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ŞİRKETLER 
 

MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT  
 

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 
Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.  
Cimtas Mechanical Contracting B.V. 
Cimtas Building Systems Limited 
Çimtaş Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
IBH Engineering GmbH 
Kasktaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit A.Ş. 
Kasktash Arabia Ltd. 
Senimdi Kurylys L.L.P. 
Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 
Enet Proje Araştırma ve Müşavirlik A.Ş. 
Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bakım İşletme Sevk ve İdare A.Ş. 
Limited Liability Company Enmar 
Enka Holding B.V. 
Enka Construction B.V. 
Enka Construction and Development B.V. 
AECO Development L.L.C. 
Enka L.L.C. 
Enka Power Systems B.V. 

 
ENERJİ 

 

Adapazarı Elektrik Üretim Ltd. Şti. 
Gebze Elektrik Üretim Ltd. Şti.  
İzmir Elektrik Üretim Ltd. Şti. 
Enka Enerji Üretim A.Ş. 

 
GAYRİMENKUL 

 

JSC Mosenka  
JSC Moskva Krasnye Holmy 
City Center Investment B.V. 
Limited Liability Company Enka TC  

 
SANAYİ VE TİCARET 

 

Enka Pazarlama İhracat İthalat A.Ş. 
Cimtas Boru İmalatları ve Ticaret Ltd. Şti. 
Cimtas (Ningbo) Steel Processing Co. Ltd. 
Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. 
Enwin Window Systems B.V. 
Pimapen Logistic Center S.R.L. 
Entaş Nakliyat ve Turizm A.Ş. 
Air Enka Hava Taşımacılığı A.Ş. 

 
 
 
 
 
(Şirketlerin tam listesi 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar raporunda bulunmaktadır.) 
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OLAĞAN GENEL KURUL  
 
 
Tarih : 21 Nisan 2011 
Saat : 14:00 
Adres : Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu, 
  Enka III. Binası, Konferans Salonu, 
  Beşiktaş - İstanbul  
 
 
 
GÜNDEM 
 
 
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi, 
 
2- Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi, 
 
3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu 

hesaplarının okunması ve görüşülmesi, 
 
4- Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi, 
 
5- 2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 
 
6- 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve 

Denetçiler’in ibrası, 
 
7- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi, 
 
8- Denetçiler’in seçimi, 
 
9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler’in ücretlerinin tespiti, 
 
10- 2010 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması, 
 
11- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 
 
12- SPK 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, 3’üncü kişiler lehine verilmiş Teminat, 

Rehin ve İpoteklerin toplam tutarının ortakların bilgisine sunulması, 
 

13- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 334’üncü ve 335’inci maddelerinde yazılı işlemlerin ifası 
için gerekli iznin verilmesi, 

 
14- Dilek ve temenniler. 
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
 

 
Sinan Tara - Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 
 

 
Haluk Gerçek - Başkan Vekili ve Genel Müdür 
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Fikret Güler - Üye 

Burak Özdoğan - Üye 

Özger İnal - Üye 

Gökhan Sağnaklar - Üye 

Alp Doğuoğlu - Üye 

Mehmet Tara - Üye Şan Gürdamar - Üye 
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BAŞKAN’DAN MESAJ 
 
Değerli Ortaklarımız; 
 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu 
adına, 2010 yılındaki faaliyetlerimizi ve 2011 yılına 
ilişkin beklentilerimizi paylaşmak için toplandığımız 
Yıllık Olağan Genel Kurulu'muza katılımınızdan 
dolayı teşekkürlerimizi ve en derin saygılarımızı 
sunarız. 
 
2010 yılı sonunda Enka’nın özsermayesi 4,2 milyar 
ABD Doları, konsolide cirosu 4,7 milyar ABD Doları 
ve konsolide kârı ise 546 milyon ABD Doları 
seviyesinde gerçekleşmiştir.  
 
Enka’nın faaliyetlerinde odaklandığı sektörler, 
mühendislik ve inşaat, enerji üretimi, gayrimenkul 

yatırım ve yönetimi ile sanayi ve ticarettir. 
 
Mühendislik ve inşaat segmentinde, yaşanan ekonomik krizin etkilerinin geçen sene de 
devam etmesine rağmen, şirketimizin almış olduğu sağlıklı kararlar ve devam eden büyük 
inşaat projelerinin ciroya katkısının artmış olması neticesinde bu segmentten elde ettiğimiz 
net kâr neredeyse hiç etkilenmeyerek 177 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.  
 
2010 yılında inşaatı tamamlanan ya da devam eden projeler arasında; Romanya'da 415 
kilometrelik, Arnavutluk’ta ise 61 kilometrelik otoyol; Umman’da turistik şehir; Rusya'da, 
400 MW’lık enerji santralı, Tsvetnoy Bulvarı çok amaçlı ofis ve rezidans kompleksi, Moscow 
City’de 6’ncı ve 7’nci parseller üzerindeki alışveriş merkezi ile 4’üncü parsel üzerindeki ofis 
ve otel gökdeleni; Kazakistan’ın Bautino Bölgesi’nde Hazar Denizi açık deniz inşaat işleri ve 
yapay adalar inşa projesi; Saraybosna, Cibuti ve Burundi’de ABD elçilik binaları 
bulunmaktadır. 
 
2010 yılında yukarıdaki mevcut projelere ek olarak yeni alınan projeler ise; Kosova’da 
Bechtel International, Inc. ile eşit paylarla inşaatı gerçekleştirilecek olan 569 milyon Euro 
tutarındaki  otoyol; Ekvator Ginesi, Dominik Cumhuriyeti ve Afganistan’da Caddell ile eşit 
paylarla üstlenilen 618 milyon ABD Doları tutarındaki ABD elçilik binaları ve Rusya’da 78 
milyon ABD Doları tutarındaki Lapino Doğum Hastanesidir. Bunların dışında, 2010 yılında 
yoğun mesai harcanan ve anlaşmasının imzalanması 2011 yılının şubat ayına kalan, 
Muskat Uluslararası Havaalanı Terminal Projesi’nin toplam büyüklüğü yaklaşık 1,8 milyar 
ABD Doları olup, Enka’nın payı yaklaşık 700 milyon ABD Doları’dır. Bu proje, Bechtel & Co. 
LLC, Enka & Co. LLC ve Bahwan Engineering Company LLC konsorsiyumu tarafından 
imzalanmıştır. Bu proje de dahil edildiğinde, 2010 yılı başından beri alınmış olan yeni 
işlerdeki Enka payının toplamı 1.5 milyar ABD Doları seviyesine yaklaşmıştır.  
  
2011 yılında, başta enerji ve petrol bağlantılı projeler olmak üzere, inşaat segmentindeki 
kriterlerimizden ödün vermeden, yeni projeler üstlenmek üzere tüm gücümüzle 
çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.  
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Enerji üretimi alanında Enka, Yap-İşlet modeli çerçevesinde işletilen ve %100 hissesine 
sahip olduğu santrallarıyla, Türkiye'nin en büyük özel sektör elektrik enerjisi üreticisidir. 
2010 yılında enerji segmentimizin konsolide ciroya katkısı 2,7 milyar ABD Doları 
seviyesindedir. İzmir’de kurulması planlanan ve daha önce Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’ndan üretim lisansı alınmış olan 800 MW kurulu gücündeki ithal kömür yakıtlı 
enerji santralı için ÇED olumlu belgesi alınmıştır. Bu santrala ilişkin olarak nihai yatırım 
kararı ekonomik gelişmelere göre alınacaktır. Bunun dışında, enerji segmentinde Türkiye 
dışında da yatırım imkânları üzerinde çalışmalarımız devam etmekte olup, 2011 yılı 
içerisinde bu yönde olumlu sonuçlar elde edilebileceğini düşünmekteyiz.    
 
Geçen sene 370 milyon ABD Doları’nın üzerinde gelir elde ettiğimiz gayrimenkul 
sektöründe, Rusya'da kurulu şirketlerimiz aracılığıyla, A sınıfı ofis binaları ile  alışveriş 
merkezlerinin yatırım ve yönetimini sürdürmekteyiz. Sene sonu itibarıyla, tamamı 
Moskova'da bulunan 330.000 metrekare A sınıfı net kiralanabilir ofis alanına, bir otele ve 
biri hariç tamamı Moskova’da olan 227.000 metrekare kiralık alanı bulunan alışveriş 
merkezlerine sahip bulunmaktayız. Yönetimini üstlendiğimiz ofis binalarının tamamında 
dünyanın önde gelen uluslararası şirketlerine ev sahipliği yapmaktayız. Enka adının kalite 
ile özdeşleşmiş olmasının yanı sıra, şirketimizin verdiği sözleri eksiksiz olarak yerine 
getirmesi de gayrimenkul geliştirme ve yönetiminde başarımızı arttırmaktadır. Bu 
segmentte gerçekleştirdiğimiz yatırımların borçla finanse edilmeyerek bu segmentten elde 
edilen gelirlerle yapılması ve bu alanda devam etmekte olan herhangi bir yatırımımızın 
olmaması bizi diğer gayrimenkul yatırım şirketlerinden ayıran en temel özelliktir. Rusya'da 
tamamına sahip olduğumuz Enka TC’nin, alışveriş merkezleri dışında süpermarket 
işletmeciliği de devam etmektedir. Şirketin faaliyetinin sadece kira geliri elde etmeye 
odaklanması yönündeki kararımız doğrultusunda, uygun koşullar oluştuğunda süpermarket 
işletmeciliğinden çıkılması planlanmaktadır. Şirketin ilk sahip olduğu ve düşük kiralama 
alanı olan Kuntsevo Alışveriş Merkezi’nin yıkılarak yerine ofis alanı ve rezidansların da 
olduğu ve toplam inşaat alanı 235.000 metrekareyi bulan, yaklaşık 400 milyon ABD Doları 
yatırım öngördüğümüz daha büyük alanlı modern bir alışveriş merkezinin inşa edilmesine 
bu yıl başlanacaktır. Bunun dışındaki bazı alışveriş merkezlerinin de yenilenmelerine 
yönelik proje geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.   
 
2010 yılında, sanayi ve ticaret faaliyetlerinden, ekonomik krizin etkilerinin azalmasına 
paralel olarak, %15 oranında artışla 533 milyon ABD Doları ciro elde edilmiştir.  
 
Finansal olarak güçlü yapımız sayesinde ve bir dünya şirketi olmanın verdiği sorumluluk 
bilincimiz ile siz sayın ortaklarımızın bize vermiş olduğu güven ve destekle büyümeye 
yönelik yoğun bir biçimde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
 
Tüm ortaklarımıza sağlık ve başarı dolu günler dileriz. 
 
 
 
 
SİNAN TARA 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
22 Mart 2011 
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MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT  
 
 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 
 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin bugüne kadar gerek tek başına, gerek ortaklıkları kanalıyla yurt dışında 
üstlendiği projelerin toplam tutarı 32 milyar ABD Doları’nı aşmıştır.  
 
Yurt dışı müteahhitlik hizmet gelirleri açısından her yıl dünyanın en büyük 225 firma sıralamasını 
düzenleyen Engineering News Record’a göre Enka, 2010 yılında 50’nci sırada yer alarak Türk 
müteahhitlik firmaları arasında birincilik sırasını korumuştur.  
 
2010 yılında Enka’nın gelirlerine konsolide olarak bakıldığında, mühendislik ve inşaat segmentinde 
cironun 1,2 milyar ABD Doları seviyesine yakın olduğu görülmektedir. 
 
Bu segmentteki çalışmalarımız sırasında, 2002 yılından beri OHSAS 18001 ve ISO 14001 sertifikalarına 
sahip şirketimizin “sıfır kaza” politikasına paralel olarak proaktif şekilde yürütmekte olduğumuz 
çalışmalar ile kayıp günlü kaza sıklık oranımız bu sektördeki dünya liderlerinin seviyesindedir. 
 
2010 yılında tamamlanan veya devam eden projelere ilişkin bilgiler bu faaliyet raporunda sunulmuştur.  
 
 
Transilvanya Otoyol Projesi 
Romanya 
 

Transilvanya Otoyol Projesi, Targu Mures, Cluj Napoca, Zalau ve Oradea gibi ana şehirler üzerinden 
Romanya’nın merkezindeki Brasov şehrinden başlayıp, Romanya-Macaristan sınırında, ülkenin kuzey 
doğusunda bulunan Bors’ta son bulacak olan 415 kilometrelik, 2x2 şeritli, modern ve yüksek standartlı 
bir projedir. Güzergâh, düzlükler, tepeler, dağlar ve vadiler gibi çeşitli alanlardan geçtiği için toplam 55,5 
kilometre uzunluğunda, otoyol geçişini kolaylaştıracak 267 sanat yapısının inşa edilmesini 
gerektirecektir. İşverenliğini Romanya Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yaptığı, Enka’nın, Amerikan 
Bechtel International, Inc. şirketi ile %50 - %50 Müşterek Teşebbüs Ortaklığı şeklinde yürüttüğü projenin 
öngörülen tahmini bedeli 6,2 milyar Euro’dur. 
 
Romanya Transilvanya Otoyol Projesi, bugüne kadar Enka’nın üstlendiği en büyük taahhüt işi olmasının 
yanı sıra, halihazırda Avrupa’nın devam eden en uzun otoyol projesidir.  
 
Haziran 2004’te başlayan projenin, tüm uluslararası kalite ve güvence standartlarına uygunluk içerisinde 
2013 yılının sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Transilvanya Otoyol Projesi tamamlandığında 
Romanya ile Batı Avrupa bağlantısı açısından kritik önem taşıyacak ve ülkenin karayolu sisteminin 
temel taşlarından birini oluşturacaktır. Otoyol tamamlandığında, seyahat sürelerini azaltacak olup, 
mevcut şartlarda Romanya - Macaristan sınırındaki Bors’tan, ülkenin merkezindeki Brasov’a süren 
dokuz saatlik yolculuğu, üç buçuk saatten aza indirecektir. Romanya ekonomisinin Avrupa ekonomisine 
entegrasyonu açısından önemli olan bu otoyol, Avrupa ile Orta Asya pazarlarının birbirine bağlanmasını 
da sağlayacaktır. Romanya, gerek inşaat aşamasıyla, gerekse otoyolun tamamlanmasından sonra bu 
proje sayesinde önemli ekonomik kazanımlar elde edecektir. Yeni ulusal otoyol ülkenin altyapısını, 
AB’deki yeni ekonomik iş ortaklarının seviyesine getirecektir. Otoyol trafik sıkışıklığını azaltacak, 
güvenliği arttıracak ve ülkeyi yeni turistik ve ticari imkânlara açarak Karadeniz ile Batı Avrupa arasında 
tercih edilen bir güzergâh olacaktır. 
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Transilvanya Otoyol Projesi - Romanya 
 
2010 yılında Romanya Hükümeti’nin isteği üzerine, Bölüm 2b’de Câmpia Turzii ve Turda arasında 
çalışmalara yoğunlaşılmıştır. Bu bölüm, Ulaştırma Bakanı, Cluj Bölge Valisi, Cluj Belediye Başkanı, 
Romanya’daki Türk ve Amerikan Büyükelçileri’nin de katıldığı bir açılış töreniyle Romanya Başbakanı 
tarafından 13 Kasım 2010 tarihinde trafiğe açılmış ve çalışmalar sona ermiştir. Projenin önemi, bizzat 
Başbakan’ın açılış töreni sırasında Gilau ve Câmpia Turzii arasındaki 52 kilometrelik yolu kendi sürdüğü 
araçla yarım saatte geçmesiyle, daha önceki 2 saatlik seyahat süresinden önemli ölçüde bir azalma 
sağlanmasıyla kanıtlanmıştır.  
 
Bölüm 3c’de, 4+500 ve 28+300 kilometreleri arasında; toprak işleri, dolgu, borulu drenaj, drenaj kanalı, 
menfez, kazık, elevasyon, tabliye, T-kiriş üretim işlerine devam edilmiştir. Yine aynı bölümdeki yaklaşık 
2 kilometre uzunluğundaki Suplacu Köprüsü’nün prefabrik öngermeli U-kiriş üretim ve yerleştirme 
işlerine devam edilerek köprü %91 oranında tamamlanmıştır. 
 
2010 yılında proje, 101.000 metreküp beton dökümü, 178.000 ton asfalt serimi, 560.000 ton mekanik alt 
temel serimi ve 13.000 metre fore kazık inşaası, 1,51 milyon metreküp ariyet kazısı ile dolgu ve 613.000 
metreküplük kazı işlerini tamamlamıştır. Buna karşılık, bu iş kalemlerinde günlük ulaşılan en yüksek 
değerler; 1.000 metreküp beton dökümü, 6.000 ton asfalt serimi, 15.000 ton mekanik alt temel serimi, 
150 metre fore kazık imâlatı ve 12 adet 160 tonluk U-kiriş yerleştirilmesidir. 
 
2010 yılı sonuna kadar, Cluj yakınlarında Bölüm 2b işlerinin %99,8’i ve Oradea yakınlarındaki Bölüm 3c 
işlerinin ise %35,5’i tamamlamıştır. 2010 yılı boyunca, 1.350’nin üzerinde direkt personeli, 1.000 
civarında taşeron ve tedarikçileri ve tahmini 4.000 kadar hizmet sektöründe dolaylı olarak calışanıyla, 
yerel ekonomi ve toplum üzerinde çok ciddi ve olumlu bir etki göstermiştir. 2010 yılı süresince projede, 
üçte birinden fazlası yerel piyasadan sağlanmak suretiyle 1.600’ün üzerinde ana ekipman çalıştırılmıştır. 
 



 

( 10 )   Yıllık Faaliyet Raporu 2010                
 

 

Transilvanya Otoyol Projesi - Romanya 
 
Ekip çalışmasıyla, 2010 yılında 4,8 milyon sıfır kaza çalışma saatiyle ve çalışanlarına 26.000 saat iş 
güvenliği eğitimi verilerek proje emniyetli bir çalışma alanı haline getirilmiştir. 
 
Enka şu sırada, Transilvanya Otoyol Projesi’nin 2011 ve 2012 yıllarındaki işleri için, teknik olarak 
zorluklarına rağmen, hayati önem taşıyan bu projenin uygulanmasında birleştirici bir yaklaşım garanti 
etmek amacıyla stratejik öncelikler kurma yönünde Romen Hükümeti ile yakın bir çalışma 
sürdürmektedir. 
 
 
Rreshen-Kalimash Otoyol Projesi 
Arnavutluk 
 
Eylül 2006’da Bechtel-Enka Genel Ortaklığı ve Arnavutluk Bayındırlık, Ulaştırma ve Telekomünikasyon 
Bakanlığı arasında imzalanan ve Durres-Morina koridorunun en önemli bölümü olan Rreshen-Kalimash 
Otoyolu Projesi, Arnavutluk’un Adriyatik Denizi’ndeki en büyük liman şehri olan Durres şehrini 
Kosova’ya bağlar. Otoyolun uzunluğu 61 kilometre, işin tamamlanma süresi 33 ay ve kontratın değeri 
420 milyon Euro’dur. Bu kontrat Arnavutluk Hükümeti tarafından şimdiye kadar imzalanan en büyük 
kontrattır. Dizayn işlerinin tamamlanması ile yapılan iş miktarının artması sebebiyle kontratın değeri 832 
milyon Euro olarak hesaplanmıştır. Ortaklıkta Enka’nın %50’lik payı bulunmaktadır.  
 
Otoyolun güzergâhı Arnavutluk’un kuzey ve dağlık kısmında bulunan Rreshen ve Kalimash şehirleri 
arasında bulunur. Yol sırasıyla 18,9, 26,5 ve 15,6 kilometre olarak üç bölüme ayrılmıştır. Rreshen’den 
Thirre’ye olan birinci ve ikinci bölümü kapsayan güzergâh, Fani Vogel Nehri’nin vadisini takip eder. 
Üçüncü bölümün hemen başında her birinin uzunluğu 5,6 kilometre olan çift tüplü tünel vardır. Bu tünel 
Balkan Yarımadası’nda bulunan ikinci en büyük otoyol tünelidir.  
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Rreshen-Kalimash Otoyol Projesi’ndeki tünel- Arnavutluk 
 
Yol, iki gidiş iki geliş olmak üzere 4 şeritlidir. Yükseklikleri 11 ile 80 metre arasında bulunan ve toplam 
uzunluğu 4.360 metre olan 29 köprü inşa edilmiştir. İnşaatta kullanılan ve her birinin ağırlığı 160 ton 
olan 654 öngermeli kiriş, yol üzerinde bulunan 5 kiriş sahasında üretilmiş ve kullanılmıştır. 
 
Birinci ve üçüncü bölümün dizaynını Fransız Egis-Scetauroute ve ikinici bölümün dizaynını İtalyan 
Italconsult şirketleri yapmıştır. 
 
2010 yılında projenin kapsamı dahilinde invert kazısı, tünel invert betonarmesi, iç kemer betonları, 
altyapı, asfalt, tünel boyama işleri, mekanik ve elektrik işleri ile testleri yapılmıştır.  
  
Sene sonunda projede bulunan ekipman sayısı 225 olup, bunların 71 tanesi ağır ekipmandır. Ana 
üretim miktarları; 32,5 milyon metreküp kazı, 11,7 milyon metreküp geri dolgu, 302.000 metreküp sanat 
yapıları betonu, 1.059.940 metreküp tünel kazısı, 84.842 metreküp tünelde kullanılan püskürtme betonu 
ve 164.845 metreküp tünel iç betonu olarak hesaplanmıştır. 
 
2010 yılı sonunda kampta 190 çalışan bulunmaktadır. Bu çalışanların 38’i teknik ve idari çalışandır. 
Mayıs 2010’da güney tüpü trafiğe açılmış, Ekim 2010’da kuzey tüpü tüm mekanik ve elektrik işleri dahil 
bitirilmiştir. 2010 yılı temmuz ayı içinde tek tüpten günde geçen araç sayısı 17.000 seviyesindedir. 
 
2011 yılı içinde ek şev koruma işleri devam etmektedir. Mevcut işlerin bitişi 2011 yılının şubat ayı sonu 
olarak tahmin edilmektedir. 



 

( 12 )   Yıllık Faaliyet Raporu 2010                
 

 

Morina-Merdare Otoyolu Projesi - Kosova 
 
 
Morina-Merdare Otoyolu Projesi 
Kosova 
 
Bechtel Enka Genel Ortaklığı (BEGP) ve Kosova Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı (UTB) 
arasında 2010 yılının nisan ayında imzalanan Morina-Merdare arasındaki Kosova Otoyolu Projesi, 
Kosova Hükümeti’nin şimdiye kadar üstlendiği en büyük altyapı projesidir. 103 kilometrelik, iki gidiş iki 
geliş olmak üzere 4 şeritten oluşan yol, 6 önemli bölgeden geçerek Kosova’nın güneyini kuzeyiyle 
birleştirecek ve komşu ülkelerle hızlı bağlantıyı sağlayacaktır. Bu otoyol, ülkenin altyapısının ve 
dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişmesi ve vatandaşların hayat kalitesinin arttırılması için önemli bir 
yatırımdır. Saatte 120 kilometrelik dizayn hızı ile Avrupa Standartları’nda inşa edilecek yolun, 36 ayda 
açılacak olması mühendislik açısından büyük bir imtihandır. Projenin kontrat bedeli KDV hariç toplam 
569 milyon Euro’dur ve Enka’nın bu ortaklıkta %50 hissesi bulunmaktadır.  
 
Morina Merdare Otoyolu 9 bölüme ayrılmıştır. BEGP en hızlı yapım tekniklerini kullanarak Morina’dan 
Priştine’nin kuzeyine giden yolu, zamanında, güvenli, bütçeye uygun şekilde ve yüksek kalitede 
yapmaktadır. Dizayn firması ve UTB ile kurulan yakın çalışma ilişkisi ve etik değerler, projenin hızlı 
gitmesini sağladığı kadar teknik ve finansal hedeflerin de tutturulmasını garanti altına almaktadır. BEGP, 
şu anda 42 kilometre uzunluğu olan 1, 2, 3 ve 4 nolu bölümlerinde çalışmakta olup, ilk üç bölümün, işin 
başlangıç tarihinden 18 ay sonra müşteriye teslimini amaçlamaktadır.  
 
2010 yılında, projenin amacına uygun olarak, kazı ve geri dolgu, menfez ve istinat duvarı inşaatları, 
köprü inşaatları, üst geçit ve alt geçit inşaatları, köprü kirişlerinin üretimi ve bu kirişlerin yerleştirilmesi ve 
aynı zamanda farklı yerlerdeki agrega ve beton üretimleri yapılmıştır. 2010’da ana inşaat kalemleri 
olarak; 4,4 milyon metreküp kazı, 1,7 milyon metreküp geri dolgu, 34.443 metreküp yapısal beton ve 
12.441 metreküplük 219 adet öngermeli kiriş üretilmiştir. İlk üç bölümün şimdiye kadar %30’u bitirilmiştir. 
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İlk üç bölümdeki viyadüklerin toplam uzunluğu 1.480 metre olup, 8 alt geçit ve 15 üst geçit 
bulunmaktadır. Yıl sonunda ekipman sayısı 454 adettir.  
 
BEGP, güzergâh boyunca bulunan her inşaat sahasında “Sıfır Kaza” felsefesini devamlı olarak takip 
etmektedir. Bütün çalışanlara güvenlik ekipmanları ve yoğun güvenlik eğitimleri verilmektedir. 
Çalışanların tamamından ve projeye dahil olan herkesten, işgücünün, çalıştıkları bölgelerdeki 
toplulukların ve çevrenin korunması için güvenli iş uygulamaları beklenmektedir.  
 
Projede çalışan teknik ve idari personelin toplam sayısı 2010 yılı sonunda 1.543’tür. BEGP personel 
alımı, satın alma ve taşeron konularında Kosova içeriğini maksimum oranda kullanmaktadır. Proje; 
Kosovalı çalışanları, yönetimden alt kademelere kadar farklı görevlerde işe alarak ve onları eğiterek, 
uluslararası tecrübeyle yerel bilgiyi kaynaştırmaktadır. 
 
 
Blue City Projesi 
Umman Sultanlığı 
 
Arabistan Yarımadası’nın doğusunda yer alan, Hint Okyanusu’na, Umman ve Basra Körfezlerine toplam 
1.700 kilometre kıyısı olan Umman Sultanlığı, 309.500 kilometrekare yüzölçümü ile Arabistan 
Yarımadası’nın üçüncü büyük ülkesidir. 
 
Umman Sultanlığı’nın en önemli metropoliten kalkınma projesi olan Blue City; Muskat’dan 90 kilometre 
uzaklıkta, Barka ve Sohar kasabalarının arasında kalan ve Al Sawadi Köyü’nü çevreleyen arazide inşa 
edilecektir. Blue City Projesi, gerekli olan tüm sağlık, sosyal, eğitim, kültür tesisleri ve altyapısı ile birlikte 
250.000 kişinin yaşayacağı yeni bir şehrin yaratılması şeklinde özetlenebilir. Blue City Projesi’nin temel 
amacı, 21’inci yüzyılın geri kalanında Umman için dönüm noktası oluşturacak itibarlı bir dünya kenti 
yaratmaktır. Bu amaçtan hareketle Blue City Projesi, kendisine özgün bir karakter kazandıracak olan 
Umman’a has kentsel çehre ile birlikte, sürdürülebilir kalkınma, enerji verimliliği, çevresel kaygılar, 
modern kentsel yaşam standartları ve formları gibi konulara da eğilmektedir. 
 
Toplamda 32 kilometrekare alana sahip Blue City Projesi’nin birinci fazı, Yunanistan’ın en büyük inşaat 
firması olan Aktor Ate ile %50-%50 ortaklık çerçevesinde kurulan AECO Development LLC şirketi 
tarafından hayata geçirilecektir. Projenin işvereni Blue City Company 1 S.A.O.C., projenin tümünü 15 
milyar ABD Doları bedelle on faz olarak öngörmektedir. Projenin ilk fazı; projenin nazım planında 
öngörülen bütün ek tesisleri ve destekleyici altyapısı dahil olmak üzere, turizm ve dinlenme tesisleri, 
konutlar ve alışveriş merkezlerini içermektedir. 
 
Projenin birinci fazının yüklenicisi olan ve Enka’nın %50 ortağı olduğu AECO Development LLC ortak 
girişim firmasının faaliyet alanı, maliyet artı kâr yüzdesi ile garanti edilmiş maksimum fiyat bazında 
dizayn, satın alma ve inşaat işlerini kapsamaktadır. Umman ekonomisi için stratejik bir öneme sahip 
olan Blue City Projesi’nde 2010 yılı, bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerin gerektirdiği yeni 
ihtiyaçlar düşünülerek yapılan fizibilite çalışmaları paralelinde master planın güncellendiği bir yıl 
olmuştur. Bu güncelleme ile AECO Development LLC, 2017 yılı sonuna kadar, en yoğun döneminde 
5.000 kişi olarak planlanan işgücüyle, toplamda 2.110 adet “primary residential” olarak ifade edilen 
bireysel konut ve “residential tourism” olarak ifade edilen turistik konut, 681 adet villa, 326 adet “town 
house” olarak ifade edilen bitişik nizam villa, toplam 670 anahtarlı üç adet beş yıldızlı otel, alışveriş 
merkezleriyle kamu binaları ve toplamda yaklaşık 800.000 metrekare alana sahip onsekiz delikli bir golf 
sahası inşa edecektir. Tüm proje, peyzaj ve altyapı işleri dahil olmak üzere toplamda 2,2 
kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır.  
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Anantara Hotel - Blue City Projesi – Umman Sultanlığı 
 
 
2010 yılı sonu itibarıyla Blue City Projesi’nde, 386.912 metrekare alan üzerine 32.600 metreküp beton 
dökülerek toplam 100.000 metrekare oturma alanına sahip işçi, formen ve mühendis yatakhaneleri, aile 
evleri, yemekhaneler, lokaller, spor sahaları, çamaşırhane, süpermarket, banka ve ATM binalarından 
oluşan örnek bir kamp inşaatı bitirilmiştir. Ayrıca, 400 adet apartman dairesi, 202 adet villa ve 5 yıldızlı 
bir otelin inşaatı ile bunlarla ilgili altyapı ve gerekli görülen yerlerde zemin iyileştirme çalışmaları 
sürdürülmüş; 716.000 metreküp kazı, 1.280.000 metreküp dolgu, 468.000 metrekare zemin iyileştirme, 
137.750 metreküp beton ve 20.000 ton demir imalatı yapılmıştır. 
 
 
Açık Deniz İnşaat İşleri ve Yapay Adalar İnşa Projesi 
Bautino, Kazakistan 
 
Bechtel-Enka Ortaklığı, Kazakistan’da yer alan ve dünya üzerinde son 30 yıl içerisinde keşfedilen en 
büyük petrol sahası olma özelliğine sahip Kashagan Petrol Sahası’nın gelişimi kapsamında, 1998 
senesinden itibaren birçok projeyi üstlenmiş bulunmaktadır. 
 
Nisan 2005’te Enka ve Agip KCO arasında, Kashagan Petrol Sahası üzerinde yapay adaların ve 
muhtelif açık deniz yapılarının inşasını kapsayan “Açık Deniz İnşaat İşleri” kontratı, Ekim 2008 itibarıyla 
asli döneminin sonuna gelmiş olmasına rağmen, Agip KCO, anlaşmada kendisine verilen yetki ile 
kontrat süresini yine bir yıl uzatma opsiyonu ile birlikte Ekim 2011’e kadar uzatmıştır.  
 
2010 yılı içerisinde Enka, proje üssünün konuşlanmış olduğu Bautino kıyı köyünün yaklaşık 180 deniz 
mili açığındaki Kashagan Petrol Sahası içerisinde yer alan A Blok, D Blok, EPC-2, EPC-3, EPC-4, DC-
01, DC-04 ve DC-05 yapay adalarının inşasına devam etmiştir. Enka, 2010 yılı içerisinde bütün yapay 
ada bölgelerinde etkin olarak çalışma başarısını göstermiş ve son dört yıldır istikrarlı hale getirdiği 2 
milyon ton civarında dolgu malzemesini 180 deniz mili uzağa taşımaya ve Kashagan Bölgesi’ni 
şekillendirmeye devam etmiştir. Çalışma bölgelerinin fazlalığı ve birbirlerine olan uzaklığı göz önüne 



 

             Yıllık Faaliyet Raporu 2010   ( 15 ) 
 

alınarak, geçtiğimiz yıllardaki iki olan yüzen otel gemi sayısı üçe çıkartılmış, yatak kapasitesi ise 600’e 
ulaşmıştır. Bununla birlikte 2010 yılı içerisinde kullanılan gemi sayısı sezon içerisinde 64’u aşmıştır. Çok 
şiddetli kış şartları ve buzlanma nedeniyle, yalnızca 240 gün ile sınırlı çalışma sezonu içerisinde ve açık 
deniz şartlarında, birçok yüklenici firma ile her aşamada koordinasyon gerektiren ortamda, dolgu 
hareketlerinin yanı sıra 19 bin ton palplanş kazık çakımı ve 75 bin ton prekast beton elemanın 
yerleştirilme işleri başarıyla tamamlanmıştır. 
 
 

 

Açık Deniz İnşaat İşleri ve Yapay Adalar İnşa Projesi - Kazakistan  
 
Dev Kashagan Projesi’nde Enka iş gücü, 2010 yılı içerisinde artarak 1.800 sayısını aşmıştır. Kazakistan 
Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı ise sezon içerisinde 1.000’e ulaşmıştır. 2010 yılı boyunca, büyüyen 
filosu ve artan çalışan sayısı ile Enka imalat değerleri Kashagan Projesi tarihindeki tepe noktasına 
ulaşmıştır. Enka, 2010 yılında 5,2 milyon adam saat sıfır kayıp zamanlı ve 365 gün kazasız çalışma 
başarılarını gerçekleştirmiştir. 
 
 
ABD Elçilik Projeleri 
Saraybosna, Cibuti, Burundi, Ekvator Ginesi, Afganistan ve Dominik Cumhuriyeti 
 
Amerikan Caddell Construction Co. ile Enka arasında, İstanbul İstinye’de, 2003 yılında tamamlanan 
ABD Konsolosluğu projesindeki işbirliğinin ardından, 2003 yılında Kamerun, Mali, Gine ve Sierra 
Leone’deki, 2004 yılında ise Cezayir ve Nepal’deki ABD elçilik binalarının inşaat işlerinin de ortak 
yürütülmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. 



 

( 16 )   Yıllık Faaliyet Raporu 2010                
 

 

ABD Elçilik Binası - Cibuti 
 
Amerika Birleşik Devletleri Denizaşırı İnşaat Operasyonları Dairesi’nin işveren konumunda bulunduğu 
bu projeler arasında yer alan Kamerun ABD elçilik binasının 2005 yılında tamamlanmasının ardından, 
Gine, Mali ve Sierra Leone elçilik binaları 2006 yılında, Cezayir ve Nepal elçilik binaları da 2007 yılında 
bitirilmiştir.  
 
Elçilik binaları projelerine 2007 yılında Saraybosna, 2008 yılında Cibuti ve 2009 yılında da Burundi 
elçilik binaları inşaatı eklenmiştir. Bu üç projenin toplamı 312 milyon ABD Doları’nın üzerindedir. 
Saraybosna projesi Kasım 2010’da tamamlanmıştır. 2010 sene sonu itibarıyla Cibuti projesi için 
tamamlanma oranı %90, Burundi projesi için %38’dir. Cibuti projesinin Ağustos 2011’de, Burundi 
projesinin ise Haziran 2012’de teslim edilmesi planlanmaktadır. 2010 yılının sonunda bu iki projede fiili 
olarak çalışan sayısı toplam 718 kişidir.  
 
2010 yılı içerisinde Enka-Caddell olarak toplam bedelleri 618 milyon ABD Doları üzerinde olan 3 proje 
daha kazanılmıştır. Ekvator Ginesi için tamamlanma suresi 24 ay, Dominik Cumhuriyeti için 33 ay, 
Afganistan için ise 48 aydır. Yakın zamanda üç proje için de “sınırlı” başlama bildirimi alınmıştır. 
Projelerin kapsamında, 125.000 metrekare toplam bina alanı ve 247.000 metrekare saha alanı için 
altyapı, inşaat, mekanik, elektrik, mimari işler için dizayn ile yapım ve devreye alma işleri bulunmaktadır.  
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Yajva Enerji Santralı - Rusya 
 
 
400 MW Yajva Enerji Santralı Projesi 
Yajva, Rusya 
 
Rusya Federasyonu’nun Perm Bölgesi, Aleksandrovsk Şehri, Yajva yerleşiminde inşa edilmekte olan 
enerji santralının kontratı Temmuz 2008’de, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile Enka Power Systems B.V. 
tarafından oluşturulan konsorsiyum ile, OGK-4 elektrik ve enerji toptan satış firması arasında 
imzalanmıştır. Proje, Enka’nın Rusya’da anahtar teslim olarak taahhüt altına girdiği ilk enerji santralıdır. 
Ana kontrat tutarı 327 milyon Euro olup, proje Ağustos 2011’de tamamlanarak teslim edilecektir. 
 
Bu kontrat çerçevesinde, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile Enka Power Systems B.V. konsorsiyumu,  
400 MW nominal kapasitedeki tek-şaft kombine çevrim enerji santralının anahtar teslim mühendislik, 
ekipman satın alımları, inşaat, montaj ve devreye alımından sorumludur. 
 
2010 yılı sonu itibarıyla, çoğu inşaat işleri ve cephe kaplamaları da dahil olacak şekilde mimari işler 
tamamlanmış olup, tüm ekipmanların montajı gerçekleştirilmiş, elektrik ve mekanik işleri önemli ölçüde 
tamamlanmış ve ekipmanların devreye alma işlemlerine geçilmiştir. Ekipmanlara ait satın alma ve 
dizayn işleri tamamlanmıştır. 2010 yılı sonu itibarıyla, projede 807 kişi çalışmakta olup, proje genel 
ilerlemesi %90 seviyelerine ulaşmıştır.  
 
2010 yılı sonu itibarıyla, kayıp zamanlı kazasız 1.155.320 adam saat çalışma gerçekleştirilmiştir. 
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Tsvetnoy Bulvar Projesi - Rusya 
 
 
Tsvetnoy Bulvar Projesi 
Moskova, Rusya 
 
İşvereni Capital Group olan Tsvetnoy Bulvar Projesi’nin toplam inşaat alanı 120.296 metrekare olup, 
Moskova’nın şehir merkezinde konumlanmaktadır. 
 
Toplam inşaat alanı; yer üstü 87.078 metrekare, yer altı 33.218 metrekare olmak üzere iki kısımdan 
oluşmaktadır. Yapı 16 kata yayılmış olup, A sınıfı ofis alanları, üç adet konut kulesi, Cumhurbaşkanlığı 
İdaresi’ne tahsis edilmek üzere bağımsız bir bölüm ve ticari alanlardan oluşmaktadır. Yer altı kısmı ise 
üç bodrum katına yayılmış otopark alanından oluşmaktadır. 1’inci ve 7’nci kat arası ofis, 8’inci kat teknik 
kat, üst katlar ise konut olarak tasarlanmıştır. 
 
Projenin inşaatına Ağustos 2007’de başlanmıştır. ‘Shell & Core’ kontrat yapısındaki projede kaba inşaat, 
mimari, elektrik, mekanik, cephe, çatı kaplama ve peyzaj işleri Enka tarafından gerçekleştirilmektedir.  
 
31 Aralık 2010 itibarıyla, projenin 401 çalışanı olup, proje genelinin %98.9’u tamamlanmış durumdadır. 
Yapılan değişiklikler sonucu, Mart 2011’de toplam 134 milyon ABD Doları tutarıyla tamamlanması 
planlanmanktadır. 
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Moscow City Plot 7-8b Alışveriş Merkezi - Rusya 
 
 
Moscow City Plot 7-8b Alışveriş Merkezi Projesi  
Moskova, Rusya 
 
İşvereni Bellgate Constructions Ltd. olan ve MIBC Central Core olarak da adlandırılan proje, 179.000 
metrekare inşaat alanına sahip bir alışveriş merkezinden oluşmaktadır. Moscow City’de yer alan 
alışveriş merkezinin cam kaplı çatısı uzay kafes sistemi desteklidir. Projenin toplam kontrat bedeli 236 
milyon ABD Doları’dır. 
 
Ocak 2007’de başlanan projede Enka’nın kapsamında bulunan işler arasında dizayn, karkas işlerinin bir 
bölümü, asansör ve eskalatörler, 124 kotu üstü mekanik ve elektrik montajı, cam çatı, servis koridorları, 
teknik alanlar ve merdivenlerin ince işleri tamamlanarak Ocak 2010 itibarıyla işverene teslim edilmiştir. 
 
Restoranlar ve mağazalar dahil olmak üzere, toplam 449 bölümü bulunan alışveriş merkezinin 
Moskova’nın üst sınıf alışveriş merkezi olması hedeflenmektedir.  
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Moscow City Plot 4 Ofis ve Otel Gökdeleni - Rusya 
 
 
Moscow City Plot 4 Ofis ve Otel Gökdeleni Projesi 
Moskova, Rusya  
 
Flainer City ile kontratı imzalanan gökdelen projesi; çok fonksiyonlu ofis, otel, daireler, yer altı katları ve 
park yerlerini de içeren 306 milyon ABD Doları tutarında bir proje olup, toplam inşaat alanı 218.405 
metrekaredir. Toplam yüksekliği 239 metre olan gökdelen, yer üstünde 59 kattan ve yer altında teknik 
ve park alanları sağlayan 5 kattan oluşmaktadır. 1.012 araçlık park yeri bulunacak binanın Temmuz 
2011’de bitirilmesi planlanmaktadır. Tamamlandığında Moskova manzarasına hakim 350 daire, 70.353 
metrekarelik kiralanabilir ofis alanı ve 30.000 metrekarelik oteliyle hizmet verecektir.  
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Mart 2006’da üstlenilen projede genel iş ilerlemesi %98.5 seviyesindedir. Kaba yapı tamamlanmış olup, 
mimari işler %96, mekanik işler %98, elektrik işleri %98 ve cephe işleri %99 oranında tamamlanmıştır. 
Proje en yoğun döneminde, teknik ve idari personel dahil olmak üzere, 1.500 kişilik bir istihdam 
yaratmış olup, halihazırda 400 kişilik bir ekiple çalışmaya devam etmektedir. 
 
 
Lapino Doğum Hastanesi Projesi 
Moskova, Rusya 
 
İşvereni HAVEN Ltd. olan proje, 42.000 metrekare inşaat alanına sahip, biri bodrum olmak üzere toplam 
6 kattan oluşan bir kadın doğum hastanesidir. Moskova, Odintsovo bölgesinde inşa edilecek projenin 
toplam kontrat bedeli 78 milyon ABD Doları’dır. 
 
Eylül 2010’da kontratı imzalanan projede Enka kapsamında detay dizaynların hazırlanması, betonarme 
karkas işleri, mimari ve bitirme işleri, mekanik ve elektrik tesisatı, cephe kaplaması ve asansörler 
bulunmaktadır. Projenin 2012 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. 
 

 

Lapino Doğum Hastanesi Projesi - Rusya 
 
Hastane, modern sağlık kompleksi olarak aile odaklı ve hastalara tüm aşamalarda modern teknoloji 
alternatifleri sunacak şekilde tasarlanmıştır.  
 
Üç ana bloktan oluşacak şekilde inşa edilmekte olan hastane, toplam 87 yataklı olmak üzere kadın 
doğum bölümü, büyük çocuklar için rehabilitasyon bölümünü de içeren yenidoğan merkezi, gözetim 
bölümü ve jinekoloji kliniğinden oluşmaktadır. Proje, çocuklar için günlük 150 hasta ziyareti ve 
yetişkinler için 250 hasta ziyareti planlanan tanı ve ayakta tedavi merkezi, laboratuvar, SPA merkezi, 
rehabilitasyon ile terapi ve kozmetik bölümü ile yüzme havuzunu da kapsamaktadır.  
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Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. 
 
Ana faaliyet alanı basınçlı kaplar, çelik binalar, çelik rüzgâr kuleleri, silindirik ve küresel tanklar, proses 
ekipmanları, atık ısı kazanları ve güç-proses-türbin borulama sistemlerinin ilgili dizayn ve mühendislik 
hizmetleri dahil olmak üzere üretimi olan Çimtaş’ın ikisi Türkiye'de ve biri Çin Halk Cumhuriyeti'nde 
bulunan fabrikalarında 2010 yılında toplam 26.000 ton imalat yapılmıştır. Uluslararası çelik 
konstrüksiyon ve mekanik montaj müteahhitliği kapsamında ise, Almanya, Suudi Arabistan ve 
Rusya’daki şantiyelerinde toplam 17.000 ton montaj gerçekleştirilmiştir. 
 

 

Sıcak Büküm Prosesi Çimtaş Fabrikası – Türkiye 
 
2010 yılında Çimtaş Gemlik Fabrikası’nda yaklaşık 18.000 ton imalat yapılmıştır. Çelik rüzgâr kulesi ve 
bina çelik konstrüksiyonu ağırlıklı üretimin yanısıra, Tüpraş tarafından yıl başında sipariş edilmiş olan 
basınçlı kap paketi, 7 metre çapında ve 310 ton ağırlığındaki ekipman dahil olmak üzere zamanında 
teslim edilmiştir. 
 
Montaj faaliyetleri ile ilgili olarak; Hitachi Europe-Hitachi Power Europe konsorsiyumu tarafından 
Almanya’da anahtar teslimi esasında inşa edilmekte olan Steag-EVN'nin 725 MW Walsum Block-10 
Termik Santralı bünyesindeki Türbin Binası Borulama Sistemleri montajına yönelik faaliyetler 2010 yılı 
içinde sıfır kayıp kaza ile tamamlanmıştır. SCC sertifikalı Walsum projesi, işveren konumundaki Hitachi 
tarafından, başarılı performans nedeniyle "Recognition Award" ile onurlandırılmıştır. 
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Walsum 725 MW Termik Santralı - Almanya 
 
Mekke'de yapımı sürmekte olan DOKAAE Projesi kapsamında yer alan, toplam 601 metre 
yüksekliğindeki Makkah Clock Tower binasının son 250 metresine ilişkin 14.000 ton ağırlığındaki çelik 
konstrüksiyonun imalatının yıl içinde tamamlanmasını takiben, 2009 yılının ikinci yarısında başlayan 
montaj çalışmalarının 2011 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Tamamlandığında 
2011 yılı itibarıyla dünyanın en yüksek ikinci yapısı olacak binanın tepesindeki 4 adet ve 43 metrelik 
çaplarıyla dünyanın en büyüğü olma özelliğini taşıyacak olan saatlerin montajı da Çimtaş tarafından yıl 
içerisinde tamamlanmıştır. Söz konusu montaj faaliyeti bir Çimtaş kuruluşu olan Cimtas Building 
Systems Limited şirketi tarafından yürütülmektedir. 
 
Cimtas Boru İmalatları ve Ticaret Ltd. Şti., 2010 yılı içinde Motive Refinery Crude Expansion (ABD) 
Projesi ve Angola LNG Export Terminal Projesi’ne ilişkin proses borusu (spool) imalatlarını 
tamamlamıştır. Bunun dışında, GE Energy'nin (ABD ve Fransa) son on yıldır sürekli tedarikçisi olarak 
ürettiği 9FA/B-9E-6FA/B gaz türbinlerine ilişkin boru sistemlerinin 2010 programında yer alan tüm 
teslimatları zamanında ve başarıyla tamamlanmıştır. Ayrıca ilgili GE Energy kontratları 2011 
teslimatlarını içerecek şekilde yenilenmiştir. Mısır Elektrik İdaresi tarafından açılan uluslararası ihaleler 
sonucunda sipariş edilen, Kahire çevresindeki El Tebbin, Cairo West, Sidi Krir ve El Atif olmak üzere 4 
adet elektrik santralının bünyesindeki güç borulama sistemlerinin kritik vana ekipmanları dahil olmak 
üzere malzemeli imalatı ve ilgili şantiyelere nakliyesi yıl içinde başarıyla tamamlanmıştır. Alstom 
firmasından alınan Pembroke (İngiltere) Elektrik Santralı güç borulama sistemlerinin imalatı ve sevkiyatı 
da yıl içinde gerçekleştirilmiştir. 
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Mekke Saat Kulesi – Suudi Arabistan 
 
2010 yılını büyüme ile tamamlayan Cimtas (Ningbo) Steel Processing Co. Ltd. (Çin), bu yıl da sıfır kaza 
ilkesinden ödün vermeyerek, 2010 sonu itibarıyla kazasız olarak 2.081 güne ulaşmanın gururunu 
yaşamıştır. 2010 yılında hem müşteri yelpazesini, hem de ürün gamını genişleten Cimtas (Ningbo), GE 
Energy, Aker Processing System gibi uluslararası müşterileri ile çalışmaya devam ederken, müşterileri 
arasına Mitsubishi Heavy Industries, GE Oil & Gas ve GE Energy Services’i de katmıştır. Müşterilerinin 
dünya üzerindeki çeşitli şantiyeleri için gaz türbin borulama sistemleri ve türbin yardımcı üniteleri 
borulama sistemlerinin malzemeli imalatını sağlamaya devam ederken, 2010 yılında buhar türbini 
borulamaları ve skid modüllerinin üretimine de başlamıştır. Cimtas (Ningbo), zamanında, kaliteli ve 
bütünsel çözümler vasıtası ile müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Şirket’in PED 97/23 (CE-
PED-H), ISO 9001:2008 sertifikasyonları ile ASME ve NB "U", "S", "PP" and "R" damgaları 2012 yılına 
kadar geçerliliğini korumaktadır. Başarılı lokalizasyon politikasının sonucu olarak, şirket hammadde 
alımlarının %98’ini Çin’den gerçekleştirmekte ve işgücünün %95'i yerel elemanlardan oluşmaktadır. 
Bulunduğu çevredeki sosyal hayata ve iş hayatına kattığı değer sonucu Cimtas (Ningbo), muhtelif yerel 
takdir ve ödüller almaya devam etmektedir. 
 

 

Cimtas (Ningbo) Fabrikası - Çin Halk Cumhuriyeti 
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Kocaeli Serbest Bölgesi’nde kurulu, 102.000 metrekare çevrili alanı olan, Türkiye'nin en büyük ve 
modern tersanelerinden birine sahip, yeni adı ile Çimtaş Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2010 yılı 
eylül ayında sonuçlanan bir satın alma süreci sonunda Çimtaş kuruluşları arasına katılmıştır. 
Tersanenin, 30.000 metrekare kapalı ofis ve imalat alanı, biri 60.000 DWT ve diğeri 10.000 DWT olan 
sırasıyla 400 tonluk gezer vinci bulunan 180x56 metre uzunluğunda ve 100 tonluk gezer vinci bulunan 
106x20 metre uzunluğunda iki kızağı bulunmaktadır. Çimtaş Gemi’de inşası devam etmekte olan 7000 
DWT'luk bir kimyasal tanker ile 3600 DWT'luk bir yakıt ikmal gemisinin 2011 yılı içinde teslim edilmeleri 
planlanmakta olup, bunun yanısıra Karadeniz Power Systems şirketi tarafından sipariş edilmiş olan, 118 
MW’lık bir gemi ve her biri 172 MW olan üç mavnanın kombine çevrim yüzer santral (powership) 
dönüşüm projelerine yıl içinde başlanılmıştır. 
 

 

Çimtaş Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Kocaeli Tersanesi - Türkiye 
 
 
Ayrıca, 1972 yılında kurulan ve Ludwigshafen'da (Almanya) yerleşik olan Alman IBH Engineering GmbH 
firması da Çimtaş’ın stratejik büyüme hedefleri çerçevesinde, yıl içinde gerçekleştirilen bir satın alma 
süreci sonunda Çimtaş iştirakleri arasına katılmıştır. Nükleer de dahil elektrik santralları başta olmak 
üzere enerji, kimya ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren firmada yaklaşık 100 mühendis ve teknisyen 
çalışmakta olup, şirket Almanya'nın önemli firmalarına konsept, temel ve detay mühendislik, müşavirlik 
ve proje yönetimi hizmetleri vermektedir.  
 
2010 yılında Çimtaş ve iştiraklerinin toplam konsolide cirosu 220 milyon ABD Doları olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Kasktaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit A.Ş. 
 
Kasktaş, 1957’den beri Enka bünyesinde zemin mühendisliği ve temel işleriyle ilgili olarak faaliyet 
gösteren departmanın 1975 yılında ayrılarak, şirketleşmesiyle kurulmuştur. 2010 yılı sonu itibarıyla 46’sı 
teknik, 26’sı idari personel olmak üzere, toplam 276 personel istihdam etmekte olan Kasktaş, geoteknik 
tasarım ve uygulama konusunda tecrübeli kadrosu ve özel geoteknik makine ve ekipmanlarıyla her türlü 
temel mühendisliği sorununa kaliteli ve ekonomik çözümler üretmektedir. Bu amaçla, çok geniş ve 
modern bir makine parkına sahip olan Kasktaş, temel mühendisliği konusundaki güncel gereksinimleri 
karşılamak üzere makine parkına yeni makine ve ekipmanlar katmaya devam etmektedir.  
 

 

Zonguldak Çatalağzı Termik Santralı Su Alma Yapısı Projesi - Türkiye 
 
 
Kasktaş, 2010 yılında BSI tarafından gerçekleştirilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin 3’üncü 
Şahıs Denetimi’ni başarıyla tamamlamış olup, çalışmalarını kaliteden ödün vermeden sürdürmektedir. 
2007 yılı içerisinde öncelikli olarak Merkez Ofis ve Merkez Atölye’de olmak üzere kurularak 
sertifikalandırılan Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, 2009 yılının ilk yarısıyla birlikte tüm yurt içi ve 
yurt dışı şantiyeleri de kapsam dahiline alacak şekilde genişletilmiştir. Ayrıca 2009 yılı içerisinde 
Kasktaş’ın Arabistan iştirakinde de ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemleri kurulmuş ve BSI tarafından sertifikalandırılmıştır. 
 
Kasktaş’ın 2010 yılında gerçekleştirdiği imalatlar ülkelere göre aşağıdadır: 
 
 Türkiye: Gebze – İSU Ataç İnşaat Atık Su Tesisi Projesi jet grout kolonu imalatı ile zemin 

iyileştirme, Zonguldak Çatalağzı Termik Santralı Su Alma Yapısı Projesi sahasında plastik betonlu 
geçirimsiz perde, jet grout kolonu ve fore kazık imalatları, Maslak – Acıbadem Hastanesi Metro 
Bağlantı Tüneli İksa İşleri Projesi sahasında fore kazık, zemin çivili püskürtme betonlu iksa 
imalatları, Adana Sani Bey (Yedigöze) Barajı Projesi sahasında temel altı fore kazık imalatı, Gölcük 
– Vehbi Koç Vakfı ve Ford Tevsii İnşaatı Projesi sahalarında fore kazık ve jet grout kolonu 
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imalatları, Biga – 2x600 MW Enerji Santralı Projesi sahasında denizden su alma yapısı için jet 
grout kolonlu ve ankrajlı iksa imalatı, Gemlik – Borusan Mannessmann Spiral Boru Tesisi İnşaatı 
Zemin Islah İşleri Projesi sahasında temel altı fore kazık ve jet grout kolonu imalatları, Gemlik – 
Bekirli Termik Santralı Projesi sahasında temel altı jet grout kolonu imalatı, Gemlik - Yeni İdari Bina 
Zemin İyileştirme İşleri Projesi sahasında temel altı jet grout kolonu imalatı, Eurostar ve Dervish 
Doğalgaz Çevrim Santralları Projesi sahalarında sondaj, CPT, MASW ve PS Logging işleri, Gemlik 
– Borusan Liman Onarım İşleri Projesi sahasında jet grout kolonu imalatı, İstanbul – Özdilek AVM 
Projesi sahasında fore kazık, kuyu perde, püskürtme beton, zemin çivisi, ankraj ile iksa imalatı ve 
İstanbul – Zorlu Levent Projesi sahasında mini kazık, püskürtme beton, zemin çivisi ile iksa imalatı; 
 

 Rusya Federasyonu: Tula Çimento Fabrikası Projesi sahasında fore kazık ve enjeksiyon imalatları, 
Yelninskaya Projesi sahasında diyafram duvar imalatı, White Gardens Projesi sahasında fore kazık 
imalatı, Tsvetnoy II Projesi sahasında kesişen kazık imalatı, Varonej II Projesi sahasında kesişen 
kazık imalatı, Vyborg Projesi sahasında fore kazık imalatı, Novorassiysk Projesi sahasında fore 
kazık imalatı ve Moskova – Plot 16 A/2 Projesi sahasında diyafram duvar imalatı; 

 

 Suudi Arabistan: Cidde Lamar Towers Projesi sahasında su pompajı ve kazı imalatları, Mekke 
Jabal Omar Projesi sahasında kalıcı ankraj ve kaya bulonu imalatları, Cidde Al Jawhara Tower 
Projesi sahasında su pompajı ve kazı imalatları, Mekke – Al Mashaaer Al Mugaddesah Metro 
Projesi sahasında kaya bulonu ve kaya ankrajı imalatları, Mekke – China Railway Projesi 
sahasında enjeksiyon imalatı, Cidde – Tahliyah Star Projesi sahasında fore kazık imalatı, Cidde – 
Al Khair Tower Projesi sahasında fore kazık imalatı ile Mekke – King Abdullah Haram 3rd Saudi 
Extension (Shamiah) Projesi sahasında kesişen kazık imalatı işlerini gerçekleştirmiştir.  

 

 

Yelninskaya Projesi - Rusya 
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Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bakım İşletme Sevk ve İdare A.Ş. 
 
Enka Teknik, 1981 yılında kuruluşundan günümüze kadar üstlenmiş olduğu anahtar teslimi endüstriyel 
projeleri; temel ve detay mühendislik, imalat, temin, inşaat, montaj, devreye alma ve işletme evrelerinin 
tümünü kapsayan proje yönetimi ile müşterilerinin memnuniyetini sağlayarak tamamlamıştır. 
 
Enka Teknik, proje yönetimi konusundaki uzman ekibiyle, teknik danışmanlık, yedek parça temini, 
işletme yönetimi ve bakım hizmetlerini de üstlenerek anahtar teslimi projelerde öncelikli çözüm ortağı 
olarak tercih edilmektedir. Enka Teknik, malzeme taşıma ve depolama sistemleri, yardımcı tesisler, su 
arıtma ve çevre mühendisliği, altyapı ve inşaat, elektrik, kontrol sistemleri ve enstrümantasyon 
mühendisliği alanlarında Türkiye, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde ana müteahhit veya 
konsorsiyum ortağı olarak yatırımcılara hizmet vermekte olup, çalışmalarında ISO 9001:2008 Kalite 
Yönetim Sistemi’ni uygulayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı ana ilke edinmiştir. 
 
Enka Teknik’te; merkez ofiste 58, Tripoli ofisi ve tüm şantiyelerde de 335 kişi çalışmaktadır. 
 
Türkiye’de 2004 yılı içinde açılan Enka Teknik İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Şubesi 
faaliyetlerine devam etmektedir. 
 
Libya Elektrik İdaresi’nin (GECOL) açmış olduğu ihaleleri Fransız Sidem firması ile konsorsiyum ortağı 
olarak alan Enka Teknik; Zawia, Derna, Soussa ve Zuwara desalinasyon tesisleri projeleri ve Zawia 
İçme Suyu Boru Hattı projelerini tamamlamıştır. 
 
Her beş projede de, Sidem, teknoloji ve ana ekipman tedarikçisi olarak; Enka Teknik ise genel tesis 
dizaynı, yardımcı tesisler detay mühendislik ve malzeme tedarikçisi, inşaat işleri, mekanik ve elektrik 
montaj işleri yüklenicisi olarak iş bölümü yapmıştır. Bu tesislerden Zawia Desalinasyon Tesisi 4x20.000 
metreküp/gün kapasiteli üniteden; Soussa, Derna ve Zuwara desalinasyon tesisleri ise 2x20.000 
metreküp/gün kapasiteli desalinasyon ünitelerinden oluşmaktadır. Zawia İçme Suyu Boru Hattı Projesi 
ise Zawia Desalinasyon Tesisi’nde üretilen temiz suyun 125 kilometre uzunluğunda bir boru hattı, 11 
adet su depolama tankı ve boru hattı üzerindeki 4 pompa istasyonu ile yerleşim yerlerine dağıtımını 
sağlayacaktır. 
 

 

Derna Desalinasyon Tesisi - Libya 
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2010 yılı içinde Derna ve Soussa desalinasyon tesisleri başarı ile tamamlanmış olup, idarenin ticari 
üretimi fiilen başlamıştır. Zawia ve Zuwara desalinasyon tesislerinde de ilk içilebilir su üretimleri 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Zawia ve Zuwara desalinasyon tesisleri ile Zawia İçme Suyu Boru Hattı Projesi geçici kabul çalışmaları 
2011 yılı içinde tamamlanmak üzere devam etmektedir. 
 
Bu projelerin yanısıra Enka Teknik, yine Libya’da enerji santralı yapım projelerine devam etmektedir. Bu 
projelerden ilki olan Zwitina 2x285 MW Enerji Santralı, Bingazi bölgesindeki mevcut Zwitina Enerji 
Santralı’na toplam 570 MW ilave üretim kapasitesi sağlayacak olan ve basit çevrimde çalışan iki gaz 
türbin-jeneratör grubu ile bunlara ait yan tesislerden oluşan sistemin anahtar teslimi yapım işidir. Bu 
santralın türbin ve jeneratörleri ile ilgili tesislerin montajı ve devreye alınması tamamlanmıştır. 2010 
yılında ünitelerden biri şubat ayında, diğeri ise haziran ayında müşteriye teslim edilmiştir. Aynı tesisin 
ikincil yakıt olarak diesel yakıt kullanılarak çalıştırılması için gerekli olan Yakıt Temizleme Sistemi işi de 
ilave iş olarak alınmış olup, 2011 yılı içinde montaj ve devreye alınma çalışmalarının tamamlanması 
planlanmıştır. 
 

 

Zwitina Enerji Santralı – Libya 
 
Yeni proje olarak da, 2007 yılında sözleşmesi imzalanan ancak doğalgaz temininde yaşanan güçlükler 
nedeniyle yapımı ertelenen Sebha Basit Çevrim Gaz Türbinleri Enerji Santralı Projesi yeri ve yakıt 
özellikleri tadil edilerek ham petrol ile üretim yapabilecek şekilde, Obari 4x160 MW Gaz Türbini Projesi 
olarak revize edilerek sözleşmesi imzalanmıştır. Bu projenin Enka Teknik kapsamında olan mühendislik, 
malzeme temini, inşaat ve montaj işleri, devreye alma ve eğitim işleri toplamı 170 milyon Euro olup, 50 
kilometre ham petrol boru hattı yapımını da kapsamaktadır. 
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Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 
 
1974 yılında kurulan Titaş, 37 yıllık tecrübesiyle günümüzün modern iş makineleri teknolojisini 
bütünleştirerek taahhüt ettiği her türlü işi, sahip olduğu çağdaş ve güçlü makine parkı ve oluşturduğu 
takım ruhuyla, üstün kalite sergileyerek tamamlamaya devam etmektedir. 
 
Toprak işlerindeki kapasitesini yıllık 15 milyon metreküp üzerine çıkaran Titaş, büyük kentlerin su 
dağıtım ve konut atık su ağlarının yanısıra üniversite kampüsü, toplu konut projeleri, çeşitli sanayi 
kuruluşlarının altyapı işlerini; enerji, haberleşme, doğalgaz, ısıtma-soğutma ağlarını; otoyol projelerinin 
drenaj, kazı-dolgu ve ocak-konkasör işletilmesi işlerinin yapımını inşaat iş programları içinde başarıyla 
gerçekleştirmektedir.  
 

 

Morina-Merdare Otoyolu Projesi - Kosova 
 
Kosova’daki Morina-Merdare Otoyolu Projesi’ndeki çalışmalarımız 2010 yılında başlamıştır. Bechtel-
Enka Genel Ortaklığı (BEGP) taahhüdündeki 103 kilometrelik otoyolun 5,6 kilometrelik bölümünde 
bulunan yaklaşık 2,7 milyon metreküp kazı-dolgu işleriyle çeşitli büyüklükteki betonarme menfezlerin 
yapım işleri bu yıl içinde, programlara uygun şekilde, %90 oranında tamamlanmıştır. Kazı-dolgu işlerinin 
yürütüldüğü kısımlarda arazinin jeolojik yapısından dolayı, toplam kazının %85’inden fazlası patlatmalı 
kazı olarak gerçekleştirilmiştir. Kazılan malzeme seçilerek %90 oranında proje bünyesindeki dolgu 
işlerinde ve taş ocağı işlerinde kullanılmıştır. 
 
Titaş’ın 2010 yılı sonuna kadar yürüttüğü ve 2011 yılının ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanan bu işlerde 
150’ye yakın kişi çalışmış ve proje süresince sıfır kaza oranı gerçekleştirilmiştir. Titaş, mevcut makine 
parkını daha da yenileyerek uzman kadrosuyla birlikte projenin ilerleyen bölümlerinde, 2011 yılında da 
faaliyetlerini sürdürmeyi planlamaktadır.  
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Enet Proje Araştırma ve Müşavirlik A.Ş. 
 
1980 yılında kuruluşundan bu yana Enet, Enka’nın yurt içi ve yurt dışı projelerine dizayn ve mühendislik 
hizmetleri vermektedir. Enet ayrıca, devlet ve özel kurumlar nezdinde bağımsız müşavir firma olarak; 
endüstri kompleksleri, enerji tesisleri, ulaşım sistemlerine ait otoyollar, karayolları, demiryolları ve 
üzerindeki bakım-işletme tesisleri ile köprü, viyadük, tünel ve diğer sanat yapıları, askeri havaalanları, 
konut kompleksleri, eğitim ve sağlık tesisleri, kamu ve ticari binalar, su getirme, kanalizasyon ve arıtma 
tesisleri, hidrolik yapılar gibi çeşitli mühendislik alanlarında etüt ve proje hizmetleri gerçekleştirmektedir. 
Mühendislik hizmetleri kapsamında; planlama ve program izleme, ön ve uygulama projeleri, metraj, 
keşif, şartname hazırlama, inşaat kontrolü mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile harita ve zemin 
araştırma hizmetleri en yüksek kalitede yerine getirilmektedir. 
 
2010 yılında Enet tarafından gerçekleştirilen bazı hizmetler şunlardır: 
 
İstanbul Atatürk Havalimanı önündeki kavşakta kesintisiz ulaşımın sağlanması için Enet tarafından 
başarıyla proje ve mühendislik hizmetleri verilmiştir. Projesi 2009 yılında Enet tarafından bitirilen 
kavşağın inşaatı 2010 yılı mayıs ayında tamamlanmıştır. 
 

 

İstanbul Atatürk Havalimanı önündeki kavşak - Türkiye 
 
Enet, Enka’nın Balıkesir Wind Farm Projesi teklif hazırlama çalışmaları sırasında 35 kilometrelik yolların 
etüd edilmesi ve buna uygun olarak 57 adet rüzgâr türbin platformlarının yerleşimlerini projelendirip, yol 
kazı ve dolgu, yol üstyapısı ve kablo kanalları metrajlarının yapılması çalışmalarını başarıyla 
tamamlamıştır. 
 
Muskat Uluslararası Havaalanı Projesi için Enka’nın ihale teklif çalışması sürecinde; yol, otopark alanları 
ve sanat yapılarına ilişkin metraj çalışmaları, işveren idareden gelen taleplere uygun olarak revize edilip 
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tamamlanmıştır. Ayrıca, bu sürece hazırlık amacıyla, yollar, otoparklar, yol trafik işaretleri ve yağmur 
suyu drenajı konuları ile ilgili sunum dosyaları hazırlanmıştır. 
 
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel 
Müdürlüğü’ne ait Marmaray Projesi’nin “Contract CR3, Gebze-Halkalı Commuter Rail Upgrading: Civil & 
Electrical & Mechanical Systems” demiryolu yapım ihalesi için, Enka’nın ihale hazırlık çalışmaları 
kapsamında, ikisi mevcut banliyo hattı biri yeni şehirlerarası hat olan toplam üç hattın, Anadolu 
yakasında 43.850 metre, Avrupa yakasında 20.300 metre olmak üzere, toplam 64.150 metre için 
demiryolları ile yapılar, bakım tesisleri ve sahaların çizimleri ve bunlara ilişkin metraj hesapları Enet 
tarafından tamamlanmıştır.     
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BU SAYFA BİLEREK BOŞ BIRAKILMIŞTIR. 
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ENERJİ 
 
1970’lerde Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu’daki linyit kömürü rezervlerinin kullanılması yönündeki 
kararıyla birlikte, Enka enerji projelerinde yer almaya başlamış ve sırasıyla 1x150 MW Tunçbilek, 3x210 
MW Yatağan, 2x210 MW Yeniköy ve 3x210 MW Kemerköy termik enerji santrallarının çelik 
konstrüksiyonlarının üretimi ve santral inşaatlarında bulunmuştur. 
  
Bu projeler sayesinde elde edilen tecrübeyle birlikte Enka, anahtar teslimi enerji projelerinde 
konsorsiyum üyesi ya da ortak girişim partneri olarak faaliyet alanlarını genişletmiştir. İlk olarak 1.200 
MW Hamitabat ve 1.400 MW Bursa doğalgaz kombine çevrim santrallarının yapımında yer almış, 
ardından sırasıyla 3.854 MW Gebze, Adapazarı ve İzmir doğalgaz kombine çevrim santrallarını, 790 
MW Rijnmond (Hollanda) Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı’nı ve 4x360 MW Afşin Elbistan-B Termik 
Santralı’nı tamamlamıştır.  
 
Rusya - Yajva’da 400 MW’lık kombine çevrim santralının anahtar teslimi bazında mühendislik, ekipman 
satın alımları, inşaat, montaj ve devreye alma işlemlerini kapsayan kontratı 2008 yılında imzalanmış 
olup, proje 2011 yılında tamamlanacaktır.  
 
 
Gebze Elektrik Üretim Ltd. Şti. 
Adapazarı Elektrik Üretim Ltd. Şti. 
İzmir Elektrik Üretim Ltd. Şti. 
 
1997 yılında %40 oranında Enka ve %60 oranında InterGen katılımıyla kurulan InterGen-Enka ortaklığı, 
TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde ihale sonucunda Yap-İşlet 
modeli ile toplam 3.854 MW kurulu güç kapasiteli Gebze, Adapazarı ve İzmir doğalgaz kombine çevrim 
santrallarının kurulması ve işletilmesi hakkını kazanmıştır.  
 
Fonlaması %25 sermaye ve %75 proje finansmanı şeklinde gerçekleşen üç santralın toplam maliyeti  
2,04 milyar ABD Doları’dır. Bu çerçevede, yurt dışı finans kuruluşlarının projeler için taahhüt ettikleri 
toplam 1,53 milyar ABD Doları’nın dağılımı ise şöyledir: US Exim (ABD) 860 milyon ABD Doları, 
Hermes (Almanya) 185 milyon ABD Doları, OND (Belçika) 125 milyon ABD Doları, OPIC (ABD) 300 
milyon ABD Doları ve diğer bankalar 60 milyon ABD Doları. 
 
Çevre Bakanlığı’nın formatı doğrultusunda hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, bakanlığın 
onayını almıştır. Ayrıca, yabancı sermayenin katkısıyla finanse edilen bu santrallar için, kredi 
kuruluşlarınca istenen ve Dünya Bankası normlarına göre hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme 
(ÇED) Raporu da minimum değerlerde olması nedeniyle olumlu onay belgesine sahiptir. Bütün 
doğalgaz santralları gibi Gebze, Adapazarı ve İzmir santralları da hava kalitesini koruma, su kirliliği ve 
gürültü kontrol yönetmeliklerindeki minimum kriterlerin altında olmaları nedeniyle Türkiye’de örnek 
alınacak enerji yatırımlarıdır.  
 
Gebze, Adapazarı ve İzmir doğalgaz kombine çevrim santrallarının anahtar teslimi inşası Enka’nın %50 
payının olduğu Bechtel-Enka Müşterek Teşebbüs Ortaklığı’na verilmiştir. 2000 yılında başlanan 
projelerden Gebze ve Adapazarı santralları 2002 yılında, İzmir santralı ise 2003 yılında devreye 
alınmıştır. Santralların devreye girmesiyle Enka, ortağı InterGen ile birlikte Türkiye’nin en büyük özel 
sektör elektrik üreticisi konumuna gelmiştir. 
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Adapazarı ve Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Santralları - Türkiye 
 
Elektrik üretim şirketleri, BOTAŞ ile 20 yıl süreli Doğalgaz Satış Sözleşmesi ve TETAŞ ile yine 20 yıl 
süreli Elektrik Satış Anlaşması imzalamıştır. Bu sürelere proje geliştirme ve inşaat süreleri de dahil 
olduğundan, santralların devreye girmelerinden itibaren sözleşme süreleri 16 yıldır. Elektrik Satış 
Anlaşması çerçevesinde üretilerek TETAŞ’a satılmakta olan elektrik enerjisinin kilovat saat başına 
ortalama satış fiyatı 4,2 sent olarak belirlenmiştir. Bu, özel şirketler tarafından devlete satılan en ucuz 
elektriktir. Santrallarda kullanılan ileri teknoloji ve düşük finansman maliyeti sayesinde yatırım kalemi, 
yakıt kalemi, sabit işletme gideri kalemi ve değişken işletme gideri kaleminden oluşan enerji satış fiyatı 
bu seviyede oluşmuştur.  
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Yakıt kalemi eskalasyona tabi olup, doğalgazda meydana gelen değişiklikler fiyata aynı oranda 
yansıtılmakta, dolayısıyla da santrallar enerji üretiminde doğalgaz fiyat riski taşımamaktadır. 
 
Santralların kuruluşunda %40 oranında hisse sahibi olan Enka, ticari işletme döneminde ortağı 
InterGen’in sahip olduğu hisselerin tamamını satın alarak, enerji üretim şirketlerine ait hisselerin 
%100’üne sahip olmuştur.  
 
TEİAŞ tarafından hazırlanan çalışmaya göre, Türkiye’nin 2010 yılındaki elektrik enerjisi talebi yaklaşık 
210 milyar kilovat saat seviyesindedir. Buna göre, üretim kapasitesi 33 milyar kilovat saat olan 
santrallarımızın, Türkiye’nin elektrik enerjisi talebinin yaklaşık %16’sını karşılayabileceği görülmektedir. 
 

 

İzmir Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı - Türkiye 
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Enka Enerji Üretim A.Ş. 
 
Enka Enerji Üretim A.Ş. Türkiye’de artan enerji ihtiyacına cevap vermek için, yatırım imkânlarını 
araştırmak ve bu alanda yatırım yapmak üzere kurulmuştur.  
 
Bu doğrultuda İzmir ili Aliağa ilçesinde 800 MWm / 750 MWe kurulu gücünde ithal kömür yakıtlı enerji 
santralı kurulması planlanmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek üretim faaliyeti için de Haziran 2007’de 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na üretim lisansı başvurusu yapılmış ve 49 yıl süreyle üretim lisansı 
talep edilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda üretim 
lisansı verilmesi uygun bulunmuş ve 6 Mart 2008 tarihinde Enka Enerji adına üretim lisansı 
düzenlenmiştir. Söz konusu lisans kapsamında, santral için ihtiyaç duyulan arazilerin büyük bir kısmı 
satın alınarak imar planı tadilatları için başvuru yapılmıştır. Ayrıca, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
olumlu belgesi de 5 Mayıs 2010 tarihinde T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiştir. 
Halihazırda, lisans termin programında belirtilen takvim çerçevesinde gerekli izinlerin alınması için 
çalışmalar sürdürülmektedir. 
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GAYRİMENKUL 
 
Enka’nın Moskova’da sahip olduğu ofis alanı, otel ve alışveriş merkezlerinden elde ettiği kira geliri 2010 
yılında 372 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Enka, 2010 yılı sonu itibarıyla 330.000 metrekare 
kiralanabilir A sınıfı ofis alanına, 235 odalı otele ve 227.000 metrekare kiralanabilir perakende alanına 
sahiptir. 
 

 

Naberezhnaya Tower - Rusya 
 
Enka Invest  
 
Enka, Moskova’da gerçekleştirdiği gayrimenkul yatırımlarına 1995 yılından itibaren ortaksız olarak hız 
vermiştir. Bu kapsamda, 2010 yılı sonu itibarıyla toplam 234.800 metrekareye yakın net kiralanabilir 
alana sahip 12 adet bina bulunmaktadır. Paveletskaya Plaza A, B ve C blokları, Sretenka Kompleksi’ne 
ait 17, 19, 21 ve 23 no’lu binalar, Tsvetnoy Palazzo, Chapligina House ile Naberezhnaya Tower A, B ve 
C blokları olarak adlandırılarak devreye giren yeni binalar da dahil olmak üzere, çeşitli sektörlerde 
dünyanın önde gelen uluslararası şirketlerine ev sahipliği yapılmaktadır.  
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Paveletskaya İş Merkezi - Rusya 
 
Moskova şehir merkezinin batısında, Moscow City Projesi olarak adlandırılan ve 100 hektar alan 
üzerine kurulmakta olan toplam 2,5 milyon metrekarelik ofis, otel, alışveriş ve eğlence merkezlerinin yer 
alacağı bölgede, Enka’nın son yatırım projesi olarak 3 ofis binasından oluşan Naberezhnaya Tower adlı, 
Moskova’nın en prestijli iş merkezlerinden biri inşa edilmiştir. 17 katlı, yaklaşık 20.100 metrekare net 
kiralanabilir alanı bulunan A bloku 2004 yılının son çeyreğinde, 27 katlı ve yaklaşık 30.200 metrekare 
net kiralanabilir alanı bulunan B bloku ise 2005 yılının son çeyreğinde devreye girerek kiracılarının 
hizmetine sunulmuştur. 
 
Naberezhnaya Tower’ın üçüncü ve son fazını oluşturan 60 katlı C bloku, 168.000 metrekare brüt alanı 
olan ve 112.800 metrekare net kiralanabilir alanı bulunan gökdelenin inşası 2007 yılı sonunda 
tamamlanmıştır. Bu binanın da hizmete girmesiyle birlikte, Enka’nın ortaksız olarak sahip olduğu net 
kiralanabilir A sınıfı ofis alanı 234.800 metrekareye ulaşmıştır. Yüksek kapasiteli hizmetleri ve 
rahatlıklarıyla ön plana çıkan Naberezhnaya Tower, bir dizi seçkin ve modern bina yönetim sistemi 
bulundurmaktadır. En yeni teknoloji, ilham verici mimari ve yenilikçi dizayn baştan aşağı binayla 
bütünleşmiş durumdadır. 
 
Enka’nın yüksek kalite ofis binaları, alanlarında lider uluslararası ve Rus şirketler için vazgeçilmez bir 
seçim haline gelmiştir. Enka binalarının mevcut kiracıları arasında IBM, Renaissance Capital, KPMG, Eli 
Lilly, Linklaters, HSBC, LG, Oracle, UBS, Accenture, Nestle, General Electric, Citibank, KIT Finance, 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Servier, Novartis ve JP Morgan gibi itibarlı şirketler bulunmaktadır. 
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Kapitoliy-Vernadskovo Alışveriş Merkezi  - Rusya 
 
Enka TC 
 
Enka TC, Enka ve Migros’un %50-%50 eşit ortaklığıyla 1997 yılında, Rusya’da alışveriş merkezleri ve 
süpermarketler zinciri oluşturmak üzere, Moskova’da eski adıyla Ramenka olarak kurulmuş ve aynı yılın 
kasım ayında, toplam alanı 19.400 metrekare olan ve Enka tarafından inşa edilen ilk Ramstore 
hipermarket ve alışveriş merkezini Moskova’nın Kuntsevo bölgesinde hizmete açmıştır. Şirket, 1998 
yılında Rusya’daki ekonomik krize rağmen büyümesini devam ettirmiş ve ikinci hipermarket ve alışveriş 
merkezi olan Marina Rosha’yı hizmete açmıştır. Toplam 32.500 metrekare alana sahip olan Marina 
Rosha Alışveriş Merkezi Enka tarafından, yüksek kalite standartları gözetilerek kısa sürede inşa 
edilmiştir.  
 
Enka, daha sonra 1999’dan 2003 yılına kadar 23 mağaza daha açarak, 2003 sonunda mağaza sayısını 
25’e, alışveriş merkezi sayısını ise 6’ya çıkartmıştır. Şirket aynı sene Krasnoyarsk, Kazan ve Nizniy 
Novgorod şehirlerinde açılan mağazalarla Moskova dışındaki bölgelere açılmaya başlamıştır. Bunlardan 
bazılarının 2004 ile 2007 yılları arasında kapanmasına rağmen, mağaza sayısı arttırılarak 53’e, alışveriş 
merkezi sayısı ise 10’a çıkarılmıştır. Perakende sektöründe, sadece Moskova ve yakın çevresine 
odaklanma kararı alınmış olup, 2008 ve 2009 yıllarındaki market devirlerinin sonucunda bugün itibarıyla 
18 mağaza işletilmektedir.  
 
Şirket yatırımlarını kendi kaynaklarından, IFC (International Finance Corporation) veya bankalardan 
kredi kullanarak gerçekleştirmiştir. IFC’den 1998-2006 yılları arasında toplam 170,5 milyon ABD Doları 
kredi kullanılmış olup, 2008 yılında bu kredilerin kalan bakiyelerinin tümü kredi anlaşmalarında 
öngörülen sürelerden önce geri ödenmiştir.  
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Alışveriş merkezlerindeki mağazalar dışında, 2007 senesinde Vernadskovo kompleksi içindeki ofislerin 
kiraya verilmesi ile şirket ilk kez büyük çaplı ofis kiralamaya da başlamıştır.  
 
2007 senesinde Migros’tan %50’lik hissenin satın alınmasıyla, Enka şirketteki hisselerin tamamına 
sahip olmuş ve bunu takiben şirketin adını Enka TC olarak değiştirmiştir. Şirketin ana faaliyet konusu 
olarak kiralamaya odaklanması çerçevesinde, Moskova ve St. Petersburg’daki alışveriş merkezlerinde 
işletilen hipermarketlerin kiralık olarak Auchan’a devredilme kararı alınmıştır. Bu operasyonun 
tamamlanmasıyla Enka TC’nin kiralanabilir alanı 167.000 metrekareden 227.000 metrekareye çıkmıştır. 
Zaman içinde perakende işinden çıkarak tümüyle kiralama odaklı çalışması planlanmakta olan şirketin 
kira gelirleri 2010 yılında 118 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.  
 
Enka TC'nin sahibi oldugu ve Ramstore adı ile işlettiği alışveriş merkezleri, 2009 yılı içerisinde 
"Kapitoliy" ismi altında işletilmeye başlanmıştır. 2010 yılı ocak ayı itibarıyla süpermarketlerde kullanılan 
"Ramstore" markası "Citystore" olarak değiştirilmiştir. 
 
Enka TC'nin iki alışveriş merkezi Rusya Ticari Emlak Komitesi (CRE) tarafından verilen "En İyi Alışveriş 
Merkezi" ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Şöyle ki; St. Petersburg Kapitoliy Alışveriş Merkezi 2006 
yılında "St. Petersburg Şehri En İyi Alışveriş Merkezi", Moskova’daki Kapitoliy-Vernadskovo Alışveriş 
Merkezi ise 2007 yılında "En İyi Büyük Ölçekli Alışveriş Merkezi" ödüllerine layık görülmüşlerdir. Ayrıca 
Kapitoliy-Sevastopolsky Alışveriş Merkezi, 2010 yılında Moskova Belediyesi tarafından "Moskova 
Güney Batı İdari Bölgesi En Kullanışlı Alışveriş Merkezi" ödülü ile ödüllendirilmiştir.  
 

 

Kuntsevo Alışveriş Merkezi Dizaynı - Rusya 
 
Enka TC, 1997 senesinde hizmete açtığı Kuntsevo Alışveriş Merkezi’ni yenilemek üzere başladığı proje 
geliştirme faaliyetlerini tamamlamıştır. Bu projeyle toplam 19.400 metrekare alana sahip mevcut bina 
yıkılarak, yerine toplam bina alanı 235.000 metrekarelik modern bir kompleksin inşa edilmesi 
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öngörülmektedir. Yaklaşık 400 milyon ABD Doları yatırım öngörülen bu komplekste, 58.900 metrekare 
net kiralanabilir alanı olan alışveriş merkezi, 7.500 metrekare net kiralanabilir alanı olan ofis ve 16.550 
metrekare net satılabilir alanı olan rezidans binaları ile 1.943 araçlık yer altı otoparkının inşa edilmesi 
planlanmaktadır. İnşaat izni şehir otoritelerinden alınmış olup, inşaat çalışmalarına 2011 yılının ikinci 
çeyreğinde başlanacaktır. Ayrıca, Belyaevo Alışveriş Merkezi için mevcut 28.700 metrekare alanı 
yaklaşık 13.000 metrekare daha arttırmak üzere ve Vernadskovo Alışveriş Merkezi arazisinde çok 
fonksiyonlu proje geliştirmek üzere çalışmalar devam etmektedir. Bunlarla birlikte, Marino Rosha ve 
Kashirskaya alışveriş merkezlerinin yeniden geliştirilmesi için proje geliştirme çalışmalarına 
başlanılması planlanmaktadır. 
 

 

Riverside Towers - Rusya 
  
JSC Moskva Krasnye Holmy 
 
Aralarında Moskova Belediyesi’nin de bulunduğu Rus ortaklarla bir yatırım anlaşması imzalamış olan 
Enka, bu anlaşma doğrultusunda Moskova’nın merkezinde 49 yıllığına kiralanan 7 hektarlık bir arazide 
beş aşamadan oluşacak ve içinde ofis, ticaret, kültür ve spor yapıları barındıracak olan Rusya Kültür 
Merkezi’ni inşa etmek amacıyla Moskva Krasnye Holmy (MKH) unvanlı şirketi kurmuştur. 1995 yazında 
faaliyetlerine başlayan bu şirkette Enka’nın payı %56 olup, şirket bugüne kadar ofis, otel, konferans 
merkezi, sanat galerisi ve otopark binalarından oluşan 163.000 metrekare inşaat tamamlamıştır. 
Kompleks, Riverside Towers® adı altında, Moskova’nın merkezindeki en iyi ofis binaları 
komplekslerinden biri olarak tanınmakta ve dünyanın birçok uluslararası şirketini bünyesinde 
barındırmaktadır. 2005 yılında hizmete açılan 5 yıldızlı, 235 odalı otel binası, Swissôtel grubu tarafından 
“Swissôtel Krasnye Holmy” adı altında işletilmektir. Otuz dördüncü katta bulunan panoramik barı, 2008 
yılında dünyanın en gözde 10 barı arasına girmiştir. 2009 yılı sonu itibariyle yeni binalarının da devreye 
girmesiyle net kiralanabilir ofis alanı 63.000 metrekareye yükselmiştir. Bu binalardan bir tanesi olan ve 
Swissotel tarafından işletilen yeni konferans merkezi, kapılarını açar açmaz müşterileri tarafından büyük 
bir ilgiyle karşılanmıştır. 
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Şirket politikası olarak kurumsallaşmaya ağırlık veren bir yönetim izlenmekte, çekirdek Türk yönetici 
kadrosunun yanında kaliteli yerel eleman ve taşeron firmalar kullanılarak verimlilik ve kârlılık 
arttırılmaktadır. 
 
JSC Moskva Krasnye Holmy, otel ile birlikte 18’si Türk, toplam 541 eleman çalıştırmakta olup, ayrıca 
kendisine iş yapan taşeronları da yaklaşık 150 kadar eleman kullanmaktadır. Şirketin 2010 yılı cirosu 
yaklaşık 64 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 
 
 
JSC Mosenka 
 
Enka, 1991 yılında Rusya’daki iyi ilişkileri ve ülkenin istikrarlı gelişimine paralel olarak, Moskova’da Rus 
ortaklı ilk yatırım şirketi olan Mosenka’yı kurmuş ve ülkeyi batı kalitesinde hizmetle tanıştırmıştır. 
Moskova’da artan ofis alanı ihtiyacını karşılamak üzere kurulan ve Enka'nın %80 ortağı olduğu 
Mosenka, ofis geliştirme ve ofis alanı kiralaması faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bugüne kadar toplam 
inşaat alanı 46.536 metrekareyi ve toplam net kiralanabilir alanı 33.000 metrekareyi bulan 6 tarihi 
binanın rekonstrüksiyonu yapılıp modern ofis binaları haline getirilmiş ve tamamı kiraya verilmiştir. 
Mosenka’nın sayısı 70’i bulan kiracıları arasında Deutsche Bank, Lego, Pfizer, Thyssen Krupp, Air 
Liquide, Saipem, Roquette ve Allianz gibi uluslararası firmalar yer almaktadır.  
 
Taşeronlar hariç 62 kişilik kadrosu olan şirketin 2010 yılı cirosu yaklaşık 23 milyon ABD Doları olarak 
gerçekleşmiştir.  
 
 

 
 

 

Mosenka Ofis Binalarından Bazıları - Rusya 
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SANAYİ VE TİCARET 
 
2010 yılında sanayi ve ticaret faaliyetlerinden 533 milyon ABD Doları ciro elde edilmiştir. Ticaret 
kısmında en önemli katkıyı Enka Pazarlama sağlamakta olup, cirosu 289 milyon ABD Doları olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
 
Enka Pazarlama İhracat İthalat A.Ş. 
 
1972 yılında kurulan Enka Pazarlama, Hitachi ekskavatörleri ve Kawasaki lastik tekerlekli 
yükleyicilerinin satışı ve servisi ile girdiği iş makineleri pazarında, dünyanın güvenilir markalarının 
mümessilliğini yaparak faaliyette bulunmaktadır. İş makineleri, ağır taşıtlar ve endüstri ürünlerine 
odaklanan Enka Pazarlama, sayısı 109’u aşan bayisi, 4 bölge müdürlüğü ve 2 şubesi ile tüm Türkiye’ye 
hizmet vermekte ve tamamı TSE sertifikası ve ISO 9001:2008 kalite belgesine sahip 4 servis merkezi ile 
tüm kullanıcılarına satış sonrası hizmet desteği sunmaktadır. 
 
Tesisleşme yatırımlarına devam eden Enka Pazarlama, başta İstanbul Tuzla Merkez olmak üzere; 
İstanbul’da 15.200 metrekare arsa üzerinde 7.500 metrekare kapalı alanı, Ankara’da 12.000 metrekare 
arsa üzerinde 4.800 metrekare kapalı alanı, İzmir’de 13.450 metrekare arsa üzerinde 4.882 metrekare 
kapalı alanı ve Adana’da 8.400 metrekare arsa üzerinde 1.800 metrekare kapalı alanı bulunan kendi 
mülkü olan şubelerinde tüm ürünlerin satış ve satış sonrası hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır.  
 

 

Hitachi Zaxis 470 LCH Ekskavatör 
 
Enka Pazarlama, sahip olduğu teknik bilgi ve müşteri odaklı insan kaynağı ile Türkiye’nin bilinen 
kurumsal firması olması ve müşterilere kaliteli hizmetle ekonomik çözüm sunması, sürekli gelişen 
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teknolojileri takip etmesi ile vizyon ve misyon sahibi olmasından dolayı 2010 yılında ISO kalite belgesi 
almıştır.  
 
Enka Pazarlama iştiraki olarak kurulan Enka Finansal Kiralama A.Ş.’nin 2010 yılında yapmış olduğu ciro 
7 milyon ABD Doları seviyesindedir. Şirket tecrübeli kadrosu ile piyasa koşullarını yakından takip ederek 
Enka Pazarlama’nın tüm ürünleri için müşterilerine finansal kiralama yoluyla finansman olanakları 
sağlamaktadır.  
 
Enka Pazarlama’nın, dünyanın önde gelen üreticilerinin distribütörü olarak temsil ettiği ürünler ve 
markalar şunlardır: 
 
Makine Grubu: 

 Hitachi   : Hidrolik ekskavatörler, kaya kamyonları, paletli vinçler ve 
 lastik tekerlekli yükleyiciler 

 Kawasaki  : Lastik tekerlekli yükleyiciler ve dozerler 
 Mitsubishi  : Greyderler 
 Tadano, Tadano-Faun : Her türlü lastik tekerlekli mobil vinçler 
 D&A   : Hidrolik kırıcılar 
 MKB   : Hidrolik kırıcılar 
 Hammel   : Geri dönüşüm ekipmanları  
 Mewa   : Geri dönüşüm teknolojileri  
 Tana   : Kompaktörler 
 Yongmao  : Kule vinçleri  
 Bell   : Belden kırma kaya kamyonları  
 Hartl   : Mobil kırıcı ve elekler  

 
Kamyon ve Treyler Grubu:  

 Iveco   : Kamyonlar ve çekiciler 
 Schmitz  : Treylerler 
 FFB   : Silo ve tanker tipi treylerler 
 Cometto  : Ağır malzeme taşıma ekipmanları  

 
Endüstriyel Ürünler:  

 TCM-TAILIFT  : Forkliftler  
 FPT (Iveco Motors) : Deniz motorları, jeneratörler ve endüstriyel motorlar 
 Mitsubishi  : Deniz motorları, endüstriyel motorlar 
 HANSHIN  : Gemi makineleri  
 SDMO   : Jeneratörler ve aydınlatma sistemleri  
 NK-POWER  : Jeneratörler 

 
Tarım Makineleri:  

 CLAAS          : Biçerdöver, silaj makinesi, balya makinesi ve traktör  
 ARGO Tractors Spa    : McCormick marka traktörler 
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CLASS Biçerdöver 
 
 
2008 yılında başlayıp tüm dünyada etkisini gösteren ekonomik krizin etkileri 2010 yılında da devam 
etmiş olmasına rağmen, Enka Pazarlama cirosunu bir önceki yıla göre arttırmıştır. Bu krizi fırsata 
dönüştürmek amacıyla, yukarıda bahsi geçen dünyaca tanınmış tarım makineleri için distribütörlük 
anlaşmaları imzalanarak 2010 yılında hizmet vermek üzere faaliyete geçilmiştir.  
 
 
Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. 
 
Pimaş, 1963 yılında inşaat malzemeleri üretmek üzere kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana ürettiği 
tüm ürün gruplarında kalitenin sağlanmasında öncü olmuştur. Müşteri memnuniyetinin sağlanmasını 
esas almış ve yıllarca haksız rekabet ile savaşmıştır. Pimaş, deneyimli uzman kadrosuyla ülkemizde 
ürün standartlarının oluşturulmasında ve kamu yararına sunulmasında büyük hizmetlerde bulunmuş, 
tüm ürün gruplarında markalarıyla isim yapmış olan kurumsallaşmış bir firmadır. 
  
1982 yılında üretimine başladığı Türkiye’nin ilk PVC penceresi Pimapen, hem sektörün hem de PVC 
pencerenin adı haline gelmiştir. Pimaş yan sanayileri ve on binlerce insanın çalıştığı üretici ve satıcı 
bayilik ağı ile hızla büyümüş ve Pimapen adından kaynaklanan bir benzetme ile “PEN sektörü”nü 
yaratmıştır. Bugün “PEN sektörü” 100.000’den fazla insanın istihdam edildiği dev bir sektördür. Pimaş 
ayrıca, 2004 yılında DWT pencere ve kapı sistemleri, Pimaş Siding vinil dış cephe zemin kaplaması, 
Maestro PVC pencere ve kapı sistemleri, 2007 yılında Pimaş Camoda Camlama Sistemleri ve 2010 
yılında da Pimawood ahşap kompozit zemin kaplaması ürünlerinin üretimine başlamıştır. Pimawood 
ahşabın doğallığı ve plastiğin dayanım özelliğinin birleşmesinden meydana gelen, dış mekânların zemin 
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kaplamaları için tasarlanmış özel bir üründür. Yüzeyi kaydırmaz, çürümez, sudan ve nemden 
etkilenmez, bakım gerektirmez, kıymıklanmaz ve darbelere karşı dayanıklıdır. Geri dönüştürülebilen 
çevre dostu bir malzemedir. Hava koşullarının yarattığı olumsuzluklardan etkilenmeden estetik ve 
fonksiyonel dış mekânların tasarlanmasını sağlar. 
 
Türkiye’de 1.400’ün üzerinde satış noktası ile tüm yurda yayılmış bulunan Pimapen, Pimaş Siding, 
Pimaş Camoda, Pimawood, DWT ve Maestro bayileri, Pimaş’ın öngördüğü şartlarda üretim ve 
uygulamaları ile lider konumda olmanın sorumluluğunu taşımaktadırlar. Pimapen aynı zamanda yurt 
dışında 29 ülkede 600’ün üzerinde üretici bayisi ile hizmet vermektedir. 
 

 

 Enwinrus PVC Pencere Profili Fabrikası - Rusya 
 
Pimaş’ın Gebze’deki fabrikasında TSE, EN ve Alman DIN normlarında tüm testlerin gerçekleştirildiği ve 
Ar-Ge faaliyetlerini yürüttüğü çok modern bir laboratuvarı mevcuttur. Pimapen, sektörün TSE kalite 
belgesine sahip ilk markası olup, tasarım geliştirme, üretim, tesis ve servis içeren en kapsamlı ISO 9001 
(ABS Quality Evaluations), çevre yönetim belgesi ISO 14001 ve Rusya İnşaat Bakanlığı’nca verilen 
GOST-R belgelerinin de sahibidir. Alman Profil Üreticileri Kalite Birliği tarafından verilen RAL belgelerine 
sahip olan Pimapen, Avrupa Pencere Üreticileri Federasyonu’nun da üyesidir. Pimapen profilleri SKZ 
(Alman güney plastik merkezi) tarafından test edilmektedir. Ayrıca Pimapen’in ihracat faaliyetlerinde 
bulunduğu ülkelerde talep edilen kalite ve standartlara uygunluk belgeleri de bulunmaktadır. Pimapen’in 
sahip olduğu diğer kalite belgeleri ise şunlardır: Romanya Bayındırlık Bakanlığı İnşaat Ekonomi ve 
Araştırma Komisyonu tarafından verilen INCERC, Macaristan Standartlar Enstitüsü tarafından verilen 
EMI ve Ukrayna Teknik Standartları Enstitüsü tarafından verilen Standartlara Uygunluk Belgesi. 
 
Pimapen, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY’nin 
belgelendirdiği sektörünün ilk ve tek markasıdır. TURQUALITY, günümüzde uluslararası arenada yer 
almak isteyen şirketlere, daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü 
markalar yaratmak amacıyla kurulmuş bir destek platformudur.  
 
Üretiminin %10’unu ihraç eden Pimaş, ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştirdiği ülkelerde kalıcı 
olmak ve etkinliğini daha da artırmak amacıyla bu ülkelerde yatırım yapma kararı almıştır. Bu karar 
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doğrultusunda, Pimaş’ın sahibi bulunduğu Enwinrus şirketi Rusya’daki yatırımını 2007 yılında 
tamamlamıştır. 2007 yılı sonunda Rostov’da toplam 15 milyon ABD Doları tutarında yatırımla hayata 
geçen Enwinrus PVC pencere profili fabrikası şu anda yılda 10 bin tonluk üretim kapasitesine sahiptir.  
 
Kırk sekizinci yılını kutlayan Pimaş, 2010 yılı sonu itibarıyla 124’ü teknik ve idari olmak üzere toplam 
206 personel istihdam etmektedir. Şirketin 2010 yılı cirosu, yaklaşık 13 milyon ABD Doları ihracat olmak 
üzere toplam 87 milyon ABD Doları seviyesine yaklaşmıştır. 
 
 

 

 
 
Entaş Nakliyat ve Turizm A.Ş. 
 
1976 yılında kurulan Entaş, 1982 yılında IATA (International Air Transport Association) üyesi olmuştur. 
Şirket ASTA (American Society of Travel Agents) ile UFTAA (Universal Federation of Travel Agents 
Associations) üyeliğinin yanı sıra, yerel mesleki kuruluşlardan TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği) ile İSAD (İstanbul Seyahat Acenteleri Birliği) üyesidir. 
 
Üstün ve kaliteli servis anlayışıyla sektörde kalıcı bir yer edinmiş olan Entaş, yerli ve yabancı 
müşterilerinin ferdi ve grup ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kültürel ve iş amaçlı seyahat seçenekleri 
sunmaktadır. 
 
Misyonu; talepleri doğru algılamak, hizmet verilen alanlarda kaliteyi yükseltmek, dünyadaki gelişmeleri 
yakından takip ederek ülkemizde de uygulanmasını sağlamak, mesleğin ve sektörün gelişmesine katkı 
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sağlayacak çalışmalarda bulunmak ve en önemlisi, mutlak müşteri memnuniyeti yaratarak, sınırsız 
hizmet anlayışını ve kalıcı bir işbirliğini devam ettirmek olan Entaş, uluslararası rezervasyon 
sistemlerinde en son teknolojiyi temsil eden Amadeus, Galileo ve Troya sistemleri sayesinde 
müşterilerine dünya çapında uçak bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama, özel ya da iş seyahati ve tatil 
organizasyonları, rehberli ve rehbersiz şehir turları, transferler, özel uçak kiralama ve VIP hizmetleri, 
kongre, seminer, fuar, sempozyum organizasyonları, bayi toplantısı ve motivasyon gezisi 
organizasyonları, catering hizmetleri ile personel yemekleri, ödül törenleri, özel günler ve açılış gibi 
şirket içi organizasyonlar, sanatçı temini, teknik ekipman, süsleme, sahne tasarım hizmetleri, tekne 
gezisi organizasyonları, mavi yolculuk ve özel tren ve cruise paketleri, kültür, inanç, spor, sağlık, macera 
ve doğa turizmine yönelik özel paketler, eğitim ve dil okullarına yönelik özel programlar, kişi ve gruplara 
özel lüks paketler, vize hizmetleri ve seyahat sigortası hizmetleri sunmaktadır. 
 
Entaş, çağrı merkezi hizmetlerinin yanı sıra, kurumsal müşterilerinin istekleri doğrultusunda ayrıntılı 
satın alma raporları hazırlayabilmekte ve bu raporları yine müşterilerinin istediği dönemlerde otomatik 
olarak ilgili kişilere iletebilmektedir. Bu yolla tespit edilen satın alma eğilimi ve performansı, müşterileri 
tarafından hem “iç denetim” hem de “özel anlaşma” amacıyla kullanılmaktadır. 
 
Entaş, 10 yılı aşkın bir süredir, Türkiye’de en yüksek uçak bileti cirosuna sahip ilk 5 seyahat 
acentesinden biridir ve şubesiz, tek noktadan hizmet veren, Türkiye’nin en yüksek cirosuna sahip 
seyahat acentesi konumundadır.  
 
 
 

   
Hawker 900XP Tipi Jet Uçağı                                                                          Beechjet 400A Tipi Jet Uçağı  

 
 
Airenka Hava Taşımacılığı A.Ş. 
 
Airenka Hava Taşımacılığı A.Ş., Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 22 Nisan 2002 yürürlük tarihli ve  
2002-HT-04 numaralı İşletme Ruhsatı ile kurulmuş ve bu tarih itibarıyla iç ve dış hatlarda hava taksi 
işletmeciliği yapmaya yetkili kılınmıştır. 
 
Airenka Hava Taşımacılığı A.Ş., Raytheon Aircraft firmasınca 1997 yılında üretilmiş olan bir adet 
Beechjet 400A tipi ve 2009 yılında üretilmiş olan bir adet Hawker 900XP tipi son sistem uçuş 
teknolojisine sahip jet uçakları ile hizmet vermektedir. Şirketin uçuş ekibi uluslararası havacılık 
kurallarına uygun, eğitimlerini düzenli olarak ABD’de devam ettiren, deneyimli bir kadrodan 
oluşmaktadır. Şirket, 2009 yılında 3 kıtada yer alan 90 şehre gerçekleştirdiği muhtelif uçuşlarla toplam 
700 saat uçuş gerçekleştirmiştir. 
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SOSYAL FAALİYETLER 
 
 
Enka Vakfı 
 
1983 yılında kurulan Enka Vakfı'nın fikri temelinde, kültürümüzdeki vakıf geleneğine sahip çıkarak, 
uygarlığın yapı taşları niteliğindeki kavramları bugün de sürdürme ideali bulunmaktadır. Bu doğrultuda, 
Türk gençliğini çağdaş spor düzeyine eriştirmek, eğitimi ve sosyal yapıyı güçlendirmek vakfın doğal 
misyonunu oluşturmaktadır. Sadi Gülçelik Spor Sitesi, bu misyondan hareketle 1983 yılında İstanbul 
İstinye sırtlarında 120 dönüm arazi üzerine kurulmuştur.  
 
Enka Vakfı çatısı altında, Enka Spor Kulübü, ardından 1996 yılında faaliyete geçen Enka Okulları 
İstinye, 1999 depreminden hemen sonra faaliyete geçen Enka Okulları Adapazarı ve 2008 yılında 
faaliyete geçen Özel Enka Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Gebze ile Enka Kültür Sanat birimleri 
bulunmaktadır. Tüm birimler ve mensupları, bu birikimin sunduğu olanakları toplumun geniş kesimlerine 
yaymak ve paylaşmak için çalışmaktadır. 
 
 
Enka Spor Kulübü 
 
Enka Spor Kulübü, 2010 yılı itibarıyla faaliyet göstermekte olduğu spor branşlarında 820 lisanslı sporcu 
ve branşlarında uzman 60 antrenörü ile bu tesislerde ulusal ve uluslararası müsabakalara 
hazırlanmakta ve bu müsabakalarda yer almaktadırlar. Atletizmde 264, yüzmede 264, teniste 113, 
sutopunda 63, voleybolda 42, basketbolda 26, kayak-snowboardda 34, triatlonda 11 ve senkronize 
yüzmede 3 aktif lisanslı sporcu ile hedefe odaklanmış olarak, her sezon yeni başarılar elde edilmektedir.  
 
Enka Spor Kulübü, Türk sporuna her yıl pek çok genç yetenek kazandırmaktadır. Enka Spor Kulübü 
başta spor okullarımız, Enka Okulları öğrencileri ve geniş bir çevreden gelen yetenekli gençlerden 
oluşan güçlü bir potansiyel sporcu kaynağına sahiptir. 
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Atletizm 
 
Atletizm branşında 43’ü milli, 264 aktif lisanslı sporcu ve 170’i yetiştirme aşamasında olmak üzere 
toplam 434 aktif sporcumuz bulunmaktadır. Enka Spor Kulübü her yıl altyapıda yetiştirmek üzere 
Sarıyer bölgesinden ve civarındaki okullardan binlerce çocuk arasından seçmeler yapmaktadır. Modern 
tesisleriyle atletizm branşında Türkiye’ye model olarak gösterilen kulübümüzde sadece İstanbul’dan 
değil yurdun her yerinden sporcular yetiştirilmektedir. 
 
Olimpiyatlarda 2 gümüş madalya kazanarak erişilmesi zor bir başarıya imza atan gururumuz Elvan, 
geçmişteki başarılarına bir yenisini ekleyerek Avrupa Şampiyonası’nda 1 Altın ve 1 Gümüş madalya 
kazandı. Şampiyonada Türkiye’nin 4 madalya kazandığı düşünülürse, bu başarının yarısı Elvan 
tarafından gerçekleştirilmiş demektir. Bir başka Avrupa madalyamız, Binnaz Uslu’nun Avrupa Kros 
Şampiyonası’nın büyükler kategorisinde kazandığı ikincilik ile geldi. Binnaz, gençler ve 23 yaş altı 
kategorilerinde kazandığı madalyalardan sonra büyükler kategorisinde de madalya kazanarak Avrupa 
kros şampiyonalarındaki madalyalarını üçledi. Yıldızı yükselen sprinterimiz İzzet Safer, 60 metre, 100 
metre ve 200 metre branşlarında Türkiye rekorlarını 8 kez yeniledi ve 200 metrede 21 saniyenin altında 
koşan ilk Türk sprinteri oldu. 2011 sezonuna rekor üstüne rekor kırarak başlayan genç yıldızımız Halit 
Kılıç, 2010 yılında da çok başarılıydı. 400 ve 800 metre branşlarında Dünya Gençler Şampiyonası’nda 
ülkemizi temsil eden sporcumuz, dünya 6’ncısı ve dünya 9’uncusu oldu. Sprinterlerimizden Meliz Redif; 
3 Temmuz’da bir ilki gerçekleştirdi ve 400 metrede 52,89 koşarak 23 yaş altı ve büyükler Türkiye 
Rekoru’nu kırarken aynı zamanda 53 saniyenin altında koşan ilk Türk bayan atleti oldu. Bir başka 
sprinterimiz Birsen Engin ise; sporcumuz Meliz Redif’e ait olan 400 metre Büyükler Rekoru’nu 52,82’ye 
taşıdı, 400 metre engellide de 56,15 koşarak Türkiye Rekoru’nu yeniledi ve bu derecesi ile 2012 
Olimpiyat barajını geçti. Bu arada 4x400 metre bayrak Bayan Milli Takımı’nın kulübümüz sporcularından 
kurulu olması ve bu sezon Türkiye Rekoru’nu iki kez yenileyerek Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi 
temsil etmesi de ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Ayrıca 4x100m Bayrak Erkek Milli Takımının 
neredeyse tamamını sporcularımız oluşturmaktadır ve bu takım Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi 
temsil eden ilk erkek takımı olmuştur. Sırıkla atlamada sezon içerisinde 3 kez Türkiye Rekoru’nu kıran 
sporcumuz Elmas Seda Fırtına, sezonu 3,60’lık rekor derecesi ile kapattı.  
 

 

4x400 Metre Bayrak Bayan Milli Takımı 
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Sırıkla atlamada diğer kızımız Buse Arıkazan da 3,40 metrelik derecesi ile Yıldızlar Salon Türkiye 
Rekoru’nun sahibi oldu. Balkanlar Yıldızlar Şampiyonası’nda uzun atlamada 1’inci olan Pınar Aday 6,07 
metre ile Yıldızlar Türkiye Rekoru’nu da kırmış oldu.  
 
2010 sezonunda sporcularımız tarafından yenilenen Türkiye Rekorları: 

 

 
 
Takım Sonuçları: 
Yıldız Erkekler    Türkiye Kros Ligi Şampiyonu  
Yıldız Bayanlar    Türkiye Yıldızlar Ligi İkincisi   
Genç Bayanlar   Türkiye Gençler Ligi İkincisi   
Genç Erkekler    Türkiye Gençler Ligi İkincisi 
Büyük Bayanlar    Türkiye Süper Lig Şampiyonu  
Büyük Erkekler   Türkiye Süper Lig Şampiyonu  

Adı - Soyadı Branş Derece Tarih Yarışmanın Adı ve Yeri Rekor
60m 6,87 02.02.2010 Indoor Classic Vienna / Viyana U23 Salon TR
60m 6,91 30.01.2010 Gençler-Büyükler Salon Şampiyonası / İzmir U23 Salon TR
100m 10,46 13.07.2010 Krka 2010 / Novo Mesto U23 TR
200m 21,03 19.06.2010 2'nci Avrupa Takımlar Şamp. 1'inci Lig / Macaristan Büyükler TR - U23 TR
200m 21,25 26.05.2010 New Star International Meeting / Bulgaristan U23 TR
200m 21,60 04.02.2010 Gugl Indoor Meeting / Linz U23 Salon TR
200m 21,75 02.02.2010 Indoor Classic Vienna / Viyana U23 Salon TR
Sırıkla Atlama 3,60m 12.05.2010 1'inci Lig Terfi Yarışmaları / Ankara Yıldızlar TR
Sırıkla Atlama 3,56m 08.05.2010 Yıldızlar Ligi Eleme / Mersin Yıldızlar TR
Sırıkla Atlama 3,55m 27.04.2010 Okullararası Atletizm Birinciliği / Ankara Yıldızlar TR
400m 52,82 14.08.2010 Süper Lig 2'nci Kademe / Ankara Büyükler TR
400m Engelli 56,15 28.08.2010 Süper Lig 3'üncü Kademe Final / Ankara Büyükler TR

Buse Arıkazan Sırıkla Atlama 3,40m 25.12.2010 Salon Rekor Deneme / İzmir Yıldızlar Salon TR
Pınar Aday Uzun Atlama 6,07m 07.08.2010 Balkan Yıldızlar Şampiyonası / Edirne Yıldızlar TR
Meliz Redif  400m 52,89 03.07.2010 İl Deneme Yarışmaları / Ankara Büyükler TR - U23 TR
Murat Külekçi  Gülle Atma 17,41m 11.12.2010 Salon Rekor Deneme / İzmir Gençler Salon TR
Yiğitcan Hekimoglu 100m 10,54 05.06.2010 Federasyon Deneme / Bursa Gençler TR
Ali Ekber Kayaş  300m 33,22 14.08.2010 Federasyon Deneme / Ankara Büyükler TR
Tuncay Örs 400m Engelli 50,13 05.06.2010 Süper Lig 1'inci Kademe / Bursa Büyükler TR
Merve Aydın 800m 2:05,60 15.05.2010 Üniversitelerarası Spor Oyunları / Denizli ÜSO Rekoru
Ekin Kılıç  Sırıkla Atlama 3,50m 15.05.2010 Üniversitelerarası Spor Oyunları / Denizli ÜSO Rekoru
Özge Gürler 
Birsen Engin 
Meliz Redif 
Pınar Saka
Özge Gürler 
Birsen Engin 
Meliz Redif
Pınar Saka 
Yigitcan Hekimoglu 
Sezayi Özkaya 
İzzet Safer 

4x100m 40,16 19.06.2010 2'nci Avrupa Takımlar Şamp. 1'inci Lig / Macaristan Büyükler TR

05.06.2010 Süper Lig 1'inci Kademe / Bursa Büyükler TR

4x400m 3:33,13 27.07.2010 20'nci Avrupa Atletizm Şampiyonası / Barcelona Büyükler TR

İzzet Safer 

Elmas Seda Fırtına

Birsen Engin  

4x400m 3:33,31
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Çağla Büyükakçay 

 
Tenis 
 
Tenis branşında 113 aktif lisanslı, 49’u yetiştirme aşamasında olmak üzere toplam 162 aktif sporcumuz 
bulunmaktadır.  
 
Bu yıl Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) düzenlediği yaş grubu turnuvaları (10, 12, 14, 16, 18 yaşlar 
ve büyükler) sonunda kulübümüz tenisçileri, teklerde 11 şampiyonluk, 12 finalistlik, 13 yarı finalistlik 
dereceleri elde etmişlerdir. Düzenlenen çiftler turnuvasında ise 16 şampiyonluk ve 18 finalistlik 
kazanılmıştır. 14, 16, 18 yaş ve büyükler kategorisinde 10 sporcumuz Milli Takımlarda yer almış, 
Deplasmanlı 1’inci Lig’de büyük bayan takımımız Türkiye İkincisi, büyük erkek takımımız ise Türkiye 
Üçüncüsü olmuştur.  
 
TTF’nin 2010 yılı sporcu klasmanında, Çağla Büyükakçay büyük bayanlarda birinci, Melis Sezer 18 yaş 
bayanlarda birinci ve Mert Adanalı 14 yaş erkeklerde birinci sırada yer almışlardır. Çağla Büyükakçay, 
Ukrayna ve İspanya’da gerçekleşen 25.000 ABD Dolar’lık turnuvada tek bayanlarda Şampiyon oldu. 
Ayrıca, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun oyuncu sıralamasında (WTA), 2010 yılını 191’inci sırada 
tamamladı. Kısa bir dönem de olsa WTA sıralamasında 187’nci sırada yer alarak Türkiye’de bayanlarda 
bir ilke imza attı.  
 
Melis Sezer Türk Tenis tarihinde ilk defa Wimbledon, Amerika ve Avustralya Open turnuvalarının Junior 
kategorilerine katıldı. Yükselen yıldızlarımızdan İpek Soylu iştirak ettiği Tennis Europe ve International 
Tennis Federation statüsündeki uluslararası turnuvalarda çiftlerde 4 şampiyonluk, teklerde 1 
şampiyonluk kazandı. Yaş grubunda ITF Junior sıralamasında hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek 1.500’lü 
sıralardan 500’lü sıralara yükseldi. 
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Kapalı Yüzme Salonumuzda Yarışma 
 
Yüzme 
 
2010 sezonunda yüzme branşında 264 aktif lisanslı sporcumuza ek olarak, altyapıda da 83 sporcumuz 
mevcuttur. 2010 yılında 11 yüzücümüz Yüzme Milli Takımı’na girmeye hak kazanmıştır.  
 
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbestte Altın, 1500 metre serbestte Bronz 
madalya kazanarak Türkiye yüzme tarihine geçen sporcumuz Ediz Yıldırımer, Speedo Amerika Ulusal 
Gençler Şampiyonası’nda 1500 metre serbestte 15:29,38 yüzerek hem Amerika Şampiyonu olmuş hem 
de kendi yaş grubunda Türkiye Rekoru’nu kırmış oldu. Tolga Ozan, Ömer Tara, Can Yılmaz, Barışan 
Fırıldak’tan kurulu 14 yaş 4x50 metre serbest bayrak takımımız ve Tolga Ozan, Can Yılmaz, Barışan 
Fırıldak, Şiyar Seyhanoğulları’ndan kurulu 14 yaş 4x50 metre karışık bayrak takımımız bu yaş grubunun 
Türkiye Rekoru’nu yenilediler. Yeşim Giresunlu bu yılı 3 adet Türkiye Rekoru ile kaparken Avrupa 
Yüzme Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etti. Yine klubümüzün rekortmen yüzücülerinden Merve Eroğlu 
da yılı rekorla kaparken Yeşim ile beraber Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda yer aldı. Ayrıca rekortmen 
sporcularımız arasına yeni bir yüzücümüz katıldı; 100 metre karışıkta 13 yaş Türkiye Rekoru’na imza 
atan Eyüp Taşpınar gelecek için ümit veren sporcularımızdan biri oldu.  
 
2010 Sezonunda Sporcularımız Tarafından Yenilenen Türkiye Rekorları: 

 

Adı Soyadı Branş Derece Havuz Yarışma Yaş
400m Serbest 04:21,89 50m Türkiye Kulüplerarası Açık Yaş Şampiyonası 17-18, 19+
1500m Serbest 16:35,39 50m Türkiye Uzun Kulvar Şampiyonası Baraj Geçme 17-18, 19+
1500m Serbest 17:12,34 50m 30'uncu Avrupa Yüzme Şampiyonası 17-18, 19+

Merve Eroğlu 1500m Serbest 17:25,10 50m Türkiye Uzun Kulvar Şampiyonası Baraj Geçme 15-16
800m Serbest 08:03,17 50m Avrupa Gençler Şampiyonası 17-18, 19+
1500m Serbest 15:29,38 50m Speedo Amerika Ulusal Gençler Şampiyonası 17-18, 19+
1500m Serbest 15:31,07 50m Avrupa Gençler Şampiyonası 17-18, 19+

Eyüp Taşpınar 100m Karışık 01:03,00 25m Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası 13 yaş
Tolga Ozan
Ömer Tara
Can Yılmaz
Barışan Fırıldak
Barışan Fırıldak
Şiyar Seyhanoğluları
Tolga Ozan
Can Yılmaz

14 yaş

01:54,964x50m Karışık 25m Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası 14 yaş

Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası

Yeşim Giresunlu

Ediz Yıldırımer

01:42,334x50m Serbest 25m
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Sutopu 
 
Yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerinde Şampiyon olan sutopu branşımız; Emre Talı, Sinan Nico 
Dağdeviren, Şan Berki Özkul, Rıdvan Pehlivan, Tugay Ergin, Yunus Orkun Koç, Hakan Gönçer ve 
Yağız Ekşioğlu’nun Avrupa Gençler Şampiyonası’nın eleme ve finallerinde Genç Milli Takımı’nda yer 
almalarıyla; Deniz Tolga Balta, Ruso Yakimoviç ve Aytaç Yeğin’in Avrupa Büyükler Şampiyonası’nın 
eleme ve finallerinde A Milli Takımı’nda yer almalarıyla Türk Milli Takımları’nın başarılarında etkin rol 
oynamışlardır. Sporcularımızın yer aldığı milli takımlarımız tarihi bir başarı elde ederek Avrupa 
10’uncusu olmuşlardır. 2010 yılında, 21 sporcumuz milli takımlarda yer almıştır. 
 

 

Sutopu Takımı 
 
Burs ve Ödüller 
 
2009-2010 döneminde yetenekli, derslerinde başarılı ve maddi desteğe gereksinimi olan 202 sporcuya 
burs verilmiştir. Ayrıca 2010 yılında, dört branşımızda başarılı olan 49 antrenör ve 173 sporcuya başarı 
ödülleri dağıtılmıştır. 
 
 
Yaz ve Kış Spor Okulları 
 
2010 yılında Yaz ve Kış Spor Okulları başarılı bir sezon geçirmiştir. Yüzme, tenis, basketbol, voleybol 
ve futbol branşlarında, tam ve yarım gün olmak üzere eğitim veren Yaz Spor Okulları’nda 1.254; hafta 
sonları yapılan Kış Spor Okulları’nda ise 1.673 öğrenci eğitim görmüştür. 
 
 
Sosyal Üye Etkinlikleri  
 
Fitness center, açık ve kapalı tenis kortları, kışın balonla kapatılabilen 50 metrelik açık ile 25 ve 33 
metrelik iki adet kapalı yüzme havuzu, çeşitli spor alanları, kapalı spor salonu, uluslararası sentetik 
atletizm pisti ve sağlık merkezimiz yaklaşık 8.577 yetişkin ve küçük üyemizin hizmetindedir. Kulüp 
lokalimiz, öncelikle sporcularımıza ve ayrıca üyelerimize, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet verecek biçimde 
yeniden yapılandırılmasının ardından faaliyetlerine devam etmektedir. 
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Enka Okulları 
 
Enka grubu tarafından, okullarımızda veya muhtelif üniversitelerde öğrenim gören 2,000’den fazla öğrenciye 
burs verilmektedir. 
 
Enka Okulları – İstanbul 
 
1994 yılında yapımına başlanan ve kısa sürede bitirilen Özel Enka Okulları; Anaokulu, İlköğretim Okulu 
ve Lise kısımlarında 1.200 öğrencisi ile eğitimini çağdaş yöntemlerle devam ettirmektedir.  
  
Enka Okulları'nın amacı; öğrencilerinin yeteneklerini sürekli olarak ve kapasitelerinin sonuna kadar 
geliştirmesi için hazırlamak, teşvik edilecek zihinsel ve davranışsal temelleri ortaya koymak, 
öğrencilerine, kökenleri ne olursa olsun, kendilerinin ya da başkalarının düşünce ve eylem özgürlüklerini 
besleyen zihinsel ve ahlâki alışkanlıkları aşılamak ve onları Türkiye'nin ya da geldikleri ülkelerin önde 
gelen birer yurttaşı haline getirmeye çalışmaktır. 
 
Yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi ve örnek okulu olması amacıyla kurulan ve Türk eğitim 
sistemindeki yerini alan, İstanbul Enka Okulları 36 yabancı ve 126 Türk olmak üzere 162 öğretmen ve 
akademik ile idari konularda faaliyet gösteren toplam 245 çalışanı ile bu hedefe ulaşma yolunda 
kararlılıkla çalışmaktadır. 
 
Türk gençliğini okul öncesi spora yönlendirmek ve iyi eğitilmiş sporcular yetiştirebilmek için spor 
sitesinin bulunduğu alan üzerinde kurulu Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise eğitimi için kullanım alanı 
18.000 metrekarelik her bakımdan örnek olan binalarda eğitime devam edilmektedir. 
 
Enka Okulları'nın misyon ve felsefesine uygunluğu nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programları 
ile tutarlılık içinde, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (PYP), 2006-2007 eğitim-öğretim yılından 
itibaren uygulanmaktadır. Lise seviyesinde ise 2005 yılı kasım ayında yetkisi alınan Uluslararası 
Bakalorya Diploma Programı (DP) uygulanmaktadır. 
 

 

Enka Okulları - İstanbul 
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Eğitim-öğretim programında akademik çalışmalar kadar, kulüp çalışmaları ile okul sonrası ve okul takım 
çalışmaları da önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmaların amacı, öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim 
becerilerini, sorumluluk, keşfetme ve kendine güven duygularını geliştirmek, kişisel beceri ve ilgilerini ön 
plana çıkarmak ve toplumdaki olanakları kısıtlı insanlara karşı duyarlılık ve sorumluluk gelişimine 
yardımcı olarak onları gerçek yaşama hazırlamaktır. Bu amaçlara ulaşmak üzere kurulan Model 
Birleşmiş Milletler, SEMEP (Güneydoğu Akdeniz Çevre ve Kültür Örgütü), Tiyatro, İngilizce Drama, 
Topluma Hizmet ve Uluslararası Bilinç Ağı gibi 20’nin üzerinde kulüpte yer alan öğrenciler, gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda Enka Okulları'nı en iyi şekilde temsil 
etmektedirler. 
 

 

Enka Okulları - İstanbul 
 
Eğitim teknolojileri ekipmanları ile donatılmış sınıfların yanısıra, tam donanımlı kimya ve fen 
laboratuvarları öğrencilerin hizmetindedir. Bütün öğretmenlerin kendilerine ait birer dizüstü bilgisayarı 
olup, eğitim-öğretim programı pek çok seviyede teknoloji ile desteklenmektedir.  
 
Öğrencilerin, basketbol, voleybol, futbol, tenis, yüzme, kayak, cimnastik ve binicilik dallarında ulusal ve 
uluslararası dereceleri ve rekorları bulunmaktadır. 2007 Dünya Liselerarası Tenis Şampiyonası’nda 
kazanılan dünya üçüncülüğü uluslararası başarılardan birisidir. 
 
Üniversiteye hazırlık süreci boyunca öğrencilerin çalışma alışkanlıkları, dershanelerdeki başarı ve 
devam durumları, kaygı ve motivasyon düzeyleri, okuldaki akademik gelişimleri ve hedefledikleri 
üniversite ve bölüm tercihleri sistemli olarak takip edilir. Üniversite tanıtım programı kapsamında 
düzenlenen üniversite gezileri ve okula gelen üniversite temsilcileriyle yapılan görüşmelerle öğrenciler 
farklı üniversite ortamlarını tanıma fırsatına sahip olurlar. Her yıl düzenlenen “Meslekler Günü” etkinliği 
ile öğrencilerimiz ilgi duydukları meslek grupları hakkında bilgi edinmektedirler ve uygulanan testler ve 
envanterlerle öğrencilerin ilgileri ve yetenekleri konusunda farkındalık kazanmaları ve uygun seçimler 
yapmaları hedeflenmektedir.  
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Okul, ilk lise mezunlarını 2008 yılında vermiştir. Mezunlar, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, 
Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi gibi yurt içi üniversitelerde ve Harvard, 
Stanford, Brown, Duke, John Hopkins, McGill, Imperial College gibi önde gelen yurt dışı üniversitelerde 
tercih ettikleri bölümlerde öğrenimlerini sürdürmektedirler. Ayrıca, 2010 yılında kurulan Enka Okulları 
Mezunlar Derneği bünyesinde mezunların çalışmaları devam etmektedir.  
 
 
Enka Okulları - Adapazarı 
 
17 Ağustos Marmara Depremi’nden hemen sonra, Sakarya Merkez Çamyolu Mahallesi'nde, 120 yatılı 
ve 120 gündüzlü olmak üzere 240 öğrenci kapasiteli Adapazarı Özel Enka Okulları kurulmuştur. 
İlköğretim okulu Eylül 1999’da kurularak, eğitim faaliyetlerine başlamış, lise ise Eylül 2002’de 
kurulmuştur. Ülkemizdeki eğitim sürecinde yabancı dille eğitimin önem kazanması ile birlikte, düz lise 
mevcut öğrencilerinin mezun edilmesinden sonra 2010 yılında kapatılmıştır. Buna paralel olarak yeni 
alınan öğrencilerin Temmuz 2007’de kurulan Özel Enka Anadolu Lisesi’ne kayıtları yapılmış olup, eğitim 
öğretime devam edilmektedir. Enka Okulları, IB Dünya Okulu olma yolunda Eylül 2008 itibarıyla 
anasınıfı ile 5'inci sınıf aralığında İlk Yıllar Programı (PYP) Aday Okul statüsünde çalışmalarına devam 
etmektedir. 
 

 

Enka Okulları - Adapazarı 
 
Adapazarı Özel Enka Okullarında, 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde ana sınıfından 12’inci sınıfa 
kadar toplam 594 öğrenci öğrenim görmekte olup, 80 öğretmen eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 
Önümüzdeki dört yıllık sürede, mağdur öğrenci müracaatlarının azalması nedeniyle ve fiziki ortamların 
daha rahat kullanılması amacıyla sınıf mevcutlarının ilköğretimde 20, lisede 25 öğrenci planlanarak 
toplam öğrenci sayının 610, öğretmen sayısının da 85 olması hedeflenmektedir. Adapazarı Okullarının 
arazisi içerisinde kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, atletizm pisti, 50 öğrenci kapasiteli 
yatakhane, dans salonu, tiyatro salonu, öğrenci ve öğretmenler için sosyal tesis, 31.000 adetten fazla 
kitabı bulunan kütüphaneler ve her branş için modern laboratuvarlar bulunmaktadır. Adapazarı Özel 
Enka Okullarında uygulanan eğitime, İstanbul Enka Okullarında olduğu gibi çağdaş biçimde devam 
edilmektedir. Vakıf Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda oluşturulan fondan okulun bütün 
gereksinimleri karşılanmaktadır. Adapazarı Özel Enka Okulları, 2008 yılında iktisadi işletmeye geçmiştir. 
Öğrencilerin %15’lik kısmı ücretli olarak okurken, %85’lik kısmı Enka Vakfı tarafından 
burslandırılmaktadır. Okullarımız, sürdürdüğü eğitim ve öğretim etkinlikleri ve çevre düzenlemeleriyle 
kentin en gözde okullarından biri haline gelmiştir. Önümüzdeki 5 yıllık planda okul binaları ve sosyal 
binalar yenilenerek, kampüs genelinin yenilenmesi planlanmaktadır. 
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Enka Okulları - Adapazarı 
 
Vakfın ve tüm Enka çalışanlarının ilgi odağı olan okullarımız, mevcut olanakları ile Adapazarı kentinin 
kültür, sanat ve spor merkezi olma yolunda önemli adımlar atmıştır. 
 
Okulumuz 2005 yılından bu yana lise mezunu vermektedir. Mezun olan öğrencilerimizin sosyal ve 
kültürel gelişimlerinin yanında akademik başarıları da üst seviyelerdedir. Mezunlarımızın tamamına 
yakını LYS sınavlarında başarılı olarak üniversitelere yerleşmekte olup, yabancı dil ve bilgisayar 
alanında da üst seviyede bilgi ve beceriye sahip olarak okullarımızdan ayrılmaktadırlar. 
 
Ayrıca okul şu anda, Microsoft IT Academy ve Medyasoft (Flash-Photoshop-Dreamweaver) halk eğitim 
merkezidir. Okulumuzda uzaktan eğitim sisteminin altyapısı tamamlanmış olup, öğrenci ve öğretmenler 
tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Alınan her sertifika uluslararası geçerliliktedir ve isteyen her 
öğrenci sistem mühendisliğine kadar yükselebilmektedir. Sertifikalı öğrenciler Türkiye’de 10’a yakın 
üniversitede bilgisayar derslerinden muaf tutulmaktadır. İlköğretimden başlayan bilgisayar eğitimleri lise 
son sınıfta sertifika sınavları ile son bulmaktadır. 
 
Kendilerini tüm alanlarda eksiksiz yetiştirmiş öğretmenlerimiz, öğrenci odaklı yaklaşımlarıyla, özgüveni 
ve kişiliği geliştiren, öğrencinin öğrenme isteğini ve arzusunu ön planda tutan eğitim anlayışlarıyla, 
58.444 metrekarelik kampüs alanı içerisinde modern eğitimlerine devam etmektedirler. 
 
 
Özel Enka Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi - Gebze 
 
2008 yılında geçici binada hizmete başlayan ve 2010 yılında kalıcı binasına taşınan Özel Enka Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi; endüstriyel otomasyon, makine teknolojileri ve kimya teknolojileri alanlarında, 
30 öğretmeni ve 200 öğrencisiyle eğitim ve öğretime devam etmektedir.  
 
Enka Teknik Okulları; piyasanın ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında en son teknolojiye sahip makine, 
cihaz donanımı ve çağdaş yöntemlerle eğitim vermek; öğrencilerimizin hem sosyal hem de kültürel 
ihtiyaçlarını karşılayarak, sorumluluk bilinci, mesleki etik, ahlâk değerleri ve duyarlılık aşılamak; 
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endüstriyel sektörlerin ve mesleki/teknik eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte 
bireyler yetiştirmek ve sanayide çalışan personele, meslek sahibi olmayan gençlere ve düz lise 
mezunlarına kurslar vererek Türk sanayine ve toplumsal bir problemin çözümüne katkıda bulunmak 
yönündeki amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. 
 
Vizyonumuz; okulumuzda "ENKA" ismine yakışır biçimde vereceğimiz eğitimle, kendi alanında 
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip yüklendiğimiz sorumluluğun farkında olarak, bizden sonraki kurumlara iyi 
bir örnek teşkil etmek, onlardan alacağımız güç ve destekle Avrupa’da ve dünyada mesleki/teknik eğitim 
alanında söz sahibi olmaktır. 
 
Özgün eğitim programı, teknik olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla Türkiye’de bir ilk olan 
projemizdeki 750 öğrenci kapasiteli okul binamız, İstanbul Makine İmalatçılar Sanayi Kooperatifi’nin 
tarafımıza hibe ettiği 30.750 metrekarelik yeşil alan içinde 15.000 metrekare kapalı alanda hizmet 
vermektedir. Binamızda 19 derslik, 5 laboratuvar, makine CNC, endüstriyel otomasyon ve kimya 
teknolojileri alanlarına ait toplam 16 atölye ve yemekhane bulunmaktadır. Spor salonumuz 2011 yılında 
tamamlanacaktır. Okul mekânları, donanımı ve eğitim programı, yurt dışında özellikle Almanya’da eğitim 
veren benzer kurumlar ile işbirliği içerisinde geliştirilmiştir. Kurulmuş olan bu karşılıklı ilişki, kardeş okul 
projesiyle güçlendirilmektedir.  
 

 

Özel Enka Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi- Gebze 
 
Kuruluş yönetmeliğiyle Türkiye’de ilk ve tek olan okulumuz her alanda öncü ve örnek olmaya devam 
etmektedir. Toplam kalite yarışmasında il üçüncüsü olan okulumuzda ISO çalışmaları da başlamış olup, 
2011 yılı Haziran ayında tamamlanacak ve akabinde akreditasyon çalışmaları başlatılacaktır. 
 
Okulumuzda eğitim alan öğrencilerimizin tamamı karşılıksız tam burslu olarak okumaktadır. Eğitim, 
servis ve yemek gibi hizmetlerin tamamı öğrencilere ücretsiz olarak sunulmaktadır. 
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Mesleki eğitimin yanı sıra, öğrencilerimizi kültürlü, işini benimseyen, mesleğini seven, özgüven sahibi ve 
gelişmeye açık bireyler olarak yaşama hazırlayacak sosyal programlar ve etkinlikler de okul projemizin 
önemli bir parçasıdır.  
 
Gündüzleri lise öğrencilerinin yararlandığı eğitim imkânlarından akşamları ve hafta sonları ise yetişkinler 
faydalanmaktadır. Yetişkin kurslarında, bireylerin mesleklerinde ilerlemeleri ya da yeni meslek 
edinmeleri sağlanmaktadır. Lisemizde halihazırda Mekatronik yetişkin eğitim kursu devam etmektedir. 

 
 
Enka Kültür Sanat 
 
22 yıldan bu yana, tüm yıla yayılan saygın ve seçkin bir programla sanatseverlerle buluşan Enka Kültür 
Sanat etkinlikleri, yaz aylarında 1.000 seyirci kapasiteli Enka Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu, kış ve 
bahar aylarında ise 600 seyirci kapasiteli Enka İbrahim Betil Oditoryumu'nda gerçekleştirilmektedir. Bu 
salonlar, 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’un sanat mekânları arasında da önemli bir yer almıştır. 
 
Etkinlikler Enka Grubu, Enka Vakfı, Enka Spor Kulübü çalışanları ve sporcuları ile Enka Okulları 
öğrencileri ve velilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütleri, dernekler, bursiyer öğrenciler gibi çok 
geniş bir kitleye ulaşmaktadır.  
 

 

Enka Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu 
 
Enka Kültür Sanat, profesyonel teknik donanımı, çağdaş tasarımlı sahne olanakları ile ulusal ve 
uluslararası arenada pek çok topluluğa ve sanatçıya ev sahipliği yapmaktadır. Yerli ve yabancı sanat 
kurumlarıyla da işbirliği yaparak pek çok farklı etkinliğin, Türk sanatseverlerle buluşmasına katkıda 
bulunmaktadır. 
 
Geleceğin sanatçılarını, mekânlarında seyirciyle buluşturmak üzere, gençlere destek olmak için projeler 
üreten Enka Kültür Sanat, 22’nci yılında; tüm yıl boyunca cazdan klasik müziğe, poptan etnik müziğe 
uzanan bir yelpazede gerçekleştirilen konserler, klasikten moderne bale ve dans gösterileri, tiyatro 
oyunları ve Enka Dr. Clinton Vickers Sanat Galerisi’ndeki farklı disiplinlerden sergilerle oluşan özenli bir 
programı, yaklaşık 14.000 sanatsevere sunmuştur. 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 
 
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı: 
 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde, ikisi Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere dört kişiden müteşekkil 
Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu komite, şirketin kurumsal yönetim politikaları için 
önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul 
görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki 
konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmekle görevlendirilmiştir. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu aşağıda hissedarlarımızın 
bilgisine sunulmuştur. 
 
 
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 
 
2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: 
 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde pay sahipleri ile ilişkileri sağlamak üzere 2002 yılında Yatırımcı 
İlişkileri Müdürlüğü ihdas edilmiştir.  
 
Dönem içerisinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler kısaca; mali tablolarla ilgili soruların 
cevaplandırılması, şirketin faaliyetleri, şirket genel kurullarına katılma koşulları, kamuya yapılan 
açıklamalar, sermaye artışları, yeni hisse senetleri verilmesi hakkında bilgilendirme ve şirket faaliyet 
raporlarının hazırlanması şeklinde özetlenebilir. Birime yapılan sayısız başvuru ve yatırımcılara verilen 
yanıtlar genellikle telefon aracılığıyla olmaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler birimine şirketimizin santral 
numaralarından kolaylıkla ulaşılabilmektedir. 
 
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı: 
 
Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak, internet ortamında 
(www.enka.com) şirket ile ilgili her türlü bilgi pay sahiplerinin görüşüne sunulmaktadır. Yatırımcı İlişkileri 
Birimi, bilgi talepleri için internet olanaklarını kullanmayı tercih eden pay sahiplerine yönlendirmelerde 
bulunmaktadır. internet olanaklarını kullanamayan pay sahipleri ise gerek faks gerekse posta yoluyla 
bilgilendirilmektedir.  
 
4. Genel Kurul Bilgileri: 
 
Ortaklarımızın Genel Kurul toplantılarına katılımı, hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar vasıtasıyla 
Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) temin edecekleri Genel Kurul Blokaj Mektubu karşılığında en geç 
toplantı tarihinden bir hafta önce şirketimiz merkezine başvurarak toplantıya giriş kartı almalarıyla 
gerçekleşmektedir. Genel Kurul toplantılarının yapılacağı tarih ve yer konularında ulusal çapta yayın 
yapan iki adet gazeteye ilan verilmekte ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla özel durum 
açıklamasıyla bildirilmekte ve internet sitemiz aracılığıyla duyurulmaktadır. Genel Kurul’a ilişkin toplantı 
tutanakları SPK’nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma 
Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmekte, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmektedir. 
Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır.  
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Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli kararların Genel Kurul 
tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur. Şirketimizin yapısı itibarıyla bu tarz 
kararların Genel Kurul yetkisine bırakılması, bir mali yıl içerisinde çok sayıda Genel Kurul yapılması 
sonucunu doğuracaktır. Bu tür kararların Yönetim Kurulu yetkisinde olması işlerin aksamadan 
yönetilmesi için zorunludur. 
 

2010 Yılı Genel Kurulları: 
 

 Genel Kurul’un 
Toplantı Türü OLAĞAN 
Toplantı Günü 22 Nisan 2010 
Katılım Oranı %84 
Menfaat Sahiplerinin Katılımı EVET 
Medyanın Katılımı YOK 
Pay Sahiplerinin soru sorma hakkı kullanıldı mı? EVET 
Bu sorulara cevap verildi mi? EVET 
Pay Sahipleri öneride bulundu mu? HAYIR 
Önerinin Sonucu - 

 
2010 yılında Şirket Esas Sözleşmesi’nde sermaye arttırımı dışında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
22 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2009 Dağıtılabilir Dönem 
Kârı üzerinden hissedarlarımıza; 1 (bir) TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0800 TL brüt / 
0,0680 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %8,0, net %6,80 olmak üzere) toplam 144.000.000 
TL nakit temettü ile, birinci temettüden 200.000.000 TL ve ikinci temettüden 140.000.000 TL ve 
yedeklerden 60.000.000 TL ile toplamda 400.000.000 TL'lik %22,22 oranında bedelsiz sermaye artışı 
yapılmasına karar verilmiştir. Bu artırım ile şirket sermayesi 1.800.000.000 TL’den 2.200.000.000 TL’ye 
çıkarılmıştır. 
 
2010 yılı için Nisan 2011’de yapılacak Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulacak olan bağışlar Türk 
Lirası olarak aşağıda belirtilmiştir: 
 
Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 8.460.368,46 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 80,890,00 

Türk Eğitim Vakfı 6.140,00 

Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malülleri, Dul ve Yetimleri Eğitim ve Yardım Vakfı (TEYEV)  5.000,00 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı  1.000,00 

Toplam 8.553.398,46 
 
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları: 
 

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya 
vekillerinin her bir (A) grubu hisse senedi için 10, her bir (B) grubu hisse senedi için 1 oy hakkı vardır. 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin ortaklık yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir tüzel kişilik 
yoktur. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme olmayıp, birikimli oy kullanma 
hakkına yer verilmemektedir. Dönem sonu itibarıyla her bir gruba ilişkin ve beheri 1 Kuruş (1 Kr) 
nominal değere sahip hisse senedi adedi aşağıda belirtilmiştir: 
 

A Grubu 1.167 adet 
B Grubu 219.999.998.833 adet 
TOPLAM 220.000.000.000 adet 
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6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:  
 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin kâr dağıtım politikası aşağıdadır: 
 
Ana Sözleşmenin 36’ncı maddesi uyarınca Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'ndan,  
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği oranda 1’inci Temettü ayrılır. (Yıl içinde yapılan bağışlar 

Genel Kurul'un bilgisine sunularak 1’inci Temettünün hesaplanmasına esas teşkil eden Net 
Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahına ilave edilir.) 

2. Kalanın %5'i oranındaki miktarı Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Kurucu İntifa Senedi sahiplerine. 
3. Kalan kârın %2,5 oranındaki miktarı Enka Holding İntifa Senedi sahiplerine payları oranında ödenir. 
4. Kalan kârın %1 oranındaki miktarı Yönetim Kurulu üyelerine eşit paylara bölünerek ödenir. 
5. Kalanın maksimum %2,5 kadar kısmı memur ve müstahdemlere Genel Kurul kararı ile ödenir. 
6. Kalandan 2’nci Tertip kâr payının dağıtılıp dağıtılmaması ve oranı Genel Kurul'da bulunan mevcut 

ortakların oylaması sonucu çoğunlukla belirlenir.  
 
Yönetim Kurulu, şirketin o yılki performansını, ekonomik şartları, sonuçlanan projeleri, yatırımları ve 
şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar. 
 
Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı 
ulusal yayın yapan iki gazeteye verilen ilanlarla, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen 
özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur. 
 
Yukarıda yer alan kâr dağıtım politikası şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde yer aldığından pay sahiplerinin 
bilgisi dahilindedir. Kâr dağıtımı, Kâr Dağıtım Politikası’nda belirlendiği üzere Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerinin öngördüğü sürede gerçekleştirilmektedir. Kâr dağıtımında bugüne kadar herhangi bir 
gecikme yaşanmamıştır. 
  
7. Payların Devri:  
 
Şirket Ana Sözleşmesi'nde hisse senetlerinin devriyle ilgili 8’inci maddede, pay senetleri Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine uyularak serbestçe devredilebilir, hükmü konmuştur. Pay devirlerinde Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na tam uyum söz konusudur. 
 
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 
  
8. Şirket Bilgilendirme Politikası:  
 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. yurt içinde ve yurt dışında mühendislik, inşaat ve müteahhitlik hizmetleri 
sunan Türkiye'nin uluslararası üne sahip en büyük inşaat şirketidir. Uluslararası rekabet koşullarında, bir 
kurumsal yönetim ilkesi olan kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık konusunda ticari sır mahiyetinde olan 
ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgileri de dikkate alarak mevzuatın öngördüğü tüm açıklamalar 
kamuya duyurulmaktadır. 
 
Bu kapsamda; 
1. Piyasa fiyatını ve yatırım kararlarını etkileyebilecek her tür özel durum açıklaması mevzuatın 

öngördüğü sürelerde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya iletilir. 
2. Özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanana kadar 

şirketin İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde bulunmayan kişilerle bu özel duruma ilişkin bilgi 
paylaşımı yapılmaz. 
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3. Özel durum açıklamasının yapıldığı gün veya en geç bir sonraki işgünü ilgili açıklama şirket internet 
sitesinde ilan edilir ve bu açıklama en az beş yıl süreyle internet sitesinde tutulur. 

4. İlgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla 
iletilen finansal raporlar, kamuya iletildikten sonra şirket internet sitesinde ilan edilir. 

5. Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin 
takibi, medya takip sistemiyle, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından günlük olarak takip edilmektedir.  

6. Basın-yayın organlarında çıkan ve açıklama yapma yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentiler 
için şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmaz. 

7. Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın 
toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara küçük yatırımcıların ulaşımı için şirket internet sitesi 
kullanılır.  

8. Şirket internet sitesi pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde 
düzenlenmiş olup bu bilgiler periyodik olarak güncellenir. 
 

Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinde Kurumsal Yönetim Komitesi yetkili olup pay sahipleri 
ile ilişkilerden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur. 
 
9. Özel Durum Açıklamaları: 
 
Aşağıda, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu kanalıyla pay sahiplerine 
duyurduğu 2010 yılı özel durum açıklamaları kronolojik sırayla yer almaktadır. 
 
21.01.2010  
Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 
Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak ve denetimden sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda, şirketimizin 2010 yılına 
ilişikin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 
(member of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına karar vermişlerdir. 
 
29.01.2010  
Kosova otoyol projesi ile ilgili Şirketimiz hakkında basında çıkan haberlere ilişkin olarak, işveren idare ile görüşmelerimiz 
devam etmekte olup görüşmeler tamamlandığında bilgilendirme yapılacaktır.  
 
15.02.2010  
Yazımız ekinde sunulan 31.12.2009 dönemine ait, 217 no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde senelere 
sari inşaat ve onarma işleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir 
tablomuz 15 Şubat 2010 tarihinde İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi 
ekinde sunulmuştur. 
 
17.03.2010  
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I, No: 26 sayılı Tebliğ hükümleri gereğince hisse senetleri Borsada işlem gören 
ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi 
amacıyla 13.07.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurulan PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.’ye ait 
sahibi olduğumuz 900,000 TL nominal tutarlı hisse senediyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 54 
sayılı Tebliğ hükümlerine ilişkin açıklamamız aşağıdadır.  

11.01.2010 ile 17.03.2010 tarihleri arasında PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 3.68 ile 
3.84 fiyat aralığından 900,000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PİMAŞ PLASTİK 
İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17.03.2010 tarihi itibariyle % 82.26 seviyesine düşmüştür. 
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İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

 
 

İşlem 
Tarihi  

 
 

İşlemin 
Niteliği 

 
İşleme 
Konu 

Payların 
Nominal 

Tutarı 
(TL) 

 
 
 

İşlem 
Fiyatı 

(TL/Adet) 

İşlem 
Tutarı 
(TL) 

İşlemden 
Önce Sahip 

Olunan 
Payların 
Nominal 

Tutarı (TL) 

İşlemden 
Önce Sahip 

Olunan 
Payların 
Şirket 

Sermayesi 
İçindeki 
Payı (%) 

İşlem Sonrası 
Sahip Olunan 

Payların 
Nominal 

Tutarı (TL) 

İşlem 
Sonrası 
Sahip 

Olunan 
Payların 
Şirket 

Sermayesi 
İçindeki 
Payı (%) 

 
  

11.01.2010 Satım 30.000 3,74 112.200,00 15.707.172,47 87,26% 15.677.172,47 87,10% 
11.01.2010 Satım 25.000 3,76 94.000,00 15.677.172,47 87,10% 15.652.172,47 86,96% 
11.01.2010 Satım 55.000 3,78 207.900,00 15.652.172,47 86,96% 15.597.172,47 86,65% 
11.01.2010 Satım 15.281 3,80 58.067,80 15.597.172,47 86,65% 15.581.891,47 86,57% 
11.01.2010 Satım 5.000 3,82 19.100,00 15.581.891,47 86,57% 15.576.891,47 86,54% 
03.02.2010 Satım 20.844 3,70 77.122,80 15.576.891,47 86,54% 15.556.047,47 86,42% 
03.02.2010 Satım 51.660 3,72 192.175,20 15.556.047,47 86,42% 15.504.387,47 86,14% 
03.02.2010 Satım 16.496 3,74 61.695,04 15.504.387,47 86,14% 15.487.891,47 86,04% 
03.02.2010 Satım 20.000 3,76 75.200,00 15.487.891,47 86,04% 15.467.891,47 85,93% 
03.02.2010 Satım 32.946 3,78 124.535,88 15.467.891,47 85,93% 15.434.945,47 85,75% 
16.03.2010 Satım 39.162 3,68 144.116,16 15.434.945,47 85,75% 15.395.783,47 85,53% 
16.03.2010 Satım 230.000 3,70 851.000,00 15.395.783,47 85,53% 15.165.783,47 84,25% 
16.03.2010 Satım 20.000 3,72 74.400,00 15.165.783,47 84,25% 15.145.783,47 84,14% 
16.03.2010 Satım 20.000 3,74 74.800,00 15.145.783,47 84,14% 15.125.783,47 84,03% 
16.03.2010 Satım 38.667 3,76 145.387,92 15.125.783,47 84,03% 15.087.116,47 83,82% 
16.03.2010 Satım 62.171 3,78 235.006,38 15.087.116,47 83,82% 15.024.945,47 83,47% 
16.03.2010 Satım 25.000 3,80 95.000,00 15.024.945,47 83,47% 14.999.945,47 83,33% 
16.03.2010 Satım 40.000 3,82 152.800,00 14.999.945,47 83,33% 14.959.945,47 83,11% 
16.03.2010 Satım 20.000 3,84 76.800,00 14.959.945,47 83,11% 14.939.945,47 83,00% 
17.03.2010 Satım 4.219 3,80 16.032,20 14.939.945,47 83,00% 14.935.726,47 82,98% 
17.03.2010 Satım 30.000 3,82 114.600,00 14.935.726,47 82,98% 14.905.726,47 82,81% 
17.03.2010 Satım 98.554 3,84 378.447,36 14.905.726,47 82,81% 14.807.172,47 82,26% 

 
24.03.2010  
Yönetim Kurulu Üyelerimiz şirketimizin 2009 yılına ait faaliyetleri ve gündem maddelerini görüşmek üzere Adi ve İmtiyazlı 
Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 22.04.2010 tarihinde Perşembe günü saat 11.00’de Enka III. Binası 
Balmumcu-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmasına karar vermişlerdir.  
 
GÜNDEM  
1.  Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi,  
2.  Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi,  
3.  2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve 

görüşülmesi,  
4.  Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,  
5.  2009 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,  
6.  2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçiler’in ibrası,  
7.  Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,  
8.  Denetçiler’in seçimi,  
9.  Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler’in ücretlerinin tespiti,  
10.  2009 yılı Bilanço kârının dağıtımı hakkında karar alınması,  
11.  Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,  
12.  SPK’nın 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, 3’üncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpoteklerin 

toplam tutarının ortakların bilgisine sunulması,  
13.  Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 334’üncü ve 335’inci maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin 

verilmesi, 
14.  Dilek ve temenniler.  
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30.03.2010  
Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide 
mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları (İngilizce) tamamlanmış olup internet sitemiz www.enka.com adresinde 
yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. 
 
07.04.2010 
Yönetim Kurulu Üyeleri 7 Nisan 2010 tarihinde aldığı 787 sayılı karar ile, 2009 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi 
neticesinde, 1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009 döneminde oluşan net konsolide Kâr’dan; 
 
1.800.000.000 TL sermayeyi temsil eden Hisse senedi sahiplerine (Nakit) 144.000.000.- TL
1.800.000.000 TL sermayeyi temsil eden Hisse senedi sahiplerine (Bedelsiz) 400.000.000.- TL
İntifa senedi sahiplerine 12.220.127.- TL
Yönetim Kurulu Üyelerine 1.507.149.- TL

 
Nakit kâr payının 17 Mayıs 2010 tarihinden itibaren dağıtılması, bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi ve kanuni 
yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması için Genel Kurul’a teklifte 
bulunulmasına karar vermişlerdir. 
 

 
 
 

 
 

  1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 1,800,000,000                     
  2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 168,161,628                        

SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1,068,983,000                     542,146,630                        
4. Ödenecek Vergiler (-) (252,889,000)                      (8,530,815)                          
5. Net Dönem Kârı  ( = ) 816,094,000                        533,615,815                        
6. Geçmiş Yıllar Zararları  ( - ) -                                       -                                       
7. Birinci Tertip Yasal Yedek  ( - ) (26,680,791)                        (26,680,791)                        
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = ) 789,413,209                        506,935,024                        
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5,450,205                            

10. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 794,863,414                        
Ortaklara Birinci Temettü
               - Nakit 144,000,000                        
               - Bedelsiz 200,000,000                        
               - Toplam 344,000,000                        

12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü -                                       
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü 1,507,149                            
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 12,220,127                          
15. Ortaklara İkinci Temettü 140,000,000                        
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 6,772,728                            
17. Statü Yedekleri -                                       
18. Özel Yedekler -                                       
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 284,913,206                        2,435,021                            

Dağıtılması Öngörülen  Diğer Kaynaklar
               - Geçmiş Yıl Kârı
               - Olağanüstü Yedekler
               - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 
                  Dağıtlabilir Diğer Yedekler

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.  2009 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

11.

  Esas  sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

20.
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12.04.2010  
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I, No: 26 sayılı Tebliğ hükümleri gereğince hisse senetleri Borsada işlem gören 
ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi 
amacıyla 18.03.2010 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurulan PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.’ye ait 
sahibi olduğumuz 900.000 TL nominal tutarlı hisse senediyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 54 
sayılı Tebliğ hükümlerine ilişkin açıklamamız aşağıdadır.  

12.04.2010 tarihinde PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,46 ile 4,54 fiyat aralığından 
110.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. 
sermayesindeki paylarımız 12.04.2010 tarihi itibariyle %81,65 seviyesine düşmüştür.  

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

 
 
 

İşlem 
Tarihi 

 
 
 

İşlemin 
Niteliği 

 
İşleme 
Konu 

Payların 
Nominal 

Tutarı 
(TL) 

İşlem 
Fiyatı 

(TL/Adet) İşlem 
Tutarı  
(TL) 

İşlemden 
Önce Sahip 

Olunan 
Payların 
Nominal 

Tutarı (TL) 

İşlemden 
Önce Sahip 

Olunan 
Payların 
Şirket 

Sermayesi 
İçindeki 
Payı (%) 

İşlem Sonrası 
Sahip Olunan 

Payların 
Nominal 

Tutarı (TL) 

İşlem 
Sonrası 
Sahip 

Olunan 
Payların 
Şirket 

Sermayesi 
İçindeki 
Payı (%)      

12.04.2010 Satım 10.000 4,54 45.400 14.807.172,47 82,26% 14.797.172,47 82,21% 
12.04.2010 Satım 90.000 4,50 405.000 14.797.172,47 82,21% 14.707.172,47 81,71% 
12.04.2010 Satım 10.000 4,46 44.600 14.707.172,47 81,71% 14.697.172,47 81,65% 

 
 
12.04.2010  
Şirketimiz, Bechtel International, Inc. ile birlikte 12.04.2010 tarihinde Kosova’da Kosova Cumhuriyeti Devleti adına 
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ile Morine – Merdare Otoyolu inşaatına ilişkin anlaşma imzalamıştır. Toplam 117 
kilometre ve 569 milyon EUR tutarlı proje 2013 yılının ikinci yarısında tamamlanacaktır. 
 
22.04.2010  
22 Nisan 2010 tarihinde saat 11:00'da yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2009 Dağıtılabilir Dönem Kârı 
üzerinden hissedarlarımıza; 1 (bir) TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0800 TL brüt / 0,0680 TL net (çıkarılmış 
sermaye üzerinden brüt %8,0, net %6,80 olmak üzere) toplam 144.000.000 TL nakit temettü ile, birinci temettüden 

TUTARI (TL) ORAN                   
(%)

A 0.93                                   0.0800                    8.00                     
B 143,999,999.07                 0.0800                    8.00                     
TOPLAM 144,000,000.00                 

A 0.79                                   0.0680                    6.80                     
B 122,399,999.21                 0.0680                    6.80                     
TOPLAM 122,400,000.00                 

O RTAKLARA 
DAĞITILAN KÂR 
PAYI TUTARI ( TL )

               144,000,000    18.12

Ortaklarımıza bedelsiz 400.000.000.- TL (Sermayenin %  22,22'si) hisse senedi şeklinde temettü verilecektir.

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ  ( NAKİT )

GRUBU
TOPLAM TEMETTÜ 

TUTARI ( TL )

1 TL NO MİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET 
EDEN TEMETTÜ

BRÜT

NET

O RTAKLARA  DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR 
DÖ NEM KÂRINA O RANI (%)

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ 
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200.000.000 TL ve ikinci temettüden 140.000.000 TL ve yedeklerden 60.000.000 TL ile toplamda 400.000.000 TL'lik 
bedelsiz sermaye artışı (%22,22 oranında) yapılmasına karar verildi.  

 
 

 
 
 

  1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 1,800,000,000                     
  2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 168,161,628                        

SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1,068,983,000                     542,146,630                        
4. Ödenecek Vergiler (-) (252,889,000)                      (8,530,815)                          
5. Net Dönem Kârı  ( = ) 816,094,000                        533,615,815                        
6. Geçmiş Yıllar Zararları  ( - ) -                                       -                                       
7. Birinci Tertip Yasal Yedek  ( - ) (26,680,791)                        (26,680,791)                        
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = ) 789,413,209                        506,935,024                        
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5,450,205                            

10. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 794,863,414                        
Ortaklara Birinci Temettü
               - Nakit 144,000,000                        
               - Bedelsiz 200,000,000                        
               - Toplam 344,000,000                        

12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü -                                       
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü 1,507,149                            
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 12,220,127                          
15. Ortaklara İkinci Temettü 140,000,000                        
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 6,772,728                            
17. Statü Yedekleri -                                       
18. Özel Yedekler -                                       
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 284,913,206                        2,435,021                            

Dağıtılması Öngörülen  Diğer Kaynaklar
               - Geçmiş Yıl Kârı
               - Olağanüstü Yedekler
               - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 
                  Dağıtlabilir Diğer Yedekler

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.  2009 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

11.

  Esas  sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

20.

TUTARI (TL) ORAN                   
(%)

A 0.93                                   0.0800                    8.00                     
B 143,999,999.07                 0.0800                    8.00                     
TOPLAM 144,000,000.00                 

A 0.79                                   0.0680                    6.80                     
B 122,399,999.21                 0.0680                    6.80                     
TOPLAM 122,400,000.00                 

O RTAKLARA 
DAĞITILAN KÂR 
PAYI TUTARI ( TL )

               144,000,000    18.12

Ortaklarımıza bedelsiz 400.000.000.- TL (Sermayenin %  22,22'si) hisse senedi şeklinde temettü verilecektir.

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ  ( NAKİT )

GRUBU
TOPLAM TEMETTÜ 

TUTARI ( TL )

1 TL NO MİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET 
EDEN TEMETTÜ

BRÜT

NET

O RTAKLARA  DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR 
DÖ NEM KÂRINA O RANI (%)

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ 
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30.04.2010  
Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen adreste toplanarak, 22 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısı kararları neticesinde, Şirket sermayesinin 1.800.000.000.- (Bir milyar sekiz yüz milyon) Türk Lirası’ndan 
2.200.000.000.- (İki milyar iki yüz milyon) Türk Lirası’na çıkarılmasına, artırılacak 400.000.000.- (Dört yüz milyon) Türk 
Lirası’nın, yine aynı Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen 1’inci Temettü’den 200.000.000.-TL’sı ve 2’nci 
Temettü’den 140.000.000.-TL’sının sermayeye ilave edilmesine, yedeklerden karşılanacak olan 60.000.000.- TL’sının ise 
Özel Fonlardan 260.538,17 TL, Geçmiş Yıllar Kâr/Zarar Enflasyon Farkından 3.455.314,86 TL, Fevkalede İhtiyatlar 
Enflasyon Farkından 1.911.499,73 TL ve Fevkalede İhtiyatlardan 54.372.647,24 TL eklenmesi suretiyle karşılanmasına ve 
kayda alınma belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine oy çokluğuyla karar vermişlerdir.  
 
06.05.2010 
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2010 tarihli ve 
1892 sayılı kararı ile 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince; bağlı ortaklığımız Enka Enerji Üretim A.Ş.’nin “Isıl Gücü 1721 MWt 
(800 MWe) Aliağa Enerji Santralı” projesi hakkında “Çevresel Etki Değerlemesi Olumlu Kararı” verilmiştir. 
 
20.05.2010 
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapacağımız sermaye artış müracatı 30.04.2010 tarihinde kamuya duyurulmuştu. 18.05.2010 
tarih ve 14/401 sayı ile SPK tarafından Kurul Kaydına alınan sermaye artış işlemlerimiz 20.05.2010 tarih 30/401 numaralı 
SPK belgesi ile tamamlanmıştır. Şirket sermayesine eklenmek suretiyle Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar 
verilen bedelsiz sermaye artış işlemlerine 25 Mayıs 2010 tarihinden itibaren başlanacaktır. Bedelsiz pay dağıtımına ilişkin 
duyurumuz doğrultusunda 25 Mayıs 2010 tarihinde sermayemiz, 1.800.000.000.- TL'den % 22,22 nispetinde artarak 
2.200.000.000.- TL'ye çıkacaktır. 
 
24.05.2010 
22 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları neticesinde, Şirket sermayesinin 
1.800.000.000.- (Bir milyar sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 2.200.000.000.- (İki milyar iki yüz milyon) Türk Lirası'na 
çıkarılmasına karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapacağımız sermaye artış müracatı 30.04.2010 tarihinde 
kamuya duyurulmuş ve 18.05.2010 tarih ve 14/401 sayı ile SPK tarafından Kurul Kaydına alınan sermaye artış işlemlerimiz 
20.05.2010 tarih 30/401 numaralı SPK belgesi ile tamamlanmıştır. 
 
Artırılacak 400.000.000.-(Dört yüz milyon) Türk Lirası'nın, yine aynı Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına Karar 
verilen 1'inci Temettü'den 200.000.000.-TL'sı ve 2'nci temettüden 140.000.000.-TL'sının sermayeye ilave edilmesine, 
yedeklerden karşılanacak olan 60.000.000.- TL'nın ise Özel Fonlardan 260.538.17 TL, Geçmiş Yıllar Kâr/Zarar Enflasyon 
Farkından 3.455.314.86 TL, Fevkalede İhtiyatlar Enflasyon Farkından 1.911.499.73 TL ve Fevkalede İhtiyatlardan 
54.372.647.24 TL eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. 
 
Şirket sermayesine eklenmek suretiyle Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen bedelsiz sermaye artış 
işlemlerine 25 Mayıs 2010 tarihinden itibaren başlanacaktır. Bedelsiz pay dağıtımına ilişkin duyurumuz doğrultusunda 25 
Mayıs 2010 tarihinde sermayemiz, 1.800.000.000.- TL'den % 22,22 nispetinde artarak 2.200.000.000.- TL'ye çıkacaktır. 
 
12.08.2010 
Finansal Duran Varlık Edinilmesi: 
 
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 11.08.2010 
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Soli Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Her türlü motorlu ve/veya motorsuz deniz aracı tesisi ve 

malzemesi üretmek, gemi niteliği taşıyan ve/veya 
taşımayan, kullanılmış ve/veya yeni her türlü deniz aracı 
tesisi, bakım, onarım, tamir, test, montaj, barındırma, 
denize indirme işlerini yapmak. 

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 25.000.000 TL 
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Satın Alma 
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Eylül 2010 
Edinme Koşulları : Vadeli Alım 
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 5.000.000 TL 
Beher Payın Alış Fiyatı : 0,80 ABD Doları 
Toplam Tutar : 4.000.000 ABD Doları 
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Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %20 
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %20 
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık 
Toplam Oy Haklarına Oranı (%) 

 
: 

 
%20 

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son 
Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 

 
: 

 
%0,055 

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yoktur 
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır 
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu 
Yapılıp Yapılmayacağı 

 
: 

 
Hayır 

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Atako Uluslararası Taşımacılık Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti., 
Sedat Başak, Gabi Nakkaş, Şükrü Diyab, Emir Kaluti ve 
Antuvan Nakkaş 

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : İlişkili Değildir 
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Bilanço Analizi 
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Hayır 
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : İlişkili Taraf Değildir 
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : - 
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun 
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi 

 
: 

 
- 

 
EK AÇIKLAMALAR: 
Şirketimiz Yönetim Kurulu; Soli Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin toplam 25.000.000 adet hissesinin 
%20’sine tekabül eden 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal bedelli) hissenin 4.000.000 ABD Doları bedelle 
devralınmasına, söz konusu devri gerçekleştirmek için Soli Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortakları ile bir 
Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmasına ve Hisse Devir Sözleşmesi ve bununla ilgili tüm belgelerin hazırlanması, 
imzalanması, teatisi ve tadili kapsamında tüm işlemleri yapmak ve belgeleri imzalamak üzere Haluk Gerçek ve Fikret 
Güler’in yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar vermiştir.    
 
Finansal Duran Varlığın kalan %80'ine tekabül eden hisseler bağlı ortaklığımız Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. 
tarafından satın alınmaktadır. 
 
16.08.2010  
Yazımız ekinde sunulan 30.06.2010 dönemine ait, 217 no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde senelere 
sari inşaat ve onarma işleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir 
tablomuz 16 Ağustos 2010 tarihinde İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi 
ekinde sunulmuştur.  
 
15.09.2010  
Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 30.06.2010 ara hesap dönemine ait İngilizce 
konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine 
sunulmuştur.  
 
22.09.2010  
11.08.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve aynı tarihli özel durum açıklamımıza istinaden Soli Gemi İnşa Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.'nin %20 oranında hissesinin tarafımızdan, %80 oranında hissesinin bağlı ortaklığımız Çimtaş Çelik İmalat 
Montaj ve Tesisat A.Ş. tarafından alımına ilişkin olarak hisse devirleri 21.09.2010 tarihinde gerçekleşmiştir. 
 
 
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği: 
 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin internet adresi www.enka.com'dur ve bu sitede Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında sayılan bilgilerin tamamı bulunmakta ve periyodik 
olarak güncellenmektedir. 
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11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahiplerinin Açıklanması: 
 
31.12.2010 tarihi itibarıyla gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin listesi aşağıdadır: 

Hissedar Gerçek 
Ortaklık 

Gerçek Kişi      
Nihai Pay     

Oranı 
Açıklama 

Tara Holding A.Ş. %48.80 -   
Şarık Tara %0.80 %33.24 (Tara Holding'in %66,49’u + %0,80) 
Sinan Tara - %16.35 (Tara Holding'in %33,51’i) 
Vildan Gülçelik %7.99 %7.99   
Sevda Gülçelik %6.43 %6.43   
Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı %5.96 -   
Alternatif Aksesuar San. ve Tic. Ltd. Şti. %4.37 -   
Ayşe Verda Gülçelik %0.66 %5.02 (Alternatif Aksesuar'ın %99,90’ı + %0,66) 
Ali Gülçelik %4.72 %4.72   
Bilgi Gülçelik %4.35 %4.35   
Nurdan Gülçelik %1.60 %1.60   
Selim Gülçelik %1.55 %1.55   
Halka açık ve diğer %12.79 %18.76 (Halka açık %12,79 + Enka Vakfı + Diğer) 
Toplam %100.00 %100.00 

 
 
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:  
 
24.05.2010 tarihinde 2010/002 sayı ile hazırlanan İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde bulunan kişi 
ve kurumlar aşağıda belirtilmiştir: 
1. Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Sinan Tara 
2. Yönetim Kurulu Üyeleri: Haluk Gerçek (Başkan Vekilli ve Genel Müdür), Alp Doğuoğlu, Fikret Güler, 

Mustafa Gökhan Sağnaklar, Bekir Burak Özdoğan, Cemil Şan Gürdamar, Özger İnal ve Agah 
Mehmet Tara.  

3.  Diğer Çalışanlar: İlhan Gücüyener (Genel Müdür Yardımcısı), Mert Ergil (Muhasebe ve Mali İşler 
Müdürü) ve Sinan Yavuz Aktürk (Finansman Müdürü). 

4.  Hizmet Alınan Diğer Kişi ve Kurumlar: DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Bağımsız Denetleme 
Kuruluşu - Erişim dönem sonu: 08.04.2011) ve Kuzey YMM A.Ş. (Tam Tasdik Kuruluşu - Erişim 
dönem sonu: 31.03.2011)   

 
 
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 
 
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: 
 
Şirketimiz menfaat sahiplerini, kendilerini ve şirketi ilgilendiren hususlarda gerek ilan edilen duyurularla 
gerekse elektronik ortam kullanılarak haberdar etmektedir. 
 
İşe girişlerde çalışan ile şirket arasında akdedilen sözleşme ile personelin hakları, görev ve 
yükümlülükleri konusunda bilgi verilmektedir. 
 
Yurt içi şantiyelerinde, personel işleri ile idari ve sosyal işlerin yürütülme usulleri yönetmelik ile 
belirlenmiştir. Güncellenmesi durumunda ilgili kişiler bilgilendirilmektedir. 
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14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı: 
 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi diğer görevlerinin 
yanında menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda gerekli koordinasyonu yapmaktadır. 
 
15. İnsan Kaynakları Politikası: 
 
Enka, sunduğu hizmetlerinin şartnamelere ve sözleşmelere uygunluğunun ve etkinliğinin çalışanlarına 
bağlı olduğunun bilincinde olan bir kuruluş olarak, çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli 
çalışma ortamı ve kaynakları sağlamaktadır. 
 
Organizasyonun her kademesinde ‘iş esnekliği ve zenginleştirmesi’ sağlanarak faaliyetlerin nitelikli 
elemanlar tarafından etkin bir şekilde yönetilmesi güvence altına alınmaktadır. 
 
Enka'nın İnsan Kaynakları Politikası'nın temel kriterleri, 
• Şirketin “sıfır kaza” hedefine ulaşabilmesi, 
• Şirketin kalite hedeflerine ulaşabilmesi, 
• İşverene taahhüt edilen işin sözleşme ve şartnamelere uygun şekilde tamamlanması ve 
• Çalışanların başarı ve yaratıcılığa teşvik edilebilmesi olarak belirtilebilir. 
 
Enka personeli, Enka'da bulunduğu sürece elde etmiş olduğu, Enka'nın işleyiş yapısını ve teknik 
konulardaki gizli bilgileri açıklayamaz. Hiçbir şekilde kanuni bir yaptırım söz konusu olmadıkça hiçbir 
makam, kuruluş veya kişiye herhangi bir açıklamada bulunamaz. 
 
Şirketin tüm personeli elektronik ortamda Enka Portalı’nı kullanarak kalite el kitabına ulaşabilmekte ve 
bu konudaki düzenlemeler hakkında bilgi edinebilmektedir. 
 
16. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler: 
 
Enka, üstlendiği her projede, 
• Proje sırasında insana ve çevreye zarar vermemeye, 
• Görevlerini en üstün kalite standartlarında tamamlamaya, 
• İşverene taahhüt ettiği her işi öngörülen süreden önce bitirmeye, 
• İşveren ile uzun vadeli işbirliği kurmaya ve 
• İşverenin memnuniyetini ön planda tutmaya özen göstermektedir. 
 
Enka, hizmetlerinin doğal bir parçası olan tedarikçi ve alt yüklenicilerine karşı sorumluluklarını etkin 
şekilde yerine getirebilmek amacıyla, 
• güvenilir tedarikçi ya da alt yükleniciler ile uzun vadeli işbirliği kurmaya, 
•  sorumluluklarını yerine getiren güvenilir tedarikçi ya da alt yüklenicilere sözleşme kapsamındaki 

taahhütlerini yerine getirmeye azami seviyede özen göstermektedir. 
 
17. Sosyal Sorumluluk: 
 
Enka Spor, Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin sosyal sorumluluğunu ortaya 
koyduğu Türkiye'nin önde gelen platformlarından biri konumundadır. Enka Vakfı'nın yıl boyunca 
sürdürdüğü çalışmalar, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin yıllık faaliyet raporlarına eklenmekte ve bu 
bilgilere şirketin www.enka.com internet adresinden de erişilebilmektedir. 
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Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. çevreye duyarlı ve sorumlu davranışını sürdürmek için, fark gözetmeden 
çalıştığı her ülkede tüm elde edilebilir ve amaca uygun bilgiyi kullanarak, inşaat çalışmalarına etki 
edebilecek kirlilik riskini en aza indirmek için çalışır. 
 
İş geliştirme aşamasından başlayarak, teklif sunma, tasarım, şantiye kurulması, inşaat, şantiyenin 
kapatılması da dahil olmak üzere, tüm faaliyetler çevre boyutları ve etkileri dikkate alınarak yerine 
getirilir.  
 
Enka'nın üst yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi’ni işletmek için gerekli kişilere sorumluluk ve yetki 
vererek, tüm personelini çevre politikası ve hedefler hakkında bilinçlendirir ve gerekli tüm kaynakları 
sağlar.  
 
Enka çevreye ve doğal kaynakların ekonomik kullanımına gösterdiği özeni artırarak devam ettirmeyi 
planlamaktadır. Bu planı gerçekleştirmek amacıyla Çevre Yönetim Uygulama Programı’nı sürekli 
iyileştirme çabasını tüm personelin doğal davranışı haline getirmek, bu politikanın esasını 
oluşturmaktadır. 
 
Bu kapsamda; 
• Çalışılan ülkelerin tüm çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uyum sağlamak için gerekli 

hassasiyeti göstermek, 
• Doğal kaynakları ekonomik kullanmak ve israfı önlemek, 
• Atıkları kontrol altında tutarak, çevreye olan etkilerini azaltmak, 
• Acil durum risklerini azaltmak, 
• Tüm çalışanların çevre bilinçlerini artırmak ve 
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin gereklerini yerine getirmek ve gerekli kaynakları sağlamak 

temel hedeflerdir. 
 
Tüm çalışanlar, çevreyi korumak ve Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmak, uygulama aşamasında destek 
vermek, yardımcı olmak ve sürekli geliştirmekle sorumludur. 
 
Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır. 
 
 
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 
 
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler: 
 
Şirketimizin Yönetim Kurulu dokuz kişiden oluşmaktadır. Bağımsız üye bulunmamaktadır. 22 Nisan 
2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 1 yıl süreyle seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıda 
belirtilmiştir. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Sinan Tara 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Haluk Gerçek 
Yönetim Kurulu Üyesi Alp Doğuoğlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Güler 
Yönetim Kurulu Üyesi M. Gökhan Sağnaklar 
Yönetim Kurulu Üyesi B. Burak Özdoğan 
Yönetim Kurulu Üyesi C. Şan Gürdamar 
Yönetim Kurulu Üyesi Özger İnal 
Yönetim Kurulu Üyesi A. Mehmet Tara 
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19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri: 
 
Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri uluslararası düzeyde bir inşaat şirketinin yöneticilerinde olması gereken 
yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri uzun yıllar şirketin çeşitli kademelerinde görev almış olan, şirketin işleyiş tarzı, 
etik kuralları, prosedürleri ve kalite standartlarını eksiksiz uygulayabilen, bilgi ve beceri düzeyi yüksek 
kişiler arasından seçilmektedir. 
 
20. Şirketin Misyon, Vizyon ve Hedefleri: 
 
Misyonumuz: 
Üstlendiği görevleri insana ve çevreye zarar vermeden, süre ve kalite açısından üstün başarı ile 
tamamlayan, kendisiyle işbirliği aranılan, faaliyetleri sonucunda uygun kâr elde eden ve çalışanlarının, 
mensubu olmakla iftihar edebildikleri bir kuruluş olma niteliğimizi korurken, çalıştığımız ülke 
ekonomilerine katkımızı ve bu ekonomilerdeki payımızı devamlı olarak artırmaktır.  
 
Performans Hedeflerimiz: 
• Yeniliklere açık olmak, ileri teknolojileri kullanmak ve daima daha iyiyi aramak, 
• İş güvenliği ve çevre koruma konularında proaktif bir yönetim biçimiyle “sıfır kaza” politikamızı 

gerçekleştirmek, 
• Genç çalışanlarımızı yaratıcı, çalışkan ve dürüst elemanlar olarak kültürümüze uygun olarak 

yetiştirmek ve çalışanlarımızın kendine güvenen, iletişim kurabilen, yetki kullanabilen ve sorumluluk 
alabilen bireyler olarak çalışmalarını sağlamak, 

• Rekabet gücümüzü ve kârımızı, kendi yönetim ve teknik becerilerimizi mükemmelleştirmekte 
aramak. 
 
Hedeflerin Takibi ve Hedeflere Ulaşma: 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. olarak verilen hedeflerin harfiyen yerine getirilmesi, hatta işlerin 
planlanandan önce bitirilerek işverene teslim edilmesi konusundaki hassasiyetimizin bir yansıması 
olarak, hedefler çok yakından ve detaylı seviyede en üst düzeyde takip edilmektedir. Yönetim Kurulu 
üyeleri sorumlu oldukları ülkelerde gerçekleştirilen projelere ilişkin olarak hedefleri ve gerçekleşme 
derecelerini takip etmekte ve periyodik olarak Yönetim Kurulu'nda hedeflerden sapma varsa 
gerekçelerine, bunun projenin sonucunu etkileyip etkilemeyeceğine, yeni hedeflerin oluşturulup 
oluşturulmamasına ve varsa bu gecikmede sorumluluğu olan personel hakkında gerekli önlemlerin 
alınıp alınmaması konusunda karar almaktadır. 
 
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması: 
 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde, muhasebe, finansman ve nakit idaresinden sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi’ne bağlı olarak yapılandırılmış olan Mali Kontrol Birimi, projeleri ve grup şirketlerini 
periyodik olarak denetlemekte ve hedeflerden sapmaların yanında risk oluşturabilecek bütün faktörleri 
önceden yönetime raporlamakta ve gerekli çözüm önerilerini sunmaktadır.  
 
Şirketin iç kontrol sistemleri ve yapılanması, şirketin karşılaşabileceği tüm riskleri bertaraf edebilecek 
şekilde organize edilmiştir.  
 
Şirketin konsolide finansal tabloları, Mali Kontrol Birimi tarafından “Hyperion Financial Management 
System” yazılımı kullanılarak hazırlanmaktadır. Grup şirketleri ve şubeler kendi bünyelerinde 
hazırladıkları mali tabloları bu yazılım yardımıyla güvenli internet bağlantısı üzerinden merkeze 
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göndermektedirler. Finansal tablolar hem hazırlanma esnasında ilgili şube ya da şirketin kendi 
raporlama birimleri tarafından kontrol edilmekte, hem de merkeze transfer esnasında Hyperion sistemi 
içerisinde önceden defalarca test edilmiş olan onaylama aşamalarından geçmektedir. İlgili onaylama 
aşamalarını geçemeyen mali tablolar sisteme de aktarılamamaktadır. Merkezde toplanan finansal 
tablolar en son Mali Kontrol Birimi tarafından yeniden kontrolden geçirilmekte ve konsolidasyona dahil 
edilip konsolide mali tablolar hazırlanmaktadır. 
 
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları: 
 
Şirket ana sözleşmesine göre Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim 
Kurulu'na aittir. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından verilecek bütün belgelerin, akdedilecek tüm 
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin resmi başlığı altına konulmuş ve 
şirketi sirküler mucibi temsile yetkisi olan iki kişinin adının bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu her mali 
yılın başında toplanarak görev bölümü yapmakta, faaliyette bulunulan ülkeler itibarıyla yönetim ve temsil 
yetkilerini kurul üyelerine paylaştırmaktadırlar. 2010 yılında bu görev dağılımı aşağıdaki şekilde 
yapılmıştır: 
 
M. Sinan Tara  Yönetim Kurulu Başkanı, Yatırımlar (Moskova hariç) 
Haluk Gerçek  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür, Mühendislik ve Mimari 

Proje Ofisleri; Personel ve İnsan Kaynakları; Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği; 
Hukuk İşleri; Umman; Ukrayna; Elçilikler, Rusya ve Türkmenistan 

Alp Doğuoğlu Enerji Santralları ve Kalite Güvencesi 
Gökhan Sağnaklar Kazakistan; Sanayi ve Petrokimya Projeleri ve Makine İkmal 
Fikret Güler Muhasebe ve Finansman 
B. Burak Özdoğan Moskova Projeleri   
C. Şan Gürdamar Teklif Hazırlama ve İş Geliştirme; Türkiye ve Körfez Ülkeleri 
Özger İnal Otoyol Projeleri 
A. Mehmet Tara Moskova Proje ve Yatırımları   
 
23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları: 
 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 2010 yılı içerisinde 32 adet  toplantı yapmıştır. Toplantı 
gündemleri hakkında bizzat Genel Müdür sekreteryası toplantı öncesi Yönetim Kurulu üyelerini 
bilgilendirmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun aynı lokasyonda bulunması 
nedeniyle toplantı süreçleri dinamik olarak tamamlanmaktadır. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin halka 
açılma sürecinden başlayarak bugüne kadar Yönetim Kurulu üyeleri açısından farklı bir görüş öne 
sürülmemiştir. 
 
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı: 
 
22.04.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335 
no.lu maddelerinde işlem yapma yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir.  
 
25. Etik Kurallar: 
 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. çalışanları: 
• Genel ve mesleki ahlak kurallarından ödün vermezler. 
• Görevlerini ifa ederken dürüst, güvenilir, şeffaf ve kurum ilke ve stratejilerini benimseyerek hareket 

ederler. 
• İşverene, devlete, satıcılara (tedarikçilere), pay sahiplerine, taşeronlara, daima dürüst davranmaya 
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ve yaptıkları her işte kaliteyi ön planda tutmaya önem gösterirler. 
• Sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde işverenlerimiz, müşterilerimiz 

ve ortaklarımıza karşı her zaman yapıcı bir tutum içinde olurlar. 
• Çalışılan ülkelerde tüm çevre ve ilgili kanun ve yönetmeliklerine uyum sağlamak için gerekli 

hassasiyeti gösterirler. 
• Doğal kaynakları ekonomik kullanarak israfı önlerler. 
• Atıkları kontrol altında tutarak, çevreye olan etkilerini azaltırlar. 
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin gereklerini yerine getirerek gerekli kaynakları sağlarlar. 
• İş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamalarını sürekli iyileştirerek iş kazalarının önlenmesini sağlarlar. 
 
26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı: 
 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na bağlı olarak iki adet komite görev yapmaktadır. 
Komiteler yılda en az dört defa toplanmaktadırlar. 
 
Denetim Komitesi:  
Denetim Komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri Fikret Güler ve Şan Gürdamar’dan oluşmaktadır. Denetim 
Komitesi, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin mali tablo ve raporlarının muhasebe standartları ile genel 
kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmasının, sunulmasının ve gerçeğe uygunluğu 
ile doğruluğunun, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kontrolünden 
sorumlu olarak görev yapmaktadır. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi: 
Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Haluk Gerçek, Genel Müdür 
Müşaviri Öcal Özpınar, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Mert Ergil ve Finansman Müdürü Yavuz 
Aktürk'ten oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin kurumsal yönetim 
ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na 
öneriler sunmak üzere görev yapmaktadır.  
 
27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar: 
 
2010 yılı içerisinde konsolide olarak Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin; Yönetim Kurulu başkan ve 
üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri 
menfaatlerin toplam tutarı 31.121.034 TL’dir. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. hiçbir Yönetim Kurulu üyesi ile 
borç ilişkisi içerisinde değildir. 
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TEMEL RASYOLAR

(Tutarlar 1.000 TL)
Cari Oran:

Dönen Varlıklar 3,711,250 = 217.7% 3,784,187 = 180.8%
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,704,365 2,093,196

Nakit Oranı:

Nakit ve Nakit Benzerleri + Finansal Yatırımlar 3,045,557 = 178.7% 2,550,406 = 121.8%
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,704,365 2,093,196

Kaldıraç Oranı:

Toplam Yükümlülükler 4,175,410 = 38.0% 4,601,852 = 43.4%
Toplam Varlıklar 10,999,304 10,607,479

Özkaynak/Varlıklar Toplamı Oranı:

Özkaynaklar 6,823,894 = 62.0% 6,005,627 = 56.6%
Toplam Varlıklar 10,999,304 10,607,479

Dönen Varlıklar/Varlıklar Toplamı Oranı:

Dönen Varlıklar 3,702,791 = 33.7% 3,784,187 = 35.7%
Toplam Varlıklar 10,999,304 10,607,479

Duran Varlıklar/Varlıklar Toplamı Oranı:

Duran Varlıklar 7,288,054 = 66.3% 6,823,292 = 64.3%
Toplam Varlıklar 10,999,304 10,607,479

Aktif Kârlılığı:

Net Dönem Kârı 839,078 = 7.6% 870,206 = 8.2%
Toplam Varlıklar 10,999,304 10,607,479

Net Kâr Marjı:

Net Dönem Kârı 839,078 = 11.9% 870,206 = 11.0%
Toplam Satış Gelirleri 7,064,872 7,920,876

31.12.200931.12.2010



 

 

 
2010 DENETÇİ RAPORU 

 
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Genel Kurulu’na, 
 
ORTAKLIĞIN  

Ünvanı : ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 
Merkez : İSTANBUL 
Kayıtlı Sermayesi : 2.200.000.000.- TL. 
Faaliyet Konusu : İnşaat 

 
DENETÇİLER 

Adları ve Soyadları : Melek Çeliker, Bahattin Güleryüz 
Görev Süreleri : 01.01.2010 - 31.12.2010 
Ortak veya Şirketin Personeli Olup Olmadıkları : Ortak değildirler 
Toplantı Sayısı : Bütün Toplantılar 
Yaptıkları Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı : 12 

 
- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde 

inceleme yapıldığı ve varılan sonuç: Şirket hesapları, defter ve belgelerin üzerinden, bunların 
doğruluğunun kontrolü amacı ile her ayın ilk yirmi günü içerisinde geçmiş ayın hesaplarına bakılmak 
suretiyle incelenmiştir. Ayrıca, 2010 yılı hesapları genel olarak 2011 yılı Ocak ve Mart aylarında 
incelenmiş, bütün bu kayıtların belgelere uygun olduğu tespit edilmiş, mevzuata, şirket statüsüne aykırı 
bir kusur görülmemiştir. 
 

- Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince 
ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları: Şirket veznesi yıl içinde yedi defa ansızın 
15 Ocak 2010, 15 Nisan 2010, 15 Haziran 2010, 13 Ağustos 2010, 15 Eylül 2010, 15 Kasım 2010 ve   
30 Aralık 2010 tarihlerinde teftiş edilmiş ve kasa mevcudu ile defter kayıtları arasında hiçbir fark tespit 
edilmemiştir. 
 

- Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince 
yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları: Şirketin defterleri 7 Ocak 2010, 5 Şubat 2010, 8 Mart 2010, 
12 Nisan 2010, 7 Mayıs 2010, 4 Haziran 2010, 12 Temmuz 2010, 9 Ağustos 2010, 6 Eylül 2010,           
6 Ekim 2010, 8 Kasım 2010 ve 15 Aralık 2010 tarihlerinde incelenmiş, kanun ve mevzuata aykırı bir 
husus görülmemiştir. 
 

- İntikal eden şikayetler ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler: İntikal eden şikayet ve 
yolsuzluk olmamıştır.  
 
Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 01.01.2010  ile 31.12.2010 dönemi hesap ve işlemlerini Türk 
Ticaret Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve 
standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. 
 
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, Şirketin 
anılan tarihteki gerçek mali durumunu; 01.01.2010 - 31.12.2010 dönemine ait gelir tablosu, anılan 
döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; kârın dağıtım tablosu 
yasalara ve ortaklık sözleşmesine uygun bulunmaktadır. 
 
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz 
ederiz. 

DENETİM KURULU 
 
             DENETÇİ                       DENETÇİ 
        MELEK ÇELİKER                                                             BAHATTİN GÜLERYÜZ 
 


