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MÜHENDİSLİK MESLEĞİNİN 
GELİŞİMİNE KATKI
ENKA, MESLEKİ YENİLİKLERİ TAKİP EDEN, BİLGİSİNİ KURUMSAL BİLGİYE DÖNÜŞTÜREBİLEN, 
MÜHENDİSLİK BİLGİ VE BECERİSİNİ YENİLİKÇİ VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALARLA 
BULUŞTURARAK ULUSLARARASI TOPLUMA KATKI SAĞLAYACAK MÜHENDİSLERİN TOPLUMA 
KAZANDIRILMASINI HEDEFLEMEKTE VE BU ALANDA GENÇ MÜHENDİSLERİN YETİŞMESİNE 
DESTEK OLMAKTADIR.

Mühendislik mesleğinin; temel bilimsel ilkeler doğrultusunda insanların ve toplumların sorunlarına teknik çözümler 
sunmak amacıyla ürün, yöntem ve sistem planlayan, yenilikleri ve teknolojiyi geliştiren, üreten bir meslek ve 
uygulamalı bir bilim dalı olduğunun bilinciyle ENKA, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakma ilkesinden 
uzaklaşmayarak, bu konuda üstüne düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirerek ve mühendislik etik değerleri göz 
önünde bulundurarak faaliyetlerini yürütmektedir.

ENKA kendi faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürütmenin yanında, mühendislik mesleğine fayda sağlayabilecek farklı 
paydaş gruplarını; sektördeki gelişmelerin ve iyi örneklerin paylaşılması, sorunların tartışılması ve sorunlara karşı ortak 
çözüm üretilmesi adına bir araya getirmek üzere çalışmalar düzenlemektedir. Bu çalışmalar düzenlenirken hem şirket 
hem de topluma fayda sağlayabilecek farklı branşlarda başarılı mühendislerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için mühendislere çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
Doğal ve kültürel çevrenin zarar görmesi, toplumların yenilik olarak kendilerini geliştirememesi, birey ve toplum 
sağlığının ve hatta yaşamlarının tehlikeye atılması gibi çok ciddi risklerin bertaraf edilmesi için çalışmalar yapılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda, mühendislik mesleğinin gelişimine katkı çalışmaları kapsamında, ENKA raporlama 
dönemi içerisinde, detayları aşağıda sunulan faaliyetleri gerçekleştirmiştir;

STAJYER MÜHENDİS İSTİHDAMI 

Raporlama dönemi içerisinde ENKA İnşaat bünyesinde 
toplam 142, ENKA Grup şirketlerin bünyesinde ise 
toplam 448 stajyer istihdam edilmiştir. Staj dönemleri 
boyunca tüm stajyerler, ENKA mühendislik projeleri ve 
çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmuş, uygulamalı 
eğitimler almış ve bu şekilde mühendislik alanında bilgi 
ve becerilerini geliştirme ve ilk iş deneyimlerinden birini 
tamamlama fırsatı elde etmişlerdir. Staj programları 
sayesinde, 63 yıllık mühendislik geçmişi neticesinde 
elde edilen ENKA’ya ait kurumsal bilgi ve mühendislik 
alanındaki deneyim geleceğin genç mühendislerine 
aktarılmaktadır.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARIYLA İŞ BİRLİKLERİ 

ENKA sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda 
mühendislik mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla öğrenci toplulukları ile çeşitli organizasyonlarda 
bir araya gelmekte ve destek olmaktadır. 2019 yılında 
içerisinde ENKA, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
düzenlenen İTÜ Kariyer Zirvesi sponsorları arasında 
yer alarak öğrencilerle bir araya gelmiş ve mühendislik 
alanındaki deneyimlerini aktarmıştır.

Yine 2019 yılında ENKA, IACES ODTÜ Yerel Komitesi 
tarafından her sene mühendislik ve mimarlık alanlarında 
kariyer zirvesi temalı olarak düzenlen CESummit 
etkinliğinde ana destekleyici olarak yer almıştır. 

ENKA, henüz üniversite tercihlerini yapmamış olan 
öğrencilere mühendislik mesleğinin cinsiyet gözetmeyen 
bir alan olduğunu anlatmak, kadınların toplumdaki 
ve iş hayatlarındaki yerlerinin önemini vurgulamak 
üzere düzenlen IEEE ODTÜ Women in Engineering 
Camp etkinliğinin sponsorluğunu üstlenerek, geleceğin 
mühendis adayları ile bir araya gelmiştir.
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