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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 
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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

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