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Tara Holding Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Odası 337964 No’lu kaydıyla Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu, ENKA 2 Binası, No: 8, 
Beşiktaş – İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Şirket Yönetim Kurulu Mehmet Sinan Tara, Ceyda Lale Tara, Agah Mehmet Tara, 
Leyla Tara Suyabatmaz ve Yasemin Zeynep Keyman olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.

Sermaye Yapısı:

Şirketin sermayesi 825.000.000-TL (Sekiz Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 
825.000.000 (Sekiz Yüz Yirmi Beş Milyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Şirket ana sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde kuruluş amacı şu şekilde açıklanmıştır;

“Holding’in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon 
ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde halletmek, riski dağıtmak, ekonomik 
dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun 
olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.”

Kuruluş amacına uygun olarak şirket, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin 2021 yılı sonu itibarıyla %49,80 oranıyla en büyük ortağı konumdadır.  

GENEL BİLGİLER

Günümüzde 50’den fazla şirket ve sene sonu itibarıyla 20.000’den fazla çalışanı ile birçok farklı sektörde faaliyet gösteren ENKA 
Grubu’nun temelleri, 1957 yılında Şarık Tara ve Sadi Gülçelik tarafından ENKA Kollektif Şirketi’nin kurulması ile atılmıştır.

1950’li ve 1960’lı yıllarda şirket, Türkiye’deki sanayileşme hamlesi ile birlikte yurtiçinde birçok endüstri tesisi, yol, köprü ve limanın inşası 
faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. 1967 yılında, anonim şirket statüsüne geçen şirketin unvanı “ENKA İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi” 
şeklinde değiştirilmiştir.

1970’li yıllarda şirket, Suudi Arabistan ve Kuzey Afrika ülkelerindeki faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda şirket tarafından 
gerçekleştirilen ilk proje Bingazi’deki çimento fabrikasının inşası olmuş ve bu fabrikayı farklı ülkelerde gerçekleştirilen birçok üretim 
tesisi, yol ve köprü inşası takip etmiştir. Aynı dönemde yurtiçinde de Tunçbilek Termik Santrali’nin inşası faaliyetlerini üstlenmiş ve 
böylelikle enerji sektöründeki faaliyetlerine başlamıştır.

Bu dönemde şirket, bünyesindeki özelleşmiş grupları ayrı tüzel kişiliğe sahip şirketler haline getirmiş ve bu kapsamda Çimtaş, Titaş ve 
Kasktaş kurulmuştur. Bu sayede ENKA Grubu operasyonlarını holding düzeyinde yürütmeye başlamış ve 1972 yılında ENKA Holding 
A.Ş. kurulmuştur.

1980’li yıllardan itibaren şirket Rusya ve bazı Balkan ülkelerinde enerji ve perakende mağazacılık alanlarında uzun soluklu projelere 
başlamış ve bu atılım 1990’lı yıllarda da devam etmiştir.

ENKA İnşaat, 28 Haziran 2002 tarihinde %35,39 payla ortağı olan ve aynı zamanda %3,93 payla iştirak ettiği ENKA Holding Yatırım 
Anonim Şirketi (ENKA Holding) ile devralma yolu ile birleşmiştir. 29 Aralık 1972 tarihinde kurulmuş olan ENKA Holding’in yatırımda 
bulunduğu şirketler de bu birleşme sonrası ENKA İnşaat bünyesi altında toplanmıştır. Bu sebeple 2002 yılından itibaren ENKA İnşaat 
aynı zamanda ENKA Grubu’nun holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir.

Günümüzde ENKA Grubu, Türkiye ve dünyada yaygın bir inşaat faaliyet yelpazesinde hizmet vermekte, Türkiye’de sahibi olduğu enerji 
santralleriyle enerji üretiminde bulunabilmekte, Rusya’da sahibi olduğu A sınıfı ofis binalarını ve alışveriş merkezlerini yönetmekte 
ve ticari faaliyetler alanında iş makineleri, kaldırma ekipmanları ve endüstriyel ürünlerde dünyanın güvenilir markalarının dağıtımını 
yapmaktadır.

ENKA GRUBU HAKKINDA GENEL BİLGİ

31/12/2021

Ortaklar Sermaye Tutarı (TL) Oranı (%)

Yalta Yatırım Holding A.Ş. 413.593.657 50,13

Ceyda Lale Tara 137.135.520 16,62

Yasemin Zeynep Keyman 137.135.305 16,62

Leyla Tara Suyabatmaz 137.135.305 16,62

Pınar Üstün De Cabrol De Moute 107 0,00

İdil Üstün Uğur 106 0,00

Toplam 825.000.000 100
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MÜHENDİSLİK 
VE İNŞAAT

• PETROL, GAZ VE PETROKİMYA 
PROJELERİ

1. TENGİZ ANA BAKIM VE ONARIM İŞLERİ, KAZAKİSTAN

2. ÜÇÜNCÜ JENERASYON PROJESİ (3GP) MEKANİK, ELEKTRİK VE 
ENSTRÜMAN MONTAJ İŞLERİ, KAZAKİSTAN

3. WEST QURNA 1 (WQ1) YAĞLI SU ARITMA 2 TESİSİ (PW2) 
PROJESİ, BASRA, IRAK

• ELEKTRİK SANTRALİ PROJELERİ
1. DHİ QAR 750 MW KOMBİNE ÇEVRİM ELEKTRİK SANTRALİ, 

IRAK

2. SAMAWA 750 MW KOMBİNE ÇEVRİM ELEKTRİK SANTRALİ, 
IRAK

3. DRADENAU KOMBİNE ISI VE ENERJİ SANTRALİ, ALMANYA

4. HİNKLEY POİNT C (HPC) NÜKLEER SANTRALİ TÜRBİN ADASI 
HP & IP/LP BORULAMA PREFABRİKASYON VE MONTAJ 
İŞLERİ, İNGİLTERE

5. KAZAN 250 MW KOMBİNE ÇEVRİM ELEKTRİK SANTRALİ, 
RUSYA

6. NİZHNEKAMSK 495 MW KOMBİNE ÇEVRİM ELEKTRİK 
SANTRALİ, RUSYA 

7. ZAİNSKAYA 850 MW KOMBİNE ÇEVRİM ELEKTRİK 
SANTRALİ, RUSYA

8. MİSURATA 650 MW BASİT ÇEVRİM ELEKTRİK SANTRALİ, 
LİBYA

9. TRİPOLİ WEST 671 MW BASİT ÇEVRİM ELEKTRİK SANTRALİ, 
LİBYA

• ALTYAPI PROJELERİ
1. MORAVA KORİDOR OTOYOLU PROJESİ, POJATE - PRELJİNA, 

SIRBİSTAN

2. NASSAU KRUVAZİYER LİMANI PROJESİ, PRİNCE GEORGE 
WHARF, BAHAMALAR

3. UM KASR ÇOK AMAÇLI TERMİNAL, KONTEYNER SAHASI, 5. 
BÖLGE RIHTIM DUVARI VE DENİZ İŞLERİ, IRAK

• BİNA PROJELERİ
1. KRASNOYARSK SPOR VE DİNLENME TESİSİ, RUSYA

2. YANDEX GENEL MERKEZİ, RUSYA 

3. ÖZEL PROJELER

4. TAIF İŞ MERKEZİ, RUSYA

5. YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÇOK FONKSİYONLU TIP KOMPLEKSİ 
(HMMC), RUSYA 

MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT
Tengiz Ana Bakım ve Onarım İşleri, Tengiz, Kazakistan

2021
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Tengiz Ana Bakım ve Onarım İşleri
ENKA-Bechtel Ortaklığı'nın imzaladığı projenin toplam kontrat 
bedeli 2001 yılı başından bu yana 660 milyon ABD Doları olup 
ENKA’nın ortaklıktaki payı %50’dir. Kontrat kapsamında; işverenin 
petrol ve gaz üretim tesislerindeki bakım ve onarım işleri için gerekli 
olan mühendislik ve satın alma işleri ve inşaat işleri tarafında ise; 
kazık, temel ve altyapı işleri, boru fabrikasyonu, prekast temel 
fabrikasyonu, yapısal çelik montajı, boru ve boru hattı imalatı, 
mekanik, elektrik ve enstrümantasyon işleri yapılmaktadır.

2021 yılında projede gerçekleştirilen çalışmalar: SGP LP Flare 
Header Geliştirme Projesi’nin Pre-Turnaround (TA) öncesi 
imalatları tamamlanmıştır. SGP LP Flare Header TA saha montaj 
ve demontajı Ağustos ayında gerçekleşen sistem kapatma 
esnasında başarıyla tamamlanmıştır. SGP LP Flare Header TA 
sonrası demontaj işleri 2021 sonu itibarıyla %70’lik tamamlanma 
yüzdesine ulaşmıştır. Çoklu lokasyonlarda uygulanan (MS-24, MS-
26, PM-4, KLDS) FGP TA imalat ve saha montaj-demontaj işlemleri 
başarıyla tamamlanmıştır. Yeni akım hattı ve bağlantı işleri devam 
etmektedir. Akım hattı geri dönüşüm ve devreye alma işleri devam 
etmektedir. Yeni kuyular ve kuyuların akım hatlarına ait inşaat 
işleri devam etmektedir. Ana mainfold’da bulunan yüksek basınç 
gaz hattı bağlantısı Ağustos ayındaki sistem kapatma esnasında 
tamamlanmıştır. 

2021 sonu itibarıyla projenin tamamlanma yüzdesi (sadece 
devam eden projeler için) %67’dir ve planlanan bitiş tarihi Ağustos 
2023’tür. Projede çalışan sayısı, Ağustos 2021’deki SGP sistem 
kapatma esnasında 314’e çıkmıştır.

ENKA ve Bechtel'in eşit ortaklığı ile Kazakistan’da kurulmuş olan 
Senimdi Kurylys LLP; mekanik, elektrik ve enstrümantasyon montaj 
işlerini kapsamında barındıran Üçüncü Jenerasyon Projesi (3GP) 
sözleşmesini, Mayıs 2018’de imzalamıştır. Üçüncü Jenerasyon 
Projesi (3GP), TCO’nun Future Growth Projesi (FGP)’nin bir parçası 
olup, Tengiz petrol sahasındaki yıllık petrol üretim kapasitesini 12 
milyon ton (260.000 varil/gün) ve günlük gaz üretim kapasitesini 
27 milyon m3 arttıracaktır. 

Proje, hem Kazakistan’daki üretim sahalarında, hem de Avrupa ve 
Uzak Doğu’daki diğer üretim sahalarında imalatı yapılan modüler 
yapıların sahada birleştirilmesi tekniğiyle yürütülmektedir. Proje, 
ham petrol işleme tesisinin yanı sıra, modül montajı, asidik 
su ayrıştırması ve yardımcı tesislerin inşasını içeren inşaat 
çalışmalarını da kapsamaktadır. Proje iş kapsamı mekanik, 
elektrik ve enstrümantasyon işleri, modül birleştirme, montaj ve 
bağlantılarını içermektedir. 

2021 Aralık ayı sonu itibarıyla, projede 4.300 çalışan olup, 
12 milyon insan-saat kayıp iş günlü kaza olmadan %80’lik bir 
ilerlemeye ulaşılmıştır. Toplamda 163.000 insan-saatlik mesleki 
yeterlilik eğitimi tamamlanmıştır. 

KONUM : Tengiz, Kazakistan

İŞVEREN :

Tengizchevroil (TCO)
(Chevron, ExxonMobil,
LukArco ve KazMunayGas
Ortak Girişimi)

PROJE 
SÜRESİ : Mart 2001 - Ağustos 2023

KONTRAT TİPİ :
Götürü Usulü+Birim 
fiyatı+Maliyeti İade Tipi 
Sözleşme

KONTRAT 
DEĞERİ : 660 Milyon ABD Doları

Üçüncü Jenerasyon Projesi (3GP) Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montaj İşleri

KONUM : Tengiz, Kazakistan

İŞVEREN :

Tengizchevroil (TCO)
(Chevron, ExxonMobil,
LukArco ve KazMunayGas
Ortak Girişimi)

PROJE 
SÜRESİ : Mayıs 2018 - Nisan 2023

KONTRAT TİPİ : Götürü usulü+Birim 
fiyat+Maliyeti İade Tipi Sözleşme

West Qurna 1 (WQ1) Yağlı Su Arıtma 2 Tesisi (PW2) Projesi

KONUM : Basra, Irak

İŞVEREN : ExxonMobil Irak Limited 

PROJE 
SÜRESİ : Aralık 2019 - Aralık  2022

KONTRAT 
TİPİ : Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ : 70 Milyon ABD Doları

ENKA, Aralık 2019'da ExxonMobil Iraq Limited (EMIL) ile yeni bir 
Yağlı Su Arıtma 2 Tesisi (PW2) Projesi’nin mühendislik, satın alma, 
inşaat ve devreye alma işleri için sözleşme imzalamıştır.

PW2 Projesi, West Qurna 1 Gaz Alma-Arındırma İstasyonları 
6, 7 ve 8'den çıkan yağlı suyun arıtımını karşılamak için mevcut 
kapasiteyi günde 210.000 varil su arttıracaktır. Bu yeni tesisin son 
kullanıcısı Iraklı Basrah Oil Company (BOC)’dir.

2021 yılı içerisinde proje sahasına mobilizasyon tamamlanmıştır.

Aralık 2021 itibarıyla İstanbul Merkez Ofis, Dubai Ofis ve şantiye 
sahasında toplam 160 ENKA personeli proje için çalışmaktadır.

Projede mühendislik işleri 2021 sonu itibarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin önemli ekipman satın alma siparişleri arasında yer alan; 
su arıtma ana paketi, hava ve nitrojen jeneratörü, pompalar, 
birleşik tesis kontrol ve güvenlik sistemi (ICSS) ve lokal elektrik 
odası (LER) gibi ekipman ya da sistemler için mühendislik ve 
imalat çalışmaları tamamlanmıştır. 

Fabrika kabul testleri; pompalar, birleşik tesis kontrol ve güvenlik 
sistemi (ICSS) ile lokal elektrik odası (LER) için tamamlanmıştır. 
Su arıtma ana paketi, hava ve nitrojen jeneratörü için ise fabrika 
kabul testleri devam etmektedir.

Projenin boru support temini ile birlikte boru spool imalatları, 
ENKA’nın iştiraki olan Cimtas Boru tesislerinde yapılmaktadır. 
Boru spool imalatları başlamıştır. Tasfiye tankı ve ilk boru sevkiyatı 
Irak’a ulaşmıştır.

2021 yılı sonu itibarıyla projenin satın alma ilerlemesi %86’ya 
ulaşmıştır.

Şantiye sahasında dolgu tesviye ve kazık işleri 2021 senesinde 
tamamlanmıştır. Beton döküm işlerine başlanmıştır ve 2022 
yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. 2021 yılı 
sonu itibarıyla projenin inşaat ilerlemesi %12’ye ulaşmıştır.

Proje, Aralık 2021 sonuna kadar 761 iş günü ve kayıp zamanlı 
kaza olmadan 471.676 insan-saat çalışma ile %63 iş ilerlemesine 
ulaşmıştır.

Projenin 22 Aralık 2022’de tamamlanması planlanmıştır.

Petrol, Gaz ve Petrokimya Projeleri
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Dhi Qar 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

KONUM : Nasiriye, Irak

İŞVEREN : Irak Elektrik Bakanlığı

YÜKLENİCİ :
General Electric Global Parts & Products GmbH ve GE 
Middle East FZE Iraq Branch ve ENKA UK Construction 
Limited Konsorsiyumu

PROJE 
SÜRESİ : Faz 1: 28 ay (Mart 2019 - Haziran 2021)

Faz 2: 34 ay

KONTRAT 
TİPİ : Anahtar Teslim

KONTRAT 
DEĞERİ : 561 Milyon ABD Doları

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından, 5 Şubat 2017 tarihli sözleşme 
ile General Electric (GE) firmasına ihale edilen Dhi Qar Kombine 
Çevrim Santrali Projesi'ni gerçekleştirmek üzere, ENKA ve GE, 3 
Ocak 2017 tarihinde konsorsiyum anlaşması imzalamıştır. EPC 
sözleşmesi kapsamı; Dhi Qar Kombine Çevrim Santrali Projesi’nin 
tasarım, imalat, satın alma, taşıma, inşaat, montaj, test ve devreye 
alma işleridir. Aralık 2008’de Mega Deal Projesi kapsamında General 
Electric firması tarafından işverene satılmış olan mevcut dört adet 9E 
gaz türbini ve jeneratör seti (4X125 MW) ile yardımcı ünitelerin GE-
ENKA tarafından basit çevrim olarak montajının yapılması ve devreye 
alınması bu sözleşmenin kapsamındadır. Sonrasında buhar türbini, 
atık ısı kazanları ve ilgili diğer ekipmanlar da eklenerek kombine 
çevrime dönüştürülecektir. Santral konfigürasyonu 4x4x1 olup, 
ana yakıt olarak doğal gaz (NG), yedek yakıt olarak hafif damıtılmış 
yakıt (LDO) ve ham petrol (CO) kullanılacaktır. Sıvı yakıtlar için yakıt 
depolama ve iyileştirme tesisleri de kapsama dahildir. 

2018 yılının sonlarında finansman ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle, 
proje iki faza ayrılmıştır. Faz 1 kapsamı, 132 kV açık şalt sahasının 
(AIS) ve 400 kV gaz izoleli şalt sahasının (GIS) dahil basit çevrimin ta-
mamlanmasını ve kombine çevrim çalışmasına da hizmet edecek ka-
pasitedeki ortak yan sistemleri içermektedir. Faz 2 kapsamı, kombine 
çevrimin tamamlanmasını sağlayacak olan sistemleri içermektedir. 

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından, 5 Şubat 2017 tarihli sözleşme ile 
General Electric (GE) firmasına ihale edilen Samawa Kombine Çevrim 
Santrali Projesi'ni gerçekleştirmek üzere, ENKA ve GE, 3 Ocak 2017'de 
konsorsiyum anlaşması imzalamıştır. Sözleşme kapsamı; Samawa 
750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesi'nin tasarım, imalat, 
satın alma, taşıma, inşaat, montaj, test ve devreye alma işleridir. Aralık 
2008’de Mega Deal Projesi kapsamında; General Electric firması 
tarafından işverene satılmış olan dört adet 9E gaz türbini ve jeneratör 
seti (4X125 MW) ile yardımcı ünitelerin GE-ENKA tarafından basit 
çevrim olarak montajının yapılması ve devreye alınması sözleşmenin 
kapsamındadır. Sonrasında buhar türbini, atık ısı kazanları ve ilgili 
diğer ekipmanlar da eklenerek kombine çevrime dönüştürülecektir. 
Santral konfigürasyonu 4x4x1 olup, ana yakıt olarak doğal gaz (NG), 
yedek yakıt olarak hafif damıtılmış yakıt (LDO) ve ağır yakıt (HFO) 
kullanılacaktır. Sıvı yakıtlar için yakıt depolama ve iyileştirme tesisleri 
de kapsama dahildir. 

2018 yılının sonlarında finansman ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle, 
proje iki faza ayrılmıştır. Faz 1 kapsamı; 132 kV açık şalt sahası 
(AIS) ve 400 kV gaz izoleli şalt sahası (GIS) dahil basit çevrimin 
tamamlanmasını ve kombine çevrim çalışmasına da hizmet edecek 
kapasitedeki ortak yan sistemleri içermektedir. Faz 2 kapsamı, 
kombine çevrimin tamamlanmasını sağlayacak olan sistemleri 
içermektedir.

Samawa 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

20 yılı aşkın bir süreden sonra İngiltere'de inşa edilen ilk yeni nükleer 
enerji santrali olan HPC, bünyesindeki iki EPR reaktörü ile 3.200 
MW’lık bir nükleer enerji santralidir. Santralin nihai yatırım kararı 
2016’da verilmiş ve inşaat işleri aynı yıl içinde başlamıştır. 

GE Steam Power, HPC için günümüzde kullanılan en büyük ve en 
güçlü buhar türbini olan Arabelle ve diğer kritik ekipmanları içeren 
iki konvansiyonel güç adasını sağlamaktadır. ENKA, güç adasının 
tüm borulama sistemlerinin prefabrikasyonu ve montajı için GE ile 
sözleşme yapmıştır. 

ENKA sorumluluğunda yürütülecek olan işlerin kapsamı; Yüksek 
Basınçlı boruların montajı, Orta Basınçlı ve Düşük Basınçlı boruların 
prefabrikasyonu, teslimatı ve montajı; HDPE ve GRP boruların 
prefabrikasyonu ve montajı ile yangından korunma ekipmanı ve boru 
sistemlerinin kurulumu ve montajından oluşmaktadır. Opsiyonel 
olarak, ENKA, GE'ye devreye alma desteği ve malzeme idare hizmetleri 
de sağlayacaktır. Projenin boru spool imalatları ve boru desteklerinin 
temini, bir ENKA iştiraki olan Cimtas Boru tesislerinde yapılacak ve 
ürünler buradan şantiye sahasına sevk edilecektir. 

2021 sonu itibarıyla projede 19 kişi çalışmaktadır. Saha montajı 
safhasında yaklaşık 400 kişilik bir ekip ile çalışılması planlanmaktadır.

ARGE Uniper-ENKA Dradenau (UEJV) Ortaklığı, Hamburger 
Energiewerke GmbH ile yapılan sözleşme kapsamında, Almanya'da 
bulunan Hamburg'un liman bölgesinde inşa edilecek olan Dradenau 
Kombine Isı ve Enerji Santrali Projesi'ni üstlenmiştir. 

Projenin EPC üstlenicisi olan ARGE Uniper-ENKA Dradenau (UEJV) 
Ortaklığı, tam entegre bir ortak girişimdir. Dradenau Kombine Isı ve 
Enerji Santrali'nin planlama, mühendislik, tasarım, satın alma, üretim, 
teslimat, inşaat, montaj, devreye alma, test ve proje yönetimi gibi tüm 
teslim ve hizmetlerinden sorumludur. Proje ile Wedel'deki kömürle 
çalışan kojenerasyon tesisinin yerini, Dradenau'da inşa edilecek olan 
yeni ve iklim dostu bir Kombine Isı ve Enerji Santrali tesisinin ("KWK-
Anlage Dradenau") alması amaçlanmaktadır. 

Santralde iki kaynaktan ısı kullanılacaktır, bunlar; Dradenau'da inşa 
edilecek olan kombine ısı ve enerji santralinden gelecek olan doğal 
gaz yakıtlı santralden gelen ısı ve termal atık geri kazanımından elde 
edilen ısı. Bu kapsamda; endüstriyel atık ısısı, atık su arıtma tesisi 
işlemlerinden elde edilen atık ısı vb. gibi üçüncü taraf besleyicilerden 
gelen ısı bulunmaktadır. 

Dradenau projesinin konfigürasyonu 2x2x1 olup; 2 adet Siemens 
SGT-800 gaz türbini, 1 adet buhar türbini, 2 adet atık ısı buhar kazanı 
(HRSG) ve 1 adet buhar kazanından oluşmaktadır. Proje tamamlan-
dığında, 180 MW’lık elektrik üretimi ve 260 MW’lık ısı üretimi elde 
edilecektir.

Dradenau Kombine Isı ve Elektrik Santrali

KONUM : Hamburg, Almanya

İŞVEREN : Hamburger Energiewerke GmbH

PROJE 
SÜRESİ : Eylül 2021 – Aralık 2024

KONTRAT 
TİPİ : Mühendislik, Satın Alma ve İnşaat 

(EPC) Açık Sözleşme

KONTRAT 
DEĞERİ : 340 Milyon Euro

Hinkley Point C (HPC) Nükleer Santrali Türbin Adası - HP & IP/LP Borulama 
Prefabrikasyon ve Montaj İşleri

KONUM : Samawa, Irak

İŞVEREN : Irak Elektrik Bakanlığı

YÜKLENİCİ :
General Electric Global Parts & Products GmbH ve GE 
Middle East FZE Iraq Branch ve ENKA UK Construction 
Limited Konsorsiyumu

PROJE 
SÜRESİ : Faz 1: 28 ay (Mart 2019 - Haziran 2021)

Faz 2: 34 ay

KONTRAT 
TİPİ : Anahtar Teslim

KONTRAT 
DEĞERİ : 562 Milyon ABD Doları

KONUM : Bridgwater, Somerset, İngiltere

İŞVEREN : GE Steam Power Ltd.

PROJE 
SÜRESİ : Eylül 2021 - Şubat 2026

KONTRAT 
TİPİ : Götürü Usulü

Elektrik Santrali Projeleri
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Kazan 250 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali
ENKA ve Siemens, Nizhnekamskneftekhim’in 18 Aralık 2017 tarihli 
sözleşme ile ihale ettiği Nizhnekamsk Kombine Çevrim Elektrik 
Santrali işlerinin taahhüdünü almak üzere, 12 Ocak 2017 tarihinde 
konsorsiyum anlaşması imzalamıştır. 

Proje, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde 
bulunan Nizhnekamsk şehrinin güneydoğusunda, Kama Nehri’nin 
batı yakasındaki endüstriyel bölgede yer almaktadır. 

Proje sözleşmesi mühendislik, imalat, sahaya taşıma, inşaat, 
boyama, montaj, devreye alma, hizmete alınma ve test işlemlerini 
kapsamaktadır. 

Santralin konfigürasyonu; 2 gaz türbini, 1 buhar türbini ve 2 adet 
atik ısı buhar kazanından (HRSG) oluşmaktadır. Santralin ana 
yakıtı doğal gaz olup, bununla birlikte Nizhnekamskneftekhim 
üretim proseslerinin bir yan ürünü olan gaz türevleri de (sentetik 
gaz) yakıt olarak kullanılacaktır. 

2021 yıl sonu itibarıyla mühendislik, satın alma ve inşaat 
işleri tamamlanmıştır. Ayrıca, devreye alma işlerinin %95’i 
tamamlanmıştır. 31 Aralık 2021 itibarıyla, projede toplam 182 kişi 
çalışmaktadır. Kayıp zamanlı kaza olmadan çalışılan süre 1.421 
gün ve 9.308.725 insan-saattir.

ENKA, 2 Temmuz 2020 tarihinde Tatenergo firması ile imzaladığı 
sözleşme kapsamında, Rusya Federasyonu’ndaki Tataristan 
Cumhuriyeti’nin Zainsk şehrinde bulunan 850 MW’lık Zainskaya 
Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesini üstlenmiştir. 

ENKA, sözleşme kapsamında mühendislik, satın alma, inşaat ve 
devreye alma (EPCC) işlerini gerçekleştirecektir. 

Zainskaya Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesinin 
konfigürasyonu 1x1x1 olup; 1 adet GE 9HA.02 gaz türbini, 1 
adet GE D650 buhar türbini ve 1 adet 3 basınçlı atık ısı buhar 
kazanından (HRSG) oluşmaktadır. Proje tamamlandığında, yakıt 
olarak doğal gaz kullanacak olan santral, Rusya Federasyonu’nun 
en verimli enerji santrali olacak ve 850 MW’lık bir üretim elde 
edilecektir. 

16 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, temel tasarım dokümantasyon 
paketi Rusya Federasyonu Devlet Ekspertizi tarafından 
onaylanmış olup, eş zamanlı olarak inşaat izni alınmıştır. Satın 
alma taleplerine yönelik mühendislik çalışmalarının tamamlanma 
oranı %16 olup, detay tasarım çalışmalarının oranı %40’tır. 

31 Aralık 2021 itibarıyla, projede toplam 343 kişi çalışmaktadır. 
Kayıp zamanlı kaza olmadan çalışılan süre 548 gün ve 600.442 
insan-saattir.

Zainskaya 850 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

ENKA ve Siemens, SIBUR Holding bünyesinde bulunan PJSC 
Kazanorgsintez için Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan 
Cumhuriyeti’nin Kazan şehrinde 250 MW kurulu güce sahip olacak 
kombine çevrim elektrik santralinin inşası için bir konsorsiyum 
oluşturmuştur.

2 Ekim 2019 tarihinde Siemens ve işveren arasında; bir adet SGT5-
2000E gaz türbini, bir adet SST-600 buhar türbini, bir adet atık ısı 
kazanı ve tüm yardımcı sistemlerin tedarik, montaj ve devreye 
alınması için ana sözleşme imzalanmıştır. 

“İş Birliği Anlaşması” çerçevesinde ENKA, projenin mühendislik, 
satın alma, kurulum ve devreye alma (EPCC) süreçlerini gerçek-
leştirecektir. Siemens ise, gaz türbini ile buhar türbini tedariğini 
sağlayacak ve şalt sahasının yanı sıra yüksek gerilim hatlarının 
inşasını da gerçekleştirecektir. Santralin ana yakıtı doğal gaz olup, 
bununla birlikte Kazanorgsintez üretim proseslerinin bir yan ürünü 
olan gaz türevleri de (sentetik gaz) yakıt olarak kullanılacaktır. 

Proje, 4 farklı bölümden oluşmaktadır;

• Kombine çevrim gaz türbini, ana inşaat sahası,

• Doğrusal tesis, kamu hizmeti ve gaz boru hatları (uzunlukları 3,5 
km'ye yakın 5 ayrı boru hattı), 

• İşverenin tesisi içerisinde bulunan gaz karışım istasyonu ve 2 adet 
gaz hattı, 

• Elektrik dağıtım ve şebekeye bağlanma işleri (Siemens iş 
kapsamındadır).

31 Aralık 2021 itibarıyla, projenin tasarım, satın alma ve inşaat 
işleri dahil genel ilerleme oranı %41 iken, projede inşaat işlerinin 
ilerlemesi %30’a ulaşmıştır. Proje faaliyetlerinde başlıca ilerleme 
kalemleri aşağıdaki gibidir:

• Satın alma mühendislik işlerinin %93’ü tamamlanmıştır. Eş zamanlı 
devam eden detay tasarım işlerinin %84’ü tamamlanmıştır.

• Alt yapı-üst yapı inşaat işleri ilerlemesi %80 seviyesindedir ve 
16.600 m³ beton dökümü, 127.000 m³ kazı, 95.000 m³ geri dolgu 
işlerini içeren ana aktiviteler tamamlanmıştır.

• Mimari işlerin ilerlemesi %19 seviyesindedir.

• Yapısal çelik ve kaplama işleri ilerlemesi %57 seviyesinde olup 
2.900 tonluk çelik işi tamamlanmıştır.

• Gaz türbini, buhar türbini, ısı geri kazanımlı buhar jeneratörü, doğal 
soğutma kulesi mekanik işlerinin dahil olduğu mekanik işlerin 
ilerlemesi %20 seviyesindedir.

• Ana tesisin dışında kalan gaz karıştırma istasyonu ve doğrusal boru 
tesislerindeki işler %16 seviyesindedir.

31 Aralık 2021 itibarıyla, 2.230.000 insan-saat kazasız çalışma 
saatine ulaşılmıştır ve projede 712 personel çalışmaktadır.

Elektrik santralinin, Mart 2023 tarihinde faaliyete geçmesi 
planlanmaktadır.

KONUM : Kazan, Tataristan, Rusya 
Federasyonu

İŞVEREN : Kazanorgsintez 

PROJE 
SÜRESİ : Ekim 2019 - Mart 2023

KONTRAT 
TİPİ : Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ : 245 Milyon Euro

Nizhnekamsk 495 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

KONUM : Nizhnekamsk, Tataristan, Rusya 
Federasyonu

İŞVEREN : Nizhnekamskneftekhim (TAIF Grubu Üyesi)

PROJE 
SÜRESİ : Aralık 2017 - Haziran 2022

KONTRAT 
TİPİ : Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ : 349 Milyon Euro

KONUM : Zainsk, Tataristan, Rusya Federasyonu

İŞVEREN : Joint Stock Company “Tatenergo”

PROJE 
SÜRESİ : Temmuz 2020 - Aralık 2023

KONTRAT 
TİPİ : Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ : 25,6 Milyar Ruble

Elektrik Santrali Projeleri
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Morava Koridor Otoyolu 
Projesi, Pojate - Preljina, 

Sırbistan

Nassau Kruvaziyer Limanı 
Projesi, Prince George 

Wharf, Bahamalar

Um Kasr Çok Amaçlı 
Terminal, Konteyner Sahası, 

5. Bölge Rıhtım Duvarı ve 
Deniz İşleri, Irak

Nizhnekamsk 495 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali
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Misurata 650 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali

Sözleşme, Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) ile Siemens - ENKA 
arasında imzalanmıştır. Sözleşme 7 Aralık 2017'de imzalanmış olup, 
güvenlik önlemleri nedeniyle projenin başlangıcı Mayıs 2021'de 
gerçekleşmiştir. Halihazırda şantiyede inşaat faaliyetleri devam 
etmektedir. 

Santral, anahtar teslimi olarak inşa edilmekte olup, konsorsiyumun 
iş kapsamı santralin işletme faaliyetlerinin EPC sözleşme şartlarına 
uygun olarak her koşulda güvenli ve güvenilir bir şekilde işletilmesi 
için mühendislik, satın alma, inşaat & montaj ve devreye alma işlerini 
içermektedir. 

Proje, 4 set SGT5-PAC 2000E Siemens gaz türbini ve türbin jeneratörü 
(CTG) ünitesi için bir güç adası konfigürasyonuna dayanmaktadır. 
Gaz türbinleri çift yakıtlı tiptir. Ana yakıt olarak Hafif Damıtılmış Petrol 
(LDO) ve yedek yakıt olarak doğal gazın kullanılması planlanmaktadır. 

Proje faaliyetlerinin tamamlanma oranları aşağıdaki gibidir:

 ▸ Mühendislik - %98
 ▸ Satın alma - %98 
 ▸ İnşaat ve montaj işleri - %55

Genel tamamlanma oranı 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla %81 
olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2021 itibarıyla projede 944 kişi 
çalışmaktadır. Toplam 50 gün sayısına ve 440.000 insan-saat kazasız 
çalışma saatine ulaşılmıştır.

Tripoli West 671 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali

Sözleşme, Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) ile Siemens – ENKA 
konsorsiyumu arasında imzalanmıştır. Sözleşme 7 Aralık 2017'de 
imzalanmış olup, güvenlik önlemleri nedeniyle projenin başlangıcı 
Haziran 2021'de gerçekleşmiştir. Halihazırda inşaat faaliyetleri 
devam etmektedir. 

Santral, anahtar teslimi olarak inşa edilmekte olup, konsorsiyumun 
iş kapsamı santralin işletme faaliyetlerinin sözleşme şartlarına uy-
gun olarak her koşulda güvenli ve güvenilir bir şekilde işletilmesi için 
mühendislik, satın alma, inşaat ve montaj ile devreye alma işlerini 
içermektedir. 

Proje, 2 set Siemens SGT5-PAC 4000F gaz türbini ve türbin jeneratö-
rü (GTG) ünitesi için bir güç adası konfigürasyonuna dayanmaktadır. 
Gaz türbinleri, iki (2) tür yakıtı ateşlemek için çift yakıtlı motorlardır. 
Ana yakıt, Doğal Gaz (NG) ve yedek yakıt Hafif Damıtılmış Petrol 
(LDO) olacaktır. 

Proje faaliyetlerinin tamamlanma oranları aşağıdaki gibidir: 

 ▸Mühendislik - %98

 ▸ Satın alma - %97 

 ▸ İnşaat ve montaj işleri - %47

Genel tamamlanma yüzdesi, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla %77 ola-
rak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2021 itibarıyla projede 1.014 kişi çalış-
maktadır. Toplam 194 gün sayısına ve 1.200.000 insan-saat kazasız 
çalışma saatine ulaşılmıştır.

KONUM : Misurata, Libya

İŞVEREN :
Libya Genel Elektrik Şirketi 
(GECOL)

PROJE 
SÜRESİ : Haziran 2021 - Ekim 2022

KONTRAT 
TİPİ : Götürü Usulü Anahtar Teslimi

KONTRAT 
DEĞERİ : 309 Milyon Euro

KONUM : Trablus, Libya

İŞVEREN :
Libya Genel Elektrik Şirketi 
(GECOL)

PROJE 
SÜRESİ : Mayıs 2021 - Ağustos 2022

KONTRAT 
TİPİ : Götürü Usulü Anahtar Teslimi

KONTRAT 
DEĞERİ : 381 Milyon Euro
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Morava Koridoru Otoyol Projesi
Bahamalar yönetimi, ülkedeki kruvaziyer turizmini artırmanın bir yolu 
olarak Prince George Wharf üzerindeki kruvaziyer limanını geliştirme 
kararı almıştır. Nassau Kruvaziyer Limanı Projesi, Nassau'yu dünyanın 
en büyük kıyılarından biri haline getiriyor. Proje, Nassau Limanı'nın 
yeniden geliştirilmesini içermektedir. Proje ayrıca yeni terminal 
binasının yapımını, etkinlik ve eğlence alanının oluşturulmasını, yeni 
ve gelişen Bahamalı markalar için perakende tesislerine yapılan 
yatırımları, yeni yiyecek ve içecek tesislerinin tasarımı ve inşaatını 
içermektedir.

ENKA, Nassau Kruvaziyer Limanı Projesi'nin Deniz İşleri Sözleşmesi'ni 
Haziran 2020’de, Üst Yapı İşleri Sözleşmesi'ni ise Mayıs 2021’de 
imzalamıştır. 

Deniz İşleri ve Üst Yapı sözleşmeleri mühendislik, satın alma ve inşaat 
işleri (EPC) kapsamında; mevcut kruvaziyer iskelesinin genişletilmesi, 
combi-wall sistemi ile çakım yapılarak Prince George Wharf Rıhtımı'nı 
yenilenmesi, tur botları ve yatlar için 2 yeni liman inşa edilmesi, 
deniz zemininde tarama yapılması, dolgu yapılarak liman sahasının 
genişletilmesi, mevcut tüm iskele ve bağlantı yapılarının yüzey ve 
aksesuarlarının yenilenmesi veya tamir, inşaat, mekanik, elektrik ve 
mimari işleri bulunmaktadır. 

Aralık 2021 sonu itibarıyla, yaklaşık olarak Deniz işlerinde %89, Üst 
Yapı işlerinde %12 ilerleme kaydedilmiştir. Projede kayıp zamanlı 
kazasız 700.000 insan-saat çalışma süresine ulaşılmıştır.

Um Kasr Limanı, Basra’nın yaklaşık 5,2 km güneyinde olup, Irak’ın 
şimdiye kadarki en derin ve en büyük deniz limanı olma özelliğini 
taşımaktadır. Limanın Kuveyt sınırı ile Güney, Basra ile Kuzey-Batı 
arasındaki kara yolu bağlantılarının yanı sıra; Kuzey-Batı ile Basra’ya 
bağlanan demir yolu ana hattı bulunmaktadır. Proje sahası, limanın 
kuzey ucunda yer almaktadır. 

ENKA, Aloreen şirketi ile sözleşmeyi 7 Mayıs 2018 tarihinde imzala-
mıştır. ENKA’nın bu sözleşme kapsamındaki sorumlulukları arasında 
mühendislik, satın alma ve inşaat işleri yer almaktadır. 

Projenin Kısım-1 işleri tamamlanarak, 1 Aralık 2020 itibarıyla geçici 
kabul sertifikası yayınlanmış ve garanti süreci başlamıştır. Kısım-1 
işleri kapsamında havza sonuna bloklu rıhtım yapılmıştır. Bu tip 
bloklu rıhtım işi Irak’ta bir ilk olmakla birlikte ENKA olarak bu projenin 
bir parçası olmak gurur vericidir. 

Nisan 2021 itibarıyla, projenin Kısım-2 işlerini oluşturan konteyner 
vinci kara tarafı ayağının oturacağı kısımda, fore kazık ve kiriş imalat-
ları tamamlanmış olup, 10 Nisan 2021 tarihinde Kısım-2 geçici kabul 
sertifikası alınmıştır ve garanti süreci başlamıştır. 

2021 yılının Mayıs sonu itibarıyla, proje 1.070 günde tamamlanmış 
olup, toplamda 2.822.599 insan-saat harcanmıştır. Ayrıca, 565.044 
insan-saat kayıp iş günlü kaza olmaksızın tamamlanmıştır.

Um Kasr Çok Amaçlı Terminal, Konteyner Sahası, 
5. Bölge Rıhtım Duvarı ve Deniz İşleri

ENKA, ortak girişim partneri Bechtel ile birlikte Sırbistan Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından, Aralık 2019 tarihinde, Orta Sırbistan’ı 10 ve 11 
numaralı Pan-Avrupa Koridorları ile bağlayacak 112 km’lik Morava 
Koridor Otoyolu Projesi'nin tasarım ve inşaat işlerini üstlenmek üzere 
seçilmiştir. 

Morava Koridoru Otoyol Projesi; Pojate ve A1’den başlayan 
(Orta Sırbistan’daki Kuzey-Güney otoyolu), Kruševac’tan geçerek 
(Yugoslavya’nın eski sanayi merkezi) Čačak’ın kuzeyinde bulunan 
Preljina’ya kadar uzanan, 112 km’lik bölünmüş yollu bir otoyol projesidir. 
Proje, Batı Morava Nehri vadisinde Doğu-Batı istikametinde uzanacak 
olup, sanayi kentleri Kruševac, Kraljevo ve Cacak’a yeni ekonomik 
koridorların ve Bosna, Karadağ ve Kuzey Makedonya ile uluslararası 
bağlantıların sağlayıcısı olarak görülmektedir. 

İmzalanmış kontratın hüküm ve koşullarına göre, otoyolun inşasına 
2020 yılı içerisinde başlanmıştır ve her bir kısmı 2,5 yıldan az bir sürede 
olacak şekilde, toplam 4 yıllık bir inşaat süresi içinde tamamlanacaktır. 
Bölgedeki erişilebilirliğin geliştirilmesi ve bir Dijital Koridor sağlanması 
adına otoyol güzergahı boyunca uzanan kapsamlı bir telekomünikasyon 
ağı planlanmaktadır. 

Proje dahilinde 11 yeni kavşak, kara yollarını, demir yollarını ve 
Morava Nehri’ni rota boyunca kesen çok sayıda yapı, Batı Morava 
Nehri’nin geniş taşkın yatağı sebebiyle önemli miktarda taşkın koruma 
önlemleri, nehir yatağı ve oyulma koruma yapıları, bentler ve yeni bir 
nehir yatağının inşası gerçekleşecektir. Ayrıca, proje kapsamında 78 
köprü, 26 üst geçit, 12 alt geçit, 45 milyon m3’den fazla kazı işi, 27 
milyon m3’ün üzerinde toprak dolgusu, 843.000 m3 beton, 1,8 milyon 
m3 alt temel, 1,2 milyon ton asfalt ve 478 km uzunluğunda korkuluk 
bulunmaktadır. 

2021 yılında; ana güzergahta kazı ve dolgu çalışmaları, köprü, üst 
geçit, alt geçit ve menfez inşaatları, ariyet ocaklarında çalışmalar 
devam etmiştir. Beton ve agrega üretim tesisleri kurulmuş ve üretime 
başlanmıştır. Sektör 1'deki şantiye çalışmaları yoğun bir şekilde 
ilerlemektedir. Sektör 3'teki çalışmalar da hızlanmış olup, Adrani'de, 
ağırlıklı olarak Sektör 3'e hizmet edecek, ikinci kampın inşaatı ve diğer 
taşınma faaliyetleri devam etmektedir. Sektör 1’de toprak işlerinin 
çoğu tamamlanmış olup Drenaj ve Bitirme ekiplerine teslim edilmiştir. 
Sektör 1 ve 3'te kamu elektrik mekanik hatların yer değiştirme işleri 
devam etmektedir. Sektör 2’de ana inşaat aktiviteleri 2022’nin ilk 
çeyreğinde başlayacaktır. Tüm sektörler için ana geoteknik etüt 
çalışmaları tamamlanmış olup, projenin tasarımı devam etmektedir. 
Taş ocaklarının sağlanması ve alt temel ve asfalt agregalarının 
üretilmesinin ardından asfaltlama çalışmalarına başlanacaktır. 

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) raporu çalışmaları 
tamamlanmış olup, proje için Kredi Finansmanı kullanıma sunulmuştur. 
Birleşik Krallık kuruluşu UK Export Finance (UKEF) garantili 430 milyon 
Euro tutarındaki kredi Ekim 2021’de temin edilmiştir ve Multilateral 
Investment Guarantee Agency (MIGA) garantili 400 milyon Euro 
tutarında kredinin ise Şubat 2022'de alınması beklenmektedir. 

Aralık 2021 itibarıyla, inşaat işleri %30 tamamlanmış olup, projede ta-
şeronlar dahil personel sayısı 2.750'ye ulaşmıştır ve kayıp zamanlı kaza 
olmadan 2 milyon insan-saatin üzerinde çalışma gerçekleştirmiştir.

Nassau Kruvaziyer Limanı Projesi, Prince George Wharf

KONUM : Pojate – Preljina, Sırbistan

İŞVEREN :
Sırbistan Cumhuriyeti 
İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı

PROJE 
SÜRESİ : Aralık 2019 - Aralık 2023

KONTRAT TİPİ : Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ : 943 Milyon Euro

KONUM : Nassau, Bahamalar

İŞVEREN : Nassau Cruise Port Ltd.

PROJE 
SÜRESİ :

Deniz işleri: 
Kasım 2020 - Temmuz 2022
Üst yapı işleri: 
Mayıs 2021 - Nisan 2023

KONTRAT TİPİ : Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ : 215 Milyon ABD Doları

KONUM : Um Kasr, Basra, Irak

İŞVEREN : Aloreen Company for
Investment Ltd.

PROJE 
SÜRESİ : Aralık 2018 - Mayıs 2021

KONTRAT TİPİ : Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ : 82 Milyon ABD Doları

Altyapı Projeleri



ENKA, Rusya Federasyonu’nda bulunan Krasnoyarsk Krayı’nın Krasnoyarsk şehrindeki 
Krasnoyarsk Spor ve Dinlenme Tesisi Projesi için Aralık 2019’da sözleşme imzalamıştır. 

2021 yılı sonu itibarıyla projenin tamamlanma oranı %85’e ulaşmıştır. Projede çalışan sayısı 
599 olup, 1.526.712 insan-saat kayıp günlü kaza olmadan tamamlanmıştır. 

Projede mobilizasyon işlerinde (A aşaması) %100 ilerleme sağlanmış olup; Helipad işleri (B 
aşaması), ekspertiz onaylı Study-P projelerinin ve keza uygulama projelerinin işveren tarafın-
dan sunulması beklenmektedir. 

Anti-Drone işleri (D aşaması) nihai uygulama projelerinin işveren tarafından işveren tarafından 
onaylanması beklenmektedir. 

İnşaat işlerinde (C aşaması) %95 ilerleme sağlanmış olup, servis yolları yapımı (E aşaması) 
işlerinde ise %75 ilerleme kaydedilmiştir. 

KONUM : Divnogorsk, Krasnoyarsk, 
Rusya Federasyonu

İŞVEREN : RN-VANKOR

PROJE 
SÜRESİ : Aralık 2019 - Temmuz 2023

KONTRAT TİPİ : Götürü Usulü & Birim Fiyat

KONTRAT 
DEĞERİ : 104 Milyon Euro
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ENKA, Caddell Construction ile özel pro-
jelerin inşası için danışmanlık ve proje 
hizmetleri sağlamak üzere bir anlaşmaya 
sahiptir. ENKA ve Caddell iş birliği ile, 2003 
yılında, İstanbul İstinye'deki ABD Kon-
solosluk yerleşkesi inşaatının başarıyla 
tamamlaması neticesinde bu anlaşmaya 
varılmıştır.

Bu kapsamda, özel projeler arasında yer 
alan; Kamerun projesinin 2005 yılında 
tamamlanmasının ardından, Gine, Mali 
ve Sierra Leone projeleri 2006 yılında, 
Cezayir ve Nepal projeleri 2007 yılında, 
Saraybosna projesi 2010 yılında, Cibuti 
projesi 2011 yılında, Burundi projesi 
2012 yılında, Ekvator Ginesi projesi 2013 
yılında, Dominik Cumhuriyeti projesi 
2014 yılında, Cibuti Kamp Lemonnier, 
Moritanya, Hollanda ve Rusya projeleri 
2017 yılında ve Afganistan projesi 2019 
yılında tamamlanmıştır. 

Yine aynı kapsamda yapılmak üzere özel 
projelere; 2016 yılında Asya'da 3 proje, 
2017 yılında Güney Amerika'da 1 proje, 
Kuzey Amerika'da 1 proje, Avrupa' da 1 
proje ve Afrika'da 1 proje, 2018 yılında 
Kuzey Amerika’da 1 proje ve 2021 yılında 
Avrupa’da 1 proje ve Asya’da 1 proje 
eklenmiştir. Devam eden işler ile birlikte, 

11 özel bina projesinin toplam kontrat 
değeri yaklaşık 2,5 milyar ABD Doları’dır.

Bir Orta Asya projesinde tasarım işleri, 
betonarme işleri ile bina içi uygulamalar, 
tüm binalarda tamamlanmıştır. Devreye 
alma, peyzaj ve teslim çalışmalarına 
devam edilmektedir. 

Bir başka Orta Asya projesinde ise dizayn 
işlerine başlanmış olup, projenin 2026 yılı 
içerisinde tamamlanması planlanmakta-
dır.

Diğer bir Asya projesinde, tasarım ve 
betonarme işleri tamamlanmıştır. Devreye 
alma, peyzaj ve teslim çalışmaları 
devam etmektedir. Bu projenin Faz 1 
kısmının Şubat 2022’de tamamlanması 
planlanmaktadır. Faz 1 bitiminin 
hemen ardından projenin Faz 2 kısmı 
başlayacaktır.

Bunların haricinde, Asya'daki 2 proje ve 
Güney Amerika'daki 1 projede betonarme, 
mekanik, elektrik ve mimari işler devam 
etmektedir. Asya’daki bu projelerden 
birinin Aralık 2021’de, diğerinin ise 
Ağustos 2022’de teslimi planlanmaktadır. 
Güney Amerika’daki 1 projenin ise, Şubat 
2023’te teslim edilmesi planlanmaktadır.

Avrupa'da bulunan bir proje, Mayıs 
2018'de başlamıştır. Betonarme ve bina içi 
işler devam etmektedir. Bu projenin Mart 
2024’de tamamlanması planlanmaktadır. 
Avrupa’daki diğer bir projede ise mobili-
zasyon ve malzeme satın alma süreçleri 
başlamıştır. Projenin 2025 yılı içerisinde 
tamamlanması planlanmaktadır.

Kuzey Amerika’da bulunan bir proje, Şubat 
2018'de başlamıştır. Projede betonarme 
ve bina içi işler devam etmektedir. Bu 
projenin Temmuz 2023’te tamamlanması 
planlanmaktadır. Yine Kuzey Amerika’da 
bulunan bir diğeri ise, 2019 Mayıs ayında 
başlamıştır. Betonarme işleri ve bina 
içi uygulamalar devam etmektedir. Bu 
projenin Mayıs 2023’te tamamlanması 
planlanmaktadır.

Afrika'daki proje, 2018 Ocak ayında 
başlamıştır. Betonarme ve bina içi işleri 
devam etmektedir. Bu projenin Ekim 
2022’de tamamlanması planlanmaktadır.

Özel ProjelerKrasnoyarsk Spor ve Dinlenme Tesisi

Yandex Genel Merkezi
ENKA, küresel teknoloji lideri Yandex’in, Rusya’nın Moskova, 
Gagarinsky Bölgesi'nde yapılacak inovatif yeni Genel Merkez 
Binası’nın mühendislik ve inşaat işleri için 13 Aralık 2021 
tarihinde bir sözleşme imzalamıştır. 

ENKA’nın Yandex Genel Merkezi Projesi, Moskova Nehri’nin ya-
kınında ve şehrin önde gelen araştırma kurumlarına ve şirketin 
ilk ofisine kısa bir mesafede yer alacaktır. Toplam üst yapı alanı 
yaklaşık 162.000 m2 olan genel merkez binası, Yandex perso-
nelinin sürdürülebilir çalışma ve geliştirme alanlarına sahip ola-
bilmesi için gerekli alt yapıya sahip olacaktır. 

Genel merkez binasının üst yapısı, en yükseği 75 metre olan üç 
tane kanat ve şeffaf çatılı bir ortak alandan oluşan kompleks 
bir yapı olacaktır. Binanın cephesinde hafif metal panellerden 
oluşan bir kaplama sistemi kullanılacaktır. Bina, bir tarafta bu-
lunan geniş, açık plaza ve yeşil alanları diğer tarafta yer alan 
komşu sokaklar ile birleştirecek olan zemin katı ortaya çıkar-
mak amacı ile yükseltilecektir. Halka açık olacak bu alanda, 
1990’ların başından bu yana şirketin kültürel ve teknolojik geli-
şimini tanıtan Yandex Müzesi ile birlikte restoranlar ve kafeler 
de yer alacaktır. 

ENKA, LOD-500 seviyesinde çalışma dokümantasyonunun 
hazırlanmasından ve tüm inşaat ve montaj işlerinden sorumlu 
olacaktır.

KONUM : Moskova, Rusya

İŞVEREN : Yandex LLC

PROJE 
SÜRESİ : Aralık 2021 - 2024 2. Çeyrek 

KONTRAT 
TİPİ : Uygulama Projesi ve Genel Müteahhitlik 

Sözleşmesi 

KONTRAT 
DEĞERİ : 500 Milyon Euro

Bina Projeleri
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KONUM : St. Petersburg, Rusya 
Federasyonu

İŞVEREN :
LLC MMC SOGAZ Medical 
Technologies / Limited Liability 
Company "Constructiv'

PROJE 
SÜRESİ :

Faz 1: Ekim 2019 - Haziran 2020
Faz 2: Ekim 2020 - Temmuz 2021
Faz 3: Mayıs 2021 - Nisan 2023

KONTRAT TİPİ :
Faz 1: Götürü Usulü
Faz 2: Birim Fiyatlı
Faz 3: Götürü Usulü

TAIF İş Merkezi Yüksek Teknolojili Çok Fonksiyonlu Tıp Kompleksi (HMMC)

TAIF İş Merkezi, Rusya Federasyonu’nda, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'ın 
kalbinde yer almaktadır. Proje, Kazanka Nehri, tarihi Kazan Kremlin ve Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı gibi diğer birçok ana hükümet binasına yakın konumda bulunan 47.837 m²'lik bir 
alanı kapsamaktadır. 

Yüksek mimari standartlarda tamamlanmış olan binada 20.996 m² ofis alanı ve 23.092 
m² otopark alanı bulunmaktadır. Bina, estetik açıdan hoş bir cam cephe ile kaplanmış 
ve yüksekliği 33,5 m'ye ulaşan sekiz kat ile yer altında 15 m derinliğe erişen dört kata 
sahiptir. 

Projenin sözleşmesi Nisan 2017'de imzalanmış olup, Ağustos 2021 itibarıyla tamamlan-
mıştır. Proje süresince, kayıp zamanlı kazasız, 6.340.519 insan-saat çalışma süresine 
ulaşılmıştır.

Yüksek Teknolojili Çok Fonksiyonlu Tıp Kompleksi 112.000 m² alana kurulu ana hastane 
binası, 15.000 m² alana kurulu onkoloji binası, 22.000 m² alana kurulu yeraltı otoparkından 
oluşur ve dizel yakıt deposu, kolektör ve tüm binaların birbirine bağlanmasını sağlayan 
galeriler ve dizayn projelendirme sorumlulukları da işin kapsamına dahildir. 

Kompleks, birinci sınıf bir modern teşhis ve tıbbi donanım yelpazesine sahip olacaktır. 
Kendi ambulans istasyonu, polikliniği, kaza ve acil durum birimi, travma merkezi ve has-
tane kompleksini içerecektir.

Yüksek Teknolojili Çok Fonksiyonlu Medikal Kompleks içinde; ameliyathaneler, yoğun 
bakım birimleri, VIP odaları, diğer hastanelere de hizmet verecek kendi laboratuvarı, 
çocuk polikliniği, MRI cihazı odası, tomografi cihazı odaları, X ışınlı röntgen odaları ve 
tüm dünyada sadece birkaç tıbbi binada bulunan proton terapisi odası yer almaktadır. 

Yeraltı otoparkı, Çok Fonksiyonlu Medikal Kompleks (MMC) binası, onkoloji binası ve 
kolektöre ait inşaat ve yapı işlerinin yanı sıra; MMC binası ve yeraltı otoparkının mimari, 
mekanik, elektrik ve cephe işlerine de yeni başlanmıştır. 

Onkoloji binasının mekanik işlerine de başlanmış olup, yeraltı otoparkının yapı işleri (be-
tonarme çalışmaları) 2021 yılında tamamlanmıştır. 

15 Ekim - 15 Mayıs arası olan dönemde, mimari çalışmaların sürekliliği için yaklaşık 
35.000 m²’lik MMC bina alanına geçici ısıtma sistemi kurulmuş ve alan kapatılmıştır.

Mevcut yapının yakınındaki bazı alanlarda derin kazı yapılması gerekmektedir. Bu 
alanlarda Berliner duvarı yöntemi kullanılmaktadır ve duvarın toplam uzunluğu 400 m’dir.

HMMC Projesi, şu anda 10 farklı ülkeden 2.008 personel ve toplam 266 iş makinesi ile 
devam etmektedir.

Faz-3 döneminde kayıp zamanlı kaza hariç çalışılan süre 600.000 insan-saattir. Faz-3 
çalışmaları, Mayıs 2021’de başlamış ve toplam işin %16’sı kadar ilerleme kaydedilmiştir.

İnşaat işlerinin Aralık 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Sonrasında 
test ve hizmete sokma çalışmaları tamamlanacak ve proje Nisan 2023 sonunda 
tamamıyla işverene teslim edilecektir.

KONUM : Kazan, Tataristan, 
Rusya Federasyonu

İŞVEREN : OAO TAIF

PROJE 
SÜRESİ : Nisan 2017 - Ağustos 2021

KONTRAT TİPİ : Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ : 163 Milyon ABD Doları

Bina Projeleri
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ENERJİ
ÜRETİMİ

ENERJİ ÜRETİMİ

Gebze Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Adapazarı Elektrik Üretim Ltd. Şti.

İzmir Elektrik Üretim Ltd. Şti.

ENKA İzmir Enerji Santrali, Türkiye
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Türkiye Elektrik A.Ş. (TEAŞ) Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1997 yılında düzenlenen ihale 
sonucunda %40 oranında ENKA ve %60 oranında InterGen katılı-
mıyla kurulan InterGen-ENKA ortaklığı, Yap-İşlet modeli ile toplam 
3.830 MW kurulu güç kapasiteli Gebze, Adapazarı ve İzmir doğal 
gaz kombine çevrim santrallerinin kurulması ve işletilmesi hakkını 
kazanmıştır. 

Gebze, Adapazarı ve İzmir doğal gaz kombine çevrim elektrik 
santrallerinin anahtar teslimi inşası, ENKA’nın %50 payının olduğu 
Bechtel-ENKA Müşterek Teşebbüs Ortaklığı’na (BEJV) verilmiştir. 
2000 yılında başlanan projelerden Gebze ve Adapazarı santralleri 
2002 yılında, İzmir santrali ise 2003 yılında devreye alınmıştır.

Santrallerin devreye girmesiyle ENKA, ortağı InterGen ile birlikte 
Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi konumuna gel-
miştir.

İşletme dönemine geçildiğinde ENKA, ortağı InterGen’in sahip 
olduğu hisseleri satın alarak enerji üretim şirketlerinin tamamına 
sahip olmuştur. ENKA santralleri 16 yıl süren Yap-İşlet döneminde 
yaklaşık 450 milyar kW-saat elektrik enerjisi üretmiştir. Yap-İşlet 
döneminin bitimi ile Elektrik Satış Anlaşmaları ve Doğal Gaz Satış 
Sözleşmeleri sona ermiştir.

ENKA santralleri, Yap-İşlet dönemi sonrasında elektrik piyasasın-
da faaliyet göstermek üzere üretim lisansı almış ve bu kapsamda 
faaliyetlerine başlamıştır. 

Gebze Elektrik Üretim Ltd. Şti.
Adapazarı Elektrik Üretim Ltd. Şti.
İzmir Elektrik Üretim Ltd. Şti.

ENKA santralleri tarafından 2021 yılında 
yaklaşık 10,5 milyar kW saat elektrik 
enerjisi üretilmiştir. Yıllık 32 milyar 
kW saatlik üretim kapasitesi ile ENKA 
santralleri, Türkiye’nin toplam enerji 
tüketiminin %10’unu karşılayabilecek 
potansiyeldedir.

İşletme döneminde santrallerimizde muh-
telif altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirilmiş 
ve son teknoloji ürünü olan “Advanced Gas 
Path ve DLN2.6 + Upgrade” yatırımı yapıl-
mıştır. Sektöre öncülük eden bu teknoloji 
yatırımı ile ENKA, santrallerinin perfor-
mansını iyileştirmiş, emisyon değerlerini 
azaltmış ve işletme esnekliği ve güvenilirli-
ğini geliştirmiştir.

ENKA santrallerinin her biri, ISO 45001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre, ISO 
27001 Bilgi Güvenliği, ISO 9001 Kalite ve 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Bel-
gelerine sahiptir. Yönetim sistemi belgele-
ri ile ilgili gerekli denetimler düzenli olarak 
yapılmaktadır.

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu 
(EPDK) tarafından, ENKA Enerji Ticaret 
A.Ş. adına elektrik tedarik lisansı ve doğal 
gaz ithalat (spot piyasa) lisansı düzen-
lenmiştir. Söz konusu lisanslar ile ENKA 
Enerji, elektrik ve doğal gaz piyasalarında 
toptan/perakende satış faaliyetlerinde bu-
lunabilecektir.

Gebze : 1.540 MW

Adapazarı : 770 MW

İzmir : 1.520 MW

Toplam : 3.830 MW
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GAYRİMENKUL

GAYRİMENKUL

ENKA TC

City Center Investment B.V.

ENKA Invest

LLC Mosenka

LLC Moskva Krasnye Holmy

LLC Otel Moskva - Krasnye Holmy, 
Swissotel Krasnye Holmy

LLC ENKA Flex Office

Naberezhnaya Kulesi, Rusya
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ENKA TC

www.enkatc.com

Kiralanabilir Alan : 400.000 m2

ENKA TC, ENKA ve Migros’un eşit ortaklığıyla 1997 yılında, alışve-
riş merkezleri ve süpermarketler zinciri oluşturmak üzere, Mosko-
va’da eski adıyla RamENKA olarak kurulmuştur.

Aynı yılın Kasım ayında, toplam alanı 19.400 m2 olan ve ENKA ta-
rafından inşa edilen ilk Ramstore hipermarket ve alışveriş merke-
zini, Moskova’nın Kuntsevo Bölgesi’nde hizmete açmıştır.

Şirket, 1998 yılında Rusya’daki ekonomik krize rağmen büyümesi-
ni devam ettirmiş ve ikinci hipermarket ve alışveriş merkezi olan 
Maryina Roshcha’yı hizmete açmıştır. 

Toplam 32.500 m2 alana sahip olan Maryina Roshcha Alışveriş 
Merkezi, ENKA tarafından yüksek kalite standartları gözetilerek 
kısa sürede inşa edilmiştir.

ENKA TC, daha sonra 1999’dan 2003 yılına kadar 23 mağaza daha 
açarak, 2003 sonunda mağaza sayısını 25’e, alışveriş merkezi 
sayısını ise 6’ya çıkartmıştır. 

Şirket aynı sene Krasnoyarsk, Kazan ve Nizhniy Novgorod şehir-
lerinde açılan mağazalarla Moskova dışındaki bölgelere açılmaya 
başlamıştır. Bunlardan bazılarının 2004 ile 2007 yılları arasında 
kapanmasına rağmen, mağaza sayısı arttırılarak 53’e, alışveriş 
merkezi sayısı ise 10’a çıkarılmıştır.

Şirket, o dönemde yatırımlarını kendi kaynaklarından, IFC (Inter-
national Finance Corporation) veya bankalardan kredi kullanarak 
gerçekleştirmiştir. IFC’den 1998-2006 yılları arasında toplam 170 
milyon ABD Doları kredi kullanılmış olup, 2008 yılında bu kredilerin 
kalan bakiyelerinin tümü kredi anlaşmalarında öngörülen süreler-
den önce geri ödenmiştir.

Alışveriş merkezlerindeki mağazalar dışında, 2007 senesinde 
Vernadskogo Kompleksi içindeki ofislerin kiraya verilmesi ile 
şirket ilk kez ofis kiralamaya da başlamıştır. 

2007 senesinde Migros’tan %50’lik hissenin satın alınmasıyla 
ENKA, şirketteki hisselerin tamamına sahip olmuş ve bunu taki-
ben şirketin adını ENKA TC olarak değiştirmiştir. 

Şirketin ana faaliyet konusu olarak kiralamaya odaklanması çer-
çevesinde, alışveriş merkezlerinde işletilen hipermarketlerin kira-
lık olarak AUCHAN’a devredilme kararı alınmıştır. Bu operasyonun 
tamamlanmasıyla ENKA TC’nin kiralanabilir alanı 167.000 m2’den 
227.000 m2’ye çıkmıştır.

ENKA TC’nin sahibi olduğu ve “Ramstore” adıyla işlettiği alışveriş 
merkezleri, 2009 yılı içerisinde “Kapitoliy” ismi altında işletilmeye 
başlanmıştır. 2010 yılı Ocak ayı itibarıyla süpermarketlerde kulla-
nılan “Ramstore” markası “Citystore” olarak değiştirilmiştir.

Şirketin perakende işinden çıkarak tümüyle kiralama odaklı çalış-
ması planı doğrultusunda, perakende aktiflerinin satılması ile ilgili 
olarak OOO “BILLA” ve OOO “BILLA REALTY” şirketlerine devir iş-
lemleri 2012 yılı Nisan ayında gerçekleşmiştir. ENKA TC bu devir 
işlemi akabinde, 2012 sene sonu itibarıyla perakende sektörün-
den çıkmıştır. 

2021 yılında şirketin kira gelirleri 104 milyon ABD Doları seviyesin-
de gerçekleşmiştir.

ENKA TC’nin iki alışveriş merkezi Rusya Ticari Emlak Komitesi 
(CRE) tarafından verilen “En İyi Alışveriş Merkezi” ödüllerini al-
maya hak kazanmıştır: St. Petersburg Kapitoliy Alışveriş Merkezi 
2006 yılında “St. Petersburg Şehri En İyi Alışveriş Merkezi”, Mos-
kova’daki Kapitoliy Vernadskogo Alışveriş Merkezi ise 2007 yılında 
“En İyi Büyük Ölçekli Alışveriş Merkezi” ödülünü kazanmıştır.

Moskova Yerel Hükümeti’nin düzenlediği ve 60’tan fazla projenin 
vitrine çıktığı yarışmada Kapitoliy Vernadskogo Alışveriş Merkezi 

“Moskova’da Yatırım ve İnşaat alanında 2012 Yılının En İyi Projesi” 
ödülüne layık görülmüştür. Son olarak hem 2017, hem de 2018 yıl-
larında Kapitoly Vernadskogo Alışveriş Merkezi St. Petersburg’ta 
düzenlenen “Rusya’nın En İyi 100 Ofis ve Ticaret Merkezi” ödül tö-
reninde “En İyi Alışveriş Merkezi” seçilmiştir.

Ayrıca, Kapitoliy Sevastopolsky Alışveriş Merkezi, 2009 yılında 
Moskova Belediyesi tarafından “Moskova Güneybatı İdari Bölgesi 
En Kullanışlı Alışveriş Merkezi” ödülüne layık görülmüştür.

Mevcut varlıkların iyileştirilmesi için yapılan yatırımlar doğrultu-
sunda ENKA TC, 1997 yılında hizmete açtığı Kuntsevo Plaza'nın 
yeniden geliştirme çalışmalarına başlamış ve proje geliştirme 
aşamasını 2011 yılının ikinci çeyreğinde tamamlamıştır.

Bu proje kapsamında toplam 19.400 m2 alana sahip mevcut bina 
yıkılarak, yerine toplam alanı 245.000 m2 olan modern bir komp-
leks inşa edilmiştir.

Kompleks; alışveriş merkezi, ofis ve az sayıda apartman ünitele-
rinden oluşmaktadır. Alışveriş merkezi, 2014 sene sonu itibarıyla 
tamamlanarak hizmete açılmış olup, ofis binalarının inşaatı ise 
2015 yılının 2. çeyreğinde tamamlanmıştır. Yaklaşık 484 milyon 
ABD Doları yatırım harcamasının olduğu bu komplekste, 61.000 
m2 net kiralanabilir alanı olan alışveriş merkezi ve 29.094 m2 net 
kiralanabilir alanı olan ofis binası ile 2.028 araçlık yeraltı otoparkı 
inşa edilmiştir.
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ENKA TC Kuntsevo Projesi birçok ödüle layık görülmüştür:

 ▸2012’de Dubai’de düzenlenen 13 farklı ülkeden 36 aday projenin 
vitrine çıktığı Uluslararası Cityscape Global Real Estate Konferan-
sı’nda yükselen pazar ekonomilerindeki perakende sektörü pro-
jeleri kategorisinde “Cityscape Future Retail Award in Emerging 
Markets” ödülüne layık görülmüştür.

 ▸Nisan 2015’te Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi (RSCS) tara-
fından düzenlenen yarışmada “En İyi Alışveriş Merkezi” ödülünü 
almıştır.

 ▸2016’da Uluslararası Emlak Ödülleri tarafından “En İyi AVM Mima-
ri Tasarımı Rusya”, “En İyi AVM Projesi (5 Yıldız) Rusya” ve “En İyi 
AVM Projesi Avrupa” ödüllerini almıştır.

 ▸Hem 2017, hem de 2018 yıllarında “Rusya’daki En İyi 100 Ofis ve 
Ticaret Merkezi” ödül töreninde “En İyi Ofis Kompleksi” ve “En İyi 
Alışveriş Kompleksi” ödüllerini almıştır.

Kuntsevo Plaza, Nisan 2013’te yasallaşan Rus Yeşil Bina Sertifika-
sını (Green Standard – GOLD) alan ilk proje olarak Rusya Federas-
yonu’ndaki 37 yeşil yatırım arasındaki yerini almıştır.

Moskova Bölgesi, Sergiev Posad şehrinde, 2013 yılı 2. çeyreğinde 
inşaatına başlanmış olan Sergiev Posad alışveriş merkezi, 2014 
yılı Eylül ayı başında hizmete açılmıştır. Sergiev Posad AVM projesi 
toplam 36.750 m2 (kiralanabilir alan: 24.883 m2) olup, bünyesinde 
696 araçlık otopark alanı içermektedir. Proje yatırım tutarı yaklaşık 
59 milyon ABD Doları’dır.

Mevcut Kashirskaya Alışveriş Merkezi’nin yenilenmesi için pro-
jelendirme ve proje onay süreci tamamlanmış ve mevcut binanın yı-
kılarak yeni proje inşaatına, 2015 yılının 4. çeyreğinde başlanmıştır. 
Yeni binanın toplam alanı 196.750 m2 (kiralanabilir alanı 70.000 
m2), proje yatırım tutarı (inşaat, tasarım işleri, onaylar, yol işleri vs. 
dahil olmak üzere) 232 milyon ABD Doları’dır. Yeni alışveriş merke-
zi, 2018 yılının Mart ayında hizmete açılmıştır.

Kısa tarihine rağmen, Kashirskaya Plaza birkaç önemli ödülle onur-
landırılmıştır:

 ▸RCSC Ödülleri-2018 “Büyük Alışveriş Merkezi” kategorisinde “Uy-
gulama Aşamasında Proje” ödülünde “En İyi Alışveriş Merkezi” 
olarak seçildi.

 ▸Uluslararası Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’ne (European Property 
Awards) layık görülmüştür ve aynı anda iki kategoride, “Peraken-
de Mimari – Moskova, Rusya” ve “Perakende Geliştirme – Mosko-
va, Rusya” ödüllerine sahip olmuştur.

 ▸2019’da Moskova Ticari Emlak Ödulleri’nde “En İyi Büyük Alışveriş 
Merkezi” ödülünü almıştır.

 ▸2019’da Moskova Kentsel Gelişim Politikaları Departmanı tara-
fından organize edilen ödül töreninde “Çok Fonksiyonlu Alışveriş 
Merkezi ve Kompleks İnşaat Kategorisinde Uygulanan En İyi Pro-
je” ödüllerini almıştır.

 ▸Perakende / Karma Kullanımlı Geliştirme kategorisinde Enginee-
ring News-Record (ENR) 2019 yılı “Küresel En İyi Proje” ödülünü 
almıştır.

ENKA TC
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City Center Investment B.V.

www.ccioffices.ru

Kiralanabilir Alan : 163.000 m2

City Center Investment B.V. (CCI) şirketi, 2003 yılında Naberez-
hnaya Tower projesini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Proje, 
Moskova’daki en prestijli iş merkezlerinden biridir ve A Sınıfı Ticari 
Gayrimenkul Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Kompleks, Mos-
cow City Uluslararası İş Merkezi’nde bulunup, etkileyici bir mimari-
ye ve yüksek teknolojili yenilikçi bir tasarıma sahiptir. Ticari Gayri-
menkul sektöründe sahip olduğu rekabetçi avantajları sayesinde, 
CCI kiracıları ile uzun dönemli ilişkiler kurmuştur. 

Kompleks, 163.000 m2 kiralanabilir alanı ile 3 bloktan oluşmakta-
dır. Naberezhnaya Tower 109 personeliyle birlikte; ofis kiralama, 
tesislerin yönetimi ve işletme alanlarında faaliyet göstermekte ve 
aynı zamanda kiracıları için ofis tadilat projeleri gerçekleştirmek-
tedir. 

2021 yılında, bir önceki yılda da olduğu gibi ofis pazarını olumsuz 
etkileyen ve kiracıları kira azaltım talep etmeye, ofis boyutlarını 
küçültmeye zorlayan ve aynı zamanda kontrattaki mevcut ödeme 
yükümlülüklerini yerine getirme olanaklarını zayıflatan küresel Co-
vid-19 salgını etkilerini göstermeye devam etmiştir. Buna rağmen, 
pandemi başlangıcından beri sürdürülen yapıcı ve profesyonel 

yaklaşım ve uygulanan doğru planlama sayesinde, binanın doluluk 
oranı %99 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu stratejik 
yaklaşımla CCI, toplam 28.000 m2’yi aşan yeni kira sözleşmeleri 
ve 29.000 m2’yi aşan kira uzatım sözleşmeleri imzalamıştır. 

CCI operasyon ekibi, iş merkezinin kapsamlı ve düzenli bakımına 
ek olarak, Covid-19’un yayılmasına karşı aldığı önlemleri artırarak 
binada sağlığın ve güvenliğin korunması için azami dikkat ve öze-
ni göstermeye devam etmiştir. Bunun yanı sıra 2021 yılı içerisinde, 
23.000 m2’lik ofis tadilat işi yapılmıştır. 

CCI’ın müşteri portföyündeki saygın şirketler arasında; Alibaba, 
Arconic, Berlin Chemie, CMS Cameron McKenna, Dell, Eli Lilly, 
Elanco, Fortinet, Fortum, General Electric, GlaxoSmithKline, IBM, 
Inditex, Juniper Networks, KPMG, Marie Tecnimont, Medtronic, 
Merz Pharma, Mitsui & Co, Mubadala, Ozon, Pfizer, Qualcomm, 
Renaissance Capital, Richemont, SMS Group, Universal Pictures, 
VTB Group, Unipro ve Segezha gibi şirketler bulunmaktadır.
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ENKA Invest

www.paveletskayaplaza.ru

Kiralanabilir Alan : 76.000 m2

ENKA Invest, ENKA’nın Moskova’da 1990 yılının başından beri ger-
çekleştirdiği gayrimenkul yatırımlarının operasyonunu üstlenmek 
üzere, 1994 yılından beri faaliyet göstermektedir. Portföyünde, 
Moskova’nın merkezinde bulunan 4 adet kompleks ile toplam 
76.000 m2 kiralanabilir alana sahiptir. Paveletksaya Plaza, Tsvet-
noy Plaza, Sretenka Complex ve Chaplygina House ENKA Invest 
tarafından geliştirilmiş, inşa edilmiş ve operasyonu sağlanmakta 
olan binalardır.

Bünyesindeki 64 çalışanı ile birlikte kiralama, işletme ve bakım 
onarım çalışmalarını gerçekleştirmekte, aynı zamanda kiracıları-
nın ofis tadilat taleplerini karşılamaktadır. ENKA Invest sağladığı 
ayrıcalıklı tesis ve hizmetler sayesinde kiracıları ile uzun dönemli 
ilişkiler kurmuştur.

ENKA Invest, 2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgınının ticari 
gayrimenkul piyasasındaki etkilerini yakından gözlemleyerek, pa-
zarlama stratejisini buna göre geliştirmiştir. Pandeminin piyasa 
üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen toplam 8.000 m2 kira söz-
leşmesi uzatılmış ve yaklaşık 5.000 m2'lik (bunların içerisinde kira-
cılara hazır ofis çözümleri sunan ENKA’nın yeni projesi "Flexity" de 

bulunmaktadır) yeni sözleşme imzalayarak doluluk oranını %84'e 
çıkarmayı başarmıştır.

Çalışanlarının ve kiracılarının sağlık ve güvenliğini ön planda tutan 
ENKA Invest, Covid-19 salgınıyla birlikte kapsamlı ek önlemler ala-
rak güvenli bir çalışma ortamı sağlamıştır. 

2021 yılı içerisinde yeni ve mevcut kiracılar için yaklaşık 3.000 m2 
renovasyon çalışması üstlenilmiş olup, hepsi kaliteden ödün ver-
meden zamanında teslim edilmiştir. 

Sürdürülebilirlik projeleri doğrultusunda, ENKA Invest, portföyün-
deki binaların ortak alanları için sürekli kaynak ayırmakta ve reno-
vasyon çalışmaları yapmaktadır.

2021 yılı sonu itibarıyla ENKA Invest binalarında, Accenture, 
Bulgari, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Equinor, Ernst & Young, 
Hays, HSBC, IATA, La Prairie, LG Electronics, Linklaters, Lundbeck 
A/S, National Oilwell Varco, Nestle, Nintendo, Plantronics, RN 
BVK, Setra Lubricants, UBS, Corteva, Club “Valdai” ve Wheely gibi 
büyük çok uluslu şirketler yer almaktadır.
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www.mosenka.ru

LLC Mosenka LLC ENKA Flex Office

ENKA Gayrimenkul Grubu, yönetilen ofis alanı çözümü olarak 
Flexity’i Mart 2021 tarihinde piyasaya sürmüştür.

Flexity işletmelere iş gelişimlerini artıran ve firmaların büyüme 
stratejilerinin bir parçası haline gelen ofis alanları sunmaktadır. 
Pürüzsüz bir iş süreci sağlamaya odaklanan Flexity, birçok fir-
manın potansiyel büyümesi ve gelişimine engel olan ana faali-
yetlerdeki dikkat dağıtan unsurları ortadan kaldırmaktadır. 

Flexity için özel olarak WELL sertifikalı uluslararası bir mimari 
büro tarafından geliştirilen ofislerin iç mekanına önem veril-
miştir. Şirketin yaklaşımı detaylı veri araştırmasına dayalı olup, 
uyarlanabilirlik, ergonomi, aydınlatma, kullanım alanları, kişisel 
alan ve biyofilik tasarım gibi önemli unsurları dikkate almakta-
dır. İç mekanın akılcı tasarımının yanı sıra Flexity, ofis binaları-

nın ve birleşik altyapının konumunun seçimine de özen göstere-
rek, Flexity sakinlerinin iş rutinlerinin en rahat ve üretken çevre 
koşullarıyla desteklenmesini sağlamaktadır. 

Flexity’nin mevcut portföyü, Paveletskaya Plaza’da 4.000 m2’den 
fazla ve Ovchnikovskaya Rıhtımı binasında 20.000 m2 olmak 
üzere, toplam yaklaşık 25.000 m2 esnek ofis alanını kapsa-
maktadır. Faaliyette olduğu kısa süre boyunca Flexity, piyasa 
konumlandırma stratejisini sıfırdan belirleyerek en yüksek 
standartlar sunan kiralık ofis alanları hazırlamakla kalmamış, 
TBWA, Citibank ve Ozon gibi büyük küresel firmaları müşteri 
edinmeyi de başarmıştır. ENKA Gayrimenkul Grubu'nun bu kü-
çük girişimi, altı ay gibi kısa bir sürede Moskova’nın en büyük 
esnek ofis alanı sağlayıcılarından biri olmayı başarmıştır. 

ENKA, 1991 yılında Rusya’daki iyi ilişkilerine ve ülkenin gelişi-
mine paralel olarak, Moskova’da Rus ortaklı ilk yatırım şirketi 
olan Mosenka’yı kurmuş ve ülkeyi batı kalitesinde hizmetle ta-
nıştırmıştır. 

Moskova’da artan ofis alanı ihtiyacını karşılamak üzere kurulan 
ve ENKA’nın %100 sahibi olduğu Mosenka, ofis geliştirme ve 
ofis alanı kiralaması faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket, top-
lam inşaat alanı 46.500 m2 olan 6 tarihi binanın rekonstrüksiyo-
nunu yaparak modern ofis binaları haline getirmiştir. 

2012 yılında ilk restore edilen bina olan M1 ile 2019 yıl sonu 
itibarıyla M5 binası teslim edilmiştir.

Şirket 2021 yılı itibarıyla kendisine ait olan modernize ettigi 4 
binanın işletme faaliyetini yürütmektedir. 

2021 yılı doluluk oranı %76 seviyesindedir. 

Mosenka’nın kiracıları arasında; Accor, Becton, Caspian 
Pipeline Consortium, Claas, Dickinson, Ipsen, Lego, Lexmark, 
Lufthansa, MGCom, Saipem, Seaco, Tecnicas Reunidas ve 
Varian Medical System gibi tanınmış firmalar yer almaktadır.

79 kişilik kadrosu ile şirketin 2021 yılı cirosu, yaklaşık 10 milyon 
ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Kiralanabilir Alan : 46.500 m2 Kiralanabilir Alan : 25.000 m2
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www.mkh.ru

LLC Moskva - Krasnye Holmy LLC Otel Moskva - Krasnye Holmy, 
Swissotel Krasnye Holmy

Swissotel Krasnye Holmy, 2005 yılında 234 oda kapasiteli 5 yıl-
dızlı bir otel olarak faaliyete geçmiştir. Otelin işletmesi Accor 
Grubu tarafından yürütülmektedir.

Swissotel Krasnye Holmy Moskova, Rusya’nın başkentinin 
kalbinde eşsiz hizmet ve lüksle beraber şehrin en nefes kesici 
manzaralarından birini sunmaktadır. Otel çok kullanışlı bir bi-
çimde, Moskova’nın iş merkezleri bölgesinde bulunmaktadır. 
Paveletskaya Tower, Aurora Business Park, Vivaldi Plaza dahil 
pek çok büyük ofis binası ve finans merkeziyle çevrili olan ote-
lin, Paveletsky Garı'na yakınlığı ve Domodedovo Havaalanı'na 
transfer hizmetleri iş için bu bölgeye gelenler için büyük avan-
tajlar sağlamaktadır.

Swissotel Krasnye Holmy Moskova birçok ödüle layık görül-
müştür: 

 ▸ Rusya’nın Önde Gelen İş Oteli (Rusya Dünya Seyahat Ödülleri 2021)

 ▸ 2021 Top 100 Rusya'da En iyi Mekan Ödüllerinde Top 15 derecesi

 ▸ Avrupa’nın Önde Gelen İş Oteli (Dünya Seyahat Ödülleri 2021)

 ▸ Rusyada En İyi Suite Penthouse (Dünya Seyahat Ödülleri 2021)

 ▸ Rusya’nın Önde Gelen İş Oteli (Dünya Seyahat Ödülleri 2021)

 ▸ En İyi Düğün Oteli (Rusya Konaklama Ödülleri 2021)

 ▸ En iyi Kuzey Avrupa Oteli (Lüks Yaşam Tarzı Ödülleri)

 ▸ 2021 Gezginlerin Tercihi Ödülü (TripAdvisor) 

Beğenilen otelin en üst katındaki City Space Bar & Restaurant, 
dünyanın en iyi barları arasında yer almaktadır. Popüler olan bu 
bar, Moskova'nın nefes kesici manzarasını 360 derecelik açıdan 
seyrederken kokteyl yudumlamak için ideal bir yerdir. Otelin bar 
ve restoranları, Moskova çapında ve uluslararası gastronomi 
festivallerine ve dünyaca ünlü barmenlerin kurslarına ev sahip-
liği yapmaktadır.

Çalışan sayısı 165 olan şirketin 2021 cirosu, yaklaşık 9 milyon 
ABD Doları'dır.

Aralarında Moskova Belediyesi’nin de bulunduğu Rus ortaklarla bir yatırım anlaşması imzalamış olan ENKA, bu anlaşma doğ-
rultusunda Moskova’nın merkezinde 49 yıllığına kiralanan 7 hektarlık bir arazide beş aşamadan oluşacak ve içinde ofis, ticaret, 
kültür ve spor yapıları barındıracak olan Rus Kültür Merkezi’ni inşa etmek amacıyla Moskva - Krasnye Holmy (MKH) unvanlı şirketi 
kurmuştur. 

1995 yazında faaliyetlerine başlayan şirkette ENKA’nın payı %100 olup, şirket bugüne kadar ofis, otel, konferans merkezi, sanat 
galerisi ve otopark binalarından oluşan 156.000 m2’lik inşaatı tamamlamıştır. 

Sahip olduğu alanlarda 2021 yıl sonu itibarıyla doluluk oranı %83 seviyesindedir. LLC Moskva - Krasnye Holmy’nin kiracı portfö-
yündeki saygın şirketler arasında; ADV, AHI Carrier, Air Liquide, Avaya, BSI, Energoprom, Givaudan, Keysight Technologies, Nissan, 
SAP ve Sephora bulunmaktadır.

Şirket politikası olarak kurumsallaşmaya ağırlık veren bir yönetim izlenmekte, çekirdek Türk yönetici kadrosunun yanında kaliteli 
yerel işgücü ve taşeron firmalar kullanılarak verimlilik ve kârlılık arttırılmaktadır. Şirket bünyesinde toplam 101 personel çalışmak-
tadır.

Şirketin 2021 yılı cirosu yaklaşık 27 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
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ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş.

ENKA Pazarlama’nın, dünyanın önde gelen 
üreticilerinin distribütörü olarak temsil et-
tiği markalar ve ürünler şunlardır:

İnşaat Makineleri Grubu:

 ▸ Hitachi: Hidrolik ekskavatörler, lastik teker-
lekli yükleyiciler, madencilik hidrolik ekska-
vatörleri ve kaya kamyonları

 ▸ XCMG: Greyderler, silindirler ve asfalt ekip-
manları

 ▸ Bell: Belden kırma kaya kamyonları

 ▸ Dynapac: Toprak, asfalt ve yama silindirleri 
ile asfalt sericileri ve kazıyıcıları

 ▸ Tana : Çöp kompaktörü ve öğütücüler

 ▸ Shantui: Dozerler

Endüstriyel Ürünler:

 ▸ Mitsubishi: Deniz motorları ve endüstriyel 
motorlar

 ▸ Shanghai Diesel: Deniz motorları ve jenera-
törler

 ▸ SDMO: Jeneratörler ve aydınlatma kuleleri

Kaldırma Ekipmanları:

 ▸ TCM: Forklift ve depo ekipmanları

 ▸ Tailift & CT Power: Forklift ve depo ekipman-
ları (Toyota Grup)

 ▸ HSC–Sumitomo Heavy Industries 
Construction: Paletli vinçler

 ▸ Tadano: Lastik tekerlekli mobil vinçler, pa-
letli kafes bomlu ve paletli teleskopik bomlu 
mobil vinçler

 ▸ Palfinger: Araç üstü vinçler, araç üstü fork-
liftler, hidrolik rampalar ve paletli mobil vinç-
ler

 ▸ XCMG: Zemin sondaj makinaları, teleskopik 
taşıyıcılar, nokta dönüşlü mini yükleyiciler ve 
yükseltici platformlar

ENKA Pazarlama, 2021 yılında pandemi 
ekonomisinin getirdiği olağanüstü şart-
lara ve tedarik zincirindeki bozulmalara 
rağmen cirosunu 200 milyon Euro üzerine 
taşımayı başararak, sektördeki farklılığını, 
güvenilirliğini ve üstünlüğünü daha da pe-
kiştirmiştir. 

1972 yılında kurulan ENKA Pazarlama, Hitachi ekskavatörleri, las-
tik tekerlekli yükleyicileri ile iş makineleri satış ve pazarlama sek-
törüne girmiştir. ENKA Pazarlama daha ilk günden itibaren dün-
yanın güvenilir markalarının mümessilliğini almayı ilke edinmiştir.

İş makineleri, endüstriyel ürünler ve kaldırma ekipmanları sektör-
lerine odaklanan ENKA Pazarlama; 57 bayisi, 5 bölge müdürlüğü, 
1 şubesi ve 1 irtibat ofisi ile Türkiye genelinde satış ve satış son-
rası hizmetleri vermektedir.

ENKA Pazarlama, tamamı TSE sertifikası ve ISO 9001:2015 kali-
te belgesine sahip 5 hizmet merkezi ile tüm müşterilere güvenilir 
çözüm ortağı misyonuyla satış ve satış sonrası hizmet desteği 
sunmaktadır.

ENKA Pazarlama, tamamı kendine ait olarak, İstanbul, Ankara, 
İzmir ile Adana illerinde ve Mersin Serbest Bölgesi'nde kapalı ve 
açık alanlara sahiptir.

ENKA Pazarlama, sahip olduğu teknik bilgi ve müşteri memnuni-
yeti odaklı yaklaşımıyla Türkiye’nin önde gelen kurumsal firmala-
rındandır.

2021 yılı içerisinde ENKA Pazarlama, sürdürülebilirlik kapsamın-
da; çevre, insanlık ve paydaş sorumluluklarının farkındalığıyla bir-
çok aktivite gerçekleştirmiştir.

ENKA Pazarlama, müşterilerine güncel 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemiyle yüksek kaliteli ve ekonomik çözümler sunmakta ve sü-
rekli olarak gelişen teknolojileri takip etmektedir.

İnşaat Makineleri Grubu

Endüstriyel Ürünler

Kaldırma Ekipmanları
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ENTAŞ Nakliyat ve Turizm A.Ş. AirENKA Hava Taşımacılığı A.Ş.

AirENKA, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 22 Nisan 2002 yürürlük tarihli ve 
2002-HT-04 numaralı İşletme Ruhsatı ile kurulmuş ve bu tarih itibarıyla iç ve dış 
hatlarda hava taksi işletmeciliği yapmaya yetkili kılınmıştır.

AirENKA, filosunda 2015 yılında üretilmiş Gulfsteram G450 tipi, son sistem uçuş 
teknolojisine sahip jet uçağı ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Şirketin uçuş ekibi; uluslararası havacılık kurallarına uygun, eğitimlerini düzenli ola-
rak ABD’de devam ettiren, deneyimli bir kadrodan oluşmaktadır.

Şirket, 2021 yılında 41 şehre gerçekleştirdiği muhtelif uçuşlarla toplam 349 saat 
uçuş gerçekleştirmiştir.

1976 yılında kurulan ENTAŞ, 1982 yılında IATA (International Air 
Transport Association) üyesi olmuştur. Şirket ASTA (American 
Society of Travel Agents) ile UFTAA (Universal Federation of 
Travel Agents Associations) üyeliğinin yanı sıra, yerel mesleki 
kuruluşlardan TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) ile 
İSAD (İstanbul Seyahat Acenteleri Birliği) üyesidir.

Üstün ve kaliteli servis anlayışıyla sektörde kalıcı bir yer edin-
miş olan ENTAŞ, yerli ve yabancı müşterilerinin ferdi ve grup ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere kültürel ve iş amaçlı çeşitli seyahat 
seçenekleri sunmaktadır.

Misyonu; talepleri doğru algılamak, hizmet verilen alanlarda ka-
liteyi yükseltmek, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek 
ülkemizde de uygulanmasını sağlamak, mesleğin ve sektörün 
gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak ve en 
önemlisi, mutlak müşteri memnuniyeti yaratarak, sınırsız hiz-
met anlayışını ve kalıcı iş birliğini devam ettirmektedir.

ENTAŞ, uluslararası rezervasyon sistemlerinde en son teknolo-
jiyi temsil eden Amadeus, Galileo ve Troya sistemleri sayesinde 
müşterilerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 ▸Dünya çapında uçak bileti, otel rezervasyonu, transferler ve 
araç kiralama 

 ▸Özel ya da iş seyahati ve tatil organizasyonları 

 ▸Kişi ve gruplara yönelik özel lüks paketler 

 ▸Mavi yolculuk yat turları ve özel tren ve cruise paketleri 

 ▸Rehberli ve rehbersiz şehir turları 

 ▸Kültür, inanç, spor, sağlık, macera ve doğa turizmine yönelik 
özel paketler 

 ▸Eğitim ve dil okullarına yönelik özel programlar 

 ▸Özel uçak kiralama ve VIP hizmetleri 

 ▸Kongre, seminer, fuar ve sempozyum organizasyonları 

 ▸Bayi toplantıları ve motivasyon gezileri 

 ▸Personel yemekleri, ödül törenleri, özel günler ve açılış gibi 
şirket içi organizasyonlar

 ▸Sanatçı temini, teknik ekipman, süsleme ve sahne tasarım 
hizmetleri 

 ▸Catering, vize ve seyahat sigortası hizmetleri

ENTAŞ, çağrı merkezi hizmetlerinin yanı sıra, kurumsal müş-
terilerinin istekleri doğrultusunda ayrıntılı satın alma raporları 
hazırlayabilmekte ve bu raporları yine müşterilerinin istediği 
dönemlerde otomatik olarak ilgili kişilere iletebilmektedir.

ENTAŞ, yıllardır Türkiye’de en yüksek uçak bileti cirosuna sahip 
ilk 5 seyahat acentesinden biridir ve şubesiz, tek noktadan hiz-
met veren, Türkiye’nin en yüksek cirosuna sahip seyahat acen-
tesi konumundadır.

IATA, ASTA, UFTAA, TÜRSAB ve 
İSAD üyesidir
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ENKA Systems Yazılım A.Ş.

ENKA Systems, şirketlerin yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak iş süreçlerinin dijitalizasyonu 
ile kârlılıklarını arttırmayı ve zaman kaybını önlemeyi sağlayan teknolojik çözümler sun-
maktadır.

ENKA Systems'in 2021 yılında imzaladığı sözleşmeler:

Makyol-İçtaş-Astur Ortak Girişimi Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı

Makyol-İçtaş-Astur Ortak Girişimi, İBB’nin işverenliğinde yapımı gerçekleşen Mahmut-
bey-Esenyurt Metro Hattı projesinde kullanılmak üzere veri paylaşım sistemi olarak EDMS 
“Küresel Doküman Yönetim Sistemi”ni tercih etti. Veri paylaşım sistemi kapsamında iş-
veren idare İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi, müşavir EMAY ve proje tasarım firması 
TEKFEN Mühendislik gibi proje paydaşları da EDMS üzerinden en güncel dokümanlara 
erişip, iş süreçlerini daha hızlı ve güvenli yürütebilmektedir. 

Sözleşme Tarihi: Ağustos 2021 / Çözüm: EDMS

Oytaş Yıldız İnşaat – Bursa

Oytaş Yıldız İnşaat merkezi Bursa’da bu-
lunan ve özellikle endüstriyel tesis yapımı 
alanında faaliyet gösteren bir inşaat firma-
sıdır. Oytaş Yıldız İnşaat artık tüm projele-
rini merkezi sistem olarak ENKA Systems 
ürünleri ile yönetecek olup bu bağlamda 
ENKA Systems ve Oytaş Yıldız İnşaat ara-
sında EGPS ”Küresel Satın Alma Sistemi”, 
EGVN ”Küresel Tedarikçi Ağı”, EGFS ”Kü-
resel Finans Sistemi”, EDMS “Küresel Do-
küman Yönetim Sistemi ve EGHR “Küresel 
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi” uygula-
maları üzerine sözleşme imzalanmıştır. 

Sözleşme Tarihi: Aralık 2021 
Çözüm: EGPS & EGVN & EGFS & EGHR & 
EDMS

Alsim Alarko - Cengiz İnşaat Ortak Girişimi Kaynarca-Tuzla-Pendik Metro Hattı

Alsim Alarko - Cengiz İnşaat Ortak Girişimi, İBB’nin işverenliğinde yapımı gerçekle-
şen Kaynarca-Tuzla-Pendik Metro Hattı projesinde kullanılmak üzere veri paylaşım 
sistemi olarak EDMS “Küresel Doküman Yönetim Sistemi”ni tercih etti. Veri paylaşım 
sistemi kapsamında idare, İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve tasarım firması 
PROTA Mühendislik gibi proje paydaşları da EDMS veri paylaşım sistemi üzerinden 
en güncel dokümanlara erişip, iş süreçlerini daha hızlı ve güvenli yürütebilmektedir.

Sözleşme Tarihi: Nisan 2021 
Çözüm: EDMS

INCO Group – Dubai

INCO; General Electric, Bechtel ve 
MHI gibi dünya standartlarında EPC 
müteahhitlerine endüstriyel proses 
tesisleri ve petrokimya projelerinin 
inşası ve montajı alanlarında hizmet 
veren lider müteahhitlik şirketlerin-
den biridir. ENKA Systems ile INCO 
Group arasında EGHR “Küresel İnsan 
Kaynakları Yönetim Sistemi” uyarla-
ması üzerine sözleşme imzalanmış-
tır. 

Sözleşme Tarihi: Ekim 2021 
Çözüm: EGHR

ENKA Pazarlama

ENKA Pazarlama iş süreçlerinin, 
SAP’den ENKA Systems çözümlerine 
geçiş çalışmaları başlamıştır.

2021 yılı içerisinde ENKA Systems 
kazandığı yeni müşterilerin yanı sıra, 
mevcut müşterileri ile de iş birliğini 
devam ettirmiştir. Bu kapsamda lisans 
sözleşmeleri (SaaS) ve bakım ve destek 
anlaşmaları yenilenen müşterileri ile 
çalışmalarını sürdürmüştür.

 ▸Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 
(EDMS)

 ▸Ziver İnşaat Taahhüt Madencilik Turizm 
Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. (EGEM)

 ▸PMO Proje Yönetim Danışmanlığı Tic. 
Ltd. Şti. (EDMS, EGPS, EGVN)

 ▸ INCO Group of Companies (EGEM, 
EGWM)

 ▸Power Construction Planet LLC (EGEM)

 ▸ IDOM Consulting, Engineering and Ar-
chitecture, Gaziantep Büyükşehir Be-
lediyesi, Gar - Düztepe - Hastane Hattı 
Tasarım Projesi (EDMS)

 ▸Cengiz-Kolin-Kalyon-Özgün Ortak Giri-
şimi, İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı 
Metro Hattı Yapım Projesi (EDMS)

ENKA Systems, ENKA grup şirketlerine ve 
diğer müşterilerine sunduğu çözümlerin 
sürekli gelişimine öncülük etmektedir. Bu 
doğrultuda ürünlerin iç ve dış pazarda 
rekabetçi olmasına katkı sağlayan yeni 
özellikleri yazılımlara uygulamaya devam 
etmektedir.

2021 yılında yapılan bazı öne çıkan 
geliştirmeler:

 ▸EGEM – Telegram Entegrasyonu

 ▸EGEM – Rezervasyon Modülü

 ▸EGFS – Çek Senet Modülü

 ▸EGFS – Stok ve Perakende Satış Modü-
lü

 ▸EGPS – Çerçeve Sözleşme Modülü

 ▸EGPS – Akıllı Tedarikçi Önerme Algorit-
ması

 ▸EGWM – API Standardının devreye alın-
ması

 ▸EGHR – Performans Bazlı Yetkinlik De-
ğerlendirme

2021 yılında yer alınan webinar, konferans 
ve fuarlar:

 ▸Beykoz Üniversitesi – BIM Semineri ka-
tılımı ve konuşma

 ▸ “Women in Engineering” etkinliğine katı-
lım ve konuşma

 ▸Dinamikler 4. İnşaat Yönetim Zirvesi ka-
tılımı ve konuşma

 ▸Veri Bilimleri Konferansı 2021 – katılım 
ve sunum

 ▸Akıllı Sistemler ve Uygulamalarda Yeni-
likler Uluslararası Konferansı – katılım 
ve sunum

EDMS, dünyanın farklı yerlerindeki tüm paydaşların güven 
ve iş birliği içinde çalışmalarını ve oluşacak tüm doküman 
trafiğini yönetmelerini sağlayan web tabanlı BIM entegreli 
Doküman ve Proje Yönetim Sistemidir.

EGEM; telemetri, yakıt otomasyonu ve Geo-fence gibi ileri 
teknolojik özellikleri bünyesinde barındıran, web tabanlı, 
uçtan uca Makine, Ekipman ve Araç Filosu Yönetim 
Yazılımıdır.

EGPS, şirketlerin maliyetlerinin büyük çoğunluğunu 
oluşturan malzeme, ekipman ve hizmet satın almalarını 
kontrol altına almayı sağlayan web tabanlı bir uçtan bir 
uca Satın Alma Yazılım Sistemidir.
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Yönetim Organı üyelerine, huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR FİNANSAL DURUM

AKTİFLER 31/12/2021 31/12/2020

DÖNEN VARLIKLAR 68.199.001 27.010.153

DURAN VARLIKLAR 53.257.955 35.411.072

TOPLAM 121.456.956 62.421.225

PASİFLER 31/12/2021 31/12/2020

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.428.556 8.226.443

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.063.488 4.466.407

ÖZ KAYNAKLAR 89.964.912 49.728.375

- ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZ KAYNAKLAR 45.233.139 24.978.426

- KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 44.731.773 24.749.949

TOPLAM 121.456.956 62.421.225

Şirket 2021 yılı içerisinde Olağanustu Genel Kurul Toplantısı yapmamıştır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

ENKA, standartlara uygun, güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak ve inşa etmek misyonu ve dünya gene-
linde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak vizyonu ile faaliyet göstermektedir. 
Yıllardır süregelen tasarım ve inovasyon kültürünü sürdürmek ve tecrübeli kadrosuyla yürüttüğü tasarım ve mühendislik faaliyetlerini 
daha geniş bir organizasyon altında toplamak isteyen ENKA, 6 yıldır Merkez Ofis’te çalışmalarını yürüten Tasarım Merkezi ile T.C. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Tasarım Merkezi unvanına layık görülen ilk Türk inşaat firmasıdır.

2021 yılında Merkez Mühendislik grupları tarafından işletilen ENKA Tasarım Merkezi ve ENKA Systems Ar-Ge Merkezinin gerçekleştirdiği 
çalışmalar aşağıda listenmiştir: 

Raporlama döneminde, ENKA Tasarım Merkezi tarafından toplam 8 tasarım projesi yürütülmüştür. Bu projelerden bir tanesi raporlama 
dönemi içerisinde tamamlanırken, diğer projelerin çalışmalarına devam edilmektedir. ENKA, Tasarım Merkezi bünyesinde yürütülen bu 
projelere, tamamı özkaynakları ile karşılanan, toplam 133,8 milyon TL üzerinde bütçe ayırmıştır. 

Güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerin şirket bünyesinde yürütülen çalışmalara adapte edilmesinde en önemli etkenin çalışanları 
olduğunun farkında olan ENKA, 209 kişiden oluşan Tasarım Merkezi çalışanlarının çeşitli konferans, sempozyum ve eğitim faaliyetlerine 
katılımını desteklemektedir. 

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), inşaat proje süreçlerinin her aşamasında verimliliği artırmak ve değer katmak üzere geliştirilmiş yeni tek-
nolojiler ve gelişmiş yazılımlarla desteklenen bir proje yönetimi metodolojisidir. Sürdürülebilir, verimli, iklim değişikliğine duyarlı yapılar 
tasarlamak ve inşa etmek BIM süreçlerinin doğru uygulanması ile mümkündür. 

Hızla büyüyen küresel sektörde değişime uyum sağlayarak, Türk inşaat sektörünü bu yönde desteklemek ve güçlendirmek amacıyla 
2021 yılında, ENKA BIM Takımı temsilcisinin içinde yer aldığı Yapı Bilgi Modellemesi Derneği, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı yöneticileri ile “Ulusal BIM Protokolü ve Entegrasyonu Yol Haritası” üzerinde bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilecek 
ortak çalışmalar ile doğal kaynakların daha doğru kullanıldığı, karbon ayak izini düşürecek tasarımlarla, Türkiye’nin bu dijitalleşme süre-
cine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

AR-GE Merkezi unvanını 2017 yılından beri sürdüren ENKA Systems’ın, geliştirmekte olduğu Makine Ekipman Yönetim Sistemi proje-
sinin AR-GE Merkezi çalışmaları kapsamındaki faaliyetleri 2021 yılında tamamlanmıştır. 2021 yılında, Kurum İçi İşe Alım İçin Makine 
Öğrenmesi ile En Uygun Adayın Önerilmesi ve İnşaat Sektörüne Yönelik Şantiye Takip ve Yönetim Sisteminin AR-GE çalışmaları devam 
etmiş, ayrıca ENKA Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Sistemi, Görselleştirme Modülü ve İş Makineleri Yakıt Tüketim İyileştirme Sistemi 
konulu AR-GE projelerine başlanmıştır. Tamamı ENKA Systems özkaynakları ile karşılanan bu projelerin geliştirme faaliyetleri için 2021 
yılında ayrılan toplam bütçe 5,5 milyon TL üzerindedir. 

Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin bilimsel ve teknolojik yönlerinin artırılması, makale, bildiri gibi yayınların üretilmesi, akademisyen 
ve üniversite öğrencilerine bilimsel kaynak sağlanması ve üniversite öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunulması amacıyla ENKA 
Systems ile Marmara Üniversitesi arasında İşbirliği Sözleşmesi tekrar imzalanmıştır. Araştırma-geliştirme stratejileri doğrultusunda, 
ENKA Systems bünyesinde geliştirilen AR-GE projelerine akademik desteğin sağlanması ve ulusal ve uluslararası proje başvurularının 
gerçekleştirilmesi için de Marmara Üniversitesi ile Akademik Danışmanlık Sözleşmesi tekrar imzalanmıştır. 

Yazılım Yoğun Sistemler ve Hizmetler (SiSS) alanında yenilikçi, endüstri odaklı ve rekabet öncesi AR-GE projelerini destekleyen EUREKA 
Küme programı ITEA’nın Eylül ayındaki çevrim içi etkinliğine katılım sağlanmış ve ITEA4 çağrılarından FIREBIM projesine başvuru yapılmış; 
ilk aşama olumlu sonuçlanmıştır. Danimarka, Belçika, İsveç, Polonya, Portekiz, Estonya, Litvanya, Avusturya ve Türkiye’den endüstriyel 
kuruluşların, üniversitelerin, araştırma enstitülerinin yer aldığı konsorsiyumda proje çalışmaları 2022 ve 2023 yıllarında da devam 
edecektir. TÜBİTAK tarafından yapılacak 2. aşama proje değerlendirmesi için Türkiye konsorsiyumu ile de çalışma yürütülmektedir.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'in konsolide finansal bilgileri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir (Tutarlar Bin Türk Lirası'dır). 
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Şirket bünyesinde “Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi” oluşturulmamıştır.

Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle, kendileri veya başkaları adına yaptıkları herhangi bir işlem ile rekabet yasağı kapsamında her-
hangi bir faaliyetleri bulunmamaktadır.

Şirket’in karşılaştığı temel riskler ve bu risklerin yönetimiyle ilgili politikalar, Bağımsız Denetim Raporu’nun 33. dipnotunda aşağıdaki 
başlıklarla detaylı olarak verilmiştir.

 ▸ Sermaye yönetimi

 ▸ Faiz oranı riski

 ▸ Yabancı para riski

 ▸ Kredi riski

 ▸ Likidite riski

RİSKLER ve YÖNETİM ORGANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ

 ▸ Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim veya kamu denetimi yapılmamıştır.

 ▸ Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır.

 ▸ Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım  bulunmamaktadır.    

DİĞER HUSUSLAR

TARA HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MEHMET SİNAN TARA


