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ENKA projelerinin gerçekleştirilecekleri coğ-
rafyalarda yaratabileceği olası etkiler, henüz 
yatırım aşamasındayken, müteahhitlik faali-
yetlerinde ise iş alınmadan önce, kapsamlı 
olarak ele alınmakta ve ENKA sürdürülebi-
lirlik 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 yöne-
timi, 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 faali-
yetinin hem projenin yapılacağı bölgedeki 
toplumlar hem de ENKA için önemi detaylı 
olarak tahlil edilmektedir. Bir projenin başa-
rıya ulaşmasının en önemli yolunun projenin 

yapılacağı coğrafyadaki toplumlar tara-
fından kabul görmesi ve yaratacağı olanak-
larla bu toplumları mutlu etmesinden geç-
tiği bilinmektedir. Bu bağlamda ENKA, hiç 
bir zaman ödün vermediği tüm çalışanlarına 
değer verme ilkesini, çalışılan bölgelerdeki 
toplumların kalkınması stratejisi ile harman-
layarak başarıya ulaşmayı hedeflemektedir.

ENKA her faaliyetine başlamadan önce, o 
faaliyete özgü bir çevresel ve sosyal etki de-
ğerlendirmesi yapmaktadır. Bu değerlendir-
melerde, etkiler cinsiyete göre farklılık göste-
recekse, cinsiyet etki değerlendirmeleri göz 
önünde bulundurulmaktadır. İlgili sonuçlara 
dayanarak çevre ve sosyal etki yönetim 
planları oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.

ENKA için etkiyi ortadan kaldırmak önce-
liklidir. Mümkün olmayan durumlarda ise 
azaltmak, izole etmek ve mühendislik ön-
lemleri almak gibi farklı çözümler uygulan-
maktadır. Paydaşların bilgilendirilmesi ve far-
kındalıklarının arttırılması amacıyla düzenli 
toplantılar ve eğitimler düzenlenmektedir. 
Bunlara örnek olarak, iş sağlığı ve güvenliği 
komite toplantıları, civar okul yöneticileri ile 
toplantılar, civar yerleşim birimleri yönetici-
leri 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 pro-
sedürde 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 başlı-
caları doğal hayata etki, geçim kaynağı olan 
çiftçilik ve arıcılık mesleklerine etki, trafik ka-
zası riski, çevresel toz, gürültü ve titreşim et-
kisi 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 toplu-
lukları ilgilendiren riskler farklı bir boyutta ol-
muştur. Tespit edilen riskler trafik kazası ris-
kinin artması, malzeme düşmesi ile bir vatan-
daşa ya da kamu malına zarar verme, çevresel 
toz, gürültü ve titreşim ve oluşabilecek bir yan-
gından dolayı çevre binalara ve topluluklara 
zarar verilmesi olarak belirlenmiştir. Alınan ön-
lemler sayesinde 2017 yılı içerisinde Kaşirskaya 
projesinde negatif etki yaratacak bir durum 
yaşanmamıştır.

Tüm projeler veya iş aktiviteleri süresince, fa-
aliyet 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	 Etkileşim	
Kılavuzu

ENKA, projeleriyle veya iş kollarıyla faa-
liyet gösterdiği tüm bölgelerdeki topluluklar 
üzerindeki olumlu ve olumsuz tüm etkile-
rini başarılı bir şekilde yönetmek amacıyla 
2017 yılında Sosyal Toplumlarla Etkileşim 
Kılavuzu’nu oluşturmuş ve tüm birimlerinin 
kullanımına sunmuştur. Bu kılavuzda, top-
lumlarla etkileşim yönetiminin ana unsurları 
ve proje yönetiminin bu süreçteki rolü açık-
lanmış; projeler ve iş kollarının bu süreçte 
faydalanabilecekleri örnek ve referans dos-
yalar paylaşılmıştır. 

Bu bağlamda, faaliyet gösterilen tüm böl-
gelerde 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 aktivi-
tenin gerçekleştirileceği ülkenin yasal gerek-
sinimlerine de uygunluğu gözetmektedir. 

Sosyo-Ekonomik	Etkilerin	Değerlendirilmesi

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.
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