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İŞİ	İYİ	VE	DOĞRU	YAPMAK



Sürdürülebilirlik	Öncelikleri 

E
NKA sürdürülebilirlik öncelikleri, 
gerek iç gerekse dış paydaşların ka-
tılımıyla yoğun bir paydaş diyaloğu 
süreci sonucunda belirlenmiştir. 

Önceliklendirme çalışmaları Mart-Mayıs 
2017 tarihinde, 3 aylık bir zaman dilimi bo-
yunca yürütülmüştür.

ENKA sürdürülebilirlik öncelikleri, ENKA’nın 
sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesi 
çerçevesinde de girdi sağlamıştır.

Ö
nceliklendirilebilecek sürdürü-
lebilirlik konuları belirlenirken 
GRI Standartları sürdürülebi-
lirlik raporlaması rehberi, GRI 

İnşaat ve Gayrimenkul Sektör Açıklamaları 
ve GRI tarafından yayımlanan “Sektörler 
için Sürdürülebilirlik Konuları: Paydaşlar 
Ne Bilmek İstiyor?” raporunun yanı sıra, 
ENKA’nın faaliyette bulunduğu sektörlerdeki 
dinamikler, bu sektörlerin ekonomik, sosyal 
ve çevresel etkileri ile ENKA’nın ekonomik, 
sosyal ve çevresel etkileri ve paydaşlardan 
zaman içinde doğrudan ya da dolaylı olarak 
alınan geri bildirimlerden yararlanılmıştır.

ENKA için stratejik öneme sahip sürdü-
rülebilirlik konularının belirlenmesi için 
Sürdürülebilirlik Komitesi ile bir önceliklen-
dirme çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Bu çalış-
taya ENKA Merkez ve grup şirketlerinde üst 

düzey yönetimde görev alan ve karar verici 
olan 42 üye katılım göstermiştir. Konular 
önceliklendirilirken, ENKA’nın yarattığı eko-
nomik, sosyal ve çevresel etkiler; ilgili sür-
dürülebilirlik konularının yarattığı riskler ve 
fırsatlar; konuların şirketin uzun dönemli per-
formansına yansıması dikkate alınan unsurlar 
arasında yer almıştır.

Bunun yanı sıra, ENKA paydaşları için önem 
teşkil eden sürdürülebilirlik konularının öğ-
renilmesi ve paydaş geri bildirimlerinin alına-
bilmesi için paydaş gruplarıyla yüz yüze ça-
lıştaylar ve/veya online anketler gerçekleşti-
rilmiştir. Önceliklendirme çalışmalarına dahil 
edilecek paydaş grupları, Grup şirketleri ile 
birlikte, etki ve erişilebilirlik unsurları dikkate 
alınarak belirlenmiş; görüşülecek kişi ve ku-
rumların paydaş grubunu temsil edecek şe-
kilde seçilmesine özen gösterilmiştir.

ENKA	Sürdürülebilirlik	Öncelikleri	Belirleme	Süreci

Sektörel dinamikler, durum 
tespiti toplantılarından edinilen 
bilgiler, paydaş geri bildirimleri 

ve ilgili kurum içi/kurum 
dışı kaynaklar incelenerek 

önceliklendirilebilecek 
sürdürülebilirlik konuları 

listelenmiştir.

Bu liste gözden geçirilerek 
gruplanmış ve konsolide 

edilmiş ve ENKA için 
önceliklendirilebilecek 21 konu 

belirlenmiştir.

ENKA için stratejik öneme 
sahip sürdürülebilirlik 

konularının belirlenmesi 
için üst yönetimi temsilen 

Sürdürülebilirlik Komitesi ile 
bir önceliklendirme çalıştayı 

gerçekleştirilmiştir.

Üst yönetim ve paydaşlardan 
alınan sonuçlar konsolide 

edi lerek ENKA için öncelikli 
Sürdürülebilirlik konuları 

matrise aktarılmıştır.

ENKA paydaşları için önem 
teşkil eden sürdürülebilirlik 
konularının öğrenilmesi ve 
paydaş geri bildirimlerinin 
alınabilmesi için paydaş 

gruplarıyla yüz yüze çalıştaylar 
ve/veya online anketler 

gerçekleştirilmiştir.

Hazırlık

Stratejik	Önceliklerin	
Belirlenmesi

ENKA	Sürdürülebilirlik	
Önceliklerinin	Belirlenmesi

Paydaşlar	için	Önceliklerin	
Belirlenmesi

Sürdürülebilirlik	Komitesi,	ENKA	çalışanları,	
tedarikçiler,	işverenler,	bayiler,	sivil	toplum	örgütleri	
ve	mesleki	kuruluşlar	ile	gerçekleştirilen	paydaş	
diyaloğu	çalışmaları	ile	toplamda	266	paydaş	

temsilcisi,	ENKA’nın	sürdürülebilirlik	önceliklerinin	
belirlenmesine	katkıda	bulunmuştur.
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Metot Paydaş	Grubu Katılımcı	Sayısı

Çalıştay

Üst Yönetim 42

Çalışanlar Grup-1 27

Çalışanlar Grup-2 25

Tedarikçiler 10

Sivil Toplum Örgütleri ve Mesleki Kuruluşlar 11

Çimtaş 30

	Toplam	 145

Anket	

İşverenler 15

Bayiler 6

Tedarikçiler Grup-1 3

Tedarikçiler Grup-2 39

Çalışanlar Grup-1 10

Çalışanlar Grup-2 48

Toplam	 121

Genel	Toplam 266

Gerçekleştirilen	Çalıştay	ve	AnketlerGerçekleştirilen çalıştay ve online anketlerde, 
ilgili sürdürülebilirlik konuları ENKA paydaş-
ları ile paylaşılmış ve paydaşlardan öncelikli 
buldukları konuları seçerek sıralamaları is-
tenmiştir. Çalıştaylarda ayrıca katılımcılara 
sürdürülebilirlik eğitimi verilmiş; böylece ça-
lıştayların daha verimli geçmesi sağlanmıştır. 
Çalışmalar, paydaşların ENKA’dan beklenti-
lerinin anlaşılması, iyileştirme önerilerinin öğ-
renilmesi ve paydaş diyaloğunun güçlendiril-
mesi açısından son derece faydalı olmuştur.

Sürdürülebilirlik Komitesi, ENKA çalışanları, 
tedarikçiler, işverenler, bayiler, sivil toplum 
örgütleri ve mesleki kuruluşlar ile gerçek-
leştirilen paydaş diyaloğu çalışmaları ile 
toplamda 266 paydaş temsilcisi, ENKA’nın 
sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesine 
katkıda bulunmuştur. Üst yönetim ve pay-
daşlardan alınan sonuçlar konsolide edilerek 
ENKA için öncelikli sürdürülebilirlik konuları 
belirlenmiştir.

102-42,	102-43,	102-46 102-42,	102-43,	102-46
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ENKA	Sürdürülebilirlik	Öncelikleri	Matrisi

Yüksek

Y
ü
k
se
k

Ekonomik	Performans

Müşteri	Memnuniyeti

İnovasyon	ve	AR-GE	Çalışmaları

Etik	ve	Uyum	Çalışmaları

Çalışan	Hakları	ve	Çalışan	Memnuniyeti

Yerel	Ekonomiye	Katkı

İşveren	Markası	Olma

Çevre	Dostu	Malzeme,	
Ekipman,	Binalar

Tedarikçilerin	
Çevresel	ve	Sosyal	

Uygunluğu

Çeşitlilik,	
Fırsat	Eşitliği

Tedarikçi	
Çeşitliliği

Su	Yönetimi

Toplumsal	Yatırım	Programları

Yerel	Halk	Üzerinde	
Sosyo-Ekonomik	Etki

Atık	Yönetimi

Çalışan	Eğitimi	ve	Gelişimi

Ürün	ve	Hizmet	Kalitesi

İş	Sağlığı	ve	Güvenliği

Düşük

D
ü
şü
k

Paydaşlar	için	Önemi

S
tr
a
te
ji
k
	O
la
ra
k
	Ö
n
e
m
i

Karbon	Ayakizi	ve	
Enerji	Verimliliği
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105
94
83
72
61Öncelikli	Sürdürülebilirlik	Konuları Kapsam

İş Sağlığı ve Güvenliği Tüm ENKA Grubu ve Taşeronlar

Ekonomik Performans Tüm ENKA Grubu

Müşteri Memnuniyeti Tüm ENKA Grubu

Ürün ve Hizmet Kalitesi Tüm ENKA Grubu

Çalışan Eğitimi ve Gelişimi Tüm ENKA Grubu

Çalışan Hakları ve Çalışan Memnuniyeti Tüm ENKA Grubu

Etik ve Uyum Çalışmaları
Tüm ENKA Grubu, Taşeronlar, Tedarikçiler ve  
İş Ortakları

İnovasyon ve AR-GE Çalışmaları Tüm ENKA Grubu

Karbon Ayakizi ve Enerji Verimliliği

ENKA Merkez Ofis (Balmumcu), 2 ENKA İnşaat 
Projesi, Çimtaş (Çelik ve Boru), ENKA Enerji (Tüm 
santraller), ENKA Pazarlama, ENKA Okulları 
İstanbul, ENKA Spor Kulübü, ENKA Gayrimenkul 
Birimleri (CCI, ENKA TC ve MKH)

Yerel Ekonomiye Katkı Tüm ENKA Grubu

Buna göre, ENKA için öncelikli sürdürülebilirlik konularının listesi ve kapsamları aşağıdaki 
tabloda sunulmuştur.

Sürdürülebilirlik	Politikası

Merkezi	 İstanbul’da	bulunan	öncü	
ve	 küresel	 bir	 şirket	 olarak,	 faa-
liyet	gösterdiğimiz	tüm	sektörlerde	
yüksek	kalitede	ürün	ve	hizmetler	
sunarız.	

Çalıştığımız	 tüm	 coğrafyalarda	
insan	haklarına	saygı	gösterir,	her	
türlü	ayrımcılığa	karşı	çıkar,	fırsat	
eşitliğini	 teşvik	 ederiz	 ve	 iş	 or-
taklarımızdan	da	aynı	hassasiyeti	
bekleriz.

İşimizi	etik,	şeffaf	ve	hesap	verebilir	
bir	kurumsal	yönetim	anlayışıyla	ve	
sürdürülebilir	büyüme	vizyonuyla	
yürütürüz.

Faaliyetlerimizin	çevresel	ve	sosyal	
etkilerini	ölçer	ve	değerlendiririz;	
olumsuz	etkilerimizi	azaltmaya	yö-
nelik	süreçlerimizi	iyileştiririz.

Gerçekleştirdiğimiz	projeler	ile	ül-
kelerin	 kalkınmasına	 ve	 refahına	
katkı	 sağlar;	yaptığımız	 işlerde	 iş	
güvenliğini,	kaliteyi	ve	uygun	mali-
yeti	ön	plana	koyarak	güvenilirliği	
sağlarız.

En	öncelikli	paydaşımız	olan	çalı-
şanlarımızın	sağlık	ve	güvenliklerini	
sağlamanın	yanı	sıra	onlara	adil	ve	
katılımcı	bir	çalışma	ortamı	sunar,	
gelişimlerine	yatırım	yaparız.

Türkiye’de	ve	yurtdışında	binlerce	
insana	 istihdam	 ve	 yerel	 ekono-
milere	 katkı	 sağlarız.	 Bölge	 ih-
tiyaçlarına	 destek	 olarak	 yerel	 
sosyo-ekonomik	 kalkınmaya	 kat-
kıda	bulunuruz.

İklim	değişikliğine	yönelik	mücade-
leye	destek	olur,	doğal	kaynakların	
korunmasına	özen	gösteririz.

Paydaş	 katılımına	 önem	 veririz.	
Kapsayıcı	stratejimiz,	paydaşları-
mızın	beklentilerini	dikkate	aldığı	
gibi	risklerimizi	azaltır	ve	uzun	dö-
nemli	ve	kalıcı	ilişkiler	kurmamıza	
yardımcı	olur.

Eğitim,	kültür,	sanat	ve	spora	ya-
tırım	yaparak	yeni	nesillerin	geli-
şimine	destek	oluruz.

102-43,	102-44,	102-47
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Sürdürülebilirlik	Yönetimi

Mühendislik ve inşaat, enerji, gayrimenkul 
ve ticaret gibi farklı sektörlerde ve çok farklı 
coğrafyalarda faaliyet gösteren ENKA, tüm 
operasyonlarında sürdürülebilir kalkınmaya 
hizmet etme taahhüdünde bulunmuştur.

ENKA’da sürdürülebilirlik çalışmalarına li-
derlik eden, sürdürülebilirlik stratejisini be-
lirleyen ve aksiyonların uygulanmasını takip 
eden, sürdürülebilirlik hedeflerinin durumunu 
izleyen bir Sürdürülebilirlik Komitesi bulun-
maktadır. Sürdürülebilirlik Komitesi, Genel 
Merkez ve iştiraklerdeki farklı birim ve de-
partmanlardan yöneticilerden oluşmaktadır. 
Sürdürülebilirlik Komitesi düzenli aralıklarla 
toplanmaktadır. Komitenin sponsoru ENKA 
Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı’dır.

Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmalarının li-
derliği ENKA Sürdürülebilirlik Komitesi ta-
rafından yapılsa da sürdürülebilirlik ve ku-
rumsal sorumluluk, tüm ENKA çalışanlarının 
karar alma ve iş mekanizmalarına entegre 
etmesi gereken bütüncül bir yaklaşımdır. Bu 
doğrultuda, sürdürülebilirlik hedeflerinin ve 
aksiyonlarının her düzeyde sahiplenilmesi ve 
takip edilmesi için çalışılmaktadır.

ENKA, 17 Kasım 2017 tarihinde Birleşmiş 
Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
imzalayarak sözleşmenin 10 temel ev-
rensel ilkesine uygun davranacağı taahhü-
dünde bulunmuştur. Dünya genelindeki en 
büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi 

olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, şir-
ketlere, strateji ve operasyonlarını insan 
hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzluk 
yapmama çerçevesindeki evrensel pren-
siplere uyumlu hale getirmeye ve top-
lumsal hedeflere ulaşılmasına yönelik ak-
siyon almaları için çağrı yapmaktadır. 
(http://www.globalcompactturkiye.org/) 

ENKA, iç ve dış paydaşlarına yönelik eko-
nomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların 
bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik 
anlayışı benimsemektedir. Bu çerçevede, 
2017 yılında ENKA’nın sürdürülebilirlik stra-
tejisini geliştirmek üzere hem kurum içinde 
hem de kurum dışındaki paydaşlarla kap-
samlı bir paydaş diyaloğu çalışması gerçek-
leştirilmiş ve sürdürülebilirlik öncelikleri be-
lirlenmiştir. Strateji çalışması, kurum içinden 
farklı iştirak ve departmanlardan temsilcilerin 
yer aldığı ve düzenli olarak bir araya gelen 
ENKA Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından 
yürütülmüş ve çalışmaya Sürdürülebilirlik 
Komitesi sponsoru olan ENKA Genel Müdürü 
ve İcra Kurulu Başkanı liderlik etmiştir.

ENKA	Sürdürülebilirlik	Stratejisi

ENKA’nın etki alanları ve sürdürülebilir kal-
kınma hedefleri doğrultusunda hazırlanan 
ENKA sürdürülebilirlik stratejisinin 4 temel 
ayağı bulunmaktadır:
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ENKA,

işini	dürüst	bir	şekilde,	vaktinde	ve	en	yüksek	kaliteyle	yaparken,	sorumlu	ve	
etik	bir	anlayışın	her	seviyede	benimsenmesini	sağlar,

risk	yönetiminin	kapsamını	ekonomik,	çevresel	ve	sosyal	konuları	bütüncül	
bir	şekilde	ele	alacak	şekilde	genişletir,

sorumlu	 tedarik	 zinciri	 yönetimi	 çerçevesinde	 iş	 ortakları,	
taşeronları	ve	tedarikçilerini	teşvik	eder,	eğitir,	denetler	ve	
iyileştirir,

bayilerinde	 ve	 müşterilerinde	 de	 sürdürülebilirlik	
bilinci	 yaratmak	 için	 çalışır.	 Tüm	 paydaşlarına	
sürdürülebilirlik	kapsamında	liderlik	yapar,

inovasyon	ve	AR-GE	çalışmalarıyla,	sürdürülebilir	
kalkınmanın	tesis	edilmesine	katkıda	bulunur.

ENKA,	

gerçekleştirdiği	altyapı	ve	üst	yapı	yatırımları	ile	
yerel	 toplumların	 refahına	 ve	 kalkınmasına	 katkı	
sağlar,

tüm	dünyada	faaliyet	gösterdiği	bölgelerde	mühendislik	
mesleğinin	gelişimine	katkı	yapar,

okullarında	sürdürülebilirlik	bilincini	yaygınlaştırarak	sorumlu	bir	
neslin	gelişimine	destek	olur,

eğitim,	kültür-sanat	ve	spora	yatırım	yapar.

ENKA,	

çevresel	etkisini	ölçer,	raporlar,	hedefler	koyar	ve	
iyileştirir,

karbon	ve	su	ayak	izini	küçültmek	ve	enerji	verimliliği	
sağlamak	üzere	iyileştirmeler	yapar,

çevre-dostu	bina	çözümleri	geliştirir	ve	uygular,

yeşil	 ofis	 uygulamaları	 yürütür;	 çalışanlarını	 da	 çevreye	 saygılı	
davranmaları	yönünde	teşvik	eder.

ENKA,	

çalışanlarının	ve	taşeronlarının	çalışanlarının	sağlığını	ve	güvenliğini	korur,

çalışan	 bağlılığının	 artırılması	 ve	 çalışanlarının	 karar	
mekanizmalarına	daha	aktif	bir	şekilde	katılımı	için	çalışır,

çalışanlarının	 eğitimi	 ve	 gelişimine	 yatırım	 yapar	 ve	
çalışanlarına	eşit	eğitim	ve	gelişim	olanakları	sağlar,

çalışanlarında	sürdürülebilirlik	bilinci	yaratmak	için	
çalışır.
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102-40,	102-42,	102-43

ENKA	Sürdürülebilirlik	Stratejisi	
ve	Sürdürülebilir	Kalkınma	
Hedefleri	Bağlantısı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer 
adıyla Küresel Hedefler, 2012 yılında Rio 
de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda or-
taya çıkmış ve 2016’da yürürlüğe girmiştir. 
Belirlenen 17 küresel hedef (SKH) ve 167 alt 
hedef ile, dünyamızın karşı karşıya olduğu 

acil çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları 
ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturul-
ması amaçlanmıştır.

ENKA, sürdürülebilirlik stratejisi, aldığı ka-
rarlar ve yürüttüğü operasyonlar ile BM 
Küresel Hedefler ajandasına katkıda bulun-
mayı amaçlamaktadır. ENKA sürdürülebi-
lirlik stratejisi, özellikle aşağıda belirlenen 
hedefler ile bağlantılıdır.

http://www.kureselhedefler.org/

Paydaş	Diyaloğu

Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin belir-
lenmesi ve iş süreçlerine katılımları, süreç 
ve faaliyetlere ilişkin performansın gelişimi; 
risklerin en aza indirilmesi ve etkin yönetil-
mesi; faaliyette bulunulan alanlardaki yeni 
gelişmelerden haberdar olarak çevreye olan 
etkilerin azaltılması; toplumsal yatırım faali-
yetlerinin şekillendirilmesi ve hep birlikte sür-
dürülebilir bir gelecek inşa etme açısından 
stratejik değere ve öneme sahiptir.

ENKA paydaşlarını; faaliyetlerinden, hedef-
lerinden, politikalarından, alınan kararlardan 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ve 
aynı zamanda etkileyen kişi, grup ve kuru-
luşlar olarak tanımlamaktadır. Stratejilerini 
ve faaliyetlerini etkileyebilecek veya ger-
çekleştirdiği faaliyetler nedeniyle etki ede-
bileceği paydaşları belirlerken; etki derecesi, 
etki potansiyeli, kişi ve kurumları temsil etme 
yetkisi, şirkete bağlılık derecesi ve şirket po-
litikaları ve hedeflerini belirleme etkisi gibi 
kriterleri dikkate almaktadır. 

ENKA, tüm paydaşlarıyla 
iletişimini en üst ve etkin seviyede 
tutarak; sürdürülebilir ve daha 
iyi bir gelecek yaratmak ilkesi 
doğrultusunda şirket faaliyetlerine 
yön vermektedir.

ENKA tüm iştirakleriyle birlikte çok geniş 
bir paydaş ağına sahiptir. ENKA iştirakleri, 
ENKA’nın genel paydaş diyaloğu anlayış ve 

ilkelerine uyumlu olarak kendi paydaşlarını 
haritalandırmakta ve etkileşim kanallarını 
belirlemektedir. Bununla birlikte, ENKA ana 
paydaşlarını; çalışanlar, müşteriler, iş ortak-
ları, pay sahipleri, toplumsal paydaşlar ve 
kamu kuruluşları olarak gruplandırmaktadır. 
ENKA, tüm paydaşları ile açıklık, şeffaflık 
ve hesap verebilirlik ilkesiyle düzenli iletişim 
kurmakta; faaliyetleri ile ilgili çeşitli platform-
larda onları bilgilendirmekte ve fikirlerini al-
maya gayret göstermektedir. Paydaş diya-
loğu çalışmaları ENKA’nın sürdürülebilirlik 
stratejisi ve aksiyonlarını ortaya çıkarılma-
sında belirleyici olmuştur. 

2015 yılı itibarıyla, çalışanlarımızın her 
alanda bilgilendirme ve farkındalıklarını art-
tırmaya yönelik “ENKA Haber Bülteni” plat-
formu geliştirilmiştir. Bu platform üzerinden; 
ENKA Merkez ve iştiraklerinde meydana 
gelen organizasyonel değişiklikler, yeni-
likler, çalışanlarımızı doğrudan veya dolaylı 
olarak etkileyebilecek tüm konular, yönetim 
sistemleri ile ilgili gelişmeler, çevre konuları, 
sürdürülebilirlik faaliyetleri, şirket ile ilgili 
genel duyurular, kurum içerisinde kazanılmış 
deneyimler, iyi uygulama örnekleri, çalışma 
prensiplerimiz, iş yürütme yöntem ve prose-
dürlerimizde güncellenen uygulamalar, ge-
liştirdiğimiz teknolojiler ve çalışanlarımızla 
ilgili diğer birçok konu sürekli olarak paylaşı-
larak iletişim güçlendirilmektedir.

ENKA’nın kullandığı iletişim platformlarını 
ve iletişim sıklığını gösteren tabloyu sonraki 
sayfada bulabilirsiniz:

17 HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR13 İKLİM

EYLEMİ12 SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

4 NİTELİKLİ
EĞİTİM 5 TOPLUMSAL

CİNSİYET EŞİTLİĞİ 6 TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR 7 ERİŞİLEBİLİR VE

TEMİZ ENERJİ

11 SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

10 EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI8 İNSANA YAKIŞIR İŞ

VE EKONOMİK BÜYÜME 9 Sanayİ, Yenİlİkçİlİk
ve Altyapı

40 41

İ Ş İ  İ Y İ  V E  D O Ğ R U  Y A P M A KE 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 0 1 7



102-40,	102-43 102-40,	102-43

PAYDAŞLAR İLETİŞİM	PLATFORMU İLETİŞİM	SIKLIĞI

ÇALIŞANLAR
(ENKA çalışanları, ENKA adına 
görev yapan diğer çalışanlar)

Web Siteleri Sürekli

Sosyal Medya Sürekli

Haber Bültenleri-İş Sağlığı, 
Güvenliği ve Çevre, Kalite 
Yönetim Sistemi, Sürdürülebilirlik 
Faaliyetleri, Genel Duyurular

Aylık

Haber Bültenleri-Kurum içeri-
sinde Kazanılmış Deneyimler ve 
En İyi Uygulamalar

Sürekli

ENKA Akademi Sürekli

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti 
Anketi

Yılda bir kez

MÜŞTERİLER
(Yatırımcılar, Proje Sahipleri, vb.)

Müşteri Memnuniyeti Anketi Proje bitimlerinde

Web Siteleri Sürekli

ENKA Doküman Yönetim 
Sistemi

Sürekli

Toplantılar Belirli aralıklarla

İŞ	ORTAKLARI	
(Tedarikçiler, Altyükleniciler, 

İmalatçılar, Ortak Girişimler, 3. 
Taraf Denetim Firmaları, Sigorta 

Şirketleri, Lojistik Firmaları, 
Servis Sağlayıcılar, Danışmanlık 

Firmaları, vb.)

Web Siteleri Sürekli

 ENKA Akademi Eğitim planı doğrultusunda

Değerlendirme Anketleri Yılda birkaç kez

ENKA Davranış Kuralları ve 
ENKA Tedarikçi Davranış 
Kuralları

İş başlangıçlarında

Yönetim Sistemleri Denetimleri Belirli aralıklarla

ENKA Doküman Yönetim 
Sistemi

Sürekli

Toplantılar Belirli aralıklarla

PAYDAŞLAR İLETİŞİM	PLATFORMU İLETİŞİM	SIKLIĞI

PAY	SAHİPLERİ
(Ortaklar, Yatırımcılar)

Genel Kurul Yılda en az bir kez

Web Siteleri Sürekli

Faaliyet Raporları Yılda dört kez

Özel Durum Açıklamaları, 
Finansal Raporlar, Dönemsel 
Açıklamalar (KAP)

Gerektiğinde

Toplantılar Sürekli

TOPLUMSAL	PAYDAŞLAR
(Yerel Topluluklar, STK’lar, 

Medya)

Web Siteleri Sürekli

Medya, Sosyal Medya Sürekli

Faaliyet Raporları Yılda bir kez

Toplantılar Belirli aralıklarla

KAMU	KURULUŞLARI
(Hükümetler, Yerel Kuruluşlar, 

Üniversite ve Akademik 
Kurumlar, Vergi Kurumları)

Faaliyet Raporları Yılda bir kez

Web Siteleri Sürekli

Dönemsel Açıklamalar (KAP) Belirli aralıklarla

Toplantılar Belirli aralıklarla

Resmi Yazışmalar Sürekli

Denetimler Belirli aralıklarla

Üyelikler Aylık
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Yapısı ve misyonu gereği, ENKA Vakıf ve 
ENKA Okulları, ENKA şirketlerinden daha 
farklı bir paydaş grubu ile etkileşim halin-
dedir. ENKA Vakıf; spor okulları öğrencileri, 
sporcular, üyeler, antrenörler, takımlar, fede-
rasyonlar, izleyiciler ve sanatçılarla sürekli 
olarak iletişim halindedir; gerektiğinde ise 
sponsorlar, sivil toplum kuruluşları ve yerel 
yönetimlerle işbirlikleri geliştirmektedir.

ENKA Okulları, ana paydaşları olarak öğ-
retmen ve diğer çalışanları, öğrencileri, ve-
lileri, uluslararası paydaşları, kamu kurumları 
ve akademik kuruluşları ve taşeronları ta-
nımlamaktadır. Tüm bu paydaş gruplarıyla, 
farklı iletişim kanalları ve metotları kullanı-
larak diyalog kurulmaktadır.

Departman	/	Organizasyon	İsmi Kategori

ENKA’nın	kayıtlı	olduğu	organizasyonlar

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Yurtdışı ve Yurtiçi Müteahhitlik Sertifikaları

İnşaat, Kurulum, Montaj, Mühendislik, Tasarım, 
Danışmanlık, Yönetim, Bakım ve Onarım 
Aktiviteleri

Büyük Britanya İş Güvenliği Konseyi Küresel ÇGS Standartları

ENKA’nın	sertifikasına	sahip	olduğu	organizasyonlar

Amerikan Makine Mühendisleri Birliği A (Santral kazanlarının sahada montajı)

U (Basınçlı kapların sahada üretimi)

U2 (Basınçlı kapların sahada üretimi)

S (Sahalarda tasarım ile birlikte üretim, montaj 
ve damgalama)

İngiliz Standartlar Enstitüsü Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015

Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001:2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 
18001:2007

TÜV NORD ASME Nükleer Uygunluk Sertifikası (Bölüm III)

ENKA’nın	Türkiye’de	üyesi	olduğu	organizasyonlar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

Türkiye Müteahhitler Birliği

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Çimtaş	Çelik,	Boru,	Gemi,	Hassas	İşleme’nin	üyesi	oldukları	organizasyonlar

Çelik Yapı Enstitüsü

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PerYön)

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi Derneği

KALDER

Tüm paydaşlarımız ile iletişimimizi en üst ve etkin seviyede 
tutarak; hep birlikte sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek 
yaratmak ilkesi doğrultusunda şirket faaliyetlerimize yön 
vermeyi hedeflemekteyiz.

Üyeliklerimiz
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TWI (Türk Kaynak Derneği)

Amerikan Makine Mühendisleri Birliği

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi 
Derneği (BASDEC)

İKDAY (İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği)

GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği)

Cimtas	Ningbo’nun	üyesi	olduğu	organizasyonlar

Amerikan Kalite Derneği

Çin Yalın Enstitüsü

Türkiye Yalın Enstitüsü

Jishuken Derneği

Ningbo Kaynak Derneği

Liaoning Kaynak Derneği

Liaoyang Teknik Okul Danışma Komitesi

ENKA	Pazarlama’nın	üyesi	olduğu	organizasyonlar

İMDER-Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği

İSDER-İstif Makineleri Distribütörleri ve 
İmalatçıları Derneği

ENKA	Vakfı’nın	üyesi	olduğu	organizasyonlar

Tüsev 3. Sektör Vakfı

Deniz Temiz Derneği 

AKOB-Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği

ENKA	Enerji’nin	üyesi	olduğu	organizasyonlar

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

CCI’ın	üyesi	olduğu	organizasyonlar

CRE Rusya (Ticari Gayrimenkul Rusya)

BREEAM In-Use

ENKA	Systems’ın	üyesi	olduğu	organizasyonlar

YASAD-Türkiye Yazılım Sanayicileri Derneği 

MKH’nin	üyesi	olduğu	organizasyonlar

Avrupa İşletmeleri Derneği

ENKA	TC’nin	üyesi	olduğu	organizasyonlar

RCSC-Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi

USGBC-Amerika Yeşil Bina Konseyi (Altın)

RUGBC-Rusya Yeşil Bina Konseyi (Premium)

Moskova Yatırımcılar Kulübü

Adapazarı	ENKA	Okulları’nın	üyesi	olduğu	organizasyonlar

Eko-Okullar 

Beyaz Bayrak

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (TBO)

ENKA	Okulları	İstanbul’nın	üyesi	olduğu	organizasyonlar

Eko-Okullar 

Beyaz Bayrak

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (TBO)

Round Square 

New England Okullar ve Üniversiteler Birliği 
(NEASC)

Uluslararası Okullar Konseyi (CIS)

Duke of Edinburgh Programı

Kocaeli	ENKA	Okulları’nın	üyesi	olduğu	organizasyonlar

MEB Okul Demokrasi Meclisleri
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Etik	ve	Uyum	

Etik, ENKA’nın temel değerlerinden biridir ve 
“Tutarlılıktan, dürüstlükten ve adil olmaktan 
taviz vermeme” ilkesi ENKA kültürünün de-
ğişmez bir parçasıdır. Tüm ENKA çalışanları, 
işverenler, tedarikçiler ve alt yükleniciler; 
toplumlar, diğer çalışma arkadaşları ve ra-
kipleri ile etik olarak etkileşimde bulunmak 
için küresel standartları benimsemişlerdir 
ve işlerini bu doğrultuda adil ve dürüstçe 
yapmak için gereken çabayı göstermelidirler. 

ENKA çalışanları, temsilcileri veya iştirakleri 
tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetler, 
şeffaf ve hesap verilebilir olmalı, şirketin dü-
rüstlüğü, tarafsızlığı ve itibarı ile uyumlu şe-
kilde gerçekleştirilmelidir. ENKA birimleri ve 
çalışanları, dünya çapında gerçekleştirmekte 
oldukları tüm faaliyetlerinde, ilgili yasa ve yö-
netmeliklere eksiksiz uyum göstermelidirler. 
Tüm ENKA çalışanları, çalışmaları süresinde 
alacakları kararları ve üstlendikleri sorumlu-
lukları etkileyebilecek her türlü ilişki, iletişim 
ve bağlantıdan kaçınmalıdırlar. Bu kurallar, 
ENKA’nın her seviyeden yöneticileri ve Üst 
Yönetimi de dahil olmak üzere tüm çalışanlar 
için geçerlidir. 

ENKA yöneticileri ise, pozitif bir çalışma or-
tamı oluşturmak ve bunun korunması için 
gerekli olan, insanlara saygı ve itibar ile dav-
ranılan bir kültürünün oluşturulmasını teşvik 
etmek sorumluluğunu da üstlenmişlerdir. 

ENKA	Davranış	Kuralları

ENKA’nın iş yapma yöntemini belirleyen 
ilkelerin, tüm ilgili taraflar tarafından an-
laşılmasını ve benimsenmesini sağlamak 
amacıyla ENKA Davranış Kuralları kitap-
çığı oluşturulmuş ve Genel Müdür ve İcra 
Kurulu Başkanı tarafından onaylanarak ya-
yınlanmıştır. Bu kitapçık ENKA’nın Doküman 
Yönetim Sistemi “EDMS” üzerinden tüm ça-
lışanlar tarafından ulaşılabilir durumdadır. 

Ayrıca, ENKA çalışanı olmayan taraflarca 
erişilebilmesi için ENKA internet sayfasında 
da yer almaktadır. 

ENKA Davranış Kuralları, insan hakları ve etik 
konularında şirketin sahip olduğu duruş, işe 
yeni başlayan tüm personel ile oryantasyon 
eğitiminin bir parçası olarak paylaşılır. Bu 
eğitim programı ile ENKA, işe yeni başlayan 
tüm çalışanlarının, çalışma hayatlarının ilk 
gününden itibaren, çalışmalarını Kurumsal 
Etik ve İnsan Hakları Anlayışı doğrultusunda 
gerçekleştirmelerini sağlamayı amaçlamak-
tadır. 2017 yıl sonu itibarıyla ENKA çalı-
şanlarının %100’ü oryantasyon programını 
tamamlamıştır. ENKA Davranış Kuralları; 
Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde 
mevcuttur. ENKA iştiraklerinden Çimtaş’ın 
ise kendine özgü olarak Çimtaş Etik Davranış 
Kuralları bulunmaktadır.

ENKA	Tedarikçi	Davranış	Kuralları	

ENKA, etik kavramını, yürüttüğü tüm süreç-
lerini kapsayan bir bütün olarak ele alır ve 
beraber değer ürettiği kurumların da bu bü-
tünün bir parçası olması gerekliliğine inanır. 
Bu bağlamda ENKA, tüm tedarikçi, alt yük-
lenici, danışman ve iş ortaklarından (genel 
olarak “Tedarikçi” olarak adlandırılmaktadır) 
tüm faaliyetlerinde, 2017 yılında yayınlamış 
olduğu ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları ile 
uyumlu olmalarını beklemektedir. 

 
ENKA, tüm tedarikçi, alt yüklenici, 
danışman ve iş ortaklarından 
tüm faaliyetlerinde, 2017 yılında 
yayınlamış olduğu ENKA Tedarikçi 
Davranış Kuralları ile uyumlu 
olmalarını beklemektedir. 

ENKA, Tedarikçi Davranış Kuralları’nı 5 ana 
başlıkta sınıflandırmıştır:

• Yasalara Uyum

• İnsan Hakları ve Adil Çalışma Koşulları

• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

• Güvenlik

• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve 
Rekabeti Engelleyici Davranışların 
Önlenmesi

ENKA, Davranış Kurallarını ve bu kuralların 
ihlali halinde işletilecek prosedürü tedarik-
çileri ile, anlaşma imzalamadan önce pay-
laşmaktadır. Bu gereklilik ENKA’nın Satın 
Alma Prosedüründe tanımlanmış olup, ilgili 
tüm birimler şirket içi duyurular aracılığı ile 
bu konuda bilgilendirilmiştir. Bunun yanı sıra 
ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları, ENKA in-
ternet sayfasında Türkçe, İngilizce, Rusça ve 
Arapça dillerinde mevcuttur. 

Yönetim	Etik	ve	Uyum	Komitesi

ENKA’nın etik ve uyum çalışmalarına, 2017 
yılı itibarıyla faaliyete geçen Yönetim Etik ve 
Uyum Komitesi (“Komite”) rehberlik etmek-
tedir. Komite ayrıca şirketin; etkili bir etik ve 
uyum programı yürütmesine, temel prensip-
leri belirlemesine ve etik iş yürütme ve yasa-
lara uyuma önem veren bir kurumsal kültürü 
sürekli teşvik etmesine yardımcı olmaktadır. 

ENKA	Etik	Hattı	

ENKA, açık ve şeffaf iletişimin sağlanabil-
mesi, çalışanların, yerel halkların ve iş iliş-
kisi sürdürdüğü tüm tarafların (tedarikçi, alt 
yüklenici, alt yüklenici çalışanları, işveren, iş 
ortakları, vb.) Davranış Kurallarını veya Şirket 
politikalarını ihlal eden davranışları bildi-
rebilmeleri ve bu alanda şüphe duydukları 

konularda tavsiye alabilmeleri için 2017 yı-
lında Etik Hattı’nı oluşturmuştur. Bu hat 
aracılığıyla çalışanlar ve tüm ilgili paydaşlar, 
amirleriyle veya yerel proje yönetimleriyle 
görüşerek gideremeyecekleri kaygılarını Etik 
Hattı’na aktarabilmektedir. 

Etik Hattı’na ulaşan kişilerce sağlanan tüm bil-
gilerin gizliliğini koruyacaklarına dair “Gizlilik 
Sözleşmesi” imzalamış; bu alanda gerekli 
eğitimleri tamamlamış ve ENKA Davranış 
Kuralları ve Şirket politikalarına hakim olan 
ENKA Etik Hattı çalışanları, kendilerine ile-
tilen tüm soru, tavsiye talebi, ihbar ve şika-
yetleri Yönetim Etik ve Uyum Komitesi’ne 
raporlamakla yükümlüdür. Yönetim Etik ve 
Uyum Komitesi, kendilerine iletilen bu ra-
porlar ile ilgili gerekli araştırmanın yapılma-
sını sağlar. Araştırmanın tamamlanmasını 
takiben, raporun sonuçlandırılması için ge-
reken faaliyeti ve ilgili sorumluları belirler ve 
sürecin takibini gerçekleştirir. 

ENKA Etik Hattı’nın şirket çalışanlarına du-
yurusu; oryantasyon eğitimi, kurum içi du-
yurular ve Etik Hattı posterleri aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir. Etik Hattı irtibat bilgi-
leri, ENKA internet sayfasında da ulaşılabilir 
durumdadır. Buna ek olarak, çalışan ve yö-
neticilerde konuyla ilgili farkındalık yaratmak 
amacıyla 2018 yılı için bir eğitim programı 
tasarlanmıştır. Tüm şirket çalışanlarının ka-
tılımına açık olacak “Çalışma Hayatında Etik 
ve İnsan Hakları” eğitimlerinde Etik Hattı’nın 
işleyişi de paylaşılacaktır. Bu eğitimin ENKA 
Üst Yönetimi için özel olarak organize edi-
lecek oturumunda, yöneticilerin bu alandaki 
bilinçlerinin arttırılması hedeflenecek ve Etik 
Hattı sürecinde temel prensiplerin önemi de 
paylaşılacaktır. 

Çalışma Hayatında Etik ve İnsan Hakları eği-
timlerine ilişkin planlanan katılımcı sayıları bir 
sonraki sayfadaki tabloda belirtilmiştir:
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Son 20 yıldır ENKA ile ortak girişim projelerinde ve danışmanlık 
işlerinde çalışarak enerji projeleri için mühendislik hizmetleri 
sağlıyorum. Enerji sektöründe ENKA, hem çalıştığı uluslararası 
müşterilerin gereksinimlerini hem de uluslararası çevresel etki 
standartlarını karşılayacak şekilde tesisler inşa etmekte ve küresel 
gelişmeyi desteklemektedir.

Bob	Potocko,	Bechtel	Proje	Müdürü

Eğitim	Grubu
Planlanan	Katılımcı	

Sayısı
Eğitim	süresi	
(saat)

Planlanan	
Adam-Saat

Etik Hattı Çalışanları 11 14 154

Merkez Ofis Genel 70 3,5 245

Üst Yönetim 30 3,5 105

ENKA Spor 21 3,5 73,5

ENKA Enerji 185 3,5 647,5

ENKA Okulları 55 3,5 192,5

ENKA Moskova 30 3,5 105

Çimtaş 60 3,5 210

Toplam	Planlanan	Eğitim	Adam-Saati 1.732,5

2018	Yılı	Etik	ve	İnsan	Hakları	Eğitimi	Planı İnsan	Hakları	Değerlendirmesi

ENKA, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen insan haklarına saygı göstermekte, 
imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi gereksinimlerine uymakta ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanmış sözleşmelere uygun hareket etmektedir. 

Gerçekleştirilen faaliyetlerde ve proje değerlendirmelerinde, insan hakları gereksinimlerinin ulus-
lararası standartlar düşünülerek takip edilmesi ve yerine getirilebilmesi için, ENKA Kalite ve ÇGS 
Departmanları tarafından kapsamlı faaliyetler gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetlere ilişkin bilgilen-
dirmeler ilgili paydaşlara yapılmıştır. Raporlama döneminde, Merkez departmanları tarafından 
bu konuda alınan aksiyonlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

ENKA Davranış Kuralları’nın revize edilmesi, çalışanlara ve diğer tüm paydaşlara bildirimi.

ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları’nın hazırlanması, çalışanlar ve tedarikçilere gönderi-
minin yapılması.

Şirket Satın Alma Prosedürlerine, Sürdürülebilirlik Stratejisi ile uyumlu sosyal uygunluk ve 
insan hakları gereksinimlerinin yerleştirilmesi ve Tedarikçi Değerlendirme Kriterlerinin bu 
gereksinimler doğrultusunda revize edilmesi.

ENKA Grubu genelinde aktif olacak Etik Hattı projesinin planlanması ve bu konuda gö-
revlilerin belirlenmesi.

Faaliyet gösterilen coğrafyalarda, projeler ve grup firmaları tarafından kullanılacak olan 
Topluluklar ile Etkileşim gereksinimlerinin anlatıldığı prosedürün hazırlanması ve şirket içi 
duyurusunun yapılması.

Raporlama dönemini takip eden yıl içerisinde ENKA Akademi tarafından verilecek olan 
“Çalışma Hayatında Etik ve İnsan Hakları” eğitimlerinin planlanması. 

İnsan hakları konusunda öne çıkan konuların arasında toplu sözleşme ve örgütlenme hakkına 
saygı duyulması ve zorla çalışmanın ve çocuk işçiliğinin önlenmesi yer almaktadır. Şirketin bu 
konulardaki duruşu, ENKA Davranış Kuralları ve Tedarikçi Davranış Kuralları’nda net bir şekilde 
belirtilmektedir. 

Çocuk işçiliğine ve zorla çalışmaya sadece ENKA sorumluluğunda bulunan projelerde değil, 
işbirliği içerisinde olunan taşeron ve tedarikçilere ait faaliyetlerde de kesinlikle izin verilmemekte 
ve ilgili faaliyetler; Kalite, ÇGS (Çevre, Güvenlik ve Sağlık) ve Hukuk Departmanları tarafından 
belirlenen prosedür ve araçlar ile sürekli denetlenmektedir. Kayıt dışı çocuk ve genç işçilerin 
çalıştırılması ve zorla çalıştırma konularında olumsuz karneye sahip hiçbir tedarikçi ile işbirliği 
yapılmamaktadır. Raporlama döneminde gerçekleştirilen rutin kontroller ve denetimler esna-
sında, bu bağlamda bir ihlal vakası ile karşılaşılmamıştır. 

ENKA, EPC elektrik santralleri inşa etme konusunda GE için kalifiye bir EPC 
konsorsiyum partneri konumundadır. GE, elektrik santrallerine 
ana ekipmanları tedarik etmekle kalmayıp ilgili servis ve 
hizmetleri ENKA’ya, uzun vadeli çözüm önerilerini de müşteriye 
sağlamaktadır.

Kalifiye bir iş ortağı olarak ENKA, bütünlük, etik ve uyum konularına 
GE ile benzer hassasiyetlere sahiptir. Birlikte hayata geçirdiğimiz birçok 
projede anladığımız üzere, ENKA’nın yaklaşımı ve uyguladığı programlar 
küresel standartlar seviyesindedir.

ENKA’nın sosyal sorumluluk anlayışı, çevreye ve toplumlara yaklaşımı 
oldukça olumludur ve piyasada halihazırda devam etmekte olan 
faaliyetleriyle uyum içindedir. İçinde bulunduğumuz toplumlara kazanç 
sağlamak GE kültürünün temel bir parçasıdır ve ortaklarımızın 
da benzer uygulamalarda bulunduklarını görmek bizim için 
sevindiricidir.

Karim	Khoury,	GE	Gaz	Enerji	Sistemleri	Irak	&	 
Doğu	Akdeniz	Bölgesi	Satış	Genel	Müdürü
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Faaliyet gösterilen tüm coğrafyalarda, ilgili 
iş kanunu ve mevzuatlara uygun toplu söz-
leşme ve örgütlenme hakkı gözetilmekte 
olup, çalışanların ve tedarikçilerin örgüt-
lenme ve sendikaya katılma haklarına saygı 
duyulmaktadır. Bu konuda raporlama döne-
minde herhangi bir istek ya da şikayet ta-
rafımıza iletilmemiş; yapılan iç denetimlerde 
bu konuyla ilgili bir ihlale rastlanmamıştır. 
Çalışanlar ve tedarikçilerin bu konudaki olası 
taleplerini ve/veya şikayetlerini bildirebilme-
leri için, projelerde düzenli olarak İSG Kurul 
Toplantıları düzenlenmektedir ve 2017 yı-
lında hayata geçirilen ENKA Etik Hattı aktif 
durumdadır. ENKA iştiraklerinden Çimtaş’ta 
işçi sendikaları ve toplu sözleşme uygula-
ması bulunmaktadır. 

Çimtaş	İşçi	Sendikaları	ve	Toplu	
Sözleşme	Uygulaması

Çimtaş Çelik, Cimtas Boru ve Çimtaş Hassas 
İşleme lokasyonlarında Türk Metal Sendikası, 
Çimtaş Gemi lokasyonunda ise Türkiye Dok, 

Gemi-İş sendikası yetkili işçi sendikası konu-
mundadır. Cimtas CNBO (Çin) lokasyonunda 
NFTZ komitesi bulunmaktadır.

Çimtaş Gemi lokasyonu için 27.03.2017 
tarihinde Türkiye Dok, Gemi-İş sendikası 
ile 01.03.2017-28.02.2020 dönemini kap-
sayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. 
Çimtaş Çelik, Cimtas Boru ve Çimtaş Hassas 
İşleme lokasyonlarının toplu iş sözleşmesi 
31.08.2017’de sona ermiş, yeni dönem söz-
leşmesi için Türk Metal Sendikası ile görüş-
meler devam etmektedir.

Raporlama döneminde Çimtaş’ın Türkiye’de 
bulunan lokasyonlarındaki toplam çalışan sa-
yısının %62’si, Çin’de bulunan lokasyonunda 
ise çalışanların %92’si sendika üyesidir. 
Raporlama döneminde Çimtaş’ın tüm lokas-
yonlarında bulunan toplam çalışan sayısının 
%67’si sendika üyesidir ve toplu iş sözleşme-
sinden faydalanmaktadır.

Yine raporlama döneminde Çimtaş lokas-
yonlarında örgütlenme ve toplu sözleşme 
özgürlüğünün risk altında olduğuna yönelik 
bir vakaya rastlanmamıştır.

Sendika	Üyesi	Olan	ve	Toplu	İş	Sözleşmesinden	Faydalanan	Çalışanların	Sayısı	ve	Oranı

Lokasyon
Toplam	Çalışan	

Sayısı
Sendika	Üyesi	Olan	
Çalışan	Sayısı

Sendika	Üyesi	Olan	
Çalışan	Yüzdesi

Çimtaş Çelik 503 316 %63

Cimtas Boru 933 583 %62

Çimtaş Gemi 85 36 %42

Çimtaş Hassas İşleme 276 173 %63

Cimtas Ningbo (Çin) 377 347 %92

Toplam 2.174 1.455 %67

102-41
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Yolsuzluk	ve	Haksız	Rekabetin	
Önlenmesi

Borsa’da işlem gören ve Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları’na uygun bir şekilde 
hareket eden ENKA, çalışanları, iş ortakları 
ve hizmet ilişkisi kurduğu tüm şahıslardan 
yasalara ve etik kurallara uygun hareket 
etmelerini beklemektedir. Yolsuzluk ile ilgili 
karşılaşabilecek risk ya da riskleri bertaraf 
etmek için düzenli olarak finansal raporla-
malar düzenlenmekte; önleyici mekaniz-
malar oluşturmakta ve şirket içi denetim pro-
sedürleri uygulanmaktadır. Yolsuzluk olarak 
tanımlanabilecek her türlü eylem etik kural 
ihlali olarak değerlendirilmekte olup, ENKA 
Davranış Kuralları çerçevesinde rüşvet ve-
rilmesi, ölçüsüz hediyelerin kabulü ya da 
armağan edilmesi, haksız ve şahsi menfaat 
teminine yönelik eylemlerde bulunulması ke-
sinlikle kabul görmeyen etik ihlalleri olarak 
nitelendirilmektedir. Hukuka aykırılık taşıyan, 
Şirketin maddi-manevi zararına sebebiyet 
verecek ve/veya suç niteliği taşıyan bu tip 
tüm eylemler hassasiyetle ele alınmakta ve 
takip edilmektedir. Raporlama döneminde, 
bir yolsuzluk vakasına rastlanmamış; kurum 
aleyhine açılmış bir kamu davası olmamıştır. 

ENKA Akademi tarafından, ENKA etik ilkele-
rinin anlaşılması, benimsenmesi ve yolsuzluk 
ile mücadele konularında, başta çalışanlar 
olmak üzere, iş ortakları, pay sahipleri, te-
darikçiler ve diğer tüm paydaşlara yönelik 
eğitimler düzenlenmektedir. 

ENKA, çoğunlukla yurt dışı inşaat proje-
leri ile dünya çapında faaliyet göstermekte 
olup, projelerini ve faaliyetlerini ilgili ülke ya-
salarına uygun şekilde gerçekleştirmektedir. 
Rekabete aykırı davranışlardan kaçınmakta, 
belirlenen gizlilik kurallarını gözetmekte ve 
tekelleşme ya da tröstleşme olarak adlandı-
rılabilecek her türlü eyleme karşı kararlı bir 
duruş sergileyerek serbest piyasa ekonomi-
sinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. 
Raporlama döneminde, rekabete aykırı dav-
ranış vakasına rastlanmamıştır ve kurum 
aleyhine açılmış bir dava olmamıştır.

Etik,	Uyum	ve	Yolsuzlukla	
Mücadele	Eğitimleri

Etik ve uyum konularında ENKA Akademi 
tarafından organize edilen başlıca eğitimler 
aşağıdaki gibidir;

• ENKA Davranış Kuralları

• ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları

• Etik ve İnsan Hakları Eğitimi-Etik Hattı

• Yolsuzlukla Mücadele

Yolsuzlukla mücadele ve etik konularında 
2017 yılında Şirket Üst Yönetim Organlarının 
aldığı eğitimlerin detayları yandaki tabloda 
verilmiştir. 

Üst	Yönetim	Organları	 Eğitim	Alan	Kişi	Sayısı

Üst Yönetim Temsilcileri 11

Hukuk Departmanı 3

Mali İşler Departmanı 4

İnsan Kaynakları Departmanı 2

Kalite, ÇGS ve Bütünlük Departmanı 5

Etik Yönetim Komitesi 10

Denetim Komitesi 2

Kurumsal Yönetim Komitesi 3

Risklerin Erken Saptanması Komitesi 2

Toplam Adam-Saat

T
o

p
la

m
 A

d
a
m

-S
a
a
t

Üst	Yönetim

ENKA Davranış Kuralları ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları Etik ve İnsan Hakları Eğitimi-Etik Hattı Yolsuzlukla Mücadele

Hukuk	
Departmanı

Mali	İşler
Departmanı

İnsan	Kaynakları	
Departmanı

Kalite,	ÇGS	
ve	Bütünlük	
Departmanı

Etik	Yönetim	
Komitesi

Denetim	
Komitesi

Kurumsal	
Yönetim	
Komitesi

Risklerin	Erken	
Saptanması	
Komitesi

33

33
6
6
6

6
6
6

6

6
6

14

15

15

15

30

30

30

70

12

12

12

9

9

9

9

9

9

66

93

129

161

206

366

384

411
429

Şirket	İçi	Yönetim	Organlarına	Verilen	Etik	Eğitimlerinin	Dağılımı

2017 yılında ENKA Davranış Kuralları, 
Tedarikçi Davranış Kuralları ve yolsuzlukla 
mücadele alanlarında iş ortaklarımızın 
bünyesindeki 1.239 personele eğitim 
verilmiştir.
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Yukarıda belirtilen eğitimlerin haricinde, faaliyet gösterilen ülke kategorilerine göre, rapor-
lama döneminde İstanbul Merkez Ofis ve projelerde toplam 18.483 personelin katılımı ile 
ENKA Davranış Kuralları, Tedarikçi Davranış Kuralları ve Yolsuzlukla Mücadele eğitimleri ger-
çekleştirilmiştir. 2017 yılında bu konularda verilen eğitimin toplam süresi 166.347 adam-saattir. 
Katılımcıların uyrukları baz alınarak incelendiğinde dağılım aşağıdaki şekildedir;

Türk personel sayısı: 2.783

Ülkelerde bulunan yerel personel sayısı: 8.142

Diğer: 7.558

ENKA, temel insan hakları prensiplerinin tüm değer zincirinde yaygınlaşması ve beraber iş ya-
pılan organizasyonların da ENKA’nın etik kurallarına uygun hareket etmesi için etik ve uyum 
eğitimleri düzenlemektedir. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlere katılan personelin, iş ortaklarımıza 
göre sayılarını gösteren dağılım aşağıda belirtilmiştir:

Bechtel personel sayısı: 1.020

GE personel sayısı: 40

Caddell personel sayısı: 54

Kentz personel sayısı: 105

Clean Energy Group personel sayısı: 20 
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Sorumlu	Tedarik	Zinciri	Yönetimi

ENKA, elde ettiği başarılarda tedarikçilerinin 
önemli bir paya sahip olduğunun bilincin-
dedir ve kendi gelişirken tüm tedarik zinci-
rini de bu gelişimin bir parçası haline getir-
meyi amaçlamaktadır. ENKA, şeffaflık ve 
etik kuralları çerçevesinde işbirliği içerisinde 
bulunduğu tedarikçileri ile ilişkilerini; kalite, 
rekabetçi ortam, uluslararası standartlara 
uygunluk, sürdürülebilirlik ve dürüstlük ilkesi 
üzerine inşa etmektedir. 

ENKA faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, 
etik kurallarından taviz vermeden, ülke-
lerin yerel mevzuat ve düzenlemelerine ve 
uluslararası standart gerekliliklerine uygun 
olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu çer-
çevede tedarikçi ve işbirliklerinden de etik 
kurallara uygun davranmalarını ve sorumlu 
yönetim gerekliliklerini yerine getirmelerini 
beklemektedir. ENKA, sürekli iyileştirme ve 
beraber değer yaratma felsefesiyle tüm te-
darikçilerini, faaliyet alanlarına göre değer-
lendirmekte; tedarik zinciri risklerini, çev-
resel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik 
yaklaşımlarını gözden geçirmektedir.

Raporun “Etik ve Uyum” başlığı altında 
belirtildiği gibi, ENKA 2017 yılında ENKA 
Tedarikçi Davranış Kuralları’nı Türkçe, 
İngilizce, Rusça ve Arapça olarak 4 dilde 
yayınlamış; iletişim kanalları ve internet si-
tesi yoluyla yeni ve mevcut tedarikçilerine 
duyurmuştur. Tedarikçilerle imzalanan tüm 
sözleşmelerin içerisinde bu gereksinim be-
lirtilmekte; firmalar ve çalışanlarından ENKA 
Tedarikçi Davranış Kuralları çerçevesinde ak-
tivitelerini gerçekleştirmeleri istenmektedir.

Benzer şekilde 2017 yılında 6 dilde hizmet 
veren ENKA Etik Hattı oluşturulmuş ve ile-
tişimi yapılmaya başlanmıştır. Yerel toplum, 
tedarikçiler, servis sağlayıcıları, taşeronlar 
ve çalışanları da dahil olmak üzere tüm 
paydaşlar, herhangi bir şikayet veya iş etiği 
kuralları ihlalini, Etik Hattı telefon numarası 
(+90 212 376 1010) üzerinden ENKA Etik 
Hattı Birimi’ne iletebilmektedir. 

Tedarikçi	Seçimi

Faaliyet gösterilen iş kolu, tarafların ihtiyaç 
ve beklentileri ve talep edilen ürün veya 
hizmete ilişkin özel gerekliliklere yönelik 
kriterler dikkate alınarak, tedarikçi seçim-
leri satın alma birimleri tarafından gerçek-
leştirilmektedir. Satın alma faaliyetleri, her 
tedarikçiye adil ve eşit davranılarak, ENKA 
ve iştirakleri nezdinde hazırlanmış olan satın 
alma prosedürü, tedarikçi seçimi prosedürü 
ve ilgili diğer gereksinimlere uygun olarak 
gerçekleştirilir.

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 te-
darikçiler, hizmet sağlayıcılar, taşeronlar ve 
her tür üçüncü tarafa ilişkin şirket bilgileri yer 
almaktadır. Şirketlere ait tüm bilgiler ENKA 
bünyesinde saklı tutulmaktadır.

ENKA Küresel Satın Alma Yönetimi Sistemi 
(EGPS); satın alma planlaması ile başlayıp 
teklif alma, ihaleye çıkma, teklif değerlen-
dirme, 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 hareket-
leriyle kayıt ve kontrol altına almayı sağ-
layan global satın alma ve depo yönetimi 
yazılımıdır.

ENKA satın alma birimleri, herhangi bir teda-
rikçi firma ile anlaşmadan önce, firmanın ön 
yeterlik değerlendirmesini gerçekleştirmek-
tedir. Ön yeterlik değerlendirme kriterleri 
arasında; alınacak olan ürün veya hizmetin 
hacmi, risk derecesi, tedarikçi değerlen-
dirme sonuçları, zaman ve maliyet analiz-
leri, kalite değerlendirme analizleri, çevre 

Yerel toplum, tedarikçiler, servis sağlayıcıları, taşeronlar ve 
çalışanları da dahil olmak üzere tüm paydaşlar, herhangi 
bir şikayet veya iş etiği kuralları ihlalini, ENKA Etik Hattı’na 
iletebilmektedir.

ENKA	Etik	Hattı	:	+90 (212) 376 10 10
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Önümüzdeki yıllarda, ENKA için stratejik 
önemi bulunan tedarikçiler ve hizmet sağ-
layıcılarına yönelik işbirliğinin bir parçası 
olarak sürdürülebilirlik denetimleri gerçek-
leştirilmesi planlanmaktadır. Denetimlerin, 
ENKA tarafından atanan bağımsız denetim 
kuruluşları ile birlikte yapılması planlan-
maktadır. Bu denetimlerde özellikle İnsan 
Kaynakları, Sosyal Uyum, İş Güvenliği, Sağlık 
ile Çevre ve Operasyon yönetimlerine odak-
lanılması düşünülmektedir. Söz konusu sür-
dürülebilirlik denetimleri, var olan iş sağlığı 
ve güvenliği, çevre ve kalite denetimlerine ek 
olarak gerçekleştirilecektir.

Bu denetimler ışığında iyileştirilmesi ge-
reken konular belirlenerek, tedarikçiler ta-
rafından gerekli düzeltici ve sürdürülebilir 
aksiyon planlarının hazırlanması ve plan 
doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirme-
leri, dolayısıyla mevcut sistemlerinde iyileş-
tirme yapmalarına katkı sağlanması hedef-
lenmektedir. Raporlama dönemi içerisinde, 
yaklaşık 200 firmanın tedarikçi denetimleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan tedarikçi değerlendirmeleri sonu-
cunda tespit edilen uygunsuzluklar ivedilikle 
tedarikçi yönetimi ile resmi olarak paylaşıl-
maktadır. Tespit edilen uygunsuzluğun ve 
tedarikçi ile yapılan sözleşmenin maddele-
rine istinaden; uyarı, cezai işlem ve sözleşme 
feshi gibi önlemler alınabilmektedir. 

ENKA, 2017 yılında çalışacağı ve çalıştığı 
tedarikçilerinin yüzde 7’sini İSG, Çevre ve 

Sosyal konularda değerlendirmiştir. Bu de-
ğerlendirmenin sonucunda 19 adet tedarikçi 
ile çalışmama kararı almıştır. 

Yerelden	Satın	Alma

ENKA, dünyanın çeşitli bölgelerinde üstlen-
diği projelerde, önemli sayılabilecek ölçüde 
yerel satın alma faaliyetleri gerçekleştirerek, 
yerel toplumların ekonomik gelişimine ve 
kalkınmasına destek olmaktadır. ENKA için 
“yerelden tedarikçiler” kavramı, faaliyet gös-
terdiği coğrafya sınırları içerisinde kayıtlı te-
darikçiler olarak tanımlanmaktadır. 

Yerelden satın alma stratejisi ile ENKA, sa-
dece yerel toplumların kalkınmasına destek 
sağlamakla kalmamakta; bununla birlikte 
uluslararası satın alımlarda lojistik için harca-
nacak doğal kaynakların, zamanın, sosyal et-
kilerin ve çevreye verilecek zararın da önüne 
geçmektedir. 

Raporlama dönemi içerisinde, ENKA 
İnşaat’ın yerel tedarikçilerden satın aldığı 
ürün ve hizmetlerin, uluslararası satın alım-
lara oranı, konsolide olarak %46 olarak 
gerçekleşmiştir. 

performansları, tedarikçinin iş tecrübele-
rinin yanı sıra etik, uyum ve sürdürülebilirlik 
konularındaki davranış ve tutumları da yer 
almaktadır. 

Raporlama dönemi içerisinde, hem kurumsal 
satın alma prosedürü hem de tedarikçi ön 
yeterlilik ve değerlendirme kriterleri arasına 
sürdürülebilirlik ile ilgili hususlar dahil edil-
miştir. Bu hususlar başlıca aşağıdaki kriterleri 
içermektedir:

• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemleri

• Su tüketimi, karbon ayak izi, atık yöneti-
mine 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 po-
litika 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 faaliyet gösterdiği iş kolları düşü-
nüldüğünde, seçim ve değerlendirme kri-
terleri arasında en yüksek öneme sahip olan 
konulardan biri, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre 
performansıdır. Paydaş olarak çalışılması is-
tenen veya çalışılan tedarikçiler kapsamlı ve 
detaylı İSG ve Çevre seçim kriterlerini kar-
şılamak zorundadır. Bu kriterlerden bazıları;

• İSG ve Çevre taahhüdünün varlığı, 

• İSG ve Çevre Yönetim Sistemleri, 

• Tedarikçinin İSG ve Çevre plan, prosedür 
ve ilgili kayıtları,

• Son 5 yıllık İSG kaza sayıları ve sıklık 
oranları,

• Son 5 yıl boyunca faaliyetler sonucu 
oluşan sızıntı ve döküntülerin sayı ve 
miktarı,

• Tedarikçi bünyesinde İSG ve Çevre konu-
ları ile ilgilenen direkt personel sayısı,

• Tedarikçinin almış olduğu yasal cezalar,

• Sosyal sorumluluk projelerine katılımıdır.

Tedarikçiler; bulundukları sektör, alım ya-
pılan miktar ve tutar, kritik malzemeler veya 
sundukları hizmetler, iş ilişkisinin sürekliliği, 
uluslararası standartlara uygun ürün ve 
hizmet sunma, zaman ve kaynak kısıtı sebebi 
ile stratejik önem ve risk sınıfı kriterlerine 
göre sınıflandırılmaktadır. Bu sayede, ihtiyaç 
duyulan gereksinimlere uygun maksimum 
katma değeri ve yararı olan çıktıların sağ-
lanması garanti edilmiş olur.

Tedarikçi	Denetimi

Sürdürülebilir tedarik zinciri hedefleri doğ-
rultusunda, tedarikçilerin performanslarının 
takibi ve değerlendirilmesi tedarik zincirinin 
sağlıklı işlemesi için önemli kriterler arasında 
yer almaktadır. 

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

 
2017’de, performans değerlendirme soru 
listelerinin içerisine sürdürülebilirlik ile ilgili 
ek konular eklenmiştir. 2017 yılı içerisinde 
toplam 470 adet firmanın performans de-
ğerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirmeler, 
ENKA Küresel Tedarikçi Veritabanı üze-
rinden elektronik olarak gerçekleştirilmiştir. 
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ENKA iştiraklerinde de, yazılı bir taahhüt ol-
mamakla birlikte, teknik şartlar ve standart-
ların sağlanması durumunda öncelik yerel 
firmalara verilmektedir. ENKA Enerji’de 2017 
yılında yerelden satın alma oranı %36 olarak 
gerçekleşmiştir. (Gizlilik sebebi ile bu orana 

BOTAŞ ve GETSAŞ satın alımları dahil edil-
memiştir.) Cimtas Ningbo, satın alımlarının 
%90’ını kendi yereli olan Çin’den gerçekleş-
tirmiştir. Rusya’da faaliyet gösteren CCI %90; 
ENKA TC ise %80’in üzerinde yerelden satın 
alma yapmıştır.

ENKA	İnşaat	Yerelden	Satın	Alma	Oranları

Proje	Bazlı	Yerelden	Satın	Alma	Oranları

Zi	Kar	Kombine	
Çevrim	Elektrik	
Santrali	Projesi,	

Irak

Kaşirskaya	Çok	
Amaçlı	Alışveriş	
Merkezi,	Rusya

Güzergâh	6	
Pristine	Hani	
Elezit	Otoyol	
Projesi,	Kosova

Samawa	
Kombine	Çevrim	
Elektrik	Santrali	
Projesi,	Irak

SCPX	Güney	
Kafkasya	Boru	
Hattı	Genişletme,	
Gürcistan

TAIF	İş	Merkezi	
Kazan,	Rusya

Tengiz	Petrol	
Sahası	Geliştirme	
İşleri,	Kazakistan

West	Qurna	1	
IOT	Projesi,	Irak

Besmaya	
Kombine	Çevrim	
Elektrik	Santrali	
Projesi,	Irak

%32,35

%80
%75

%79,69

%49,82 %50
%44,64

%20 %19,30

ABB olarak ENKA’ya birçok ürün sunuyor ve 
bazı projeler için siparişler alıyoruz.

ENKA’nın etik ve uyum programından gurur 
duyuyoruz. Bilindiği üzere ABB, Davranış 
Kuralları ve İş Etiği kurallarının uygulanması 
kapsamında dünya çapında öncü şirketlerden 
biridir.

ENKA’nın da yapmış olduğumuz işbirliğini 
kolaylaştıran benzer kavramları bulunuyor. 
Çalışmalarını dürüst, zamanında ve en 
yüksek kalitede gerçekleştiren ENKA, her 
düzeyde sorumlu ve etik bir yaklaşımın 
benimsenmesini sağlıyor.

Sorumlu tedarik zinciri yönetiminin bir 
parçası olarak iş ortaklarını, taşeronlarını ve 
tedarikçilerini teşvik ediyor, eğitiyor, izliyor ve 
geliştiriyor. Dolayısıyla ENKA ile çalışmanın 
hem şahsım hem de şirketim adına çok 
faydalı olduğunu düşünüyorum.

Recai	İnel,	ABB	Elektrik	Pazarlama	Müdürü,	
Transformatörler	&	Güç	Şebekeleri

ENKA’nın EPC yüklenici olarak yer aldığı 
projelerde, ENEXIO çeşitli enerji santralleri 
için hava soğutmalı konsender (ACC’s) 
tasarlamakta ve temin etmektedir.

Genel olarak ENEXIO (önceki adıyla 
GEA Energetechnik GmbH) ile ENKA 
arasındaki ticari ve kişisel ilişkiler karşılıklı 
güven, saygı ve açıklık ilkeleri çerçevesinde 
yürütülmektedir. Bu durum her iki taraf için 
de kazan-kazan durumu oluşturmaktadır.

Bizim görüşümüze göre ENKA, tesis 
mühendisliği ve inşaat konusunda önemli 
deneyimlere sahip küresel bir oyuncudur.

Steffen	Schneider,	ENEXIO	Almanya 
Proje	Müdürü

%54%46Yerel Satın Alma Global Satın Alma

Bu oranlar projelerin 2017 yılı içerisinde satın alma tutarlarından hesaplanmıştır, projenin geneli için yerelden satın alma oranından farklılık gösterir. 
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KALİTE 
HEDEFLERİ VE 
PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ

KALİTE 
DENETİMLERİ

MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ

SÜREKLİ 
İYİLEŞTİRME

TANIMLI 
HEDEFLER İLE 
SÜREÇLERİN 
İZLENMESİ

YÖNETİMİN 
GÖZDEN 
GEÇİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMLER

ISO 9001 sertifikasyonunun yanı sıra; mü-
hendislik-tasarım, satın alma, kalite kontrol, 
taahhüt, imalat ya da montaj aktivitelerini 
kapsayan inşaat işlerinin gerçekleşebilmesi 
için ihtiyaç duyulan ENKA Kalite Güvence 
Programı, ASME Kazan ve Basınçlı Kaplar 
Yönetmelikleri ile de uyumludur. 

ENKA bütün projelerinde, ENKA 
Kurumsal Kalite Standartlarını ve 
proje sözleşme gereksinimlerini 
temel alarak güvenilir ve izlenebilir 
bir kalite yönetim sistemi 
şekillendirmektedir.

Projelerde kurduğu kalite yönetim sistemi, 
problemlerin ortaya çıkmasının ardından 
tespit faaliyetlerine dayanmaktan daha zi-
yade; sorunların ortaya çıkmasını önlemek 
üzerine yoğunlaşmaktadır.

Kalite yönetim sisteminin kurulması, işletil-
mesi, sürdürülmesi ve sürekli geliştirilmesi 
için ihtiyaç duyulan kaynakların varlığının 
güvence altına alınması, şirket içerisindeki 
görevler için yetki ve sorumlulukların belir-
lendiğinin güvence altına alınması, şirketin 
amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve ka-
lite yönetim sisteminin amaçlanan sonuç-
larına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve 
dış hususların tayin edildiğinin, izlendiğinin 
ve gözden geçirildiğinin güvence altına 
alınması, kalite yönetim sistemi şartlarının 
şirketin iş süreçleri ile entegre olduğunun 
güvence altına alınması, süreç yaklaşımı ve 
risk bazlı düşünme yönetiminin teşvik edil-
mesi, kalite yönetim sisteminin amaçlanan 
ve hedeflenen çıktılarına ulaştığının gü-
vence altına alınması, müşteri memnuniyeti 
ve müşteri odaklı çalışma prensibinin tüm 
çalışanlar tarafından benimsenmesinin sağ-
lanması, sürekli iyileştirmenin desteklenmesi 
ve teşvik edilmesi, ENKA kalite kültürünün 
temellerinde yatmaktadır.

Risk	Yönetimi

Risk Yönetimi, ENKA’nın tüm süreç ve faa-
liyetlerinde öncelikli olarak değerlendirilen 
alanların başında gelmekte ve risk bazlı dü-
şünme yaklaşımı ENKA Üst Yönetimi tara-
fından sürekli teşvik edilmektedir.

Şirket genelinde etkili bir risk yönetim progra-
mının yürütülmesi, bu programın temelinde 
yer alacak prensiplerin ve yöntemlerin be-
lirlenmesi, risk yönetiminin projeler, birimler 
ve bireylere kadar ulaşan kurumsal bir kültür 
olarak sürekli geliştirilmesinin güvence altına 
alınması ve risk izleme fonksiyonunun etkin 
bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması 
amacıyla, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak 
yapılandırılan “Riskin Erken Saptanması 
Komitesi (Komite)” ve bu komite ile birlikte 
faaliyet gösteren bir “Risk Yönetim Çalışma 
Grubu (Çalışma Grubu)” kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirketin 
varlığını, gelişim sürecini ve devamlılığını 
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teş-
hisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin 
uygulanması, riskin yönetilmesi ile ilgili ça-
lışmalar yapılması ve risk yönetim sistemle-
rinin en az yılda bir kere gözden geçirilmesi 
amacıyla oluşturulmuştur. Komite, en az iki 
ayda bir olmak üzere yılda en az altı kez top-
lanır. Komite, İcracı Olmayan Yönetim Kurulu 
Üyelerinden oluşmaktadır. 

Risk Yönetim Çalışma Grubu ise ENKA ku-
rumsal risklerinin tespit edilmesi, risk azaltma 
yöntemlerinin belirlenmesi, belirlenen 

risklerin değerlendirilmesi ve gözden ge-
çirilmesini sağlamak amacıyla 28 Kasım 
2017 tarihinde gerçekleştirilen Riskin Erken 
Saptanması Komitesi toplantısında alınan 
karar doğrultusunda oluşturulmuştur.

ENKA Grup şirketleri ve faaliyet alanları dü-
şünüldüğünde; ele alınan riskler sürdürülebi-
lirlik konularını da kapsamaktadır ve risk kate-
gorileri aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır: 

• Stratejik Riskler

• Finansal Riskler

• Operasyonel Riskler

• Uyum Riskleri

• Dış Çevre Riskleri

• Marka Yönetimi Riskleri

Bu kategoriler altında, risk yönetimi süreçleri 
ile belirlenen riskler, olasılık ve büyüklükle-
rine göre değerlendirilmektedir. En önemli 
riskler için, Şirket ve/veya Grup düzeyinde 
sorumlu yöneticilerin atanması sağlanmak-
tadır. Belirlenen riskler, risk yönetimi stra-
tejisine göre “kaçınılacak, transfer edilecek, 
azaltılacak ve kabul edilecek” olarak kate-
gorilere ayrılmaktadır. Bu stratejiler, risklerin 
Yönetim Kurulu’nun belirlediği tolerans se-
viyelerinin altında kalmasını sağlayacak şe-
kilde belirlenmektedir.

Ürün	ve	Hizmet	Kalitesi

ENKA, üstlenilen projelerde iş verimliliğini 
artırmak, kurumsal bilgi ve becerisini sü-
rekli geliştirmek ve müşterilerinin ihtiyaç ve 
beklentilerini sistematik bir biçimde karşı-
lamak amacıyla, güvenilir bir Kalite Yönetim 
Sistemi kurmuş ve bunu belgelemiştir. 

Sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda ku-
rulan Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 stan-
dardı ile uyumlu olup, ilk olarak 2001 yılında 
BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü) tarafından 
sertifikalandırılmıştır.

Standart	Kalite	Uygulamaları	

64 65

İ Ş İ  İ Y İ  V E  D O Ğ R U  Y A P M A KE 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 0 1 7



Ürün	ve	Hizmetlerin	Sağlık	ve	
Güvenlik	Etkileri

Kalite yönetiminin bir parçası olarak ürün 
ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik açısından 
etkileri de sürekli olarak değerlendirilmek-
tedir. Bu kapsamda ENKA İnşaat’ın çalış-
maları örnek olarak gösterilebilir. ENKA 
İnşaat’ın en önemli ürünlerini, ağırlıklı olarak 
hem mühendislik faaliyetlerini hem de satın 
alma ve inşasını bir bütün halinde gerçekleş-
tirdiği, altyapı, bina ve endüstriyel projeler 
oluşturmaktadır.

Bu projelerin tasarım aşamasından başla-
yarak sırası ile inşaat, ön devreye alma (test) 
ve devreye alma süreçlerinin hepsi, olası iş 
sağlığı ve güvenliği etkileri üzerine değer-
lendirilmektedir. Dizayn aşamasında profes-
yonel firmalar tarafından yapılan analizler 
kullanılmakta; inşaat ve devreye alma süreç-
lerinde uluslararası olarak kabul görmüş risk 
değerlendirme yöntemleri kullanılarak ince-
lemeler yapılmakta; faaliyete ilişkin tehlikeler 
belirlenerek riskler hesaplanmakta ve bu 
risklere karşı alınacak tedbirler belirlenerek 
ilgili yapım yöntemi içinde yerini almaktadır. 

Sistemi’ni kurmak, yönetmek ve sürekliliğini 
sağlamak için oluşturulan sistemlerin bütü-
nüdür. Çimtaş Yönetim Sistemleri dahilinde, 
hatanın oluşmadan önlenmesi, oluşan hata-
ların yerinde tespit edilmesi ve bir sonraki 
istasyona aktarılmaması, ürünün üretimden 
teslimine kadarki tüm aşamalarında kalite 
gerekliliklerinin ve müşteri memnuniyetinin 
karşılanması en önemli unsurlardır.

Çimtaş ISO 9001 standardını esas alan bir 
kalite yönetim sistemi geliştirmiştir. Cimtas 
Boru ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; 
ISO 27001; API Q1, 5L ve 2B; PED 2014/68/
EU; EN 13480,EN 3834-2, EN 12952-5, 
EN10219-1; AD 2000 HP0; ASME U, PP, S 
Stamps; ISO 17025 yönetim sistemleri ve 
standartlarına uygun imalat yapmaktadır.

Cimtas Ningbo ise, 2017 sene sonu itibarıyla 
kalite yönetim sistemini yenileyerek, BS/EN/
ISO 9001:2015 ve AS9100 standartları çer-
çevesinde revize etmiştir. Risk analizleri ve 
CTQ kalemleri irdelenerek, kaynakların en 
verimli şekilde kullanımıyla birlikte kaliteli 
ürün ve müşteri memnuniyeti güvence altına 
alınmaktadır. 2017 yılında tamamlanan 153 
adet Kaizen projesinin, 35 adeti sürdürüle-
bilirlik kapsamındadır. Bu projeler, güvenlik, 
işçi memnuniyeti, çevre ve enerji kazanımı 
konularına odaklanmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ASME 
S, U, U2 ve NB Stamps, OHSAH 18001 İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Çimtaş 
Gemi’nin kurduğu, yönettiği ve sürekliliğini 
sağladığı sistemlerdir. Çimtaş Hassas İşleme 
ise AS9100, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 ve ISO 27001 yönetim sistemleri doğ-
rultusunda faaliyet göstermektedir. Bunun 
dışında ilgili müşteri gerekliliklerini sağlayan 
imalat standartlarıyla ürün ve hizmetlerini 
güvence altına almaktadır.

ENKA	Enerji’de	Kalite	Yönetimi	

ENKA Enerji Santralleri Kalite Yönetim 
Sistemi’nin, TS EN ISO 9001 standartları 
doğrultusunda denetleme ve sertifikalan-
dırması Türk Standartları Enstitüsü tara-
fından yapılmış ve üç santral için sertifikalar 
düzenlenmiştir.

Kalite, ENKA Enerji Santralleri Yönetim 
Sistemi’nde temel değerler arasındadır. 
Kalite çalışmaları aynı zamanda, işletme ve 
bakım hizmetlerinin kalitesinin geliştirilme-
sini, zaman ve malzeme kaybının azaltılma-
sını, üretim, planlama ve çalışanların etkin-
liklerinin artırılmasını ve çalışma ortamının 
iyileştirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, 
Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği, verimli-
liği ve sürdürülebilirliğini tesis etmek ama-
cıyla santrallerde rutin kalite denetimleri 
gerçekleştirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.enka.com/tr/merkez-gruplari/kalite-yonetimi/ 

ENKA Kalite Politikası için: http://www.enka.com/allfiles/media/posters/QUALITY_POLICY_TR.pdf

Daha fazlası…

Çimtaş’ta	Kalite	Yönetimi	

Çimtaş Çelik, sektöründe öncü olma hedefiyle 
Çimtaş Yönetim Sistemleri’ni oluşturmuş; 
8’i yönetim sistemi ve 11’i teknik olmak 
üzere toplam 19 adet ulusal ve uluslararası 
sertifika sahibi olmuştur. Çimtaş Yönetim 
Sistemleri, ISO 9001 ve AISC (American 

Institute of Steel Construction) Kalite 
Yönetim Sistemi, ASME (American Society 
of Mechanical Engineers) PP, R, S, U ve U2 
Stamps, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi, OHSAH 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 

66 67

İ Ş İ  İ Y İ  V E  D O Ğ R U  Y A P M A KE 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 0 1 7



170

65
27

33

40

59
124

Türkiye Kazakistan Libya Suudi Arabistan Irak Diğer

Müşteri	Memnuniyeti

Kurumsal Kalite Politikası’nın ilk maddesinde 
de belirtildiği üzere, “Müşteri Odaklılık ve 
Geri Bildirim” ENKA’nın birincil önceliğidir. 
Bu bakış açısı ile ENKA, müşteri memnuni-
yetini uzun ömürlü kılmayı ve müşterileri ile 
sürdürülebilir ilişkiler oluşturmayı amaçla-
maktadır. Müşterilerinin görüşlerine her aşa-
mada önem veren ENKA, proje gereksinim-
lerini ve bu gereksinimlerin yerine getirilip 
getirilmediğinin takibi için gerekli göster-
geleri müşterileri ile birlikte belirlemektedir. 
Ayrıca, müşterilerinden gelen endişe ve fi-
kirleri değerlendirmek amacıyla ilgili birimle-
rini hemen harekete geçirerek müşterilerinin 
sorularına en kısa zamanda cevap vermeye 
özen göstermektedir. 

ENKA, müşteri odaklı çalışma anlayışı doğ-
rultusunda, tamamladığı projelerden sonra 

müşterilerinin görüşlerini müşteri anketleri 
ve mektupları aracılığıyla toplayarak de-
ğerlendirmektedir. Uzun bir geçmişe da-
yanan bu geleneği ile ENKA, müşterilerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kurumsal 
yapısını ve iş yürütme biçimini sürekli gün-
celleyebilecek dinamik bir yapı oluşturmayı 
başarmıştır. 

ENKA İnşaat’ın yürüttüğü projelerin ülkelere 
göre dağılımı aşağıdaki grafikte sunulmak-
tadır. 25 projeden daha az sayıda çalışılan 
ülkeler “Diğer” kategorisinde toplanmıştır. 
Bu grafikten de anlaşılacağı üzere, ENKA ça-
lışmaya başladığı her bölgeye müşteri odaklı 
yaklaşımı ve iş kalitesiyle sağlam temeller 
atarak uzun vadede sürdürülebilir müşteri 
ilişkileri kurmayı başarmıştır.

Projelerin bir bütün olarak değerlendirilme-
sine ek olarak, müşterilerinin projenin farklı iş 
kalemleriyle ilgili beklenti ve görüşlerini daha 
net değerlendirebilmek isteyen ENKA, bu 
konu ile ilgili “Müşteri Memnuniyetini İzleme” 
prosedürü işletmektedir. 

ENKA İnşaat, raporlama dönemi içerisinde, 
toplam beş projesi için müşteri memnuniyeti 
anketi düzenlemiş, gerçekleştirilen müşteri 
memnuniyeti anketlerine ilişkin sonuçlar ise 
aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Müşterilerin 

geri bildirimleri doğrultusunda, hem mevcut 
sistemler iyileştirilerek performansın gelişti-
rilmesine katkı sağlanmakta hem de gelecek 
projelerde müşteri memnuniyetini daha da 
yükseltmek amacıyla kök-neden analiz-
leri ve performans geliştirme çalışmaları 
yürütülmektedir. Ağırlıklı olarak projelerin 
tamamlanma aşamasında uygulanan bu 
prosedürün, önümüzdeki dönemlerde pro-
jelerin birden çok aşamasında uygulanması 
hedeflenmektedir. 

Çimtaş’ta müşteri memnuniyeti ve şikâ-
yetlerini yönetmedeki temel ilkeler, erişe-
bilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik, 
müşteri odaklı yaklaşım, hesap verebilirlik 
ve sürekli iyileştirmedir. Çimtaş Çelik, 2014 
yılında ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi’ni tüm şartlarıyla uygu-
ladığını belgelendirmiştir. Böylece, tüm 
Çimtaş lokasyonları ve ENKA şirketleri 
arasında sistemi uygulamaya başlayan 
ilk şirket olmuştur. Çimtaş Gemi ise 2017 
yılında ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi’ni kurma yolunda çalış-
malarına başlamıştır.

ENKA Systems, ”Koşulsuz Müşteri 
Memnuniyeti” politikası uygulamaktadır. 
Yazılım sektörünün, aynı zamanda bir 
hizmet sektörü olduğunun bilincinde 
olarak, ürünlerini kullanan müşterilerin, 
ürünlerden tam anlamıyla fayda sağlaması 
için uçtan uca hizmet sunabilecek bir ya-
pılanma geliştirmiştir. Bu kapsamda şirket, 
ürünlerinin tüm yaşam döngüsü süresince 
müşterilerine destek olmakta ve müşteri-
lerden geri bildirim toplamaktadır.

ENKA	İnşaat	Projelerinin	Ülkelere	Göre	Dağılımı

ENKA	İnşaat	Müşteri	Memnuniyeti	Anket	Sonuçları	-	2017
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İnovasyon	ve	AR-GE	Çalışmaları

ENKA, kuruluşundan bu yana dahil olduğu 
projelerde, tasarım ve mühendislik hizmetle-
rini en üst düzeyde sağlamayı başarmış, bu 
alanda yeteneklerini sürekli geliştirmek için 
inovasyon ve AR-GE çalışmalarına değer 
vermiştir. ENKA’nın tasarım ve mühendislik 
uzmanlığı bünyesinde; mimari, inşaat, yapı, 
elektrik, enstrümantasyon, makine, boru-
lama, proses ve kontrol sistemleri mühen-
dislikleri bulunmaktadır. 

ENKA, yıllardır süregelen tasarım ve ino-
vasyon kültürünü sürdürmek ve tecrübeli 
kadrosuyla yürüttüğü tasarım ve mühendislik 
faaliyetlerini daha geniş bir organizasyon al-
tında toplamak amacıyla 2016 yılında Merkez 
Ofis’te ENKA Tasarım Merkezi’ni kurmuş ve 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-
rafından Tasarım Merkezi ünvanına layık gö-
rülen ilk Türk inşaat firması olmuştur.

ENKA Tasarım Merkezi, ülkemizin AR-GE 
ve Tasarım projeleri konusunda özel sektöre 
önemli ölçüde destek veren TTGV (Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı), TÜBİTAK 
(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
Kurumu) ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı gibi kuruluşlarla ortak projeler ve 
işbirlikleri geliştirmeyi kendisine stratejik bir 
hedef olarak belirlemiştir.

ENKA Tasarım Merkezi’nde, üç farklı alanda 
faaliyet gösteren ENKA Mühendislik Grupları 
bulunmaktadır: 

• Enerji Mühendisliği Tasarım Grubu 

• Mimari Proje Tasarım Grubu 

• İnşaat Mühendisliği Tasarım Grubu

100’ü tasarımcı olmak üzere yaklaşık 150 
kişilik kadrosuyla şirkette önemli bir yere 
sahip olan Tasarım Merkezi, inşaat ve en-
düstriyel yapı projelerinde, yeni arz edilecek 
tüm tasarım projelerinin genel tasarım, ge-
liştirme, inovasyon ve mühendislik çalışma-
larının; tasarımların teklif aşamasından uy-
gulama safhasına kadar geçen sürecin; ve 
üretim süreçlerinde iyileştirme ve verimliliği 
arttırmaya yönelik çalışmaların yönetimini 
üstlenmektedir. 

ENKA Tasarım Merkezi, üniversitelerin ve 
mesleki ve teknik okulların ilgili bölümlerinde 
eğitim gören öğrencilere staj imkanı sun-
maktadır. Bu staj programlarıyla ENKA, sek-
töre katkıda bulunmayı, kurum içerisinde ge-
liştirdiği mühendislik ve inovasyon kültürünü 
öğrenciler ile paylaşmayı ve kendi potansiyel 
personelini yetiştirmeyi hedeflemektedir.

2017 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi 
ile “Sürdürülebilir Yapılar ve Yapı Bilgi 
Modellemesi (BIM)” konuları üzerinde eğitim 
verme, ortak proje oluşturma ve akademik 
çalışmaları destekleme ile ilgili ön görüşme-
lere başlanmıştır.

TÜBİTAK 4005 Projesi kapsamında, ENKA 
Tasarım Merkezi tarafından, STEM (Fen, 
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitim 
projesine ve Türkiye genelinde BİLSEM 
(Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) bünye-
sinde hizmet veren öğretmenlere destek 
verilmesi planlanmaktadır. Bu proje ENKA-
TÜBİTAK-Marmara Üniversitesi ortaklığıyla 
2018 yaz döneminde gerçekleştirilecektir.
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Gelincik	Çok	İşlevli	Tıp	Merkezi: Tıp merkezi binasının cephe dizaynı doğal ışıktan azami fayda 
sağlanacak ve aynı zamanda hasta konforundan taviz vermeyecek şekilde optimize edilerek 
tasarlanmıştır.

Sadi Gülçelik Yönetim Merkezi

Gelincik Çok İşlevli Tıp Merkezi

ENKA	Tarafından	Gerçekleştirilen	Projelerde	İnovatif	Çevre-dostu	Uygulama	Örnekleri:	

Kaşirskaya	Çok	Amaçlı	Alışveriş	Merkezi: İç mekanda doğal ışığın en etkin şekilde kullanılması 
hedeflenmiş ve bu amaçla gün ışığı çalışmaları yürütülerek avlu hacimlerinin en etkin şekilde 
doğal ışıktan faydalanması BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) uygulaması yardımıyla çözümlenmiştir. 

Sadi	Gülçelik	Yönetim	Merkezi: İstanbul’da Sadi Gülçelik ENKA Tesisleri’nde hayata geçirilmesi 
planlanan yapının tasarımında, gün ışığından azami fayda sağlanması için arazinin topografik 
yapısı göz önünde bulundurularak gün ışığı ve gölge analizleri yapılmıştır.

Kaşirskaya Çok Amaçlı Alışveriş Merkezi

Riverside	İş	Merkezi	Renovasyon	Projesi:	Moskova’da bulunan ofis kompleksinin cephe reno-
vasyonu kapsamında, cephe açıklıkları etüd edilerek modern iş merkezi ihtiyacını karşılayabi-
lecek ve doğal ışıktan azami verim elde edilebilecek şekilde düzenlenmiştir.
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ENKA Sağlık Merkezi

İç	Mekan	Aydınlatmasında	Doğal	Işık	Kullanımı	(ENKA	Sağlık	Merkezi):	ENKA Merkez Ofis 
çalışanlarına hizmet amacıyla renovasyonu yapılan sağlık merkezi uygulamasında, resepsiyon 
alanındaki doğal aydınlatma gereksinimi, güneş ışınlarını lensler vasıtasıyla hacim içine alan ışık 
tüpü aydınlatma elemanları vasıtasıyla giderilmiştir. Gün ışığı olmadığı zaman aydınlatma, yine 
güneş enerjisinden dönüştürülen elektrik enerjisiyle sağlanmaktadır.

ENKA	Systems’da	İnovasyon	ve	AR-GE

ENKA Systems 2017 yılında, inşaat sektörüne 
yönelik teknolojiler geliştirmek, inovatif fikir-
leri gerçek hayatta uygulanabilir ürünler haline 
getirmek ve AR-GE faaliyetlerinde bulunmak 
amacıyla ENKA iştiraki olarak kurulmuş bir 
teknoloji ve yazılım şirketidir. Şirketin temel 
amacı, ENKA bünyesinde teknolojik inovasyon 
ve AR-GE faaliyetlerinde bulunmaktır. 

ENKA Systems faaliyetlerini aşağıda belirtilen 
üç ana başlık altında sürdürmektedir:

• İnşaat sektöründe ve özellikle büyük ölçekli 
projelerde inovatif fikirlerin ortaya çıkmasını, 
yönetilmesini ve hayata geçirilmesini sağla-
yacak iş akışlarını oluşturmak

• Büyük ölçekli projelerin yönetilmesinde ih-
tiyaç duyulan teknolojik çözümler için AR-GE 
faaliyetlerini yürütmek

• Ortaya çıkan teknolojik ürünlerin gelişti-
rilmesini, desteklenmesini ve pazarlanmasını 
sağlamak.

2017 yılının Aralık ayında T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından “AR-GE Merkezi” 
olmaya hak kazanan ENKA Systems, geliştir-
diği yazılımların yanı sıra, AR-GE projeleri ile 
hem yeni ürünler ortaya çıkarmakta, hem de 
var olan yazılımlara yeni özellikler eklemektedir.

Çimtaş’ta	İnovasyon	ve	AR-GE

Çimtaş Çelik, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na yaptığı AR-GE Merkezi başvu-
rusu sonucunda, 7 Ekim 2016’da 274. AR-GE 
Merkezi olmaya hak kazanarak tüm ENKA ve 
Çimtaş Grup Şirketleri arasında bir ilki gerçek-
leştirmiştir. AR-GE ve inovasyonda öncülük he-
defi ile 2017 yılı içerisinde 3’ü TÜBİTAK ve 1’i 
VAP (Enerji Yönetim Sistemine Yönelik Devlet 
Destekli Verimlilik Arttırıcı Proje) olmak üzere 
toplam 51 projeye ve 3 patent çalışmasına imza 
atmıştır. Çimtaş Hassas İşleme’de ise 2017 yılı 
içerisinde başlanan AR-GE Merkezi kurulum 
çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılında 
bir TÜBİTAK projesi gerçekleştirilmiş, diğer iki 
TÜBİTAK projesinin ise başvuru ve onay süreci 
devam etmektedir.

Çatı	Uygulaması: ENKA bünyesinde tasarımı 
yapılan projelerde LEED yeşil bina prensip-
lerine mümkün olduğunca bağlı kalınmaya 
çalışılmakta; emici (absorptive) yüzeylerden 
ziyade yansıtıcı (reflective) yüzeyler tercih 
edilerek yapı içinde soğutma yüklerinden 
tasarruf edilmesi hedeflenmektedir. 

Mekanik	Isıtma	ve	Soğutma: ENKA bünye-
sinde tasarımı yapılan projelerde mekanik 
ısıtma ve soğutma sistemleri tasarımında, 
enerji tasarrufu dikkate alınarak düşük enerji 
sarfiyatı olan cihazlar, tasarım ile uygun ol-
duğu sürece tercih edilmektedir.
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