
ÇALIŞAN PROFİLİ (31 Aralık 2018 verileridir.)

Cinsiyet Kırılımlı Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı 
Çalışan Sayısı

MAVİ YAKALI BEYAZ YAKALI

Yaş Sayı Oran Sayı Oran

< 30 2.907 %19 1.292 %9

30 - 50 6.479 %43 2.883 %19

> 50 1.046 %7 473 %3

Toplam 10.432 %69 4.648 %31

MAVİ YAKALI BEYAZ YAKALI

Sayı Oran Sayı Oran

Engelli Çalışan 
Sayısı

80 %0,53 27 %0,18

Sözleşme Türüne Göre Cinsiyet Kırılımlı Çalışan Sayısı

KADIN ERKEK

Kalıcı 1.367 5.067

Geçici 515 8.131

Sözleşme Türüne Göre Ülke Kırılımlı Çalışan Sayısı

KALICI GEÇİCİ

Türkiye 3.301 412

Rusya Federasyonu 1.303 705

Çin 98 249

Afganistan 13 141

Gürcistan 59 280

Hindistan 38 335

Irak 231 945

Kazakistan 1.002 2.098

Kosova 145 1.235

Meksika 51 273

Moritanya 2 12

Paraguay 38 362

Romanya 1 0

Sri Lanka 53 671

Suudi Arabistan 44 562

Türkmenistan 24 246

Gabon 0 1

Kenya 21 112

Yunanistan 10 7

ÇALIŞAN HAKLARI VE MEMNUNİYETİ

MAVİ YAKALI BEYAZ YAKALI

Kadın Erkek Kadın Erkek

Çalışan Sayısı 587 9.845 1.295 3.353

Oran %4 %65 %9 %22

Toplam 15.080

KADIN ERKEK

Tam Zamanlı 1.847 13.159

Yarı Zamanlı 35 39

ÜST YÖNETİMDE GÖREV 
ALAN ÇALIŞAN SAYISI

ORAN

Kadın 28 %20

Erkek 115 %80

Toplam 143 %100

ÜST YÖNETİMDE GÖREV 
ALAN ÇALIŞAN SAYISI

ORAN

< 30 3 %2

30 - 50 93 %65

> 50 47 %33

ENKA İnşaat’ta Çalışan Kategorisine Göre 
Çalışan Sayısı9

ÇALIŞAN SAYISI ORAN

Türk Çalışanlar 2.261 %21,53

Yerel Halktan İstihdam 
Edilen Çalışanlar

7.141 %68,00

Taşeron Çalışanlar 203 %1,93

Diğer 897 %8,54

Toplam 10.502 %100

9 ENKA genelinde, sadece yurt dışı faaliyetlerde taşeron mensubu 
işçiler çalışmaktadır. Taşeron mensubu çalışanların görevleri proje 
kapsamına göre farklılık göstermekle birlikte, mobilizasyon ve kamp 
kurma, betonarme uygulamaları, temel iyileştirme çalışmaları, 
endüstriyel kaynak uygulamaları, tahribatsız muayene uygulamaları, 
fiziksel güvenlik, mühendislik ve tasarım çalışmaları ve devreye alma 
operasyonları vb. iş kollarında istihdam edilmektedirler.

ENKA, ÇALIŞANLARINI 
ŞIRKETLERININ 
BAŞARISINDA VE 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞINDE 
ROL OYNAYAN EN ÖNEMLI 
DEĞER OLARAK GÖRMEKTE 
VE ÇALIŞANA DEĞER 
VERMEK ILKESINI IŞ YAPIŞ 
ŞEKLININ AYRILMAZ 
BIR PARÇASI OLARAK 
DEĞERLENDIRMEKTEDIR. 

ENKA, insan haklarına saygılı davranmakta, farklılıkları 
zenginlik olarak görerek avantaja çevirmekte ve 
bu kurum kültürünü tüm kademelerde 
yaygınlaştırmaktadır. Bu çerçevede, ENKA Davranış 
Kuralları hem çalışanların birbirleriyle ilişkileri, hem de 
şirketin çalışanlarına karşı tutumunu belirleyen en önemli 
kılavuzdur. ENKA Davranış Kuralları’nda da belirtildiği 
gibi, ENKA bünyesinde istihdam, terfi ve benzeri tüm 
insan kaynakları kararları ırk, ulusal köken, din, dil, 
renk, yaş, cinsiyet, cinsel eğilim, engellilik durumu ve 
yürürlükteki kanunlar tarafından yasaklanmış olan diğer 
ayrım unsurları dikkate alınmaksızın, yetkinlik kriterleri 
göz önünde bulundurularak sağlanmaktadır.

ENKA misyon, vizyon ve değerlerini başarma hedefi 
doğrultusunda oluşturulmuş olan İnsan Kaynakları 
Yönetimi Politikası’nın temel aldığı unsurlar ENKA internet 
sitesinden10 detaylı olarak incelenebilir. 

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAKLAR

Tüm ENKA çalışanları, kanunlarca belirtilmiş emeklilik 
haklarına ve doğum iznine sahiptir. Çalışanların sahip 
oldukları diğer yan haklar, şirketten şirkete değişiklik 
gösterebilmektedir. Prim, özel sağlık sigortası veya 
bireysel emeklilik desteği gibi uygulamalar bazı 
ENKA iştirakleri tarafından çalışanlarına sunulmaktadır. 
2019 yılında ENKA İnşaat çalışanlarına özel sağlık sigortası 
uygulamasına başlanması planlanmaktadır.

10  https://www.enka.com/tr/merkez-gruplari/insan-kaynaklari
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Tüm ENKA çalışanlarının Türkiye’nin en 
önemli spor kulüplerinden biri olan ENKA 
Spor’da %50 indirim ile kullanım hakkı 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, tüm ENKA 
çalışanlarının, Türkiye’nin saygıdeğer sanat 
etkinliklerine ev sahipliği yapan ENKA Kültür 
Sanat’ta gerçekleştirilen etkinliklerde %20 
indirim hakkı bulunmaktadır.

ENKA Yelken, tecrübeli eğitmenleri ve 
yetiştirdiği amatör sporcularıyla yelken 
camiasının en güçlü ekiplerinden birine 
sahiptir. Her yıl, yelken tecrübesi olan ve 
olmayan çalışanlara özel temel ve ileri seviye 
yelken eğitim programları düzenlenmektedir. 
Eğitimler sonunda başarılı olan çalışanlar, 
gerçekleştirilen trofe yarış programlarına 
katılma ve ENKA Yelken Takımı’nın üyesi 
olma fırsatını yakalamaktadır.

ENKA İnşaat projelerinde ve İstanbul Merkez Ofis’te 
çeşitli diyetlere göre beslenmek isteyen veya zorunda 
olan çalışanlara uygun menüler hazırlanmaktadır. 
Projelerde Hint uyruklu çalışanların farklı damak zevklerine 
cevap verebilmek için özel mutfaklar kurularak Hint aşçılar 
tarafından ayrı menüler hazırlanmaktadır.

Çimtaş Grup genelinde, sendikalı çalışanlar için üye 
oldukları sendika ile yapılan görüşme sonucunda 
imzalanan toplu iş sözleşmesinde belirlenen ücret ve 
diğer haklar sağlanmaktadır. Bu çerçevede sendikalı 
kapsam içi personele brüt ücretlerine ilave olarak toplam 
4 maaş tutarında ikramiye yıl boyunca aylık olarak 
ödenmekte ve sosyal yardım paketi uygulanmaktadır. 
Sendikalı olmayan kapsam dışı çalışanlar için performansa 
dayalı prim ve terfi yapıları mevcuttur. 

Çimtaş’ta sendikalı olmayan çalışanlar, SGK kapsamında 
olmalarının yanı sıra, özel sağlık sigortası kapsamındadır. 
Çalışanların istemeleri halinde bakmakla yükümlü 
oldukları aileleri de özel sağlık sigortası kapsamına dahil 
olabilmektedir. Özel sağlık sigortasına ek olarak sendikalı 
ya da sendikasız personel ayrımı olmaksızın genel ferdi 
kaza sigortası da yapılmaktadır. Çalışanların yaşam 
kalitesini ve iş verimliliğini artırmak amacı ile doğum 
yardımı, dini bayramlarda erzak yardımı, kırtasiye yardımı 
gibi çeşitli uygulamalar mevcuttur.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

ENKA genelinde, 2017 yılı içerisinde bağımsız bir 
araştırma şirketi tarafından ilk defa Çalışan Memnuniyeti 
ve Bağlılığı Anketi gerçekleştirilmiştir. Anket sonucunda 
çalışan bağlılığı ENKA İnşaat’ta %88; ENKA genelinde 
ise %90 seviyesindedir. 2018 yılı içerisinde anket 
sonuçlarından yola çıkılarak ENKA Gönüllüleri platformu 
oluşturulmuş, ENKA Akademi eğitimlerini belirlemek 
üzere çalışanlarla anket paylaşılarak fikirleri alınmış ve 
2019 yılında ENKA İnşaat’ta başlatılacak olan özel sağlık 
sigortası uygulamasının hazırlıklarına başlanmıştır. 

ENKA İnşaat, dünyanın farklı 
coğrafyalarındaki projelerinde görev yapan 
tüm çalışanlarına acil durum sigortası, hava 
ambulans servisi ve proje alanlarında kurulan 
kliniklerdeki sağlık hizmetlerini ücretsiz 
olarak sunmaktadır. Faaliyet gösterilen 
ülkelerin şartlarına ve proje lokasyonlarına 
göre çalışanların rahat, huzurlu ve mutlu bir 
ortamda çalışmalarını sağlayabilmek için açık 
ve kapalı spor alanları, oyun konsolu alanları, 
çeşitli masa oyunu aktivitelerinin bulunduğu 
sosyal alanlar; tüm çalışma ve konaklama 
alanlarında kablosuz internet ile konaklama 
odalarında uydu kanalları gibi hizmetler 
sağlanmaktadır.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

ENKA İnşaat %88
ENKA Genel %90

ENKA Yelken Takımı
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“İYİ Kİ ENKA VAR VE İYİ Kİ BİZ ENKA’LIYIZ!”
PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ

ENKA’lı olmak; bir ailenin ferdi, bir okulun öğrencisi 
olmak gibi. İçinde farklı toplum ve kültürden 

gelen donanımlı bireyleri barındıran, bu sayede 
öğretmeye ve öğrenmeye devam edebildiğimiz, 
neticesinde potansiyelimizi artırarak kaliteli işler 

ortaya koyduğumuz ve aldığımız başarılı sonuçlarla 
gururlandığımız kocaman bir aileyiz. 

ENKA, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 
her çalışanının kişisel ve akademik gelişimlerini 

desteklemekte ve göstermiş olduğu ilgi ile çalışan 
ailelerine de dokunmaktadır. Bunlara ek olarak 

ENKA, ENKA Akademi çatısı altında verdiği; sağlık, iş 
güvenliği, çevre, finans, iletişim ve sosyal sorumluluk 

içerikli eğitimleri, ENKA Okulları’nda yetiştirdiği 
donanımlı öğrencileri, ENKA Spor Kulübü’nden 

çıkardığı başarılı sporcuları ve ENKA Vakfı aracılığıyla 
yürüttüğü kültür ve sanat faaliyetleriyle çalışanlarına 

verdiği değeri göstermektedir.

ENKA’nın farklı alanlarda sürdürdüğü sosyal 
sorumluluk projelerinden biri olan, dezavantajlı 

bölgelerdeki çocuklara yardım projesine dahil 
olarak ENKA İnşaat Merkez Ofisi’nin ilk ENKA 

Gönüllülerinden olduk.

Farklı yapıları çatısı altında barındıran ENKA, 
gönüllülük projeleriyle iş dışında çalışanların bir 

araya gelmesine fırsat tanırken, aynı zamanda 
çalışanların farklı yönlerini, potansiyellerini, 

deneyimlerini, bilgi ve becerilerini ortaya 
koymalarına da imkân tanımaktadır. ENKA 
gönüllülük projeleri, çalışanların birbiriyle 

kaynaşarak aralarındaki bağların güçlenmesine, 
birlikte sosyal toplumlarla iletişim içerisinde 

olunmasına ve toplumsal fayda sağlayacak işler 
yapılmasına katkıda bulunmaktadır.

İyi ki ENKA var ve iyi ki biz ENKA’lıyız!

Hülya Sözen, İnsan Kaynakları Uzmanı 
Gülsün Tez, Finans Şefi
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