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2019 YILINDAKİ ÖNEMLİ
GELİŞMELER

ENKA İNŞAAT

  ENKA, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu olan 
Brand Finance’in 2019 yılı araştırma raporuna göre 
Türkiye’nin en değerli ve güçlü 50 markası arasında yerini 
almıştır.

  ENKA’nın %90’ına sahip olduğu Gürcistan’daki 
Namakhvani Cascade HES Projesi’nin geliştirilmesi, 
inşası, sahiplenilmesi ve işletilmesi kapsamında Gürcistan 
Hükümeti’yle 25 Nisan 2019 tarihinde Yap-İşlet Sözleşmesi 
imzalanmıştır. Namakhvani Cascade HES Projesi, 
Gürcistan’ın Rioni Nehri üzerine kurulacak Namakhvani 
HES (333 MW) ve Tvishi HES (100 MW) olmak üzere iki 
ayrı hidroelektrik santralinden oluşmakta olup, toplam 750 
milyon ABD Doları yatırım öngörülmektedir.

  ENKA ve iş ortağı Bechtel, Kosova’nın başkenti Priştine’den 
Kuzey Makedonya’ya kadar uzanan 65 kilometrelik dört 
şeritli bir otoyol olan Kosova Otoyolu Güzergah 6 Projesi’nin 
yapımını tamamlamıştır. Trafiğe açılan yeni rota seyahat 
süresini yarı yarıya azaltarak 45 dakikaya düşürmüş 
olup, Kosova’nın komşuları ve Batı Avrupa ile ticaret ve 
bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlayan ulusal karayolu 
ağının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

  ENKA, 3. kez peş peşe en iyi Güvenlik Yönetim Sistemine 
sahip şirket olduğunu kanıtlayarak, Rusya’nın St. Petersburg 
şehrinde bulunan Russian Maritime Register of Shipping 
(RMRS) Genel Merkezi’nden “Başarılı Güvenlik Yönetimi” 

belgesini almıştır. ENKA, Kazakistan’da bu belgeyi alan tek 
şirket olmaya devam etmektedir.

  Kontratı 5 Mayıs 2017 tarihinde imzalanarak, Kazakistan, 
Tengiz’de yapımına başlanan 3GI – Üçüncü Üretim 
Enjeksiyon Santrali projesi, 30 Nisan 2019 tarihi itibarıyla, 
kayıp günlü kaza yaşanmadan, başarı ile tamamlanmıştır. 
Proje bu süreçte toplam 5.422.204 insan-saate kayıp günlü 
kaza olmadan ulaşmıştır.

  Londra merkezli Financial Times Stock Exchange 
bünyesinde bulunan ve şirketleri çevresel, sosyal ve 
yönetişim performansları bazında değerlendiren FTSE4Good 
Endeksi'nde, yapılan değerlendirmeler ile ENKA 2019 yılında 
da FTSE4Good Endeksi’nde yer almaya devam etmiştir.

  Ekim 2019' da Borsa İstanbul tarafından tamamlanan 
değerlendirmeye göre, ENKA sergilediği kurumsal 
sürdürülebilirlik performansıyla, üst düzey çevresel, sosyal ve 
yönetişim performansı sergileyen şirketlerin bulunduğu BIST 
Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazanmıştır.

  ENKA, ortak girişim partneri Bechtel ile birlikte Sırbistan 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, Orta Sırbistan’ı 10 ve 
11 numaralı Pan-Avrupa Koridorları ile bağlayacak 112 
kilometrelik Morava Koridor Otoyolu Projesinin tasarım ve 
inşaat işlerini üstlenmek üzere seçilmiştir. Otoyolun inşasına 
2020’nin ilk aylarında başlanacak ve her bir kısmı 2,5 yıldan 
az bir sürede olacak şekilde, toplam 4 yıllık bir inşa süresi 
içinde tamamlanacaktır.

2019 YILI FİNANSAL GÖSTERGELER TABLOSU

Net Satışlar 1.892.575.614 $

Borç 1.680.811.829 $

Özkaynak 6.637.086.755 $

 ÜRETİLEN DOĞRUDAN EKONOMİK DEĞER*

İnşaat 1.147.416.381 $

Gayrimenkul Kiralama 346.318.238 $

Ticaret 118.508.222 $

Enerji 324.255.905 $

TOPLAM 1.892.575.614 $

 DAĞITILAN EKONOMİK DEĞER

Satış, Dağıtım ve Pazarlama 23.827.544 $

Genel Yönetim Giderleri 108.082.488 $

 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

Maaşlar 196.858.000 $

SGG 28.734.000 $

Diğer Faydalar 4.902.000 $

TOPLAM 230.494.000 $

TOPLAM VERGİ GİDERLERİ 89.968.190 $

 VERGİ İNDİRİMİ 

Gelir Vergisi 5.221.778 TL

SGP 1.161.260 TL

Kurumlar Vergisi 17.674.683 TL

TOPLAM 24.057.721 TL

SERMAYE SAĞLAYICILARA YAPILAN ÖDEMELER

Adi Hisse Senedi Sahiplerine 1.431.130.000 TL

İntifa Hisse Senedi Sahiplerine 34.184.000 TL

TOPLAM 1.465.314.000 TL

*İş segmentlerinde verilen değerler, segmentler arası eliminasyonlar öncesi elde edilen gelirlerdir. 

ÇEVRESEL & SOSYAL GELİŞMELER

  İklim Değişikliği ve Su Güvenliği başlıklarında ilk kez 2018 
yılında raporlamasını gerçekleştirdiği Karbon Saydamlık 
Projesi’nin (CDP) skorları 2019 yılının Ocak ayında 
açıklanmış olup, ENKA “B-” skoru ile değerlendirilmiştir.

  Üye şirketlerinin ve şirket çalışanlarının toplumsal sorunlar 
hakkında farkındalığını artıran, çalışanların yetkinliklerini 
geliştiren, iş/özel hayat dengesine katkı sağlayan Özel 
Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)’ne üye olunmuştur. 

  ENKA, Ardahan Belediyesi tarafından düzenlenen Milli 
Ağaçlandırma Günü etkinliğine destek olmuş ve etkinlikte 
toplamda 400 adet ladin ağacının Kura Nehri ile Ardahan 

Kalesi Surları arasındaki alana dikimini gerçekleştirerek, bu 
kurak bölgenin yerel halkın faydalanabileceği bir yeşil alana 
dönüşmesine katkı sağlamıştır.

  Dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 
2007 yılından bu yana Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) 
tarafından organize edilen ve dünyanın en büyük çevre 
hareketi olarak kabul edilen Dünya Saati Etkinliği, bu yıl 
Türkiye’de 6 Nisan 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir. 
“Dünya Saati 2019” etkinliğine; ENKA İnşaat’ın yanı sıra 
ENKA Enerji, Çimtaş Grup şirketleri ve ENKA Pazarlama 
iştirakleri 20:30 – 21:30 saatleri arasında 1 saatliğine 
ışıklarını kapatarak katılmıştır. Ayrıca dünya genelinde 30 
Mart’ta gerçekleştirilen bu etkinliğe; Rusya’da ENKA TC, 
MKH, OMKH, MOSENKA, CCI ve , Çin’de ise Cimtas 
Ningbo destek olmuştur.
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ENKA GRUP ŞİRKETLERİ

  Çimtaş Hassas İşleme Şubat 2019’da almış olduğu 
Bilyalı Dövme Ulusal Havacılık ve Savunma Yüklenicileri 
Onay Programı (Nadcap) sertifikasyonunu yenilemiştir. 
Bilyalı Dövme Özel Sürecinin ikinci denetlemesi de 2019 
yılındaki denetimde olduğu gibi sıfır bulgu ile başarıyla 
tamamlanmıştır.

  ENKA iştiraki Çimtaş Çelik, 2018 yılında Hollandalı All Seas 
firmasından almış olduğu “Solitaire New Stinger Section” ile 
ilk off-shore eleman imalatı işini almış ve projeye 2019 yılının 
başında başlamıştır. Bu proje kapsamda Çimtaş’ın üreteceği 
Stinger parçası, Baltık denizinde bulunan gaz platformlarına 
denizin altından çekilecek olan rekor ağırlıklara sahip boru 
hatlarının döşenmesinde kullanılacaktır.

  Cimtas Ningbo yeni fabrika yatırımındaki çevreci 
uygulamaları sebebi ile Bureau Veritas tarafından “Enerji 
ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik Sertifikası’nı” “Altın” 
kategorisinde (LEED Gold) almaya hak kazanmıştır.

  Cimtas Boru Boyuna Kaynaklı (LSAW) Çelik Boru İş 
Birimi’nde dünyanın önde gelen iş sağlığı, güvenliği ve 
çevre kuruluşlarından British Safety Council tarafından 
gerçekleştirilen kapsamlı bir denetimin sonucunda 
faaliyetlerindeki üst düzey iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamaları ile “5 Yıldız” almaya hak kazanmıştır.

  Cimtas Boru, 2019 yılı ortasında iş kazasız 10 milyon 
çalışma saatini (4,5 yıl) doldurmuş ve yıl sonu itibarıyla sıfır 
kaza ile operasyonlarına başarıyla devam etmektedir.

ÇEVRESEL & SOSYAL GELİŞMELER

  ENKA TC Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında “Yağmur 
suyu geri dönüşüm projesi” tamamlanmıştır. 2019 yılının 
sonunda hayata geçirilen proje ile Sevastopolsky AVM’nin 
çatısındaki depolarda biriktirilen yağmur suyu, alışveriş 
merkezi içerisinde çeşitli alanlarda kullanılarak temiz su 
kaynaklarından tasarruf edilmeye başlanmıştır.

  2019 yılının başında, ENKA’nın gayrimenkul alanında 
faaliyet gösteren iştirakleri City Center Investment ve ENKA 
TC, ofis ve ortak alanlarını dahil ettikleri bir atık ayrıştırma 
projesi başlatmış ve bu alanlara geri dönüşüm amacıyla atık 
ayrıştırma kutuları yerleştirmişlerdir.

  ENKA TC, Moskova’da bulunan alışveriş merkezlerinde, 
ziyaretçilerin elektrikli arabalarını şarj edebilecekleri ve 
kullanımı ücretsiz olan istasyonları bina otoparklarına 
yerleştirmeye başlamıştır.

  ENKA Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında ENKA Okulları 
Kocaeli, geliştirdikleri “Yağmur Suyu Geri Kazanım Sistemi” 
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projesi ile yağmur suyunun depolanması ve depolanan 
yağmur suyunun bahçe sulamasında kullanılması için 
projelendirme çalışmalarını tamamlamıştır. 

  ENKA Okulları İstanbul FIRST LEGO League takımı 
öğrencileri, güneş enerjisinden faydalanarak başta şarj 
edilebilir piller olmak üzere diğer şarj edilebilir cihazların 
şarj edilmesini sağlayacak ve yenilenebilir enerjinin 
kullanımını ve pil atıklarının azaltılmasını teşvik edecek 
projenin çalışmalarını ENKA Sürdürülebilirlik Departmanı’nın 
desteğiyle tamamlamış ve projenin prototipi oluşturulmuştur.

  2019 yılında çalışmalarına başlanan ve ENKA 
Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda planlanan 
yenilenebilir enerji projesi; ENKA Okulları Kocaeli’nin 
öğrencileri tarafından tasarlanmış olup, okul yemekhanesine 
üzerine güneş panellerinin kurulması ile ENKA Okulları 
Kocaeli’nin enerji ihtiyacının önemli bir kısmının güneş 
enerjisinden yararlanılarak karşılanması üzerine 
oluşturulmuştur.


