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ENKA’DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

ENKA FAALIYET GÖSTERDIĞI MÜHENDISLIK, INŞAAT, ENERJI, GAYRIMENKUL 
VE TICARET GIBI FARKLI SEKTÖRLER VE BIRÇOK FARKLI COĞRAFYADA 
YARATTIĞI SOSYAL, ÇEVRESEL VE EKONOMIK ETKI ALANLARINI SORUMLU 
VE ETKIN SÜRDÜRÜLEBILIRLIK YAKLAŞIMI ILE YÖNETMEKTEDIR.

Sürdürülebilirlik stratejisinin ve hedeflerinin belirlenmesi, 
Şirketin iş stratejilerine entegre edilmesi ve bu doğrultuda 
planlanan aksiyonların takip edilmesi amacıyla 
ENKA Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı liderliğinde 
ve ENKA’nın tüm ana fonksiyonlarını temsil eden 
Genel Merkez ve iştiraklerdeki farklı birim ve 
departmanlardaki yöneticilerin katılımıyla 2017 yılında 
oluşturulan ENKA Sürdürülebilirlik Komitesi, 2018 yılında 
da faaliyetlerine devam etmiştir.

ENKA, sürdürülebilirliği tüm çalışanlarının 
karar alma ve iş mekanizmalarına 
entegre etmesi gereken bütüncül bir 
yaklaşım olarak görmekte, bu doğrultuda 
sürdürülebilirlik hedeflerinin ve 
aksiyonlarının her düzeyde sahiplenilmesi 
ve takip edilmesi için Sürdürülebilirlik 
Komitesi önderliğinde faaliyetler 
yürütmektedir.

Düzenli aralıklarla gerçekleşen ENKA Sürdürülebilirlik 
Komitesi toplantılarına geniş katılım sağlanmakta ve 
tüm iştiraklere ve departmanlara eşit katılım ve söz 
hakkı sağlayan bir tartışma ortamı sunulmaktadır.

Sürdürülebilirlik Komitesi faaliyetlerine devam ederken, 
2018 yılında ENKA ve iştiraklerini kapsayacak ve 
sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu olacak şekilde 
sürdürülebilirlik yönetimini geliştirmek ve sürekli 
iyileştirmek, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlamasını 
ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Kurumsal 
Sürdürülebilirlik Departmanı kurulmuştur. Sürdürülebilirlik 
Departmanı ayrıca, ENKA ve iştiraklerinde sürdürülebilirlik 
yaklaşımının, yönetim biçimi, kurum kültürü ve iş 
stratejilerinin bir parçası olmaya devam etmesi 
için çalışmalar yürütmekte ve 
sürdürülebilirlik performans 
gösterge ve hedeflerini takip 
etmektedir.

Sürdürülebilirlik Komitesi’nin 2018 yılı çalışmaları 
sonucunda, şirketin sürdürülebilirlik öncelikleri, risk ve 
fırsatları, etki alanları ve paydaş geri bildirimleri göz 
önünde bulundurularak ENKA 2027 Sürdürülebilirlik 
Hedefleri belirlenmiştir.

2017 yılında ENKA Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı 
liderliğinde ENKA Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından 
yürütülen çalışma ile belirlenen ENKA sürdürülebilirlik 
stratejisi, 2018 yılında gerçekleştirilen son Sürdürülebilirlik 
Komitesi toplantısında gözden geçirilmiş ve bu 
doğrultuda 2019 yılı sürdürülebilirlik aksiyon planları 
oluşturulmuştur. 

ENKA, dünya genelindeki en büyük kurumsal 
sürdürülebilirlik girişimi olan, şirketlere, strateji ve 
operasyonlarını; insan hakları, çalışan hakları, çevreyi 
koruma ve yolsuzlukla mücadele çerçevesindeki evrensel 
prensiplere uyumlu hale getirmesi ve toplumsal hedeflere 
ulaşılmasına yönelik aksiyon almaları için çağrı yapan, 
Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 
(UNGC) imzacısıdır.

Merkezi İstanbul’da bulunan öncü ve küresel bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz 
tüm sektörlerde yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunarız.
Merkezi İstanbul’da bulunan öncü ve küresel bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz 
tüm sektörlerde yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunarız.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Gerçekleştirdiğimiz projeler ile ülkelerin kalkınmasına ve refahına katkı sağlar; yaptığımız 
işlerde iş güvenliğini, kaliteyi ve uygun maliyeti ön plana koyarak güvenilirliği sağlarız.
Gerçekleştirdiğimiz projeler ile ülkelerin kalkınmasına ve refahına katkı sağlar; yaptığımız 
işlerde iş güvenliğini, kaliteyi ve uygun maliyeti ön plana koyarak güvenilirliği sağlarız.

İşimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir 
büyüme vizyonuyla yürütürüz.
İşimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir 
büyüme vizyonuyla yürütürüz.

Türkiye’de ve yurt dışında binlerce insana istihdam ve yerel ekonomilere katkı sağlarız. 
Bölge ihtiyaçlarına destek olarak yerel sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunuruz.
Türkiye’de ve yurt dışında binlerce insana istihdam ve yerel ekonomilere katkı sağlarız. 
Bölge ihtiyaçlarına destek olarak yerel sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunuruz.

Paydaş katılımına önem veririz. Kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate 
aldığı gibi risklerimizi azaltır ve uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur.
Paydaş katılımına önem veririz. Kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate 
aldığı gibi risklerimizi azaltır ve uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur.

Çalıştığımız tüm coğrafyalarda insan haklarına saygı gösterir, her türlü ayrımcılığa karşı 
çıkar, fırsat eşitliğini teşvik ederiz ve iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
Çalıştığımız tüm coğrafyalarda insan haklarına saygı gösterir, her türlü ayrımcılığa karşı 
çıkar, fırsat eşitliğini teşvik ederiz ve iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.

En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra 
onlara adil ve katılımcı bir çalışma ortamı sunar, gelişimlerine yatırım yaparız.
En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra 
onlara adil ve katılımcı bir çalışma ortamı sunar, gelişimlerine yatırım yaparız.

Faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; olumsuz etkilerimizi 
azaltmaya yönelik süreçlerimizi iyileştiririz.
Faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; olumsuz etkilerimizi 
azaltmaya yönelik süreçlerimizi iyileştiririz.

İklim değişikliğine yönelik mücadeleye destek olur, doğal kaynakların korunmasına 
özen gösteririz.
İklim değişikliğine yönelik mücadeleye destek olur, doğal kaynakların korunmasına 
özen gösteririz.

Eğitim, kültür, sanat ve spora yatırım yaparak yeni nesillerin gelişimine destek oluruz.Eğitim, kültür, sanat ve spora yatırım yaparak yeni nesillerin gelişimine destek oluruz.
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ENKA,
İŞİNİ DÜRÜST BİR ŞEKİLDE, VAKTİNDE VE EN YÜKSEK KALİTEYLE YAPARKEN SORUMLU VE ETİK BİR ANLAYIŞIN 

HER SEVİYEDE BENİMSENMESİNİ SAĞLAR,

RİSK YÖNETİMİNİN KAPSAMINI EKONOMİK, ÇEVRESEL VE SOSYAL KONULARI BÜTÜNCÜL BİR ŞEKİLDE ELE ALACAK ŞEKİLDE 
GENİŞLETİR,

SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İŞ ORTAKLARINI, TAŞERONLARINI VE TEDARİKÇİLERİNİ TEŞVİK EDER, 
EĞİTİR, DENETLER VE İYİLEŞTİRİR,

BAYİLERİNDE VE MÜŞTERİLERİNDE DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİ YARATMAK İÇİN ÇALIŞIR. TÜM PAYDAŞLARINA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA LİDERLİK YAPAR,

İNOVASYON VE AR-GE ÇALIŞMALARIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN TESİS EDİLMESİNE KATKIDA BULUNUR.

ENKA,
ÇEVRESEL ETKİSİNİ ÖLÇER, RAPORLAR, HEDEFLER KOYAR VE İYİLEŞTİRİR,

KARBON VE SU AYAK İZİNİ AZALTMAK VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLAMAK ÜZERE İYİLEŞTİRMELER YAPAR,

ÇEVRE DOSTU BİNA ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİRİR VE UYGULAR,

YEŞİL OFİS UYGULAMALARI YÜRÜTÜR; ÇALIŞANLARINI DA ÇEVREYE SAYGILI DAVRANMALARI YÖNÜNDE TEŞVİK EDER.

ENKA,
ÇALIŞANLARININ VE TAŞERONLARININ ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞINI KORUR, GÜVENLİĞİNİ SAĞLAR,

ÇALIŞAN BAĞLILIĞININ ARTIRILMASI VE ÇALIŞANLARININ KARAR MEKANİZMALARINA DAHA AKTİF BİR ŞEKİLDE KATILIMI 
İÇİN ÇALIŞIR,

ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİ VE GELİŞİMİNE YATIRIM YAPAR VE ÇALIŞANLARINA EŞİT EĞİTİM VE GELİŞİM OLANAKLARI 
SAĞLAR,

ÇALIŞANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİ YARATMAK İÇİN ÇALIŞIR.

ENKA,
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI YATIRIMLARI İLE YEREL TOPLUMLARIN REFAHINA VE KALKINMASINA KATKI 

SAĞLAR,

TÜM DÜNYADA FAALİYET GÖSTERDİĞİ BÖLGELERDE MÜHENDİSLİK MESLEĞİNİN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNUR,

OKULLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRARAK SORUMLU BİR NESLİN GELİŞİMİNE DESTEK OLUR,

EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPORA YATIRIM YAPAR.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ

ENKA’nın etki alanları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
doğrultusunda hazırlanan ENKA sürdürülebilirlik stratejisinin 

4 temel ayağı bulunmaktadır.

     ÇALIŞANA DEĞER VERM
EK

              Ç
EVRESEL ETKİYİ 

                   AZALTMAK
     TOPLUMU KALKIN

DI
RM

A
K

   
İŞ

İ İ
Yİ

 V
E 

DOĞRU YAPMAK

Engineering for a Sustainable Future

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU - 2018

35

34

İŞİ İYİ VE DOĞRU YAPMAK GRI 102-11

GRI 102-11



PAYDAŞ DİYALOĞU VE ANKETLER

Güçlü ve verimli paydaş diyaloğu, ENKA’nın iş yapış 
biçiminin ve dolayısıyla sürdürülebilirlik yaklaşımının 
temel taşlarından biridir. ENKA’nın faaliyetlerinden, 
hedeflerinden ve politikalarından doğrudan ya da 
dolaylı olarak etkilenen ve bunlar üzerinde etki sahibi 
olan tüm kişi, grup ve kuruluşlar şirketin paydaşları 
olarak tanımlanmaktadır. 

ENKA ana paydaşlarını; çalışanlar, müşteriler, iş 
ortakları, pay sahipleri, toplumsal paydaşlar ve kamu 
kuruluşları olarak gruplandırmaktadır. Bu gruplandırma 
yapılırken paydaşların ENKA’nın faaliyetlerini, 
stratejilerini, politikalarını ve hedeflerini etkileme veya 
bunlardan etkilenme dereceleri ve potansiyelleri, etki 
alanları, temsil yetkileri, şirket ile olan ilişkileri gibi 
kriterler dikkate alınmaktadır.

ENKA paydaşlarıyla kurduğu iletişimin, etkin, şeffaf ve 
çift yönlü olmasına özen göstermekte ve bu doğrultuda 
süreçlerinde ve karar alma mekanizmalarında paydaş 
çeşitliliğini sağlayacak yapılar oluşturmaktadır. 
Bu amaçla tüm paydaşlarıyla iletişimde, ilgili paydaş 
grubuna özgü iletişim kanalları geliştirmektedir.

Bu iletişim kanallarından “ENKA Haber Bülteni” 
platformu, tüm ENKA ve iştiraklerinin çalışanlarını 
bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur. ENKA 
Haber Bültenleri aracılığıyla tüm çalışanlar ile ENKA 
ve iştiraklerine ilişkin haberler, gelişmeler, yönetim 
sistemleri ile ilgili gelişmeler, sürdürülebilirlik ile ilgili 
haberler ve gelişmeler, şirket ile ilgili genel duyurular, 
iyi uygulama örnekleri, kazanılmış deneyimler, şirket içi 
politika ve prosedürler ve bunlara ilişkin güncelleme ve 
değişiklikler, geliştirilen teknolojiler ve benzeri pek çok 
konu paylaşılmaktadır. 

ENKA’nın dış paydaşlarıyla iletişimde kullandığı 
iletişim kanallarının başında kurumsal web sitesi yer 
almaktadır. ENKA kurumsal web sitesi aracılığıyla tüm 
faaliyet alanları ve iştiraklerine ilişkin detaylı bilgiyi 
tüm paydaşlarıyla paylaşmakta, web sitesinin içeriğini 
güncel haberler ve gelişmeler ile sürekli beslemektedir. 

ENKA’nın yürütmekte olduğu bu etkin paydaş 
diyaloğu çalışmalarının en somut ürünlerinden biri 
şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve sürdürülebilirlik 
aksiyonları olmuştur. ENKA, yoğun paydaş katılımı 
yoluyla belirlediği sürdürülebilirlik öncelikleri 
doğrultusundaki performansını, yıllık olarak yayınladığı 
sürdürülebilirlik raporu vasıtasıyla tüm paydaşlarının 
görüşlerine sunmaktadır. Düzenli yayınlanan kurumsal 
raporların yanı sıra, proje ve iştiraklerde gerçekleştirilen 

denetimler, tedarikçi denetimleri, çalışan anketleri, 
müşteri memnuniyeti anketleri, eğitimler, çalıştaylar ve 
tüm iş ortaklarıyla gerçekleştirilen toplantılar aracılığıyla 
ENKA’nın süreçlerine katkı sağlayacak geri bildirimler 
alınmakta ve paydaşların kaygı veya sorularına yanıt 
verilmektedir. 

2017 yılında çalışanların, yerel halkların ve iş ilişkisi 
sürdürülen tüm tarafların ulaşması amacıyla kurulan 
Etik Hattı; paydaşların kaygı duydukları konularda 
danışabilmeleri, sorularına yanıt alabilmeleri, şikâyet 
veya görüşlerini paylaşabilmeleri için en etkili ve pratik 
iletişim kanallarından biri haline gelmiştir. 

Tüm iştirakleriyle birlikte çok çeşitli sektörlerde faaliyet 
gösteren ENKA’nın oldukça geniş bir paydaş yelpazesi 
bulunmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBILIR BIR 
GELECEK INŞA ETMENIN, 
ANCAK TÜM PAYDAŞLARIYLA 
BERABER ILERLEMEK VE 
GELIŞMEK ILE MÜMKÜN 
OLABILECEĞINE INANAN 
ENKA, BU AMAÇLA 
FARKLI PAYDAŞLARIYLA 
ÇEŞITLI IŞ BIRLIKLERI 
GERÇEKLEŞTIRMEKTE, KALICI 
DEĞERLER YARATABILECEĞI 
PROJELERDE YER 
ALMAKTADIR. 

ENKA’nın kurumsal değerleri ve etik ilkeleri, paydaş 
seçimi konusunda öncelikli kriterleri arasında yer 
almaktadır. ENKA’nın temas içinde olduğu paydaş 
grupları, kullanılan iletişim platformları ve iletişim sıklığı 
yan sayfadaki tabloda görülmektedir:

PAYDAŞLAR İLETİŞİM PLATFORMU İLETİŞİM SIKLIĞI

ÇALIŞANLAR

(ENKA çalışanları, ENKA adına 
görev yapan diğer çalışanlar)

Web siteleri Sürekli
Sosyal medya Sürekli
Haber Bültenleri - İş sağlığı, güvenliği ve çevre, kalite yönetim sistemi, 
sürdürülebilirlik faaliyetleri, genel duyurular Aylık

Haber Bültenleri - Kurum içerisinde kazanılmış deneyimler ve en iyi uygulamalar Sürekli
ENKA Akademi Sürekli
Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi 2 yılda bir kez
Etik ve uyum denetimleri Belirli aralıklarla
Etik Hattı Sürekli
Çalışan Gönüllülüğü Programı Sürekli

MÜŞTERİLER

(Yatırımcılar, proje sahipleri, vb.)

Müşteri Memnuniyet Anketi Projelerin sonunda
Web siteleri Sürekli
Faaliyet raporları Yılda bir kez
Sürdürülebilirlik raporları, CDP raporları Yılda bir kez
ENKA Doküman Yönetim Sistemi Sürekli
Toplantılar Belirli aralıklarla
Etik Hattı Sürekli

İŞ ORTAKLARI

(Tedarikçiler, alt yükleniciler, 
imalatçılar, ortak girişimler, 

3. taraf denetim firmaları, sigorta 
şirketleri, lojistik firmaları, servis 
sağlayıcılar, danışmanlık firmaları, 

bayiler, vb.)

Web siteleri Sürekli
ENKA Akademi Eğitim planı doğrultusunda
Değerlendirme anketleri Yılda birkaç kez
ENKA Davranış Kuralları ve ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları İş başlangıçlarında
Yönetim sistemleri denetimleri Belirli aralıklarla
ENKA Doküman Yönetim Sistemi Sürekli
Toplantılar Belirli aralıklarla
Etik Hattı Sürekli
Denetimler Belirli aralıklarla
Sürdürülebilirlik raporları, CDP raporları Yılda bir kez

PAY SAHİPLERİ

(Ortaklar, yatırımcılar)

Genel Kurul Yılda en az bir kez
Web siteleri Sürekli
Faaliyet raporları Yılda bir kez
Sürdürülebilirlik raporları, CDP raporları Yılda bir kez
Özel durum açıklamaları, finansal raporlar, dönemsel açıklamalar (KAP) Gerektiğinde
Toplantılar Sürekli
Etik Hattı Sürekli

TOPLUMSAL PAYDAŞLAR

(Yerel topluluklar, STK’lar, medya)

Web siteleri Sürekli
Medya, sosyal medya Sürekli
Faaliyet raporları Yılda bir kez
Sürdürülebilirlik raporları, CDP raporları Yılda bir kez
Toplantılar Belirli aralıklarla
Etik Hattı Sürekli

KAMU KURULUŞLARI

(Hükümetler, yerel kuruluşlar, 
üniversite ve akademik 

kurumlar, vergi kurumları)

Faaliyet raporları Yılda bir kez
Web siteleri Sürekli
Dönemsel açıklamalar (KAP) Belirli aralıklarla
Sürdürülebilirlik raporları, CDP raporları Yılda bir kez
Toplantılar Belirli aralıklarla
Resmi yazışmalar Sürekli
Denetimler Belirli aralıklarla
Üyelikler Aylık
Kariyer günleri, üniversite kulüp ve topluluklarının etkinlikleri Belirli aralıklarla
Konferans ve paneller Belirli aralıklarla
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ENKA Vakfı ve ENKA Okulları faaliyet gösterdiği alan, 
yapısı ve misyonu gereği, ENKA şirketlerinden daha farklı 
bir paydaş grubu ile etkileşim halindedir. ENKA Vakfı; 
spor okulları öğrencileri, sporcular, üyeler, antrenörler, 
takımlar, federasyonlar, izleyiciler ve sanatçılarla sürekli 
olarak iletişim halindedir; gerektiğinde ise sponsorlar, 
sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birlikleri 
geliştirmektedir.

ENKA Okulları’nın ana paydaşlarını ise öğretmenler ve 
diğer çalışanlar, öğrenciler, veliler, uluslararası paydaşlar, 
kamu kurumları, akademik kuruluşlar ve taşeronlar 
oluşturmaktadır. Tüm bu paydaş gruplarıyla, farklı iletişim 
kanalları ve metotları kullanılarak diyalog kurulmaktadır.

Üyeliklerimiz
ENKA, uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiği tüm 
sektörlerde sürdürülebilirlik alanında öncü olarak 
sorumluluk almak üzere girişimlerde bulunmaktadır. 
Sürdürülebilirlik alanında gelişimin ve ilerlemenin ancak 
tüm paydaşlarla beraber çalışarak, etkili bir iletişim yoluyla 
elde edilebileceğine inanan ENKA, bu amaçla farklı 
dernek, enstitü, birlik ve sektörel kuruluşlara üye olmakta 
ve çalışma gruplarında aktif rol oynayarak sektörel liderlik 
yapmaktadır. 

ENKA, 2017 YILINDA 
BIRLEŞMIŞ MILLETLER 
KÜRESEL ILKELER 
SÖZLEŞMESI’NIN IMZACISI 
OLARAK, SÖZLEŞMENIN 
10 TEMEL EVRENSEL ILKESINE 
UYGUN DAVRANACAĞININ 
TAAHHÜDÜNDE BULUNMUŞ 
VE KÜRESEL HEDEFLER 
AJANDASINA KATKIDA 
BULUNMAYI, ŞIRKETIN 
HEDEFLERI ARASINDA 
ÖNCELIKLI BIR KONUMA 
YERLEŞTIRMIŞTIR.

Bu doğrultuda 2018 yılında ENKA, Global Compact 
Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren Sürdürülebilir 
Tedarik Zinciri Çalışma Grubu ile Kadının Güçlenmesi 
Çalışma Grubu’na dahil olmuştur. 

2018 yılında ENKA, mevcut üyeliklerinin yanı sıra Ağustos 
ayında, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin 
(WBCSD – World Business Council for Sustainable 
Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan 
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği 
(SKD Türkiye) üyesi olmuştur. Eylül ayında ise, Türkiye 
Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Yönetim Kurulu tarafından 
ENKA’nın kurumsal üyelik başvurusu kabul edilmiş ve 
ENKA, Türkiye’de iş etiği ve uyum çalışmaları konusunda 
öncü rol üstlenen TEİD’in resmi kurumsal üyeleri arasına 
dahil olmuştur.

Çevre ve iklim değişikliği konusunda yapılan ulusal 
ve uluslararası kapsamlı çalışmalarda daha aktif rol 
üstlenmek üzere ENKA 2019 yılı itibarıyla TÜSİAD 
Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu’na katılmıştır. 
Türkiye’de çevre politikalarının oluşumu ve bu politikalar 
kapsamında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin 
geliştirilmesine katkıda bulunan; yapılan düzenlemelerin 
etkili uygulanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan, 
araştırmalar yürüten, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini 
sunan TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu 
faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiye 
https://tusiad.org/tr/cevre-iklim-degisikligi-cg internet 
sitesinden ulaşılabilir.

ENKA İnşaat’ın kayıtlı olduğu organizasyonlar

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yurt Dışı ve Yurt İçi 
Müteahhitlik Sertifikaları

Büyük Britanya İş Güvenliği Konseyi

ENKA İnşaat’ın sertifikasına sahip olduğu 
organizasyonlar

Amerikan Makine Mühendisleri Birliği

İngiliz Standartları Enstitüsü

TÜV NORD 

ENKA İnşaat’ın Türkiye’de üyesi olduğu 
organizasyonlar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 

Türkiye Müteahhitler Birliği 

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası 

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)

Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD)

Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK)

İstanbul Ticaret Odası

Çimtaş Çelik, Boru, Gemi ve Hassas İşleme’nin üyesi 
oldukları organizasyonlar

Çelik Yapı Enstitüsü 

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PerYön)

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi Derneği 

KALDER

Amerikan Makine Mühendisleri Birliği (ASME)

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği 
(BASDEC) 

İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği (İKDAY) 

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR)

Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED)

Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Sanayi Odası

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası

Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası

AWS

Kocaeli Serbest Bölgesi Tersaneler Birliği (KOSTBİR)

Deniz Ticaret Odası (İMEAK)

Cimtas Ningbo’nun üyesi olduğu organizasyonlar 

Amerikan Kalite Derneği 

Çin Yalın Enstitüsü 

Türkiye Yalın Enstitüsü 

Jishuken Derneği

Ningbo Kaynak Derneği 

Liaoning Kaynak Derneği 

Liaoyang Teknik Okul Danışma Komitesi

ENKA İNŞAAT VE İŞTİRAKLERİNİN ÜYELİKLERİ
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLENDİRME 
SÜRECİ VE PAYDAŞ KATILIMI
ENKA 2017 yılında, iç ve dış paydaşlarının yoğun 
katılımıyla 3 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda 
sürdürülebilirlik önceliklerini belirlemiştir. Bu öncelikler 
belirlenirken ENKA’nın faaliyette bulunduğu sektörlerdeki 
dinamikler, bu sektörlerin ve ENKA’nın ekonomik, sosyal ve 
çevresel etkileri, ENKA’nın sürdürülebilirlik risk ve fırsatları ve 
aşağıda belirtilen paydaşlardan zaman içinde doğrudan ya 
da dolaylı olarak alınan geri bildirimlerden faydalanılmıştır. 

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 
ÖNCELIKLERININ 
BELIRLENMESI SÜRECINDE, 
ENKA SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 
KOMITESI BAŞTA OLMAK 
ÜZERE ÇEŞITLI PAYDAŞ 
GRUPLARIYLA ÇALIŞTAYLAR 
VE YÜZ YÜZE ÇALIŞMA 
GERÇEKLEŞTIRME 
IMKÂNI YARATILAMAYAN 
PAYDAŞ GRUPLARIYLA 
ONLINE ANKETLER 
GERÇEKLEŞTIRILMIŞTIR. 

Bu çalışmaya; Sürdürülebilirlik Komitesi, üst yönetim, 
çalışanlar, tedarikçiler, sivil toplum örgütleri ve mesleki 
kuruluşlar, iştirakler, bayiler, işverenler olmak üzere çeşitli 
paydaş gruplarından toplam 266 paydaş temsilcisi 
katılmış ve ENKA’nın sürdürülebilirlik önceliklerinin 
belirlenmesine katkıda bulunmuştur. Bu çalışmaya dahil 
edilecek paydaş grupları; ENKA iştirakleri ile birlikte, etki 
ve erişilebilirlik unsurları dikkate alınarak belirlenmiştir.

ENKA’nın Sürdürülebilirlik Stratejisinin geliştirilmesi 
konusunda doğrudan girdi olan sürdürülebilirlik 
öncelikleri, 2018 yılında ENKA Sürdürülebilirlik Komitesi 
toplantılarında; ENKA ve iştiraklerinin güncel faaliyetleri, 
paydaşları, risk ve fırsatları ve hedefleri göz önünde 
bulundurularak gözden geçirilmiş ve ‘Biyoçeşitlilik’ 
konusu eklenerek güncellenmiştir. ENKA, sürdürülebilirlik 
önceliklendirme ve detaylı paydaş katılımı sürecini iki yılda 
bir gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir. 

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞTAY VE ANKETLER 

(2017 YILI)

Metot Paydaş Grubu Katılımcı 
Sayısı

Çalıştay

Üst Yönetim 42

Çalışanlar Grup-1 27

Çalışanlar Grup-2 25

Tedarikçiler 10

Sivil Toplum Örgütleri ve 
Mesleki Kuruluşlar

11

Çimtaş 30

Toplam 145

Anket

İşverenler 15

Bayiler 6

Tedarikçiler Grup-1 3

Tedarikçiler Grup-2 39

Çalışanlar Grup-1 10

Çalışanlar Grup-2 48

Toplam 121

 Genel Toplam 266

Bu doğrultuda, raporlama döneminde referans 
alınarak 2018 yılı değerlendirmeleriyle güncellenen ve 
sürdürülebilirlik çalışmalarının temelini oluşturan; ENKA 
öncelikli sürdürülebilirlik konularının listesi ve kapsamları 
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

ENKA’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

ENKA Sürdürülebilirlik Komitesi’nin 2018 yılı çalışmaları 
sonucunda, şirketin sürdürülebilirlik öncelikleri, risk ve 
fırsatları, etki alanları ve paydaş geri bildirimleri göz 
önünde bulundurularak, ENKA’nın sürdürülebilirlik 
çalışmalarının 10. ve şirket kuruluşunun 70. yıl dönümünü 
kutlayacağı 2027 yılı için takip edilebilir, gerçekçi ve güçlü 
sürdürülebilirlik hedefleri belirlenmiştir.

ENKA 70. Yıl Sürdürülebilirlik Hedefleri, ilgili her 
bölümün sonunda ve kurumsal web sayfasında tüm 
paydaşların bilgisine sunulmuştur. https://www.enka.com/
sustainability/tr/surdurulebilirlik-hedefleri/

ENKA Pazarlama’nın üyesi olduğu organizasyonlar

Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği 
(İMDER)

Türkiye İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları 
Derneği (İSDER)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)

İstanbul Ticaret Odası

ENKA Vakfı’nın üyesi olduğu organizasyonlar

Tüsev 3. Sektör Vakfı 

Deniz Temiz Derneği 

Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği (AKOB)

ENKA Enerji’nin üyesi olduğu organizasyonlar

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

CCI’ın üyesi olduğu organizasyonlar

CRE Rusya (Ticari Gayrimenkul Rusya) 

BREEAM In-Use

ENKA Systems’ın üyesi olduğu organizasyonlar

Türkiye Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)

MKH’nin üyesi olduğu organizasyonlar

Avrupa İşletmeleri Derneği

ENKA TC’nin üyesi olduğu organizasyonlar

Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi (RCSC)

Amerika Yeşil Bina Konseyi (Altın) (USGBC)

Rusya Yeşil Bina Konseyi (Premium) (RUGBC)

Moskova Yatırımcılar Kulübü

ENKA Okulları Adapazarı’nın üyesi olduğu 
organizasyonlar

Eko-Okullar 

Beyaz Bayrak 

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO)

ENKA Okulları İstanbul’un üyesi olduğu 
organizasyonlar

Eko-Okullar 

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) 

Round Square 

New England Okullar ve Üniversiteler Birliği (NEASC) 

Uluslararası Okullar Konseyi (CIS) 

Duke of Edinburgh Programı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)

ENKA Okulları Kocaeli’nin üyesi olduğu 
organizasyonlar

MEB Okul Demokrasi Meclisleri
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ENKA’NIN ÖNCELİKLİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA HEDEFLERİ

ÖNCELİKLENDİRME STRATEJİSİ ÖNCELİKLİ KONU GRI İNDİKATÖRÜ BMKİS ETKİ (İÇ / DIŞ)

ENKA, toplumsal kalkınma için en önemli yolun nitelikli eğitim sisteminden 
geçtiğini düşünmektedir. Bu anlayış doğrultusunda kurulan ENKA Okulları, 
öğrencilerine nitelikli eğitim ve öğrenim imkânları sağlamakta ve yetiştirdiği 
donanımlı bireyleri topluma kazandırmaktadır.

ENKA, varlığını güçlü bir şekilde sürdürebilmek için Çalışana Değer Vermek 
ilkesi doğrultusunda, öncelikli paydaşı olarak gördüğü çalışanlarına yatırım 
yapması gerektiğine inanmaktadır. ENKA Akademi aracılığıyla çalışanlarının 
mesleki ve sosyal becerilerini güçlendirmek amacıyla sektörün öncü eğitim 
firmaları ve akademik kurumlar tarafından hazırlanan eğitim imkânları 
sunmaktadır.

Çalışan Eğitimi ve Gelişimi 
Yerel Halk Üzerinde Sosyo-Ekonomik Etki 
Toplumsal Yatırım Programları

404-1/404-2 * / *

ENKA faaliyetlerinde, girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği, 
çeşitlilik ve fırsat eşitliğinin gözetildiği, tam ve üretken istihdamın sağlandığı 
ve eşit işe eşit ücret ilkesinin benimsendiği bir anlayış sürdürmektedir. 
ENKA, sürdürülebilir büyüme için dünyanın her yerinde yürüttüğü 
operasyonlarında, iş etiğinin en yüksek standartlarını baz almaktadır.

Ekonomik Performans 
Etik ve Uyum Çalışmaları 
Çalışan Hakları ve Çalışan Memnuniyeti 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
İşveren Markası Olma

GRI 201-1/201-2/201-4 
GRI 205-1’den 205-3’e 
GRI 202-1/202-2 
GRI 203-1/203-2 
GRI 401-1’den 404-4’e 
GRI 404-1 
GRI CRE6 
GRI 405-1 
GRI 407-1/408-1 
GRI 409-1 
GRI 412-1’den 412-3’e

İlke 1 
İlke 2 
İlke 3 
İlke 4 
İlke 5 
İlke 6

* /

Suyun yaşam için en önemli doğal kaynak olduğunun bilincinde olan ENKA, 
proje ve faaliyetlerinde sorumlu su yönetimi anlayışını benimsemektedir. 
Suyun verimli ve geri dönüştürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik 
uygulamaları faaliyetlerine entegre ederek etkin bir su yönetimi 
uygulamaktadır. ENKA’nın bütün faaliyetlerinde çalışanların ve taşeronların 
temiz su ve sıhhi koşullara sürekli erişimi azami önem teşkil etmektedir. 

Çalışan Hakları ve Çalışan Memnuniyeti 
Su Yönetimi 
Yerel Halk Üzerinde Sosyoekonomik Etki 

303-1’den 303-5’e 
413-2 İlke 8 * / *

ENKA, faaliyet gösterdiği her alanda enerjinin etkin yönetimi konusunda 
duyarlı davranmaktadır. ENKA’nın ana iş segmentlerinden biri olan enerji 
üretimi için enerjinin mümkün mertebe en verimli şekilde üretilmesi, inşaat 
ve projelerinde çevre dostu bina ve tesisler ile yenilenebilir enerji tesislerinin 
oluşturulması konusunda yaptığı katkılar ve operasyonel faaliyetlerine 
entegre ettiği enerji yönetimiyle SKH 7’ye katkı sağlamaktadır.

Karbon Ayak İzi ve Enerji Verimliliği 
Çevre Dostu Malzemeler, Ekipmanlar ve Yeşil 
Binalar

GRI 302-1’den 302-4’e 
GRI 305-1’den 305-5’e 
GRI CRE3/CRE4

İlke 7 
İlke 9 * / *

ENKA sürdürülebilir büyüme için direkt katkı sağladığı sanayi ve altyapı 
projelerinde inovasyon ve yenilikçi bakış açısını her zaman ön planda 
tutmaktadır. Tasarım Merkezi unvanına layık görülen ilk Türk inşaat firması 
olan ENKA, tasarım ve mühendislik faaliyetlerinde sunduğu kalite ile dahil 
olduğu tüm projelerde, hizmetlerini en üst düzeyde sağlamayı başarmış ve 
bu alanda yeteneklerini sürekli geliştirmek için inovasyon çalışmalarına her 
zaman değer vermiştir.

İnovasyon ve AR-GE Çalışmaları 
Toplumsal Yatırım Programları 
Müşteri Memnuniyeti

ENKA’ya spesifik konu İlke 9 * / *
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA HEDEFLERİ

ÖNCELİKLENDİRME STRATEJİSİ ÖNCELİKLİ KONU GRI İNDİKATÖRÜ BMKİS ETKİ (İÇ / DIŞ)

ENKA, senelerdir gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirdiği altyapı projeleri 
ile düşük gelirli ve savunmasız kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik güvenilir 
kaynaklar sağlamaktadır. Ayrıca, 1999 depreminden etkilenen çocuklara 
eğitim vermek amacıyla kurulan ENKA Okulları Adapazarı ile Kocaeli’nde 
öğrencilere burs imkânları sağlanmaktadır.

Toplumsal Yatırım Programları ENKA’ya spesifik konu  / *

ENKA faaliyet gösterdiği alanlardan biri olan dayanıklı, sürdürülebilir ve 
kaynak etkin çevre dostu yapılarla, kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin 
gelişimine katkı sağlamaktadır.

Çevre Dostu Malzemeler, Ekipmanlar ve Yeşil 
Binalar ENKA’ya spesifik konu * / *

ENKA, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının 
sağlanması için yaptığı çalışmalar ve verimlilik artırıcı projeleriyle sorumlu 
tüketim ve üretim anlayışını kanıtlamaktadır. Sorumlu tedarik zinciri yönetimi 
ve kaynak verimli üretim arttırıcı inovasyon çalışmalarıyla bu anlayışı 
desteklemektedir.

Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi 
Ürün ve Hizmet Kalitesi

GRI 308-1/308-2 
GRI 414-1/414-2 İlke 10 * / *

ENKA, iklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük 
sorunlardan biri olduğunu kabul etmekte ve iklim değişikliğiyle mücadele 
için emisyon azaltma, enerji verimliliği, etki hafifletme ve uyum çalışmaları 
ile iklim eylemlerine katkı sağlamaktadır. 

Karbon Ayak İzi ve Enerji Verimliliği 
Çevre Dostu Malzemeler, Ekipmanlar ve Yeşil 
Binalar 
Su Yönetimi 
Atık Yönetimi

GRI 302-1’den 302-4’e 
GRI 305-1’den 305-5’e 
GRI CRE3/CRE4

İlke 7 * / *

ENKA, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için ortak eylemlerin 
öneminin farkındadır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği üyesi olan ENKA, ulusal ve uluslararası 
platformlarda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için STK’lar ile 
birlikte yapılan çalışmalara tam destek vermektedir.

- ENKA’ya spesifik konu / *

ENKA, tüm faaliyetlerinde doğaya olan etkilerini yönetmek için gerekli tüm 
önlemleri almakta ve biyoçeşitliliği korumayı esas tutmaktadır. Ayrıca, flora 
ve fauna üzerindeki etkilerini azaltmak için tüm operasyonlarının bulunduğu 
lokasyonlarda biyolojik çeşitlilik eylem planları geliştirmektedir.

Biyoçeşitlilik GRI 304-1’den 304-4’e / *

ENKA 2017 Stratejisinde belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri. Biyoçeşitlilik bu sene eklendiği için SKH 14 ve 15 eklenmiştir.
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ETİK VE UYUM 

ENKA, KÜLTÜRÜNÜN 
DEĞIŞMEZ BIR PARÇASI 
OLAN “TUTARLILIKTAN, 
DÜRÜSTLÜKTEN VE ADIL 
OLMAKTAN TAVIZ VERMEME” 
ILKESI ILE BERABER ETIK 
ILKELERI TEMEL BIR DEĞER 
OLARAK BENIMSER. 
BU KAPSAMDA, ŞEFFAF 
VE HESAP VEREBILIR 
YÖNETIM ANLAYIŞINI, 
YASALARI VE EVRENSEL 
INSAN HAKLARI ILKELERINE 
TAM UYUMLU IŞ YAPIŞ 
BIÇIMINI BIR BÜTÜN OLARAK 
DEĞERLENDIRMEKTEDIR. 

ENKA, tüm çalışanlarından, temsilcilerinden, 
iştiraklerinden, tedarikçi ve alt yüklenicilerinden 
gerçekleştirdikleri faaliyetler süresince etkileşimde 
oldukları çalışma arkadaşları, toplumlar ve rakipleri 
ile adil, dürüst, tarafsız, şeffaf ve hesap verebilir 
ilişkiler kurmalarını ve ilgili ulusal ve uluslararası 
yasa ve yönetmeliklere eksiksiz uyum göstermelerini 
beklemektedir. 

ENKA, etik değerlerini, yönetim şeklini ve kurallarını 
tüm çalışanlarıyla “ENKA Davranış Kuralları” aracılığıyla 
paylaşmaktadır. Bu kurallar, ENKA’nın Üst Yönetimi ve her 
seviyeden yöneticileri dahil olmak üzere tüm ENKA ve 
iştiraklerinin çalışanları için geçerlidir.

TEİD ÜYELİĞİ

ENKA 2017 yılında, kurumlarda etik ve uyum kültürü 
oluşturulması ve yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele 
konularında Türkiye’nin en etkin sivil toplum örgütü olan 
Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyesi olmuştur. 
Bu iş birliğini takiben ENKA Merkez Kalite, ÇGS 
ve Bütünlük Direktörlüğü ve ENKA Merkez Hukuk 
Departmanı’ndan 3 ENKA çalışanı, TEİD Akademi 

tarafından gerçekleştirilen Etik ve Uyum Yönetimi Sertifika 
Programı’na katılmış ve 36 saat süren eğitimi başarıyla 
tamamlamıştır. TEİD iş birliği ile gerçekleştirilen bu 
eğitimin katkılarıyla, yolsuzlukla mücadele politikasını 
kapsayacak şekilde ENKA Davranış Kuralları revize 
edilmiştir.

ENKA DAVRANIŞ KURALLARI

ENKA’nın etik değerlerini ve ilkelerini, tüm paydaşlarıyla 
paylaşmak amacıyla oluşturulan ENKA Davranış Kuralları, 
ENKA’nın iş yapma biçimini tarifleyen unsurlardan 
oluşmaktadır. ENKA Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı 
tarafından onaylanarak yayınlanan ENKA Davranış 
Kuralları, ENKA’nın Doküman Yönetim Sistemi EDMS 
aracılığıyla tüm çalışanların erişimine açık durumdadır. 
İngilizce, Türkçe, Rusça ve Arapça olmak üzere 4 dilde 
yayınlanan Davranış Kurallarına, ENKA kurumsal web 
sayfasından tüm paydaşlar ulaşabilir.5  

ENKA, tüm çalışanlarının, çalışma hayatlarının ilk 
gününden itibaren ENKA’nın etik ve insan hakları anlayışı 
doğrultusunda faaliyet göstermeleri amacıyla, Davranış 
Kuralları’nı işe yeni başlayan oryantasyon eğitiminin bir 
parçası haline getirmiştir. 2018 yıl sonu itibarıyla ENKA 
çalışanlarının tamamı oryantasyon programını ve dolayısı 
ile Davranış Kuralları Eğitimi’ni tamamlamıştır. 

ENKA TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

ENKA, beraber faaliyet gösterdiği tüm kişi, grup ve 
kurumların, sahip olduğu etik kültürüyle uyumlu olmasını 
beklemektedir. Bu bağlamda ENKA, tüm tedarikçi, alt 
yüklenici, danışman ve iş ortaklarından (genel olarak 
“Tedarikçi” olarak adlandırılmaktadır) yürüttükleri tüm 
faaliyetlerinde ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları ile 
uyumlu olmalarını beklemektedir.

ENKA, tedarikçileriyle paylaştığı davranış kurallarını 5 ana 
başlıkta sınıflandırmıştır:

• Yasalara Uyum

• İnsan Hakları ve Adil Çalışma Koşulları

• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

• Güvenlik

• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve Rekabeti 
Engelleyici Davranışların Önlenmesi

5 https://www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Code_of_
Conduct_2018_TR.pdf 

ENKA şirket içi satın alma prosedürlerinin bir gerekliliği 
olarak, Tedarikçi Davranış Kuralları ve bu kuralların ihlali 
halinde işletilecek prosedür, sözleşme imzalanmadan 
önce tedarikçiler ile paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, 
Tedarikçi Davranış Kuralları, ENKA kurumsal web 
sayfasında İngilizce, Türkçe, Rusça ve Arapça dillerinde 
mevcuttur.6

2017 yılında yayınlanan ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları, 
2018 yılının son çeyreğinde revize edilmiş ve bu revizyon 
ile kapsamı, ENKA Pazarlama bayilerini kapsayacak 
şekilde genişletilmiş ve kurallara uyulmaması halinde 
işletilecek prosedür detaylandırılmıştır.

Tedarikçilerin, ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları’na 
uyum performansı, 2018 yılında başlatılan “Tedarikçi 
Sürdürülebilirlik Denetim Programı” aracılığıyla 
denetlenmektedir. ENKA sürdürülebilirlik çalışmaları 
kapsamında 2019 yılında Tedarikçi Davranış Kuralları 
eğitimini de içeren tedarikçi ve bayi çalıştayları 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

YÖNETİM ETİK VE UYUM KOMİTESİ

Şirketin etkili ve sağlıklı bir etik ve uyum programı 
yürütmesini sağlamak amacıyla 2017 yılında ENKA 
bünyesinde “Yönetim Etik ve Uyum Komitesi” 
kurulmuştur. Faaliyetlerine devam etmekte olan 
Yönetim Etik ve Uyum Komitesi’nin yanı sıra; ENKA ve 
iştiraklerinde görev alan tüm yöneticiler, pozitif bir çalışma 
ortamı oluşturmak ve bunun korunması için gerekli 
olan, insanlara saygı ve itibar ile davranılan bir kültürün 
sürdürülmesini teşvik etmek sorumluluğuna sahiptirler.

Yönetim Etik ve Uyum Komitesi ile ilgili daha fazla bilgi için: 
https://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/etik-
uyum/yonetim-etik-uyum-komitesi/

ENKA ETİK HATTI

ENKA, açık ve şeffaf iletişimin sağlanabilmesi, çalışanların, 
yerel halkların ve iş ilişkisi sürdürdüğü tüm tarafların 
(tedarikçi, alt yüklenici, alt yüklenici çalışanları, işveren, iş 
ortakları, vb.) Davranış Kurallarını veya Şirket politikalarını 
ihlal eden davranışları bildirebilmeleri ve bu alanda 
şüphe duydukları konularda tavsiye alabilmeleri için 2017 
yılında Etik Hattı’nı oluşturmuştur. Çalışanlar ve tüm ilgili 
paydaşlar, yöneticileriyle veya yerel proje yönetimleriyle 
görüşerek gideremeyecekleri kaygılarını Etik Hattı’na 
aktarabilmektedir.

Etik Hattı’na ilişkin detaylı bilgi için: https://www.enka.
com/sustainability/tr/anasayfa/etik-uyum/enka-etik-hatti/

6 https://www.enka.com/sustainability/tr/tedarikci-davranis-kurallari/ 

Etik Hattı’na yapılan aramalar, Etik Hattı çalışanları 
tarafından sınıflandırılarak, Yönetim Etik ve Uyum 
Komitesi’ne raporlanır. Yönetim Etik ve Uyum Komitesi, 
Etik Hattı’nın uygulama alanına giren her türlü ihbarın 
değerlendirilmesi, araştırılması ve sonuçlandırılmasından 
sorumludur.

Etik Hattı’nın ENKA Merkez Ofis ve projelerinde 
ve iştiraklerinde bilinirliğinin sağlanması amacıyla 
haber bültenleri yayınlanmış, Etik Hattı posterleri 
çeşitli dillerde ve tüm lokasyonlarda çalışanların 
görebilecekleri yerlere asılmıştır. Buna ek olarak, Etik 
Hattı irtibat bilgileri oryantasyon eğitimine dahil edilmiş 
ve aynı zamanda ENKA’nın kurumsal web sayfasında 
yayınlanmıştır.

2018 yılında, çalışanlarda ve yöneticilerde etik ve insan 
hakları bilincini ve ENKA Davranış Kuralları ve Etik 
Hattı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla şirket 
genelinde “Çalışma Hayatında Etik ve İnsan Hakları” 
eğitimleri düzenlenmiştir. ENKA ve iştiraklerinde, farklı 
lokasyonlarda 12 oturumda gerçekleşen bu eğitimlerin 
bir oturumu da ENKA Üst Yönetimi için organize edilmiş 
ve yöneticilerin bu alandaki bilinçlerinin artırılması 
hedeflenmiştir. 

DÜRÜSTLÜK ÖNEMLİDİR. DOĞRU OLANI YAP.

sesini duyur!

Etik Hattı
+90 (212) 376 10 10

Gizlilik Korunmaktadır 
Pazartesi- Cuma günleri 9:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşılabilir      

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Kazakça dillerinde hizmet vermektedir   

daha fazla bilgi için: 

http://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/etik-uyum/enka-etik-hatti/
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2018 yılında gerçekleştirilen Çalışma Hayatında Etik ve 
İnsan Hakları eğitimlerinin katılımcı sayıları aşağıdaki 
tabloda özetlenmiştir. 

Bu eğitimlere ek olarak 2018 yılında, tüm ENKA Merkez 
Ofis çalışanlarının katıldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 
gerçekleştirilmiştir. Merkez ÇGS, İnsan Kaynakları ve Sağlık 
Ofisi birimlerinin eğitmen olarak yer aldığı bu eğitimlerin 
ana konu başlıkları içerisinde ENKA Davranış Kuralları’na 
da yer verilmiştir.

2018 yılında Etik Hattı, ENKA ve iştiraklerinin çalışanları, 
eski çalışanlar, tedarikçiler ve alt yükleniciler tarafından 
çeşitli konularda aranmıştır. Bu aramaların büyük bir 
çoğunluğu bilgi almak amacıyla veya Etik Hattı kapsamına 

İNSAN HAKLARI DEĞERLENDİRMESİ

girmeyen konularla ilgili yapılmış olup; 8 tanesi ihbar 
niteliği taşımaktadır. Bu ihbarlar arasında, ayrımcılık (1), 
mobbing (1) ve rüşvet/yolsuzluk (3) ve diğer konular ile ilgili 
iddialar bulunmakta olup, her bir iddia için Yönetim Etik 
ve Uyum Komitesi tarafından araştırma gerçekleştirilmiştir. 
2018 yılı Aralık ayı itibarıyla, Etik Hattı ihbarlarının tamamı 
çözümlenmiş olup, cevap bekleyen ihbar bulunmamaktadır. 

Etik Hattı’na bildirimde bulunan kişiler herhangi olumsuz 
bir muameleye maruz kalmamaktadır ve bildirimde bulunan 
kişilerin gizlilikleri korunmaktadır.

ENKA TÜM IŞ SÜREÇLERINI, INSAN HAKLARI EVRENSEL 
BEYANNAMESI’NDE BELIRTILEN INSAN HAKLARINA SAYGILI, IMZACISI 
OLDUĞU BIRLEŞMIŞ MILLETLER KÜRESEL ILKELER SÖZLEŞMESI 
GEREKSINIMLERINE UYGUN, FIRSAT EŞITLIĞI SAĞLAYAN VE 
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) TARAFINDAN YAYINLANMIŞ 
SÖZLEŞMELERE UYUMLU BIR YAKLAŞIM ILE SÜRDÜRMEKTE VE TÜM 
PAYDAŞLARINDAN DA BENZERI BIR TUTUM BEKLEMEKTEDIR. 

ENKA’nın tüm faaliyetlerinde, tüm birimleri ve 
çalışanları tarafından insan hakları gereksinimlerinin 
aynı standartlarda yerine getirilebilmesi için bir dizi 
çalışma gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında ENKA Davranış 
Kuralları revize edilip, ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları 
oluşturularak tüm ilgili taraflar bilgilendirilmiştir. Buna 
ek olarak, şirket içi satın alma prosedürleri tedarikçi ve 
alt yüklenici seçim kriteri ve performans değerlendirme 
sorularına sürdürülebilirlik gereklilikleri eklenerek 
güncellenmiş ve 2018 yılında güncel satın alma prosedürü 
tüm birimler tarafından uygulamaya alınmıştır. 

Aynı zamanda, ENKA projelerinin ve grup şirketlerinin 
kullanımı için hazırlanan ve faaliyet gösterilen 
coğrafyalarda topluluklar ile etkileşim gereksinimlerinin 
anlatıldığı prosedür oluşturulmuş ve 2018 yılında aktif 
olan projeler tarafından kullanıma alınmıştır. 

ENKA, çalışanlarının insan hakları konusunda 
bilinçlendirilmesinde eğitimin önemli bir yeri olduğuna 
inanmaktadır. Bu kapsamda, 2018 yılında geniş 
katılımlarla ENKA ve iştiraklerinde Çalışma Hayatında 
Etik ve İnsan Hakları eğitimleri düzenlenmiştir. ENKA 
projelerinde ise, işe giriş oryantasyon eğitimlerinde ENKA 
Davranış Kuralları aracılığıyla ENKA’nın insan hakları 
yaklaşımı paylaşılmaktadır. 

Bu eğitimlere ek olarak, faaliyet gösterilen bölgelerin 
maruz kaldıkları insan hakları riskleri göz önünde 
bulundurularak, bu bölgelere özel eğitimler 
düzenlenmektedir. Örneğin; Sri Lanka’da devam etmekte 
olan projede, ülkenin insan ticareti bakımından riskli 
olarak görülen bir bölgede yer alması nedeniyle 
199 çalışan için “İnsan Ticaretiyle Mücadele” ve 
“Haklarınızı Bilin” konulu eğitimler düzenlenmiş ve bu 
eğitimlerin sonunda çalışanlara bilgilendirici broşürler 
dağıtılmıştır. Eğitimin katılımcı kitlesi %89 oranında yerel 
personelden oluşmaktadır. 

2018 YILI ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VERİLERİ

Eğitim Grubu Katılımcı Sayısı Eğitim Süresi (saat) İnsan-Saat

Etik Hattı Çalışanları 12 14 168

Merkez Ofis Genel 73 3,5 255,5

Üst Yönetim 14 3,5 49

ENKA Spor 9 3,5 31,5

ENKA Okulları 43 3,5 150,5

ENKA Moskova 36 3,5 126

ENKA Enerji 140 3,5 490

Çimtaş 5 3,5 17,5

Toplam Eğitim (İnsan-Saat) 1.288

1.288

ENKA, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel çalışanlarına 
katkı sağlayacak ve onların haklarını koruyacak iş 
birlikleri kurmak üzere ilgili yerel yönetimlerle sürekli 
iletişim halindedir. Bunun en önemli örneklerinden 
biri olarak; Kazakistan’da uzun yıllardır faaliyetlerini 
sürdürmekte olan ENKA, Kazakistan vatandaşı 
çalışanlarına özel olarak hizmet veren Endüstriyel 
Çalışma İlişkileri departmanına sahiptir. Bu departman 
ilgili bölgedeki Valilik birimleri ve özellikle “İstihdam, 
Sosyal Programlar ve Medeni Hal Kayıt Dairesi” ile 
Kazakistan vatandaşı çalışanlar için ortak çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. 

ENKA’nın tüm operasyonları ve yatırımları insan hakları 
bakımından değerlendirilmektedir. Faaliyet gösterdiği 
sektörler ve coğrafyalar göz önünde bulundurulduğunda 
insan hakları konusunda öne çıkan konular arasında; 
zorla çalıştırma, çocuk işçiliğinin önlenmesi, toplu 
sözleşme ve örgütlenme hakkına saygı duyulması 
yer almaktadır. ENKA’nın bu konulardaki duruşu ve 
paydaşlarından beklentileri, ENKA Davranış Kuralları 
ve Tedarikçi Davranış Kuralları’nda net bir şekilde 
belirtilmektedir.

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 
verilmemektedir. ENKA ve iştiraklerinin faaliyetleri, 
bu kapsamda ENKA iç denetim ekipleri tarafından 
düzenli olarak denetlenmektedir. 2019 yılı itibarıyla iç 
denetimlere ek olarak gerçekleştirilmeye başlanacak 
Etik ve Uyum denetimleri aracılığıyla, insan hakları ve 
ENKA Davranış Kuralları konusundaki projelerin ve 
grup şirketlerinin uyumu ayrıca denetlenecektir. Buna 
ek olarak, kayıt dışı çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması 
ve zorla çalıştırma konularında olumsuz karneye sahip 
hiçbir tedarikçi ile ENKA ve grup şirketleri iş birliği 
yapmamaktadır. Tedarikçiler bu bağlamda, proje Kalite 
ve ÇGS birimlerinin gerçekleştirdikleri rutin denetimler 
sırasında denetlenmektedir. Ayrıca, 2018 yılında devreye 
alınan Tedarikçi Sürdürülebilirlik Denetimleri kapsamında 
da firmalar insan hakları konusunda değerlendirmeye 
alınmaktadır. 

Raporlama döneminde gerçekleştirilen rutin kontroller 
ve denetimler esnasında ENKA ve iştirakleri ve 
tedarikçilerinde herhangi bir zorla çalıştırma veya çocuk 
işçi çalıştırma vakasına rastlanmamıştır. 

2018’DE ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK VE İNSAN 
HAKLARI EĞİTİMİ İNSAN-SAAT TOPLAMI
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Faaliyet gösterilen tüm coğrafyalarda, ilgili iş kanunu 
ve mevzuatlara uygun toplu sözleşme ve örgütlenme 
hakkı gözetilmekte olup, çalışanların ve tedarikçilerin 
örgütlenme ve sendikaya katılma haklarına saygı 
duyulmaktadır. Bu konuda raporlama döneminde herhangi 
bir istek ya da şikâyet tarafımıza iletilmemiş; yapılan iç 
denetimlerde bu konuyla ilgili bir ihlale rastlanmamıştır. 
Çalışanlar ve tedarikçilerin bu konudaki olası taleplerini ve/
veya şikâyetlerini bildirebilmeleri için, projelerde düzenli 

olarak İSG Kurul Toplantıları düzenlenmektedir ve 2017 
yılında hayata geçirilen ENKA Etik Hattı aktif durumdadır. 

ENKA İnşaat’ın faaliyet gösterdiği lokasyonlardan 
Kazakistan’da bulunan Tengiz Petrol Sahası Geliştirme 
İşleri Projesi’ndeki tüm yerel çalışanlar toplu iş 
sözleşmesine tabi olarak çalışmaktadır.

İlgili projeye ait çalışan dağılım detayları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

BEYAZ YAKALI MAVİ YAKALI
TOPLAM

Türk Yerel Diğer Türk Yerel Diğer

Tengiz Petrol Sahası 
Geliştirme İşleri

206 665 75 111 1.832 48 2.937

ÇİMTAŞ UYGULAMALARI

ENKA iştiraklerinden Çimtaş’ta işçi sendikaları ve toplu 
sözleşme uygulaması bulunmaktadır.

Çimtaş Çelik, Cimtas Boru ve Çimtaş Hassas İşleme 
lokasyonlarında Türk Metal Sendikası, Çimtaş Gemi 
lokasyonunda ise Türkiye Dok, Gemi-İş sendikası yetkili 
işçi sendikası konumundadır. Cimtas Ningbo (Çin) 
lokasyonunda NFTZ komitesi bulunmaktadır.

Çimtaş Gemi lokasyonu için 27.03.2017 tarihinde 
Türkiye Dok, Gemi-İş sendikası ile 01.03.2017-
28.02.2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) 
imzalanmıştır. Çimtaş Çelik, Cimtas Boru ve Çimtaş 
Hassas İşleme lokasyonlarının toplu iş sözleşmesi 
ise Türk Metal Sendikası ile görüşmeler sonucunda 
01.09.2017 – 31.08.2019 tarihlerini kapsayacak şekilde 
yenilenmiştir. 

Kashagan Petrol Sahasının Geliştirilmesi

LOKASYON
TOPLAM 
ÇALIŞAN

TİS KAPSAMINDAKİ 
ÇALIŞAN SAYISI

YÜZDE

Çimtaş Çelik 797 571 %71,6

Cimtas Boru 803 477 %59,4

Çimtaş Gemi 136 71 %52,2

Çimtaş Hassas 
İşleme

209 105 %50,2

Cimtas Ningbo 347 343 %98,8

Toplam 2.292 1.567 %68,4

YOLSUZLUK VE HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

ENKA kurumsal yönetim sistemlerini uluslararası iyi 
uygulama standartlarında güçlendirerek sürdürüp faaliyet 
gösterdiği zorlu coğrafyalar ve sektörlerde rekabetçi 
gücünü daha da geliştirirken; etik, adil ve şeffaf iş yapma 
biçiminden taviz vermemektedir.

ENKA, ULUSLARARASI FINANSAL RAPORLAMA 
STANDARTLARI’NA UYGUN BIR ŞEKILDE HAREKET 

ETMEKTEDIR VE TÜM ÇALIŞANLARI, IŞ ORTAKLARI VE 
IŞ ILIŞKISI KURDUĞU TÜM ŞAHIS VE KURUMLARDAN 

YASA VE YÖNETMELIKLERE TAM UYUM IÇINDE, ETIK VE 
ADIL ŞEKILDE HAREKET ETMELERINI BEKLEMEKTEDIR.

ENKA imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin 10. maddesi olan rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele ilkesini tüm süreçlerinde gözetmekte, rüşvet 
ve yolsuzluk konusunda “sıfır tolerans” prensibini 
benimsemektedir. ENKA’nın rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele politika ve yaklaşımı ENKA Davranış Kuralları ve 
Tedarikçi Davranış Kuralları’nda açık şekilde belirtilmiştir. 

ENKA ve iştiraklerinin tüm operasyonları, Riskin Erken 
Saptanması Komitesi, Risk Yönetimi Çalışma Grubu 
ve proje yönetim ekiplerince, insan haklarına uyum ve 
yolsuzluk riskleri açısından değerlendirilmektedir. Daha 
sonra kurulan çeşitli iç kontrol mekanizmalarıyla izleme ve 
raporlama faaliyetleri yürütülmekte, iç ve dış denetimin 
yanı sıra eğitim faaliyetlerini içeren bir uyum programı 
işletilmektedir.
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Şirketin üst yönetimi ve tüm lokasyonlardaki 
yöneticilerini kapsayacak şekilde tüm Şirket genelinde 
yayınlanan haber bültenleri ve oryantasyon eğitimleri 
aracılığıyla, ENKA Davranış Kuralları’nın bir parçası 
olarak rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası da 
tüm çalışanlarla paylaşılmaktadır. ENKA Akademi 
ve proje eğitim birimleri tarafından, ENKA Davranış 
Kuralları ve yolsuzlukla mücadele konularında, başta 
çalışanlar olmak üzere, iş ortakları, pay sahipleri, 
tedarikçiler ve diğer tüm paydaşlara yönelik eğitimler 
düzenlenmektedir. 

ENKA, temel insan hakları prensiplerinin tüm değer 
zincirinde yaygınlaşması ve beraber iş yapılan 
organizasyonların da ENKA’nın etik kurallarına 
uygun hareket etmesi için etik ve uyum eğitimleri 
düzenlemektedir. Gerçekleştirilen insan hakları, davranış 
kuralları, yolsuzlukla mücadele eğitimlerine katılan 
19.500 personelden 1.239’u iş ortaklarının çalışanları 
olup, bunların dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

tüm tedarikçi ve alt yüklenicileri, seçim aşamasında ve 
performans değerlendirmesi kapsamında, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele konusunda değerlendirilmekte, 
herhangi bir şekilde olumsuz sicile sahip firmalar ile 
kesinlikle çalışılmamaktadır. 2018 yılında gerçekleştirilen 
tedarikçi denetimlerinde herhangi bir yolsuzluk vakasına 
rastlanmamış ve tedarikçilerle ilgili herhangi bir yolsuzluk 
iddiası ENKA ile paylaşılmamıştır.

ENKA dünya çapında sürdürdüğü tüm faaliyetlerinde, 
ilgili ülkelerin yasalarına uygun şekilde hareket 
etmektedir. Hukuka aykırılık taşıyan, şirketin maddi-
manevi zararına sebebiyet verecek ve/veya suç niteliği 
taşıyan yolsuzluk olarak tanımlanabilecek her türlü 
eylem hassasiyetle ele alınmakta ve takip edilmektedir. 
Tüm ENKA süreçleri, kurumsal ve proje prosedürleri 
doğrultusunda yürütülmekte ve Merkez Ofis birimleri 
bu süreçlerde hem destek, hem de kontrol mekanizması 
olarak görev almaktadır.

Kontrol mekanizmalarına ek olarak, tüm ENKA projeleri 
ve iştirakleri düzenli aralıklarla iç denetim ekipleri 
tarafından rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamı dahil 
olmak üzere denetlenmektedirler. Yıllık olarak yayınlanan 
denetim planı kapsamında politika ve performans bazlı 
olarak süreç kontrol, finansal tablolar ve raporlar, mali 
kontrol, yerel ve uluslararası mevzuat ve uygunluk, rüşvet 
ve yolsuzluk ve kalite denetimlerini içeren geniş kapsamlı 
denetim çalışmaları yürütülmektedir. Bu denetimler, 
30’dan fazla alanında uzman ve deneyimli iç denetçi 
kadrosuyla, Uluslararası Denetim Standartlarına uygun 
olarak gerçekleştirilip, üst yönetime raporlanmakta; 
tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetler 
ivedilikle hayata geçirilmektedir. 2018 yılında 
gerçekleştirilen iç denetimlerde herhangi bir yolsuzluk 
vakasına rastlanmamıştır. 

KONTROL VE DENETIM 
ÇALIŞMALARI KONUSUNDA 
ENKA’DA ÇOK PAYDAŞLI BIR 
YAKLAŞIM TERCIH EDILMEKTE 
VE BU DOĞRULTUDA 
YÖNETIM SISTEMLERI 
BAĞIMSIZ DENETIM 
KURULUŞLARI TARAFINDAN 
DÜZENLI OLARAK 
DENETLENMEKTEDIR.

2019 yılından itibaren düzenli gerçekleştirilen 
iç denetimlere ek olarak, tüm ENKA projeleri 
ve iştiraklerinde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 
konusunu kapsayacak şekilde Etik ve Uyum 
denetimleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Tüm kontrol sistemlerinin yanı sıra, çalışanların, 
tedarikçilerin, alt yüklenicilerin ve iş ortaklarının 
her türlü yolsuzluk şüphesini veya vakasını 
paylaşabilecekleri bir Etik Hattı oluşturulmuştur. 
Tüm paydaşlar bu hatta ulaşabilmekte ve tercih 
etmeleri halinde isim belirtmeden ihbarda 
bulunabilmektedirler.

Raporlama döneminde, kurum aleyhine yolsuzlukla 
ilgili herhangi bir kamu davası açılmamış olup, 
herhangi bir iş ortaklığı sözleşmesi, yolsuzluğa 
ilişkin ihlaller nedeniyle feshedilmemiştir. Yine aynı 
dönemde iç kontrol mekanizmaları aracılığıyla 
tespit edilmiş iki vaka bulunmaktadır. Her iki vaka 
da, ENKA iç kontrol prosedürleri doğrultusunda 
yürütülen çalışmalarda satın alma süreçlerinde 
tespit edilmiştir ve raporlama döneminde sadece 
bu iki vakaya dahil olan 2 çalışanın ENKA ile olan iş 
ilişkileri son bulmuştur. Tespit edilen vakaları takiben, 
vakaların kök neden analizleri yapılmış ve ENKA 
üst yönetimi sponsorluğunda araştırılmış olup, aynı 
vakaların tekrarlanmaması için prosedürlerde ve 
ENKA iç yazılımlarında iyileştirmeler yapılmış, haber 
bültenleri ile çalışanlar bilgilendirilmiş, iç denetimlerin 
kapsamı finans, muhasebe, mali kontrol konularında 
genişletilmiştir. 

ENKA, faaliyet gösterdiği ülkelerde, kurumsal olarak 
herhangi bir siyasi düşünceyi benimsememe ve siyasi 
kurum ve kişilere maddi veya ayni, doğrudan ya da 
dolaylı destek vermeme prensibine sahiptir. Faaliyet 
gösterdiği ülkelerdeki kamu otoriteleri ile şeffaf ve 
ilgili ülkenin adil rekabet yasaları ile uyumlu olacak 
şekilde iletişim kurmaktadır. Aynı etik, şeffaf ve adil 
yaklaşımı, rakipleriyle ilişkilerinde de sürdüren ENKA, 
rekabete aykırı her türlü davranıştan kaçınmakta, 
belirlenen gizlilik kurallarını gözetmekte ve tekelleşme 
ve tröstleşme kapsamına girebilecek her türlü eyleme 
karşı kararlı bir tavır sergilemektedir. Raporlama 
döneminde rekabete aykırı davranış, tekelcilik ve 
tröstleşme vakasına rastlanmamış olup, kurum 
aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

ORGANİZASYON PERSONEL SAYISI

Bechtel personel sayısı 1.020

GE personel sayısı 40

Caddell personel sayısı 54

Kentz personel sayısı 105

Clean Energy Group personel 
sayısı

20

2018 yılında bu kapsamda, Çalışma Hayatında Etik ve İnsan 
Hakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, ENKA Davranış Kuralları 
ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularını içeren 
eğitimler aracılığı ile çeşitli pozisyonlarda görev alan 882 
kişiye ulaşılmıştır. ENKA ve iştiraklerinin üst yönetimlerinin 
katılımlarıyla ayrı bir eğitim oturumu gerçekleştirilerek 
farkındalıkları artırılmıştır. 

YOLSUZLUKLA MÜCADELE EĞİTİMİ ALMIŞ ÜST 
YÖNETİM ORGANLARI

2027 yılı ENKA Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında 
Etik ve İnsan Hakları eğitiminin tüm beyaz yakalı ve %90 
oranında mavi yakalı çalışana ulaştırılması hedeflenmektedir. 
Bu kapsamda 2019 yılında ENKA Davranış Kuralları ve rüşvet 
ve yolsuzlukla mücadele politikasını da içerecek şekilde 
uzaktan eğitim programı oluşturulması planlanmaktadır.

EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI

ÜST YÖNETİM TEMSİLCİLERİ:

14
HUKUK DEPARTMANI:

3
MALİ İŞLER DEPARTMANI:

4
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI:

4
KALİTE, ÇGS VE BÜTÜNLÜK DEPARTMANI:

17
YÖNETİM ETİK VE UYUM KOMİTESİ:

10
DENETİM KOMİTESİ:

2
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

3
RİSKLERİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:

2

ENKA’nın faaliyet gösterdiği bölgeler göz önünde 
bulundurularak yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, 
yerel tedarik zincirleri yolsuzlukla mücadele bakımından 
riskli olarak değerlendirilmiştir. ENKA Tedarikçi Davranış 
Kuralları kapsamında rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile 
ilgili kurallarını kurumsal web sayfası, haber bültenleri 
ve çalıştaylar aracılığıyla ve sözleşme imzalanmadan 
önce tüm tedarikçileri, alt yüklenicileri ve iş ortaklarıyla 
paylaşmaktadır. ENKA ile iş birliği içerisinde bulunan 
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ENKA’da sürdürülebilirlik, gelecek nesillere fayda 
sağlayacak sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan 
sorumlu faaliyetler yürütürken; müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamak anlamına gelmektedir.

Müşterilerimiz bizden, etik iş yapış biçimi, üst 
düzey çalışan tecrübesi ve uzmanlığı, sağlık, 
güvenlik ve çevresel konularda mükemmeliyet, 
toplumlarla etkileşimde proaktif yaklaşım ve 
rekabetçi tedarik zinciri yönetimi ve satın alma 
metodolojisi beklemektedir.

Müşteriler, enerji verimliliğini artırmak, sera gazı 
emisyonlarını azaltmak ve daha fazla çevre dostu 
daha az maliyetli üretim tesisleri tasarlamak 
ve inşa etmek ihtiyacı dahil olmak üzere 

sürdürülebilirlikle ilgili zorluklar ve sorunların 
ele alınmasında ENKA’ya güvenmektedir.

Uygulamalarımız, ENKA’nın yanı sıra 
müşterilerimiz ve onların müşterilerinde, 
çalışanlar, yatırımcılar, tedarikçiler, 
alt yükleniciler dahil olmak üzere tüm 
paydaşlarımızda ve daha iyi bir gelecek 
sürdürmek için faaliyet gösterdiğimiz 
toplumlarda da önemli bir değer yaratmaktadır.

Onur Kaya 
Kalite, ÇGS ve Bütünlük Direktörü

“MÜŞTERİLER, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE 
İLGİLİ ZORLUKLAR VE SORUNLARIN ELE 
ALINMASINDA ENKA’YA GÜVENMEKTEDİR.”PAYDAŞ 

GÖRÜŞÜ



SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

ENKA, sürdürülebilirlik çalışmalarının başarıya 
ulaşması için sürdürülebilirliğin tüm değer zincirinde 
yaygınlaştırılması gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda 
tedarikçilerini, değer zincirinin önemli bir parçası olarak 
görmekte ve kendi gelişirken tüm tedarik zincirini de bu 
gelişimin bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır.

ENKA, FAALIYET GÖSTERDIĞI 
TÜM ALANLARDA ETIK 
KURALLARINDAN TAVIZ 
VERMEDEN, ÜLKELERIN 
YEREL MEVZUAT VE 
DÜZENLEMELERINE VE 
ULUSLARARASI STANDART 
GEREKLILIKLERINE UYGUN 
OLARAK ÇALIŞMALARINI 
YÜRÜTMEKTEDIR. 
BU ÇERÇEVEDE TEDARIKÇI 
VE IŞ BIRLIKLERINDEN 
DE ETIK KURALLARA 
UYGUN DAVRANMALARINI 
VE SORUMLU YÖNETIM 
GEREKLILIKLERINI 
YERINE GETIRMELERINI 
BEKLEMEKTEDIR.

ENKA, sürekli iyileştirme ve beraber değer yaratma 
felsefesiyle tüm tedarikçilerini, faaliyet alanlarına göre 
değerlendirmekte; tedarik zinciri risklerini, çevresel, 
sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik yaklaşımlarını gözden 
geçirmektedir.

ENKA üst yönetimi tarafından 2018 yılının Mayıs ayında 
Merkez Tedarik Zinciri Departmanı kurulması kararı 
alınmış ve departman aynı yılın Ağustos ayında fiili olarak 
kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Merkez Tedarik Zinciri 
Departmanı satın alma işlemi yapmayacak ve tüm ENKA 
genelinde satın alma birimlerinin fonksiyonel olarak 
yönetimi ve denetiminden sorumlu olacaktır. Yeni nesil 
satın alma yöntemleri ve elektronik ticaret uygulamalarının 

Şirket genelinde kullanılması konusuna ağırlık vererek, 
tedarikçi havuzunun geliştirilmesini ve bütün satın alma 
birimleri tarafından etkin kullanımını sağlayacaktır. 
Gerçekleştirilen bütün satın alma işlemlerinin toplu 
analizini yapabilmek, istatistiğini tutarak ileriye dönük 
“veriye dayalı” stratejik kararların alınabilmesi amacıyla 
veri madenciliği altyapısına da yer verilerek tam zamanlı 
ve deneyimli bir veri mimarı da departman kadrosuna 
dahil edilmiştir. Yeni nesil satın alma uygulamaları, 
tedarikçi ara yüzünün geliştirilmesi ve veri madenciliği 
konularında yazılım ekibi ile yoğun mesai harcanmaktadır. 
Birkaç aylık çalışmanın neticesi olarak ENKA projelerinde 
son 8 yılda gerçekleştirilen bütün satın alma işlemleri 
ortak bir platforma taşınarak analiz edilmiş ve geçmiş 
8 yıla ait ENKA’nın satın alma profili ortaya çıkartılmıştır.

ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları Türkçe, İngilizce, Rusça 
ve Arapça olarak 2017 yılında 4 dilde yayınlanmış; iletişim 
kanalları ve internet sitesi aracılığıyla yeni ve mevcut 
tedarikçilere duyurulmuştur. Tedarikçilerle imzalanan tüm 
sözleşmelerin içerisinde bu gereksinim belirtilmekte; 
firmalar ve çalışanlarından ENKA Tedarikçi Davranış 
Kuralları çerçevesinde aktivitelerini gerçekleştirmeleri 
istenmektedir. 

ENKA, sürdürülebilir ve sorumlu tedarik zinciri yaklaşımını; 
paydaşları arasında yer alan ENKA Pazarlama bayilerini 
kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. 
ENKA’nın sürdürülebilirlik politikası ve yaklaşımı ile 
rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasını kapsayacak 
şekilde Tedarikçi Davranış Kuralları’nın paylaşılması ve 
katılımcı şirketlerin bu konulardaki farkındalıklarının ve 
bilinçlerinin artırılması amacıyla 2019 yılının Şubat ayında 
ENKA Pazarlama bayileri için sürdürülebilirlik çalıştayı 
düzenlenmesi planlanmaktadır.

TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Tedarikçi seçimleri satın alma birimleri tarafından, faaliyet 
gösterilen iş kolu, tarafların ihtiyaç ve beklentileri ve talep 
edilen ürün veya hizmete ilişkin özel gerekliliklere yönelik 
kriterler dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

Satın alma faaliyetleri, her tedarikçiye adil ve eşit 
davranılarak, ENKA ve iştirakleri nezdinde hazırlanmış 
olan satın alma prosedürü, tedarikçi seçimi prosedürü ve 
ilgili diğer gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirilir. 
ENKA, tedarikçilerini yetkinlikleri doğrultusunda seçmeye 
özen göstermekte ve tedarikçi ödemelerini sözleşmeler 
ile tanımlı kriterler doğrultusunda gerçekleştirmektedir. 

ENKA ile iş ilişkisi kurmak isteyen herhangi bir şirket 
ENKA Küresel Tedarikçi Portalı’nı kullanarak kayıt 
olabilmektedir. ENKA Küresel Tedarikçi Yönetim Sistemi 

(EGVN - ENKA Global Vendor Network) ismi ile hizmet 
veren bu portalda, faaliyet gösterilen alanlarda iş ilişkisi 
içerisinde olunan tüm tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, 
taşeronlar ve her tür üçüncü tarafa ilişkin şirket bilgileri yer 
almaktadır. Şirketlere ait tüm bilgiler ENKA bünyesinde 
saklı tutulmaktadır.

2019 YIL SONU HEDEFI; 
YAPILAN SATIN ALMA 
IŞLEMLERININ SAYISAL 
OLARAK YARISINDAN 
FAZLASINI ELEKTRONIK 
SATIN ALMA YÖNTEMLERI ILE 
GERÇEKLEŞTIREBILMEKTIR.

ENKA satın alma birimleri, herhangi bir tedarikçi firma ile 
anlaşmadan önce, firmanın ön yeterlik değerlendirmesini 
gerçekleştirmektedir. Ön yeterlik değerlendirme kriterleri 
arasında; alınacak ürün veya hizmetin hacmi, risk 
derecesi, tedarikçi değerlendirme sonuçları, zaman ve 
maliyet analizleri, kalite değerlendirme analizleri, çevre 
performansları, tedarikçinin iş tecrübelerinin yanı sıra 
etik, uyum ve sürdürülebilirlik konularındaki davranış ve 
tutumları da yer almaktadır.

2017 yılı içerisinde, hem kurumsal satın alma prosedürü 
hem de tedarikçi ön yeterlik ve değerlendirme kriterleri 
arasına sürdürülebilirlik ile ilgili hususlar dahil edilmiştir ve 
2018 yılı itibarıyla tüm satın alma birimlerince uygulamaya 
başlanmıştır. Bu hususlar başlıca aşağıdaki kriterleri 
içermektedir:

• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

• Su tüketimi, karbon ayak izi, atık yönetimine ilişkin 
ölçümler

• Etik ve insan haklarına uygun çalışma taahhütleri

• Çocuk işçi ve zorla çalıştırmayı önlemeye yönelik 
politika ve prosedürler

• Rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili politika ve prosedürler

• Ayrımcılık ve tacizi önlemeye yönelik politika ve 
prosedürler

• Çalışan hakları ve çalışma saatlerine yasal olarak uyum

• Sosyal sorumluluk projeleri

• Tedarikçinin iletişimde olduğu firmaların sosyal ve 
çevre uyum kriterlerine göre nasıl değerlendirildiği

ENKA’nın faaliyet gösterdiği iş kolları düşünüldüğünde, 
seçim ve değerlendirme kriterleri arasında en yüksek 
öneme sahip olan konulardan biri, İş Sağlığı, Güvenliği 
(İSG) ve Çevre performansıdır. Paydaş olarak çalışılması 
istenen veya çalışılan tedarikçiler kapsamlı ve detaylı İSG 
ve Çevre seçim kriterlerini karşılamak zorundadır. 

ENKA Küresel Satın Alma 
Yönetimi Sistemi (EGPS); satın 
alma planlaması ile başlayıp 
teklif alma, ihaleye çıkma, 
teklif değerlendirme, sipariş 
emri verme, sevkiyat, ambara 
malzemenin kabulü, stoklama 
ile devam eden ve malzeme 
çıkışı ile sonuçlanan uçtan uca 
tüm satın alma sürecinin takip 
edilmesi üzerine geliştirilmiş, 
malzeme ve ekipman satın 
alımlarını tüm aşamalardaki 
hareketleriyle kayıt ve kontrol 
altına almayı sağlayan global 
satın alma ve depo yönetimi 
yazılımıdır.

2018 yılında, EGPS üzerinde yapılan iyileştirmeler 
sayesinde, kayıtlı tedarikçilerin açılan ihalelere 
sistem üzerinden davet edilmesi de mümkün hale 
getirilmiştir. İhalelere davet edilen tedarikçiler kendi 
kullanıcı bilgileri ile portala giriş yaparak tekliflerini 
direkt olarak sunabilmekte, geçmişte katıldıkları 
ihalelerin kayıtlarına da kendi sayfaları üzerinden 
ulaşabilmektedirler. Ayrıca; ihale sürecindeki 
soru/cevap ve bilgilendirme yazışmaları 
bütün tedarikçiler arasında tam bir şeffaflıkla 
paylaşılmaktadır. Bu sayede e-posta veya telefon 
üzerinden yürütülen teklif alma süreci tamamen 
sisteme entegre edilerek tam olarak izlenilebilir 
ve şeffaf bir hale getirilmiştir. 2019 yılında bu 
uygulamanın mükemmelleştirilmesi konusunda 
tedarikçilerden ve satın alma birimlerinden gelen 
geri bildirimler ışığında çalışılmaya devam edilecektir.
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Tedarikçiler; bulundukları sektör, alım yapılan miktar 
ve tutar, kritik malzemeler veya sundukları hizmetler, 
iş ilişkisinin sürekliliği, uluslararası standartlara uygun 
ürün ve hizmet sunma, zaman ve kaynak kısıtı sebebi 
ile stratejik önem ve risk sınıfı kriterlerine göre 
sınıflandırılmaktadır. Bu sayede, gereksinimlere uygun 
maksimum katma değeri ve yararı olan çıktıların 
sağlanması garanti edilmiş olur.

TEDARİKÇİ DENETİMİ

Sürdürülebilir tedarik zinciri hedefleri doğrultusunda, 
tedarikçilerin performanslarının takibi ve değerlendirilmesi 
tedarik zincirinin sağlıklı işlemesi için önemli kriterler 
arasında yer almaktadır.

ENKA, TEDARIKÇILERIN 
PERFORMANS, ZAMAN, 
MALIYET, KALITE, IŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLIĞI, ÇEVRE, ETIK 
VE SOSYAL ALANLARDAKI 
PERFORMANSINI ÖLÇMEK 
AMACIYLA, ELEKTRONIK 
PLATFORM ÜZERINDEN 
DEĞERLENDIRME SISTEMLERI 
IŞLETMEKTEDIR.

2017’de, performans değerlendirme soru listelerinin 
içerisine sürdürülebilirlik ile ilgili olarak; etik ve insan 
hakları, ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları’na uyum, 
çevresel ve sosyal uyum, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 
gibi ek konular eklenmiştir.

588
2018 YILI İÇERİSİNDE 
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 
YAPILAN FİRMA SAYISI

Değerlendirmeler, ENKA Küresel Tedarikçi Veri 
tabanı üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmiştir. 
Değerlendirmelere ilişkin performans puanları, 
EGVN üzerinden tüm ENKA kullanıcılarına açık 
durumdadır. Herhangi bir potansiyel tedarikçi ile 
çalışılmaya başlanmadan önce, ilgili tedarikçinin geçmiş 
performansı EGVN üzerinden kontrol edilmekte, 
değerlendirme puanı kabul edilebilir limitin altında 
kalan, insan hakları ihlali vakası tespit edilen, rüşvet 
veya yolsuzluk vakası tespit edilen tedarikçiler ile 
çalışılmamaktadır. 

ENKA, 2018 yılında çalıştığı tedarikçilerinin %9,82’sini 
Etik, İnsan Hakları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, 
İSG, Çevresel ve Sosyal konularda değerlendirmiştir. 
Bu değerlendirmenin sonucunda, firmalarda herhangi 
bir çevresel veya sosyal uygunsuzluğa rastlanmamış 
olup; değerlendirme kriterlerini karşılamadığı veya 
performans yetersizliği sebebiyle 14 tedarikçi ile 
çalışmama kararı almıştır. 

Raporlama döneminde ENKA’nın Rusya’da faaliyet 
gösteren gayrimenkul iştiraklerinden ENKA TC, 
faaliyetleri bakımından risk alanı olarak tespit ettiği 6 atık 
hizmeti veren firmayı çevresel etkileri bakımından ve 2 
temizlik hizmeti veren firmayı sosyal etkileri bakımından 
değerlendirmeye almıştır. Çevresel etkileri bakımından 
değerlendirmeye alınan 2 firmanın, kendi tesislerinde 
atık ayrıştırma yapmadığı tespit edildiği için sözleşmeleri 
sonlandırılmıştır. Sosyal etkileri bakımından değerlendirilen 
firmalar ise özellikle çalışma şartları ve çalışan 
ücretlendirmeleri bakımından değerlendirilmiş, herhangi 
bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. 

2018 yılında, ENKA için stratejik önemi bulunan 
tedarikçiler ile sürdürülebilirlik denetimleri 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Merkez Sürdürülebilirlik 
Departmanı tarafından gerçekleştirilen bu denetimlerde 
Etik ve Uyum, İnsan Hakları ve Çalışan Hakları, Rüşvet 
ve Yolsuzlukla Mücadele, Sosyal Uyum, İş Güvenliği, 
Sağlık ile Çevre yönetimlerine odaklanılmıştır. Raporlama 
dönemi içerisinde gerçekleştirilen bu denetimlerde çocuk 
işçi ve zorla çalıştırılma vakasına rastlanılmamış, herhangi 
bir yolsuzluk vakası tespit edilmemiştir. Bu denetimler 
ışığında iyileştirilmesi gereken konular belirlenerek, 
tedarikçiler tarafından gerekli düzeltici ve sürdürülebilir 
aksiyon planlarının hazırlanması ve plan doğrultusunda 
faaliyetlerini gerçekleştirmeleri, dolayısıyla mevcut 
sistemlerinde iyileştirme yapmalarına katkı sağlanması 
hedeflenmektedir.

Moskova Kamu Binaları
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ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları’nın 3.2 İnsan Hakları 
ve Adil Çalışma Koşulları başlığının 7. maddesine göre; 
ENKA ile iş birliği içerisinde olan tüm tedarikçi ve servis 
sağlayıcı firmalar çalışanlarının bağımsız sendikalar 
kurma ya da bu sendikalara üye olma ve örgütlenme 
haklarına saygı duymak zorundadır. Raporlama dönemi 
içerisinde tedarikçi firmalarda; çalışanların örgütlenme 
veya toplu sözleşme haklarının ihlaline rastlanmamış 
olup, bu konuda herhangi bir bildirim, şikâyet veya ihbar 
yapılmamıştır. 

Yapılan tedarikçi değerlendirmeleri sonucunda tespit 
edilen uygunsuzluklar ivedilikle tedarikçi yönetimi 
ile resmi olarak paylaşılmaktadır. Tespit edilen 
uygunsuzluğun ve tedarikçi ile yapılan sözleşmenin 
maddelerine istinaden; uyarı, cezai işlem ve sözleşme 
feshi gibi önlemler alınabilmektedir.

YERELDEN SATIN ALMA

ENKA, dünyanın çeşitli bölgelerinde üstlendiği 
projelerde, önemli sayılabilecek ölçüde yerel satın alma 
faaliyetleri gerçekleştirerek, yerel toplumların ekonomik 
gelişimine ve kalkınmasına destek olmaktadır. ENKA 
için “yerel tedarikçiler” kavramı, faaliyet gösterdiği 
coğrafya sınırları içerisinde kayıtlı tedarikçiler olarak 
tanımlanmaktadır.

Yerelden satın alma stratejisi ile ENKA, sadece yerel 
toplumların kalkınmasına destek sağlamakla kalmamakta; 
bununla birlikte uluslararası satın alımlarda lojistik için 
harcanacak doğal kaynakların, zamanın, sosyal etkilerin 
ve çevreye verilecek zararın da önüne geçmektedir.

Raporlama dönemi içerisinde, ENKA İnşaat’ın yerel 
tedarikçilerden satın aldığı ürün ve hizmetlerin, 
uluslararası satın alımlara oranı konsolide olarak %41,53 
olarak gerçekleşmiştir. Buna ek olarak yapılan satın 
alımların %13,88’i Türkiye’den gerçekleştirilmiştir.

PROJE BAZLI YEREL SATIN ALMA ORANLARI

ENKA iştiraklerinde de, ENKA sürdürülebilirlik stratejisi 
doğrultusunda, teknik şartlar ve standartların sağlanması 
durumunda öncelik yerel firmalara verilmektedir. 
2018 yılında yerel tedarikçi oranı ENKA Enerji’de %94, 
ENKA Pazarlama’da %37, Rusya’da faaliyet gösteren 
MKH’de %95, Mosenka’da %100, ENKA TC’de 
%99,4, CCI’da %95 ve Çin’de faaliyet gösteren Cimtas 
Ningbo’da %82 olarak gerçekleşmiştir.

PROJE ADI YEREL SATIN ALIM YÜZDESİ

Atina Elçilik Projesi %21,96

Zi Kar 750 MW Kombine 
Çevrim Santrali

%46,12

FGP 3GP Projesi %14,99

Hindistan Elçilik Projesi %16,89

Kaşirskaya Projesi %84,22

Kenya Elçilik Projesi %5,75

Kosova Güzergah 6 Projesi %54,64

Meksika Elçilik Projesi %14,44

Nizhnekamskneftekhim 
Kombine Çevrim Santrali

%19,74

Paraguay Elçilik Projesi %23,49

Basra Umm Qasr Projesi %32,46

Samawa Kombine Çevrim 
Santrali

%51,52

Güney Kafkasya Boru Hattı 
Genişletme (SCPX) Projesi

%58,13

Sri Lanka Elçilik Projesi %18,30

TAIF Kazan İş Merkezi 
Projesi

%95,53

Tengiz Projeleri %66,94

West Qurna 1 IOT Projesi %77,13

%41,53 
ENKA 

Yerel Satın Alma

%44,59 
Global (Türkiye Dışı) 
Satın Alma

%13,88 
Türkiye Satın Alma

RİSK YÖNETİMİ

ENKA’NIN, FAALIYET 
GÖSTERDIĞI ZORLU 
COĞRAFYALAR VE 
REKABETÇI SEKTÖRLERDE 
ZORLUKLARLA BAŞA 
ÇIKABILMESI VE BAŞARISINI 
SÜRDÜREBILMESININ 
ALTINDA ÇOKLU PAYDAŞ 
KATILIMINI TEŞVIK EDEN, 
DEĞIŞIKLIKLERI TAKIP 
EDEN, ULUSLARARASI 
STANDARTLARI VE 
GELIŞMELERI IZLEYEN 
VE SONUÇ OLARAK 
RISKLERINI FIRSATLARA 
DÖNÜŞTÜREBILME 
BECERISINE SAHIP BIR 
RISK YÖNETIMI ANLAYIŞI 
YATMAKTADIR.

Risk yönetimi ENKA’nın tüm süreç ve faaliyetlerinin bir 
parçasıdır ve risk temelli düşünme yaklaşımı ENKA üst 
yönetimi tarafından teşvik edilmektedir. 

Risk değerlendirme sürecinde ENKA’nın mevcut ve 
potansiyel faaliyetleri, finansal ve yasal risklerinin yanı 
sıra ekonomik, çevresel ve sosyal riskler bakımından 
değerlendirilmektedir. ENKA genelinde risk yönetimi 
fonksiyonundan sorumlu en üst düzey organ, Yönetim 
Kurulu’na bağlı olarak yapılandırılan “Riskin Erken 
Saptanması Komitesi”dir. 2017 yılında, Şirket genelinde 
etkili bir risk yönetim programı yürütülmesi ve programın 
etkinliğinin sağlanması amacıyla Komite’ye bağlı olarak 
faaliyet gösteren bir “Risk Yönetimi Çalışma Grubu” 
oluşturulmuştur. 

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi Şirket’in varlığını, 
gelişim sürecini ve 
devamlılığını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin 
erken teşhisi, tespit 
edilen risklerle ilgili 
önlemlerin uygulanması, 
riskin yönetilmesi ile ilgili 
çalışmalar yapılması ve 
risk yönetim sistemlerinin 
en az yılda bir kere gözden 
geçirilmesi amacıyla 
oluşturulmuştur. Komite 
en az iki ayda bir olmak 
üzere yılda en az altı kez 
toplanmakta ve Icracı 
Olmayan Yönetim Kurulu 
Üyelerinden oluşmaktadır.

Risk Yönetimi Çalışma 
Grubu, kurumsal risklerin 
tespit edilmesi, belirlenen 
risklerin değerlendirilmesi, 
risk azaltma veya bertaraf 
etme yöntemlerinin 
belirlenmesi ve izlenmesini 
sağlamak amacıyla 
oluşturulmuştur.
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ENKA Grup şirketleri ve faaliyet alanları 
düşünüldüğünde; ele alınan riskler sürdürülebilirlik 
konularını da içermekte ve stratejik, finansal, 
operasyonel, dış çevre ve marka yönetimi risklerinin 
yanı sıra; etik ve uyum, insan hakları, yolsuzlukla 
mücadele, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve doğal 
kaynaklar, toplumlarla etkileşim, yetenek yönetimi 
risklerini kapsamaktadır. Sürdürülebilirlik ile ilgili 
riskler aynı zamanda, Sürdürülebilirlik Departmanı ve 
Sürdürülebilirlik Komitesi’nin yürüttüğü paydaş iletişimi 
ve uluslararası trendlerin, standartların ve uygulamaların 
takibi gibi çalışmalar sayesinde erken tespit edilip, 
proaktif yaklaşımlarla bertaraf edilmektedir. 

Risk yönetimi sürecinde belirlenen riskler, olasılık 
ve etki potansiyellerine göre değerlendirilmekte 
ve puanlandırılmaktadır. En yüksek risk puanına 
sahip risklerin bertaraf edilmesi için, Şirket ve/veya 
Grup düzeyinde sorumlu yöneticilerin atanması 
sağlanmaktadır. Belirlenen riskler, risk yönetimi 
stratejisine göre “kaçınılacak, transfer edilecek, 
azaltılacak ve kabul edilecek” olarak kategorilere 
ayrılmaktadır. Bu risk yönetim stratejisi, risklerin Yönetim 
Kurulu’nun belirlediği tolerans seviyelerinin altında 
kalmasını sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

ENKA’nın risk yönetimine; riskleri tespit, takip ve bertaraf 
etmek amacıyla şirket içinde kurulan mekanizmalar 
ve izlenen prosedürlerin yanı sıra, etik ve uyum, 
insan hakları, yolsuzlukla mücadele ve çevre gibi 
sürdürülebilirlik alanlarında ENKA’nın imzacısı olduğu 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) 
ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) İklim Değişikliği ile İlgili 
Finansal Açıklama (TCFD) Önerileri gibi uluslararası 
taahhütler ve kılavuzlar ile takip ettiği, denetlendiği ve 
sertifikalandırıldığı ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 
18001 yönetim standartları da katkı sağlamaktadır. 

Raporlama döneminde yapılan değerlendirmelerde, 
faaliyet gösterilen ülkelerdeki mevzuata yönelik 
değişiklikler, iklim değişikliği riskleri, gelişen teknolojiler 
ile artan bilgi güvenliği riskleri ile özellikle döviz kuru 
kaynaklı finansal riskler uluslararası ölçekte yükselen 
riskler olarak öne çıkmaktadır. 

ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ

ENKA, üstlenilen projelerde iş verimliliğini sağlamak, 
süreç performanslarını, kurumsal bilgi ve becerisini sürekli 
geliştirmek, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini sistematik 
bir biçimde karşılamak amacıyla, güvenilir bir Kalite Yönetim 
Sistemi kurmuş, bunu belgelemiş, uygulamış ve gelişimini 
ve iyileştirme faaliyetlerini sürekli kılmıştır. ENKA’nın Kalite 
Yönetim Sistemi, ISO 9001 standardı ile uyumlu olup, bu 
doğrultuda 2001 yılında BSI (İngiliz Standartları Enstitüsü) 
tarafından sertifikalandırılmıştır. Düzenli aralıklar ile de BSI 
tarafından uygunluk değerlendirmeleri gerçekleştirilmekte 
olup, ürün ve hizmet kalitesini uluslararası alanda en iyi 
şekilde sürdürmektedir.

ENKA Kalite Güvence Programı; ISO 9001 sertifikasyon 
gerekliliklerinin yanı sıra; mühendislik ve tasarım, satın 
alma, kalite kontrol, taahhüt, imalat ve montaj aktivitelerini 
kapsayan inşaat faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç 
duyulan ASME Kazan ve Basınçlı Kaplar Yönetmelikleri ile 
de uyumludur. 

ENKA, ÜSTLENDIĞI TÜM 
PROJELERDE; MÜŞTERI VE DIĞER 
TÜM PAYDAŞLARININ IHTIYAÇ VE 
BEKLENTILERI ILE BIRLIKTE, 
PROJE SÖZLEŞME 
GEREKSINIMLERINI TEMEL 
ALARAK, GÜVENILIR VE 
IZLENEBILIR BIR KALITE YÖNETIM 
SISTEMI KURMAKTA VE 
KURUMSAL KALITE 
STANDARTLARINI 
SÜRDÜRMEKTEDIR.

ENKA, kurumsal süreç ve faaliyetlerini daha güçlü, entegre 
ve sistematik bir yapıda sürdürmek ve güncel kılmak 
amacıyla, düzenli aralıklar ile gözden geçirmekte, tetkik 
ve değerlendirme faaliyetleri yürütmekte ve ENKA Kalite 
standardizasyon çalışmalarına sürekli geliştirme faaliyetleri 
kapsamında devam etmektedir.

Projelerde kurulan kalite yönetim sistemi, hem ENKA’nın 
sağladığı ürün ve hizmetlerin ana sözleşme gereksinimlerine 
uygunluğunun sağlanması bakımından etkin bir araç görevi 
görmekte, hem de meydana gelebilecek problemlerin 
tespit edilerek önlenmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Kalite yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi, 
sürdürülmesi ve sürekli olarak geliştirilmesi 
için, ENKA Kalite Kültürü’nün temelini oluşturan 
aşağıdaki konular aralıksız yürütülmektedir.

• Ihtiyaç duyulan kaynakların ayrılması,

• Şirket içerisindeki görevler için yetki ve 
sorumlulukların belirlenmesi,

• Şirketin amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan 
ve kalite yönetim sisteminin amaçlanan 
sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen 
iç ve dış hususların tespit edilmesi,

• Izleme ve ölçme kriterlerinin belirlenerek, 
süreç performanslarının izlenmesi, ölçülmesi 
ve gözden geçirilmesi,

• Kalite yönetim sistemi şartlarının şirketin iş 
süreçleri ile entegre olması,

LOGO & PANTONE

• Süreç yaklaşımı ve risk bazlı düşünme 
yönetiminin teşvik edilmesi,

• Kalite yönetim sisteminin amaçlanan ve 
hedeflenen çıktılarına ulaşması,

• Müşteri memnuniyeti ve müşteri odaklı 
çalışma prensibinin tüm çalışanlar 
tarafından benimsenmesi,

• Sürekli iyileştirmenin desteklenmesi ve teşvik 
edilmesi. 
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ÜRÜN VE HİZMETLERİN SAĞLIK VE GÜVENLİK 
ETKİLERİ

Ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik açısından 
etkileri kalite yönetiminin bir parçası olarak sürekli 
değerlendirilmektedir. ENKA İnşaat’ın bu kapsamda 
örnek çalışmaları bulunmaktadır. En önemli ürünlerini, 
hem mühendislik faaliyetlerini hem de satın alma ve 
inşasını bir bütün halinde gerçekleştirdiği, altyapı, bina 
ve endüstriyel projeler oluşturmaktadır.

Bu projelerin tasarım aşamasından başlayarak sırası 
ile inşaat, ön devreye alma (test) ve devreye alma 
süreçlerinin hepsi, olası iş sağlığı ve güvenliği etkileri 
üzerine değerlendirilmektedir. Konusunda uzman 
firmalar tarafından yapılan analizler dizayn aşamasında 
kullanılmakta; inşaat ve devreye alma süreçlerinde 
incelemeler uluslararası kabul görmüş risk değerlendirme 
yöntemleri kullanılarak yapılmakta; faaliyete ilişkin 
tehlikeler belirlenerek riskler hesaplanmakta ve bu 
risklere karşı alınacak tedbirler belirlenerek ilgili yapım 
yöntemi içinde yerini almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için; 
https://www.enka.com/tr/merkez-gruplari/kalite-
yonetimi/

ENKA Kalite Politikası için; 
https://www.enka.com/allfiles/media/posters/QUALITY_
POLICY_TR.pdf

ENTEGRE İŞ YÖNETİMİ ARAÇLARI

ENKA, faaliyetlerini daha verimli ve etkin şekilde 
yürütmek, ürün ve hizmetlerinin kalitesini güvence 
altına alabilmek için “E-Cloud” olarak adlandırdığı bulut 
bilişim sistemi altında entegre proje yönetimi ve icrası 
da dahil olmak üzere, kurum bünyesinde tasarlanmış ve 
geliştirilmiş olan yazılım araçlarını kullanmaktadır. Yazılım 
araçları; projenin kapsamına, bütçesine veya zamanına 
bağlı olmaksızın uygulanabilmektedir.

ÇİMTAŞ ÇELİK’TE KALİTE YÖNETİMİ

Çimtaş’ın sektöründe öncü olma hedefi, Çimtaş Yönetim 
Sistemleri’ni oluşturarak toplam 22 ulusal ve uluslararası 
sertifika sahibi olmayı beraberinde getirmiştir. Çimtaş 
Yönetim Sistemleri, tasarım ve mühendislik, iş sağlığı 
ve güvenliği, çevre, enerji ve bilgi güvenliği yönetim 
sistemlerini ve sertifikalarını yönetmek ve sürekliliğini 
sağlamak için oluşturulan sistemlerin bütünüdür.

HATANIN OLUŞMADAN ÖNLENMESI, 
OLUŞAN HATALARIN YERINDE 
TESPIT EDILMESI VE BIR SONRAKI 
OPERASYONA AKTARILMAMASI, 
ÇIMTAŞ YÖNETIM SISTEMLERI 
DAHILINDE, ÜRÜNÜN ÜRETIMINDEN 
TESLIMINE KADAR OLAN AŞAMALARDA 
KALITE GEREKLILIKLERININ VE 
MÜŞTERI MEMNUNIYETININ 
KARŞILANMASI IÇIN GEREKEN 
FAALIYETLERI GÜVENCE ALTINDA 
TUTMANIN EN ÖNEMLI UNSURLARIDIR.

Çimtaş

Çimtaş’ın sahip olduğu bütün yönetim sistemleri 
sertifikalarına https://www.cimtas.com/tr/hakkimizda/
certification-2-2/ adresinden ulaşılabilir. 

Çimtaş Çelik’te sürekli iyileştirmeyi temel alan yönetim 
sistemi dahilinde, yapılan her işte yenilikçi ve değişime 
istekli olma bakış açısı ile yalın üretim teknikleri 
uygulanmaktadır. Yalın, Çimtaş Çelik’te bir kültür olarak 
benimsenmiştir. Böylece, daha az kaynak harcayarak 
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daha fazla değer yaratmak, israfları önlemek amacıyla Hızlı 
Kaizen ve Takım Kaizenleri yapılmakta ve sürekli iyileşme 
sağlanmaktadır. 2018 yılında toplam 174 takım kaizeni 
gerçekleştirilmiştir. Farklı departmanlardan oluşturulan beyaz 
yakalı ekipleri ile de 44 Hızlı Kaizen gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 
çalışanların mevcut durumun iyileşmesine yönelik fikirlerini 
ortaya koymalarını sağlayan, gelen önerileri değerlendiren, 
uygun olanlarını uygulamaya alan ve ödüllendiren sistem 
olan Bireysel Öneri Sistemi (BÖS) sayesinde, 2018 yılında 
toplam 7.059 ÖS (Önce-Sonra) Kaizen yapılmıştır.

Malzeme, işçilik, ekipman, alan ve enerji verimliliği çalışmaları 
ile iş güvenliği, ergonomi, ürün akışı ve sistematik oluşturma 
konularında iyileşme sağlamak amacıyla, tüm imalat ve imalat 
harici alanlarda 5S, tüm makinelerde de Otonom Bakım 
sistemi uygulanmaktadır.

Tüm bu kapsamlarda yapılan gerek AR-GE projeleri gerekse 
iyileştirme çalışmaları, Kalite, İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve 
Enerji Yönetim Sistemleri başta olmak üzere, Çimtaş Çelik 
sistemlerinin tümüne hizmet etmektedir.

Çimtaş Kalite Politikası ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 
https://www.cimtas.com/tr/bolumler/kalite/kalite-ve-musteri-
memnuniyeti-politikasi/

ENKA ENERJİ’DE KALİTE YÖNETİMİ

Kalite, ENKA Enerji Santralleri Yönetim Sistemi’nde temel 
değerler arasındadır. 

ENKA Enerji bünyesinde bulunan santrallerde yürütülen 
kalite çalışmaları aynı zamanda, işletme ve bakım 
hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesini, zaman ve malzeme 
kaybının azaltılmasını, üretim, planlama ve çalışanların 
etkinliklerinin artırılmasını ve çalışma ortamının iyileştirilmesini 
sağlamaktadır. Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği, verimliliği 
ve sürdürülebilirliği santrallerde gerçekleştirilen rutin kalite 
denetimleri ile sağlanmaktadır.

ENKA ENERJI SANTRALLERI, 
KALITE YÖNETIM SISTEMI 
TÜRK STANDARTLARI 
ENSTITÜSÜ TARAFINDAN 
TS EN ISO 9001 STANDARTLARI 
DOĞRULTUSUNDA 
DENETLENEREK 
SERTIFIKALANDIRILMIŞTIR.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Kurumsal Kalite Politikası’nın ilk maddesinde de 
belirtildiği üzere, “Müşteri Odaklılık ve Geri Bildirim” 
ENKA’nın önceliğidir. Bu bakış açısı ile ENKA, müşteri 
memnuniyetini uzun ömürlü kılmayı ve müşterileri 
ile sürdürülebilir ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır. 
Müşterilerinin görüşlerine ve beklentilerine önem 
vermeye, henüz ilgili iş kontratı imzalanmadan başlayan 
ENKA, proje gereksinimlerini ve bu gereksinimlerin 
yerine getirilip getirilmediğinin takibini mümkün kılacak 
göstergeleri müşterileriyle birlikte belirlemektedir.

PROJE SÜRECINDE    
ORTAYA KONULAN KALITE 
PERFORMANSI ILE ILGILI 
MÜŞTERILERINE DÜZENLI 
BILGI AKIŞI SAĞLAYAN 
ENKA, TESLIM EDILEN 
ÜRÜNÜN KALITESINE 
ILIŞKIN EN UFAK SORU 
IŞARETI OLUŞMAMASINI 
AMAÇLAMAKTADIR.

Ayrıca, müşterilerinden gelebilecek soru, öneri ve 
fikirleri değerlendirmek amacıyla ilgili birimlerini hemen 
harekete geçirerek, müşterilerinin sorularına en kısa 
zamanda cevap vermeye özen göstermektedir.

ENKA, müşteri odaklı çalışma anlayışı doğrultusunda, 
tamamladığı projelerden sonra gerçekleştirdiği “müşteri 
memnuniyeti anketleri” uygulamasını en önemli paydaş 
geri bildirim mekanizmalarından biri olarak görmekte, 
anket sonuçlarını; süreç performans iyileştirmesi, 
sistem güncelleme çalışmaları ve aksiyon planlarının 
oluşturulması süreçlerinde önemli bir veri olarak 
değerlendirmektedir.

ENKA’nın tamamladığı ya da devam etmekte olduğu 
projelerin ülkelere göre dağılımı yandaki grafikte 
sunulmaktadır. 25 projeden daha az sayıda çalışılan 
ülkeler “Diğer” kategorisinde toplanmıştır. ENKA 
çalışmaya başladığı her bölgede müşteri odaklı yaklaşımı 
ve iş kalitesiyle sağlam temeller atmayı başarmış ve uzun 
vadede sürdürülebilir müşteri ilişkileri kurmuştur.

ENKA İNŞAAT PROJELERİNİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

172

64

33

40

28

60
124

RUSYA TÜRKİYE KAZAKİSTAN LİBYA

IRAK DİĞERSUUDİ ARABİSTAN

Projelerin bir bütün olarak değerlendirilmesine ek olarak, 
müşterilerinin projenin farklı iş kalemleriyle ilgili beklenti 
ve görüşlerini daha net değerlendirebilmek isteyen 
ENKA, bu konu ile ilgili “Müşteri Memnuniyetini İzleme” 
prosedürü uygulamaktadır. 

Raporlama dönemi içerisinde müşteriler tarafından 
tamamlanan bir anket bulunmamaktadır ve müşteriler 
tarafından diğer kanallarla herhangi bir şikâyet 
bildirilmemiştir.

Ağırlıklı olarak projelerin tamamlanma aşamasında 
uygulanan bu prosedürün, önümüzdeki dönemlerde 
projelerin birden çok aşamasında uygulanması ve gerekli 
görülen iyileştirmelerin henüz proje devam ederken 
gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla müşterilerin işi maksimum 
memnuniyet ile teslim almaları hedeflenmektedir. 

Müşteri ve tüm paydaşlara ait verilerin güvenliği, karşılıklı 
güvene dayanan paydaş ilişkileri açısından büyük bir önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda, Merkez Kalite ve Merkez Bilgi 
Teknolojileri departmanları yönetiminde, “ISO 27001 - 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” belgelendirme çalışması 
başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında yer alan ilgili standart 
gereksinimleri doğrultusunda, yönetim politikaları ve 
prosedürleri hazırlanmış ve Bilgi Teknolojileri altyapısı revize 
edilmiştir. Bununla birlikte, bilgi güvenliği kapsamında 
tetkikler gerçekleştirilmiş, risk analizleri oluşturulmuş ve 
iyileştirme alanları belirlenmiştir. 

ÇİMTAŞ

Çimtaş Çelik, müşteri memnuniyetini ölçme yöntemlerini 
tanımlamak, sonuçları değerlendirmek, şikâyet ve 
memnuniyetlerde izlenecek süreci tanımlamak, şikâyete 
sebebiyet veren kök nedenleri ve düzeltici faaliyetleri 
belirlemek amacıyla 2014 yılında ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ni tüm şartlarıyla 
uyguladığını belgelendirmiş ve tüm grup şirketleri 
arasında sistemi uygulamaya başlayan ilk şirket olmuştur. 

Çimtaş Çelik’te müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerini 
yönetmedeki temel ilkeler, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, 
objektiflik, gizlilik, müşteri odaklı yaklaşım, hesap 
verebilirlik ve sürekli iyileştirme olarak benimsenmiştir.

Çimtaş Çelik’in yanı sıra, Cimtas Boru, Çimtaş Hassas 
İşleme ve Cimtas Ningbo şirketleri de Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir.

ENKA SYSTEMS

ENKA Systems, ”Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” politikası 
uygulamaktadır. Yazılım sektörünün, aynı zamanda bir 
hizmet sektörü olduğunun bilincinde olarak, ürünlerini 
kullanan müşterilerin, bu ürünlerden tam anlamıyla fayda 
sağlaması için uçtan uca hizmet sunabilecek bir yapılanma 
geliştirmiştir. Bu kapsamda şirket, ürünlerinin tüm yaşam 
döngüsü süresince müşterilerine destek sağlamakta ve 
müşterilerden geri bildirim toplamaktadır.

2018 yılında ENKA grup şirketleri bünyelerinde yapılan 
Müşteri Memnuniyet Anketi sonuçları aşağıdaki gibidir.

ENKA GRUP 
ŞİRKETLERİ*

ENKA GRUP ŞİRKETLERİ MÜŞTERİ 
MEMNUNİYET ORANLARI (%)

CCI 90

ENKA TC 96,6

ENKA Vakıf 99,5

MKH 80

Mosenka 100

OMKH 90

Pazarlama 90

Cimtas Ningbo 92

Cimtas Boru 95

Çimtaş Çelik 86

*ENKA Enerji Yap-İşlet Kanunu kapsamında işletilmekte olduğundan müşteri 
memnuniyet anketi yapmamaktadır.
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Özellikle Endüstri 4.0 teknolojileri konusunda 
küresel bir lider olan ve 1992 yılından bu 
yana Türkiye’de faaliyet gösteren Honeywell 
ile ENKA’nın çok eskilere dayanan ve birçok 
başarılı proje ile perçinlenen bir bağı olduğuna 
inanıyoruz.  Endüstriyel otomasyon ve bina 
yönetim sistemleri,  verimlilik ve güvenlik 
uygulamaları gibi pek çok alanda ENKA 
tarafından gerçekleştirilmiş olan projelere değer 
kattığımız için gurur duyuyoruz. Honeywell 
ve ENKA sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp 
örneğin Irak West Qurna veya Najybia gibi 
elektrik santrallerinden, Rusya Sakhalin OPF 
Petrol İşleme Tesislerine veya Kazakistan 
Esentai Park projesine kadar dünyanın çok farklı 
coğrafyalarında büyük başarılara imza attılar. Bu 
iş birliğinin endüstri 4.0 çağında da güçlenerek 
devam edeceğine inanıyoruz.

ENKA’nın sürdürülebilirlik konusundaki 
taahhüdünü ve buna bağlı olarak attığı 
adımları büyük bir beğeni ve ilgiyle takip 
ediyoruz. Özellikle gelecek nesillere ve üzerinde 
yaşadığımız dünyaya olan borcumuz göz önüne 
alındığında bu konuda atılan adımlar çok değerli 
ve ENKA diğer konularda olduğu gibi kurumsal 
sürdürülebilirlik yönetimi konusunda da tüm 
paydaşlarına ve topluma örnek oluyor. ENKA’nın 
sürdürülebilirlik yönetim modelinde nitelikli 
eğitimden, cinsiyet eşitliğine, temiz sudan 
iklim eylemine kadar çok geniş bir yelpazede 
Birleşmiş Milletler Hedeflerini desteklemesi, bu 
modeli ayrıca değerli ve izlenebilir kılmaktadır. 
Bununla birlikte FTSE Russell (FTSE International 
Limited ve Frank Russell Company), ENKA 
İnşaat’ın FTSE4Good kriterlerine göre bağımsız 
olarak değerlendirildiğini ve FTSE4Good Endeks 
Serisi’nde yer alma şartlarını yerine getirdiğini 
onaylamaktadır. Bu bağımsız denetim ENKA’nın 
konuya ne kadar ciddi yaklaştığını ve kurumsal 
kültürünün bir parçası olarak benimsediğini 
kanıtlamaktadır.

“ENKA KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
YÖNETİMİ KONUSUNDA DA TÜM PAYDAŞLARINA 
VE TOPLUMA ÖRNEK OLUYOR.”

ENKA’nın sürdürülebilirlik taahhüdünü çok 
önemli buluyorum. Kanımca ENKA gibi lider 
şirketlerin tutum ve uygulamalarıyla diğer 
şirketlere ve topluma örnek olma sorumlulukları 
da bulunmaktadır. Özellikle enerji verimliliği 
konusunda çok büyük bir bilgi birikimine sahip 
olan ve sürekli olarak yeni teknolojiler geliştiren 
bir şirket olarak Honeywell de paydaşlarıyla 
sürdürülebilirlik gibi ortak değerlere ve yüksek 
standartlara sahip olma konusuna büyük önem 
vermektedir. Bu bağlamda ENKA’nın bir paydaşı 
olmaktan büyük mutluluk duyuyor ve ENKA’nın 
özellikle sürdürülebilirlik konusundaki kararlı 
duruşunu büyük bir beğeniyle takip ediyoruz. 
ENKA ve Honeywell ilişkisinde olduğu gibi, 
tüm firmaların paydaşlarıyla ortak değerleri 
benimseme ve buna bağlı olarak yüksek 
standartları iş ilişkilerinde de geçerli kılmaları 
halinde, ENKA’nın sürdürülebilirlik yönetimi gibi 
en iyi uygulamaların halka halka genişleyerek 
tüm paydaşlara ve sonucunda tüm topluma 
yayılacağına içtenlikle inanıyoruz.

1957’den geleceğe uzanan kurumsal 
mirasıyla birlikte daha çok karmaşık tasarım ve 
mühendislik çalışmalarının yapıldığı ve risklerin 
bulunduğu projelere odaklanma felsefesiyle 
ENKA ülkemizden doğan en önemli küresel 
markalardan biridir. ENKA’nın sadece ana faaliyet 
konusu olan mühendislik ve inşaat, enerji 
üretimi ve gayrimenkul yönetimi gibi konularda 
değil, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk modelleri konusunda da 
Dünyanın lider markaları arasında olduğunu 
düşünüyoruz.

Selçuk Şandan 
Honeywell Türkiye ve Orta Asya 
Bölgesi Kurumsal İletişim Müdürü

ENKA’NIN SÜRDÜRÜLEBILIRLIK YÖNETIM MODELINDE NITELIKLI 
EĞITIMDEN, CINSIYET EŞITLIĞINE, TEMIZ SUDAN IKLIM 
EYLEMINE KADAR ÇOK GENIŞ BIR YELPAZEDE BIRLEŞMIŞ 
MILLETLER HEDEFLERINI DESTEKLEMESI, BU MODELI AYRICA 
DEĞERLI VE IZLENEBILIR KILMAKTADIR.

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ



İNOVASYON VE AR-GE ÇALIŞMALARI

ENKA, standartlara uygun, güvenli, yüksek kaliteli ve 
uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak ve inşa etmek 
misyonu ve dünya genelinde hizmet veren mühendislik 
ve inşaat firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan 
biri olmak vizyonu ile faaliyet göstermektedir. Şirket, 
bünyesinde kurulu Tasarım Merkezi ile en karmaşık 
inşaat tasarım ihtiyaçlarını çözme çalışmaları da dahil 
olmak üzere, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve 
projeleri en verimli şekilde tasarlamak için araştırma 
ve geliştirme çalışmaları yürütmekte, üniversiteler ile iş 
birlikleri gerçekleştirmekte, yeni üretim teknolojilerinin 
tasarımlarını takip etmekte ve çeşitli disiplinlerin farklı 
coğrafyalarda bulunabilecek sanal ortamlarda iş birliği 
halinde çalışmalarına imkân sağlayan en ileri ve güncel 
teknolojileri kullanmaktadır.

Tasarım ve mühendislik faaliyetlerinde sunduğu kalite 
ile dahil olduğu tüm projelerde, tasarım ve mühendislik 
hizmetlerini en üst düzeyde sağlamayı başarmış ve bu 
alanda yeteneklerini sürekli geliştirmek için inovasyon 
çalışmalarına her zaman değer vermiştir. 

Yıllardır süregelen tasarım ve inovasyon kültürünü 
sürdürmek ve tecrübeli kadrosuyla yürüttüğü tasarım ve 
mühendislik faaliyetlerini daha geniş bir organizasyon 
altında toplamak isteyen ENKA, 2016 yılında Merkez 
Ofis’te ENKA Tasarım Merkezi’ni kurmuş ve T.C. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Tasarım Merkezi 
unvanına layık görülen ilk Türk inşaat firması olmuştur.

ENKA Tasarım Merkezi’nde, üç 
farklı alanda faaliyet gösteren 
ENKA Mühendislik Grupları 
bulunmaktadır:

• Enerji Mühendisliği 
Tasarım Grubu

• Inşaat Mühendisliği 
Tasarım Grubu

• Mimari Proje Tasarım Grubu

3- LEED Green Associate Sertifikası

Çevre dostu binaların daha az enerji ve su tükettiği, 
daha az sera gazı emisyonuna neden olduğu, bina 
kullanıcılarına daha konforlu ve keyifli bir ortam sunduğu 
ve daha düşük işletme maliyetleri sayesinde ekonomik 
tasarruf sağladığı bilinmektedir. Günümüze kadar 
tamamladığı projelerin yirmiye yakını çeşitli yeşil bina 
sertifikaları ile ödüllendirilmiş olan ENKA, bu alanda 
gerçekleştirdiği projelerde uluslararası standardı korumak 
ve yeşil bina kriterlerini karşılayacak inovatif tasarım 
çalışmalarının sayısını artırmak amacıyla Tasarım Merkezi 
çalışanlarının çevre dostu binalar konusunda mesleki 
gelişimlerini desteklemektedir. 2018 yılı içerisinde, 
Tasarım Merkezi çalışanlarından 7 kişi, Amerikan Yeşil 
Binalar Konseyi tarafından verilen LEED GA (Green 
Associate) sertifikasını, 5 kişi de bu sertifikaların ikinci 
aşaması olan LEED AP (Accredited Professional) 
sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

4- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasyonu

Bir kurumda yürütülen inovasyon ve AR-GE çalışmalarının 
kalitesinin, o kurumun kurumsal hafızasının zenginliği ile 
yakından ilişkili olduğuna inanan ENKA, çatısı altında 
üretilen bilgilerin gizlilik, bütünlük ve ulaşılabilirliğini 
sağlayarak, yenilikçi fikirlere sağlam temeller oluşturmak 
amacı ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi’ne 
geçiş çalışmalarını başlatmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 
planlanan fiziksel ve yazılım temelli iyileştirme 
faaliyetlerinin büyük bir bölümü 2018 yılı içerisinde 
tamamlanmış, politika ve prosedürler oluşturulmuş 
ve altyapı yatırımları gerçekleştirilmiştir. Devam eden 
iyileştirme çalışmalarının tamamlanması ve üçüncü taraf 
belgelendirme denetiminin gerçekleştirilmesi ile birlikte, 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne geçiş süreci 
2019 yılında tamamlanacaktır.

ÇİMTAŞ’TA İNOVASYON VE AR-GE

AR-GE merkezi olarak 2. yılını dolduran Çimtaş Çelik, 
AR-GE ve inovasyonda öncülük hedefi ile 2018 yılı 
içerisinde 2’si TÜBİTAK olmak üzere toplam 22 projeye 
ve 3 patent çalışmasına imza atmıştır. Cimtas Boru ise 
2018’de AR-GE merkezi olarak ilk yılını tamamlarken, 24 
AR-GE projesini başarıyla sonuçlandırmış ve Çimtaş’ın ilk 
AB destekli (ITEA3) projesi olan “PIANiSM7”i başlatmıştır. 
Diğer yandan Çimtaş Hassas İşleme 2018 yılı AR-GE 
çalışmaları kapsamında, 1’i Kalkınma Bakanlığı ve 3’ü 
TÜBİTAK destekli toplam 4 proje geliştirmiştir.

7 https://www.enka.com/cimtas-pipe-is-one-of-the-partners-in-the-
pianism-project/ İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü

Tasarım Merkezi, 101’i tasarımcı olmak üzere toplam 
147 kişilik kadrosuyla şirkette önemli bir yere sahiptir. 
Altyapı, üstyapı ve endüstriyel yapı projelerinde yeni 
arz edilecek tüm tasarım projelerinin genel tasarım, 
geliştirme, inovasyon ve mühendislik çalışmalarında teklif 
aşamasından uygulama safhasına kadar geçen sürecin 
ve üretim süreçlerinde iyileştirme ve verimliliği artırmaya 
yönelik çalışmaların yönetimini üstlenmektedir.

ENKA, şirket bünyesinde yürütülen inovasyon ve AR-GE 
çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak için dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip etmekte ve şirket yönetim 
sistemlerinin geliştirilmesi konusunda önemli çaba 
göstermektedir. Bu doğrultuda, 2018 yılında inovasyon 
ve AR-GE çalışmalarına daha uygun bir ortam hazırlamak 
amacı ile aşağıda belirtilen sistem geliştirme çalışmalarını 
gerçekleştirilmiştir:

1- ASME R-Damga Sertifikasyonu

ENKA, kazan ve basınçlı kaplara yönelik gerçekleştirdiği 
tasarım, imalat ve montaj faaliyetlerinin, ASME Kazan 
ve Basınçlı Kaplar Yönetmeliklerine uygun olduğunu 
gösteren uluslararası belgelendirme çalışmalarını 
2013 yılında başarı ile tamamlamış, bugüne kadar 
elde ettiği deneyimi bir adım öteye taşıyarak kazan ve 
basınçlı kapların onarılmasına ilişkin çalışmaları da hayata 
geçirmeye karar vermiştir. Hem mevcut sisteminin güncel 
tasarım ve saha uygulamalarına uyumunu artırmak, 
hem de yenilikçi yöntemler geliştirilmesine uygun bir 
zemin hazırlamak amacı ile ASME R-Damga sertifikasyon 
çalışmalarını başlatmıştır. Bu doğrultuda, tasarım, üretim 
ve imalat kontrol süreçleri ASME tarafından 2017 yılında 
yayınlanan güncel standartlara göre revize edilmiştir. 
ASME R-Damga sertifikasyon süreci, 2019 yılının ilk 
çeyreğinde gerçekleştirilecek üçüncü taraf belgelendirme 
denetimi ile tamamlanacaktır.

2- Personel Teşvik ve Ödüllendirme Sistemi

İnovasyon ve AR-GE çalışmalarının başarılı bir 
şekilde yürütülebilmesi için bilimsel araştırmaların 
desteklenmesinin kaçınılmaz olduğunun bilincinde olan 
ENKA, çalışanlarının lisansüstü eğitim ve akademik yayın 
çalışmalarını desteklemek amacıyla Personel Teşvik 
ve Ödüllendirme Sistemini geliştirmiştir. Bu sistemle 
ENKA çalışanları, lisansüstü eğitimlerine herhangi bir 
hak kaybına uğramadan devam edebilecekleri gibi, 
çeşitli teşvik ve ödüllerle desteklenerek inovasyon ve 
AR-GE çalışmalarını, fikirlerini ve buluş önerilerini güncel 
bilimsel gelişmelerin ışığında yürütebilecektir. Teşvik 
ve ödüllendirme sistemi 2019 yılının ilk çeyreğinde 
faaliyete geçirilerek çalışanlardan başvurular alınmaya 
başlanacaktır.
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ENKA SYSTEMS’DA İNOVASYON VE AR-GE

INŞAAT SEKTÖRÜNE YÖNELIK TEKNOLOJILER GELIŞTIREN, INOVATIF 
FIKIRLERI GERÇEK HAYATTA UYGULANABILIR ÜRÜNLER HALINE GETIREN 
VE AR-GE FAALIYETLERI YÜRÜTEN TEKNOLOJI VE YAZILIM ŞIRKETI 
ENKA SYSTEMS, 2018 YILINDA AR-GE PROJELERI ILE YENI ÜRÜNLER 
GELIŞTIRMEYE VE VAR OLAN YAZILIMLARA YENI ÖZELLIKLER EKLEMEYE 
DEVAM ETMIŞTIR.

ENKA Systems tarafından 
geliştirilen yazılımlar;

• Doküman Yönetim Sistemi 
(EDMS)

• Satın Alma Yönetim Sistemi 
(EGPS)

• Ekipman Yönetim Sistemi 
(EGEM)

• Iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi (EHSE)

• Insan Kaynakları Yönetim 
Sistemi (EGHR)

• Tedarikçi Yönetim Sistemi 
(EGVN)

ENKA Systems yüksek lisans ve doktora çalışmalarına 
devam eden AR-GE/Tasarım Merkezi çalışanlarına, 
AR-GE/Tasarım Merkezi faaliyetleriyle uyumluluğu da 
göz önünde bulundurarak ders saatlerinde ücretli izin 
vermektedir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora çalışmalarının 
başarıyla tamamlanması durumunda, çalışanlar 
ödüllendirilmektedir. 

ENKA Systems’da ana faaliyet alanları ve projelerle 
örtüşen konular başta olmak üzere, yeni teknolojilerin ve 
trendlerin izlenmesi amacıyla, çalışanların konferans ve 
sempozyumlara katılmaları desteklenmekte; bu sayede 
teknolojik gelişmelerin kurum kültürü haline gelmesi 
sağlanmaktadır. Çalışanlar tarafından önerilen ve bir sonraki 
proje değerlendirme döneminde gerçekleştirilmesine karar 
verilen proje fikirleri teşvik edilmektedir.

Bu kapsamda, öz kaynak ile gerçekleştirilmesine karar 
verilen, kamu kaynağı (TÜBİTAK vb.) alınan ve 
AB tarafından fonlanan projeler için fikir sahibi çalışanlar 
değişik oranlarda ödüllendirilmektedir.

Bunlara ek olarak, bu projelerin başarıyla sonuçlanması 
durumunda, proje ekibinin yanı sıra AR-GE/Tasarım 
projelerinin yan çıktılarından biri olan patent alımının 
özendirilmesi amacıyla, ulusal, uluslararası ve üçlü 
patent başvuruları ve tescilleri de değişik oranlarda 
ödüllendirilmektedir.

SORUMLU ŞİRKET HEDEF 2018 PERFORMANSI

ENKA GRUBU

Projelerimize malzeme sağlayan ve 
ENKA’nın çalıştığı 3. şahıs denetleme 

kuruluşları tarafından denetlenen 
tedarikçi firmaların %10’unu Çevre, Etik, 

İnsan Hakları, Sosyal Uygunluk ve İş 
Güvenliği konularında denetleyeceğiz. 

2018 yılında çalışılan tedarikçilerin %9,82’si Etik, İnsan 
Hakları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, İSG, Çevresel 

ve Sosyal konularda değerlendirildi.

Tedarikçilerin %1’inde sürdürülebilirlik denetimi 
gerçekleştirildi.

2027 yılına kadar Etik ve İnsan Hakları 
eğitimi almış beyaz yakalı çalışan 
oranını %100’e, mavi yakalı çalışan 

oranını %90’a ulaştırmayı hedefliyoruz.

Uluslararası etik kuralları ve insan hakları 
kavramlarını baz alarak oluşturulan Davranış Kuralları 

ve Tedarikçi Davranış Kuralları bütün çalışanlara ve 
tedarikçilere 4 dilde yayınlanmaktadır. Ek olarak 

2018’de Etik ve İnsan Hakları konusunda çalışanların 
%7’sine özel eğitim verilmiştir.

Ayrıca beyaz yakalı çalışanların %7,14’ü (332/4648) 
çalışma hayatında etik ve insan hakları eğitimi 

almıştır.

Müşteri memnuniyet oranımızı, bütün 
grup şirketlerinde 2027 yılına kadar %95 

oranına çıkarmayı hedefliyoruz.

2017 yılında grup şirketlerinde ortalama %81,3 olan 
müşteri memnuniyet oranı 2018 yılında %91,91 olarak 

gerçekleşmiştir.

Her yıl, tüm projelerde ve iştiraklerde, 
yolsuzluk ve rüşvetle mücadele 

konusunda en az 1 denetim 
gerçekleştirmek.

Projelerin tamamında 1 denetim gerçekleştirildi.

İştiraklerin %7,1’i denetlendi.

ENKA OKULLARI

ENKA Okulları’nda tüm öğrencilerimizin 
her yıl en az 1 sosyal sorumluluk 

projesine katılmalarını hedefliyoruz.
%100

“ENKA Okulları Sürdürülebilirlik 
Buluşmaları”nın kapsamını genişleterek 

devam ettireceğiz.
Sağlandı

Sürdürülebililik bilincini 
artırmak amacıyla ENKA Okulları 

öğretmenlerimizle ortak çalışmalar 
yapmaya devam edeceğiz.

Sağlandı

ENKA VAKFI
ENKA Okulları spor ve sanat dallarında 

ulusal ve uluslararası yarışmalarda 
dereceler almayı hedefliyoruz.

Sağlandı

2027 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ
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