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GÜNDEM

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

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

3) 2005 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 Raporu’nun okunmas› ve görüflülmesi,

5) 2005 y›l› içinde yap›lan ba¤›fllar›n ortaklar›n bilgisine sunulmas›,

6) 2005 y›l› Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplar›n›n onaylanmas›, Yönetim Kurulu
Üyeleri’nin ve Denetçileri’nin ibras›,

7) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,

8) Denetçiler’in seçimi,

9) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçileri’nin ücretlerinin tesbiti,

10) 2005 y›l› Bilanço kar›n›n da¤›t›m› hakk›nda karar al›nmas›,

11) Kar da¤›t›m politikas›n›n görüflülmesi,

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

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

14) Dilekler ve temenniler.

Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi.
Pimafl Plastik ‹nflaat Malzemeleri A.fi.

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

JSC Mosenka
JSC Moskva Krasnye Holmy

City Center Investment 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.

JSC Ramenka

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.
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‹nflaat ve Taahhüt

Enerji

Perakende

Gayrimenkul

Sanayi ve Ticaret

www.enka.com - www.cimtas.com.tr - www.cimtaspipe.com - www.cimtasnbo.com - www.cimtasbv.com - www.kasktas.com.tr
www.senimdi.com - www.enetengineering.com - www.enkateknik.com - www.ramenka.ru - www.mosenka.ru - www.mkh.ru
www.pimas.com.tr - www.enka.com.tr - www.entas.com.tr - www.gedore-altas.com.tr - www.nabtower.ru

fiirketler Gündem
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Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Altan Draz
Baflkan Vekili

Alp Do¤uo¤lu
Üye

Öcal Özp›nar
Üye

Fikret Güler
Üye

Gökhan Sa¤naklar
Üye

U¤ur Koyuno¤lu
Üye

Burak Özdo¤an
Üye

Sinan Tara
Yönetim Kurulu Baflkan›

Haluk Gerçek
Baflkan Vekili ve Genel Müdür



Yönetim Kurulu Baflkan›

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin De¤erli Ortaklar›;

2005 y›l›na iliflkin Y›ll›k Ola¤an Genel Kurulu'muzda
siz say›n ortaklar›m›za Yönetim Kurulu’muz ad›na en derin
sayg›lar›m›z› sunuyoruz. Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin
Yönetim Kurulu olarak, flirketimizin 2005 y›l›ndaki
faaliyetlerini ve 2006 y›l›na dair beklentilerini siz de¤erli
ortaklar›m›zla paylaflmak istiyoruz.

2005 y›l›nda Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi., özsermayesini
1,7 Milyar Dolara, faaliyet gösterilen sektörlerdeki toplam
cirosunu 3 Milyar Dolara ve konsolide kar›n› 305 Milyon
Dolara yükseltmifltir.

Enka, büyümesini inflaat ve taahhüt, enerji üretimi,
perakende, gayrimenkul yat›r›m ve yönetimi ile sanayi
ve ticaret olmak üzere befl ana sektöre odaklanarak
sürdürmektedir. 2005 y›l›nda Enka'n›n inflaat ve taahhüt
gelir lerinin cirodaki a¤›rl ›¤› %30 seviyelerinde
gerçekleflmifl, enerji üretiminin cirodaki a¤›rl›¤› %55
seviyesine yaklaflm›flt›r. Bunlar›n yan› s›ra perakende
sektörü %8, gayrimenkul sektörü de %4 oran›nda
konsolide ciroya katk› sa¤lam›fllard›r.

‹nflaat ve taahhüt sektöründe, 2005 y›l›na girerken
inflaat› süren projeler aras›nda Türkiye'de, Afflin Elbistan-
B Termik Santral›; Rusya'da Ramstore ve Real al›flverifl
merkezleri, kad›n do¤um hastanesi, Philip Morris Sigara
Fabrikas›, Sakhalin-II petrol ve do¤algaz iflleme ünitesi,
De-Kastri petrol ihraç liman› saha haz›rlama ve yer
çal›flmas›, MKH 5 y›ld›zl› otel projesi ile Moscow City
ofis binalar›; Romanya'da 415 kilometrelik 2x2 fleritli

Transilvanya Otoyol Projesi; Kazakistan'da petrol yataklar›n›
gelifltirme projeleri; Kamerun, Mali, Gine, Siera Leone,
Cezayir ve Nepal'de ABD elçilik binalar› ve Cezayir'de
baraj inflaat› bulunmaktayd›.

2005 y›l›nda varolan projelere ek olarak, Rusya'da 420
Milyon Dolarl›k Moskova Sheremetyevo Havaalan›
Terminal 3 Projesi, Sakhalin-I Projesi kapsam›nda 94
Milyon Dolarl›k mekanik ve boru sistemleri montaj›, 67
Milyon Dolarl›k Real hipermarket ve al›flverifl merkezleri;
Cezayir'de 37 Milyon Dolarl›k su ar›tma tesisi; Kazakistan
Almaata'da 97 Milyon Dolarl›k ofis binas› ile 150 Milyon
Dolarl›k Hazar Denizi aç›k deniz inflaat iflleri ve suni ada
yap›m projeleri al›nm›flt›r.

Yeni al›nan projelerin de katk›s›yla 2005 y›l›nda inflaat
ve taahhüt gelirlerimiz yeni bir rekor k›rarak 900 Milyon
Dolar seviyesine ulaflm›flt›r. Bu y›l›n bafl›nda, Enka Aktor
Müflterek Teflebbüs Ortakl›¤› olarak,  Umman - Muskat'da
'Blue City' Projesi olarak bilinen ve s›f›rdan infla edilecek
olan turizm flehrinin 1,9 Milyar Dolar tutar›ndaki 1. k›s›m
inflaat›n›n ön anlaflmas› imzalanm›flt›r. Bunun yan›nda
yine bu y›l Romanya Transilvanya Otoyol Projesi'nin de
yeniden devreye girmesiyle y›ll›k bazda inflaat ve taahhüt
gelirimiz, son senelerde oldu¤u gibi art›fl e¤ilimini devam
ettirerek, 1 Milyar Dolar seviyesinin üzerine ç›kacakt›r.

Enerji üretimi alan›nda Enka, 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, Intergen'in

hisselerini alarak, 2003 y›l›nda %49'a, 2004 y›l›nda %90'a
ve 2005 y›l›n›n sonunda %100'e yükseltmifltir. 2005
y›l›nda enerji sektörünün konsolide ciroya katk›s› 1,64
Milyar Dolar seviyesinde gerçekleflmifltir.

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 32 olan süpermarket,
hipermarket ve al›flverifl merkezlerimizin say›s›, 2005
y›l›nda iki tanesi hipermarket ve al›flverifl merkezi, 15
tanesi süpermarket olmak üzere aç›lan yeni ma¤azalarla
birlikte toplamda 49'a yükselmifltir. Ramenka 2005 y›l›nda
480 Milyon Dolara yak›n ciro elde etmifltir. 2006 y›l›nda
yat›r›mlar›n› sürdürecek olan Ramenka'n›n 800 Milyon
Dolara yak›n ciro elde etmesi beklenmektedir.

Gayrimenkul sektöründe Enka, Rusya'da kurulu bulunan
flirketleri arac›l›¤›yla A s›n›f› ofis binas› yat›r›m›n› 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 aflamas› 2004 y›l›n›n sonunda, projemizin ikinci aflamas›
ise yine planland›¤› gibi 2005 y›l›n›n sonunda devreye
al›nm›flt›r. Üçüncü ve son aflamas› olan 58 katl›, 90.000
metrekare net kiralanabilir alan› bulunacak olan ofis
binas›n›n inflaat›na da bafllanm›fl olup 2007 y›l›n›n Ekim
ay›nda tamamlanacakt›r. Bitirilen bu binalar›n hizmete
girmesinden çok 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. 2005 sonu itibar›yla Enka, tamam›
Moskova'da bulunan 210.000 metrekareye yak›n A s›n›f›
net kiralanabilir ofis alan›yla, bu sektördeki 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. Ayr›ca ba¤l› ortakl›¤›m›z olan
MKH'n›n, Swissotel taraf›ndan iflletilmekte olan,
Moskova'n›n en iyi 5 y›ld›zl› oteli de y›l ortas›nda devreye
girmifltir.

2005 y›l›nda 113 Milyon Dolar ciroya sahip oldu¤umuz
bu iflkolumuzdan, 2005 y› l ›nda hizmete giren
yat›r›mlar›m›z›n da katk›s›yla, 2006'da 160 Milyon Dolar
ciro hedeflenmektedir.

Son olarak, sanayi ve ticaret faaliyetlerinden, 2005
y›l›nda 350 Milyon Dolara yak›n ciro elde edilmifltir. Ticaret
k ›sm›nda en önemli  katk ›y ›  Enka Pazar lama
gerçeklefltirmekte olup cirosu 220 Milyon Dolara
yaklaflm›flt›r. Enka olarak baflar›m›zdaki en büyük etken,
ifllerimizi zaman›nda ve yüksek kalite standartlar›nda
yapma becerimizdir. Enka, odakland›¤› sektörlerde,
gerçeklefltirmekte oldu¤u ifller ve planlananlarla birlikte
siz say›n ortaklar›m›z›n güveni ve deste¤iyle birlikte
önümüzdeki y›llarda da bir dünya flirketi olman›n
sorumlulu¤u içinde büyümesine devam edecektir.

2006 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

Baflkandan mesaj
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Sinan Tara
Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹nflaat ve Taahhüt

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.

Türk müteahhitlerinin yurt d›fl›nda inflaat sektöründe son 30 y›lda üstlendikleri projelerin
toplam tutar›n›n 50  Milyar Dolar› geçti¤i varsay›lmaktad›r. Bu çerçevede, sadece
Enka'n›n gerek tek bafl›na, gerek ortakl›klar› kanal›yla yurtd›fl›nda üstlendi¤i projelerin
toplam tutar› ise 17  Milyar Dolar›n üzerinde yer almaktad›r.

Yurtd›fl› müteahhitlik hizmet gelirleri aç›s›ndan her y›l dünyan›n en büyük 225 firma
s›ralamas›n› düzenleyen Engineering News Record'a göre, Enka ‹nflaat 2005 y›l›nda
bu alanda 52'inci s›raya yükselmifltir.

2005 y›l›nda Enka'n›n gelirlerine konsolide olarak bak›ld›¤›nda inflaat ve taahhüt
segmentinde 900 Milyon Dolara yak›n ciro gerçeklefltirdi¤i görülmektedir.

2005 y›l›na girerken, Türkiye'de, Afflin Elbistan-B Termik Santral›; Rusya'da Ramstore
ve Real 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 projesi ile Moscow City ofis binalar›; Romanya'da 415 kilometrelik
2x2 fleritli Transilvanya Otoyol Projesi; Kazakistan'da petrol yataklar›n› gelifltirme
projeleri; Kamerun, Mali, Gine, Siera Leone, Cezayir ve Nepal'de ABD elçilik binalar›
ve Cezayir'de baraj inflaat› devam eden projeler aras›nda yer almaktayd›.

2005 y›l›nda devam eden projelerimize eklenenler ise Rusya'da 420 Milyon Dolarl›k
Moskova Sheremetyevo Havaalan› Terminal 3 Projesi, Sakhalin-I Projesi kapsam›nda
94 Milyon Dolarl›k mekanik ve boru sistemleri montaj›,  67 Milyon Dolarl›k Real
Hipermarket ve al›flverifl merkezleri, Cezayir'de 37 Milyon Dolarl›k su ar›tma tesisi;
Kazakistan Almaata'da 97 Milyon Dolarl›k ofis binas› ile 150 Milyon Dolarl›k  Hazar
Denizi aç›k deniz inflaat iflleri ve suni ada yap›m projeleridir.

Romanya Transilvanya 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'te 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› öngörülmektedir. Ülkenin ulusal karayolu sisteminin önemli
bir parças› olan proje Romanya'n›n Bat› Avrupa ile ba¤lant›s› aç›s›ndan kritik önem tafl›maktad›r. Romanya
ekonomisinin Avrupa ekonomisine entegrasyonu aç›s›ndan önemli olan otoyol inflaat›, Avrupa ile Orta Asya
pazarlar›n›n ba¤lanmas›n› da sa¤layacakt›r. 2007 y›l›nda Avrupa Birli¤i'ne dahil olmaya haz›rlanan Romanya, hem
inflaat aflamas›nda hem de tamamlanmas›yla birlikte bu otoyol projesi sayesinde, önemli ekonomik kazan›mlar
elde edecektir. Romanya Transilvanya 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.
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Umman 'Blue City' Projesi

Enka'n›n gerek Libya'da gerekse Rusya'da gerçeklefltirmifl oldu¤u flehir projelerinin
vermifl oldu¤u deneyim sayesinde Umman - Muskat'da 'Al Madina Al Zarqa - The
Blue City' Projesi olarak bilinen ve s›f›rdan infla edilecek olan turizm flehrinin inflaat
ifllerinin Yunanistan'›n en büyük inflaat flirketi olan Aktor Ate ile %50-%50 ortak olarak
üstlenilmesi konusunda anlafl›lm›flt›r.

Proje çeflitli fazlardan meydana gelecek olup bütün proje için iflveren Al Sawadi
Investment & Tourism Company L.L.C. (ASIT) taraf›ndan toplam 15 Milyar Dolar›n
üzerinde bir yat›r›m yap›lmas› planlanmaktad›r. 2006 y›l›n›n bafl›nda, Enka Aktor
Müflterek Teflebbüs Ortakl›¤› olarak, bu projenin 1,9 Milyar Dolar tutar›ndaki 1. k›s›m
inflaat›n›n ön anlaflmas› imzalanm›flt›r. Projenin 1. faz›na 2006 y›l›n›n ilk yar›s›nda
bafllanmas› beklenmektedir.

Projenin ilk faz› kapsam›nda yap›lacak olan ifller aras›nda 3 tanesi 5 y›ld›zl› olmak
üzere toplam infla alan› 104.000 metrekare olan 4 tane otel, 202 adet villa, 4.991
adet apartman dairesi, al›flverifl ve e¤lence merkezleri, amfitiyatro ve galeri, 9 ve 18
delikli olmak üzere iki adet golf sahas› ve kulüp binas›, belediye binas›, itfaiye, polis
merkezi, postane, sa¤l›k merkezi, ilkokul ve krefl ile cami bulunmakta olup toplam
1,7 milyon metrekare inflaat alan›n› kapsamaktad›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 için Shell, Mitsui ve
Mitsubishi ortakl›¤›yla kurulmufltur. Adan›n petrol ve do¤algaz rezervlerini ifllemek
üzere yaklafl›k 20 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 390 Milyon Dolar (sadece inflaat) kontrat bedeli
olan Onshore Processing Facility (OPF) 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›nda projenin
yaklafl›k %60'›n›n tamamlanmas›ndan sonra, 2005 y›l› içerisinde 100.000 metreküp kaz› iflleri, 15.000 metreküp
betonarme, 20.000 metre yeralt› borulama ve 3.200 ton yap›sal çelik tesisat› proje kapsam›nda yap›lm›fl, genel
ekipman tesisat› ve tank inflas› tamamlanm›fl, 7.038 metrekare ekipman izolasyonu gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca
47.000 metre yerüstü borulamas› ile tüm elektrikli ekipmanlar›n kurulumu gerçeklefltirilmifltir.

2005 y›l sonu itibariyle 121'i teknik ve 126 idari personel, 1.102'si iflçi olmak üzere toplam 1.349 çal›flan›n görev
ald›¤› projenin yaklafl›k %81'i gerçeklefltirilmifltir. 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. Tesis, tüm güvenlik
ve çevre standartlar›n› sa¤layacak ve genifl yang›n güvenli¤i donan›m›na sahip olacakt›r. Projenin planlanan
tamamlanma tarihi olan 31 Aral›k 2006, Sakhalin-II projesi bünyesindeki di¤er tesislerin (boru hatt› ve platformlar)
inflaat›nda yaflanan gecikmelerden ötürü bir sene ötelenmifltir.
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Sakhalin-I Petrol ve Do¤algaz ‹flleme Tesisi Mekanik ve Boru Sistemleri Montaj›

Sakhalin-I Projesi, Rus, Hint, Japon ve Amerikan flirketlerinin oluflturmufl oldu¤u
konsorsiyum taraf›ndan Rusya ile yap›lm›fl olan üretim paylaflma anlaflmas› çerçevesinde
gelifltirilmektedir. 1996 y›l›ndan itibaren geçerlili¤i bafllam›fl olan anlaflma, ç›kar›labilir
307 milyon ton petrol ile 485 milyar metreküp do¤algaz rezervi bulunan Chayvo,
Odoptu ve Arkutun-Dagi sahalar›n› kapsamaktad›r.

Fluor Daniel Eurasia Inc. taraf›ndan al›nm›fl olan Sakhalin-I Petrol ve Do¤algaz ‹flleme
Tesisi Projesinde Enka'n›n 94 Milyon Dolar kontrat bedeliyle üstlenmifl oldu¤u mekanik
ve boru sistemleri montaj› kapsam›nda yap›lacak olan ifller aras›nda toplam› 30.000
ton olan ve 900 ile 2.500 ton aras›nda de¤iflen prefabrike modüller ile 2.000 ton
yap›sal çeli¤in inflas›, 32.000 metre uzunlu¤unda boru sistemlerinin boyama ve
izalasyonu da dahil olmak üzere montaj› ile kompresörler, jeneratörler, ›s› dönüfltürücüleri,
buhar kazanlar› ve pompalardan oluflan 64 adet ekipman›n montaj› bulunmaktad›r.
2005 sonu itibariyle projenin %50'si gerçeklefltirilmifl olup projenin 30 Eylül 2006
tarihinde tamamlanmas› planlanmaktad›r. Bu projede 2005 y›l›n›n sonunda, 58 idari,
57 teknik, 548 iflçi olmak üzere toplam 663 kifli istihdam edilmekteydi.

Afflin Elbistan-B Termik Enerji Santral›

Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi., Babcock Kraftwerkstechnik
GmbH ve GTT konsorsiyumu taraf›ndan 1998 y›l›nda üstlenilen ihale, 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 içermekteydi.
Enka'n›n sorumlulu¤unda bulunan ifller; su ve kül sistemi ile ilgili ortak yap›lar›n inflaat
ve montaj›, buhar türbin binas›n›n inflaat ve türbinlerin montaj iflleri, santral flalt
sahalar›n›n inflaat ve montaj›, so¤utma suyu sistemi ve sogutma kuleleri insaat ve
montaj› ile ham su temin sistemini kapsamaktayd›.

Toplam bedeli 1,6 Milyar Dolar olan ve Haziran 2000 tarihinde inflaat›na bafllanan projedeki Enka pay›, kapsam
art›fl› ile birlikte 188 Milyon Dolar olarak gerçekleflmifltir. Y›ll›k enerji üretimi 8,1 Milyar kilowatt saat olan ve
Türkiye'nin enerji üretimine %6 katk› sa¤layacak olan santral›n inflas› 2005 y›l›nda tamamlanm›fl olup geçici kabul
ve devreye alma çal›flmalar› devam etmektedir.

Moskova Sheremetyevo Havaalan› Terminal 3 Projesi

Enka 2005 y›l›nda Rus Havayollar› Aeroflot tarafindan Moskova Sheremetyevo Havaalan› için aç›lan ihaleyi kazanm›fl
ve akabinde projelendirme ifllerine bafllam›flt›r. 420 Milyon Dolarl›k Moskova Sheremetyevo Havaalan› Terminal
3 Projesi kapsam›nda yap›lacak olan ifller; toplam inflaat alan› 170.000 metrekare olan 6 katl› terminal binas›,
300.000 metrekarelik apron ve 83.000 metrekare otopark binas› ile 88.000 metrekarelik viyadük ve ba¤lant›
yollar›d›r. ‹nflaat›na 1 Temmuz 2005'te bafllan›lan projede 2005 y›l›nda mobilizasyon iflleri tamamlanm›fl, terminal
binas›n›n ay›r›c› bloklar›, zemin ve üst katlar› kaba inflaat ifllerinin %24'lik bölümü bitirilmifl, mekanik ve kablolama
çal›flmalar›na bafllanm›fl, apron genel kaz› ve dolgu iflleri %55 oran›nda, otopark binas›n›n kaz›s› ise % 4 oran›nda
tamamlanm›flt›r. 2005 y›l› sonu itibariyle projenin toplam kontrat bedelinin %8,50'si oran›nda istihkak yap›lm›flt›r.

30 Haziran 2007 tarihinde, iki y›l gibi k›sa bir sürede teslim edilmesi planlanan Moskova Sheremetyevo Havaalan›
Terminal 3 Projesinin yap›m›nda 2005 y›lsonu itibariyle 160 teknik ve idari, 1.267 iflçi olmak üzere toplam 1.427
personel görev almaktayd›.
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Di¤er Rusya Projeleri

Enka ‹nflaat, Rusya'daki tecrübesiyle Real ve Ramenka'ya ait çok say›da al›flverifl
merkezinin inflaat ifllerini üstlenmifltir. Al›flverifl merkezlerinin d›fl›nda Enka, kendi
yat›r›m› olarak infla etti¤i 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 gerçeklefltirmifl ya da gerçeklefltirmektedir.

‹flvereni OOO Real Hypermarket olan, Brateva ve Signalny hipermarketleri ile kapal›
otoparklar› içeren, toplam 67 Milyon Dolara yak›n kontrat bedellerine sahip projeler,
2005 y›l›n›n yaz aylar›nda tamamlanarak iflverene teslim edilmifltir. 2005 y›l›n›n sonunda
toplam kontrat büyüklü¤ü 67 Milyon Dolar olan 3 adet süpermarket ile 2 adet al›flverifl
merkezinin inflaat iflleri al›nm›flt›r. OOO Real için yap›lmakta olan süpermarketlerden
iki tanesi St.Petersburg'da bir tanesi Kazan'da infla edilmektedir. Lipetsk ve Volgograd'da
ise birer tane al›flverifl merkezi infla edilerek 2006 y›l›nda iflverene teslim edilecektir.

Moskova'da Sevastopolsky, Vernadskovo ve St.Petersburg'da Udelny Park adlar›yla
infla edilen projelerin iflvereni Ramenka'd›r. Enka'n›n dizayn ve anahtar teslimi inflas›n›
üstlendi¤i Ramstore al›flverifl merkezlerinde; hipermarket, al›flverifl merkezi, sinema
kompleksi ve kapal› otoparklar yer almaktad›r. Bunlardan Sevastopolsky ve Udelny
Park, 2005 y›l› içinde faaliyete geçmifltir. Vernadskovo Al›flverifl Merkezi'nin ise 2006
y›l›nda hizmete girmesi beklenmektedir.

Moskova'da INTEL in 9.600 metrekarelik ofislerinin fit-out iflleri 10,5 Milyon Dolara
yak›n kontrat bedeli ile üstlenilmifl olup Ekim ay›nda bafllanm›fl olan proje May›s ay›nda
iflverene teslim edilecektir.

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 gerçeklefltirilmifl olup 71 Milyon Dolara yak›n kontrat
bedeli olan proje, 2005 y›l›n›n ilk yar›s›nda iflverene teslim edilmifltir.

Moskova'da, iflvereni MD Project 2000 olan, dizayn ve inflaat iflleri üstlenilen kad›n do¤um hastanesi de 2005
y›l›n›n ikinci yar›s›nda tamamlanm›fl ve hastane hizmete aç›lm›flt›r. 30 Milyon Dolara yak›n kontrat bedeli olan
projede 25'i teknik ve idari olmak üzere toplam 434 kifli görev alm›flt›r.

Enka, Moscow City Projesi kapsam›nda Naberezhnaya Towers ad› alt›nda 17, 27 ve 58 katl› üç ofis binas›ndan
oluflan bir kompleksi kendi yat›r›m› olarak gerçeklefltirmektedir. Dizayn ve inflaat ifllerini kapsayan projenin 17
katl› ilk binas› 2004 y›l›nda, 27 katl› ikinci binas› 2005 y›l›nda tamamlanarak %100 dolulukla hizmete girmifltir.
Toplam 200 Milyon Dolar›n üzerinde maliyeti olan projenin son binas› olan 58 katl› gökdelenin ise 2007 y›l›n›n
sonunda tamamlanmas› beklenmektedir.
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ABD Elçilik Projeleri

Amerikan Caddell Construction Co. ile Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin ‹stanbul ‹stinye'de
2003 y›l›nda tamamlanan ABD Konsoloslu¤u projesindeki ortak çal›flmalar›n›n ard›ndan,
2003 y›l›nda Kamerun, Mali, Gine ve Siera Leone'de, 2004 y›l›nda Cezayir ve Nepal'de
yap›lacak olan ABD elçilik binalar›n›n inflaat ifllerinin ortak yürütülmesi konusunda
anlaflmaya var›lm›flt›.

Toplam kontrat büyüklü¤ü 365 Milyon Dolar olan bu 6 projede Enka'n›n pay› 183
Milyon Dolard›r. ‹flvereni Amerika Birleflik Devletleri Denizafl›r› ‹nflaat Operasyonlar›
Dairesi olan tüm bu projelerden Kamerun ABD Elçilik binas› 2005 y›l›nda tamamlanm›flt›r.
Gine, Mali ve Siera Leone elçilik binalar›n›n 2006 y›l›n›n ilk yar›s›nda tamamlanmas›
planlan›rken, Cezayir ve Nepal elçilik binalar›n›n 2007 y›l›nda bitirilmesi öngörülmektedir.

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. Toplam
1,2 Milyon metreküp kaz›, 1,8 Milyon metreküp kil dolgu, 512.000 metreküp filtre
ve dren dolgusu, 78.000 metreküp kaya dolgusu yap›lacak olan ve 31.000 metreküp
beton ile 2.450 ton demirin kullan›laca¤› projede 2005 y›l› içerisinde K1 Baraj›nda
785.000 metreküpü kil dolgu olmak üzere, toplam 1.047.500 metreküp dolgu yap›lm›flt›r.
2003 y›l›nda 85.000 metreküpü tamamlanm›fl olan K2 Seddesi kil ve baraj bünyesindeki
filtre-dren tabakalar›n›n dolgular› bitirilmifltir. 2005 y›l› içerisinde K2 Seddesi'nde yap›lan
dolgu miktar› 190.000 metreküptür. Beton ifllerinin büyük bir k›sm› 2004'te tamamlanm›fl
olup, 2005 y›l›nda 5.260 metreküp beton kullan›lm›flt›r. Projenin 2005 y›l›n›n sonunda
tamamlanma oran› %96'd›r. Projenin Haziran 2006'da bitirilmesi beklenmektedir.

Oued Athmenia Su Ar›tma Santral› Projesi

Cezayir'de iflvereni Algerienne des Eaux olan Oued Athmenia Su Ar›tma Santral› Projesi 2005 y›l›n›n bafl›nda
Groupement Degremont-Enka konsorsiyumu taraf›ndan al›nm›flt›r. Enka'n›n bu kontrattaki yükümlü¤ü iflveren
idarenin kamp inflaat› ile ana kontrat›n bütün inflaat ifllerini kapsamaktad›r. Enka'n›n gerçeklefltirece¤i ifllerin
büyüklü¤ü 31 Milyon Euro olup projenin finansman› ‹slam Kalk›nma Bankas› taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.
Enka'n›n taahhüt etti¤i ifllerin bu y›l sonunda tamamlanmas› beklenmektedir.

De-Kastri Petrol ‹hraç Liman› 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 Petrol ‹hraç Liman› Saha Düzenlemesi ve Hafriyat Projesi üstlenilmifltir. Kontrat bedeli 44 Milyon
Dolara yak›n olan projenin iflvereni Exxon Neftegas Limited'tir. Proje kapsam›nda yap›lan 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.

De-Kastri Petrol ‹hraç Liman› Saha Düzenleme ve Hafriyat Projesi, 2005'in üçüncü çeyre¤inde tamamlanm›flt›r.
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Çimtafl Çelik ‹malat Montaj ve Tesisat A.fi.

Ana faaliyet alan› çelik binalar ve köprüler, çelik rüzgar kuleleri, bas›nçl› kaplar ve
eflanjörler, silindirik tanklar, küresel tanklar, at›k ›s› kazanlar›, proses skidleri, gezer
köprü vinçler ve güç-proses-türbin borulama sistemleri imalat› ve uluslararas› çelik
konstrüksiyon ve mekanik montaj müteahhitli¤i olan Çimtafl, 2005 y›l›nda Türkiye'deki
iki ve Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki bir fabrikas›nda toplam 18.800 ton imalat yaparken,
tüm ifl mahallerinde “S›f›r Kaza” hedefini de yakalam›flt›r.

Bechtel OG&C'nin, Birleflik Arap Emirlikleri'nde yap›m›n› anahtar teslimi esas›nda
üstlendi¤i OGDIII ve AGDII petrokimya projeleri çerçevesinde Çimtafl'a y›l›n ikinci
yar›s›nda siparifl etti¤i 79 adet, toplam 8.300 ton bas›nçl› kab›n detay mühendislik
ve malzeme teminine yönelik çal›flmalar›n akabinde, teslimatlar› 2006 y›l›n›n ortas›nda
bafllayarak 10 ay içine tamamlanacakt›r. Söz konusu imalatlara Gemlik Fabrikas›’nda
y›l sonunda bafllanm›flt›r.

Enka ‹nflaat'›n Moskova'da yap›m›n› sürdürmekte oldu¤u City Projesi kapsam›ndaki
250 metre yüksekli¤inde ve 12.000 ton a¤›rl›¤›ndaki çelik konstrüksiyon yap›n›n
imalat›na Çimtafl Gemlik Fabrikas›'nda May›s ay›nda bafllanarak 2005 sonu itibar›yla
8.000 ton imalat tamamlanm›flt›r. Parsons Fluor Daniel (PFD) taraf›ndan TengizChevroil
(TCO) - Second Generation projesi çerçevesinde Ocak 2005'te siparifl edilen 36-92
inch çap›ndaki toplam 1.000 ton boru spoollar› ile ayn› proje kapsam›nda siparifl edilen
muhtelif çelik konstrüksiyon a¤›rl›kl› projelerin imalat› da 2005 y›l›nda gerçeklefltirilmifltir.
NEM (Hollanda) ve UOP (Belçika) firmalar› taraf›ndan siparifl edilen muhtelif büyüklükteki
toplam 46 adet, 900 ton bas›nçl› kab›n imalat›na ve teslimat›na y›l içinde bafllan›lm›flt›r.

GE Wind'in  Türkiye pazar› için siparifl etti¤i 20 adet, toplam 1.800 ton çelik rüzgar kulelerinin malzemeli imalat›
ise  y›l içinde bafllanan ifller aras›ndad›r. Aygaz'a anahtar teslimi esas›nda taahhüt edilen 2 x 5.000 metreküp
küresel LPG depolama tanklar›n›n imalat ve montaj› da 2005 y›l› içinde tamamlanm›flt›r.

Çimtafl'›n yurt d›fl› faaliyeti ile ilgili olarak; TCO - Second Generation yat›r›m› kapsam›ndaki SGP/SGI projelerinin
bir Bechtel-Enka yerel ortakl›¤› olan Senimdi Kurylys L.L.P. (SK) firmas› taraf›ndan taahhüt edilen inflaat ve montaj
iflleri bünyesindeki 12.000 ton proses borusunun (spool) imalat›, Çimtafl'›n know-how'u ile Tengiz-Kazakistan'da
kurulan ve Çimtafl'›n teknik deste¤i ile iflletilen 10.000 metrekare kapal› sahal›, 600 ton/vardiya/ay kapasiteli
fabrikada tamamlanm›flt›r. Çimtafl, 2006 y›l›nda söz konusu proses borular›n›n montaj›n› SK'n›n PFD onayl› alt
yüklenici s›fat›yla üstlenecektir.

Bir Çimtafl - Bechtel (ABD) ortakl›¤› olan Cimtas Boru ‹malatlar› ve Ticaret Ltd. fiti, 2005 y›l› içinde, yap›m› Bechtel
taraf›ndan sürdürülen Ekvator Gine LNG Projesi için 2.500 ton proses borusu (spool) ve inflaat-montaj iflleri BETS
B.V. taraf›ndan üstlenilen Shell (Hollanda) liderli¤indeki yat›r›m ortakl›¤›n›n Sakhalin-II Onshore Processing Facility
projesi için 2.000 ton proses borusu, imal ederek sevketmifltir. Bunun yan› s›ra Cimtas Boru, GE Energy'nin
uluslararas› pazardaki tek tedarikçisi olarak 9FA-9E-6B gaz türbinlerinin 2005 y›l› program›nda yer alan toplam 800
ton boru sistemlerinin malzemeli imalat›n› da baflar›yla tamamlam›flt›r. Ayn› zamanda GE Energy'nin uluslararas›
binlerce tedarikçisi aras›ndan “Sevkiyatta Mükemmellik” ödülüne üst üste üçüncü kez Cimtas Boru lay›k
görülmüfltür.

Cimtas Boru 2006 y›l›nda GE Energy'nin ilgili y›la ait siparifllerinin yan› s›ra, 2005 y›l›nda al›nan siparifller çerçevesinde,
Bechtel'in OGDIII projesi için 9.000 ton ve MHI'›n (Japonya) muhtelif Avrupa projeleri için 1.000 ton boru spool
imalat›n› gerçeklefltirecektir. AGDII projesine iliflkin 5.500 tonluk sipariflin imalat›na ise y›l›n son çeyre¤inde
bafllanacakt›r.
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2005 y›l›nda bafllatt›¤› ve 2006 y›l›n›n ilk çeyre¤inde tamamlanacak olan kapasite
artt›r›m›na yönelik yat›r›m› sonucunda Cimtas Boru, 15.000 ton/y›l ile dünyada tek
lokasyondaki en yüksek boru (spool) üretim kapasitesine ulaflm›fl olacakt›r.

Çimtafl ifltiraklerinden Cimtas (Ningbo) Steel Processing Co. Ltd. (Çin), yerel HPEC
- GE Energy ortakl›¤› çerçevesinde Çin'in en önde gelen sanayi kurulufllar›ndan olan
Harbin Power Equipment 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 on/off-base gaz türbin borulama sistemlerinin
malzemeli imalat›n› sürdürmektedir. Benzeri mamullerin imalat› 2006 y›l›nda artarak
devam edecektir.

2005 y›l›nda Çimtafl ve ifltiraklerinin toplam konsolide cirosu 75 Milyon Dolar olarak
gerçekleflmifltir.

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 2005 y›l›nda; Türkiye'de Feri Otel-Radisson SAS otel inflaat› iksa ve hafriyat iflleri, Darüflflafaka Lisesi
Maslak Kampüsü iksa iflleri, ToyotaSa Fabrikas› inflaat› jet grout iflleri, Ford Otosan 3. K›s›m zemin iyilefltirme
ve kaz›kl› temel yap›m iflleri ile bu projelere ek olarak 2005 y›l›nda Manisa Dericiler At›k Su inflaat›, Fenerbahçe
Stad› Tribün ‹nflaat› fore kaz›k iflleri, Sedef Tuzla Tersanesi fore kaz›k iflleri, Gölcük Donanma Komutanl›¤› Yatakhane
‹nflaat› kaz›k ifllerini de baflar›yla tamamlam›flt›r. 2006 y›l›nda yap›m› devam eden Türkiye'deki projeler; Sedef
Tuzla Tersanesi jet grout iflleri, Ataflehir Konut ‹nflaat› fore kaz›k iflleri, Atikpafla Yal›s› Four Seasons Otel iksa ve
hafriyat iflleri, Göcek Maviflehir Projesi fore kaz›k iflleridir.

Yurtd›fl›nda ise; Rusya'da Moskova Federal Varl›k Binas› inflaat›, Stroy Montaj Mirax City, Tekinvest Bussiness
Center, Enka Moscow City Projesi kaz›k iflleri, Tekinvest Business Center, Antyap› Capitol Group Moscow City
Plot 9 fore kaz›k iflleri, Moscow City Plot 13 Tower A kaz›k iflleri, Cezayir'de Athmenia Baraj Projesi ile Su Ar›tma
Projesi jet grout iflleri bitmifltir.

Suudi Arabistan'da kurulmufl olan Kasktafl Arabia Ltd. fiirketi olarak 2005 y›l›nda; Farsi Tower Cidde, Qebla Center
Medine, Al Haram Center Projesi - Medine, Jabel Kaaba Projesi - Mekke, King Abdulaziz Endowment Projesi -
Mekke, Drainage Tünel Projesi - Mekke, Al-Sawfa Towers Projesi - Olaqy baflar›yla tamamlanm›flt›r. Cheiller Plant
Projesi - Mekke, Murwan› Baraj Projesi geçirimsizlik perde iflleri, Lot-113 Medine, CCC-Rabigh Development
Projesi fore kaz›k, Jamarat Bridge Delgi Enjeksiyon Projesi - Mekke projelerinin ise 2006 y›l›nda yap›m›na devam
edilmektedir.

49’u teknik olmak üzere toplam 303 formen ve iflçi 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 ofisleri ile flantiyelerde baflar›yla uygulamaktad›r.
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Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bak›m ‹flletme Sevk ve ‹dare A.fi.

Enka Teknik, 1981 y›l›ndan bu yana 3 k›tada anahtar teslim projeleri temel ve detay
mühendislik, imalat, temin, inflaat, montaj, devreye alma ve iflletme evrelerinin
tümünü, proje yönetimi ile müflterilerinin memnuniyetini sa¤layarak tamamlam›flt›r.

Enka Teknik, proje yönetimi konusundaki uzman ekibiyle, 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. ISO 9001:2000
Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulayan Enka Teknik, müflteri memnuniyetini sa¤lamay›
ana ilke edinmifltir.

Enka Teknik, 2005 y›l›nda ETS-I ‹nflaat ve Taahhüt Ltd. fiti. için Sakhalin-I, ‹flçi Kamp›
Paket At›ksu Ar›tma Tesisi ve Libyan Cement Company için Bingazi Çimento Fabrikas›
IKN So¤utma Ünitesi Montaj› projelerini tamamlam›flt›r. 2004 y›l› içinde Arabian
Cement Company için bafllanan Torbal› Filtre Rehabilitasyon Projesi 2005 y›l› içinde
tamamlanm›fl olup, iki fabrika için Geçici Kabul Belgesi al›nm›flt›r.

2005 y›l›nda imzalanan sözleflmelerle bafllayan Aksaray fieker Fabrikas› Mekanik ve
Elektrik Montaj› Projesi, Deriner Baraj› Cebri Boru ‹malat ve Montaj Projesi ve Souq
Al Khamis Çimento Fabrikas› F›r›n Mantosu De¤iflimi Projesi 2006 y›l› içinde de devam
edecektir.

Baku (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› 2004 y›l›nda imzalam›flt›r. Proje onaylanarak yürürlü¤e girmifl ve Eylül 2005 itibar›yla saha devir al›nma
ifllemi tamamlanarak 25 y›ll›k iflletme hakk› dönemi bafllam›flt›r.

Enka Teknik, Frans›z Weir Entropie firmas› ile konsorsiyum orta¤› olarak girdi¤i Libya Elektrik ‹daresi GECOL'e
ait 3 adet “desalinasyon tesisi” (deniz suyundan içme suyu temini tesisi) projesinden ikisini kazanm›fl ve ön
kontrat imzalam›flt›r. Libya Halk Komitesi'nin bütçe onay›ndan sonra, 2006 y›l›n›n ilk yar›s›nda Enka Teknik'in
kontrat imzas›na davet edilmesi beklenmektedir.

2004 y›l› içinde aç›lan Enka Teknik ‹stanbul Atatürk Havaliman› Serbest Bölge fiubesi, faaliyetlerine devam
etmektedir.
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Senimdi Kurylys L.L.P.

1993 y›l›nda Kazakistan'da Bechtel ile müflterek teflebbüs ortakl›¤› kuran Enka,
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.

fiirketin kurulmas›yla birlikte Bechtel-Enka Müflterek Teflebbüs Ortakl›¤›, Tengiz
Bölgesi'ndeki bütün operasyonlar›n› bu flirkete aktarm›flt›r. Senimdi Kurylys hâlihaz›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.

Grup flirketlerinden Çimtafl, 2004 ve 2005 y›llar›nda flirketin, Tengiz Bölgesi'nde boru
fabrikas› kurmas› ve iflletmesinde dan›flmanl›k yapm›flt›r. Yine Çimtafl, SGP projesi
alt›nda karbon, pazlanmaz ve alafl›ml› çelik boru sistemlerinin montaj›, izolasyonu ve
test iflini üstlenmifltir.

‹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.

2005 y›l›nda cirosu 175 Milyon Dolar› aflan flirkette y›l sonu itibar›yla 1.015'i teknik, 375'i idari ve 10.838'i iflçi
personel olmak üzere toplam 12.228 kifli istihdam edilmekteydi. fiirketin halen üstlenmifl oldu¤u projelerin toplam›
350 Milyon Dolara yak›nd›r.
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Titafl Toprak ‹nflaat ve Taahhüt A.fi.

1974 y›l›nda Enka'da uzmanlaflm›fl bir kadro taraf›ndan kurulan Titafl, 31 y›ll›k tecrübe
ve bilgi birikimi ile günümüz teknolojisini bütünlefltirmekte ve altyap› inflaatlar›n›,
sahip oldu¤u genifl makine park›yla 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› inflaat süresince de baflar›yla
gerçeklefltirmektedir. Titafl'›n bu baflar›s›n›n temel unsuru, altyap› çal›flmalar›nda y›llar
boyunca kazan›lm›fl olan deneyimi ile son mühendislik teknolojisinin rasyonel uyumunun
yan›nda çal›flanlar›n tak›m ruhudur.

2005 y›l›nda Afrika'da yap›lmakta olan ABD elçilik binalar›n›n altyap› inflaat ifllerine
devam edilmifltir. Kamerun'daki inflaat 2005 y›l›n›n Haziran ay›nda tamamlanm›fl,
Mali ve Sierra Leone'deki inflaat›n ise 2006 y›l›n›n Mart-Nisan aylar›nda bitmesi
planlanm›flt›r.

2005 y›l›n›n Mart ay›ndan itibaren Kazakistan - Bautino'da, Enka taraf›ndan Hazar
Denizi'nde yap›lmakta olan adalar›n oluflmas› için gereken çeflitli kategorilerdeki tafl
malzemenin patlatma yaparak ocaklardan ç›kar›lmas›, kategorilerine ayr›lmas›, kantardan
geçirilmesi ve stoklanmas› ifllerine 2005 Temmuz bafl›nda bafllanm›fl ve taahhüt edilen
tafl miktar› zaman›ndan önce teslim edilmifltir. 2006 y›l›nda ayn› ifller için kullan›lacak
tafl ocaklar›n›n ve bu ocaklardaki tafl kalitesinin tespiti ile ilgili çal›flmalar devam
etmektedir.

Cezayir - Athmenia baraj flantiyesinde 2004 Haziran ay›ndan beri çal›flan makine park› Türkiye'ye geri getirilmifltir.
Ayr›ca yine Cezayir'de ‹çmesuyu Ar›tma inflaat› projesine 2005 May›s ay›nda damperli kamyon, vinçli kamyon
ve arazöz tipindeki makineler kiral›k olarak gönderilmifltir.

Enet Proje Araflt›rma ve Müflavirlik A.fi.

Enet, 1980 y›l›nda kuruluflundan bu yana Enka'n›n yurt içi ve yurt d›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. KGM, Sivas, 16. Bölge Müdürlü¤ü hizmet alan› içinde  Muhtelif Yollar Etüt Proje ve
Mühendislik Hizmetleri ifline 2005 y›l› içerisinde bafllanm›flt›r. Toplam 60 kilometre uzunlu¤undaki yol, arazi etüt
ve proje hizmetleri gerçeklefltirilmifltir. 2006 y›l›nda KGM 16. Bölge Müdürlü¤ü'nün sa¤layaca¤› program ve
ödenek çerçevesinde projeye devam edilecektir.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin Anadolu yakas›ndaki Yeni Yol Uygulama Projeleri Etap II ifli kapsam›nda 3
kavflak ve ba¤lant› yolu projeleri 2005 y›l› içerisinde bitirilmifltir.
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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 1x150 MW Tunçbilek, 3x210 MW Yata¤an,  2x210 MW Yeniköy ve
3x210 MW Kemerköy 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 yurt d›fl› finans kurulufllar›n›n taahhüt ettikleri tutarlar s›ras›yla: US Exim (ABD) 860 Milyon Dolar,
Hermes (Almanya) 185 Milyon Dolar, OND (Belçika) 125 Milyon Dolar, OPIC (ABD) 300 Milyon Dolar ve di¤er
bankalar da 60 Milyon Dolar olmak üzere toplam 1,53 Milyar Dolard›r.
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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 2005 y›l›ndaki enerji talebi
yaklafl›k 160 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 %20'sinden fazlas›n› karfl›layabilece¤i görülmektedir.
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 kilowatt saat bafl›na ortalama
sat›fl fiyat› 4,2 cent olarak belirlenmifltir.

Bu, özel flirketler taraf›ndan devlete sat›lan en ucuz elektriktir. Bunun bir nedeni
santrallarda 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 santrallar enerji üretiminde do¤algaz fiyat riski
tafl›mamaktad›r.

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 olmalar›
nedeniyle Türkiye'de örnek al›nacak  enerji yat›r›mlar›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 belgesine sahiptir.

Santrallar›n kuruluflunda %40 olan Enka hissesi Aral›k 2003'de orta¤›m›z InterGen'in sahip oldu¤u %9'luk hissenin
50 Milyon Dolara, Haziran 2004'de %25'lik hissenin 167 Milyon Dolara, Aral›k 2004'de %16'l›k hissenin 91 Milyon
Dolara al›nmas›yla %90'a ulaflm›flt›. Son olarak kalan %10'luk hissenin Aral›k 2005'de 50,8 Milyon Dolara sat›n
al›nmas›yla 2005 sonu itibar›yla Enka, enerji üretim flirketlerine ait hisselerin tamam›na sahip olmufltur. Enerji
flirketlerimizin 2005 y›l›ndaki cirosu 1 Milyar 640 Milyon Dolard›r.



Perakende

Enka Faaliyet Raporu 2005

37

Perakende



Viyadük inflaat›, H›rvatistan Enka Faaliyet Raporu 2005

39

Perakende

Perakende sektöründeki flirketimiz olan Ramenka'n›n sahip oldu¤umuz %50 pay
oran›nda konsolide edilmesiyle birlikte, 2005 y›l›nda perakende segmentinin Enka'n›n
toplam cirosu içindeki pay› %8 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 seviyesine ulaflm›flt›r.

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. fiirketin 2001 y›l›ndaki yaklafl›k cirosu
225 Milyon Dolard›r.
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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.

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, bu büyümeye devam etmifl ve 2004 sonunda
say›lar› 32'yi bulan hipermarket ve süpermarketlere sahip olmufltur. 2005 y›l›nda da
yeni ma¤azalar açan Ramenka 8 tanesi hipermarket ve al›flverifl merkezi olan toplam
49 adet ma¤azaya ulaflm›flt›r. Bu ma¤azalardan Moskova d›fl›nda faaliyette olanlar›
St.Petersburg, Krasnoyarsk, Kazan, Nizhiy Novgorod, Rostov, Samara, Volgograd
ve Ufa flehirlerinde bulunmaktad›r.

fiirket yeni açt›¤› ma¤azalarla birlikte 2005 y›l›nda 480 Milyon Dolara yak›n ciro elde
ederken, 2006 y›l›nda ise 800 Milyon Dolara yak›n ciro hedeflemektedir. 4.407 kifliye
istihdam sa¤layan Ramenka ISO 9001 kalite belgesine sahiptir.

Rusya perakende sektörü için yap›lm›fl bir çal›flmaya göre 2005 y›l›nda organize ticaretin toplam ticaret içindeki
pay›n›n %22 seviyesinde oldu¤u geriye kalan›n›n ise organize olmayan ticaretten karfl›land›¤› ve Rusya'daki toplam
perakende hacminin 245 Milyar Dolar seviyesine ulaflt›¤› tahmin edilmektedir. Bu büyüklükler, organize ticaret
pay›n›n küçüklü¤ü ve pazar›n hem büyük olmas› hem de büyüme potansiyeli gözönüne al›nd›¤›nda Ramstore'lar›n
Rusya'da organize ticaretten alabilecekleri pay›n büyüklü¤ünü göstermesi bak›m›ndan anlaml›d›r.
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Enka'n›n 2005 y›l›nda 113 Milyon Dolar düzeyinde gerçekleflen ofis alan› kira gelirlerinin
2006 y›l›nda %35'in üzerinde art›fl kaydetmesi öngörülmektedir. 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
tahmin edilmektedir. 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 hizmetle 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› 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 2005 y›l› cirosu yaklafl›k 16
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) ünvanl› 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 kompleks dünyan›n belli bafll› flirketlerini bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. 52.500
metrekare net kiralanabilir alan› olan ofislerin 2005 y›l› sonu itibar›yla %100 doluluk oran› sürmektedir. 2003 y›l›nda
inflaat›na bafllanan 5 y›ld›zl› 235 odal› otel binas›, 2005 y›l› Temmuz ay›nda hizmete aç›lm›flt›r. Swissotel grubu
taraf›ndan “Swissotel Krasnye Holmy” ad› alt›nda iflletilen otel flu anda Moskova'n›n en iyi oteli konumundad›r.

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

fiirketin 2005 y›l› cirosu 41 Milyon Dolar olarak gerçekleflmifl olup, 2006 y›l›nda bu rakam›n 63 milyon ABD Dolar›
olmas› beklenmektedir. MKH’da otel ile birlikte 27'si Türk, toplam 507 eleman›n yan›nda ayr›ca 150’ye yak›n
tafleron eleman› da çal›flmaktad›r.
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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 128.000
metrekareye yak›n net kiralanabilir alana sahip 11 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 ile Naberezhnaya Towers 1 ve 2005 y›l› sonunda da
Naberezhnaya Towers 2 olarak adland›r›larak devreye giren yeni bina dahil olmak
üzere bütün 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'n›n yat›r›m projesi 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› bina
ise 2005 y›l›n›n sonunda tamamlanm›flt›r. 58 katl› ve 90.000 metrekare net kiralanabilir
alan› bulunan son binan›n 2007 y›l› Ekim ay›nda hizmete 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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2005 y›l›nda Enka'n›n konsolide cirosunda sanayi ve ticaret segmentinin katk›s› %12'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 makineleri pazar›nda bugün dünyan›n
güvenilir markalar›n›n mümessilli¤ini yaparak faaliyet göstermektedir. ‹fl makineleri,
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.

Dünyan›n önde gelen üreticilerinin distribütörü olarak Enka Pazarlama'n›n temsil etti¤i
ürünler ve markalar flunlard›r:

Makine Grubu:

• Hitachi : Hidrolik ekskavatörler, kaya kamyonlar› ve paletli vinçler
• Kawasaki : Lastik tekerlekli yükleyici ve 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
• FFB : Silo ve tanker tipi treyler

Endüstriyel Ürünler:

• TCM : Forkliftler
• OMG : ‹stif makineleri
• Iveco Motors : Jeneratör ve deniz motorlar›
• Mitsubishi : Deniz motorlar›
• Kobelt : Kontrol sistemleri
• SDMO : Jeneratörler

Enka Pazarlama 2005 y›l›nda, Enka ‹nflaat'›n garantisi alt›nda Japan Bank for International Cooperation (JBIC)'dan
7 Milyar Japon Yeni tutar›nda kredi anlaflmas› yapm›flt›r. Bu anlaflma Enka Pazarlama'n›n Japonya'dan ithal
etmekte oldu¤u makine ve ekipmanlar›n finansman›nda kullan›lmakta olup JBIC'›n bir Türk özel sektör flirketine
vermifl oldu¤u ilk kredi olmas› nedeniyle anlaml›d›r.

fiirketin cirosu 2005 y›l›nda 218 Milyon Dolar olarak gerçekleflmifltir. fiirketin cirodaki art›fl trendi son senelerde
süreklili¤ini koruyarak flirketin ithalat hacmini 186 Milyon Dolara yükseltmifltir.
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Pimafl Plastik ‹nflaat Malzemeleri A.fi.

Pimafl, 1963 y›l›nda plastik inflaat malzemeleri üretmek üzere kurulmufl ve 43 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 340 üretici, 609 sat›c› bayisi ile tüm yurda yay›lm›fl bulunan Pimapen,
Maestro ve Siding bayileri, 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 300 üretici bayisi ile
hizmet vermektedir.

Pimafl'›n, Gebze'deki fabrikas›nda TSE ve Alman DIN normlar›nda tüm testlerin
gerçeklefltirildi¤i çok modern bir laboratuvar› mevcuttur. Pimapen, sektörün TSE kalite
belgesine sahip ilk markas›d›r. Tasar›m gelifltirme, üretim, tesis ve servis içeren en
kapsaml› ISO 9001 (ABS Quality Evaluations), Rusya ‹nflaat Bakanl›¤›'nca verilen
GOST-R ile Alman Profil Üreticileri Kalite Birli¤i taraf›ndan verilen RAL belgelerine
sahip olan Pimapen, Avrupa Pencere Üreticileri Federasyonu'nun da üyesidir. Ayr›ca
Pimapen'in ihracat faaliyetlerinde bulunan ülkelerde talep edilen kalite ve standartlara
uygunluk belgesi de bulunmaktad›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.

Üretiminin %30'undan fazlas›n› yurtd›fl›na ihraç eden Pimafl, ihracat›n›n önemli bir
bölümünü gerçeklefltirdi¤i ülkelerde kal›c› olmak ve etkinli¤ini daha fazla art›rmak
amac›yla bu ülkelerde yat›r›m yapma karar› alm›flt›r. Bu karar do¤rultusunda Pimafl'›n sahip oldu¤u Hollanda'da
faaliyet gösteren Enwin B.V.I., Rusya'da yat›r›m yapm›flt›r ve 2006 y›l›n›n ikinci yar›s›nda PVC profil üretimine
bafllayacakt›r. Rusya'daki tüm faaliyetler Enwin B.V.I.'n›n sahip oldu¤u Enwinrus flirketi taraf›ndan yürütülecektir.

fiirket 2005 y›l›nda yaklafl›k 5 Milyon Dolar tutar›nda yenileme ve kapasite art›r›c› ilave yat›r›m yaparak, üretim
kapasitesini 36.000 ton/y›l seviyesine ç›karm›flt›r. 2006 y›l›nda ise yaklafl›k 3,2 Milyon Dolar tutar›nda ilave yat›r›m
yap›lmas› planlanmaktad›r.

Pimafl, 2005 y›l› sonu itibar›yla, 103'ü teknik ve idari olmak üzere toplam 162 personel istihdam etmektedir.
fiirket, 2005 y›l›nda toplam cirosunu %33'ün üzerinde art›rarak, 18 Milyon Dolar› ihracat olmak üzere 72 Milyon
Dolar seviyesine yükseltmifltir.

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

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.

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 ça¤r› merkezi kurulumunu ve kurumsal müflterilerine yönelik bilgisayar program› yat›r›m›n› gerçeklefltirerek
hizmet etkinli¤ini art›rm›flt›r.

Entafl, yerli ve yabanc› müflterilerinin 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.

Entafl 2005 y›l›nda 23 Milyon Dolar ciro gerçeklefltirmifltir.

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.

fiirketin, 2005 y›l›nda üç k›tada yer alan 90 flehre gerçeklefltirdi¤i uçufllar›n süresi 470 saate ulaflm›flt›r.
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Enka Vakf›

1983 y›l›nda kurulan Enka Vakf›'n›n fikri temelinde, kültürümüzdeki vak›f gelene¤ine
sahip ç›karak, uygarl›¤›n yap›tafllar› niteli¤indeki kavramlar› bugün de sürdürme ideali
bulunmaktad›r. Bu do¤rultuda, Türk gençli¤ini ça¤dafl spor düzeyine erifltirmek, e¤itimi
ve sosyal yap›y› güçlendirmek vakf›n do¤al misyonunu oluflturmaktad›r. Sadi Gülçelik
Spor Sitesi, bu misyondan hareketle 1983 y›l›nda ‹stanbul ‹stinye s›rtlar›nda 120
dönüm arazi üzerine kurulmufltur.

Enka Vakf› çat›s› alt›nda Enka Spor Kulübü, ard›ndan 1996 y›l›nda faaliyete geçen
Enka Okullar› ‹stinye ve 1999 depreminden hemen sonra faaliyete geçen Enka Okullar›
Adapazar› ile Enka Kültür ve Sanat birimleri ve mensuplar›, bu birikimin sundu¤u
olanaklar› toplumun genifl kesimlerine yaymak ve paylaflmak için çal›flmaktad›r.

Enka Spor Kulübü

Atletizm
Atletizm branfl›nda yaklafl›k 62'si milli olmak üzere 270 lisansl› sporcu ve yetifltirme
aflamas›nda 350 olmak üzere toplam 420 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
Türkiye'de bir model olarak gösterilen kulübümüzde sadece ‹stanbul'da de¤il Ankara
ve ‹zmir gibi flehirlerde de sporcular yetifltirilmektedir.

2005 sezonunda, Bayan tak›m›m›z, Genç Bayan tak›m›m›z, Küçük Erkek tak›m›m›z,
Türkiye flampiyonu olurken; Erkek tak›m›m›z, Genç Erkek tak›m›m›z, Y›ld›z Erkek
tak›m›m›z, Y›ld›z Bayan tak›m›m›z Türkiye ikincisi olmufllard›r.

Bunlar›n yan› s›ra, May›s ay›nda Portekiz'de Büyük Bayan tak›m›m›z, Eylül ay›nda Bosna Hersek'te Genç Bayan
tak›m›m›z, Avrupa fiampiyon Kulüpler Kupas› A Grubu'nda Avrupa'n›n en iyi sekiz tak›m› aras›nda dördüncü olma
baflar›s›n› göstermifllerdir.

Eflref Apak ‹spanya'da yap›lan Akdeniz Oyunlar›nda çekiç atmada flampiyon olmufltur. Avrupa 23 Yafl Alt›
fiampiyonas›nda Binnaz Uslu 5.000 metrede birincilik, Halil Akkafl 3.000 metre engellide ikincilik elde etmifllerdir.

A¤ustos ay›nda ‹zmir'de organize edilen Universiade Oyunlar›nda Halil Akkafl 3.000 metre engellide birincilik;
Eflref Apak çekiç atmada, Binnaz Uslu ve Selahattin Çobano¤lu 800 metre yar›flmalar›nda ikincilik elde etmifllerdir.

Ferdi Türkiye fiampiyonalar›nda 31 birincilik, 18 ikincilik, 10 üçüncülük elde eden sporcular›m›z %80'ini oluflturduklar›
milli tak›mla Avrupa Kupas› 2. Lig B grubunda bayanlarda birinci, erkeklerde ikinci olarak 1. Lig’e yükselmifllerdir.
Ayr›ca, sporcular›m›z 16 yeni Türkiye rekoruna imza atm›fllard›r.
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Tenis
2005 Sezonunda tenis branfl›nda toplam 150 sporcumuz Türkiye Tenis Federasyonu'nun
(TTF) düzenledi¤i 90 adet yafl grubu turnuvalar›nda 26 kez flampiyonluk, 22 kez
finalistlik ve 46 kez yar› finalistlik dereceleri elde etmifllerdir. TTF'nin yay›nlad›¤› kulüpler
baz›nda puan s›ralamas›nda tüm yafl gruplar› toplam›nda, Enka Spor 11.351 puanla
birinci s›rada yer alm›flt›r. 14, 16, 18 ve Büyükler kategorilerinde 10 sporcumuz milli
olmufl, ayr›ca üç antrenörümüz de milli tak›mlarda görev alm›flt›r.

Deplasmanl› 1. Lig Erkeklerde Türkiye üçüncülü¤ü, Bayanlarda Türkiye ikincili¤i, 12
ve 14 yafl erkek ve bayanlarda Türkiye flampiyonlu¤unu kulübümüz sporcular›
kazanm›fllard›r.

Uluslararas› turnuvalarda Serkan Dilek Satellite Turnuvas› Master aya¤›na kalm›flt›r.
18 Yafl ITF Enka Junior Turnuvas›nda, ‹lhan Mutlu Tek Erkekler yar› finalisti, Eren
Türkmenler Çift Erkekler finalisti; Tuna Altuna Tenis Europe 16 Yafl Sadi Gülçelik
Tek ve Çift Erkekler flampiyonu olma baflar›s›n› göstermifllerdir. Gözde Ünkaya, Katar
ve Yunanistan'da yap›lan 18 Yafl ITF Junior Turnuvalar›nda Çift Bayanlarda flampiyon
olmufltur.

Tenis Europe 16 Yafl Cevanflir Cup'ta, Ça¤la Büyükakçay Tek Bayanlarda finalist,
U¤ur Atalay Çift Erkeklerde flampiyon, Ekin Sezgen Çift Erkeklerde finalist olmufltur.
‹srail'de yap›lan Tenis Europe 16 Yafl Turnuvas›nda Mehmet Nafiz Duru ve Murat
Varol Çift Erkeklerde flampiyon olmufllard›r. Civan Orhon'da Tenis Europe 14 Yafl
Çukurova Cup'ta yar› finalist olmufltur.

Yüzme
2005 sezonunda yüzme branfl›nda toplam 184 lisansl› bayan ve erkek sporcumuz
mevcuttur. 2005 Türkiye fiampiyonas›'nda bireysel olarak sporcular›m›z 59 birincilik,
35 ikincilik ve 49 üçüncülük kazanm›fllad›r.

Yüzme tak›m›m›z, 10-11-12 Yafl Gruplar› yüzme yar›flmalar›nda ilk defa flampiyon olmufltur. Ayr›ca, Bayanlar Arena
K›fl Kupas›nda, Yaz Yüzme fiampiyonas›nda, Dünya Çocuklar› Yüzme Yar›fl›nda, 21.Uluslararas› Prens Adalar›
Yar›fl›nda ikincilik; Bayan-Erkek Arena K›fl Kupas›nda, Yaz Yüzme fiampiyonas›nda, D.T.O. Yüzme Yar›fl›nda, Canan
Atefl Yüzme Yar›fl›nda üçüncülük elde edilmifltir.

2005 y›l›nda Beren Kayrak, Romanya'da yap›lan Balkan Gençler fiampiyonas›nda 4x200 metre serbest bayrakta
ikinci, 200 metre serbestte üçüncü olmufltur

Sutopu
2005 sezonunda sutopu branfl›nda toplam 96 lisansl› sporcusu ile Küçük, Y›ld›z, Ümit ve Genç tak›mlar› Türkiye
1. Ligi'ne, Büyükler tak›m› ise Türkiye Deplasmanl› 1. Ligi'ne kat›lm›flt›r. 2004-2005 sezonunda A tak›m› beflinci,
Genç tak›m dördüncü, Ümit tak›m üçüncü, Y›ld›z tak›m üçüncü, Minik tak›m dördüncü olarak sezonlar›n›
tamamlam›flt›r. Bir antrenörümüz ve 13 sporcumuz milli tak›mlar›m›zda görev alm›fllard›r.



Viyadük inflaat›, H›rvatistan Enka Faaliyet Raporu 2005

63

Sosyal Faaliyetler

Burs ve Ödüller
2005 y›l›nda yetenekli ve maddi deste¤e gereksinimi olan 196 sporcuya burs verilmifltir.
Ayr›ca, dört branfl›m›zda baflar›l› olan 29 antrenör ve 155 sporcuya baflar› ödülleri
da¤›t›lm›flt›r.

Yaz ve K›fl Spor Okullar›
2005 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 775, K›fl Spor Okullar›'nda ise 1.037 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› sentetik atletizm pisti ve sa¤l›k merkezimiz yaklafl›k 7.300'ü 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
1994 y›l›nda yap›m›na bafllanan ve k›sa sürede bitirilen Özel Enka Okullar› Anaokulu,
‹lkö¤retim Okulu ve Lise k›s›mlar›nda 1.029 ö¤rencisi ile e¤itimini ça¤dafl yöntemlerle
devam ettirmektedir.  2004 y›l›n›n ilk ay›nda Lise k›sm›n›n da kaba inflaat›na bafllanm›fl
olup, bina 2005 - 2006 e¤itim - ö¤retim y›l›na yetifltirilmifltir.

Enka Okullar›'n›n amac›, her bireyi, yeteneklerini sürekli olarak ve kapasitesinin sonuna kadar gelifltirmesi için
haz›rlayacak, teflvik edecek zihinsel ve davran›flsal temelleri ortaya koymak; kökenleri ne olursa olsun, kendilerinin
ya da baflkalar›n›n düflünce ve eylem özgürlüklerini besleyen zihinsel ve ahlaki al›flkanl›klar› afl›lamak ve bireyleri
Türkiye'nin ya da geldikleri ülkelerin önde gelen birer yurttafl› haline getirmeye çal›flmakt›r. Yaln›z Türkiye'nin
de¤il, dünyan›n en iyi ve örnek okulu olmas› karar›yla kurulan ve Türk e¤itim sistemindeki yerini alan, ‹stanbul
Enka Okullar› 32 yabanc› ve 105 Türk olmak üzere 137 ö¤retmen ve toplam (akademik ve idari) 212 çal›flan› ile
bu hedefe ulaflma yolunda kararl›l›kla çal›flmaktad›r.

Türk gençli¤ini okul öncesi spora yönlendirmek ve iyi e¤itilmifl sporcular yetifltirebilmek için spor sitesinin
bulundu¤u 120.000 metrekarelik alan üzerinde kurulu Anaokulu, ‹lkö¤retim Okulu ve Lise e¤itimi için kullan›m
alan› 18.000 metrekarelik her bak›mdan örnek olan binalarda e¤itime devam edilmektedir.

Enka Okullar›'n›n misyon ve felsefesine uygunlu¤u nedeniyle, Milli E¤itim Bakanl›¤› ö¤retim programlar› ile tutarl›l›k
içinde iki y›ld›r uygulanmakta olan Uluslararas› Bakalorya ‹lk Y›llar Program› (PYP) ve 2006-2007 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda lisemizde uygulanmaya bafllanacak Bakalorya Diploma Program› (IBD) uygulama yetkileri 2005 y›l› Kas›m
ay›nda al›nm›flt›r.

E¤itim ve ö¤retim program›nda kulüp, okul sonras› ve okul tak›m çal›flmalar›, akademik çal›flmalar kadar önemli
bir yer tutmaktad›r.
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Bu çal›flmalar›n amac›, ö¤rencilerin liderlik özelliklerini, 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
geliflimine yard›mc› olarak onlar› gerçek yaflama haz›rlamakt›r. Bu amaçlara ulaflmak
üzere kurulan Model Birleflmifl Milletler, Sokrates, Biyoçeflitlilik, Topluma Hizmet
ve Uluslararas› Dostluk kulüpleri gerek yurt içinde gerekse yurt d›fl›nda yap›lan
organizasyonlarda Enka Okullar›'n› en iyi flekilde temsil etmektedirler.

Basketbol, satranç ve voleybol tak›mlar› ilçe ve il çap›nda kat›ld›klar› yar›flmalardan
hep daha iyi sonuçlar elde etmifl, kayak ve tenis dallar›nda ise sporcular ulusal ve
uluslararas› düzeyde temsil edilmifllerdir. Ayr›ca tesislere iki mini futbol sahas› ile
e¤itim teknolojileri için yeni bir lap-top laboratuvar› aç›l›rken, birer kimya ve fen
laboratuvar› tam donan›m›yla hizmete girmifl bulunmaktad›r.

Okul ‹lkö¤retim mezunlar›n› 2004 y›l›nda vermifl, Lise k›sm› da 143 ö¤rencisi ile e¤itim-
ö¤retime devam etmektedir.

Enka Okullar› - Adapazar›
17 A¤ustos'ta deprem felaketini yaflayan Sakarya ilimize 6 kilometre mesafede Karasu
yolu üzerinde 120 yat›l›, 120 gündüzlü olmak üzere 240 ö¤renci kapasiteli Adapazar›
Özel Enka Okullar› kurularak Eylül 1999'da tedrisata bafllam›flt›r.

Adapazar› Okulunda, 2005-2006 ö¤retim y›l› içinde ana s›n›f›ndan 11. s›n›fa kadar
550 ö¤renci ö¤renim görmekte olup, 70 ö¤retmen istihdam edilmektedir. 2002 y›l›nda,
Adapazar› Okulunun arazisi içerisinde yap›lan kapal› yüzme havuzuna ilave olarak
tartan atletizm pisti, yatakhane ve sosyal tesis inflaatlar› da tamamlanm›fl olup, e¤itime
‹stanbul'da oldu¤u gibi ça¤dafl biçimde devam edilmektedir. Vak›f Yönetim Kurulu'nun
ald›¤› karar do¤rultusunda oluflturulan fondan okulun bütün gereksinmeleri karfl›lanm›flt›r.
1999 y›l›nda 6 s›n›fla e¤itim-ö¤retime bafllayan okul, her y›l kademeli olarak büyümüfl,
2005 y›l›nda anas›n›f›ndan 11. s›n›fa kadar 540 ö¤renci ve 70 ö¤retmene ulaflm›flt›r.
Yapm›fl oldu¤u e¤itim ve ö¤retim etkinlikleriyle ve çevre düzenlemeleriyle kentin
en gözde okullar›ndan biri haline gelmifltir.

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

Ayr›ca okul flu anda, Türkiye'deki ilk Microsoft IT Academy, VUE s›nav merkezi, ECDL yetkili e¤itim ve s›nav ile
medyasoft e¤itim merkezidir. Okulumuzdaki tüm ö¤retmenler ECDL sertifikal›d›r. Al›nan her sertifika uluslararas›
geçerlilikte olup isteyen ö¤renci sistem mühendisli¤ine kadar yükselebilmektedir. ECDL sertifikas› alan ö¤renciler
Türkiye'de 10'a yak›n üniversitede bilgisayar derslerinden muaf tutulmaktad›r. Her yeni gelen ö¤retmene de bu
sertifika program› uygulan›p en k›sa sürede s›nava al›nmaktad›r. ‹lkö¤retimden bafllayan bilgisayar e¤itimleri lise
son s›n›fta sertifika s›navlar› ile son bulmaktad›r.

Tüm alanlarda kendini iyi yetifltirmifl ö¤retmenlerin, ö¤renciyi odak alarak, onun ö¤renme iste¤ini ve mutlulu¤unu
ön planda tutan e¤itim anlay›fl›, 50.000 metrekarelik kampüs alan› içerisindeki kiflileri sevgi yuma¤›na dönüfltürmüfltür.
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Enka Kültür Tiyatrosu

17 y›ldan bu yana tüm y›la yay›lan sayg›n ve seçkin bir programla sanatseverlerle
buluflan Enka Kültür ve Sanat etkinlikleri, yaz aylar›nda 1.000 seyirci kapasiteli Enka
Aç›khava Tiyatrosu, k›fl ve bahar aylar›nda ise 600 seyirci kapasiteli Enka Oditoryum'da
gerçeklefltirilmektedir.

Etkinlikler Enka Grubu çal›flanlar›, Enka Vakf› ve Enka Spor Kulübü çal›flanlar›, sporcular
ile Enka Okullar› ö¤rencileri ve velilerinin yan› s›ra çeflitli sivil toplum örgütleri, dernekler
ve bursiyer ö¤renciler gibi çok genifl bir kitleye ulaflmaktad›r.

Enka Kültür ve Sanat, profesyonel teknik donan›m›, ça¤dafl tasar›ml› sahne olanaklar›
ve personeliyle ulusal ve uluslararas› arenada pek çok toplulu¤a ve sanatç›ya ev
sahipli¤i yapmaktad›r.

Enka Kültür ve Sanat, yerli ve yabanc› sanat kurumlar›yla da iflbirli¤i yaparak pek çok
farkl› etkinli¤in Türk sanatseverlerle buluflmas›na katk›da bulunmaktad›r.

17. y›l›m›zda tüm y›l boyunca cazdan klasik müzi¤e, poptan etnik müzi¤e uzanan bir
yelpazede konserler, klasikten moderne bale ve dans gösterileri, sezonun en iyilerinden
oluflan film seçkileri ve farkl› disiplinlerden tiyatro yap›tlar›yla özenli bir program yaklafl›k
24.000 izleyiciye sunulmufltur.
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1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›:

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. bünyesinde ikisi Yönetim Kurulu Baflkan Vekili olmak üzere dört kifliden müteflekkil
Kurumsal Yönetim Komitesi oluflturulmufltur. Bu komite, flirketin kurumsal yönetim politikalar› için önerilerini sunmak,
kurumsal yönetim uygulamalar›n›n kalitesini art›rmak, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri
konusundaki mevzuat› ile uluslararas› sermaye piyasalar›nda genel kabul görmüfl kurumsal yönetim ilkelerinin etkin
bir flekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlar›n›n tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmekle
görevlendirilmifltir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu'nun ilgili bölümleri ekte sermayedarlar›m›z›n
bilgisine sunulmufltur.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹

2. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi:

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. bünyesinde pay sahipleri ile iliflkileri sa¤lamak üzere Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürlü¤ü ihdas
edilmifltir. Birimin müdürlü¤üne Yavuz Aktürk, birim personelli¤ine de Leyla Yüksel getirilmifltir.

Dönem içerisinde birimin yürüttü¤ü bafll›ca faaliyetler k›saca; mali tablolarla ilgili sorular›n cevapland›r›lmas›, flirketin
faaliyetleri, flirket Genel Kurullar›na kat›lma koflullar›, kamuya yap›lan aç›klamalar, sermaye art›fllar›, yeni hisse senetleri
verilmesi hakk›nda bilgilendirme ve flirket faaliyet raporlar›n›n haz›rlanmas› fleklinde özetlenebilir. Birime yap›lan
say›s›z baflvuru ve yat›r›mc›lara verilen yan›tlar genellikle telefon ile olmaktad›r. Pay sahipleri ile iliflkiler birimine
flirketimizin genel telefon numaralar›ndan rahatl›kla ulafl›labilmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›:

Pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›m›n› etkileyecek geliflmelerle ilgili olarak, internet ortam›nda (www.enka.com) flirket
ile ilgili her türlü bilgi pay sahiplerinin görüflüne sunulmaktad›r. Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi, bilgi talepleri için internet
olanaklar›n› kullanmay› tercih eden pay sahiplerine yönlendirmelerde bulunmaktad›r. ‹nternet olanaklar›n› kullanamayan
pay sahipleri ise gerek faks gerekse posta yoluyla bilgilendirilmektedir.

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. Ana Sözleflmesi'nde özel denetçi atanmas› talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemifltir.
Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi de olmam›flt›r.

4. Genel Kurul Bilgileri:

Dönem içinde yap›lan Genel Kurul toplant›lar›na iki flekilde davet yap›lmaktad›r. Nama yaz›l› pay sahiplerine iadeli
taahhütlü mektuplar gönderilmekte ve hazirun cetveline kay›t için toplant›dan bir hafta öncesine kadar süre verilmektedir.
Ayr›ca Genel Kurul toplant›lar›n›n yap›laca¤› tarih ve yer konular›nda ulusal çapta yay›n yapan iki adet gazeteye ilan
verilmektedir. 2005 y›l›nda yap›lan Genel Kurullarda pay sahipleri taraf›ndan soru sorulmufl ancak öneri verilmemifltir.
Genel Kurul'a iliflkin toplant› tutanaklar› SPK'n›n Seri:VIII, No:39 say›l› tebli¤ hükümleri çerçevesinde ‹MKB'ye
bildirilmekte, ayr›ca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmektedir. Genel Kurul tutanaklar› fiirket merkezinde
sürekli olarak pay sahiplerine aç›k tutulmaktad›r.

Bölünme, önemli tutarda malvarl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi önemli kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan al›nmas›
konusunda ana sözleflmede hüküm yoktur. fiirketimizin yap›s› itibar›yla bu tarz kararlar›n Genel Kurul yetkisine
b›rak›lmas›, bir mali y›l içerisinde çok say›da Genel Kurul yap›lmas› sonucunu do¤uracakt›r. Bu tür kararlar›n Yönetim
Kurulu yetkisinde olmas› ifllerin aksamadan yönetilmesi için zorunludur.
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2005 Y›l› Genel Kurullar›:

Genel Kurul'un
Toplant› Türü OLA⁄AN OLA⁄ANÜSTÜ
Toplant› Günü 28 Nisan 2005 9 Eylül 2005
Kat›l›m Oran› % 89 % 89
Menfaat Sahiplerinin Kat›l›m› EVET EVET
Medyan›n Kat›l›m› YOK YOK
Pay Sahiplerinin soru sorma hakk› kullan›ld› m›? EVET HAYIR
Bu sorulara cevap verildi mi? EVET -
Pay Sahipleri öneride bulundu mu? HAYIR HAYIR
Önerinin Sonucu - -

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›:

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin Genel Kurul toplant›lar›nda haz›r bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin herbir (A)
grubu hisse senedi için 10, herbir (B) grubu hisse senedi için 1 oy hakk› vard›r. Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin ortakl›k
yap›s›nda karfl›l›kl› ifltirak iliflkisi içinde bulunan bir tüzel kiflilik yoktur. Az›nl›k paylar›n›n yönetimde temsiline iliflkin bir
düzenleme olmay›p birikimli oy kullanma hakk›na yer verilmemektedir.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›:

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin kâr da¤›t›m politikas› afla¤›dad›r:

Ana Sözleflmenin 36. maddesi uyar›nca Net Da¤›t›labilir Dönem Kâr›'ndan,
1.Sermaye Piyasas› Kurulu'nun belirledi¤i oranda 1. Temettü ayr›l›r. (Y›l içinde yap›lan ba¤›fllar Genel Kurul'un bilgisine

sunularak 1.Temettünün hesaplanmas›na esas teflkil eden Net Da¤›t›labilir Dönem Kâr› matrah›na ilave edilir.)
2.Kalan›n %5'i oran›ndaki miktar› Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. Kurucu ‹ntifa Senedi sahiplerine,
3.Kalan kâr›n %2,5 oran›ndaki miktar› Enka Holding intifa senedi sahiplerine paylar› oran›nda ödenir.
4.Kalan kâr›n %1 oran›ndaki miktar› Yönetim Kurulu üyelerine eflit paylara bölünerek ödenir.
5.Kalan›n maksimum %2,5 kadar k›sm› memur ve müstahdemlere Genel Kurul karar› ile ödenir.
6.Kalandan 2. Tertip kâr pay›n›n da¤›t›l›p da¤›t›lmamas› ve oran› Genel Kurul'da bulunan mevcut ortaklar›n oylamas›

sonucu ço¤unlukla belirlenir.

Yönetim Kurulu, flirketin o y›lki performans›n›, ekonomik flartlar›, sonuçlanan projeleri, yat›r›mlar› ve flirketin nakit ak›fl›n›
göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr da¤›t›m önerisi sunar.

Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate al›narak karara ba¤lanan kâr da¤›t›m›n›n yeri ve zaman› ulusal yay›n
yapan iki gazeteye verilen ilanlarla, ‹MKB'ye gönderilen özel durum aç›klamas›yla ve fiirket'in internet sitesinde ilan
edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.

Yukar›da yer alan kâr da¤›t›m politikas› fiirketimizin Ana Sözleflmesi'nde yer ald›¤›ndan pay sahiplerinin bilgisi dahilindedir.
Kâr da¤›t›m›, Kâr Da¤›t›m Politikas›nda belirlendi¤i üzere Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerinin öngördü¤ü sürede
gerçeklefltirilmektedir. Kâr da¤›t›m›nda bugüne kadar herhangi bir gecikme yaflanmam›flt›r.

7. Paylar›n Devri:

fiirket Ana Sözleflmesi'nde hisse senetlerinin devriyle ilgili 8. maddede, pay senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uyularak serbestçe devredilebilir, hükmü konmufltur. Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas›
Kanunu'na tam uyum söz konusudur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

8. fiirket Bilgilendirme Politikas›:

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi., yurtiçinde ve yurtd›fl›nda inflaat, taahhüt ve müteahhitlik hizmetleri sunan Türkiye'nin
uluslararas› üne sahip en büyük inflaat flirketidir. Uluslararas› rekabet koflullar›nda, bir kurumsal yönetim ilkesi olan
kamuyu ayd›nlatma ve fleffafl›k konusunda ticari s›r mahiyetinde olan ve flirketin rekabet gücünü engelleyen bilgileri
de dikkate alarak mevzuat›n öngördü¤ü tüm aç›klamalar› kamuya duyurmaktad›r.

fiirketin bilgilendirme politikas›n›n yürütülmesinde Kurumsal Yönetim Komitesi yetkili olup pay sahipleri ile iliflkilerden
Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi sorumludur.

9.  Özel Durum Aç›klamalar›:

Afla¤›da Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin ‹MKB kanal›yla pay sahiplerine duyurdu¤u 2005 y›l› özel durum aç›klamalar›
kronolojik s›rayla yer almaktad›r.

03.01.2005
fiirketimiz ç›kar›lm›fl sermayesini Hisse senedi sat›fl kar›, Enflasyondan kaynaklanan sermaye olumlu farklar› ve Ola¤anüstü Yedeklerin
ilavesiyle 100.000.000.-YTL'den 200.000.000.-YTL's›na artt›rmas› nedeniyle 10.01.2005 tarihinden itibaren ( % 100.00 ) oran›nda bedelsiz
hisse senedi da¤›t›m› yap›lacakt›r. Ortaklar›m›z›n  ( 3 ) no'lu YEN‹ PAY ALMA kuponunu keserek flirketimize getirmeleri veya göndermeleri
gerekmektedir.
Da¤›t›m Yerleri :
Merkez:Balmumcu Mah. Enka I.Binas› Befliktafl-‹stanbul
             Araplar Cad. ‹stasyon Mah. No:6 Tuzla-‹stanbul
             Büyükdere Cad. No:108 Enka Binas›  Esentepe-‹stanbul

03.01.2005
fiirketimizin ç›kar›lm›fl sermayesini 100.000.000.-YTL'den 200.000.000.-YTL's›na artt›rmas› nedeniyle 10.01.2005 tarihinden itibaren da¤›t›lacak
olan hisse senetleri üzerinde 2004 y›l› kar pay› kuponlar› bulunmaktad›r.

02.02.2005
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. olarak Marmaray Projesi'nin ‹kinci Aflamas›n› oluflturan yaklafl›k 77 kilometrelik “CR1 Gebze - Haydarpafla, Sirkeci
- Halkal› Banliyö Hatlar›n›n ‹yilefltirilmesi” Projesi için Bechtel Limited ile ortaklafla olarak 24 Ocak 2005 tarihinde ön yeterlilik baflvurusunda
bulunulmufltur.

15.02.2005
Yaz›m›z ekinde sunulan 31.12.2004 dönemine ait, 217 no'lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i hükümleri çerçevesinde senelere sari inflaat ve
onarma iflleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere haz›rlanan gelir tablomuz ve bilançomuz 15 fiubat 2005 tarihinde ‹stanbul Defterdarl›¤›
D›fl Ticaret Vergi Dairesine geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmufltur.

09.03.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 09.03.2005 tarihinde toplanarak; fiirketimizin %50 oran›nda orta¤› oldu¤u Rusya Federasyonu'nda yerleflik
Ramenka Ltd. flirketinin, yat›r›mlar›nda kullanmak üzere ABN AMRO Bank'tan alaca¤› 40.000.000 ABD$ (k›rkmilyon Amerikan Dolar›)
tutar›nda krediye teminat sa¤lamak amac›yla flirketimiz taraf›ndan imzalanacak her türlü anlaflman›n kabul edilmesine ve sözkonusu
anlaflmalar›n imzalanmas› dahil flirketimiz ad›na bu konuyla ilgili her türlü ifllemi yürütmeye, gerçeklefltirmeye, kabule ve onaya flirket imza
sirkülerine uygun olarak Sn.Fikret Güler ve  Sn.Haluk Gerçek'e yetki verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

25.03.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2005 tarihinde toplanarak; fiirket Ana Sözleflmesinin ekli madde tadil tasar›s›ndaki 3'üncü, 6'nc› ve 27'nci
maddelerinin de¤ifltirilmesi ve Ana Sözleflmeye Geçici Madde ilavesi için gerekli ifllemlerin yap›lmas›na karar vermifllerdir.

06.04.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 06.04.2005 tarihinde toplanarak; Ana Sözleflme de¤iflikli¤ine iliflkin 25.03.2005 tarih 604 say›l› Yönetim Kurulu
Karar›n›n ekli flekilde de¤ifltirilmesine karar vermifllerdir.
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07.04.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 07.04.2005 tarihinde toplanarak; fiirketimizin 2004 y›l›na ait faaliyetleri ve afla¤›daki gündem maddelerini görüflmek
üzere Adi ve ‹mtiyazl› Pay Sahipleri Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'n›n 28.04.2005 tarihinde Perflembe günü saat 15.00'de Enka III. Binas›
Balmumcu-Befliktafl/‹STANBUL adresinde yap›lmas›na karar verdiler.

1- Genel Kurul Baflkanl›k Divan›'n›n seçimi,
2- Baflkanl›k Divan›'na Genel Kurul Toplant› Tutana¤›’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 Kurul’da 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 Üyeleri’nin seçimi,
9- Denetçilerin seçimi,

10- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçileri’nin ücretlerinin tesbiti,
11- 2004 y›l› Bilanço kar›n›n da¤›t›m› hakk›nda karar al›nmas›,
12- Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluflu seçiminin onaylanmas›,
13- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz›l› ifllemlerin ifas›nda gerekli iznin verilmesi,
14- Dilekler ve temenniler.

12.04.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 12.04.2005 tarihinde toplanarak; Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müflavirlik A.fi. taraf›ndan tanzim edilen
ve fiirketimiz Denetim Komitesi taraf›ndan Yönetim Kurulumuza sunulan 31.12.2004 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasas› Kurulu
Seri: XI, No: 21 say›l› Tebli¤e göre düzenlenen konsolide mali tablolar›n kabulüne; Sermaye Piyasas› Kurulu ve ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›'na gönderilmesine oybirli¤iyle karar vermifllerdir.

15.04.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu, Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyilefltirme çal›flmalar›nda
bulunmak ve Yönetim Kurulumuza öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmas›na; komite üyeliklerine Yönetim Kurulu
Baflkan Vekilleri  Mehmet Altan DRAZ ve Haluk GERÇEK'in, Muhasebe ve Mali ‹fller Müdürü Mert ERG‹L'in ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürü
Yavuz AKTÜRK'ün seçilmelerine karar vermifllerdir.

18.04.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 18.04.2005 tarihinde toplanarak, fiirketimiz  Mali Tablolar›n›n 31 Mart 2005 tarihinde sona eren ara hesap
döneminden bafllamak üzere “Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›”na uygun olarak haz›rlanmas›na oybirli¤i ile karar vermifllerdir.

21.04.2005
Esas sözleflmemizin 6'nc› ve 27'nci maddeleri de¤iflikli¤i hakk›nda düzenlenmifl tadil tasar›s› ve esas sözleflmeye geçici eklenmesi ile ilgili
madde tadil tasar›s›, 15.04.2005 tarih ve 15/480 say›l› Sermaye Piyasas› Kurulu Karar› ile uygun görülmüfltür.

22.04.2005
fiirketimizin Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na göre haz›rlanm›fl 2004 y›l› hesap dönemine ait konsolide mali tablolar› ve bunlara iliflkin
ba¤›ms›z denetim raporu tamamlanm›fl olup internet sitemiz www.enka.com adresinde yat›r›mc›lar›n bilgisine sunulmufltur.

22.04.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 22.04.2005 tarihinde toplanarak; Sermaye Piyasas› Kurulu'nun “Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z Denetim Hakk›nda
Tebli¤” gere¤ince fiirketimizin Denetim Komitesince önerilen  Güney Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi.'nin 2005 y›l› için ba¤›ms›z
denetleme kuruluflu olarak bir y›ll›k süre ile seçilmesine ve konunun Genel Kurulun onay›na sunulmas›na oy birli¤iyle  karar vermifltir.

27.04.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 27.04.2005 tarihinde toplanarak, beher hisseye nakit olarak brüt %15, hisse senedi olarak %35 oran›nda kar
da¤›t›m› yap›lmas›n›n ve bu da¤›t›m›n 31 May›s 2005 tarihinde bafllat›lmas›n›n 28 Nisan 2005 tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda
ortaklara teklif edilmesine karar verilmifltir.

AD‹ H‹SSE SENETLER‹NE DA⁄ITILICAK 2004 YILI TEMETTÜ TABLOSU

NAK‹T OLARAK DA⁄ITILACAK

TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)

1 YTL NOM‹NAL DE⁄ERL‹ H‹SSEYE
‹SABET EDEN TEMETTÜ TEMETTÜ

ÖDEME TAR‹H‹
TUTARI (YTL) ORANI (%)

BRÜT

NET*

30.000.000 0,15 15

0,135 13,5 31 May›s 2005

70.000.000

H‹SSE SENED‹ OLARAK DA⁄ITILACAK

TOPLAM TEMETTÜ
TUTARI (YTL)

35

SERMAYE ORANI
(%)

AD‹ H‹SSE SENETLER‹NE DA⁄ITILACAK 2004 YILI TEMETTÜ TABLOSU

*Tam mükellef gerçek kiflilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara da¤›t›lacak temettü %10
stopaja tabi olacakt›r.

28.04.2005
fiirketimizin 28.04.2005 tarihinde saat 15.00'de yap›lan 2004 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda, 2004 y›l› kar da¤›t›m›n›n 31 May›s 2005
tarihinden itibaren, beher hisseye nakit olarak brüt %15, hisse senedi olarak %35 oran›nda yap›lmas›na  karar verilmifltir.

NAK‹T OLARAK DA⁄ITILACAK

TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)

1 YTL NOM‹NAL DE⁄ERL‹ H‹SSEYE
‹SABET EDEN TEMETTÜ TEMETTÜ

ÖDEME TAR‹H‹
TUTARI (YTL) ORANI (%)

BRÜT

NET*

30.000.000 0,15 15

0,135 13,5 31 May›s 2005

70.000.000

H‹SSE SENED‹ OLARAK DA⁄ITILACAK

TOPLAM TEMETTÜ
TUTARI (YTL)

35

SERMAYE ORANI
(%)

*Tam mükellef gerçek kiflilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara da¤›t›lacak temettü %10
stopaja tabi olacakt›r.

28.04.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 28.04.2005 tarihinde toplanarak; 2004 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda al›nan kararlara istinaden;
200.000.000.-YTL sermayeyi temsil eden  B grubu 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci tertip hisse senetlerinin B grubu 6'nc› tertipte ve A
grubu 2'nci tertip hisse senetlerinin de A grubu 6'nc› tertipte birlefltirilerek 1.000.-TL olan nominal de¤erlerinin 1 Ykr olarak de¤ifltirilmesi
ve bütün hisse senetlerinin nevilerinin de nama dönüfltürülmesine iliflkin olarak hisse senedi bas›m› ifllemlerinin bafllat›lmas›na ve gerekli
müsaadelerin al›nmas› için Sermaye Piyasas› Kurulu'na baflvurulmas›na; 1. Temettünün hisse senedi olarak da¤›t›lacak 70.000.000.-YTL'n›n
ve 2004 y›l› kar›ndan Ola¤anüstü Yedek Akçe olarak ayr›lan tutar›n 30.000.000.-YTL'l›k k›sm›n›n sermayeye ilave edilerek,
200.000.000.-YTL olan ç›kar›lm›fl sermayemizin (%50) bedelsiz olarak 300.000.000.-YTL's›na artt›r›lmas›na karar vermifllerdir.
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13.05.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 13.05.2005 tarihinde toplanarak; WestLB AG, Düsseldorf, Almanya taraf›ndan, Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat
A.fi. ve Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi.'nin ‹stanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinde bulunan  flubesine (Enka Pazarlama ‹hracat
‹thalat A.fi. ‹stanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölge fiubesi) kulland›r›lacak olan,  Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi. için Euro 4.987.800,-
ve Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi. ‹stanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölge fiubesi için Euro 4.987.800,- tutar›ndaki uzun vadeli krediler
ile ilgili olarak garantör olunmas›na ve garanti  mektuplar›n› imzalamaya  Say›n Haluk Gerçek ve  Say›n Fikret Güler'in yetkili k›l›nmas›na
oybirli¤i ile karar vermifllerdir.

17.05.2005
Yaz›m›z ekinde sunulan 31.03.2005 dönemine ait, 217 no'lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i hükümleri çerçevesinde senelere sari inflaat ve
onarma iflleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere haz›rlanan gelir tablomuz 17 May›s 2005 tarihinde ‹stanbul Defterdarl›¤› D›fl Ticaret Vergi
Dairesine geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmufltur.

26.05.2005
fiirketimizin 2004 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda ana sözleflmemizin 6. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e ve ana sözleflmemize eklenen
Geçici maddeye uygun olarak al›nan karar gere¤i; 200.000.000.- YTL sermayemizi temsil eden B grubu 1., 2., 3., 4., ve 5. tertip hisse
senetlerimizin B grubu 6. tertipte, A grubu 2. tertip hisse senetlerinin de A grubu 6. tertipte birlefltirilerek, 1.000.- TL olan nominal de¤erlerinin
1 Yeni Kurufl olarak de¤ifltirilmesi ve bütün hisse senetlerinin nev'i'lerinin nama yaz›l› olarak dönüfltürülmesi nedeniyle Say›n ortaklar›m›z›n
ellerinde bulunan hisse senetlerini flirket merkezimize getirerek 6. tertip B ve A grubu hisse senetleri ile de¤ifltirmesi gerekmektedir.
Say›n ortaklar›m›z nama yaz›l›, 1 Ykr nominal de¤erli, 6. tertip yeni hisse senetlerini 31 May›s 2005 tarihinden itibaren alabileceklerdir.

BAfiVURU YERLER‹ :
1. Merkez: Balmumcu Mah. Bestekar fievki Bey Sk. Enka I.Binas› Befliktafl-‹stanbul
2. ‹MKB Takas Saklama Bankas› Anonim fiirketi Abidei Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sokak No.286 fiiflli, ‹stanbul
3. Büyükdere Cad. No:108 Enka Binas›  Esentepe-‹stanbul Tel: (0212) 274 25 40

26.05.2005
Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri:IV, No:27 say›l› tebli¤i gere¤ince 2004 y›l› kar›ndan ortaklara da¤›t›lacak 70.000.000.-YTL kar pay›n›n ve
flirket bünyesindeki ola¤anüstü yedeklerin 30.000.000.-YTL'lik k›sm›n›n sermayeye ilave edilmesi suretiyle ç›kar›lm›fl sermayemizin
200.000.000.-YTL'den 300.000.000.-YTL'ye art›r›lmas› ile ilgili ortaklar›m›za duyurudur.

Bu sermaye art›r›m› nedeniyle ç›kar›lacak hisse senetleri Sermaye Piyasas› Kurulu'nca 25.05.2005 tarih ve 42/638 say› ile kayda al›nm›flt›r.
Ancak kayda al›nma ortakl›¤›m›z›n ve hisse senetlerinin kurul veya kamuca tekeffülü anlam›na gelmez.

Ortaklar›m›z›n 2004 y›l› kar›ndan 70.000.000.-YTL’l›k temettüye karfl›l›k paylar›n›n %35 oran›nda ve Ola¤anüstü Yedeklerden karfl›lanacak
30.000.000.-YTL’ye karfl›l›k paylar›n›n %15 oran›nda olmak üzere toplam %50 oran›nda bedelsiz hisse senedi alma haklar› vard›r.

BAfiVURU fiEKL‹ :
Kar pay› ödemeleri ve bedelsiz hisse senedi da¤›t›m›, ortaklar›m›z›n ellerinde bulunan A ve B grubu 6'nci tertip hisse senetlerinin 2004 y›l›
kar pay› kuponu ile 4 no.lu yeni pay alma kuponu karfl›l›¤›nda 31 May›s 2005 tarihinde afla¤›daki merkezlerde yap›lacakt›r.

BAfiVURU YERLER‹ :
Hisse Senedi Teslim Adresleri :
1. fiirket Merkezi: Balmumcu Mah. Bestekar fievki Bey Sk. Enka I.Binas› Befliktafl-‹stanbul
2. ‹MKB Takas Saklama Bankas› Anonim fiirketi

Abidei Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sokak No.286 fiiflli, ‹stanbul Tel: (0212.315 25 25) (*)
3. Büyükdere Cad. No:108 Enka Binas›  Esentepe-‹stanbul

Yat›r›mc›lar›n kar paylar›n› alma ifllemlerinde kolayl›k sa¤lanmas› amac›yla kar pay› ödeme ifllemleri, 31 May›s 2005 tarihine kadar yukar›da
belirtilen merkezlerde, bu tarihten sonra ise sadece flirket merkezinde yürütülebilecektir.

(*) Hisse senetleri Borsa'da ifllem gören flirketler için geçerlidir.

06.06.2005
28.04.2005 tarih 002/127 say›l› Özel Durum Aç›klamas› ile adi hisse senetlerine da¤›t›lacak 2004 y›l› temettüsü tam mükellef gerçek kiflilere,
gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara %10 stopaj kesintisi hesaplanarak 1 YTL nominal hisseye
net 0,135 YTL olarak bildirilmifltir. fiirketin 2004 y›l› kar›n›n kar da¤›t›m› stopaj›ndan istisna tutulan gelirleri gözönüne al›narak 1 YTL nominal
hisseye net 0,139 YTL (%13,9) tutar›nda temettü da¤›t›lm›flt›r.

15.06.2005
15.06.2005 tarihli Yönetim Kurulu toplat›s›nda, fiirketimizin %50 oran›nda orta¤› oldu¤u Rusya Federasyonu'nda yerleflik Ramenka Ltd.
flirketinin, yat›r›mlar›nda kullanmak üzere ABN AMRO Bank'tan alaca¤› 120.000.000 ABD$ (yüz yirmi milyon Amerikan Dolar›) tutar›nda
krediye teminat sa¤lamak amac›yla flirketimiz taraf›ndan imzalanacak her türlü anlaflman›n kabul edilmesine ve sözkonusu anlaflmalar›n
imzalanmas› dahil flirketimiz ad›na bu konuyla ilgili her türlü ifllemi yürütmeye, gerçeklefltirmeye, kabule  ve  onaya  flirket  imza  sirkülerine
uygun olarak Sn. Fikret Güler ve Sn. Haluk Gerçek'e yetki verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

20.06.2005
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin ba¤l› orta¤› konumundaki OOO Enmar flirketi Moskova'da tutar› 420 milyon ABD Dolar› olan 10 milyon yolcu
kapasiteli Sheremetyevo Havaalan› Terminal 3 projesinin projelendirme ve inflaat iflini alm›fl olup projeyi 2 y›lda tamamlayacakt›r.

20.06.2005
fiirketimizin 200.000.000.-YTL'lik kay›tl› sermaye tavan› içerisinde ç›kar›lm›fl sermayesinin 200.000.000.-YTL'den 300.000.000.-YTL'ye
art›r›lmas›na iliflkin ifllemler Sermaye Piyasas› Kurulu'nun ekli 09.06.2005 tarih 1266 numaral› yaz›yla tamamlanm›flt›r.

22.06.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 22.06.2005 tarihinde toplanarak; Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müflavirlik A.fi. taraf›ndan tanzim edilen
ve fiirketimiz Denetim Komitesi taraf›ndan Yönetim Kurulumuza sunulan 31.03.2005 ara hesap dönemine ait, SPK XI-25 no.lu ''Sermaye
Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›'' tebli¤inin alternatif olarak izin vermifl oldu¤u Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'na göre
düzenlenen konsolide mali tablolar›n kabulüne; Sermaye Piyasas› Kurulu ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'na gönderilmesine oybirli¤iyle
karar vermifllerdir.

27.06.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 27.06.2005 tarihinde toplanarak; Rusya Federasyonunda, Moskova Bölgesinde, Stupino flehrinde bir Limited
fiirket  (“fiirket”) kurulmas›na; fiirketin Ana Sözleflmesini onaylamaya; fiirketin sermayesi olan 10.000 (onbin) Rublenin ENKA ‹nflaat ve
Sanayi A.fi. taraf›ndan ödenmesine, ENKA ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin, fiirketin 10.000 (onbin) Ruble nominal de¤eri olan hisselerinin %100'üne
sahip olmas›na; Alexander Leonidovich Karpukhin'i fiirketin Genel Müdürü ve Mali ‹fller Müdürü olarak atamaya, fiirketin tescili, kurulmas›
ve dökümantasyonunun haz›rlanmas› s›ras›nda  ç›kabilecek formalitelerle ilgili sorunlar› çözmeye ve fiirket ad›na hesap açmaya yetkili
k›lmaya oybirli¤iyle karar vermifllerdir.

27.06.2005
fiirketimizin Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na göre haz›rlanm›fl 31.03.2005 ara hesap dönemine ait konsolide mali tablolar› ve bunlara
iliflkin aç›klay›c› notlar› tamamlanm›fl olup internet sitemiz www.enka.com adresinde yat›r›mc›lar›n bilgisine sunulmufltur.

01.07.2005
Romanya'da üstlenmifl oldu¤umuz otoyol projesinde iflveren idarenin ifle ay›rd›¤› bütçenin kesinleflmemesi nedeniyle inflaat faaliyetlerinin
asgari seviyeye indirilmesine karar verilmifltir. Konu ile ilgili geliflmeler SPK'n›n Seri:VIII, No:39 say›l› Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na
‹liflkin Esaslar Tebli¤i do¤rultusunda ortaklar›m›za duyurulacakt›r.

08.07.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 08.07.05 tarihinde toplanarak, fiirket ana sözleflmesinin sermayeye iliflkin 6.nc› maddesinin de¤ifltirilerek kay›tl›
sermaye tavan›n›n 800.000.000.-YTL's›na art›r›lmas›na ve gerekli izinler için Sermaye Piyasas› Kurulu'na baflvurulmas›na oybirli¤iyle karar
vermifllerdir.

28.07.2005
Hürriyet Gazetesi'nin 28 Temmuz 2005 tarihli bask›s›nda yer alan haber hakk›nda;

1) Dan›fltay 13. Daire taraf›ndan al›nan 10 Haziran 2005 tarihli karar ile ilgili olarak fiirketimize herhangi bir tebligat veya herhangi bir resmi
bilgi ulaflmam›flt›r.

2) Konu hakk›ndaki geliflmeler yetkili birimlerimizce takip edilmektedir.
3) Yasal geliflmelerle ilgili haber al›nd›¤› takdirde kamuya gerekli aç›klamalar yap›lacakt›r.
4) fiirketimizin taraf oldu¤u sözleflmeler çerçevesinde hakk› olan ödemeler, T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan verilen Hazine

Garantisi kapsam› alt›ndad›r.

03.08.2005
fiirketimizin 300.000.000.-YTL'lik kay›tl› sermaye tavan›n›n 800.000.000.-YTL'ye yükseltilmesi ve bu amaçla Esas Sözleflmemizin sermayeye
iliflkin 6. maddesinin de¤ifltirilmesi, 28.07.2005 tarih ve 30/951 say›l› Sermaye Piyasas› Kurulu Karar› ile uygun görülmüfltür.
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10.08.2005
Yaz›m›z ekinde sunulan 30.06.2005 dönemine ait, 217 no'lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i hükümleri çerçevesinde senelere sari inflaat ve
onarma iflleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere haz›rlanan gelir tablomuz 10 A¤ustos 2005 tarihinde ‹stanbul Defterdarl›¤› D›fl Ticaret Vergi
Dairesine geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmufltur.

16.08.2005
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'n›n 16.08.2005 tarih ve 4/G‹D-364 say›l› yaz›s›nda, 16.08.2005 tarihinde Reuters haber ajans›nda ç›kan
haberde; Dan›fltay taraf›ndan, fiirketimizin orta¤› bulundu¤u ‹zmir Do¤algaz Kombine Çevrim Santral›n›n sözleflmesinin yürütmesinin
durdurulmas›na iliflkin alm›fl oldu¤u karar›n uygulanmamas› için Bakanlar Kurulu Karar› al›nmas›n› teminen Enerji Bakanl›¤›'n›n Baflbakanl›¤a
baflvurdu¤una iliflkin bilgilere yer verildi¤i gerekçesiyle habere iliflkin aç›klamada bulunmam›z talep edilmifltir.

Enerji Bakanl›¤›'n›n Baflbakanl›¤a bir müracatta bulunup bulunmad›¤› hususunda yukar›da bahsi geçen haber d›fl›nda herhangi bir bilgimiz
bulunmamaktad›r.

17.08.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri  17.08.2005 tarihinde yapm›fl oldu¤u toplant›da;
Adi ve ‹mtiyazl› pay sahipleri Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›n›n afla¤›daki gündemle 09.09.2005 Cuma günü saat:11:00'de Enka III.Bina
Balmumcu - Befliktafl / ‹STANBUL adresinde, yap›lmas›na karar verdiler.

GÜNDEM
1- Baflkanl›k Divan›n›n seçimi,
2- Baflkanl›k Divan›'na Genel Kurul toplant› tutana¤›n› imzalama  yetkisinin verilmesi,
3- Ana Sözleflmenin sermayeye iliflkin 6'nc› maddesinin de¤iflmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasas› Kurulu'nca tasdik edilmifl (SPK 03.08.2005

tarih 17630 say›l› yaz›s›), T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'ndan izin al›nm›fl (T.C. San.Tic.Bakanl›¤› 10.08.2005 tarih 5993 say›l› yaz›s›) Tadil
Tasar›s›n›n Genel Kurul'un tasvibine arz›,

4- 2004 y›l› kar da¤›t›m tablosunda eksik ayr›lan yedek akçenin, ola¤anüstü yedek akçelerden tamamlanmas›n›n Genel Kurul'un onay›na
sunulmas›,

5- Dilekler.

19.08.2005
fiirketimizin 01.01.2005 - 31.03.2005 dönemine ait yabanc› para pozisyonu afla¤›daki tabloda yat›r›mc›lar›n bilgisine sunulmufltur;

24.08.2005
24.08.2005 tarihinde bas›nda ç›kan haberde; fiirketimizin orta¤› bulundu¤u ‹zmir Do¤algaz Kombine Çevrim Santral›n›n sözleflmesinin
yürütülmesinin durdurulmas›na iliflkin Dan›fltay taraf›ndan al›nan karara TETAfi taraf›ndan yap›lan itiraz›n reddedildi¤ine iliflkin bilgilere yer
verildi¤i gerekçesiyle habere iliflkin aç›klamada bulunmam›z talep edilmifltir. Davada taraf olmad›¤›m›z için taraf›m›za herhangi bir tebligatta
bulunulmam›fl olup itiraz›n reddine iliflkin bahsi geçen haber d›fl›nda herhangi bir bilgimiz yoktur.

07.09.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 07.09.2005 tarihinde toplanarak; Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müflavirlik A.fi. taraf›ndan tanzim edilen
ve fiirketimiz Denetim Komitesi taraf›ndan Yönetim Kurulumuza sunulan 30.06.2005 ara hesap dönemine ait, SPK XI-25 no.lu ''Sermaye
Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›'' tebli¤inin alternatif olarak izin vermifl oldu¤u Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'na göre
düzenlenen konsolide mali tablolar›n kabulüne; Sermaye Piyasas› Kurulu ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'na gönderilmesine oybirli¤iyle
karar vermifllerdir.

09.09.2005
09.09.2005 tarihli Adi ve ‹mtiyazl› Pay Sahipleri Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›nda; Sermaye Piyasas› Kurulu Baflkanl›¤›’n›n 03.08.2005
tarih 17630 say›l› ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü'nün 10.08.2005 tarih ve 5993 say›l› ön müsaadesiyle flirket
ana sözleflmesinin sermayeye iliflkin 6'›nc› maddesinin tadil metnindeki flekli ile de¤ifltirilmesine karar verilmifltir. Bu de¤ifliklik ile flirketimizin
kay›tl› sermaye tavan› 800.000.000.- YTL's›na ç›kar›lm›flt›r. 2004 y›l› kar da¤›t›m tablosunda eksik ayr›lan yedek akçenin, ola¤anüstü yedek
akçelerden tamamlanmas› kabul edilmifltir.

12.09.2005
fiirketimizin Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na göre haz›rlanm›fl 30.06.2005 ara hesap dönemine ait konsolide mali tablolar› ve bunlara
iliflkin aç›klay›c› notlar› tamamlanm›fl olup internet sitemiz www.enka.com adresinde yat›r›mc›lar›n bilgisine sunulmufltur.

05.10.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 05.10.2005 tarihinde toplanarak; fiirketimizin %99,97 oran›nda orta¤› oldu¤u Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat
A.fi.'nin, ‹stanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinde bulunan flubesine (Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi. ‹stanbul Deri ve Endüstri Serbest
Bölge fiubesi) JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC), Japonya taraf›ndan kulland›r›lacak olan 7.000.000.000,-JPY
(Yedi Milyar Japon Yeni) tutar›ndaki uzun vadeli kredi ile ilgili olarak garantör olunmas›na ve garanti mektubunu imzalamaya Sn.Sinan Tara
ve Sn.Fikret Güler'in yetkili k›l›nmas›na karar verilmifltir.

14.11.2005
Yaz›m›z ekinde sunulan 30.09.2005 dönemine ait, 217 no'lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i hükümleri çerçevesinde senelere sari inflaat ve
onarma iflleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere haz›rlanan gelir tablomuz ve bilançomuz 14 Kas›m 2005 tarihinde ‹stanbul Defterdarl›¤›
D›fl Ticaret Vergi Dairesine geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmufltur.

01.12.2005
4283 say›l› Yasa çerçevesinde Yap-‹fllet Modeli ile Adapazar›, Gebze ve ‹zmir do¤algaz çevrim santrallar›n› gerçeklefltirmifl olan Adapazar›
Elektrik Üretim Limited fiirketi, Gebze Elektrik Üretim Limited fiirketi ve ‹zmir Elektrik Üretim Limited fiirketi hisselerinin %10'unun sat›n
al›nmas› ile ilgili ifllemler tamamlanm›fl olup mevcut %90 olan pay›m›z %100'e yükselmifltir.

06.12.2005
fiirketimiz Yönetim Kurulu 06.12.2005 tarihinde toplanarak; Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müflavirlik A.fi. taraf›ndan tanzim edilen
ve fiirketimiz Denetim Komitesi taraf›ndan Yönetim Kurulumuza sunulan 30.09.2005 ara hesap dönemine ait, SPK XI-25 no.lu ''Sermaye
Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›'' tebli¤inin alternatif olarak izin vermifl oldu¤u Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'na göre
düzenlenen konsolide mali tablolar›n kabulüne; Sermaye Piyasas› Kurulu ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'na gönderilmesine oybirli¤iyle
karar vermifllerdir.

08.12.2005
fiirketimizin Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na göre haz›rlanm›fl 30.09.2005 ara hesap dönemine ait konsolide mali tablolar› ve bunlara
iliflkin aç›klay›c› notlar› tamamlanm›fl olup internet sitemiz www.enka.com adresinde yat›r›mc›lar›n bilgisine sunulmufltur.

19.12.2005
‹fltiraklerimizden Wall fiehir Dizayn› ve Ticaret Limited fiirketi'ne ait %40 ortakl›¤›m›z› ifade eden beheri 25.-YTL olan 96 adet, 2.400.-YTL
nominal bedelli hissenin 9.000.000.-Euro bedelle Wall A.G.'ye sat›lmas›na, gerekli devir ifllemlerinin yap›lmas›na ve bunun için Mehmet
Altan Draz ve Fikret Güler'in yetkili k›l›nmas›na oy çoklu¤uyla karar verilmifltir.

31 Mart 2005

YTL YTL *D‹⁄ER Toplam
ABD$ Karfl›l›¤› Euro Karfl›l›¤› YTL YTL karfl›l›¤›

Cari / Dönen Varl›klar
Haz›r De¤erler 349,715,467 479,320,019 74,861,389 132,931,368 10,154,101 622,405,488
Menkul K›ymetler 130,990,198 179,535,165 42,340,105 75,183,324 5,148,441 259,866,930
Ticari Alacaklar 259,036,735 355,035,749 49,854,847 88,527,252 20,324,787 463,887,788
Di¤er / Cari Dönen Varl›klar 79,241,854 108,608,885 878,711 1,560,327 31,943,507 142,112,719
‹fl Ortakl›klar›n›n Dönen Varl›klar ‹çindeki Pay› 78,030,666 106,948,831 53,385,180 94,796,064 8,049,554 209,794,449
Cari Olmayan / Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar (Uzun Vadeli) 8,940 12,253 17,367,240 30,839,008 965,789 31,817,050
Di¤er Cari Olmayan / Duran Varl›klar 15,501,416 21,246,241 0 0 17,950,617 39,196,858
‹fl Ortakl›klar›n›n Duran Varl›klar ‹çindeki Pay› 34,384 47,127 0 0 0 47,127

Yabanc› Para Varl›klar›n Toplam
   YTL karfl›l›¤› 1,769,128,409
K›sa Vadeli Yükümlülükler
K›sa Vadeli Finansal Borçlar 209,814,359 287,571,560 37,253,795 66,151,564 13,867,922 367,591,046
Ticari borçlar 156,068,664 213,907,711 14,811,008 26,299,907 48,408,374 288,615,992
Al›nan Avanslar 37,519,673 51,424,464 437,947 777,662 784,713 52,986,839
Borç Karfl›l›¤› / Di¤er Yükümlülükler 103,661,396 142,078,309 420,419 746,538 676,265 143,501,112
‹fl Ortakl›klar›nn K›sa Vadeli Yükümlülükler ‹çindeki Pay› 25,102,123 34,404,970 12,836,394 22,793,585 14,068,454 71,267,009
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar (Uzun Vadeli) 5,363,271 7,350,899 5,178,602 9,195,644 0 16,546,543
Uzun vadeli finansal borçlar 1,222,632,874 1,675,740,617 58,627,134 104,104,202 0 1,779,844,819
‹fl Ortakl›klar›n›n Uzun Vadeli Yükümlülükler ‹çindeki Pay› 11,197,595 15,347,424 45,000,000 79,906,500 0 95,253,924

Yabanc› Para Yükümlülüklerin Toplam
   YTL karfl›l›¤› 2,815,607,284

Net yabanc› para pozisyonu -1,046,478,875

* ABD Dolar› ve Euro para birimi d›fl›ndaki yabanc› para birimlerinin YTL karfl›l›klar›n› ifade etmektedir.
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23.12.2005
fiirketimizin 19.12.2005 tarihinde 650 say› ile al›nm›fl olan Yönetim Kurulu Karar›na göre ifltiraklerimizden Wall fiehir Dizayn› ve Ticaret
Limited fiirketi'nin Wall A.G.'ye sat›fl› gerçekleflmifltir. ‹fltirakimize ait %40 ortakl›¤›m›z›n 96 adet, 2.400.-YTL nominal bedelli hisseleri
karfl›l›¤› olarak 9.000.000.-Euro bedelin 8.300.000.-Euro tutarl›k k›sm› tahsil edilmifl kalan 700.000.-Euro ise 31.03.2006 tarihine kadar tahsil
edilecektir.

Sözkonusu sat›fltan elden edilen ifltirak hisse sat›fl kar›n›n, Kurumlar Vergisi Kanunu 8'inci maddesi 12. f›kras›na göre 2006 y›l› içerisinde
sermayeye ilave edilmesine, karar verilmifltir.

27.12.2005
fiirketimizin 23.12.2005 tarihinde 652 say› ile al›nm›fl olan Yönetim Kurulu Karar›na göre Sn.Haluk Gerçek 01.01.2006 tarihi itibariyle Genel
Müdürlü¤e atanm›flt›r.

27.12.2005
fiirketimizin 23.12.2005 tarihinde 002/158 referans numaras›yla yapm›fl oldu¤u aç›klamam›za  ek aç›klamad›r.

Sat›fl› gerçekleflen Finansal Duran Varl›¤›n faaliyet konusu aç›k hava reklamc›l›¤›d›r, sermayesi 6.000,00 YTL’dir. Sat›lan toplam 96 adet
hissenin;  95 adedi Wall A.G., 1 adeti fienol Yüksel  taraf›ndan devir al›nm›flt›r. Wall A.G. firmas› hissesi sat›lan flirketin orta¤›, fienol Yüksel
ise hissesi sat›lan flirketin yöneticisidir. fiirketimizin 19.12.2005 tarihinde alm›fl oldu¤u 650 nolu Yönetim Kurulu Karar› gere¤i sat›fl ifllemi
21.12.2005 tarihinde gerçekleflmifltir. Beher hissenin sat›fl de¤eri 150.740,63 YTL ( 93.750,00 EUR) olup, Sat›fl sonucu oluflan kar›m›z
14.397.612,22 YTL dir. Sat›fl ifllemimizde De¤erleme yöntemi olarak “‹ndirgenmifl Nakit Ak›m Yöntemi” uygulanm›flt›r. Sat›lan hisselerin
nominal tutar› 2.400,00 YTL olup, Finansal Duran Varl›¤›n sermayesine oran› %40 d›r. Sat›lan flirketin sat›fl tutar›n›n ortakl›k aktif toplam›na
oran› % 0,24 dür. Devir ifllemleri 21.12.2005 tarihinde tamamlanm›fl, sat›fl bedeli olan 9.000.000,00 EUR'nun 8.300.000,00 EUR tutar› peflin
olarak tahsil edilmifl olup kalan 700.000,00 EUR 31.03.2006 tarihine kadar tahsil edilecektir.

29.12.2005
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi., Yunanl› Aktor firmas› ile Umman'da kurulacak flehir projesiyle ilgili olarak görüflmelere bafllam›flt›r. Projenin ilk
etab›n›n yaklafl›k tutar› 2 milyar USD olup ortakl›k yap›s› %50 - %50 olacakt›r.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i:

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin internet adresi www.enka.com'dur ve bu sitede Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri II.Bölüm 1.11.5. maddesinde say›lan bilgilerin tamam› bulunmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›:

31.12.2005 tarihi itibar›yla gerçek kifli nihai hakim pay sahiplerinin listesi afla¤›dad›r:

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›:

fiirket Çal›flanlar›:
1. Yönetim Kurulu Baflkan›: Sinan Tara
2. Yönetim Kurulu Üyeleri: Haluk Gerçek (Baflkan Vekilli ve Genel Müdür), Mehmet Altan Draz (Baflkan Vekili), Alp

Do¤uo¤lu, Öcal Özp›nar, Fikret Güler, M.Gökhan Sa¤naklar, U¤ur Koyuno¤lu ve Burak Özdo¤an
3. Baz› Genel Müdür Yard›mc›lar›: Erhard E. F. Radau ve Nurdan Gülçelik.

Hizmet Al›nan Di¤er Kifli ve Kurulufllar:
Hizmet al›nan di¤er kifli ve kurulufllar aras›nda Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin denetimini gerçeklefltiren denetim flirketi,
hukuksal dan›flmanl›k hizmeti veren hukuk firmalar› ile ba¤›ms›z çal›flan avukatlar ve fiirketimizin faaliyetleri s›ras›nda
kredi iliflkisi içinde bulunulan bankalar say›labilir. Al›nan bu hizmetler esnas›nda fiirketimize ait elde edilen bilgilerin bu
kurumlar›n çal›flanlar› taraf›ndan içeriden ö¤renenlerin ticareti yönünde kullanmamalar› yönünde etik ve gizlilik kurallar›na
riayet edildi¤i konusunda flüphemiz yoktur.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

fiirketimiz, menfaat sahiplerini kendilerini ve fiirketi ilgilendiren hususlarda gerek sirküle edilen duyurularla gerekse
elektronik ortam kullan›larak haberdar etmektedir.

‹fle girifllerde çal›flan ile flirket aras›nda akdedilen sözleflme ile personelin haklar›, görev ve yükümlülükleri konusunda
bilgi verilmektedir.

Yurtiçi flantiyelerinde personel idari ve sosyal ifllerin yürütülme usulleri yönetmelik ile belirlenmifltir. Güncellenmesi
durumunda ilgili kifliler bilgilendirilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›:

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. bünyesinde oluflturulan Kurumsal Yönetim Komitesi di¤er görevlerinin yan›nda menfaat
sahiplerinin yönetime kat›l›m› konusunda gerekli koordinasyonu yapmaktad›r.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›:

Enka, sundu¤u hizmetlerinin flartnamelere ve sözleflmelere uygunlu¤unun ve etkinli¤inin çal›flanlar›na ba¤l› oldu¤unun
bilincinde olan bir kurulufl olarak, çal›flanlar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmek için gerekli çal›flma ortam› ve kaynaklar›
sa¤lamaktad›r.

Organizasyonun her kademesinde "ifl esnekli¤i ve zenginlefltirmesi" sa¤lanarak faaliyetlerin nitelikli elemanlar taraf›ndan
etkin bir flekilde yönetilmesi güvence alt›na al›nmaktad›r.

Enka'n›n ‹nsan Kaynaklar› Politikas›'n›n temel kriterleri,
• flirketin kalite hedeflerine ulaflabilmesi,
• iflverene taahhüt edilen iflin sözleflme ve flartnamelere uygun flekilde tamamlanmas›,
• çal›flanlar›n baflar› ve yarat›c›l›¤a teflvik edilebilmesi,

olarak belirtilebilir.

Enka personeli Enka'da bulundu¤u sürece elde etmifl oldu¤u, Enka'n›n iflleyifl yap›s›n› ve teknik konulardaki gizli bilgileri
aç›klayamaz. Hiçbir flekilde kanuni bir yapt›r›m söz konusu olmad›kça hiçbir makam, kurulufl veya kifliye herhangi bir
aç›klamada bulunamaz.

Hissedar Gerçek Gerçek Kifli Nihai Aç›klama
Ortakl›k Pay Oran›

Tara Holding A.fi. %47,35 -

fiar›k Tara %1,90 %33,39 (Tara Holding'in %66,49’u + %1,902)

Sinan Tara - %15,87 (Tara Holding'in %33,51’i)

Vildan Gülçelik %7,96 %7,96

Sevda Gülçelik %6,69 %6,69

Enka Vakf› %6,19 -

Alternatif Aksesuar San. ve Tic. Ltd. fiti. %4,37 -

Ayfle Verda Gülçelik %0,66 %5,02 (Alternatif Aksesuar'›n %99,92’si + %0,666)

Ali Gülçelik %5,00 %5,00

Bilgi Gülçelik %4,38 %4,38

Nurdan Gülçelik %1,55 %1,55

Selim Gülçelik %1,55 %1,55

Halka aç›k ve di¤er %12,40 %18,59 (Halka aç›k %12,40 + Enka Vakf›)

Toplam %100,00 %100,00
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fiirketin tüm personeli elektronik ortamda kalite el kitab›na ulaflabilmekte ve bu konudaki düzenlemeler hakk›nda bilgi
edinebilmektedir.

16. Müflteriler ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler:

Enka, üstlendi¤i her projede,
• Görevlerini en üstün kalite standartlar›nda tamamlamaya,
• ‹flverene taahhüt etti¤i her ifli öngörülen süreden önce bitirmeye,
• ‹flveren ile uzun vadeli iflbirli¤i kurmaya,
• ‹flverenin memnuniyetini ön planda tutmaya,

özen göstermektedir.

Enka, hizmetlerinin do¤al bir parças› olan tedarikçi ve alt yüklenicilerine karfl› sorumluluklar›n› etkin flekilde yerine
getirebilmek amac›yla,
• güvenilir tedarikçi/alt yükleniciler ile uzun vadeli iflbirli¤i kurmaya,
• sorumluluklar›n› yerine getiren güvenilir tedarikçi/alt yüklenicilere sözleflme kapsam›ndaki taahhütlerini yerine

getirmeye, azami seviyede özen göstermektedir.

17. Sosyal Sorumluluk:

Enka Spor, E¤itim ve Sosyal Yard›m Vakf›, Enka ‹nflaat'›n sosyal sorumlulu¤unu ortaya koydu¤u Türkiye'nin önde gelen
platformlar›ndan biri konumundad›r. Enka Vakf›'n›n y›l boyunca sürdürdü¤ü çal›flmalar, Enka ‹nflaat'›n y›ll›k faaliyet
raporlar›na eklenmekte ve bu bilgilere fiirketin www.enka.com internet adresinden de eriflilebilmektedir.

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. çevreye duyarl› ve sorumlu davran›fl›n› sürdürmek için, fark gözetmeden çal›flt›¤› her ülkede
tüm elde edilebilir ve amaca uygun bilgiyi kullanarak, inflaat çal›flmalar›na etki edebilecek kirlilik riskini en aza indirmek
için çal›fl›r.

‹fl gelifltirme aflamas›ndan bafllayarak, teklif sunma, tasar›m, flantiye kurulmas›, inflaat, flantiyenin kapat›lmas› da dahil,
tüm faaliyetler çevre boyutlar› ve etkileri dikkate al›narak yerine getirilir.

Enka'n›n üst yönetimi, Çevre Yönetim Sistemini iflletmek için gerekli kiflilere sorumluluk ve yetki vererek, tüm personelini
çevre politikas› ve hedefler hakk›nda bilinçlendirir ve gerekli tüm kaynaklar› sa¤lar.

Enka çevreye ve do¤al kaynaklar›n ekonomik kullan›m›na gösterdi¤i özeni art›rarak devam ettirmeyi planlamaktad›r.
Bu plan› gerçeklefltirmek amac› ile Çevre Yönetim Uygulama Program›n› sürekli iyilefltirme çabas›n› tüm personelin
do¤al davran›fl› haline getirmek, politikan›n esas›n› oluflturmaktad›r.

Bu kapsamda,
• Çal›fl›lan ülkelerin tüm çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uyum sa¤lamak için gerekli hassasiyeti göstermek,
• Do¤al kaynaklar› ekonomik kullanmak ve israf› önlemek,
• At›klar› kontrol alt›nda tutarak, çevreye olan etkilerini azaltmak,
• Acil durum risklerini azaltmak,
• Tüm çal›flanlar›n çevre bilinçlerini art›rmak,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin gereklerini yerine getirmek ve gerekli kaynaklar› sa¤lamak,

temel hedeflerdir.

Tüm çal›flanlar, çevreyi korumak ve Çevre Yönetim Sistemini kurmak, uygulama aflamas›nda destek vermek, yard›mc›
olmak ve sürekli gelifltirmek ile sorumludur.

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolay› fiirket aleyhine herhangi bir dava aç›lmam›flt›r.

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler:

fiirketimizin Yönetim Kurulu dokuz kifliden oluflmaktad›r. Ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. Yönetim Kurulu üyelerimiz
afla¤›da belirtilmifltir.

Yönetim Kurulu Baflkan› Sinan Tara
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür Haluk Gerçek
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mehmet Altan Draz
Yönetim Kurulu Üyesi Alp Do¤uo¤lu
Yönetim Kurulu Üyesi Öcal Özp›nar
Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Güler
Yönetim Kurulu Üyesi M. Gökhan Sa¤naklar
Yönetim Kurulu Üyesi U¤ur Koyuno¤lu
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özdo¤an

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

fiirketin Yönetim Kurulu üyeleri uluslararas› düzeyde bir inflaat flirketinin yöneticilerinde olmas› gereken yüksek bilgi
ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli mühendislerden oluflmaktad›r. Üyelerden biri iflletme mezunu olup mali
konularda gerekli yetkinli¤e eriflmifl mali ve finansman ifllerinden sorumlu üyedir.

Yönetim Kurulu üyeleri uzun y›llar flirketin çeflitli kademelerinde görev alm›fl olan, flirketin iflleyifl tarz›, etik kurallar›,
prosedürleri ve kalite standartlar›n› eksiksiz uygulayabilen, bilgi ve beceri düzeyi yüksek kifliler aras›ndan seçilmektedirler.

20. fiirketin Misyon, Vizyon ve Hedefleri:

Misyonumuz:
Üstlendi¤i görevleri süre ve kalite aç›s›ndan üstün baflar› ile tamamlayan, kendisiyle iflbirli¤i aran›lan, faaliyetleri
sonucunda uygun kâr elde eden ve çal›flanlar›n›n, mensup olmakla iftihar edebildikleri bir kurulufl olma niteli¤imizi
korurken, çal›flt›¤›m›z ülke ekonomilerine katk›m›z› ve bu ekonomilerdeki pay›m›z› devaml› olarak art›rmakt›r.

Performans Hedeflerimiz:
• Yeniliklere aç›k olmak, ileri teknolojileri kullanmak ve daima daha iyiyi aramak,
• ‹fl güvenli¤i ve çevre koruma konular›nda tedbirli ve duyarl› olmak,
• Genç çal›flanlar›m›z› yarat›c›, çal›flkan ve dürüst elemanlar olarak kültürümüze uygun olarak yetifltirmek ve çal›flanlar›m›z›n

kendine güvenen, iletiflim kurabilen, yetki kullanabilen ve sorumluluk alabilen bireyler olarak çal›flmalar›n› sa¤lamak,
• Rekabet gücümüzü ve kâr›m›z›, kendi yönetim ve teknik becerilerimizi mükemmellefltirmekte aramak.

Hedeflerin Takibi ve Hedeflere Ulaflma:
Enka ‹nflaat olarak verilen hedeflerin harfiyen yerine getirilmesi hatta planlanandan önce ifllerin bitirilerek iflverene
teslim edilmesi konusundaki hassasiyetimizin bir yans›mas› olarak hedefler çok yak›ndan ve detayl› seviyede en üst
düzeyde takip edilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri sorumlu olduklar› ülkelerde gerçeklefltirilen projelere iliflkin olarak
hedefleri ve gerçekleflme derecelerini takip etmekte ve periyodik olarak Yönetim Kurulu'nda hedeflerden sapma varsa
gerekçelerine, bunun projenin sonucunu etkileyip etkilemeyece¤ine, yeni hedeflerin oluflturulup oluflturulmamas›na
ve varsa bu geçikmede sorumlulu¤u olan personel hakk›nda gerekli önlemlerin al›n›p al›nmamas› konusunda karar
almaktad›r.

81



Enka Faaliyet Raporu 2005

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›:

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. bünyesinde, muhasebe, finansman ve nakit idaresinden sorumlu Yönetim Kurulu üyesine
ba¤l› olarak yap›land›r›lm›fl olan Mali Kontrol Birimi, proje ve grup flirketlerini periyodik olarak denetlemekte ve hedeflerden
sapmalar›n yan›nda risk oluflturabilecek bütün faktörleri önceden yönetime raporlamakta ve gerekli çözüm önerilerini
sunmaktad›r.

fiirketin iç kontrol sistemleri ve yap›lanmas› flirketin karfl›laflabilece¤i tüm riskleri bertaraf edebilecek flekilde organize
edilmifltir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›:

fiirket ana sözleflmesine göre Enka ‹nflaat'›n yönetimi ve d›flar›ya karfl› temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Enka ‹nflaat
taraf›ndan verilecek bütün belgelerin, akdolunacak tüm sözleflmelerin geçerli olabilmesi için Enka ‹nflaat'›n resmi bafll›¤›
alt›na konulmufl ve flirketi sirküler mucibi temsile yetkisi olan iki kiflinin ad›n›n bulunmas› gereklidir. Yönetim Kurulu
her mali y›l›n bafl›nda toplanarak görev bölümü yapmakta, faaliyette bulunulan ülkeler itibar›yla yönetim ve temsil
yetkilerini kurul üyelerine paylaflt›rmaktad›rlar.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›:

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. Yönetim Kurulu 2005 y›l› içerisinde 53 adet toplant› yapm›flt›r. Toplant› gündemleri hakk›nda
bizzat Genel Müdür sekreteryas› toplant› öncesi Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin
büyük ço¤unlu¤unun ayn› lokasyonda bulunmas› nedeniyle toplant› süreçleri dinamik olarak tamamlanmaktad›r. Enka
‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin halka aç›lma sürecinden bafllayarak bugüne kadar Yönetim Kurulu üyeleri aç›s›ndan farkl› bir
görüfl öne sürülmemifl ve her toplant›da oybirli¤i ile karar alm›flt›r.

24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›:

28.04.2005 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 no'lu maddelerinde
ifllem yapma yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine verilmifltir.

25. Etik Kurallar:

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. çal›flanlar›:
• Genel ve mesleki ahlak kurallar›ndan ödün vermezler,
• Görevlerini ifa ederken dürüst, güvenilir, fleffaf ve kurum ilke ve stratejilerini benimseyerek hareket ederler,
• ‹flverene, devlete, sat›c›lara (tedarikçilere), pay sahiplerine, tafleronlara, daima dürüst davranmaya ve yapt›klar›

her iflte kaliteyi ön planda tutmaya önem gösterirler,
• Sözleflmelerden do¤an yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde iflverenlerimiz, müflterilerimiz ve ortaklar›m›za

karfl› her zaman yap›c› bir tutum içinde olurlar,
• Çal›fl›lan ülkelerde tüm çevre ve ilgili kanun ve yönetmeliklerine uyum sa¤lamak için gerekli hassasiyeti gösterirler,
• Do¤al kaynaklar› ekonomik kullanarak israf› önlerler,
• At›klar› kontrol alt›nda tutarak, çevreye olan etkilerini azalt›rlar,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin gereklerini yerine getirerek gerekli kaynaklar› sa¤larlar,
• ‹fl güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤› uygulamalar›n› sürekli iyilefltirerek ifl kazalar›n›n önlenmesini sa¤larlar.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›:

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin Yönetim Kurulu'na ba¤l› olarak iki adet komite görev yapmaktad›r. Komiteler y›lda en
az dört defa toplanmaktad›rlar.

Denetim Komitesi:
Denetim Komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri Öcal Özp›nar ve Fikret Güler'den oluflmaktad›r. Denetim Komitesi, Enka
‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin mali tablo ve raporlar›n›n muhasebe standartlar› ile genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine
uygun olarak haz›rlanmas›n›n, sunulmas›n›n ve gerçe¤e uygunlu¤u ile do¤rulu¤unun, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye
piyasas› mevzuat› çerçevesinde kontrolünden sorumlu olarak görev yapmaktad›r.

Kurumsal Yönetim Komitesi:
Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu Baflkan Vekilleri Mehmet Altan Draz ve Haluk Gerçek ile Muhasebe ve
Mali ‹fller Müdürü Mert Ergil ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürü Yavuz Aktürk'ten oluflmaktad›r. Kurumsal Yönetim Komitesi,
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyilefltirme çal›flmalar›nda
bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere görev yapmaktad›r.

27. Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali Haklar:

2005 y›l› içerisinde Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin Yönetim Kurulu baflkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür
yard›mc›lar› gibi üst düzey yöneticilere sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar› 12.273.574.-YTL'dir.

Enka, hiçbir Yönetim Kurulu üyesi ile borç iliflkisi içerisinde de¤ildir.
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