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TARA Holding A.Ş.
Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Rapor Dönemi  : 01.01.2020 - 31.12.2020

Tescilli Şirket Adı : TARA Holding A.Ş.

Tescil veya Kuruluş Tarihi  : 29.11.1995

Kayıtlı Olduğu Ülke  : Türkiye

Ticaret Odası Sicil Numarası : 337964 

Vergi Dairesi  : Büyük Mükellefler

Vergi Numarası : 823 004 3227 

Sermaye : 825.000.000 TL (Sekiz Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası)

Yönetim Kurulu Yapısı  : Mehmet Sinan Tara  - Yönetim Kurulu Başkanı  

 Ceyda Lale Tara - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 Agah Mehmet Tara - Yönetim Kurulu Üyesi

 Leyla Tara Suyabatmaz - Yönetim Kurulu Üyesi

 Yasemin Zeynep Keyman - Yönetim Kurulu Üyesi 

Merkez Ofis Adresi : Balmumcu Mah., Zincirlikuyu Yolu, ENKA Binası No: 10 

 34349 Beşiktaş / İstanbul

Telefon:  +90 (212) 376 15 36

Faks:  +90 (212) 274 09 61

Resmi İnternet Sitesi : www.enka.com

E-posta : enka@enka.com
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GENEL BİLGİLER

Tara Holding Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak adlandırılacaktır), İstanbul Ticaret Odası 337964 No’lu kay-
dıyla Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu, ENKA 1 Binası, No: 10 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. Yönetim Kurulu dışında çalışan sayısı 3'tür.

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.

31/12/2020
Ortaklar Sermaye Tutarı (TL) Oranı (%)

Mehmet Sinan Tara 276.458.140 33,51

Ceyda Lale Tara 137.135.520 16,62

Yasemin Zeynep Keyman 137.135.305 16,62

Leyla Tara Suyabatmaz 137.135.305 16,62

Agah Mehmet Tara 45.711.981 5,54

Fatma Esra Tara 45.711.768 5,54

Şarık Ömer Tara 45.711.768 5,54

Pınar Üstün de Cabrol de Moute  107 0

İdil Üstün Uğur 106 0

Toplam 825825.000.000 100

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, finans-
man, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde hallet-
mek, 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 2020 yılı sonu itibarıyla %49,80 oranıyla en büyük 
ortağı konumdadır.   

ENKA GRUBU HAKKINDA GENEL BİLGİ

Günümüzde 50’den fazla şirket ve sene sonu itibarıyla 15.000’den fazla çalışanı ile birçok farklı sektörde faaliyet gös-
teren 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 İn-
şaat ve Sanayi Anonim Şirketi” şeklinde değiştirilmiştir.

1970’li yıllarda şirket, Suudi Arabistan ve Kuzey Afrika ülkelerindeki faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda şirket tara-
fından gerçekleştirilen ilk proje Bingazi’deki çimento fabrikasının inşası olmuş ve bu fabrikayı farklı ülkelerde gerçekleş-
tirilen 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 soluk-
lu 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 se-
beple 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, 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.
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MÜHENDİSLİK 
VE İNŞAAT

• PETROL, GAZ VE PETROKİMYA 
PROJELERİ

1. SOCAR STAR Rafinerisi / Esneklik, İşletebilirlik ve Kârlılık 
İyileştirme (IFOP) Projesi, Aliağa, İzmir, Türkiye

2. West Qurna 1 (WQ1) Yağlı Su Arıtma 2 Tesisi (PW2) 
Projesi, Basra, Irak

3. Tengiz Ana Bakım ve Onarım İşleri, Tengiz, Kazakistan

4. Üçüncü Jenerasyon Projesi (3GP) Mekanik, Elektrik ve 
Enstrüman Montaj İşleri, Tengiz, Kazakistan

• ELEKTRİK SANTRALİ PROJELERİ
1. Dhi Qar 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali, 

Nasiriye, Irak

2. Samawa 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali, 
Samawa, Irak

3. Nizhnekamsk 495 MW Kombine Çevrim Elektrik 
Santrali, Nizhnekamsk, Tataristan, Rusya Federasyonu

4. Kazan 250 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali, Kazan, 
Tataristan, Rusya Federasyonu

5. Zainskaya 850 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali, 
Zainsk, Tataristan, Rusya Federasyonu

• ALTYAPI PROJELERİ
1. Um Kasr Çok Amaçlı Terminal, Konteyner Sahası,           

5. Bölge Rıhtım Duvarı ve Deniz İşleri, Basra, Irak

2. Morava Koridor Otoyolu Projesi, Pojate - Preljina, 
Sırbistan

3. Namakhvani Hidroelektrik Santralleri Projesi, Tskaltubo 
ve Tsageri, Gürcistan

4. Nassau Kruvaziyer Limanı Projesi, Prince George Wharf, 
Nassau, Bahamalar

• BİNA PROJELERİ
1. TAIF İş Merkezi, Kazan, Tataristan, Rusya Federasyonu

2. Tulun Okul Projesi, Tulun, Irkutsk Bölgesi, Rusya 
Federasyonu

3. Yüksek Teknolojili Çok Fonksiyonlu Tıp Kompleksi 
(HMMC), St.Petersburg, Rusya Federasyonu

4. Özel Projeler

2
0
2
0
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Tengiz Ana Bakım ve Onarım İşleri

ENKA-Bechtel ortaklığının imzaladığı projenin 2001 yılı başından 
beri kontratlarının toplam bedeli, 650 milyon ABD Doları 
olup ENKA’nın ortaklıktaki payı %50’dir. İşverenin petrol ve gaz üretim tesislerindeki bakım ve onarım işleri için gerekli olan 
mühendislik, satın alma ve inşaat işleri kapsamında; kazık, temel ve altyapı işleri, boru fabrikasyonu, precast temel fabrikasyonu, 
yapısal çelik montajı, boru ve boru hattı imalatı, mekanik, elektrik ve enstrümantasyon işleri kontrat kapsamında yapılmaktadır. 
2020 yılında projede gerçekleştirilen çalışmalar: SGP LP Flare Header Geliştirme Projesi Pre-TA inşası Mart 2020’de %85 
tamamlanmış ve kalan işler 2021 yılına kadar askıya alınmıştır; yeni akım hattı ve bağlantı işleri; akım hattı geri dönüşüm ve 
devreye alma işleri; yeni kuyular ve kuyuların akım hatlarına ait inşaat işleri ve MS-14 Manifold elektrik, enstrümantasyon ve 
telekom işleri; ana Dizel Yakıt Depolama Alanı genişletme işleri, TCO tarafından Haziran 2020’de sonlandırılmıştır; FGP TA2021 
Bağlantı Projesi ön imalat işleri. 2020 sonu itibarıyla projenin tamamlanma yüzdesi (sadece devam eden çalışmalar için) %68’dir.

      

ENKA ve Bechtel'in, eşit ortaklığı ile Kazakistan’da kurulu 
bulunan Senimdi Kurylys LLP kapsamında; mekanik, elektrik 
ve enstrüman montaj işlerini barındıran Üçüncü Jenerasyon Projesi (3GP) sözleşmesini Mayıs 2018’de imzalamıştır. Üçüncü 
Jenerasyon Projesi (3GP), TCO’nun Future Growth Project (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, 
Kazakistan ve kıyı bölgelerinde yer alan ve Avrupa ve Uzak Doğu üretim sahalarında imalatı yapılan, modüler yapıların sahada 
birleştirilmesi tekniğiyle inşa edilmektedir. Proje, ham petrol işleme tesisinin yanı sıra, modül montajı, asidik su ayrıştırması ve 
yardımcı tesislerin inşasını içeren inşaat çalışmalarını da kapsamaktadır. İş kapsamında mekanik, elektrik ve enstrümantasyon 
işleri, modül birleştirme, montaj ve bağlantılarını içeren projenin ana kalem miktarları: 100 adet modül birleştirme ve 65 adet 
modülün temel üzerine konulması işleri; 14.000 ton yapım çelik montaj işleri; 116.500 m boru imalatı ve montajı; 21.600 m 
montajsız sevk edilmiş borulama montaj işleri; 2.000 km elektrik, enstrüman ve telekom kablosu montaj işleri; 200 adet 
mekanik ekipman montajı; 240 adet mekanik ekipman entegrasyonu; 92.000 m boru izolasyonu ve 17.000 m2 ekipman 
izolasyonu; 9 adet bina inşası (6 adet büyük ve 3 adet küçük); 195.000 m2 asfalt yol.

KONUM : Aliağa, İzmir, Türkiye

İŞVEREN : SOCAR Türkiye

PROJE 
SÜRESİ 

: Ocak 2020 - Aralık 2020

KONTRAT 
TİPİ 

: Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ 

: 18,3 Milyon ABD Doları

Esneklik, İşletebilirlik ve Kârlılık İyileştirme (IFOP) Projesi, SOCAR 
Aliağa Özel Endüstri Bölgesi’nde kurulu olan STAR Rafinerisi’nde 
ek boru sistemleri kurarak, iyileştirme, esneklik, işletebilirlik ve kârlılıkta bir artış elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. 

İşlerin kapsamı, canlı hatların bulunduğu, ekipman ve aletlerin çalıştığı ve rafinerinin operasyonel faaliyetlerinin devam 
ettiği mevcut tesislerdeki brownfield saha çalışmalarını içermektedir. Projenin boru support temini ile birlikte boru spool 
imalatları, iştiraki olan Cimtas Boru tesislerinde yapılmış ve buradan şantiye sahasına sevk edilmiştir. Ocak 2020’de başlayan 
mekanik tamamlanma işleri, mekanik, borulama, inşaat, elektrik ve enstrümantasyon disiplinlerine ait test ve kontrollerin 
tamamlanmasıyla birlikte Aralık 2020’de son bulmuştur. 2020 yılı sonu itibarıyla, projede kayıp günlü kaza olmadan 350 iş günü 
ve 703.720 insan-saat çalışma kaydedilmiştir. 

ENKA, yeni bir yağlı su arıtma tesisi için Aralık 2019'da 
ExxonMobil Iraq limited (EMIL) ile bir sözleşme imzaladı. 
Yağlı Su Arıtma 2 Tesisi (PW2) Projesi, ENKA'nın Petrol ve Gaz 
sektöründeki ilk EPC sözleşmesidir. ENKA, Yağlı Atık Su Arıtma 2 Tesisi için FEED kontrolü, detaylı mühendislik tasarımı, satın 
alma, imalat, inşaat ve devreye alma hizmetlerini yürütmektedir. 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. Sözleşme gerekliliklerine göre 2020 yılının başında işverenin proje personelinin 
de çalışacağı ENKA Dubai ofisi hizmete açılmıştır. İstanbul Merkez ekiplerinin de desteği ile gerek mühendislik tasarım işleri 
gerekse de proje yönetimini içine alan toplam 25 ENKA personeli, ENKA'nın Dubai ofisinden çalışmaktadır. Mühendislik işlerinin 
tamamlanma oranı 2020 sonu itibarıyla %62'dir. Bu çalışmalar arasında yer alan HAZOP ve %30 3D Tasarım ve Model çalışmaları 
işverenin de katılımı ile başarıyla tamamlanmıştır. 2020 yılı sonu itibarıyla projenin satın alma ilerlemesi %19’a ulaşmıştır. Aralık 
2020 itibarıyla projenin %20'si tamamlanmış olup, projenin bitiş tarihi 22 Aralık 2022 olarak planlanmıştır. Projede Aralık 2020 
sonuna kadar 396 iş günü ve kayıp zamanlı kazasız 125.000 insan-saat çalışma süresine ulaşılmıştır.

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

West Qurna 1 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

KONUM : Tengiz, Kazakistan

İŞVEREN :

Tengizchevroil (TCO) (Chevron, 

ExxonMobil,

LukArco ve KazMunayGas

Ortak Girişimi)

PROJE 
SÜRESİ 

: Mart 2001 - Aralık 2021

KONTRAT 
TİPİ 

:
Götürü Usulü+Birim fiyatı+Maliyeti 

İade Tipi Sözleşme

KONTRAT 
DEĞERİ 

: 650 Milyon ABD Doları

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

SOCAR STAR Rafinerisi/Esneklik, İşletebilirlik & Kârlılık 
İyileştirme (IFOP) Projesi
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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: Mart 2019 – Temmuz 
2021
Faz 2: Faz 2 başlangıcından 
itibaren 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 projesini gerçekleştirmek üzere, ENKA ve GE 3 Ocak 2017 tarihinde konsorsiyum anlaşması imzalamıştır. EPC 
sözleşmesi kapsamı; Dhi Qar Kombine Çevrim Santrali Projesi’nin tasarım, imalat, tedarik, taşıma, inşaat, montaj, test ve devreye 
alma işleridir.  Bu kapsamda işveren tarafından daha önceden temin edilen gaz türbinleri, jeneratörleri ve bunların yardımcı 
sistemlerinin basit çevrim olarak montajı ve devreye alma işlemleri GE-ENKA konsorsiyumu tarafından yapılacak, sonrasında 
buhar türbini, atık ısı kazanları ve ilgili diğer ekipmanlar da eklenerek kombine çevrime dönüştürülecektir. Santral konfigürasyo-
nu 4x4x1 olup, ana yakıt olarak doğal gaz (NG), yedek yakıt olarak hafif distile yakıt (LDO) ve ham petrol (CO) kullanılacaktır. Sıvı 
yakıtlar için yakıt depolama ve iyileştirme tesisleri de kapsama dahildir. ISO koşullarındaki nominal güç kapasitesi 750 MW’dır.

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: Mart 2019 – Temmuz 
2021
Faz 2: Faz 2 başlangıcından 
itibaren 34 ay

KONTRAT 
TİPİ

: Anahtar Teslim

KONTRAT 
DEĞERİ

: 562 Milyon ABD Doları

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından, 5 Şubat 2017 tarihli sözleşme ile General Electric (GE) firmasına ihale edilen Samawa Kombine 
Çevrim Santrali projesini gerçekleştirmek üzere, ENKA ve GE 3 Ocak 2017 tarihinde konsorsiyum anlaşması imzalamıştır. 

EPC sözleşmesi kapsamı Samawa Kombine Çevrim Santrali projesinin tasarım, imalat, tedarik, taşıma, inşaat, montaj, test ve 
devreye alma işleridir. Bu kapsamda işveren tarafından daha önceden temin edilen gaz türbinleri, jeneratörleri ve bunların 
yardımcı sistemlerinin basit çevrim olarak montajı ve devreye alma işlemleri GE-ENKA konsorsiyumu tarafından yapılacak; 
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 distile yakıt (LDO) ve ağır yakıt (HFO) kulla-
nılacaktır. Sıvı yakıtlar için yakıt depolama ve iyileştirme tesisleri de kapsama dahildir. ISO koşullarındaki nominal güç kapasitesi 
750 MW’dır.

Nizhnekamsk 495 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 
Federasyon'una bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde bulunan Nizhnekamsk şehrinin güneydoğusunda, Kama Nehri’nin batı yaka-
sındaki endüstriyel bölgede yer almaktadır. EPC bazındaki sözleşme, Nizhnekamsk Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesinin 
tasarım, imalat, sahaya taşıma, inşaat, boyama, montaj, devreye alma, hizmete alınma ve test işlemlerini kapsamaktadır.

Kombine Çevrim Elektrik Santrali'nin konfigürasyonu; 2 gaz türbini, 1 buhar türbini ve 2 adet kazandan oluşmaktadır. Santralin 
ana yakıtı doğal gaz olup, bununla birlikte Nizhnekamskneftekhim üretim proseslerinin bir yan ürünü olan gaz türevleri de (sen-
tetik gaz) yakıt olarak kullanılacaktır.

      

ENKA ve Siemens, TAIF Şirketler Grubu üyesi PJSC Kazanorgsin-
tez için Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin 
Kazan şehrinde 250 MW kurulu güce sahip olacak Kombine 
Çevrim Elektrik Santrali’nin 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 Anlaş-
ması” çerçevesinde ENKA, projenin mühendislik, satın alma, kurulum ve devreye alma (EPCC) süreçlerini gerçekleştirecektir. 
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. Temel tasarım dokümantasyon paketine dair çalışmalar tamamlanmış 
olup, 2020 Aralık ayı itibarıyla Rusya Federasyonu Devlet Uzmanlığı’na sunulmuştur. Bununla eş zamanlı olarak, hem detay ta-
sarım dökümantasyon işleri, hem de satın alma ve mühendislik işleri devam etmektedir. Kazan, Gaz Güçlendirici Kompresörler, 
Su Arıtma Tesisi, Gaz Arıtma Ünitesi, Trafolar ve DCS üreticileri belirlenmiştir. Mobilizasyon işleri başlamış olup, yemekhane ve 
yatakhaneler yeni yıldan itibaren faaliyete geçecektir.

Kazan 250 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

KONUM :
Nizhnekamsk, Tataristan, 
Rusya Federasyonu

İŞVEREN :
Nizhnekamskneftekhim 
(TAIF Grubu Üyesi)

PROJE 
SÜRESİ

: Aralık 2017 - Nisan 2021

KONTRAT 
TİPİ

: Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ

: 349 Milyon Avro

Samawa 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

KONUM :
Kazan, Tataristan, Rusya 
Federasyonu

İŞVEREN :
Kazanorgsintez 
(TAIF Grubu Üyesi)

PROJE 
SÜRESİ

: Ekim 2019 - Mart 2023

KONTRAT 
TİPİ

: Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ

: 245 Milyon Avro

Dhi Qar 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali
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KONUM :
Zainsk, Tataristan, 
Rusya Federasyonu

İŞVEREN :
Joint Stock Company 
“Tatenergo”

PROJE 
SÜRESİ

:
Temmuz 2020 - 
Kasım 2023

KONTRAT 
TİPİ

: Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ

: 25,6 Milyar Ruble

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 (CCGT) projesini üstlenmiştir.

ENKA, sözleşme kapsamında mühendislik, tedarik, inşaat ve devreye alma (EPCC) işlerini gerçekleştirecektir. Zainskaya Kom-
bine 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 kazandan oluşmaktadır. Proje tamamlandığında, yakıt olarak doğal gaz kullanacak olan santral, Rusya Fede-
rasyonu’nun en verimli enerji santrali olacak ve 850 MW’lık bir üretim elde edilecektir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla proje, temel 
tasarım aşamasındadır. Ayrıca, 2021 Ocak ayının sonunda tamamlanmak üzere, proje sahasında zemin etüd çalışmaları devam 
etmektedir. Temel tasarım dokümantasyon paketinin Kasım 2021’de Rusya Federasyonu Devlet Uzmanlığı tarafından onaylan-
ması ve inşaat çalışmalarına Aralık 2021’de başlanması planlanmaktadır.

KONUM : Um Kasr, Basra, Irak

İŞVEREN :
Aloreen Company for
Investment Ltd.

PROJE 
SÜRESİ

: Aralık 2018 - Haziran 2021

KONTRAT 
TİPİ

: Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ

: 82 Milyon ABD Doları

Um Kasr Limanı, Basra’nın yaklaşık 5,2 km güneyinde olup Irak’ın 
şimdiye kadarki en derin ve en büyük deniz limanı olma özelli-
ğini 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 imzalamıştır. Sözleşmenin Başlangıç Tarihi Bildirimi (Notice of the Commencement Date - 
NCD) ve İlerleme Tarihi Bildirimi (Notice to Proceed - NTP) olmak üzere iki etkin tarihi vardır. Bu tarihler sırasıyla, 27 Haziran 2018 
ve 3 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşmiştir. NCD’nin bildirilmesinin ardından mühendislik, tedarik ve mobilizasyon çalışmaları 
başlatılmış olup akabinde NTP ile birlikte inşaat çalışmaları başlamıştır. ENKA’nın bu sözleşme kapsamındaki sorumlulukları 
arasında mühendislik, tedarik ve inşaat işleri yer almaktadır. Projenin Kısım-1 işleri %100 oranında tamamlanarak, 1 Aralık 2020 
itibarıyla geçici kabul sertifikası yayınlanmıştır ve garanti süreci başlamış bulunmaktadır. Aralık 2020 sonu itibarıyla, projenin 
Kısım-2 işlerini oluşturan konteyner vinci kara tarafı ayağının oturacağı kısımda, fore kazık ve kiriş imalatları devam etmektedir. 
Mühendislik, tedarik, inşaat faaliyetleri de dahil olmak üzere, Kısım-2 işlerinin genel ilerlemesi %35 olmuştur.

Morava Koridoru Otoyol Projesi

ENKA, ortak girişim partneri Bechtel ile birlikte Sırbistan Cumhu-
riyeti Hükümeti tarafından, Aralık 2019 tarihinde, Orta Sırbistan’ı 
10 ve 11 numaralı Pan-Avrupa Koridorları ile bağlayacak 112 km’lik 
Morava Koridor Otoyolu Projesinin tasarım ve inşaat işlerini üstlenmek üzere seçilmiştir. Bölgedeki erişilebilirliğin geliştirilmesi 
ve bir Dijital Koridor sağlanması adına otoyol güzergahı boyunca uzanan kapsamlı bir telekomünikasyon ağı planlanmaktadır. 
Proje dahilinde 10 yeni kavşak, karayollarını, demiryollarını 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 koruma yapıları, bentler ve yeni 
bir nehir yatağının inşası gerçekleşecektir. Ayrıca, proje kapsamında 56 köprü, 29 üst geçit, 28 alt geçit, 35 milyon m3 ’den fazla 
kazı işi, 22 milyon m3 ’ün üzerinde toprak dolgusu, 900.000 m3  beton, 1,8 milyon m3 alt temel, 1,2 milyon ton asfalt ve 475 km 
uzunluğunda korkuluk bulunmaktadır. 2020 yılı içerisinde tasarım, zemin etütleri, ariyet ocakları, köprüler, geçici dere geçişlerin-
deki saha imalatları ve Kruševac’ta bulunan 1.400 kişilik ana kampın kurulum işleri gerçekleştirilmiştir. Aralık 2020 itibarıyla inşaat 
işlerinin %6’sı tamamlanmıştır ve projede toplam personel sayısı alt yüklenici personelleri dahil, 478 kişiye ulaşmıştır. 2020 yılı 
sonu itibarıyla, 600.000 insan-saat çalışma süresine ulaşılmıştır.

      

Namakhvani Hidroelektrik Santralleri Projesi, mühendislik, satın 
alma ve inşaat işleri (EPC) kapsamında anahtar teslim olarak 
icra edilecek olup, Gürcistan’ın İmereti bölgesinin en büyük şehri olan Kutaisi’den geçen Rioni nehri üzerinde, şehir merkezinin 
20 km akış yukarısında bulunan Zhoneti ile 35 km kuzeyinde bulunan Alpana arası alanda konumlandırılacaktır.  Sıralı barajlar 
sistemi içerisinde yapılacak barajlardan biri olan Yukarı Namakhvani Barajı, 60 m yüksekliğinde bir gövde üzerinde toplam kuru-
lu kapasitesi 90 MW olan 2 adet Kaplan türbin ve gaz yalıtımlı şalt sahası içeren nehir tipi yer üstü santrali ve gövdeye entegre 
dolusavak dipsavak vb. diğer bağlı yapıları bulunduracak olup, su tutma sonrası 1 km2'lik bir göl alanı oluşturacaktır. Proje kapsa-
mında üretilmesi amaçlanan yıllık 1.500 GWh elektriğin 340 GWh’i bu santralden sağlanacaktır. Bu barajın 20 km akış aşağısında 
konumlanacak olan Aşağı Namakhvani Barajı ise 105 m yüksekliğinde silindir sıkıştırmalı beton ağırlık barajı olarak inşa edile-
cektir. 5 km alanı kapsayacak baraj gölünde depolanacak su, sol yakada yapılacak giriş yapısıyla 9 m çaplı dairesel kesitli ve 4,5 
km uzunlukta bir su iletim tüneli sonunda çatallanıp kademeli olarak 5 m çapına düşen 3 adet cebri boru ile 60 m düşürülecek. 
Böylece, elektrik üretimi, toplam kurulu gücü 312 MW olan 3 Francis türbin ile sağlanacak.

Namakhvani Hidroelektrik Santralleri Projesi

KONUM : Pojate – Preljina, Sırbistan

İŞVEREN :
Sırbistan Cumhuriyeti 
İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı

PROJE 
SÜRESİ

: Aralık 2019 - Aralık 2023

KONTRAT 
TİPİ

: Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ

: 745 Milyon Avro

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

KONUM :
Tskaltubo ve Tsageri, 
Gürcistan

İŞVEREN :

ENKA Renewables (%90 
ENKA iştiraki) 
EPC Yüklenici: ENMAR 
Construction B.V.

PROJE 
SÜRESİ

:

Saha mobilizasyon işleri: 
Mart 2020
Sınırlı başlangıç: Kasım 
2020
Tam başlangıç: Mayıs 2021
Bitiş: Temmuz 2024

KONTRAT 
TİPİ

: Sabit fiyat anahtar teslim

Zainskaya 850 MW Kombine Çevrim Santrali
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KONUM : Nassau, Bahamalar

İŞVEREN : Nassau Cruise Port Ltd

PROJE 
SÜRESİ

:
Kasım 2020 - 
Temmuz 2022

KONTRAT 
TİPİ

: Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ

: 109 Milyon ABD Doları

Bahamalar yönetimi ülkedeki kruvaziyer turizmini artırmanın bir 
yolu olarak Prince George Wharf üzerindeki kruvaziyer limanını 
geliştirme kararı almıştır. Bu yenileme ve genişletme projesi, 
liman kapasitesinin artırılması ve ziyaretçilerin daha iyi bir de-
neyim yaşamasını amaçlamaktadır. Projenin gerçekleştirilmesiyle birlikte önümüzdeki 30 yıl içerisinde Bahamalar için 16 milyar 
ABD doları fayda yaratması bekleniyor. 

ENKA, Nassau Kruvaziyer Limanı projesinin Deniz İşleri sözleşmesini Haziran 2020’de imzaladı. Tasarım evrelerinin tamamlan-
masından sonra ilk proje kazığı Aralık 2020’de çakıldı. Projenin mühendislik, satın alma ve inşaat işleri (EPC) kapsamında mevcut 
kruvaziyer iskelesinin genişletilmesi, combi-wall sistemi ile çakım yapılarak Prince George Wharf rıhtımının yenilenmesi, tur bot-
ları ve yatlar için 2 yeni liman inşa edilmesi, deniz zemininde tarama yapılması, dolgu yapılarak liman sahasının genişletilmesi ve 
son olarak mevcut tüm iskele ve bağlantı yapılarının yüzey ve aksesuarlarının yenilenmesi veya tamir işleri gerçekleştirilecektir.

ENKA, Rusya Federasyonu’nda Tataristan’ın Kazan şehrindeki 
TAIF İş Merkezi projesi için Nisan 2017’de sözleşme imzalamıştır.

2020 yılı sonu itibarıyla projenin tamamlanma oranı %95,6’ye 
ulaşmıştır. Projede çalışan sayısı 385 olup, 5.540.057 insan-saat kayıp günlü kaza olmadan tamamlanmıştır. Projede mimari 
işlerde %96 ilerleme sağlanmış olup; toplam 17.595 m2 kerpiç duvar örülmüş, 15.443 m2 bina içi alçıpan bölme duvarlarının mon-
tajı tamamlanmış ve  33.750 m2 şap dökülmüştür. Ayrıca, 25.160 m2 seramik yer kaplama, 3.179 m2 mermer-granit yer kaplama 
işleri, 2.101 m2 cam bölme duvar montajı, 5.523 m2 seramik duvar kaplama, 2.432 m2 granit ya da mermer duvar kaplama işleri 
tamamlanmıştır. Asansör montajları tamamlanmış ve kullanıma hazırdır, dış peyzaj işleri ve otopark katları tamamlanmıştır. Bina 
mekanik montaj işleri %99’a ulaşırken, elektrik montaj işleri ise %97, zayıf akım sistemleri montaj işleri ise devam etmekte olan 
işveren kaynaklı revizyonlar sebebi ile %69 mertebesine ulaşabilmiştir. Trafo merkezi montajı, soğutma ve iklimlendirme sistemi 
ana ekipman montajları ve ısı merkezi montajı tamamlanmış olup aktif olarak çalışmaktadır. 68.236 m paslanmaz boru, 8.841 m 
çelik boru, 33.731 m2 kanal, 1.118 km kablo, 24,2 km kablo tavası montajı yapılmıştır.

Tulun Okul Projesi

2019 yılında Rusya Federasyonu’na bağlı İrkutsk Bölgesi’nin 
Tulun kentinde meydana gelen sel felaketinin ardından ENKA, 
30 Eylül 2019 tarihinde Rosneft’in iştiraki ANHK (Angarsk 
Petrochemical Company) ile Tulun Okul Projesi sözleşmesini imzalamıştır. ENKA’nın sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri 
arasında iç tasarım, satın alma ve inşaat faaliyetleri yer almaktadır. Projenin kazı çalışmaları 2019 Ekim itibarıyla başlamıştır. Tulun 
yaklaşık olarak İrkutsk Bölgesi’nin 500 km kuzeyinde bulunmakta olup, konumu projenin zamanında tamamlanması için ana 
zorluk olmuştur. Proje kapsamında yer alan modern mimari tasarıma ve yüksek teknolojik donanıma sahip 7 üst yapı inşaatı ve 
çevre düzenleme işleri, dünyadaki pandemi durumuna rağmen 10 ay gibi kısa bir sürede eksiksiz olarak tamamlanmıştır. Bu üst 
yapılar; derslikler, konferans salonu, amfi tiyatro, kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, açık spor salonu ve yemek salonundan 
oluşmaktadır. 1.275 öğrenci kapasiteli bu modern okul projesi 22.972 m2 brüt alana sahiptir. Toplamda 321 gün çalışılan projede 
kazasız insan-saat değeri 2.218.019’a ulaşmıştır. 

      

ENKA, 31 Ekim 2019 tarihinde St. Petersburg şehrinde yapılacak 
olan Yüksek Teknolojili Çok Fonksiyonlu Tıp Kompleksi projesinin 
Faz 1 inşaat işleri için SOGAZ Medikal Teknoloji Grubu adına  LLC  
Constructiv firması ile sözleşme imzalamıştır. 19 Ekim 2020 tarihinde yine aynı işveren ile Faz 1 kontratına ek kontrat yapılarak Faz 
2 kontratı imzalanmıştır. 

2022 yılında hizmet vermeye başlaması planlanan tıp kompleksi, yalnızca Rusya’nın en gelişmişlerinden olmakla kalmayıp, 
ekipmanları ve fonksiyonelliği ile dünyadaki en iyi üç sağlık kurumundan biri olacaktır. 200.000 m²’den fazla alana sahip olan 
komplekste; onkoloji merkezi, multidisipliner klinik, rehabilitasyon ve spor hekimliği merkezi, eğitim kompleksi ve nükleer tıp 
merkezi yer alacaktır. Binaların arasında ise binaları birbirlerine bağlayan galeriler yer alacaktır. Kompleks, kendi ambulans trafo 
merkezi, poliklinik, acil servis, travma merkezi ve bir hastaneyi işletecek olup, yılda 20.000 hastaya tıbbi bakım sağlayacaktır. 
Modern teşhis ve tıbbi ekipmanlarla donanacak bu çok yönlü kompleksin ekipman seviyesinin, dünyanın önde gelen kliniklerinin 
çok üstünde olması planlanmaktadır. Projenin Faz 2 aşaması Kasım 2020’de başlamış olup, yaklaşık %5’i tamamlanmıştır.

Yüksek Teknolojili Çok Fonksiyonlu Tıp Kompleksi

KONUM :
Tulun, İrkutsk Bölgesi, 
Rusya Federasyonu

İŞVEREN :
ANHK (Angarsk 
Petrochemical Company)

PROJE 
SÜRESİ

: Ekim 2019 – Ağustos 2020

KONTRAT 
TİPİ

: Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ

: 42 milyon ABD Doları

TAIF İş Merkezi

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

KONTRAT 
TİPİ

:
Faz 1: Götürü Usulü
Faz 2: Birim Fiyatlı

KONTRAT 
DEĞERİ

:
Faz 1: 26 Milyon ABD Doları 

Faz 2: 33 Milyon ABD Doları

KONUM :
Kazan, Tataristan, 
Rusya Federasyonu

İŞVEREN : OAO TAIF

PROJE 
SÜRESİ

: Nisan 2017 - Haziran 2021

KONTRAT 
TİPİ

: Götürü Usulü

KONTRAT 
DEĞERİ

: 143 Milyon ABD Doları

Nassau Kruvaziyer Limanı Projesi, Prince George Wharf
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Özel Projeler

BİNA PROJELERİ

ENKA, Caddell Construction ile, özel projelerin inşası için danışmanlık ve proje hizmet-
leri sağlamak üzere bir anlaşmaya sahiptir. ENKA ve Caddell iş birliği ile, 2003 yılında, 
İstanbul İstinye’deki ABD Konsolosluk yerleşkesi inşaatının başarıyla tamamlanması 
neticesinde bu anlaşmaya varılmıştır.

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

Yine aynı kapsamda yapılmak üzere, özel projelere, 2016 yılında Asya’da 3, 2017 yılında 
Güney Amerika’ da 1, Kuzey Amerika’da 1, Avrupa’da 1 ve Afrika’da 1 proje, 2018 yılında 
Kuzey Amerika’da 1 proje eklenmiştir. Devam eden işler ile birlikte, 9 özel bina projesi-
nin toplam kontrat değeri yaklaşık 2,1 milyar ABD Dolarıdır.

Orta Asya projesinde tasarım işleri tüm binalarda tamamlanmış ve betonarme işleri 
ile bina içi uygulamalar, yapımı beklemede olan ana ofis binası hariç bütün binalarda 
tamamlanmak üzeredir.

Diğer bir Asya projesinde tasarım, mobilizasyon çalışmaları ve betonarme işleri 
tamamlanmıştır. Bina içi uygulamalar devam etmektedir. Bu projenin Kasım 2021’de 
teslim edilmesi planlanmaktadır. 

Bunların haricindeki Asya’daki 2 proje ve Güney Amerika’daki 1 projede; betonarme, 
mekanik, elektrik ve mimari işler devam etmektedir. Asya’daki bu projelerden ikisinin 
de Temmuz 2021’de, Güney Amerika’daki 1 projenin ise, Eylül 2021’de teslim edilmesi 
planlanmaktadır.

Avrupa’daki proje, Mayıs 2018’de başlamıştır. Betonarme ve bina içi işler ise devam 
etmektedir. Bu projenin Ekim 2022’de tamamlanması planlanmaktadır.

Kuzey Amerika’da bulunan bir proje, Şubat 2018’de başlamıştır. Betonarme ve bina içi 
işler devam etmektedir. Bu projenin Aralık 2022’de tamamlanması planlanmaktadır. 
Kuzey Amerika’daki bir diğeri ise 2019 Mayıs ayında başlamıştır. Betonarme işleri de-
vam etmektedir. Bu projenin Nisan 2023’de tamamlanması planlanmaktadır.

Afrika’daki proje 2018 Ocak ayında başlamıştır. Betonarme ve bina içi işleri devam 
etmektedir. Bu projenin Mart 2022’de tamamlanması planlanmaktadır.
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ENKA Santralleri 16 yıllık ticari işletme dö-
neminde 440 milyar kW-saatin üzerinde 
elektrik enerjisi üretmiştir. Yap-İşlet döne-
minin bitimi ile Elektrik Satış Anlaşmaları 
(ESA) ve Doğal Gaz Satış Sözleşmeleri 
sona ermiştir. ESA dönemi sonrası iti-
barıyla ENKA Santralleri serbest elektrik 
piyasasında faaliyet göstermek üzere 
üretim lisansı almıştır. Yıllık 32 milyar kW- 
saatlik üretim kapasitesi ile Türkiye’nin 
toplam enerji tüketiminin %11’ini karşıla-
yabilecek potansiyeldedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(“EPDK”) tarafından ENKA Enerji Ticaret 
A.Ş.’ye tedarik lisansı düzenlenmiştir. Söz 
konusu lisans ile ENKA Enerji, serbest tü-
keticilere toptan/perakende elektrik satış 
faaliyetlerinde bulunmaktadır. EPDK tara-
fından ENKA Enerji Ticaret A.Ş.’ye İthalat 
(Spot) lisansı düzenlenmiştir. Söz konusu 
lisans ile ENKA Enerji, ithalat işlemlerinde 
ve serbest tüketicilere toptan veya 
perakende doğal gaz satış faaliyetlerinde 
bulunabilecektir.

Ticari İşletme döneminde santralleri-
mizde muhtelif altyapı iyileştirmeleri 
gerçekleştirilmiş ve son teknoloji ürünü 
olan “Advanced Gas Path ve DLN2.6 + 
Upgrade” yatırımı yapılmıştır. Sektöre 
öncülük eden bu teknoloji yatırımı ile 
ENKA Power, santrallerinin performansını 
iyileştirmiş, emisyon değerlerini azaltmış 
ve işletme esnekliğini ve güvenilirliğini 
geliştirmiştir.

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

ENERJİ ÜRETİMİ

1997 yılında %40 oranında ENKA ve %60 
oranında InterGen katılımıyla kurulan 
InterGen-ENKA ortaklığı, TEAŞ Genel 
Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı bünyesinde ihale sonucunda 
Yap-İşlet modeli ile toplam 3.830 MW 
kurulu güç kapasiteli Gebze, Adapazarı 
ve İzmir doğal gaz kombine çevrim sant-
rallerinin kurulması ve işletilmesi hakkını 
kazanmıştır.

Fonlama şekli, %25 sermaye ve %75 
proje finansmanı olarak gerçekleşen üç 
santral için yapılan toplam yatırım 2,04 
milyar ABD Doları’dır. Bu çerçevede, yurt 
dışı finans kuruluşlarının projeler için 
taahhüt ettikleri toplam 1,53 milyar ABD 
Doları’nın dağılımı ise şöyledir: US Exim 
(ABD) 860 milyon ABD Doları, Hermes 
(Almanya) 185 milyon ABD Doları, OND 
(Belçika) 125 milyon ABD Doları, OPIC 
(ABD) 300 milyon ABD Doları ve diğer 
bankalar 60 milyon ABD Doları.

Çevre Bakanlığı’nın formatı doğrultusun-
da hazırlanan Çevresel Etki Değerlen-
dirme (ÇED) Raporu, bakanlığın onayını 
almıştır. Ayrıca, kısmi olarak yabancı 
sermayenin katkısıyla finanse edilen bu 
santraller için, kredi kuruluşlarınca iste-
nen ve Dünya Bankası normlarına göre 
hazırlanan ÇED Raporu da minimum de-
ğerlerde olması nedeniyle olumlu onay 
belgesine sahiptir.

Bütün doğal gaz santralleri gibi Gebze, 
Adapazarı ve İzmir santralleri de hava 
kalitesini koruma, su kirliliği ve gürültü 
kontrol yönetmeliklerindeki minimum kri-
terlerin altında olmaları nedeniyle Türki-
ye’de örnek alınacak enerji yatırımlarıdır. 

Gebze, Adapazarı ve İzmir doğal gaz 
kombine çevrim elektrik santrallerinin 
anahtar teslimi inşası ENKA’nın %50 
payının olduğu Bechtel-ENKA Müşterek 

Teşebbüs Ortaklığı’na 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 konu-
muna gelmiştir.

Elektrik üretim şirketleri, Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma A.Ş. (“BOTAŞ”) ile 20 yıl sü-
reli Doğal Gaz Satış Sözleşmesi ve Elekt-
rik Üretim A.Ş. (“EÜAŞ” - Mülga TETAŞ) ile 
yine 20 yıl süreli Elektrik Satış Anlaşması 
imzalamıştır. Bu sürelere proje geliştirme 
ve inşaat süreleri de dahil olduğundan, 
santrallerin devreye girmelerinden itiba-
ren sözleşme süreleri 16 yıldır. 

Elektrik Satış Anlaşması çerçevesinde 
üretilerek EÜAŞ’a satılmakta olan elektrik 
enerjisinin kW saat başına ortalama 
satış fiyatı 4,2 sent (ABD Doları) olarak 
belirlenmiştir. Santrallerde kullanılan ileri 
teknoloji ve düşük finansman maliyeti 
sayesinde yatırım kalemi, yakıt kalemi, 
sabit işletme gideri kalemi ve değişken 
işletme gideri kaleminden oluşan enerji 
satış fiyatı bu seviyede oluşmuştur.

Yakıt kalemi eskalasyona tabi olup, doğal 
gazda meydana gelen değişiklikler fiyata 
aynı oranda yansıtılmakta, dolayısıyla da 
santraller garanti edilen verimliliği sağla-
mak şartıyla enerji üretiminde doğal gaz 
fiyat riski taşımamaktaydı.

Santrallerin kuruluşunda %40 oranında 
hisse sahibi olan ENKA, ticari işletme 
döneminde ortağı InterGen’in sahip ol-
duğu hisseleri satın alarak, enerji üretim 
şirketlerinin tamamına sahip olmuştur. 

Gebze : 1.540 MW

Adapazarı : 770 MW

İzmir : 1.520 MW

Toplam : 3.830 MW



22 23Sayfa Sayfa

City Center Investment B.V.

GAYRİMENKUL

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

Kompleks, 163.000 m2 kiralanabilir alanı ile 3 bloktan oluşmaktadır. Naberezhnaya 
Tower 111 personeliyle birlikte; ofis kiralama, tesislerin yönetimi ve işletme 
alanlarında faaliyet göstermekte ve aynı zamanda kiracıları için ofis tadilat projeleri 
gerçekleştirmektedir. 

2020 yılında, 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 Covid-19 salgını 
nedeniyle benzeri görülmemiş bir kriz yaşanmıştır.

CCI kiralama ekibi, her kiracı ile ayrı ayrı yapıcı diyalog kurarak ve gelen her talebi 
kendi içinde derinlemesine değerlendirerek, bir yandan pandeminin hem ofis 
piyasasında hem de ilgili devlet kanun düzenlemelerinde olan etkilerini takip ederek, 
şirketimizin menfaatlerine uyan çözümler bulmayı başarmıştır. Bu stratejik yaklaşımla 
CCI, pandeminin neden olduğu olumsuz koşullara rağmen, toplam 57.000 m2’yi 
aşan kira uzatımı kontratı ve toplam 3.000 m2’lik yeni kira sözleşmesi imzalamış, 
ve bu sayede doluluk oranını %93 gibi yüksek bir seviyede tutmayı başarmıştır. 
Naberezhnaya Tower, halen Moscow City’deki en yüksek doluluk oranına sahip ofis 
binasıdır.

CCI operasyon ekibi, iş merkezinin kapsamlı ve düzenli bakımına ek olarak, Covid-
19’un yayılmasına karşı geniş önlemler alarak binada sağlığın ve güvenliğin korunması 
için azami dikkat ve özeni göstermiştir. Bunun yanı sıra 2020 yılı içerisinde 12.000 m2 
de ofis tadilat işi yapılmıştır.

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

ENKA Invest
ENKA Invest, ENKA’nın Moskova’da 1990 yıllarının başından 
beri gerçekleştirdiği gayrimenkul yatırımlarının operasyonunu 
üstlenmek üzere, 1994 yılından beri faaliyet göstermektedir. 
Bünyesindeki 62 çalışanı ile birlikte kiralama, işletme ve 
bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirmekte, aynı zamanda 
kiracılarının ofis tadilat taleplerini karşılamaktadır. ENKA Invest 
sağladığı ayrıcalıklı tesis ve hizmetler sayesinde kiracıları ile 
uzun dönemli ilişkiler kurmuştur.

Portföyünde, Moskova’nın merkezinde bulunan 4 adet 
kompleks ile toplam 76.000 m2 kiralanabilir alana sahiptir. 
Paveletksaya Plaza, Tsvetnoy Plaza, Sretenka Complex ve 
Chaplygina House; ENKA Invest tarafından geliştirilmiş, inşa 
edilmiş ve operasyonu sağlanmakta olan binalardır.

ENKA Invest ekibi, 2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 
pandemisinin ticari gayrimenkul piyasasındaki etkilerini 
yakından takip ederek, pazarlama stratejisini buna göre 
geliştirmiştir. Kiracılarından gelen indirim ve alan küçültme 
taleplerini tek tek inceleyip uygun çözümler sunarak doluluk 
oranını %81,2’de tutmayı başarmıştır. Pandeminin piyasa 
üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen toplamda 10.000 m2 kira 

sözleşmesi uzatılmış olup 2.000 m2 yeni anlaşma imzalanmıştır.

Çalışanlarının ve kiracılarının sağlığını ve güvenligini ön planda 
tutan ENKA Invest ekibi Covid-19 pandemisiyle birlikte kapsamlı 
ek önlemler alarak güvenli bir çalışma ortamı sağlamıştır. 

2020 yılı içerisinde yeni ve mevcut kiracılar için yaklaşık 2.000 
m2 renovasyon çalışması üstlenilmiş olup, bu çalışmalar 
kaliteden ödün verilmeden zamanında teslim edilmiştir. 

Sürdürülebilirlik projeleri doğrultusunda ENKA Invest, 
portföyündeki binaların ortak alanları için sürekli kaynak 
ayırmakta ve renovasyon çalışmaları yapmaktadır.

2020 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 ve Wheely gibi 
büyük çok uluslu şirketler yer almaktadır.
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ENKA TC

GAYRİMENKUL

ENKA TC, ENKA ve Migros’un eşit ortaklığıyla 1997 yılında, 
alışveriş merkezleri ve süpermarketler zinciri oluşturmak üzere, 
Moskova’da eski adıyla RamENKA olarak kurulmuştur.

Aynı yılın Kasım ayında, toplam alanı 19.400 m2 olan ve ENKA 
tarafından inşa edilen ilk Ramstore hipermarket ve alışveriş 
merkezini, Moskova’nın Kuntsevo Bölgesi’nde hizmete açmıştır.

Şirket, 1998 yılında Rusya’daki ekonomik krize rağmen büyüme-
sini 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 mer-
kezi sayısını ise 6’ya çıkartmıştır. 

Şirket aynı sene Krasnoyarsk, Kazan ve Nizhniy Novgorod 
şehirlerinde 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, yatırımlarını kendi kaynaklarından, IFC (International 
Finance Corporation) veya bankalardan kredi kullanarak ger-
çekleştirmiştir. IFC’den 1998-2006 yılları arasında toplam 170 
milyon ABD Doları kredi kullanılmış olup, 2008 yılında bu kredi-
lerin kalan bakiyelerinin tümü kredi anlaşmalarında öngörülen 
sürelerden 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 
takiben şirketin adını ENKA TC olarak değiştirmiştir. 

Şirketin ana faaliyet konusu olarak kiralamaya odaklanması 
çerçevesinde, alışveriş merkezlerinde işletilen hipermarketlerin 
kiralık olarak AUCHAN’a devredilme kararı alınmıştır. Bu operas-
yonun 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 süper-
marketlerde kullanılan “Ramstore” markası “Citystore” olarak 
değiştirilmiştir.

Şirketin perakende işinden çıkarak tümüyle kiralama odaklı ça-
lışması planı doğrultusunda, perakende aktiflerinin satılması ile 
ilgili olarak OOO BILLA ve OOO BILLA REALTY şirketlerine devir 
işlemleri 2012 yılı Nisan ayında gerçekleşmiştir.

ENKA TC bu devir işlemi akabinde, 2012 sene sonu itibarıyla pe-
rakende sektöründen çıkmıştır. 2020 yılında şirketin kira gelirleri 
90,4 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

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

Moskova Yerel Hükümeti’nin düzenlediği ve 60’tan fazla proje-
nin vitrine çıktığı yarışmada aynı Alışveriş Merkezi “Moskova’da 
Yatırım ve İnşaat alanında 2012 Yılının En İyi Projesi” ödülüne 
layık görülmüştür. Son olarak hem 2017, hem de 2018 yıllarında 
Kapitoliy Vernadskogo Alışveriş Merkezi St. Petersburg’ta 
düzenlenen ‘Rusya’nın En İyi 100 Ofis ve Ticaret Merkezi’ ödül 
töreninde ‘En İyi Alışveriş Merkezi’ seçilmiştir.

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

ENKA TC, 1997 senesinde hizmete açtığı Kuntsevo Alışveriş 
Merkezi’ni yenilemek  üzere başladığı proje geliştirme faaliyet-
lerini tamamlamış ve 2011 yılı ikinci çeyreğinde inşaat işlerine 
başlamıştır.

Bu proje kapsamında toplam 19.400 m2 alana sahip mevcut 
bina yıkılarak, yerine toplam alanı 245.000 m2 olan modern bir 
kompleks 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.

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 Konferansı’nda yükselen pazar 
ekonomilerindeki perakende sektörü 
projeleri kategorisinde “Cityscape 
Future Retail Award in Emerging 
Markets” ödülüne layık görülmüştür.

• Nisan 2015’te Rusya Alışveriş 
Merkezleri Konseyi (RSCS) tarafından 
düzenlenen yarışmada ‘En İyi Alışveriş 
Merkezi’ ödülünü almıştır.

• 2016’da Uluslararası Emlak Ödülleri 
tarafından ‘En İyi AVM Mimari 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 Komp-
leksi’ ödüllerini almıştır.

Kuntsevo Plaza, Nisan 2013`te yasalla-
şan Rus Yeşil Bina Sertifikasını (Green 
Standard – GOLD) alan ilk proje olarak 
Rusya Federasyonu’ndaki 37 yeşil yatırım 
arasındaki yerini almıştır.

Moskova Bölgesi, Sergiev Posad şeh-
rinde, 2013 yılı 2. çeyreğinde inşaatına 
başlanmış olan Sergiev Posad Alışveriş 
Merkezii, 2014 yılı Eylül ayı başında hiz-
mete açılmıştır. Sergiev Posad AVM pro-

jesi 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 projelendirme ve proje 
onay süreci tamamlanmış ve mevcut 
binanın yıkılarak yeni proje inşaatına 2015 
yılının 4’üncü çeyreğinde başlanmıştır. 
Yeni binanın toplam alanı 196.750 m2 (ki-
ralanabilir alanı 70.000 m2), proje yatırım 
tutarı (inşaat, tasarım işleri, onaylar, yol 
işleri vs. dahil olmak üzere) 232 milyon 
ABD Doları’dır. Yeni alışveriş merkezi 2018 
yılı Mart ayında hizmete açılmıştır.

Kısa tarihine rağmen, Kashirskaya Plaza 
birkaç önemli ödülle onurlandırılmıştır:

• RCSC Ödülleri - 2018 “Büyük Alışveriş 
Merkezi” kategorisinde “Uygulama 
Aşamasında Proje” ödülünde “En İyi 
Alışveriş Merkezi” olarak seçildi.

• Uluslararası Avrupa Gayrimenkul 
Ödülleri’ne (European Property Awar-
ds) layık görülmüştür ve aynı anda iki 
kategoride, “Perakende Mimari – Mos-
kova, Rusya” ve “Perakende Geliştirme 
– Moskova, Rusya” ödüllerine sahip 
olmuştur.

• 2019’da Moskova Ticari Emlak Ödülle-
rinde “En İyi Büyük Alışveriş Merkezi” 
ödülünü almıştır.

• 2019’da Moskova Kentsel Gelişim Po-
litikaları Departmanı tarafından orga-
nize edilen ödül töreninde “Çok Fonk-

siyonlu Alışveriş Merkezi ve Kompleks 
İnsaat Kategorisinde Uygulanan En İyi 
Proje” ödüllerini almıştır.

• ENR tarafından yedincisi düzenlenen 
2019 Dünya Çapında En İyi Projeler 
yarışmasında “Dünya Çapında Ticari / 
Karma Kullanımlı En İyi Proje” ödülünü 
almıştır.

Ayrıca, mevcut Maryina Roshcha Alışve-
riş Merkezi’nin yenilenmesi için Moskova 
Belediyesi’nden imar planı onaylatılmış 
ve proje geliştirme çalışmalarına baş-
lanmıştır. İki fazdan oluşan projenin ilk 
aşaması, 3.343 m2’lik çok katlı yer üstü 
otoparkı inşaatını kapsamaktadır. İkinci 
aşamada ise mevcut binalar yıkılarak 
alışveriş merkezi ve ofis bileşenlerini 
kapsayan yeni projenin inşaatının 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
İnşa edilecek yeni bina toplam alanının 
yaklaşık 245.000 m2 ve kiralanabilir 
alanın yaklaşık 105.000 m2 olacağı 
öngörülmektedir. Proje yatırım tutarının 
yaklaşık 335 milyon ABD Doları olacağı 
beklenmektedir.

Moskova, Vernadskogo Caddesi 
üzerinde (ENKA TC’nin sahibi olduğu 
Vernadskogo Kapitoliy AVM sınırları 
içerisinde) 29.780 m2 (kiralanabilir alanı 
yaklaşık 20.600 m2 olan) A+ Sınıfı ofis 
binası için, proje geliştirme çalışmaları 
devam etmektedir. Proje yatırım tutarının 
yaklaşık 40 milyon ABD Doları olacağı 
öngörülmektedir. 
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LLC Moskva Krasnye Holmy

LLC Otel Moskva - Krasnye Holmy, 
Swissotel Krasnye Holmy

GAYRİMENKUL

Aralarında Moskova Belediyesi’nin de bulunduğu Rus ortaklarla bir yatırım anlaşması imzalamış olan ENKA, bu anlaşma doğrultu-
sunda Moskova’nın merkezinde 49 yıllığına kiralanan 7 hektarlık bir arazide beş aşamadan oluşacak ve içinde ofis, ticaret, kültür ve 
spor yapıları barındıracak olan Rusya 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 2020 yıl sonu itibarıyla doluluk 
oranı %85 seviyesindedir. LLC Moskva Krasnye Holmy’nin kiracı portföyündeki saygın şirketler arasında; ADV, Air Liquide, Avaya, 
Energoprom, Givaudan, SAP, Neftegarant ve Nissan bulunmaktadır. Şirket politikası olarak kurumsallaşmaya ağırlık veren bir yöne-
tim izlenmekte, çekirdek Türk Yönetici kadrosunun yanında kaliteli yerel işgücü ve taşeron firmalar kullanılarak verimlilik ve kârlılık 
arttırılmaktadır. Şirket bünyesinde toplam 104 personel çalışmaktadır. Şirketin 2020 yılı cirosu yaklaşık 29 milyon ABD Doları olarak 
gerçekleşmiştir.

Riverside Towers olarak bilinen merkezde Accor Grubu tarafından işletilen, “Swissotel Krasnye Holmy” isminde, 234 oda kapasiteli 
ve beş yıldızlı bir otel bulunmaktadır. Swissotel Krasnye Holmy Moskova, Rusya’nın başkentinin kalbinde eşsiz hizmet ve lüksle be-
raber şehrin en nefes kesici manzaralarından birini sunmaktadır. Otel çok kullanışlı bir biçimde, Moskova’nın iş merkezinde bulun-
maktadır. Paveletskaya Tower, Aurora Business Park, Vivaldi Plaza dahil pek çok büyük ofis binası ve finans merkeziyle çevrili olan 
otelin Paveletsky Garına yakınlığı ve Domodedovo Havaalanına transfer hizmetleri iş için gelenlere büyük avantajlar sağlamaktadır.

Swissotel Krasnye Holmy Moskova birçok ödüle layık görülmüştür:

• “Kuzey Avrupa'nın Modern Lüks Oteli” (Dünya Lüks Otel Ödülleri)

• “En İyi Suite Penthouse” (Rusya TOP 15 ve Rusya Düğün Ödülleri)

• “En İyi Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk Programı” (Rusya Konukseverlik Ödülleri)

• “En Lüks Şehir Oteli” (Lux Life Dergisi Müşteri Hizmetleri Mükemmelliği Ödülü)

• “Avrupa’nın Önde Gelen İş Oteli” (Dünya Seyahat Ödülleri) 

Beğenilen otelin tepesindeki City Space Bar & Restaurant, dünyanın en iyi on barı arasında yer almaktadır. Bu çok popüler 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 sahipliği yap-
maktadır. Şirketin 2020 cirosu yaklaşık 6 milyon ABD Doları ve çalışan sayısı 190’dır.

LLC Mosenka
ENKA, 1991 yılında Rusya’daki iyi ilişkilerine ve ülkenin gelişimine paralel olarak, Moskova’da Rus ortaklı ilk yatırım şirketi olan Mo-
senka’yı kurmuş ve ülkeyi batı kalitesinde hizmetle tanıştırmıştır. 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, toplam inşaat 
alanı 46.500 m2 olan 6 tarihi binanın rekonstrüksiyonunu yaparak modern ofis binaları haline getirmiştir. 2012 yılında ilk restore 
edilen bina M1, 2019 yıl sonu itibarıyla ise M5 binası geri teslim edilmiştir. 

Şirket 2020 yılı itibarıyla kendisine ait olan modernize ettigi 4 binanın işletme faaliyetini yürütmektedir. 2020 yılı doluluk oranı %82 
seviyesindedir. Mosenka’nın kiracıları arasında; Accor, Becton Dickinson, Caspian Pipeline Consortium, Claas, Ipsen, Lego, Lex-
mark, Lufthansa, MGCom, Roquette ve Saipem gibi tanınmış kiracılar yer almaktadır. 74 kişilik kadrosu ile şirketin 2020 yılı cirosu 
yaklaşık 10 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
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ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş.

TİCARET

1972 yılında kurulan ENKA Pazarlama, Hitachi ekskavatörleri ve 
Kawasaki lastik tekerlekli yükleyicilerinin satışı ve satış sonrası 
hizmetleriyle iş makineleri pazarına girmiştir. ENKA Pazarlama 
daha ilk günden itibaren dünyanın güvenilir markalarının 
mümessilliğini almayı ilke edinmiştir. İş makineleri, endüstriyel 
ürünler, forklift ve depo ekipmanlarına odaklanan ENKA Pazar-
lama, 65 bayisi ve yetkili servisi, 5 bölge müdürlüğü, 1 şubesi ve 
1 irtibat ofisi ile Türkiye genelinde hizmet vermektedir.

ENKA Pazarlama, tamamı TSE sertifikası ve ISO 9001:2015 kalite 
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, Adana ve Mersin Serbest Bölge içeri-
sindeki kapalı ve açık alanlara sahiptir. ENKA Pazarlama, sahip 
olduğu teknik bilgi ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla 
Türkiye’nin önde gelen kurumsal firmalarındandır.

2020 yılı içerisinde ENKA Pazarlama, sürdürülebilirlik kapsamın-
da; çevre, insanlık ve paydaş sorumluluklarının farkındalığıyla 
birçok aktivite gerçekleştirmiştir. ENKA Pazarlama, müşterileri-
ne güncel 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemiyle yüksek kaliteli 
ve ekonomik çözümler sunar ve sürekli olarak gelişen teknoloji-
leri takip eder.

ENKA Pazarlama’nın, dünyanın önde gelen üreticilerinin distri-
bütörü olarak temsil ettiği markalar ve ürünler şunlardır:

İnşaat Makineleri Grubu

• Hitachi: Hidrolik ekskavatörler, lastik tekerlekli yükleyiciler, 
madencilik hidrolik ekskavatörleri, kaya kamyonları

• Kawasaki: Lastik tekerlekli yükleyiciler

• Bell: Belden kırma kaya kamyonları

• Dynapac: Toprak, asfalt ve yama silindirleri ile asfalt sericileri

• Tana OY: Çöp kompaktörü ve öğütücüler 

• Shantui: Dozerler

Endüstriyel Ürünler

• Mitsubishi: Deniz motorları, endüstriyel motorlar

• Shangai Diesel: Deniz motorları ve jeneratörler

• SDMO: Jeneratörler ve aydınlatma kuleleri

Kaldırma Ekipmanları:

• TCM: Forklift ve depo ekipmanları

• Tailift & CT Power: Forklift ve depo ekipmanları (Toyota Grup)

• HSC – Sumitomo Heavy Industries Construction: Paletli 
vinçler

• Tadano: Lastik tekerlekli mobil vinçler

• Palfinger: Araç üstü vinçler

• XCMG: Toprak deliciler, teleskopik taşıyıcılar, SSL ve yükselti-
ci platformlar 

ENKA Pazarlama, pazardaki liderliğini 2020 yılında da koruyarak 
daralan ekonomiye rağmen cirosunu 149 milyon ABD dolarının 
üzerine çıkarmayı başarmış, 50 yıla yaklaşan tecrübesinin 
getirdiği avantajları pazara yansıtmaya devam etmiştir. ENKA 
Pazarlama, 2020 yılında Türk müteahhitlerinin yurtdışı projeleri-
nin önde gelen iş makinesi tedarikçilerinden biri olmuştur.

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 
ihtiyaçlarını 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 hizmet 
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 
hizmet veren, Türkiye’nin en yüksek cirosuna sahip seyahat 
acentesi konumundadır.

ENTAŞ Nakliyat ve Turizm A.Ş.
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TİCARET

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, 2009 yılında üretilmiş olan Hawker 900XP tipi ve filoya 2019 yılında katılan 2015 yılında üretilmiş Gulfsteram G450 
tipi, son sistem uçuş teknolojisine sahip jet uçakları ile hizmet vermektedir. 

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

Şirket, 2020 yılında 27 şehre gerçekleştirdiği muhtelif uçuşlarla toplam 301 saat uçuş gerçekleştirmiştir.

ENKA Systems Yazılım A.Ş.

ENKA Systems Solutions

Technology for a Better Future

ENKA Systems, şirketlerin yazılım 
ihtiyaçlarını karşılayarak gerçek za-
manlı süreç kontrolü ile kârlılıklarını 
arttırmayı ve zaman kaybını önle-
meyi sağlayan teknolojik çözümler 
sunar.

2020 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 sürdür-
müştür.
• Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları

A.Ş. (EDMS)
• PMO Proje Yönetim Danışmanlığı

Tic. Ltd. Şti (EDMS, EGPS, EGVN)
• IDOM Consulting, Engineering

and Architecture, Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi, Gar -
Düztepe - Hastane Hattı Tasarım
Projesi (EDMS)

• Özgün-Kolin Adi Ortaklığı, İstan-
bul Yeni Havalimanı Halkalı Metro
Hattı Yapım Projesi (EDMS)

ENKA Systems, ENKA grup şirket-
lerine ve diğer müşterilerine sun-
duğu çözümlerin sürekli gelişimine 
öncülük etmektedir. Bu doğrultuda 
ürünlerin iç ve dış pazarda rekabetçi 
olmasına katkı sağlayan yeni özellik-
leri yazılımlara uygulamaya devam 
etmektedir. 

2020 yılında yapılan bazı öne 
çıkan çalışmalar:
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifi-

kasyonu
• EGPS – Küresel Satın Alma Sis-

temi Kurumsal Merkezi Anlaşma
Yönetimi Modülü

• EGEM – Küresel Ekipman Yöne-
tim Sistemi Rezervasyon Modülü

• EDMS – Küresel Doküman Yönetim
Sistemi Mühendislik İşbirliği Modülü

• EGVN – Küresel Tedarikçi Ağı için
EDMS Entegrasyonu

• EGHR – Küresel İnsan Kaynakları
Sisteminin İnternet Platformuna
Taşınması

• EGWM – Küresel Kaynak Yönetim 

Sistemi EN / ISO, ASME, AWS, API 
Uyumu

2020 yılında yer alınan webinar ve 
fuarlar:
• MMB Derneği ile Ekipman Yönetim

Sistemlerinin Faydaları üzerine
sunum 

• ENR Future Tech Webinar Katılımı

AirENKA Hava Taşımacılığı A.Ş.



32 33Sayfa Sayfa

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
Yönetim Organı üyelerine, huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Şirket 2020 yılı içerisinde Olağanustu Genel Kurul Toplantısı yapmamıştır.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTIRME ÇALIŞMALARI

2020 yılında Merkez Mühendislik grupları tarafından işletilen ENKA Tasarım Merkezi ve ENKA Systems Ar-Ge 
Merkezinin gerçekleştirdiği çalışmalar aşağıda listenmiştir:

1. Raporlama döneminde, ENKA Tasarım Merkezi tarafından toplam on iki adet (12) tasarım projesi yürütülmüştür.
Bu projelerden bir tanesi raporlama dönemi içerisinde tamamlanırken, diğerleri projelerin çalışmalarına devam
edilmektedir. ENKA, Tasarım Merkezi bünyesinde yürütülen bu projelere, tamamı özkaynakları ile karşılanan,
toplam 66.190.000 TL tutarında bütçe ayırmıştır.

2. Güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerin şirket bünyesinde yürütülen çalışmalara adapte edilmesinde en önemli 
etkenin çalışanları olduğunun farkında olan ENKA, 190 kişiden oluşan Tasarım Merkezi çalışanlarının çeşitli eğitim
faaliyetlerine katılımını desteklemektedir. Bu doğrultuda, Tasarım Merkezi çalışanları 2020 yılında düzenlenen 19
eğitime toplam 808 kişilik bir katılım göstermiştir.

3. ENKA Systems bünyesinde 2020 yılı içerisinde, Ar-Ge çalışmaları kapsamında toplam yedi (7) yazılım projesinin
geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür. Bu projelerden dört (4) tanesi raporlama dönemi içerisinde tamamlanırken,
bir (1) projenin çalışmalarına devam edilmekte ve iki (2) yeni Ar-Ge projesi başlatılmıştır. Tamamı ENKA Systems
özkaynakları ile karşılanan bu projelerin geliştirme faaliyetleri için 2020 yılında toplamda 3.8 milyon TL tutarında
harcama yapılmıştır.

4. Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin bilimsel ve teknolojik yönlerinin arttırılması, makale, bildiri gibi yayınların
üretilmesi, akademisyen ve üniversite öğrencilerine bilimsel kaynak sağlanması ve üniversite öğrencilerinin
gelişimine katkıda bulunulması amacıyla ENKA Systems ile Marmara Üniversiteleri arasında İşbirliği Sözleşmesi
imzalanmıştır.

5. Araştırma-geliştirme stratejileri doğrultusunda, ENKA Systems bünyesinde geliştirilen Ar-Ge projelerine
akademik desteğin sağlanması ve ulusal ve uluslarası proje başvurularının gerçekleştirilmesi için Marmara
Üniversitesi ile Akademik Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmıştır. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Murat Can Ganiz’in desteği ile ENKA Systems’te yürütülen Ar-Ge
projelerinin yenilikçi yönü ve teknoloji düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

6. Ulusal sınırların ötesinde ortaklarla çalışmak, yeni ürünler geliştirmek ve rekabet öncesi araştırmalar yapmak,
yeni pazarlara, teknolojilere ve becerilere erişmek amacıyla; Avrupa'nın en rekabetçi endüstrilerinde yeniliklerin
ana itici sürücüsü olan Yazılım Yoğun Sistemler ve Hizmetler (SiSS) alanında yenilikçi, endüstri odaklı ve rekabet
öncesi Ar-Ge projelerini destekleyen EUREKA Küme programı ITEA’nın Eylül ayındaki online etkinliğine katılım
sağlanmıştır. ITEA3 çağrılarından yapay zeka ve dijital ikiz konulu RAISE projesine başvuru yapılmış ve ilk
aşama olumlu sonuçlanmıştır. Almanya, İspanya, Portekiz, Finlandiya ve Türkiye’den endüstriyel kuruluşların,
üniversitelerin, araştırma enstitülerinin yer aldığı konsorsiyumda proje çalışmaları 2021 ve 2022 yıllarında devam
edecektir. TÜBİTAK tarafından yapılacak 2. aşama proje değerlendirmesi için Türkiye konsorsiyumu ile çalışma
yürütülmektedir.

7. Gelişiminin, çalışanların gelişimi ile doğru orantılı olduğuna inanan ve bu yönde faaliyetler yürüten ENKA
Systems’te, tüm çalışanların katılımı ile çalışan başına 9 saat, toplamda 261 insan-saat eğitim düzenlenmiş;
sempozyum, konferans vb. etkinliklere katılım sağlanmıştır.

 FİNANSAL DURUM

Şirket'in konsolide finansal bilgileri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir.

AKTİFLER 31/12/2020 31/12/2019
DÖNEN VARLIKLAR NEN VARLIKLAR 27.010.153 17.507.264
DURAN VARLIKLARN VARLIKLAR 35.411.072 32.047.053
TOPLAM 62.421.225 49.554.317

PASİFLERFLER 31/12/2020 31/12/2019

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.226.443 5.900.178

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERV 4.466.407 4.212.261

ÖZ KAYNAKLAR 49.728.375 39.441.878

- ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZ KAYNAKLAR 24.978.426 19.659.431

- KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLARÜCÜ 24.749.999 19.782.447

TOPLAM 62.421.225 49.554.317
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RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ:

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 herhangi 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

DİĞER HUSUSLAR

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.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MEHMET SİNAN TARA
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