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İÇİNDEKİLER

Covid-19’a karşı güçlü 
önlemler aldık
Tüm dünyada etkili olan Covid-19 
virüsüne karşı ilk çıktığı günden itibaren 
en etkili önlemleri alarak halk sağlığının 
korunmasına katkıda bulunduk. Hizmet 
verdiğimiz her alanın özelliklerine göre ek 
önlemlerimizi aldık, temizlik sıklığımızı 
artırdık. 

#öncekirletme diyerek 
Temiz Çevre projemizi 
başlattık 
2020 yılında Temiz Çevre sosyal sorumluluk 
projesini başlattık. Mottosu #öncekirletme 
olan projeyle, çevre duyarlılığı denilince 
sektörde akla ilk gelen şirket olmayı ve bu 
alanda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

“Ekip ruhumuz ve 
araştırmacılığımızın 
faydasını gördük”
Tüm Tepe Servis projelerinde yapılan 
çalışmaların detaylarını Servis Projeleri 
Direktörü Selim Bayraktar anlattı. 

“2020 dayanıklılık ve 
sınav yılı oldu”
Tüm departmanlarımızın sürekli en iyi 
hizmeti sunabilmesi için pek çok çözümü 
hızla hayata geçiren Bilgi Teknolojileri’nin 
yaptıklarını Bilgi Teknolojileri Müdürümüz 
Ferit Semih Zeybekoğlu anlattı. 

Tepe Servis, 
pandemide en güzel 
kamu-özel ortaklığını 
sergiledi
Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi 
Uzman Dr. F. Ruşen Keskin

Şehir Hastaneleri’nde 
yemek hizmetimiz 
müşterileri memnun 
ediyor
Genel Müdür Yardımcımız 
Evren Tüfekçioğlu: Şehir Hastaneleri’nde 
hasta ve hasta yakınlarının, tüm sağlık 
çalışanlarının ve diğer hastane personelinin 
her alanda memnuniyetini sağlamak en 
önemli hedeflerimizden biri.
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Türkiye’nin en büyük  
500 şirketi arasındayız
Tepe Servis, Fortune 500 Türkiye Listesi’inde 
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer aldı. 

Haklı Çalışan Hattı 
hizmetimiz devam ediyor
Tepe Servis Çağrı Merkezimiz çalışanların 
memnuniyetini artırmak için 2010 yılından bu 
yana Haklı Çalışan Hattı hizmeti sunuyor. 

“Tepe Servis’in eğitim 
platformu Tepe Akademi, 
pandemide yepyeni 
sorumluluklar üstlendi.”
Çalışanlarımızın gelişimi için yıllardır verdiğimiz 
eğitimleri Covid-19 döneminin yeni koşulları 
nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam 
ettiriyoruz.

2020 yılında da 
müşterilerimizi memnun 
etmeye devam ettik

Rakamlarla Tepe Servis

Tepe Servis Zaman Tüneli

Satış ve Pazarlama 
Departmanımız 
birbirinden değerli 
projeler yürütüyor
Satış Müdürü Çiğdem Türktan  anlattı.

Yüzde 61 kadın çalışan 
oranımızla örnek
oluyoruz 
Tepe Servis olarak birçok ilki hayata 
geçirdiğimiz proje ve uygulamalarımızın yanı 
sıra kadın çalışan istihdamımızla da emsal 
teşkil edecek çalışmalara imza atıyoruz. 
Çalışanlarının yüzde 61’i kadınlardan oluşuyor 
ve kadın çalışan sayımız 5 bin 119.
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İnsan Kaynakları 
Departmanı projelerine 
devam ediyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, 
çalışma model ve stratejilerini etkilediği ölçüde 
İnsan Kaynakları Departmanımızın iş yapış 
biçimlerini de derinden etkiledi. Bu süreçte pek 
çok iş sürecinin hızla dijitalleştiği Departmanımız 
pek çok yeni projeye de imza attı.

Üstümüze düşen 
sorumlulukları eksiksiz 
yerine getirdik 
Tepe Servis Kurumsal Yönetim Sistemleri 
Grup Müdürü Özlem Topçu Acır, hem şirketimizde 
hem de müşteriler, tedarikçiler bazında alınan 
önlemleri tüm detaylarıyla anlattı. 

Çalışanlarımızın 
güvenliği her şeyden 
önce geliyor
Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörü  
Hafize Emel Şakar anlattı.
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4 ÖNSÖZ

Canan Çakmakcı
Tepe Servis ve Yönetim A.Ş 
Genel Müdürü

Tepe Servis olarak her zaman gururla söylediğimiz
hızlı karar verebilme ve aksiyon alabilme, durum ve
koşullara göre esnek davranabilme yeteneklerimiz 
bizim için pandemi sürecinde başarının ana 
belirleyicisi oldu.
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Tüm dünya için 2020 yılı olağanüstü ve 
unutulmayacak bir yıl oldu. Mart ayında Covid-19 

pandemisinin başlaması hepimizin hem iş hem özel 
yaşantısını tamamen değiştirdi. Daha önce hayal bile 
etmediğimiz farklı bir sürecin içine girdik. Hepimiz için 
hayatla ilgili önceliklerin yeniden tanımlandığı, olmaz 
denilenlerin olduğu, üzücü, endişe verici ve en çok da 
belirsizlik üzerine odaklı bu dönemi en yakın zamanda 
kapatarak yeni güzel günlere yol alabilmek hepimizin 
en büyük dileği. 

Bu zorlu dönemde, bir Entegre Temizlik şirketi olan 
Tepe Servis olarak sorumluluğumuz büyüktü. Hizmette 
tam kalite ilkemizle Covid-19 pandemisi başladığı 
andan itibaren canla başla çalıştık. Öncelikle çalışan 
sağlığımızı en başa koyduk ve korumak amaçlı tüm 
ofislerimizde esnek/evden çalışma imkanı sağladık, 
müşterilerimize sunduğumuz hizmetlere dezenfeksiyon 
hizmetlerini ekledik, ATM’lerde, AVM’lerde, 
hastanelerde dezenfeksiyon hizmetlerimizle toplum 
sağlığına katkıda bulunduk, yeni teknolojiler ile iş yapış 
şekillerimizi değiştirdik, geliştirdik ve her gün daha 
nice yeni inovatif çözümler yaratmak için uğraşlarımıza 
devam ediyoruz. 

Tepe Servis olarak her zaman gururla söylediğimiz 
hızlı karar verebilme ve aksiyon alabilme, durum ve 
koşullara göre esnek davranabilme yeteneklerimiz 
bizim için bu süreçte başarının ana belirleyicisi oldu. 
Kalite ve müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde herkes 
için son derece zorlayıcı bu süreci müşterilerimiz, 
çalışanlarımız ve etkileşimde olduğumuz tüm 

paydaşların değişen ihtiyaçlarına yönelerek ve en 
önemlisi öğrenerek ve gelişerek karşıladık. Geriye 
dönüp baktığımızda, bu yıl içerisinde gösterilen 
performans bütün ekibimiz için büyük bir kıvanç 
kaynağı. 

Bu süreci tüm olumsuzluklarıyla geride bırakmak, 
hatta bu yılı hafızalardan silmek hepimizin dileği. Öte 
yandan, bu yaşanmışlıkların bizde yarattığı değişim, 
gelişim noktalarını da unutmamak, istemeyerek 
de olsa yaşadığımız süreçlerin bizde bıraktıklarını, 
olumsuzluklar içinde yaratılan olumlu anları da 
kayıtlara almak ve yılı olumlu bir ürünle kapatmak 
istedik. İşte tüm bu gurur verici çalışmalarımızı bu 
kitapta bir araya getirerek sizlerle de paylaşmayı 
arzuladık. 

Buradan, 81 ilde gece gündüz demeden temizlik 
yapan operasyon ekiplerimize, büyük özveriyle 
hastanelerde hizmet veren çalışanlarımıza, çağrı 
merkezi ekiplerimize, tesis yönetim, banka, AVM ayrımı 
olmadan tüm projelerimizde canla başla çalışan tüm 
arkadaşlarımıza can-ı gönülden bir kez daha teşekkür 
etmek boynumuzun borcu. 

Ayrıca bizi sürekli destekleyen, bizimle birlikte 
yeni çözümler bulmak için çalışan ve hep yanımızda 
olan müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çözüm 
ortaklarımıza da sonsuz teşekkürler. 

Bu yıl bize “birlikte” hareket ettiğimiz müddetçe her 
tür zorluğu aşabileceğimizin bir kanıtını sundu. Daha 
güzel günlerde, daha güzel çalışmalara yine birlikte 
imza atmak dileğiyle…. 

Merhaba,

TEPESKOP TEPE SERVİS ve YÖNETİM
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Covid-19’a karşı 
güçlü önlemler aldık 
2020 yılına Covid-19 pandemisi damgasını vurdu. Tüm dünyada etkili olan 
Covid-19 virüsüne karşı ilk çıktığı günden itibaren en etkili önlemleri alarak 
halk sağlığının korunmasına katkıda bulunduk. Hizmet verdiğimiz her alanın 
özelliklerine göre ek önlemlerimizi aldık, temizlik sıklığımızı artırdık. 

AVM, liman, otel, fabrika, ofis, okul 
gibi çok sayıda ortak kullanım 

alanının ve bunların yanında pandemi 
hastaneleri olarak belirlenen Yozgat ve 
Isparta Şehir Hastaneleri’nin temizliğinden 
ve hijyeninden sorumlu bir şirket olarak 
Covid-19 pandemisinin başlamasıyla 
birlikte yoğun bir çalışma içine girdik. Bir 
yandan çalışanlarımızın sağlıklarını güvence 
altına alırken bir yananda da halk sağlığını 
korumak gibi büyük bir sorumluluğa 
sahip olduğumuzun bilinciyle gerekli 
bütün tedbirleri aldık ve dezenfektan etkili 
kimyasallarla temizlik sıkılığımızı artırdık. 
Aslında Covid-19 pandemisinin ortaya 
çıkmasından önce başlattığımız Temiz 
Çevre projesiyle çocuk oyun alanlarını ve 
AVM’leri çevreye duyarlı nanoteknolojik 
dezenfektan etkili kimyasallarla temizlemeye 
başlamıştık. Salgının başlamasıyla birlikte 
tüm projelerinde ortak kullanım alanlarında 
dezenfektan etkili temizlik çalışmaları 
başlattık. Günlük yapılan temizlik ve temizlik 
sonrasında kullandığımız dezenfeksiyon 

kimyasallarıyla hijyen sağlayarak zararlı 
bakterilerin oluşumunu engelledik. 

Nanoteknolojik, çevreye duyarlı 
malzemeler kullanılıyor 
Tüm projelerimizde kullandığımız dezenfektan 
etkili kimyasal, Alman Mikrobiyoloji Birliği 
tarafından onaylı, çevreye ve doğaya saygılı 
nanoteknolojik bir madde ve halk sağlığı için 
tamamen zararsız bir ürün. Bu ürün manuel 
basınçlı pompalarla yüzeylere püskürtülerek 
uygulanıyor. Parçacıkların büyüklüğünün 
maximum 5-8 mikron olması sayesinde, 
tüm alan ve yüzeylerde homojenize bir 
yayılım ve etki göstererek üst düzey sonuçlar 
alınıyor. Uzman personelle yapılan uygulama 
mikroorganizmaları yok ederken yüzeyde 
kir birikimini engelliyor ve yüzeyin ömrünü 
uzatıyor. Öte yandan hizmet verdiğimiz 
her projenin özelliklerine göre ek tedbirler 
aldık. Hem pandemi başlangıcında hem 
de normalleşme sürecinde aldığımız ek 
tedbirlerle tüm projelerin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesini sağladık. 
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Hastanelerde özverili hizmet ve sıkı 
tedbirler 
Elbette pandemi sürecinin başından beri 
en yoğun çalışmalar hastanelerde yapıldı. 
Hizmet verdiğimiz şehir hastanelerinde 
öncelikle tüm personele Tepe Akademi’de 
online olarak Covid-19 ile ilgili bilgilendirme 
yapıldı ve hem kendi hem de diğer insanların 
sağlıkları için gerekli tüm önlemleri almaları 
sağlandı. Bunların başında Kişisel Koruyucu 
Donanımların (KKD) tüm yöneticiler 
ve personel tarafından tam ve doğru 
olarak kullanılmasının sağlanması geliyor. 
Bunun yanında her personele yanlarında 
taşıyabilecekleri el dezenfektanı sağlandı 
ve tüm ortak kullanım alanlarına da 
dezenfektanlar yerleştirildi. Her kullanımdan 
sonra tek kullanımlık KKD’ler bertaraf edildi, 
tek kullanımlık olmayanlar ise süreç sonrası 
dezenfekte edildi. 

Temizlik ve hijyen uygulamaları ise 
daha da sıklaştırılırken bazı ek önlemler 
de alındı. Örneğin belirlenen alanlarda 
bulunan temizlik arabası, kimyasal ve 
sarf malzemeleri sadece o alana özgü 
bulundurulmaya ve kullanım sonunda 
mutlaka dezenfekte edilmeye başlandı. 
Covid-19 şüpheli/kesin tanılı hastaların 
odalarında yapılan temizliklerde bez/
mobların ayrı tutularak ayrı yıkama 
makinesinde temizlenmeleri sağlandı. 
Taşıma yapılan asansörler, her taşınan 
vakadan sonra genel yüzey dezenfektanı 
ile temizlendi. Soyunma odası asansör ve 
poliklinik alanlarının rutin temizlik aralıkları 
arttırıldı. Hastane genelindeki ortak 
kullanılan (masa, desk, köşeler, asansörler, 
merdiven kolları, kapı kolları, sandalye kolları 
elektrik anahtar noktaları, yıkama odaları, 
klavye, telefon, diyafon, hasta çağrı zilleri 

Tüm projelerimizde 
kullandığımız 
dezenfektan etkili 
kimyasal, Alman 
Mikrobiyoloji 
Birliği tarafından 
onaylı, çevreye 
ve doğaya saygılı 
nanoteknolojik 
bir madde ve 
halk sağlığı için 
tamamen zararsız 
bir ürün.

Ömer Özcan
Servis Projeleri Direktörü

TEPESKOP
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vb.) yerler hipoklorit ile saatte bir silinmeye 
başlandı. 

Hastanelerde bulunan genel alanlardaki 
koltukların arasındaki mesafe en az bir metre 
olacak şekilde yeniden düzenlendi. Hasta 
trafiğini kontrol altına alacak düzenlemeler 
(giriş ve çıkış kapılarının oluşturulması, 
yönlendirme işaretlerinin düzenlenmesi vb) 
yapıldı. 

Hastaneye sevki yapılan pozitif vakaların 
otopark giriş bölgeleri ayrıldı. Otopark 
görevlileri tarafından ikaz ve yönlendirme 
yazıları hazırlandı. Hastanelere ziyaret kabulü 
yapılmadı ve tedavi gören hastaların eşyaları 
güvenlik personeli kontrolünde taşıma 
hizmetleri ile birlikte sağlık personeline 
teslim edildi. 

Ayrıca özellikle poliklinik ve yataklı 
servislerde temizliklerinden sonra düzenli 
olarak hidrojen peroksit ile hijyen temizliği 
yapıldı. Yemekhane ve servis katlarından 
gelen ekipmanlar özel kimyasalla ön 

Salgının duyulmasının 
ardından tüm projelerindeki 

çalışanlarımıza Covid-19 
hakkında eğitim düzenledik. 

Eğitimlerde virüsün özellikleri, 
kişisel korunma yöntemleri ve 
dezenfekte işlemleri hakkında 
detaylı bilgiler verildi ve tüm 
çalışanların farkındalığı daha 

ilk günlerden artırıldı. 

Covid-19’a 
karşı özel eğitim

Hem pandemi 
başlangıcında hem de 
normalleşme sürecinde 
aldığımız ek tedbirlerle 
tüm projelerin sağlıklı 
bir şekilde yürütülmesini 
sağladık. 

2020’DE NELER YAPTIK
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daldırma yapılarak 85 derece ve üzeri 
sıcaklıkta makinada yıkanmaya başlandı. 

Pandemi servisi olarak adlandırılan tüm 
servislerden gelen tekstiller enfekte kabul 
edilerek suda eriyen poşetler ile kapalı 
konteynırlar içinde transfer edildi ve çamaşır 
yıkama programları Sağlık Bakanlığı’nın 
yayınlamış olduğu rehber ışığında tekrar 
revize edildi. Çamaşırların uygun ısı ve 
kimyasallar ile yıkanması sağlandı.

Bunun yanında çamaşırhaneye giriş 
kısıtlaması da uygulandı ve kartlı giriş 
sistemine geçildi. Giriş yapan personel için 
hijyen paspası uygulaması başlatıldı. 

Personele moral ve destek 
Hastanelerde başlattığımız bir uygulama 
da girişlerde personelin ateş ölçümünün 
yapılması oldu. Her gün ateş ölçümlerinin 
düzenli olarak yapılması sağlandı ve 
ölçümler kayıt altına alındı. Bulaşı riskini 
azaltmak amacıyla tüm hastanelerde 
dönüşümlü çalışma sistemi oluşturularak 
sahada bulunan personel sayısı belli 
oranlarda azaltıldı. 

Personelin bu zorlu ve özverili görevi 
getirirken morallerinin yüksek olmasını 

“ATM temizlik frekansımızı 
artırdık”
Tepe Servis olarak tüm Türkiye’de 15.775 adet 
ATM’nin temizliğinden sorumluyuz. ATM’ler tüm 
insanların ortak olarak çok sıklıkla kullandığı 
alanlar olduğundan dolayı düzenli olarak 
temizlenmeleri ve dezenfekte edilmeleri 
büyük önem taşıyor. Biz tüm ATM’lerin 
temizliğinde insan sağlığına zarar vermeyen, 
yüzeyde tutunması güçlü koruyucu bir tabaka 
oluşturabilen dezenfektanlar kullanıyoruz. 
ATM temizliğimiz tüm noktalarda işinde 
uzman ekiplerimiz tarafından, son dönemdeki 
hassasiyetler göz önünde bulundurularak 
yapılıyor. Son dönemde yaşanan salgın 
nedeniyle her zamanki temizlik frekansımızı 
artırmış bulunmaktayız. Hastane civarı ATM 
temizlikleri aylık 12 silime, diğer ATM’lerde 
aylık 8 silime çıkarıldı. Sonuç olarak eski silim 
periyodu 67.780 iken yeni silim periyodu 
115.506 oldu. Tüm ATM’lerimizi 350 kişilik bir 
kadro ile temizliyoruz. Sektör lideri olduğumuz 
bu hizmette tüm ekiplerimize kullanmakta 
olduğumuz aplikasyon üzerinden anlık olarak 
ulaşabiliyor ve verilen hizmetlerin takibini 
raporlayabiliyoruz.

Burak Karahan  
Operasyon 

Müdürü

TEPESKOP
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Nüfus yoğunluğu yaşanması nedeniyle pandemi döneminde önem taşıyan 
bir diğer alan da fabrikalar. Fabrikalarda da yeni düzenlemelere giderek 
bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmeye yönelik tedbirler aldık. Öncelikle 
temizlik ve dezenfeksiyon frekansı artırıldı. Elbette personelin vardiya 
boyunca maske ve eldiven ile çalışmaları sağlandı. Fabrika içerisinde ofis 
girişleri ve çay ocaklarına dezenfektan aparatı konuldu. Fabrika genel 
kullanım alanları (çay ocakları, wc’ler, soyunma odaları vb.) haftalık olarak 
dezenfekte edilmeye başlandı. Atık eldiven ve maskeler için ayrı çöp 
kovaları tanımlandı ve özel olarak toplanmaya başlandı. Personellerin servis 
kullanımları da devletin belirlemiş olduğu %50 sistemine göre yapıldı. 
Ayrıca bulaşı riskini azaltmak amacıyla personelin kart basma işlemi 
durdurularak görev yerlerine beklemeden ulaşmaları sağlandı. 

Fabrikalarda görevli personelimizin motivasyonu da bu dönemde 
yöneticiler tarafından sağlanmaya çalışıldı. Kurulan bir Whatsapp grubuyla 
hem bilgilendirme hem de motive edici paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bu 
uygulama personelin kendilerine değer verildiğini hissetmelerini sağlayarak 
motivasyonu artırdı.

sağlamak da daha önemli hale geldi. Bu 
kapsamda tedirginliği en aza indirmek üzere 
Tepe İSG görevlileri sürekli sahada personeli 
ziyaret ederek bulaş riski ve tedbirleri 
kapsamında eğitimler verdi. Oluşturulan acil 
eylem planları da personelin kendini daha 
güvende hissetmelerini sağladı. Yöneticiler 
de bu süreçte sürekli sahada bulunarak 
personel ihtiyaç ve taleplerini dinledi, 
motivasyon sağladı. Yöneticiler motivasyon 

sağlamanın yanında hastanede bulunma 
sürelerini ve sıklıklarını artırarak gerekli 
denetimleri de artırdı. 

Hastanelerde personelin beslenmesini 
desteklemek amacıyla ekstra meyve 
takviyesi yapıldı. Bunun yanında Covid 
servislerinde görevli personel ve tedavi 
gören hastalara da 6. ve 7. kap olarak meyve 
ve yoğurt/ayran verilmeye başlandı. Ayrıca 
evlerine gidemeyen, misafirhanelerde 
kalan, kontrol noktalarında ve Covid-19 
laboratuvarında görevli sağlık çalışanlarına 
yemek hizmeti verildi.

Yemekhanelerde de özel düzenlemeler 
gerçekleştirildi. Öncelikle bulaşı durumunu 
engellemek için personel yemekhanelerinde 
sosyal mesafe kuralı gözetilerek oturma 
kapasitesi %50 düşürüldü. Masa üstü 
ekipman ve servant ünitesi kaldırıldı, tek 
kullanımlık baharat çeşitleri (tuz, karabiber, 
kırmızı pul biber) tedarik edildi. Çatal, 

bıçak, ekmek gibi herkesin yüzey teması 
yapabileceği ürünler paketlenerek belirlenen 
bir personel tarafından servis edilmeye 
başlandı. Mola saatlerinde de bir alanda 
en fazla 3 kişi olacak şekilde sosyal mesafe 
kurallarına uygun davranıldı.

Servis araçlarında da önlemler alındı. 
Araçlara her hafta dezenfeksiyon işlemi 
uygulanmaya başlandı. Ayrıca araç içine 
Covid-19 ve alınması gereken önlemler 
ile ilgili görseller ve el dezenfektanları 
yerleştirildi. 

AVM’lere özel hijyen planları  
devreye sokuldu 
Türkiye’de toplamda 31 AVM’ye hizmet 
veriyoruz. Normalleşmenin başlaması 
ve AVM’lerin yeniden açılmasıyla birlikte 
hijyen konusunda devreye alınması gereken 
tedbirlerle ilgili kapsamlı bir çalışmaya 
imza attık. Çalışmada; AVM’lerin risk 

Fabrikalara özel tedbirler

2020’DE NELER YAPTIK
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“Next Level AVM, Tepe Servis’in 
uzman personeli tarafından Antimic 
adlı sıvı steril ile püskürtme metodu 
kullanılarak itina ile dezenfekte edildi. 
Çalışmayı Tepe Servis Operasyon 
Müdürü Ümran Kara Kurt ile bizzat 
yerinde takip ettim. Çalışma 
başlamadan önce dezenfekte yapacak 
personel özel kıyafetlerini giydi, 
yetkilisi tarafından talimatlandırıldı 
ve çalışmaya giriş kapısının en uzak 
yerinden başlayarak hiçbir yeri 
atlamadan çıkışa doğru gelip işlemi 
tamamladı. Çalışma sonrası dezenfekte 
edilen alan 1 saat kullanılmadı.”

Kemal Somun
Next Level AVM İşletme Müdürü

Müşteriler uygulamadan 
memnun

oluşturabilecek alanlarını belirledik ve 
bunlara yönelik çözüm önerileri sunduk.

Artık insanların en büyük kriterinin 
AVM’lerin sağladığı hijyen koşulları 
olacağından yola çıkarak AVM’lerin bazı 
noktalarındaki temizlik personeli sayılarının 
ve görev tanımlarının gözden geçirilmesi, 
sosyal mesafe, periyodik dezenfeksiyon 
gibi konuların aksamaması için hijyen 
sorumlularının yanı sıra; food court, WC’ler 
ve dinlenme alanları için de öneriler 
hazırladık. AVM’lerin girişleri, danışma 
bankoları, WC alanları, mağazalar, dinlenme 
ve yemek alanları, yürüyen merdivenler, 
asansörler ve otoparklara dair ayrı ayrı 
tasarlanmış önlem ve eylem planları hayata 
geçirildi. 

Hijyen Sorumluları iş başında
AVM’ler ULV cihazı ile dezenfekte edildi. 
Normalleşme ile birlikte yeniden açılan 
AVM’lerde iş planları hijyen uygulamaları 
önceliklendirilmek üzere revize edildi. 
Personel arasından bilgili ve kalifiye 
elemanlar Hijyen Sorumlusu olarak belirlendi 
ve bu sorumlular temas noktalarını belirli 
periyotlarda dezenfektan ile temizlemeye 
başladılar. 

Yemek ve dinlenme alanları Sağlık 
Bakanlığı’nın yayınladığı Covid-19 önlemlerine 
uygun olarak yeniden düzenlendi. Personelin 
tamamının maske ve eldiven kullanması 
sağlandı. İş başı yaparken ve iş bitiminde tüm 
personelin ateş ölçümleri kayıt altına alınmaya 
başlandı. Her gün AVM kapandıktan sonra da 
ozonlama makinesiyle hava temizliği yapıldı. 

Bu dönemde personelin hem 
bilgilendirilmesi hem de motivasyonlarının 
sağlanması büyük önem taşıyor. Bu 
nedenle AVM’lerde görevli personelimiz için 
düzenli olarak bilgilendirme ve motivasyon 
toplantıları yaptık. Motivasyon toplantılarında 
öz veriyle çalışan personele bazı dönemlerde 
ödül de verdik. 

Müşteriler kendilerini daha güvende 
hissediyor
Sonuç olarak 2020 yılı boyunca hayatımıza 
damga vuran Covid-19 pandemisi boyunca 
sorumlu olduğumuz tüm alanlarda en üst 
düzeyde önlemlerimizi alarak hizmetlerimize 
özveri ile devam ettik, müşterilerimizi ve 
halkın sağlığını koruma sorumluluğu ile 
hareket ettik. Bu kapsamlı çalışmalarımız 
nedeniyle müşterilerimiz kendilerini daha da 
güvende hissetmelerini sağladık.

TEPESKOP
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İlk günden bu yana doğa ve çevreye karşı duyarlı bir yaklaşım sergiliyoruz. 
Bu konuya karşı tüm çalışanlarımızın ve dış paydaşlarımızın da farkındalığını 
artırmak için 2020 yılında Temiz Çevre sosyal sorumluluk projesini başlattık. 
Mottosu #öncekirletme olan projeyle, çevre duyarlılığı denilince sektörde akla 
ilk gelen şirket olmayı ve bu alanda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

#öncekirletme diyerek 
Temiz Çevre projemizi başlattık  

2020’DE NELER YAPTIK
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sahip olmasına destek verilecek. Bugüne 
kadar 300 kiloya yakın mavi kapak toplanan 
kampanyaya en fazla katkıda bulunan 
çalışanlarımız da ödüllendirildi. Her ay en çok 
mavi kapak toplayan ilk 5 çalışanımız, 500 
TL’lik gift kart kazanyor.

İleriki dönemlerde de devam ettireceğimiz 
Temiz Çevre sosyla sorumluluk projemizle 
pandemi şartlarına uygun olacak şekilde çevre 
ve doğayı korumaya/temizlemeye yönelik 
aktiviteler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 

Bu yılın sosyal sorumluluk projesini Temiz 
Çevre olarak belirledik. Doğa ve çevre 

duyarlılığını hem iç hem dış paydaşlar 
nezdinde artırmayı amaçlayan projenin 
mottosu “#öncekirletme”. 

Ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti
Temiz Çevre projesi kapsamında ilk olarak 
hizmet sunulan kamusal alanlarda temizlik 
kampanyaları düzenledik. Ocak ayında 
Ankara’da hizmet sunduğumuz bazı 
AVM’lerdeki çocuk oyun alanlarını kimyasal 
ve zehirli atık içermeyen anitibakteriyel 
koruyucularla dezenfekte ettik. Ardından bu 
dezenfeksiyon işlemi, diğer şehirler ve AVM, 
hastane, ATM gibi alanlara yayıldı.   

Covid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte 
ise tüm projelerimizde uygulanmaya başlandı. 
Yine Temiz Çevre projemiz kapsamında 
Şeker Bayramı’nda Abidin Yılmaz Huzurevi 
Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Müdürlüğü’nde 
dezenfektan etkili temizlik uyguladık. Tüm 
tesis, uzman ekiplerimiz tarafından titizlikle 
temizlendi. Böylece büyüklerimize bayram 
hediyesi olarak hijyen sunduk. 

Plastik kullanımına “hayır”
İç paydaşlarımıza yönelik olarak ise 
çalışanlarımızın çevre ve doğaya yönelik 
duyarlılığını arttırmak amacıyla plastik 
kullanımını azalttık. Pandemi öncesinde 
ofislerimizdeki tek kullanımlık pet şişeler 
gerekçeleri kaldırdık. Pandeminin başlamasıyla 
birlikte sağlık önlemleri kapsamında pet şişe 
kullanımını zorunlu olarak yeniden başlatsak 
da bunu yeni bir faydaya dönüştürdük ve 
Omurilik Felçlileri Derneği’nin kapak toplama 
kampanyasını desteklemeye karar verdik. 
Ofislerimizde kurduğumuz mavi kapak 
toplama noktalarında toplanan kapaklarla 
engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyeye 

Temiz Çevre projesi 
kapsamında ilk olarak
hizmet sunulan 
kamusal alanlarda 
temizlik kampanyaları
düzenledik.

TEPESKOP
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Covid-19 salgını başladığında nasıl aksiyonlar 
alındı? 
Bizler de tüm dünya gibi hiç bilmediğimiz 
bir süreçle karşılaştık ve İSG Hekimlerimiz, 
Hukukçularımız, Üst Yönetimimiz yapılması 
gerekenler hakkında bizleri sürekli bilgilendirdi. 
Bilgi takibi yaparak tüm proje yöneticilerimiz 
ile paylaşımda bulunduk. Her gün durumun 
analizlerini yaparak takip sürecini yönettik. 

AVM’lerin, otellerin, çoğu ofisin kapandığı 
dönemde Tepe Servis nasıl çalışmalar yaptı? 
Hizmet verdiğimiz projelerimizin kapalı olduğu 
dönemlerde ilk olarak dezenfektan nasıl yapılır, 

sonraki süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiği 
konusunda acil eylem planlarımız oluşturuldu. 
Tüm şirket çapında acil eylem planlarımıza 
ve Sağlık Bakanlığı’nın bizlere günlük olarak 
yayınladığı duyurulara uyarak, tüm konuları 
çalışanlarımıza en hızlı şekilde ileterek 
çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Bu dönemde çalışanlara yönelik nasıl bir 
yaklaşım sergilendi? 
Bu dönemde en çok zorlandığımız konu bir 
taraftan hastalık nedeniyle gerekli tedbirleri 
almak, diğer taraftan personelin iş kaybı 
kaygısını yenmek oldu. Kimsenin işinden 
olmayacağı, bu sürecin sağlıkla, hep birlikte, 
kurallara uyarak atlatılacağı konusunda 
devamlı bilgilendirme yapıldı ve personelimize 
destek verildi. 

Bu dönemde sizi en zorlayan durum neydi? 
Şunu belirtmeliyiz ki işine dört elle sarılan, 
aidiyet duygusu yüksek olan ekip yöneticileri 
ile çalışıyoruz. Devletin yayınladığı her bilgiyi 
öğrenmek için birbirimizle iletişimde kaldık. 
Aslında bu süreç bizim gibi temizlik işinde olan 
kişileri çok zorladı. Çünkü pandemi sürecinde 
en önemli şey temizlikti. Müşterilerimizin 
sorularına cevap vermek için araştırma 
ruhumuzu, ekip ruhunun tek yürekliliğini 
kullandık. Bu özelliklerimiz bu dönemde bize 
çok yarar getirdi. Bu dönemde bizi en fazla 
zorlayan durum, devletin yayınladığı ve bizlerin 
yararlanacağı bilgileri her an, her saniye takip 
etmek ve bunları dağınık olan projelerimize 
termin tarihlerini atlamadan iletmek oldu 
diyebiliriz. 

Covid-19 döneminde personele el yıkama ve hijyen kurallarına uyma,  
yürüme mesafesi ve temas konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Tüm Tepe Servis 
projelerinde yapılan çalışmaların detaylarını Servis Projeleri Direktörü 
Selim Bayraktar anlattı. 

“Ekip ruhumuz ve araştırmacılığımızın 
faydasını gördük” 

Selim Bayraktar
Servis Projeleri Direktörü

FARKLILAşAN HİzMETLERİMİz 

hangi ürünler kullanılırsa pandemi sürecini 
minimum seviyeye çekebiliriz gibi konularda 
araştırmalar ve toplantılar yapıldı. En iyi şekilde 
dezenfektan hizmeti vermeye başladık. İşimiz 
temizlik olduğu için tek personel bile çalıştırsak 
çalışanlarımızın sağlığı bizim için en önemli 
konu. Bu nedenle gerekli aksiyonlar alındı.

Kapanmayan fabrika, iş yeri vb. yerlerde nasıl 
çalışmalar sürdürdünüz?
Kapanmayan projelerimizde Koronavirüs 
Acil Durum Planı hakkında bilgilendirmeler 
yapıldı. Personelimize Covid-19 eğitimi 
verildi. Projelerimizde, hijyen sorumlularımız 
seçilerek süreç takibi ile görevlendirildiler.
İnsan yoğunluğu olduğu bölgelere dezenfekte 
makinaları yerleştirildi. Personelimize eldiven, 
maske ve siperlik takmaları konusunda gerekli 
eğitimler, uyarılar, brifingler hem uzaktan hem 
de sosyal mesafeye uyacak şekilde yüz yüze 
verildi. Günlük yapılan işlerde yönetim ofisi, 
müşteri WC’leri ve ortak alanlar saatte bir 
dezenfekte edilip, kontrol edildi. Personele el 
yıkama ve hijyen kurallarına uyma, yürüme 
mesafesi ve temas konusunda gerekli uyarılar 
yapıldı.

Bu dönemde ileriye yönelik ne gibi 
aksiyonlar alındı, ne gibi çalışmalar yapıldı? 
Pandemiyle baş edilebilmesi ve iş hayatında 
sürdürebilirliğin sağlanması için bundan 
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Her şeyin online’a döndüğü pandemi döneminde, Bilgi Teknolojileri 
departmanımız da tüm sistemlerimizi hızla yeni ihtiyaçlara uygun hale getirdi. 
Tüm departmanlarımızın sürekli en iyi hizmeti sunabilmesi için pek çok çözümü 
hızla hayata geçiren Bilgi Teknolojileri’nin yaptıklarını Bilgi Teknolojileri 
Müdürümüz Ferit Semih Zeybekoğlu anlattı. 

“2020 dayanıklılık ve sınav yılı oldu” 

Ferit Semih Zeybekoğlu
Tepe Servis ve Yönetim Bilgi Teknolojileri 
Müdürü

TEPESKOP

Tüm dünyaya pandeminin damga vurduğu 
2020, alışılmadık bir belirsizlik yılı oldu. 

Yaşadığımız salgın, teknoloji kullanım 
alışkanlıklarımızı hem çalışma hem de özel 
hayatımızda önemli ölçüde değiştirdi. Uzaktan 
çalışma, uzaktan eğitim, video konferanslar, 
online alışveriş, hayatımızın yeni normalleri 
oldu. İnternet teknolojileri ve bulut hizmetlerini 
daha fazla kullanmaya başladık.

Çevik çözümler ürettik
Tepe Servis olarak esnek ve uzaktan çalışma 
modeline geçerek ofis alanı kullanımını azalttık. 
2020 yılının bizler için “dayanıklılık” ve “sınav” 
yılı olduğunu söyleyebilirim. 

Şirket içindeki tüm departmanlarımız bizim 
için çok önemli. Herhangi birinin dönemsel 
eksikliği dahi kabul edilemez. Departmanların 
en iyi hizmeti sunabilmesi için arkada çalışan 
bir sistemin olması gerekiyor ve bunu 
sağlamak da Bilgi Teknolojileri olarak bizim her 
zaman en önemli önceliğimizdir. Bu dönemde 
mevcut süreçleri gözden geçirdik, beklenenin 

dışına çıkarak çevik bir şekilde yeni çözümler 
ürettik. Daha önceden altyapı ve teknoloji 
yatırımlarını yaparak dijitalleşme süreçlerini 
başlatmış olan şirketimiz bu döneme çok hızlı 
bir şekilde entegre oldu. Neredeyse tüm iş 
süreçlerimiz çalışanlarımız tarafından uzaktan 
erişimle gerçekleştirilebildi. Tepe Çağrı Merkezi 
projelerinde değişen müşteri ihtiyaçları, 
beklentileri ve evden çağrı alımları hızlı bir 
şekilde hayata geçirilerek sürecin devamlılığı 
kesintisiz bir şekilde sağlandı. Yeni başlayan 
projeler ile onprime ve cloud santral alt yapıları 
güçlendirildi, kullanıcı sayısı arttırıldı.

Video konferans hayatımıza yerleşti 
2020 yılında hayatımıza iyice yerleşen bir diğer 
teknoloji de video konferans uygulamaları 
oldu. Bu dönemde toplantılarımız ofis içi ve 
ofis dışı her yerden iletişimin en büyük aracı 
haline gelen Microsoft Teams ile kesintisiz bir 
şekilde sağlanmıştır. 

Yeni siber tehditler gündeme geldi
Tüm dünyada ofis içi ve ofis dışı ortamlara 
yayılan bu yeni çalışma modeli doğal olarak 
yeni siber tehditleri de gündeme taşıyor. 
Tehdit yüzeyinin değişmesi ve büyümesi 
dolayısıyla siber saldırıların birden farklı 
vektörden aynı anda ve çok katmanlı olarak 
gerçekleşmeye başladığı günümüzde biz de 

önlemlerimiz kapsamında öncelikle iki faktörlü 
kimlik doğrulama (2FA) sistemini devreye 
aldık. Siber istihbarat ağımızı geliştirip ilgili 
şirketler ile çalışmaya başladık. Bu da tehdit 
istihbaratımızın daha dinamik olmasını ve 
tüm vektörleri kapsamasını sağladı. Ayrıca 
siber saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit 
ederek engellemeye başladık. Ağ, bulut, uç 
cihazlar ve mobil olmak üzere bilgi teknolojileri 
bileşenlerini korumak için çalışıyoruz. Bu 
dönemde riskleri çok iyi bir şekilde anlamamız 
ve anlamlandırmamız oldukça önemli. Bu 
nedenle zaman zaman çalışanlarımıza da 
bilgilendirme mailleri yollayarak şifrelerini 
zamanı dolmadan değiştirmelerini sağlıyoruz.
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Dr. Ruşen Keskin
Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi

Hizmet sunduğumuz Isparta 
Şehir Hastanesi, Covid-19 
salgını sırasında pandemi 

hastanesi olarak belirlendi. 
Pandemi kapsamında üst düzey 

önlemlerin alındığı hastanede 
yaşananları ve birlikte 

yaptığımız tüm çalışmaları 
Isparta Şehir Hastanesi 

Başhekimi Uzman Dr. F. Ruşen 
Keskin ile konuştuk. Keskin, 

Tepe Servis personelinin 
özverili çalışmalarına dikkat 

çekerken kamu-özel ortaklığının 
en güzel örneklerinden birinin 

sergilendiğini belirtti.

“Tepe Servis, pandemide 
en güzel kamu-özel 
ortaklığını sergiledi”

FARKLILAşAN HİzMETLERİMİz 
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Covid-19 pandemisi başladıktan sonra 
hastanenizde ne gibi ekstra önlemler 
alınmaya başlandı?
10 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın açıklanması 
sonrasında ve Bakanlığımız emir yazıları 
doğrultusunda 23 Mart 2020 tarihinde 
hastanemizde Pandemi Genel Koordinasyon 
Kurulu kuruldu ve bu kurula AKFEN yönetimi 
de dahil edildi.

Acil servis birimleri, poliklinik ve servis 
alanları Covid kapsamında yeniden 
düzenlenerek hastanemize muayene 
ve tedavi için başvuran hastaların ilk 
değerlendirmesi için hastane dışında triyaj 
çadır alanları oluşturuldu. Triyaj alanlarından 
yönlendirilen Covid-19 şüpheli hastaların 
muayenesi için İzolasyon Polikliniği, 
yatarak tedavi gerektiren hastalar için 
İzolasyon Servisi ile Yoğun Bakım Üniteleri 
oluşturularak, Covid şüpheli ya da pozitif 
tanılı hastalar için ayrı ameliyathane ve 
görüntüleme hizmetleri alanları belirlendi. 

Oluşturulan tüm bu alanların yönetimi ve iş 
akışının sağlanması için Covid kapsamında;  
AKFEN Isparta Şehir Hastanesi İşletme 
Müdürlüğü Hizmetleri, Sağlık Bakım 
Hizmetleri, Lojistik Hizmetler, İletişim 
Hizmetleri, Psikososyal Destek, Nakil ve 
Defin Hizmetleri, Numune Alım ve Evrak 
Takip Hizmetleri, HSYS - Surveyans Takip 
ve Veri Giriş Hizmetleri şeklinde hizmet 
alanları sınıflandırıldı. Söz konusu hizmet 
alanlarında iş akışını sağlayacak rutin personel 
görevlendirmelerinin yanı sıra her alanın 
takibi için hem hastane yönetimi hem de 

hastanemizde muhtelif unvanlarla görev 
yapan ve alanında uzman kişiler içerisinden 
sorumlular belirlendi. 

Covid-19 hastalarına nasıl tedavi sunuldu? 
Hastanemiz içerisindeki Mahkûm Servisi, 
stabil Covid hastalarının ilk karşılandığı Covid 
Polikliniği olarak; Acil Servis KBRN Ünitesi, 
anstabil Covid hastalarına ilk müdahale edilen 
Covid Acil Alanı olarak; C Blok servis alanları, 
Covid hastalarının takip ve tedavisi için Covid 
İzolasyon Servisleri olarak düzenlenirken 
1. ve 2. Yoğun Bakım Ünitelerimiz, yoğun 
bakım ihtiyacı olan Covid hastalarının takip ve 
tedavisi için kullanıldı.

Günübirlik 1. ve 2. ameliyathane alanları 
opere edilmesi gereken, Anjio Odası-2 
anjio işlemi gereken Covid hastaları için 
ayrılırken, diyaliz ihtiyacı olan hastalar için 
Covid hastasının takip ve tedavi edildiği tüm 
birimler içerisinde altyapısı diyaliz işlemine 
uygun hale getirilen birer alan oluşturuldu. 

Bu hastaların radyolojik görüntüleme 
tetkikleri için Covid teması olan alanlara 
ayrı portable x-ray cihazları temin edilirken, 
tomografi ile MRI çekimi için 1 numaralı 
Tomografi Odası, USG değerlendirmesi için 
de 2 numaralı USG Odası tahsis edildi.

Covid şüpheli hastayla düşük şüphedeki 
hastanın, hastane içerisinde farklı alanlarda 
yönetiminin sağlanması için zemin üzerine, 
alanın kontaminasyon riskini ifade eden ayrı 
renkteki (yeşil, kırmızı, sarı) işaretleyiciler 
yerleştirildi. 

Covid hastasıyla temasın olduğu her 
birimde giyinme ve soyunma alanları, 
dezenfeksiyon alanları, duş alanları ve 
dinlenme alanları oluşturuldu.

Entübasyon ihtiyacı olan hastalar için 
hasta yataklarına eklenen açılabilir korumalı 
kabinler, hastaların hastane içindeki 
transportu için hasta yataklarına eklenebilen 
kapalı korumalı kabinler hazırlandı. 

Poliklinik hizmetleri ile diğer yataklı tedavi 
servis hizmetleri (doğum, acil tedavi ve 
operasyon hastaları gibi) izolasyona uygun 
olarak ayrı alanda ve sınırlı sayıda hizmet 
vermeye devam ederken, hasta ve hasta 
yakınlarının hastaneye girişleri kontrollü (ateş 
ölçme, ön anemnez alma, maske dağıtımı vb. 
gibi) bir şekilde sağlandı.

“Tepe Servis bu süreçte 
her türlü kolaylığı sağladı. 
Herkesin tek vücut olarak 
çalışmasıyla ilk süreci atlattık 
ve yeni gelen süreçleri de 
atlatmaya devam edeceğiz.”

TEPESKOP
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Bulaş riskini önlemek için Tepe Servis’le 
birlikte ne gibi çalışmalar yapıldı? Bu 
dönemde Tepe Servis’in hizmet verdiği 
alanlarda ne gibi sistemsel değişiklikler 
yapıldı?
Hastane içerisindeki her alan Covid hastasıyla 
temasına göre renkli işaretlerle (kırmızı, sarı ve 
yeşil) ayrıldı. Kırmızı, pozitif hasta; sarı, şüpheli 
hasta; yeşil, düşük şüpheli hasta olmak üzere 
belirlendi. Ayrıca renk kodları belirlenerek, 
başka bir alanda çıkan pozitif bir hasta varsa 
o alana kırmızı kod verildi ve alanın hızlıca 
dezenfeksiyonu sağlandı. Alanlar pozitif hasta 
temasının hemen sonrasında ve periyodik 
olarak temizlendi. Hasta transportu için kirli ve 
temiz olarak güzergâhlar belirlendi, asansörler 
de buna uygun ayrıldı. Tüm şüpheli ve pozitif 
hastalar için üzeri kapalı sedyeler oluşturuldu. 
Bütün sedyeler ve tekerlekli sandalyeler 
numaralandırıldı, her temas sonrası hastanın 
temas ettiği araç ve gereçlerin sterilizasyonu 
sağlandı.

Oluşturulan her bir Covid alanına HYRRT, 
temizlik, güvenlik ve VGA elemanı tanzim 
edildi. Tüm elemanlar oluşturulan düzen 

“Acil servis birimleri, 
poliklinik ve servis
alanları Covid 
kapsamında yeniden 
düzenlenerek 
hastanemize muayene 
ve tedavi için başvuran 
hastaların ilk 
değerlendirmesi 
için hastane dışında 
triyaj çadır alanları 
oluşturuldu.”

Covid-19 salgını hastane çalışanları olarak 
bizlere ve tüm dünyadaki insanlara, sağlığın 
ve hayatın ne kadar kıymetli olduğunu 
öğretti. Pandemi süreci bize ekip çalışmasının 
ve iş birliğinin bu gibi dönemlerde dahi 
yararlı olduğunu gösterdi. Pandemi sürecinde 
kişisel koruyucu donanımları kullanarak 
hem kendi sağlığımızı hem de hizmet 
verdiğimiz insanların sağlığını korumaya 
çalıştık. Ayrıca personelimizi eğitimler ile 
destekleyerek virüsün bulaşma riskini en aza 
indirmeyi hedefledik. Covid-19 tanılı/temaslı 
hastaların taşımasını, oda temizliklerini, 
yemek servislerini, tekstil temizliklerini 
yaptığımız, güvenlik önlemlerini aldığımız bu 
zorlu süreçte Yozgat Şehir Hastanesi olarak 
vermiş olduğumuz kaliteli hizmetimizden 
ödün vermediğimizi belirtmek isterim. 
Umutlarımızı hiç kaybetmediğimiz bu 
dönemde hastane çalışanları olarak  
“Biz de varız” diyerek omurilik felçlilerine 
umut olabilmek için kapak biriktirme 
kampanyasına katılarak 3 kez ödül aldık. 
Tüm dünyada devam eden pandemi sürecini 
tecrübelerimiz sayesinde Tepe Ailesi olarak 
kolaylıkla atlatacağımıza inanıyorum.

içerisinde kamu ve özel personel bir bütün 
halinde aynı yerlerde Kişisel Koruyucu 
Ekipman (KKE) giyinme ve soyunma alanlarını 
kullandı, tüm personel için aynı tedbirler alındı, 
aktif çalışma saatleri dörder saatlik şiftler 
halinde belirlendi. Güncel gelişmelere uygun 
KKE dağıtımı sağlandı.

Özlem Altın
Yozgat Şehir Hastanesi
İşletme Müdürü

“Kaliteli hizmetimizden 
ödün vermedik”

FARKLILAşAN HİzMETLERİMİz 
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VGA giriş elemanlarının çalıştığı hasta 
karşılama masalarına koruyucu PVC bariyerler 
yapıldı. Personelin iş yerindeki rutin giyim 
kurallarında bulaş riskini azaltmayı sağlamak 
amacıyla değişikliğe gidildi.

Güvenlik personeli için çalıştığı alandaki 
renk koduna uygun KKE temin edildi, hasta 
yakınlarının en az sayıda hastaneye alınması 
sağlandı. Hastaneye giriş çıkışta kullanılan 
kapıların bazıları kapatılarak giriş-çıkış alanları 
azaltıldı, giriş ve çıkışın yapıldığı alanlara 
çamaşır suyu ile ıslatılmış ameliyat örtüleri 
serildi.

Laboratuvar tarafından tüm pozitif ve 
şüpheli hastaların numuneleri etiketlendi, 
Covid alanlarından gelen pnömotik sistemleri 
kapatıldı. Covid şüphesi olan tüm örnekler 
personel güvenliği açısından anlaşılır hale 
geldi. Şüpheli ve pozitif hastayla temas eden 
tüm tıbbi malzemelerin Sağlık Bakanlığı 
rehberine uygun sterilizasyonu ve temizliği 
sağlandı, personel bu konuda eğitildi.

Personelin çalıştığı ortak alan içerisinde ayrı 
dinlenme alanları oluşturuldu. Yemek saatleri 
uzatıldı, tek kullanımlık köpük tabldotlara 
geçildi.

Pandemi ile ilgili personele farklı eğitimler 
verildi mi? 
KKE Giyinme ve Soyunma, El Yıkama ve 
Dezenfeksiyon, Numune Taşıma, Sterilizasyon 
verdiğimiz ek eğitimler oldu. 

Covid-19 salgınıyla birlikte tüm sağlık 
çalışanları oldukça zorlu bir süreç yaşadılar. 
Hastanenizde yaşananları anlatır mısınız? 
Sağlık görevlilerinin özverili çalışmalarıyla 
ilgili bazı örnekler paylaşabilir misiniz?
Bu süreç tüm hastane çalışanları için zorlu 
bir süreçti. Diğer ülkelerde gördüğümüz, 
medyaya yansıyan kötü tablolar, hastalığın 

bilinmezliği, enfekte olma ve hastalığı 
sevdiklerine bulaştırma ihtimali veya 
başkalarına istemeden zarar verme 
düşünceleriyle yüksek endişe ve korkunun 
yaşandığı bir süreçti. Başlangıçta şiddetli bir 
şekilde var olan bu korku, gerekli önemlerin 
alınması, bilgilendirmelerin yapılması ve 
hastane içerisinde hastalığın yönetimiyle ilgili 
bir sistem oluşturulmasıyla zaman içinde 
hafifledi.

Tepe Servis’in Covid-19 döneminde 
hastanenizde verdiği hizmetleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Tepe Servis bu süreçte her türlü kolaylığı 
sağladı. Pandeminin ruhunu yansıtan en güzel 
kamu-özel ortaklıklarından birini sergilediler. 
Herkesin tek vücut olarak çalışmasıyla ilk 
süreci atlattık ve yeni gelen süreçleri de 
atlatmaya devam edeceğiz.

Tepe Servis yöneticilerinin ve personelinin 
çalışmaları hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Uyum içerisinde, özveriyle, profesyonelce 
çalıştılar ve almış oldukları yoğun eğitimler 
neticesinde sürecin çok başarılı şekilde 
atlatılmasını sağladılar.

Bu süreçte personelin ve hastaların moralleri 
hakkında neler söyleyebilirsiniz ve moralleri 
yükseltmek için ne gibi yol izlediniz?
Başlangıçta hastalığı tanımıyor olmamız, 
bilinmezliklerin olması, dünyada gördüğümüz 
haberler, çalışan herkesin hayatında ilk 
defa karşılaştığı bir süreç olması, hastalığın 
bulaşıcılığının yüksek olması gibi sebepler 
başta personelin moralini düşürdü. Ancak 
alınan önlemler, çalışma saatlerinin 
düzenlenmesi, hastalığa karşı koruyucu 
önlemler hakkında bilgi sahibi olunması, 
ayrıca gerekli donanım ve kesintisiz KKE’nin 

Dr. Ruşen Keskin:

“Edindiğimiz tecrübeler  
çok değerli” 
Görev veya statü ayırt etmeden, 
çalışma ortamında iş birliği ve 
ekip ruhunun oluşması ile ortak 
bir amaç uğruna çalışmanın 
kurumları ne denli güçlendirdiğini 
ve çalışanlar arasında diyaloğun 
artması ile insanların tükenmeden 
bu zor koşulları atlatabildiğini 
gördük. Çalışanlarımızda fazlasıyla 
mevcut olan görev bilincinin daha 
da arttığını, iş birliği içerisinde 
yürütülen bir ekip ruhunun 
sağlandığını belirtebiliriz. 
Zorlu bir süreç de gelinen noktayı 
değerlendirdiğimizde süreçten 
çok şey öğrendiğimizi 
söyleyebiliriz. Pandemi süreci 
henüz bitmemiş olsa da bundan 
sonraki süreci de edindiğimiz bu 
tecrübeler sayesinde kolaylıkla 
atlatacağımızı düşünüyorum.

TEPESKOP
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sağlanması gibi etkenler sayesinde süreç 
içinde genel olarak moraller olabildiğince 
yükseldi. Sürecin nasıl ilerleyeceğini bilemeden 
hastanedeki birçok dengeyi alt üst edip yeni 
düzenlemeler yapmak işin zor kısmıydı. Ancak 
ekip çalışması, işbirlikçi düşünce ve fedakâr 
yaklaşımlar sürecin kolaylaşmasını sağladı.

Bu süreçte çalışan personelin en büyük 
korkusu hastalığı yakınlarına taşımaktı, 
sonra da hastalıktan etkilenmekti. Yönetim 
Kurulu olarak alanlardaki eksiklikleri, 
problemleri, motivasyonu düşüren 
kaynakları yerinde değerlendirdik, böylece 
hem personelin kaygılarını bir nebze 
azaltmayı hem de işleyişe birebir tanık 
olarak durumu daha iyi yönetebilmeyi 
amaçladık. Bunun haricinde nöbet usulü ve 
şiftler halinde çalışan personelimizin şifti 
sonrasında temizlenebileceği duş alanları, 
rahatlayabileceği dinlenme ve sosyal alanlar 
belirledik. Bu alanlara çay, kahve makineleri, 
buzdolapları, mikrodalga fırınlar, televizyonlar 
yerleştirdik, böylece kendilerini hastalıktan 
izole hissetmelerini sağlamaya, dinlenmelerini 
sağlayarak motivasyonlarını yüksek tutmaya 
çalıştık.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 
hastanenizin çalışma sisteminde ve önlem, 
tedbirlerde bir değişiklik oldu mu?
Normalleşme sürecinin başlamasıyla 
birlikte tüm alanlardaki çalışma düzeni 
tekrar şekillendi. Öncelikle hastanemizde 
hastanın ön değerlendirilmeye tabi tutulduğu 
çadırlar kaldırıldı. Hastaların triajı hastane 
içine taşındı. Tüm çalışma alanlarına sosyal 
mesafe, maske kullanımı ve el temizliğinin 
anlatıldığı görseller yapıştırıldı. Hasta ve hasta 
yakınının hastaneye kontrollü olarak alımı, 
her hastanın ve hasta yakınının hastaneye 
maske ile alımının sağlanması, hasta bekleme 

Sürecin nasıl ilerleyeceğini
bilemeden hastanedeki 
birçok dengeyi alt
üst edip yeni düzenlemeler 
yapmak işin zor kısmıydı. 
Ancak ekip çalışması, 
işbirlikçi düşünce ve fedakâr 
yaklaşımlar sürecin
kolaylaşmasını sağladı.

FARKLILAşAN HİzMETLERİMİz 
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alanlarında koltuklar arası mesafe en az 
bir buçuk metre olacak şekildeki düzeni 
devam etti. Hasta bakımı bu uygulamalar 
dışında MHRS ile randevu düzeninde devam 
etti, alanda karşılaşılan şüpheli hastaların 
değerlendirilmesi için ayrı bir izolasyon alanı 
sağlandı. Hastalardan ameliyat öncesi burun 
ve boğaz kültür örnekleri alındı.

“Tepe Servis personeli 
tüm pandemi sürecinde 

uyum içerisinde, özveriyle, 
profesyonelce çalıştılar 

ve almış oldukları yoğun 
eğitimler neticesinde 

sürecin çok başarılı şekilde 
atlatılmasını sağladılar.”

TEPESKOP

Tepe Servis ve Yönetim olarak Isparta Şehir Hastanesi’nde 222.571 m2 kapalı /178.651 m2 
açık olmak üzere toplam 401.222 m2 alanda temizlik, HYRRT, otopark, yardım masası, 
güvenlik, yemekhane, teknik hizmetler, biyomedikal hizmetleri, peyzaj hizmetleri, 
çamaşırhane, ilaçlama hizmetleri olarak 7/24 kesintisiz hizmet vermekteyiz.

Ülkemizde pandemi sürecinin başından itibaren toplu eğitimlerimizi iptal ederek 
personelimize Tepe Akademi uygulaması üzerinden online eğitimler verdik, yazılı 
tebliğle bilgilendirmelerimizi sağladık. Böylece personelimizde salgına karşı farkındalık 
oluşturarak hassasiyetlerini maksimum seviyede tuttuk.

Operasyonel anlamda tüm hizmetlerimizin çalışmalarını pandemi sürecine göre 
planladık. Covid-19 ile ilgili tüm protokolleri eksiksiz yerine getirdik ve getirmeye devam 
ediyoruz.

Özellikle temizlik ve 401.222 m2 alanda dezenfeksiyon işlemlerinde 7/24 tam protokol 
uygulamaktayız.

Ayrıca belirtmek isterim ki; 
•	 Personelimizin servis araçlarını seyrek oturma düzenine göre yeniden düzenledik.
•	 Personelimizin mesai başlangıcı ateş ölçümleri düzenli olarak yapılarak kayıt altına 

alındı.
•	 Personelimize çalıştıkları alana uygun kişisel koruyucu donanımları kullanım sürelerine 

göre saatlik ya da günlük olarak verildi.
•	 Dinlenme alanları ve personel yemekhanelerinde sosyal mesafe kuralı uygulandı.
•	 Personelimizin pandemi koşullarına göre soyunma odaları yeniden düzenlendi, ilave 

duş kabinleri eklendi. Covid’li alanda çalışan personelimiz için ayrıca düzenleme 
yapıldı. Böylece mesai sonunda duş alımından, kıyafet değişimi ve en son ateş 
ölçümüne tüm uygulamalar gerçekleşti.

•	Personel	servislerimizde	düzenli	dezenfeksiyon	işlemi	yapıldı.

Bu kadar büyük çaplı küresel bir salgında tecrübemize tecrübe kattık. Tüm 
hizmetlerimizle, bu kriz yönetimini de başarılı bir şekilde yerine getirmekteyiz.

Ulaş Durmuş
Isparta Şehir Hastanesi
İşletme Müdürü

“Tecrübemize 
tecrübe kattık”
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Hizmet verdiğimiz Şehir Hastaneleri’nde hasta ve hasta yakınlarının, tüm sağlık çalışanlarının ve 
diğer hastane personelinin her alanda memnuniyetini sağlamak en önemli hedeflerimizden biri. 
Bu hedefimize ulaştığımız üç aylık periyotlarla düzenlediğimiz memnuniyet anketlerinde de 
görülüyor. Son olarak BCC Catering’in sunduğu yemek hizmeti ile ilgili düzenlediğimiz ankette 
memnuniyet oranımız son 9 ayda %87,7 olarak belirlendi. Bu sonuçlarla ilgili olarak
Genel Müdür Yardımcımız Evren Tüfekçioğlu ile konuştuk.

Şehir Hastaneleri’nde 
yemek hizmetimiz müşterilerimizi 
“son derece” memnun ediyor

Evren Tüfekçioğlu
Tepe Servis

Genel Müdür Yardımcısı

RÖPORTAJ
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Pandemi döneminde yemek hizmetlerinde 
memnuniyet oranı %87,7 olarak görülüyor. 
Bu memnuniyet seviyesini siz nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Hizmet verdiğimiz 4 Şehir Hastanesi’nde 
(Bilkent, Mersin, Yozgat ve Isparta) yemek 
hizmetleri, sözleşmelerle ve bağlı olunan 
kalite standartları çerçevesinde, sunum 
kalitesi sürekli kontrol edilerek misafirlerimize 
sunuluyor. Hem işveren şirketlerin hem 
de kamu idaresinin temsilcilerinin katılımı 
ile misafir beklentileri göz önüne alınarak 
diyetisyenler eşliğinde belirlenen aylık 
menülerimiz mevcut. Bizim için, sunulan 
yemeklerle ilgili geri bildirim çok önemli. Bu 
sebeple elde edilen sonuç tesadüf değil.

Bu memnuniyet seviyesini yakalamak için 
pandemi döneminde diğer dönemlere 
kıyasla ne gibi ek önlemler alındı ya da ek 
hizmetler verildi? Müşterinin beklentisinde 
ne gibi bir değişiklik oldu?
Pandemi dönemi her hizmette olduğu gibi 
bizde de olağan üstü acil eylem planlarımızı 
devreye aldığımız bir dönem oldu. Bu 
süreçte özellikle çalışanlar için hazırlanan 
menülere işveren şirketlerinde görüşleri 
alınarak ek ara öğünler ekledik. Yoğurt, 
meyve gibi... Tüm sunum ekipmanımızı tek 
kullanımlık malzemeler ile değiştirdik. Mutfak 
ve yemekhanede kullanmakta olduğumuz 
Kişisel Korunma Donanımlarında (KKD) 
koruyuculuğu yüksek, hasta ve çalışanı riske 
atmayacak modellere geçtik. Bu süreci herkes 
için güvende sürdürebilmek, memnuniyeti ve 
güveni artırdı.

Memnuniyet seviyesinde diğer dönemlere 
göre nasıl bir değişiklik gözlendi?
Sunduğumuz hizmetlerde memnuniyet 
seviyemiz %80’in üzerindeydi. Çünkü Şehir 

Hastanelerinde zaten farklı menü seçenekleri 
ile çalışıyoruz. Pandemide hizmetimizi 
daha da özellikli hale getirdik. Hijyen 
kurallarına uyum, kişisel koruyucuların 
eksiksiz kullanımı, misafirlerimize ve 
çalışanlarımıza yemek sunduğumuz 
ekipmanlar ve aldığımız diğer önlemler bu 
süreci karşılıklı güven ve memnuniyet içinde 
yürütmemizi sağladı.

Memnuniyet anketi sağlık çalışanları, 
hasta ve hasta yakınları ve tüm idari ve 
diğer genel personel arasında yapıldı. 
En yüksek memnuniyet oranı hangi grupta 
görüldü?
En yüksek memnuniyet oranı hasta ve hasta 
yakınlarından geldi. %90 seviyesinde. Hasta 
ve yakınları bizim için zaten ayrıcalıklı bir 
konumdalar. Sağlık personelinin hastanın 
durumuna göre girmiş olduğu “order 
diyetinin” eksiksiz ve zamanında teslim 
edilmesi hastalar için kritik öneme sahip. 
Çünkü tedavisinde kullanılmakta olan birçok 
ilaç grubu öğün düzenine göre ayarlanmakta. 
Bu konuda sunduğumuz hizmetin kalitesi, 
tadı, lezzeti, sıcaklığı ve zamanında doğru 
yerde, doğru kişide olması çok önemli.

Memnuniyetin sağlanmasında önemli bir 
görev, sahada çalışan personele düşüyor. 
Çalışanlarınızı bu zor döneme nasıl 
hazırladınız ve motivasyonlarını sağladınız?
Hastanede sahada görev yapmakta olan 
tüm Tepe Servis personeli ve BCC Catering 
ekibi zaten genel uyum eğitimi sürecinden 
geçtikten sonra hizmet sunumuna 
başlayabiliyor. Bu süreçte kendi işlerine özel 
hizmet başı eğitimlerin yanı sıra hastaneye 
ait genel kuralları da öğreniyorlar. Bu arada 
bizim tüm yöneticilerimiz zaten ekibinin 
başında ve sahada. Her yıl İSG uzmanlarımız 
tarafından Acil Eylem Planlarının üzerine 
tatbikatlar ve eğitimler yapılıyor. Bu 
planlar arasında bulaşıcı hastalıklar da yer 
almaktaydı. Pandemi başladığında Enfeksiyon 
Kontrol Komitesi’nin ve Bilim Kurulu’nun da 
yönlendirmeleri ile alınan kararlara uyum 
sürecinde bir sıkıntı yaşamadık. Hızlı organize 
olabilmek ve kurallara uyum beraberinde 
memnuniyeti ve güveni artırdı. Bu da bizim 
motivasyonumuzu artırdı.

“Pandemide hizmetimizi 
daha da özellikli hale 
getirdik. Hijyen kurallarına 
uyum, kişisel koruyucuların 
eksiksiz kullanımı,
misafirlerimize ve 
çalışanlarımıza yemek
sunduğumuz ekipmanlar 
ve aldığımız diğer önlemler 
bu süreci karşılıklı güven 
ve memnuniyet içinde 
yürütmemizi sağladı.”

TEPESKOP
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İnsan Kaynakları Departmanı 
projelerine devam ediyor 
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, çalışma model ve stratejilerini etkilediği ölçüde İnsan Kaynakları 
Departmanımızın iş yapış biçimlerini de derinden etkiledi. Bu süreçte pek çok iş sürecinin hızla dijitalleştiği 
Departmanımız pek çok yeni projeye de imza attı. 

FARKLILAşAN HİzMETLERİMİz 
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Covid-19 bilgilendirme paylaşımları
Tepe Servis ve Yönetim olarak kendimizi 
çalışanlarımıza sadece ekonomik faydalar, 
kariyer ve gelişim olanakları sunan değil, 
çalışanlarımızın psikolojik ve fiziksel 
sağlıklarından da sorumlu bir kurum 
olarak değerlendiriyoruz. İnsan Kaynakları 
Departmanı olarak her çalışanımıza, 
kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığının 
şirketimizce her şeyin üstünde olduğunu 
pandemi süreci boyunca da hissettirmeye 
çalıştık. Bu bağlamda aldığımız önlemler, 
bilgilendirme eğitimleri, periyodik test 
uygulamalarıyla birlikte, motivasyonel ve 

Dijital iletişim araçlarının kullanımının 
dikkate değer ölçüde arttığı pandemi 

döneminde Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. 
İnsan Kaynakları Departmanı olarak 
eğitim, konferans, toplantı, iş mülakatları, 
değerlendirme merkezi uygulamaları, aidiyet 
ve tutundurma faaliyetleri kapsamındaki 
sosyal organizasyonlar gibi birçok 
uygulamamızı kısa sürede online platformlara 
taşıdık. Bu dijital dönüşüm, birçok sürecin 
yönetimine hız katarken, iş gücüne 
sağladığı etkin gözlemlenebilirlikle yönetim 
performansına da olumlu katkılar sağladı. 

İnsan Kaynakları olarak 2020 yılı öncesinde 
sahip olduğumuz teknolojik altyapımızla, 
uygulanabilirliği yüksek ve verimlilik odaklı 
uygulama geliştirme çalışmalarımıza 2020 
yılında da devam ettik.

farkındalık sağlayıcı e-posta gönderileriyle de 
pandeminin getirdiği zorlukların üstesinden 
birlikte geleceğimiz ve bu süreçte de 
yanlarında olduğumuz mesajını vermeye 
gayret gösterdik.

Covid-19 gönderilerimizde “Koronavirüsü 
etkisiz hale getireceğiz, güneşli günler 
göreceğiz!”, Sabırlı olun, sonunda derin bir 
nefes alacağız!”, “Sana söz yine sosyalleşecek 
zamanlar gelecek!”, “Sevdiklerimize sımsıkı 
sarılacağımız güzel günler çok yakın!” 
gibi samimi mesajlar ile alınması gereken 
önlemler konusunda farkındalık sağlayıcı 
paylaşımlarda bulunduk.

Online olarak 
gerçekleştirilen webinar 
eğitimlerimize 1242 
çalışanımızın rekor sayıda 
bir katılım gösterdiğini 
biliyor muydunuz?
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Webinar eğitimlerimizde rekor 
kırdık 
Pandemi sürecinde veremediğimiz sınıf 
içi eğitimleri de dijitale taşıyarak interaktif 
katılımın sağlandığı webinar eğitimlerimize 
başladık. Böylece saha çalışanlarımızın 
kişisel ve mesleki eğitim programlarının Tepe 
Akademi eğitimleri ile aksaklığa uğramadan 
devam edebilmesini sağladık.

Genel katılıma açık 3 webinar eğitimimize 
425 personelimiz, 2021 yılının ilk çeyreğinde 
sayısı 10’a ulaşmış olan eğitimlerimize ise 
1242 personelimiz katılım gösterdi. Bu bir 
Tepe Servis rekorudur.

Veli izinleri
“Çocuklarımızla sosyal mesafeyi koruyarak 
güzel havanın tadını çıkaralım” mottosuyla 
filizlenen Veli İzinleri uygulamasını başlattık. 
0-14 yaş arası çocukların 13 Mayıs 2020 tarihi 
itibarı ile Çarşamba günleri 11:00 - 15:00 
saatleri arası sokağa çıkma kısıtlamaları 
kapsamı dışında tutulmalarıyla, çocuğu olan 
çalışanlarımızın belirtilen gün ve saatlerde 
mesai ve izin planlamalarında esneklikler 
sağladık.

Çalışan memnuniyet anketi
İki yılda bir bağımsız bir anket firması 
aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz memnuniyet 
anketlerimizi pandemi döneminin bitmesini 
beklemeden 2020 yılının Aralık ayında da 
gerçekleştirdik. 

Birçok özel sektör şirketinin aksine bu zorlu 
dönemde bağlılık ve mutluluk skorlarında 
yaşanacak olası düşüşlerden çekinmeden 
“Şu an değilse ne zaman?” düşüncesi ile 
gerçekleştirilen bu anket, şirketimizin bu 
zorlu süreçte neleri doğru yaptığını, neleri 
daha iyi noktalara getirmesi gerektiğini, 
çalışanlarımızda oluşan beklentileri gözler 
önüne serdi. 

Anket sonuçlarında; 
Çalışan mutluluk baz 

puanı, pandeminin tüm 
olumsuzluklarının yaşandığı 
2020 yılında 2018 yılına göre 
%6 oranında artış gösterdi. 
Çalışan bağlılığı baz puanında 
ise %2 oranında iyileşme 
sağlandı. Bu sonuçlarla marka 
elçisi oranı hedefimize bir adım 
daha yaklaşmış bulunuyoruz. 

Tepe Servis’in sahip 
olduğu personel sayısı ile 
hizmet vermekte olan bir 

organizasyon içerisinde 1 baz puanlık artış 
ya da azalışın çok büyük bir öneme sahip 
olduğu, akademik çevrelerce de kabul 
görüyor. 

Yeni çalışma sistemleri
Covid-19 salgını ile ülkemiz çalışma sisteminde 
gelir desteği sağlayan bazı uygulamalar 
gündeme geldi. Bu çerçevede iş hacmi 
azalan ya da faaliyeti tamamen durdurulan 
işyerlerinde kısa çalışma uygulaması devreye 
girdi. Biz de müşterilerimizin bu süreçler 

30 Ekim 2020 günü tüm Türkiye’yi yasa 
boğan İzmir depremi sonrasında, bölgede 
yardıma ihtiyacı olabilecek kişilerin yanında 
olmak adına hızlı şekilde aksiyon planları 
oluşturduk. 

Bu çerçevede öncelikli olarak çeşitli 
arama kurtarma organizasyonu üyesi 
çalışanlarımız bölgede yerlerini aldılar 
ve arama kurtarma çalışmalarında aktif 
görevler üstlendiler.

Tüm çalışanlarımıza örnek olması 
ve daha çok kişinin benzer gönüllülük 
programları hakkında bilgilendirilmesi 
adına arama kurtarma çalışmalarında 
görev alan 2 personelimizi teşekkür plaketi 
ile ödüllendirdik. 

İzmir Depremi

FARKLILAşAN HİzMETLERİMİz 
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hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarını 
sağladık, bu daralma noktasının mağduriyet 
yaşanmadan atlatılması konusunda 
müşterilerimize bilgilendirme ve danışmanlık 
hizmetleri sunduk. 

Çalışma alanlarının salgın dönemi risklerini 
en aza indirecek uygulamalarla birlikte iş 
devamlılığını sağlayacak uzaktan/dönüşümlü 
çalışma sistemlerini de devreye aldık.

Tepe Servis hizmet faaliyetlerinin önemli bir 
parçası olan Çağrı Merkezi operasyonumuz da 
çalışma sistemini revize ederek evden çalışma 
sistemine sorunsuz bir geçiş sağladı. 

Çevre bilinciyle dijitalleşiyoruz
Gelişen teknoloji, yeni nesil uygulamalara, 
farklı yöntem ve fikirlere zemin hazırlıyor. 
Biz de bu teknolojilerden faydalanarak İnsan 
Kaynakları süreçlerinde ihtiyaç duyulan 
belgelerin dijital ortama aktarılması amacıyla 
öncelikle işe giriş sürecinde talep edilen 
belgelerde dijital yenilemeler yaptık. Ek olarak 
sorgulanabilir barkodlu evrakların tamamı 
çıktı alınmadan dijital olarak talep edilmeye 
başlandı. Proje bazlı çalışan memnuniyet 
anketleri de tamamen dijital ortama taşındı.

Kağıt tüketimini en aza indirdiğimiz 
uygulamalarımızla “#TemizÇevre 
#ÖnceKirletme” mottosu ile çıktığımız yolda 
sürdürülebilir uygulamalar ve yenilikler ile 
çevreye ve doğaya saygılı çözümler üretmeye 
devam ediyoruz. Yakın dönem planlarımız 
arasında iş sözleşmelerimizin ve tüm iş 
başvuru sürecimizin dijital olarak yönetilmesi 
bulunuyor.

Yönetici Geliştirme 
Programı (YGP) devam 
ediyor
Tepe Servis tarafından özel 
olarak geliştirilen iç potansiyelin 
maksimumda değerlendirilmesi ve 
çalışanlarına yönelik kariyer haritalarının 
hayata geçirilebilmesi projelerinden biri 
olan Yönetici Geliştirme Programı (YGP), 
yönetici ve yönetici adaylarının kişisel ve 
mesleki gelişimleri kapsamında kurgulanan 
uzun süreli ve değerlendirme katmanları 
içeren özel yapılandırılmış bir programdır. 
Katılımcılara mesleki eğitimlere ilaveten 
yönetsel süreçlerde destek olacak stratejik 
düşünme, hukuk perspektifi, gider yönetimi, 
çalışan yönetimi gibi konularda destek 
sağlamaktadır. 

Program kapsamında 8000’nin üzerinde 
personelimiz eğitim durumu, performans, 
müşteri ve yönetici görüşleri kriterlerine göre 
sınıflandırıldı ve 68 potansiyel aday belirlendi. 
Ön mülakatlar sonucunda 59 personel ile 
başlayan zorlu süreçte Genel Yetenek-Genel 
Kültür sınavlarını takiben yapılandırılmış 

Her yıl düzenlenen 
ve 8 aylık süreçte 

tamamlanan Yönetici 
Geliştirme Programı’nda 

adaylara toplam 
35 farklı başlıkta eğitim 

sunuluyor.

Tepe Servis tarafından özel olarak 
geliştirilen, çalışanlarımıza yönelik 
kariyer haritalarının hayata 
geçirilebilmesi projelerinden 
biri olan Yönetici Geliştirme 
Programı’nın 3 finalistimiz ile 
başarılı bir şekilde tamamlandığını 
biliyor musunuz?



28

Mehmet ARSLAN 
Yozgat Şehir Hastanesi / Proje Müdürü: 
“YGP süreci içerisinde almış olduğum 
eğitimler çeşitli bakış açılarıyla düşünmemi 
sağladı ve farkındalık yarattı. Kariyerimdeki 
yarınlarımın umudu oldu.”

Finalistlerin Görüşleri
2020 dönemindeki ilki gerçekleştirilen 
Yönetici Geliştirme Programı’nda başarı 
gösteren 3 finalistimiz program hakkındaki 
görüşlerini şöyle dile getirdiler:

Hakan ÖZER
Bilkent Center AVM / Vardiya Sorumlusu: 
“Bir yöneticinin gelişim ve karar verme 
açısından kendisini değerlendirme 
programıdır.” 

değerlendirme merkezi süreçleri ve Direktör 
Kurulu Değerlendirmesi sonucunda elemeleri 
başarıyla geçen 30 adaya Neo PR Kişilik 
Envanteri testi uygulandı.

İş Süreçleri konulu 12 adet ve Kişisel Gelişim 
başlığı altında 23 adet olmak üzere toplam 
35 farklı başlıkta eğitim Tepe Akademi 
üzerinden adaylara sunuldu ve hepsi için 
genel değerlendirme sınavı uygulandı. Sınav 
sürecini Öfke ve Stres Yönetimi Testleri takip 
etti.

Başarı gösteren 13 aday, Hukuk, Kişisel 
Gelişim, Psikoloji, Operasyonel Süreç 
Eğitimlerini online olarak tamamladı ve 
sonrasında üst düzey yöneticilerimizin 
katılım gösterdiği İş Süreçleri Değerlendirme 
Kurulu’nda adaylar vaka çalışmaları ve sunum 
aşamalarında değerlendirildi ve finalistler 
belirlendi.

Her yıl temmuz ayında başlayarak 8 
aylık süreçte tamamlanması planlanan 
Yönetici Geliştirme Programı’nı (YGP) 
sürdürerek çalışanlarımızın gelişimine katkıda 
bulunmaya ve kendi kurum kültürümüz 
ile şekillendirdiğimiz yönetici kadroları 
oluşturmaya devam edeceğiz. 

Hasan DEMİR
Çalık Holding A.Ş. Temizlik Hizmeti /  
Temizlik Şefi: 
“YGP 2020, yönetsel ve kişisel gelişim 
süreçlerimize pozitif etki sağlarken, kurumsal 
aidiyet ve bağlılığımızı pekiştirdi. Sonraki 
dönem YGP adaylarına da benzer katkılar 
sağlayacağı kanaatindeyim.” 

FARKLILAşAN HİzMETLERİMİz 
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Covid-19 hastalığına yol açan virüsün yüzeylere bulaşabildiği 
ve yüzeyin özelliğine göre birkaç saat veya gün aktif 

kalabildiğinin saptanması, hizmet sektörünün tüm hizmet 
sistemlerini gözden geçirmesini gerekli kıldı. Temizlik hizmet 
sektöründe yer alan işyerlerine düşen en büyük sorumluluk “iyi 
hijyen uygulamalarını” doğru ve eksiksiz biçimde uygulayarak, 
yüzeylerin hastalık etmenleri ile bulaşmasını önlemektir. Bu 
farkındalık ile Tepe Servis olarak, 2020 yılında “Covid-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi” ilk alan kuruluşlardan biri olduk.

Covid-19 özellike temizlik sektöründe pek çok 
koşulun değişmesine neden oldu. Tepe Servis  
olarak “iyi hijyen uygulamalarını” eksiksiz uygularken 
ek önlemler alarak ve yeni uygulamalar hayata 
geçirerek üstümüze düşen sorumlulukları en 
kapsamlı şekilde yerine getirdik. Tepe Servis 
Kurumsal Yönetim Sistemleri Grup Müdürü  
Özlem Topçu Acır, hem şirketimizde hem de 
müşteriler, tedarikçiler bazında alınan önlemleri 
tüm detaylarıyla anlattı. 

Üstümüze düşen 
sorumlulukları 
eksiksiz yerine 
getirdik 

Özlem Topçu Acır
Tepe Servis Kurumsal Yönetim 
Sistemleri Grup Müdürü



30

Alınan yeni tedbirler 
Koronavirüs salgını müşterilerimizin 
taleplerinde ciddi anlamda değişikliklere 
neden oldu. Müşterilerimizin hizmet alım 
türleri ve periyodlarında farklılıklar oluştu. Bu 
taleplerin karşılanması amacıyla Hizmetler 
Grubunda çeşitli faaliyetler tasarlandı. 

•	 Korona Kurulu adı altında bir yapı 
oluşturuldu. Hekimler, yöneticiler, avukatlar, 
uzmanlar, insan kaynakları ve kalite 
yöneticilerinden oluşan bir ekiple salgının 
seyrine göre haftalık toplantılar yapılarak 
gerekli önlemler belirlendi, yol haritaları 
çizildi. 

•	 Yasal mevzuatlar anlık takip edilerek 
Hizmetler Grubu bazında uygulamalara 
geçildi. 

•	 Çalışanlara eğitimler verildi. Çalışanların 
kişisel koruyucu donanımları ve el 
dezenfektanı kullanmaları zorunluluk haline 
getirildi. 

•	Altyapısal önlemler tespit edildi, gerekli 
hava şartlandırıcı ortam sağlandı. Düzenli 
dezenfeksiyon hizmeti ile ofis hijyeni 
sağlandı.

Operasyonel Dayanıklılık Planları 
revize edildi
Tepe Servis için Beklenmedik Durum ve 
Operasyonel Dayanıklılık Planları yılda 3 
kere olmak üzere kurumsal risk analizleri 
formatında revize ediliyor. Covid-19 nedeniyle 
Tepe Servis için karşılaşılan riskler ve 
durumun sektörde yarattığı fırsatlar analiz 
edildi. 

İş sürekliliği sağlandı
Covid-19 nedeniyle temizlik hizmeti 
sektörüne özgü problemlerin hepsinde 

çeşitli çözümler üretildi. Ürün tedariklerinde 
Hizmetler Grubu’nun satın alma gücü 
kullanıldı. Hizmetin devamlılığı açısından 
önemli ürünler belirlendi, ürünlerin 
tedarikçileriyle iletişim sağlandı. Ürün, 
girdi ve hizmet tedarik süreçleri bu plan 
doğrultusunda sürdürülüyor. Tedarikçi 
firmalara Covid-19 salgını ile ilgili 
bilgilendirme ve Tepe Servis kuralları 
gönderildi. Tedarikçi firmalardan Covid-19’a 
yönelik aldıkları hijyen önlemleri istendi. 
Alternatif tedarikçiler sisteme tanımlandı, iş 
sürekliliği sağlandı. 

Özel Kriz Yönetimi Uygulamaları 
Şirket içinde herhangi bir kriz durumunda 
duruma müdahale edebilmek için gerekli 
kriz el kitabı hazırlandı. Pandemiye özgü 
acil durum planları düzenlendi. Covid-19 
ile mücadele için bir kriz yönetim ekibi 
oluşturuldu, ekip üyelerinin görev ve yetkileri 
tanımlandı.

Diğer yeni uygulamalar
•	 Temizlik ve hijyen kurallarında Covid-19 

kapsamında değerlendirmeler yapıldı. 
Doğru el yıkama teknikleri (en az 20 saniye 
sabunla) ile ilgili eğitimler sıklaştırıldı, afiş 
ve görsellerle desteklendi. 

•	 Çalışanlar ve ziyaretçiler (ürün getiren 
tedarikçi, teknik ekip, ilaçlama firması 
çalışanı, alt yükleniciler, müşteriler vb.) 
işyerlerinin girişinde bilgilendirimeye 
başlandı. (Maske kullanımı, iç alana 
girmeden el dezenfeksiyonu, HES Kodu 
sorgulama, ateş ölçümü)

•	 Covid-19 ile mücadele için müşterilerden 
gelen taleplere göre müşteri alanlarında 
özel dezenfeksiyon uygulamaları yapılıyor. 

•	Müşterilere Covid-19 salgını kapsamında 

2020 yılında 
“Covid-19 Güvenli
Hizmet Belgesi” 
ilk alan
kuruluşlardan biri 
olarak hizmet
kalite yönetim 
sistemimizi
güçlendirmeyi 
başardık.

FARKLILAşAN HİzMETLERİMİz 
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alınan ilave tedbirler ve iş sürekliliği 
bilgilendirmeleri sözlü ve yazılı olarak 
yapılıyor. Müşterilere açık olan alanlar söz 
konusu olduğunda bulaşmayı önleyici 
kişisel koruyucu donanımların kullanımı 
sağlanıyor, ilgili noktalara dezenfektan 
yerleştiriliyor, yüzeyler dezenfekte ediliyor.

•	Müşterilere tesise girişte temassız ateş 
ölçümü uygulanıyor. 

•	 Çalışanların ve diğer işletme içine girecek 
kişilerin Covid-19 pozitif kişi ile teması 
olup olmadığı sorgulanıyor, HES kodu 
sorgulaması her gün yapılıyor. Covid-19 
riskleri ile ilgili olarak çalışan bilincinin 
artırılması için online eğitimler veriliyor, 
iş yerinde uygun yerlere uyarıcı yazılar ve 
afişler asılarak bu eğitimler destekleniyor.

•	Görüşmeler, yapılabildiği ölçüde, uzaktan 
görüntülü konferans şeklinde yapılıyor.

•	 Çalışanların mesai başlangıcında ateş 
ölçümleri yapılıyor. Çalışanlara ilgili 
standartlara uygun maske kullandırılıyor. 

•	 Çalışma alanında aynı anda en az sayıda 
çalışan bulunması için gerekli düzenlemeler 
yapıldı, mümkün olan durumlarda evden 
çalışma seçeneği değerlendirmeye alındı.

•	Afişler ve duyurular ile desteklenerek 
fiziksel mesafenin korunması sağlandı. 

Atık Yönetimi
•	 Covid-19’dan korunma amaçlı kullanılan 

maske, eldiven gibi kişisel hijyen 
malzemelerin atıkları, diğer atıklardan ayrı 
toplanıyor ve biriktiriliyor. 

•	Maske ve eldiven vb. atıklar en az 72 saat 
bekletildikten sonra evsel atık toplama 
sistemine veriliyor.

•	Geçici depolama alanında 72 saat 
bekletilen maske, eldiven gibi kişisel 
hijyen malzeme atıkları ‘evsel atık’ olarak 
belediyeye teslim ediliyor.

Eğitim ve iletişim
•	 Eğitimlerin uzaktan eğitim yöntemi ile 

gerçekleştirilmesi tercih edildi. 

Eğitim Konuları:
-  Covid-19 Riskler ve Temel Kavramlar
-  Atık Yönetimi
-  İyi Hijyen Uygulamaları ve Covid-19   
 Hastalığı
 + Temizlik personelleri için temizlik ve   
  dezenfeksiyon nedir, nasıl yapılır?
 + El temizliği ve hijyeni
 + Kişisel hijyen
 + Kişisel koruyucu donanım 
  (maske, eldiven vb.) 

Covid-19 ile mücadele 
için müşterilerden
gelen taleplere göre 
müşteri alanlarında
özel dezenfeksiyon 
uygulamaları 
kullandığımızı 
biliyor musunuz?
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Hafize Emel Şakar
Tepe İş Sağlığı ve 

Güvenliği Direktörü 

Tepe Servis’te Koronavirüs sürecinde iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili neler yapılıyor? 
Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın ilk 
Covid-19 vakasını 11.03.2020 tarihinde 
açıklamasıyla birlikte Tepe Servis’te özel 
önlemler almaya başladık. 

İlk olarak personele örgün eğitimler 
verildi, sonrasında da bu eğitimler uzaktan 
eğitimlere dönüştürüldü. Covid-19’a duyarlı 
kimyasal listesi incelendi ve kullandığımız 
kimyasalların bu liste içinde olduğu teyit 
edildi. Kronik rahatsızlığı olan personel listesi 
işyeri hekimlerinden talep edildi ve ivedi bir 
liste oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı önerisi 
doğrultusunda çalışması uygun olmayan 
personelimiz için aksiyon alındı. 

Çalışacak personele ise maske, eldiven ve 
dezenfektan sağlandı. Personel öncelikli olarak 
el yıkamaya teşvik edildi. Personele kendisini 
gün içinde dinlemesi, halsiz veya ateşinin 
yükseldiğini hissetmesi halinde yöneticilerine 
başvurması önerildi. Ofis personeli için 
dönüşümlü çalışmaya geçildi, home ofis 
çalışabilecek personel evden çalışmaya teşvik 
edildi. Toplantılar web üzerinden yapılmaya 
başlandı, şehir dışı ziyaretler mümkün olan en 
düşük seviyeye indirildi.

Çalışma alanlarının temizlik sıklığı artırıldı, 
personelin çıkış saatinden sonra tüm alanlar 
detaylı özel kimyasallarla temizlenmeye 
başlandı. Ortak alanların kullanımının 
azaltılması amacıyla personel yemek saatleri ve 
toplu mola saatleri birim bazlı olarak yeniden 
düzenlendi. Operasyon araçları da düzenli 
olarak kimyasallarla temizlenmeye başlandı. 

Tabii ki derhal Covid-19 süreci ile ilgili acil 
durum planları hazırlandı, iş sağlığı ve güvenliği 
sorumlularına bildirildi. Bu planlar, yayınlanan 
güncel verilere göre de sürekli yenileniyor. 
Öte yandan ofis girişlerimizde unvan 
ayırmaksızın herkese ateş ölçümü yapılıyor. 

Tüm çalışanlarımız, Covid-19 pandemisinin ilk gününden 
itibaren canla başla, var güçleriyle halk sağlığını korumak 

için çalışıyor. Biz ise çalışanlarımızın güvenliklerini her 
şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu doğrultuda 2013 yılında 
bu yana iş birliği içinde olduğumuz Tepe İş Sağlığı ve 

Güvenliği Hizmetleri’yle birlikte gerekli önlemleri aldık. 
Tedbirleri ve yapılan çalışmaları Tepe İş Sağlığı ve 

Güvenliği Direktörü Hafize Emel Şakar anlattı.

Çalışanlarımızın 
güvenliği her 
şeyden önce geliyor

FARKLILAşAN HİzMETLERİMİz 
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Çalışma alanlarının 
temizlik sıklığı 
artırıldı, personelin 
çıkış saatinden sonra 
tüm alanlar detaylı 
özel kimyasallarla 
temizlenmeye
başlandı.
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Ateş ölçüm sonucu normal olan kişiler ofislere 
alınıyor, ateşi yüksek çıkanlara ise acil durum 
planımızda yer alan adımlar uygulanıyor. 

Servis çalışanlarının temizlik görevlerini 
yerine getirirken dikkat etmeleri gereken en 
önemli konular nelerdir?
Tepe Servis personeli mevcut süreçte daha 
önce de olduğu gibi kendi sağlığını, güvenliğini 
koruyarak çalışıyor. Bizim uygulamalarımızda 
personelin kimyasal kullandığı alanlarda maske 
takması, temizlik sürecinde eldiven kullanması 
zaten yer alıyordu. Covid-19 süreci ile birlikte 
maske kullanımı ve eldiven kullanımlarında 
artış oldu. Bu durumun kontrollü olarak 
devamlılığı sağlanıyor. Ayrıca personelin Sağlık 
Bakanlığı’nın yayınladığı 14 kurala uyması 
gerekiyor. 

Bu konuda çalışanlara eğitim verildi mi? 
Verildiyse detaylandırabilir misiniz?
Covid-19 ile ilgili 11.03.2020 haftası merkez 
ofislerde yönetim kadrosuna bir eğitim verildi. 
Sonrasında Çalışma ve Aile Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda örgün 
eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitimlere 
başlandı. Tepe Akademi ve Tepe İş Sağlığı ve 
Güvenliği uzaktan eğitim modülleri ile tüm 
personelin Koronavirüs eğitimleri tamamlandı. 
Eğitim alan, almayan personel bilgileri 
tarafımızca tutuluyor.

Tepe Servis dışında tüm şirketler için 
vereceğiniz altın öneriler nelerdir?
İş yerlerinde çalışanlara ve ziyaretçilere ellerini 
yıkamak için bir yer sağlanması bu süreçte 
büyük önem taşıyor. Personel ve ziyaretçilerin 
sık ve kapsamlı el yıkamaya teşvik edilmesini, 
su ve sabunun sağlanamaması halinde en 
az yüzde 70 alkol içeren dezenfektanlar 
kullanılmasını tavsiye ediyoruz. 

Çalışanlar ve ziyaretçiler, öksürme ve 
hapşırma gibi durumlarda solunum hijyeni 
kurallarının uygulanmasına teşvik edilmeli, 
kullandıkları mendilleri atabilecekleri kapaklı 
çöp kapları sağlanmalıdır. Ayrıca hasta olmaları 
durumunda çalışanların mutlaka evde kalmaya 
teşvik edilmesi önemli bir konu. 

İşverenler, sağlık makamlarının önerdiği 
durumlarda çalışanlar ve çalışanlar ile 
ziyaretçiler arasındaki fiziksel mesafeyi 
artırarak bulaşma durumunu önlenmeye 
çalışılmalılar. Uzaktan çalışma, kademeli 
vardiyalar gibi önlemlerle çalışan yoğunluğunu 
azaltmak da önem taşıyor. 

Personelin diğer çalışanların telefonlarını, 
masalarını, ofislerini veya diğer çalışma 
araçlarını, ekipmanlarını kullanmaları sakınca 

oluşturuyor. Bu gibi durumların engellenmesi 
gerekiyor. Yüzeylerin, ekipmanın, çalışma 
ortamının ve diğer öğelerinin rutin olarak 
temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi de iş 
yerlerinin sorumluluğunda yer alıyor.  

Mücbir sebepler dışında yurtdışı 
seyahatlerinin durdurulması, yurt dışından 
gelen kişilerin ise 14 gün boyunca 
izolasyonunun sağlanması büyük önem taşıyor. 
Toplantıların ve görüşmelerin de mümkün 
olduğunca dijital araçlar kullanılarak uzaktan 
yapılmasını ve zorunlu olmadıkça seyahat 
edilmemesini öneriyoruz.

Risk grubunda olan 60 yaş üzeri, gebe, 
kronik hastalığı olan personelin bu süreçte izinli 
olması da önem taşıyor; bu tedbir hastalığın 
olumsuz sonuçlarının artmasını önleyecektir. 

TEPESKOP
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Temiz Çevre sosyal sorumluluk projesi 
hakkında bize daha detaylı bilgi verebilir 
misiniz? 
Biz 10 yıldır faaliyette olan bir temizlik 
firmasıyız. Sektörün lideri firmalarla çalışmaya 
gayret gösteriyoruz. Her zaman da çevreye 
önem veren bir bakış açısına sahibiz. Ama 
daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük ve 
hem kendi çalışanlarımıza hem de hizmet 

Pet şişe kullanımını azaltmak dışında  
Tepe Servis ofislerinde başka neler yaptınız?
Kendi ofisimizde elektrik kullanımı konusunda 
da birtakım çalışmalar yaptık. Ofisten çıkarken 
ışıkları söndürmeyi hatırlatan ikonik duyurular 
hazırladık.  Geri dönüşüm kutularımızın 
sayılarını artırdık. Tüm çalışanlarımıza 
e-learning üzerinden geri dönüşümün, 
çevrenin önemini aktardığımız eğitimler 
düzenledik. #öncekirletme bu demek aslında. 

Şirketimizde bir de Sıfır Atık Komitesi 
oluşturduk. Bu komitede atıklarımızı nasıl 
azaltabiliriz ve farkındalığı nasıl artırabiliriz 
konuları odağa alındı. Biz kalabalık bir şirket 
olduğumuz için o oranda da atık çıkıyor. TSE 
ile uyumlu bir şekilde atıklarımızı ilgili yerlere 
iletiyoruz ama daha fazla ne yapabiliriz diye 
araştırıyoruz bu komitede. 

Pandemi olmasaydı Türkiye genelinde 
yapacağımız daha fazla çalışmalarımız olacaktı. 
Sokak hayvanlarıyla ilgili projelerimiz olacaktı, 
çöp toplama aktivitesi yapacaktık. Tabii şu 
anda yaşanan süreçten ötürü toplu bir aksiyon 
almak doğru olmayacağı için bunları hayata 
geçirmedik. Ama uzun vadede planlarımız 
devam ediyor. 

Satış ve Pazarlama Departmanımız, hizmetlerimizi, sunduğumuz katma değerleri anlatarak performansımızı artırmak 
ve daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmak için çalışıyor. Temiz Çevre sosyal sorumluluk projesi, 4DX ve Rekabet 
Odaklı Pazarlama Girişim Çalışması gibi önemli projeler yürüten departmanımızın çalışmalarını, stratejisini Satış 
Müdürü Çiğdem Türktan anlattı.

Satış ve Pazarlama 
Departmanımız birbirinden 
değerli projeler yürütüyor

verdiğimiz müşterilerimize yönelik olarak 
çevreye duyarlı olduğumuzu ifade eden 
bir proje başlattık. Temiz Çevre projemizin 
mottosunu da #öncekirletme olarak 
belirledik. Kısa vadeli değil, uzun vadeli bir 
proje olarak planlamamızı yaptık. 

İlk etapta kilit müşterilerimizde çevre 
farkındalığı oluşturmak için onlar adına 
TEMA’ya bağışta bulunduk. TEMA bağışının 
kartpostallarını da müşterilerimize geri 
dönüşümlü ürünlerimizin olduğu bir kit 
ile yeni yıl hediyesi olarak ilettik. Bu kitin 
içinde geri dönüşümlü kağıt üzerinde bir 
not, geri dönüşümlü malzemeden not 
defteri, kalem ve bir de termos bardak yer 
alıyordu. Bu bardağın ayrı bir önemi var. Bu 
projede bizim gibi büyük ve çok çalışanı 
olan hacimli şirketlerde tüketilen pet şişe 
oranlarını çıkarttık. Müşterilerimize de bu 
bardağı hediye ettik ve pet şişe kullanımının 
ne kadar fazla olduğunu, çevreye zararlarını 
ifade eden bir not yazdık. Bununla ilgili 
çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu şekilde 
insanlarda bir farkındalık yaratabildik. Biz 
kendi ofislerimizde de pet şişe kullanımımıza 
son verdik.

FARKLILAşAN HİzMETLERİMİz 
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Performansımızı  
4DX ile artırıyoruz 

Yılda bir kez şirketimizdeki 
tüm departmanlar bir araya 
gelerek şirketin performansını 
artırmak için bir 4DX 
çalışması yapıyoruz. Birlikte 
çalışma metodolojisini daha 
yukarı çıkartmak, enerjiyi 
yükseltmek ve verimi 
artırmak için yaptığımız 
bu çalışmaların 6 ayda 
bir de değerlendirme 
toplantısı oluyor. Ayrıca biz 
bunu iki haftada bir genel 
müdürümüzün katılımıyla 
devam ettiriyoruz. Amacımız 
daha fazla memnuniyet, 
daha fazla etkileşim 
oluşturmak ve performansı 
artırmak. Bu tabii bizim satış 
departmanımızı çok etkileyen 
bir çalışma. Çok faydasını 
gördük. İlk buluşmalarımızda 
24 saate varan toplantılar 
yaptık. Eksiklerimizi, eksik 
kalabileceğimiz noktaları, 
bizi tehdit eden unsurları, 
riskli konuları görebilmek ve 
aksiyon alabilmek bize büyük 
fayda sağladı.

Temiz Çevre projesi kapsamında bir de 
ücretsiz temizlik hizmeti de veriyorsunuz. 
Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz?
Pandemi öncesinde, müşterilerimizin 
kreşlerini, parklardaki ve AVM’lerdeki çocuk 
oyun alanlarını temizledik. Bu temizlikler 
tamamen doğaya zararsız ürünlerle yapıldı. 
Bu alanlar en çok mikrop üreten yerler olduğu 
için böyle bir aksiyon aldık. 

Pandemiyle birlikte hızlı bir aksiyon olarak 
her müşterimizin kapısını çalarak onlara hijyen 
konusunda yardımcı olmaya gayret gösterdik, 
iş birlikleri gerçekleştirdik. 

Ayrıca toplumun en hassas noktalarından 
biri olan huzurevleriyle ilgili bir proje 
gerçekleştirdik. Bir belediyeyle görüşerek 
onların huzurevini temizleme operasyonu 
gerçekleştirdik. Bunu gönüllü olarak yaptık. 
Çok mutlu oldular çünkü bu dönemde riskin 
en yüksek olduğu alanlar huzurevleriydi. Çok 
keyifli bir çalışma oldu. Büyüklerimizin yaşam 
alanlarını temizlemiş olduk. 

Satış pazarlama üzerine eğitimleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Bu konuda Rekabet Odaklı Pazarlama 
Girişim Çalışmamızı anlatmak isterim. 
Satış pazarlama konusunda Holdingimizin 
yönlendirdiği danışanlarımızdan eğitimler 
aldık. Bu eğitimler 3 fazdan oluştu: Rekabet 
Odaklı Pazarlama, Marka Yönetimi, Kilit 
Müşteri Yönetimi. 
 
Satış konusunda doğru kişilerle görüşüp 
doğru kişilere odaklanıyor muyuz? 
Pazarlamamız doğru şekilde ilerliyor mu? 
Almamız gereken aksiyonlar neler? Marka 
yönetimini nasıl sağlamalıyız? Müşteri 
memnuniyetimiz ne düzeyde ve bu konuda 
yapmamız gereken ne gibi şeyler var? 
Eğitimlerde tüm bu konularda bilgiler aldık. 

Müşterinin önemini biz zaten biliyorduk 
ama bu eğitimlerde şu bilgimiz iyice pekişti: 
Operasyon ve satış ayrılmaz bir bütündür. 
Alınan işin operasyona devredilmesinden 
sonra işin yürütülmesi, müşterinin memnun 
edilmesi ve müşterinin sürdürülebilir olması 
çok önemli. 

Bu eğitimlerde önemli şirketlerin CEO’larıyla 
istişareler yaptık. Satış ve pazarlamanın ne 
kadar önemli olduğunu, satış ve pazarlama 
olmazsa bir şirketin var olamayacağını bir kez 
daha dinlemiş ve önemli insanlarla bir araya 
gelerek bunu değerlendirmiş olduk. 

Bu eğitimler 6 ay sürdü. Ardından bu 
eğitimleri şirket içinde vermeye başladık. 
Operasyondaki arkadaşlarımızı da bu sürecin 
içine soktuk. Çünkü bizim için satış ve 
operasyon bir bütün. Biz şirketteki herkesin 
bir satışçı olduğunu düşünerek yola  
çıkıyoruz. Her bir çalışanımızı şirketin 
satış temsilcisi olarak düşünüyoruz. Ekip 
olarak bunu empoze etmeye çalışıyoruz 
şirketimizde. Önemli olan müşteri 
memnuniyeti, önemli olan aidiyeti yüksek 
çalışanlara sahip olmak ve huzurlu, doğru 
tempoda çalışmayla güvenilirliği sağlayarak 
kaliteyi yükseltmek.

TEPESKOP



sırrının da her zaman her alanda eşitlikte 
olduğuna inanıyoruz. Başarı, her alanda 
kesinlikle kadın/erkek ayrımı gözetmeyen bir 
unsur.”

“Kadın Dostu Şirketler” 
araştırmasında 23’üncü sıradayız
Capital Dergisi tarafından düzenlenen “Kadın 
Dostu Şirketler” araştırmasında ilk 100 şirket 
içerisinde 23’üncü, “Kadın Yönetici Dostu” 
kategorisinde ise 56’ncı sırada yer aldık. 

36 HABER

Genel Müdürümüz Canan Çakmakcı konu 
hakkında görüşlerini şöyle dile getirdi: 

“En üst yöneticisinden sahadaki personeline 
kadar ayrım yapmadan, eşit haklar ve 
hepsinden önemlisi uyumlu, ahenkli, huzurlu 
bir ortamı oluşturan kadın ve erkeklerden 
oluşan büyük bir aileyiz. Bizim kadın çalışan 
sayımız erkek çalışanlarımızdan daha fazla. 
Bu nedenle kadın çalışan dostu şirketler 
gibi çeşitli sıralamalarda ülkemizdeki ilk 100 
şirket arasında yer alıyor ve bununla gurur 
duyuyoruz. Sadece kadın çalışan sayımızla 
değil, kadın yönetici sayımızla da parmakla 
gösterilen bir şirketiz.”

Ayrımı kaldırdık!
Faaliyet alanımız gereği tesis yönetim 
ve kurumsal temizliğin bir parçası olan 
“endüstriyel temizlik makinesi”, “araç 
operatörlüğü” gibi genellikle erkek çalışanların 
görüldüğü iş kalemlerinin bulunduğunu 
anlatan Çakmakcı, “Araç operatörlüğü 
pozisyonunda yalnızca ülkemizde değil 
dünyada da genellikle erkeklerin istihdam 
edildiğini görüyoruz.  Oysaki bu ne kas gücü 
ne de cüsse isteyen bir iş. Biz bu sebeple 
baştan bu ayrımı kaldırarak konuya yaklaştık 
ve kadın çalışanlarımıza da makineci olmak 
imkanını açtık” ifadelerini kullandı. Çakmakcı, 
şu açıklamaları yaptı: “Uygulamamızın bazı 
pozitif sonuçlar doğurduğunu gördük. 
Zaman içerisinde kadınların kullandığı araç 
ve makinelerde bakım onarım maliyetlerinin, 
makine arızlarının azaldığını tespit ettik. Kadın 
çalışanlarımız sorumlulukları altındaki cihaz 
ve ekipmanları erkeklere oranla daha titiz 
kullanıyor, ayrıca kullanım kurallarını asla ihlal 
etmiyor. Şu anda eşit oranda kadın-erkek 
çalışanlardan oluşan bir makine operatörü 
kadromuz var. Tüm bunlarla birlikte genellikle 
kadın çalışanlardan oluştuğu düşünülen çağrı 
merkezimizde de çok sayıda erkek çalışan 
var. Biz tüm iş kollarında eşitlikten yana 
olduğumuzu hem söylemlerimiz hem de 
uygulamalarımızla ifade ediyoruz. Başarının 

Canan Çakmakcı
Tepe Servis ve Yönetim A.Ş 
Genel Müdürü

Yüzde 61 kadın çalışan 
oranımızla örnek oluyoruz
Tepe Servis olarak birçok ilki hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarımızın 
yanı sıra kadın çalışan istihdamımızla da emsal teşkil edecek çalışmalara 
imza atıyoruz. Çalışanlarının yüzde 61’i kadınlardan oluşuyor ve kadın çalışan 
sayımız 5 bin 119.
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Vermiş olduğumuz hizmetleri yönetmek 
için kendi know-how’ımız ile geliştirilen 
tamamen yerli “OnTime” gerçek zamanlı 
iş takip sistemi sayesinde, kalitemizle ve 
şeffaflığımızla fark yaratıyoruz. 

OnTime ile tüm operasyon süreçlerimizi 
uzaktan erişimli, mobil ve gerçek zamanlı 
olarak yönetiyor, sizin istediğiniz şekilde 
sizlere raporluyoruz.

Taleplerin açılma/kapatılma verileri başta 
olmak üzere tüm entegre tesis yönetimi 
verilerini sistematik olarak takip eden ve 
raporlayan yazılımımız ile aynı zamanda 
Tepe Çağrı Merkezi üzerinden de 7/24 çağrı 
alarak ihtiyaçlarınıza anlık çözüm üretiyoruz.

Eş zamanlı operasyon yönetimi 
gerçekleştirmemize olanak sağlayan yüzde 
100 yerli OnTime yazılımımız sayesinde 
iş süreçlerine hız katmakla birlikte 
çalışanlarımızın faaliyetlerini ayrıntılı olarak 
kayıt altına alabiliyor, performanslarını 

ve işlerin tamamlanma verilerini her 
aşamada mobil cihazlar ve internet 
üzerinden takip edebiliyoruz. İşin anlık 
olarak takip edilebilmesi özelliği ile zaman 
ve iş gücü analizi rahatlıkla yapabiliyor, 
elde edilen verilerle planlama yaparak 
istediğimiz verimliliği yakalayabiliyoruz. 
Kullanıcı kabiliyetini ve performansını 
değerlendirebilirken, hizmet ve iş gücü 
süresini ölçümleyebiliyoruz. 

OnTime teknolojisi ile;
•	Hizmet ihtiyacınız ne olursa olsun işinizi 

her an, dilediğiniz yerde takip edebilirsiniz.
•	Kontrol listesi üzerinden tüm yapılacak 

işleri görebilir, süreçleri denetleyebilirsiniz.
•	Hem planlanan işlerin hem de anlık  

atanan işlerin istenen zamanda takip 
edebilirsiniz.

•	 Şeffaf raporlamalar ile hiçbir ayrıntıyı 
kaçırmazsınız.

Tepe Servis ve Yönetim olarak, pandemi sürecinin ardından hızlandırdığımız 
teknoloji odaklı yatırımlar ile iş süreçlerinde köklü bir değişime gidiyoruz. 

Şirketimizin sunduğu hizmetler gereği farklı alanlarda kullanılan ve müşterilerimizin 
pandemi döneminde yaklaştığı hassasiyetle “başlıca bulaş riski taşıyan alanlar” 
arasında değerlendirilen dokunmatik ekranlar yerini QR kod uygulamasına bırakıyor. 
Tepe Servis olarak, çalışanlarımızın görev takip sistemlerinden anlık müdahale 
gerektiren olayların daha hızlı bir şekilde tespit edilmesine kadar uzanan geniş bir 
yelpazeyi kapsayan iş süreçlerinde QR kod uygulamasına geçiyoruz. Söz konusu 
değişim ile hem toplum sağlığının korunmasına destek sağlamayı hem de sektördeki 
teknoloji odaklı değişime öncülük etmeyi hedefliyoruz. Tepe Servis olarak her 
mekana özel üretilerek hayata geçirilecek QR kod uygulaması ile anlık memnuniyet 
anket uygulamaları, acil talep ihtiyaç bildirimleri gibi işlemlerin bir telefon aracılığıyla 
dokunmadan yapılması amaçlıyoruz.  

“OnTime” 
İş Takip Sistemi ile 
hizmet kalitesinde 

fark yaratıyoruz

Pandemi uyumlu inovasyonlarımıza devam ediyoruz 

TEPESKOP



Bilkent Holding Kurumsal Hizmet Grubu şirketleri arasında yer 
alan ve entegre tesis yönetimi alanında inovatif çözümler sunan 

Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli lider şirketi Tepe Servis ve 
Yönetim A.Ş., Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği “Fortune 
500 Türkiye” listesinde bu sene de yer alarak büyümeye ve başarısını 
sürdürmeye devam ediyor.

Şirketlerin 2020 yılı net satışları, 
ihracat ve karlılık oranlarının temel 
ölçüt alındığı araştırmada Tepe 
Servis, 417’nci sırada yer aldı. 
Sektörel sıralamada 11’inci sırada 
yer alan Tepe Servis; öz kaynak 
karlılığı bakımından 319’uncu, 
faiz ve vergi öncesi kâr-zarar 
sırlamasında 407’nci oldu. Şirket 
çalışan sayısı sıralamasında 
Türkiye 36’ncı olurken, Ankara 
merkezli şirketler arasında yapılan 
sıralamada ise 55’inciliği elde etti.

FORTUNE 500 listesinde yer almak tüm dünyada şirketler için bir 
prestij kaynağıdır. Akademik çalışmalarda da referans olarak kullanılan, 
Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı FORTUNE 500 TÜRKİYE; 

Fortune Türkiye dergisi ile CRIF’in ortak çalışmasıyla belirlenmiştir.

2020 yılı verileriyle hazırlanan FORTUNE 500 TÜRKİYE 2021 listesinde

sırada yer alma başarısını göstermiştir.

Şirketiniz

TEPE SERVİS VE YÖNETİM A.Ş.

417

Nevzat ÇALIŞKAN
Group Medya Kurucu Ortağı

Şule LALELİ
Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

Kerem ARAÇ
CRIF Genel Müdürü
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Türkiye’nin en 
büyük 500 şirketi 
arasındayız

Hizmet verdiğimiz Isparta Şehir Hastanesi’nde SKS 
denetiminden başarıyla geçtik. Böylece hizmet 
kalitemiz bir kez daha belgelemiş oldu. 

Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları (SKS) denetimi 
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon 
Başkanlığı tarafından her yıl gerçekleştiriliyor. 
Denetimlerde hastanelerin “Hasta ve Çalışan 
Güvenliği” konularındaki çalışmaları ve sundukları 
hizmetler değerlendiriliyor. 

Tepe Servis olarak Isparta 
Şehir Hastanesi’nde 2017 
yılından bu yana bina 
bakımı, güvenlik, hasta 
yönlendirme, refakat, 
danışma hizmetleri, atık, 
temizlik, çamaşır hizmetleri, 
otopark, yemek, ilaçlama 
hizmetleri sunuyoruz.

Isparta Şehir Hastanesi’nde 
hizmet kalitemiz belgelendi

HABER
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Her yıl düzenlediğimiz Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) 
Toplantımızda 2019 yılı tüm yöneticilerimizle birlikte 
değerlendirdik. 2020 hedeflerimizi de paylaştığımız YGG 
Toplantımızda ayrıca Tepe Servis’in başarılı yöneticileri de 
ödüllendirildi.

Ödül alan isimler şunlar oldu: 
Nuran Şahin ~ Tepe Servis Özel Ödülü
Berna Artuç ~ Yeni Müşteri Kazanım Ödülü / Verimlilik Ödülü 
Tarık Merdanoğlu ~ Yeni Müşteri Kazanım Ödülü 
Erkan Özkan ~ Yeni Müşteri Kazanım Ödülü
Selim Bayraktar ~ 4DX Ödülü / Tepe Servis Özel Ödülü
Rahime Yalçınkaya ~ Verimlilik Ödülü / Tepe Servis Özel Ödülü
Ümran Karakurt ~ Tepe Servis Özel Ödülü / Müşteri Memnuniyet 
Ödülü (3 adet)
Portföy  Departmanı ~ İç Müşteri Memnuniyet Ödülü

Tepe Servis Oscarları 
sahiplerini buldu

“2020 yılında dünya gündemine oturan pandemi 
nedeniyle sürecin başında oluşturduğumuz Pandemi 
Kurulu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği ekibimizle birlikte 
güncel gelişme ve değişimleri yakından takip 
ederek aksiyon planlarımızı buna göre oluşturduk. 
Müşterilerimizi de bilgilendirerek onların tespit 
ve önerileriyle birlikte aldığımız aksiyon planlarını 
uyguladık. 

Yaşanan sürecin, temizlik anlayışında değişime 
yol açmasıyla birlikte sağladığımız hizmetleri 
bu değişim ve ihtiyaçlara göre yenileyerek 
hizmetlerimizi sunmaya devam ettik. Yapılan 
denetimlerde projelerimizin tam not alması da 
bunun göstergesidir.”

Dünyada değişen temizlik 
anlayışını hızlıca hayata geçirdik

Rahime Yalçınkaya 
Bölge Müdürü

TEPESKOP
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Hizmet verdiğimiz Isparta ve Yozgat Şehir 
Hastanelerinde Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE) tarafından yapılan İSO 9001, İSO 45001, 
İSO 14001 belgelendirme tetkiklerini çok 

iyi dereceyle tamamlandık. Böylece hizmet 
kalitemizi bir kez daha kanıtlamış olduk.

Covid-19 salgınının başlangıcından beri aldığımız sıkı 
önlemlerle hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin sağlığını 
korumak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız, Tuv-Austria 
tarafından gerçekleştirilen dış denetimlerle de tescillendi. Tepe 
Servis ve Yönetim olarak, pandemi sürecini etkin bir şekilde 
yöneten, çalışanlarına hijyenik ve kontrollü bir ortam sağlayan 
şirketlerin sahip olduğu V-Safe Belgesi’ni almaya hak kazandık.

V-Safe Belgesi 
alarak pandemi 
mücadelemizi 
tescilledik

En iyi çağrılara lezzetli ödüller

İSO tetkiklerini 
başarıyla tamamladık

Tepe Servis Çağrı Merkezi, başarılı 
müşteri temsilcilerini ödüllendirdi. 
Kalite dinlemeleri sonucunda en iyi 
çağrıları yapan müşteri temsilcisinin 
evine Çiçek Sepeti’nden lezzetli ve 
renkli hediyeler gönderildi.

Temizliği Tepe Servis’e emanet 
işletmelerin içi rahat. Temizlediğimiz 
yerlerin öncesi ve sonrası görüntüleri 

farkımızı ortaya koydu.

Temizlik hizmetinde 
fark yaratmaya 

devam ettik

HABER
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Mersin Şehir Hastanesi’nde görevli personelimiz Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
başlattığı 11 Milyon Fidan Geleceğe Nefes projesine destek verdi. Hastanenin 
çevresinde fidan dikimi gerçekleştiren personelimiz “Geleceğe Nefes” oldu. 
Geleceğe Nefes kampanyası 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de başladı ve 81 ilde fidan 
dikimi gerçekleştirildi. Hedef 11 milyon fidan idi. 

11 Milyon Fidan kampanyasına destek

Temiz Çevre sosyal sorumluluk projemiz kapsamında 
toplum sağlığını ücretsiz projelerimizle desteklemeye devam 
ediyoruz. 2020 yılının Şeker Bayramı’nda büyüklerimize 
bayram hediyesi olarak hijyen sunduk ve Abidin Yılmaz 
Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Müdürlüğü’nde 
dezenfektan etkili temizlik uyguladık. Tüm tesis, uzman 
ekiplerimiz tarafından titizlikle temizlendi.

Sektördeki en genç %100 
Türk sermayeli yemek kartı 
olan Tepe Servis Card ile 
kullanıcılarımıza birbirinden 
değerli avantajlar sunmaya 
devam ediyoruz. Tepe Servis 
Card sahipleri, Ankara 
Esenboğa Havalimanı’na 
1 dakika uzaklıkta, 6.000 
m² açık alana sahip Park 
And Fly’da %10 indirime 
sahip oldular. 700 araçlık 
otopark kapasitesine sahip 
Park and Fly’da araçlar 
güvenle beklerken otoparkın 
sunduğu ücretsiz shuttle ile 
araç sahipleri havaalanına 
rahatça ulaştılar. 
Ayrıca Tepe Servis Card 
sahipleri, Yolcu 360’tan 
%50 indirimle araba 
kiralayabildiler. 

Tepe Servis Card’ın 
özel indirimleri yıl 
boyunca devam etti 

Büyüklere bayram hediyemiz hijyen oldu

TEPESKOP
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Tepe Servis Çağrı Merkezimiz 
çalışanların memnuniyetini 

artırmak için 2010 yılından bu 
yana Haklı Çalışan Hattı hizmeti 
sunuyor. Haklı Çalışan Hattı, 
Türkiye’nin 81 ilinde görev yapan 
çalışanların, dilediği an, konusu 
ne olursa olsun, yaşadığı sorunu, 
problemi ya da geri bildirimleri 
telefon ile aktarabileceği bir hat. 

Bu hizmet kapsamında üst 
yönetime yapılan objektif 
raporlamalar sonucunda, 

Haklı 
Çalışan 

Hattı
tüm iş 

verenlere 
örnek oluyor

çalışanın sorunları, talepleri, 
önerileri vb. tüm konular titizlikle 
incelenerek analiz ediliyor. 
Bu analizler sonucunda etkin 
aksiyonlar alınarak çalışan 
memnuniyeti adına gerekli 
adımların atılması hedefleniyor.

Çalışanlar seslerini bu 
hatla duyuruyor 
Çalışanlar diledikleri zaman 
Haklı Çalışan Hattı aracılığı ile 
tüm sorunlarını, taleplerini, 
önerilerini, ister isimlerini vererek 
isterlerse isim açıklamadan 
anonim bir şekilde iletebiliyorlar. 
Bu hatta gelen geri bildirimler 
direkt olarak üst yönetim ile 
paylaşılıyor, böylece çalışanlar 
seslerini her an duyurabiliyor ve 
sorular çözümsüz ya da cevapsız 
kalmıyor. Çalışanlar karşılarında 
her daim bir muhatap 
bulabiliyorlar.

Tepe Servis Çağrı Merkezi’nde 
Haklı Çalışan Hattı’nda görevli 
personele başta konuşma kalitesi 

olmak üzere, empatik dinleme 
ve yaklaşım sergileme, stres 
yönetimi, zor kişilerle diyalog 
kurabilme, analitik ve çözüm 
odaklı bakış açısı gibi birçok 
eğitim veriliyor. 

Hizmetten yararlanan 
şirketler memnun 
Bu hizmetten yararlanan şirketler 
faydalarını görerek olumlu geri 
bildirimlerde bulunuyor. Özellikle 
sahada çalışan ve üst yönetimden 
uzak olan personelin sorunlarını 
bu kanal aracılığı ile duyduklarını, 
sorunların farkında olarak 
daha etkili ve kalıcı çözümler 
bulduklarını iletiyorlar. Ayrıca 
bu sayede şirkete olan güven ve 
aidiyetin yükseldiğini, verimliliğin 
arttığını ve çalışanların mutlu 
olması ile müşterilerinin de mutlu 
olduklarını ifade ediyorlar.

HABER

Çalışma alanlarının salgın dönemi risklerini 
en aza indirecek uygulamalarla birlikte iş 
devamlılığını sağlayacak uzaktan ve esnek 
çalışma sistemlerini devreye aldığımızı 
biliyor muydunuz?



TEPE SERVİS ve YÖNETİM 43

Tepe Çağrı Merkezimiz, pandemi döneminde hizmet 
verdiği kurumsal şirketler için hastalığa yakalanan 
ya da hastalık riski taşıyan çalışanların aranması gibi 
sosyal aramalar da gerçekleştirdi. Tepe Çağrı Merkezi 
Direktörü Nuran Şahin, bugüne kadar temel işleri olan 
gelen çağrıların cevaplanması, aramaların yapılması, 
sosyal medya yönetimi ve webchat gibi faaliyetlerine 
bu dönemde yeni işlerin de eklendiğini söyledi. Şahin, 
“Pandemi döneminde Tepe Çağrı Merkezi olarak hizmet 
verdiğimiz şirketlerimizin, Türkiye genelinde hastalığa 
yakalanan, hastalık riski taşıyan çalışanları oldu. Bu 
çalışanların aranması, sağlık durumlarının sorulması 
ve kuralların tekrar hatırlatılması gibi daha çok sosyal 
anlamda aramalar gerçekleştirdik” diye konuştu.

Nuran Şahin
Tepe Çağrı Merkezi Direktörü

Tepe Çağrı Merkezimiz, 
pandemi döneminde hizmet 
verdiği kurumsal şirketler 
için hastalığa yakalanan 
ya da hastalık riski taşıyan 
çalışanların aranması 
gibi sosyal aramalar da 
gerçekleştirdi. Tepe Çağrı 
Merkezi Direktörü Nuran 
Şahin, bugüne kadar temel 
işleri olan gelen çağrıların 
cevaplanması, aramaların 
yapılması, sosyal medya 
yönetimi ve webchat gibi 
faaliyetlerine bu dönemde 
yeni işlerin de eklendiğini 
söyledi. Şahin, “Pandemi 
döneminde Tepe Çağrı 
Merkezi olarak hizmet 
verdiğimiz şirketlerimizin, 
Türkiye genelinde hastalığa 
yakalanan, hastalık riski 
taşıyan çalışanları oldu. Bu 
çalışanların aranması, sağlık 
durumlarının sorulması ve 
kuralların tekrar hatırlatılması 
gibi daha çok sosyal anlamda 
aramalar gerçekleştirdik” 
diye konuştu.

“Firmalar ciddi 
sorunlar yaşadı”

Çağrı Merkezi’nden pandemi sürecinde 
anlamlı çalışma

TEPESKOP
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Mor Işık Yak hareketi 
Mor Işık Yak engelli farkındalık hareketini desteklemek üzere, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü'nde, Türkiye genelindeki tüm ofislerimizde mor objeler kullandık. Mor Işık Yak, 
Türkiye’de ulusal engelli farkındalığını arttırarak engellilerin eğitim, iş ve sosyal alanlarda 
güçlenmesine dikkat çekmek için tasarlanmış bir değişim hareketi. Bu anlamlı hareket, engelli 
sivil toplum örgütlerini, kamuyu, özel sektör temsilcilerini, gönüllüleri ve engelliler ile ailelerini 
her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda kolektif olarak bir 
araya getirmeyi hedefliyor. 

Eğitimler ve sunumlar
Engelli istihdamı stratejimiz doğrultusunda İnsan Kaynakları departmanımız TANAP 
destekli, Engelsizkariyer.com tarafından verilen “Engellilerle İletişim ve Başarılı Engelli Aday 
Seçme ve Yerleştirme Teknikleri” eğitimine katıldı.  Ankara’da toplamda 20 şirketin insan 
kaynakları uzmanının katıldığı eğitim 1 gün sürdü. Bu eğitimin ardından Tepe Çağrı Merkezi 
yöneticilerine de engellilerle doğru iletişim tekniklerini anlatan bir sunum yapıldı. 

Ayrıca yıl sonu 2019 Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı’na da bu konuyu taşıyarak 
farkındalığı artırma çalışmalarına devam ettik. Toplantıda yöneticilere “Türkiye’de Engelli 
İstihdamının Maddi ve Manevi Boyutları” ve “Şirketimizin Engelli İstihdamında İzlediği 
Stratejiler konulu iki sunum yapıldı. 

Engellilere 
karşı 

farkındalık 
yaratmak için 

çalışıyoruz

Tepe Servis olarak her zaman 
engelli istihdamına önem 

veriyor, çeşitli etkinliklerle 
engelli farkındalığını artırmayı 
amaçlıyoruz. 2020 yılında da 
etkinliklerimize devam ettik. 

Mor Işık Yak, Türkiye’de 
ulusal engelli farkındalığını 
arttırarak engellilerin 
eğitim, iş ve sosyal 
alanlarda güçlenmesine 
dikkat çekmek için 
tasarlanmış bir değişim 
hareketi.

HABER
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Kalifiye yöneticilerimizin sayısını 
artırmak için başlattığımız Yönetici 
Geliştirme Programımızın ilk 
dönemi başarıyla tamamlandı. 
8161 personel arasından belirlenen 
kriterlere uygun olan 68 personel 
ile başlayan Programımızda 
Genel Yetenek Sınavı, Ön Mülakat, 
Yapılandırılmış Mülakat, Direktör 
Kurulu Değerlendirmesi, Neo PR 
Kişilik Envanteri, E-Eğitim Süreçleri, 
Öfke ve Stres Yönetimi Testi, İş 
Süreçleri Testi, Kişisel Gelişim Testi 
aşamalarını tamamlayan 13 aday 
programı bitirdi. Programda sınıf 
içi eğitimler, Covid-19 pandemisi 
nedeniyle online olarak sürdürüldü. 

Yeni yöneticiler yetişiyoruz

IFMA Sağlık Konseyi’nin 
düzenlediği webinar’a 
katıldık
Genel Müdür Yardımcımız Evren Tüfekçioğlu, IFMA 
(Uluslararası Tesis Yöneticileri Derneği) Sağlık 
Konseyi’nin düzenlediği “Dünyanın Her Yerindeki 
Tesis Yöneticileri Covid-19’a Nasıl Tepki Verdi?” başlıklı 
webinara konuşmacı olarak katıldı. 22 Ekim’de online 
düzenlenen webinar’da Avrupa ve Orta Doğu’dan 
tesis yöneticilerinin Covid-19’a karşı aldığı önlemler 
değerlendirildi.

TEPESKOP
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Eğitim konuları zenginleştirildi
Eğitimlerimiz Tepe Kurumsal Hizmetler 
Grubu’nun eğitim platformu Tepe Akademi 
üzerinden veriliyor. Tepe Akademi’de 
Covid-19 döneminde sınıf eğitimleri %15 
seviyesine düşürülürken daha önceden 
verilen tüm mesleki ve kişisel gelişim 
eğitimleri online ortama taşındı. Toplamda 
758 e-eğitime sahip Tepe Akademi’de 
içeriğe Covid-19 ile ilgili konular da eklendi. 
En çok ihtiyaç duyduğumuz, Covid-19 ile 
yaşam, dijital iletişim, girişte kontrol, sağlık, 
güvenlik gibi eğitimler hazırlandı ve bu 
sürece adaptasyonumuzu kolaylaştıracak 
eğitimlerimiz ile maksimum verimlilik 
sağlandı.

Ailelere de eğitim verildi
2020 yılı içinde Tepe Akademi’de 8422 
çalışan, mesleki eğitimler yanında KVKK, bilgi 
güvenliği, Covid-19 ile ilgili uzaktan eğitimleri 
tamamladı. Öte yandan çalışanlarımızın 
ailelerini de unutmadık ve onlara da Tepe 
Akademi portalını açarak her zaman 
çalışanlarımızın yanınızda olduğu bir kez daha 
kanıtladık.

Webinar altyapısı hazır
Ayrıca pandemi döneminde webinar 
altyapımızı da tamamladık ve canlı 
eğitimlerimize de yakın zamanda 
başlayacağız. Bu canlı eğitimler kurum içi ve 
kurum dışı eğitmenler tarafından verilecek.

Çalışanlarımızın gelişimi sayesinde 
müşterilerimizin de memnuniyetini artıran 

Tepe Servis olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana çalışanlarımızı en 
değerli varlığımız olarak görüyoruz ve onların hem mutluluğu hem de 
mesleki ve kişisel gelişimlerini çok önemsiyoruz. Çalışanlarımızın gelişimi 
için yıllardır verdiğimiz eğitimleri Covid-19 döneminin yeni koşulları 
nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam ettiriyoruz.

HABER

Tepe Servis’in eğitim 
platformu Tepe Akademi, 
pandemide yepyeni 
sorumluluklar üstlendi
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Yayına başladığı ilk günden bugüne 
kadar 384.286 adet eğitim atayan 
Tepe Akademi, atanan eğitimlerde 
%73,84 oranında başarı elde etti.

Online “Bil Kazan” yarışmasıyla 
sektörel sınav soruları hazırlandı ve 
dereceye girenlere ödüller verildi.

Temel eğitimlerden başlayarak her 
türlü eğitimlere mobil erişim olanaklı 
hale getirildi. Mobil eğitim uygulaması 
ile izlenme rekoru kırıldı.

23 sesli kitap yayımlandı ve bunlar 
29.439 kez indirildi.

Tüm bunlar yanında sektöre özel 
hazırlanan 15 farklı içerik 13.781 kez 
izlendi ve bir rekor daha kırıldı.

Yayınlanan e-eğitimler 3.586 beğeni 
aldı. Alınan 2.105 yorumla yeni 
eğitimler üretilmeye devam edildi.
36 farklı içerik, 32.665 kez okunarak 
rekor kırıldı.

Ayrıca personellerin bordroları da 
Tepe Akademi’ye taşındı. Zaman 
damgalama özelliğine geçilerek 
bordro üretiminde dijital kanıt sistemi 
resmi olarak devreye sokuldu. Böylece 
sektörde bir ilke imza atıldı.

Tepe Akademi’de anket istekleri online 
olarak karşılanıyor ve katılımcılara 
katılım sertifikası veriliyor.

Tepe Akademi, e-eğitim alanında 
ilklere imza atarak sektör tarafından 
takip edilmeye devam ediyor.

Tepe Akademi’de kurduğumuz bu geniş 
kapsamlı eğitim sistemi, dışarıdan da takdir 
görüyor. Son olarak hizmet verdiğimiz 
Podium AVM’nin bağlı bulunduğu Kırıkkale 
Yahşihan Belediye Başkanlığı’ndan teşekkür 
belgesi almanın gururunu yaşadık. 

Tepe Akademi’den sorumlu Risk 
Eğitim Denetim İSG ve Hakediş Direktörü 
Savaş Aydın, “2016 yılından bu yana 
Tepe Akademi’de yoğun çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz 
eğitimlerle çalışanlarımızın gelişimini 
desteklerken onları motive etmeyi 
de hedefledik ve bunu başardığımızı 
memnuniyet oranlarımızdan görebiliyoruz. 
Yeni uygulamalarımızla sektörde pek çok 
ilki de gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarla 
hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin 
memnuniyetini sağlarken dış kurumlardan 
da takdir görmek bizi gururlandırıyor. Yeni 
projelerimizle başarılarımıza başarı katmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Tepe Akademi’nin başarıları
Tepe Akademi’de 2016 yılından bu yana sıkı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. 
İlk olarak 2016 yılının Mart ayında e-eğitim sistemine geçiş yapan 
Tepe Akademi’de bugüne kadar 471 eğitim hazırlanarak çalışanlarımızla 
buluşturuldu.

TEPESKOP
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Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutuyor ve kaliteli hizmet anlayışımızı ödün vermeden sürdürüyoruz. 
2020 yılında aldığımız teşekkürler bizi gururlandırmaya ve motive etmeye devam etti. 

2020 yılında da müşterilerimizi 
memnun etmeye devam ettik
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50 RAKAMLAR

Rakamlarla 
Tepe Servis

Kuruluş tarihimiz olan 2008’den 
bu yana  yurt çapında kurumsal 
müşterilerimizin “Entegre Tesis 
Yönetimi” çatısı altındaki tüm hizmet 
ihtiyaçlarına çözüm üreten yüzde  
100 Türk sermayeli tek yönetim şirketi 
konumunda bulunuyoruz. 81 ilde ve 
KKTC’de, 8 bin 633 çalışanımız,  
250 kurumsal müşterimizle sektörün 
lider şirketleri arasında yer alıyoruz. 
Kurumsal Temizlik başta olmak üzere, 
Tesis/Plaza/Site/AVM Yönetimi ve 
İşletmesi, Teknik Bakım ve Onarım 
Hizmetleri, Banka Şube Temizliği/
Off-site ATM Temizlik Hizmetleri, 
Dış Cephe ve İnşaat Temizliği, Şehir 
Hastaneleri Destek Hizmetlerini 
güçlü kadromuz ile tek adresten 
sağlıyoruz.  İhtiyaç duyulan tüm 
diğer hizmetleri de “Entegratör” 
kimliğimiz ile Bilkent Holding Hizmet 
Grubu Şirketleri aracılığıyla en uygun 
şekilde sunuyoruz. Bünyemizde 
faaliyet gösteren Tepe Çağrı Merkezi 
ise Adana, Ankara ve İstanbul’daki 
1.000 seat’lik çift-yedekli çağrı 
merkezlerinde sektörünün önde  
gelen kurumsal müşterilerine 7/24 
inbound-outbound hizmet sunuyor.

KALİTEDEN 
ÖDÜN VERMEZ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
ODAKLIDIR

TEKNOLOJİYİ 
TAKİP EDER

FAALİYETLERİNİ 
81 İLDE GÖSTERİR

% 100 
YERLİ ve MİLLİDİR

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE 
ÖNEM VERİR

FİNANSAL GÖSTERGELER

E-EĞİTİM ALAN PERSONEL

274

24364

EĞİTİM

EĞİTİM ALAN KİŞİ
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FORTUNE’UN  BELİRLEDİĞİ İLK 
500 ŞİRkET ARASINDAYIZ 

İlk 500 Şirket arasında

Ankara Şirketleri arasında

Çalışan Sayısı

İşletme Destek Hizmetleri

Türkiye’nin Yeni Şirketleri

Satışı En Çok Arttıran Şirketler

385.
54.

39.

8.

36.

44.

sıradayız
56.

kadın 
Çalışan Dostu 

şirketler arasında 

kadın 
Yönetici Dostu 

şirketler arasında 

sıradayız
23.

Ka
yn

ak
: C

ap
ita

l

kADıN DOSTu BİR ŞİRkETİz

HİZMET RAKAMLARIMIZ OFF-SITE ATM TEMİZLİĞİ

128.00081

250

8386

TOPLAM 11 BANKA VE 128 BİN ADET OFF-SITE ATM 
TEMİZLİĞİ İLE SEKTÖR LİDERİ

İLDE ve KKTC’de

KURUMSAL MÜŞTERİ

ÇALIŞAN

YÖNETTİĞİMİZ ENERJİ GÜCÜ
(TEKNİK HİZMETLER)

PERSONELKOLTUK KAPASİTESİOPERASYON ALANI

320,202 Kva

4 İL 4 LOKASYON

1000+1.4007.000 m2

PERSONEL

DIŞ KAYNAK ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİŞEHİR ve LOKASYON

2,044

31 KURUMSAL MÜŞTERİ

PROJE (TÜRKİYE GENELİ)

68

PROJELERİMİZİN  
BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI

6,121

2020 YÖNETİLEN BRÜT M2

6,510,344 m2

ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ

ÇAĞRı MERkEzİ

TEPESKOP



•	Genel Müdür Canan Çakmakcı göreve 
başladı.

•	 İnsan Kaynakları ekibi Kariyer.net’in  
“İnsana Saygı Ödülü”nü aldı. 

•	Tepe Çağrı Merkezi, 
10.000 m2’lik yeni 
tesisi Bilkent Center 
lokasyonuna taşındı, çift 
yedekli olarak hizmet 
vermeye başladı. 

•	 İlk büyük hastane müşterisi:  
Bezmialem Vakıf Üniversitesi  
Hastanesi

GEÇMİşTEN BUGÜNE

GEÇMİŞTEN BUGÜNE TEPE SERVİS VE YÖNETİM

•	Tepe Servis ve Yönetim kuruldu. 
Tepe Servis’in ilk müşterisi 
Bilkent CYBERPARK idi.

•	 İlk Genel Müdür Levent Güler oldu.

•	 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 
belgelendirildi.

•	TSE tarafından  
Hizmet Yeterlilik Belgesi  
alındı.

•	 15. Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü alındı.

•	 ISO 18001 İSG Yönetim Sistemi Standardı 
belgelendirildi.

•	 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Standardı belgelendirildi.

•	 ISO 15838 Müşteri İletişim Merkezi Standardı 
belgelendirildi.

•	Yeni müşteriler: Yapı Kredi Bankası, Akbank 

•	Şirket içinde Bankalar Direktörlüğü kuruldu.

•	Yeni müşteri: Odeabank

KURULUŞ

2016  

20092008

20152014
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•	Teknik Hizmetler (P1), hizmet portföyüne 
eklendi.

•	Kamu Özel İşbirliği Projeleri (KÖİ)  
Genel Müdür Yardımcılığı kuruldu. 

•	Özgün yazılım On-time Yozgat Şehir 
Hastaneleri SLA takibinde hizmet 
vermeye başladı.

•	5. Ankara İstihdam Günleri  
Kadın İstihdamına Destek 
Ödülü alındı.

•	2. Kariyer Zirvesi  
İstihdama Katkı Ödülü  
alındı.

•	Kurumsal e-dergi yayın 
hayatına başladı.

•	 İstanbul Merkez ofisleri Royal Plaza’da 
8000 m2’lik yeni binasına taşındı.

•	Türkiye’de açılan ilk 3 Şehir Hastanesi’de 
Entegre Tesis Yönetimi Hizmeti verilmeye 
başlandı böylece Tepe Servis, bu alnda 
“Market Builder” oldu. 

•	 13 Ocak 2017’de 530 yataklı Yozgat  
Şehir Hastanesi resmi açılışı gerçekleşti. 

•	 3 Şubat 2017’de 1300 yataklı Mersin  
Şehir Hastanesi resmi açılışı gerçekleşti. 

•	 20 Mart 2017’de 850 yataklı Isparta Şehir 
Hastanesi resmi açılışı gerçekleşti. 

•	Tepe Çağrı Merkezi  
kuruldu.

•	Çağrı Merkezi Tepe Prime 
lokasyonuna taşındı.

•	Yeni müşteriler: Carousel 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 
İDO ve Mersin Uluslararası 
Limanı.

•	Tepe Çağrı Merkezi’nin  
yeni müşterileri:  
EnerjiSA ve Multinet.

•	Tepe Çağrı Merkezi, ISO 10002 
Müşteri Şikayetleri Yönetim 
Sistemi Standardı belgesine 
hak kazandı.

•	 İlk off-site ATM temizliği ve 
çoklu şube müşterisi:  
Türkiye Katılım Finans Bankası 

2010 2011 2012 2013

2017

•	Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde hizmet 
verilen Enerjisa “Yılın Müşteri Hizmetleri 
Departmanı” kategorisinde Bronz 
Madalya aldı. 

•	Kurucu üyeleri arasında Tepe Servis’in 
de yer aldığı Tesis Yönetim Derneği 
(TRFMA) faaliyetlerine başladı. 

•	Yeni müşteri: Bosch 

•	Yeni off-site ATM temizlik müşterisi:  
Ziraat Bankası 

•	Ziraat Bankası ile birlikte hizmet verilen 
silim sayısı 81 il ve Kıbrıs’ta aylık 
20.000’e çıktı. 
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oldu. Aktif devir hızıyla listenin 47’inci 
sırasına yerleşen, işletme destek 
hizmetleri kategorisinde 9’uncu sırada 
yer alan Tepe Servis, Ankara merkezli 
şirketler arasında yapılan sıralamada 
ise 62’nciliği elde etti.  

•	Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu, 
Tepe Prime İş ve Yaşam Merkezi’nden 
Bilkent Center’daki 8000 m2’lik yeni 
ofisine taşındı.

•	Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü tarafından “En Çok Engelli 
İstihdamı Sağlayan Firma” Ödülü 
verildi.

•	Şehir hastaneleri mesleki eğitimleri 
başlatıldı. ATO ve İŞKUR ile bin 
kişiye iş olanağı sağlayan istihdam 
protokolü imzalandı.

•	 İŞKUR Ankara İstihdam Fuarı ve 
Kariyer Günleri’nde “En Genç ve En 
Fazla Üniversite Mezunu İstihdamı 
Sağlayan Firma” Ödülü verildi.

•	Tepe Servis, Capital Dergisi Kadın 
Dostu Şirketler listesinde Kadın 
Yönetici Dostu Şirketler arasında 

•	Yeni off-site ATM temizlik müşterisi: 
Türkiye İş Bankası. 

•	 İş Bankası ile birlikte hizmet verilen 
silim sayısında sektör liderliği elde 
edildi. 

•	Özgün ATM silim takip yazılımı  
On-time hizmete başladı.

•	Yeni banka müşterisi:  
Araptürk Bankası. 

•	Tepe Servis Fortune 500 listesine 
490’ıncı sıradan girdi. 

•	Öz kaynak karlılığında 18’inci, 
faiz ve vergi öncesi kârını en çok 
artıran şirketler sırlamasında 21’inci, 
satışlarını en çok artıran şirketler 
arasında 29’uncu, çalışan sayısı 
sıralamasında 33’üncü büyük firma 

GEÇMİşTEN BUGÜNE

GEÇMİŞTEN BUGÜNE TEPE SERVİS VE YÖNETİM

2018

FORTUNE

83’üncü, Kadın Çalışan Dostu 
Şirketler arasında 21’inci sırada yer 
aldı. 

•	 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 
ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi 
Standartları kapsamında KÖİ Projeleri 
de belgelendirildi.

•	Hizmet verilen AVM sayısı 30’u, 
banka sayısı 15’i aştı

•	Eklenen Satış Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcılığı ile Genel Müdür 
Yardımcısı sayısı 5’e, Direktör sayısı 
13’e yükseldi.

• 10. kuruluş yıldönümü, 
müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar ile 
birlikte kutlandı. 
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•	Off-site ATM temizliği hizmetinde sektör 
liderliği tescillendi. Toplam silim sayısı 
pandemi etkisi ile 50.000 silim/ay’ı aştı. 

•	Tepe Servis, Fortune 500 
sıralamasında 385’inci sıraya 
yükseldi. Çalışan sayısı 
sıralamasında 39’uncu, 
satışlarını en çok artıran 
şirketler arasında 44’üncü, 
Ankara merkezli şirketler arasında yapılan 
sıralamada ise 54. sırada yer aldı.

•	 ISO 18295 Müşteri İletişim Merkezi Standardı 
sağlandı.

•	Pandemi dönemine özel Dezenfeksiyon 
Hizmeti, portföye eklendi, 100’e yakın 
müşteriye dezenfeksiyon hizmeti verildi. 

•	SMETA Sosyal Uygunluk denetimi yüksek 
puan alınarak başarı ile sonuçlandı.

•	SAP geçişi sağlandı.

•	Covid-19 döneminde şirketin hizmet yeterliliği   
Güvenli Hizmet Belgesi ile belgelendirildi.

•	Capital Dergisi’nin “Kadın Dostu 
Şirketler” araştırmasında ilk 100 
şirket arasında; kadın yönetici 
kategorisinde 35’inci, kadın çalışan 
sayısıyla 23’üncü, kadın çalışan 
oranı ile 15’İnci sırada yer alındı.

•	Şirketin toplam çalışan sayısı 
9000’e, müşteri sayısı 600’e, 
toplam cirosu 710 milyon TL’ye 
yaklaştı. 

•	Koçzer tarafından Müşteri 
Memnuniyeti Ödülü’ne layık 
görüldü.

•	 ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim 
Sistemi Standardı belgelendirildi.

•	 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Standardı belgelendirildi.

•	 ISO 45001 Çevre Yönetim Sistemi 
Standardı belgelendirildi.

•	Yeni Şehir Hastanesi Avrupa’nın en 
büyük, dünyanın ise tüm birimleri 
tek seferde inşa edilen  
3. büyük hastanesi olan 3500 
yataklı Ankara Bilkent Şehir 
Hastanesi’nde 1700 çalışan ile 
hizmet verilmeye başlandı.  

•	Yeni şube ve off-site ATM  
temizlik müşterisi:  
Akbank ve Alternatifbank. 

•	Hizmet verilen toplam şube sayısı 
4000’e yaklaştı.

•	Tepe Servis Türkiye Marka 
Ödülleri’nde Yılın Tesis Yönetim 
Markası ödülünü aldı.

2019 2020
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Tepe Servis’in Merceğinden Bir Yıl!

2020 yılı bize 
“birlikte” hareket 

ettiğimiz müddetçe 
her tür zorluğu 

aşabileceğimizin bir 
kanıtını sundu. 

Daha güzel 
günlerde, daha güzel 

çalışmalara yine 
birlikte imza atmak 

dileğiyle….

tepeservis.com.tr




