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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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paydaş katılımını teşvik eden, değişiklikleri takip 
eden, uluslararası standartları ve gelişmeleri izleyen 
ve sonuç olarak risklerini fırsatlara dönüştürebilme 
becerisine sahip bir risk yönetimi anlayışı 
yatmaktadır. Risk yönetimi ENKA’nın tüm süreç ve 
faaliyetlerinin bir parçasıdır ve risk temelli düşünme 
yaklaşımı ENKA üst yönetimi tarafından teşvik 
edilmektedir. 

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

ENKA genelinde risk yönetimi fonksiyonundan 
sorumlu en üst düzey yapı olan Riskin Erken 
Saptanması Komitesi en az iki ayda bir olmak üzere 
yılda en az altı kez toplanmakta ve İcracı Olmayan 
Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır. Risk 
Yönetimi Çalışma Grubu, kurumsal risklerin tespit 
edilmesi, belirlenen risklerin değerlendirilmesi, 
risk azaltma veya bertaraf etme yöntemlerinin 
belirlenmesi ve izlenmesini sağlamak amacıyla 
oluşturulmuştur. Departman yöneticileri ile proje 
yönetim ekipleri, kendi faaliyetleri kapsamındaki 
operasyonel risklerden öncelikli olarak 
sorumludur. Bu ekipler, kritik veya öncelikli olarak 
belirlenen risklerini Çalışma Grubu ve Komite’ye 
raporlamaktadır. 

Risk yönetimi sürecinde belirlenen riskler, olasılık 
ve etki potansiyellerine göre değerlendirilmekte 
ve puanlandırılmaktadır. En yüksek risk puanına 
sahip risklerin bertaraf edilmesi için, şirket ve/
veya grup düzeyinde sorumlu yöneticilerin atanması 
sağlanmaktadır. Belirlenen riskler, risk yönetimi 
stratejisine göre “kaçınılacak, transfer edilecek, 
azaltılacak ve kabul edilecek” olarak kategorilere 
ayrılmaktadır. Bu risk yönetimi stratejisi, risklerin 
Yönetim Kurulu’nun belirlediği tolerans seviyelerinin 
altında kalmasını sağlayacak şekilde belirlenmektedir. 

ENKA Grup şirketleri ve faaliyet alanları 
düşünüldüğünde; ele alınan riskler, sürdürülebilirlik 
konularını da içermekte ve stratejik, finansal, yasal, 
operasyonel, dış çevre ve marka yönetimi risklerinin 
yanı sıra; etik ve uyum, insan hakları, yolsuzlukla 
mücadele, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve doğal 
kaynaklar, toplumlarla etkileşim, yetenek yönetimi 
risklerini kapsamaktadır. Sürdürülebilirlik ile ilgili 
riskler aynı zamanda, Sürdürülebilirlik Departmanı 
ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin yürüttüğü paydaş 
iletişimi ve uluslararası trendlerin, standartların 
ve uygulamaların takibi gibi çalışmalar sayesinde 
erken tespit edilip, proaktif yaklaşımlarla bertaraf 
edilmektedir. 

ENKA’nın risk yönetimine; riskleri tespit, takip 
ve bertaraf etmek amacıyla şirket içinde kurulan 
mekanizmalar ve izlenen prosedürlerin yanı sıra, 
etik ve uyum, insan hakları, yolsuzlukla mücadele 
ve çevre gibi sürdürülebilirlik alanlarında ENKA’nın 
imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi (BMKİS) ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) 
İklim Değişikliği ile İlgili Finansal Açıklama (TCFD) 
Önerileri gibi uluslararası taahhütler ve kılavuzlar ile 
takip ettiği, denetlendiği ve sertifikalandırıldığı ISO 
9001, ISO 27001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim 
standartları da katkı sağlamaktadır. 

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

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

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