
daha fazla değer yaratmak, israfları önlemek amacıyla Hızlı 
Kaizen ve Takım Kaizenleri yapılmakta ve sürekli iyileşme 
sağlanmaktadır. 2018 yılında toplam 174 takım kaizeni 
gerçekleştirilmiştir. Farklı departmanlardan oluşturulan beyaz 
yakalı ekipleri ile de 44 Hızlı Kaizen gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 
çalışanların mevcut durumun iyileşmesine yönelik fikirlerini 
ortaya koymalarını sağlayan, gelen önerileri değerlendiren, 
uygun olanlarını uygulamaya alan ve ödüllendiren sistem 
olan Bireysel Öneri Sistemi (BÖS) sayesinde, 2018 yılında 
toplam 7.059 ÖS (Önce-Sonra) Kaizen yapılmıştır.

Malzeme, işçilik, ekipman, alan ve enerji verimliliği çalışmaları 
ile iş güvenliği, ergonomi, ürün akışı ve sistematik oluşturma 
konularında iyileşme sağlamak amacıyla, tüm imalat ve imalat 
harici alanlarda 5S, tüm makinelerde de Otonom Bakım 
sistemi uygulanmaktadır.

Tüm bu kapsamlarda yapılan gerek AR-GE projeleri gerekse 
iyileştirme çalışmaları, Kalite, İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve 
Enerji Yönetim Sistemleri başta olmak üzere, Çimtaş Çelik 
sistemlerinin tümüne hizmet etmektedir.

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

ENKA ENERJİ’DE KALİTE YÖNETİMİ

Kalite, ENKA Enerji Santralleri Yönetim Sistemi’nde temel 
değerler arasındadır. 

ENKA Enerji bünyesinde bulunan santrallerde yürütülen 
kalite çalışmaları aynı zamanda, işletme ve bakım 
hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesini, zaman ve malzeme 
kaybının azaltılmasını, üretim, planlama ve çalışanların 
etkinliklerinin artırılmasını ve çalışma ortamının iyileştirilmesini 
sağlamaktadır. Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği, verimliliği 
ve sürdürülebilirliği santrallerde gerçekleştirilen rutin kalite 
denetimleri ile sağlanmaktadır.

ENKA ENERJI SANTRALLERI, 
KALITE YÖNETIM SISTEMI 
TÜRK STANDARTLARI 
ENSTITÜSÜ TARAFINDAN 
TS EN ISO 9001 STANDARTLARI 
DOĞRULTUSUNDA 
DENETLENEREK 
SERTIFIKALANDIRILMIŞTIR.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Kurumsal Kalite Politikası’nın ilk maddesinde de 
belirtildiği üzere, “Müşteri Odaklılık ve Geri Bildirim” 
ENKA’nın önceliğidir. Bu bakış açısı ile ENKA, müşteri 
memnuniyetini uzun ömürlü kılmayı ve müşterileri 
ile sürdürülebilir ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır. 
Müşterilerinin görüşlerine ve beklentilerine önem 
vermeye, henüz ilgili iş kontratı imzalanmadan başlayan 
ENKA, proje gereksinimlerini ve bu gereksinimlerin 
yerine getirilip getirilmediğinin takibini mümkün kılacak 
göstergeleri müşterileriyle birlikte belirlemektedir.

PROJE SÜRECINDE    
ORTAYA KONULAN KALITE 
PERFORMANSI ILE ILGILI 
MÜŞTERILERINE DÜZENLI 
BILGI AKIŞI SAĞLAYAN 
ENKA, TESLIM EDILEN 
ÜRÜNÜN KALITESINE 
ILIŞKIN EN UFAK SORU 
IŞARETI OLUŞMAMASINI 
AMAÇLAMAKTADIR.

Ayrıca, müşterilerinden gelebilecek soru, öneri ve 
fikirleri değerlendirmek amacıyla ilgili birimlerini hemen 
harekete geçirerek, müşterilerinin sorularına en kısa 
zamanda cevap vermeye özen göstermektedir.

ENKA, müşteri odaklı çalışma anlayışı doğrultusunda, 
tamamladığı projelerden sonra gerçekleştirdiği “müşteri 
memnuniyeti anketleri” uygulamasını en önemli paydaş 
geri bildirim mekanizmalarından biri olarak görmekte, 
anket sonuçlarını; süreç performans iyileştirmesi, 
sistem güncelleme çalışmaları ve aksiyon planlarının 
oluşturulması süreçlerinde önemli bir veri olarak 
değerlendirmektedir.

ENKA’nın tamamladığı ya da devam etmekte olduğu 
projelerin ülkelere göre dağılımı yandaki grafikte 
sunulmaktadır. 25 projeden daha az sayıda çalışılan 
ülkeler “Diğer” kategorisinde toplanmıştır. ENKA 
çalışmaya başladığı her bölgede müşteri odaklı yaklaşımı 
ve iş kalitesiyle sağlam temeller atmayı başarmış ve uzun 
vadede sürdürülebilir müşteri ilişkileri kurmuştur.

ENKA İNŞAAT PROJELERİNİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
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Projelerin bir bütün olarak değerlendirilmesine ek olarak, 
müşterilerinin projenin farklı iş kalemleriyle ilgili beklenti 
ve görüşlerini daha net değerlendirebilmek isteyen 
ENKA, bu konu ile ilgili “Müşteri Memnuniyetini İzleme” 
prosedürü uygulamaktadır. 

Raporlama dönemi içerisinde müşteriler tarafından 
tamamlanan bir anket bulunmamaktadır ve müşteriler 
tarafından diğer kanallarla herhangi bir şikâyet 
bildirilmemiştir.

Ağırlıklı olarak projelerin tamamlanma aşamasında 
uygulanan bu prosedürün, önümüzdeki dönemlerde 
projelerin birden çok aşamasında uygulanması ve gerekli 
görülen iyileştirmelerin henüz proje devam ederken 
gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla müşterilerin işi maksimum 
memnuniyet ile teslim almaları hedeflenmektedir. 

Müşteri ve tüm paydaşlara ait verilerin güvenliği, karşılıklı 
güvene dayanan paydaş ilişkileri açısından büyük bir önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda, Merkez Kalite ve Merkez Bilgi 
Teknolojileri departmanları yönetiminde, “ISO 27001 - 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” belgelendirme çalışması 
başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında yer alan ilgili standart 
gereksinimleri doğrultusunda, yönetim politikaları ve 
prosedürleri hazırlanmış ve Bilgi Teknolojileri altyapısı revize 
edilmiştir. Bununla birlikte, bilgi güvenliği kapsamında 
tetkikler gerçekleştirilmiş, risk analizleri oluşturulmuş ve 
iyileştirme alanları belirlenmiştir. 

ÇİMTAŞ

Çimtaş Çelik, müşteri memnuniyetini ölçme yöntemlerini 
tanımlamak, sonuçları değerlendirmek, şikâyet ve 
memnuniyetlerde izlenecek süreci tanımlamak, şikâyete 
sebebiyet veren kök nedenleri ve düzeltici faaliyetleri 
belirlemek amacıyla 2014 yılında ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ni tüm şartlarıyla 
uyguladığını belgelendirmiş ve tüm grup şirketleri 
arasında sistemi uygulamaya başlayan ilk şirket olmuştur. 

Çimtaş Çelik’te müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerini 
yönetmedeki temel ilkeler, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, 
objektiflik, gizlilik, müşteri odaklı yaklaşım, hesap 
verebilirlik ve sürekli iyileştirme olarak benimsenmiştir.

Çimtaş Çelik’in yanı sıra, Cimtas Boru, Çimtaş Hassas 
İşleme ve Cimtas Ningbo şirketleri de Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir.

ENKA SYSTEMS

ENKA Systems, ”Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” politikası 
uygulamaktadır. Yazılım sektörünün, aynı zamanda bir 
hizmet sektörü olduğunun bilincinde olarak, ürünlerini 
kullanan müşterilerin, bu ürünlerden tam anlamıyla fayda 
sağlaması için uçtan uca hizmet sunabilecek bir yapılanma 
geliştirmiştir. Bu kapsamda şirket, ürünlerinin tüm yaşam 
döngüsü süresince müşterilerine destek sağlamakta ve 
müşterilerden geri bildirim toplamaktadır.

2018 yılında ENKA grup şirketleri bünyelerinde yapılan 
Müşteri Memnuniyet Anketi sonuçları aşağıdaki gibidir.

ENKA GRUP 
ŞİRKETLERİ*

ENKA GRUP ŞİRKETLERİ MÜŞTERİ 
MEMNUNİYET ORANLARI (%)

CCI 90

ENKA TC 96,6

ENKA Vakıf 99,5

MKH 80

Mosenka 100

OMKH 90

Pazarlama 90

Cimtas Ningbo 92

Cimtas Boru 95

Çimtaş Çelik 86

*ENKA Enerji Yap-İşlet Kanunu kapsamında işletilmekte olduğundan müşteri 
memnuniyet anketi yapmamaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU - 2018İŞİ İYİ VE DOĞRU YAPMAK
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Özellikle Endüstri 4.0 teknolojileri konusunda 
küresel bir lider olan ve 1992 yılından bu 
yana Türkiye’de faaliyet gösteren Honeywell 
ile ENKA’nın çok eskilere dayanan ve birçok 
başarılı proje ile perçinlenen bir bağı olduğuna 
inanıyoruz.  Endüstriyel otomasyon ve bina 
yönetim sistemleri,  verimlilik ve güvenlik 
uygulamaları gibi pek çok alanda ENKA 
tarafından gerçekleştirilmiş olan projelere değer 
kattığımız için gurur duyuyoruz. Honeywell 
ve ENKA sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp 
örneğin Irak West Qurna veya Najybia gibi 
elektrik santrallerinden, Rusya Sakhalin OPF 
Petrol İşleme Tesislerine veya Kazakistan 
Esentai Park projesine kadar dünyanın çok farklı 
coğrafyalarında büyük başarılara imza attılar. Bu 
iş birliğinin endüstri 4.0 çağında da güçlenerek 
devam edeceğine inanıyoruz.

ENKA’nın sürdürülebilirlik konusundaki 
taahhüdünü ve buna bağlı olarak attığı 
adımları büyük bir beğeni ve ilgiyle takip 
ediyoruz. Özellikle gelecek nesillere ve üzerinde 
yaşadığımız dünyaya olan borcumuz göz önüne 
alındığında bu konuda atılan adımlar çok değerli 
ve ENKA diğer konularda olduğu gibi kurumsal 
sürdürülebilirlik yönetimi konusunda da tüm 
paydaşlarına ve topluma örnek oluyor. ENKA’nın 
sürdürülebilirlik yönetim modelinde nitelikli 
eğitimden, cinsiyet eşitliğine, temiz sudan 
iklim eylemine kadar çok geniş bir yelpazede 
Birleşmiş Milletler Hedeflerini desteklemesi, bu 
modeli ayrıca değerli ve izlenebilir kılmaktadır. 
Bununla birlikte FTSE Russell (FTSE International 
Limited ve Frank Russell Company), ENKA 
İnşaat’ın FTSE4Good kriterlerine göre bağımsız 
olarak değerlendirildiğini ve FTSE4Good Endeks 
Serisi’nde yer alma şartlarını yerine getirdiğini 
onaylamaktadır. Bu bağımsız denetim ENKA’nın 
konuya ne kadar ciddi yaklaştığını ve kurumsal 
kültürünün bir parçası olarak benimsediğini 
kanıtlamaktadır.

“ENKA KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
YÖNETİMİ KONUSUNDA DA TÜM PAYDAŞLARINA 
VE TOPLUMA ÖRNEK OLUYOR.”

ENKA’nın sürdürülebilirlik taahhüdünü çok 
önemli buluyorum. Kanımca ENKA gibi lider 
şirketlerin tutum ve uygulamalarıyla diğer 
şirketlere ve topluma örnek olma sorumlulukları 
da bulunmaktadır. Özellikle enerji verimliliği 
konusunda çok büyük bir bilgi birikimine sahip 
olan ve sürekli olarak yeni teknolojiler geliştiren 
bir şirket olarak Honeywell de paydaşlarıyla 
sürdürülebilirlik gibi ortak değerlere ve yüksek 
standartlara sahip olma konusuna büyük önem 
vermektedir. Bu bağlamda ENKA’nın bir paydaşı 
olmaktan büyük mutluluk duyuyor ve ENKA’nın 
özellikle sürdürülebilirlik konusundaki kararlı 
duruşunu büyük bir beğeniyle takip ediyoruz. 
ENKA ve Honeywell ilişkisinde olduğu gibi, 
tüm firmaların paydaşlarıyla ortak değerleri 
benimseme ve buna bağlı olarak yüksek 
standartları iş ilişkilerinde de geçerli kılmaları 
halinde, ENKA’nın sürdürülebilirlik yönetimi gibi 
en iyi uygulamaların halka halka genişleyerek 
tüm paydaşlara ve sonucunda tüm topluma 
yayılacağına içtenlikle inanıyoruz.

1957’den geleceğe uzanan kurumsal 
mirasıyla birlikte daha çok karmaşık tasarım ve 
mühendislik çalışmalarının yapıldığı ve risklerin 
bulunduğu projelere odaklanma felsefesiyle 
ENKA ülkemizden doğan en önemli küresel 
markalardan biridir. ENKA’nın sadece ana faaliyet 
konusu olan mühendislik ve inşaat, enerji 
üretimi ve gayrimenkul yönetimi gibi konularda 
değil, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk modelleri konusunda da 
Dünyanın lider markaları arasında olduğunu 
düşünüyoruz.

Selçuk Şandan 
Honeywell Türkiye ve Orta Asya 
Bölgesi Kurumsal İletişim Müdürü

ENKA’NIN SÜRDÜRÜLEBILIRLIK YÖNETIM MODELINDE NITELIKLI 
EĞITIMDEN, CINSIYET EŞITLIĞINE, TEMIZ SUDAN IKLIM 
EYLEMINE KADAR ÇOK GENIŞ BIR YELPAZEDE BIRLEŞMIŞ 
MILLETLER HEDEFLERINI DESTEKLEMESI, BU MODELI AYRICA 
DEĞERLI VE IZLENEBILIR KILMAKTADIR.

PAYDAŞ 
GÖRÜŞÜ




