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MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER 

VİZYONUMUZ
Dünya genelinde hizmet 

veren mühendislik ve 
inşaat firmaları arasında 

en iyi ve yenilikçi 
firmalardan biri olmak.

MİSYONUMUZ
Güvenli, yüksek kaliteli ve 

uygun maliyetli inşaat projeleri 
tasarlamak, inşa etmek ve 

tamamlamak; müşterilerimiz 
ile birlikte anlaştığımız iş 
programına uymak; tüm 
bunları gerçekleştirirken, 

ENKA çalışanlarının kariyer 
gelişimine yardımcı 

olmak.

DEĞERİMİZ
ENKA’nın yürüttüğü her faaliyetin ve projenin arkasında; iş yapış şeklini 

belirleyen, iş kültürünü ve vizyonunu destekleyen ve her bir ENKA çalışanı 
tarafından benimsenen kurumsal değerler vardır. Sürdürülebilirlik yönetimi 

kapsamında, yayınlanan değerler gözden geçirilmiş ve Önceliklendirme Analizi 
çalışmaları sırasında yürütülen anketler aracılığıyla çalışanların mevcut ENKA 

değerleri hakkında görüşleri alınarak güncellenmiş ve ENKA üst yönetimi 
tarafından onaylanarak resmiyet kazanmıştır. 

  Güven: Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki mevcuttur. 

  Bağlılık: Kalite, sağlık, güvenlik ve çevreye bağlılık hedeflerimiz arasındadır. 

  Dayanışma: Başarıyı paylaşır ve başarısızlığın karşısında beraber dururuz.

  Kapsayıcılık: Paydaşlarımızı, süreçlere ve karar alma mekanizmalarına dahil etmeye, hiçbir 
paydaşı ayrımcılık veya önyargı sebebiyle süreçlerin dışında bırakmamaya özen gösteririz.

  Dürüstlük: Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yönetmeliklere ve uluslararası kabul görmüş etik 
değerlere istisnasız uygun davranırız.

  Yenilikçi Olmak: Mükemmeliyet, yenilikçilik ve sürekli gelişim prensipleri başlıca hedeflerimizin 
arasındadır.

  Sorumlu Yönetim: Faaliyetlerimizin tüm aşamalarının yönetilmesi konusundaki sorumluluğumuzun 
bilincinde olarak; hizmet ömrü boyunca bu sorumluluğun toplum, çevre ve ekonomik konular dahil 
olmak üzere tüm gereklilikleri yerine getiririz.

  Sürdürülebilirlik: İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların 
bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışımız vardır.

  Şeffaflık: Çevre, toplum ve ekonomiyi etkileyen kararlar ve faaliyetler hakkında açık bir tutum 
sergilemeye, paydaşlar ile dürüst ve net iletişim sağlamaya özen gösteririz.

YÖNETİŞİM
ENKA, İLGİLİ TÜM YASA VE YÖNETMELİKLERE TAM UYUM GÖSTEREREK TÜM FAALİYETLERİNDE 
ETİK, ŞEFFAF, ADİL VE HESAP VEREBİLİR BİR YÖNETİM ANLAYIŞI ORTAYA KOYMAKTADIR. 
BU DOĞRULTUDA ENKA, KENDİ KURUMSAL YÖNETİM MODELİNİ, SERMAYE PİYASASI 
KURULU (SPK) TARAFINDAN BELİRLENEN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ’NE UYGUN ŞEKİLDE 
KURGULAMAKTADIR.

ENKA, geniş paydaş katılımı ve etkin denetim mekanizmalarını esas alan kurumsal yönetim uygulamalarını, yıllık olarak 
yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarıyla paydaşlarıyla paylaşmaktadır.

ENKA İnşaat hisselerinin Borsa İstanbul’da fiili dolaşımdaki pay oranı 31 Aralık 2019 itibarıyla %11,83’tür. Ortaklık 
yapısının detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ENKA Ortaklık Yapısı

ORTAĞIN ADI-SOYADI / 
TİCARET UNVANI SERMAYEDEKİ PAYI (TL) SERMAYEDEKİ PAYI (%)  

Tara Holding 
Anonim Şirketi 2.485.824.311 49,72

Vildan Gülçelik 399.280.300 7,99

Sevda Gülçelik 321.329.986 6,43

ENKA Spor Eğitim ve 
Sosyal Yardım Vakfı 293.419.074 5,87

Diğer 1.500.146.329 29,99

Toplam 5.000.000.000 100,00

ENKA HAKKINDA

 https://www.enka.com/tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi/
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