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ENKA’DA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ
ENKA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ YAKLAŞIMI İLE DÜNYANIN PEK ÇOK FARKLI YERİNDE VE 
MÜHENDİSLİK, İNŞAAT, ENERJİ, GAYRİMENKUL VE TİCARET GİBİ FARKLI SEKTÖRLERDE YÜRÜTTÜĞÜ 
FAALİYETLERİNDE YARATTIĞI SOSYAL, ÇEVRESEL VE EKONOMİK ETKİLERİNİ SORUMLU, ETKİLİ VE 
ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YÖNETMEKTEDİR.  

Bu doğrultuda ENKA 2017 yılında, global alanda 
en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan, 
şirketlere, strateji ve operasyonlarını; insan hakları, 
çalışan hakları, çevreyi koruma ve yolsuzlukla 
mücadele çerçevesindeki evrensel prensiplere 
uyumlu hale getirmeleri ve toplumsal hedeflere 
ulaşılmasına yönelik aksiyon almaları için çağrı 
yapan, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin (UNGC) imzacısı olmuştur.

Sürdürülebilirliğin, şirketin iş stratejilerine entegre 
edilmesi ve bu doğrultuda planlanan aksiyonlara 
öncülük etmesi amacıyla ENKA Genel Müdürü 
ve İcra Kurulu Başkanı liderliğinde 2017 yılında 
oluşturulan ve ENKA’nın tüm ana fonksiyonlarını 
temsil eden ENKA Merkez Ofis ve iştiraklerdeki 
farklı birim ve departmanlardaki yöneticilerden 
oluşan ENKA Sürdürülebilirlik Komitesi, 2019 
yılında faaliyetlerine, sürdürülebilirlik stratejisinin 
gözden geçirilmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerinin 
ve uygulamalarının her düzeyde sahiplenilmesi ve 
performansın takip edilmesi çalışmalarıyla devam 
etmiştir. 

Düzenli aralıklarla gerçekleşen ENKA 
Sürdürülebilirlik Komitesi toplantılarına geniş 
katılım sağlanmakta ve tüm iştiraklere ve 
departmanlara eşit katılım ve söz hakkı sağlayan 
bir diyalog ortamı sunulmaktadır. 2019 yılında 
Sürdürülebilirlik Komitesi, standart uygulamalarına 
devam etmenin yanı sıra, sürdürülebilirlik 
önceliklerinin belirlenmesi için yapılan analiz 
çalışmasına katkı sağlamıştır. 

2018 yılında kurulan Sürdürülebilirlik Departmanı, 
sürdürülebilirliğin bir yönetim sistemi olarak 
uygulanması ve dolayısıyla ENKA ve iştiraklerinde 
sürdürülebilirlik yaklaşımının, çalışanların iş 
mekanizmalarına dahil edilmeye, kurum kültürü 
ve iş stratejilerinin bir parçası olmaya devam 
etmesi için faaliyetlerini 2019 yılı boyunca devam 
ettirmiş ve sürdürülebilirlik performans gösterge ve 
hedeflerini yakından takip etmiştir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

MERKEZİ İSTANBUL’DA BULUNAN ÖNCÜ VE KÜRESEL BİR ŞİRKET 
OLARAK, FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ TÜM SEKTÖRLERDE 

YÜKSEK KALİTEDE ÜRÜN VE HİZMETLER SUNARIZ.
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GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER İLE ÜLKELERİN KALKINMASINA VE 
REFAHINA KATKI SAĞLAR; YAPTIĞIMIZ İŞLERDE İŞ GÜVENLİĞİNİ, 
KALİTEYİ VE UYGUN MALİYETİ ÖN PLANA KOYARAK GÜVENİLİRLİĞİ 
SAĞLARIZ.

TÜRKİYE’DE VE YURT DIŞINDA BİNLERCE İNSANA İSTİHDAM VE YEREL 
EKONOMİLERE KATKI SAĞLARIZ. BÖLGE İHTİYAÇLARINA DESTEK OLARAK 
YEREL SOSYO-EKONOMİK KALKINMAYA KATKIDA BULUNURUZ.

FAALİYETLERİMİZİN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİNİ ÖLÇER 
VE DEĞERLENDİRİRİZ; OLUMSUZ ETKİLERİMİZİ AZALTMAYA 
YÖNELİK SÜREÇLERİMİZİ İYİLEŞTİRİRİZ.

PAYDAŞ KATILIMINA ÖNEM VERİRİZ. KAPSAYICI STRATEJİMİZ, 
PAYDAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİNİ DİKKATE ALDIĞI GİBİ,

RİSKLERİMİZİ AZALTIR VE UZUN DÖNEMLİ VE KALICI 
İLİŞKİLER KURMAMIZA YARDIMCI OLUR.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK MÜCADELEYE DESTEK OLUR, DOĞAL 
KAYNAKLARIN KORUNMASINA ÖZEN GÖSTERİRİZ.

ÇALIŞTIĞIMIZ TÜM COĞRAFYALARDA İNSAN HAKLARINA SAYGI 
GÖSTERİR, HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA KARŞI ÇIKAR, FIRSAT EŞİTLİĞİNİ 
TEŞVİK EDERİZ VE İŞ ORTAKLARIMIZDAN DA AYNI HASSASİYETİ 
BEKLERİZ.

EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPORA YATIRIM YAPARAK 
YENİ NESİLLERİN GELİŞİMİNE DESTEK OLURUZ.

İŞİMİZİ ETİK, ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR BİR KURUMSAL YÖNETİM
ANLAYIŞIYLA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VİZYONUYLA YÜRÜTÜRÜZ.

EN ÖNCELİKLİ PAYDAŞIMIZ OLAN ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIK 
VE GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAMANIN YANI SIRA ONLARA ADİL 
VE KATILIMCI BİR ÇALIŞMA ORTAMI SUNAR, GELİŞİMLERİNE 

YATIRIM YAPARIZ.
7

9

2018 yılında ENKA’nın sürdürülebilirlik stratejisi, 
öncelikleri, risk ve fırsatları, etki alanları ve paydaş 
geri bildirimleri göz önünde bulundurularak ENKA 
2027 Sürdürülebilirlik Hedefleri belirlenmiştir. 
Hedefler karşısındaki 2019 yılı performansı, 
bu raporun her ilgili bölümünün sonunda yer 
almaktadır.
 www.enka.com/sustainability/tr/surdurulebilirlik-

hedefleri/ 

GRI 102-11, 102-12 GRI 102-11, 102-16

http://www.enka.com/sustainability/tr/surdurulebilirlik-hedefleri/
http://www.enka.com/sustainability/tr/surdurulebilirlik-hedefleri/


ENKA 2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU30 İŞİ İYİ VE DOĞRU YAPMAK 31

ÇEVRESEL ETKİYİ AZALTMAK

ENKA,

  Çevresel etkisini ölçer, raporlar, hedefler koyar 
ve iyileştirir, 

  Karbon ve su ayak izini azaltmak ve enerji 
verimliliği sağlamak üzere iyileştirmeler yapar, 
 
  Çevre dostu bina çözümleri geliştirir ve uygular, 

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

TOPLUMU KALKINDIRMAK

ENKA,

 Gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı yatırımları ile yerel 
toplumların refahına ve kalkınmasına katkı sağlar, 

 Tüm dünyada faaliyet gösterdiği bölgelerde mühendislik 
mesleğinin gelişimine katkıda bulunur,

 Okullarında sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırarak 
sorumlu bir neslin gelişimine destek olur,

 Eğitim, kültür, sanat ve spora yatırım yapar.

ÇALIŞANA DEĞER VERMEK

ENKA,

 Çalışanlarının ve taşeronlarının çalışanlarının 
sağlığını korur, güvenliğini sağlar, 

 
 Çalışan bağlılığının artırılması ve çalışanlarının 

karar mekanizmalarına daha aktif bir 
şekilde katılımı için çalışır, 

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

  
 Çalışanlarında sürdürülebilirlik bilinci 

yaratmak için çalışır.

İŞİ İYİ VE DOĞRU YAPMAK

ENKA,

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

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

 Sorumlu tedarik zinciri yönetimi çerçevesinde iş 
ortaklarını, taşeronlarını ve tedarikçilerini teşvik eder, eğitir, 
denetler ve iyileştirir, 

 Bayilerinde ve müşterilerinde de sürdürülebilirlik bilinci 
yaratmak için çalışır, tüm paydaşlarına sürdürülebilirlik 
kapsamında liderlik yapar, 

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

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
STRATEJİSİ

ENKA’NIN ETKİ ALANLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN 
ENKA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİNİN 4 TEMEL AYAĞI BULUNMAKTADIR. 

GRI 102-11 GRI 102-11
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ÜYELİKLERİMİZ
ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTTA SÜREKLİ GELİŞMENİN VE İLERLEMENİN, FAKLI PAYDAŞ 
GRUPLARIYLA BİRLİKTE SORUMLULUK ALMAK VE ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK İLE MÜMKÜN OLDUĞUNA 
İNANAN ENKA, ÇEŞİTLİ DERNEK, ENSTİTÜ, BİRLİK VE SEKTÖREL ORGANİZASYONLARA ÜYE OLMAKTA 
VE ÇALIŞMA GRUPLARINDA YER ALMAKTADIR. 

ENKA, 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’ne (SKD 
Türkiye) olan üyeliğini devam ettirmektedir. Bununla 
birlikte, 2017 yılından beri ENKA, sürekli olarak 
etkileşimde bulunduğu, kurumlarda etik ve uyum kültürü 
oluşturulması, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konularında 
Türkiye’nin en etkin sivil toplum kuruluşu olan Etik ve 
İtibar Derneği’nin (TEİD) kurumsal üyeleri arasında yer 
almaktadır.

2019 yılı içerisinde ENKA, mevcut üyeliklerine bir yenisini 
ekleyerek; üye şirketlerinin ve şirket çalışanlarının 
toplumsal sorunlar hakkında farkındalığını artıran ve üye 
şirketlerinin gönüllülük programlarına katkı sağlayan Özel 
Sektör Gönüllüleri Derneği’ne (ÖSGD) üye olmuştur. 

ENKA 2019 yılı itibarıyla, 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’na katılmıştır.

ENKA, 2019 yılında TEİD’in iş hayatında yaşanan din, dil, 
ırk, cinsiyet, kuşak ve eğitim farklarından kaynaklanan 
sorunlar ve bu sorunların nasıl aşılabileceği konusunda 
çalışmalar yürütmek için oluşturduğu Çeşitlilik ve 
Kapsayıcılık Çalışma Grubu’na katılmıştır.  

ENKA 2017 yılından beri imzacısı olduğu Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkerler Sözleşmesi’nin (UN Global 
Compact – UNGC) Türkiye ağında UN Global Compact 
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu’na 2019 
yılında dahil olmuştur. Bu Çalışma Grubu, UNGC’nin 
Türkiye’deki imzacılarının “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” 
konusunda; faaliyetlerinde ve değer zincirlerinde 
fark yaratmasını sağlayacak politika ve uygulama 
geliştirmelerine katkı sağlamak, kamu, sivil toplum ve 
özel sektör iş birliği ile farklı sektörlerde farkındalığın 
arttırılmasını sağlayarak iş dünyasının bu konuyu 
benimsemesi üzerine çalışmalar yürütmek üzere 
planlanmıştır.

Çalışma grupları hakkında ayrıntılı bilgi: 
 www.tusiad.org/tr/cevre-iklim-degisikligi-cg
 www. tusiad.org/tr/toplumsal-cinsiyet-esitligi-cg
 www.teid.org/calisma-gruplari/ 

ENKA, TÜSİAD’ın Türkiye’de toplumsal yapının gelişimi için kadınların eğitim, çalışma 
hayatı ve siyasete eşit katılımlarının önündeki engelleri tespit etmek, farkındalığı 
artırmak ve çözüm önerileri getirmek yönünde çalışmalar yürüten Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Çalışma Grubu’na da dahil olmuştur.

ENKA İNŞAAT VE İŞTİRAKLERİNİN ÜYELİKLERİ 

ENKA İNŞAAT’IN KAYITLI OLDUĞU 
ORGANİZASYONLAR

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

Büyük Britanya İş Güvenliği Konseyi

ENKA İNŞAAT’IN SERTİFİKASINA 
SAHİP OLDUĞU ORGANİZASYONLAR

Amerikan Makine Mühendisleri Birliği
İngiliz Standartları Enstitüsü

TÜV NORD 

ENKA İNŞAAT’IN TÜRKİYE’DE ÜYESİ OLDUĞU 
ORGANİZASYONLAR

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
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)

ENKA PAZARLAMA’NIN ÜYESİ OLDUĞU 
ORGANİZASYONLAR

Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği 
(İMDER)

Türkiye İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları 
Derneği (İSDER)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

İstanbul Ticaret Odası

ENKA VAKFI’NIN ÜYESİ OLDUĞU 
ORGANİZASYONLAR

Tüsev 3. Sektör Vakfı
Deniz Temiz Derneği

Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği (AKOB)

ENKA ENERJİ’NİN ÜYESİ OLDUĞU 
ORGANİZASYONLAR

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
İstanbul Sanayi Odası
İstanbul Ticaret Odası

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Ege Bölgesi Sanayi Odası

ÇİMTAŞ ÇELİK, BORU, GEMİ VE HASSAS İŞLEME’NİN 
ÜYESİ OLDUĞU ORGANİZASYONLAR

Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası
KALDER

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PerYön)
Çelik Yapı Enstitiüsü 

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası
İstanbul Ticaret Odası 
İstanbul Sanayi Odası 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası 

İMEAK Deniz Ticaret Odası 
SAHA İstanbul  Savunma, Havacılık ve 

Uzay Kümelenmesi Derneği
Amerikan Kaynak Derneği (AWS)

Amerikan Makine Mühendisleri Birliği  (ASME)
Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED)
İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği (İKDAY)
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR)

Kocaeli Serbest Bölgesi Tersaneler Birliği (KOSTBİR)
Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği  

(BASDEC)

CIMTAS NINGBO’NUN ÜYESİ OLDUĞU 
ORGANİZASYONLAR

Amerikan Ticaret Odası
Avrupa Ticaret Odası

Amerikan Kalite Derneği
Çin Yalın Enstitüsü

Türkiye Yalın Enstitüsü
Jishuken Derneği

Ningbo Kaynak Derneği
Liaoning Kaynak Derneği

Liaoyang Teknik Okul Danışma Komitesi

CCI’IN ÜYESİ OLDUĞU ORGANİZASYONLAR

CRE Rusya (Ticari Gayrimenkul Rusya)
BREEAM In-Use

ENKA SYSTEMS’IN ÜYESİ OLDUĞU 
ORGANİZASYONLAR

Türkiye Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)
İstanbul Sanayi Odası
İstanbul Ticaret Odası 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)

MKH’NİN ÜYESİ OLDUĞU ORGANİZASYONLAR

Avrupa İşletmeleri Derneği
Amerikan Ticaret Odası

GRI 102-12, 102-13 GRI 102-12, 102-13
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PAYDAŞ DİYALOĞU
GÜÇLÜ VE VERİMLİ PAYDAŞ DİYALOĞU, ENKA’NIN İŞ YAPIŞ BİÇİMİNİN VE DOLAYISIYLA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMININ TEMEL TAŞLARINDAN BİRİDİR. ENKA’NIN FAALİYETLERİNDEN, 
HEDEFLERİNDEN VE POLİTİKALARINDAN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK ETKİLENEN VE 
BUNLAR ÜZERİNDE ETKİ SAHİBİ OLAN TÜM KİŞİ, GRUP VE KURULUŞLAR ŞİRKETİN PAYDAŞLARI 
OLARAK TANIMLANMAKTADIR.

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.

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. 2019 yılında yeniden gerçekleştirilen sürdürülebilirlik önceliklerini belirleme anketinin yanı sıra, “ENKA Değerleri” 
anketi de geniş çalışan katılımı ile gerçekleştirilmiş ve anket sonucunda ENKA’nın yayınlanmış olan değerleri güncellenmiştir. 

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. Buna ek olarak, projelerde kurulan şikayet mekanizmaları aracılığıyla 
çalışanlar, yerel halk ve tedarikçi ve alt yükleniciler olmak üzere çeşitli paydaş grupları şikayet ve önerilerini iletebilmektedir. Bu 
mekanizmalara iletilen tüm bildirimler için, bildirim sahibine durum bilgilendirmesi sağlanmaktadır. 

ENKA’nın 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu oluşturulurken, öncelikli sürdürülebilirlik konularının belirlenmesi için gerçekleştirilen 
önceliklendirme anketinin sonuçları belirleyici olmuştur. Buna ek olarak, 2018 yılı raporu sonrası tüm paydaşlardan gelen 
her türlü görüş ve öneri ile Sürdürülebilirlik Komitesi üyelerinin önerileri dikkate alınmıştır. SKD ile gerçekleştirilen “Reporting 
Matters” uygulaması aracılığı ile de bir önceki rapor üzerinde “İlkeler”, “İçerik” ve “Deneyim” kriterleri kapsamında yapılan 
SKD değerlendirmesinin sonuçları da bu rapor planlanırken göz önünde bulundurulmuştur. 

Tüm iştirakleriyle birlikte çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ENKA’nın oldukça geniş bir paydaş yelpazesi bulunmaktadır. 
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 bir sonraki sayfadaki tabloda 
görülmektedir:

OMKH’NİN ÜYESİ OLDUĞU ORGANİZASYONLAR

Rusya-Asya Sanayi Birliği
Avrupa İş Birliği

ENKA TC’NİN ÜYESİ OLDUĞU ORGANİZASYONLAR

Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi (RCSC)
Amerika Yeşil Bina Konseyi (Altın) (USGBC)

Rusya Yeşil Bina Konseyi (Premium) (RUGBC)
Moskova Yatırımcılar Kulübü

ENKA OKULLARI ADAPAZARI’NIN ÜYESİ OLDUĞU 
ORGANİZASYONLAR

Eko-Okullar
Beyaz Bayrak

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO)
Türkiye Özel Okullar Derneği

Sakarya Ticaret Odası

ENKA OKULLARI İSTANBUL’UN ÜYESİ OLDUĞU 
ORGANİZASYONLAR

Eko-Okullar
Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO)

New England Okullar ve Üniversiteler Birliği (NEASC)
Uluslararası Okullar Konseyi (CIS)

Duke of Edinburgh Programı
Türkiye Özel Okullar Derneği

İstanbul Ticaret Odası

ENKA OKULLARI KOCAELİ’NİN ÜYESİ OLDUĞU 
ORGANİZASYONLAR

Britannica Okulları
Erasmus Plus Ortaklığı

ENKA Haber Bülteni
(Öncelikli İç İletişim 

Kanalı)

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 vb. konular ENKA 
Haber Bültenleri ile tüm çalışanlar ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

ENKA Kurumsal Web Sitesi
(Öncelikli Dış İletişim 

Kanalı)

ENKA tüm faaliyet alanları ve iştiraklerine ait detaylı bilgiyi ve haberleri tüm 
paydaşlarının erişimine ENKA kurumsal web sitesi üzerinden açmıştır. Web sitesindeki 
paylaşılan bilgiler düzenli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.
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PAYDAŞLAR İLETİŞİM PLATFORMU İLETİŞİM SIKLIĞI

ÇALIŞANLAR
(ENKA çalışanları, ENKA 

adına görev yapan diğer 

çalışanlar)

Web Siteleri Sürekli

Sosyal Medya Sürekli

Haber Bültenleri - Sürdürülebilirlik, 
İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite Yönetim Sistemleri, 

İnsan Kaynakları, Genel Duyurular, 
Kazanılmış Deneyimler ve En İyi Uygulamalar

Sürekli

ENKA Akademi Sürekli

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi 2 yılda bir kez

Etik ve Uyum Denetimleri Belirli aralıklarla

Etik Hattı, Proje Şikayet 
Mekanizmaları Sürekli

Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Bildirim Formu Sürekli

Çalışan Gönüllülüğü Programı Sürekli

MÜŞTERİLER
(Yatırımcılar, 

Proje Sahipleri, vb.)

Müşteri Memnuniyet Anketi Proje bitimlerinde

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, Proje Şikayet 
Mekanizmaları Sürekli

İŞ ORTAKLARI 
(Tedarikçiler, Alt 

Yükleniciler, 
İmalatçılar, 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, Proje Şikayet 
Mekanizmaları Sürekli

Denetimler Belirli aralıklarla

Sürdürülebilirlik Raporları, CDP Raporları Yılda bir kez
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Genel Kurul Yılda en az bir kez

Web Siteleri Sürekli

Sürdürülebilirlik Raporları, CDP Raporları Yılda bir kez

Faaliyet Raporları Yılda bir kez

Özel Durum Açıklamaları, Finansal Raporlar, 
Dönemsel Açıklamalar (KAP) Gerektiğinde

Toplantılar Sürekli

Etik Hattı Sürekli

Web Siteleri Sürekli

Medya, Sosyal Medya Sürekli

Faaliyet Raporları Yılda bir kez

Sürdürülebilirlik Raporları, CDP Raporları Yılda bir kez

Toplantılar Belirli aralıklarla

Etik Hattı, Proje Şikayet Mekanizmaları Sürekli

Üyelikler Belirli aralıklarda

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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PAY SAHİPLERİ
(Ortaklar, Yatırımcılar)

TOPLUMSAL 
PAYDAŞLAR
(Yerel Topluluklar, 

STK’lar, Medya)

KAMU  
KURULUŞLARI

(Hükümetler, 

Yerel Kuruluşlar, 

Üniversite ve 

Akademik Kurumlar, 

Vergi Kurumları)

ENKA Vakfı ve ENKA Okulları faaliyet gösterdiği alanların, yapıların ve misyonlarının farklılık göstermesinden dolayı 
kendilerine özgü ve ayrı paydaş gruplarına sahip olup, bu kurumların sahip oldukları paydaş gruplarına özel çeşitli 
iletişim kanalları bulunmaktadır. ENKA Vakfı paydaşları arasında; spor okulları öğrencileri, sporcular, üyeler, antrenörler, 
takımlar, federasyonlar, izleyiciler ve sanatçılar yer almaktadır ve belirli amaçlar doğrultusunda sponsorlar, sivil toplum 
kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birlikleri kurulmaktadır. ENKA Okulları’nın paydaşları arasında ise; öğretmenler 
ve diğer çalışanlar, öğrenciler, veliler, uluslararası paydaşlar, kamu kurumları, akademik kuruluşlar ve taşeronlar yer 
almaktadır. 
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ENKA ÇALIŞAN BAĞLILIĞI ANKETİ: 

2019 yılı içerisinde Sürdürülebilirlik 
Stratejisinin temellerinden biri olan 
“Çalışana Değer Vermek” yaklaşımı 
doğrultusunda, ENKA ve iştiraklerinin 
çalışanlarını kapsayacak şekilde 
“ENKA Çalışan Bağlılığı Anketi” 
gerçekleştirilmiştir. Anket, tüm 
ENKA ve iştirakleri çalışanlarından 
görüş ve geri bildirim toplamak 
ve bu bildirimler doğrultusunda 
strateji ve çalışmalara yön vermek 
amacıyla ENKA bünyesinde ikinci kez 
düzenlenmiştir.

ENKA KADIN ÇALIŞAN DURUM 
DEĞERLENDRİME ANKETİ: 

Çalışan Bağlılığı Anketi’nin dışında, 
faaliyet gösterilen sektörler göz 
önünde bulundurularak, kadın 
çalışanların ihtiyaçları ve beklentilerini 
karşılamak, sektörde istihdam edilen 
beyaz ve mavi yakalı kadın çalışan 
sayısını artırmak ve kalıcılıklarını 
sağlamak için yapılabilecek çalışmaları 
belirlemek adına ENKA bünyesindeki 
kadın çalışanların dahil edildiği bir 
“Kadın Çalışan Durum Değerlendirme 
Anketi” düzenlenmiştir. Anket 
sonuçları ile kadın çalışanların görüş 
ve önerileri, sürdürülebilirlik stratejisi 
kapsamındaki gelecek çalışmaların 
planlaması sırasında dikkate alınmıştır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ÖNCELİKLENDİRME SÜRECİ VE 
PAYDAŞ KATILIMI
HER İKİ YILDA BİR YENİLENMESİ PLANLANAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLENDİRME 
SÜRECİNİN İLKİ, 2017 YILINDA İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN GENİŞ KATILIMIYLA 
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. 2019 YILININ SON ÇEYREĞİ İÇERİSİNDE İSE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
DEPARTMANI TARAFINDAN İKİNCİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLENDİRME SÜRECİNİN 
HAZIRLIKLARI BAŞLAMIŞ VE ARALIK AYI İÇERİSİNDE ANKETLER GERÇEKLEŞTİRİLEREK 
ÖNCELİKLİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI BELİRLENMİŞTİR. 

Sürdürülebilirlik önceliklendirme sürecine katılabilecek paydaş grupları, süreçler üzerindeki etki potansiyelleri ve 
erişilebilirlik kriterleri göz önünde bulunarak belirlenmiştir. Bu paydaş gruplarıyla farklı tarihlerde çalıştaylar yapılmış 
ve yüz yüze çalışma gerçekleştirme imkanı yaratılamayan paydaş gruplarıyla da online anketler gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmaya Sürdürülebilirlik Komitesi, üst yönetim, çalışanlar, tedarikçiler, sivil toplum örgütleri ve mesleki kuruluşlar, 
iştirakler, müşteriler olmak üzere farklı paydaş gruplarından 336 paydaş temsilcisi katılmıştır. Bu katılımcılardan, 
ankete verecekleri cevaplarda ENKA ve iştiraklerinin faaliyet alanlarını, bu sektörlerin dinamiklerini, şirketin 
ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini, sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarını ve global sürdürülebilirlik gündemlerini 
göz önünde bulundurmaları talep edilmiştir. Çalışmaya katılan paydaş gruplarına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda 
bulunmaktadır. 

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞTAY VE ANKETLER
(2019 YILI)

PAYDAŞ GRUBU KATILIMCI SAYISI

ÇA
LI

ŞT
A

Y
A

N
K

ET

2019 yılının sonunda tamamlanan sürdürülebilirlik önceliklendirme anketleri sonrasında öne çıkan 10 konu 
belirlenmiştir. Öne çıkan 10 konu ve değerlendirilen konuların tümü bir sonraki sayfada yer alan önceliklendirme 
matrisinde incelenebilir. Önceliklendirme matrisi konuların stratejik önemi ve paydaşlar için önemi puanlanarak 
oluşturulmuştur. 

2019 Yılında Gerçekleştirilen Çalıştay ve Anketler

METOT

Komite / Üst Yönetim 38

Çalışanlar (ENKA ve iştirakleri) 241

Sivil Toplum Kuruluşları ve 
Mesleki Kuruluşlar 14

TOPLAM 293

İşverenler 6

Gayrimenkul İştiraklerinin Kiracıları 5

Tedarikçiler 32

TOPLAM 43

GENEL TOPLAM 336 
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ENKA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ÖNCELİKLENDİRME MATRİSİ - 2019

İş Sağlığı ve Güvenliği

Müşteri Memnuniyeti

Etik ve Uyum Çalışmaları

İnovasyon ve AR-GE Çalışmaları

Tedarikçi Çeşitliliği ve Yerelden Satın Alma

İşveren Markası Olmak

Su Yönetimi

Atık Yönetimi

Hava Emisyonları

Biyoçeşitlilik

Tedarikçilerin Çevresel ve 
Sosyal Uygunluğu

Ürün ve Hizmet Kalitesi

Çalışan Hakları ve Memnuniyeti

Çalışan Eğitimi ve Gelişimi

Yerel Ekonomiye Katkı

Enerji Verimliliği

Çevre Dostu Malzeme,
Ekipman, Binalar

Risk Yönetimi

Toplumsal Yatırım

Yerel Halk Üzerinde Sosyal ve Çevresel Etkilerin Yönetimi

D
Ü

ŞÜ
K

YÜ
KS

EK

PAYDAŞLAR İÇİN ÖNEMİ

Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Ayrımcılık Yapmama

DÜŞÜK YÜKSEK

ST
RA

TE
Jİ

K
 O

LA
RA

K
 Ö

N
EM

İ
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ENKA Öncelikli Sürdürülebilirlik Konuları

ENKA 2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU44

ÖNCELİKLİ KONU ETKİ EDİLEN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA AMAÇLARI İLGİLİ BMKİS İLKELERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SKA 8

ÇALIŞAN HAKLARI VE 
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

SKA 5
SKA 8

İLKE 1
İLKE 2
İLKE 3
İLKE 4
İLKE 5
İLKE 6

ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ
SKA 9
SKA 11
SKA 12

-

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SKA 9 -

ÇALIŞAN EĞİTİMİ VE GELİŞİMİ SKA 4 -

EKONOMİK PERFORMANS SKA 8 -

İNOVASYON VE AR-GE 
ÇALIŞMALARI

SKA 9
SKA 11
SKA 12
SKA 17

-

ETİK VE UYUM ÇALIŞMALARI
SKA 5
SKA 8
SKA 17

İLKE 1 
İLKE 2
İLKE 3
İLKE 4
İLKE 5
İLKE 6
İLKE 10

RİSK YÖNETİMİ - -

ÇEŞİTLİLİK, FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 
AYRIMCILIK YAPMAMA

SKA 5
SKA 10
SKA 17

İLKE 1
İLKE 2
İLKE 6

BİYOÇEŞİTLİLİK
SKA 14
SKA 15
SKA 17

İLKE 7
İLKE 8

YEREL HALKLAR ÜZERİNDEKİ 
SOSYAL, EKONOMİK VE 

ÇEVRESEL ETKİLERİN 
YÖNETİMİ

SKA 6
SKA 8
SKA 10
SKA 11
SKA 17

-

KARBON AYAK İZİ VE ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ

SKA 7
SKA 13
SKA 17

İLKE 7
İLKE 8
İLKE 9

TEDARİKÇİLERİN ÇEVRESEL VE 
SOSYAL UYGUNLUĞU

SKA 12
SKA 17

İLKE 1
İLKE 2
İLKE 3
İLKE 4
İLKE 5
İLKE 6
İLKE 7
İLKE 8
İLKE 9
İLKE 10

TOPLUMSAL YATIRIM
SKA 4
SKA 9
SKA 10
SKA 17

-

ÖNCELİKLİ KONU ETKİ EDİLEN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA AMAÇLARI İLGİLİ BMKİS İLKELERİ

Önceliklendirme çalışmasında değerlendirilen tüm konular gözden geçirildiğinde, ENKA’nın sosyal, çevresel ve 
ekonomik etkileri, faaliyet gösterdiği sektörlerin dinamikleri ve çeşitli sürdürülebilirlik inisiyatif ve endeksleri ile 
paydaşların beklentileri de göz önünde bulundurularak; Biyoçeşitlilik, Yerel Halklar Üzerindeki Sosyal, Ekonomik 
ve Çevresel Etkilerin Yönetimi, Karbon Ayak İzi ve Enerji Verimliliği, Tedarikçilerin Çevresel ve Sosyal Uygunluğu 
ve Toplumsal Yatırım konuları da öncelikli konular arasına dahil edilmiştir. Güncellenen sürdürülebilirlik öncelikli 
konuları listesi aşağıda belirtilmiştir.
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Birlikte büyüyoruz! Bu cümle ENKA için 
çok şey ifade ediyor, çünkü her gün bunu 
başarmak için çalışıyoruz.

ENKA, 2019 yılında inandığı değerleri ve 
neden bir şirket olarak var olduğunu daha 
iyi ifade etmek için vizyonu ve değerlerine 
ilişkin beyanını revize etmiştir. Bu beyan 
doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz 
ülkelerde refah sağlayarak ve ilerlemeyi 
güçlendirerek dünyayı değiştiriyoruz. 
Tüm bunları yaparken; dünyaya enerji 
katan, toplumları birbirine bağlayan, 
hayat kurtaran ve uluslarımızı güvende 
tutan projeler tasarlama ve inşa etme 
konusunda müşterilerimizle, ortaklarımızla, 
tedarikçilerimizle ve diğer paydaşlarımızla 
birlikte hareket ediyoruz.

Birlikte büyüyor ve etrafımızdaki hayatı 
iyileştiriyoruz...

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz her bir ENKA 
projesi ile dünyanın her noktasına uzanıyor. 
Bu, yerel harcamaların ve toplumsal 
gelişimin tüm proje yönetimi kararlarımızda 
kilit faktörler olduğu anlamına geliyor. 
Bunu da genellikle büyüme potansiyeli 
yüksek, gelişmek için desteklenmeye ihtiyaç 
duyan, hizmet götürdüğümüz az gelişmiş 
ülkelerde yerel ekonomileri güçlendirerek ve 
sürdürülebilirliği teşvik ederek sağlıyoruz.

Dünyanın dört bir yanında farklı ülkelerde 
inşa ettiğimiz ekonomiyi canlandıran 
projeler hiç şüphesiz bu amaca hizmet 
etmektedir. Projelerimizde harcadığımız her 
bir dolar, yeni bir fırsat değeri taşıyor. Biz bu 
doları dünyanın neresinde olurlarsa olsun 
projelerimizin yakınına, yerel ekonomiyi 
desteklemek ve işgücü, tedarikçi ve alt 
yüklenici tabanımızdaki çeşitliliği daha da 
arttırmak adına harcamayı seçiyoruz. Bir 
ülkeye gelmek, sadece bir proje inşa etmek 
ve ayrılmak hiçbir zaman ENKA’nın iş yapış 
şekli olmamıştır. Projelerimizi çevreleyen 
toplumları kalkındırmak için yaptığımız 
çalışmalarla da hayata ve yaptığımız işe bir 
amaç katmaktayız. ENKA’nın Kazakistan, 
Kosova, Gürcistan ve Irak’taki uzun soluklu 
projeleri, koşullarını iyileştirdiğimiz ve 
toplumların yaşamlarını zenginleştirdiğimiz 
çok değerli örneklerdir.

BİRLİKTE BÜYÜYOR VE 
ETRAFIMIZDAKİ HAYATI 
İYİLEŞTİRİYORUZ...

Ve tüm bunları sadece önemsediğimiz için 
yapıyoruz; içinde bulunduğumuz toplumları, 
doğayı ve hepimizin evi olan “Dünya” yı!

Biz sürdürülebilir bir gelecek için birlikte 
çalışıyoruz...

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ

Onur Kaya
Kalite, ÇGS ve Bütünlük Direktörü
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ETİK VE UYUM

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 talep etmektedir. ENKA, bu kurallarını, etik 
değerlerini ve yönetim şeklini tüm çalışanlarıyla “ENKA Davranış Kuralları” aracılığıyla paylaşmaktadır. 

“ENKA Davranış Kuralları”*, ENKA Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı tarafından onaylanarak ENKA’nın doküman yönetim 
sistemi olan EDMS aracılığıyla tüm çalışanların ve ENKA Kurumsal web sayfası aracılığıyla da tüm paydaşların erişimine 
açılmaktadır. İngilizce, Türkçe, Rusça ve Arapça olmak üzere 4 dilde yayınlanan Davranış Kuralları, ENKA ve iştiraklerinin üst 
yönetimleri de dahil olmak üzere her seviyeden yönetici ve çalışanların tamamı için geçerlidir. 

Şirketin etik ve uyum sisteminin yeterli ve etkili bir şekilde yürütüldüğünden emin olması amacıyla 2017 yılında kurulan “Yönetim 
Etik ve Uyum Komitesi” faaliyetlerini sürdürmektedir. Komite 2019 yılında, şirketin Etik Hattı’na gelen ihbarların değerlendirilmesi ve 
araştırılması süreçlerinde aktif bir şekilde görev almıştır. Yönetim Etik ve Uyum Komitesi ile ilgili daha fazla bilgi için: 

  www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/etik-uyum/yonetim-etik-uyum-komitesi/

ENKA’NIN TÜM FAALİYETLERİNİN VE İÇ VE DIŞ TÜM PAYDAŞLARIYLA KURDUĞU 
İLİŞKİLERİNİN TEMELİNDE, ŞEFFAFLIK, DÜRÜSTLÜK VE HESAP VEREBİLİRLİĞE DAYALI, 
TUTARLI BİR “İŞ ETİĞİ” YAKLAŞIMI BULUNMAKTADIR. BU KAPSAMDA, KURMUŞ OLDUĞU 
ETİK YÖNETİM ANLAYIŞINI, İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI YASALARA VE EVRENSEL 
İNSAN HAKLARI İLKELERİNE TAM UYUMLU İŞ YAPIŞ BİÇİMİNİ BİR BÜTÜN OLARAK 
DEĞERLENDİRMEKTEDİR. 

ENKA’nın, 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 Etik Hattı mevcuttur. 
Çalışanlar ve tüm ilgili paydaşlar, yöneticileriyle veya yerel proje 
yönetimleriyle görüşerek gideremeyecekleri kaygılarını Etik 
Hattı’na aktarabilmektedir. Etik Hattı’na ilişkin detaylı bilgi için;

 www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/etik-uyum/
enka-etik-hatti 

Etik Hattı’na yapılan aramalar, Etik Hattı çalışanları tarafından 
sınıflandırılarak, Yönetim Etik ve Uyum Komitesi’ne 
raporlanmakta ve Etik Hattı’nın uygulama alanına giren her türlü 
ihbar değerlendirilmekte, araştırılmakta ve sonuçlandırılarak 
ihbar sahibine bilgi verilmektedir. 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.

2019 yılında Etik Hattı, ENKA ve iştiraklerinin çalışanları, eski 
çalışanlar, alt yüklenici çalışanları ve tedarikçiler tarafından 
çeşitli konularda aranmıştır. Bu aramaların büyük bir bölümü, 
bilgi almak amacıyla veya Etik Hattı kapsamına girmeyen 
konularla ilgili yapılmış olup; ilgili konuların dağılımı bir 
sonraki sayfada gösterilmiştir. 2019 yılı sonu itibarıyla Etik Hattı 
ihbarlarının tamamı çözümlenmiş olup cevap bekleyen bir ihbar 
bulunmamaktadır. Etik Hattı ihbarları 2018 yılında 8 adet iken, 
bu sayı 2019 yılında 15 adet olmuştur. 

ENKA’nın kurumlarda etik ve uyum 
kültürü oluşturulması ile yolsuzlukla 
ve rüşvetle mücadele konularında 
Türkiye’nin en etkin sivil toplum 
kuruluşu olan Etik ve İtibar Derneği 
(TEİD) üyeliği devam etmektedir. Bu 
iş birliğinin ilk çıktılarından biri, 2018 
yılında ilgili ENKA çalışanlarının TEİD 
Akademi’nin Etik ve Uyum Yönetimi 
Sertifika Programı’nı tamamlamalarını 
takiben, bu eğitimin katkılarıyla 
ENKA Davranış Kuralları’nda yapılan 
revizyon olmuştur.  

GRI 102-16, 102-17, 205-2, 412-2, 412-3

*  www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Code_of_Conduct_2018_TR.pdf

https://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/etik-uyum/enka-etik-hatti/
https://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/etik-uyum/enka-etik-hatti/


EĞİTİMİN 
GERÇEKLEŞTİĞİ 

ÜLKE ADI

EĞİTİMİ ALAN 
YEREL PERSONEL 

SAYISI
TÜRK PERSONEL 

SAYISI
DİĞER PERSONEL 

SAYISI
TOPLAM 
EĞİTİM 

İNSAN-SAAT

TÜRKİYE 4.228 4.228 11 2.119,5

RUSYA 472 201 86 379,5

ÇİN 448 23 1 236

KAZAKİSTAN 57 72 - 64,5

KOSOVA 22 36 10 34

IRAK 24 278 26 164

ARABİSTAN - 18 21 19,5
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2019 Yılında Etik Hattı'na Gelen İhbarların Konu ve Sayı Dağılımı
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Etik Hattı’na ek olarak, ENKA projelerinde çalışanların ve yerel halkın bildirimde bulunabileceği şikayet mekanizmaları 
kurulmaktadır. Bu şikayet mekanizmalarına iletilen tüm şikayetler, Etik Hattı’nın prensiplerine de uygun olacak şekilde, 
kurumsal prosedürler dahilinde ele alınmaktadır. 

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

ENKA, tüm çalışanlarının, çalışma hayatlarının ilk gününden itibaren ENKA’nın etik, insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele anlayışı doğrultusunda faaliyet göstermeleri amacıyla, Davranış Kuralları’nı işe yeni başlayan oryantasyon 
eğitiminin bir parçası haline getirmiştir. 2019 yılında işe başlayan tüm çalışanlar oryantasyon eğitimi kapsamında 
Davranış Kuralları eğitimini tamamlamıştır. 

EĞİTİMİ ALAN BİRİM TOPLAM EĞİTİM ALAN 
KİŞİ SAYISI

     TOPLAM EĞİTİM
    İNSAN-SAAT 

ENKA Merkez Ofis 
(Üst Yönetim Dahil) 417 208,5

Üst Yönetim Temsilcileri 32 16

ENKA Projeler 654 327

ENKA Okulları 408 204

ENKA Vakfı 106 53

Gayrimenkul İştirakleri 575 287,5

Çimtaş 3.090 1.545

ENKA Enerji 283 141,5

Ticaret İştirakleri 289 144,5

Kasktaş 212 106

Oryantasyon eğitimine ek olarak; tüm çalışanların 
ENKA’nın etik ve uyum yönetimi, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele politikasını, insan hakları yaklaşımını ve çalışma 
koşulları bilgilendirmelerini açık bir şekilde anlamaları için 
ENKA Davranış Kuralları ve İnsan Hakları online eğitimi 
oluşturulmuştur. ENKA ve iştiraklerini de kapsayacak 
şekilde istisnasız tüm çalışanlara ulaştırılması planlanan 
bu eğitim, Türkçe ve İngilizce dillerinde ve Rusça alt yazı 
seçeneğiyle oluşturulmuştur. Eğitimin ulaştırıldığı; Çin, 
Kazakistan, Rusya, Irak ve diğer ülkelerde bu eğitim yerel 
çalışanlara kendi dillerinde alt yazı veya tercüman hizmeti 
desteğiyle sağlanmaktadır. 2019 yılında gerçekleştirilen 
ENKA Davranış Kuralları ve İnsan Hakları eğitimine ilişkin 
katılımcı detayları sağdaki tablolarda sunulmuştur. 

ENKA ve iştiraklerinin çalışanlarının yanı sıra, alt yüklenici 
ve iş ortaklarının yaklaşık 1.000 çalışanı da ENKA’nın 
insan hakları yaklaşımı ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 
politikasını içeren Davranış Kuralları ve İnsan Hakları 
eğitimine katılmıştır. 

BÜTÜNLÜK 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/

Engineering for a Sustainable Future

GRI 102-16, 102-17, 205-2, 205-3, 412-2, 412-3 GRI 102-16, 205-2, 412-2, 412-3,

2019 YILI ENKA DAVRANIŞ KURALLARI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VERİLERİ
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TEDARİKÇİLERDE ETİK VE UYUM

ENKA, beraber faaliyet gösterdiği tüm kişi, grup ve kurumların, şirketin sahip olduğu etik kültürüyle uyumlu olmasını 
beklemektedir. Bu bağlamda ENKA, tüm tedarikçi, alt yüklenici, danışman, bayi ve iş ortaklarından (genel olarak 
“Tedarikçi” olarak adlandırılmaktadır) yürüttükleri tüm faaliyetlerinde ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları ile uyumlu 
olmalarını talep etmektedir. ENKA, tedarikçileriyle paylaştığı davranış kurallarını; Yasalara Uyum, İnsan Hakları ve 
Adil Çalışma Koşulları, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Güvenlik, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve Rekabeti Engelleyici 
Davranışların Önlenmesi olmak üzere beş başlıkta toplamıştır. 

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. 

 www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Supplier_Code_of_Conduct_tr.pdf

Etik ve uyum sistemi kapsamında tedarikçiler ile gerçekleştirilen eğitim ve denetim çalışmalarının detayları, raporun 
“Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi” bölümünde paylaşılmıştır.

ENKA, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel çalışanlarına 
katkı sağlayacak ve onların haklarını koruyacak iş 
birlikleri kurmak üzere ilgili yerel yönetimlerle sürekli 
iletişim halindedir. Bu amaçla Irak’ta yerel yönetimlerle, 
yerel çalışanların iş imkanları ve çalışma koşulları 
üzerine çalışılırken; 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.

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 rutin iç denetimleri ve Etik ve 
Uyum denetimleri aracılığıyla, insan hakları ve ENKA 
Davranış Kuralları konusundaki uyumu açısından 
denetlenmektedir. 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 Tedarikçi Sürdürülebilirlik 
Denetimleri kapsamında denetlenmektedir. 

Buna ek olarak, proje Kalite ve ÇGS birimlerinin 
gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında da kontroller 
gerçekleştirilmektedir. 

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

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 
ve diğer insan hakları konularındaki olası taleplerini 
ve/veya şikâyetlerini bildirebilmeleri için ENKA Etik Hattı 
ve projelerin şikayet mekanizmaları 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 YakalıMavi Yakalı

DiğerYerelTürk

187 3.058 222

DiğerYerelTürk

193 637 92

Toplam

4.389

Tengiz Petrol Sahası Geliştirme Projesi'ndeki Çalışan Dağılımı

İNSAN HAKLARI DEĞERLENDİRMESİ

İnsan hakları, tüm insanlar için geçerli olan temel hak ve 
özgürlüklerden oluşmaktadır ve ENKA iş stratejilerini ve 
operasyonlarını, bu evrensel insan hakları prensiplerine 
uygun şekilde geliştirmektedir. ENKA tüm iş süreçlerini, 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen insan 
haklarına saygılı, imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi gerekliliklerine ve yasalara 
uygun ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 
yayınlanmış sözleşmelere uyumlu bir yaklaşım ile 
sürdürmekte ve aynı uygulamayı tüm paydaşlarından da 
talep etmektedir. 

ENKA’nın tüm operasyonları ve yatırımları, insan hakları 
bakımından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme ile 
insan hakları riskleri belirlenmekte ve bu riskleri ortadan 
kaldırmak, azaltmak veya kontrol altında tutabilmek 
için çalışmalar yapılmaktadır. Operasyon ve yatırım 
kararlarının yanı sıra ENKA’nın tedarikçi ve alt yüklenici 
seçim ve performans değerlendirme kriterine de insan 
hakları konusunu kapsayacak şekilde sürdürülebilirlik 
kriterleri eklenerek kurumsal prosedür güncellenmiş ve 
kullanıma alınmıştır.
 
ENKA, insan hakları konusundaki risklerini sektör bazlı 
ve bölge bazlı olarak değerlendirmektedir. Sektör bazlı 
değerlendirme için “Human Rights Guidance Tool of 
UNEP Finance Initiative” yayını referans olarak alınmıştır. 
Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda öne 
çıkan konular arasında; zorla çalıştırma, çocuk işçiliğinin 
önlenmesi, toplu sözleşme ve örgütlenme hakkına 
saygı duyulması, göçmen çalışanlar/insan ticareti ve 
iş sağlığı ve güvenliği yer almaktadır. ENKA’nın bu 
konular ve diğer insan hakları konularındaki politikası, 
ENKA Davranış Kuralları ve Tedarikçi Davranış Kuralları 
içerisinde net bir şekilde belirtilmektedir.  

Bu değerlendirme sonucunda riskin yüksek olduğu insan 
hakları konularında ENKA ilk olarak eğitime önemli 
bir yer ayırmıştır. 2019 yılında küresel kapsamda tüm 
ENKA grubu genelinde gerçekleştirilen ENKA Davranış 
Kuralları ve İnsan Hakları eğitimi aracılığıyla hem 
çalışanlar ile ENKA’nın kuralları paylaşılmış hem de 

tüm çalışanların insan hakları konusunda farkındalığı 
artırılmıştır. Risk seviyesi yüksek olarak değerlendirilen 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda 2019 yılı içerisinde 
ENKA’nın faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlarda toplam 
1.053.894 insan-saat iş sağlığı ve güvenliği konulu 
eğitim gerçekleştirilmiştir. Diğer risk seviyesi yüksek bir 
konu olan insan ticaretiyle ilgili olarak ise riski yüksek 
olan bölgelerde düzenlenen ve toplam 10.403 çalışana 
223,5 saat verilen “İnsan Ticareti Farkındalığı” eğitimine 
ilişkin bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. 

ÜLKE
YEREL ÇALIŞAN
 KATILIM ORANI 

(YEREL KATILIMCI / TOPLAM 
KATILIMCI)

Sri Lanka %89

Hindistan %96,8

Suudi Arabistan %2

Meksika %90,5

Yunanistan %33,6

Kenya %4

Paraguay %33

GRI 408-1, 409-1, 412-1, 412-2, 412-3 GRI 102-41, 407-1, 408-1, 409-1, 412-1, 412-2, 412-3
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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. 

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 01.09.2019 – 31.08.2021 
tarihlerini kapsayacak şekilde yenilenmiştir.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA 
MÜCADELE VE HAKSIZ 
REKABETİN ÖNLENMESİ

ENKA faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda yerel ve uluslararası yasalara uygun, Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartlarıyla uyumlu, etik, adil ve şeffaf bir şekilde hareket etmektedir ve çalışanları, iş ortakları ve iş ilişkisi kurduğu 
tüm taraflardan da aynı davranışları sergilemelerini talep etmektedir.

ENKA ve iştiraklerinin tüm operasyonları, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Risk Yönetimi Çalışma Grubu ve 
proje yönetim ekiplerince, insan haklarına uygunluk konusunun yanı sıra rüşvet ve yolsuzluk riskleri açısından da 
değerlendirilmektedir. Rüşvet ve yolsuzluk riskleri ülke bazlı olarak incelenmekte olup; rüşvet riskleri için “TRACE 
Bribery Risk Matrix Scores” referans olarak kullanılırken, yolsuzluk riskleri için “Transparency International – Corruption 
Perceptions Index” referans olarak kullanılmaktadır. Bu risk değerlendirmelerinin sonuçları doğrultusunda, iç kontrol 
mekanizmalarının yapıları, denetim kapsam ve periyotları ve eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. 

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 Davranış Kuralları ve yolsuzlukla mücadele konularında, 
başta çalışanlara olmak üzere, tüm iş ortaklarına, pay sahiplerine, tedarikçilere ve diğer paydaşlara yönelik eğitimler 
düzenlenmektedir. 2019 yılında gerçekleştirilen ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasını da içeren Davranış 
Kuralları ve İnsan Hakları eğitimi ise 6.034 kişiye ulaştırılmıştır. Bu kapsamda eğitim alan yönetim organlarından bir 
bölümü aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

Çimtaş’ta Toplu İş Sözleşmesi Kapsamındaki Çalışanlar

Davranış Kuralları ve İnsan Hakları Eğitimleri 

LOKASYON TOPLAM ÇALIŞAN TİS KAPSAMINDAKİ 
ÇALIŞAN SAYISI ORAN

ÇİMTAŞ ÇELİK 856 623 %72,78

CIMTAS BORU 860 506 %58,84

ÇİMTAŞ GEMİ 167 88 %52,69

ÇİMTAŞ HASSAS
 İŞLEME 262 132 %50,38

CIMTAS NINGBO 356 356 %100

TOPLAM 2.501 1.705 %68,17

ÇALIŞAN GRUBU EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI

ÜST YÖNETİM TEMSİLCİLERİ 32

DENETİM KOMİTESİ 2

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 3

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 2

YÖNETİM ETİK VE UYUM KOMİTESİ 10

TÜM ÇALIŞANLAR 6.034

ENKA İMZACISI OLDUĞU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ’NİN 
10. MADDESİ OLAN RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKESİNİ TÜM SÜREÇLERİNDE 
GÖZETMEKTE, RÜŞVET VE YOLSUZLUK KONUSUNDA “SIFIR TOLERANS” PRENSİBİNİ 
BENİMSEMEKTEDİR. ENKA’NIN RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKA VE 
YAKLAŞIMI ENKA DAVRANIŞ KURALLARI VE TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI’NDA AÇIK 
ŞEKİLDE BELİRTİLMİŞTİR. 

GRI 102-41, 407-1, 412-3 GRI 205-1, 205-2, 205-3, 206-1
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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 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. 2019 yılında gerçekleştirilen tedarikçi 
denetimlerinde herhangi bir yolsuzluk vakasına 
rastlanmamış ve tedarikçilerle ilgili herhangi bir yolsuzluk 
iddiası ENKA ile paylaşılmamıştır. Rüşvet ve yolsuzluk 
ile ilgili başlıkları da içerecek şekilde sürdürülebilirlik 
kriterlerini sağlayamadığı için çalışılmama kararı alınan 
tedarikçilere ilişkin bilgi, raporun ’’Sorumlu Tedarik 
Zinciri Yönetimi’’”bölümünde paylaşılmıştır. 

Raporlama döneminde, kurum aleyhine yolsuzlukla ilgili 
herhangi bir kamu davası açılmamış olup, herhangi bir 

iş ortaklığı sözleşmesi, yolsuzluğa ilişkin ihlaller nedeniyle 
feshedilmemiştir. 

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.

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 
bulunabilmektedir.

KONTROL MEKANİZMALARI VE 
RİSK YÖNETİMİ
ENKA DÜNYA ÇAPINDA SÜRDÜRDÜĞÜ TÜM FAALİYETLERİNDE, İLGİLİ ÜLKELERİN 
YASALARINA UYGUN ŞEKİLDE HAREKET ETMEKTEDİR. HUKUKA AYKIRILIK TAŞIYAN, 
ŞİRKETİN MADDİ-MANEVİ ZARARINA SEBEBİYET VERECEK VE/VEYA SUÇ NİTELİĞİ 
TAŞIYAN, İNSAN HAKLARI İHLALİ VEYA YOLSUZLUK OLARAK TANIMLANABİLECEK 
HER TÜRLÜ EYLEM HASSASİYETLE ELE ALINMAKTA VE TAKİP EDİLMEKTEDİR. TÜM ENKA 
SÜREÇLERİ, KURUMSAL VE PROJE PROSEDÜRLERİ DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLMEKTE VE 
MERKEZ OFİS BİRİMLERİ BU SÜREÇLERDE HEM DESTEK HEM DE KONTROL MEKANİZMASI 
OLARAK GÖREV ALMAKTADIR.

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 ve kalite denetimlerini 
içeren geniş kapsamlı denetim çalışmaları 
yürütülmektedir. Bu denetimler deneyimli iç 
denetçi kadrosuyla, Uluslararası Denetim 
Standartlarına uygun olarak gerçekleştirilip, 
üst yönetime raporlanmakta; tespit edilen 
uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetler 
ivedilikle hayata geçirilmektedir. 

Rutin iç denetimlere ek olarak 2019 yılından 
itibaren ENKA projelerinde ve iştiraklerinde 
insan hakları, çalışan hakları ve rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele başlıklarını ağırlıklı olarak 
içerecek şekilde Etik ve Uyum denetimleri 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, 
Türkiye, Rusya ve Irak’ta faaliyet gösteren ENKA 
proje ve iştiraklerinin bir bölümü insan hakları 
ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularını 
kapsayacak şekilde denetlenmiştir. 

2019 yılında ENKA projelerinin tamamında ve 
iştiraklerinin %78’inde bu ekiplerce denetim 
gerçekleştirilmiş, kalan iştiraklerde ise kendi 
iç denetim ekiplerince denetim faaliyetleri 
yürütülmüştür. Tüm bu gerçekleştirilen iç 
denetimlerde herhangi bir rüşvet, yolsuzluk veya 
insan hakları ihlali vakasına rastlanmamıştır. 

Kontrol ve denetim çalışmaları konusunda 
ENKA’da çok paydaşlı bir yaklaşım tercih 
edilmekte ve bu doğrultuda yönetim sistemleri 
bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli 
olarak denetlenmektedir.

ENKA’nın, faaliyet gösterdiği zorlu coğrafyalar ve 
rekabetçi sektörlerde zorluklarla başa çıkabilmesi 
ve başarısını sürdürebilmesinin altında çoklu 

GRI 102-11, 205-1, 205-2, 205-3, 206-1, 415-1 GRI 102-11, 205-1, 205-3
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paydaş katılımını teşvik eden, değişiklikleri takip 
eden, uluslararası standartları ve gelişmeleri izleyen 
ve sonuç olarak risklerini fırsatlara dönüştürebilme 
becerisine sahip bir risk yönetimi anlayışı 
yatmaktadır. Risk yönetimi ENKA’nın tüm süreç ve 
faaliyetlerinin bir parçasıdır ve risk temelli düşünme 
yaklaşımı ENKA üst yönetimi tarafından teşvik 
edilmektedir. 

Şirket genelinde etkili bir risk yönetimi programı 
yürütülmesi, şirketin içinde bulunduğu değer 
zincirinin varlığını ve sürdürülebilirliğini tehlikeye 
sokabilecek risklerin erken tespit edilmesi ve tespit 
edilen bu riskleri ortadan kaldırmak, azaltmak veya 
kontrol altında tutmak için gerekli aksiyonların 
alınmasından emin olmak amacıyla Yönetim 
Kurulu’na bağlı olarak yapılandırılan “Riskin Erken 
Saptanması Komitesi” ve Komite’ye bağlı olarak 
faaliyet gösteren bir “Risk Yönetimi Çalışma Grubu” 
mevcuttur. 

ENKA genelinde risk yönetimi fonksiyonundan 
sorumlu en üst düzey yapı olan Riskin Erken 
Saptanması Komitesi en az iki ayda bir olmak üzere 
yılda en az altı kez toplanmakta ve İcracı 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. Departman yöneticileri ile proje 
yönetim ekipleri, kendi faaliyetleri kapsamındaki 
operasyonel risklerden öncelikli olarak 
sorumludur. Bu ekipler, kritik veya öncelikli olarak 
belirlenen risklerini Çalışma Grubu ve Komite’ye 
raporlamaktadır. 

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 yönetimi stratejisi, risklerin 
Yönetim Kurulu’nun belirlediği tolerans seviyelerinin 
altında kalmasını sağlayacak şekilde belirlenmektedir. 

ENKA Grup şirketleri ve faaliyet alanları 
düşünüldüğünde; ele alınan riskler, sürdürülebilirlik 
konularını da içermekte ve stratejik, finansal, yasal, 
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. 

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 27001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim 
standartları da katkı sağlamaktadır. 

Raporlama döneminde yapılan değerlendir
melerde, global ve bölgesel olarak öne çıkan 
yasal, ekonomik ve politik risklerin yanı sıra 
sürdürülebilirlik temalı risk konuları olmuştur. 
Bunlardan ilki, olasılık ve etki potansiyeli sebebiyle 
iklim değişikliği riskleridir. ENKA bu doğrultuda, 
çevre yönetim sistemlerini gözden geçirmiş, doğal 
kaynakların kullanımını ve atık miktarını azaltmak ve 
yenilenebilir enerji uygulamalarına yatırım kararlarını 
sürdürmüştür. 

Her geçen gün ilerleyen dijitalleşme ve gelişen 
teknolojinin bir sonucu olarak bilgi güvenliği riskleri 
de öncelikli risk konuları arasında yer almıştır. Bu 
kapsamda 2019 yılında ENKA, ISO 27001 standardı 
ile uyumlu bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulması 
çalışmalarını tamamlamış ve tüm çalışanlarına bilgi 
güvenliği eğitimleri sağlamıştır. 

Faaliyet gösterilen bölgeler bazında yapılan risk 
değerlendirmelerinde, rüşvet ve yolsuzluk riskleri ile 
insan hakları riskleri öne çıkan risk konuları olarak 
değerlendirilmiştir. 2019 yılında başlayan Etik ve 
Uyum denetimleri aracılığıyla ENKA, bu risklerini 
erken tespit etmek ve mümkün olduğunca ortadan 
kaldırmak üzere çalışmaktadır. Ayrıca faaliyetlerine 
devam eden Etik Hattı ve projelerin şikayet 
mekanizmaları da yine tüm bu konularda, risklerin 
saptanması ve yönetilmesi için etkili bir araç olarak 
kullanılmaktadır.

GRI 102-11, 102-15
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SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ 
YÖNETİMİ
ENKA, TÜM DEĞER ZİNCİRİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YAYGINLAŞTIRILMASINA BÜYÜK 
ÖNEM VERMEKTEDİR. BU BAĞLAMDA TEDARİKÇİLERİNİ (ALT YÜKLENİCİ, HİZMET SAĞLAYICI, 
VB. TÜM İŞ ORTAKLARINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE), DEĞER ZİNCİRİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI 
OLARAK GÖRMEKTE VE KENDİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARINI GELİŞTİRİRKEN TÜM 
TEDARİK ZİNCİRİNİ DE BU GELİŞİMİN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLAMAKTADIR. 

ENKA, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda etik 
kurallarından taviz vermeden, ülkelerin yerel mevzuat ve 
düzenlemelerine ve uluslararası standart gerekliliklerine 
uygun olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu çerçevede 
tedarikçilerinden ve iş ortaklarından da etik kurallara 
uygun davranmalarını ve sorumlu yönetim gerekliliklerini 
yerine getirmelerini beklemektedir. Bu kapsamda ENKA 
tüm tedarikçi, alt yüklenici, hizmet sağlayıcı, bayi, temsilci 
ve diğer iş ortaklarını (genel olarak “Tedarikçi” olarak 
adlandırılacaktır) kapsayacak şekilde Tedarikçi Davranış 
Kurallarını oluşturmuştur ve risk yönetimi, tedarikçi 
seçimi ve değerlendirme süreçleri, denetimleri, eğitimleri 
ve tedarikçi iletişimi faaliyetleriyle sürdürülebilirlik 
uygulamalarını tedarik zincirine taşımaktadır. 

2018 yılında faaliyetlerine başlayan Merkez Tedarik Zinciri 
Departmanı yeni nesil satın alma yöntemleri ve elektronik 
ticaret uygulamalarının şirket genelinde kullanılması 
konusuna ağırlık vermekte, tedarikçi havuzunun 
geliştirilmesini ve bütün satın alma birimleri tarafından 
etkin kullanımını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, satın 
alma birimlerinin fonksiyonel olarak yönetimi ve denetimi 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları Türkçe, İngilizce, Rusça 
ve Arapça olarak 4 dilde ENKA kurumsal web sayfasında 
yayınlanmıştır. Ayrıca tedarikçilerle imzalanan tüm 
sözleşmelerin içerisinde firmalar ve çalışanlarından ENKA 
Tedarikçi Davranış Kuralları çerçevesinde aktivitelerini 
gerçekleştirmeleri istenmekte ve ENKA’nın bu konuda 
denetim yapma hakkı; insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele konuları da dahil olmak üzere Davranış 
Kuralları’nın ihlali halinde iş ilişkisini sonlandırma hakkı 
gibi konular sözleşmelere dahil edilmektedir. ENKA 
Tedarikçi Davranış Kuralları; Yasalara Uyum, İnsan 
Hakları ve Adil Çalışma Koşulları, Çevre, İSG ve Güvenlik, 
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve Rekabeti Engelleyici 
Davranışların Önlenmesi ile kuralların ihlali halinde 
uygulamaya alınan prosedüre ait detayları içermektedir. 

Ayrıntılı bilgi için:
 www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Supplier_Code_

of_Conduct_tr.pdf

ENKA ile iş ilişkisi mevcut olan tüm tedarikçiler, servis 
sağlayıcılar ve alt yükleniciler; şikayet, görüş ve önerilerini 
projelerin satın alma ve alt yüklenici yönetimi birimleri 
aracılığıyla ENKA ile paylaşabilmektedirler. Bunun yanı 
sıra, 2017 yılında kurulan ve 4 dilde hizmet veren Etik 

Hattı aracılığı ile her türlü etik ihlaline ilişkin bildirimde 
bulunabilmekte veya bilgi alabilmektedirler. 

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 Kurallarının paylaşılması ve 
katılımcı şirketlerin bu konulardaki farkındalıklarının 
ve bilinçlerinin artırılması amacıyla 2019 yılının Şubat 
ayında ENKA Pazarlama bayileri için bir sürdürülebilirlik 
çalıştayı düzenlenmiştir. Düzenlenen çalıştayda; yasalara 
uyum, insan haklarına uyum, adil çalışma koşulları, 
rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politika ve uygulamaları, 
iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi ve uygulamaların 
paydaşlara aktarılması gibi öncelikli konular ele alınmış, 
sürdürülebilirlik denetimleri hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır. Çalıştay, ENKA’da yürütülen sosyal sorumluluk 
projelerinin tanıtımı ve pazarlama bayileri için düzenlenen 
karbon ve su ayak izi konularını içeren atölye çalışmaları 
ile tamamlanmıştır. 

ENKA, uzun yıllardır faaliyet gösterdiği ve 2019-
2020 yıllarında büyük kapasiteli projelerinin devam 
edeceği Kazakistan’da faaliyet gösteren tedarikçileri, 
ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları ve yönetim 
sistemleri gereklilikleri hakkında bilgilendirmek için 
bir etkinlik düzenlemiştir. Farklı alanlarda faaliyet 
gösteren firmaların katıldıkları etkinlikte, ENKA’nın 
farklı birimlerinin uygulamaları ve gereklilikleriyle 
ilgili bilgi verilmiş ve Tedarikçi Davranış Kuralları 
eğitimi gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sonunda katılımcılar, 
ENKA’nın tedarik zinciri süreçleriyle ilgili sorularını, 
görüş ve önerilerini paylaşma fırsatı bulmuşlardır.

GRI 102-9, 308-1, 408-1, 409-1, 414-1 GRI 102-9, 308-1, 408-1, 409-1, 414-1

http://www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Supplier_Code_of_Conduct_2018_TUR.pdf
http://www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Supplier_Code_of_Conduct_tr.pdf
http://www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Supplier_Code_of_Conduct_tr.pdf
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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 tarafından hazırlanmış olan satın alma 
prosedürü, tedarikçi seçimi prosedürü ve ilgili diğer 
gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
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, altyükleniciler ve her tür üçüncü tarafa 
ilişkin şirket bilgileri yer almaktadır. Şirketlere ait tüm 
bilgiler ENKA bünyesinde işletilen Bilgi Güvenliği 
Yönetimi sistemleri doğrultusunda saklı tutulmaktadır.

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 yılının son haftalarında 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 teklif alma 
süreci tamamen sisteme entegre edilerek tam olarak 
izlenebilir ve şeffaf bir hale getirilmiştir. 2019 yılında 
bu uygulamanın mükemmelleştirilmesi konusunda 
tedarikçilerden ve satın alma birimlerinden gelen 
geri bildirimler ışığında çalışmalara devam edilmiştir. 
2019 yıl sonu hedefi olan; yapılan satın alma 
işlemlerinin sayısal olarak yarısından fazlasının 
elektronik satın alma yöntemleri ile gerçekleştirilmesi 
ve Merkez Ofis bünyesinde yapılan sarf ve demirbaş 
alımlarında E-İhale uygulamalarının kullanılması 
hedeflerine 2019 yılı içerisinde ulaşılmıştır. 2020 
yılında projeler de dahil olmak üzere bütün satın 

GRI 308-1, 408-1, 409-1, 414-1
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alımlarda E-RFQ (elektronik teklif toplama) ve E-İhale 
uygulamalarının yerleştirilmesi hedeflenmektedir.

ENKA satın alma birimleri, herhangi bir tedarikçi firma ile 
anlaşmadan önce, firmanın ön yeterlik değerlendirmesini 
gerçekleştirmektedir. Ön yeterlik değerlendirme kriterleri 
arasında; alınacak olan 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 yeterlilik ve değerlendirme kriterleri arasına 
sürdürülebilirlik ile ilgili hususlar dahil edilmiştir ve 2017 
yılından itibaren 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 hem faaliyetlerini ağırlıklı olarak yürüttüğü 
gelişmekte olan ülkeler hem de faaliyet gösterdiği iş kolları 
düşünüldüğünde, iş birliği kuracağı tedarikçilerin seçimi 
oldukça önemlidir. Bu nedenle 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 
kısıtları sebebi ile stratejik önem ve risk sınıfı kriterlerine 
göre sınıflandırılmaktadır. Bu sayede, ihtiyaç duyulan 
gereksinimlere uygun maksimum katma değer ve yararı olan 
çıktıların sağlanması garanti edilmiştir.

Tedarikçi ön yeterlilik değerlendirmeleri sırasında, daha 
önce çalışılmış bir firma ise EGVN değerlendirme skorları 
ve notları kontrol edilmekte; düşük performans gösteren 
veya insan hakları, rüşvet ve yolsuzla mücadele ve ENKA 
Tedarikçi Davranış Kuralları’nı veya yasaları ihlal eden 
firmalar ile çalışılmamaktadır. İlk defa çalışılması planlanan 
firmalar için ise, firmaların ilgili devletler tarafından 
karalistede bulunmadıklarının, yasal olarak çalışılmaya 
uygun olduklarının kontrolü için devletlerin ve araştırma 
kuruluşlarının verilerinden yararlanmak üzere “Restricted 
Party Screening” hizmetinden faydalanılmaktadır. 

GRI 308-1, 408-1, 409-1, 414-1
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Proterm Enerji olarak 2002 yılından bu yana, 
enerji santralleri ve endüstriyel tesislerin planlı 
ve arıza giderici bakım/onarımları ile enerji 
santrallerine ait türbinler, jeneratörler ve 
bu sistemlere ait yardımcı üniteler ve döner 
ekipmanların elektro-mekanik montajlarının 
anahtar teslim yapılması alanlarında faaliyet 
göstermekteyiz. Şirketimizin ENKA ile iş 
birliğinin başlangıcı, ENKA’nın Adapazarı – 
Gebze ve İzmir elektrik santrallerinin 2002-
2003 yıllarında ticari üretime başlamasına 
kadar uzanmaktadır. Bugün hala söz 
konusu santraller dışında da ENKA ile iş 
birliğimize Türkiye ve yurtdışında farklı ülke ve 
sektörlerde sunduğumuz hizmetlerle devam 
etmekteyiz. 

ENKA ile kuruluşumuzdan bu yana 
tamamladığımız 18 yıl boyunca, karşılıklı 
memnuniyete dayalı olarak devam eden 
iş ilişkimizi sürdürmekteyiz. ENKA ile 
çalışmalarımızın başlangıcı Türkiye’de 
özel sektörün enerji üretimine başladığı 
dönemlerdir. Süreç boyunca, ENKA’nın 
sektöre nitelikli eleman yetiştirme politikasına 
uygun olarak santral yöneticileri, santrallere 
hizmet vermekte olan alt yüklenici firma 
personellerini kendi çalışanlarından farklı 
görmeyerek her fırsatta kendilerine nitelikli 
hizmet sunmakta olan firmaların yanında 
olmuştur.

ENKA’nın başta işçi sağlığı ve iş güvenliği 
olmak üzere mesleki konuda verdikleri 
eğitimler sayesinde çalışanlarımız deneyim 
ve özgüven kazanarak çalışmakta oldukları 
birimlere daha faydalı işler yapmaktadırlar. 
Alınan eğitimler ve kazanılmış olan tecrübeler 
sayesinde firmamız ve birlikte çalışmakta 
olan personelimiz, sektörde enerji üretimine 
sonradan dahil olan firmalara iş yapma 
fırsatları elde etmiş ve yetişmiş-nitelikli iş 
gücü transfer eden bir firma haline gelmiştir. 
Firmamızda ve daha sonrasında profesyonel 
çalışma hayatının gerçeği olarak Türkiye’de ve 
yurtdışında faaliyet gösteren farklı firmalarda 
görev yapmakta olan mühendis ve diğer 
teknik personelimizin çalışmalarından biz de 
ENKA gibi gurur duymaktayız.

18 yıllık firmamızın başarı öyküsü ENKA’nın 
misyonunu çok iyi tanımlamaktadır. Bu konuyu 
sadece birkaç paragrafla açıklamak çok 
zor ancak ENKA ile çalışırken edindiğimiz 
referanslar sayesinde sektörde önemli bir yer 
edinmiş olduğumuzu belirtmek isterim. Enerji 
alanında dünyanın saygın ekipman üreticisi 
olan firmalar ile Türkiye ve yurt dışında 
iş birlikleri yürütmekteyiz ve edindiğimiz 
referanslar sayesinde yurt dışında doğrudan 
iş yapmakta olan firmalar arasında yerimizi 
almış bulunmaktayız. Bu sayede vermekte 
olduğumuz nitelikli iş gücü ve ekipman 
desteği ile enerji üreten firmalara istihdam 
sağlamakta ve aynı zamanda vermekte 
olduğumuz hizmetlerle ülkemize önemli bir 
katma değer kazandırmaktayız.

Gerek işçi sağlığı, gerekse teknik – ticari iş 
etiği konularında sahip olduğumuz değerlere 
zarar gelmemesi hem yöneticilerimizin hem 
de bütün çalışanlarımızın temel hedefidir. Bu 
hedef doğrultusunda, ENKA’nın referansını 
gururla taşımaktayız.

Cemal Yücer
Şirket Müdürü  

Proterm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş

ENKA İLE KURULUŞUMUZDAN 
BU YANA TAMAMLADIĞIMIZ 
18 YIL BOYUNCA, KARŞILIKLI 
MEMNUNİYETE DAYALI OLARAK 
DEVAM EDEN İŞ İLİŞKİMİZİ 
SÜRDÜRMEKTEYİZ.

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ
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TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMESİ 
VE DENETİMİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA, TEDARİKÇİLERİN 
PERFORMANSLARININ TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TEDARİK ZİNCİRİNİN SAĞLIKLI 
İŞLEMESİ İÇİN ÖNEMLİ KRİTERLER ARASINDA YER ALMAKTADIR.

ENKA, tedarikçilerin performans, zaman, maliyet, kalite, 
iş sağlığı ve güvenliği, çevre, etik ve sosyal alanlardaki 
performansını ölçmek amacıyla, elektronik platform 
üzerinden değerlendirme sistemleri işletmektedir.

2017’de, performans değerlendirme soru listelerinin 
içerisine sürdürülebilirlik ile ilgili olarak; etik ve insan 
hakları, ENKA Tedarikçi Davranış Kurallarına uyum, 
çevresel ve sosyal uyum, insan hakları, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele gibi ek konular eklenmiştir. 2019 
yılı içerisinde toplam 1.438 adet firmanın performans 
değerlendirmesi yapılmıştır. 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 edilmektedir, 
değerlendirme puanı kabul edilebilir limitin altında 
kalan, insan hakları ihlali vakası tespit edilen, rüşvet 
veya yolsuzluk vakası tespit edilen tedarikçiler ile 
çalışılmamaktadır. 

ENKA, 2019 yılında çalıştığı tedarikçilerinin %24,4’ünü 
Etik, İnsan Hakları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, 
İSG, Çevresel ve Sosyal konularda değerlendirmiştir. 
Değerlendirme yapılan firmaların %17,4’ü riskli olarak 
kategorize edilen sınıftadır. Bu değerlendirmenin 
sonucunda, firmalarda herhangi bir çevresel veya 
sosyal uygunsuzluğa veya yasal ihlale rastlanmamış 
olup; değerlendirme kriterlerinin ekonomik unsurlarını 
karşılayamayan 3 firma ve performans yetersizliği 
sebebiyle 4 firma ile çalışmama kararı alınmış olup; 2 
firma ile de Tedarikçi Davranış Kurallarının gerekliliklerini 
sağlama kriterini karşılayamadıkları için çalışılmama 
kararı alınmış olup, söz konusu firmalar bir daha 
çalışılmamak üzere kara listeye alınmıştır. 

Cimtas Ningbo, raporlama döneminde toplam 
tedarikçilerinin %14’ünü denetlemiş ve denetim 
sonrasında çevre, İSG ve sosyal, etik konularında 

değerlendirmeleri sonucu toplamda 17 tedarikçi ile 
çalışılmaması kararını almıştır. 

2018 yılında ENKA için stratejik önemi bulunan 
tedarikçiler ile gerçekleştirilmeye başlanan sürdürülebilirlik 
denetimleri 2019 yılında da devam etmiştir. Merkez 
Sürdürülebilirlik Departmanı tarafından gerçekleştirilen 
bu denetimlerde, 3 firma ziyaret edilmiş ve 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 sağlanmakta, dolayısıyla 
mevcut sistemlerinde iyileştirme yapmalarına katkı 
sağlanması hedeflenmektedir. 

ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları’nın İnsan Hakları ve 
Adil Çalışma Koşullar 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, şikayet veya ihbar 
yapılmamıştır. Yine raporlama dönemi içerisinde tedarikçi 
firmalarda çocuk işçi veya zorla çalıştırma vakasına 
rastlanmamış olup, bu konuda herhangi bir bildirim, 
şikayet 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.

ENKA, 2019 yılında çalıştığı 
tedarikçilerinin %24,4’ünü Etik, İnsan 
Hakları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, 
İSG, Çevresel ve Sosyal konularda 
değerlendirmiştir.

GRI 102-10, 308-1, 308-2, 408-1, 409-1, 414-1, 414-2
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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 “yerelden 
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 %37,95 olarak gerçekleşmiştir. Buna ek olarak yapılan satın alımların %18,65’i 
Türkiye’den gerçekleştirilmiştir. 

PROJE BAZLI YEREL SATIN ALMA ORANLARI

ENKA sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda tüm ENKA iştiraklerinde de öncelik, teknik şartlar ve standartların 
sağlanması durumunda, yerel firmalara verilmektedir. 2019 yılında yerel tedarikçi oranı ENKA Enerji’de %96, ENKA 
Pazarlama’da %47, ENKA Systems’de %92; Rusya’da faaliyet gösteren MKH’de %100, MOSENKA’da %100, OMKH’da 
%97, ENKA TC’de %99,8, ENKA Invest’de %100, CCI’da %100 ve Çin’de faaliyet gösteren Cimtas Ningbo’da %78 
olarak gerçekleşmiştir.

ENKA İnşaat Projelerinde Yerel Satın Alım Yüzdeleri

Satın Alma Dağılımı

En Yüksek Yerel Satın Alma Gerçekleştirilen Bölgelerde Ekonomilere Doğrudan Sağlanan Katkı

ENKA’nın en yüksek yerel satın alım gerçekleştirdiği ülkelerde yerel ekonomiye doğrudan sağladığı katkı miktarları 
aşağıda gösterilmiştir.

PROJE ADI YEREL SATIN ALIM YÜZDESİ

Dhi Qar 750 MW Kombine Çevrim Santrali %32,04

FGP 3GP Projesi %19,82

Kashirskaya Projesi %95,74

Kosova Route 6 Projesi %81,39

Nizhnekamsk Kombine 
Çevrim Santrali %44,57

Basra Um Kasr Projesi %65,04

Samawa 750 MW Kombine Çevrim Santrali %35,68

Güney Kafkasya Boru Hattı Genişleme 
Projesi (SCPx) %92,92

Kazan TAIF İş Merkezi Projesi %98,85

Tengiz Projeleri %83,34

West Qurna 1 IOT Projesi %71,56
ÜLKE TOPLAM YEREL SATIN ALMA MİKTARI

Rusya >82 milyon ABD Doları

Irak >59 milyon ABD Doları

Kazakistan >25 milyon ABD Doları

ENKA 
YEREL SATIN ALMA: 

%37,95

GLOBAL
SATIN ALMA: 

%43,40

TÜRKİYE 
SATIN ALMA:

%18,65

GRI 102-9, 204-1 GRI 102-9, 204-1
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ENKA ile iş ortaklığımıza 2011 yılında Kosova 
Otoyolu Projesi’nde ENKA’ya kaliteli beton 
tedarik ederek başladık.

Kişisel deneyimlerime göre, ENKA 
ile çalışmanın güvenlik standartları, 
profesyonellik ve ekonomik açılardan 
şirketimiz üzerinde büyük etkileri oldu. 

ENKA, bir şirket olarak gelişmemize de 
katkıda bulunmuştur. İş birliğimiz boyunca, 
özellikle iş sağlığı ve güvenliği gibi önemli 
bir alanda tecrübe kazandık. Ayrıca artık 9 
yıla ulaşan iş birliğimizin sonucunda çalışan 
sayımızı %35 arttırdık ki bu ülke ekonomimiz 
göz önünde bulundurulduğunda oldukça 
büyük bir rakamdır.

ENKA’nın Kosova’daki proje faaliyetleri 
sırasında diğer yerel tedarikçilerle her 
zaman eşit fırsatlara sahip olduk. Tüm 
tedarikçiler sahip oldukları haklar ve 
kendilerinden beklenen standartlar hakkında 
bilgilendirilmekteydi ve bu standartlara 
uygunluğumuz da her zaman eşit şartlarda 
değerlendirildi. Bu durumun etik bir şekilde iş 
yapmanın kilit noktası olduğuna inanıyorum.

ENKA’nın Kosova’daki varlığı, buradaki 
sektörü ve çalışma standartlarını geliştirdi. 
Artık daha profesyonel, donanımlı ve güvenlik 
standartlarını takip eden bir iş gücümüz var. 

KİŞİSEL DENEYİMLERİME GÖRE, 
ENKA İLE ÇALIŞMANIN GÜVENLİK 
STANDARTLARI, PROFESYONELLİK VE 
EKONOMİK AÇILARDAN ŞİRKETİMİZ 
ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİLERİ OLDU. 

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ

Zeqa Bakolli
İnşaat Müdürü

FITORJA LLC
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ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ
ENKA, ÜSTLENİLEN PROJELERDE İŞ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAK, SÜREÇ 
PERFORMANSLARINI, KURUMSAL BİLGİ VE BECERİSİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK, 
MÜŞTERİLERİNİN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ SİSTEMATİK BİR BİÇİMDE KARŞILAMAK 
AMACIYLA GÜVENİLİR BİR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMUŞ, BUNU BELGELEMİŞ, 
UYGULAMIŞ VE GELİŞİMİNİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİ SÜREKLİ KILMIŞTIR. 
ENKA’NIN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 9001 STANDARDI İLE UYUMLU OLUP, BU 
DOĞRULTUDA 2001 YILINDA BSI (İNGİLİZ STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ) TARAFINDAN İLK 
DEFA SERTİFİKALANDIRILMIŞTIR. DÜZENLİ ARALIKLAR İLE DE BSI TARAFINDAN UYGUNLUK 
DEĞERLENDİRMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE OLUP, ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİNİ 
ULUSLARARASI ALANDA EN İYİ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEKTEDİR. 

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 
paydaşlarının ihtiyaç ve beklentileri ile birlikte, proje 
sözleşme gereksinimlerini temel alarak, güvenilir ve 
izlenebilir bir kalite yönetim sistemi kurmakta ve kurumsal 
kalite standartlarını 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:

 İhtiyaç 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, 

 İzleme ve ölçme kriterlerinin belirlenerek, süreç 
performanslarının izlenmesi, ölçülmesi ve gözden 
geçirilmesi, 

 Kalite yönetim sistemi şartlarının şirketin iş süreçleri ile 
entegre olması,

 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.

STANDART KALİTE 
UYGULAMALARI

RİSK YÖNETİMİ

KALİTE HEDEFLERİ
VE 

PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ

MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ

ENKA AKADEMİ/ 
EĞİTİMLER

YÖNETİMİN KALİTE 
GÖZDEN GEÇİRMESİ

TANIMLI HEDEFLER İLE 
SÜREÇLERİN 
İZLENMESİ

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME/ 
EN İYİ UYGULAMA 

VE
KAZANILMIŞ 
DENEYİMLER

KALİTE
DENETİMLERİ
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ÜRÜN VE HİZMETLERİN SAĞLIK 
VE GÜVENLİK ETKİLERİ
ENKA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’NİN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK ÜRÜN VE HİZMETLERİN 
SAĞLIK VE GÜVENLİK AÇISINDAN ETKİLERİ SÜREKLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. 

NADCAP (National Aerospace and 
Defense Contractors Accreditation 
Program) üretim faaliyetleri içerisinde 
olan şirketlerin yönettikleri özel 
proseslerin havacılık sektörü 
kurallarına uygunluğunu gösteren 
sertifikasyondur. Bu kapsamda Çimtaş 
Hassas İşleme’nin 5 özel prosesi (NDT, 
Shotpeen, Heat Treatment, Welding, 
Coating) NADCAP belgelendirmesini 
tamamlamıştır. Bu sayede Çimtaş 
Hassas İşleme, NADCAP sertifikasına 
sahip firmalar arasında Bursa’da ilk, 
Türkiye’de de 27. olmuştur.

ENKA İnşaat’ın bu doğrultuda geliştirdiği örnek çalışmalar bulunmaktadır. ENKA’nın 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 itibaren; sırası ile inşaat, ön devreye alma (test) ve devreye 
alma süreçlerinin hepsi, olası sağlık ve güvenliği etkileri üzerinden 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:  www.enka.com/tr/merkez-gruplari/kalite-yonetimi/

ENKA Kalite Politikası için:  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’TA KALİTE YÖNETİMİ

Çimtaş Yönetim Sistemleri, tasarım ve mühendislik, kalite, iş 
sağlığı ve güvenliği, çevre, enerji ve bilgi güvenliği yönetim 
sistemlerini ve sertifikalarını yönetmek ve sürekliliğini 
sağlamak için oluşturulan sistemlerin bütünüdür. Çimtaş 
yönetim sistemleri kapsamında; hataların oluşmasının 
önlenmesi, oluşan hataların yerinde tespit edilmesi 
ve bir sonraki operasyona aktarılmaması, ürünün 
üretiminden teslimine kadar olan tüm aşamalarında kalite 
gerekliliklerinin ve müşteri memnuniyetinin karşılanması için 
yürütülen tüm faaliyetlerin güvence altına alınması Çimtaş 
için önem teşkil etmektedir.

Çimtaş’ın sektöründe öncü olma hedefi, Çimtaş Yönetim 
Sistemleri’ni oluşturarak toplamda 26 farklı ulusal ve 
uluslararası sertifika sahibi olmasını beraberinde getirmiştir.

Çimtaş’ın sahip olduğu bütün yönetim sistemleri 
sertifikaları için: 

 www.cimtas.com/tr/hakkimizda/certification-2-2/ 

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

memnuniyeti-politikasi/

GRI 416-1
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ UZUN ÖMÜRLÜ KILMAK VE MÜŞTERİLERİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
İLİŞKİLER KURMAK ENKA’NIN ÖNCELİKLERİ ARASINDA YER ALMAKTADIR. ENKA BU 
ÖNCELİĞİNİ KURUMSAL KALİTE POLİTİKASI’NIN İLK MADDESİ OLAN “MÜŞTERİ ODAKLILIK 
VE GERİ BİLDİRİM” İLE AÇIK BİR ŞEKİLDE SERGİLEMEKTEDİR. 

ENKA müşteri odaklı çalışma anlayışı kapsamında yürüttüğü “Müşteri Memnuniyeti Anketleri” uygulamasını, en 
önemli paydaş geri bildirim mekanizmalarından biri olarak görmektedir. Müşteri Memnuniyeti Anketleri projelerin 
tamamlanmasından sonra gerçekleştirilerek, anket sonuçları; süreç performans iyileştirmesi, sistem güncelleme 
çalışmaları ve aksiyon planlarının oluşturulması süreçlerinde önemli bir veri olarak kullanılmaktadır. 

Projelerin bir bütün olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, müşterilerin projenin farklı iş kalemleriyle ilgili beklenti ve 
görüşlerinin daha net bir şekilde analiz edilebilmesi için “Müşteri Memnuniyetini İzleme” prosedürü uygulanmaktadır. 
Çoğunlukla projelerin tamamlanma aşamasında uygulanan bu prosedür, gerekli görülen iyileştirmelerin henüz proje 
devam ederken gerçekleştirilmesi ve müşterilerin işi maksimum memnuniyet ile teslim almaları hedefi doğrultusunda 
devam etmekte olan projelerde de uygulanmaya başlanmıştır.

ENKA, raporlama dönemi içerisinde iki tanesi devam eden proje olmak üzere toplam dört projesi için müşteri 
memnuniyet anketi gerçekleştirmiştir. Müşteri memnuniyeti anketi sonucunda ölçülen memnuniyet değeri %96,3 
olup, gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti anketlerine ilişkin detaylı sonuçlar aşağıdaki grafikte ayrıntılı olarak 
sunulmaktadır. 

İNŞAAT  
YÖNETİMİ %98

%98

CIMTAS  
NINGBO %93,7

%97

%94

%95

%97

%98

%97

%94

%95

KONTRAT 
YÖNETİMİ

%88,8CIMTAS 
BORU

MALİYET 
YÖNETİMİ

%85ÇİMTAŞ 
ÇELİK

MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ

%92,2OMKH

TASARIM VE 
MÜHENDİSLİK

%93,9MOSENKA

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ

%86,5MKH

MALZEME  
YÖNETİMİ

%83,6ENKA 
INVEST

KALİTE 
YÖNETİMİ

%84ENKA TC*

%98ENKA  
PAZARLAMA

GENEL 
DEĞERLENDİRME

%91,8ENKA  
VAKFI

PLANLAMA

%86CCI

ÇİMTAŞ’TA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Çimtaş, misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda 
tüm faaliyetlerinde “Müşteri Odaklılık” anlayışı ile 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi uygulamakta ve 
sürekli geliştirmektedir. Bu doğrultuda Çimtaş, müşteri 
memnuniyetini ölçme yöntemlerini tanımlamak, sonuçları 
değerlendirmek, şikâyet ve memnuniyetlerde izlenecek 
süreci tanımlamak, şikâyete sebebiyet veren kök nedenleri 
ve düzeltici faaliyetleri belirlemek amacıyla ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ni tüm şartlarıyla 
uyguladığını belgelendirmiştir.  

Çimtaş’ın Kalite ve Müşteri Memnuniyeti’ne ilişkin 
politikası için:

 www.cimtas.com/tr/bolumler/kalite/kalite-ve-musteri-
memnuniyeti-politikasi/

ENKA SYSTEMS’TA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

ENKA Systems benimsemiş olduğu “Koşulsuz Müşteri 
Memnuniyeti” politikası ile geliştirmiş olduğu yazılımlarla 
inşaat sektörünün yanı sıra; çok uluslu ve büyük ölçekli 
operasyonlar yürüten diğer sektörlerdeki firmaların da 
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte hizmet sağlamaktadır. 
ENKA Systems, ürünlerini kullanan müşterilerin bu 
ürünlerden tam anlamıyla fayda sağlaması için uçtan uca 
hizmet sunabilecek bir yapılanma oluşturarak, ürünlerinin 
tüm yaşam döngüsü boyunca müşterilerine tam destek 
sağlayarak ve müşterileri ile sürekli iletişim halinde olarak 
geri bildirim toplamaktadır.

ENKA iştiraklerinin 2019 yılında gerçekleştirdikleri müşteri 
memnuniyeti anketlerinin sonuçları aşağıdaki grafikte 
paylaşılmıştır.

ENKA İnşaat 2019 Yılı Müşteri Memnuniyet Anketi Sonuçları

ENKA Grup Şirketleri Müşteri Memnuniyet Oranları (%)

*2018 yılında gerçekleştirilen anket ENKA TC kapsamında Kashirskaya Plaza’da, iç kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı anketi ise Vernadskogo AVM’de ger-
çekleştirilmiş olup, sonuçlar için bağımsız bir şirketten hizmet alınmıştır. 
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ENKA ile 1997’den beri Moskova’da 
gayrimenkul, inşaat ve bina bakımı 
alanlarında çalışıyoruz. 1998 yılından 
itibaren, ENKA iştiraklerinden Moskva - 
Krasnye Holmy tarafından işletilen Riverside 
Towers iş merkezinde, SAP Rusya ve CIS 
Moskova ofisleri ile son yıllarda yenilikçi 
SAP Dijital Liderlik Merkezi girişimlerimiz 
için gittikçe genişleyen kiralık alanlarımız 
bulunuyor.

ENKA’ya yüksek etik standartlarına bağlı, 
güvenilir ve profesyonel bir iş ortağı 
olarak son derece değer veriyoruz. ENKA 
ile çalışmaktan ve SAP çalışanlarına üst 
düzey hizmetler sunmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum.

SAP; toplumumuz, müşterilerimiz ve şirketimiz 
için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak 
amacıyla kurumsal sosyal sorumluluğa 
stratejik bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. 
Ekonomik büyüme, istihdam, inovasyon 
ve toplum yoluyla olumlu sosyal değişim 
yaratma çabamızda, ENKA ile iş birliğimizle 
dünyanın daha iyi bir şekilde yürümesine 
ve insanların yaşamlarının iyileştirilmesine 
yardımcı olmak isteyen kararlı bir ortak 
edindik. ENKA, ofis binalarında profesyonel 
ve konforlu bir ortamın yaratılmasına büyük 
katkı sağlamakta. ENKA’nın yardımıyla, ofis 
donanımlarımızı en yüksek teknolojisden 
faydalanarak oluşturuyor, bu sayede 
sağladığımız hizmetleri geliştiriyor ve 
iyileştiriyoruz.  

ENKA ile birlikte, kapsamlı bir çevre 
politikasının bir parçası olarak, ayrı atık 
toplama çalışmaları ile pil, şişe kapakları 
ve kağıt geri dönüşümünü teşvik ediyoruz. 
MKH, bisiklet kullanan SAP çalışanları için 
iş merkezinde bisiklet park yeri ve kurumsal 
araçlar için de eko-park hizmeti sunmaktadır. 
Ayrıca, her yıl yıl Dünya Saati etkinliğine, 
doğal kaynakların sorumlu bir şekilde 
kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla birlikte 
katılıyoruz. 

Bağış ve yardım çalışmaları, şirketimizin en 
önemli faaliyetlerinden biridir. 2016 yılından 
bu yana Moskva - Krasnye Holmy, LLC, her 
yıl gerçekleştirilen bağış organizasyonu Run 
Live’a katılmaktadır. SAP ve yardım fonu 
“Arifmetica Dobra (Arithmetic of Good) 
tarafından düzenlenen Run Live, Rusya’nın 
çeşitli bölgelerindeki yetimhanelerdeki 
çocuklar için fon sağlamaktadır. Bu yıl 
MKH, yılbaşı kartları satın alarak bu fonu 
desteklemiştir. Ayrıca MKH’ın yardımıyla 
da düzenli olarak iş merkezinin belirtilen 
yerlerine kıyafet ve yemek yardım kutuları 
yerleştirilmektedir.

ENKA ile birlikte elde ettiğimiz bu bariz 
gelişimden son derece memnunuz. 

Elena Schelchkova
Rusya ve CIS Tesis Müdürü 

SAP CIS

ENKA’YA YÜKSEK ETİK 
STANDARTLARINA BAĞLI, 
GÜVENİLİR VE PROFESYONEL BİR 
İŞ ORTAĞI OLARAK SON DERECE 
DEĞER VERİYORUZ. 

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ
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İNOVASYON VE AR-GE 
ÇALIŞMALARI
ENKA, STANDARTLARA UYGUN, GÜVENLİ, YÜKSEK KALİTELİ VE UYGUN MALİYETLİ 
İNŞAAT PROJELERİ TASARLAMAK VE İNŞA ETMEK MİSYONU VE DÜNYA GENELİNDE 
HİZMET VEREN MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT FİRMALARI ARASINDA EN İYİ VE YENİLİKÇİ 
FİRMALARDAN BİRİ OLMAK VİZYONU İLE FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR. 

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

 İnşaat Mühendisliği Tasarım Grubu

 Mimari Proje Tasarım Grubu

Raporlama döneminde, ENKA Tasarım Merkezi tarafından toplam on beş adet (15) tasarım projesi yürütülmüştür. Bu 
projelerden yedi (7) tanesi raporlama dönemi içerisinde tamamlanırken, diğer sekiz (8) projenin çalışmalarına devam 
edilmektedir. ENKA, Tasarım Merkezi bünyesinde yürütülen bu projelere, tamamı özkaynakları ile karşılanan, toplam 
57.020.000 TL tutarında bütçe ayırmıştır. 

Güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerin şirket bünyesinde yürütülen çalışmalara adapte edilmesinde en önemli 
etkenin çalışanları olduğunun farkında olan ENKA, 111’i tasarımcı olmak üzere 157 kişiden oluşan Tasarım Merkezi 
çalışanlarının çeşitli konferans, sempozyum ve eğitim faaliyetlerine katılımını desteklemektedir. Bu doğrultuda, 
Tasarım Merkezi çalışanları 2019 yılında düzenlenen sekiz (8) konferans, dört (4) sempozyum ve yirmi altı (26) eğitim 
faaliyetine toplam yüz yetmiş beş (175) kişilik bir katılım göstermiştir.

ÇİMTAŞ’TA İNOVASYON VE AR-GE

Cimtas Boru AR-GE Merkezi olarak tamamladığı 2. yılı içerisinde; makine, kimya, inşaat, elektrik-elektronik, metalurji, 
malzeme, bilgisayar, endüstri mühendisliği gibi farklı disiplinlerden oluşan ve AR-GE projelerinde görev alan 44 
kişilik ekibiyle 17 farklı proje yürütmüştür. Toplam AR-GE Bütçesi 662.950 Euro seviyesine ulaşan Cimtas Boru’nun 
AR-GE projelerinde; enerji, petro-kimya tesislerinin, mega ve özel yapıların proses, borulama ekipmanlarının ve 
sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi, yenilikçi ürünlerin ortaya çıkarılması için proses, metot, üretim yöntemi ve aparat 
tasarımı ile geliştirilmesi, Endüstri 4.0, dijitalleşme ve verimlilik artırma odaklı yazılım geliştirilmesi görevleri başarıyla 
tamamlanmıştır. 

AR-GE Merkezi olarak 3. yılını dolduran Çimtaş Çelik’in yürüttüğü ve toplamda AR-GE Bütçesi 11.425.680 TL’ye 
ulaşan 10 farklı AR-GE projesinde 42 personel görev almaktadır.

Çimtaş Hassas İşleme ise 2019 yılı içerisinde, TÜBİTAK destekli yürüttüğü 4 projesiyle AR-GE çalışmalarında öne 
çıkmıştır.  

TÜBİTAK - 1501: TİTANYUM DÖVME 
MALZEMEDEN UÇAK GÖVDE 
PARÇASININ (SPAR) PROTOTİP 
OLARAK GELİŞTİRİLMESİ VE İMALAT 
PROSESLERİNİN OPTİMİZASYONU

Çimtaş Hassas İşleme uçak motoru ve 
uçak gövdesi parçalarını üretmeye 
yönelik gösterdiği sürdürülebilir 
büyüme stratejisi doğrultusunda 
modelleme, süreç geliştirme ve imalat 
yönetiminde rekabetçi yapıdadır. GE 
havacılık parçalarının üretiminde daha 
rekabetçi olmayı amaçlayarak yeni 
tedarikçi kaynaklarının oluşturulmasını 
istemekte, bu bağlamda ulusal ve 
uluslararası pazarda oluşan talepler 
değerlendirilmektedir. Projenin ana 
amacı Boeing 737 Max tipi uçak 
gövdesinde kullanılan “Spar fitting” 
parçasının prototip olarak imal 
edilmesidir. Bu ana amaç çerçevesinde; 
Titanyum - Ti6Al4V malzemelerde ilk 
uygulamanın yapılacak olması ile 
malzeme yapısında ve işlenebilirliğinde, 
imalat tekniklerinde (işleme, çapak 
alma, dağlama, NDT) teknik ve 
teknolojik bilgi birikiminin sağlanması 
amaçlanmaktadır.
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ENKA SYSTEMS’TA İNOVASYON VE AR-GE

ENKA Systems Yazılım A.Ş., Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 08.12.2017 tarihinde “Araştırma, 
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine 
İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” hükümleri 
çerçevesinde “AR-GE Merkezi” belgesi almaya hak 
kazanmıştır. 

ENKA Systems bünyesinde geliştirilen ve Bakanlıkça 
onaylanan ilk AR-GE projeleri BIM Destekli Doküman 
Yönetim Sistemi ve Yapay Zeka Destekli Satınalma 
Yönetim Sistemi olmuştur. ENKA System güncel olarak 
toplamda bütçesi 7 milyon TL’yi aşan 5 farklı AR-GE 
projesi yürütmektedir.

ENKA Systems’ın geliştirmekte olduğu Makine Ekipman 
Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve 
İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi projeleri 
de AR-GE Merkezi projeleri olarak sunulmuştur. ENKA 
Systems tarafından bu süreçte geliştirilen yazılım araçları 
aşağıda sıralanmıştır:

 Doküman Yönetim Sistemi (EDMS)

 Satınalma Yönetim Sistemi (EGPS)

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (EHSE)

 Kaynak Yönetim Sistemi (EGWM)

 Uçtan Uca Proje Yönetim ve Tamamlama Sistemi (EPCS)

2019 yılında Özyeğin Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi 
ile ENKA Systems arasında AR-GE faaliyetleri ile bilimsel 
ve teknolojik çalışmalar için iş birliği yapılmasına 
yönelik işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır. ENKA Systems 
bünyesinde geliştirilen AR-GE projelerine akademik 
desteğin sağlanması ve ulusal ve uluslararası proje 
başvurularının gerçekleştirilmesi için Marmara Üniversitesi 
ile ayrıca danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM 
SİSTEMİ (EHSE)

EHSE Projesi, 2018 yılı içerisinde 
geliştirilmeye başlanmış, Çevre, İş Sağlığı 
ve Güvenliği kayıtlarının tutulması ve 
raporlanmasına yönelik bir çözümdür. 
2018 yılı Temmuz ayı itibarıyla Çevre 
ve İş Güvenliği (Kaza) modülleri son 
kullanıcıların hizmetine sunulmuş olup, 
2019 yılı içerisinde Sağlık, Raporlama ve 
Dashboard modülleri de tamamlanarak, 
proje başlangıcında hedeflenen çıktıları 
sağlayacak duruma gelmiştir. 2019 
yılı sonu itibarıyla ENKA’nın tüm aktif 
projelerinde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği 
kayıtlarının saklandığı ve resmi raporlar 
için gerekli çıktıları ürettiği ürün olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.

2019 yılı içerisinde tamamlanmış olan 
Sağlık Modülü ile tüm çalışanların 
sağlık, revir ziyareti, reçete kayıtlarının 
saklanması ve şantiye polikliniğinde 
yer alan ilaçların bilgilerinin, stoklarının 
ve tüketim bilgilerinin saklanması ve 
gerekli hesapların yapılması işlevlerini 
gerçekleştirmektedir.

Aynı yıl içerisinde tamamlanmış olan 
Raporlama Modülü ile yukarıda 
bahsedilen Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği 
kayıtları ile ilgili resmi makamlara 
sunulacak tüm rapor ve dokümanlara 
altyapı sağlayan özel raporlar ile gerekli 
noktada ilgili tüm bilgilerin alınmasını 
ve hesaplanabilmesini sağlayan pivot 
raporlar hazırlanmıştır.

Dashboard modülü ile ise, kullanıcıların 
yetki seviyesine göre izleyebildikleri 
raporları, bir ekran üzerinde küçük araç 
kutucukları (widget) ile görebilmelerine 
yardımcı olunmuştur. Uygulamaya giriş 
yaptıkları anda yetkili ve ilgili oldukları 
projeler üzerinde genel bir görünüm 
sağlayan bu modül, EHSE üzerinde tanımlı 
neredeyse tüm raporlara, sağlanan birçok 
filtre seçeneği ile erişim sağlayacak 
şekilde hazırlanmıştır.
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ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ 
YÖNETİM SİSTEMİ

ENKA Merkez Ofis bünyesinde faaliyetlerini yürüten; tasarım 
ve mühendislik, satın alma ve tedarik zinciri yönetimi, ÇGS 
yönetimi, kalite yönetimi, sürdürülebilirlik, makine ve ekipman 
yönetimi, kurumsal iletişim, insan kaynakları ve idari işler, 
bilgi teknolojileri, finans, muhasebe, mali kontrol, ihracat ve 
yatırımcı ilişkileri, hukuk departmanları dahilindeki süreç, bilgi 
ve çalışanlar, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
(BGYS) standardına uygun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
işletmektedir.

ENKA Üst Yönetimi; şirket misyonu, vizyonu, değerleri ve 
stratejik yönü ışığında yürütülen tüm faaliyetlerde, ENKA’ya 
ait kurumsal bilginin güvenliğinin sağlanması amacıyla; bilgi 
varlıklarını korumayı, bilgi güvenliği gereksinim ve beklentilerini 
uluslararası standartlar kapsamında karşılamayı ve riskleri 
sistematik bir şekilde yöneterek bilgi güvenliği performansını 
iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. Bu bağlamda iş süreçlerinin 
yönetilebilmesi ve işletilmesi için; ENKA Genel Müdür ve İcra 
Kurulu Başkanı’na bağlı olarak yapılandırılan Bilgi Güvenliği 
Komitesi kurulmuş, kurumsal politika ve prosedürler, misyon, 
vizyon ve değerler, bilgi güvenliği hedefleri ve uluslararası ISO 
27001 BGYS standardına uygun bir altyapı oluşturulmuştur. 
Tüm ENKA çalışanlarının ve ilgili üçüncü tarafların ISO 27001 
süreçlerine, ilgili yasa ve yönetmeliklere uyması beklenmektedir. 

Kurulan sistemin yeterli etkinlikte sürdürülebilmesi amacıyla 
belirlenen Bilgi Güvenliği Hedefleri; 

 Teknolojik altyapının geliştirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, 

 Bilgi güvenliğinin iş süreçlerine entegrasyonu, 

 Bilgi güvenliğine ilişkin iş risklerinin belirlenmesi, 

 Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığının ve motivasyonunun 
arttırılması, 

 Kurum içinde bilgi güvenliği organizasyonunun oluşturulması, 

 ENKA yönetilen hizmetleri’nin geliştirilmesi ve güvenliğinin 
sürekli hale getirilmesi olarak belirlenmiştir. 

Bilgi Güvenliği İhlal Olaylarının Yönetimi

ENKA politika ve prosedürleri gereğince; bilginin gizlilik, 
bütünlük ve erişilebilirliğine zarar verebilecek tüm güvenlik ihlal 
olayları raporlanmaktadır. Bilgi güvenliğine ilişkin ihlal olayları, 
tüm ENKA çalışanları veya ilgili tüm paydaşlar tarafından 
bildirilebilmektedir. Bilgi güvenliği ihlalinin bildirimi, olayı fark 
eden kişinin ENKA Etik Hattı’nı (+90 212 376 1010) arayarak 
veya ihlal formunu doldurarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Yöneticisi’ne e-posta, telefon veya elden teslim etmesi ile 
gerçekleştirilmektedir.
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ENKA’nın 2027 yılı için belirlediği Sürdürülebilirlik Hedefleri’nin “İşi İyi ve Doğru Yapmak” bölümüne 
ilişkin 2018 ve 2019 yılları performansı, aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.
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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.

2019 yılında çalışılan tedarikçilerin %24,4’ü 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 yaka 
çalışan oranını %100’e, mavi yaka çalışan oranını %90’a 
ulaştırmayı hedefliyoruz.

2018’de Etik ve İnsan Hakları konusunda 
çalışanların %7’sine özel eğitim verilmiştir. 
Beyaz yakalı çalışanların %7,14’ü çalışma 

hayatında etik ve insan hakları eğitimi almıştır.

2019 yılında tüm ENKA grubu çalışanlarının 
%28,7’si, beyaz yakalı çalışanların %55’i,

 mavi yakalı çalışanların %20’si ENKA Davranış Kuralları ve 
İnsan Hakları eğitimini tamamlamıştır.

Müşteri memnuniyet oranımızı, bütün grup şirketlerinde 2027 
yılına kadar %95 oranına çıkarmayı hedefliyoruz. %91,91 %90,52

Her yıl, tüm projelerde ve iştiraklerde, yolsuzluk ve rüşvetle 
mücadele konusunda en az 1 denetim gerçekleştireceğiz.

Projelerin tamamında 1 denetim gerçekleştirildi. 
İştiraklerin %7,1’i denetlendi.

Projelerin tamamında 1 denetim gerçekleştirildi. 
İştiraklerin %78’i denetlendi.

ENKA Okullarında tüm öğrencilerimizin her yıl en az 1 sosyal 
sorumluluk projesine katılmalarını hedefliyoruz. Sağlandı Sağlandı

"ENKA Okulları Sürdürülebilirlik Buluşmaları”nın kapsamını 
genişleterek devam ettireceğiz. Sağlandı Sağlandı

Sürdürülebilirlik bilincini artırmak amacıyla ENKA Okulları 
öğretmenlerimizle ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Sağlandı Sağlandı

ENKA Okulları ile spor ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda dereceler almayı hedefliyoruz. Sağlandı Sağlandı

ENKA’NIN 2027 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ 2018 2019


