
İnovasyon	ve	AR-GE	Çalışmaları

ENKA, kuruluşundan bu yana dahil olduğu 
projelerde, tasarım ve mühendislik hizmetle-
rini en üst düzeyde sağlamayı başarmış, bu 
alanda yeteneklerini sürekli geliştirmek için 
inovasyon ve AR-GE çalışmalarına değer 
vermiştir. ENKA’nın tasarım ve mühendislik 
uzmanlığı bünyesinde; mimari, inşaat, yapı, 
elektrik, enstrümantasyon, makine, boru-
lama, proses ve kontrol sistemleri mühen-
dislikleri bulunmaktadır. 

ENKA, yıllardır süregelen tasarım ve ino-
vasyon kültürünü sürdürmek ve tecrübeli 
kadrosuyla yürüttüğü tasarım ve mühendislik 
faaliyetlerini daha geniş bir organizasyon al-
tında toplamak amacıyla 2016 yılında Merkez 
Ofis’te ENKA Tasarım Merkezi’ni kurmuş ve 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-
rafından Tasarım Merkezi ünvanına layık gö-
rülen ilk Türk inşaat firması olmuştur.

ENKA Tasarım Merkezi, ülkemizin AR-GE 
ve Tasarım projeleri konusunda özel sektöre 
önemli ölçüde destek veren TTGV (Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı), TÜBİTAK 
(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
Kurumu) ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı gibi kuruluşlarla ortak projeler ve 
işbirlikleri geliştirmeyi kendisine stratejik bir 
hedef olarak belirlemiştir.

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

• Enerji Mühendisliği Tasarım Grubu 

• Mimari Proje Tasarım Grubu 

• İnşaat Mühendisliği Tasarım Grubu

100’ü tasarımcı olmak üzere yaklaşık 150 
kişilik kadrosuyla şirkette önemli bir yere 
sahip olan Tasarım Merkezi, inşaat ve en-
düstriyel yapı projelerinde, yeni arz edilecek 
tüm tasarım projelerinin genel tasarım, ge-
liştirme, inovasyon ve mühendislik çalışma-
larının; tasarımların teklif aşamasından uy-
gulama safhasına kadar geçen sürecin; ve 
üretim süreçlerinde iyileştirme ve verimliliği 
arttırmaya yönelik çalışmaların yönetimini 
üstlenmektedir. 

ENKA Tasarım Merkezi, üniversitelerin ve 
mesleki ve teknik okulların ilgili bölümlerinde 
eğitim gören öğrencilere staj imkanı sun-
maktadır. Bu staj programlarıyla ENKA, sek-
töre katkıda bulunmayı, kurum içerisinde ge-
liştirdiği mühendislik ve inovasyon kültürünü 
öğrenciler ile paylaşmayı ve kendi potansiyel 
personelini yetiştirmeyi hedeflemektedir.

2017 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi 
ile “Sürdürülebilir Yapılar ve Yapı Bilgi 
Modellemesi (BIM)” konuları üzerinde eğitim 
verme, ortak proje oluşturma ve akademik 
çalışmaları destekleme ile ilgili ön görüşme-
lere başlanmıştır.

TÜBİTAK 4005 Projesi kapsamında, ENKA 
Tasarım Merkezi tarafından, STEM (Fen, 
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitim 
projesine ve Türkiye genelinde BİLSEM 
(Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) bünye-
sinde hizmet veren öğretmenlere destek 
verilmesi planlanmaktadır. Bu proje ENKA-
TÜBİTAK-Marmara Üniversitesi ortaklığıyla 
2018 yaz döneminde gerçekleştirilecektir.
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Gelincik	Çok	İşlevli	Tıp	Merkezi: Tıp merkezi binasının cephe dizaynı doğal ışıktan azami fayda 
sağlanacak ve aynı zamanda hasta konforundan taviz vermeyecek şekilde optimize edilerek 
tasarlanmıştır.

Sadi Gülçelik Yönetim Merkezi

Gelincik Çok İşlevli Tıp Merkezi

ENKA	Tarafından	Gerçekleştirilen	Projelerde	İnovatif	Çevre-dostu	Uygulama	Örnekleri:	

Kaşirskaya	Çok	Amaçlı	Alışveriş	Merkezi: İç mekanda doğal ışığın en etkin şekilde kullanılması 
hedeflenmiş ve bu amaçla gün ışığı çalışmaları yürütülerek avlu hacimlerinin en etkin şekilde 
doğal ışıktan faydalanması BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) uygulaması yardımıyla çözümlenmiştir. 

Sadi	Gülçelik	Yönetim	Merkezi: İstanbul’da Sadi Gülçelik ENKA Tesisleri’nde hayata geçirilmesi 
planlanan yapının tasarımında, gün ışığından azami fayda sağlanması için arazinin topografik 
yapısı göz önünde bulundurularak gün ışığı ve gölge analizleri yapılmıştır.

Kaşirskaya Çok Amaçlı Alışveriş Merkezi

Riverside	İş	Merkezi	Renovasyon	Projesi:	Moskova’da bulunan ofis kompleksinin cephe reno-
vasyonu kapsamında, cephe açıklıkları etüd edilerek modern iş merkezi ihtiyacını karşılayabi-
lecek ve doğal ışıktan azami verim elde edilebilecek şekilde düzenlenmiştir.
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ENKA Sağlık Merkezi

İç	Mekan	Aydınlatmasında	Doğal	Işık	Kullanımı	(ENKA	Sağlık	Merkezi):	ENKA Merkez Ofis 
çalışanlarına hizmet amacıyla renovasyonu yapılan sağlık merkezi uygulamasında, resepsiyon 
alanındaki doğal aydınlatma gereksinimi, güneş ışınlarını lensler vasıtasıyla hacim içine alan ışık 
tüpü aydınlatma elemanları vasıtasıyla giderilmiştir. Gün ışığı olmadığı zaman aydınlatma, yine 
güneş enerjisinden dönüştürülen elektrik enerjisiyle sağlanmaktadır.

ENKA	Systems’da	İnovasyon	ve	AR-GE

ENKA Systems 2017 yılında, inşaat sektörüne 
yönelik teknolojiler geliştirmek, inovatif fikir-
leri gerçek hayatta uygulanabilir ürünler haline 
getirmek ve AR-GE faaliyetlerinde bulunmak 
amacıyla ENKA iştiraki olarak kurulmuş bir 
teknoloji ve yazılım şirketidir. Şirketin temel 
amacı, ENKA bünyesinde teknolojik inovasyon 
ve AR-GE faaliyetlerinde bulunmaktır. 

ENKA Systems faaliyetlerini aşağıda belirtilen 
üç ana başlık altında sürdürmektedir:

• İnşaat sektöründe ve özellikle büyük ölçekli 
projelerde inovatif fikirlerin ortaya çıkmasını, 
yönetilmesini ve hayata geçirilmesini sağla-
yacak iş akışlarını oluşturmak

• Büyük ölçekli projelerin yönetilmesinde ih-
tiyaç duyulan teknolojik çözümler için AR-GE 
faaliyetlerini yürütmek

• Ortaya çıkan teknolojik ürünlerin gelişti-
rilmesini, desteklenmesini ve pazarlanmasını 
sağlamak.

2017 yılının Aralık ayında T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından “AR-GE Merkezi” 
olmaya hak kazanan ENKA Systems, geliştir-
diği yazılımların yanı sıra, AR-GE projeleri ile 
hem yeni ürünler ortaya çıkarmakta, hem de 
var olan yazılımlara yeni özellikler eklemektedir.

Çimtaş’ta	İnovasyon	ve	AR-GE

Çimtaş Çelik, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na yaptığı AR-GE Merkezi başvu-
rusu sonucunda, 7 Ekim 2016’da 274. AR-GE 
Merkezi olmaya hak kazanarak tüm ENKA ve 
Çimtaş Grup Şirketleri arasında bir ilki gerçek-
leştirmiştir. AR-GE ve inovasyonda öncülük he-
defi ile 2017 yılı içerisinde 3’ü TÜBİTAK ve 1’i 
VAP (Enerji Yönetim Sistemine Yönelik Devlet 
Destekli Verimlilik Arttırıcı Proje) olmak üzere 
toplam 51 projeye ve 3 patent çalışmasına imza 
atmıştır. Çimtaş Hassas İşleme’de ise 2017 yılı 
içerisinde başlanan AR-GE Merkezi kurulum 
çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılında 
bir TÜBİTAK projesi gerçekleştirilmiş, diğer iki 
TÜBİTAK projesinin ise başvuru ve onay süreci 
devam etmektedir.

Çatı	Uygulaması: ENKA bünyesinde tasarımı 
yapılan projelerde LEED yeşil bina prensip-
lerine mümkün olduğunca bağlı kalınmaya 
çalışılmakta; emici (absorptive) yüzeylerden 
ziyade yansıtıcı (reflective) yüzeyler tercih 
edilerek yapı içinde soğutma yüklerinden 
tasarruf edilmesi hedeflenmektedir. 

Mekanik	Isıtma	ve	Soğutma: ENKA bünye-
sinde tasarımı yapılan projelerde mekanik 
ısıtma ve soğutma sistemleri tasarımında, 
enerji tasarrufu dikkate alınarak düşük enerji 
sarfiyatı olan cihazlar, tasarım ile uygun ol-
duğu sürece tercih edilmektedir.
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