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ÇALIŞAN PROFİLİ

Mavi Yakalı Beyaz Yakalı

Toplam
Çalışan

20.962

Çalışan SayısıÇalışan Sayısı

ERKEK
ÇALIŞAN SAYISI

15.465
ORAN
%74

KADIN 
ÇALIŞAN SAYISI

665
ORAN
%3

ERKEK
ÇALIŞAN SAYISI

3.533
ORAN
%17

KADIN 
ÇALIŞAN SAYISI

1.299
ORAN
%6

Yaş Dağılımına Göre Çalışan Profili Engelli Çalışan Sayı ve Oranları

(31 ARALIK 2019 VERİLERİDİR)

MAVİ YAKALI

EN
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MAVİ YAKALI

YAŞ SAYI ORAN

< 30 5.084 %24

30 - 50 9.767 %47

> 50 1.279 %6

TOPLAM 16.130 %77

BEYAZ YAKALI

SAYI ORAN

1.308 %6

2.988 %14

536 %3

4.832 %23

BEYAZ YAKALI

39 %0,1975 %0,36

SAYI SAYIORAN ORAN

GRI 102-7, 102-8, 102-9 GRI 102-7, 102-8, 102-9
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KALICI GEÇİCİ

Sözleşme Türüne Göre Cinsiyet Kırılımlı Çalışan Sayısı

  Sözleşme Türüne Göre Ülke Kırılımlı Çalışan Sayısı

TÜRKİYE 3.531 555

RUSYA FEDERASYONU 1.050 2.098

ÇİN 111 245

AFGANİSTAN 10 47

HİNDİSTAN 38 851

IRAK 382 3.150

KAZAKİSTAN 864 3.673

KOSOVA 70 84

MEKSİKA 116 1.470

PARAGUAY 29 477

ROMANYA 1 -

SRİ LANKA 56 729

SUUDİ ARABİSTAN 36 723

BAHAMALAR 25 137

TÜRKMENİSTAN 24 128

KENYA 22 202

YUNANİSTAN 11 17

TOPLAM 6.376 14.586

GRI 102-7, 102-8, 102-9 GRI 102-7, 102-8

KALICI GEÇİCİ

                                                           KADIN 1.308 621

                                                          ERKEK 5.068 13.965
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Cinsiyete Göre Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı

Cinsiyete Göre Üst Yönetim Çalışan Sayıları 

ENKA İnşaat’ta Çalışan Kategorilerine Göre Çalışan Sayısı3

Yaşa Göre Üst Yönetim Çalışan Sayısı

ERKEK
TAM ZAMANLI 

18.963
YARI ZAMANLI

35

KADIN 
TAM ZAMANLI

1.930
YARI ZAMANLI

34

ÜST 
YÖNETİMDE 

GÖREV ALAN 
ÇALIŞAN SAYISI

ORAN

KADIN 26 %20

ERKEK 107 %80

TOPLAM 133 %100

3 ENKA genelinde, sadece yurt dışı faaliyetlerde taşeron mensubu işçiler çalışmaktadır. Taşeron mensubu çalışanların görevleri proje kapsamına göre farklılık göstermekle birlikte, 
mobilizasyon ve kamp kurma, betonarme uygulamaları, zemin iyileştirme çalışmaları, endüstriyel kaynak uygulamaları, tahribatsız muayene uygulamaları, fiziksel güvenlik, 
mühendislik ve tasarım çalışmaları ve devreye alma operasyonları vb. iş kollarında istihdam edilmektedirler.

ENKA İNŞAAT

SAYI ORAN

TÜRK 3.196 %19,42

YEREL 11.051 %67,16

TAŞERON 306 %1,86

DİĞER 1.901 %11,55

TOPLAM 16.454 %100

ÜST 
YÖNETİMDE 

GÖREV ALAN 
ÇALIŞAN SAYISI

ORAN

< 30 2 %2

30 - 50 80 %60

> 50 51 %38

  TOPLAM 133 %100

GRI 102-7, 102-8, 102-9, 405-1
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ÇALIŞAN HAKLARI VE 
MEMNUNİYETİ
ENKA, ÇALIŞANLARINI ŞİRKETLERİNİN BAŞARISINDA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ROL 
OYNAYAN EN ÖNEMLİ DEĞER OLARAK GÖRMEKTE VE ÇALIŞANA DEĞER VERMEK 
İLKESİNİ İŞ YAPIŞ ŞEKLİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEDİR.

ENKA, insan haklarına saygılı davranmakta, farklılıkları 
zenginlik olarak görerek avantaja çevirmekte ve bu 
kurum kültürünü tüm kademelerde yaygınlaştırmaktadır. 
Bu çerçevede, ENKA Davranış Kuralları hem çalışanların 
birbirleriyle ilişkileri hem de şirketin çalışanlarına karşı 
tutumunu belirleyen en önemli kılavuzdur. 

‘‘ENKA Davranış Kuralları‘‘nda da belirtildiği gibi, 
ENKA bünyesinde istihdam, terfi ve benzeri tüm insan 
kaynakları kararları ırk, ulusal köken, din, dil, renk, yaş, 
cinsiyet, cinsel eğilim, engellilik durumu ve yürürlükteki 
kanunlar tarafından yasaklanmış olan diğer ayrım 
unsurları dikkate alınmaksızın, yetkinlik kriterleri göz 
önünde bulundurularak sağlanmaktadır. ENKA misyon, 
vizyon ve değerlerini başarma hedefi doğrultusunda 
oluşturulmuş olan İnsan Kaynakları Yönetimi Politikası’nın 
temel aldığı unsurlar ENKA internet sitesinden detaylı 
olarak incelenebilir.
 www.enka.com/tr/merkez-gruplari/insan-kaynaklari

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAKLAR

Tüm ENKA ve iştiraklerinin çalışanlarının, kanunlarca 
belirtilmiş olan emeklilik hakkı ve doğum iznini kapsayan 
çalışan hakları tüm faaliyetler süresince korunmaktadır. 
Çalışanların sahip oldukları diğer yan haklar, şirketler 
bazında değişiklik gösterebilmektedir. Prim, özel sağlık 
sigortası veya bireysel emeklilik desteği gibi uygulamalar 
bazı ENKA iştirakleri tarafından çalışanlarına 
sunulmaktadır. 

ENKA İnşaat’ta 2019 yılının başından itibaren 
Merkez Ofis çalışanları Grup Sağlık Sigortasından 
faydalanabilmektedir. Bu uygulama gerek çalışan 
bağlılığı anketi gerekse diğer kurum içi iletişim kanalları 
aracılığıyla çalışanlar tarafından iletilen talepler 
değerlendirilerek hayata geçirilmiştir. 

Tüm ENKA çalışanlarının Türkiye’nin en önemli spor 
kulüplerinden biri olan ENKA Spor’da %50 indirim 
ile kullanım hakkı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, 
tüm ENKA çalışanlarının, Türkiye’nin saygıdeğer 
sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan ENKA Sanat’ta 
gerçekleştirilen etkinliklerde %20 indirim hakkı 
bulunmaktadır. 

ENKA İnşaat, dünyanın farklı coğrafyalarındaki 
projelerinde görev yapan tüm çalışanlarına acil durum 
sigortası, hava ambulans servisi ve proje alanlarında 
kurulan kliniklerdeki sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak 
sunmaktadır. Faaliyet gösterilen ülkelerin şartlarına ve 
proje lokasyonlarına göre çalışanların rahat, huzurlu 
ve mutlu bir ortamda çalışmalarını sağlayabilmek için 
açık ve kapalı spor alanları, çeşitli aktivite imkanlarının 
bulunduğu sosyal alanlar; tüm çalışma ve konaklama 
alanlarında kablosuz internet ile konaklama odalarında 
uydu kanalları gibi hizmetler sağlanmaktadır.

ENKA İnşaat projelerinde ve İstanbul Merkez Ofis’te 
çeşitli diyetlere göre beslenmek isteyen veya zorunda 
olan çalışanlara uygun menüler hazırlanmaktadır. 
Projelerde Hint uyruklu çalışanların farklı damak 
zevklerine cevap verebilmek için özel mutfaklar kurularak 
Hint aşçılar tarafından ayrı menüler hazırlanmaktadır. 

ENKA Yelken, tecrübeli eğitmenleri ve yetiştirdiği amatör 
sporcularıyla yelken camiasının en güçlü ekiplerinden 
birine sahiptir. Her yıl, yelken tecrübesi olan ve olmayan 
çalışanlara özel temel ve ileri seviye yelken eğitim 
programları düzenlenmektedir. Eğitimler sonunda 
başarılı olan çalışanlar, gerçekleştirilen trofe yarış 
programlarına katılma ve ENKA Yelken Takımı’nın üyesi 
olma fırsatını yakalamaktadır.

Çimtaş Grup genelinde, sendikalı çalışanlar için üye 
oldukları sendika ile yapılan görüşme sonucunda 
imzalanan toplu iş sözleşmesinde belirlenen ücret ve 
diğer haklar sağlanmaktadır. Bu çerçevede sendikalı 
kapsam içi personele brüt ücretlerine ilave olarak toplam 
4 maaş tutarında ikramiye yıl boyunca aylık olarak 
ödenmekte ve sosyal yardım paketi uygulanmaktadır. 
Sendikalı olmayan kapsam dışı çalışanlar için 
performansa dayalı prim ve terfi yapıları mevcuttur. 
Çimtaş’ta sendikalı olmayan çalışanlar, SGK kapsamında 
olmalarının yanı sıra, özel sağlık sigortası kapsamındadır. 
Çalışanların istemeleri halinde bakmakla yükümlü 
oldukları aileleri de özel sağlık sigortası kapsamına 
dahil olabilmektedir. Özel sağlık sigortasına ek olarak 
sendikalı ya da sendikasız personel ayrımı olmaksızın 
genel ferdi kaza sigortası da yapılmaktadır. Çalışanların 
yaşam kalitesini ve iş verimliliğini artırmak amacı 
ile doğum yardımı, dini bayramlarda erzak yardımı, 
kırtasiye yardımı gibi çeşitli uygulamalar mevcuttur.

 

GRI 401-2

https://www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Code_of_Conduct_2018_TR.pdf
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ENKA kariyerime 2006 yılında Cezayir’de 
inşa edilen su arıtma tesisi projesinde, Bilgi 
İşlem Sorumlusu göreviyle başladım. Ardından 
Moskova’da farklı ofis ve projelerimizde 
çeşitli süreçlerde görev aldıktan sonra, 
2012 yılından itibaren İstanbul Merkez 
Ofis’te Merkez Kalite Yönetimi bölümünde 
çalışıyorum. İstanbul Merkez Ofis’te 
çalışmaya başladıktan sonra, şirketin 
sahip olduğu doküman yönetim sisteminin 
günümüz teknoloji çağının gerektirdiği 
yeniliklere kavuşması için yenileme/geliştirme 
çalışmalarını yürüttüm. Son 1,5 senedir 
şirketimizin ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi sertifikasyonuna sahip olabilmesi 
için çalışma arkadaşlarım ile görevimi 
sürdürmekteyim.

İçinde bulunduğumuz zamanda dünyanın 
gündeminde olan bilginin gizlilik, bütünlük ve 
erişilebilirlik kriterlerini bütünüyle ele alan ve 
dünya çapında önem taşıyan “Bilgi Güvenliği” 
konusunda uzun soluklu, hedef odaklı ve 
sıkı bir çalışma temposu ile yeni bir yönetim 
sistemi sertifikasına sahip olma sürecinde Bilgi 
Güvenliği Yöneticisi olarak yer aldım.

Bu süreçte çalışma alanlarım değiştikçe şirket 
tarafından, gereken bilgi birikimine sahip 
olmam için kariyerime katkı sağlayacak 
mesleki gelişim eğitimleri, yetkinlik ve kişisel 
gelişim eğitimleri, fuar ve seminerler ile 
sürekli olarak desteklendim. Ayrıca, çalışan 
bağlılığının artırılması ve çalışanların 
karar mekanizmalarına daha aktif bir 
şekilde katılımının desteklenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti anketleri 
ile çalışma ortamımızda önemli iyileştirmeler 
yapılmaktadır. Çalışanlarda sürdürülebilirlik 
bilincini oluşturmak ve yaşadığımız toplumun 
yaşam kalitesini arttırmak adına çalışan 
ve ailelerine verilen değer ve şirketimizin 
bu sorumluluğunu biz yakın paydaşları ile 
paylaşıyor olması oldukça mutluluk verici.

Çalışanların birbirleri ile iletişim için 
kullandıkları ve şirket faaliyetlerinden en 
hızlı şekilde haberdar olmalarını sağlayan 
yönetilebilir servislerin yanı sıra yayınlanan 
sürdürülebilirlik raporları, sene içinde 
gerçekleştirilen gönüllülük projeleri, 

kurumsal web sayfaları, iç yayınlar, bültenler 
ve eğitimler ENKA’nın sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşabilmesi için en önemli güç 
olan çalışanlarını destekleyen etkili iletişim 
araçlarındandır. Bu iletişim araçlarının gizlilik, 
bütünlük ve erişilebilirlik açısından etkili bir 
şekilde kullanıldığını görüyoruz.

Şirket içerisinde sahip olduğum profesyonel 
hayatın yanı sıra yer aldığım ENKA Yelken 
Takımı, bireysel ve profesyonel hayatımdaki 
birleştirici unsurlardan biri olmuştur. İç 
motivasyonu artıran, doğa ile iç içe ve ekip 
ruhunu kuvvetlendiren bu kurumsal aktivite 
sayesinde, yelken sporunun sağladığı stratejik 
düşünme, hızlı ve doğru karar alabilme, 
programlı yaşama, zamanı iyi yönetebilme 
kavramları ile sosyal ve duygusal alanlardan 
daha çok faydalanmaktayım. 

Çalışma hayatım boyunca şirket içerisinde 
yapmak istediğim işler ve ilerlemek istediğim 
alanlar konusunda yöneticilerim tarafından 
her zaman desteklendim. Benim için ENKA’lı 
olmak büyük bir aile içerisinde güven ve 
aidiyet hissi ile çalışabilmektir. Bu hislere sahip 
bir çalışanın şirket içerisinde her zaman çok 
daha yaratıcı, yenilikçi ve verimli olduğunu 
düşünüyorum. ENKA sahip olduğu bu 
yapısıyla çalışanlarına kariyer basamaklarına 
sağlam bir adımla başlama ve yeteneklerini 
geliştirebilmesi için önemli fırsatlar 
sunmaktadır. Bu ailenin bir ferdi olmaktan çok 
büyük bir mutluluk duyuyorum.

S. Timuçin Öneş
Bilgi Yönetimi Kıdemli Şefi 

ENKA’LI OLMAK BÜYÜK BİR AİLE 
İÇERİSİNDE GÜVEN VE AİDİYET 
HİSSİ İLE ÇALIŞABİLMEKTİR.

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ
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ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE MEMNUNİYETİ

ENKA, çalışanları ile etkin iletişimini sürdürmek için kullandığı kanallardan biri olan Çalışan Bağlılığı ve 
Memnuniyeti anketini, 2019 yılında da bağımsız bir araştırma şirketi aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Anket sonucunda 
çalışan bağlılığı ENKA genelinde 2017’deki sonuçla paralel olarak %90 seviyesinde tespit edilmiş olup; ENKA 
İnşaat’ta ise bu seviye 2017 yılına oranlara yaklaşık %2 oranında artış göstererek %90 seviyesine ulaşmıştır. ENKA 
genelinde kadın çalışanların bağlılık oranı %88 olarak belirlenirken, erkek çalışanlarda ise bu oran %91 olarak 
tespit edilmiştir. 

  Çalışan Bağlılığı Anketi Sonuçları

ÇALIŞAN EĞİTİMİ VE GELİŞİMİ
ENKA, Çalışana Değer Vermek ilkesi doğrultusunda hem kuruluşun hem de çalışanların hedeflerine ulaşmasının 
teşvik edildiği bir kültür yaratarak, daha motive ve iş birliği içinde üreten bir işgücü ve aynı zamanda daha iyi çalışma 
ortamları sağlamayı hedeflemektedir. 

ENKA, 2015 yılında öncelikli paydaşı olarak gördüğü çalışanlarına gelişim ve öğrenme fırsatları sağlamak ve şirketin 
hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla çalışanların mesleki yetkinliklerini, süreç farkındalıklarını, teknik 
bilgilerini, liderlik ve yönetim becerilerini geliştirmek üzere ENKA Akademi’yi kurmuştur. 

ENKA Akademi müfredatında yer alan eğitimler, şirketin 
kendi bünyesinde bulunan uzmanları, sektörün öncü 
eğitim kurumları veya akademik birimleri tarafından 
verilmektedir. Kuruluşundan bu yana, ENKA Akademi 
yürütmüş olduğu faaliyetlerde 6.700’ün üzerinde 
katılımcı ile 1.800 saatten fazla eğitim gerçekleştirmiştir. 

ENKA Akademi, 2019 yılı içerisinde, ENKA ve 
iştiraklerinde hem mesleki hem de sosyal beceri 
geliştirme eğitimleri planlamış ve uygulamaya geçirmiştir. 
Mühendislik gelişimi ve sosyal beceriler ile ilgili, 
raporlama dönemi içerisinde yaklaşık 544 saat eğitim ile 
toplam 12.441 insan-saat eğitim verilmiştir.

 
Gerçekleştirilen her eğitim sonrasında katılımcılara 
“Eğitim Değerlendirme Anketi” gönderilerek katılımcı 
memnuniyeti ve eğitim geri bildirimleri kayıt altına 
alınmaktadır. 2019 yılında, ENKA Akademi’nin 
düzenlemeyi planladığı eğitimlere yönelik ihtiyaç ve 
önceliklerin belirlenmesi, çalışanların kişisel ve mesleki 
gelişimlerine katkı sağlanması ve gerek bireysel gerekse 
de kurumsal performansın artırılmasına destek verilmesi 
amacıyla tüm şirket çalışanlarının katıldığı “Eğitim 
İhtiyaç Anketi” düzenlenmiştir. ENKA Akademi 2020 
Yılı Eğitim Planı belirlenirken, Eğitim İhtiyaç Anketinin 
sonuçları göz önünde bulundurulmuş ve çalışanların 
mesleki yetkinliklerini, teknik bilgi ve becerilerini, sosyal 
becerilerini, liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmeyi 
hedefleyen eğitim programları planlanmıştır.

ENKA Akademi’nin yanı sıra, projelere özel olarak 
kurulan ve İstanbul Merkez Ofis ile sürekli iletişim halinde 
işlevini yürüten Proje Eğitim Departmanları, bugüne 
kadar toplamda 9 milyon insan-saatten fazla eğitim 
vermiş ve faaliyet gösterilen ülkelerde yerel toplumun 
kalkınmasına da katkı sağlamıştır. 

2019 yılı içerisinde, ENKA Akademi Eğitim Yönetim 
Platformu – LMS (Learning Management System) yazılımı 
başarıyla devreye alınmıştır. ENKA Akademi kapsamında 
yürütülen profesyonel ve kişisel gelişime yönelik 
eğitimlerin etkin yönetimi amacıyla kullanıma alınan 
bu platformun kullanımına ilişkin kullanım kılavuzları 
ve eğitim videoları oluşturulmuştur. Bu platform 
üzerinden; akademi eğitim takvimi yayını, eğitim 
atamaları ve onayları, eğitim talep sistemi ve onayları, 
eğitim değerlendirme anketleri, eğitim sınavları, eğitim 
belgeleri, eğitim raporları, eğitim duyuruları, eğitim 
bilgilendirmeleri faaliyetleri yürütülmektedir.

ENKA Akademi Eğitim Yönetim Platformu (LMS) 
üzerinden gerçekleştirilen e-eğitimlere ilave olarak 2019 
yılının son altı ayında gerçekleştirilen sınıf içi eğitimler de 
platform aracılığı ile yönetilmiştir.

MÜHENDİSLİK GELİŞİMİ VE 
SOSYAL BECERİLERLE İLGİLİ

12.441 
İNSAN - SAAT EĞİTİM

BUGÜNE KADAR TOPLAM

9 MİLYON
İNSAN - SAAT EĞİTİM

ENKA İNŞAAT 
%90

ENKA GENEL 
%90

ERKEK ÇALIŞANLAR 
%91

KADIN ÇALIŞANLAR
%88

GRI 404-1, 404-2
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ÇALIŞAN EĞİTİMLERİ 

ENKA, tüm çalışanlarına eşit eğitim fırsatları 
sağlamaya özen gösterek ve işe yeni başlayan uzman 
kadrolarından icra kurulu üyelerine kadar uzanan geniş 
yelpazedeki çalışanlarının her birine mesleki ve sosyal 
donanımına uygun eğitim olanakları sunarak sürekli 
gelişim ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmayı 
amaçlamaktadır.

2019 yılında ENKA Akademi kapsamında, ENKA 
Merkez Ofis ve iştiraklerine bağlı çalışanları için 
gerçekleştirilen eğitimlerin cinsiyete ve mavi/
beyaz yakalı kırılımına göre çalışan başına ayrılan 
yıllık ortalama saat bilgileri aşağıdaki tablolarda 
sunulmuştur. 

Toplam Eğitim 
(İnsan - Saat)

8.986
Çalışan Başına Düşen Eğitim Süresi 

(Saat)

13,65

Toplam Eğitim 
(İnsan - Saat)

3.455
Çalışan Başına Düşen Eğitim Süresi 

(Saat)

13,98

ERKEK KADIN

   ENKA Akademi kapsamında ENKA Merkez Ofis ve İştiraklerinde verilen Cinsiyete Göre Çalışan 
Eğitim İnsan-Saatleri

ENKA Akademi kapsamında ENKA Merkez Ofis’te verilen Mavi Yakalı/Beyaz Yakalı Kırılımına Göre Eğitim İnsan-Saatleri

ENKA Akademi Kapsamında Cinsiyete Göre 
Çalışan Eğitim Saatleri

2019 yılı içerisinde kadın 
çalışanlar için sağlanan 
eğitimlerin bütçesi 2018 
yılına göre %15 arttırılarak, 
kadın çalışanların gelişimi
ön planda tutulmuştur.

MAVİ YAKALI BEYAZ YAKALI

TOPLAM EĞİTİM
İNSAN - SAAT 1.527 10.914

ÇALIŞAN BAŞINA 
DÜŞEN EĞİTİM 
SÜRESİ (SAAT)

0,5 13,34

GRI 404-1, 404-2 GRI 404-1
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SAHA ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİ

ENKA’nın tüm projelerinde, istihdam edilen her 
kademeden saha ekiplerinin gereksinimlerini 
karşılayacak eğitimleri alabilmeleri amacıyla her 
projeye özel olarak eğitim planı hazırlanmakta ve 
uygulanmaktadır. Bu eğitim planları, oryantasyon, beceri 
geliştirme, imalat öncesi kalite brifingi ve ÇGS olmak 
üzere 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu eğitimlerden, 
sahada görev alan tüm ENKA personelinin yanı 
sıra ENKA sahalarında görev yapan alt yüklenici ve 
tedarikçi firmaların çalışanları da faydalanabilmektedir. 
Bu kapsamda, raporlama dönemi içerisinde ENKA 
projelerinde toplam 892 bin insan-saat sahada eğitim 
gerçekleştirilmiştir.

ÇİMTAŞ’TA ÇALIŞAN EĞİTİMİ VE GELİŞİMİ

Çimtaş, strateji ve sürekli gelişim hedefleri kapsamında 
çalışanların mevcut yetkinliklerini, niteliklerini geliştirmek, 
geleceğe hazırlamak, çalışanların kişisel, yönetsel ve 
mesleki yönlerde gelişimlerine katkıda bulunmak adına 
çeşitli eğitim ve gelişim faaliyetlerinin planlamakta, 
uygulamakta ve etkinliklerini ölçmektedir.

Çimtaş, “Yetkin çalışanlarımız ile zorlu taahhüt 
projelerinin en iyi ve tercih edilen mühendislik 
dahil bütünleşik çözüm ortağı olmak” olan vizyonu 
doğrultusunda, 2019 yılında orta kademe yöneticilerin 
ve yönetici adayların liderlik becerilerini güçlendirmek 
için bir liderlik becerileri gelişimi programını 
uygulamaya almış ve ilk iki grubun eğitimlerine 
başlanmıştır. Sınıf eğitimlerinde alınan teorik 
bilginin, koçluk görüşmeleri ile hayata geçirilmesinin 
destekleneceği, katılımcıların tercihlerine göre proje 
çalışmaları ve sunumları yapabileceği toplamda 6 ay 
süren bir gelişim programı oluşturulmuştur. Program 
kapsamında katılımcılar aşağıda belirtilen konularda 
toplam 8 gün teorik eğitim almakta ve 2 adet gelişim 
koçluğu görüşmesine katılmaktadırlar.

 Kişisel Liderlik

 İlişki Yönetimi

 Ekip Yönetimi

 Süreç Yönetimi 

Çimtaş grup şirketleri çalışanlarının aldıkları eğitim süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ENKA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SEMİNERLERİ

ENKA, çalışanlarının güncel sosyal ve çevresel konularla ilgili bilgi alabilmeleri ve farkındalık kazanmaları için organize 
ettiği Sürdürülebilirlik Seminerleri serisine, 2019 yılında üç yeni seminer ile devam etmiştir. 

“Geleceğimiz İçin Türetim Ekonomisi” Semineri ile dünyanın içinde bulunduğu iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin 
azalması, eşitsizlik gibi sorunlara “Türetim Ekonomisi” kavramı ile bireylerin ve kurumların nasıl çözüm üretebileceği 
üzerinde durulmuştur.

“Engelsiz Bir Yaşam Mümkün” Semineri, Alternatif Yaşam Derneği kurucu başkanının konuşmacı olarak 
katılmasıyla; farklı engel gruplarındaki kişilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları durumları paylaşmak ve böylece 
engellilerin, engelsiz bir dünyada yaşamaları için nasıl bir yaklaşımda bulunulması gerektiği ile ilgili farkındalık 
kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

“Şiddetsiz İletişim” Semineri taraflar arası açık bir iletişim kurma, dinleyerek anlama, iş birliği zemini yaratma ve 
herkesin ihtiyacının gözetildiği ortak çözümler üretme gibi konular hakkında temel bir farkındalık kazandırmak adına 
düzenlenmiştir. 

Liderlik Gelişim Programı’nın yanı sıra tüm Çimtaş 
şirketlerinde çalışanların teknik ve mesleki yetkinlikleri 
ile yönetsel becerilerini geliştirmeleri için çeşitli 
sayıda ve kapsamda eğitimler düzenlenmeye devam 
edilmiştir. 

ANLAŞMALI EĞİTİM KURUMLARI İLE 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Tüm Çimtaş çalışanları için;

 Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans veya uzaktan 
eğitim/online eğitim programlarına yönelik %25 indirim 
uygulanmaktadır. 

 Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans programlarına 
yönelik %30 indirim uygulanmaktadır ve ALES, 
yabancı dil sınavı veya not ortalaması kriterlerinden 
beklenen puanlar karşılandığında burs oranı %50’ye 
yükseltilebilmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim 
Programlarında Teşvik Uygulaması

Çalışan gelişimini teşvik etmek stratejik hedefi 
doğrultusunda, çalışanların yüksek lisans ve doktora 
eğitim programlarına katılım göstermesini destekleyen 
teşvik uygulaması başlatılmıştır. Bu doğrultuda talimatta 
belirtilen gereklilikleri sağlayan çalışanlara, mezun olup 
diplomasını aldığı tarihi takip eden ilk maaş ödemesi 
döneminde 1 maaş tutarında teşvik primi ödenerek, ders 
programına göre hafta içi 1 gün ücretli izin hakkından 
faydalanabileceklerdir.

Çimtaş Grup Şirketleri Çalışanlarının Aldıkları Eğitim Süreleri

2019

CIMTAS BORU ÇİMTAŞ 
HASSAS İŞLEME ÇİMTAŞ ÇELİK ÇİMTAŞ GEMİ CIMTAS 

NINGBO

ÇALIŞAN 
EĞİTİMLERİ KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK

ÇALIŞANLARA 
SAĞLANAN EĞİTİMLER,
(TOPLAM SAAT) 

4.234 34.869 1.516 15.397 1.323 30.551 793 11.829 3.392 37.209

MAVİ YAKALI 
ÇALIŞANLARA 
SAĞLANAN EĞİTİMLER, 
(TOPLAM SAAT) 

- 22.663 - 5.186 - 22.557 62,8 5.879 693 31.657

BEYAZ YAKALI 
ÇALIŞANLARA 
SAĞLANAN EĞİTİMLER, 
(TOPLAM SAAT) 

4.234 12.205 1.516 10.210 1.323 7.993 729,7 5.949 2.699 5.552

MAVİ YAKALI 
ÇALIŞAN BAŞINA 
DÜŞEN EĞİTİM SAATİ, 
(SAAT/KİŞİ)

- 45 - 39 - 36 63 68 43 149

BEYAZ YAKALI 
ÇALIŞAN BAŞINA 
DÜŞEN EĞİTİM SAATİ, 
(SAAT/KİŞİ) 

57 44 117 88 58 41 104 94 47 79

GRI 404-1, 404-2 GRI 404-2
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ENKA’daki hayatıma 2003 yılında ENKA 
Adapazarı Lisesi’nde başladım. Liseyi birincilikle 
bitirdim ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği bölümünü kazandım. 2011 
yılından beri de ENKA’da çalışıyorum. Burası 
benim için bir şirketten çok daha fazlası; bir aile, 
bir okul demek ve bendeki yeri de her zaman 
böyle kalacak.  

ENKA, gençliğe ve bilime inanan bir kurum. 
Kendi altyapı ve birikimini yine kendi 
yöntemleriyle harmanlayıp dinamikliğini 
kaybetmeden kendini sürekli yenileyerek 
asırlık bir çınar olma yolunda ilerliyor. Bu 
sağlam temeller, biz kendine güvenen liyakatli 
mühendislere fırsat eşitliği sunarak çeşitli 
sorumluluklar almamızı sağlıyor ve bunun 
sonucunda da başarı kendiliğinden geliyor. 
Ben kariyerimin daha başlarındayım ve ENKA 
kültürü ve gücü sayesinde sorumluluk almaktan 
çekinmiyorum. Bu zamana kadar aldığım 
sorumluluklara karşı hissettiğim başarma 
çabası, benim kendimi geliştirebilmem adına en 
büyük itici gücüm oldu.  

ENKA’lı olmanın öğrenmeye ve gelişmeye 
odaklı, çalışkan, üretken ve en önemlisi mutlu ve 
iyi bir insan olabilmek olduğunu düşünüyorum. 
ENKA en büyük yatırımını insana yaptığı için, 
çalışanlarının mesleki eğitimlere, seminerlere, 
fuarlara mümkün olduğunca çok katılmasına 
olanak sağlıyor. Bu da insan gücünün dinamik 
ve güncel olmasına katkı sağlıyor. Çalıştığı 
ülkelerde de ağırlıklı olarak lokal insan 
kaynaklarını kullanarak birçok yerel personele 
istihdam sağlıyor, meslek sahibi olmalarına 
vesile oluyor ve bulunduğu ülkenin gelişimine 
büyük katkı sağlamış oluyor. 

ENKA bulunduğu çevre koşullarına duyarsız 
kalmamakla beraber çeşitli sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almaktadır. Örneğin, benim 
çalıştığım projelerde üniversite öğrencilerine 
burs ve staj sağlama, üniversitelere teknik 
geziler düzenleme, köy okullarına çeşitli 
yardımlarda bulunma, çevre koruma bilinciyle 
yeşil otoyollar inşa etme gibi birçok konuda 

topluma katkı sağlama fırsatımız oldu. Bu 
projelerde yer almanın, ENKA ailesinin bir üyesi 
olmanın ayrıcalığını hep hissettim ve bu ailenin 
bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum.

ENKA BİR ŞİRKETTEN ÇOK DAHA 
FAZLASI, BİR AİLE, BİR OKUL DEMEK.

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ

İnci Sarıbaş Yardibi
Sözleşme Müdür Yardımcısı 

Sırbistan Morava Koridor Otoyol Projesi 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TÜM PAYDAŞLARININ VE ÖZELLİKLE ÇALIŞANLARININ HERHANGİ BİR YARALANMA 
YAŞAMADAN EVLERİNE VE AİLELERİNE DÖNMELERİ, ENKA İÇİN SADECE BİR ÖNCELİK 
DEĞİL, AYNI ZAMANDA VAZGEÇİLMEZ BİR DEĞERDİR. BU BAKIŞ AÇISIYLA PLANLANAN 
VE YÖNETİLEN TÜM FAALİYETLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK BİRÇOK 
UYGULAMA VE GELİŞİM PROGRAMI HAYATA GEÇİRİLMEKTEDİR. 

formlar gibi araçlar ile etkin olarak uygulanmaktadır. 
İyileştirmeye açık alanlar denetlemeler ile tespit edilip, 
denetleme sonuçlarına göre sistem gözden geçirilerek 
sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda ilgili aksiyonlar 
alınmaktadır.

ENKA olarak faaliyet gösterilen her yerde, iş sağlığı 
ve güvenliğinden hiçbir şekilde taviz verilmemekte, alt 
yükleniciler de dahil olmak üzere çalışma sahası sınırları 
içinde bulunan herkes ENKA çalışanı olarak kabul 
edilerek aynı standartlara tabi olmaktadırlar. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM 
SİSTEMİ VE İSG RİSK DEĞERLENDİRMELERİ

2019 yılında yürütülen çalışmalar ve gerçekleştirilen 
denetimler sonrasında OHSAS 18001 İş Sağlığı, 
Güvenliği Yönetim Sisteminden, ISO 45001:2018 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine geçiş başarı 
ile sağlanmış olup, tüm ENKA İnşaat projeleri ve 
ENKA Merkez Ofisi artık İSG yönetim sistemlerini 
ISO 45001:2018’e uygun şekilde kurgulamakta ve 
yürütmektedir.

Bunun yanı sıra, ENKA Enerji, ENKA TC, Cimtas Boru, 
Çimtaş Çelik ve Çimtaş Gemi ve Çimtaş Hassas İşleme 
işletmeleri ise OHSAS 18001 sertifikalarına sahiptir ve 
İSG yönetim sistemlerini OHSAS 18001 gereksinimlerini 
takip ederek yönetmektedir.

ENKA’nın tüm faaliyetleri 6331 sayılı “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu” ve faaliyet gösterilen ülkelerin 
yerel mevzuatlarına uygun şekilde yürütülmektedir. 
Örneğin; Rusya’da bulunan iştirakler 197 sayılı 
“Rusya Federasyonu Federal Kanunu” ve bu kanun 
çerçevesindeki tüm yönetmelikleri takip etmektedir. 

Çalışılan tüm lokasyonlarda ve yürütülen tüm iş 
faaliyetlerinde öncelik çalışanların yaralanmadan 
işlerini yürütmeleridir. Bu çerçevede, ortaya çıkan 
veya çıkabilecek tüm ÇGS riskleri belirlenmekte, 
değerlendirilmekte ve yönetilmektedir. Riskler yönetilirken 
proaktif yaklaşım bakış açısı ile ilerlenmekte ve süreçler 
onaylı prosedürler ve ilgili yönetmeliklere uygun bir 
şekilde yürütülmektedir.

ENKA İnşaat projelerinde, proje başında yapılan 
Genel Risk Değerlendirmeleri, yapılacak işin detayına 
göre oluşturulan işe özel risk değerlendirmeleri ve İş 
Tehlike Analizleri, ENKA ÇGS risk yönetiminin ana 
basamaklarını oluşturmaktadır. 

Risk değerlendirmeleri sonucunda tespit edilen riskler 
ve izlenmesi gereken adımlar, yönetim grupları ve ÇGS 
Departmanı tarafından değerlendirilerek risk yönetim 
hiyerarşisine uygun olarak ele alınmaktadır. Risk yönetim 
hiyerarşisine göre tespit edilen herhangi bir risk için 
yandaki basamaklar sırasıyla izlenmektedir; 

 Elimine Etme: Riskin kaynağında yok edilmesi.

 İkame Etme: Riskli veya tehlikeli bir durum, olay veya                
ekipmanın daha az tehlikeli olan ile değiştirilmesi.

 Mühendislik Kontrolleri: Risk ile riskten zarar görme 
ihtimali bulunan arasına fiziki veya koruyucu donanım/
ekipman yerleştirilmesi.

 İdari Kontroller: Talimatlarla, yönergeler ile riskin ve 
koruma önlemlerinin, zarar görme ihtimali bulunan 
çalışanlara aktarılması.

 KKD: Kişisel koruyucu donanımlar.

Değerlendirilen risklerin, sırasıyla izlenen bu 
basamaklardan sonra mutlaka kabul edilebilir düzeyde 
olduğundan emin olunmakta, riskler ve ilgili koruma 
önlemleri tüm çalışanlar ile paylaşılmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

ENKA ve iştirakleri kanun ve yönetmelikler gereğince 
ÇGS (Çevre, Güvenlik ve Sağlık) ve İSG Kurullarını 
oluşturmakta ve kurul toplantılarını gerçekleştirmektedir. 
ENKA İnşaat’ın tüm projelerinde ÇGS Kurulları; ENKA 
Merkez Ofis, ENKA Enerji ve Çimtaş şirketlerinde 
İSG Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar, düzenli 
olarak toplanmakta, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre 
performansını gözden geçirmekte ve alınması gereken 
ana aksiyonlara karar vermektedir. Kurullar işveren 
temsilcisi, İSG uzmanları, işyeri hekimi/hemşiresi, 
insan kaynakları uzmanı, idari işler sorumlusu, çalışan 
temsilcileri, varsa sendika temsilcileri ve gündem 
başlıklarına göre ilgili uzmanlardan oluşmaktadır. 
Çalışan temsilcilerinin seçim yöntemi ile belirlenmesine 
özellikle dikkat edilmektedir. 

Toplanan kurullarda, eğitimlerde ve diğer iletişim 
araçlarında tüm çalışanların güvensiz buldukları işleri 
“DURDURMA” yetkilerinin olduğunun altı kesin şekilde 
çizilmektedir. ENKA bünyesinde bulunan herkes görev 
tanımına bakılmaksızın bu hakkı çekincesiz olarak 
kullanabilmektedir. “İŞ DURDURMA” yetkisi ENKA ÇGS 
Prosedürlerinde açık olarak tanımlanmış ve bu yetkisini 
kullanan çalışanların kesinlikle herhangi bir yaptırımla 
karşılaşmayacağı net olarak tariflenmiştir. 

ENKA, uygulanan katılımcı ve risk tabanlı yönetim sistemi 
sonucu tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır. 
Buna rağmen istenmeyen ve sonucunda herhangi 
bir paydaşın zarar gördüğü tüm olaylar, şiddetinden 
bağımsız olarak derinlemesine incelenmektedir. Yapılan 
inceleme ve analizler sonucu düzeltici  faaliyet planları 
ortaya konmakta ve benzeri olayların tekrarlanmaması 
için bu planlar düzenli olarak takip edilmektedir ve 
olaylar sonrası oluşturulan “Kazanılmış Dersler” tüm 
projeler ile paylaşılmakta ve bu sayede olası olayların 
önüne geçilmektedir. 

ENKA ÇEVRE, İŞ GÜVENLİĞİ, SAĞLIĞI VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

ENKA’da İş Sağlığı ve Güvenliği yapısı, üst yönetimin taahhüdü ile başlamaktadır. Bu güçlü taahhüt tüm iş 
faaliyetlerinin ve yönetim sisteminin temelini oluşturmakta ve Çevre, İş Güvenliği, Sağlığı ve Sosyal Sorumluluk 
Politikası (ÇGSS Politikası) vasıtası ile tüm paydaşlar ile paylaşılmaktadır. ÇGSS politikasında açıkça ortaya koyulan
taahhüt, iç prosedürler ve bu prosedürlere uygun eğitimler, çalıştaylar, planlar, talimatlar, kontrol listeleri ve

GRI 403-1, CRE6 GRI 403-1, 403-2, 403-4, 403-6, 403-7, 403-8, CRE6

https://www.enka.com/allfiles/media/posters/HSSE_POLICY_TR.pdf
https://www.enka.com/allfiles/media/posters/HSSE_POLICY_TR.pdf
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ENKA bünyesindeki tüm kuruluşlarda ÇGS birimleri 
bulunmaktadır. En üst yöneticiye bağlı olarak çalışan 
bu birimler dahilinde, ÇGS süreçlerinin sağlıklı işlediği 
ve yönetildiğinden emin olmak için yetkin çalışanlar 
istihdam edilmektedir. ENKA İnşaat ÇGS yönetimi yapısı, 
sağdaki organizasyon şemasında özetlenmektedir.

ENKA İnşaat yapılanmasında ÇGS Departmanı 
Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı’na bağlı olarak 
çalışmaktadır. Merkez Ofiste bulunan Merkez ÇGS 
Departmanı, bünyesinde Kalite, ÇGS ve Bütünlük 
Direktörü, ÇGS Müdürü ve ÇGS Mühendisleri 
bulundurmakta ve tüm projeler ile iletişim ve 
koordinasyonu sağlamaktadır.

Tüm projelerde bulunan ÇGS Departmanları, 
organizasyonel açıdan hem proje yönetimine hem de 
Merkez ÇGS departmanına bağlıdır. Bu yapılanma 
sayesinde, projelerin ÇGS performansları düzenli olarak 
takip edilmekte ve standartlara uygunluklarından emin 
olunmaktadır. 

Proje ÇGS Departmanlarında istihdam edilen personel, 
kişisel ve mesleki gelişimi için düzenli olarak ulusal ve 
uluslararası akreditasyona sahip sertifika ve diploma 
programlarına dahil olmaktadır. Ayrıca ÇGS Departmanı 
bünyesinde kurulan eğitim birimleri çalışanlara proje 
eğitim planı doğrultusunda eğitimler vermektedir. 

ÇGS yönetiminin en önemli parçalarından birisi, 
çalışanların görüşlerini almak ve ÇGS süreçlerinde aktif 
olarak rol alarak katılımlarını sağlamaktır.

Kamuoyuna açık bir şekilde ENKA internet sitesinde de 
yayınlanan ÇGSS Politikası, tüm çalışanlara işe giriş 
eğitimleri sırasında iletilmektedir. ÇGS süreçleri ile ilgili 
talimat, yönerge ve prosedürler de çalışanlara düzenli 
eğitim programları ile aktarılmakta, eğitimlere ek olarak 
hem internet ortamında hem de projelerde bulunan ÇGS 
bilgilendirme panoları ile de paylaşılmaktadır. Ayrıca, 
şirket içi duyuruların paylaşılmasına olanak veren “ÇGS 
Haber Bültenleri” ile tüm çalışanlar ile yenilikler ve 
gelişmeler düzenli olarak paylaşılmaktadır.

ENKA’da çalışanlar, yaptıkları faaliyetlerin nasıl daha 
güvenli hale gelebileceğine dair her zaman söz hakkına 
sahiptir. Tüm çalışanlar, çalışma alanlarında gözlemlenen 
güvensiz durumların ve güvensiz durum oluşturabilecek 
olayları tüm detayları bildirmeleri konusunda teşvik 
edilmektedir. ENKA İnşaat projelerinde kurulan Davranış 
Bazlı İş Güvenliği Programları ve uygulanan “Gözlem 
Kartları” ile çalışanların tespit ettiği uygunsuzluklar 
değerlendirilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

ENKA İnşaat ve iştiraklerinde, ilgili risklere ve 
yönetmeliklere uygun olacak şekilde farklı sıklıklar ile 
İSG kurulları düzenlenmektedir. İştiraklerin yönetici, 
ÇGS yöneticileri ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile 
oluşturulan bu kurullarda İSG performans bilgileri, tespit 
edilen büyük riskler, geri bildirimler, istek ve talepler 
görüşülmekte ve gerekli kararlar alınmaktadır. Kararların 
alınmasında çalışan temsilcilerinin konu hakkındaki 
görüş ve önerileri göz önünde bulundurulmaktadır. Kurul 
toplantılarına ek olarak, Çimtaş’ta oluşturulan bireysel 
öneri sistemleri ve kaizenler aracılığıyla da çalışanların 
İSG sistemine katılımı sağlanmaktadır.

Bununla beraber tüm projelerde proje yönetimleri ve 
proje ÇGS departmanlarının öncülüğünde ÇGS Kurulları 
oluşturulmaktadır. “Sıfır Kaza Takım Toplantıları” 
adı altında oluşturulan bu kurullar, haftalık ve aylık 
olarak düzenli bir şekilde toplanarak projenin ÇGS 
performansını gözden geçirmekte ve alınması gereken 
ana aksiyonlara karar vermektedirler. Bu kurullarda 
projede bulunan çalışan sayısını yansıtacak miktarda 
çalışan temsilcileri de bulunmaktadır.

MERKEZ ÇGS
Kalite, ÇGS ve Bütünlük Direktörü

Merkez ÇGS Müdürü 

Merkez ÇGS Mühendisleri

ÇGS Müdürü

ÇGS Müdür Yardımcısı /
ÇGS Kıdemli Mühendisi

Gıda Mühendisi

PROJE 
ORGANİZASYONU

İcra Kurulu Üyesi

Genel Müdür Yardımcısı / 
Proje Direktörü

Proje Müdürü

ÇGS Eğitmenleri
Doktor

Hemşire /
Sağlık 

Teknisyeni

GENEL MÜDÜR VE İCRA KURULU BAŞKANI

2019 yılı içerisinde ENKA ÇGS 
organizasyon şemasında revizyon 
gerçekleşmiştir. ISO 45001 geçişi ile 
birlikte yapılan risk değerlendirmelerine 
göre, projelerde kurulan iskelelerin 
denetlenmesi konusunda görev alan 
iskele inspektörleri ÇGS organizasyon 
şemasına dahil edilmiştir.

ÇGS 
Mühendisleri

Çevre 
Mühendisleri

İş İzin Sistemi
Koordinatörü

İskele
İnspektörleri

Sağlık EkibiProje Eğitim
Koordinatörü

ÇGS 
Süpevizörleri

ÇGS 
Denetmenleri

ENKA’DA ÇEVRE, GÜVENLİK VE SAĞLIK (ÇGS) YÖNETİMİ

GRI 403-1, 403-4, 403-7, 403-8 GRI 403-1, 403-4, 403-8
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ÇGS EĞİTİMLERİ

ENKA ve tüm iştiraklerinde çalışanların eğitimi 
konusunda ilgili kanun, yönetmelik ve yönetim standardı 
gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmış detaylı 
planlar / prosedürler bulunmaktadır. Bu doğrultuda, 
çalışanların meslek ve sorumluluklarına göre hangi 
eğitimleri ne sıklıkta almaları gerektiği belirlenmektedir. 

ENKA İnşaat ÇGS departmanları bünyesinde görev 
yapan eğitim birimlerindeki eğitim koordinatörü ve 
yetkin eğitmenler, eğitim planları oluşturmakta ve 
eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Farklı coğrafyalarda 
çalışmanın getirdiği dil engellerini aşabilmek adına, 
eğitim birimlerinde ilgili dillerde eğitim verebilecek 
eğitmenler de istihdam edilmektedir.

ENKA bünyesinde ÇGS eğitimleri 3 ana başlık altında 
verilmektedir. Bu başlıklar;

1. İşe Giriş ve İş Başı Eğitimleri,

2. Teknik Eğitimler,

3. Sistem Eğitimleri’dir. 

Tüm çalışanların bir ENKA projesinde çalışmaya 
başladıklarında almaları zorunlu olan İşe Giriş ve İş Başı 
Eğitimleri, ÇGS eğitimlerinin temelini oluşturmaktadır. 

Teknik eğitimler, kapalı alanlarda çalışma, güvenli el 
aletleri kullanımı veya yüksekte çalışma gibi aktiviteler 
sırasında işin daha güvenli yapılmasına yönelik verilen 
eğitimlerdir. Sistem eğitimlerinde ise, ENKA ÇGS Sistemi, 
İş İzin Sistemi ve ISO Yönetim Sistemleri eğitimleri başta 
olmak üzere farklı sistemlerin işleyişleri ve detayları 
üzerinde durulmaktadır. 

ISO 45001 geçişi ile birlikte, çalışanlara verilen 
eğitimlerin verimliliği daha etkin bir şekilde ölçülmekte ve 
takip edilmektedir. Bu doğrultuda, ÇGS Eğitim Prosedürü, 
ÇGS Eğitim ve Yeterlik Prosedürü olarak revize edilmiştir. 

Tabloda görüldüğü üzere, ENKA İnşaat olarak 2019 
yılında çalışanlara toplam 882.527 insan-saat ÇGS 
eğitimi sağlanmıştır. Toplam eğitimler içinde, teknik ve 
sistem eğitimlerinin toplamıyla oluşan spesifik eğitim 
miktarı ise 326.525 insan-saattir. İşe giriş eğitimleri ve 
iş başı eğitimleri ÇGS eğitiminin temelini oluşturması 
sebebiyle spesifik eğitime dahil edilmemektedir. Yıllık 
eğitim hedefleri Teknik ve Sistem eğitimleri toplamını 
içeren spesifik eğitim oranı üzerinden belirlenmekte ve 
güncellenmektedir.

2018 yılına kıyasla artan eğitim miktarları ve spesifik 
eğitim oranının, 2019 yılında eğitim sebepli kazaların 
da paralel olarak azalmasına katkı sağladığı 
düşünülmektedir.

ENKA İNŞAAT OLARAK
2019 YILINDA VERİLEN ÇGS EĞİTİMİ

882.527
İNSAN - SAAT

2019 yılında ENKA İnşaat ve iştiraklerinde toplam 1.053.894 insan-saat ÇGS eğitimi 
verilmiştir. Bu eğitim verisinin, ENKA İnşaat, ENKA Enerji, Çimtaş, ENKA Gayrimenkul 
(ENKA TC, CCI, MKH), ENKA Pazarlama, ENKA Vakfı ve ENKA Okulları’ndaki dağılımı 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yıllar İçinde ÇGS Eğitim Saatleri

Şirket/Kurum Bazında ÇGS Eğitim Saatleri

BEYAZ YAKALI MAVİ YAKALI

EĞİTİM SÜRESİ 
İNSAN - SAAT

KİŞİ BAŞI 
ORTALAMA EĞİTİM 

SAATİ

EĞİTİM SÜRESİ 
İNSAN - SAAT

KİŞİ BAŞI 
ORTALAMA EĞİTİM 

SAATİ

ENKA İNŞAAT 143.691 53,64 738.836 53,64

ÇİMTAŞ GRUP 36.892 40,1 117.198 74,3

ENKA ENERJİ 704 8,09 2.322 12,97

ENKA 
GAYRİMENKUL 5.475 12,19 8.278 16,86

ENKA SPOR 
KULUBÜ 16 0,18 16 1

ENKA 
PAZARLAMA 192 1,67 226 8,07

ENKA OKULLARI 24 0,05 24 0,38

GENEL TOPLAM 186.994 38,92 886.900 53,74

2019

2018

2017

38.872.244

47.165.738

53.400.045

326.525

274.525

338.774

0,0084

0,0058

0,0063

882.527

732.225

1.025.123

0,023

0,016

0,019

TOPLAM 
İNSAN-SAAT

-A-

SPESİFİK 
EĞİTİMLER 
TOPLAMI

(İNSAN-SAAT)
-B-

SPESİFİK 
EĞİTİM 
ORANI

-C-  
(C=B/A)

TÜM EĞİTİMLER 
TOPLAMI 

(İNSAN-SAAT)  
-D-

TOPLAM 
EĞİTİM 
ORANI

-E-   
(E=D/A)

YILLAR

GRI 403-5, 404-1 GRI 403-5, 404-1
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ÇALIŞAN SAĞLIĞI

ENKA’nın birincil önceliği olan çalışanlarının sağlığını 
korumak için ENKA İnşaat ve tüm iştiraklerinde, yapılanma 
ve iş faaliyetlerinin getirdiği risklere göre sağlık yapılanmaları 
temin edilmiş ve çalışanların hizmetine sunulmuştur.

Birçok farklı ve zorlu coğrafyada bulunan ENKA İnşaat 
projelerindeki çalışanların sağlıklarının korunması adına 
kapsamlı saha klinikleri ve revirler kurulmakta, bu yapılanma 
içinde uzman doktorlar, paramedikler ve hemşireler görev 
almaktadır. Doktorlar ve hemşireler kliniklerde 7/24 hizmet 
sağlamakta, çalışanların tüm sağlık sorunları ile detaylı 
olarak ilgilenmektedirler. Tüm kliniklerde AED, EKG cihazı, 
oksijen destek ürünleri, alet ve sedyeler, travma müdahale 
setleri hazır olarak bulundurulurken, yürütülen sağlık risk 
değerlendirmeleri sonucunda ayrıca bulundurulması gereken 
ekipmanlar belirlenmektedir. 

İş ile ilgili sağlık sorunları haricinde, tüm çalışanları 
diğer sağlık sorunları için de kliniklere başvurabilmekte, 
tedavilerini tamamen ücretsiz ve standartlara uygun şekilde 
yaptırabilmektedirler. 

ENKA ve iştiraklerinde gıda sağlığı en üst seviyede 
tutulmakta, periyodik gıda sağlığı ve hijyen denetimleri ile 
herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için tüm önlemler 
alınmaktadır.

ENKA İnşaat projelerinde sağlık yönetiminin daha etkin bir 
şekilde yürütülebilmesi ve insan hatalarının elimine edilmesi 
adına, 2019 yılı içerisinde EHSE yazılımı kapsamında Sağlık 
Modülü devreye alınmıştır. Sağlık Modülü sayesinde, ilaç 
envanterleri oluşturulabilmekte, klinik kayıtları, performans 
raporları ve vizite zaman çizelgeleri çevrimiçi ortamdan takip 
edilebilmektedir.

GRI 403-3, 403-6
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İSG PERFORMANSI
Kaydedilebilir kaza sıklık oranları hesaplanırken ilk yardım seviyesindeki kazalar kapsam dışı bırakılmış; tıbbi müdahale, kısıtlı 
iş görmezlik, kayıp günlü kaza ve iş ile ilgili ölümlü kazalar ise dahil edilmiştir. Kayıp günlü kaza oranları takvim günlerine 
göre hesaplanmıştır. Kayıp günler, kazadan sonraki günden başlayacak şekilde hesaplanmıştır.

EN
K

A
 G

RU
BU

TA
ŞE

RO
N

KAZA TÜRÜ VE ORANI

ENKA Kayıp Gün ve İş Kazaları 2019 Performansı

2019 YILI TOPLAM İNSAN - SAAT 3,343,948

KAZA TÜRÜ VE ORANI
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KADIN ERKEK

MAVİ
YAKALI

BEYAZ
YAKALI

MAVİ
YAKALI

BEYAZ
YAKALI

ÖLÜMLÜ KAZA SAYISI 0 0 0 0 0 1

KAYIP GÜNLÜ KAZA SAYISI 1 0 5 0 6 36

KAYIP GÜNLÜ KAZA SIKLIK ORANI 0,06 0 0,30 0 0,36 0,14

KAYIP GÜN SAYISI 3 0 102 0 105 885

KAYIP GÜNLÜ KAZA AĞIRLIK 
ORANI 0,18 0 6,10 0 6,28 3,56

KISITLI İŞ GÖREMEZLİK SAYISI 0 0 1 0 1 18

TIBBİ MÜDAHALE SAYISI 0 0 29 0 29 107

İLK YARDIM VAKA SAYISI 0 0 2 0 2 548

KAYDEDİLEBİLİR KAZA SAYISI 1 0 35 0 36 162

KAYDEDİLEBİLİR KAZA SIKLIK 
ORANI 0,06 0 2,09 0 2,15 0,65

İŞTEN UZAK KALMA ORANI X X

İŞ İLE İLGİLİ HASTALIK SIKLIK 
ORANI X X

 49,829,799

GRI 403-9, 403-10 GRI 403-9, 403-10

2019 YILI TOPLAM İNSAN - SAAT 46,485,851
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KADIN ERKEK

MAVİ
YAKALI

BEYAZ
YAKALI

MAVİ
YAKALI

BEYAZ
YAKALI

ÖLÜMLÜ KAZA SAYISI 0 0 1 0 1

KAYIP GÜNLÜ KAZA SAYISI 0 0 29 1 30

KAYIP GÜNLÜ KAZA SIKLIK ORANI 0 0 0,12 0 0,13

KAYIP GÜN SAYISI 0 0 780 2 780

KAYIP GÜNLÜ KAZA AĞIRLIK ORANI 0 0 3,36 0,1 3,36

KISITLI İŞ GÖREMEZLİK SAYISI 0 1 16 0 17

TIBBİ MÜDAHALE SAYISI 2 0 76 0 78

İLK YARDIM VAKA SAYISI 0 0 546 0 546

KAYDEDİLEBİLİR KAZA SAYISI 2 1 122 1 126

KAYDEDİLEBİLİR KAZA SIKLIK ORANI 0,009 0,004 0,525 0,004 0,538

İŞTEN UZAK KALMA ORANI X

İŞ İLE İLGİLİ HASTALIK SIKLIK ORANI X
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ENKA 
GRUBU

2018 2019

2027 yılına kadar beyaz yaka çalışanlarımızın en az %35’inin 
kadın çalışan olmasını hedefliyoruz. 

Kadın çalışanların toplam beyaz yakalı 
çalışanlar içerisindeki oranı %28’e ulaşmıştır.

Kadın çalışanların toplam beyaz yakalı 
çalışanlar içerisindeki oranı %27 olmuştur.

Sıfır Kaza Politikamıza hiçbir ödün verilmeden devam edeceğiz. Sağlandı Sağlandı

2027 yılına kadar ENKA beyaz yakalı çalışanlarının 
en az %5’inin gönüllülük projelerinde yer almasını hedefliyoruz. %3 %5

Çalışan başına eğitim saatini 2027 yılına kadar her sene 
%5 oranında artırmayı hedefliyoruz.

Çalışan başına eğitim saatlerinde 2017 yılına göre;
 kadın çalışanlar için %40,5, erkek çalışanlar için 

%31,7 oranında artış sağlanmıştır. 

Çalışan başına eğitim saatlerinde 2018 yılına göre; 
kadın çalışanlar için %9,81 erkek çalışanlar için 

%14,13 oranında artış sağlanmıştır.

ENKA Grubu genelinde 2 senede bir çalışan bağlılığı anketi 
gerçekleştirileceğiz ve 2027 yılı itibarıyla memnuniyet oranını 
%90’a çıkarılmayı hedefliyoruz.

2017 yılından beri geçerli olan anket sonuçları: 
çalışan bağlılığı ENKA İnşaat’ta %88; 

ENKA genelinde ise %90 seviyesindedir.

2019 yılında yapılan anket sonuçlarına göre; 
çalışan bağlığı ENKA İnşaat’ta ve 

ENKA genelinde %90 seviyesindedir.

ENKA Okulları, çalışan yetkinliğini ve memnuniyetini sürdürmek 
üzere çalışan eğitimlerinin (Hizmet İçi / Dış Eğitimler / 
Mesleki Eğitim / Sertifika Programları) kapsamının arttıracağız. 

Sağlandı Sağlandı
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ENKA 
OKULLARI

ENKA’nın 2027 yılı için belirlediği Sürdürülebilirlik Hedefleri’nin “Çalışana Değer Vermek” bölümüne 
ilişkin 2018 ve 2019 yılları performansı, aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

ENKA’NIN 2027 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ


