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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.

Standart	Kalite	Uygulamaları	
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Ürün	ve	Hizmetlerin	Sağlık	ve	
Güvenlik	Etkileri

Kalite yönetiminin bir parçası olarak ürün 
ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik açısından 
etkileri de sürekli olarak değerlendirilmek-
tedir. Bu kapsamda ENKA İnşaat’ın çalış-
maları örnek olarak gösterilebilir. ENKA 
İnşaat’ın en önemli ürünlerini, ağırlıklı olarak 
hem mühendislik faaliyetlerini hem de satın 
alma ve inşasını bir bütün halinde gerçekleş-
tirdiği, altyapı, bina ve endüstriyel projeler 
oluşturmaktadır.

Bu projelerin tasarım aşamasından başla-
yarak sırası ile inşaat, ön devreye alma (test) 
ve devreye alma süreçlerinin hepsi, olası iş 
sağlığı ve güvenliği etkileri üzerine değer-
lendirilmektedir. Dizayn aşamasında profes-
yonel firmalar tarafından yapılan analizler 
kullanılmakta; inşaat ve devreye alma süreç-
lerinde uluslararası olarak kabul görmüş risk 
değerlendirme yöntemleri kullanılarak ince-
lemeler yapılmakta; faaliyete ilişkin tehlikeler 
belirlenerek riskler hesaplanmakta ve bu 
risklere karşı alınacak tedbirler belirlenerek 
ilgili yapım yöntemi içinde yerini almaktadır. 

Sistemi’ni kurmak, yönetmek ve sürekliliğini 
sağlamak için oluşturulan sistemlerin bütü-
nüdür. Çimtaş Yönetim Sistemleri dahilinde, 
hatanın oluşmadan önlenmesi, oluşan hata-
ların yerinde tespit edilmesi ve bir sonraki 
istasyona aktarılmaması, ürünün üretimden 
teslimine kadarki tüm aşamalarında kalite 
gerekliliklerinin ve müşteri memnuniyetinin 
karşılanması en önemli unsurlardır.

Çimtaş ISO 9001 standardını esas alan bir 
kalite yönetim sistemi geliştirmiştir. Cimtas 
Boru ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; 
ISO 27001; API Q1, 5L ve 2B; PED 2014/68/
EU; EN 13480,EN 3834-2, EN 12952-5, 
EN10219-1; AD 2000 HP0; ASME U, PP, S 
Stamps; ISO 17025 yönetim sistemleri ve 
standartlarına uygun imalat yapmaktadır.

Cimtas Ningbo ise, 2017 sene sonu itibarıyla 
kalite yönetim sistemini yenileyerek, BS/EN/
ISO 9001:2015 ve AS9100 standartları çer-
çevesinde revize etmiştir. Risk analizleri ve 
CTQ kalemleri irdelenerek, kaynakların en 
verimli şekilde kullanımıyla birlikte kaliteli 
ürün ve müşteri memnuniyeti güvence altına 
alınmaktadır. 2017 yılında tamamlanan 153 
adet Kaizen projesinin, 35 adeti sürdürüle-
bilirlik kapsamındadır. Bu projeler, güvenlik, 
işçi memnuniyeti, çevre ve enerji kazanımı 
konularına odaklanmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ASME 
S, U, U2 ve NB Stamps, OHSAH 18001 İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Çimtaş 
Gemi’nin kurduğu, yönettiği ve sürekliliğini 
sağladığı sistemlerdir. Çimtaş Hassas İşleme 
ise AS9100, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 ve ISO 27001 yönetim sistemleri doğ-
rultusunda faaliyet göstermektedir. Bunun 
dışında ilgili müşteri gerekliliklerini sağlayan 
imalat standartlarıyla ürün ve hizmetlerini 
güvence altına almaktadır.

ENKA	Enerji’de	Kalite	Yönetimi	

ENKA Enerji Santralleri Kalite Yönetim 
Sistemi’nin, TS EN ISO 9001 standartları 
doğrultusunda denetleme ve sertifikalan-
dırması Türk Standartları Enstitüsü tara-
fından yapılmış ve üç santral için sertifikalar 
düzenlenmiştir.

Kalite, ENKA Enerji Santralleri Yönetim 
Sistemi’nde temel değerler arasındadır. 
Kalite çalışmaları aynı zamanda, işletme ve 
bakım hizmetlerinin kalitesinin geliştirilme-
sini, zaman ve malzeme kaybının azaltılma-
sını, üretim, planlama ve çalışanların etkin-
liklerinin artırılmasını ve çalışma ortamının 
iyileştirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, 
Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği, verimli-
liği ve sürdürülebilirliğini tesis etmek ama-
cıyla santrallerde rutin kalite denetimleri 
gerçekleştirilmektedir.

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

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

Daha fazlası…

Çimtaş’ta	Kalite	Yönetimi	

Çimtaş Çelik, sektöründe öncü olma hedefiyle 
Çimtaş Yönetim Sistemleri’ni oluşturmuş; 
8’i yönetim sistemi ve 11’i teknik olmak 
üzere toplam 19 adet ulusal ve uluslararası 
sertifika sahibi olmuştur. Çimtaş Yönetim 
Sistemleri, ISO 9001 ve AISC (American 

Institute of Steel Construction) Kalite 
Yönetim Sistemi, ASME (American Society 
of Mechanical Engineers) PP, R, S, U ve U2 
Stamps, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi, OHSAH 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
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