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ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ
ENKA, ÜSTLENİLEN PROJELERDE İŞ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAK, SÜREÇ 
PERFORMANSLARINI, KURUMSAL BİLGİ VE BECERİSİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK, 
MÜŞTERİLERİNİN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ SİSTEMATİK BİR BİÇİMDE KARŞILAMAK 
AMACIYLA GÜVENİLİR BİR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMUŞ, BUNU BELGELEMİŞ, 
UYGULAMIŞ VE GELİŞİMİNİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİ SÜREKLİ KILMIŞTIR. 
ENKA’NIN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 9001 STANDARDI İLE UYUMLU OLUP, BU 
DOĞRULTUDA 2001 YILINDA BSI (İNGİLİZ STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ) TARAFINDAN İLK 
DEFA SERTİFİKALANDIRILMIŞTIR. DÜZENLİ ARALIKLAR İLE DE BSI TARAFINDAN UYGUNLUK 
DEĞERLENDİRMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE OLUP, ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİNİ 
ULUSLARARASI ALANDA EN İYİ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEKTEDİR. 

ENKA Kalite Güvence Programı; ISO 9001 sertifikasyon 
gerekliliklerinin yanı sıra; mühendislik ve tasarım, 
satın alma, kalite kontrol, taahhüt, imalat ve 
montaj aktivitelerini kapsayan inşaat faaliyetlerinin 
gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan ASME Kazan ve 
Basınçlı Kaplar Yönetmelikleri ile de uyumludur. 

ENKA, üstlendiği tüm projelerde; müşteri ve diğer tüm 
paydaşlarının ihtiyaç ve beklentileri ile birlikte, proje 
sözleşme gereksinimlerini temel alarak, güvenilir ve 
izlenebilir bir kalite yönetim sistemi kurmakta ve kurumsal 
kalite standartlarını sürdürmektedir. 

ENKA, kurumsal süreç ve faaliyetlerini daha güçlü, 
entegre ve sistematik bir yapıda sürdürmek ve güncel 
kılmak amacıyla, düzenli aralıklar ile gözden geçirmekte, 
tetkik ve değerlendirme faaliyetleri yürütmekte ve ENKA 
Kalite standardizasyon çalışmalarına sürekli geliştirme 
faaliyetleri kapsamında devam etmektedir.

Projelerde kurulan kalite yönetim sistemi, hem 
ENKA’nın sağladığı ürün ve hizmetlerin ana sözleşme 
gereksinimlerine uygunluğunun sağlanması bakımından 
etkin bir araç görevi görmekte, hem de meydana 
gelebilecek problemlerin tespit edilerek önlenmesi üzerine 
yoğunlaşmaktadır.
 
Kalite yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi, 
sürdürülmesi ve sürekli olarak geliştirilmesi için, ENKA 

Kalite Kültürü’nün temelini oluşturan aşağıdaki konular 
aralıksız yürütülmektedir:

 İhtiyaç duyulan kaynakların ayrılması, 

 Şirket içerisindeki görevler için yetki ve sorumlulukların 
belirlenmesi, 

 Şirketin amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite 
yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme 
yeteneğini etkileyen iç ve dış hususların tespit edilmesi, 

 İzleme ve ölçme kriterlerinin belirlenerek, süreç 
performanslarının izlenmesi, ölçülmesi ve gözden 
geçirilmesi, 

 Kalite yönetim sistemi şartlarının şirketin iş süreçleri ile 
entegre olması,

 Süreç yaklaşımı ve risk bazlı düşünme yönetiminin teşvik 
edilmesi, 

 Kalite yönetim sisteminin amaçlanan ve hedeflenen 
çıktılarına ulaşması, 

 Müşteri memnuniyeti ve müşteri odaklı çalışma 
prensibinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi, 

 Sürekli iyileştirmenin desteklenmesi ve teşvik edilmesi.
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ÜRÜN VE HİZMETLERİN SAĞLIK 
VE GÜVENLİK ETKİLERİ
ENKA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’NİN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK ÜRÜN VE HİZMETLERİN 
SAĞLIK VE GÜVENLİK AÇISINDAN ETKİLERİ SÜREKLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. 

NADCAP (National Aerospace and 
Defense Contractors Accreditation 
Program) üretim faaliyetleri içerisinde 
olan şirketlerin yönettikleri özel 
proseslerin havacılık sektörü 
kurallarına uygunluğunu gösteren 
sertifikasyondur. Bu kapsamda Çimtaş 
Hassas İşleme’nin 5 özel prosesi (NDT, 
Shotpeen, Heat Treatment, Welding, 
Coating) NADCAP belgelendirmesini 
tamamlamıştır. Bu sayede Çimtaş 
Hassas İşleme, NADCAP sertifikasına 
sahip firmalar arasında Bursa’da ilk, 
Türkiye’de de 27. olmuştur.

ENKA İnşaat’ın bu doğrultuda geliştirdiği örnek çalışmalar bulunmaktadır. ENKA’nın en önemli ürünlerini hem 
mühendislik faaliyetlerini hem de satın alma ve inşasını bir bütün halinde gerçekleştirdiği, altyapı, bina ve endüstriyel 
projeler oluşturmaktadır. Bu projelerin tasarım aşamasından itibaren; sırası ile inşaat, ön devreye alma (test) ve devreye 
alma süreçlerinin hepsi, olası sağlık ve güvenliği etkileri üzerinden değerlendirilmektedir. 

Konusunda uzman firmalar tarafından yapılan analizler dizayn aşamasında kullanılmakta; inşaat ve devreye alma 
süreçlerinde incelemeler uluslararası kabul görmüş risk değerlendirme yöntemleri kullanılarak yapılmakta; faaliyete 
ilişkin tehlikeler belirlenerek riskler hesaplanmakta ve bu risklere karşı alınacak tedbirler belirlenerek ilgili yapım yöntemi 
içinde yerini almaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için:  www.enka.com/tr/merkez-gruplari/kalite-yonetimi/

ENKA Kalite Politikası için:  www.enka.com/allfiles/media/posters/QUALITY_POLICY_TR.pdf

ENTEGRE İŞ YÖNETİMİ ARAÇLARI

ENKA, faaliyetlerini daha verimli ve etkin şekilde 
yürütmek, ürün ve hizmetlerinin kalitesini güvence altına 
alabilmek için “E-Cloud” olarak adlandırdığı bulut 
bilişim sistemi altında entegre proje yönetimi ve icrası 
da dahil olmak üzere, kurum bünyesinde tasarlanmış ve 
geliştirilmiş olan yazılım araçlarını kullanmaktadır. Yazılım 
araçları; projenin kapsamına, bütçesine veya zamanına 
bağlı olmaksızın uygulanabilmektedir.

ÇİMTAŞ’TA KALİTE YÖNETİMİ

Çimtaş Yönetim Sistemleri, tasarım ve mühendislik, kalite, iş 
sağlığı ve güvenliği, çevre, enerji ve bilgi güvenliği yönetim 
sistemlerini ve sertifikalarını yönetmek ve sürekliliğini 
sağlamak için oluşturulan sistemlerin bütünüdür. Çimtaş 
yönetim sistemleri kapsamında; hataların oluşmasının 
önlenmesi, oluşan hataların yerinde tespit edilmesi 
ve bir sonraki operasyona aktarılmaması, ürünün 
üretiminden teslimine kadar olan tüm aşamalarında kalite 
gerekliliklerinin ve müşteri memnuniyetinin karşılanması için 
yürütülen tüm faaliyetlerin güvence altına alınması Çimtaş 
için önem teşkil etmektedir.

Çimtaş’ın sektöründe öncü olma hedefi, Çimtaş Yönetim 
Sistemleri’ni oluşturarak toplamda 26 farklı ulusal ve 
uluslararası sertifika sahibi olmasını beraberinde getirmiştir.

Çimtaş’ın sahip olduğu bütün yönetim sistemleri 
sertifikaları için: 

 www.cimtas.com/tr/hakkimizda/certification-2-2/ 

Çimtaş Kalite Politikası ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 
 www.cimtas.com/tr/bolumler/kalite/kalite-ve-musteri-

memnuniyeti-politikasi/
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