
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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