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Modern Kölelik Yasası Beyannamesi 2020 
 

Bu beyan, Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası 2015'in 54. Maddesi’nin raporlama gerekliliklerine göre 
10527034 şirket numaralı Birleşik Krallık işletmesi Enka Construction Limited adına ENKA İnşaat ve Sanayi 
A.Ş. tarafından yapılmıştır. ENKA'nın faaliyetlerinde ve tedarik zincirinde insan kaçakçılığını ve modern 
köleliği önlemek için 31 Aralık 2020'de sona eren mali yılda ENKA'nın (aşağıda tanımlanan) taahhütlerini 
ve attığı adımları kapsamaktadır. 

Faaliyetlerimiz ve Tedarik Zincirimiz 
ENKA bir mühendislik ve inşaat şirketidir. ENKA Grubunun ana şirketi olan ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 
merkezi İstanbul, Türkiye'de bulunmaktadır ve diğer bağlı şirketleriyle birlikte grubun ("ENKA" olarak 
anılacaktır) küresel bir varlığı mevcuttur. ENKA, bugüne kadar 46 farklı ülkede proje yönetiminden edindiği 
ortak deneyime sahiptir. ENKA, 1957 yılından bu yana yirmi bini aşkın insan kaynağı ile Türkiye'de ve 
dünyada her türlü inşaat projesinin tasarım ve mühendislik, satın alma, inşaat, devreye alma, işletme, 
bakım ve proje yönetimi aşamalarında kapsamlı hizmetler sunmaktadır.  

ENKA, iştirakleri ile birlikte mühendislik ve inşaat, enerji üretimi, gayrimenkul ve ticaret olmak üzere dört 
ana alanda hizmet vermektedir. Grup olarak, 31 Aralık 2020'de sona eren mali yılda ENKA’nın küresel yıllık 
cirosu 1,7 milyar ABD Doları olmuştur. ENKA’nın faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen 
tıklayınız. 

ENKA’nın tüm faaliyetleri ve tüm paydaşlarıyla olan ilişkileri, ENKA’nın güven, bağlılık, dayanışma, 
kapsayıcılık, dürüstlük, yenilikçi olmak, sorumlu yönetim, sürdürülebilirlik ve şeffaflık kurumsal 
değerlerine dayanan tutarlı bir iş etiği yaklaşımına dayanmaktadır. ENKA, değerleri doğrultusunda tüm 
faaliyetlerinde insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt etmekte ve iş ortaklarından (tedarikçiler ve alt 
yükleniciler dahil) da aynı tutumu göstermelerini beklemektedir.  

ENKA, iştirakleri ile birlikte birçok farklı sektörde faaliyet göstermektedir ve bu nedenle, dünya çapında 
projelere malzeme, ekipman ve hizmet desteği sağlayan farklı ülkelerdeki büyük ve çok uluslu şirketlerden 
mikro işletmelere kadar binlerce şirketten oluşan çok çeşitli bir alt yüklenici ve tedarikçi ağına sahiptir.  

Taahhüdümüz  
ENKA, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısıdır ve insan hakları, çalışma şartları, çevre 
ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili diğer taahhütlerin yanı sıra zorla ve zorunlu çalıştırmayı reddetmeyi içeren 
on ilkesine uymayı taahhüt etmektedir.  

ENKA, faaliyetlerinin hiçbir bölümünde modern kölelik veya insan kaçakçılığı dahil hiçbir insan hakları 
ihlaline tolerans göstermez. Sürdürülebilirlik Politikası, ENKA Davranış Kuralları ve ENKA Tedarikçi Davranış 
Kuralları dâhil ENKA’nın politikaları, bu taahhüdün ana hatlarını çizmek ve modern kölelik ve insan 
kaçakçılığı sorunları ile ilgili riskleri yönetmek için tasarlanmıştır.  

ENKA, kurallarını, etik değerlerini ve yönetişim biçimini, ENKA'nın şirket faaliyetlerinin hiçbir bölümünde 
modern kölelik veya insan kaçakçılığı olmamasını sağlama taahhüdünü içeren ENKA Davranış Kuralları 
aracılığıyla tüm çalışanları ile paylaşmaktadır. ENKA Davranış Kuralları İngilizce, Türkçe, Rusça, Arapça, 
Gürcüce ve Sırpça olmak üzere 6 dilde yayınlanmıştır ve ENKA ve iştiraklerinin üst yönetimi dahil olmak 
üzere her seviyeden çalışan ve yöneticilerin tamamı için geçerlidir.  

https://www.enka.com/tr/
https://www.enka.com/sustainability/tr/surdurulebilirlik-politikasi/
https://www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Code_of_Conduct_tr.pdf
https://www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Code_of_Conduct_tr.pdf
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ENKA çalışanları, ENKA’nın politikalarına ve Davranış Kuralları’na uymakla yükümlüdür ve Kuralların ihlali 
iş akdinin feshine kadar varan disiplin cezalarına neden olabilmektedir. ENKA çalışanları ayrıca modern 
kölelik veya insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri ile ilgili her türlü endişeyi veya 
şüpheyi yönetcilerine, proje yöneticisine, Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Uyum Departmanı’na veya Hukuk 
Departmanı’na derhal bildirmekten sorumludur. 

ENKA’nın kurumsal politikaları ve Kuralları yıllık olarak gözden geçirilmekte ve gerekli görülmesi halinde 
güncellenmektedir. 

Yapımız  
ENKA Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı tarafından liderlik edilen ve tüm operasyonlardan elde edilen 
sonuçları ENKA'nın üst yönetimine raporlayan Sürdürülebilirlik Komitesi, ENKA'nın varlıkları ve ticaret 
faaliyetleri üzerinde etkisi olabilecek ekonomik, sosyal (insan hakları dahil) ve çevresel riskleri ve fırsatları 
değerlendirmekten, ilgili sürdürülebilirlik konularını izlemek ve analiz etmekten, sürdürülebilirlik 
stratejisini belirlemekten ve hedeflerini gerçekleştirmek için projeler yürütmekten sorumludur. ENKA'nın 
Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı, ENKA’nın modern köleliğe karşı nihai sorumluluğa sahipken, modern 
kölelik risklerinin yönetimi ve azaltılması çalışmaları ENKA’nın Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından 
yönetilmektedir.  

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi  
ENKA'nın tüm operasyonları, ENKA'nın faaliyetlerinde ve tedarik zincirinde modern köleliğin 
bulunmadığından emin olmak için değerlendirilmektedir.  

Değerlendirmemiz, faaliyetlerimizde ve tedarik zincirimizde potansiyel risk alanlarını belirlemek ve 
değerlendirmek, bu potansiyel riskleri izlemek ile faaliyetlerimizde ve tedarik zincirimizde kölelik ve insan 
kaçakçılığı riskini azaltmak için adımlar atmak üzere tasarlanmıştır. 

ENKA ve iştiraklerinin faaliyet alanları göz önüne alındığında, değerlendirilen riskler sürdürülebilirlik 
konularını içermekte ve risk yönetimi, etik ve uyum, insan hakları ve yolsuzlukla mücadele konularını 
kapsamaktadır. Risk değerlendirmelerinde insan hakları riskleri, coğrafi risklerin yanı sıra sektörel riskler 
açısından da önemli riskler olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, ENKA'nın faaliyet gösterdiği veya malzeme 
tedarik ettiği ülkelerden bazıları, yönetişim sistemleri veya sosyo-ekonomik faktörler nedeniyle daha 
yüksek modern kölelik risklerine sahiptir. 

• Tedarik Zincirinden Beklentiler 

ENKA, tedarikçilerinden ve alt yüklenicilerinden etik iş uygulamaları, sosyal ve çevresel yönetim ile ilgili 
olarak beklediği asgari gereklilikleri ve standartları belirten Tedarikçi Davranış Kuralları’na sahiptir. ENKA, 
tedarik zinciri için açık bir şekilde insan hakları ve kölelik karşıtı beklentilerini ortaya koymakta ve tüm 
tedarikçilerinin, alt yüklenicilerinin, danışmanlarının, bayilerinin ve iş ortaklarının gerçekleştirdikleri tüm 
faaliyetlerde ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları'na uymalarını talep etmektedir. Tedarik zincirimizde 
köleliğe ve insan ticaretine tolerans göstermemekteyiz. 

ENKA kurumsal satın alma prosedürleri gereği, Tedarikçi Davranış Kuralları ve ihlal durumunda izlenecek 
prosedür sözleşme imzalanmadan önce tedarikçiler ile paylaşılmaktadır. Tedarikçi Davranış Kuralları 
ENKA'nın kurumsal web sitesinde İngilizce, Türkçe, Rusça, Arapça, Gürcüce ve Sırpça dillerinde mevcuttur. 

 

 

https://www.enka.com/allfiles/media/pdfs/ENKA_Supplier_Code_of_Conduct_tr.pdf
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• Tedarikçi ve Alt Yüklenici Seçimi 

ENKA ile iş ilişkisi kurmak isteyen herhangi bir firma ENKA Global Vendor Network portalına kayıt 
olabilmektedir. ENKA Global Vendor Network (EGVN), tüm tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların, alt 
yüklenicilerin ve iş ilişkisi kurulmuş olan diğer üçüncü tarafların ticari bilgilerini içermektedir. Etik davranışa 
bağlılık ve insan haklarına uygunluk, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve modern köleliğin önlenmesine yönelik 
politika ve prosedürler dahil olmak üzere çeşitli sürdürülebilirlik kriterleri, tedarikçi ve alt yüklenici ön 
yeterlilik ve performans değerlendirme kriterleri arasındadır. Tedarikçi veya alt yüklenici ön yeterlilik 
değerlendirmeleri için, söz konusu firma daha önce ENKA ile çalışmışsa, EGVN değerlendirme puanları ve 
notları kontrol edilmekte ve kötü performans gösteren veya kanunu, insan haklarını, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele kurallarını veya ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları’nı ihlal eden firmalar ile çalışılmamaktadır. 
Ayrıca, değerlendirme puanı kabul edilebilir sınırın altında olan ve herhangi bir insan hakkı ihlali veya 
rüşvet ve yolsuzluk vakası tespit edilen tedarikçiler ile çalışılmamaktadır. 

Proje satın alma ekipleri tarafından tedarikçilere ve alt yüklenicilere risk temelli bir durum tespit 
incelemesi veya kısıtlanmış taraflar listelemesi yapılmaktadır. İşbirliği kurulacak tedarikçi veya alt yüklenici 
veya iş ortağı seçildikten sonra, ENKA’nın standart sözleşmesi Tedarikçi Davranış Kurallarına uyulmasını 
gerektirmekte, dolayısıyla modern kölelik dahil hiçbir insan hakkı ihlali söz konusu olmamaktadır. Bu 
sözleşmelerle tüm ENKA tedarikçileri ve alt yüklenicileri, ENKA'nın bu konudaki denetimlerini 
gerçekleştirme ve Tedarikçi Davranış Kuralları ile insan hakları ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 
sorunlarının ihlali gereğince iş ilişkisini sonlandırma hakkını saklı tutarak yürürlükteki tüm yerel yasalara 
ve düzenlemelere ve Tedarikçi Davranış Kurallarına uymayı kabul etmektedir. 

• Tedarikçi Performansının İzlenmesi ve Denetimler  

ENKA, tedarikçi ilişkileri konusunda proaktif bir yaklaşım benimsemekte ve proje satın alma ekipleri 
aracılığıyla tedarikçileriyle sıklıkla iletişim kurmaktadır. ENKA ayrıca, tedarik ettiği malzeme veya hizmetler 
açısından kritik olarak belirlenen tedarikçilerine de düzenli ziyaretler gerçekleştirmektedir.  

Tedarikçi performansının izlenmesi, sağlıklı işleyen sürdürülebilir bir tedarik zinciri için en önemli kriterler 
arasındadır. ENKA, insan haklarına ve ENKA Tedarikçi Davranış Kuralları’na uygunluk ve kölelikle mücadele 
taahhüdü gibi konuları kapsayarak tedarikçilerinin operasyonel, zamanlama, maliyet, kalite, iş sağlığı ve 
güvenliği, çevresel, etik ve sürdürülebilirlik performansını ölçmek için EGVN üzerinde gerçekleştirilen 
değerlendirme sistemleri yürütmektedir.  

Performans değerlendirmelerinin yanı sıra, ENKA için stratejik öneme sahip tedarikçiler, modern kölelik 
ve insan kaçakçılığı konuları dahil olmak üzere insan haklarına uyumu kapsayan Tedarikçi Sürdürülebilirlik 
Denetimleri ile denetlenmektedir. Bu denetimler ışığında iyileştirilmesi gereken alanlar belirlenmekte ve 
tedarikçiler tarafından gerekli düzeltici ve sürdürülebilir aksiyon planları hazırlanmakta ve 
uygulanmaktadır. 

• İç Denetimler 

ENKA projeleri ve iştirakleri, deneyimli iç denetim ekipleri tarafından düzenli aralıklarla denetlenmektedir. 
ENKA, rutin iç denetimler kapsamında, 2019 yılında proje ve iştiraklerinde ağırlıklı olarak insan hakları, 
çalışan hakları, rüşvet, yolsuzlukla mücadele ve ENKA Davranış Kuralları’na uyumu kapsayan Etik ve Uyum 
denetimleri yapmaya başlamıştır. Etik ve Uyum denetimleriyle ENKA, bu insan haklarını ve modern kölelik 
risklerini mümkün olan en erken zamanda tespit etmek ve ortadan kaldırmak için çalışmaktadır.  
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Eğitim ve Farkındalık 
Yukarıdaki değerlendirmeye göre yüksek riskleri temsil eden insan hakları konularını ele alırken, ENKA ilk 
olarak eğitime büyük önem vermektedir. Tüm çalışanlarının ilk günden itibaren ENKA'nın etik anlayışına, 
çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, insan kaçakçılığı konularını kapsayan insan hakları ile rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele konularına uygun hareket etmesini sağlamak için ENKA, Davranış Kuralları’nı yeni çalışanlar için 
verilen oryantasyon eğitiminin bir parçası haline getirmiştir. Oryantasyon eğitiminin yanı sıra, ENKA'nın 
etik ve uyum yönetimini, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasını, insan hakları yaklaşımını ve modern 
kölelik politikalarını açıkça anlamalarını sağlamak için tüm ENKA çalışanlarına ENKA Davranış Kuralları ve 
İnsan Hakları online eğitimi oluşturulmuştur. Bu eğitim, eğitimin verildiği ülkelerdeki yerel çalışanlara, 
kendi dillerinde altyazı ile veya tercüman desteği sağlanmaktadır. ENKA ve iştiraklerinin çalışanlarının yanı 
sıra, ENKA’nın alt yüklenicilerinin ve iş ortaklarının çalışanları da ENKA’nın insan hakları yaklaşımını açıkça 
ifade eden Davranış Kuralları ve İnsan Hakları eğitimine katılmıştır. 

ENKA'nın insan hakları değerlendirmesi açısından yüksek riskli bir konu olarak kabul edilen insan ticareti 
ile ilgili olarak, “İnsan Ticareti Farkındalık Eğitimi” geliştirilmiş ve riskin yüksek olarak tespit edildiği 
bölgelerdeki çalışanlara verilmiştir. 

Çalışanlara sağlanan eğitimlere ait veriler, ENKA'nın Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu'nda her yıl detaylı olarak 
paylaşılmaktadır.  

İhlallerin Bildirilmesi 
ENKA, tüm çalışanlarını, tedarikçilerini, alt yüklenicilerini ve diğer iş ortaklarını modern kölelik veya insan 
kaçakçılığı da dahil olmak üzere insan hakları konularına ilişkin her türlü sorunu, endişeyi veya şüpheyi 
bildirmeye teşvik etmektedir. Bu nedenle ENKA, açık ve şeffaf iletişimi sağlamak ve çalışanların, 
tedarikçilerin, yerel toplulukların ve iş ilişkisi içerisinde yer alan tüm tarafların Davranış Kuralları’nı veya 
şirket politikalarını ihlal eden davranışları bildirebilmesini ve kendileri için açık olmayan konular hakkında 
tavsiye alabilmelerini sağlamak adına ihbar mekanizmalarına sahiptir. ENKA Etik Hattı’na anonim olarak 
telefonla (+90 (212) 376 10 10) veya e-posta adresi (ethics@enka.com) ile ulaşabilmektedir. 

Etik Hattı’na ek olarak, ENKA projelerinde çalışanların ve yerel toplulukların bildirimde bulunmasına imkan 
sağlamak için şikayet mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu şikayet mekanizmalarına iletilen tüm şikayetler 
kurumsal prosedürler çerçevesinde ele alınmaktadır. 

ENKA'nın politika ve uygulamalarıyla ilgili her türlü haber, güncelleme, ilerleme ve insan hakları, zorla 
çalıştırma, modern kölelik veya çocuk işçilik ile ilgili her türlü ihlal ve ENKA tarafından gerçekleştirilen rutin 
kontrol ve denetimlerin önemli sonuçları, ENKA'nın Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla kamuoyuyla 
paylaşılmaktadır.  

ENKA, modern köleliğe ve insan ticaretine karşı eylemlerini izlemeye ve iyileştirmeye devam edecektir.  

Bu beyan, ENKA Yönetim Kurulu tarafından 24 Nisan 2021 tarihinde gözden geçirilmiş ve onaylanmıştır.  

 

 

Mehmet Tara, Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı 

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve ENKA Grubu adına. 

mailto:ethics@enka.com
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