
60. yılımızı kutladığımız sene içerisinde, çalışma prensiplerimizin 
temelini oluşturan sorumlu yönetim anlayışımızı daha sistemli 
bir hale getirmek, derinleştirmek ve uluslararası standartlarda 
temellendirmek adına bir sürdürülebilirlik yapılanması 
yolculuğuna çıktık.

ENKA’nın etki alanları ve küresel sürdürü-
lebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda  
oluşturulan ENKA Sürdürülebilirlik Stratejisini 
4 ana bileşen üzerine kurduk:

• İşi İyi ve Doğru Yapmak

• Çalışana Değer Vermek

• Toplumu Kalkındırmak 

• Çevresel Etkiyi Azaltmak

Raporun ilerleyen bölümlerinde, bu başlıklar 
altında ENKA ve iştirakleri tarafından belir-
lenen hedefler ve bugüne kadar gerçekleşti-
rilen çalışmaların detaylarını bulabileceksiniz.

ENKA, dünyada ve ülkemizde, bulunduğu 
sektörlere yön veren çalışmalarını etik, ka-
lite, iş güvenliği ve çevre ilkelerinden taviz 
vermeden gerçekleştirerek altmış yılı geride 
bıraktı. Bilime ve teknolojiye dayalı mühen-
dislik çalışmalarını, doğru insan kaynakları 
ve altyapıyı kullanarak tasarımdan teslim ve 
işletim aşamalarına taşıdı. Kurduğu ve işlet-
tiği santrallerdeki enerjinin gücünü dünya ile 
paylaştı.

Bir aile şirketi olarak doğup büyüyen ve dün-
yanın en önemli kurumsal şirketlerinden biri 
olmayı başaran ENKA, istikrarlı yönetim an-
layışı ile hedeflerine varmanın başarısını yeni 
hedefler belirleyerek ileriye taşımaktadır.  
Bu bakış açısıyla ENKA, sürdürülebilirlik 

stratejisi, aldığı kararlar ve yürüttüğü operas-
yonlar ile Birleşmiş Milletler Küresel Hedefler 
ajandasına katkıda bulunmayı amaçlamak-
tadır. Bu doğrultuda ENKA olarak, 17 Kasım 
2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak, sözleş-
menin 10 temel evrensel ilkesine uygun dav-
ranacağımızın taahhüdünde bulunduk ve 
sürdürülebilirlik politikamızı ve stratejimizi 
de BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’yle 
ilişkilendirdik.

Gerçekleştirdiğimiz projelerin ve diğer tüm 
faaliyetlerimizin sıfır kaza hedefine uygun 
ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlayan 
ve sürdürülebilirliğin en temel gereksinim-
lerini oluşturan kalite, iş güvenliği ve çevre 
yönetim sistemlerimiz doğrultusunda yapıl-
makta olduğunu gönül rahatlığı ile belirtmek 
isterim.

İş güvenliği bizim için hep vazgeçilmez bir 
değer olmuştur. Uzun yıllara yayılan çalış-
malar sonucunda, iş güvenliğinin ENKA’da 
her seviyede içselleştiğini söyleyebilirim. 
Proaktif ve reaktif yaklaşımları kapsayacak 
şekilde kurmuş olduğumuz iş güvenliği sis-
temimizi; yaşadığımız kazalardan ders çı-
kararak, etkili eğitim aktiviteleri gerçekleşti-
rerek, açık iletişim kanalları kurarak ve bu sis-
temleri sürekli izleyerek her gün iyileştirmeye 
devam ettiğimizi sizlerle paylaşmak isterim. 

Değerli Paydaşlarımız,

 
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKA) olarak, 
girişimci bir ruhla, sürekli büyüyerek ve içinde 
bulunduğumuz toplumlara değer katarak 60 
yılı başarıyla tamamladık. Faaliyetlerimizi, ça-
lışanlarımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın 
desteğiyle, kurumsal değerlerimiz olan dü-
rüstlük, güven, etik, yenilikçilik, dayanışma ve 
sürdürülebilirlik çerçevesinde yürüttük. 

60. yılımızı kutladığımız sene içerisinde, ça-
lışma prensiplerimizin temelini oluşturan so-
rumlu yönetim anlayışımızı daha sistemli bir 
hale getirmek, derinleştirmek ve uluslararası 
standartlarda temellendirmek adına bir 
sürdürülebilirlik yapılanması yolculuğuna 
çıktık. Oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik 
Komitemizin liderliğinde, çalışanlarımız başta 
olmak üzere, tüm paydaşlarımızın da katılı-
mıyla, sürdürülebilirlik politikamızı ve stra-
tejimizi oluşturarak, sürdürülebilirliğin mer-
kezini oluşturan sorumlu yönetim anlayışını 
şirketimizin tüm fonksiyonlarında yapılandı-
rarak içselleştirmeye başladık. Mühendislik 
ve inşaat, enerji, gayrimenkul ve ticaret gibi 
farklı sektörlerde ve çok farklı coğrafyalarda 
faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, sürdürüle-
bilir kalkınmaya hizmet etme taahhüdünde 
bulunduk.
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ENKA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelişmesine ve 
refah düzeylerinin yükselmesine katkıda bulunmak, kurumsal 
ilkelerimiz arasında ilk sıralarda gelmektedir.

Tüm birimler ve mensupları, bu birikimin sun-
duğu olanakları toplumun geniş kesimlerine 
yaymak ve paylaşmak için çalışmaktadırlar.

“Gelecek Gençlerindir” sloganı ile yola çıkan 
Spor Kulübümüz, yaklaşık 6 bin kişinin ya-
rarlandığı ve 100 bin m2 toplam alana sahip 
spor kampüsünde fikren ve bedenen sağlıklı,  
çağının ilerisinde kuşaklar yetiştirmeyi hedef-
lemektedir. Kayıtlı yaklaşık 1.100 lisanslı spor-
cumuz, düzenli olarak ulusal ve uluslararası 
şampiyonalarla buluşmaktadır. Yaklaşık 700 
sporcu adayı gencimiz de, ENKA Ailesi içinde 
geleceğin şampiyonları olmak için eğitim al-
maktadırlar. Burada önemli bir detayı sizlerle 
paylaşmak isterim; 2016 Rio Olimpiyatları’na 
Türkiye’den katılan 103 sporcunun 22’si ve 
aynı şekilde, 2012 yılında Londra’da ger-
çekleşen Olimpiyatlara Türkiye’den katılan 
114 sporcunun 17’si ENKA’lıydı. Tüm bun-
ların Vakfın kuruluş amaçlarını gerçekleş-
tirdiğinin önemli birer göstergesi olduğunu 
düşünüyorum.

ENKA Okulları, her çocuğun spor, eğitim ve 
sanatsal etkinliklerden yararlanma hakkına 
inanıyor ve binlerce çocuğun güvenli bir ge-
leceğe dair umudu olmaya devam ediyor. 
Vakıf çatısı altında yer alan okullarımızın, 
kaliteli tesisleri ve öğrencilerine sağladıkları 
eğitim ve öğretim hizmetleri ile hem yurt 
içinde hem de yurtdışında saygın eğitim 

kurumları olarak gösterildiklerini de bu vesile 
ile ifade etmek isterim.

Kurumsal değerlerimizin ve iş yapış biçimi-
mizin ayrılmaz bir parçası olan toplumsal ya-
tırım anlayışımızın, faaliyetlerimizdeki yan-
sımalarını gelecek dönemlerde de sürekli 
kılmak ve iyileştirebilmek için çok çalışmaya 
devam edeceğiz. Faaliyet gösterdiğimiz 
alanlarda attığımız yenilikçi adımlar ve tek-
rarlanabilir modeller ile hem ülkemize hem 
de bulunduğumuz coğrafyalara fayda sağ-
layıp, öncü ve örnek konumumuzun devam-
lılığını sağlamak istiyoruz.

Başta çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz olmak 
üzere, genel olarak iş dünyamızda küresel il-
kelere dayalı bir iş yapış bilincinin gelişiyor ol-
ması bize gurur veriyor. Şeffaflık ve hesap ve-
rebilirlik anlayışı ile, Küresel İlkeler Sözleşmesi 
İlerleme Raporu ve GRI Standartları çerçe-
vesinde oluşturduğumuz ve şu an okumakta 
olduğunuz raporlama çalışmasını sizlerle 
birlikte geliştirerek önümüzdeki yıllarda da 
paylaşmayı ve proje kapsamını geliştirmeyi 
hedefliyoruz. 

Çalışanlarımızın en küçük bir kaza geçir-
meden evlerine, ailelerine sağlıklı bir şe-
kilde dönebilmeleri için oluşturduğumuz “Sıfır 
Kaza” hedefimiz, operasyonlarımızı yürüttü-
ğümüz tüm bölgelerde çevreye ”Sıfır Zarar” 
felsefesini de kapsamaktadır. Çalışmakta 
olduğumuz coğrafyaların doğal kaynakla-
rına saygılı olarak, faaliyetlerimizin çevresel 
etkilerini en aza indirmek için sürekli çalış-
maktayız. Olabilecek çevre etkilerini kontrol 
altına alabilmek için tüm projelerimizin baş-
langıç aşamasında detaylı “Çevresel Etki 
Değerlendirme” analizleri yapmakta ve bu 
analizler sonucunda temel amacı atıkları kay-
nağında yok etmek veya azaltmak olan Atık 
Yönetim Planları oluşturmaktayız. Çevre pro-
sedürlerimiz ve denetleme programımızla, 
çevresel performansımızı düzenli olarak iz-
leyip, gerekli iyileştirmeleri zamanında ha-
yata geçirmek için çalışmaktayız. Bu bakış 
açısıyla, Türkiye’de bulunan elektrik santral-
lerimizde gerçekleştirdiğimiz verimlilik ça-
lışmaları ile ENKA Santralleri’ndeki emisyon 
değerlerini azaltmış, santrallerin performan-
sını iyileştirmiş ve işletme esnekliği kazan-
dırmış durumdayız.

ENKA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülke-
lerin gelişmesine ve refah düzeylerinin yük-
selmesine katkıda bulunmak, kurumsal il-
kelerimiz arasında ilk sıralarda gelmektedir. 
Bu ilke doğrultusunda kurguladığımız ve 

gerçekleştirdiğimiz her faaliyetin, bulundu-
ğumuz coğrafyalarda pozitif ve kalıcı bir 
varlık yarattığını görür; etkileşim içerisinde 
olduğumuz toplumlar üzerinde olumlu bir 
miras bıraktığını biliriz.

Bu bakış açısıyla, temellerini 1983 yılında at-
tığımız ENKA Vakfı faaliyetlerinin, toplumsal 
yatırım çalışmalarımızda en büyük paya sahip 
olduğunu bilmenizi isterim. ENKA Vakfı ile, 
yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, 
spor ve kültür alanlarında yönetimini üstlen-
diğimiz kurumlar, desteklediğimiz projeler 
ve düzenli programlar aracılığıyla Türkiye’nin 
daha hızlı gelişmesine destek olmayı; tüm fa-
aliyetlerimizde “en iyiye” örnek olarak, sür-
dürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle ülke-
mize fayda sağlamayı amaçlıyoruz. 

ENKA Vakfı çatısı altında; Vakıf’la aynı 
yıl kurulan ENKA Spor Kulübü, ardından 
1996 yılında faaliyete geçen ENKA Okulları 
İstanbul, 1999 depreminden hemen sonra 
faaliyete geçen ve depremden etkilenen ço-
cuklara eğitim hizmeti sunmak üzere kurulan 
ENKA Okulları Adapazarı, 2008 yılında fa-
aliyete geçen Özel ENKA Meslek ve Teknik 
Anadolu Lisesi ve 2014 yılında faaliyete geçen  
Özel ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi Kocaeli ile 
ENKA Kültür-Sanat birimleri bulunmaktadır.
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Genel	Müdür	ve	İcra	Kurulu	Başkanı

8 9

2 0 1 7  E N K A  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K  R A P O R UE N K A  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K  R A P O R U  2 0 1 7


