
ENKA GRUP ŞİRKETLERİ

• Cimtas Boru; dünyada ilk kez LSAW Boru Tesisleri 
boruların kalite ölçümlerinde 3D ölçüm cihazını 
uygulamaya sokmuş, Mekanik ve Metalografik 
Laboratuvarı ile Avrupa’nın prestijli laboratuvarları 
arasına girmiş, Endüstri 4.0 için Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen PIANİSM Projesi ortaklarından biri olmuş 
ve Türkiye’nin ilk 500 firması arasında 2018’de de yerini 
almıştır. 

• Çimtaş Çelik; ASME tarafından düzenlenen “Nuclear 
Component Certification Program” denetimlerini 
herhangi bir uygunsuzluk olmadan tamamlayarak 
“N-type sertifika sahibi” ve AISC (Amerikan Çelik 
Konstrüksiyon Enstitüsü) tarafından Türkiye’de “Köprü 
İmalatçısı” olarak onaylanmış ilk ve tek firma olmuştur. 

• Çimtaş Çelik, toplam 90.000 ton ağırlığındaki tüm 
çelik yapılarını üreteceği ve nakliyesini yapacağı 1915 
Çanakkale Köprüsü Projesi için çelik tabliye imalatı ve 
sevkiyat sözleşmesini imzalamış, dünyanın en uzun, 
en büyük tonajlı 1915 Çanakkale Tower Section ve 
Çanakkale Tower Section Deck projelerini, ilk Nükleer 
Orano projesini ve ilk off-shore (Stinger) projesini almıştır. 

• Çimtaş Çelik, Nordex (Almanya) ve Enercon (Almanya) 
firmaları için toplam 300 parçadan oluşan 92 adet rüzgâr 
kulesi imalatı gerçekleştirmiştir.

• Çimtaş Çelik, Tengizchevroil Future Growth Projesi’nin, 
85 metre yüksekliği ile Tengiz’in en yüksek kolonu olan 
ve dünyadaki en yüksekler arasında bulunan Crude 
Stabilizer da dahil, ana proses kolonlarını başarıyla teslim 
etmiştir. 

• ENKA TC’ye ait, 70.000 m2 ticari alan ve 57.680 m2 araç 
parkı olmak üzere toplam 196.750 m2 brüt alana sahip 
Kaşirskaya Plaza Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin inşası 
tamamlanarak kullanıma açılmıştır. 

• ENKA Systems tarafından, ENKA İnşaat ile birlikte 
EGIM (Yatırım Yönetim Sistemi) ve EHSE (ÇGS Yönetim 
Sistemi) yazılımları, ENKA Okulları ile birlikte ESMS (Okul 
Yönetim Sistemi) yazılımı geliştirilmiştir ve geliştirilmeye 
devam edilmektedir. ENKA Systems ürünlerinden EDMS 
(Doküman Yönetim Sistemi), EGPS (Satınalma Yönetim 
Sistemi) ve EGVN’in (Tedarikçi Yönetim Sistemi) dış 
piyasadaki müşterilere satışları gerçekleştirilmiş ve kamu 
kurumları ile iş birlikleri konusunda adımlar atılmıştır.

• Cimtas Ningbo’nun, Çin’in Ningbo Serbest Bölgesi’nde 
55.000 m² üzerinde kurulan ve 2019 yılında faaliyete 
geçmesi planlanan yeni tesislerinin yapımına 
başlanmıştır. Bu yeni yatırım, Cimtas Ningbo’nun enerji, 
petrol, gaz ve proses endüstrisi ve buna ek olarak ilaç, 

havacılık endüstrisinde kullanılmakta olan borulama, 
modülarizasyon ve skid ürünlerindeki malzeme, çap ve 
çeşitliliğini önemli ölçüde artıracaktır. 

• Cimtas Ningbo, eyalet ASQ (American Society for 
Quality) Member Activity Base olarak seçilmiş ve 
mühendislik alanında bu yıl farklı jig ve boru tipleri için 
3D modelleme projeleri gerçekleştirerek, ABSA (Pressure 
Equipment Safety Authority for Canada) tarafından 
Kanada tesciline hak kazanmıştır.

• Cimtas Ningbo Amerikan piyasası için imal ettiği ilk skid 
projesini başarı ile teslim etmiş ve ilaç sanayisine ürün 
satmaya kalifiye olmuştur.

• Cimtas Ningbo, kaynak için teknik kapasitesini EN 
Norm ve Standartları ISO3834 ve EN1090’a kadar 
genişletmiştir.

• KASKTAŞ tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 
Avrupa yakasında yer alan ve 68.000 m3 hacme sahip 
betonarme ankraj blok yapısının kazı işlerine başlanmıştır.

• KASKTAŞ, 1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa Ankraj Bloğu 
kazı ve destek işlerinin tamamlanmasının ardından, 
Asya Ankraj Bloğu kazı destek ve temel altı baret kazık 
imalatlarına başlamıştır. 

• Çimtaş Hassas İşleme 2018 yılında, uçak motoru 
üretiminin dönen donanımlarını imal edebileceği yüksek 
teknolojili üretim tesisini bünyesine katmıştır.

• Çimtaş Gemi, West Qurna I - Initial Oil Train Projesi’nin 
Boru Köprüsü imalatlarını 2018’de başarıyla tamamlamış 
ve Kuzey Marmara Yeraltı Gaz Depolama Tesisi’nin 
platform imalatlarına başlamıştır.

Çevresel & Sosyal Gelişmeler 
• ENKA TC şirketi, 10-12 Ağustos tarihlerinde 

Moskova’daki Krasnaya Presnya Park’ta düzenlenen, 
Moskova Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve Rusya Federasyonu Türkiye 
Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleştirilen Türk Festivali’nin 
resmi ortağı olmuştur. 

• Tüm Çimtaş Grubu çalışanları, 15 Eylül Dünya Temizlik 
Günü’nde Bursa’nın doğal güzelliklerinden biri olan 
Dağyenice Göleti’nin temizlenmesi etkinliğinde yer 
almıştır.

2018 YILINDAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

ENKA İNŞAAT

• ENKA İnşaat ve American Bechtel Inc. eşit ortaklığı 
ile Kazakistan’da kurulu bulunan Senimdi Kurylys LLP, 
Kazakistan Tengiz petrol sahasında, kapsamı mekanik, 
elektrik ve enstrüman montaj işleri olan bir sözleşme 
imzalamıştır. Proje tamamlandığında Tengiz petrol 
sahasının yıllık petrol üretim kapasitesi 12 milyon ton 
artarak 39 milyon tona ulaşacaktır. 

• SCPX Projesi, Gürcistan Kompresör İstasyonu-2’nin 
(CSG-2) mekanik teslim işlerini tamamlayarak tüm 
çalışma sahalarını işverene teslim etmiştir. 

• ENKA İnşaat ve Aloreen Investment Ltd. (Terminal 
Investment Limited Holding S.A. ve Misnak 
International DWC – LLC iştiraki) arasında Umm Qasr 
Basra Çok Amaçlı Terminal, Konteyner Terminal Sahası 
5, Rıhtım Duvarı ve Deniz İşleri Projesi imzalanmıştır.

• ENKA, Londra Borsası bünyesindeki FTSE Russell’ın 
güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim performansı 
gösteren şirketleri ölçümlediği sorumlu yatırımlar 
endeksi FTSE4Good Endeksi’ne 2018 yıl sonu 
değerlendirmesiyle giriş yapmıştır. 

• ENKA, 2018 yılında ilk defa CDP İklim Değişikliği ve 
Su Programlarına raporlama yaparak, iklim değişikliği 
ve su yönetimi uygulamalarını, risklerini, hedeflerini ve 
performansını tüm paydaşları ile paylaşmıştır.

• ENKA 2018 yılında GRI standartları “temel” 
seçeneğine uygun olarak hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu yayınlamıştır.

• ENR (Engineering News Record) tarafından yapılan 
son “Global Sourcebook Market Survey” sonucunda 
ENKA, perakende, devlet daireleri, enerji, fosil yakıt, 
petrol, boru hatları, deniz ve su altı tesisleri iş kolları 
sıralamasında ilk 50 uluslararası yüklenici arasında yer 
almıştır. 

Çevresel & Sosyal Gelişmeler
• ENKA İnşaat, Ege Orman Vakfı’nın yürütmekte 

olduğu, Türkiye’de bir sivil toplum kuruluşu tarafından 
geliştirilmiş ve güneş enerjisi alanında Gold 
Standard VER Karbon Sertifikası’na sahip ilk proje 
olan “Güneşten Ormanlar” Projesi’ne desteği ile 
karbon emisyonlarını denkleştirme yolunda ilk adımı 
atmıştır. Dünyadaki gönüllü karbon emisyonu azaltım 
projelerinin sebep olduğu azaltımları hesaplayarak 
doğrulayan bir kuruluş olan Gold Standard, 
ENKA İnşaat’ın projeye sağladığı destek ile 611 ton 
karbondioksit eşdeğeri emisyonu denkleştirildiğini 
onaylamıştır4.

• ENKA’nın sürdürülebilirlik politikası doğrultusunda 
ekosisteme katkı sağlamak ve doğaya olumlu 
etkiler bırakmak amacı ile ENKA İnşaat Kurucusu 
ve Onursal Başkanı, değerli iş insanı merhum Şarık 
TARA hatırasına bir orman oluşturulması ve bu orman 
içerisinde gerekli ağaçlandırma ve bakım çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi için Ege Orman Vakfı ile ortak bir 
projede anlaşma sağlanmıştır. 5.000 fidanlık “ŞARIK 
TARA HATIRA ORMANI” İzmir-Bornova-Naldöken 
ağaçlandırma sahasında tesis edilmiştir. 

• ENKA, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında iş 
etiğinin Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin 
yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesi ve tüm 
süreçlerine adapte edilmesi hedefiyle faaliyet gösteren 
Etik ve İtibar Derneği’ne (TEİD) üye olmuştur.

• ENKA İnşaat Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş 
Konseyi’nin (WBCSD- World Business Council for 
Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı 
ve iş ortağı olan SKD Türkiye resmi üyesi olmuştur. 

• 40. İstanbul Maratonu’nda TEMA Vakfı için koşan 
ENKA ve iştiraklerinden oluşan ENKA gönüllü 
koşucuları, yürüttükleri bağış kampanyaları sayesinde 
TEMA Vakfı “Ağaç Kardeşliği” projesi için 45.000 TL 
bağış toplayarak projeye destek olmuştur.

4 https://www.enka.com/sustainability/gold-standard-ver-carbon-
emissions-certificate/gold-standard-certificate/
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