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SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ 
YÖNETİMİ
ENKA, TÜM DEĞER ZİNCİRİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YAYGINLAŞTIRILMASINA BÜYÜK 
ÖNEM VERMEKTEDİR. BU BAĞLAMDA TEDARİKÇİLERİNİ (ALT YÜKLENİCİ, HİZMET SAĞLAYICI, 
VB. TÜM İŞ ORTAKLARINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE), DEĞER ZİNCİRİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI 
OLARAK GÖRMEKTE VE KENDİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARINI GELİŞTİRİRKEN TÜM 
TEDARİK ZİNCİRİNİ DE BU GELİŞİMİN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLAMAKTADIR. 

ENKA, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda etik 
kurallarından taviz vermeden, ülkelerin yerel mevzuat ve 
düzenlemelerine ve uluslararası standart gerekliliklerine 
uygun olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu çerçevede 
tedarikçilerinden ve iş ortaklarından da etik kurallara 
uygun davranmalarını ve sorumlu yönetim gerekliliklerini 
yerine getirmelerini beklemektedir. Bu kapsamda ENKA 
tüm tedarikçi, alt yüklenici, hizmet sağlayıcı, bayi, temsilci 
ve diğer iş ortaklarını (genel olarak “Tedarikçi” olarak 
adlandırılacaktır) kapsayacak şekilde Tedarikçi Davranış 
Kurallarını oluşturmuştur ve risk yönetimi, tedarikçi 
seçimi ve değerlendirme süreçleri, denetimleri, eğitimleri 
ve tedarikçi iletişimi faaliyetleriyle sürdürülebilirlik 
uygulamalarını tedarik zincirine taşımaktadır. 

2018 yılında faaliyetlerine başlayan Merkez Tedarik Zinciri 
Departmanı yeni nesil satın alma yöntemleri ve elektronik 
ticaret uygulamalarının şirket genelinde kullanılması 
konusuna ağırlık vermekte, tedarikçi havuzunun 
geliştirilmesini ve bütün satın alma birimleri tarafından 
etkin kullanımını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, satın 
alma birimlerinin fonksiyonel olarak yönetimi ve denetimi 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları Türkçe, İngilizce, Rusça 
ve Arapça olarak 4 dilde ENKA kurumsal web sayfasında 
yayınlanmıştır. Ayrıca tedarikçilerle imzalanan tüm 
sözleşmelerin içerisinde firmalar ve çalışanlarından ENKA 
Tedarikçi Davranış Kuralları çerçevesinde aktivitelerini 
gerçekleştirmeleri istenmekte ve ENKA’nın bu konuda 
denetim yapma hakkı; insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele konuları da dahil olmak üzere Davranış 
Kuralları’nın ihlali halinde iş ilişkisini sonlandırma hakkı 
gibi konular sözleşmelere dahil edilmektedir. ENKA 
Tedarikçi Davranış Kuralları; Yasalara Uyum, İnsan 
Hakları ve Adil Çalışma Koşulları, Çevre, İSG ve Güvenlik, 
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve Rekabeti Engelleyici 
Davranışların Önlenmesi ile kuralların ihlali halinde 
uygulamaya alınan prosedüre ait detayları içermektedir. 

Ayrıntılı bilgi için:
 www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Supplier_Code_

of_Conduct_tr.pdf

ENKA ile iş ilişkisi mevcut olan tüm tedarikçiler, servis 
sağlayıcılar ve alt yükleniciler; şikayet, görüş ve önerilerini 
projelerin satın alma ve alt yüklenici yönetimi birimleri 
aracılığıyla ENKA ile paylaşabilmektedirler. Bunun yanı 
sıra, 2017 yılında kurulan ve 4 dilde hizmet veren Etik 

Hattı aracılığı ile her türlü etik ihlaline ilişkin bildirimde 
bulunabilmekte veya bilgi alabilmektedirler. 

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 Kurallarının paylaşılması ve 
katılımcı şirketlerin bu konulardaki farkındalıklarının 
ve bilinçlerinin artırılması amacıyla 2019 yılının Şubat 
ayında ENKA Pazarlama bayileri için bir sürdürülebilirlik 
çalıştayı düzenlenmiştir. Düzenlenen çalıştayda; yasalara 
uyum, insan haklarına uyum, adil çalışma koşulları, 
rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politika ve uygulamaları, 
iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi ve uygulamaların 
paydaşlara aktarılması gibi öncelikli konular ele alınmış, 
sürdürülebilirlik denetimleri hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır. Çalıştay, ENKA’da yürütülen sosyal sorumluluk 
projelerinin tanıtımı ve pazarlama bayileri için düzenlenen 
karbon ve su ayak izi konularını içeren atölye çalışmaları 
ile tamamlanmıştır. 

ENKA, uzun yıllardır faaliyet gösterdiği ve 2019-
2020 yıllarında büyük kapasiteli projelerinin devam 
edeceği Kazakistan’da faaliyet gösteren tedarikçileri, 
ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları ve yönetim 
sistemleri gereklilikleri hakkında bilgilendirmek için 
bir etkinlik düzenlemiştir. Farklı alanlarda faaliyet 
gösteren firmaların katıldıkları etkinlikte, ENKA’nın 
farklı birimlerinin uygulamaları ve gereklilikleriyle 
ilgili bilgi verilmiş ve Tedarikçi Davranış Kuralları 
eğitimi gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sonunda katılımcılar, 
ENKA’nın tedarik zinciri süreçleriyle ilgili sorularını, 
görüş ve önerilerini paylaşma fırsatı bulmuşlardır.

GRI 102-9, 308-1, 408-1, 409-1, 414-1 GRI 102-9, 308-1, 408-1, 409-1, 414-1
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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 tarafından hazırlanmış olan satın alma 
prosedürü, tedarikçi seçimi prosedürü ve ilgili diğer 
gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
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, altyükleniciler ve her tür üçüncü tarafa 
ilişkin şirket bilgileri yer almaktadır. Şirketlere ait tüm 
bilgiler ENKA bünyesinde işletilen Bilgi Güvenliği 
Yönetimi sistemleri doğrultusunda saklı tutulmaktadır.

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 yılının son haftalarında 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 teklif alma 
süreci tamamen sisteme entegre edilerek tam olarak 
izlenebilir ve şeffaf bir hale getirilmiştir. 2019 yılında 
bu uygulamanın mükemmelleştirilmesi konusunda 
tedarikçilerden ve satın alma birimlerinden gelen 
geri bildirimler ışığında çalışmalara devam edilmiştir. 
2019 yıl sonu hedefi olan; yapılan satın alma 
işlemlerinin sayısal olarak yarısından fazlasının 
elektronik satın alma yöntemleri ile gerçekleştirilmesi 
ve Merkez Ofis bünyesinde yapılan sarf ve demirbaş 
alımlarında E-İhale uygulamalarının kullanılması 
hedeflerine 2019 yılı içerisinde ulaşılmıştır. 2020 
yılında projeler de dahil olmak üzere bütün satın 

GRI 308-1, 408-1, 409-1, 414-1
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alımlarda E-RFQ (elektronik teklif toplama) ve E-İhale 
uygulamalarının yerleştirilmesi hedeflenmektedir.

ENKA satın alma birimleri, herhangi bir tedarikçi firma ile 
anlaşmadan önce, firmanın ön yeterlik değerlendirmesini 
gerçekleştirmektedir. Ön yeterlik değerlendirme kriterleri 
arasında; alınacak olan 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 yeterlilik ve değerlendirme kriterleri arasına 
sürdürülebilirlik ile ilgili hususlar dahil edilmiştir ve 2017 
yılından itibaren 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 hem faaliyetlerini ağırlıklı olarak yürüttüğü 
gelişmekte olan ülkeler hem de faaliyet gösterdiği iş kolları 
düşünüldüğünde, iş birliği kuracağı tedarikçilerin seçimi 
oldukça önemlidir. Bu nedenle 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 
kısıtları sebebi ile stratejik önem ve risk sınıfı kriterlerine 
göre sınıflandırılmaktadır. Bu sayede, ihtiyaç duyulan 
gereksinimlere uygun maksimum katma değer ve yararı olan 
çıktıların sağlanması garanti edilmiştir.

Tedarikçi ön yeterlilik değerlendirmeleri sırasında, daha 
önce çalışılmış bir firma ise EGVN değerlendirme skorları 
ve notları kontrol edilmekte; düşük performans gösteren 
veya insan hakları, rüşvet ve yolsuzla mücadele ve ENKA 
Tedarikçi Davranış Kuralları’nı veya yasaları ihlal eden 
firmalar ile çalışılmamaktadır. İlk defa çalışılması planlanan 
firmalar için ise, firmaların ilgili devletler tarafından 
karalistede bulunmadıklarının, yasal olarak çalışılmaya 
uygun olduklarının kontrolü için devletlerin ve araştırma 
kuruluşlarının verilerinden yararlanmak üzere “Restricted 
Party Screening” hizmetinden faydalanılmaktadır. 

GRI 308-1, 408-1, 409-1, 414-1
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Proterm Enerji olarak 2002 yılından bu yana, 
enerji santralleri ve endüstriyel tesislerin planlı 
ve arıza giderici bakım/onarımları ile enerji 
santrallerine ait türbinler, jeneratörler ve 
bu sistemlere ait yardımcı üniteler ve döner 
ekipmanların elektro-mekanik montajlarının 
anahtar teslim yapılması alanlarında faaliyet 
göstermekteyiz. Şirketimizin ENKA ile iş 
birliğinin başlangıcı, ENKA’nın Adapazarı – 
Gebze ve İzmir elektrik santrallerinin 2002-
2003 yıllarında ticari üretime başlamasına 
kadar uzanmaktadır. Bugün hala söz 
konusu santraller dışında da ENKA ile iş 
birliğimize Türkiye ve yurtdışında farklı ülke ve 
sektörlerde sunduğumuz hizmetlerle devam 
etmekteyiz. 

ENKA ile kuruluşumuzdan bu yana 
tamamladığımız 18 yıl boyunca, karşılıklı 
memnuniyete dayalı olarak devam eden 
iş ilişkimizi sürdürmekteyiz. ENKA ile 
çalışmalarımızın başlangıcı Türkiye’de 
özel sektörün enerji üretimine başladığı 
dönemlerdir. Süreç boyunca, ENKA’nın 
sektöre nitelikli eleman yetiştirme politikasına 
uygun olarak santral yöneticileri, santrallere 
hizmet vermekte olan alt yüklenici firma 
personellerini kendi çalışanlarından farklı 
görmeyerek her fırsatta kendilerine nitelikli 
hizmet sunmakta olan firmaların yanında 
olmuştur.

ENKA’nın başta işçi sağlığı ve iş güvenliği 
olmak üzere mesleki konuda verdikleri 
eğitimler sayesinde çalışanlarımız deneyim 
ve özgüven kazanarak çalışmakta oldukları 
birimlere daha faydalı işler yapmaktadırlar. 
Alınan eğitimler ve kazanılmış olan tecrübeler 
sayesinde firmamız ve birlikte çalışmakta 
olan personelimiz, sektörde enerji üretimine 
sonradan dahil olan firmalara iş yapma 
fırsatları elde etmiş ve yetişmiş-nitelikli iş 
gücü transfer eden bir firma haline gelmiştir. 
Firmamızda ve daha sonrasında profesyonel 
çalışma hayatının gerçeği olarak Türkiye’de ve 
yurtdışında faaliyet gösteren farklı firmalarda 
görev yapmakta olan mühendis ve diğer 
teknik personelimizin çalışmalarından biz de 
ENKA gibi gurur duymaktayız.

18 yıllık firmamızın başarı öyküsü ENKA’nın 
misyonunu çok iyi tanımlamaktadır. Bu konuyu 
sadece birkaç paragrafla açıklamak çok 
zor ancak ENKA ile çalışırken edindiğimiz 
referanslar sayesinde sektörde önemli bir yer 
edinmiş olduğumuzu belirtmek isterim. Enerji 
alanında dünyanın saygın ekipman üreticisi 
olan firmalar ile Türkiye ve yurt dışında 
iş birlikleri yürütmekteyiz ve edindiğimiz 
referanslar sayesinde yurt dışında doğrudan 
iş yapmakta olan firmalar arasında yerimizi 
almış bulunmaktayız. Bu sayede vermekte 
olduğumuz nitelikli iş gücü ve ekipman 
desteği ile enerji üreten firmalara istihdam 
sağlamakta ve aynı zamanda vermekte 
olduğumuz hizmetlerle ülkemize önemli bir 
katma değer kazandırmaktayız.

Gerek işçi sağlığı, gerekse teknik – ticari iş 
etiği konularında sahip olduğumuz değerlere 
zarar gelmemesi hem yöneticilerimizin hem 
de bütün çalışanlarımızın temel hedefidir. Bu 
hedef doğrultusunda, ENKA’nın referansını 
gururla taşımaktayız.

Cemal Yücer
Şirket Müdürü  

Proterm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş

ENKA İLE KURULUŞUMUZDAN 
BU YANA TAMAMLADIĞIMIZ 
18 YIL BOYUNCA, KARŞILIKLI 
MEMNUNİYETE DAYALI OLARAK 
DEVAM EDEN İŞ İLİŞKİMİZİ 
SÜRDÜRMEKTEYİZ.

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ
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TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMESİ 
VE DENETİMİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA, TEDARİKÇİLERİN 
PERFORMANSLARININ TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TEDARİK ZİNCİRİNİN SAĞLIKLI 
İŞLEMESİ İÇİN ÖNEMLİ KRİTERLER ARASINDA YER ALMAKTADIR.

ENKA, tedarikçilerin performans, zaman, maliyet, kalite, 
iş sağlığı ve güvenliği, çevre, etik ve sosyal alanlardaki 
performansını ölçmek amacıyla, elektronik platform 
üzerinden değerlendirme sistemleri işletmektedir.

2017’de, performans değerlendirme soru listelerinin 
içerisine sürdürülebilirlik ile ilgili olarak; etik ve insan 
hakları, ENKA Tedarikçi Davranış Kurallarına uyum, 
çevresel ve sosyal uyum, insan hakları, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele gibi ek konular eklenmiştir. 2019 
yılı içerisinde toplam 1.438 adet firmanın performans 
değerlendirmesi yapılmıştır. 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 edilmektedir, 
değerlendirme puanı kabul edilebilir limitin altında 
kalan, insan hakları ihlali vakası tespit edilen, rüşvet 
veya yolsuzluk vakası tespit edilen tedarikçiler ile 
çalışılmamaktadır. 

ENKA, 2019 yılında çalıştığı tedarikçilerinin %24,4’ünü 
Etik, İnsan Hakları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, 
İSG, Çevresel ve Sosyal konularda değerlendirmiştir. 
Değerlendirme yapılan firmaların %17,4’ü riskli olarak 
kategorize edilen sınıftadır. Bu değerlendirmenin 
sonucunda, firmalarda herhangi bir çevresel veya 
sosyal uygunsuzluğa veya yasal ihlale rastlanmamış 
olup; değerlendirme kriterlerinin ekonomik unsurlarını 
karşılayamayan 3 firma ve performans yetersizliği 
sebebiyle 4 firma ile çalışmama kararı alınmış olup; 2 
firma ile de Tedarikçi Davranış Kurallarının gerekliliklerini 
sağlama kriterini karşılayamadıkları için çalışılmama 
kararı alınmış olup, söz konusu firmalar bir daha 
çalışılmamak üzere kara listeye alınmıştır. 

Cimtas Ningbo, raporlama döneminde toplam 
tedarikçilerinin %14’ünü denetlemiş ve denetim 
sonrasında çevre, İSG ve sosyal, etik konularında 

değerlendirmeleri sonucu toplamda 17 tedarikçi ile 
çalışılmaması kararını almıştır. 

2018 yılında ENKA için stratejik önemi bulunan 
tedarikçiler ile gerçekleştirilmeye başlanan sürdürülebilirlik 
denetimleri 2019 yılında da devam etmiştir. Merkez 
Sürdürülebilirlik Departmanı tarafından gerçekleştirilen 
bu denetimlerde, 3 firma ziyaret edilmiş ve 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 sağlanmakta, dolayısıyla 
mevcut sistemlerinde iyileştirme yapmalarına katkı 
sağlanması hedeflenmektedir. 

ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları’nın İnsan Hakları ve 
Adil Çalışma Koşullar 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, şikayet veya ihbar 
yapılmamıştır. Yine raporlama dönemi içerisinde tedarikçi 
firmalarda çocuk işçi veya zorla çalıştırma vakasına 
rastlanmamış olup, bu konuda herhangi bir bildirim, 
şikayet 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.

ENKA, 2019 yılında çalıştığı 
tedarikçilerinin %24,4’ünü Etik, İnsan 
Hakları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, 
İSG, Çevresel ve Sosyal konularda 
değerlendirmiştir.

GRI 102-10, 308-1, 308-2, 408-1, 409-1, 414-1, 414-2
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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 “yerelden 
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 %37,95 olarak gerçekleşmiştir. Buna ek olarak yapılan satın alımların %18,65’i 
Türkiye’den gerçekleştirilmiştir. 

PROJE BAZLI YEREL SATIN ALMA ORANLARI

ENKA sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda tüm ENKA iştiraklerinde de öncelik, teknik şartlar ve standartların 
sağlanması durumunda, yerel firmalara verilmektedir. 2019 yılında yerel tedarikçi oranı ENKA Enerji’de %96, ENKA 
Pazarlama’da %47, ENKA Systems’de %92; Rusya’da faaliyet gösteren MKH’de %100, MOSENKA’da %100, OMKH’da 
%97, ENKA TC’de %99,8, ENKA Invest’de %100, CCI’da %100 ve Çin’de faaliyet gösteren Cimtas Ningbo’da %78 
olarak gerçekleşmiştir.

ENKA İnşaat Projelerinde Yerel Satın Alım Yüzdeleri

Satın Alma Dağılımı

En Yüksek Yerel Satın Alma Gerçekleştirilen Bölgelerde Ekonomilere Doğrudan Sağlanan Katkı

ENKA’nın en yüksek yerel satın alım gerçekleştirdiği ülkelerde yerel ekonomiye doğrudan sağladığı katkı miktarları 
aşağıda gösterilmiştir.

PROJE ADI YEREL SATIN ALIM YÜZDESİ

Dhi Qar 750 MW Kombine Çevrim Santrali %32,04

FGP 3GP Projesi %19,82

Kashirskaya Projesi %95,74

Kosova Route 6 Projesi %81,39

Nizhnekamsk Kombine 
Çevrim Santrali %44,57

Basra Um Kasr Projesi %65,04

Samawa 750 MW Kombine Çevrim Santrali %35,68

Güney Kafkasya Boru Hattı Genişleme 
Projesi (SCPx) %92,92

Kazan TAIF İş Merkezi Projesi %98,85

Tengiz Projeleri %83,34

West Qurna 1 IOT Projesi %71,56
ÜLKE TOPLAM YEREL SATIN ALMA MİKTARI

Rusya >82 milyon ABD Doları

Irak >59 milyon ABD Doları

Kazakistan >25 milyon ABD Doları

ENKA 
YEREL SATIN ALMA: 

%37,95

GLOBAL
SATIN ALMA: 

%43,40

TÜRKİYE 
SATIN ALMA:

%18,65

GRI 102-9, 204-1 GRI 102-9, 204-1
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ENKA ile iş ortaklığımıza 2011 yılında Kosova 
Otoyolu Projesi’nde ENKA’ya kaliteli beton 
tedarik ederek başladık.

Kişisel deneyimlerime göre, ENKA 
ile çalışmanın güvenlik standartları, 
profesyonellik ve ekonomik açılardan 
şirketimiz üzerinde büyük etkileri oldu. 

ENKA, bir şirket olarak gelişmemize de 
katkıda bulunmuştur. İş birliğimiz boyunca, 
özellikle iş sağlığı ve güvenliği gibi önemli 
bir alanda tecrübe kazandık. Ayrıca artık 9 
yıla ulaşan iş birliğimizin sonucunda çalışan 
sayımızı %35 arttırdık ki bu ülke ekonomimiz 
göz önünde bulundurulduğunda oldukça 
büyük bir rakamdır.

ENKA’nın Kosova’daki proje faaliyetleri 
sırasında diğer yerel tedarikçilerle her 
zaman eşit fırsatlara sahip olduk. Tüm 
tedarikçiler sahip oldukları haklar ve 
kendilerinden beklenen standartlar hakkında 
bilgilendirilmekteydi ve bu standartlara 
uygunluğumuz da her zaman eşit şartlarda 
değerlendirildi. Bu durumun etik bir şekilde iş 
yapmanın kilit noktası olduğuna inanıyorum.

ENKA’nın Kosova’daki varlığı, buradaki 
sektörü ve çalışma standartlarını geliştirdi. 
Artık daha profesyonel, donanımlı ve güvenlik 
standartlarını takip eden bir iş gücümüz var. 

KİŞİSEL DENEYİMLERİME GÖRE, 
ENKA İLE ÇALIŞMANIN GÜVENLİK 
STANDARTLARI, PROFESYONELLİK VE 
EKONOMİK AÇILARDAN ŞİRKETİMİZ 
ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİLERİ OLDU. 

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ

Zeqa Bakolli
İnşaat Müdürü

FITORJA LLC


