
Mühendislik, doğadaki kaynakları ve olay-
ları insanlığa daha fazla fayda sağlamak, 
insanların ve toplumların sorunlarına teknik 
çözümler sunmak amacıyla, temel bilimlerin 
ilkeleri doğrultusunda; ürün, yöntem, sistem, 
yenilik ve teknoloji araştıran, planlayan, pro-
jelendiren, üreten bir meslek ve uygulamalı 
bir bilim dalıdır. 

Mühendislik etik ilkelerini benimsemiş, bilime 
dayalı düşünen, sosyal ve çevre konularına 
duyarlı, toplumların gelişiminde mühendis-
liğin etkisini değerlendirerek uygulamaya 
geçiren, çalışmalarının farklı alanlar ile etki-
leşimlerini planlayan, mesleki yenilikleri takip 
edip kendi kendine öğrenebilen ve bilgisini 
kurumsal bilgiye dönüştürebilen, mühen-
dislik bilgi ve becerilerini buluş ve inovasyon 
ile uluslararası topluma katkı sağlayacak 
yönde geliştiren mühendislerin yetiştirilmesi 
ve mesleğin gelişmesine katkısı olabilecek 
paydaşların bir araya getirilerek alandaki 
gelişmelerin, iyi örneklerin ve sorunların tar-
tışıldığı ortamların oluşturulması, ENKA’nın 
sürdürülebilirlik öncelikleri arasında yer 
almaktadır.

Bu bağlamda, mühendislik mesleğinin geli-
şimine katkı çalışmaları kapsamında, ENKA 
raporlama dönemi içerisinde, detayları aşa-
ğıda sunulan faaliyetleri gerçekleştirmiştir:

Stajyer	Mühendis	İstihdamı

2017 yılında toplam 79 mühendis – mimar 
stajyer personel istihdam edilmiş, stajyer-
lerin tamamına staj dönemleri boyunca 
ENKA mühendislik projeleri ve çalışmaları 

hakkında uygulamalı eğitimler verilmiş, böy-
lelikle kendilerini mühendislik uygulamala-
rında geliştirme ve iş tecrübesi kazanabilme 
fırsatları sağlanmıştır. Bunun yanı sıra; 60 
yıllık mühendislik faaliyetlerinin neticesinde 
kazanılan ENKA kurumsal bilgisinin stajyer-
lere aktarılması sağlanmıştır. 

ENKA	Akademi	

Mühendisliğin sürekli gelişimine katkı kap-
samında; çalışanların mesleki yetkinliklerini, 
teknik bilgi ve becerilerini, sosyal becerile-
rini, liderlik ve yöneticilik becerilerini geliş-
tirmeyi hedefleyen ENKA Akademi ile çeşitli 
eğitimler, seminerler, konferanslar ve çalış-
taylar düzenlemektedir. Mühendislik gelişimi 
ile ilgili, 2017 senesi içerisinde toplam 8.320 
adam-saat eğitim verilmiştir.

Tasarım	Merkezi

ENKA, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından lisanslı Tasarım Merkezi’ni 2016 
senesinde kurmuştur. 

ENKA İnşaat Tasarım Merkezi, raporlama 
dönemi içerisinde, 112 tasarımcı olmak 
üzere toplam 168 kişilik kadrosu ile yürüt-
tüğü araştırma-geliştirme çalışmaları, yeni 
üretim teknolojilerinin tasarımı, proje tasarım 
ve mühendislik faaliyetlerinde inovasyon 
ve iyileştirilmiş zaman-maliyet-performans 
optimizasyonu için tasarım yenilikleri ile 
mühendisliğin gelişimine değerli katkılar 
sağlamaktadır. 

2017’de Tasarım Merkezi tarafından 7 pro-
jenin tasarım ve mühendislik çalışmaları 
tamamlanmış, 11 projenin tasarım ve mü-
hendislik çalışmalarına devam edilmiştir. Bu 
projelerin tasarım ve mühendislik çalışma-
larına ilişkin, toplam yaklaşık 30 milyon TL 
harcama gerçekleşmiştir. 

Kurumsal	Bilgi,	Kütüphane	ve	
Üyelikler

ENKA, mevcut süreçlerinin etkin bir şekilde 
yürütülmesi, ürün ve hizmetlerinde sunduğu 
kalite düzeyinin tüm coğrafyalarda standart 

olarak sağlanabilmesi; kazandığı tecrübe-
lerinin kurumsallaştırılması; oluşturduğu 
kurum kültürünün sürdürülmesi ve iş yü-
rütme kuralları ve yöntemlerinin belirlenmesi 
amaçlarıyla oluşturduğu kurumsal bilgisini, 
tüm çalışanlarının erişebileceği bir elektronik 
kütüphane ile sunmaktadır. Ayrıca çalışanlar 
bu portal aracılığıyla birçok uluslararası kü-
tüphane ve yayına erişebilmektedir. 
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