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İNOVASYON VE AR-GE 
ÇALIŞMALARI
ENKA, STANDARTLARA UYGUN, GÜVENLİ, YÜKSEK KALİTELİ VE UYGUN MALİYETLİ 
İNŞAAT PROJELERİ TASARLAMAK VE İNŞA ETMEK MİSYONU VE DÜNYA GENELİNDE 
HİZMET VEREN MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT FİRMALARI ARASINDA EN İYİ VE YENİLİKÇİ 
FİRMALARDAN BİRİ OLMAK VİZYONU İLE FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR. 

Yıllardır süregelen tasarım ve inovasyon kültürünü sürdürmek ve tecrübeli kadrosuyla yürüttüğü tasarım ve mühendislik 
faaliyetlerini daha geniş bir organizasyon altında toplamak isteyen ENKA, 2016 yılında Merkez Ofis’te ENKA Tasarım 
Merkezi’ni kurmuş ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘‘Tasarım Merkezi’’ unvanına layık görülen ilk 
türk inşaat firması olmuştur. 

ENKA Tasarım Merkezi’nde, üç farklı alanda faaliyet gösteren ENKA Mühendislik Grupları bulunmaktadır:

 Enerji Mühendisliği Tasarım Grubu

 İnşaat Mühendisliği Tasarım Grubu

 Mimari Proje Tasarım Grubu

Raporlama döneminde, ENKA Tasarım Merkezi tarafından toplam on beş adet (15) tasarım projesi yürütülmüştür. Bu 
projelerden yedi (7) tanesi raporlama dönemi içerisinde tamamlanırken, diğer sekiz (8) projenin çalışmalarına devam 
edilmektedir. ENKA, Tasarım Merkezi bünyesinde yürütülen bu projelere, tamamı özkaynakları ile karşılanan, toplam 
57.020.000 TL tutarında bütçe ayırmıştır. 

Güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerin şirket bünyesinde yürütülen çalışmalara adapte edilmesinde en önemli 
etkenin çalışanları olduğunun farkında olan ENKA, 111’i tasarımcı olmak üzere 157 kişiden oluşan Tasarım Merkezi 
çalışanlarının çeşitli konferans, sempozyum ve eğitim faaliyetlerine katılımını desteklemektedir. Bu doğrultuda, 
Tasarım Merkezi çalışanları 2019 yılında düzenlenen sekiz (8) konferans, dört (4) sempozyum ve yirmi altı (26) eğitim 
faaliyetine toplam yüz yetmiş beş (175) kişilik bir katılım göstermiştir.

ÇİMTAŞ’TA İNOVASYON VE AR-GE

Cimtas Boru AR-GE Merkezi olarak tamamladığı 2. yılı içerisinde; makine, kimya, inşaat, elektrik-elektronik, metalurji, 
malzeme, bilgisayar, endüstri mühendisliği gibi farklı disiplinlerden oluşan ve AR-GE projelerinde görev alan 44 
kişilik ekibiyle 17 farklı proje yürütmüştür. Toplam AR-GE Bütçesi 662.950 Euro seviyesine ulaşan Cimtas Boru’nun 
AR-GE projelerinde; enerji, petro-kimya tesislerinin, mega ve özel yapıların proses, borulama ekipmanlarının ve 
sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi, yenilikçi ürünlerin ortaya çıkarılması için proses, metot, üretim yöntemi ve aparat 
tasarımı ile geliştirilmesi, Endüstri 4.0, dijitalleşme ve verimlilik artırma odaklı yazılım geliştirilmesi görevleri başarıyla 
tamamlanmıştır. 

AR-GE Merkezi olarak 3. yılını dolduran Çimtaş Çelik’in yürüttüğü ve toplamda AR-GE Bütçesi 11.425.680 TL’ye 
ulaşan 10 farklı AR-GE projesinde 42 personel görev almaktadır.

Çimtaş Hassas İşleme ise 2019 yılı içerisinde, TÜBİTAK destekli yürüttüğü 4 projesiyle AR-GE çalışmalarında öne 
çıkmıştır.  

TÜBİTAK - 1501: TİTANYUM DÖVME 
MALZEMEDEN UÇAK GÖVDE 
PARÇASININ (SPAR) PROTOTİP 
OLARAK GELİŞTİRİLMESİ VE İMALAT 
PROSESLERİNİN OPTİMİZASYONU

Çimtaş Hassas İşleme uçak motoru ve 
uçak gövdesi parçalarını üretmeye 
yönelik gösterdiği sürdürülebilir 
büyüme stratejisi doğrultusunda 
modelleme, süreç geliştirme ve imalat 
yönetiminde rekabetçi yapıdadır. GE 
havacılık parçalarının üretiminde daha 
rekabetçi olmayı amaçlayarak yeni 
tedarikçi kaynaklarının oluşturulmasını 
istemekte, bu bağlamda ulusal ve 
uluslararası pazarda oluşan talepler 
değerlendirilmektedir. Projenin ana 
amacı Boeing 737 Max tipi uçak 
gövdesinde kullanılan “Spar fitting” 
parçasının prototip olarak imal 
edilmesidir. Bu ana amaç çerçevesinde; 
Titanyum - Ti6Al4V malzemelerde ilk 
uygulamanın yapılacak olması ile 
malzeme yapısında ve işlenebilirliğinde, 
imalat tekniklerinde (işleme, çapak 
alma, dağlama, NDT) teknik ve 
teknolojik bilgi birikiminin sağlanması 
amaçlanmaktadır.
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ENKA SYSTEMS’TA İNOVASYON VE AR-GE

ENKA Systems Yazılım A.Ş., Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 08.12.2017 tarihinde “Araştırma, 
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine 
İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” hükümleri 
çerçevesinde “AR-GE Merkezi” belgesi almaya hak 
kazanmıştır. 

ENKA Systems bünyesinde geliştirilen ve Bakanlıkça 
onaylanan ilk AR-GE projeleri BIM Destekli Doküman 
Yönetim Sistemi ve Yapay Zeka Destekli Satınalma 
Yönetim Sistemi olmuştur. ENKA System güncel olarak 
toplamda bütçesi 7 milyon TL’yi aşan 5 farklı AR-GE 
projesi yürütmektedir.

ENKA Systems’ın geliştirmekte olduğu Makine Ekipman 
Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve 
İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi projeleri 
de AR-GE Merkezi projeleri olarak sunulmuştur. ENKA 
Systems tarafından bu süreçte geliştirilen yazılım araçları 
aşağıda sıralanmıştır:

 Doküman Yönetim Sistemi (EDMS)

 Satınalma Yönetim Sistemi (EGPS)

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (EHSE)

 Kaynak Yönetim Sistemi (EGWM)

 Uçtan Uca Proje Yönetim ve Tamamlama Sistemi (EPCS)

2019 yılında Özyeğin Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi 
ile ENKA Systems arasında AR-GE faaliyetleri ile bilimsel 
ve teknolojik çalışmalar için iş birliği yapılmasına 
yönelik işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır. ENKA Systems 
bünyesinde geliştirilen AR-GE projelerine akademik 
desteğin sağlanması ve ulusal ve uluslararası proje 
başvurularının gerçekleştirilmesi için Marmara Üniversitesi 
ile ayrıca danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM 
SİSTEMİ (EHSE)

EHSE Projesi, 2018 yılı içerisinde 
geliştirilmeye başlanmış, Çevre, İş Sağlığı 
ve Güvenliği kayıtlarının tutulması ve 
raporlanmasına yönelik bir çözümdür. 
2018 yılı Temmuz ayı itibarıyla Çevre 
ve İş Güvenliği (Kaza) modülleri son 
kullanıcıların hizmetine sunulmuş olup, 
2019 yılı içerisinde Sağlık, Raporlama ve 
Dashboard modülleri de tamamlanarak, 
proje başlangıcında hedeflenen çıktıları 
sağlayacak duruma gelmiştir. 2019 
yılı sonu itibarıyla ENKA’nın tüm aktif 
projelerinde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği 
kayıtlarının saklandığı ve resmi raporlar 
için gerekli çıktıları ürettiği ürün olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.

2019 yılı içerisinde tamamlanmış olan 
Sağlık Modülü ile tüm çalışanların 
sağlık, revir ziyareti, reçete kayıtlarının 
saklanması ve şantiye polikliniğinde 
yer alan ilaçların bilgilerinin, stoklarının 
ve tüketim bilgilerinin saklanması ve 
gerekli hesapların yapılması işlevlerini 
gerçekleştirmektedir.

Aynı yıl içerisinde tamamlanmış olan 
Raporlama Modülü ile yukarıda 
bahsedilen Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği 
kayıtları ile ilgili resmi makamlara 
sunulacak tüm rapor ve dokümanlara 
altyapı sağlayan özel raporlar ile gerekli 
noktada ilgili tüm bilgilerin alınmasını 
ve hesaplanabilmesini sağlayan pivot 
raporlar hazırlanmıştır.

Dashboard modülü ile ise, kullanıcıların 
yetki seviyesine göre izleyebildikleri 
raporları, bir ekran üzerinde küçük araç 
kutucukları (widget) ile görebilmelerine 
yardımcı olunmuştur. Uygulamaya giriş 
yaptıkları anda yetkili ve ilgili oldukları 
projeler üzerinde genel bir görünüm 
sağlayan bu modül, EHSE üzerinde tanımlı 
neredeyse tüm raporlara, sağlanan birçok 
filtre seçeneği ile erişim sağlayacak 
şekilde hazırlanmıştır.
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ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ 
YÖNETİM SİSTEMİ

ENKA Merkez Ofis bünyesinde faaliyetlerini yürüten; tasarım 
ve mühendislik, satın alma ve tedarik zinciri yönetimi, ÇGS 
yönetimi, kalite yönetimi, sürdürülebilirlik, makine ve ekipman 
yönetimi, kurumsal iletişim, insan kaynakları ve idari işler, 
bilgi teknolojileri, finans, muhasebe, mali kontrol, ihracat ve 
yatırımcı ilişkileri, hukuk departmanları dahilindeki süreç, bilgi 
ve çalışanlar, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
(BGYS) standardına uygun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
işletmektedir.

ENKA Üst Yönetimi; şirket misyonu, vizyonu, değerleri ve 
stratejik yönü ışığında yürütülen tüm faaliyetlerde, ENKA’ya 
ait kurumsal bilginin güvenliğinin sağlanması amacıyla; bilgi 
varlıklarını korumayı, bilgi güvenliği gereksinim ve beklentilerini 
uluslararası standartlar kapsamında karşılamayı ve riskleri 
sistematik bir şekilde yöneterek bilgi güvenliği performansını 
iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. Bu bağlamda iş süreçlerinin 
yönetilebilmesi ve işletilmesi için; ENKA Genel Müdür ve İcra 
Kurulu Başkanı’na bağlı olarak yapılandırılan Bilgi Güvenliği 
Komitesi kurulmuş, kurumsal politika ve prosedürler, misyon, 
vizyon ve değerler, bilgi güvenliği hedefleri ve uluslararası ISO 
27001 BGYS standardına uygun bir altyapı oluşturulmuştur. 
Tüm ENKA çalışanlarının ve ilgili üçüncü tarafların ISO 27001 
süreçlerine, ilgili yasa ve yönetmeliklere uyması beklenmektedir. 

Kurulan sistemin yeterli etkinlikte sürdürülebilmesi amacıyla 
belirlenen Bilgi Güvenliği Hedefleri; 

 Teknolojik altyapının geliştirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, 

 Bilgi güvenliğinin iş süreçlerine entegrasyonu, 

 Bilgi güvenliğine ilişkin iş risklerinin belirlenmesi, 

 Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığının ve motivasyonunun 
arttırılması, 

 Kurum içinde bilgi güvenliği organizasyonunun oluşturulması, 

 ENKA yönetilen hizmetleri’nin geliştirilmesi ve güvenliğinin 
sürekli hale getirilmesi olarak belirlenmiştir. 

Bilgi Güvenliği İhlal Olaylarının Yönetimi

ENKA politika ve prosedürleri gereğince; bilginin gizlilik, 
bütünlük ve erişilebilirliğine zarar verebilecek tüm güvenlik ihlal 
olayları raporlanmaktadır. Bilgi güvenliğine ilişkin ihlal olayları, 
tüm ENKA çalışanları veya ilgili tüm paydaşlar tarafından 
bildirilebilmektedir. Bilgi güvenliği ihlalinin bildirimi, olayı fark 
eden kişinin ENKA Etik Hattı’nı (+90 212 376 1010) arayarak 
veya ihlal formunu doldurarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Yöneticisi’ne e-posta, telefon veya elden teslim etmesi ile 
gerçekleştirilmektedir.
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ENKA’nın 2027 yılı için belirlediği Sürdürülebilirlik Hedefleri’nin “İşi İyi ve Doğru Yapmak” bölümüne 
ilişkin 2018 ve 2019 yılları performansı, aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.
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Projelerimize malzeme sağlayan ve ENKA’nın çalıştığı 3. Şahıs 
denetleme kuruluşları tarafından denetlenen tedarikçi firmaların 
%10’unu Çevre, Etik, İnsan Hakları, Sosyal Uygunluk ve 
İş Güvenliği konularında denetleyeceğiz.

2018 yılında çalışılan tedarikçilerin %9,82’si Etik, 
İnsan Hakları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, İSG, 

Çevresel ve Sosyal konularda değerlendirildi. 
Tedarikçilerin %1’inde sürdürülebilirlik denetimi 

gerçekleştirildi.

2019 yılında çalışılan tedarikçilerin %24,4’ü Etik,
 İnsan Hakları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, İSG, 

Çevresel ve Sosyal konularda değerlendirildi. 
Tedarikçilerin %1’inde sürdürülebilirlik denetimi 

gerçekleştirildi.

2027 yılına kadar Etik ve İnsan Hakları eğitimi almış beyaz yaka 
çalışan oranını %100’e, mavi yaka çalışan oranını %90’a 
ulaştırmayı hedefliyoruz.

2018’de Etik ve İnsan Hakları konusunda 
çalışanların %7’sine özel eğitim verilmiştir. 
Beyaz yakalı çalışanların %7,14’ü çalışma 

hayatında etik ve insan hakları eğitimi almıştır.

2019 yılında tüm ENKA grubu çalışanlarının 
%28,7’si, beyaz yakalı çalışanların %55’i,

 mavi yakalı çalışanların %20’si ENKA Davranış Kuralları ve 
İnsan Hakları eğitimini tamamlamıştır.

Müşteri memnuniyet oranımızı, bütün grup şirketlerinde 2027 
yılına kadar %95 oranına çıkarmayı hedefliyoruz. %91,91 %90,52

Her yıl, tüm projelerde ve iştiraklerde, yolsuzluk ve rüşvetle 
mücadele konusunda en az 1 denetim gerçekleştireceğiz.

Projelerin tamamında 1 denetim gerçekleştirildi. 
İştiraklerin %7,1’i denetlendi.

Projelerin tamamında 1 denetim gerçekleştirildi. 
İştiraklerin %78’i denetlendi.

ENKA Okullarında tüm öğrencilerimizin her yıl en az 1 sosyal 
sorumluluk projesine katılmalarını hedefliyoruz. Sağlandı Sağlandı

"ENKA Okulları Sürdürülebilirlik Buluşmaları”nın kapsamını 
genişleterek devam ettireceğiz. Sağlandı Sağlandı

Sürdürülebilirlik bilincini artırmak amacıyla ENKA Okulları 
öğretmenlerimizle ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Sağlandı Sağlandı

ENKA Okulları ile spor ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda dereceler almayı hedefliyoruz. Sağlandı Sağlandı
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