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ISO 9001 sertifikasyonunun yanı sıra; mü-
hendislik-tasarım, satın alma, kalite kontrol, 
taahhüt, imalat ya da montaj aktivitelerini 
kapsayan inşaat işlerinin gerçekleşebilmesi 
için ihtiyaç duyulan ENKA Kalite Güvence 
Programı, ASME Kazan ve Basınçlı Kaplar 
Yönetmelikleri ile de uyumludur. 

ENKA bütün projelerinde, ENKA 
Kurumsal Kalite Standartlarını ve 
proje sözleşme gereksinimlerini 
temel alarak güvenilir ve izlenebilir 
bir kalite yönetim sistemi 
şekillendirmektedir.

Projelerde kurduğu kalite yönetim sistemi, 
problemlerin ortaya çıkmasının ardından 
tespit faaliyetlerine dayanmaktan daha zi-
yade; sorunların ortaya çıkmasını önlemek 
üzerine yoğunlaşmaktadır.

Kalite yönetim sisteminin kurulması, işletil-
mesi, sürdürülmesi ve sürekli geliştirilmesi 
için ihtiyaç duyulan kaynakların varlığının 
güvence altına alınması, şirket içerisindeki 
görevler için yetki ve sorumlulukların belir-
lendiğinin güvence altına alınması, şirketin 
amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve ka-
lite yönetim sisteminin amaçlanan sonuç-
larına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve 
dış hususların tayin edildiğinin, izlendiğinin 
ve gözden geçirildiğinin güvence altına 
alınması, kalite yönetim sistemi şartlarının 
şirketin iş süreçleri ile entegre olduğunun 
güvence altına alınması, süreç yaklaşımı ve 
risk bazlı düşünme yönetiminin teşvik edil-
mesi, kalite yönetim sisteminin amaçlanan 
ve hedeflenen çıktılarına ulaştığının gü-
vence altına alınması, müşteri memnuniyeti 
ve müşteri odaklı çalışma prensibinin tüm 
çalışanlar tarafından benimsenmesinin sağ-
lanması, sürekli iyileştirmenin desteklenmesi 
ve teşvik edilmesi, ENKA kalite kültürünün 
temellerinde yatmaktadır.

Risk	Yönetimi

Risk Yönetimi, ENKA’nın tüm süreç ve faa-
liyetlerinde öncelikli olarak değerlendirilen 
alanların başında gelmekte ve risk bazlı dü-
şünme yaklaşımı ENKA Üst Yönetimi tara-
fından sürekli teşvik edilmektedir.

Şirket genelinde etkili bir risk yönetim progra-
mının yürütülmesi, bu programın temelinde 
yer alacak prensiplerin ve yöntemlerin be-
lirlenmesi, risk yönetiminin projeler, birimler 
ve bireylere kadar ulaşan kurumsal bir kültür 
olarak sürekli geliştirilmesinin güvence altına 
alınması ve risk izleme fonksiyonunun etkin 
bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması 
amacıyla, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak 
yapılandırılan “Riskin Erken Saptanması 
Komitesi (Komite)” ve bu komite ile birlikte 
faaliyet gösteren bir “Risk Yönetim Çalışma 
Grubu (Çalışma Grubu)” kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirketin 
varlığını, gelişim sürecini ve devamlılığını 
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teş-
hisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin 
uygulanması, riskin yönetilmesi ile ilgili ça-
lışmalar yapılması ve risk yönetim sistemle-
rinin en az yılda bir kere gözden geçirilmesi 
amacıyla oluşturulmuştur. Komite, en az iki 
ayda bir olmak üzere yılda en az altı kez top-
lanır. Komite, İcracı Olmayan Yönetim Kurulu 
Üyelerinden oluşmaktadır. 

Risk Yönetim Çalışma Grubu ise ENKA ku-
rumsal risklerinin tespit edilmesi, risk azaltma 
yöntemlerinin belirlenmesi, belirlenen 

risklerin değerlendirilmesi ve gözden ge-
çirilmesini sağlamak amacıyla 28 Kasım 
2017 tarihinde gerçekleştirilen Riskin Erken 
Saptanması Komitesi toplantısında alınan 
karar doğrultusunda oluşturulmuştur.

ENKA Grup şirketleri ve faaliyet alanları dü-
şünüldüğünde; ele alınan riskler sürdürülebi-
lirlik konularını da kapsamaktadır ve risk kate-
gorileri aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır: 

• Stratejik Riskler

• Finansal Riskler

• Operasyonel Riskler

• Uyum Riskleri

• Dış Çevre Riskleri

• Marka Yönetimi Riskleri

Bu kategoriler altında, risk yönetimi süreçleri 
ile belirlenen riskler, olasılık ve büyüklükle-
rine göre değerlendirilmektedir. En önemli 
riskler için, Şirket ve/veya Grup düzeyinde 
sorumlu yöneticilerin atanması sağlanmak-
tadır. Belirlenen riskler, risk yönetimi stra-
tejisine göre “kaçınılacak, transfer edilecek, 
azaltılacak ve kabul edilecek” olarak kate-
gorilere ayrılmaktadır. Bu stratejiler, risklerin 
Yönetim Kurulu’nun belirlediği tolerans se-
viyelerinin altında kalmasını sağlayacak şe-
kilde belirlenmektedir.

Ürün	ve	Hizmet	Kalitesi

ENKA, üstlenilen projelerde iş verimliliğini 
artırmak, kurumsal bilgi ve becerisini sü-
rekli geliştirmek ve müşterilerinin ihtiyaç ve 
beklentilerini sistematik bir biçimde karşı-
lamak amacıyla, güvenilir bir Kalite Yönetim 
Sistemi kurmuş ve bunu belgelemiştir. 

Sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda ku-
rulan Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 stan-
dardı ile uyumlu olup, ilk olarak 2001 yılında 
BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü) tarafından 
sertifikalandırılmıştır.
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