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

ENKA, insan haklarına saygılı davranmakta, 
farklılıkları zenginlik olarak görerek avantaja 
çevirmekte ve bu kurum kültürünü tüm kade-
melere yaygınlaştırmaktadır. Bu çerçevede, 
ENKA Davranış Kuralları hem çalışanların 
birbirleriyle ilişkileri, hem de şirketin çalışan-
larına 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 yürürlük-
teki kanunlar tarafından yasaklanmış olan 
diğer ayrım unsurları dikkate alınmaksızın 
sağlanmaktadır. 

ENKA misyon, vizyon ve değerlerini ba-
şarma hedefi doğrultusunda oluşturulmuş 
olan İnsan Kaynakları Yönetimi Politikasının 
temel aldığı unsurlar şunlardır: 

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 bi-
reysel 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 ger-
çekleştirilen etkinliklerde %20 indirim hakkı 
bulunmaktadır.

ENKA İnşaat, dünyanın farklı coğrafyaların-
daki projelerinde görev yapan tüm çalışan-
larına acil durum sigortası olanağını, hava 
ambulans servisi hizmetini ve proje alanla-
rında kurulan kliniklerdeki sağlık hizmetini 
ücretsiz olarak sunmaktadır. Faaliyet göste-
rilen ülkelerin şartlarına ve proje lokasyonla-
rına göre çalışanlara rahat, huzurlu ve mutlu 
bir ortamda çalışmalarını sağlayabilmek için 
açık ve kapalı spor alanları, oyun konsolu 
alanları, çeşitli masa oyunu aktivitelerinin bu-
lunduğu 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 hazırlan-
maktadır. Projelerde Hint uyruklu çalışanların 
farklı damak zevklerine cevap verebilmek 
için özel mutfaklar kurularak Hint aşçılar ta-
rafından 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 sağlanmak-
tadır. Bu çerçevede sendikalı kapsam içi per-
sonele 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 iste-
meleri halinde bakmakla yükümlü oldukları 
aileleri de özel sağlık sigortası kapsamına 
dahil olabilmektedir. Özel sağlık sigortasına 
ek olarak sendikalı ya da sendikasız per-
sonel ayrımı olmaksızın genel ferdi kaza si-
gortası da yapılmaktadır. Çalışanların yaşam 
kalitesini ve iş verimliliğini arttırmak amacı 
ile doğum yardımı, dini bayramlarda erzak 
yardımı, kırtasiye yardımı gibi çeşitli uygula-
malar mevcuttur. 

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, misyonu-
muzu 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. 

Çalışan	Hakları	ve	Çalışan	Memnuniyeti

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

ENKA genelinde, 2017 yılı içerisinde ilk defa 
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi ger-
çekleştirilmiştir. Ankette, memnuniyet ve 
bağlılığı oluşturan birçok alanda çalışan bek-
lentileri sorulmuştur. Bağımsız bir araştırma 

şirketi tarafından uygulanan anket sonu-
cunda çalışan bağlılığı ENKA İnşaat’ta %88; 
ENKA genelinde ise %90 seviyesindedir. 
2018 yılı hedefleri arasında, anket sonuç-
larına göre gerekli iyileştirme aksiyonlarını 
almak ve bu aksiyonlara yönelik çalışan di-
yaloğunu sürdürmek yer almaktadır.

ENKA Yelken, tecrübeli eğitmenleri ve yetiş-
tirdiği amatör sporcularıyla yelken camiasının 
en güçlü ekiplerinden birine sahiptir. Her yıl, 
yelken tecrübesi olan ve olmayan çalışanlara 
özel temel ve ileri seviye yelken eğitim prog-
ramları 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 ya-
rıştan 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 klas-
manında 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 ku-
pasında birincilik kazanmıştır.

ENKA Yelken Takımı, 2018 yılında İstanbul 
Yelken Kulübü ve Bahçeşehir Üniversitesi 
trofe  programlarını takip edecektir.

ENKA Yelken Kulübü 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.

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 bilin-
cinde 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 hede-
fiyle yola çıkmaktadır. Ancak iş stratejisini sadece bu hedef 
doğrultusunda kurmayıp; çalışana değer vermek, faaliyet 
gösterdiği lokasyonlardaki yerel toplumlara katkı sağ-
lamak ve çevresel etkilerini azaltmak hedeflerini de 
iş stratejisinin parçası haline getirmiştir. ENKA’nın iş 
yapma kültürünü oluşturan bu hedefler bir araya ge-
tirilerek 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
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Çalışan	Eğitimi	ve	Gelişimi

ENKA, varlığını güçlü bir şekilde devam etti-
rebilmek için, her biri konusunda gerekli bil-
giye ve niteliklere sahip çalışanlarına yatırım 
yapması gerektiğine inanmaktadır. ENKA, 
hem kuruluşun hem de çalışanların hedefle-
rine ulaşmasının teşvik edildiği bir kültür ya-
ratarak, daha motive ve işbirliği içinde üreten 
bir işgücü ve aynı zamanda daha iyi çalışma 
ortamları sağlamayı 
hedeflemektedir.

Bu bağlamda ENKA, 
2015 yılında, ENKA 
personeli için yetkinlik 
gelişimi ve öğrenme 
fırsatları sağlamak 
ve şirketin hedefle-
rine ulaşmasını des-
teklemek amacıyla 
ENKA Akademi’yi 
kurmuştur. ENKA 
Akademi çalışanların 
mesleki yetkinliklerini, 
süreç farkındalıkla-
rını, teknik bilgilerini, 
liderlik ve yönetim be-
cerilerini geliştirmek 
üzere tasarlanmıştır. 
Bu yönüyle ENKA 
Akademi, gerek kendi uzmanları gerekse sek-
törün öncü eğitim firmaları ve akademik ku-
rumlar tarafından hazırlanan eğitim imkanla-
rıyla çalışanlarının hem mesleki hem de sosyal 
becerilerini güçlendirmektedir. 2017 yılında 
yaklaşık 200 saat eğitim ile 2.250 adam-saatlik 
sosyal beceri (yetkinlik) eğitimleri gerçekleşti-
rilmiştir. Kuruluşundan bu yana, ENKA Akademi 
kapsamında 1.300’ün üzerinde katılımcı ile 700 
saatten fazla eğitim gerçekleştirilmiştir.

ENKA Akademi’nin yanı sıra, projelerde ku-
rulan ve İstanbul Merkez Ofis ile sürekli ile-
tişim 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 
i ş t i rak le r i  ş i rket 
vizyon ve hedefleri 
doğrultusunda ça-
lışan gelişimini des-
teklemek amacıyla 
bir takım teşvik uy-
gulamaları yürütmek-
tedir. Bir teknoloji 
firması olarak ENKA 
Systems’ın öncelikleri 
arasında her geçen 
gün gelişen ve de-
ğişen teknolojileri ya-
kından takip etmek 
ve projelerini yeni 
teknolojilere göre ta-
sarlamak ve güncel-
lemek bulunmaktadır. 
Bunun için çalışanlar 
teşvik edilmekte; yeni 

teknolojileri, metot ve yöntemleri kolay ve hızlı 
bir şekilde öğrenebilmeleri için gerekli plat-
formlara erişimleri sağlanmaktadır. Ayrıca, 
AR-GE faaliyetleri kapsamında ENKA Systems 
çalışanları, yüksek lisans ve doktora eğitimleri 
için desteklenmektedir. Yüksek lisans ve dok-
tora eğitimini tamamlayan çalışanlar belirli 
oranlarda ödüllendirilmektedir.

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 takvi-
minde yerini alacaktır.

7,5
MİLYON

ADAM/SAAT +
Bugüne kadar toplamda 

verilen eğitim
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