
SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

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

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

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

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

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

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

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

TEDARİKÇİ SEÇİMİ

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

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

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

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

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

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

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

• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

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

• Etik ve insan haklarına uygun çalışma taahhütleri

• Çocuk işçi ve zorla çalıştırmayı önlemeye yönelik 
politika ve prosedürler

• Rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili politika ve prosedürler

• Ayrımcılık ve tacizi önlemeye yönelik politika ve 
prosedürler

• Çalışan hakları ve çalışma saatlerine yasal olarak uyum

• Sosyal sorumluluk projeleri

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

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

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

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

TEDARİKÇİ DENETİMİ

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

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

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

588
2018 YILI İÇERİSİNDE 
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 
YAPILAN FİRMA SAYISI

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

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

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

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

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

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

YERELDEN SATIN ALMA

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

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

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

PROJE BAZLI YEREL SATIN ALMA ORANLARI

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

PROJE ADI YEREL SATIN ALIM YÜZDESİ

Atina Elçilik Projesi %21,96

Zi Kar 750 MW Kombine 
Çevrim Santrali

%46,12

FGP 3GP Projesi %14,99

Hindistan Elçilik Projesi %16,89

Kaşirskaya Projesi %84,22

Kenya Elçilik Projesi %5,75

Kosova Güzergah 6 Projesi %54,64

Meksika Elçilik Projesi %14,44

Nizhnekamskneftekhim 
Kombine Çevrim Santrali

%19,74

Paraguay Elçilik Projesi %23,49

Basra Umm Qasr Projesi %32,46

Samawa Kombine Çevrim 
Santrali

%51,52

Güney Kafkasya Boru Hattı 
Genişletme (SCPX) Projesi

%58,13

Sri Lanka Elçilik Projesi %18,30

TAIF Kazan İş Merkezi 
Projesi

%95,53

Tengiz Projeleri %66,94

West Qurna 1 IOT Projesi %77,13

%41,53 
ENKA 

Yerel Satın Alma

%44,59 
Global (Türkiye Dışı) 
Satın Alma

%13,88 
Türkiye Satın Alma

RİSK YÖNETİMİ

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

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

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

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

Risk Yönetimi Çalışma 
Grubu, kurumsal risklerin 
tespit edilmesi, belirlenen 
risklerin değerlendirilmesi, 
risk azaltma veya bertaraf 
etme yöntemlerinin 
belirlenmesi ve izlenmesini 
sağlamak amacıyla 
oluşturulmuştur.
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