
Sürdürülebilirlik	Yönetimi

Mühendislik ve inşaat, enerji, gayrimenkul 
ve ticaret gibi farklı sektörlerde ve çok farklı 
coğrafyalarda faaliyet gösteren ENKA, tüm 
operasyonlarında sürdürülebilir kalkınmaya 
hizmet etme taahhüdünde bulunmuştur.

ENKA’da sürdürülebilirlik çalışmalarına li-
derlik eden, sürdürülebilirlik stratejisini be-
lirleyen ve aksiyonların uygulanmasını takip 
eden, sürdürülebilirlik hedeflerinin durumunu 
izleyen bir Sürdürülebilirlik Komitesi bulun-
maktadır. Sürdürülebilirlik Komitesi, Genel 
Merkez ve iştiraklerdeki farklı birim ve de-
partmanlardan yöneticilerden oluşmaktadır. 
Sürdürülebilirlik Komitesi düzenli aralıklarla 
toplanmaktadır. Komitenin sponsoru ENKA 
Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı’dır.

Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmalarının li-
derliği ENKA Sürdürülebilirlik Komitesi ta-
rafından yapılsa da sürdürülebilirlik ve ku-
rumsal sorumluluk, tüm ENKA çalışanlarının 
karar alma ve iş mekanizmalarına entegre 
etmesi gereken bütüncül bir yaklaşımdır. Bu 
doğrultuda, sürdürülebilirlik hedeflerinin ve 
aksiyonlarının her düzeyde sahiplenilmesi ve 
takip edilmesi için çalışılmaktadır.

ENKA, 17 Kasım 2017 tarihinde Birleşmiş 
Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
imzalayarak sözleşmenin 10 temel ev-
rensel ilkesine uygun davranacağı taahhü-
dünde bulunmuştur. Dünya genelindeki en 
büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi 

olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, şir-
ketlere, strateji ve operasyonlarını insan 
hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzluk 
yapmama çerçevesindeki evrensel pren-
siplere uyumlu hale getirmeye ve top-
lumsal hedeflere ulaşılmasına yönelik ak-
siyon almaları için çağrı yapmaktadır. 
(http://www.globalcompactturkiye.org/) 

ENKA, iç ve dış paydaşlarına yönelik eko-
nomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların 
bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik 
anlayışı benimsemektedir. Bu çerçevede, 
2017 yılında ENKA’nın sürdürülebilirlik stra-
tejisini geliştirmek üzere hem kurum içinde 
hem de kurum dışındaki paydaşlarla kap-
samlı bir paydaş diyaloğu çalışması gerçek-
leştirilmiş ve sürdürülebilirlik öncelikleri be-
lirlenmiştir. Strateji çalışması, kurum içinden 
farklı iştirak ve departmanlardan temsilcilerin 
yer aldığı ve düzenli olarak bir araya gelen 
ENKA Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından 
yürütülmüş ve çalışmaya Sürdürülebilirlik 
Komitesi sponsoru olan ENKA Genel Müdürü 
ve İcra Kurulu Başkanı liderlik etmiştir.

ENKA	Sürdürülebilirlik	Stratejisi

ENKA’nın etki alanları ve sürdürülebilir kal-
kınma hedefleri doğrultusunda hazırlanan 
ENKA sürdürülebilirlik stratejisinin 4 temel 
ayağı bulunmaktadır:
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ENKA,

işini	dürüst	bir	şekilde,	vaktinde	ve	en	yüksek	kaliteyle	yaparken,	sorumlu	ve	
etik	bir	anlayışın	her	seviyede	benimsenmesini	sağlar,

risk	yönetiminin	kapsamını	ekonomik,	çevresel	ve	sosyal	konuları	bütüncül	
bir	şekilde	ele	alacak	şekilde	genişletir,

sorumlu	 tedarik	 zinciri	 yönetimi	 çerçevesinde	 iş	 ortakları,	
taşeronları	ve	tedarikçilerini	teşvik	eder,	eğitir,	denetler	ve	
iyileştirir,

bayilerinde	 ve	 müşterilerinde	 de	 sürdürülebilirlik	
bilinci	 yaratmak	 için	 çalışır.	 Tüm	 paydaşlarına	
sürdürülebilirlik	kapsamında	liderlik	yapar,

inovasyon	ve	AR-GE	çalışmalarıyla,	sürdürülebilir	
kalkınmanın	tesis	edilmesine	katkıda	bulunur.

ENKA,	

gerçekleştirdiği	altyapı	ve	üst	yapı	yatırımları	ile	
yerel	 toplumların	 refahına	 ve	 kalkınmasına	 katkı	
sağlar,

tüm	dünyada	faaliyet	gösterdiği	bölgelerde	mühendislik	
mesleğinin	gelişimine	katkı	yapar,

okullarında	sürdürülebilirlik	bilincini	yaygınlaştırarak	sorumlu	bir	
neslin	gelişimine	destek	olur,

eğitim,	kültür-sanat	ve	spora	yatırım	yapar.

ENKA,	

çevresel	etkisini	ölçer,	raporlar,	hedefler	koyar	ve	
iyileştirir,

karbon	ve	su	ayak	izini	küçültmek	ve	enerji	verimliliği	
sağlamak	üzere	iyileştirmeler	yapar,

çevre-dostu	bina	çözümleri	geliştirir	ve	uygular,

yeşil	 ofis	 uygulamaları	 yürütür;	 çalışanlarını	 da	 çevreye	 saygılı	
davranmaları	yönünde	teşvik	eder.

ENKA,	

çalışanlarının	ve	taşeronlarının	çalışanlarının	sağlığını	ve	güvenliğini	korur,

çalışan	 bağlılığının	 artırılması	 ve	 çalışanlarının	 karar	
mekanizmalarına	daha	aktif	bir	şekilde	katılımı	için	çalışır,

çalışanlarının	 eğitimi	 ve	 gelişimine	 yatırım	 yapar	 ve	
çalışanlarına	eşit	eğitim	ve	gelişim	olanakları	sağlar,

çalışanlarında	sürdürülebilirlik	bilinci	yaratmak	için	
çalışır.
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102-40,	102-42,	102-43

ENKA	Sürdürülebilirlik	Stratejisi	
ve	Sürdürülebilir	Kalkınma	
Hedefleri	Bağlantısı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer 
adıyla Küresel Hedefler, 2012 yılında Rio 
de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda or-
taya çıkmış ve 2016’da yürürlüğe girmiştir. 
Belirlenen 17 küresel hedef (SKH) ve 167 alt 
hedef ile, dünyamızın karşı karşıya olduğu 

acil çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları 
ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturul-
ması amaçlanmıştır.

ENKA, sürdürülebilirlik stratejisi, aldığı ka-
rarlar ve yürüttüğü operasyonlar ile BM 
Küresel Hedefler ajandasına katkıda bulun-
mayı amaçlamaktadır. ENKA sürdürülebi-
lirlik stratejisi, özellikle aşağıda belirlenen 
hedefler ile bağlantılıdır.

http://www.kureselhedefler.org/

Paydaş	Diyaloğu

Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin belir-
lenmesi ve iş süreçlerine katılımları, süreç 
ve faaliyetlere ilişkin performansın gelişimi; 
risklerin en aza indirilmesi ve etkin yönetil-
mesi; faaliyette bulunulan alanlardaki yeni 
gelişmelerden haberdar olarak çevreye olan 
etkilerin azaltılması; toplumsal yatırım faali-
yetlerinin şekillendirilmesi ve hep birlikte sür-
dürülebilir bir gelecek inşa etme açısından 
stratejik değere ve öneme sahiptir.

ENKA paydaşlarını; faaliyetlerinden, hedef-
lerinden, politikalarından, alınan kararlardan 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ve 
aynı zamanda etkileyen kişi, grup ve kuru-
luşlar olarak tanımlamaktadır. Stratejilerini 
ve faaliyetlerini etkileyebilecek veya ger-
çekleştirdiği faaliyetler nedeniyle etki ede-
bileceği paydaşları belirlerken; etki derecesi, 
etki potansiyeli, kişi ve kurumları temsil etme 
yetkisi, şirkete bağlılık derecesi ve şirket po-
litikaları ve hedeflerini belirleme etkisi gibi 
kriterleri dikkate almaktadır. 

ENKA, tüm paydaşlarıyla 
iletişimini en üst ve etkin seviyede 
tutarak; sürdürülebilir ve daha 
iyi bir gelecek yaratmak ilkesi 
doğrultusunda şirket faaliyetlerine 
yön vermektedir.

ENKA tüm iştirakleriyle birlikte çok geniş 
bir paydaş ağına sahiptir. ENKA iştirakleri, 
ENKA’nın genel paydaş diyaloğu anlayış ve 

ilkelerine uyumlu olarak kendi paydaşlarını 
haritalandırmakta ve etkileşim kanallarını 
belirlemektedir. Bununla birlikte, ENKA ana 
paydaşlarını; çalışanlar, müşteriler, iş ortak-
ları, pay sahipleri, toplumsal paydaşlar ve 
kamu kuruluşları olarak gruplandırmaktadır. 
ENKA, tüm paydaşları ile açıklık, şeffaflık 
ve hesap verebilirlik ilkesiyle düzenli iletişim 
kurmakta; faaliyetleri ile ilgili çeşitli platform-
larda onları bilgilendirmekte ve fikirlerini al-
maya gayret göstermektedir. Paydaş diya-
loğu çalışmaları ENKA’nın sürdürülebilirlik 
stratejisi ve aksiyonlarını ortaya çıkarılma-
sında belirleyici olmuştur. 

2015 yılı itibarıyla, çalışanlarımızın her 
alanda bilgilendirme ve farkındalıklarını art-
tırmaya yönelik “ENKA Haber Bülteni” plat-
formu geliştirilmiştir. Bu platform üzerinden; 
ENKA Merkez ve iştiraklerinde meydana 
gelen organizasyonel değişiklikler, yeni-
likler, çalışanlarımızı doğrudan veya dolaylı 
olarak etkileyebilecek tüm konular, yönetim 
sistemleri ile ilgili gelişmeler, çevre konuları, 
sürdürülebilirlik faaliyetleri, şirket ile ilgili 
genel duyurular, kurum içerisinde kazanılmış 
deneyimler, iyi uygulama örnekleri, çalışma 
prensiplerimiz, iş yürütme yöntem ve prose-
dürlerimizde güncellenen uygulamalar, ge-
liştirdiğimiz teknolojiler ve çalışanlarımızla 
ilgili diğer birçok konu sürekli olarak paylaşı-
larak iletişim güçlendirilmektedir.

ENKA’nın kullandığı iletişim platformlarını 
ve iletişim sıklığını gösteren tabloyu sonraki 
sayfada bulabilirsiniz:

17 HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR13 İKLİM

EYLEMİ12 SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

4 NİTELİKLİ
EĞİTİM 5 TOPLUMSAL

CİNSİYET EŞİTLİĞİ 6 TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR 7 ERİŞİLEBİLİR VE

TEMİZ ENERJİ

11 SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

10 EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI8 İNSANA YAKIŞIR İŞ

VE EKONOMİK BÜYÜME 9 Sanayİ, Yenİlİkçİlİk
ve Altyapı
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