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

Tara ve Gülçelik Aileleri’nin kontrolünde olan ENKA İnşaat 
hisselerinin Borsa İstanbul’da fiili dolaşımdaki pay oranı 
31 Aralık 2018 itibarıyla %11,68’dir. Ortaklık yapısının 
detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

ENKA FAALIYETLERININ TEMELINDE, ŞIRKET GENELINDE TANIMLANAN 
DEĞERLER YATAR. HER ENKA ÇALIŞANI, ÜSTLENDIĞI GÖREVLERI, 
BU DEĞERLERI DÜŞÜNEREK YERINE GETIRIR VE BUNUN BAŞARIMIZDA 
ÖNEMLI BIR PAYI OLDUĞUNU BILIR.

YÖNETİŞİM

ENKA, ETIK, ŞEFFAF, ADIL VE HESAP VEREBILIR BIR YÖNETIM 
ANLAYIŞIYLA FAALIYETLERINI SÜRDÜRMEKTE; YASA VE YÖNETMELIKLERE 
TAM UYUM SAĞLAMAKTA VE KURUMSAL YÖNETIM MODELINI SERMAYE 
PIYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN BELIRLENEN KURUMSAL YÖNETIM 
ILKELERI’NE UYGUN ŞEKILDE KURGULAMAKTADIR.

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

Tara Holding Anonim Şirketi 2.485.824.311,02 %49,72

Vildan Gülçelik 399.280.299,65 %7,99

Sevda Gülçelik 321.329.986,46 %6,43

ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 293.419.073,50 %5,87

Diğer 1.500.146.329,37 %29,99

Toplam 5.000.000.000,00 %100,00

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

Dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve 
yenilikçi firmalardan biri olmak.

VİZYONUMUZ

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.

MİSYONUMUZ

Gerçekleştirdiğimiz her aktivitenin temelinde ve üstlendiğimiz projelerde, tanımlanmış 
şirket değerlerimiz yatar. Biz bu değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini bilir ve buna 
göre çalışırız. Değerlerimize bağlı çalıştığımızda, hizmet sağladığımız sektörde, daha 
fazla başarıya ulaşacağımızı biliriz. Şirket değerlerimiz;

• Bütünlük: Müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve 
denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız hatasız bir bütündür.

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

• Etik: Yaptığımız işte Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Disiplin vardır.

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

• Yenilikçi Olmak: Mükemmeliyet, Yenilikçilik ve Gelişim ilk hedeflerimizin arasındadır.

• Bağlılık: Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevreye bağlılık hedeflerimiz arasındadır.

• Dayanışma: Başarıyı paylaşmak ve başarısızlığın karşısında beraber durmaktır.

DEĞERLERİMİZ
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YÖNETİM KURULU

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu; 2 icracı ve 
2’si bağımsız olan 3 icracı olmayan toplam 5 üyeden 
oluşmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre, ENKA 
İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin yönetimi ve dışarıya karşı 
temsili, Yönetim Kurulu’na aittir. 28 Mart 2019 tarihli 
Olağan Genel Kurul kararıyla, Yönetim Kurulu üyeleri bir 
yıl süreyle görev yapmak üzere onaylanmıştır. Yönetim 
Kurulu üyelerinin listesi ENKA Yıllık Yönetim Kurulu 
Faaliyet Raporu’nda2 paylaşılmaktadır.

İCRA KURULU

ENKA icra organlarının başında bulunan Genel 
Müdürlük görevi ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi 
farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. ENKA İnşaat ve 
Sanayi A.Ş. İcra Kurulu’nun görev süresinde herhangi 
bir sınır bulunmamaktadır. İcra Kurulu üyelerinin listesi 
ENKA Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nda 

paylaşılmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM YAPISI VE KOMİTELER 

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu’na 
bağlı olarak görev yapan 3 komite bulunmaktadır. Bu 
komitelerin yanı sıra, İcra Kurulu’na bağlı ayrıca iki 
komite, bir çalışma grubu ve bir kurul çeşitli süreçlerde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. ENKA İnşaat ve Sanayi 
A.Ş. yönetiminde ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler 
konusunda karar vermekten sorumlu olan bu birimlere 
ilişkin bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirketin kurumsal yönetim politikaları için öneriler 
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 bilgilendirmek; Yönetim Kurulu’na 
uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile 
eğitilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey 
yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi 
konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu’na 
öneriler sunmak amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi 
kurulmuştur.

2 https://www.enka.com/allfiles/pdf/ENKAI_FAALIYET_
RAPORU_31122018.pdf

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yapılandırılan komitenin 
görevi; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını 
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit 
edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin 
yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim 
sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmektir. 
Komite faaliyetlerini Risk Yönetimi Çalışma Grubu ile 
birlikte gerçekleştirmektedir.

Denetim Komitesi
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yapılandırılan 
Denetim Komitesi’nin başlıca görevleri arasında 
Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin 
bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç 
kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin 
sağlanması bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Denetim 
Komiteleri’nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin detaylı 
bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir: 
https://www.enka.com/allfiles/pdf/Komitelerin-Gorev-ve-
Calisma-Esaslari-26-06-2014.pdf

Yönetim Etik ve Uyum Komitesi
Etik ve uyum programının kurumsal değerleri 
desteklemesini sağlamak amacıyla İcra Kurulu’na bağlı 
olarak oluşturulan Yönetim Etik ve Uyum Komitesi, 
Şirketin; etkili bir etik ve uyum programı yürütmesine, 
böylesine bir programa temel olacak prensipleri 
belirlemesine ve etik iş yürütme ve yasalara uyuma önem 
veren bir kurumsal kültürü sürekli teşvik etmesine de 
yardımcı olmaktadır.

Yönetim Etik ve Uyum Komitesi hakkında detaylı bilgi 
için: 
https://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/etik-
uyum/yonetim-etik-uyum-komitesi/

Risk Yönetimi Çalışma Grubu
Risk Yönetimi Çalışma Grubu; ENKA kurumsal 
risklerinin tespit edilmesi, risk azaltma yöntemlerinin 
belirlenmesi, belirlenen risklerin değerlendirilmesi ve 
gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla Şirketin, Riskin 
Erken Saptanması Komitesi’nin 28 Kasım 2017 tarihli 
toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulmuştur. 

Risk Yönetimi Çalışma Grubu hakkında detaylı bilgi için: 
https://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/etik-
uyum/risk-yonetimi-calisma-grubu/

İSG Kurulu
6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” kanunu gereğince 
ENKA İstanbul Merkez ofisleri için bir “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulu” oluşturulmuştur. Merkez ofislerindeki 
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olası riskleri ve önlemleri 
değerlendirmek, tedbirleri belirlemek ve İcra Kurulu’na 
raporlamak amacıyla oluşturulan bu kurul; işveren 
temsilcisi, İSG uzmanları, iş yeri hekimi/hemşiresi, insan 
kaynakları uzmanı, idari işler sorumlusu, çalışan temsilcileri 
ve gündem başlıklarına göre ilgili uzmanlardan oluşmakta 
ve 3 aylık periyotlarla toplanmaktadır.

Bu kurulun yanı sıra, tüm ENKA projelerinde proje 
yönetimleri ve proje Çevre, Güvenlik ve Sağlık 
(ÇGS) departmanlarının öncülüğünde ÇGS Kurulları 
oluşturulmaktadır. Bu kurullar haftalık ve aylık olarak 
yaptıkları “Sıfır Kaza Takım Toplantıları” ile projenin 
ÇGS performansını gözden geçirmekte ve alınması 
gereken ana aksiyonlara karar vermektedirler.

Sürdürülebilirlik Komitesi
Sürdürülebilirlik Komitesi, ENKA’nın varlıklarına ve ticari 
faaliyetlerine etki edebilecek ekonomik, sosyal ve çevresel 
risk ve fırsatları değerlendirmek, ilgili sürdürülebilirlik 
konularını takip ve analiz etmek, sürdürülebilirlik 
stratejisini belirlemek ve hedefleri gerçekleştirmeye 
yönelik projeler yürütmekten sorumludur. ENKA Genel 
Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı tarafından liderlik edilen 
Komite, tüm çalışmalardan elde edilen sonuçları, 
ENKA üst yönetimine raporlamaktadır.
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