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Değerlerimiz
ENKA’nın yürüttüğü her faaliyetin ve projenin arkasında; iş yapış şeklini 
belirleyen, iş kültürünü ve vizyonunu destekleyen ve her bir ENKA 
çalışanı tarafından benimsenen kurumsal değerler vardır.

Güven: Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık 
bir ilişki mevcuttur. 

Bağlılık: Kalite, sağlık, güvenlik ve çevreye bağlılık hedeflerimiz 
arasındadır.

Dayanışma: Başarıyı paylaşır ve başarısızlığın karşısında beraber 
dururuz.

Kapsayıcılık: Paydaşlarımızı, süreçlere ve karar alma mekanizmalarına 
dahil etmeye, hiçbir paydaşı ayrımcılık veya önyargı sebebiyle süreçlerin 
dışında bırakmamaya özen gösteririz.

Dürüstlük: Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yönetmeliklere ve 
uluslararası kabul görmüş etik değerlere istisnasız uygun davranırız.

Yenilikçi Olmak: Mükemmeliyet, yenilikçilik ve sürekli gelişim 
prensipleri başlıca hedeflerimizin arasındadır. 

Sorumlu Yönetim: Faaliyetlerimizin tüm aşamalarının yönetilmesi 
konusundaki sorumluluğumuzun bilincinde olarak; hizmet ömrü boyunca 
bu sorumluluğun toplum, çevre ve ekonomik konular dahil olmak üzere 
tüm gereklilikleri yerine getiririz. 

Sürdürülebilirlik: İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel 
ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik 
anlayışımız vardır.

Şeffaflık: Çevre, toplum ve ekonomiyi etkileyen kararlar ve faaliyetler 
hakkında açık bir tutum sergilemeye, paydaşlar ile dürüst ve net iletişim 
sağlamaya özen gösteririz.

Misyonumuz
Güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşaat projeleri 
tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak; müşterilerimiz ile birlikte 
anlaştığımız iş programına uymak; tüm bunları gerçekleştirirken, 
ENKA çalışanlarının kariyer gelişimine yardımcı olmak.

Vizyonumuz
Dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve 
yenilikçi firmalardan biri olmak.
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Kurallarımız Hakkında

1.1. ENKA’nın Davranış Kuralları 
nelerdir?

Davranış Kuralları, ENKA’nın işini dünya çapında 
ve iş etiğinin en yüksek standartlarında yürütmeye 
bağlılığının bir göstergesidir. ENKA Davranış 
Kuralları şirketin kurumsal değerlerlerine ve şirketin 
faaliyetleriyle ilgili mevzuata dayanmaktadır. 
Kurallar, çalışanların günlük faaliyetlerinde 
karşılarına çıkabilecek olası etik ve uyum sorunlarını 
tanımak ve çözmek konusunda rehberlik etmek için 
tasarlanmıştır. Bu Kurallar, hem iş esnasında hem 
de iş dışında ENKA çalışanlarından nasıl davranışlar 
beklendiği ile ilgili genel bilgileri ve uygulanabilir 
tavsiyeleri içermektedir. 

Bu doküman, ENKA çalışanlarının karşılaşabileceği 
tüm potansiyel durumları kapsamayabilir. Çalışanların 
herhangi bir etik ve uyum konulu endişesi veya 
sorusu bulunması halinde bildirimde bulunmaları 
teşvik edilmektedir. Çalışanların endişe duyduğu 
bir konu olması halinde öncelikle bağlı bulundukları 
yöneticilerine, üst yöneticilerine, Etik Hattı’na veya 
Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Uyum Departmanı’na 
danışmaları önerilmektedir. 

Kurallar ile ilgili sorular için Kurumsal Sürdürülebilirlik 
ve Uyum Departmanı ile iletişime geçilebilir veya 
ethics@enka.com adresine e-posta gönderilebilir.

1.2. Neden Kurallar var?

ENKA’nın başarısı, etik iş performansı açısından 
itibarı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle ENKA; işini 
Adil ve dürüstçe yapmak ve çalışanları, müşterileri, 
tedarikçileri, rakipleri, devletler ve toplumlar ile etik 
olarak etkileşimde bulunmak için küresel standartları 
benimsemiştir. Kurallar bu küresel standartları 
tanımlamaktadır ve ENKA’da iş yapma yöntemini 
belirleyen ilkelerin ve hükümlerin anlaşılmasına 
yardımcı olmaktadır. 

Davranış Kuralları:

• Dürüst ve etik bir tutum sergilenmesine ve doğru 
kararlar alındığından emin olunmasına,

• Kurum kültürü ve değerlerine sahip çıkılmasına ve 
korunmasına,

• ENKA’nın çalışanlarından ne beklediğinin 
anlaşılmasına,

• ENKA için geçerli olan tüm yasa, yönetmelik 
ve standartlara uygun iş yapıldığından emin 
olunmasına,

• Çalışanların desteğe ihtiyaç duyduğunda ne 
yapması gerektiğini anlamasına ve rehberlik 
almasına yardımcı olmaktadır.

1.3. Kimler Kurallara uymalı? 

Davranış Kuralları, ENKA ve iştiraklerinin yönetim 
kurulları da dahil olmak üzere dünya çapındaki 
tüm çalışanları ile iş ortakları, alt yüklenicileri, 
danışmanları, temsilcileri ve bunların çalışanları için 
geçerlidir. ENKA, tüm iş birliliği içerisinde bulunduğu 
taraflardan Davranış Kuralları’na uygun davranmasını 
talep etmektedir.

1.4. Bir ENKA çalışanından 
beklenilenler nelerdir? 

Bir ENKA çalışanından Davranış Kuralları’na uymasına 
ek olarak beklenilenler aşağıda listelenmiştir:

• İş sorumluluklarını etkileyen yasaların ve 
yönetmeliklerin gerekliliklerini bilmek, anlamak ve 
uygulamak.

• ENKA’yı her zaman en iyi şekilde, savunduğu 
değerlerler ve misyona uygun olarak tanıtmak, 
temsil etmek.

• Kendisine atanan ENKA Davranış Kuralları 
eğitimini tamamlamak ve her yıl Davranış 
Kuralları’nı yeniden okumak, 

• ENKA’nın Çevre, Güvenlik ve Sağlık, Kalite ve 
Sürdürülebilirlik politikalarını ve ilgili prosedürleri 
bilmek, anlamak ve uygulamak.  

• Görevi ile ilgili riskleri ve bunları nasıl yöneteceğini 
anlamak; emin olmadığı durumlarda uygun birim 
veya kişilerden tavsiye istemek.

• Birlikte çalışılan tüm üçüncü taraf şirketlerin ve 
kişilerin, bu Kurallara uygun hareket etmeleri 
gerektiğini bilmelerini sağlamak. 

• Kurallar hakkındaki her türlü ihlal şüphesini 
iletişim kanalları aracalığıyla bildirmek.  

• Olası kural ihlali hallerinin incelemelerinde iş birliği 
yapmak. 
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Kurallarımız Hakkında

1.5. Yöneticilerden beklenilenler 
nelerdir? 

Yöneticiler, pozitif bir çalışma içerisinde insanlara 
saygı ile davranılan bir etik ve uyum kültürü 
oluşumunu teşvik etmekten sorumludurlar. 
Yöneticilerin şirketin Sürdürülebilirlik, Etik & 
Uyum, Çevre, Güvenlik ve Sağlık, Kalite ilkeleri ve 
süreçlerinin yürürlüğe konmasına liderlik yapmalarının 
yanı sıra, Kurallar ile ilgili aşağıda belirtilen ek 
sorumlulukları bulunmaktadır.

• Kurallara, ilgili politika ve prosedürlere her zaman 
uyarak, iyi bir örnek teşkil etmek. 

• Çalışanların ve diğer kişilerin (iş ortakları, 
alt yüklenici çalışanları, vb.) kurallardaki, 
ilkelerdeki ve uygulamalardaki standartları 
anlamalarına yardımcı olmanın yanında, ilgili 
eğitim ve sertifikasyonlara katılmalarının önemini 
vurgulamak. 

• Çalışanlarının, kendilerine atanan Etik ve Uyum 
eğitimlerini derhal tamamlamaları için gereken 
zamanı ayırdığından emin olmak.

• Çalışanlarının soru ve endişelerini dile getirmeleri 
için teşvik etmek.

• İşe yeni giren kişileri, Kurallar hakkında ve 
nereden tavsiye ve destek alabilecekleri 
konusunda bilgilendirmek.

• Hatalı davranışlardan haberdar olduklarında veya 
şüphelendiklerinde, bunları hiçbir zaman göz 
ardı etmeyerek ve takip ederek, gerektiğinde 
ilgili departmanlara durumu bildirmek ve gerekli 
aksiyonları almak.

• Kendi yönetim alanı dışında olsa bile iyi niyetle bir 
kaygısını bildiren veya olası bir sorunu ihbar eden 
çalışanları desteklemek.

• Bir soruşturmaya yardımcı olan veya iyi niyetle 
kaygılarını bildiren kişilere hiçbir şekilde misilleme 
yapmamak ve yapılmasına izin vermemek. 
Muhtemel bir Kural ihlalinin kendisine bildirilmesi 
halinde, bu konuyu Kurumsal Sürdürülebilirlik ve 
Uyum Departmanı’na veya Etik Hattı’na bildirmek. 
Bu süreçte bildirimi yapılan konularla ilgili gizliliğin 
diğer çalışanlara karşı korunduğundan emin 
olmak. Konunun araştırılmasını kişisel olarak 
üstlenmemek. 

• Ekiplerinde adil çalışma koşullarının ve iş 
dağılımının sağlandığından emin olmak; özel işleri 
için çalışanlardan faydalanmamak.

1.6. İş ortaklarından 
beklenilenler nelerdir?

Tedarikçilerin, alt yüklenicilerin, 
danışmanların, temsilcilerin ve diğer 
üçüncü tarafların (paydaşların) 
ENKA’nın Davranış Kuralları’nda 
ve Tedarikçi Davranış Kuralları’nda 
belirtildiği şekilde davranmaları 
beklenmektedir. Davranış Kuralları’nın 
ve Tedarikçi Davranış Kuralları’nın en 
güncel versiyonları aşağıdaki adreste 
bulunmaktadır. 

1.7. Yerel kanunların, düzenlemelerin 
ve geleneklerin farklılık 
göstermesi halinde ne 
yapılmalıdır?

ENKA, grup şirketleriyle birlikte, dünya çapında 
faaliyetlerini yürütmektedir ve faaliyetlerini 
gerçekleştirdiği ülkelerde bazen yerel yasalar 
ve yönetmelikler, Kurallar ile çelişebilmektedir. 
ENKA, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki yasaları, 
yönetmelikleri, ilgili mevzuatları ve gelenekleri 
tanımakta ve saygı göstermektedir. Ancak, evrensel 
etik kuralları başta olmak üzere; bunlara uygun 
şekilde düzenlenen ENKA Davranış Kuralları ile çelişen 
ya da çatışan uygulamaları kabul etmeyerek, evrensel 
iş etiği kurallarına aykırı davranışlardan kaçınılması 
ve bu gibi durumlarda ENKA Hukuk Departmanı’na 
danışılması gerekmektedir. 

Geçerli yerel yasal gereklilik veya Kurallar arasında 
bir farklılık görülmesi halinde en katı olan standardın 
uygulanması gerekmektedir.

https://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/etik-uyum/
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Doğru Olanı Yapmak

2.1. Kuralları ihlal etmenin sonuçları 
nelerdir?

ENKA Davranış Kuralları’na ve ilgili yasalara 
uymak zorunludur ve bu uyum yoğun bir şekilde 
denetlenmekte ve takip edilmektedir. Kuralların 
ve ilgili politikaların ihlal edilmesi, iş akdinin 
sonlandırılmasına kadar gidebilen disiplin cezalarıyla 
sonuçlanabilir. Gerekli durumlarda ENKA, bir ihlali 
yetkili makamlara bildirebilir ve bu durum hukuki 
işlem ve olaya karışmış kişilerin para veya hapis 
cezası almaları ile sonuçlanabilir. 

Kurallara aykırı davranış ve işlemleri onaylayan 
ve yapılması için talimat verenlerin yanı sıra, olası 
bir ihlalden haberi olduğu halde bu durumla ilgili 
bildirimde bulunmayan veya bildirimde bulunan 
çalışanlara misillemede bulunan kişiler de disiplin 
uygulamaları ile karşılaşabilmektedir. Disiplin 
uygulamaları ile ilgili detaylı bilgiye Disiplin Prosedürü 
(TR000-000-HR-PRO-00012) üzerinden ulaşılabilir. 

Bir çalışan bazı durumlarda yapılacak 
doğru şeyin ne olduğu konusunda 
her zaman emin olamayabilir. Bu gibi 
durumlarda öncelikle çalışanlardan 
aşağıdaki soruları kendilerine sorarak 
değerlendirme yapmaları beklenmektedir:

• Bu davranışım ile ENKA’nın temel kurumsal 
değerlerine bağlı kalıyor muyum? 

• Sergilediğim davranış yasal mı ve bunu 
yapabilecek yetkim var mı?

• Sergilediğim davranış etik mi, ENKA Davranış 
Kuralları ve şirket politika ve prosedürleri ile 
uyumlu mu?

• Şirket itibarını koruyor muyum?

• Davranışımın sonucunda oluşabilecek riskleri 
tamamen anladım mı?

• Bu davranışım meslektaşlarım, ailem ve 
arkadaşlarım tarafından bilinirse, hala doğru şeyi 
yaptığımı düşünecek miyim?

• Söz konusu durumu üst yönetim de dahil olmak 
üzere şirket yönetimine rahatça savunabilir 
miyim?

• Davranışım ile ilgili olarak sorumluluk almaya hazır 
mıyım?

Bu soruların en azından birine hayır cevabı veriliyorsa 
veya cevap vermekte tereddüt ediliyorsa, çalışan 
konuyla ilgili olarak yöneticisine, üst yöneticisine, 
Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Uyum Departmanı’na 
veya Etik Hattı iletişim kanallarına başvurarak destek 
talebinde bulunmalıdır. 

Her çalışan yanlış bir karar verebilir veya hata 
yapabilir. Çalışanlar yanlış bir karar verdikleri veya 
hatalı bir davranışta bulundukları hallerde, bu durumu 
saklamak yerine yöneticileri ile paylaşmalı veya etik 
iletişim kanallarını kullanarak durumu bildirmelidirler. 
Küçük bir hatanın bile ciddi sonuçları olabileceği göz 
önünde bulundurularak gerekli aksiyonların alınması 
için ENKA’ya zaman tanımak ve bildirimde bulunmak 
son derece önemlidir.

2.2. Endişeleri Dile Getirme 

Kuralların ihlal edildiğine tanık olunması, bilinmesi 
veya bundan şüphe duyulması halinde bildirimde 
bulunmak tüm çalışanların sorumluluğudur. 
Bir endişenin, ihlalin veya potansiyel bir ihlalin 
bildirilmesi, ENKA’ya potansiyel veya mevcut durumu 
erkenden tespit etme ve önleme imkanı vermektedir. 
Söz konusu durumlarda ENKA çalışanlarının bildirimde 
bulunmaması, ENKA’nın itibarını riske atmakla 
beraber; ENKA’nın mali ve hukuki yaptırımlarla 
karşılaşma riskinin artmasına neden olacaktır. 

Tedarikçiler, alt yükleniciler veya iş ortaklarıyla 
yürütülen faaliyetlerde Davranış Kuralları’nı ihlal 
edecek davranışların gözlemlenmesi halinde 
çalışanların bildirimde bulunması gerekmektedir. 

ENKA’da gizliliğe saygı duyulmaktadır ve bildirimler 
isteğe bağlı isimsiz olarak; Türkçe, İngilizce, Rusça 
ve Kazakça dillerinde yapılabilmektedir. Tüm 
bildirimlerde paylaşılan bilgiler yalnızca “bilinmesi 
gerekenler” temelinde ve sadece bildirimin 
araştırılması için kullanılmaktadır.

ENKA, çalışanların endişeleri dile getirebilmeleri veya 
rehberlik alabilmeleri için çeşitli iletişim kanalları 
kurmuştur. Endişeleri oluştuğunda, çalışanlar 
endişeleri hakkında birisiyle konuşmayı seçebilir 
veya bunu yazılı olarak bildirebilirler. Çalışanların 
endişelerini önce yöneticileri veya bir üst yöneticileri 
ile paylaşmaları tavsiye edilmektedir. Bunun yeterli 
olmadığı durumlarda ENKA Etik Hattı’na ve e-posta 
adresine, Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Uyum 
Departmanı’na veya Yönetim Etik ve Uyum Komitesi 
üyesi yöneticilere bildirimde bulunabilirler.
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Doğru Olanı Yapmak

Etik Hattı’na gelen aramalar ve e-postalar, 
sınıflandırılarak Yönetim Etik ve Uyum Komitesi’ne 
raporlanmakta ve Etik Hattı’nın uygulama alanına 
giren her türlü ihbar değerlendirilmekte, araştırılmakta 
ve sonuçlandırılarak ihbar sahibine bilgi verilmektedir. 
Bu iletişim kanalları, ENKA ve iştiraklerinin çalışanları, 
iş ilişkisi bulunan diğer firmalar ve çalışanları ve tüm 
diğer paydaşların erişimine açıktır. 

Etik ve Uyum Komitesi hakkında daha detaylı bilgiye 
aşağıdaki adres kullanılarak veya ENKA Kurumsal 
Prosedürleri arasında Yönetim Etik ve Uyum Komitesi 
Prosedürü (TR000-000-CR-PRO-00004) ile ulaşılabilir. 

ENKA ve iştiraklerinin çalışanlarının, bir iç 
soruşturmaya katılmaları istendiğinde, dürüst ve açık 
bir şekilde katkı sağlaması gerekmektedir. Bazı gerekli 
hallerde ve ilgili yasalara uygun olarak, soruşturma 
kapsamında ENKA, şirket ekipmanları, donanımları 
ve bilgisayarlarında işlenen veya saklanan bilgiye 
erişebilir, inceleyebilir, gerekli taraflarla paylaşabilir. 

Yapılan bildirimlerin araştırılmasına ilişkin 
detaylara İhbar Mekanizmaları ve İç Soruşturmalar 
Prosedüründen (TR000-000-CR-PRO-00002) ulaşılabilir.

2.3. Misillemeye Karşı Sıfır Hoşgörü

İyi niyetli bildirimde bulunan, endişelerini dile 
getiren, ikilemde kaldığı bir durumda konu ile ilgili 
destek almak isteyen, yürütülen soruşturmalarda 
ve incelemelerde iş birliği yapan; şüpheli, uygunsuz 
veya haksız faaliyetlere katılmayı reddeden kişiler 
aleyhindeki hiçbir misilleme biçimi, ENKA tarafından 
asla hoş görülmeyecektir ve bu çalışanlar herhangi 
bir şirket yaptırımı ile karşılaşmayacaktır. ENKA 
çalışanları aleyhindeki herhangi bir misilleme tehdidi, 
ENKA Davranış Kuralları’nın ciddi bir ihlalidir.

ENKA Etik Hattı Telefon Numarası: 

           +90 (212) 376 10 10 

ENKA Etik E-posta Adresi: 

           ethics@enka.com

ENKA Etik Hattı’na Pazartesi-Cuma günleri 09:00 - 
18:00 saatleri arası erişilebilmektedir. 

İhbar, isteğe bağlı isimsiz olarak; Türkçe, 
İngilizce, Rusça ve Kazakça dillerinde 
yapılabilmektedir. 

https://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/etik-uyum/yonetim-etik-uyum-komitesi/
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ENKA, insan haklarına saygı duyma 
sorumluluğunun bilincindedir ve bu konuda 
faaliyet gösterdiği toplumlarda olumlu 
bir rol oynayabileceğine inanmaktadır. 
Bu kapsamda, ENKA’nın küresel 
operasyonlarındaki davranışları, imzacısı 
olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’nin ilkelerinin yanı sıra, 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin ve Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel 
İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nin iş dünyasını 
ilgilendiren bölümlerinin amacıyla ve Güvenlik 
ve İnsan Haklarına Dair Gönüllü İlkeler de 
dahil olmak üzere diğer ilgili uluslararası 
ilkelerle uyumludur. ENKA İnsan Haklarıyla 
ilgili olarak ayrıca OECD Çok Uluslu Şirketler 
Rehberi’ni ve BM İş Hayatı ve İnsan Hakları 
Rehber İlkeleri’ni dikkate almaktadır. 

ENKA’nın kurumsal politika ve prosedürleri, idari 
süreçleri, toplumlarla etkileşim programları ve gönüllü 
girişimlere katılımları birbirini tamamlayan nitelikte 
olup, birbiriyle uyum halinde ENKA’nın insan haklarına 
saygı gösterme taahhüdünü desteklemektedir. 
Sürdürülebilirlik Politikası, ENKA Davranış Kuralları 
ve ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları dâhil olmak 
üzere ENKA’nın politikaları, ENKA’nın insan hakları 
politkasının ana hatlarını çizmek ve ilgili riskleri 
yönetmek için tasarlanmıştır. 

ENKA, kendi operasyonlarında ve değer zincirinde 
yer alan insanların karşılaşabileceği, insan hakları 
risklerini tespit ve bertaraf etmek için gerekli 
özeni göstermektedir. ENKA’nın tüm operasyonları 
ve yatırımları, insan hakları bakımından 
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler ile insan 
hakları riskleri belirlenmekte ve bu riskleri ortadan 
kaldırmak, azaltmak veya kontrol altında tutabilmek 
için çalışmalar yapılmaktadır. ENKA, faaliyetleri 
sonucunda oluşan veya faaliyetlerinin neden olduğu, 
insan haklarına ilişkin olumsuz etkileri tespit ettiğinde, 

bu etkileri adil bir şekilde telafi etmek için gerekli 
çözümü sağlamayı veya iş birliği yapmayı taahhüt 
etmektedir. ENKA, söz konusu olumsuz etkilerin 
üçüncü taraflarla ilişkileri nedeniyle kendisiyle 
bağlantılı olduğu veya dahil olduğı durumlarda, 
çözüme ulaşmayı desteklemeye çalışmaktadır.

3.1. Çocuk İşçi, Zorla Çalıştırma ve 
İnsan Ticaretinden Kaçınmak 

ENKA’da çocuk işçi çalıştırma, insan ticareti, zorla 
ve zorunlu çalıştırma, modern kölelik ve kayıt dışı/
yasal olmayan işçi çalıştırmaya ve fuhuş faaliyetlerine 
asla tolere edilmemektedir. Çocuk işçiliğine ve zorla 
çalıştırmaya, ENKA ve iştiraklerinin faaliyetleri, iş 
birliği içerisinde olunan tedarikçi ve alt yüklenicilerin 
faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm değer zincirinde 
kesinlikle izin verilmemekte ve tedarikçiler bu 
kapsamda ön değerlendirme ve denetimlere tabi 
tutulmaktadır. 

ENKA çalışanlarının, çalışmaları sırasında 
karşılaşabilecekleri çocuk işçi, zorla çalıştırma ve 
insan ticareti ilgili yasaları ve riskleri anlamaları ve 
ENKA’nın bu tür faaliyetlerde bulunan tedarikçileri, alt 
yüklenicileri ve diğer iş ortakları olmaması yönünde 
çalışmaları ve bu yöndeki şikayetlerini bildirmeleri 
gerekmektedir.  

ENKA ve grup şirketlerinde, işe alım sürecinin hiçbir 
aşamasında adaylardan ücret talep edilmemektedir. 
Çalışanların özgürce hareket etmesini engelleyecek 
şekilde çalışanların seyahat veya kimlik belgelerine 
veya diğer kişisel eşyalarına el konulmamaktadır.

ENKA, faaliyet gösterdiği ülkelerin ilgili yasalarına ve 
raporlama gerekliliklerine uymaktadır.*

3.2. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık 

ENKA’nın işgücü, tüm paydaşlar için mükemmel 
sonuca ulaşmaya kendini adamış, dünyanın 
her yanından yetenekli profesyonel ekiplerden 
oluşmaktadır. ENKA’nın amacı, birbirinden farklı 
çalışanlarının her birinin bilgisinden ve yeteneğinden 
faydalanırken; onları, kapsayıcılığı, dahil olmayı, 
çeşitliliği, kültürler arası bir anlayış ve iş birliğini teşvik 
ederek güçlendirmek ve geliştirmektir. Bunun için 
tüm ENKA çalışanları, kendi çalışma arkadaşlarının 
ve faaliyet gösterdiği tüm konumlardaki çalışanların 
geçmişlerine, deneyimlerine ve fikirlerine değer 
vererek, çalışanlara saygı göstermekle yükümlüdür. 
Ayrıca çalışanlardan, alt yüklenicilere, müşterilere 
ve yerel toplumun bireylerine karşı uygun ve Adil 
davranışlarda bulunarak, kültürel farklılıklara her 
zaman saygılı olmaları, herkesi dâhil eden bir iş 
ortamını teşvik etmesi beklenmektedir. 

ENKA çalışanlarından iş kararlarını alırken nesnel 
olmaları, kişisel görüşlerinin, önyargılarının 
veya tercihlerinin iş ve istihdam kararlarını 
etkilemediklerinden emin olmaları beklenmektedir. 
İş yerinde veya iş ile ilgili görüşmeler sırasında sözlü 
veya yazılı olarak ayrımcı, saldırgan veya aşağılayıcı 
olarak algılanabilecek beyanlardan kaçınılmalıdır. 

ENKA’nın çeşitlilik ve kapsayıcılık politikası, Davranış 
Kuralları’nın geri kalanı gibi, Yönetim Kurulu da dahil 
olmak üzere ENKA ve iştiraklerinin tüm kademeleri 
için geçerlidir. 

İnsan Haklarına Saygı

Bölüm 3

İnsan Haklarına Saygı
3.1 Çocuk İşçi, Zorla Çalıştırma ve İnsan Ticaretinden 

Kaçınmak
16

3.2 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık 16

3.3 Tacizden Arındırılmış İş Yeri 16

3.4 Adil İstihdam Uygulamaları 17

3.5 Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü 17

3.6 Sağlıklı ve Güvenli İş Yeri 17

3.7 Kişisel Bilgilerin Korunması ve Gizlilik 18

3.8 Sosyal Toplumlarla Etkileşim 18

3.9 Tedarikçiler ile İlişkiler 18

*: ENKA, Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası 2015’e uymakta ve buna uygun olarak beyanını yayınlamaktadır. https://www.enka.com/allfiles/pdf/ENKA_Modern_Slavery_Statement_2020_TUR.pdf 

Cinsiyet, yaş, köken, kültürel özellikler, din 
veya siyasi görüş gibi konularda yapılacak 
beyanlar, şaka amacıyla bile olsa, hakaret 
veya ayrımcılık olarak yorumlanabileceği 
ve Kuralların ihlaline sebep olabileceği 
için bu tip konuşma veya e-postalardan 
kaçınılmalıdır. 
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İnsan Haklarına Saygı

3.3. Tacizden Arındırılmış İş Yeri

Tacizin ve istismarın hiçbir şeklinin ENKA’da yeri 
yoktur ve böyle ihlallere ENKA tarafından asla 
göz yumulmamaktadır. Tacizin, sözlü ifadeler, 
fiziksel yaklaşım veya görsel teşhir gibi birçok şekli 
olabilmekte ve saldırgan, itibar zedeleyici, ayrımcılık 
gözeten eylemler bu kapsamda değerlendirilir. Cinsel 
tacizin her türü de bu kapsamda yer almaktadır. 

ENKA’da fiziki, cinsel, ırkçılık içeren, psikolojik 
veya sözlü hiçbir tacize, uygunsuz ve küçük 
düşürücü şakalar ve söylemlere, fiziksel veya sözlü 
şiddet ve her türlü mobbing girişimine müsamaha 
gösterilmemektedir. Geri bildirim, itiraz ve eleştiri 
gibi durumlar her zaman uygun ve saygılı bir biçimde 
yapılmalıdır. ENKA çalışanlarından, tüm iletişimleri 
süresince kültürel farklılıkları ve hassasiyetleri 
gözeterek hareket etmeleri beklenmektedir.

3.4. Adil İstihdam Uygulamaları

ENKA, çalışanlarını başarısının kaynağı olarak 
görmektedir ve bu doğrultuda çalışanları için fırsat 
eşitliğinin sağlandığı ve herkese saygılı ve adil bir 
şekilde davranılan bir çalışma ortamı sağlamak 
için küresel standartlar belirlemiştir. İşe alım, terfi, 
maaş, iş akdinin sonlandırılması, eğitim fırsatları ve 
görevlendirme gibi tüm istihdam kararları, yalnızca 
nitelik, performans, liyakat ve tecrübe gibi unsurlara 
dayandırılarak verilmekte ve bu kararlar verilirken 
kesinlikle cinsiyet, ırk, ten rengi, dil, din, milliyet, 
yaş, medeni durum, sosyal ve ekonomik statü, 
sendikaya üyelik, etnik köken, engellilik, hamilelik, 
cinsel yönelim, siyasi görüş vb. esasında hiçbir ayrım 
yapılmamaktadır ve eşitlik ilkesine uygun şekilde 
hareket etmektedir. 

Tüm ENKA çalışanlarından, istihdam süreçlerini 
etkileyecek kararlarında, ENKA’nın belirtilen bu 
adil istihdam politikasına uygun hareket etmesi 
beklenmektedir. 

ENKA’da çalışma süreleri, koşulları ve ücretlerine 
ilişkin tüm uygulamalar ilgili ülkenin geçerli iş 
ve çalışma kanunlarına uygun ve varsa geçerli 
toplu iş sözleşmelerinin şartlarına uygun olarak 
gerçekleştirilmektedir. Eşit işe eşit ücret verilmesi 
prensibi doğrultusunda, cinsiyet dahil tüm ayrımcı 
unsurlarından bağımsız adil ücretlendirme 
yapılmaktadır.

3.5. Örgütlenme ve Toplu Sözleşme 
Özgürlüğü 

ENKA, çalışanlarının misilleme, tehdit veya taciz 
edilmekten korkmaksızın sendika kurma, bir 
sendikaya katılma veya katılmama hakkına saygı 
duymaktadır. ENKA, çalışanların yasal statüdeki 
bir sendika tarafından temsil edildiği durumlarda, 
sendikanın özgürce seçilmiş temsilcileriyle yapıcı 
bir diyalog kurmaya hazırdır. ENKA, bu anlayışa 
sahip temsilcilerle iyi niyet doğrultusunda görüşme 
yürütmeyi taahhüt etmektedir.

3.6. Sağlıklı ve Güvenli İş Yeri

Çalışanların güvenliği ve sağlığı ENKA için çok büyük 
önem taşımaktadır. ENKA’nın politikası, güvenli ve 
sağlıklı iş yerleri sağlamanın, geçerli iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatının eksiksiz şekilde uygulanmasının 
yanı sıra; uluslararası standartların gereksinimlerine 
de uymaktır. ENKA mevcut kaza, yaralanma 
ve sağlığa olumsuz etkileri olabilecek riskleri 
çalışanlarıyla istişare ederek ele almakta ve bunları 
telafi ederek güvenli, sağlıklı ve üretken bir iş yeri 
oluşturmaya ve sürdürmeye gayret etmektedir. 

ENKA, tüm çalışanlarını ve varlıklarını korumakta 
ve faaliyetlerinin başarıyla yürütülebileceği güvenli 
ortamlar sağlamaktadır. Faaliyet alanlarında güvenliği 
sağlamak için oluşturulan ENKA yönetmelikleri ve 
idari süreçleri, Güvenlik ve İnsan Haklarına Dair 
Gönüllü İlkelerle uyumludur. ENKA genelindeki 
güvenlik gereklilikleri; çalışanları, alt yüklenicileri 
ve tesisleri insan haklarına ve yerel toplumların 
güvenliğine saygı gösteren bir biçimde emniyette 
tutmaya yardımcı olmaktadır.

Çalışanların iş yerlerinde yaptığı işi güvenli ve etkili 
bir şekilde yapma yeteneğini etkileyebilecek şekilde 
alkol, her türlü uyuşturucu madde, yasadışı ilaçlar, 
reçeteli ilaçlar etkisinde çalışması ve bu maddeleri 
yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi takdirde, 
kendilerini ve çalışma arkadaşlarının güvenliğini 
tehlikeye atmış olabilecekleri için, tüm çalışanların 
ENKA bünyesindeki iş yerinde uygulanan ilaç, 
uyuşturucu ve alkol ile ilgili kurallara kesin bir biçimde 
uymaları gerekmektedir.

3.7. Kişisel Bilgilerin Korunması ve 
Gizlilik 

ENKA’da çalışanların ve iş ortaklarının mahremiyetine, 
kişisel verilerinin korunmasına ve gizliliğine saygı 
gösterilmektedir. Çalışanların ve iş ortaklarının 
kişisel bilgileri, şirket faaliyetlerini geliştirmek için 
mevzuatların izin verdiği ölçüde işlenmektedir. 

Kişisel verileri işlemekle sorumlu olan çalışanlar; 
kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuat başta 
olmak üzere, ENKA’nın kurumsal politikalarına 
uygun hareket etmekle, bu bilgileri sadece meşru 
iş amaçları için toplamakla, kullanmakla, işlemekle, 
kişilerden ilgili mevzuatın gerektirdiği şekilde rızayı 
almakla, talep edildiğinde yanlış bilgileri düzeltmekle, 
bireysel yasal haklara saygı duyarak kişisel verileri 
güncel tutmakla, bilgilere erişimi bu bilgileri görmeye 
yetkili kişilerle sınırlamakla ve kişisel verileri gizli 
ve güvende tutmakla yükümlüdürler. Bu bilgilerin, 
bilgileri bilmeye yetkisi ve ihtiyacı olmayan kişiler ile 
paylaşılması yasaktır.

Herhangi bir kişisel bilginin korunamaması, çalışan 
bilgilerinin veri tabanını içeren bir dizüstü bilgisayar 
veya ekipmanın kaybolması, çalınması veya başka 
biri tarafından bilinmesi halinde çalışanlar derhal 
bildirimde bulunmalıdır.

3.8. Sosyal Toplumlarla Etkileşim 

ENKA, faaliyet gösterdiği toplumları önemli bir 
paydaşı olarak görmekte ve sorumlu bir tüzel kişi 
olarak bu toplumlara olumlu bir miras bırakmak ve 
iyi bir toplumsal performans göstermek için gereken 
özeni göstermektedir. Tüm ENKA çalışanlarının da 
şirketin bu sorumlu yaklaşımını destekleyecek şekilde 
hareket etmeleri beklenmektedir. ENKA, faaliyetleri 
sırasında aşağıdaki konulara özen göstermektedir: 

• Faaliyetin kapsadığı paydaş aralığının, paydaşların 
faaliyete dair algılarının ve birbirleriyle ilişkilerinin 
daha iyi anlaşılması, 

• Faaliyetin olumlu ve olumsuz etkilerini daha 
iyi anlayarak tüm etkilerinin iyi bir şekilde 
yönetilmesi, 

• Daha etkin bir risk yönetimi, 

• Faaliyetin yerel topluma katkısının ve faaliyet 
sebebiyle oluşabilecek olası etkilerinin, yerel 
paydaşlar tarafından daha iyi anlaşılması, 

• Yerel toplumlar ile ileriye dönük bir şekilde 
iletişim kurulması, etkilerin düzgün bir şekilde 
yönetilmesi ve sürdürülebilir sosyal ve ekonomik 
gelişime katkıda bulunulması için daha iyi 
şekilde yapılandırılmış bir planın ve performans 
göstergelerinin belirlenmesi, 

• Olumlu bir miras bırakılması. 

ENKA çalışanlarının yerel toplumlar 
ile etkileşimleri süresince bulundukları 
ülkenin mevzuatına, ENKA Davranış 
Kuralları’na ve ENKA Sürdürülebilirlik 
Politikası ile Sosyal Toplumlarla 
Etkileşim El Kitabı başta olmak 
üzere diğer destekleyici politika ve 
prosedürlere uygun davranmaları 
gerekmektedir.

3.9. Tedarikçiler ile İlişkiler

ENKA tedarikçilerini (burada “tedarikçiler” 
terimi ENKA ve iştiraklerinin tedarikçilerini, alt 
yüklenicilerini, danışmanlarını, hizmet sağlayıcılarını, 
temsilcilerini kapsamaktadır), çalışanlarına ve 
faaliyette bulunduğu bölgelerdeki toplumlara, 
insan haklarına saygılı ve ENKA Davranış Kuralları 
ile ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları’na uygun 
biçimde yaklaşmaları konusunda teşvik etmektedir. 
ENKA, kilit tedarikçilerinin geçerli tüm ulusal 
yasalara uymasını talep etmenin yanı sıra; ILO’nun 
temel çalışma ilkeleriyle ve BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin gereklilikleriyle uyumlu hareket 
etmelerini de teşvik etmektedir. Bunların yanı 
sıra ENKA, kilit tedarikçilerle etkileşime geçerek, 
potansiyel insan hakları sorunları hakkında farkındalık 
yaratılmasına katkıda bulunmaktadır.
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4.1. İş Sağlığı ve Güvenliği

ENKA, tüm faaliyetleri sürecince çalışanlarının, iş 
ortaklarının, alt yüklenicilerinin, tedarikçilerinin, 
müşterilerinin ve içinde bulunduğu toplumun 
sağlığını ve güvenliğini en ön planda tutmaktadır. 
Bu kapsamda, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli 
çalışma koşulları sunmaya, “Sıfır Kaza” hedefine 
ulaşmaya ve bunu sürdürmeye kendini adamıştır. 
Bu bağlılığı sürdürmek için ENKA, tüm çalışanlarının 
ve iş ilişkisi sürdürdüğü tarafların, ENKA iş sağlığı 
ve güvenliği standartlarını, ilgili tüm iş sağlığı ve 
güvenliği kanun ve düzenlemelerini anlamalarını ve 
uygulamalarını talep etmektedir. Her ENKA çalışanı, 
hem ENKA hem de küresel ve yerel iş sağlığı ve 
güvenliği düzenlemelerini, politikalarını, ilkelerini ve 
uygulamalarını, işleriyle ilgili acil durum süreçlerini 
bilmekten, takip etmekten ve ENKA’nın sağlamış 
olduğu güvenli iş ortamını sürdürmekten sorumludur. 

ENKA ve iştiraklerinde çalışan veya ziyaretçi 
olarak bulunan herkesin “İş Durdurma” yetkisi 
bulunmaktadır. Çalışanlara, doğaya veya topluma 
zarar verme ihtimali içeren her işin durdurulması 
gerekmektedir. Prosedürlerde açık bir şekilde 
tanımlanmış olan bu yetkiyi kullanan çalışanlara 
herhangi bir yaptırımın uygulanması kesinlikle 
yasaktır. ENKA çalışanlarının, ÇGS ilkelerinin herhangi 
bir ihlali durumunu veya olası zararları, kazaları, 
yaralanmaları zaman kaybetmeden bildirmeleri 
gerekmektedir.

4.2. Sürdürülebilirlik 

ENKA; çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ile 
şeffaf, kapsayıcı ve sorumlu yönetişim anlayışıyla bir 
yönetim stratejisi olarak ele aldığı sürdürülebilirliği, 
faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ve bölgelerde 
sürekli geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere 
çalışmaktadır. Bu kapsamda ENKA, sürdürülebilirliği, 
faaliyetlerinin pozitif etkilerini artırmak ve potansiyel 
olumsuz etkilerden sakınmak veya ortadan kaldırmak 
konusunda çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına, 
doğal yaşama ve içinde bulunduğu toplumlara karşı 
bir sorumluluğu olarak ele almaktadır.  

ENKA, Sürdürülebilirlik Politikası doğrultusunda 
çevre ve doğal kaynakları korumak, iklim değişikliği 
ile mücadelede sorumluluklarını yerine getirmek, 
yerel toplumların sosyal ve ekonomik gelişimlerini 
desteklemek ve uzun vadeli değerler yaratmak, 
çalışanlarının refahını ve gelişimlerini desteklemek 
doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirirken; 
müşterilerinin sürdürülebilirlik yolculuklarında bir 
çözüm ortağı olmaktadır. Tüm ENKA çalışanlarının 
da çalışmaları süresince ENKA’nın Sürdürülebilirlik 
Politikasına ve ilgili prosedürlere uyması ve ENKA’nın 
sürdürülebilirlik girişimlerine katkı sağlaması 
gerekmektedir.

4.3. Kaliteye Bağlılık

ENKA her zaman mümkün olan en üstün kaliteyi 
hedefler. En güncel mühendislik ve yönetim 
bilimlerine şirket genelinde bağlılık, her zaman 
en yüksek kaliteyi sağlarken; ENKA’nın kurumsal 
yönetim sistemleri, uluslararası platformlarda 
tanınmış standartlara dayanmaktadır. ENKA’nın 
kalite hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların, 
ilgili yasa ve yönetmeliklere, standartlara, 
sözleşme gerekliliklerine, ENKA’nın kurulu yönetim 
sisteminlerine ve kurumsal politika ve prosedürlere 
uymaları ve müşteri memnuniyetini artırmak ve 
iş süreçlerini sürekli iyileştirmek için çalışmaları 
gerekmektedir.

4.4. Çevresel ve Sosyal Performans 

ENKA, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde içinde 
bulundukları çevre ve toplum üzerinde oluşturabileceği 
pozitif etkileri artırmak ve potansiyel olumsuz 
etkilerden kaçınmak, ortadan kaldırmak, azaltmak 
veya telafi etmek için çalışmaktadır. Bu amaçla 
faaliyetlerinden önce, projelerinin çevresel ve sosyal 
etkilerini değerlendirmekte ve bu etkileri yönetmek 
için gerekli plan ve prosedürleri oluşturmakta ve 
uygulamaktadır.  

Tüm ENKA çalışanlarının ve iş birliği yürütülen 
tedarikçi, alt yüklenici ve diğer iş ortaklarının; 
ENKA’nın çevresel ve sosyal gerekliliklerinin 
belirlendiği politika ve prosedürlere, ilgili tüm yasal 
gerekliliklere ve projelerin takip etmesi gereken 
diğer sözleşmesel şartlara uygun hareket etmeleri 
gerekmektedir.
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5.1. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
Politikası 

Rüşvet, yerli veya yabancı kamu görevlisinin veya 
kamu ya da özel/tüzel kişilerin faaliyetlerini uygunsuz 
bir biçimde etkilemek için veya kendi takdirinde 
olan bir konuda vereceği kararı etkilemek için 
para, hediye ya da değerli herhangi bir şey veya 
başka bir avantajın verilmesi veya teklif edilmesidir. 
ENKA’da rüşvet ve yolsuzluğun her türlüsü yasaktır 
ve ENKA rüşvet ve yolsuzluk konusunda “Sıfır 
Tolerans” prensibini benimsemiştir. ENKA rüşvet ve 
yolsuzlukla ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasalara 
uymayı taahhüt etmektedir. Bu doğrultuda ENKA, 
kolaylaştırıcı ödemelere (resmi bir görevliye rutin 
bir işin yapılmasını güvence altına almak veya 
hızlandırmak için yapılan ödeme), çalışanların veya 
toplumun güvenliği veya sağlığı ile ilgili olağanüstü 
durumlar haricinde izin vermemektedir. Böyle bir 
durumda kalan çalışanların, bu durumu bildirmeleri 
ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulması 
gerekmektedir. 

ENKA, dünyanın her yerindeki faaliyetlerinde, hem 
devlet kuruluşları hem de özel sektörle olan tüm iş 
ilişkilerinde rüşveti yasaklamaktadır. Bu nedenle, 
çalışanlar görevleriyle ilgili yerel ve diğer uygulanabilir 
yolsuzlukla mücadele kanunlarını bilmek ve bunlara 
uymak ile yükümlüdürler. ENKA, özel veya tüzel 
kişilerin doğrudan veya üçüncü kişiler üzerinden 
rüşvet vermelerine, iş kaybetmesine veya işin 
gecikmesine neden olsa bile izin vermemektedir. 

ENKA çalışanlarının gerek kamu gerek ise özel kişilere 
rüşvet olarak algılanması mümkün olabilecek ödeme, 
maddi değeri yüksek olan ürünler ve ayrıcalık sunma, 
hediye, etkinlik daveti ve ağırlama vb. şekilde teklifte 
bulunması, vermesi veya kabul etmesi yasaktır. 
Tüm ENKA çalışanlarının, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili 
yasaların ihlaline şahit olmaları veya şüphelenmeleri 
halinde bildirimde bulunmaları zorunludur. Böyle 
bir bildirimde bulunan veya rüşvet vermeyi 
reddeden çalışanlara herhangi bir yaptırım kesinlikle 
uygulanmayacaktır. 

ENKA’nın rüşvet için sıfır hoşgürü prensibi ENKA’nın 
faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki bütün grup 
şirketleri ve projeleri dahil olmak üzere tüm 
operasyonları için geçerlidir. ENKA rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele yasalarını ihlal eden tedarikçi, 
alt yüklenici ve diğer iş ortaklarıyla iş birliği 
kurmamaktadır. Çalışanlar, iş ilişkisi sürdürdükleri 
diğer şirketlerin, ENKA’nın “Sıfır Tolerans” 
prensibinden haberdar olduğundan emin olmalı ve 
herhangi bir ihlal ile karşılaşmaları halinde bildirimde 
bulunmalıdırlar.
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Rüşvet sayılabilecek durumlar neler olabilir?
• Bir iş ilişkisini kurulması ya da devam ettirilmesini teşvik etmek, idari bir denetleme 

veya araştırmanın sonucunu etkilemek ya da vergi veya diğer hukuki yükümlülüklerle 
ilgili olarak vereceği kararı etkilemek amacıyla bir kamu görevlisine veya üçüncü bir 
tarafa ödeme yapmak, 

• Şirkete iş sağlamak veya şirket için herhangi bir menfaat elde etmek maksadıyla 
yerli veya yabancı bir kamu görevlisine değeri olan herhangi bir şey teklif etmek, 
hediye vermek veya ücret ödemek, 

• Yerli veya yabancı bir kamu görevlisine yasaya veya ahlaka aykırı bir şey yaptırmaya 
çalışmak veya ikna etmek, 

• Bir kamu görevlisine kendisi için geçerli olan kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde 
kabul etmesine izin verilmediğini bilinen veya düşünülen bir hediye, ağırlama veya 
başka avantajlar sağlamak.

“Biz bu ülkede böyle iş yaparız, merak 
etmeyin.”

“Bu ödeme onay gerektirmez, direkt 
ödemesini yapabilirsiniz.”

“Siyasi bir katkı, işleri hızlandırmaya 
yardımcı olabilir.”

Bu gibi yorumların kırmızı bayraklar 
olarak görülmesi gerekir ve çalışanların 
şüpheli yaklaşması gereken durumları 
işaret etmektedir. Söz konusu durum 
yasa dışı veya etik dışı geliyorsa, hemen 
yöneticiler bilgilendirilmeli veya bildirimde 
bulununulmalıdır.

Kamu yetkilileri ile temas gerektiren işlerde 
rüşvet ve yolsuzluk riskleri daha yüksektir. Bu tip 
işlerde görev alan çalışanlar, tüm faaliyetlerinin ve 
iletişimlerinin ENKA’nın kuralları ve ilgili yasalara 
uygun olduğundan emin olmalıdırlar. Çalışanlar 
bu işleri sırasında Kurallara veya yasalara uygun 
olmadığından şüphe ettikleri bir durum veya söylem 
ile karşılaşmaları halinde Kurumsal Sürdürülebilirlik ve 
Uyum Departmanı’na, Hukuk Departmanı’na veya Etik 
Hattı’na danışmalıdırlar.
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Olası kara para aklama veya diğer yasa dışı faaliyetlere ilişkin 
şüphelenilmesi gereken kırmızı bayraklar nelerdir?
• Yanlış ödeme bilgisi verme girişimleri 

• Nakit ödeme veya fazla ödeme teklifleri ve ardından geri ödeme 
talepleri

• Faturada belirtilen para biriminden farklı para birimlerinde ödeme 
alınması/verilmesinin talep edilmesi

• Nakit veya nakit karşılığı şeklinde ödeme yapma girişimleri 

• Olağandışı veya tutarsız siparişler, satın almalar veya ödemeler

• İşlemle ilgisi olmayan ülkelerden gelen veya o ülkelere yapılan ödemeler 

• Anlaşma ile ilgisi bulunmayan üçüncü kişiler veya iş hesabından 
bağımsız başka bir hesap tarafından yapılan ödemeler 

• Her bir fatura veya fatura grubu için farklı şekilde ödeme istekleri

Bu durumlardan herhangi biri ile karşılaşılması halinde Hukuk 
Departmanı’na, Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Uyum Departmanı’na veya 
Etik Hattı’na bildirilmesi gerekmektedir. 

Bir çıkar çatışmasının olup olmadığı nasıl anlaşılabilir?
Çalışanlar olası bir çıkar çatışması içerisinde bulunup bulunmadıklarını 
algılamak için öncelikle kendilerine aşağıdaki soruları sormalıdır: 

• Bu durum beni rahatsız ediyor mu? 

• Vereceğim kararın mantıklı iş kararları vermemi etkileme olasılığı var 
mı? 

• Vereceğim karar benim tarafsızlığımı etkileyebilir mi veya dışarıdan öyle 
gözükebilir mi? 

• Meslektaşlarım ve yöneticlerim bu durumun işimi veya iş yapma 
biçimimi etkilediğini düşünebilir mi? 

• Bu durum şirket dışındaki müşteri, tedarikçi, hissedar veya basın gibi 
kişiler tarafından şüpheli görülür mü? 

• Bu durum ENKA için gelir veya kâr kaybına neden olur mu?

• Ben bu durumdan finansal veya kişisel olarak kazançlı çıkar mıyım?

Eğer bu soruların herhangi birine evet cevabı veriliyorsa bu durum çıkar 
çatışmasının varlığını işaret ediyordur ve çalışanların yöneticilerine durumu 
bildirilmesi gerekmektedir. Çalışanlar emin olmadıkları durumlarda 
Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Uyum Departmanı’na veya Hukuk 
Departmanı’na danışabilirler. 

5.2. Kara Para Aklama

“Kara para aklama”, paranın suç unsuru oluşturan 
geçmişine ait izleri gizlemek veya parayı meşru 
göstermek için kişilerin veya oluşumların suç unsuru 
parayı meşru bir kaynaktan elde edilmiş gelir gibi 
göstermesi yönündeki işlem ve eylemlerdir. Ayrıca 
suç veya terörizmi desteklemek için meşru fonların 
kullanımını da kapsamaktadır.

ENKA iş yaptığı ülkelerde kara para aklamaya karşı 
mücadele etmektedir. Çalışanlar, kişisel olarak 
kara para aklama kanunlarını ihlal edecek konumda 
olmasa da yapılan ödemelerin şeklinde herhangi bir 
uygunsuzluk olmadığına karşı tetikte olmalıdırlar. 
ENKA’da sadece kabul edilebilir ödeme yöntemleriyle 
ödemeler gerçekleştirilmelidir.

Çalışanlar, müşterilerin, iş ortaklarının ve diğer tüm 
üçüncü tarafların kimliğini ve finansal varlığının 
doğruluğunu ve geçmişi doğrulamak ve ödemelerin 
uygun kaynaklardan yapıldığını teyit etmek için, 
tedarikçi ve alt yüklenici seçimi ve yönetimiyle ilgili 
prosedürleri eksiksiz olarak anlamalı ve uygulamalıdır.

5.3. Durum Tespit Süreci

ENKA, iş uygulamalarında ve faaliyetlerinde en yüksek 
bütünlük standartlarına bağlıdır ve iş ortaklarından 
aynı standartları sağlamasını beklemektedir. 
Bu nedenle ENKA, faaliyetlerinin olası çıkar 
çatışmalarından uzak ve etik bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak amacıyla tüm potansiyel iş ortakları için 
durum tespit çalışması gerçekleştirmektedir. 

Potansiyel iş ortaklarından, şirket faaliyetlerinin 
niteliği, mülkiyeti ve yönetimi, etik ve uyum, insan 
hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politika ve 
prosedürleri, devlet yetkilileri ile ilişkileri, herhangi bir 
nedenle açılan uyum soruşturmaları, yasal işlemleri, 
mahkumiyetleri ve benzeri kapsamlı konuları ele alan 
ENKA Bütünlük Anketini doldurmaları beklenmektedir. 
Bu anketler sonucunda toplanan veriler, yürürlükteki 
veri koruma yasalarına ve ENKA şirket politikasına 
uygun olarak, ENKA tarafından işlenmekte, 
saklanmakta ve kullanılmaktadır. Veriler gizli olarak 
sınıflandırılan veritabanında saklanmakta ve ENKA 
tarafından korunmaktadır. Bir şirket tarafından 
eksik veya yanlış doldurulmuş bir anket, ENKA’nın 
o şirket ile olan iş ortaklığını reddetmesine neden 
olabilmektedir.

Tedarikçi ve iş ortaklarının seçimi, faaliyet gösterilen 
iş kolu, tarafların ihtiyaç ve beklentileri ve talep 
edilen ürün veya hizmete ilişkin özel gerekliliklere 
yönelik kriterler dikkate alınarak, her tarafa adil 
ve eşit davranılarak, ENKA ve iştirakleri tarafından 
hazırlanmış olan kurumsal prosedürlere ve ilgili diğer 
gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
ENKA, tedarikçilerini yetkinlikleri doğrultusunda 
seçmeye özen göstermekte ve tedarikçi ödemelerini 
sözleşmeler ile tanımlı kriterler doğrultusunda 
gerçekleştirmektedir.

ENKA’da, herhangi bir tedarikçi firma ile anlaşmadan 
önce, firmanın ön yeterlik değerlendirmesi 
yapılmaktadır. Tedarikçi, alt yüklenici ve iş ortaklarının 
seçim, değerlendirme veya denetim süreçlerine katılan 
çalışanların; tarafsız, şeffaf ve objektif bir tutum 
izleyerek, seçim kriterlerine bağlı kalarak ve herhangi 
bir çıkar edinmekten kaçınarak sorumluluklarını yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 

5.4. Çıkar Çatışmaları 

Bir çalışanın kişisel/ailevi menfaatleri ve/veya finansal 
çıkarları, ENKA adına mantıklı ve tarafsız iş kararları 
vermesini etkilediğinde veya ENKA’nın çıkarlarıyla ters 

düştüğünde veya böyle bir izlenim oluşturduğunda 
çıkar çatışması oluşabilir. ENKA çalışanları 
ENKA’daki görev ve sorumluluklarını ve iş kararlarını 
etkileyebilecek veya etkilediği izlenimi yaratabilecek 
her türlü alaka, ilişki, iş birliği ve aktiviteden 
kaçınmalıdır. 

Çıkar çatışması veya çıkar çatışması izlenimi 
yaratabilecek her türlü durum, mümkünse 
gerçekleşmeden önce veya gerçekleşmesini takiben 
Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Uyum Departmanı’na 
ve İnsan Kaynakları Departmanı’na bildirilmelidir. 
Çalışanlar;

• ENKA’daki görevlerini gerçekleştirmelerine engel 
olabilecek kişisel, finansal, sosyal veya politik 
aktivitelerden uzak durmalıdır.

• ENKA’daki görevleri sırasında iletişimde 
bulundukları veya seçiminde/değerlendirmesinde 
rol aldıkları herhangi bir tedarikçi, yüklenici, 
rakip, müşteri veya potansiyel müşteri için kişisel 
olarak çalışmamalı, danışmanlık yapmamalı, servis 
sağlamamalı, yatırım yapmamalıdır. 

• Bir aile üyesinin, ENKA’nın iş birliği içerisinde 
olduğu müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi veya 

alt yüklenici veya ENKA’nın faaliyetleri üzerinde 
etki potansiyeli olan resmi bir kurumda çalışması 
halinde bu durumu Kurumsal Sürdürülebilirlik ve 
Uyum Departmanı’na veya Hukuk Departmanı’na 
veya İnsan Kaynakları Departmanı’na yazılı olarak 
bildirmelidir. 

Çıkar çatışması yaratabilecek konulara örnekler:

• Yakın bir akrabayı veya kişisel ilişkisi olan birisini 
işe almak, yönetmek, denetlemek, bu kişinin iş 
yükünü belirlemek, performansını değerlendirmek 
ve etkilemek, onay vermek, ödüllendirmek.

• Yakın bir akrabayı veya kişisel ilişkisi olan birisini 
tedarikçi veya alt yüklenici olarak seçmek, 
denetlemek veya performansını değerlendirmek.

• Rakiplerin veya ENKA ile ilgili diğer üçüncü 
tarafların işleriyle kişisel olarak ilgilenmek, 
danışmanlık yapmak, hizmet sağlamak.

• Bir kamu görevlisinin rolünü kabul etmek veya 
üstlenmek ya da ENKA’nın işini etkileyebilecek 
kararlar alabilen bir kamu görevlisi olan bir aile 
üyesine veya yakın bir kişisel irtibata sahip olmak. 

• Bir tedarikçiden veya müşteriden davetler, indirim 
imkanları, maddi değeri yüksek hediyeler ve pahalı 
etkinlik biletleri kabul etmek.

• Siyasi görüşlerin ifade edilmesi sırasında 
dinleyicilerin ENKA adına konuşulduğunu 
düşünmesini sağlamak.

• Şirket varlıklarını, bağlantılarını ve diğer 
kaynaklarını başka bir işe başlamak veya herhangi 
bir sivil toplum kuruluşu için kullanmak.

ENKA kaynaklarının veya yetkisinin çıkar elde etmek 
için kötüye kullanılması yasaktır. Üçüncü bir tarafa, 
mal veya hizmetler için sözleşmeyle kararlaştırılan, 
piyasaya dayalı ücretten daha fazlasını ödemek ve 
karşılığında komisyon, maddi ve maddi olmayan 
kazanç elde etmek yasaktır.

Çıkar çatışması her zaman Kurallar’ın ihlali anlamına 
gelmemektedir ve çıkar çatışmaları doğru bir şekilde 
paylaşıldığında çözüme ulaştırılmaları mümkün 
konulardır. Ancak böyle bir durumu bildirmemek 
Kurallara aykırılık oluşturmaktadır. Potansiyel çıkar 
çatışmalarını belirtmek, yönetimin, çalışanların 
iş kararlarını etkileyebilecek riskleri azaltmasını 
sağlamaktadır.
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5.5. Hediyeler ve Ağırlamalar

Hediye verme, davet etme veya ağırlama iş ortakları 
arasında iyi niyeti artırma amacına yönelik, çoğu 
ülkede gelenek haline gelmiş davranışlardır. Fakat, 
işle ilgili tarafsız ve adil kararlar verme yeteneğini 
etkilemek veya çıkar çatışmalarından kaçınmak 
için hediye, davet ve ağırlama konularında dikkatli 
olunmalıdır. ENKA’ya ait bir iş kararının tamamen 
mantık ve yetkinlik temelli değil de, rüşvet 
sayılabilecek bir ayrıcalık, hediye, davet ve ağırlama 
sebebiyle verildiğine inanılırsa, ENKA’nın itibarı 
zedelenebilir ve hatta bazı durumlarda yasa ihlali 
sayılabilecek durumlar doğabilmektedir. 

Hediye, davet ve ağırlamalar, nakit veya muadili 
olmamak şartıyla, sadece uygun olduğu koşullarda, 
makul ve tutarlı olduğu hallerde ve muhatap olan 
taraf üzerinde uygun olmayan bir etki yaratma 
algısına yol açmayacağı durumlarda kabul edilmelidir. 
Kabul edilen bu hediye, davet veya ağırlamaların ilgili 
yerel ve uluslararası yasaları ihlal etmediğine emin 
olunmalıdır. Alınan veya verilen her türlü hediye veya 
ağırlama değer, sıklık veya zamanlama açısından her 
zaman uygun, geleneksel ve makul olmalıdır. Şirketin 
başladığı veya başlayabileceği bir ticari işlem üzerinde 
esaslı bir etki yaratabileceği veya başka yollardan bir 
çıkar çatışmasına yol açabileceği düşünülen her türlü 
hediye, eğlence veya ağırlama sunulması ve alınması 
yasaktır. 

Müşteriler, tedarikçiler, alt yüklenciler ve diğer iş 
ortakları bazen uygunsuz içerikli veya aşırı maliyetli 
ağırlama veya hediye talebinde bulunabilirler. Bu gibi 
durumlarda çalışanlar, ENKA’nın Davranış Kuralları’nı 
referans göstererek bu talepleri nazikçe geri çevirmeli 

ve yöneticilerine bu konuyu bildirmelidir. Bir tedarikçi, 
alt yüklenici veya başka bir iş ortağı tarafından 
kabul edilmesi uygun olmayan bir hediye verilmesi 
söz konusu olduğunda, bu hediye ENKA’nın hediye 
ve ağırlama politikasını ihlal ettiği için iade edilmesi 
gerektiği nazikçe ve açıkça bildirilerek geri çevrilmeli 
ve bu konuda daha fazla bir yaptırıma gerek olup 
olmadığına karar verilmesi amacıyla yönetici ile 
paylaşılmalıdır. Gerekli hallerde bir üst yönetici, 
Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Uyum Departmanı’nı 
bu konuda bilgilendirmelidir. Söz konusu hediye ve 
ağırlamanın masrafı karşılanarak veya müşterinin 
karşılamasını teklif ederek sorun çözülmeye 
çalışılmamalıdır. 

Mütevazı hediyeler, davetler veya ağırlamalar 
aşağıdaki kategorilere dahil olanları kapsamaktadır: 

• Maddi değeri yüksek olmayan takvim, ajanda, 
kalem ve benzeri diğer promosyon malzemeleri,

• Faaliyet gösterilen ülkelerde resmi ve özel 
günlerde verilen maddi değeri yüksek olmayan 
çikolata, çiçek vb. ürünler,

• Şirket prosedürlerine uygun bir iş toplantısında 
sunulan yiyecek, içecekler gibi olağan ikramlar,

• Şirket prosedürlerine uygun iş seyahatleri için 
yapılan lüzumlu ve makul ölçüdeki harcamalar.

Hediye, davet ve ağırlama alışverişinin geleneksel 
olduğu coğrafi bölgelerde hediyeler ve ağırlamalar, 
değerinin bulunan bölgenin genel nezaket düzeyinde 
olduğu, genel kabul görmüş iş uygulamalarını 
aşmadığı, herhangi bir yükümlülük içermediği, uygun 
yönetim seviyesi tarafından onaylandığı ve kayıt altına 

alındığı takdirde kabul edilmektedir. Maddi değeri 
100,00 USD (Amerikan Doları)’den fazla olan herhangi 
bir hediye teklifinde bulunulmasından veya kabul 
edilmesinden önce yazılı olarak ilgili Proje Müdürü 
veya Genel Müdür Yardımcısı veya Direktör onayı 
alınmalıdır. 

5.6. Aracıların, Danışmanların, 
Temsilcilerin ve Diğer Üçüncü 
Kişilerin Kullanılması 

ENKA, sadece çalışanlarının faaliyetleri ile değil, aynı 
zamanda iş ortaklarının faaliyetleri sebebiyle de yerel 
kanunlar ve yolsuzlukla mücadele kanunları dâhilinde 
sorumlu tutulabilir. Bir çalışan eğer bir iş ortağının 
veya başka bir üçüncü kişinin rüşvet verebileceğinden 
şüpheleniyor ancak bu ödemeyi önleyecek gerekli 
girişimlerde bulunmuyorsa bu durum, rüşveti dolaylı 
yoldan destekleme olarak görülebilir.

ENKA müşterek girişim ortaklarından, tedarikçile-
rinden, alt yüklenicilerinden, danışmanlarından ve 
diğer iş ortaklarından rüşvet konusunda sıfır tolerans 
prensibini uygulamalarını beklemektedir. 

Çalışanlar; müşterek girişim ortakları, tedarikçiler, 
alt yüklenicilerinden, danışmanlar gibi aracılar veya 
diğer üçüncü kişilerle etkileşimde bulunmaları halinde, 
gerekli özeni göstererek süreci takip etmek ve yasal 
gerekliliklere, sözleşme gerekliliklerine ve ENKA’nın 
politika ve prosedürlerine uygun hareket etmek 
zorundadır. Herhangi bir şüpheli davranış, işlem veya 
alındı derhal Etik Hattı’na, Kurumsal Sürdürülebilirlik 
ve Uyum Departmanı’na veya Hukuk Departmanı’na 
bildirilmelidir.

5.7. Ticaret Kontrolleri  

İhracat ve ithalat işlemleri, çeşitli ülkelerle, kurumlarla 
ve kişilerle ihracatı ve diğer alışverişleri kısıtlayan 
bir çok ticari kontrol yasa ve yönetmeliğine tabidir. 
ENKA, faaliyetleri dolayısıyla kendisi için geçerli olan 
tüm ithalat ve ihracat yasalarına uymaktadır. 

ENKA çalışanları, herhangi bir kontrollü ekipman, 
teknoloji veya teknik bilginin ihracının, yeniden 
ihracının veya yeniden satışının, tüm ihracat 
lisanslarının ve tüm uygulanabilir düzenlemelerin 
şartlarına uygun olduğundan emin olmalıdır. İhracat 
ve ithalat kontrollerine veya yaptırımlarına tabi 
ürünleri nakleden ve/veya kullanan çalışanlar, ilgili 
kanunları, düzenlemeleri ve şirket kurallarını anlamak 
ve uygulamakla yükümlüdür. 

İhracat kontrol yasalarından etkilenebilecek bir 
faaliyete girmeden önce, sık sık değişen yaptırımlar, 
ihracat kısıtlamaları, ekonomik yaptırımlar, boykot ve 
ambargo yasaları hakkında güncel bilgiler, faaliyeti 
gerçekleştirecek birim tarafından kontrol edilmedilir 
ve gerekli durumlarda bilgilerin doğruluğunu ve 
güncelliğini teyit etmek adına Hukuk Departmanı’ndan 
ve/veya Tedarik Zinciri Departmanı’ndan gerekli 
destek alınmalıdır.

5.8. Haksız Rekabeti Önleme 

ENKA operasyonlarını gerçekleştirirken adil ve güçlü 
rekabeti teşvik etmekte, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki 
kamu otoriteleri ile şeffaf ve ilgili ülkenin adil rekabet 
yasaları ile uyumlu olacak şekilde iletişim kurmaktadır. 
Etik, şeffaf ve adil yaklaşımı rakipleriyle ilişkilerinde de 
sürdüren ENKA, rekabete aykırı her türlü davranıştan 
kaçınmakta, belirlenen gizlilik kurallarını gözetmekte, 
tekelleşme ve tröstleşme kapsamına girebilecek her 
türlü eyleme karşı kararlı bir tavır sergilemektedir.

Tüm çalışanların yürürlükteki yerel ve uluslararası 
rekabet mevzuatına uygun davranması ve 
kartelleşmeyi önleyici davranışlar sergilemesi 
gerekmektedir. Özellikle meslek odaları ve ticari 
derneklerde şirketi temsil eden çalışanların, ilgili 
yasaları anlamaları, uygulamaları ve tüm iletişimlerini 
bu yasalarca belirlenen çerçeveye uygun şekilde 
gerçekleştirmeleri zorunludur.  

ENKA çalışanlarının rakiplerle uygunsuz anlaşmalar 
yapmaktan veya yanlış izlenim yaratabilecek her türlü 
temastan kaçınması gerekmektedir ve çalışanların 
fiyatları sabitleme, ihaleye fesat karıştırma, anlaşma 
koşulları, ücretler veya müşterilerin tahsisi ve/
veya kısıtlanması dahil olmak üzere, ENKA ile bir 
rakip firma arasındaki rekabetin herhangi bir yönü 
hakkında herhangi bir anlaşma veya mutabakat 
teklifinde bulunması yasaktır. Çalışanlar bir rakip 
firma yetkilisine yüz yüze, elektronik ortamda veya 
bir sektör toplantısında herhangi bir ticari bilgi 
sağlamamalı, onlardan bilgi almamalı veya değiş tokuş 
etmemelidir. Böyle bir durumun yaşandığı bir ortamla 
karşılaşılması halinde, ENKA’nın bu konudaki kuralları 
belirtilerek görüşme sonlandırılmalı veya ortam 
terkedilmeli; ardından konuyla ilgili olarak Hukuk 
Departmanı’na veya Kurumsal Sürdürülebilirlik ve 
Uyum Departmanı’na bilgi verilmelidir.

5.9. Politik Faaliyetler ve Siyasi 
Bağışlar 

ENKA, politika, din ve felsefe konularında tarafsız bir 
tutum benimsemiştir. Bu doğrultuda ENKA herhangi 
bir siyasi bağış veya fonlama yapmama politikası 
uygulamaktadır. ENKA’nın hiçbir fonu veya varlığı, 
herhangi bir hükümet seviyesinde, herhangi bir 
ülkede (o ülkede bu durum yasal sayılsa dahi) hiçbir 
siyasi parti veya adaya bağışta bulunmak ve/veya 
desteklemek için kullanılamaz. Siyasi bağışlara, hem 
parasal katkılar, hem de ayni/parasal olmayan her 
türlü katkı dahildir. 

ENKA çalışanlarının bireysel, politik görüşlerine saygı 
duymaktadır. Çalışanlar, kişisel siyasi görüşlerinin, 
şirketin itibarını etkilemediğinden emin olmalıdır ve bu 
konuda günlük hayatlarında herhangi bir beyan veya 
faaliyette bulunurken görüş veya eylemlerinin ENKA’yı 
yansıtmadığını ve ENKA adına bir görüş açıklaması 
yapmadığını açıkça belirtmelidir. 

ENKA Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı tarafından 
açıkça yetkilendirilmedikçe, hiçbir çalışan ENKA 
adına herhangi bir kamu politikası faaliyetinde 
bulunmamalı veya şirketin görüşlerini temsil ediyor 
gibi görünmemelidir.

Rakiplerle asla konuşulmaması gereken 
konular nelerdir?
• Fiyatlandırma bilgileri, ücretlendirme esasları ve koşulları

• Pazar, müşteri ve bölge bilgileri

• Kurumsal stratejiler, gelecek planları, iş fırsatları ve yeni yatırımlar

• Kapasite ve servis hacmi

• Teklifler ve ihale süreçleri

• ENKA nezdinde gizli bilgi olarak korunan bilgiler
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5.10. Bağışlar ve Sponsorluklar

ENKA sorumlu yönetim anlayışı kapsamında, faaliyet 
gösterdiği bölgelerdeki toplumlara fayda sağlayacak 
kampanya, organizasyon ve faaliyetlere destek 
olmaktadır. Bu destekler nakit, hizmet, malzeme veya 
ikinci el malzeme şeklinde olabileceği gibi acil durum 
veya felaketlerde insani yardım ve/veya sağlık yardımı 
destekleri şeklinde de olabilmektedir. 

Yapılan bu yardımların, yasalara uygun olduğundan 
emin olmak için ENKA sadece yasalara uyan ve 
faaliyetleri konusunda şeffaf tutum sergileyen dernek, 
vakıf veya diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği 
yapmaktadır. Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek 
tüm bağışların ve sponsorlukların yasalara ve ENKA 
prosedürlerine uygun olduğundan, ilgili İcra Kurulu 
Üyesi’nin yazılı onayı olduğundan, iş birliği sağlanan 
sivil toplum kuruluşunun herhangi bir yasa dışı, 
terörist veya siyasi faaliyette bulunmadığından ve bu 
bağışın ENKA’nın sürdürülebilirlik stratejisine katkı 
sağladığından emin olunmalıdır. Yapılan bu bağışların 
muhasebesel kayıtları uygun şekilde yapılmalıdır 
ve yıllık raporlarda yer verilmek üzere Kurumsal 
Sürdürülebilirlik ve Uyum Departmanı’na bildirilmelidir. 

Bu bağış ve sponsorlukların hiçbir siyasal parti, 
siyasi görüş ve çıkarı doğrudan veya dolaylı olarak 
desteklemediğinden, çıkar çatışması potansiyeli 
bulunmadığından, bir avantaj elde etmek için 
yapılmadığından emin olunması gerekmektedir. 

ENKA sivil toplum kuruluşları, öğrenci toplulukları gibi 
çeşitli meşru oluşumlarla projeler geliştirebilmekte, 
sponsorlukları üstlenebilmekte ve bu kapsamda 
bağışlar yapabilmektedir. Tüm bu destekler 
uygun mecralardan kamuoyuna düzenli olarak 
açıklanmaktadır. ENKA bünyesinde, tedarikçilerden, 
alt yüklenicilerden ve diğer üçüncü taraflardan bağış 
amaçlı bile olsa nakit veya muadili ödeme alınması 

ve herhangi bir yere ödeme veya bağış yapmaları için 
yönlendirilmeleri yasaktır. ENKA Genel Müdürü ve 
İcra Kurulu Başkanı tarafından onaylanarak başlatılan 
ve ENKA’nın kurumsal hesapları tarafından duyurulan 
sustainability@enka.com veya enka@enka.com 
resmi bağış kampanyaları dışında, şirket içi iletişim 
araçları kullanılarak kişisel bağış kampanyaları 
yürütülmemelidir. 

5.11. Kontrol Mekanizmaları 

ENKA nezdinde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 
risklerin erken tespiti kapsamında iç denetim 
çalışmaları yürütülmektedir. ENKA Merkez Ofis 
departmanları, iştirakleri ve tüm projelerinde; ENKA 
Finans ve Muhasebe, Mali Kontrol, Sürdürülebilirlik 
ve Uyum, Kalite Yönetimi, ÇGS Yönetimi, Hukuk, 
Tedarik Zinciri ve İnsan Kaynakları uzmanlarından 
oluşan İç Denetim Komitesi tarafından düzenli 
denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler, 
Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak 
gerçekleştirilmekte, raporlanmakta ve tespit edilen 
uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetler ivedilikle 
hayata geçirilmektedir. 

ENKA iç denetim prosedürüne uygun şekilde 
gerçekleştirilen bu denetimlerin yanı sıra, ENKA 
bağımsız denetim şirketleri tarafından düzenli olarak 
yapılan denetimler ve yayımlanan raporları ile 
şeffaf ve sorumlu yönetim yapısını güvence altına 
almaktadır. 

Tüm çalışanların, bu denetimler süresince, kendi 
süreçleri ve çalışmaları konusunda şeffaf ve açık 
bir tutum sergilemeleri, denetimlere uygun şekilde 
katılmaları ve gerekli düzeltici faaliyetleri ivedilikle 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

5.12. Doğru, Tam ve Adil Bildirim 

ENKA’nın muhasebesi, kayıtları ve finansal 
raporlaması, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, 
standartları ve şirket muhasebe politikalarına dayalı 
olarak, şirketin ticari faaliyetlerinin ekonomik yönünü 
doğru şekilde yansıtacak şekilde yapılmaktadır. 
Tüm muhasebe kayıtları ve destekleyici dokümanlar 
tam ve net olarak ilgili harcamaları yansıtmaktadır. 
Hiçbir gizli, kayıt dışı hesap ve malvarlığının finansal 
sistemlerde yer almasına izin verilmemekte, gerekli 
kontrol sistemleri kurulmaktadır. 

Çalışanlar sorumlu olduğu finansal bilginin 
doğruluğunu, bütünlüğünü ve zamanında hazırlanmış 
olduğunu kontrol etmekle sorumludur. Dahili mali 
kontrollere uyulması ve işlemlerin sadece yetkiye 
uygun olarak veya belirli bir onay alındıktan 
sonra işlenmesi, gerekli kanıt dokümanları ile ilgili 
muhasebe dönemini yansıtacak şekilde kaydedilmesi 
gerekmektedir. Dava, soruşturma veya diğer yasal 
nedenlerle saklanması gereken bir bilgi, veri veya 
belge önceden onay alınmadığı takdirde asla yok 
edilmemeli veya değiştirilmemelidir.

Yanlış, eksik veya yanıltıcı mali kayıtların, raporların 
veya faturaların kasıtsız da olsa tutulması veya 
sunulması birçok ülkede yasaların ihlali anlamına 
gelmektedir. Çalışanlar herhangi bir şirketin 
defterlerinde, raporlarında veya finansal bilgilerinde 
bir şeylerin yanlış olduğu, bir usulsüzlük yürütüldüğü 
veya muhasebe ve finans sistemlerinden herhangi 
birinde bir zayıflık olduğunu düşünmeleri halinde 
zaman kaybetmeden bildirimde bulunmalıdır.

Çalışanların finansal raporlamalar 
ve kontrol sırasında kaşılaşabileceği 
veya gözlemleyebileceği kırmızı 
bayraklar:
• Kayıtlarda ve ödemelerde görülen tutarsızlıklar
• Temel performansla tutarsız görünen finansal 

sonuçlar, raporlamalar
• Yüksek harcamalar, indirimler, kâr marjları
• Makul bir gerekçe sunulmadan yapılan ön ödemeler
• Kabul edilemeyecek ölçüde olan yüksek ödemeler, 

komisyonlar, masraflar, hediye, eğlence ve 
ağırlamalar

• Gözden geçirme ve onay prosedürlerinin izlenmemesi
• Bir işlemin içeriği veya raporlanması hakkında eksik 

veya yanıltıcı söylemler
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6.1. Tüzel Kişiliğin Mülkiyetinde Olan 
Gizli Bilgi

ENKA’nın özel ve gizli bilgileri şirketin en büyük 
varlıkları arasındadır. “Tüzel kişiliğin mülkiyetinde 
olan gizli bilgi” genelde halka açık olmayan ve açığa 
çıktığında rakiplere fayda sağlayabilecek veya 
ENKA’ya zarar verebilecek bilgileri içermektedir. 
Buna örnek olarak teknik bilgiler, tasarım veya 
süreç verileri, fiyatlandırma bilgileri, iş veya stratejik 
planlar, iş süreçleri ve becerisi, proje uygulamaları, 
yazılım ve teknoloji, araştırma ve geliştirme, müşteri 
ve tedarikçi listesi ve müşterilerin ve ortakların tüzel 
kişiliğin mülkiyetinde olan gizli bilgileri ve ENKA’ya 
güvenilerek teslim edilen ve ENKA’nın korumakla 
yükümlü olduğu üçüncü kişilere ait bilgiler verilebilir. 

ENKA, başka koşullarda rakibi, tedarikçisi veya 
müşterisi olabilecek şirketlerle ortaklıklar içerisinde 
bulunabilmektedir. Bu ortaklıklarda uygun iletişimin 
sağlanması için, özel ve gizli bilgilerini istenmeyen 
veya kasıtlı paylaşımdan veya ortaklık dışında 
kullanılmasından korumak için gerekli önlemlerin 
alınması gerekmektedir.

Yöneticiler, özel ve gizli bilginin istenmeyen veya 
kasıtlı uygunsuz kullanımdan korunması için gerekli 
önlemlerin alındığından ve bu tür bilgilerin sadece 
bilmesi gereken çalışanlarla paylaşıldığından emin 
olmakla görevlidir. Tüm ENKA çalışanları hem iş 
sırasında hem de iş dışında ENKA’nın özel ve gizli 
bilgilerini en iyi şekilde korumak için tetikte olmakla 
ve ENKA’nın bilgi ve sistemlerine erişimi belirleyen 
ve kısıtlayan politika ve uygulamalarına uymakla 
sorumludur.  

Çalışanların, ENKA’nın, müşterilerin ve ortakların 
tüzel kişiliğin mülkiyetinde olan gizli bilgileri ve 
ENKA’ya güvenilerek teslim edilen ve ENKA’nın 
korumakla yükümlü olduğu bilgileri başkalarının 
duyabileceği ve halka açık ortamlarda paylaşılması 
yasaktır. Sadece yetkili olan çalışanların bu bilgileri 
bilmesi gereken çalışanlar ve üçüncü kişilerle 
paylaşmasına ve ENKA, iştirakleri ve projeleri ile ilgili 
bilgileri sadece yetkili kişilerin kamuya, medyaya 

veya diğer üçüncü şahıslara ifşa etmesine izin 
verilmektedir. Çalışanların, ENKA’daki istihdamı bitse 
bile ENKA’nın bilgilerini özel ve gizli tutmaya dair 
sorumlulukları devam etmektedir. 

6.2. Bilgi Güvenliği 

Tüm ENKA çalışanlarının, Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi (BGYS) gerekliliklerine ve ilgili kurumsal 
politika ve prosedürlere uygun davranış sergilemeleri 
ve ENKA verilerinin, bilgilerinin ve belgelerinin 
kurumsal bilgi koruma uygulamalarına uygun olarak 
sınıflandırılması, erişim haklarının oluşturulması, 
saklanması, paylaşılması ve imha edilmesi 
gerekmektedir. ENKA bilgi ve belgelerine erişiminin, 
meşru iş amaçları için ihtiyaç duyan ve yalnızca 
görmeye yetkisi olan kişilerle paylaşıldığından emin 
olunmalıdır. ENKA’da gizli bilgilerin veya genel olarak 
kamuoyunca bilinmesi beklenmeyen bilgilerin izinsiz 
olarak paylaşılması ve açıklanması yasaktır.

Tüm ENKA çalışanlarının ilgili bilgi güvenliği politikası, 
prensipleri ve prosedürlerini anlaması ve uygulaması 
gerekmektedir. ENKA çalışanları sorumlulukları ile 
ilgili olmayan gizli bilgileri talep etmemeli ve kendileri 
ile paylaşılması halinde kabul etmemelidir. ENKA’ya 
ait gizli ve özel bilgilerin, yönetici onayı alınmadan 
ve gerekli hallerde üçüncü taraflarla uygun gizlilik 
sözleşmesi yapılmadan paylaşılması yasaktır. Her 
türlü bilgi ve veri paylaşımının kurumsal prosedürlere 
uygun yapıldığından emin olunması ve olası bir bilgi 
güvenliği ihlallinin derhal bildirilmesi gerekmektedir. 

ENKA donanım, yazılım ve bilgisayar sistemleri dâhil 
olmak üzere çalışmalarında kullandığı teknolojinin 
sahibidir veya kullanmak için ruhsatlıdır. Bu 
teknoloji ve bilgisayar sistemlerimizde depolanan 
bilgiler ENKA’nın başarısı için kritik öneme sahiptir. 
ENKA’da bilgisayar kullanan herkes bu değerli 
teknoloji kaynaklarını korumakla yükümlüdür. Eğer 
herhangi bir kişinin ENKA veya üçüncü kişi bilgi 
veya sisteminin performansını ve/veya güvenliğini 
tehlikeye attığını düşünülüyorsa ilgili yöneticinin veya 
Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü’nün bilgilendirilmesi 
gerekmektedir.

Tüm olası siber güvenlik risklerine karşı, ENKA 
bilgilerinin depolanması, iletilmesi ve yedeklenmesi 
için yalnızca kurumsal onaylı sistemlerin ve 
araçların kullanılması gerekmektedir. Eğer bir ENKA 
bilgisayarına bir yazılım veya donanım eklenmek 
isteniyorsa öncelikle BT Departmanı’ndan onay 
alınmalıdır; çünkü bu tür eklentiler ENKA ağında 
güvenlik riski yaratabilmektedirler. Çalışanlar 
tarafından hiçbir zaman lisansı olmayan veya telif 
hakkı yasalarını ihlal eden bir yazılım bilgisayarlara 
yüklenmemelidir. Çalışanlar, güvenlik duvarları, 
tarayıcı yapılandırması, ayrıcalıklı erişim, antivirüs 
yazılımı ve sistem günlüklerinin silinmesi gibi ve diğer 
farklı güvenlik kontrollerini devre dışı bırakmaya, 
aşmaya veya üstesinden gelmeye çalışmamalıdır. 
Şüpheli e-postalardaki bağlantıları veya ekleri asla 
açılmamalıdır.
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Bilgi Güvenliği ihlalleri nasıl bildirilmektedir?
ENKA politika ve prosedürleri gereğince; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğine zarar verebilecek 
tüm bilgi güvenliği ihlali olayları raporlanmalıdır. Bu durumlar şüpheli e-postalardaki bağlantılara veya ek 
dosyalara tıklamak, gizli bilgileri istemeden yanlış alıcılarla paylaşmak olabilmekte ancak bunlarla sınırlı 
değildir. 

Bilgi güvenliğine ilişkin ihlal, tüm ENKA çalışanları veya ilgili tüm paydaşlar tarafından bildirilebilmektedir. 
Bilgi güvenliği ihlalinin bildirimi, olayı fark eden kişinin ENKA Etik Hattı’nı arayarak veya ihlal formunu 
doldurarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yöneticisine e-posta, telefon veya elden teslim etmesi ile 
gerçekleştirilmektedir.
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6.3. Üçüncü Taraflara Ait Gizli 
Bilgiler

Müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları çoğu zaman 
yüksek derecede gizli bilgi ve verileri paylaşma 
konusunda ENKA’ya güvenmektedirler. Bu bilgi 
ve verilerin kullanımı sırasında, tüm çalışanlar ilgili 
yasalara, ENKA Bilgi Yönetim Sistemi prosedür ve 
uygulamalarına, müşteri gereksinimlerine ve mevcut 
ise gizlilik sözleşmelerine uygun hareket etmeye 
tabidir. Çalışanlar ENKA’dan ayrılmaları halinde 
bile üçüncü taraflara ait sahip oldukları bilgiye 
saygı duymaya ve korumaya karşı gerekli özeni 
göstermelidir. 

ENKA’nın pazarda etkin biçimde rekabet edebilmesi 
için bazı rekabet bilgileri toplanabilmektedir; ancak 
bu bilgi toplama süreci her zaman sorumlu, etik 
ve yasal bir şekilde yürütülmektedir. Çalışanlar bu 
kapsamda, genel olarak internet ve gazetelerdeki 
halka açık bilgilerden yararlanabilir veya yıllık 
raporlardan ve yayınlanmış satış bilgilerinden de 
faydalanabilirler. Ayrıca özel ve rekabet engelleyici 
uygulamalarla ilişkili olmamak şartı ile müşterilerle 
yapılan görüşmelerden elde edilen bilgileri ve meslek 
odaları veya endüstri konferanslarında öğrenilen 
bilgiler de kullanılabilmektedir. Eğer bir bilgi, devlet 
ihalesi ile ilgili ise, bu bilgiyi kullanmadan önce her 
zaman yasaya uygunluğunu teyit etmek için Hukuk 
Departmanı’na danışılmalıdır.

Çalışanlar, uygunsuz bilgi toplama faaliyetinin 
izlenimini bile vermekten kaçınmalıdır. Bir çalışanın, 
bir rakibe ait gizli veya özel bir bilgiden haberdar 
olması halinde hemen Hukuk Departmanı ile irtibata 
geçmesi gerekmektedir. 

Bazen yeni çalışanlar önceki işverenleri dolayısıyla 
ENKA’nın müşterileri, ortakları ve rakipleri hakkında 
gizli ve özel bilgilere sahip olabilmektedir. Bu bilgiler; 
özel teknik, tasarım veya süreç verisini, ticari sırları 
veya gizli bilgileri, lisansı önceki işverene ait yazılımları 

veya halka açık olmayan ve gizli veya özel olarak 
belirtilen veya belirtilmek istenen herhangi bir bilgiyi 
içerebilmektedir.  

Tüm yeni işe başlayan çalışanlar bu bilgilerin 
gizliliğine saygı duymalıdırlar. ENKA’da bir çalışandan 
asla önceki işvereni ile ilgili gizli veya özel bilgileri 
açıklamasını veya önceki işvereni ile yaptığı gizlilik 
anlaşmasını ihlal etmesi beklenmemektedir. Bir 
çalışanın bu tür bir bilgiyi açıklamayı teklif etmesi 
halinde reddedilmesi gerekmektedir. 

6.4. Şirket Varlıklarının Kişisel 
Kullanımı 

Zaman zaman şirketin ekipmanlarına ve 
bilgisayar sistemlerine sınırlı kişisel kullanım için 
ihtiyaç duyulabilmektedir. Makul ve iş amaçları 
doğrultusunda kullanıldığı sürece bu kullanım bir 
sorun teşkil etmemektedir; ancak ENKA zaman, 
personel, malzeme, ekipman ve bilgi dahil olmak üzere 
çalışanlarına sunduğu tüm şirket varlıklarını, iş amaçlı 
kullanım için sağlamaktadır. 

ENKA, varlıklarını uygun biçimde korumaktan ve 
kullanmaktan çalışanlar sorumludur ve israf, kayıp, 
hasar, suistimal, usulsüzlük, hırsızlık, zimmet, ihlal ve 
diğer usulsüzlüklerin önüne geçmek için çalışanların 
gereken çabayı göstermesi beklenmektedir. Başka 
amaçla kullanımına özellikle izin verilmediği sürece, 
çalışanların kaynakları dikkatli ve profesyonel bir 
şekilde ve sadece asıl iş amaçları için kullanması 
gerekmektedir. ENKA’ya ait malzeme, ekipman, fikrî 
mülkiyet haklarına tabi olabilecek varlıklar, bilgisayar 
sistem ve yazılımlar, şirket araçları gibi varlıkların 
izinsiz, kötü amaçla, etik olmayan şekilde veya 
uygunsuz biçimde kullanılmasına asla müsamaha 
gösterilmemektedir. ENKA’ya ait varlıkların kayıp, 
hırsızlık veya suistimale karşı korumak için çalışanlar 
kendi üzerlerine düşen sorumlulukları yerine 
getirmekle yükümlüdürler.

Şirket varlıklarının kişisel kullanım veya 
başkalarının adına iş yapmak için kullanılmasına izin 
verilmemekte olup, bu durum suistimal edilir ise 
bu davranış dolandırıcılık ve hırsızlık kapsamında 
değerlendirilebilecektedir. Bu çerçevede Şirket 
kaynaklarının şahsi çıkarlar için kullanılmadığından ve 
gereksiz aşırı harcamalara konu edilmediğinden emin 
olunması gerekmektedir. 

ENKA kaynaklarının yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, 
müstehcen, cinsel veya uygunsuz içeriklere erişmek 
ve onları indirmek, kişisel kazanç sağlamak veya 
başkalarını taciz edici, tehdit edici, ayrım gözeten 
mesajlar atmak için kullanılması yasaktır. ENKA’nın 
kaynakları kullanılarak gönderilen ve alınan mesajların 
ve bilginin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularındaki 
tüm hakları uygulanabilir, ENKA’nın kanun izin verdiği 
müddetçe bu hakkı saklıdır. 

ENKA sistemleri ve/veya ekipmanları tarafından 
işlenen veya saklanan tüm ENKA ticari bilgileri 
gizli, işle ilgili ya da kişisel olup olmadıklarına 
bakılmaksızın ENKA tarafından izlenebilmekte, 
denetlenebilmekte veya kaldırılabilmektedir. Bu 
kaynakları kullanırken çalışanların kişisel mahremiyet 
ile ilgili bir beklentilerinin olmaması gerekmektedir. 
Elektronik belgeler ve bilgilerin silinmesi halinde bile 
geri getirilebileceği bilinmeli ve bu sebeple elektronik 
haberleşmelerde gizli ve önemli bilgileri dâhil etme 
konusunda dikkat edilmelidir. Şirket mekanlarında 
propaganda veya benzeri faaliyetlerin yürütülmesine 
ve şirket varlıkları siyasi faaliyetler için kullanılmasına 
izin verilmemektedir. 

Şirket e-posta hesabı, ağları ve internet erişiminin 
kişisel amaçlarla kullanımı en az seviyede tutulmalıdır 
ve şirket e-posta hesabı kişisel faaliyetler için 
kullanılmamalıdır. Çalışanlar, tüm yazılı iletişimlerinde 
her zaman profesyonel ve saygılı bir üslup 
kullanmalıdır.

6.5. Patentler, Ticari Sırlar, Telif 
Hakları ve Ticari Markalar 

Patentler, ticari sırlar, telif hakları ve ticari markalar 
bir buluşun, tekniğin, ürünün, fikrin, yazılı iş veya 
ismin bir kişi veya şirkete ait olduğunu belirten hukuki 
terimlerdir ve bunların açık izin olmadan başkaları 
tarafından kullanımı engellenmiştir. 

ENKA, yazılı materyaller, fotoğraflar ve yazılımlar da 
dahil olmak üzere telif hakkıyla korunan materyallere 
ilişkin yürürlükteki yasaların ve lisans anlaşmalarının 
hükümlerine tam olarak uymayı taahhüt etmektedir 
ve ENKA bünyesinde kullanım için gerekli yazılım, 
ürün ve standartlar gibi referans materyallerinin 
lisansını almakta veya bunlara abone olmaktadır. 
Makale, veri, fotoğraf, müzik, video veya yazılım gibi 
içeriği, izinsiz çoğaltılması veya iletilmesi yasa dışıdır 
ve bir içeriğin internette yayınlanmış olması o içeriğin 
ücretsiz kullanılabileceği anlamına gelmemektedir. 
Başka bir şirketin ismini veya logosunu o şirketin izni 
olmadan kullanmamalıdır. Bu tür içerikleri kullanmak 
için birden fazla kaynaktan izin alınması gerekebilir.

Çalışanlar, bazen ENKA adına veya ENKA’da yaptıkları 
iş kapsamında patentler, telif hakları ve ticari 
markalarla korunan fikirler, süreçler ve teknoloji 
geliştirebilirler. Bu “fikri mülkiyet” çalışana değil, 
duruma ve müşterinin anlaşma maddelerine göre 
şirkete veya şirketin müşterilerine aittir. Çalışanlar, 
ENKA’da söz konusu durumlarda genellikle oluşturulan 
fikri mülkiyet haklarının ENKA’ya veya gerekli hallerde 
müşteriye devretmektedir.

6.6. Sosyal Medya  

ENKA çalışanlarının sosyal medya kullanma ve 
buradan kendilerini ifade etme özgürlüklerine saygı 
duymaktadır. Ancak çalışanların, ENKA hakkında 
yaptıkları tüm paylaşımlar, ENKA’nın itibarını 
etkilemektedir ve çevrimiçi olarak paylaşılmış olan 
bir bilginin veya görselin geri alınması da çoğunlukla 
mümkün değildir. Bu nedenle çalışanların, kişisel 
sosyal medya araçlarını iş maksadıyla kullanmamaları 
gerekmektedir. Çalışanların, bu platformları 
sorumlu bir şekilde kullanmaları ve kullanımlarının 
şirket itibarını, kendilerinin ve arkadaşlarının 
performanslarını etkilemediğinden emin olmaları 
gerekmektedir. 

ENKA, çalışanlarından ırkçı, tehdit edici, ayrmcı, taciz 
veya hakaret içeren, şiddetin ve suç eylemlerinin 
desteklenmesi ve/veya bunların teşvik edilmesi 
yönünde ve bir kültüre göre müstehcen sayılabilecek 
paylaşımlarda bulunmamalarını beklemektedir. 
Çalışanlar, sosyal medya iletişimlerinin hakaret, 
taciz veya telif hakkı kanunları vb. kanunları veya 
şirket ilkelerini ihlal etmediğinden emin olmalıdır. 
Bu doğrultuda ENKA’ya yöneltilebilecek her türlü 
suçlamalar ve itibar kaybına dair sorumluluk, bu 
davranışı sergileyen çalışana aittir. 

Çalışanlar, sosyal medya kanallarında ENKA adına 
konuşuyor veya hareket ediyormuş izlenimi vermekten 
kaçınmalıdır. Paylaşımlarının sadece kendi görüşlerini 
yansıttığı ve ENKA adına beyanda bulunmadıkları 
konusunda açık ve net olmalıdır. 

Bu kapsamda çalışanların: 

• ENKA’nın ticari sırları dahil hiçbir gizli veya 
stratejik bilgiyi sosyal medya ve ağlardaki kişisel 
hesaplarında paylaşmaması, 

• ENKA hizmetlerini, müşterilerini, tedarikçilerini 
veya rakiplerini kötüleyen söz ve tutumlardan 
kaçınması,

• Ofis veya projelerde çalışma alanlarını ve sahalarını 
gösteren, çalışma alanlarının güvenliğini veya 
bilgi güvenliğini riske atabilecek fotoğraf veya 
videoların yayınlamaması,

• Medyanın veya diğer kurumların ENKA hakkındaki 
sorularına cevap vermemesi ve ENKA adına 
herhangi bir yorumda bulunmaması,

• Kişisel hayatları hakkında paylaşımda bulunmaları 
halinde, bunların kişisel görüşleri olduğu ve 
şirketin farklı bir görüşe sahip olabileceğini açıkça 
belirtilmesi,

• Din, mezhep, dil, ırk, cinsiyete dayalı diğer 
ayrımcılık türleri arasında sayılabilecek içerikleri 
ve suça teşvik eden içerikleri paylaşmamaya özen 
göstermesi,

• Kişisel veri ve bilgilerini koruduğundan emin 
olması,

• İş e-posta hesaplarının iş iletişimi dışında ve kendi 
kişisel ihtiyaçları için kullanmaması, 

• Resim, dosya ve çeşitli gizli bilgi olabilecek 
dosyaların yöneticilerinin bilgisi ve izni dahilinde 
olmadan kişisel medya kanallarında saklanmaması 
ve paylaşılmaması beklenmektedir.
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Şirket Varlıklarının Korunması

6.7. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti

İçeriden bilgiler, grup bünyesinde tutulan, kamuya 
açık olmayan ve açık olması halinde de ENKA adına 
veya belirtilen başka bir şirketin hisselerinin veya 
diğer menkul kıymetlerinin piyasa fiyatı üzerinde 
muhtemelen ciddi etki yaratabilecek hassas bilgilerdir. 
ENKA çalışanları, çalışmaları süresince ENKA 
hakkında, müşterileri, rakipleri veya yüklenicileri 
hakkında henüz halka açıklanmamış “içeriden 
bilgiye” erişebilirler. Çalışanların, bu bilgileri hisse 
alım satım işlemleri de dahil olmak üzere kendi 
çıkarları veya ailelerinin çıkarları için kullanmamaları, 
bu konuda geçerli olan ulusal ve uluslararası 
yasalara uymaları ve bilgiler şirketin resmi kanalları 
tarafından açıklanmadıkça bu bilgileri ifşa etmemeleri 
gerekmektedir.

6.8. Şirket Dışı Talepler, Sunumlar ve 
Beyanlar

ENKA’nın veya diğer şirketlerin finansal sonuçları 
ile ilgili, normalde halka açık olmayan bilgilere 
bazı çalışanların ulaşma yetkisi bulunabilmektedir. 
Çalışanlar, şirket dışından gelen bilgi taleplerinde veya 
dışarıdaki gruplara yapılan sunumlarda bu bilgileri 
paylaşmamaya dikkat etmelidir.

Eğer iş konferansları veya eğitim seminerleri gibi 
dışarıdaki gruplara sunum yapılması gerekiyorsa bilgi 
güvenliği kriterlerine bağlı kalarak bilgi paylaşımında 
bulunulmalıdır. Halka açık olmayan veya özel 
bilgi veya süreç içeren herhangi bir sunum, önce 
ilgili departman yöneticisi ve ardından sunumun 
konusuna uygun olarak ENKA Finans ve Mali Kontrol 
Departmanı veya Kurumsal İletişim Departmanı 
tarafından onaylanmalıdır. 

ENKA’nın politikası, borsa söylentileri konusunda 
hiçbir zaman yorum yapmamaktır. Sadece belirlenmiş 
ENKA yetkilileri/sözcüleri şirketin finansal sonuçları 
hakkında konuşmaya yetkilidir. Eğer bir basın 
mensubu veya borsa analiz görevlisi bilgi almak 
için ENKA çalışanı ile iletişime geçerse, bu kişilerin 
hemen ENKA Yatırımcı İlişkileri Departmanı’na 
yönlendirilmesi gerekmektedir. Şirketin faaliyetleri ile 
ilgili açıklamaları, yazılı, sözlü veya görsel basındaki 
beyanları sadece ENKA Genel Müdürü ve İcra Kurulu 
Başkanı tarafından onaylanmış şirket sözcüleri 
gerçekleştirebilir. Çalışanlar, herhangi bir basın 
mensubuna şirket hakkında beyanda bulunmamalı, bu 
talepleri Kurumsal İletişim Departmanı’na iletmelidir.   

Bir resmi kurum görevlisi veya müfettişinin 
çalışanlar ile irtibat kurması halinde, Hukuk 
Departmanı’nın bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
Hukuk Departmanı’nın yazılı onayı olmadan resmi 
kuruluşlar tarafından yürütülen soruşturmalara ENKA 
kayıtları sunulmamalıdır. Bir ortak girişim partneri 
veya müşterinin soruşturmacısının bir çalışan ile irtibat 
kurması, bilgi veya görüşme talep etmesi halinde 
herhangi bir bilgi veya belge paylaşılmadan önce 
Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Uyum Departmanı’na 
bilgi verilmesi gerekmektedir.

6.9. Raporlama ve Kayıt Tutma 

ENKA’da her türlü raporlama ve kayıt tutma tam, 
doğru ve zamanında yapılamaktadır. İşlemleri doğru 
bir şekilde kaydetmemek, gerçeği çarpıtan ya da 
yanlış yönlendiren bilgiler oluşturmak veya başkalarını 
bunu yapmaya teşvik etmek, çalışanların veya 
ENKA’nın hukuki işlem ile karşılaşmasına veya cezaya 
çarptırılmasına neden olabilmektedir. 

Bu nedenle ENKA bünyesinde gerçekleşen tüm 
işlemler çalışanlar tarafından doğru, eksiksiz ve 
zamanında kayıt altına alınmalı, gerekli destekleyici 
ve ek belgeler ile de uyumlu olmalıdır. Hiçbir kayıt 
içerisinden gerçeği yansıtmayan, yanlış bilgiler ile 
yönlendiren, aldatıcı bilgiler yer almamalıdır. Kurumsal 
prosedürlere uygun olarak, her türlü kurumsal 
politika, prosedür, rapor ve sözleşme vb. dokümanlar 
bağlı bulunan yönetici tarafından kontrol edilerek 
onaylandıktan sonra geçerli olmaktadır. Tüm çalışanlar 
kayıt altına aldığı ilgili tüm bilgilerin doğruluğundan 
ve varlığından emin olmakla sorumludurlar. Bu 
kapsamda, iç ve dışı denetçiler, vergi makamları 
ve diğer düzenleyiciler kuruşların incelemeleri 
sırasında tüm çalışanların şeffaf ve tutarlı bir tutum 
sergilemesi beklemekte, kendilerinden paylaşılması 
gereken belgeleri doğru ve tam bir şekilde sunmaları 
beklenmektedir. 

ENKA’da büyük miktarda belge ve kayıtlar tutulmakta 
ve bunlar hem kâğıt üzerinde hem de elektronik 
ortamda mevcut olabilmektedir. Çalışanların 
sorumlulukları dahilinde bulunan belge ve kayıtların 
ne kadar süre ile tutulacağını ve ENKA’nın bu belgeleri 
nasıl ortadan kaldıracağını bilmesi oldukça büyük 
önem taşımaktadır. ENKA, projelerle ilgili olan veya 
olmayan belge ve kayıtlar için detaylı muhafaza ilke ve 
uygulamalarına sahiptir ve çalışanların bu uygulamaları 
anlayıp uyması gerekmektedir. Söz konusu belgelerin 
bir dava, soruşturma veya denetim ile ilgili olduğunun 
bildirilmesi halinde, çalışanların bu kayıtları eksiksiz, 
tam ve tutarlı bir biçimde sunabilmesi için bu 
belgeleri uygun ortamda ve doküman yönetim 
sistemi yönergeleri doğrultusunda muhafaza etmeleri 
gerekmektedir.

Çalışanlar kendilerini Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram veya diğer sosyal ve kariyer ağı     
web siteleri ve bloglarında ENKA çalışanı olarak tanıtabilir mi?

Çalışanlar, sosyal medya hesaplarında kendilerini bir ENKA çalışanı olarak tanımlamaya veya 
ENKA’daki çalışma hayatları hakkında paylaşımda bulunmaya karar vermeleri halinde, ENKA 
Davranış Kuralları’nda ifade edilen ve çalışanlarından beklenen davranışlarla tutarlı paylaşımlarda 
bulunduğundan ve hareket ettiğinden emin olmalıdır. Güncel siyasi veya sosyal konular hakkında 
açıklamada bulunma, LinkedIn’de bir bağlantı için kişisel bir referans sağlama vb. paylaşımlarda, 
çalışanların sadece kişisel görüşlerini ifade ettiğini ve ENKA adına konuşmadıklarını açıkça 
belirtmeleri gerekmektedir.
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