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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ UZUN ÖMÜRLÜ KILMAK VE MÜŞTERİLERİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
İLİŞKİLER KURMAK ENKA’NIN ÖNCELİKLERİ ARASINDA YER ALMAKTADIR. ENKA BU 
ÖNCELİĞİNİ KURUMSAL KALİTE POLİTİKASI’NIN İLK MADDESİ OLAN “MÜŞTERİ ODAKLILIK 
VE GERİ BİLDİRİM” İLE AÇIK BİR ŞEKİLDE SERGİLEMEKTEDİR. 

ENKA müşteri odaklı çalışma anlayışı kapsamında yürüttüğü “Müşteri Memnuniyeti Anketleri” uygulamasını, en 
önemli paydaş geri bildirim mekanizmalarından biri olarak görmektedir. Müşteri Memnuniyeti Anketleri projelerin 
tamamlanmasından sonra gerçekleştirilerek, anket sonuçları; süreç performans iyileştirmesi, sistem güncelleme 
çalışmaları ve aksiyon planlarının oluşturulması süreçlerinde önemli bir veri olarak kullanılmaktadır. 

Projelerin bir bütün olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, müşterilerin projenin farklı iş kalemleriyle ilgili beklenti ve 
görüşlerinin daha net bir şekilde analiz edilebilmesi için “Müşteri Memnuniyetini İzleme” prosedürü uygulanmaktadır. 
Çoğunlukla projelerin tamamlanma aşamasında uygulanan bu prosedür, gerekli görülen iyileştirmelerin henüz proje 
devam ederken gerçekleştirilmesi ve müşterilerin işi maksimum memnuniyet ile teslim almaları hedefi doğrultusunda 
devam etmekte olan projelerde de uygulanmaya başlanmıştır.

ENKA, raporlama dönemi içerisinde iki tanesi devam eden proje olmak üzere toplam dört projesi için müşteri 
memnuniyet anketi gerçekleştirmiştir. Müşteri memnuniyeti anketi sonucunda ölçülen memnuniyet değeri %96,3 
olup, gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti anketlerine ilişkin detaylı sonuçlar aşağıdaki grafikte ayrıntılı olarak 
sunulmaktadır. 
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ÇİMTAŞ’TA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Çimtaş, misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda 
tüm faaliyetlerinde “Müşteri Odaklılık” anlayışı ile 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi uygulamakta ve 
sürekli geliştirmektedir. Bu doğrultuda Çimtaş, müşteri 
memnuniyetini ölçme yöntemlerini tanımlamak, sonuçları 
değerlendirmek, şikâyet ve memnuniyetlerde izlenecek 
süreci tanımlamak, şikâyete sebebiyet veren kök nedenleri 
ve düzeltici faaliyetleri belirlemek amacıyla ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ni tüm şartlarıyla 
uyguladığını belgelendirmiştir.  

Çimtaş’ın Kalite ve Müşteri Memnuniyeti’ne ilişkin 
politikası için:

 www.cimtas.com/tr/bolumler/kalite/kalite-ve-musteri-
memnuniyeti-politikasi/

ENKA SYSTEMS’TA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

ENKA Systems benimsemiş olduğu “Koşulsuz Müşteri 
Memnuniyeti” politikası ile geliştirmiş olduğu yazılımlarla 
inşaat sektörünün yanı sıra; çok uluslu ve büyük ölçekli 
operasyonlar yürüten diğer sektörlerdeki firmaların da 
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte hizmet sağlamaktadır. 
ENKA Systems, ürünlerini kullanan müşterilerin bu 
ürünlerden tam anlamıyla fayda sağlaması için uçtan uca 
hizmet sunabilecek bir yapılanma oluşturarak, ürünlerinin 
tüm yaşam döngüsü boyunca müşterilerine tam destek 
sağlayarak ve müşterileri ile sürekli iletişim halinde olarak 
geri bildirim toplamaktadır.

ENKA iştiraklerinin 2019 yılında gerçekleştirdikleri müşteri 
memnuniyeti anketlerinin sonuçları aşağıdaki grafikte 
paylaşılmıştır.

ENKA İnşaat 2019 Yılı Müşteri Memnuniyet Anketi Sonuçları

ENKA Grup Şirketleri Müşteri Memnuniyet Oranları (%)

*2018 yılında gerçekleştirilen anket ENKA TC kapsamında Kashirskaya Plaza’da, iç kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı anketi ise Vernadskogo AVM’de ger-
çekleştirilmiş olup, sonuçlar için bağımsız bir şirketten hizmet alınmıştır. 
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ENKA ile 1997’den beri Moskova’da 
gayrimenkul, inşaat ve bina bakımı 
alanlarında çalışıyoruz. 1998 yılından 
itibaren, ENKA iştiraklerinden Moskva - 
Krasnye Holmy tarafından işletilen Riverside 
Towers iş merkezinde, SAP Rusya ve CIS 
Moskova ofisleri ile son yıllarda yenilikçi 
SAP Dijital Liderlik Merkezi girişimlerimiz 
için gittikçe genişleyen kiralık alanlarımız 
bulunuyor.

ENKA’ya yüksek etik standartlarına bağlı, 
güvenilir ve profesyonel bir iş ortağı 
olarak son derece değer veriyoruz. ENKA 
ile çalışmaktan ve SAP çalışanlarına üst 
düzey hizmetler sunmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum.

SAP; toplumumuz, müşterilerimiz ve şirketimiz 
için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak 
amacıyla kurumsal sosyal sorumluluğa 
stratejik bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. 
Ekonomik büyüme, istihdam, inovasyon 
ve toplum yoluyla olumlu sosyal değişim 
yaratma çabamızda, ENKA ile iş birliğimizle 
dünyanın daha iyi bir şekilde yürümesine 
ve insanların yaşamlarının iyileştirilmesine 
yardımcı olmak isteyen kararlı bir ortak 
edindik. ENKA, ofis binalarında profesyonel 
ve konforlu bir ortamın yaratılmasına büyük 
katkı sağlamakta. ENKA’nın yardımıyla, ofis 
donanımlarımızı en yüksek teknolojisden 
faydalanarak oluşturuyor, bu sayede 
sağladığımız hizmetleri geliştiriyor ve 
iyileştiriyoruz.  

ENKA ile birlikte, kapsamlı bir çevre 
politikasının bir parçası olarak, ayrı atık 
toplama çalışmaları ile pil, şişe kapakları 
ve kağıt geri dönüşümünü teşvik ediyoruz. 
MKH, bisiklet kullanan SAP çalışanları için 
iş merkezinde bisiklet park yeri ve kurumsal 
araçlar için de eko-park hizmeti sunmaktadır. 
Ayrıca, her yıl yıl Dünya Saati etkinliğine, 
doğal kaynakların sorumlu bir şekilde 
kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla birlikte 
katılıyoruz. 

Bağış ve yardım çalışmaları, şirketimizin en 
önemli faaliyetlerinden biridir. 2016 yılından 
bu yana Moskva - Krasnye Holmy, LLC, her 
yıl gerçekleştirilen bağış organizasyonu Run 
Live’a katılmaktadır. SAP ve yardım fonu 
“Arifmetica Dobra (Arithmetic of Good) 
tarafından düzenlenen Run Live, Rusya’nın 
çeşitli bölgelerindeki yetimhanelerdeki 
çocuklar için fon sağlamaktadır. Bu yıl 
MKH, yılbaşı kartları satın alarak bu fonu 
desteklemiştir. Ayrıca MKH’ın yardımıyla 
da düzenli olarak iş merkezinin belirtilen 
yerlerine kıyafet ve yemek yardım kutuları 
yerleştirilmektedir.

ENKA ile birlikte elde ettiğimiz bu bariz 
gelişimden son derece memnunuz. 

Elena Schelchkova
Rusya ve CIS Tesis Müdürü 

SAP CIS

ENKA’YA YÜKSEK ETİK 
STANDARTLARINA BAĞLI, 
GÜVENİLİR VE PROFESYONEL BİR 
İŞ ORTAĞI OLARAK SON DERECE 
DEĞER VERİYORUZ. 

#GrowingBetterTogether
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