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YEREL İSTİHDAM
TÜRKİYE’DE VE FAALİYET GÖSTERİLEN TÜM ÜLKELERDE ENKA VE İŞTİRAKLERİ YEREL İSTİHDAM 
UYGULAMALARI İLE İÇİNDE BULUNDUKLARI TOPLUMLARIN SOSYAL VE EKONOMİK OLARAK 
GELİŞİMİNE DOĞRUDAN KATKI SAĞLAMAKTADIR. BU KATKI, DOĞRUDAN İSTİHDAM YOLUYLA 
OLABİLECEĞİ GİBİ; ENKA’NIN BÖLGEDE YARATTIĞI GENİŞ TEDARİK ZİNCİRİ VE ALT YÜKLENİCİ 
AĞI SAYESİNDE OLUŞAN DOLAYLI İSTİHDAM İMKANLARIYLA DA OLABİLMEKTEDİR. 

ENKA projeleri istihdam stratejilerini adil ve şeffaf 
bir şekilde planlarken, istihdam önceliğini projeden 
etkilenen bölgelerde yaşayan yerel halka vermekte 
ve bu yaklaşımıyla projelerinin bulunduğu bölgedeki 
pozitif etkisini artırmayı hedeflemektedir. İstihdam 
edilen yerel çalışanlar, teknik, idari ve sosyal beceri 
eğitim programları ile desteklenmekte, birçok 
çalışan bu eğitimler yoluyla yeni mesleki becerilere 
kavuşturulmaktadır.

Irak’ta devam eden Dhi Qar ve Samawa Kombine 
Çevrim Elektrik Santrali projeleri, bölgede yaşanan 
ekonomik kriz ve iş imkanlarının kısıtlılığı göz önünde 
bulundurulduğunda, bölge için büyük önem taşımaktadır. 
Dhi Qar projesinde mevcut bulunan 1.692 personelin 
848’i yerel çalışan iken bu sayı toplamda 1.579 çalışanı 
olan Samawa projesinde ise 831 kişidir. Bu projelerde 
çalışanlara el aletleri kullanımı, defansif sürüş teknikleri, 
ilk yardım eğitimleri ve çeşitli iş sağlığı ve güvenliği 
ve hijyen eğitimlerinin yanı sıra makine ve ekipman 
operatörlüğü, kaldırma ve sapanla bağlama, kaynak, 
bayrakçı, eğitmenin eğitimi gibi sertifika programı 
eğitimleri sağlanarak bu çalışanların yeni mesleki 
beceriler veya uzmanlıklar kazanması sağlanmaktadır.   

Kazakistan, Tengiz projelerinde 1993 yılından bu yana 
uygulanan yerel istihdam politikası ile işe yerleştirme, 
eğitim, gelişim ve sürdürülebilirlik uygulamaları 
doğrultusunda mevcut projelerde %90 Kazak vatandaşı 
oranı yakalanmıştır. Bu başarıyı sürdürmek için yerel 
istihdam çalışmalarına devam edilmektedir. 2019 yılında 
Tengiz’de devam etmekte olan 3GP projesinde, yerel 
çalışan sayısı 4.000 sınırına ulaşmış ve projede hali 
hazırda nitelikli meslek eğitimi kapsamında 60.000 
insan-saatlik eğitim tamamlanmış durumdadır. 

Kosova’da devam etmekte olan Güzergah 6 
Otoyol projesinde, en yoğun dönemde 13 farklı 
ülkeden toplamda 3.353 personel çalışmıştır ve iş 
gücü bakımından proje çalışanlarının %80’i yerel 
çalışanlardan oluşmaktadır. Bu proje kapsamında toplam 
103.500 saat olmak üzere 57 farklı alanda iş güvenliği 
eğitimi verilmiştir.

Aşağıdaki tabloda, ENKA İnşaat’ta farklı görevlerde çalışan personelin dağılımı verilmiştir. Faaliyet gösterilen 
coğrafyalardan istihdam edilen çalışanlar “yerel” kategorisi altında belirtilmektedir. Çalışılan ülkelerde yerel 
ve Türk vatandaşları dışında üçüncü bir ülke vatandaşı mensubu olan personel “diğer” kategorisi altında 
değerlendirilmektedir.

ÇİMTAŞ ÇELİK KAYNAK EĞİTİM ATÖLYESİ 
VE İSTİHDAM DESTEKLİ KAYNAK 
EĞİTİMLERİ: 

Çimtaş Çelik Kaynak Eğitim Atölyesi’nde 
1981 yılından beri Çimtaş Kaynak 
Teknolojileri Merkezi tarafından 
kaynakçı eğitimleri verilmekte 
ve sertifikasyon yapılmaktadır. 
Cimtas Boru’da Kaynak Okulu 
2006 yılında Kaynak Departmanı 
bünyesinde kurulmuştur. Burada 
yetiştirilen kaynakçıların yetkinlikleri 
uluslararası standartlara (ASME, 
EN, AWS, LR vb.) uygun şekilde 
yapılan sınavlar neticesinde bağımsız 
sertifikalandırma şirketleri tarafından 
tescillenmektedir. Kaynak eğitmenleri, 
kaynak inspektörleri ve kaynak 
mühendislerinden oluşan konusunda 
uzman bir ekip tarafından düzenlenen 
kaynakçı eğitimleri ile bugüne 
kadar 4.500’ün üzerinde kaynakçı 
yetiştirilmiştir. 2019 yılı içerisinde 328 
kişiye kaynakçı eğitimi verilmiş, bu 
kişilerin 208’i Çimtaş Çelik ve 120’si 
Cimtas Boru bünyesinde istihdam 
edilmiştir.  

ÇALIŞAN SAYISI ORAN

TÜRK ÇALIŞANLAR 3.196 %19,42

YEREL ÇALIŞANLAR 11.051 %67,16

TAŞERON ÇALIŞANLAR 306 %1,86

DİĞER 1.901 %11,55

TOPLAM 16.454 %100

ENKA Genelinde Üst Yönetimde Görev Alan Yerel Bölgelerden İstihdam Edilen Çalışan Sayıları
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ENKA GENEL 108 25 %81

15.378 
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YEREL ÇALIŞAN SAYISI

%73,3
ENKA GRUP BÜNYESİNDE 

KONSOLİDE 
YEREL ÇALIŞAN ORANI

Kurulduğu günden bu yana; borulama, skid, modül ve 
hızlı bağlanan flanş montaj parçalarını başarıyla imal 
edip, 50’den fazla ülkeye ulaştıran ve Çin’de bulunan 
Cimtas Ningbo, %93’ün üzerinde yerel çalışan oranına 
sahiptir. Rusya’da faaliyetlerine devam eden ENKA’nın 
gayrimenkul iştiraklerinde ise yerel çalışan oranı 
toplamda %70’in üzerinde kalırken, bu şirketler arasında 
yer alan OMKH işletmesinde ise bu oran %95 seviyesine 
ulaşmaktadır. 

ENKA çalışanlarına, ülkelerin belirlediği asgari ücretin 
altında bir maaş ödemesi kesinlikle yapılmamaktadır. 
ENKA çalışanlarının %99,9’u asgari ücretin üzerinde 
maaş almaktadır.
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