
ETİK VE UYUM 

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

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

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

TEİD ÜYELİĞİ

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

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

ENKA DAVRANIŞ KURALLARI

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

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

ENKA TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

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

ENKA, tedarikçileriyle paylaştığı davranış kurallarını 5 ana 
başlıkta sınıflandırmıştır:

• Yasalara Uyum

• İnsan Hakları ve Adil Çalışma Koşulları

• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

• Güvenlik

• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve Rekabeti 
Engelleyici Davranışların Önlenmesi

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

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

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

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

YÖNETİM ETİK VE UYUM KOMİTESİ

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

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

ENKA ETİK HATTI

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

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

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

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

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

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

DÜRÜSTLÜK ÖNEMLİDİR. DOĞRU OLANI YAP.

sesini duyur!

Etik Hattı
+90 (212) 376 10 10

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

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Kazakça dillerinde hizmet vermektedir   

daha fazla bilgi için: 

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

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

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

İNSAN HAKLARI DEĞERLENDİRMESİ

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

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

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

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

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

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

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

2018 YILI ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VERİLERİ

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

Etik Hattı Çalışanları 12 14 168

Merkez Ofis Genel 73 3,5 255,5

Üst Yönetim 14 3,5 49

ENKA Spor 9 3,5 31,5

ENKA Okulları 43 3,5 150,5

ENKA Moskova 36 3,5 126

ENKA Enerji 140 3,5 490

Çimtaş 5 3,5 17,5

Toplam Eğitim (İnsan-Saat) 1.288

1.288

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

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

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

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

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

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

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

İlgili projeye ait çalışan dağılım detayları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

BEYAZ YAKALI MAVİ YAKALI
TOPLAM

Türk Yerel Diğer Türk Yerel Diğer

Tengiz Petrol Sahası 
Geliştirme İşleri

206 665 75 111 1.832 48 2.937

ÇİMTAŞ UYGULAMALARI

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

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

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

Kashagan Petrol Sahasının Geliştirilmesi

LOKASYON
TOPLAM 
ÇALIŞAN

TİS KAPSAMINDAKİ 
ÇALIŞAN SAYISI

YÜZDE

Çimtaş Çelik 797 571 %71,6

Cimtas Boru 803 477 %59,4

Çimtaş Gemi 136 71 %52,2

Çimtaş Hassas 
İşleme

209 105 %50,2

Cimtas Ningbo 347 343 %98,8

Toplam 2.292 1.567 %68,4

YOLSUZLUK VE HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORGANİZASYON PERSONEL SAYISI

Bechtel personel sayısı 1.020

GE personel sayısı 40

Caddell personel sayısı 54

Kentz personel sayısı 105

Clean Energy Group personel 
sayısı

20

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

YOLSUZLUKLA MÜCADELE EĞİTİMİ ALMIŞ ÜST 
YÖNETİM ORGANLARI

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

EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI

ÜST YÖNETİM TEMSİLCİLERİ:

14
HUKUK DEPARTMANI:

3
MALİ İŞLER DEPARTMANI:

4
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI:

4
KALİTE, ÇGS VE BÜTÜNLÜK DEPARTMANI:

17
YÖNETİM ETİK VE UYUM KOMİTESİ:

10
DENETİM KOMİTESİ:

2
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

3
RİSKLERİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:

2

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

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

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

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

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

Onur Kaya 
Kalite, ÇGS ve Bütünlük Direktörü

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

GÖRÜŞÜ




