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Firmamız 1997 yılında, endüstriyel tesislerin ihtiyacı olan;

Enerji Dağıtım ve Kontrol Sistemleri, Endüstriyel Aydınlatma 
Sistemleri, Endüstriyel Otomasyon Sistemleri alanlarında; 
tasarım, proje, imalat, montaj, devreye alma ve bakım hizmetleri 
konuları ile ilgili çalışma amacıyla kurulmuştur.

Firmamız hala, imalat makinalarının, imalat hatlarının, imalat 
tesislerinin, elektrik-mekanik ve otomasyon sistemlerinin; 
tasarımı, projelendirilmesi, geliştirilmesi, imalatı, montajı, 
devreye alınması ve bakımları konusunda faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Koşulsuz müşteri memnuniyetini kendine ilke edinen firmamız 
sunduğu; öneriler, çözümler ve yaptığı işlerden müşterilerimizin 
verdiğimiz hizmetlerden maksimum düzeyde faydalanmalarını 
hedeflemektedir.

Gelişen mühendislik teknolojileri doğrultusunda kendini 
sürekli yenilemenin gerekliliğini bilen firmamız, faaliyet alanı 
kapsamındaki işlerde; gerek imalat makinaları gerek enerji 
ve otomasyon sistemlerinin tasarımı, projelendirilmesi, 
geliştirilmesi, montajı, devreye alınması ve bakımı işlerinde 
müşteri istekleri doğrultusunda çeşitli markalardaki yazılım ve 
donanımları üstlendiği projeleri başarı ile tamamlamıştır.

Sürekli işçi sağlığı ve iş emniyeti, sürekli çevreye duyarlılık, sürekli 
kaliteli iş, sürekli rekabet edilebilir fiyat politikası firmamızın 
değişmez ilkelerindendir. Bu ilkeler firmamızı her biri alanında 
dünyanın önde gelen şirketleri olan müşterilerimize tedarikçi 
olmamızı sağlamıştır. Sürekli nitelikli işler yapmak için gerekli 
olan nitelikli elemanları bünyesinde bulunduran firmamız, 
endüstride kesintisiz ve kaliteli mühendislik hizmeti verebilmenin 
birinci şartı olan işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına istisnasız 
uyma konusunda tüm elemanlarına periyodik olarak eğitim 
vermektedir.

Farklı sektörlere hizmet veren firmamız, her sektörün kendine has 
mühendislik disiplinlerinden etkilenmiştir. Bu özelliğimiz, içinde 
bulunduğumuz projelere pozitif anlamda katkılar sağlamaktadır.

Firmamız 2011 yılı itibarı ile otomotiv sektöründeki imalatçı 
firmalara fixtur ve hazırlık masalarının elektrik, mekanik ve 
otomasyon sistemlerinin tasarım, projelendirilmesi, geliştirilmesi, 
imalatı, montajı, devreye alınması ve bakımları konusunda 
hizmet vermektedir.

Hakkımızda Hizmetler

Endüstriyel Otomasyon
Sistemleri

Özel İmalat AGV
(Automatic Guided Vehicle)

Fikstür (Jig)
İmalatları

Özel Tasarım-İmalat
(Test, Simülasyon, Eğitim
Ekipmanları)

Hassas Poziyonlamalı
Motorlu Lift 
Uygulamaları

Robotik Üretim
Prosesleri
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“İş İçin
Önce İş Güvenliği”
Tüm Politikalarımızın üstünde öncelik olarak

İş güvenliği ve işçi sağlığı yer alır!

Sürekli gelişen ve yenilenen teknoloji ile birlikte; iş yükü azalsa da tedbirlerin her 
zaman alınması, sürekliliğinin sağlanması gerektiği unutmamalıdır. İş sağlığı ve 
güvenliği çalışmaları, işyerlerinde yapılan işin problemsiz şekilde yürütülmesi ile 
ilgili olarak ortaya çıkan tehlikelerden, çalışanlarının sağlığına zarar verebilecek 
etkenlerden korunma ve de buna ilave olarak, daha güvenli bir iş hayatı ortamı 
oluşturabilmek amaçlı yapılan yöntemli çalışmaları kapsamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, sadece çalışanı korumanın yanı sıra çalıştığı 
iş yerini, bağlı bulunduğu kuruluşları ve işin gerçekleştirildiği çevreyi koruma 
faaliyetlerini kapsamaktadır. “Önlemek ödemekten her zaman ucuzdur” prensibi  
ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartarak bunlardan 
oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek gerçekleşebilecek kazaları da en aza 
indirgemiş ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmayı başarmış  oluruz.

İş Güvenliği ile ilgili çalışanlara verilecek eğitimler, ilgili mevzuata bağlı yönetmelikler 
çerçevesinde  uzman eğiticiler tarafından belgelendirilerek gerçekleştirilmelidir. 
İşyerinde mutlaka  bir eğitim planlaması yapılmalı ve tüm işçilerin belirtilen eğitimleri 
almaları sağlanmalıdır. Bu zorlu bir süreç, yasal açıdan da bir gerekliliktir.

İş Güvenliği çalışmalarının başlıca hedef ve 
amaçları başında;

- Çalışanlara maksimum seviyede sağlıklı 
ortam sağlamak,

- Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden 
tüm çalışanları korumak,

- İşyerlerindeki tehlike 
oluşturabilecek  riskli 
durumları  tamamen ortadan            
kaldırmak ve/veya olumsuz 
etkilerini en aza indirgemek,

Bu bağlamda  Toyota Motors 
Manufacturing Turkey ( TMMT ) ‘nin 
toplu duruş dönemi çerçevesinde 
yapılan bakım çalışmaları, yeni ve 
devam eden projelerin devreye 
alınması faaliyetleri esnasında iş 
güvenliği, kalite, yerinde inceleme ve 
son ilgili birimlerin geri bildirimleri baz 
alınarak değerlendirilen sonuçlara 
göre Enko Teknik, 60 firma arasında 
ödül almaya hak kazandı. 

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 
üst yönetiminden Genel Md. ve CEO 
Sn. Toshihiko Kudo, Genel Md. Yard. ve 
Ceo Yard. Sn. Hideaki Nagai, Kıdemli 
Bşk. Yard. Sn. Necdet Şentürk’ün 
katıldığı törende ödülü Enko Teknik 
Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı 

Sn. Sedat AYDIN aldı.

“Her şeyden önce önem verdiğimiz iş güvenliği politika ve 
deneyimlerini hem kendi çalışma alanımızda hem hizmet 
verdiğimiz iş ortaklarımızın çalışma alanlarında titizlikle 
uyguluyoruz.”

- Oluşabilecek maddi ve manevi 
zararları yok etmek,

- Çalışma verimliliğini arttırmak.
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Endüstriyel 
Otomasyon Sistemleri

Fikstür (Jig)
İmalatları

Sizin için tasarlıyoruz ve 
özenle üretiyoruz!

a Endüstriyel makinaların ve tesislerin otomasyon 
sistemlerinin tasarlanması,projelendirilmesi ve uygulaması.
a Plc, Hmi , Scada , Motion, ve  Haberleşme yazılımları.
a Kamera ile kalite kontrol,hassas pozisyonlama uygulamaları
a Pick to light (digital picking) sistemleri tasarım, yazılım ve 
uygulamaları.
a İzlenebilirlik (traceability) yazılımları ve uygulamaları.
a Kontrol ve kumanda panolarının imalatları.

a Spot kaynak fikstürleri tasarımı ve imalatları.
a Arc kaynak fikstürleri tasarımı ve imalatları.
a Montaj fikstürleri tasarımı ve imalatları.
a Gripper (matehan) tasarımı ve imalatları.
a Taşıma fikstürleri tasarım ve imalatları.
a Ölçüm fikstürleri tasarım ve imalatları.
a 3D (faro) ölçümü ve raporlaması.
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a Servo motorlu hassas pozisyonlamalı makaslı lift imalatı.
a Ac motorlu hassas pozisyonlamalı makaslı lift imalatı.
a Günlük cycle sayısı yüksek (<1000) üzeri lift imalatı.
a Mevcut otomasyon sistemine sorunsuz entegrasyon.

Hassas Pozisyonlamalı
Motorlu Lift Uygulamaları

Özel İmalat AGV
(Automatic Guided Vehicle)

a Kullanılacak uygulamaya özel  
fiziksel özellikler. (yükseklik,taşıma 
kapasitesi,akü cyle süresi,vs)
a Kontrol sistemi PLC tabanlı.
a Manual (kolay) batarya değişimi 
yöntemi.
a Manyetik bant takip sistemi rotalı.
a Cat 4 emniyet devresi.
a CE belgeli.
a Kablosuz uzaktan erişim özellikli.
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Özel Tasarım-İmalat
(Test, Simülasyon, Eğitim 
Ekipmanları)

a Otomotiv sıkım ekipmanları.
a Alt parça montaj,hazırlık ekipmanları.
a Kaçak test ekipmanları.
a Eğitim ve simülasyon ekipmanları.
a Fonksiyon test ekipmanları.
a İşletmelerin işe alım merkezleri için “assesment center “ 
ekipmanları ve yazılımları.

Assesment Center
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Robotik Üretim
Prosesleri

25 Yıllık 
Tecrübemizle

Daha fazlası için
www.enkoteknik.com

Çalışmaktan onur duyduğumuz 

iş ortaklarımız

a Arc kaynak prosesleri komple tasarımı ve imalatları.
a Spot kaynak prosesleri komple tasarımı ve imalatları.
a Mastik (sealer) uygulama prosesleri komple tasarımı ve imalatları.
a Yükleme, boşaltma prosesleri komple tasarımı ve imalatları.
a İşe özel robotlu proses uygulamaları komple tasarımı ve imalatları.

Altynan

Enko Teknik Elek. Mak. ve Kont. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.
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Hanlıköy Mahallesi
Kartopu Sokak No:8
Arifiye / Sakarya

+90 264 279 54 00
+90 264 279 54 01

+90 264 279 54 02

enko@enkoteknik.com

enkoteknik
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