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ÇALIŞAN HAKLARI VE 
MEMNUNİYETİ
ENKA, ÇALIŞANLARINI ŞİRKETLERİNİN BAŞARISINDA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ROL 
OYNAYAN EN ÖNEMLİ DEĞER OLARAK GÖRMEKTE VE ÇALIŞANA DEĞER VERMEK 
İLKESİNİ İŞ YAPIŞ ŞEKLİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEDİR.

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 sitesinden detaylı 
olarak incelenebilir.
 www.enka.com/tr/merkez-gruplari/insan-kaynaklari

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAKLAR

Tüm ENKA ve iştiraklerinin çalışanlarının, kanunlarca 
belirtilmiş olan emeklilik hakkı ve doğum iznini kapsayan 
çalışan hakları tüm faaliyetler süresince korunmaktadır. 
Çalışanların sahip oldukları diğer yan haklar, şirketler 
bazında değişiklik gösterebilmektedir. Prim, özel sağlık 
sigortası veya bireysel emeklilik desteği gibi uygulamalar 
bazı ENKA iştirakleri tarafından çalışanlarına 
sunulmaktadır. 

ENKA İnşaat’ta 2019 yılının başından itibaren 
Merkez Ofis çalışanları Grup Sağlık Sigortasından 
faydalanabilmektedir. Bu uygulama gerek çalışan 
bağlılığı anketi gerekse diğer kurum içi iletişim kanalları 
aracılığıyla çalışanlar tarafından iletilen talepler 
değerlendirilerek hayata geçirilmiştir. 

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 Sanat’ta 
gerçekleştirilen etkinliklerde %20 indirim hakkı 
bulunmaktadır. 

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, çeşitli aktivite imkanlarının 
bulunduğu sosyal alanlar; tüm çalışma ve konaklama 
alanlarında kablosuz internet ile konaklama odalarında 
uydu kanalları gibi hizmetler sağlanmaktadır.

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. 

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.

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.

 

GRI 401-2

https://www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Code_of_Conduct_2018_TR.pdf
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ENKA kariyerime 2006 yılında Cezayir’de 
inşa edilen su arıtma tesisi projesinde, Bilgi 
İşlem Sorumlusu göreviyle başladım. Ardından 
Moskova’da farklı ofis ve projelerimizde 
çeşitli süreçlerde görev aldıktan sonra, 
2012 yılından itibaren İstanbul Merkez 
Ofis’te Merkez Kalite Yönetimi bölümünde 
çalışıyorum. İstanbul Merkez Ofis’te 
çalışmaya başladıktan sonra, şirketin 
sahip olduğu doküman yönetim sisteminin 
günümüz teknoloji çağının gerektirdiği 
yeniliklere kavuşması için yenileme/geliştirme 
çalışmalarını yürüttüm. Son 1,5 senedir 
şirketimizin ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi sertifikasyonuna sahip olabilmesi 
için çalışma arkadaşlarım ile görevimi 
sürdürmekteyim.

İçinde bulunduğumuz zamanda dünyanın 
gündeminde olan bilginin gizlilik, bütünlük ve 
erişilebilirlik kriterlerini bütünüyle ele alan ve 
dünya çapında önem taşıyan “Bilgi Güvenliği” 
konusunda uzun soluklu, hedef odaklı ve 
sıkı bir çalışma temposu ile yeni bir yönetim 
sistemi sertifikasına sahip olma sürecinde Bilgi 
Güvenliği Yöneticisi olarak yer aldım.

Bu süreçte çalışma alanlarım değiştikçe şirket 
tarafından, gereken bilgi birikimine sahip 
olmam için kariyerime katkı sağlayacak 
mesleki gelişim eğitimleri, yetkinlik ve kişisel 
gelişim eğitimleri, fuar ve seminerler ile 
sürekli olarak desteklendim. Ayrıca, çalışan 
bağlılığının artırılması ve çalışanların 
karar mekanizmalarına daha aktif bir 
şekilde katılımının desteklenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti anketleri 
ile çalışma ortamımızda önemli iyileştirmeler 
yapılmaktadır. Çalışanlarda sürdürülebilirlik 
bilincini oluşturmak ve yaşadığımız toplumun 
yaşam kalitesini arttırmak adına çalışan 
ve ailelerine verilen değer ve şirketimizin 
bu sorumluluğunu biz yakın paydaşları ile 
paylaşıyor olması oldukça mutluluk verici.

Çalışanların birbirleri ile iletişim için 
kullandıkları ve şirket faaliyetlerinden en 
hızlı şekilde haberdar olmalarını sağlayan 
yönetilebilir servislerin yanı sıra yayınlanan 
sürdürülebilirlik raporları, sene içinde 
gerçekleştirilen gönüllülük projeleri, 

kurumsal web sayfaları, iç yayınlar, bültenler 
ve eğitimler ENKA’nın sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşabilmesi için en önemli güç 
olan çalışanlarını destekleyen etkili iletişim 
araçlarındandır. Bu iletişim araçlarının gizlilik, 
bütünlük ve erişilebilirlik açısından etkili bir 
şekilde kullanıldığını görüyoruz.

Şirket içerisinde sahip olduğum profesyonel 
hayatın yanı sıra yer aldığım ENKA Yelken 
Takımı, bireysel ve profesyonel hayatımdaki 
birleştirici unsurlardan biri olmuştur. İç 
motivasyonu artıran, doğa ile iç içe ve ekip 
ruhunu kuvvetlendiren bu kurumsal aktivite 
sayesinde, yelken sporunun sağladığı stratejik 
düşünme, hızlı ve doğru karar alabilme, 
programlı yaşama, zamanı iyi yönetebilme 
kavramları ile sosyal ve duygusal alanlardan 
daha çok faydalanmaktayım. 

Çalışma hayatım boyunca şirket içerisinde 
yapmak istediğim işler ve ilerlemek istediğim 
alanlar konusunda yöneticilerim tarafından 
her zaman desteklendim. Benim için ENKA’lı 
olmak büyük bir aile içerisinde güven ve 
aidiyet hissi ile çalışabilmektir. Bu hislere sahip 
bir çalışanın şirket içerisinde her zaman çok 
daha yaratıcı, yenilikçi ve verimli olduğunu 
düşünüyorum. ENKA sahip olduğu bu 
yapısıyla çalışanlarına kariyer basamaklarına 
sağlam bir adımla başlama ve yeteneklerini 
geliştirebilmesi için önemli fırsatlar 
sunmaktadır. Bu ailenin bir ferdi olmaktan çok 
büyük bir mutluluk duyuyorum.

S. Timuçin Öneş
Bilgi Yönetimi Kıdemli Şefi 

ENKA’LI OLMAK BÜYÜK BİR AİLE 
İÇERİSİNDE GÜVEN VE AİDİYET 
HİSSİ İLE ÇALIŞABİLMEKTİR.

#GrowingBetterTogether

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ
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ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE MEMNUNİYETİ

ENKA, çalışanları ile etkin iletişimini sürdürmek için kullandığı kanallardan biri olan Çalışan Bağlılığı ve 
Memnuniyeti anketini, 2019 yılında da bağımsız bir araştırma şirketi aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Anket sonucunda 
çalışan bağlılığı ENKA genelinde 2017’deki sonuçla paralel olarak %90 seviyesinde tespit edilmiş olup; ENKA 
İnşaat’ta ise bu seviye 2017 yılına oranlara yaklaşık %2 oranında artış göstererek %90 seviyesine ulaşmıştır. ENKA 
genelinde kadın çalışanların bağlılık oranı %88 olarak belirlenirken, erkek çalışanlarda ise bu oran %91 olarak 
tespit edilmiştir. 

  Çalışan Bağlılığı Anketi Sonuçları

ÇALIŞAN EĞİTİMİ VE GELİŞİMİ
ENKA, Çalışana Değer Vermek ilkesi doğrultusunda hem kuruluşun hem de çalışanların hedeflerine ulaşmasının 
teşvik edildiği bir kültür yaratarak, daha motive ve iş birliği içinde üreten bir işgücü ve aynı zamanda daha iyi çalışma 
ortamları sağlamayı hedeflemektedir. 

ENKA, 2015 yılında öncelikli paydaşı olarak gördüğü çalışanlarına gelişim ve öğrenme fırsatları sağlamak ve şirketin 
hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla çalışanların mesleki yetkinliklerini, süreç farkındalıklarını, teknik 
bilgilerini, liderlik ve yönetim becerilerini geliştirmek üzere ENKA Akademi’yi kurmuştur. 

ENKA Akademi müfredatında yer alan eğitimler, şirketin 
kendi bünyesinde bulunan uzmanları, sektörün öncü 
eğitim kurumları veya akademik birimleri tarafından 
verilmektedir. Kuruluşundan bu yana, ENKA Akademi 
yürütmüş olduğu faaliyetlerde 6.700’ün üzerinde 
katılımcı ile 1.800 saatten fazla eğitim gerçekleştirmiştir. 

ENKA Akademi, 2019 yılı içerisinde, ENKA ve 
iştiraklerinde hem mesleki hem de sosyal beceri 
geliştirme eğitimleri planlamış ve uygulamaya geçirmiştir. 
Mühendislik gelişimi ve sosyal beceriler ile ilgili, 
raporlama dönemi içerisinde yaklaşık 544 saat eğitim ile 
toplam 12.441 insan-saat eğitim verilmiştir.

 
Gerçekleştirilen her eğitim sonrasında katılımcılara 
“Eğitim Değerlendirme Anketi” gönderilerek katılımcı 
memnuniyeti ve eğitim geri bildirimleri kayıt altına 
alınmaktadır. 2019 yılında, ENKA Akademi’nin 
düzenlemeyi planladığı eğitimlere yönelik ihtiyaç ve 
önceliklerin belirlenmesi, çalışanların kişisel ve mesleki 
gelişimlerine katkı sağlanması ve gerek bireysel gerekse 
de kurumsal performansın artırılmasına destek verilmesi 
amacıyla tüm şirket çalışanlarının katıldığı “Eğitim 
İhtiyaç Anketi” düzenlenmiştir. ENKA Akademi 2020 
Yılı Eğitim Planı belirlenirken, Eğitim İhtiyaç Anketinin 
sonuçları göz önünde bulundurulmuş ve çalışanların 
mesleki yetkinliklerini, teknik bilgi ve becerilerini, sosyal 
becerilerini, liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmeyi 
hedefleyen eğitim programları planlanmıştır.

ENKA Akademi’nin yanı sıra, projelere özel olarak 
kurulan ve İstanbul Merkez Ofis ile sürekli iletişim halinde 
işlevini yürüten Proje Eğitim Departmanları, bugüne 
kadar toplamda 9 milyon insan-saatten fazla eğitim 
vermiş ve faaliyet gösterilen ülkelerde yerel toplumun 
kalkınmasına da katkı sağlamıştır. 

2019 yılı içerisinde, ENKA Akademi Eğitim Yönetim 
Platformu – LMS (Learning Management System) yazılımı 
başarıyla devreye alınmıştır. ENKA Akademi kapsamında 
yürütülen profesyonel ve kişisel gelişime yönelik 
eğitimlerin etkin yönetimi amacıyla kullanıma alınan 
bu platformun kullanımına ilişkin kullanım kılavuzları 
ve eğitim videoları oluşturulmuştur. Bu platform 
üzerinden; akademi eğitim takvimi yayını, eğitim 
atamaları ve onayları, eğitim talep sistemi ve onayları, 
eğitim değerlendirme anketleri, eğitim sınavları, eğitim 
belgeleri, eğitim raporları, eğitim duyuruları, eğitim 
bilgilendirmeleri faaliyetleri yürütülmektedir.

ENKA Akademi Eğitim Yönetim Platformu (LMS) 
üzerinden gerçekleştirilen e-eğitimlere ilave olarak 2019 
yılının son altı ayında gerçekleştirilen sınıf içi eğitimler de 
platform aracılığı ile yönetilmiştir.

MÜHENDİSLİK GELİŞİMİ VE 
SOSYAL BECERİLERLE İLGİLİ

12.441 
İNSAN - SAAT EĞİTİM

BUGÜNE KADAR TOPLAM

9 MİLYON
İNSAN - SAAT EĞİTİM

ENKA İNŞAAT 
%90

ENKA GENEL 
%90

ERKEK ÇALIŞANLAR 
%91

KADIN ÇALIŞANLAR
%88
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