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Çalışan Demografisi
Sözleşme Türüne Göre Cinsiyet Kırılımlı Çalışan Sayısı

Mavi Yaka

106

Erkek

Kadın

Erkek

Çalışan Sayısı

593

14.183

1.033

2.704

Yüzde

%3

%77

%5

%15

Mavi Yaka

Beyaz Yaka

Yaş

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

<30

4.713

%25,5

1.057

%5,7

30-50

8.162

%44,1

2.118

%11,4

>50

1.955

%10,6

508

%2,7

14.830

%80,2

3.683

%19,8

Mavi Yaka
Engelli
Çalışan Sayısı

Erkek

Kalıcı

855

4.623

Geçici

731

12.304

Beyaz Yaka

Kadın

Toplam

Kadın

Beyaz Yaka

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

60

%0,25

24

%0,10
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Sözleşme Türüne Göre Ülke Kırılımlı Çalışan Sayısı

Yüzde

Kadın

34

%16

Erkek

177

%84

Toplam

211

%100

Üst Yönetimde Görev Alan
Çalışan Sayısı

Yüzde

8

%4

Kalıcı

Geçici

Türkiye

3.516

0

Rusya Federasyonu

1.228

2.904

380

0

73

582

Gürcistan

332

1.643

Hindistan

7

10

<30

Hollanda

1

0

30-50

152

%72

Irak

549

1.067

>50

51

%24

Kazakistan

276

2.768

Toplam

211

%100

Kosova

388

1.611

Kuzey Irak

6

10

Meksika

1

0

Moritanya

2

16

Paraguay

28

121

Romanya

2

0

Sri Lanka

44

310

Suudi Arabistan

31

26

Türkmenistan

37

544

Çin
Afganistan
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Üst Yönetimde Görev Alan
Çalışan Sayısı

Cinsiyet

Yaş Dağılımı

109

ENKA İnşaat’ta Çalışan Kategorisine Göre Çalışan Sayısı*
Kategori

Cinsiyet Kırılımlı Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı

Çalışan Sayısı

Oran

Türk Çalışanlar

2.036

%14,3

Yerel Çalışanlar

5.468

%38,4

6.322

%44,4

413

%2,9

14.239

%100

Kadın

Erkek

Diğer Çalışanlar

Tam Zamanlı

1.581

16.905

Taşeron Çalışanları

Yarı Zamanlı

14

13

*31 Aralık 2017 tarihi itibari ile hesaplanmış değerlerdir.

TOPLAM

*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.
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Çalışan Hakları ve Çalışan Memnuniyeti

ENKA, 18 farklı ülke ve 49 farklı milletten
toplam 23.733 çalışandan oluşan büyük bir
ailedir. ENKA, çalışanlarını şirketlerinin başarısında ve sürdürülebilirliğinde rol oynayan
en önemli değer olarak görmektedir.
110

ENKA, insan haklarına saygılı davranmakta,
farklılıkları zenginlik olarak görerek avantaja
çevirmekte ve bu kurum kültürünü tüm kademelere 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
sağlanmaktadır.
ENKA misyon, vizyon ve değerlerini başarma hedefi doğrultusunda oluşturulmuş
olan İnsan Kaynakları Yönetimi Politikasının
temel aldığı unsurlar şunlardır:

1. Şirketimizin stratejik hedeflerini ve çıkarlarını geliştirmek.
2. Çalışanların ve tüm paydaşların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak.
3. Tercih edilen işveren olarak ENKA’nın itibarını sürdürmek.
4. Karşılıklı güven ve saygının bulunduğu, tüm çalışanların kendini değerli hissettiği, misyonumuzu başarmak için en iyi çabayı sarf edebildiği bir işyeri kültürü sağlamak.
5. Pozisyon için en nitelikli bireyi işe almak. Irk, dil, din, cinsiyet farkı veya fiziksel engel durumu
gözetmeksizin tüm nitelikli adayların başvurularını eşit olarak değerlendirmek.
6. Şirket bünyesindeki açık pozisyonlar için öncelikli olarak ENKA çalışanlarını değerlendirmek,
değerlendirme sonucunda ihtiyacın devam etmesi durumda dış kaynaklara yönelmek.
7. Gerçekleştirilen görevler ile ilgili yasa ve yönergeleri bilmek ve bunlara uymak.
8. Tüm çalışanların görev tanımlarını net olarak anlamaları, yeteneklerini ve performanslarını
geliştirmeleri için eğitim ve kariyer planlaması olanakları sunmak.

ENKA, insan haklarına
saygılı davranmakta,
farklılıkları zenginlik
olarak görerek avantaja
çevirmekte ve bu kurum
kültürünü tüm kademelere
yaygınlaştırmaktadır.

Çalışanlara Sağlanan Haklar
Tüm ENKA çalışanları, kanunlarca belirtilmiş
emeklilik haklarına ve doğum iznine sahiptir.
Çalışanların sahip oldukları diğer yan haklar,
şirketten şirkete değişiklik göstermektedir.
Örneğin prim, özel sağlık sigortası veya bireysel emeklilik desteği gibi uygulamalar
bazı ENKA iştirakleri tarafından çalışanlarına
sunulmaktadır.
Tüm ENKA çalışanlarının Türkiye’nin en
önemli spor kulüplerinden biri olan ENKA
Spor’da %50 indirim 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 İnşaat, dünyanın farklı coğrafyalarındaki projelerinde görev yapan tüm çalışanlarına acil durum sigortası olanağını, hava
ambulans servisi hizmetini ve proje alanlarında kurulan kliniklerdeki sağlık hizmetini
ücretsiz olarak sunmaktadır. Faaliyet gösterilen ülkelerin şartlarına ve proje lokasyonlarına göre çalışanlara rahat, huzurlu ve mutlu
bir ortamda çalışmalarını sağlayabilmek için
açık ve kapalı spor alanları, oyun konsolu
alanları, çeşitli masa oyunu aktivitelerinin bulunduğu alanlar, tüm çalışma ve konaklama
alanlarında kablosuz internet ile konaklama
odalarında uydu kanalları hizmeti gibi sosyal
alanlar ve hizmetler sağlanmaktadır.

ENKA İnşaat projelerinde ve İstanbul Merkez
Ofiste vejetaryenlere ve diyet gıda tüketmesi
gereken 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 arttırmak amacı
ile doğum yardımı, dini bayramlarda erzak
yardımı, kırtasiye yardımı gibi çeşitli uygulamalar mevcuttur.

111

ÇALIŞANA DEĞER VERMEK

E N K A S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K R A P O R U 2 017

Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından uygulanan anket
sonucunda çalışan bağlılığı ENKA İnşaat’ta %88; ENKA
genelinde ise %90 seviyesindedir.

Aralık 2015’ten beri ENKA Merkez Kalite Departmanında çalışmaktayım.

112

ENKA’yı ülkemizdeki diğer şirketlerden ayıran özelliklerinin
başında, öncelikli ve en önemli paydaşı olarak çalışanlarını
görmesi gelmektedir. ENKA, faaliyet gösterdiği inşaat ve
enerji sektörlerinin doğası gereği sahip olduğu zorlu koşulların bilincinde olarak, çalışanlarının memnuniyetini iş stratejisinde her zaman
ön planda tutmaktadır. Çalışanlarının kişisel ve kariyer gelişimlerini
desteklemek amacıyla kurulan ENKA Akademi yapılanmasıyla
birlikte, çalışanlarına yaptığı yatırımı daha geniş kapsamlı ve etkin
bir hale getirmiştir.
ENKA, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde, ENKA Kalite
Standartlarını sağlayarak işini iyi ve doğru yapmak hedefiyle yola çıkmaktadır. Ancak iş stratejisini sadece bu hedef
doğrultusunda kurmayıp; çalışana değer vermek, faaliyet
gösterdiği lokasyonlardaki yerel toplumlara katkı sağlamak ve çevresel etkilerini azaltmak hedeflerini de
iş stratejisinin parçası haline getirmiştir. ENKA’nın iş
yapma kültürünü oluşturan bu hedefler bir araya getirilerek 2017 yılında ENKA Sürdürülebilirlik Stratejisi
yayınlanmıştır.
Çalışanlarına ve çevreye saygılı, daha iyi bir gelecek
için değer üreten büyük bir ailenin üyesi olmaktan
mutluluk ve gurur duyuyorum.

İnci Bozokluoğlu, ENKA Merkez Kalite Kıdemli
Mühendisi

Çalışan Memnuniyeti
ENKA genelinde, 2017 yılı içerisinde ilk defa
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi gerçekleştirilmiştir. Ankette, memnuniyet ve
bağlılığı oluşturan birçok alanda çalışan beklentileri sorulmuştur. Bağımsız bir araştırma

şirketi tarafından uygulanan anket sonucunda çalışan bağlılığı ENKA İnşaat’ta %88;
ENKA genelinde ise %90 seviyesindedir.
2018 yılı hedefleri arasında, anket sonuçlarına göre gerekli iyileştirme aksiyonlarını
almak ve bu aksiyonlara yönelik çalışan diyaloğunu sürdürmek yer almaktadır.

ENKA Yelken Kulübü
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 Yelken takımımız, 2017 senesinde 9 yarıştan oluşan İstanbul Yelken Kulübü (İYK) ve 4
yarıştan oluşan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)
yat trofe programlarını birincilik ile tamamlamış,
en yüksek sınıf olarak kabul edilen IRC-0 klasmanında iki (2) şampiyonluk kazanmıştır. 20
Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen TAYK / BMW
Bosphorus Sailing Fest yat yarışında overall
ikinciliği kazanmıştır. 11-13 Ağustos tarihlerinde
düzenlenen TAYK / Eker Olympos Regatta kupasında birincilik kazanmıştır.
ENKA Yelken Takımı, 2018 yılında İstanbul
Yelken Kulübü ve Bahçeşehir Üniversitesi
trofe programlarını takip edecektir.
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Çalışan Eğitimi ve Gelişimi
ENKA, varlığını güçlü bir şekilde devam ettirebilmek için, her biri konusunda gerekli bilgiye ve niteliklere sahip çalışanlarına yatırım
yapması gerektiğine inanmaktadır. ENKA,
hem kuruluşun hem de çalışanların hedeflerine ulaşmasının teşvik edildiği bir kültür yaratarak, daha motive ve işbirliği içinde üreten
bir işgücü ve aynı zamanda daha iyi çalışma
ortamları sağlamayı
hedeflemektedir.

ENKA Akademi’nin yanı sıra, projelerde kurulan ve İstanbul Merkez Ofis ile sürekli iletişim halinde işlevini yürüten Proje Eğitim
Departmanları; bugüne kadar toplamda 7,5
milyon adam-saatten fazla eğitim vermiş ve
bu eğitimler ile faaliyette bulunulan ülkelerde
yerel toplumun kalkınmasına katkı sağlamıştır.

Öte yandan, ENKA
iş tirakleri şirket
vizyon ve hedefleri
Bu bağlamda ENKA,
doğrultusunda ça2015 yılında, ENKA
lışan gelişimini despersoneli için yetkinlik
teklemek amacıyla
gelişimi ve öğrenme
bir takım teşvik uyfırsatları sağlamak
gulamaları yürütmekve şirketin hedefletedir. Bir teknoloji
rine ulaşmasını desfirması olarak ENKA
teklemek amacıyla
Systems’ın öncelikleri
ENK A Akademi’yi
arasında her geçen
kurmu ş tur. EN K A
gün gelişen ve deAkademi çalışanların
ğişen teknolojileri yamesleki yetkinliklerini,
kından takip etmek
Bugüne kadar toplamda
süreç farkındalıklave projelerini yeni
verilen eğitim
rını, teknik bilgilerini,
teknolojilere göre taliderlik ve yönetim besarlamak ve güncelcerilerini geliştirmek
lemek bulunmaktadır.
üzere tasarlanmıştır.
Bunun için çalışanlar
Bu yönüyle ENK A
teşvik edilmekte; yeni
Akademi, gerek kendi uzmanları gerekse sek- teknolojileri, metot ve yöntemleri kolay ve hızlı
törün öncü eğitim firmaları ve akademik ku- bir şekilde öğrenebilmeleri için gerekli platrumlar tarafından hazırlanan eğitim imkanla- formlara erişimleri sağlanmaktadır. Ayrıca,
rıyla çalışanlarının hem mesleki hem de sosyal AR-GE faaliyetleri kapsamında ENKA Systems
becerilerini güçlendirmektedir. 2017 yılında çalışanları, yüksek lisans ve doktora eğitimleri
yaklaşık 200 saat eğitim ile 2.250 adam-saatlik için desteklenmektedir. Yüksek lisans ve doksosyal beceri (yetkinlik) eğitimleri gerçekleşti- tora eğitimini tamamlayan çalışanlar belirli
rilmiştir. Kuruluşundan bu yana, ENKA Akademi oranlarda ödüllendirilmektedir.
kapsamında 1.300’ün üzerinde katılımcı ile 700
saatten fazla eğitim gerçekleştirilmiştir.

7,5
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MİLYON

ADAM/SAAT +

Çimtaş “Ailelerimizle Fabrikamızdayız” Etkinliği
Çimtaş Grup şirketlerinin çalışanlarıyla gerçekleştirdiği sosyal faaliyetlerden biri
“Ailelerimizle Fabrikamızdayız” etkinliğidir. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik
kapsamında, hem çalışanlar ve aileleri fabrikada teknik geziye katılmakta hem de Çimtaş
çalışanlarının ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören çocuklarına yönelik İş Sağlığı, Güvenliği
ve Çevre konulu resim yarışması düzenlenmektedir. Böylece İSG ve Çevre konularında
farkındalığın küçük yaşlardan itibaren arttırılması hedeflenmektedir. Her yıl olduğu gibi
2017’de de resim yarışmasında 1. olan öğrencilerin yaptıkları resimler, Çimtaş 2018 takviminde yerini alacaktır.

115

ÇALIŞANA DEĞER VERMEK

E N K A S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K R A P O R U 2 017

Çalışan Eğitimleri

ENKA Merkez Ofis’te Cinsiyete Göre Çalışan Eğitim Saatleri
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firmaların çalışanları da faydalanabilmektedir.
Bu bağlamda, raporlama dönemi içerisinde,
ENKA İnşaat projelerinde görev yapan toplam
19.459 personele, beceri geliştirme ve imalat
öncesi kalite brifingi başlıkları altında yaklaşık
12.225 adam-saat, ÇGS başlığı altında toplam
1.025.123 adam-saat eğitim sağlanmıştır.

Saha Çalışanlarının Eğitimi

2017 yılında ENKA Merkez Ofis çalışanlarına ilişkin toplam ve kişi başı eğitim saatleri aşağıdaki
tablolarda belirtilmiştir. ENKA, mesleki ve sosyal beceri gelişimlerini desteklemek için tüm çalışanlarına eşit eğitim fırsatları sağlamaktadır.

Kadın

Erkek

Toplam Eğitim Süresi (saat)

1.450

2.707

Çalışan Başına Düşen Eğitim Süresi
(saat)

9,06

9,08

ENKA, proje ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması için gereken yeteneklerin geliştirilmesi
amacıyla, üstlendiği projelerde görev alan personeline yönelik hem mesleki hem de sosyal
beceri geliştirme programları planlamakta ve
uygulamaktadır. Böylece çalışanların ilerleyen
dönemlerde farklı iş alanlarında çalışabilmeleri
ve farklı iş olanaklarından yararlanabilmeleri
için kendilerine değerli bir fırsat sağlamaktadır.

Çimtaş’ta Çalışan Eğitimi
Çimtaş, sürekli gelişim hedefleri doğrultusunda çalışanların mevcut yetkinliklerini ve
niteliklerini geliştirmek; onları geleceğe hazırlamak; kişisel, yönetsel ve mesleki gelişimlerini
sağlamak için eğitim ve gelişim faaliyetlerini
belirlemekte, uygulamakta ve bu faaliyetlerin
etkinliğini değerlendirmektedir. Bu doğrultuda
2017’de Çimtaş Grup şirketleri toplamında kişi
başı ortalama 50 saat beyaz yaka eğitimi; 53
saat ise mavi yaka eğitimi gerçekleşmiştir.

ENKA’nın tüm projelerinde, her kademeden
saha ekibinin gereksinimlerini karşılayacak eğitimleri alabilmeleri amacıyla, her projeye özel
olarak eğitim planı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu eğitim planları, oryantasyon, beceri geliştirme, imalat öncesi kalite brifingi ve
ÇGS olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır.
Bu eğitimlerden, sahada görev alan tüm ENKA
personeli faydalanabildiği gibi, ENKA sahalarında görev yapan alt yüklenici ve tedarikçi

Çimtaş Grup’ta Çalışan Kategorisine Göre Çalışan Eğitim Saatleri
ENKA Merkez Ofis’te Çalışan Kategorisine Göre Kişi Başı Eğitim Saatleri
Beyaz Yaka

9,2
7,8

Genel
Müdür
Yardımcısı

9,2

9,1

9,6

8,0

İcra Kurulu
Üyesi

8,8

9,2

7,3

Kıdemli
Uzman

Kısım Şefi

Koordinatör

Müdür

Müdür
Yardımcısı

Şef

Uzman

Mavi Yaka

Eğitim Süresi
(Adam-Saat)

Kişi Başı Ort.
Eğitim Saati

Eğitim Süresi
(Adam-Saat)

Kişi Başı Ort.
Eğitim Saati

Çimtaş Çelik

6.474,8

35

16.959,2

48

Cimtas Boru

18.444,7

50

34.595,6

48

Cimtas Ningbo

6.830,5

60

14.451,5

52

Çimtaş Hassas
İşleme

9.599,4

93

16.693

79

Çimtaş Gemi

31,9

1

2.332,1

65

Çimtaş Grup
TOPLAM

41.381,3

50

85.031,4

53
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ENKA İş Koçluğu Uygulaması
ENKA, kendi bilgi ve becerilerini daha genç çalışanlarla paylaşmaya gönüllü
olan ve şirket kültürüne hakim üst düzey yöneticilerini “ENKA Koçu” olarak
eğitmeyi ve yetiştirmeyi planlamaktadır. Bu eğitimleri tamamlayan ENKA
Koçlarının daha sonra kendilerine atanan danışanlarına mentorluk yapması
ve şirketin en önemli değeri olan insan gücünün gelişimine katkıda bulunması
öngörülmektedir.
Bunun yanı sıra ENKA, iş hayatının sonlarına yaklaşan çalışanlarını ENKA
Ailesi’nin değerli üyeleri olarak görmektedir. Emeklilikten kaynaklanan kariyer
bitimlerinin yönetimini kolaylaştırmak ve uzun bir geçmişe dayanan kurumsal
tecrübenin yeni nesillere aktarılmasını mümkün kılmak amacıyla, ENKA bu çalışanlarını da şirket içi koçluk programına dahil etmeyi planlamakta ve bunun
için bir eğitim programı hazırlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği
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İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
Tüm çalışanların evlerine sağ salim ve sağlıklı bir şekilde dönebilmeleri ENKA ve iştirakleri için her şeyden önce gelmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği (İSG), ENKA adının
geçtiği her yerde aynı ciddiyetle ele alınmakta ve taşeronlar dahil çalışma sahası sınırları içinde bulunan herkes ENKA çalışanı
olarak kabul edilerek aynı standartlara tabi
olmaktadır.

ENKA İş Koçluğu Döngüsü
İletişim
Kur

Hedef
Belirle

Sonuçları
İncele

ENKA Koçu

Takip Et

Hazırla

ENKA İnşaat (ENKA İnşaat Merkez, tüm
ENKA İnşaat projeleri, ENKA iştirakleri olan
ENKA Teknik ve TİTAŞ firmaları ile), ENKA
Enerji, Cimtas Boru, Çimtaş Çelik ve Çimtaş
Gemi ve Çimtaş Hassas İşleme işletmeleri
OHSAS 18001 sertifikalarına sahiptir ve İSG
yönetim sistemlerini buna uygun şekilde
kurgulamakta ve yürütmektedir.
Yönetim sistemlerinin temelini güçlü yönetim taahhüdü, bu doğrultuda hazırlanan
ÇGS politika ve prosedürleri, prosedürlere uygun oluşturulan eğitim planları ve
etkin denetleme sistemi oluşturmaktadır.
Denetim sonuçlarına göre tüm sistem
tekrar gözden geçirilmekte ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

ENKA, tüm kazaların doğru bakış açısı,
doğru planlama ve etkin uygulamalar ile
önlenebilir olduğuna inanmaktadır.
“Sıfır Kaza”, şirket üst yönetiminden başlayarak her seviyedeki çalışanlara ve paydaşlara beyan edilen güçlü ve değişmez bir
politikadır.
Tabiatı gereği inşaat aktiviteleri tüm dünyada “yüksek tehlikeli” iş grubuna dahil
edilmektedir. Ana faaliyet alanı inşaat olan
ENKA’da da tüm İSG çalışmaları ve önlemleri bu bilinç ve hassasiyet doğrultusunda
ele alınmaktadır.
ENKA İnşaat İSG Yönetiminde pro-aktif
yaklaşım birincil bakış açısı olarak kabul
edilmekte ve tüm çalışmalara İSG risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve
yönetilmesi ile başlanmaktadır. Risk değerlendirmeleri, ENKA İnşaat ÇGS (Çevre,
Güvenlik ve Sağlık) Departmanı tarafından
oluşturulan Risk Değerlendirmesi prosedürüne göre yapılmaktadır. Proje başında
yapılan Genel Risk Değerlendirmeleri, yapılacak işin detayına göre oluşturulan işe
özel risk değerlendirmeleri ve İş Tehlike
Analizleri, ENKA İnşaat ÇGS risk yönetiminin ana basamaklarını oluşturmaktadır.
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ENKA İnşaat, 2010 yılından beri düzenli
olarak her yıl ÇGS Çalıştayları düzenlemektedir. 2017’de 5. kez “Sesini Çıkar, Güvende
Ol” (“Speak Up – Stay Safe”) sloganı ile gerçekleştirilen ve proje ÇGS müdürleri ile proje
yöneticilerinin katıldığı bu organizasyonda
şirket içi ve dışı eğitimler düzenlenmiş ve
2017 yılı ÇGS performans değerlendirmesi
yapılmıştır.
ENKA iştiraklerinden Çimtaş, “sıfır kaza” hedefi
doğrultusunda eğitimler, tatbikatlar, risk değerlendirmeleri, iş tehlike analizleri, değişiklik
yönetim sistemi, kayba ramak kala bildirim
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sistemi, ödül-ceza uygulamaları, bireysel öneri
sistemi, teknik emniyet primi uygulaması, iç-dış
denetimler, periyodik ortam ölçümleri, işe giriş
sağlık kontrolleri ve periyodik sağlık kontrolleri
yapmaktadır. İşçi sendikası bulunan Çimtaş lokasyonlarında sendikalar ile imzalanan toplu iş
sözleşmeleri İSG konularını kapsamaktadır.
Cimtas Ningbo, her yıl düzenlenen Güvenlik
Haftası etkinliği kapsamında, tüm çalışanlarının eksiksiz katılımı ile eğitimler, tatbikatlar ve
yarışmalar düzenleyerek tüm çalışanlarının İSG
bilincini pekiştirmesini sağlamaktadır.

Daha fazlası…
ENKA ÇGSS Politikası için: http://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/cevre-is-sagligiguvenligi/cgss-politikasi/
Çimtaş İSG Politikası için: http://www.cimtas.com/tr/bolumler/is-sagligi-ve-guvenligi-cevre/issagligi-guvenligi-cevre-enerji-olitikalari-sifir-kaza-sozu/

Çalışanların İş Sağlığı, Güvenliği ve
Çevre Komitelerine Katılımı
ENKA ve iştirakleri kanun ve yönetmelikler
gereğince ÇGS (Çevre, Güvenlik ve Sağlık) ve
İSG Kurullarını oluşturmakta ve Kurul toplantılarını gerçekleştirmektedir. ENKA İnşaat’ın tüm
projelerinde ÇGS Kurulları; ENKA Merkez Ofis,
ENKA Enerji ve Çimtaş bünyesindeki Cimtas
Boru ve Çimtaş Hassas İşleme şirketlerinde

İSG Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar, düzenli olarak toplanmakta, İş Sağlığı, Güvenliği
ve Çevre performansını gözden geçirmekte
ve alınması gereken ana aksiyonlara karar
vermektedir. Kurullar işveren temsilcisi, İSG
uzmanları, işyeri hekimi/hemşiresi, insan
kaynakları uzmanı, idari işler sorumlusu, çalışan temsilcileri, varsa sendika temsilcileri ve
gündem başlıklarına göre ilgili uzmanlardan
oluşmaktadır.

17 yıldır Bechtel Merkez ÇGS Departmanı’nda çalışıyorum. Yıllar boyunca
ENKA ile içinde bulunduğumuz birçok denetim, değerlendirme, ortak
proje ve çalışmalarda, ENKA ÇGS personeli ile çalışma fırsatım oldu.
ENKA ile ilişkili olduğum geçtiğimiz yaklaşık son 20 yılda, ENKA’nın çok
hızlı ve pozitif bir şekilde değişim gösterdiğini gözlemledim. ENKA’nın
Bechtel’in bir iş ortağında aradığı değer ve ahlaki yaklaşımı barındırdığı
konusunda hiç şüphem yok. Ayrıca, farklı ülkelerde ENKA personeli ile birebir çalıştıktan sonra, ÇGS, kalite, bütünlük, çalışana ve topluma verilen
değer gibi konularda iş ortaklarımızda aradığımız yüksek standartlara
kesinlikle uyduklarını söyleyebilirim.
ENKA’nın çevresel sorumluluk yaklaşımı hakkındaki görüşüm ise ENKA
personeli ile proje sahalarında ve toplantılarda geçirdiğim vakitlerde edindiğim izlenimler ile sınırlı.
Ancak ENKA’nın çevrenin korunmasına verdiği
önemin seviyesinin, Bechtel’in dünyanın dört
bir yanında çalıştığı birçok iş ortağından
daha yukarıda olduğunu söyleyebilirim.
ENKA ile çalışmanın Bechtel için son
derece faydalı olduğunu düşünüyorum.
Özellikle ÇGS alanındaki fikir alışverişinde
bulunduğumuz ve ortak programlar yürüttüğümüz son yıllarda, iki firmanın da
birbirine fazlasıyla yardımcı olduğu aşikar.

Jeffrey Vincoli, Bechtel ÇGS
Uygunluk ve Denetleme
Müdürü
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Sağlık ve Güvenlik Riski olan
Coğrafyalarda Çalışma
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Kurulduğu ilk günden itibaren bir dünya firması olmayı hedefleyen ENKA bu hedef
doğrultusunda günümüze kadar 45 farklı
ülkede faaliyet göstermiş, projeler tamamlamış ve halen çalışmaya devam etmektedir.
Faaliyetlerinin önemli bir kısmını Bağımsız
Devletler Topluluğu, Ortadoğu, Avrupa, Afrika
ve Türkiye’de sürdüren ENKA, projelerin ağırlıklı olarak enerji sektörüne kayışı ve özel projeler olarak adlandırılan “Elçilik” projeleri sebebiyle sağlık açısından göreceli olarak daha
zor coğrafyalarda çalışmaktadır. Bu bağlamda,
projelere başlamadan önce, çalışanların sağlık
açısından karşılaşabileceği olumsuz tüm etkileri ortadan kaldırabilmek adına detaylı

analizler yapılmakta ve çalışmaya başlanacak
bölgenin sağlık riskleri belirlenmektedir. Bu
risk değerlendirmesine göre işe alım koşulları
belirlenmekte, koruyucu aşı programları gibi
özel sağlık programlarına karar verilmektedir.
Her projede bir sağlık ofisi kurulmakta ve tüm
çalışanlar Türk ve/veya yerel doktorların gözetiminde yakından takip edilmektedir.
Çalışılan bölgelerle ilgili güvenlik riskleri ise,
Merkez Güvenlik Departmanı tarafından analiz
edilmekte, projelere özel güvenlik planları oluşturularak proje güvenlik departmanları kurulmaktadır. Analiz sonuçlarına göre riskli bulunan coğrafyalarda özel güvenlik firmaları ile
anlaşmalar da yapılmakta, bu kurumlar Proje
Güvenlik Müdürüne bağlı olarak çalışmalarını
sürdürmektedir.

2017 yılında ENKA İnşaat’ın 53.093.499
adam-saatlik çalışma süresinin 1.025.123
adam-saatini ÇGS eğitimi oluşturmaktadır.

ÇGS Eğitimleri
Eğitimler, ÇGS Politikalarının ve bu politikalar
doğrultusunda oluşturulan prosedürlerin çalışanlara aktarılmasında hayati öneme sahiptir.
ENKA her projesinde detaylı eğitim planları
oluşturarak her iş kolunun hangi eğitimleri ne
şekilde ve ne sıklıkta alacağını belirlemektedir.
Eğitim stratejisinin tam olarak başarıya ulaşmasının, düzgün bir eğitim programı, işinin ehli
eğitmenler ve uygun eğitim alanları ile sağlanacağı bilinmektedir.
Tüm ENK A İnşaat projelerinde, ÇGS
Departmanlarına bağlı eğitim birimleri görev
yapmaktadır. Eğitim birimlerinde eğitim koordinatörlerinin yanı sıra yerel çalışanlara kendi
dillerinde eğitim vermek üzere yerel eğitmenler görev almaktadır.
ENKA İnşaat’ta ÇGS eğitimleri, İşe Giriş ve
İş Başı Eğitimleri, Teknik Eğitimler ve Sistem
Eğitimleri olmak üzere 3 ana başlıktan oluşmaktadır. Sistem eğitimlerinde ENKA ÇGS
Sistemi, İş İzin Sistemi, OHSAS ve ISO Yönetim
Sistemleri başta olmak üzere takip edilen yönetim sistemlerinin işleyişi üzerine eğitimler
verilmektedir. Teknik eğitimler ise, yüksekte
çalışma, kapalı alanlarda çalışma, güvenli taş
motoru kullanımı eğitimleri gibi aktivitenin
daha güvenli yapılmasına yöneliktir.

2017 yılında ENKA İnşaat’ın 53.093.499
adam-saatlik çalışma süresinin 1.025.123
adam-saatini ÇGS eğitimi oluşturmaktadır.
Bunun da 338.774 adam saatini teknik ve
sistem eğitimlerinin oluşturduğu görülmektedir. Yıl bazında verilen ÇGS eğitimlerinin
süreleri her yıl orta ölçekli bir inşaat projesine
denk gelmektedir.
Çimtaş Grup bünyesindeki şirketler, yasal
mevzuatlara göre tehlikeli işletme kategorisindedir. Bu çerçevede Cimtas Boru ve Çimtaş
Hassas İşleme için çalışanlara 2 yılda bir İSG
yenileme eğitimi verilmektedir ve iş başı İSG
eğitimi her bir çalışan için asgari 12 saattir. Bu
iki işletmede haftanın 3 günü 15’er dakikalık iş
güvenliği ve çevre konuşmaları yapılmaktadır.
Cimtas Ningbo çalışanlarına ise haftanın bir
günü 15 dakikalık İSG bilgilendirme eğitimleri düzenlenmekte; ayrıca günlük, haftalık ve
aylık yapılan İSG denetimleri sonucunda tespit
edilen riskli durumlar hakkında ilgili bölümlere
tek nokta eğitimleri sunulmaktadır.
2017 yılında ENKA İnşaat ve iştiraklerinde
toplam 1.100.415 adam-saat ÇGS eğitimi verilmiştir. Bu eğitim verisinin, ENKA İnşaat, ENKA
Enerji, Çimtaş, ENKA Gayrimenkul (ENKA TC,
CCI, MKH), ENKA Pazarlama, ENKA Vakfı ve
ENKA Okulları’ndaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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ENKA ÇGS Eğitim Saatleri

Beyaz Yaka
Eğitim Süresi
(Adam-Saat)

Kişi Başı Ort.
Eğitim Saati

Eğitim Süresi
(Adam-Saat)

Kişi Başı Ort.
Eğitim Saati

ENKA İnşaat

143.517

53,1

881.606

52,6

Çimtaş Grup

13.447,5

16,5

39.933

29,6

ENKA Enerji

2.174,5

17,5

4.426,1

21,4

ENKA Gayrimenkul

4.427

10,1

8.880

18,4

ENKA Spor Kulübü

306,6

3,7

58,4

3,7

ENKA Pazarlama

159,9

1,2

73,8

1,2

922

2

483

6,2

164.954,5

34,7

935.460,3

49,4

ENKA Okulları
ENKA Genel TOPLAM
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Mavi Yaka

Adapazarı ENKA Lisesi 2010 yılı mezunuyum. Üniversite öğrenimim sırasında, 2013 yılında Bechtel-ENKA Kosova Otoyolu Projesi’nde ve 2014
yılında Çimtaş Gemi’de İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Mühendisi olarak staj
yaptım. Ağustos 2017’den beri ise ENKA Merkez ÇGS Departmanı’nda
çalışıyorum.
“Sıfır Kaza Hedefimiz” doğrultusunda ENKA olarak tüm kazaların doğru
bakış açısı, doğru planlama ve etkili uygulamalar ile önlenebilir olduğuna
inanıyoruz ve aktivitelerimizi bu doğrultuda yürütüyoruz. 2017 yılında
yaşadığımız kazalar incelendiğinde kaza sıkılık oranlarımızın ÇGS hedeflerimizin de altında kalarak en düşük değerlere ulaştığı görülüyor.
İyi yapılandırılmış ve ENKA ÇGS prosedürleri ile desteklenen eğitim sisteminin, ENKA ÇGS kültürünü ve bilincini çalışanlara aktarmak konusunda
en etkili yol olduğu görüşündeyim. Bu doğrultuda gerek kendi çalışanlarımıza gerek paydaşlarımıza 2017 yılı içerisinde 1 milyon adam-saatten
fazla eğitim verildi.
ENKA’nın ÇGS yönetimini diğer organizasyonlarınkinden ayıran en temel özelliklerden birisi,
proje ÇGS performanslarının Merkez ÇGS
Departmanı tarafından detaylı ve yakinen
izlenmesidir. ÇGS performansları, belirlenen proaktif ve reaktif parametreler
aracılığıyla sürekli ve düzenli olarak takip
ediliyor. Sistem uyumunun sağlanması için
iç ve dış denetimler gerçekleştiriliyor ve
bulgular proje yetkililerine ve üst yönetime sunuluyor.
Doğaya saygılı, çalışanlarına değer veren
ve Türkiye ve Dünya’da yaptığı
projelerle bulunduğu coğrafyaları kalkındıran bir kuruluşun
parçası olmak benim için her
zaman gurur ve onur verici.
Seçil Parlar, ENKA Merkez
İş Sağlığı Güvenliği ve
Çevre Mühendisi
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ENKA Kayıp Gün ve İş Kazaları Performansı

2017 Yılı Toplam Adam-Saat

60.241.963

2017 Yılı Toplam Adam-Saat

Değer
Toplam
Kadın

Erkek

Ölümlü Kaza Sayısı

0

1

1

Kayıp Günlü Kaza
Sayısı

0

13

Kayıp Günlü Kaza
Sıklık Oranı

0,00

Kayıp Gün Sayısı

Kaza Türü

TOPLAM

TOPLAM
(FİRMA+TAŞERON)

Kadın

Erkek

Ölümlü Kaza Sayısı

0

0

0

1

13

Kayıp Günlü Kaza
Sayısı

0

5

5

18

0,04

0,04

Kayıp Günlü Kaza
Sıklık Oranı

0,00

1,56

1,56

0,06

0

348

348

Kayıp Gün Sayısı

0

70

70

418

Kayıp Günlü Kaza
Ağırlık Oranı

0

1,16

1,16

Kayıp Günlü Kaza
Ağırlık Oranı

0

21,89

21,89

1,37

Kısıtlı İş Göremezlik
Sayısı

0

23

23

Kısıtlı İş Göremezlik
Sayısı

0

0

0

23

Tıbbi Müdahale Sayısı

1

72

73

Tıbbi Müdahale
Sayısı

0

2

2

75

İlk Yardım Vaka
Sayısı

1

287

288

İlk Yardım Vaka
Sayısı

0

2

2

290

Kaydedilebilir Kaza
Sayısı

1

109

110

Kaydedilebilir Kaza
Sayısı

0

7

7
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Kaydedilebilir Kaza
Sıklık Oranı

0,003

0,36

0,37

Kaydedilebilir Kaza
Sıklık Oranı

0

2,19

2,19

3,84

Taşeron

Firma Çalışanı

60.881.557

Değer

Kaza Türü/Oranı

126

639.594

127

İşten Uzak Kalma
Oranı

-

İşten Uzak Kalma
Oranı

-

-

İş İle İlgili Hastalık
Sıklık Oranı

-

İş İle İlgili Hastalık
Sıklık Oranı

-

-

Kaydedilebilir kaza sıklık oranları hesaplanırken ilk yardım seviyesindeki kazalar kapsam dışı bırakılmış; tıbbi müdahale, kısıtlı iş görmezlik, kayıp günlü kaza ve iş ile ilgili ölümlü kazalar ise dahil
edilmiştir. Kayıp günlü kaza oranları takvim günlerine göre hesaplanmıştır. Kayıp günler, kazadan
sonraki günden başlayacak şekilde hesaplanmıştır.

