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• JSC Ramenka • JSC Mosenka

• JSC Moskva Krasnye Holmy

• City Center Investment B.V.
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enka flirketleri
ENKA fi‹RKETLER‹

inflaat ve taahhüt
‹NfiAAT VE TAAHHÜT

enerji
ENERJ‹ENERJ‹

perakende
PERAKENDE

gayrimenkul
GAYR‹MENKUL

sanayi ve ticaret
SANAY‹ VE T‹CARET

• Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.                  

• Çimtafl Çelik ‹malat Montaj ve Tesisat A.fi.

• Cimtas Boru Imalatlar› ve Ticaret Ltd. fiti.

• Cimtas (Ningbo) Steel Processing Co. Ltd.

• Cimtas Mechanical Contracting B.V.

• Kasktafl Kayar Kal›p Altyap› Sondaj Kaz›k ve Tecrit A.fi.

• Kasktash Arabia Ltd.

• Senimdi Kurylys L.L.P.

• Titafl Toprak ‹nflaat ve Taahhüt A.fi.

• Enet Proje Araflt›rma ve Müflavirlik A.fi.                     

• Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bak›m ‹flletme

Sevk ve ‹dare A.fi.

• Enmar Closed Joint Stock Co.

• Maken L.L.C.

• Enka Holding B.V.

• Enka Construction B.V.

• Enka Construction and Development B.V.

• Adapazar› Elektrik Üretim Ltd. fiti.

• Gebze Elektrik Üretim Ltd. fiti.

• ‹zmir Elektrik Üretim Ltd. fiti.

• Enka Power Investment B.V.

• Enka Adapazar› Power Investment B.V.

• Enka Gebze Power Investment B.V.

• Enka Izmir Power Investment B.V.

• Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi.

• Pimafl Plastik ‹nflaat Malzemeleri A.fi.

• Kelebek Mobilya ve Kontrplak Sanayi A.fi.

• G-U Yap› Elemanlar› Sanayi ve Ticaret A.fi.

• Wall fiehir Dizayn› Ltd. fiti.

• Entafl Nakliyat ve Turizm A.fi.

• Entrade GmbH

• Air Enka Hava Tafl›mac›l›¤› A.fi.

• Gedore-Altafl El Aletleri Dövme Çelik Sanayi

ve Ticaret Ltd. fiti.

• InterGen Enka Santral ‹flletme ve Bak›m Hizmetleri A.fi.



Tarih : 28 Nisan 2005
Saat : 15:00
Adres : Balmumcu Mahallesi Bestekâr fievki Bey Sokak

Enka 3. Binas› Konferans Salonu
Befliktafl - ‹stanbul
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genel kurul
GENEL KURUL

GÜNDEM

 1) Genel Kurul Baflkanl›k Divan›'n›n seçimi,

 2) Baflkanl›k Divan›'na Genel Kurul Toplant› Tutana¤›n›n imzalama yetkisinin verilmesi,

 3) 2004 y›l› Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir
Tablosu hesaplar›n›n okunmas› ve görüflülmesi,

 4) Ba¤›ms›z Denetçi Raporunun okunmas› ve görüflülmesi,

 5) Y›l içinde yap›lan ba¤›fllar›n ortaklar›n bilgisine sunulmas›,

 6) 2004 y›l› Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplar›n›n onaylanmas›, Yönetim Kurulu
Üyelerinin ve Denetçilerin ibras›,

 7) Ana Sözleflmenin sermayeye iliflkin 6'nc› maddesinin, Genel Kurulda oy hakk›na
iliflkin 27'nci maddesinin de¤ifltirilmesi ve Ana Sözleflmeye Ek-1 geçici madde
eklenmesine iliflkin olarak Sermaye Piyasas› Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›'na yap›lan müracaatlarla ilgili olarak s›ras›yla Sermaye Piyasas› Kurulu ve
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'nca verilen izinler çerçevesinde ana sözleflmede
de¤ifliklik yap›lmas›n›n görüflülmesi ve karara ba¤lanmas›,

 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

 9) Denetçilerin seçimi,

10) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerinin ücretlerinin tesbiti,

11) 2004 y›l› Bilanço kâr›n›n da¤›t›m› hakk›nda karar al›nmas›,

12) Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluflu seçiminin onaylanmas›,

13) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz›l› ifllemlerin
ifas›nda gerekli iznin verilmesi,

14) Dilekler ve temenniler.



Bahattin Güleryüz
Denetçi

Melek Çeliker
Denetçi

Alp Do¤uo¤lu
Üye

Fikret Güler
Üye

Sinan Tara
Yönetim Kurulu Baflkan›

Haluk Gerçek
Baflkan Vekili

Mehmet Altan Draz
Baflkan Vekili

Gökhan Sa¤naklar
Üye

Öcal Özp›nar
Üye
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yönetim kurulu üyeleri
YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹



Yönetim Kurulu Baflkan›

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.’nin De¤erli Ortakları;

2004 y›l›na iliflkin Y›ll›k Ola¤an Genel Kurulumuzda siz say›n ortaklar›m›zla
tekrar bir arada olmaktan dolay› mutluluk duyuyor, en derin sayg›lar›m›z› sunuyoruz.
2004 y›l›nda baflar›l› bir y›l› geride b›rakan Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin Yönetim
Kurulu olarak, fiirketimizin faaliyetlerinden ve 2005 y›l›na dair beklentilerimizden
söz etmek istiyoruz.

2004 y›l›nda Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. aktiflerini 4.2 Milyar ABD Dolar›na,
özsermayesini 1.4 Milyar Dolara, faaliyet gösterilen segmentlerdeki toplam ciroyu
3.1 Milyar Dolara ve bu cironun içindeki Enka pay›n› 2.3 Milyar Dolara yükseltmifltir.

Enka, büyümesini inflaat ve taahhüt, enerji üretimi, perakende, gayrimenkul
yönetimi ve gelifltirilmesi ile sanayi ve ticaret olmak üzere befl ana sektöre
odaklanarak sürdürmektedir. 2004 y›l›nda Enka'n›n inflaat ve taahhüt gelirlerinin
cirodaki a¤›rl›¤› %33 seviyelerinde gerçekleflmifltir. Buna karfl›l›k enerji üretiminin,
cirodaki a¤›rl›¤› %39 seviyesine yaklaflm›flt›r. Perakende segmenti %9, gayrimenkul
segmenti ise %4 oran›nda konsolide ciroya katk› sa¤lam›fllard›r. Geriye kalan
%15 ciro ise sanayi ve ticaret flirketleri taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

‹nflaat ve taahhüt sektöründe, 2004 y›l›na girerken inflaat› süren projeler
aras›nda Türkiye'de, Afflin Elbistan-B termik santral›; Rusya'da Ramstore ve IKEA
al›flverifl merkezleri, kad›n do¤um hastanesi, Philip Morris sigara fabrikas›, Sakhalin-
II petrol ve do¤algaz iflleme ünitesi, De-Kastri saha haz›rlama ve yer çal›flmas›,
MKH 5 y›ld›zl› otel ile Moscow City ofis binalar›; H›rvatistan'da Bregana-Zagreb-
Dubrovnik otoyolu; Kazakistan'da Hazar Denizi aç›k deniz inflaat iflleri, suni ada
yap›m› ve petrol yataklar›n› gelifltirme projeleri; Hollanda'da do¤algaz çevrim santral›;
Kamerun, Mali, Gine ve Siera Leone'de ABD elçilik binalar› ve Cezayir'de baraj
inflaat› bulunmaktayd›.

2004 y›l›nda varolan projelere ek olarak Romanya'n›n merkezinden Macaristan
s›n›r›na kadar uzanan 415 kilometrelik 2x2 fleritli Brasov-Cluj-Bors Otoyol Projesi
üstlenilmifltir. Projenin kontrat büyüklü¤ü 2 Milyar 241 Milyon Euro'dur ve Amerikan
Bechtel International Inc. flirketi ile %50-%50 ortaklafla tamamlanacakt›r. 2012
y›l›na kadar sürecek olan proje bugüne kadar Enka'n›n ald›¤› en büyük taahhüt ifli
olmas›n›n yan› s›ra Avrupa'n›n da en büyük otoyol projesidir. Romanya Hükümeti'nin
sahip olaca¤› ve finansman›n› sa¤layaca¤› projeye Haziran ay›nda bafllanm›flt›r.
2004 y›l›nda ayr›ca Enka pay› 70 Milyon Dolar olan Nepal ve Cezayir'de ABD elçilik
binalar› ile Kamerun'da ABD elçili¤i ek bina inflaat›n›n Amerikan Caddell Construction
Co. ile ortak yürütülmesi konusunda anlafl›lm›fl, toplam› 64 Milyon Dolar olan
Rusya'da Real hipermarketlerinin inflaatlar› Enka taraf›ndan üstlenilmifl,
Kazakistanda'da Enka pay› 64 Milyon Dolar› olan petrol ve do¤algaz iflleme ünite
inflaat iflleri al›nm›flt›r. Romanya otoyol projesinin de devreye girmesiyle y›ll›k bazda
inflaat ve taahhüt gelirimiz 550-600 Milyon Dolar seviyelerinden 750-800 Milyon
Dolar seviyelerine ç›km›flt›r. Yeni eklenecek projelerle birlikte bu seviyelerin üzerine
ç›k›lmas› hedeflenmektedir.

Enerji üretimi alan›nda Enka, orta¤› Intergen ile birlikte, 2000 y›l›nda yap-ifllet
modeliyle inflaatlar›na bafllanan ve toplamda 2.04 Milyar Dolar yat›r›m maliyeti olan
santrallar›yla Türkiye'nin en büyük özel sektör elektrik üreticisidir. Bafllang›çta %40

olan enerji üretim flirketlerindeki hissesini, 2003 y›l›nda %49'a, 2004 y›l›nda ise Haziran
ay›nda %25 ve Aral›k ay›nda %16'l›k hisse al›m›yla %90'a yükseltmifltir. Orta¤›m›z Intergen'in
sahip oldu¤u %10'luk hissenin bu senenin sonunda sat›n al›nmas› konusunda mutabakat
sa¤land›¤›ndan 2005 y›l› sonu itibar›yla enerji santrallar›n›n tamam› Enka'ya ait olacakt›r. 2004
y›l›nda her üç santral›n da tam y›l devrede olmas›n›n yan› s›ra yap›lan hisse al›mlar›n›n
sonucunda enerji segmentinin tamam›n›n konsolide edilmesi enerji segmentinin ciroya
katk›s›n› art›rm›flt›r.

Perakende sektöründe Enka, bilindi¤i gibi, Rusya'da %50-%50 Migros ortakl›¤›yla
Ramstore ad› alt›nda hipermarket ve al›flverifl merkezleri ile süpermarketler iflletmektedir.
2004 y›l›nda bir tanesi küçük hipermarket ve al›flverifl merkezi olmak üzere 8 yeni ma¤aza
açarak ma¤aza say›s›n›, 7 tanesi hipermarket ve al›flverifl merkezi olmak üzere toplamda
32'ye yükseltmifltir. Ramenka 2004 y›l›nda 388 Milyon Dolar ciro elde etmifltir. Enka olarak
Ramenka için 3 adet hipermarket ve al›flverifl merkezinin inflaat›na devam edilmektedir.
2005 y›l›nda yat›r›mlar›n› sürdürecek olan Ramenka'n›n 550 Milyon Dolar ciro elde etmesi
planlanmaktad›r.

Gayrimenkul sektöründe Enka, Rusya'da kurulu bulunan flirketleri arac›l›¤›yla A s›n›f›
ofis binas› gelifltirme iflleri ve yönetimini sürdürmektedir. Moskova'da Enka'n›n yat›r›m›
olarak Moscow City Projesi dahilinde Naberezhnaya Towers ad› alt›nda yap›lan ve 140,000
metrekare net kiralanabilir alan› bulunacak olan ofis binalar›n›n inflaat›n›n ilk faz› 2004 y›l›n›n
sonunda tamamlanarak devreye al›nm›flt›r. Bitirilen bu ilk binan›n devreye al›nmadan 6 ay
öncesinde tümü için kira kontratlar›n›n tamamlanmas› Moskova'da rekor say›lan bir baflar›d›r.
Bunda Enka'n›n ad›n›n 'kalite' ile özdeflleflmifl olmas› yan›nda verdi¤i sözleri eksiksiz yerine
getirmesinin de etkisi bulunmaktad›r. 2004 sonu itibar›yla Enka, tamam› Moskova'da bulunan
180,000 metrekareye yak›n A s›n›f› net kiralanabilir ofis alan›yla bu segmentteki en büyük
firmad›r. Enka, yönetimini üstlendi¤i ofis binalar›n›n tamam›nda dünyan›n önde gelen
uluslararas› flirketlerine ev sahipli¤i yapmaktad›r. 2005 y›l›nda Moscow City Projesi'nin ikinci
faz›yla birlikte ba¤l› ortakl›¤›m›z olan MKH'n›n Swissotel taraf›ndan iflletilecek olan 5 y›ld›zl›
otelin de devreye girmesiyle 2004 y›l›nda 90 Milyon Dolar ciro elde edilen segmentten 2005
y›l›nda 110 Milyon Dolara yak›n ciro planlanmaktad›r.

Son olarak, sanayi ve ticaret faaliyetlerinden, 2004 y›l›nda ekonomik flartlardaki düzelmenin
de etkisiyle 300 Milyon Dolar›n üzerinde ciro elde edilmifltir. Ticaret k›sm›nda Enka Pazarlama
cirosunu 2004 y›l›nda %48 art›rarak 193 Milyon Dolar seviyesine ulaflt›rm›flt›r. Enka olarak
baflar›lar›m›zdaki en büyük pay, ifllerimizi zaman›nda ve yüksek kalitede gerçeklefltirmemizdedir.
Enka, odakland›¤› segmentlerde, yapmakta oldu¤u ifller ve planlananlarla birlikte siz say›n
ortaklar›m›z›n güveni ve deste¤iyle birlikte önümüzdeki y›llarda da büyümesine devam
edecektir.

2005 y›l›n›n dünyam›za, ülkemize ve Enka camias›na huzur ve bar›fl getirmesi ümidiyle,
hepinize baflar› dolu günler dileriz.

S ‹ N A N  T A R A
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baflkandan mesaj
BAfiKANDAN MESAJ



Enka Faaliyet Raporu 2004
11

inflaat ve taahhüt
‹NfiAAT VE TAAHHÜT



Hollanda'da Rijnmond do¤algaz kombine çevrim santral›, Rusya'da Moskova
City Projesi (Naberezhnaya Towers) 1. ofis binas› ve IKEA ma¤azalar›
bulunmaktad›r.

Y›l sonu itibar›yla devam eden projeler aras›nda Romanya'da Brasov-Cluj-
Bors otoyol projesi; Rusya'da, Sakhalin II petrol ve gaz iflleme ünitesi,
Naberezhnaya Towers 2. ve 3. ofis binalar›, MKH otel projesi, De-Kastri
hafriyat ifli, Philip Morris sigara fabrikas›, Ramstore Sivastopolsky,
Vernatskaya ve Udelny Park al›flverifl merkezleri, Real al›flverifl merkezleri
ve kad›n do¤um hastanesi; Türkiye'de Afflin Elbistan-B termik santral›;
Kazakistan'da çeflitli petrol ve do¤algaz ünitelerinin inflaat projeleri; Kamerun,
Mali, Gine, Siera Leone, Cezayir ve Nepal'de ABD elçilikleri ile Cezayir'de
Athmenia baraj› bulunmaktad›r.

Romanya Brasov-Cluj-Bors Otoyol Projesi

Romanya'n›n merkezindeki Brasov flehrinden bafllayarak Cluj flehri üzerinden
ülkenin kuzeybat›s›nda bulunan Macaristan s›n›r›ndaki Bors'a kadar uzanacak
olan 415 kilometrelik 2x2 fleritli otoyol projesi 2004 y›l›nda al›nm›flt›r. 55.5
kilometre uzunlu¤unda 267 adet sanat yap›s› içeren projenin kontrat
büyüklü¤ü 2 Milyar 241 Milyon Euro'dur ve Amerikan Bechtel International
Inc. flirketi ile %50-%50 ortaklafla tamamlanacakt›r.

Romanya Hükümeti'nin sahip olaca¤› ve finansman›n› sa¤layaca¤› otoyol
projesi Haziran 2004'de bafllam›fl, mobilizasyon ifllemleri tamamlanm›fl ve
otoyol inflaat›na bafllanm›flt›r. Uluslararas› kalite ve güvence standartlar›yla
2012 y›l›n›n sonuna kadar bu projenin tamamlanmas› planlanmaktad›r.
Romanya'n›n Bat› Avrupa ile ba¤lant›s› aç›s›ndan kritik önem tafl›yan proje
ülkenin ulusal karayolu sisteminin önemli bir parças› olacakt›r.
Otoyol inflaat› özellikle Romanya ekonomisinin Avrupa ekonomisine
entegrasyonu aç›s›ndan önemli bir yer tutacak ve Avrupa ile Orta Asya
pazarlar›n›n ba¤lanmas›n› da sa¤layacakt›r. Hem inflaat aflamas›nda hem
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‹nflaat ve Taahhüt

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.

‹nflaat sektöründe son 30 y›lda Türk müteahhitlerinin yurtd›fl›nda üstlendikleri projelerin toplam tutar›n›n
50 Milyar Dolar› geçti¤i tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, Enka'n›n gerek tek bafl›na gerek ortakl›klar vas›tas›yla
yurtd›fl›nda üstlendi¤i projelerin toplam tutar› 10 Milyar Dolar›n üzerindedir. Yurtd›fl› müteahhitlik hizmet gelirleri
aç›s›ndan her y›l dünyan›n en büyük 225 firmas› s›ralamas›n› düzenleyen Engineering News Record'a göre 2003
y›l›nda 68'inci s›rada yer alan Enka ‹nflaat 2004 y›l›nda 54'üncü s›raya yükselmifltir.

2004 y›l›nda Enka'n›n gelirlerine konsolide olarak bak›ld›¤›nda inflaat ve taahhüt segmentinde 760 Milyon Dolar
ciro gerçeklefltirdi¤i görülmektedir. 2004 y›l›nda ilk alt› ayl›k enerji cirosunun Enka hissesi oran›nda konsolide
edilmesi durumunda inflaat ve taahhüt segmentinin konsolide ciroya katk›s› %33.1 seviyesinde gerçekleflmifltir.
2004 y›l›nda Enka'n›n tamamlad›¤› projeler aras›nda H›rvatistan'da Bregana-Zagreb-Dubrovnik Otoyolu,

Viyadük inflaat›, H›rvatistan
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‹nflaat ve Taahhüt

%50 idi. ‹lk ana bölüm olan 13 km'lik Bregana-Zagreb bölümü Aral›k
2000'de trafi¤e aç›lm›flt›r. H›rvatistan s›n›rlar› içinde ulafl›m ve malzeme
naklini daha verimli ve emniyetli bir hale getiren projenin 142 km'lik üçüncü
kesimi, 24 Temmuz 2004 tarihinde, büyük bir süratle kontratta belirlenen
tarihten iki y›l önce tamamlanm›flt›r. H›rvatistan ‹flyeri Güvenli¤ini Art›rma
Derne¤i taraf›ndan iflyeri güvenli¤i kurallar›n›n uygulanmas› sonucu ulafl›lan
baflar› nedeniyle Güvenlik Ödülü al›nm›flt›r. Bu ba¤lamda, kaza veya kay›p
gün (LTA) olmaks›z›n 2003 y›l›nda 7 milyon adam-saat ve 2004 y›l›nda
1.5 milyon adam-saat çal›flma sa¤lanm›flt›r.

H›rvatistan tarihinin bu en kapsaml› ve en büyük projesi, Orta ve Bat›
Avrupa otoyollar›n›n H›rvatistan'›n Dalmaçya sahilleri ile birlefltirilmesi ve
ülkede turizmin gelifltirmesi aç›s›ndan hayati önem tafl›maktad›r.

Sakhalin-II Petrol ve Do¤algaz ‹flleme Tesisi

Sakhalin Energy Investment Co. Ltd., Japonya'n›n kuzeyinde Rusya s›n›rlar›
içerisinde bulunan Sakhalin Adas›'nda Sakhalin-II projesini gelifltirmek üzere
%55 Shell, %25 Mitsui ve %20 Mitsubishi ortakl›¤›yla kurulmufltur. Adan›n
petrol ve do¤algaz rezervlerini ifllemek üzere yaklafl›k 10 Milyar Dolarl›k
yat›r›m öngörülen ana proje çeflitli alt projelerden oluflmaktad›r.

2003 y›l›nda Enka'n›n ortakl›¤›yla üstlenilen ve kapsam art›fl›yla 310 Milyon
Dolar kontrat bedeli olan Onshore Processing Facility Projesi, adan›n
kuzeybat›s›nda, gaz ve petrolün ihraç terminaline ve LNG tesislerine
aktaracak olan boru hatlar›na iletilmesi öncesinde ifllenmesini sa¤layacakt›r.
2004 y›l› içerisinde projenin kaz›k iflleri tamamlanm›fl, binalar›n beton, çelik
ve kaplama ifllerine, yeralt› borulama ifllemlerine bafllanm›fl, yerüstü
borulama ifllerine devam edilmifl, a¤›r ekipman ve tank kurulum iflleri
yap›lm›flt›r. 2004 y›l sonu itibar›yla 285'i teknik ve idari personel, 1,087'si
iflçi olmak üzere toplam 1,372 çal›flan›n görev ald›¤› projenin yaklafl›k %70'i
tamamlanm›flt›r. Aral›k sonu itibar›yla kaza veya kay›p gün olmaks›z›n
4,850,000 adam-saat çal›flma gerçeklefltirilmifltir.

de tamamlanmas›yla birlikte bu otoyol projesiyle, 2007 y›l›nda Avrupa Birli¤i'ne dahil olmaya haz›rlanan Romanya
önemli ekonomik kazan›mlar elde edecektir.

2004 y›l sonu itibar›yla 317 teknik ve idari personel, 222 iflçi, 735 tafleron olmak üzere toplam 1,274 kiflinin
istihdam edilmekte oldu¤u Romanya otoyol projesi, bugüne kadar Enka'n›n ald›¤› en büyük taahhüt ifli olmas›n›n
yan› s›ra Avrupa'n›n da en büyük otoyol projesidir.

H›rvatistan Bregana-Zagreb-Dubrovnik Otoyol Projesi

Bechtel-Enka Müflterek Teflebbüs Ortakl›¤› 1998 y›l›n›n Nisan ay›nda H›rvatistan Otoyolu'nun proje yönetimi
ve inflaat yap›m ifllerini üstlenmifltir. ‹flvereni H›rvatistan Karayollar› Genel Müdürlü¤ü olan proje birbirinden
ba¤›ms›z üç ana bölümden oluflmaktad›r. Toplam 890 Milyon Dolar kontrat bedeli olan projede Enka'n›n pay›

Otoyol projesi, H›rvatistan
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Haziran 2000 tarihinde inflaat›na bafllanan projede 2004 sene sonu itibar›yla
toplamda %99 oran›nda ilerleme kaydedilmifltir. 2004 y›l›nda Ünite 1'in ilk
ateflleme ve senkronizasyonu yap›lm›fl, ünite deneme iflletmesine haz›r
hale getirilmifltir; Ünite 2'nin ilk ateflleme ve senkronizasyonu
tamamlanm›flt›r. Son olarak Ünite 3'ün ilk atefllemesi yap›lm›fl, yol verme
çal›flmalar›na devam edilmifltir. Toplam proje bedeli 1.6 Milyar Dolar olan
projede Enka'n›n pay› kapsam art›fl› ile birlikte 188 Milyon Dolard›r.

Projede 2004 y›l› sonu itibar›yla 36's› teknik ve idari kadro, 186's› iflçi ve
tafleron olmak üzere toplam 222 kifli istihdam edilmekteydi. Proje bu y›l›n
Kas›m ay›nda bitirilecektir.

Rijnmond Enerji Santral›

Rijnmond Enerji Santral›, Enka'n›n Türkiye'de gerçeklefltirdi¤i enerji santral›
inflaatlar›ndan elde etti¤i tecrübesinin bir sonucu olarak yurt d›fl›nda
üstlendi¤i ilk enerji santral› olma özelli¤ini tafl›maktad›r.

Hollanda'n›n Roterdam kentinde Rijnmond Energie C.V. ad›na 790 MW
kurulu güce sahip bir do¤algaz kombine çevrim santral›n›n anahtar teslimi
tüm dizayn, sat›nalma, inflaat ve devreye alma hizmetlerini kapsayan proje,
Bechtel ile ortak olarak Enka'n›n %35 pay›yla yap›lm›flt›r. A¤ustos 2002'de
yap›m›na bafllanan 374 Milyon Dolarl›k santral›n 28 ayda tamamlanarak
Aral›k 2004 tarihinde bitirilmesi planlan›rken devreye alma ifllemleri üstün
bir baflar› ve koordinasyon sayesinde 22 Haziran 2004 tarihinde tamamlanarak
iflverene 5 ay erken teslim edilmifltir.

Santral iki adet yanma türbin jeneratörü (CTG-combustion turbine generator),
iki adet ›s› kazan›m buhar jeneratörü (HRSG-heat recovery steam generator)
ve bir adet buhar türbin jeneratöründen (STG- stream turbine generator)
oluflmaktad›r.

Tesis tamamland›¤›nda ve tam kapasite ile çal›flt›¤›nda günde 51 milyon metreküp do¤algaz ve 9,500 metreküp
petrol iflleme kapasitesine sahip olacakt›r. 2006 y›l›n›n sonuna kadar devreye al›nacak olan tesis, tüm güvenlik
ve çevre standartlar›n› sa¤layacak ve genifl yang›n güvenli¤i donan›m›na sahip olacakt›r.

Afflin Elbistan-B Termik Enerji Santral›

Nominal kapasitesi 4x360 MW gücünde bir konvansiyonel tip linyit santral›n›n anahtar teslimi baz›nda tesisi ve
uygun iflletme flartlar›nda Türkiye Elektrik Üretim A.fi.'ye teslimini içeren ihale A¤ustos 1998 tarihinde Mitsubishi
Heavy Industries Ltd., Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi., Babcock Kraftwerkstechnik GmbH ve GTT konsorsiyumu
taraf›ndan kazan›lm›flt›r. Enka'n›n sorumlulu¤unda bulunan ifller; tüm geçici yap›lar›n montaj ve sökümü, çeflitli
yap›lar›n dizayn çal›flmalar›, bina inflaat ve ekipman montaj iflleri, ham su temin sistemi malzeme
temini ve inflaat›d›r.

Termik santral inflaat›, Afflin Elbistan
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Rusya Projeleri

Enka ‹nflaat, Rusya'daki tecrübesiyle IKEA, Real ve Ramenka'ya ait çok say›da al›flverifl merkezinin inflaat ifllerini
gerçeklefltirmektedir. Al›flverifl merkezlerinin d›fl›nda Enka, kendi yat›r›m› olarak gerçeklefltirmekte oldu¤u
Naberezhnaya Towers ofis binalar›n›, iflvereni MKH olan befl y›ld›zl› otel inflaat›n›, Philip Morris için sigara fabrikas›
ile ek ifllerini ve kad›n do¤um hastanesi inflaat ifllerini gerçeklefltirmektedir.

‹flvereni LLC IKEA Mos olan 115 Milyon Dolar tutar›ndaki IKEA Mega Al›flverifl Merkezi Projesi 2004 y›l› sonuna
do¤ru tamamlanm›flt›r. 210,000 metrekareye yak›n inflaat alan›yla içinde Auchan hipermarketini ve çok katl› bir
otopark› bulunduran IKEA'n›n Moskova bölgesinde Khimki'de gerçeklefltirilen bu aile al›flverifl merkezi projesi,
Eylül ay›nda tamamlanarak iflverene teslim edilmifltir. Projenin en yo¤un döneminde 1700'e yak›n iflçi ile teknik
ve idari personel görev alm›flt›r. 2004 y›l› bafl›nda da IKEA için Kazan'da bulunan ma¤aza ve harici otopark›n›n

inflaat iflleri tamamlanm›fl ve iflverene teslim edilmiflti. ‹flvereni OOO Real
Hypermarket olan ve içerece¤i Brateva ve Signalny hipermarketleri ve
kapal› otoparklar›yla toplam 64 Milyon Dolara yak›n kontrat bedellerine
sahip projeler, 2005 y›l›n›n yaz aylar›nda tamamlanarak iflverene teslim
edileceklerdir.

‹flvereni Ramenka olan ve Moskova'da Sevastopolsky, Vernadskovo ve
St.Petersburg'da Udelny Park adlar›yla infla edilen, içlerinde hipermarket,
al›flverifl merkezi, sinema kompleksi ve kapal› otoparklar yer alan Ramstore
al›flverifl merkezlerinin toplam maliyeti 155 Milyon Dolar civar›ndad›r.
Vernadskovo Al›flverifl Merkezi'nin 2006 y›l›nda hizmete girmesi beklenirken
di¤er iki al›flverifl merkezi bu y›l içinde faaliyete geçecektir. 2004 y›l sonu
itibar›yla bu projelerde 1,000 kifliye yak›n idari, teknik personel ve iflçi görev
almaktayd›.

Rusya'n›n St.Petersburg bölgesinde, Philip Morris International ad›na sigara
fabrikas› ile ek ifllerine iliflkin tüm mimari, mekanik ve mühendislik iflleri
de dahil inflaat iflleri gerçeklefltirilmektedir. 60 Milyon Dolara yak›n kontrat
bedeli olan proje 2005 y›l›n›n ilk yar›s›nda tamamlanacakt›r. ‹nflaat alan›
50,000 metrekarenin üzerinde olan projede ortalama olarak 240 kifli görev
almaktad›r.

Moskova'da iflvereni MD Project 2000 olan ve dizayn ve inflaat ifllerini
üstlendi¤imiz kad›n do¤um hastanesinin de 2005 y›l›n›n ilk yar›s›nda
tamamlanmas› beklenmektedir. 30 Milyon Dolara yak›n kontrat bedeli olan
projede 25'i teknik ve idari olmak üzere toplam 434 kifli görev almaktad›r.

Enka, Moscow City Projesi kapsam›nda Naberezhnaya Towers ad› alt›nda
17, 27 ve 57 katl› üç ofis binas›ndan oluflan bir kompleksi kendi yat›r›m›
olarak gerçeklefltirmektedir. Projede, dizayn ve inflaat ifllerini kapsayan
17 katl› ilk faz tamamlanm›fl ve bina faaliyete geçmifltir. Toplam 200 Milyon
Dolar›n üzerinde kontrat bedeli olan projenin 27 katl› ikinci binas› 2005
y›l›nda tamamlanarak hizmete girecektir.

MKH Riverside Towers, Moskova



Oued Athmenia Baraj ‹nflaat›

2002 y›l›nda Cezayir'de yap›m›na bafllanan ve 40 Milyon Dolara yak›n
kontrat bedeli olan proje, Cezayir'in Athmenia - Mila bölgesinde yap›lacak
olan baraj›n ve ek yap›lar›n›n inflaat› ile hidrolik ve elektrik ekipmanlar›n›n
temini ve montaj›n› kapsamaktad›r. 2004 y›l› itibar›yla hidromekanik dizayn
iflinin tamam› idare taraf›ndan onaylanm›fl ve imalatlar Türkiye'de
yapt›r›lm›flt›r. Elektrik dizayn iflleri ise son aflamas›na gelmifltir.

Projenin 2005'in Eylül ay›nda tamamlanmas› planlanmaktad›r. Projede
2004 y›l›n›n sonunda hakedifl baz›nda tamamlanma oran› %83'ler
seviyesindedir. Projede 2004 y›l› sonunda çal›flan Türk ve yerel personelin
toplam› 269'dur.

De-Kastri Terminali Saha Düzenleme ve Hafriyat Projesi

Sakhalin I Projesi'nin birinci faz›n› oluflturan boru hatt› ve ihraç terminali
gelifltirme ana projesinin bir alt projesi olarak De-Kastri terminalinin saha
düzenlemesi ve hafriyat projesi üstlenilmifltir. Kontrat bedeli 30 Milyon
Dolara yak›n olan projenin iflvereni Exxon Neftegas Limited'tir. Proje
kapsam›nda yap›lacak ifller aras›nda topografik araflt›rmalar, sahadaki a¤aç
ve çal›l›klar›n temizlenmesi, topra¤›n üst katmanlar›n›n kald›r›larak belirlenen
noktalara tafl›nmas›, yol yap›m›, drenaj ve erozyon önleme sistemlerinin
uygulanmas› bulunmaktad›r.

2004 y›l› sonu itibar›yla %70'e yak›n› tamamlanm›fl olan projenin 2005'in
üçüncü çeyre¤inde tamamlanmas› planlanmaktad›r.

ABD Elçilik Projeleri

‹stanbul ‹stinye'de 2003 y›l›nda tamamlanan ABD Konsoloslu¤u projesindeki ortak çal›flman›n ard›ndan Amerikan
Caddell Construction Co. ile 2003 y›l›nda Afrika'n›n Kamerun, Mali, Gine ve Siera Leone ülkelerinde, 2004 y›l›nda
da Cezayir ve Nepal'de yap›lacak olan ABD elçilik binalar› inflaatlar›n›n %50-%50 ortak yürütülmesi konusunda
anlaflmaya var›lm›flt›r.

Toplam kontrat büyüklü¤ü 344 Milyon Dolar olan 6 projede Enka'n›n pay› 174 Milyon Dolard›r. ‹flvereni Amerika
Birleflik Devletleri Denizafl›r› ‹nflaat Operasyonlar› Dairesi olan projeler, 2005 ile 2007 y›llar› aras›nda ayr› ve
ba¤›ms›z süreçlerde tamamlanacakt›r.
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ABD elçilik binas› inflaat›, Siera Leone



Ayr›ca, AGIP Melitah Gas Compression Station Projesi (Libya) için Nuovo
Pignone flirketine 33 adet 570 ton a¤›rl›¤›nda, Pepsol La Coruna Projesi
(‹spanya) için de Air Liquide firmas›na 11 adet 210 ton a¤›rl›¤›nda bas›nçl›
kap dizayn ve imal edilerek sevk edilmifltir. Bu projelere paralel olarak;
UOP (Amerika) taraf›ndan Romanya'ya sevk edilmek üzere siparifl edilen
65 metre uzunlu¤unda ve 700 ton a¤›rl›¤›ndaki CCR skidinin imalat›, montaj›,
testi ve ard›ndan alt modellere ayr›larak nakliyesi, ayr›ca Deltak (Amerika)
taraf›ndan siparifl edilen üç ayr› at›k ›s› kazan›n›n imalat› ve ihracat› y›l içinde
baflar›yla tamamlanm›flt›r.

Çimtafl, Türkiye'deki faaliyetine paralel olarak, TCO - Second Generation
projeleri kapsam›nda bir Bechtel-Enka yerel ortakl›¤› olan Senimdi Kurylys
firmas› taraf›ndan taahhüt edilen inflaat ve montaj ifllerinin kapsam›na dahil
yaklafl›k 9,000 ton boru (spool) imalat›n›n yap›laca¤› 10,000 metrekare
kapal› sahal›, 500 ton/vardiya/ay kapasiteli bir fabrikan›n Çimtafl know-
how'u ile Tengiz-Kazakistan'da kurulmas› ve iflletmeye al›nmas›n› üstlenmifl,
ard›ndan da iflletilmesi konusunda ilgili kurulufla teknik destek hizmeti
vermifltir.

2004 y›l› içinde Çimtafl ifltiraklerinden Cimtas Mechanical Contracting B.V.
InterGen'in 790 MW Rijnmond Energy Center (Hollanda) kombine çevrim
santral› projesi bünyesindeki mekanik montaj ifllerini zaman›ndan önce
tamamlam›flt›r.

Bir Çimtafl-Bechtel (USA) ortakl›¤› olan Cimtas Boru Imalatlar› ve Tic. Ltd.
fiti. 2004 y›l› içinde M›s›r LNG tesisi bünyesinde yer alan 5,500 ton proses
borusu (spool) imalat›n› 700 ton/ayl›k bir mamul sevkiyat performans› elde
ederek zaman›ndan önce tamamlam›flt›r. Cimtas Boru 2004 y›l› sonu
itibar›yla Shell - Sakhalin OPF Projesi için de 2,000 ton spool üretmifl,
bunun yan› s›ra GE (General Electric) Energy'nin uluslararas› pazardaki tek
tedarikçisi olarak 9FA-9E-6B gaz türbinlerine ait boru sistemlerinin malzemeli
imalat›n› baflar›yla tamamlam›flt›r.
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Çimtafl Çelik ‹malat Montaj ve Tesisat A.fi.

Ana faaliyet alan› çelik binalar ve köprüler, bas›nçl› kaplar ve eflanjörler, silindirik tanklar, küresel tanklar, at›k
›s› kazanlar›, proses skidleri, güç-proses-türbin borulama sistemleri, gezer köprü, vinç ve rüzgar kuleleri imalat›;
çelik ve elektro-mekanik montaj müteahhitli¤i olan Çimtafl 2004 y›l›nda Parsons Fluor Daniel (PFD) taraf›ndan
TengizChevroil (TCO) - Second Generation Projesi çerçevesinde siparifl edilen 63 adet, toplam 3,275 ton bas›nçl›
kap ve proses skidinin dizayn ve mühendislik dahil malzemeli imalat›n› Gemlik Fabrikas›'nda baflar›yla tamamlayarak
Kazakistan'a sevk etmifltir. Ayn› proje bünyesindeki yaklafl›k 1,000 ton büyük çapl›-kaynakl› düz
boru ve fitinglerin malzemeli imalat›na yönelik siparifl de y›l içinde tamamlanm›flt›r.

Bechtel (Houston) taraf›ndan M›s›r LNG Projesi çerçevesinde siparifl edilen 16 adet, toplam 1,500 ton bas›nçl›
kab›n dizayn ve mühendislik dahil malzemeli imalat›n› y›l içinde baflar›yla tamamlam›flt›r.

Çimtafl Tesisleri, Gemlik



Çimtafl ifltiraklerinden Cimtas (Ningbo-Çin), yerel Harbin - GE Energy ortakl›¤› çerçevesinde Çin'in en önde gelen
sanayi kurulufllar›ndan olan Harbin firmas›nca Ningbo'ya siparifl edilen 9FA MSD borulama sistemlerinin malzemeli
imalat›na devam ederken, bir yandan da GE Energy'nin uluslararas› müflterilerine ihraç edilen 9E off-base gaz
türbin borulama sistemini imal etmifltir. 2004 y›l›nda Çimtafl ve ifltiraklerinin toplam cirosu (konsolide)
83.5 Milyon Dolar olarak gerçekleflmifltir. Çimtafl ve Cimtafl Boru'nun 2004 y›l› içindeki yat›r›mlar› da toplam
2.8 Milyon Dolar olarak gerçekleflmifltir. 2005 y›l› için ise toplam 4.3 Milyon Dolar tutar›nda yat›r›m planlanmaktad›r.

Kasktafl Kayar Kal›p Altyap› Sondaj Kaz›k ve Tecrit A.fi.

Kasktafl 1957'den beri Enka bünyesinde zemin mühendisli¤i ve temel iflleriyle faaliyet gösteren departman›n,
1975 y›l›nda ayr›larak flirketleflmesiyle kurulmufltur. Üstlendi¤i temel mühendislik projelerinde yüksek kaliteye
ulaflmay› ve güvenli¤i her zaman ön planda tutan Kasktafl, bünyesinde en modern ayg›tlarla donatarak kurdu¤u

kalite kontrol bölümüyle, bütün jeoteknik uygulamalar› ve her türlü saha
ve laboratuvar deneylerini, kaliteden ödün vermeden gerçeklefltirmektedir.

Kasktafl'›n ana faaliyetleri kaz›kl› temeller, derin kaz› iksa perdeleri, zemin
›slah›, baraj enjeksiyonlar› ve geçirimsizlik perdeleri, zemin etüdleri ve genifl
kapsaml› laboratuvar testlerinden oluflmaktad›r.

Kasktafl'›n 2004 y›l›nda tamamlad›¤› ya da sürdürmekte oldu¤u ifller aras›nda
Türkiye'de Feri Otel-Radisson SAS otel inflaat› iksa ve hafriyat› iflleri,
Darüflflafaka Lisesi Maslak Kampusü iksa iflleri, ToyotaSa Fabrikas› inflaat›
jet grout iflleri, Ford Otosan 3. K›s›m zemin iyilefltirme ve kaz›kl› temel
yap›m iflleri bulunmaktad›r.

Yurtd›fl›nda ise Rusya'da Moskova Federal Varl›k Binas› inflaat›, Stroy
Montaj Mirax City iflleri, Tekinvest Bussiness Center iflleri; Saudi Arabistan'da
Farsi Tower Cidde ve Qebla Center Medine ile Cezayir'de Athmenia Baraj›
kal›c› ankraj ve perde enjeksiyonu iflleri bulunmaktad›r.

21 idari, 49 teknik ve 271 formen ve iflçisiyle toplam 341 personel istihdam
etmekte olan Kasktafl kendi alan›nda Türkiye'de ilk ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi sertifikas›n› alan öncü flirket kimli¤iyle, 'önce güvenlik' ilkesini
bölge ve merkez ofislerinde ve flantiyelerde baflar›yla uygulamaktad›r.
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Kastafl temel çal›flmas›, Moskova



Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bak›m ‹flletme Sevk ve ‹dare A.fi.

Enka Teknik, 1981 y›l›ndan bu yana üç k›tada anahtar teslim projeleri temel ve detay mühendislik, imalat, temin,
inflaat, montaj, devreye alma ve iflletme evrelerinin tümünü kapsayan proje yönetimi ile müflterilerinin
memnuniyetini sa¤layarak tamamlam›flt›r.

Enka Teknik, proje yönetimi konusundaki uzman ekibi ile, teknik dan›flmanl›k, yedek parça temini, iflletme
yönetimi ve bak›m hizmetlerini de üstlenerek anahtar teslimi projelerde öncelikli çözüm orta¤› olarak tercih
edilmektedir. Enka Teknik, malzeme tafl›ma ve depolama sistemleri, yard›mc› tesisler, su ar›tma ve çevre
mühendisli¤i, altyap› ve inflaat, elektrik, kontrol sistemleri ve enstrümantasyon mühendisli¤i alanlar›nda Türkiye,
Kuzey Afrika, Ortado¤u ve Orta Asya ülkelerinde ana müteahhit veya konsorsiyum orta¤› olarak yat›r›mc›lara
hizmet vermektedir.

fiirket, çal›flmalar›nda ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini uygulayarak
müflteri memnuniyetini sa¤lamay› ana ilke edinmifltir. Yurtiçi ve yurtd›fl›nda
toplam 70 kiflinin görev ald›¤› Enka Teknik, 2004 y›l›nda Türkiye'de Afflin
Elbistan-B Termik Santral› FGD Tesisi Projesi, ayn› tesisin Elektrik
Mühendisli¤i - Elektrik Ekipman Temini Projesi ve Enstrüman Mühendisli¤i
-Enstrüman Ekipmanlar› Teslimi projelerini sonuçland›rm›flt›r. Libyan Iron
and Steel Company (LISCO) için Liman Vinci Bak›m Projesi’ni
gerçeklefltirmifltir. Yine Libya'da Arabian Cement Company'e yap›lan Ka¤›t
Torba Fabrikas› Projesi'nin Kesin Kabul Sertifikas› al›nm›flt›r.

2004 y›l› içinde imzalanan sözleflmelerle bafllayan Arabian Cement Company
için Torbal› Filtre Rehabilitasyon Projesi, ETS-1 ‹nflaat ve Taahhüt Ltd. fiti.
için Sakhalin I, ‹flçi Kamp› At›ksu Ar›tma Tesisi Paket Projesi, Libyan Cement
Company için Bingazi Çimento Fabrikas› IKN Cooler So¤utma Ünitesi
Montaj› Projesi ve Zliten ve Souq Al Khamis Çimento Fabrikalar› F›r›n
Mantosu De¤iflimi Projeleri 2005 y›l› içinde devam edecektir.

Bakü (Azerbaycan) yak›n›ndaki Binagadi Petrol Sahas›'n›n üretim paylaflma
baz›nda iflletme hakk› al›nmas› projesi çerçevesinde, Azerbaycan petrol
flirketi Azpetrol ile %50-%50 ortakl›k baz›nda AZEN Oil Company B.V.
kurulmufl ve kurulan flirket, 25 + 5 y›l için Binagadi Petrol Sahas›'n›n iflletme
hakk›n›n kontrat›n› 29 Eylül 2004 tarihinde imzalam›flt›r.

Enka Teknik ‹stanbul Atatürk Havaliman› Serbest Bölge fiubesi 2004 y›l›nda
aç›larak faaliyete geçmifltir.
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fiirketin kurulmas›yla birlikte Bechtel-Enka Müflterek Teflebbüs Ortakl›¤›
Tengiz Bölgesi’ndeki bütün operasyonlar›n› bu flirkete aktarm›flt›r. Senimdi
Kurylys halihaz›rda Kazakistan Cumhuriyeti'nde genifl çapta mühendislik,
sat›n alma ve inflaat hizmetleri verme lisans›na sahiptir.

Senimdi Kurylys Kazakistan'daki faaliyetlerine bafllamas›yla birlikte Bechtel-
Enka ortakl›¤›ndan devrald›¤› alt yüklenici ve tedarikcilerden oluflan çok
kapsaml› bir bilgi bankas›ndan da projelerinde yararlanmaktad›r.

‹ç kalite yönetimine iliflkin prosedür ve planlar› titizlikle uygulayan flirket,
ayn› zamanda Quality Management System - ISO 9001 ve Occupational
Health and Safety Management System OHSAS 18001 sertifikalar›na da
sahiptir.

2004 y›l›ndaki cirosu 80 Milyon Dolar› aflan flirkette y›l sonu itibar›yla 674'ü
teknik ve idari olmak üzere toplam 7,121 kifli istihdam edilmekteydi. fiirketin
halen üstlenmifl oldu¤u projelerin toplam› 300 Milyon Dolara yak›nd›r.
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Senimdi Kurylys L.L.P.

Enka, Kazakistan'da Bechtel ile müflterek teflebbüs ortakl›¤› kurdu¤u 1993 y›l›ndan bu yana petrokimya tesisleri
inflaat›nda çok aktif rol oynamaktad›r. Bechtel-Enka ortakl›¤›, iflveren konumundaki Tengizchevroil'e mühendislik,
inflaat, proje yönetimi ve sat›nalma hizmetleri sunmaktad›r. Tengiz ve Korolev petrol bölgesinde geniflletme,
yenileme ve gelifltirme çal›flmalar› da flirketin faaliyetleri aras›nda yer almaktad›r.

Enka, Kazakistan'›n Tengiz petrol bölgesindeki varl›¤›n›n yedinci y›l›nda Bechtel ile birlikte Senimdi Kurylys
ad›nda bir Kazak firmas› kurmufl ve faaliyetlerini ‹flveren ile 2001 y›l›n›n bafl›nda imzalam›fl oldu¤u OM 202
kontrat› ile yeni kurulan bu flirkete devrederek sürdürmüfltür. Senimdi Kurylys, 2000 y›l›nda Enka ve Bechtel'in
Kazakistan'da eflit paylarla limited ortakl›k olarak kurduklar›, Kazakistan kanun ve düzenlemelerine tabi bir
flirkettir.

Petrokimya tesisi, Kazakistan



Titafl Toprak ‹nflaat ve Taahhüt A.fi.

1974 y›l›nda Enka'da uzmanlaflm›fl bir kadro taraf›ndan kurulan Titafl, 30 y›ll›k tecrübe ve bilgi birikimi ile
günümüz teknolojisini bütünlefltirmekte ve altyap› inflaatlar›n›, sahip oldu¤u genifl makina park› ile k›sa zamanda
ve üstün kalite ile teslim etmektedir.

Hafriyat kapasitesini y›ll›k 10 milyon metreküpün üzerine ç›karan Titafl, belediye su da¤›t›m a¤› ve konut at›k
su a¤lar›n›n yan› s›ra üniversite kampüsü, toplu konut projeleri ve çeflitli sanayi kurulufllar›n›n kolektörleri ve
yollar›, kald›r›mlar› ile enerji, haberleflme, do¤algaz, ›s›tma ve so¤utma a¤lar›n›n yap›m›n› inflaatlar bir yandan
devam ederken baflar›yla gerçeklefltirmektedir. Titafl'›n altyap› çal›flmalar›nda aran›l›r bir firma konumuna
gelmesinde, y›llar boyunca kazan›lm›fl olan deneyim ile son mühendislik teknolojisinin rasyonel uyumunun
yan›nda çal›flanlar›n tak›m ruhunun da temel bir rolü bulunmaktad›r.

Titafl, 2004 y›l›nda H›rvatistan Bregana-Zagreb-Dubrovnik otoyol projesinin
drenaj ifllerini tamamlam›fl, Afrika'da yap›lmakta olan ABD elçilik binalar›n›n
altyap› ifllerine devam etmifl ve Cezayir Athmenia Baraj› projesi için gerekli
makina park›n› ilgili flantiyeye ulaflt›rm›flt›r.

Enet Proje Araflt›rma ve Müflavirlik A.fi.

Enet, 1980 y›l›nda kuruluflundan bu yana Enka'n›n yurtiçi ve yurd›fl›
projelerinde dizayn ve mühendislik hizmetleri vermektedir. fiirketin ihtisas
alanlar›, endüstri tesisleri ve kompleksleri, enerji tesisleri, ulafl›m tesisleri
(otoyollar, karayollar›, demiryollar›, köprüler, viyadükler, tüneller ve di¤er
sanat yap›lar›), havaalanlar› ve askeri tesisler, konut kompleksleri, e¤itim
ve sa¤l›k tesisleri, kamu ve ticari binalar, su getirme, kanalizasyon ve ar›tma
tesisleri, hidrolik ve marin yap›lard›r. Bu kapsamda komple mühendislik
hizmetleri, (planlama ve program takibi, sistem dizayn›, ön projeler, uygulama
projeleri, metraj, keflif, flartnameler ve teknik kontrollük), inflaat kontrolü
mühendislik hizmetleri, müflavirlik hizmetleri, araflt›rma hizmetleri en
yüksek kalite düzeylerinde yerine getirilmektedir.

Enet, Türkiye'de çeflitli etüt projeleri ve mühendislik iflleri ile ön ve uygulama
proje ifllerini tamamlam›fl, baz›lar›na da devam etmektedir. 2004 y›l›nda
ayr›ca Enka'n›n Sakhalin-1 Projesi De-Kastri ihraç terminal uygulama
projelerini ve mühendislik ifllerini gerçeklefltirmifltir.
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1970'lerde Türkiye Hükümeti'nin Güneydo¤u Anadolu'daki linyit kömürü rezervlerinin kullan›lmas› yönündeki
karar›yla birlikte Enka, enerji projelerinde yer almaya bafllam›fl ve s›ras›yla Tunçbilek (1x150 MW), Yata¤an
(3x210 MW), Yeniköy (2x210 MW) ve Kemerköy (3x210 MW) kurulu güç kapasiteli termik enerji santrallar›n›n
çelik konstrüksiyonlar›n›n üretimi ve santral inflaatlar›nda bulunmufltur.

Bu projeler sayesinde elde edilen tecrübeyle birlikte Enka anahtar teslimi enerji projelerinde konsorsiyum üyesi
ya da ortak giriflim partneri olarak varl›¤›n› geniflletmifltir.

Böylece 1,200 MW Hamitabat ve 1,400 MW Bursa do¤algaz kombine çevrim santrallar›n›n yap›m›nda yer
alm›flt›r.

Gebze Elektrik Üretim Ltd. fiti.
Adapazar› Elektrik Üretim Ltd. fiti.
‹zmir Elektrik Üretim Ltd. fiti.

1997 y›l›nda, InterGen-Enka ortakl›¤›, TEAfi Genel Müdürlü¤ü ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› bünyesinde ihale edilen ve inflas›yla iflletme hakk›
kazan›lan toplam 3,854 MW kurulu güç kapasiteli Gebze, Adapazar› ve
‹zmir do¤algaz kombine çevrim santrallar›n›n anahtar teslimi inflaatlar›n›
Enka'n›n %50 pay›n›n oldu¤u Bechtel-Enka Müflterek Teflebbüs Ortakl›¤›'na
1998 y›l›nda vermifltir. Bu ortakl›kla, dünyada birçok baflar›l› projeye imza
atm›fl olan bu iki flirket tecrübe ve know-how'lar›n› birlefltirmifllerdir.

Bechtel-Enka Müflterek Teflebbüs Ortakl›¤› taraf›ndan 2000 y›l›nda bafllanan
projelerden Gebze ve Adapazar› santrallar› 2002 y›l›nda, ‹zmir santral› da
2003 y›l›nda devreye al›nm›flt›r. Santrallar›n devreye girmesiyle Enka, orta¤›
InterGen ile birlikte Türkiye'nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi
konumuna gelmifltir.

4283 say›l› "Yap ‹fllet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas›
ve ‹flletilmesi ile Enerji Sat›fl›n›n Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun" ve ilgili
Yap ‹fllet Yönetmeli¤i hükümleri gere¤ince ve Elektrik Sat›fl Anlaflmas›
hükümlerine uygun olarak kurulan Gebze, Adapazar› ve ‹zmir santrallar›,
bahsi geçen yasa, yönetmelik ve sözleflme kapsam›nda elektrik üreterek,
yürürlükte bulunan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde teslim etmektedir.
Santrallara iliflkin olarak finansman, inflaat, montaj ve devreye alma
çal›flmalar› ve iflletme dönemi boyunca sözleflmelerle belirtilen taahhütlerin
tamam› baflar›yla yerine getirilmifltir.

%25 sermaye ve %75 proje finansman› fleklinde fonlanan üç santral toplam
2.04 Milyar Dolara mal olmufltur. Projeler için yurtd›fl› finans kurulufllar›n›n
taahhüt ettikleri tutarlar s›ras›yla: US Exim (ABD) 860 Milyon Dolar, Hermes
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Ayn› bölgede bulunan Gebze ve Adapazar› santrallar›n›n inflaat›n›n çeflitli
aflamalar›nda, 7,000'i aflk›n kifli görev alm›fl ve faaliyetlerin en yo¤un oldu¤u
dönemde çal›flan say›s› 2,200 kifliye ulaflm›flt›r. ‹zmir santral›n›n de¤iflik
aflamalar›nda ise 5,000 kadar kifli çal›flm›fl ve flantiye mevcudu, ifllerin en
yo¤un oldu¤u dönemde 1,700 kifliye kadar yükselmifltir.

Proje kapsam›nda üretilmekte olan elektrik enerjisi, Elektrik Sat›fl Sözleflmesi
çerçevesinde anlafl›lan tarife üzerinden TETAfi'a sat›lmaktad›r. Yap›lan
sözleflme uyar›nca 16 y›l boyunca TETAfi'a sat›lacak elektri¤in ortalama
sat›fl fiyat› 4.2 cent olarak belirlenmifltir.

Bu, özel flirketler taraf›ndan devlete sat›lan en ucuz elektriktir. Bunun bir
nedeni santrallarda kan›tlanm›fl ileri teknolojinin kullan›lm›fl olmas› iken
di¤er bir nedeni ise düflük finansman maliyetidir. Sat›fl fiyat›; yat›r›m kalemi,
do¤algaz kalemi, sabit operasyon gideri kalemi ve de¤iflken operasyon
gideri kalemi olmak üzere 4 kalemden oluflmaktad›r.

Do¤algaz kalemi eskalasyona tabi olup, do¤algazda meydana gelen
de¤iflmeler fiyata yans›t›lmaktad›r. Dolay›s›yla InterGen-Enka ortakl›¤›
do¤algaz fiyat riski tafl›mamaktad›r.
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(Almanya) 185 Milyon Dolar, OND (Belçika) 125 Milyon Dolar, OPIC (ABD) 300 Milyon Dolar ve di¤er bankalardan
da 60 Milyon Dolar olmak üzere toplam 1.53 Milyar Dolard›r.

Elektrik üretim flirketleri, BOTAfi ile 20 y›l süreli Do¤algaz Sat›fl Sözleflmesi ve TETAfi ile yine 20 y›l süreli
Elektrik Sat›fl Sözleflmesi imzalam›flt›r. Bu sürelere proje gelifltirme ve inflaat süreleri de dahil oldu¤undan
santrallar›n devreye girmelerinden itibaren sözleflme süreleri 16 y›ld›r.

TE‹Afi taraf›ndan haz›rlanan çal›flmaya göre Türkiye'nin 2004 y›l›ndaki enerji talebi yaklafl›k 153 Milyar
kilowatt saat seviyesindedir. Buna göre üretim kapasitesi 33 Milyar kilowatt saat olan santrallar›m›z›n tam
kapasite ile çal›flmas› durumunda Türkiye'nin enerji talebinin %21.5'ini karfl›layabilece¤i görülmektedir. Bu
üretim kapasitesi Portekiz'in tüm santrallar›nda üretilen enerjiye veya Yunanistan'›n y›ll›k toplam üretimine
oldukça yak›nd›r.

Do¤algaz kombine çevrim santral› so¤utma kuleleri, Adapazar›



Çevre Bakanl›¤›'n›n format› do¤rultusunda haz›rlanan Çevresel Etki De¤erlendirmesi Raporu, bakanl›¤›n onay›n›
alm›flt›r. fiu anda bütün dünyada revaçta olan do¤algaz santrallar› gibi Gebze, Adapazar› ve ‹zmir santrallar› da
hava kalitesini koruma, su kirlili¤i ve gürültü kontrol yönetmeliklerindeki minimum kriterlerin alt›nda olmas›
nedeniyle Türkiye'de örnek al›nacak bir enerji yat›r›m›d›r. Ayr›ca, yabanc› sermayenin katk›s›yla finanse edilen
bu santrallar için, kredi kurulufllar›nca istenen ve Dünya Bankas› normlar›na göre haz›rlanan Çevresel Etki
De¤erlendirmesi Raporu da minimum de¤erlerde olmas› nedeniyle olumlu onay belgesini alm›flt›r.

Haziran 2004'de Enka olarak orta¤›m›z InterGen'in sahip oldu¤u %25'lik hisse 167 Milyon Dolar karfl›l›¤›nda
sat›n al›narak hisse oran›m›z %74'e; Aral›k 2004 ise %16'l›k hisse 91 Milyon Dolar karfl›l›¤›nda sat›n al›narak
hisse oran›m›z %90 seviyesine ulaflm›flt›r. InterGen ile kalan %10'luk hissenin Aral›k 2005'de sat›n al›nmas›
konusunda anlaflmaya var›lm›flt›r. Böylece 2005 sonu itibar›yla Enka, enerji üretim flirketlerine ait hisselerin
tamam›na sahip olacakt›r.

2004 y›l›nda enerji flirketlerimizin cirosu 1 Milyar 216 Milyon Dolar olarak
gerçekleflmifltir. Ancak Enka'n›n y›l›n ilk yar›s›nda sahip oldu¤u hissenin
%49 olmas› nedeniyle muhasebesel olarak özkaynak yöntemine göre
konsolidasyon, ikinci dönemde ise tam konsolidasyon uygulanm›flt›r.

Bunun bir sonucu olarak konsolide mali tablolar›m›za ikinci alt› ayl›k dönemin
cirosu yans›m›flt›r. Analiz olarak ilk alt› ayl›k dönemdeki ciro oransal olarak
konsolide edildi¤inde enerji segmentimizin cirosunun 903 Milyon Dolar
oldu¤u ve konsolide ciroya %39 oran›nda katk› sa¤lad›¤› görülmektedir.
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Perakende sektöründeki flirketimiz olan Ramenka'n›n sahip oldu¤umuz pay oran›nda konsolide edilmesiyle
birlikte, 2004 y›l›nda perakende segmentinin Enka'n›n toplam cirosu içindeki pay› %9 seviyesinde gerçekleflmifltir.

JSC Ramenka

Ramenka, Enka ve Migros'un eflit ortakl›¤›yla 1997 y›l›nda Rusya'da al›flverifl merkezleri ve süpermarketler zinciri
oluflturmak üzere Moskova'da kurulmufl ve ayn› y›l›n Kas›m ay›nda Moskova'n›n Kuntsevo bölgesinde toplam
alan› 19,400 metrekare olan ve Enka taraf›ndan infla edilen ilk Ramstore hipermarket ve al›flverifl merkezini
hizmete açm›flt›r.

Moskova'da bat› standartlar›nda ilk al›flverifl merkezi olma özelli¤ini tafl›yan Ramstore Kuntsevo ile flirketin ilk
y›l›nda bir ayl›k faaliyeti sonucu cirosu 5.9 Milyon Dolar olarak gerçekleflmifltir.

Ramenka, 1998 y›l›nda Rusya'daki ekonomik krize ra¤men büyümesini
devam ettirmifl ve ikinci hipermarket ve al›flverifl merkezi olan Marina
Rosha'y›, Kas›m ay›nda hizmete açm›flt›r.

Toplam 32,500 metrekare alana sahip olan Marina Rosha al›flverifl merkezi
yüksek kalite standartlar› gözetilerek Enka taraf›ndan k›sa sürede infla
edilmifltir. fiirketin ikinci y›l›nda cirosu yaklafl›k 10 kat art›flla 55 Milyon
Dolar seviyesinde gerçekleflmifltir.

Mevcut iki hipermarket ve al›flverifl merkezine, 1999 y›l›nda Chertanovo
ve Sokolniki'de ve 2000 y›l›nda da Mitino, Komsomolskaya ve Marino'da
aç›lan 5 adet süpermarket eklenmifltir. Bu y›llarda ulafl›lan ciro ise s›ras›yla
yaklafl›k 78 Milyon Dolar ve 103 Milyon Dolard›r.

2001 y›l›n›n bafl›nda Ramenka'n›n hizmete açt›¤› üçüncü hipermarket ve
al›flverifl merkezi olan Kashirskaya'n›n 30,000 metrekare toplam alan›
bulunmaktad›r ve inflaat› di¤er hipermarketlerde oldu¤u gibi Enka taraf›ndan
üstlenilmifltir. Yine ayn› y›l Sokol'de bir süpermarket hizmete sunulmufltur.
fiirket 2001 y›l›nda yaklafl›k 196 Milyon Dolar ciro gerçeklefltirmifltir.

2002 y›l›nda Ramenka, Belyaeva ve Leningradsky'de olmak üzere iki yeni
hipermarket ve al›flverifl merkezi ile Simonovsky, Rechnoy Vagzal,
Babuskinskaya ve Krasnaya Presnaya'da olmak üzere 4 adet süpermarketi
Moskoval›lar›n hizmetine sunmufl ve yaklafl›k 251 Milyon Dolar ciro
gerçeklefltirmifltir.

Hizmete girdi¤i 2002 Aral›k sonu itibar›yla Rusya'daki en büyük hipermarket
ve al›flverifl merkezi olma özelli¤iyle öne ç›kan Leningradsky
al›flverifl merkezi, toplam 72,000 metrekare kapal› alana sahiptir.
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Ramenka yat›r›mlar›n› hem kendi kaynaklar›ndan hem de IFC (International Finance Corporation) ya da banka
kredisi kullanarak gerçeklefltirmektedir. ‹lk kez 1998 y›l›nda IFC'den 30.5 Milyon Dolar al›nm›fl, bu miktar› yine
IFC'den 2000 y›l›nda al›nan 30 Milyon Dolar takip etmifltir.

2002 y›l›nda IFC ile imzalanan 70 Milyon Dolar tutar›ndaki kredi ile 2003 y›l›nda iddial› bir büyüme gerçeklefltiren
Ramenka bir küçük hipermarket ve al›flverifl merkezi ile 9 adet süpermarket açm›fl, toplamda 25 adet ma¤aza
say›s›na ulaflm›flt›r. 2004 sonunda say›lar› 32'yi bulan hipermarket ve süpermarketlerden Moskova d›fl›nda
faaliyette olanlar› Sibirya, Tataristan, Nizhiy Novgorod, Novinsky, Rostov ve St.Petersburg bölgelerinde
bulunmaktad›r.

fiirket yeni açt›¤› ma¤azalarla birlikte 2004 y›l› sonuna kadar 400 Milyon
Dolara yak›n ciroya ulaflm›flken, 2005 y›l›nda %35'e yak›n art›flla 550 Milyon
Dolar civar›nda ciro hedeflemektedir. 2004 y›l sonu itibar›yla 3,499 kifliye
istihdam sa¤layan Ramenka ISO 9001 kalite belgesine sahiptir.

2003 y›l› için yap›lm›fl olan bir araflt›rmaya göre Rusya'daki toplam perakende
hacminin 127 Milyar Dolar, Moskova'daki toplam perakende hacminin ise
35,7 Milyar Dolar düzeyinde oldu¤u ve bunun sadece 4.9 Milyar Dolar'›n›n
(yaklafl›k %14) organize ticaretten karfl›land›¤›, kalan 30.8 Milyar Dolar›n
ise organize olmayan ticaretten karfl›land›¤› tahmin edilmektedir.

Ramstore'lar›n Moskova'daki organize ticaret içindeki pay› ise yaklafl›k
%10 düzeyindedir. Bu çal›flma Ramstore'lar›n Rusya ve Moskova'da
organize ticaretten alabilecekleri pay›n büyüklü¤ünü göstermesi bak›m›ndan
anlaml›d›r.
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haline getirilerek tamam› kiraya verilmifltir. Mosenka'n›n say›s› 70'i bulan
kirac›lar› aras›nda Procter&Gamble, Deutsche Bank, Severnaya Neft,
Goodyear, Lego, Casio, Dow Chemical, Sumitomo, Pfizer ve Allianz gibi
uluslararas› firmalar yer almaktad›r. fiirketin 2004 y›l› cirosu yaklafl›k
16.3 Milyon Dolar olarak gerçekleflmifltir.

JSC Moskva Krasnye Holmy

Enka 1995 y›l›nda, Moskova Belediyesi'nin de aralar›nda bulundu¤u Rus
ortaklarla bir yat›r›m anlaflmas› imzalam›flt›r. Bu anlaflma do¤rultusunda
Moskova'n›n merkezinde 49 y›ll›¤›na kiralanan 7 hektarl›k bir arazide befl
aflamadan oluflacak ve içinde ofis, ticaret, kültür ve spor yap›lar› bar›nd›racak
Rusya Kültür Merkezi'ni infla etmek amac›yla Moskva Krasnye Holmy
(MKH) unvanl› flirket kurulmufltur. Enka'n›n ortakl›ktaki pay› %52 olup
Rusya Kültür Bakanl›¤› ve Moskova Hükümeti di¤er hissedarlardand›r.
Riverside Towers® ad›yla da an›lan ifl merkezinde flimdiye kadar 5 adet
A s›n›f› ofis binas› ve 380 araç kapasiteli yar› kapal› otopark infla edilmifl
ve hizmete sunulmufltur. Bu ifl merkezi halen Moskova'n›n en iyi ofis
binas› kompleksi olarak tan›nmaktad›r. Toplam 52,483 metrekare kiralanabilir
alan olmak üzere 106,000 metrekare inflaat tamamlanm›fl ve tamam›
dünyan›n önde gelen flirketlerine kiralanm›fl durumdad›r.

2004 y›l› sonu itibar›yla doluluk oran› %100'dür. Ayn› kompleks içerisinde
Enka taraf›ndan infla edilen ve dünyan›n en büyük konser salonlar›ndan
biri konumundaki Moskova Uluslararas› Müzik Evi bulunmaktad›r. Toplam
inflaat alan› 48,000 metrekare olan Müzik Evi'nde 1,800 koltuk kapasiteli
klasik müzik orkestra salonu, 600 koltuk kapasiteli oda orkestras› salonu,
550 koltuk kapasiteli çok amaçl› gösteri ve konser salonu, prova salonlar›,
konser görüntü ve ses kay›t stüdyolar›, restoranlar, cafeler, ma¤azalar ve
yönetim ofisleri bulunmaktad›r.

Enka'n›n 2004 y›l›nda 91 Milyon Dolar düzeyinde gerçekleflen ofis alan› kira gelirlerinin 2005 y›l›nda %20'ye
yak›n art›fl kaydetmesi beklenmektedir. Yap›lan çal›flmalara göre Moskova'da Enka'n›n A s›n›f› ofis alan› pazar›ndaki
pay›n›n %20'ye yak›n oldu¤u görülmektedir. Enka, 2007 y›l›nda toplam 300,000 metrekare net kiralanabilir alana
sahip olmay› planlamaktad›r.

JSC Mosenka

Enka 1991 y›l›nda Rusya'daki iyi iliflkileri ve ülkenin istikrarl› geliflimine paralel olarak Moskova'da Rus ortakl›
ilk yat›r›m flirketi olan Mosenka'y› kurmufl ve ülkeyi bat› kalitesinde hizmet ile tan›flt›rm›flt›r. Moskova'da artan
ofis alan› ihtiyac›n› karfl›lamak üzere kurulan ve %55 orta¤› oldu¤umuz Mosenka, ofis gelifltirme ve ofis alan›
kiralamas› faaliyetlerinde bulunmaktad›r. Bugüne kadar toplam inflaat alan› 46,536 metrekareyi ve toplam net
kiralanabilir alan› 30,500 metrekareyi bulan 6 tarihi binan›n rekonstrüksiyonu yap›lm›fl ve modern ofis binalar›
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2003 y›l›nda inflaat›na bafllanan befl y›ld›zl› 235 odal› otelin iflletmesi için 2004 y›l›nda Raffles gurubuna ba¤l›
Swissotel flirketi ile 15 y›ll›k iflletme sözleflmesi imzalanm›flt›r. Otel inflaat›n›n tamamlan›p, 2005 y›l› Haziran ay›
sonunda Swissotel Krasnye Holmy ad› alt›nda hizmete girmesi planlanmaktad›r.

fiirket, kurumsallaflmaya a¤›rl›k veren bir yönetim politikas› izlemekte ve çekirdek Türk yönetici kadrosunun
yan›nda kaliteli yerel elemanlar ve yine yerel tafleron firmalar kullanarak verimlili¤i ve kârl›l›¤›n› art›rmaktad›r.

fiirketin 2004 y›l› cirosu 31 Milyon Dolar olarak gerçekleflmifl olup 2005 y›l›nda bu rakam›n 40 Milyon Dolara
ulaflmas› planlanmaktad›r.

MKH, 15'i Türk olmak üzere toplam 107 eleman istihdam etmektedir. Ayr›ca, 90 eleman› da kendisine ba¤l›
tafleronlar arac›l›¤›yla çal›flt›rmaktad›r. Otelin de devreye girmesi ile bu say› 2005 sonunda 500'e ulaflacakt›r.

Rusya Federasyonu'ndan al›nm›fl olan ‹flveren ‹nflaat Lisans› ve Bina
Operasyon Lisans› bulunan MKH, 2005 y›l›nda ISO 9001 ve ISO 14001
kalite belgelerini almay› hedeflemektedir.

Enka Invest

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi., Moskova'da gerçeklefltirdi¤i gayrimenkul
yat›r›mlar›na 1995 y›l›ndan itibaren ortaks›z olarak h›z vermifltir. Bugün
itibar›yla, toplam 94,000 metrekareye yak›n net kiralanabilir alana sahip
10 adet bina bulunmaktad›r. Paveletsky A, B ve C bloklar›, Sterenka Caddesi
üzerinde 17,19, 21 ve 23 no’lu binalar›, Tsvetnoy Palazzo, Chapligina House
ve 2004 y›l› sonunda Naberezhnaya Towers 1 olarak adland›r›larak devreye
giren yeni bina dahil olmak üzere tüm binalar›n tamam› kiralanm›fl
durumdad›r.

Moskova flehir merkezinin bat›s›nda, Moscow City Projesi olarak adland›r›lan
ve 100 hektar alan üzerine kurulmakta olan toplam 2.5 milyon metrekarelik
ofis, otel, al›flverifl ve e¤lence merkezlerinin yer alaca¤› bölgede, Enka
olarak 3 ofis binas›ndan oluflan Naberezhnaya Towers adl› bir ifl merkezi
infla edilmektedir. 17 katl›, yaklafl›k 18,000 metrekare net kiralanabilir alanl›
ilk bina 2004 y›l›n›n sonlar›na do¤ru devreye girmifltir.

Enka'n›n en önemli gayrimenkul yat›r›m› olan Naberezhnaya Towers'›n
ikinci faz›n› oluflturan ve yaklafl›k 34,000 metrekare net kiralanabilir alan›
bulunan 27 katl› binan›n 2005 y›l›n›n ikinci yar›s›nda devreye girmesi
planlanmaktad›r. 55 katl› ve 88,000 metrekareye yak›n net kiralanabilir
alan› bulunan son binan›n 2007 y›l›nda devreye girmesiyle birlikte
Enka'n›n ortaks›z olarak sahip olaca¤› net kiralanabilir A s›n›f› ofis alan›
215,000 metrekareye ulaflacakt›r.
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Dünyan›n önde gelen üreticilerinin distribütörü olarak Enka Pazarlama'n›n
temsil etti¤i ürünler ve markalar flunlard›r:

Makina Grubu:

• Hitachi : Hidrolik ekskavatörler, kaya kamyonlar› ve paletli vinçler
• Kawasaki : Lastik tekerlekli yükleyici ve lastik tekerlekli dozer
• Mitsubishi : Motorlu greyderler
• Tadano,

Tadano-Faun : Her türlü lastik tekerlekli mobil vinçler
• NPK : Hidrolik k›r›c›lar
• D&A : Hidrolik k›r›c›lar

Kamyon ve Treyler Grubu:

• Iveco : Kamyon ve çekiciler
• Astra : Özel üretim kamyonlar
• Schmitz : Treylerler

Endüstriyel Ürünler:

• TCM : Forkliftler
• OMG : ‹stif makinalar›
• Iveco Motors : Jeneratör ve deniz motorlar›
• SDMO : Güç sistemleri, jeneratörler

fiirket, cirosunu 2004 y›l›nda %48 art›rarak 193 Milyon Dolara yükseltmifltir.
Cirodaki art›fl, süreklili¤ini koruyarak son y›llarda %45'in üzerinde
gerçekleflmektedir. fiirketin ithalat hacmi 129 Milyon Dolar düzeyindedir.
Bu da bir önceki y›la oranla %31 art›fla eflittir.

Enka Pazarlama, ifl ve inflaat makinalar› sektöründeki liderli¤ini, genel
klasmanda ikinci ve lastik tekerlekli yükleyici segmentinde de birinci s›rada
yer alarak pekifltirmektedir.

2004 y›l›nda Enka'n›n konsolide cirosunda sanayi ve ticaret segmentinin katk›s› %15'ler seviyesinde gerçekleflmifltir.

Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi.

1972 y›l›nda kurulan Enka Pazarlama, Hitachi ekskavatörleri ve Kawasaki lastik tekerlekli yükleyicilerinin sat›fl›
ve servisi ile girdi¤i ifl makinalar› pazar›nda bugün dünyan›n güvenilir markalar›n›n mümessilli¤ini yaparak faaliyet
göstermektedir. ‹fl makinalar›, a¤›r tafl›tlar ve endüstri ürünlerine odaklanan Enka Pazarlama, say›s› 40'› aflan
bayisi ve 4 bölge müdürlü¤ü ile tüm Türkiye'ye hizmet vermekte ve tamam› TSE sertifikas›na sahip 7 servis
merkezi ile bütün kullan›c›lar›na sat›fl sonras› hizmet deste¤i sunmaktad›r.
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Pimafl Plastik ‹nflaat Malzemeleri A.fi.

Pimafl, 1963 y›l›nda plastik inflaat malzemeleri üretmek üzere kurulmufl ve 42 y›ld›r üretti¤i her ürünle sektöre
ad›n› vermifltir. 1982 y›l›nda üretimine bafllad›¤› Türkiye'nin ilk PVC penceresi Pimapen, hem sektörün hem de
PVC pencerenin ad› haline gelmifltir. Bugün Türkiye’de 232 üretici, 444 sat›c› bayisi ile tüm yurda yay›lm›fl
bulunan Pimapen, Pimafl'›n öngördü¤ü flartlarda üretim ve uygulamalar› ile PVC pencere pazar›nda %15 pazar
pay› ile lider konumda olman›n sorumlulu¤unda ve bilincindedir. Pimapen ayn› zamanda yurtd›fl›nda 26 ülkede
150 üretici bayisi ile hizmet vermektedir.

Pimafl, Gebze'deki fabrikas›nda TSE ve Alman DIN normlar›nda tüm testlerin gerçeklefltirildi¤i çok modern bir
laboratuvara sahiptir. Pimapen, sektörün TSE kalite belgesine sahip ilk markas›d›r. Tasar›m gelifltirme, üretim,
tesis ve servis içeren en kapsaml› ISO Belgesine (ISO 9001) de sahip olan Pimapen, bu belgeyi yurtd›fl›ndan

(ABS Quality Evaluations Inc.'in tetkikinden baflar›yla geçerek) alm›flt›r.
Tüm performans testleri Almanya Rosenheim Enstitüsü (IFT) taraf›ndan
yap›lmakta ve uluslararas› standartlara uygunluk kalitesi bir kez daha
belgelenmektedir. Pimapen'in sert iklim koflullar› için belirlenmifl standartlara
uygunlu¤u Rusya ‹nflaat Bakanl›¤›'nca verilen GOST-R belgesiyle
onaylanm›flt›r. Pimapen'in standartlara uygunlu¤u Alman PVC Pencere ve
profil hammaddesi üreticilerinin oluflturdu¤u RAL taraf›ndan da onaylanm›flt›r.

Ayr›ca kaplamal› profillere verilen özel RAL Belgesi'nin de Türkiye'de ilk
sahibi olan Pimapen, Avrupa Pencere Üreticileri Federasyonu'na üyedir
ve bu federasyonun belirledi¤i standartlarda üretilen bir markad›r. Tüm
bunlarla birlikte Pimapen'in sahip oldu¤u di¤er kalite belgeleri flunlard›r:
Romanya Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› ‹nflaat Ekonomi ve Araflt›rma Komisyonu
taraf›ndan verilen INCERC, Macaristan Standartlar Enstitüsü taraf›ndan
verilen EMI, Güney Afrika, Kwazulu Natal ‹nflaatç›lar ve Birleflik Sanayiler
Birli¤i'nce verilen KNMBAIA, Polonya Teknik ve Yap› Enstitüsü taraf›ndan
verilen ITB.

fiirket 2004 y›l›nda yaklafl›k 2 Milyon Dolar civar›nda ilave yat›r›m yaparak
mevcut profil serilerine Maestro ve Siding üretimlerini de eklemifl ve ürün
çeflitlili¤ini art›rm›flt›r. 2005 y›l› içinde de ilave yat›r›mlar planlayan flirket,
piyasaya yeni ürünler tan›tmay› hedeflemektedir.

Pimafl, 2004 y›l› sonu itibar›yla, 90'› teknik ve idari olmak üzere toplam 135
personel istihdam etmekteydi. fiirket, 2004 y›l›nda toplam cirosunu %50'nin
üzerinde art›rarak 12.6 Milyon Dolar› ihracat olmak üzere 54 Milyon Dolar
seviyesine ç›karm›flt›r. 2005 y›l›nda ise cirosunu 70 Milyon Dolar seviyelerine
ç›karmay› hedeflemektedir.

Enka Faaliyet Raporu 2004
57

Sanayi ve Ticaret



Kelebek Mobilya'n›n en ileri teknolojiye sahip üretim hatlar›nda yatak
odalar›, yemek odalar›, genç ve bebek odalar›, kütüphane, büfe, çal›flma
odas› sistemleri, oturma gruplar›, haz›r mutfak, banyo dolaplar› gibi hemen
hemen her ihtiyaca cevap veren ürünler üretilmektedir. Kelebek Mobilya,
TSE Türk Standartlar›na uygunluk, ‹malata Yeterlilik ve ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi belgelerinin yan›nda Amerika'dan AWI (Architectural
Woodwork Institute) belgesi alm›flt›r.

Kelebek Mobilya, ürünlerini yurtiçinde 150'ye yak›n mobilya, mutfak ve
koltuk ma¤azas› ile halk›m›z›n be¤enisine sunmakta, ayr›ca her y›l yaklafl›k
20 ülkeye standart ve özel Kelebek ürünlerini ihraç etmektedir. Kelebek
Mobilya, tüketicinin be¤enisine göre de¤iflen genifl dekoratif ürün
yelpazesinde yüzlerce de¤iflik kombinasyon ile kullan›labilen ürün, modül
ve renk seçene¤i sunmaktad›r.

103'ü teknik ve idari olmak üzere toplam 287 kiflinin istihdam edildi¤i
flirkette 2004 y›l›nda 32 Milyon Dolar ciro elde edilmifl ve 4.6 Milyon Dolar
ihracat gerçeklefltirilmifltir. Mobilya grubunda %8, oturma grubunda %22
ve mutfak grubunda %70 ciro art›fl› sa¤layan flirket, 2005 y›l›nda 43 Milyon
Dolar ciro hedeflemektedir.
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Kelebek Mobilya ve Kontrplak Sanayi A.fi.

Kelebek Mobilya, Düzce-Bolu'da 200,000 metrekare aç›k alan üzerine kurulu 30,000 metrekare kapal› alana
sahip Türkiye'nin en büyük mobilya üretim tesislerinden biridir. 1935 y›l›nda uçak kanad› üretimi amac› ile
kurulan flirket 1978 y›l›nda Kelebek Mobilya ad›yla mobilya üretimine bafllam›flt›r. 1981 y›l›nda Enka bünyesine
kat›lan ve sürekli geliflim ilkesiyle her geçen gün yenilenen ve büyüyen kurulufl bugün en ileri teknolojinin
kullan›ld›¤› tesislerinde y›ll›k 1,382,000 metrekare mobilya ve 288,000 adet oturma grubundan oluflan üretim
kapasitesine ulaflm›flt›r.

Alman ve ‹talyan teknolojisiyle masif, lake, bask› ve muhtelif kaplama teknikleri kullan›lan Kelebek Mobilya'da
entegre bant sistemi ile üretim yap›lmakta ve sürekli geliflim için gerekli tesisler bünyeye eklenmektedir.



Gedore-Altafl ürünleri DIN ve eflde¤erli TSE standartlar›nda özenle üretilip
kalite kontrolünden geçmektedir. fiirket ISO 9002 Kalite Sistem Standard›
sertifikas›na sahiptir.

Y›l sonu itibar›yla 42'si teknik ve idari olmak üzere toplam 190 kifli istihdam
eden Gedore-Altafl, 13 Milyon Dolar ciro gerçeklefltirmifltir. fiirket, 2004
y›l›nda 16 Milyon Dolar ciro hedeflemektedir.

Wall fiehir Dizayn› ve Ticaret Ltd. fiti.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ile 1995 y›l›nda imzalanan kontratla birlikte
Wall fiehir Dizayn› ve Tic. Ltd. fiti., üstü kapal› otobüs duraklar›n›n, reklam
panolar›n›n, bilboardlar›n, reklam kulelerinin ve tam otomatik flehir
tuvaletlerinin kurulmas›, iflletilmesi ve en az 10 y›l süresince kiralanmas›
hakk›n› alm›flt›r.

Wall bugüne kadar ‹stanbul'da infla etti¤i 863 adet kapal› otobüs dura¤›,
350 adet reklam vitrini, 50 adet reklam kulesi, 60 adet city light board ve
2 adet flehir tuvaleti ile flehir ortam›yla uyumlu ve yüksek kaliteli bir aç›khava
standard› sa¤lam›fl ve reklam noktalar›n› hemen hemen her sektörden
farkl› firmalara kiralam›flt›r.

Toplamda 2,400 adet olan reklam yüzleri 4 eflit flebekeye (network) ayr›lm›fl
durumdad›r. Reklam veren flirketler bir flebekeyi kiralayarak Avc›lar-Sar›yer
ve Kad›köy-Beykoz eksenlerinin ana arterlerinde bulunan ürünlerde di¤er
reklam verenlerle eflit bir da¤›l›mda bulunarak mesajlar›n› hedef kitlelerine
etkin bir flekilde ulaflt›rabilmektedir. Alman Wall AG taraf›ndan üretilen
ürünlerin montaj›, temizli¤i, bak›m› ve onar›m› Wall fiehir Dizayn› taraf›ndan
yap›lmaktad›r.

Aç›khava reklamc›l›¤› yapan Wall'in pazar pay› %15'ler düzeyindedir.
43 personeliyle 2004 y›l›nda 8.5 Milyon Dolar düzeyinde ciro gerçeklefltiren
Wall, 2005 y›l›nda 10.4 Milyon Dolar ciro hedeflemektedir.
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Gedore-Altafl El Aletleri Dövme Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti.

Türkiye'nin sadece ithalat ile karfl›lanan Türk el aleti ihtiyac›na cevap verebilmek amac›yla kurulan Altafl, 1970'den
bu yana hem Türkiye'de hem de yurtd›fl›nda iyi bir itibar kazanm›fl ve 1998 y›l›nda Gedore ile ortak olarak kurdu¤u
yeni flirketle hem verimlili¤ini önemli ölçüde art›rm›fl hem de mevcut itibar›n› devam ettirmifltir.

Gedore-Altafl, yüksek kalitede, sa¤lam, güvenli ve ergonomik el aletleri üretmektedir. ‹leri düzeyde bilgi birikimi,
yüksek teknoloji ve güçlü araflt›rma ve gelifltirme deste¤i flirket içinde etkin olarak kullan›lmaktad›r.

fiirket, Hitachi'nin el aletlerinin üretiminde bulundu¤u gibi mümessilli¤ini de üstlenmifltir. Bunun yan›nda
Gedore'nin çok say›da ürününü üretebilme kapasitesine sahip olan Gedore-Altafl, Türk piyasas›n›n dinamik
ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktad›r.



Entafl, son 10 y›ld›r Türkiye'de en yüksek uçak bileti cirosuna sahip ilk
5 seyahat acentesinden biridir ve flubesiz, tek noktadan hizmet veren
Türkiye'nin en yüksek cirosuna sahip seyahat acentesi konumundad›r.
Entafl, 2005 y›l›nda call center kurulumunu ve kurumsal müflterilerine
yönelik bilgisayar program› yat›r›m›n› gerçeklefltirerek hizmet etkinli¤ini
art›rmay› planlamaktad›r.

Entafl, yerli ve yabanc› müflterilerin ferdi ve grup ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
üzere farkl› kültürel ve ifl amaçl› seyahat seçenekleri sunmaktad›r. fiirket
ayr›ca kongre, seminer, fuar ve sempozyum organizasyonlar›
düzenlemektedir.

2004 y›l›nda 16 Milyon Dolar›n üzerinde ciro gerçeklefltiren Entafl, 2005
y›l› için 22.5 Milyon Dolar ciro hedeflemektedir.

Airenka Hava Tafl›mac›l›¤› A.fi.

Airenka Hava Tafl›mac›l›¤› A.fi. Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü'nün
22 Nisan 2002 yürürlük tarihli ve 2002-HT-04 numaral› ‹flletme Ruhsat› ile
kurulmufl ve bu tarih itibar›yla iç ve d›fl hatlarda hava taksi iflletmecili¤i
yapmaya yetkili k›l›nm›flt›r.

Airenka Hava Tafl›mac›l›k A.fi. Raytheon Beechcraft firmas› taraf›ndan 1997
y›l›nda en son sistem uçufl teknolojisiyle üretilen bir adet Beechcraft 400A
tipi jet uça¤› ile hizmet vermektedir. Airenka'n›n uçufl ekibi uluslararas›
havac›l›k kurallar›na uygun, e¤itimlerini düzenli olarak ABD'de devam
ettiren, deneyimli bir kadrodan oluflmaktad›r.

Enka Faaliyet Raporu 2004
63

Sanayi ve Ticaret

Entafl Nakliyat ve Turizm A.fi.

1976 y›l›nda kurulan Entafl, 1982 y›l›nda IATA (International Air Transport Association) üyesi olmufltur. fiirket
ASTA (American Society of Travel Agents) ile UFTAA (Universal Federation of Travel Agents Associations)
üyeli¤inin yan› s›ra yerel mesleki kurulufllardan TÜRSAB (Türk Seyahat Acentalar› Birli¤i) ile ‹SAD (‹stanbul
Seyahat Acentalar› Birli¤i) üyesidir.

Üstün ve kaliteli servis anlay›fl› ile sektörde kal›c› bir yer edinmifl olan Entafl, uluslararas› rezervasyon sistemlerinde
en son teknolojiyi temsil eden Amadeus, Galileo ve Troya sistemleri sayesinde müflterilerine dünya çap›nda
uçak bileti, otel, araç kiralama, tren, feribot ve gemi turlar› için rezervasyonlar yapabilmektedir. fiirket bunun
yan›nda opera, bale, konser gibi sanatsal faaliyetler için de bilet temin edebilmekte ve müflterilerine rehberlik
ve vize hizmetleri sunmaktad›r.
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Enka Kültür ve Sanat y›l boyunca ilgiyle izlenen yo¤un bir program› kesintisiz
sürdürmektedir. Etkinliklerin süreklilik kazanm›fl olmas›, Enka Vakf›'n›n
kültür ve sanata verdi¤i karfl›l›ks›z deste¤in sonucudur.

Enka Spor Kulübü

Atletizm
Atletizm branfl›nda yaklafl›k 60'› milli olmak üzere 255 lisansl› sporcu ve
yetifltirme aflamas›nda 547 olmak üzere toplam 857 sporcumuz
bulunmaktad›r. Enka Spor Kulübü her y›l Sar›yer bölgesinden ve civar›ndaki
okullardan, alt yap›da yetifltirmek üzere binlerce çocuk aras›nda seçmeler
yapmaktad›r. Modern tesislerde atletizm branfl›nda Türkiyede bir model
olarak gösterilen kulübümüzde sadece ‹stanbul'da de¤il Ankara ve ‹zmir
gibi flehirlerde de sporcular yetifltirilmektedir.

2004 sezonunda, Bayan tak›m›m›z 626 puanla, Genç Bayan tak›m›m›z
406 puanla, Genç Erkek tak›m›m›z 424 puanla, Y›ld›z Bayan tak›m›m›z
350 puanla Türkiye flampiyonlar› olurken Erkek tak›m›m›z 594,5 puanla ve
Y›ld›z Erkek tak›m›m›z 383,5 puanla Türkiye ikincileri olmufllard›r.

Bunlar›n yan› s›ra, Bayan tak›m›m›z May›s ay›nda Moskova'da yap›lan
Avrupa fiampiyon Kulüpler Kupas› A Grubu'nda Avrupa'n›n en iyi sekiz
tak›m› aras›nda dördüncü olma baflar›s›n› göstermifltir.

1999 y›l›ndan bu yana kulübümüzde yer alan Elvan Abeylegesse, 11 Haziran
2004 tarihinde Norveç'in Bergen kentinde yap›lan "Golden League"'de
14.24.68'lik derecesiyle 5000 metrede Türk atletizm tarihinde bir ilki
baflararak dünya rekortmeni olmufltur.

2004 Atina Olimpiyatlar›’na atletizm dallar›nda 13 sporcu ile kat›lan Türk
milli tak›m›nda kulübümüzün 5 sporcusu yer alm›flt›r.
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Enka Vakf›

Enka Vakf›, kuruluflunun yirminci y›l›nda 120 dönüm arazi üzerindeki Sadi Gülçelik Spor Sitesi ve Adapazar› Enka
Okullar› tesislerinde faaliyet göstermektedir. Vakf›m›z e¤itim, spor, kültür ve sanat hizmetlerini sporcular›m›z,
ö¤rencilerimiz ve halk›m›za en etkin biçimde sunmaktad›r.

‹lk olarak 1996'da ‹stinye'deki Sadi Gülçelik Spor Sitesi bünyesinde ve ard›ndan 1999 depremi sonras›nda da
Adapazar›'nda faaliyete geçen Enka Okullar› her iki kampüsünde ça¤dafl e¤itim anlay›fl›n›n öncülü¤ünü üstenmifltir.
Enka Spor Kulübü, atletizm, tenis, yüzme ve su topu branfllar›nda uzman antrenörlerinin gözetiminde çal›flarak
Türk sporunun ça¤dafl  düzeye ulaflmas›na katk›da bulunmaktad›r. Gençli¤in spora yönlendirilmesini ve sporun
yurt çap›nda yay›lmas›n› ve sevilmesini amaç edinen kulüp bugüne kadar say›s› 4,000'e yaklaflan lisansl› sporcusu
aras›ndan milli tak›mlar›m›za yüzlerce sporcu yetifltirmifltir.

Sadi Gülçelik Spor Sitesi, ‹stinye



Deplasmanl› 1. Lig Erkekler'de Türkiye üçüncülü¤ü, Bayanlar'da Türkiye
ikincili¤i, 14, 16 ve 18 Yafl Erkekler'de Türkiye flampiyonlu¤u ve ikincili¤i,
16 Yafl Bayanlar Türkiye flampiyonlu¤u, 18 Yafl Türkiye ikincili¤ini kulübümüz
sporcular› kazanm›fllard›r.

Uluslararas› turnuvalarda Ergün Zorlu, Satellite Turkey I Turnuvas› Antalya
Master aya¤›nda Çift Erkekler flampiyonlu¤unu, Satellite Turkey II
Turnuvas›'nda Tek Erkekler Master aya¤›na kalma baflar›s›n› elde etmifltir.
Serkan Dilek, 18 Yafl ITF Enka Junior Tek Erkekler flampiyonu, Eren
Türkmenler 18 Yafl ITF Enka Junior Çift Erkekler flampiyonu, Tuna Altuna
Tenis Europe 16 Yafl Cevanflir Cup Tek Erkekler flampiyonu ve Tenis
Europe 16 Yafl Sadi Gülçelik Cup Tek Erkekler finalisti olmufltur.

‹lhan Mutlu Yugoslavya'da yap›lan ITF 18 Yafl Junior turnuvas›nda Çift
Erkekler finalisti, Ça¤la Büyükakçay Tennis Europe Cevanflir Cup Tek
Bayanlar finalisti ve Tennis Europe 16 Yafl Sadi Gülçelik Tek Bayanlar
flampiyonu,  U¤ur Atalay Tennis Europe 14 Yafl Çukurova Cup Çift Erkekler
flampiyonu, Ekin Sezgen Tennis Europe 14 Yafl Çukurova Cup Çift Erkekler
flampiyonu olmufl ve daha birçok sporcumuz uluslararas› turnuvalarda iyi
dereceler alm›fllard›r.

Yüzme
2004 sezonunda yüzme branfl›nda toplam 159 lisansl› bayan ve erkek
sporcu yar›flm›flt›r. 2004 Türkiye K›fl Yüzme fiampiyonas›'nda bireysel
olarak sporcular›m›z 4 birincilik, 9 ikincilik ve 7 üçüncülük; Türkiye Yaz
Yüzme fiampiyonas›'nda 3 birincilik, 12 ikincilik ve 13 üçüncülük
kazanm›fllard›r.

Ayr›ca Marmara Bölgesi Yüzme fiampiyonas› 10-12 Yafl Grubunda
3 birincilik, 17 ikincilik ve 9 üçüncülük kazanan Enka yafl grubu toplam›nda
kulüpleraras› s›ralamada alt›nc› olmufltur. ‹stanbul ‹l Birincili¤i Yüzme
Yar›flmalar›'nda 10-11 Yafl'da Bayanlarda ve Erkeklerde Enka beflinci s›rada
yer alm›flt›r.
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18 Eylül 2004 tarihinde ‹spanya'n›n Madrid kentinde yap›lan Gençler Avrupa Kulüpleraras› B Kategorisi Atletizm
Yar›flmalar›'nda, Enka Spor Kulübü 5 alt›n, 3 gümüfl ve 6 bronz madalya alarak Genç Erkekler'de Avrupa
flampiyonu olmufltur. Almanya'da yap›lan Avrupa Kros fiampiyonas›'nda Binnaz Uslu, 11.33.00'l›k derecesiyle
Gençler Avrupa kros flampiyonlu¤unu elde etmifltir. Ayr›ca, sporcular›m›z 11 yeni Türkiye rekoruna imza atm›flt›r.

Tenis
2004 Sezonunda tenis branfl›nda toplam 150 Bayan ve Erkek sporcumuz 10, 12, 14, 16 ve 18 Yafl Gruplar›
ve Büyükler kategorilerinde 118 kez, A, B ve C  kategorisi turnuvalarda toplam 35 kez flampiyonluk, 32 kez
finalistlik ve 40 kez yar› finalistlik dereceleri elde etmifllerdir. Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) yay›nlad›¤›
kulüpler baz›nda puan s›ralamas›nda tüm yafl gruplar› toplam›nda Enka Spor 10.787 puanla birinci s›rada yer
alm›flt›r. Sporcular›m›z 14, 16, 18 ve Büyükler kategorilerinde 24 kez milli olmufl, ayr›ca iki antrenörümüz de
milli tak›mlarda görev alm›flt›r.

Sosyal Faaliyetler



Yaz ve K›fl Spor Okullar›
2004 y›l›nda Yaz  ve K›fl Okullar› baflar›l› bir sezon geçirmifltir. Tam  ve
yar›m gün olmak üzere, yüzme, tenis, basketbol, voleybol ve futbol
branfllar›nda e¤itim veren kulübümüzün Yaz Spor Okullar›'nda 706, K›fl
Spor Okullar›'nda ise 1,127 ö¤renci e¤itim görmüfltür.

Sosyal Üye Etkinlikleri
Fitness center, aç›k ve kapal› tenis kortlar›, k›fl›n balonla kapat›labilen
olimpik aç›k ve yar› olimpik kapal› yüzme  havuzlar›, aç›k spor alanlar› ve
kapal› spor salonu, uluslararas› tartan atletizm pisti ve sa¤l›k merkezimiz
yaklafl›k 7,000'i aflk›n yetiflkin ve küçük üyemizin hizmetindedir. Kulüp
lokalimiz, öncelikle sporcular›m›z ve ayr›ca üyelerimize aile ortam›nda kaliteli
ve ucuz hizmet verecek biçimde yeniden yap›land›r›lmas›n›n ard›ndan
faaliyetlerine devam etmektedir.

Enka Okullar›

Enka Okullar› - ‹stanbul
1996 y›l›nda yaln›z Türkiye'nin de¤il, dünyan›n da en iyi ve örnek
okulu olmas› karar›yla kurulan ve Türk e¤itim sistemindeki yerini alan Enka
Okullar› - ‹stanbul, birço¤u yabanc› olmak üzere 132 ö¤retmeni, toplam
(akademik ve idari) 197 çal›flan› ve 976 ö¤rencisi ile bu hedefe do¤ru
kararl›l›kla ilerlemektedir.

Özel Enka Okullar›, Türk gençli¤ine okul öncesi ve ilkokul s›ralar›ndan
bafllayarak sporu sevdirmek ve gençli¤i spora yönlendirmek ve iyi e¤itilmifl
sporcular yetifltirebilmek için çal›flmaktad›r. Spor sitemizin içinde bulunan
33 dönümlük alana yay›lm›fl, her bak›mdan örnek olan 18,000 metrekarelik
binalarda ana okulu, ilkö¤retim ve lise e¤itimine bu anlay›fl çerçevesinde
devam edilmektedir.
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2004 y›l›nda Beren Kayrak 4 kez ve Ulya Soley de 3 kez Türkiye rekoru k›rm›flt›r. Bu iki sporcumuz ayn› zamanda
milli tak›mda da yar›flm›flt›r.

Sutopu
2004 sezonunda sutopu branfl›nda toplam 107 lisansl› Erkek, Küçük, Y›ld›z, Ümit ve Genç sporcu Türkiye
1. Ligi'ne, Büyükler tak›m› ise Türkiye Deplasmanl› 1. Ligi'ne kat›lmaktad›r. 2003-2004 sezonunda A tak›m›
beflinci, Genç tak›m üçüncü, Ümit tak›m üçüncü, Y›ld›z tak›m dördüncü, Minik tak›m dördüncü olarak sezonlar›n›
tamamlam›flt›r. ‹ki antrenörümüz ve 13 sporcumuz milli tak›mlar›m›zda görev alm›fllard›r.

Burs ve Ödüller
2004 y›l›nda yetenekli ve maddi deste¤e gereksinimi olan 193 sporcuya burs verilmifltir. Ayr›ca, dört branfl›m›zda
baflar›l› olan 20 antrenör ve 128 sporcuya baflar› ödülleri da¤›t›lm›flt›r.

Sosyal Faaliyetler



Basketbol, satranç ve voleybol tak›mlar› ilçe ve il çap›nda kat›ld›klar›
yar›flmalarda hep daha iyi sonuçlar alm›fl, kayak, tenis ve yüzme dallar›nda
ise sporcular›m›z birçok birincilik kazanm›fllard›r.

Bu çal›flmalar›n amac›, ö¤rencilerimizin liderlik niteliklerini, iletiflim becerilerini,
sorumluluk, keflfetme ve kendine güven duygular›n› gelifltirmek, kiflisel
beceri ve ilgilerini ön plana ç›karmak ve toplumdaki olanaklar› k›s›tl› insanlara
karfl› duyarl›l›k ve sorumluluk gelifltirmelerine yard›mc› olarak onlar› gerçek
yaflama haz›rlamakt›r. Okulumuz ilk ilkö¤retim mezunlar›n› geçti¤imiz y›l
vermifl, lise e¤itimine de bafllam›flt›r. 2004 y›l›nda inflaat›na bafllanan ilave
lise binas› 2005-2006 e¤itim y›l›nda hizmete girecektir.

Enka Okullar› - Adapazar›
1999 y›l›nda alt› s›n›fla e¤itim-ö¤retime bafllayan okulumuz, her y›l kademeli
olarak büyümüfl ve 2004 y›l›nda, ana s›n›f›ndan 11. s›n›fa kadar olan
kapsamda 520 ö¤renci ve 63 ö¤retmen düzeyine ulaflm›fl, e¤itim-ö¤retim
etkinlikleri ve çevre düzenlemeleriyle kentin en gözde okullar›ndan biri
haline gelmifltir. Tüm alanlarda kendini iyi yetifltirmifl ö¤retmenleriyle ve
merkeze ö¤renciyi koyan e¤itim anlay›fl›yla okulumuzun 60 dönümlük
kampüs alan›nda modern e¤itimin gerektirdi¤i ve ö¤renme iste¤inin ön
planda tutuldu¤u tüm olanaklar bulunmaktad›r.

Enka Vakf›'n›n ve tüm çal›flanlar›n›n ilgi oda¤› olan okulumuz, spor salonu,
yüzme havuzu, koflu parkuru, ö¤retmen lojmanlar›, 15,000'den fazla kitab›yla
okul kütüphanesi ve mevcut olanaklar› ile Adapazar› kentinin kültür, sanat
ve spor merkezi olma yolunda önemli ad›mlar atm›flt›r.

Yurtiçi ve yurtd›fl›ndan gelen dostlar›m›z›n da övgüyle bahsetti¤i okulumuz
2004-2005 e¤itim-ö¤retim y›l›nda liseden ilk mezunlar›n› verecektir.
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Enka Okullar›'n›n misyon ve felsefesine uygunlu¤u nedeniyle, Milli E¤itim Bakanl›¤› ö¤retim programlar› ile
tutarl›l›k içinde uygulanmas›na karar verilen Uluslararas› Bakalorya ‹lk Y›llar Program›'n›n (PYP) geçifl çal›flmalar›
sürdürülmektedir ve tam kapsaml› programa 2005-2006 e¤itim y›l›nda bafllanacakt›r.

Enka Okullar›'n›n e¤itim ve ö¤retim program›nda kulüp, okul sonras› ve okul tak›mlar› faaliyetleri, akademik
çal›flmalar kadar önemli bir yer tutmaktad›r.

Makedonya'da yap›lan ilkö¤retim okullar› aras› resim yar›flmas›nda ö¤rencilerimiz birinci olma baflar›s›n›
göstermifltir. Okulumuzun Eno Sokrates kulübü ö¤rencileri yapm›fl olduklar› Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinde
ülkenin çevre bilincinin geliflmesinde katk›da bulundular. Ayr›ca, çeflitli Avrupa ülkelerindeki okullar›n Eno
Sokrates Kulübü ö¤rencilerini ‹stanbul'da a¤›rlam›fllard›r. Türk Yunan dostlu¤unu gelifltirmek amac›yla okulumuzdan
bir grup ö¤renci Gümülcine'de Yunan ö¤rencilerle bir araya gelmifllerdir.

Sosyal Faaliyetler



ve klasik bale ve sezonun en seçkin yap›mlar›ndan oluflan film gösterileri
sanatseverlere sunulmaktad›r.

Enka Aç›khava Tiyatrosu
Enka Vakf› Sadi Gülçelik Spor Sitesi içinde yer alan ve 1984 y›l›nda infla
edilen Enka Aç›khava Tiyatrosu 2004 y›l›nda yenilenerek çelik konstrüksiyon
sahne örtüsüyle ça¤dafl bir görünüme kavuflmufltur. Böylece, zengin teknik
donan›m› ve yaklafl›k sekiz metreye ulaflan yüksekli¤i ve kazand›¤› genifl
hacmiyle sahneden yararlanan sanatç›lara güçlü bir oryantasyon sa¤layan
özelliklerle donat›lm›flt›r. Enka Aç›khava Tiyatrosu 1,000 kiflilik seyirci
kapasiteli anfisi ile ‹stanbul'un önemli aç›khava sahneleri aras›nda yer
almaktad›r.

Enka Oditoryum
Sadi Gülçelik Spor Sitesi içinde bulunan Enka Oditoryum sonbahar ve k›fl
aylar›nda Enka Kültür ve Sanat etkinliklerine dört y›ldan beri ev sahipli¤i
yapmaktad›r. Bu etkinlikler aras›nda yer alan konser, tiyatro ve baleden
oluflan sanat gösterileri sezon boyunca ilgiyle izlenmektedir. Ayr›ca,
Uluslararas› Tiyatro Festivali ve Uluslararas› Kukla Festivali gibi önemli
etkinlikler de oditoryumumuzda düzenlenmektedir. Enka Oditoryum çok
amaçl› sahnesi, teknik donan›m›, modern fuaye ve kulisiyle 650 kiflilik
seyirci kapasitesine seslenmektedir. Pek çok uluslararas› etkinli¤in sahnesi
olan Enka Oditoryum ça¤dafl tasar›m›, profesyonel teknik donan›m› ile
farkl› sahneleme tekniklerinin kolayl›kla uygulanabilmesi nedeniyle sanat
kurumlar›n›n tercih olmaktad›r.
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2004 y›l›nda da her y›l oldu¤u gibi kardefl okulumuz ZIS (Zurich International School) ile karfl›l›kl› ö¤retmen ve
ö¤renci ziyaretleri yap›lm›flt›r.

Ayr›ca, uluslararas› satranç ustalar›n›n kat›ld›¤› turnuvalar düzenlenmifl ve il baz›nda satranç oyununun
yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanm›fl, özürlü çocuklar›n geliflimini amaçlayan yüzme aktivilerine il genelinde destek
verilmifl ve bölge okullar›na e¤itimde iyi örneklerin tan›t›lmas›n› hedefleyen seminerler düzenlenmifltir.

Enka Kültür ve Sanat

Enka Vakf› bünyesinde Enka Kültür ve Sanat taraf›ndan düzenlenen etkinlikler yaz aylar›nda Enka Aç›khava
Tiyatrosu'nda, k›fl aylar›nda da Enka Oditoryum'da gerçeklefltirilmektedir. Türkiye'nin seçkin sanat kurumlar›
ve sanatç›lar› ile uluslararas› topluluklar programda yer almaktad›r. Etkinliklerde tiyatro, caz, klasik müzik, modern

Sosyal Faaliyetler

Enka Aç›khava Tiyatrosu, ‹stinye


