA, faaliyetleri esnasında açığa çı-
kabilecek tüm çevresel etkileri sistematik 
şekilde çevresel etki değerlendirmeleriyle 
belirlemekte ve uygun önlemleri almaktadır. 
ENKA, işbirliği yaptığı taşeronlarından ve 
tedarikçilerinden de aynı hassasiyeti bekle-
mekte, bu doğrultuda eğitimler sunmakta 
ve denetimler gerçekleştirmektedir. ENKA 
Tedarikçi Davranış Kuralları ve tedarikçilerin 
seçimi, değerlendirmesi ve denetimi ile ilgili 
prosedürlerde ENKA’nın tedarikçilerinden 
beklediği çevresel davranış ve performans 
açıkça ifade edilmektedir. Konuyla ilgili ay-
rıntılı bilgi raporun “Sorumlu Tedarik Zinciri” 
bölümünde bulunabilir.

ENKA ve iştirakleri, faaliyet gösterdikleri lo-
kasyonlarda çevresel etkilerin yönetiminden 
sorumlu departmanlar kurmakta, çevre mü-
hendisleri ve uzmanlar istihdam etmektedir. 
Çevresel göstergeler düzenli olarak toplan-
makta, değerlendirilmektedir. 

Farklı çevresel altyapılara ve çevresel mev-
zuatlara sahip olan ülkelerde arzu edilen 

uluslararası standardı yakalamak ENKA 
için hem bir hedef hem de bir risk oluştur-
maktadır. Bu sebeple, standartları ENKA 
çevre gerekliliklerinin gerisinde bulunan ül-
kelerde çalışırken ülkenin standartlarının 
ötesinde, ENKA hedeflerine uyumlu ve 
örnek teşkil edebilecek çevre yönetim sis-
temleri kurulması hedeflenmektedir. Bunu 
garantiye almak için Merkez ve proje ÇGS 
Departmanları ilgili faaliyetleri sürekli denet-
lemekte ve tespit edilen uygunsuzluklar en 
kısa sürede giderilmektedir.

Tüm dünyada genel olarak inşaat faaliyet-
lerinden kaynaklanan başlıca çevre etkileri: 
doğal kaynak kullanımı, toprağa etki, su kay-
naklarına etki, emisyonlar, sera gazı etkisi, 
erozyon, flora ve faunaya etki, nesli tüken-
mekte olan canlılara etki, atıklardan kaynaklı 
etki, çevresel toz, gürültü ve titreşim etkisi ve 
acil durumlardan kaynaklı etkiler olarak sıra-
lanabilir. ENKA İnşaat Çevre Yönetim Sistemi, 
bu etkilerin öncelikle kaynağında yok edilme-
sini zorunlu tutmaktadır. Bunun mümkün ol-
madığı durumlarda ise ikame etme, izole etme 
ve uygun mühendislik önlemlerinden uygula-
nabilir olanların alınması şart koşulmaktadır. 
Hiçbir ENKA faaliyeti çevresel etkisi değer-
lendirilmeden ve uygun önlemleri alınmadan 
başlamamaktadır. ENKA, yukarıda belirtilen 
etkilerin ölçülmesi, önlenmesi ve minimize 
edilmesi için bir dizi faaliyet gerçekleştirmek-
tedir. Bu faaliyetlerin bir bölümü, çalışanlara 
ve ilgili paydaşlara sunulan eğitimlerdir. 2017 
yılında ENKA İnşaat tarafından toplam 9.684 
adam-saat çevre eğitimi verilmiştir. 

ENKA ve iştirakleri, yıllık bazda çevresel he-
defler belirlemekte ve bu hedeflere ulaşma 

durumunu takip ederek gerekli aksiyonları 
almaktadır. 2017 yılında, ENKA’nın iştirakle-
rini ve projelerini kapsayan temel çevresel 
etkilerin merkezi ve daha sistematik olarak 
ölçülmesi ve raporlanması kapsamında 
somut adımlar atılmıştır. ENKA’nın ana fa-
aliyet alanları ve en çok çevresel etkilerin 
görüldüğü faaliyetler dikkate alınarak geniş 

bir kapsam belirlenmiş; gerek karbon ayakizi 
gerekse su tüketimi ölçümleri bu kapsama 
dahil olan şirket ve projelerde yürütülmüştür. 
Bu sayede 2018 yılı itibarıyla uzun vadeli ve 
ortak hedeflerin belirlenmesi ve sistematik 
iyileştirme aksiyonlarının kararlaştırılması 
mümkün olacaktır.

Çevre	Yönetimi

ENKA ÇGSS Politikası için: 
http://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/cevre-is-sagligi-guvenligi/cgss-politikasi/ 

Çimtaş Enerji, Çevre, İSG Politikaları ve Sıfır Kaza Sözü için: http://www.cimtas.com/tr/bolumler/
is-sagligi-ve-guvenligi-cevre/is-sagligi-guvenligi-cevre-enerji-olitikalari-sifir-kaza-sozu/ 

ENKA Enerji ÇGS Yönetim Sistemi için: http://www.enkapower.com/cgs/ 

Daha fazlası…

Standartları ENKA çevre gerekliliklerinin 
gerisinde bulunan ülkelerde çalışırken ülkenin 
standartlarının ötesinde, ENKA hedeflerine 
uyumlu ve örnek teşkil edebilecek çevre 
yönetim sistemleri kurulması hedeflenmektedir.
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