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TEPE

CARD
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Tek çatı altında profesyonel çözümler
Bilkent Holding çatısı altındaki Tepe Kurumsal Çözümler Grubu, her sektörden kurumsal şirketin
işletme süreçlerinde ihtiyaç duyduğu destek hizmetlerini, tek çatı altında, en iyi şekilde vermek
amacıyla kurulmuştur. Grup şirketleri uzun yıllara dayanan kurumsal bilgi birikimleriyle, kurumsal
temizlik ve tesis yönetimi, fiziki ve elektronik güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, toplu yemek, çağrı
merkezi hizmetleri, akıllı kart, profesyonel temizlik ürünleri ve sigorta çözümleri konularındaki
tecrübelerini kaliteden ödün vermeden sürdürülebilir bir şekilde sunaktadır.

R S O

H İ Z M E T L E R İ

F İ Z İ K İ

G Ü V E N L İ K

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ

tepesavunma

TEPE SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ A.Ş.
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TEPE SAVUNMA VE GÜVENLIK SİSTEMLERİ SANAYİ A.Ş.

TEPE DEFENSE AND SECURIT Y SYS. IND. INC.

1993 yılında Bilkent Holding’e bağlı şirketlerin güvenliğini
sağlamak üzere faaliyete başlayan Tepe Savunma ve Güvenlik
A.Ş., 1 binin üzerinde personeliyle binden fazla markaya
hizmet vermektedir. Müşterileri arasında; Akbank, ING Bank,
Ziraat Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Arçelik, HSBC,
OMV Petrol Ofisi, İDO, Migros, Aygaz, Ford Otomotiv, Mersin
Uluslararası Liman İşletmeleri, TOFAŞ, Türk Ekonomi Bankası,
Doğuş Oto, Odeabank, Philip Morris, Aras Kargo, MP Gayrimenkul,
Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri, Türk Traktör ve Ziraat
Makineleri, US Grup Lojistik Taşımacılık, Tepe Emlak Yatırım,
Panora İşletmecilik, Yatırım İşletmecilik, Metrosite İnşaat
Müşavirlik gibi Türkiye’nin kendi sektörlerinde lider kuruluşları
yer almaktadır.

Tepe Defense and Security Inc. which was established in 1993
to provide security for Bilkent Holding’s subsidiaries is now
providing services to more than one thousand brands with its
approximately 1 .000 personnel. Its customers include leading
Turkish companies in their own sectors such as Akbank, ING
Bank, Ziraat Bankası, Türkiye Finans Participation Bank, Arçelik,
HSBC, OMV Petrol Ofisi, İDO, Migros, Aygaz, Ford Otomotiv,
Mersin International Port, TOFAŞ, TEB, Doğuş Auto, Odeabank,
Philip Morris, Aras Kargo, MP Gayrimenkul, Türk Traktör ve
Ziraat Makineleri, US Grup Logistics, Tepe Emlak Yatırım, Panora
İşletmecilik, Yatırım İşletmecilik, Metrosite İnşaat Müşavirlik.

Genel Müdürlüğü Ankara’da bulunan Tepe Savunma ve
Güvenlik’in, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana illerinde bölge
müdürlükleri; Bursa, İzmit, Eskişehir, Samsun, Diyarbakır ve
Trabzon illerinde ise bölge temsilcilikleri bulunmaktadır.

Tepe Defense and Security whose headquarters is located
in Ankara has also regional headquarters in İstanbul, İzmir,
Antalya and Adana as well as regional representatives in Bursa,
İzmit, Eskişehir, Samsun, Diyarbakır and Trabzon.

TEPE SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ A.Ş.
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7/24 DENETLENEN PROJELER
Proje denetimlerine önem veren Tepe Savunma ve Güvenlik,
geliştirmiş olduğu Tepe Süreç Yönetim Sistemi sayesinde
konuyla ilgili raporlamalarını online olarak müşterilerinin
bilgisine sunmaktadır.
Bağımsız bir dış denetim şirketinin görevlendirdiği teftiş
uzmanları tarafından denetlenen şirketimiz ayrıca yurt
çapındaki projelerinde düzenli olarak denetleme ekibi ile gece
denetimleri gerçekleştirmekte ve denetim sonuçlarını şeffaf bir
şekilde müşteriyle paylaşmaktadır.

PROJECTS MONITORED FOR 24/7
Tepe Defense and Security pays special attention to project
monitoring. With the help of Tepe Process Management
System developed by it, the reports related to the matters in
question are presented to its customers online.
Our company which is audited by auditors of an external
independent audit company also carries out night-time audits
for its country-wide projects with its inspection team and
share the results with its customers in a transparent way.

TEPE DEFENSE AND SECURITY SYS. IND. INC.
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ETKİNGÜVENLİKDANIŞMANI

ACTIVE SECURIT Y CONSULTANT

Tepe Savunma ve Güvenlik, mimari projelendirme safhasında
hem fiziki hem de elektronik güvenlik ile ilgili planlamaların
yapılması ve mimari çizimlerin bu doğrultuda yönlendirilmesi
konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede;
CCTV sistemi, access control sistemi, acil kaçış kapıları kontrol
sistemi, yol kapama ve bariyer sistemleri, X-Ray dedektörleri,
metal kontrol dedektörü planlanması ve çevre güvenlik sistemi
planlaması gerçekleştirilmektedir.

During architectural project design, Tepe Defense and Security
offers consultancy services for physical and electronic security
planning and making architectural drawings accordingly.
In this context; plannings of CCTV system, access control
system, emergency exit doorway systems, road block and
barrier systems, X-Ray detectors, metal control detectors and
environment security system plannings are carried out.

RSO HİZMETLERİ (RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION)

RSO SERVICES (RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION)

Tepe Savunma ve Güvenlik, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi
Güvenlik (ISPS) Kodu’nun, Türk bayraklı gemilerde ve liman
tesislerinde etkin olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla RSO
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Tepe Defense and Security provides RSO and consultancy
services to ensure that International Ship and Port Facility
Security (ISPS) Code is effectively applied in Turkish registered
ships and port facilities.

Alanında sektör lideri olan Tepe Savunma ve Güvenlik, bugüne
kadar 100 liman tesisinin güvenlik değerlendirmesi ve güvenlik
planının hazırlanmasında görev yapmış, 94 gemiye Uluslararası
Gemi Güvenlik Belgesi vermiştir. liman tesisine ise danışmanlık
sözleşmesi kapsamında hizmet vermektedir.

To this day, Tepe Defense and Security as a leading name in
its sector have rendered services in the preparation of security
plans and security assessments of 100 port facility and have
granted International Ship Security Certificate to 94 ships. It
is also providing the service within the scope of consultancy
agreement to port facilities.

TEPE SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ A.Ş.
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ETKİN GÜVENLİK EĞİTİMİ

ACTIVE SECURITY TRAINING

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel
güvenlik görevlisi olmak için alınması gereken silahlı ve silahsız
kurslar ile meslekte beş yılını dolduranların almaları zorunlu
kılınan yenileme eğitimleri, özel güvenlik eğitim kurumları
tarafından verilmektedir.

Pursuant to Private Security Services Act no. 5118, armed
and unarmed trainings which is required to be completed to
become private security officer as well as compulsory renewal
trainings which is required to be completed after 5 years in
service are provided by private security training institutions.

TEPE AKADEMİ

TEPE ACADEMY

Tepe Savunma’nın kendi bünyesinde eğitim vermek için kurduğu
Tepe Akademi e-learning portalı ile sektöre büyük bir yenilik
kazandırmıştır. Çalışan personelin fiili eğitim haricinde uzaktan
da eğitim almasını sağlayan e-learning portalı kapsamında, 235
katalog eğitiminin yanı sıra tamamı Tepe Akademi tarafından
hazırlanan 78 mesleki eğitim bulunmaktadır.

With its e-learning portal, Tepe Academy which was founded
under Tepe Defense to provide training has introduced a
groundbreaking innovation to the sector. Within the scope of
e-learning portal which enables working personnel to receive
distant training apart from the actual training, there are 235
catalog training as well as 78 occupational training prepared
by Tepe Academy itself.

Belgeler:
•

İçişleri Bakanlığı’nca verilmiş Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet
İzin Belgesi

•

Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi

•

ISO 9001 Kalite Belgesi

•

Limanlara ve Gemilere Yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu
(RSO) Yetki Belgesi

•

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeleri

•

Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi

•

OHSAS 18001

Certificates:
•

Private Security Company Authorization Certificate
granted by Ministry of

•

Internal Affairs

•

Private Security Training Institution Authorization
Certificate

•

ISO 9001 Quality Certificate

•

Recognized Security Organization on Ships and Ports
(RSO) Authorization

•

Certificate

•

Service Place Competence Certificates

•

Alarm Centre Establishment and Monitoring Permit
Certificate

•

OHSAS 18001

TEPE SERVİS VE YÖNETİM A.Ş.
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TEPE SERVİS VE YÖNETİM A.Ş.

Tepe Servis ve Yönetim A.Ş., her türlü tesisin
hizmet ihtiyacına “tek elden” çözümler
üretmekte, yaşam alanlarının doğru
yöntemlerle yönetilmesini sağlamaktadır.
Şirket operasyonel süreçlerinde, gerçek
zamanlı özgün iş takip sistemini ve
çağrı merkezini devreye sokarak destek
hizmetlerinde fark yaratmaktadır.
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Tepe Service and Management Inc., provides
corporate support services including cleaning
and facility management for facilities, business
centers, department stores, banks, housing estates
and various other enterprises committed to a
professional management principle.

Tepe Service provides all services covered by the concept
“Integrated Facility
Tepe Servis;
Ana Hizmetler
•

Entegre Tesis Yöntimi

•

Kurumsal Temizlik

•

Özel Entegre projeer

•

Çağrı Merkezi Hizmeti

gibi “Entegre Tesis Yönetimi” kavramının kapsadığı tüm
hizmetleri “Tepe” kalitesiyle ve azami müşteri memnuniyeti
odaklı bakış açısıyla sunmaktadır.
Tepe Servis, tüm bu hizmetlere ilaveten tamamen kendi
bünyesinde hizmet verdiği;
•

Çağrı Merkezi ile de müşterilerinin her ihtiyacına “tek
çatı altında” hizmet verebilmektedir.

Tepe Servis, 2008 yılından bugüne kadar geçen sürede;
9.000’e yakın personel sayısı, 81 ilde ve KKTC’de 1.700
noktada hizmet sunduğu, 200’e yakın kurumsal müşterisi
ile kısa sürede sektörün “en büyükleri” arasına girmeyi
başarmıştır. Müşteri memnuniyetini ve kurumsal itibarını
her yıl düzenli olarak ölçtüren Tepe Servis, idari süreçlerini
web üzerinden takip etmektedir. Tepe Servis, çalışanlarına
düzenli olarak saha ve sınıf eğitimleri verilmesini
sağlamakla birlikte web üzerinden online eğitim almalarına
olanak sağlayacak imkanlar sunmaktadır.

•

Management” such as;

•

Professional Cleaning (Offices, Department Stores, Banks,
Business Centers

•

etc.) Information/Reception

•

Housekeeping

•

Patient Room Support, Accompaniment, Patient Guidance

•

Garden Maintenance

•

Technical Maintenance/Operation

•

Housing Estate Management

•

Activities/Administration Service

with a view to ensure maximum customer satisfaction with the
high quality of
“Tepe”.
In addition to all the above services, Tepe Service provides
services to meet all the needs of its customers “under a single
roof” through its Call Center each acting within the body of
Tepe. In the time since 2008, Tepe Service has proven itself as
one of the “majors” of the industry in a short period with over
.000 personnel members, 1.700 service points in 81 provinces
and about 200 corporate clients.
Having its customer satisfaction and corporate reputation
measured regularly every year, Tepe Service follows its
administrative processes over the web. Tepe Service provides its
personnel with the opportunity to receive on-site and classroom
training on a regular basis as well as online training on the web.

TEPE SERVİS VE YÖNETİM A.Ş.
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ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ KAPSAMINDAKİ
BAŞLICA HİZMETLERİMİZ

MAIN SERVICES WITHIN SCOPE OF INTEGRATED
FACILITY MANAGEMENT

SİTE/TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ

HOUSING ESTATE/FACILITY MANAGEMENT

Tepe Servis, sürdürülebilirlik ve verimliliğini artırmak
isteyen işletmelere; maliyetleri düşürmek, performansı
artırmak ve bunlara bağlı sorunları ortadan kaldırmak için
uzman ekiplerden oluşan kadrosuyla destek vermektedir.

Tepe Service is committed to businesses that want to improve
their sustainability and productivity; with its personnel consisting
of specialized teams to reduce costs, improve performance and
eliminate problems associated with them.

•

Site / Tesis Idari Yönetim Hizmetleri

Housing Estate/Facility Management services include;

•

Yıllık Isletme Bütçelerinin Hazırlanması Aidat Toplama
ve Takip Hizmetleri

•

Housing Estate/Facility Management Services

•

Genel Hukuki Isler Yönetimi

•

Preparation of Annual Operational Budgets Collection and
Follow Up

•

Kiralama Yönetimi

•

Services for Subscription Fees

•

Alt Yükleyiciler ile Sözlesme Yönetimi

•

General Legal Affairs Management

•

Ofis Destek Hizmetleri

•

Leasing Management

•

Sosyal Hizmet Elemanı Tedariki

•

•

Lojistik Hizmet Elemanı Tedariki

Contract Management with Subcontractors Office Support
Services

•

Resepsiyon Hizmetleri

•

Social Services Personnel Recruitment

•

Bahçe Bakım Hizmetleri
yer almaktadır

•

Logistics
Services

•

Garden Maintenance Services.

KURUMSAL TEMİZLİK HİZMETLERİ
Tepe Servis tarafından Entegre Tesis Yönetimi hizmetleri
ile birlikte veya ayrı olarak sunulan temizlik hizmetleri,
AVM’lerden sitelere kadar pek çok farklı kamusal
alanda gerçeklestirilmektedir. Tepe Servis ticarî imajın
gelistirilmesi, ofis ve ortak kullanım alanlarının görüntü
kalitesinin artırılması ve çalısanlara saglıklı bir çalısma
ortamı saglanmasını hedeflemektedir.
Sehir hastanelerinde sağlıklı, güvenli, estetik bir çevre
oluşturulması için hijyenin en üst düzeyde sağlanmasına
çalısan sirketimiz, nanoteknolojik antimikrobiyal ürünler
kullanmaktadır. Tepe Servis, zararlı kimyasallar içermeyen,
hastalıkların bulasma riskini en aza indiren bu ürünlerle
temizlik yapmaktadır.
Hizmetler arasında;
•

Bina / Ofis / Sube Temizligi

•

Cam Temizligi (Büyük is yerleri ve çok katlı plazalarda)
/ Dıs Cephe

•

Sert Zemin Temizligi

•

Insaat Sonrası Temizligi

•

Off-Site ATM Temizligi

•

Kâgıt, Cam, Plastik ve Metal Atıkların Tasfiyesi

yer almaktadır.

Services

Personnel

Recruitment

Reception

Cleaning services provided by Tepe Service with or without the
Integrated Facility Management services are carried out in many
different public areas from department stores to housing estates.
Tepe Service aims to improve the commercial image, enhance
the image quality of the office and common areas, and provide a
healthy working environment for the employees.
Working in order to establish a healthy, safe and aesthetic
environment in city hospitals, Tepe Service uses nanotechnological
antimicrobial products to ensure hygiene at the highest level.
Tepe Service, offers cleaning service with products that do not
contain harmful chemicals, minimizing the transmission of
diseases.
The services include:
•

Building/Office/Branch Cleaning

•

Window Cleaning (Large workplaces and multi-story plazas)/
Exterior

•

Hard Floor Cleaning

•

Post-Construction Cleaning

•

Off-Site ATM Cleaning

•

Paper, Glass, Plastic and Metal Waste Disposal.

TEPE SERVİS VE YÖNETİM A.Ş.
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Dijital Takip ve Raporlama Süreci

MOBIDI
Ekranı

/ Tamamlanacak
Görevler
Listesi

Banka Yönetim Binası, Şube ve Off-Site
ATM Temizliği
Tepe Servis,
bankaların destek hizmet ihtiyaçlarını
sahip olduğu teknolojilerle çağın gerektirdiği şekilde
karşılamaktadır. İş takip teknolojisi ile yönetimsel verimlilik
sağlayan şirket, sektör lideri olarak, Türkiye’nin 81 ilinde
ve Kıbrıs’ta istenen frekanslarda Off-Site ATM silimi ve
dezenfeksiyon hizmeti vermektedir.

Off-Site ATM Temizliği:
*Saha operasyonlarının gerçek zamanlı takibi. (Hangi
ATM en son ne zaman silindi, , bir sonraki silim tarihi,
gerçekleşme süreci)
*Çalışanlara atanan anlık veya programlı görevlerin
performans takibi ve istenen frekanslarda raporlanması.

Banka Destek:
*Yüksek katlı banka binalarında vinçle dış cephe temizliği
*Şubelerde daimi çay/temizlik personeli hizmeti
*Şube temizliği, cam tabela , gayrimenkul temizliği, halı/
koltuk/jaluzi temizliği, sert zemin cilalama temizlik
hizmetleri.

Yapılacak
Görev
Kaydı

Görev
Kaydı

BANK SERVICES
Tepe Service, provides services in various fields such as general
cleaning, backup personnel, extra general cleaning, ATM, window
and signboard cleaning, consultancy personnel to Yapı Kredi
Bank, Türkiye Finans, Odeabank, Aktifbank, TEB Ziraat Bank in 81
provinces and Cyprus.
Tepe Service, managing a traffic that requires 22.473 ATM
cleanups per month, follows the related planning and control work
with special software. With a specially developed application, the
ATM cleaning program is automatically transmitted to personnel
daily and monitored in real time. Reporting supported with
process-related visualizations are provided

TEPE SERVİS VE YÖNETİM A.Ş.
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ŞEHİR HASTANELERİ’NDE TEPE SERVİS
FARKI

TEPE SERVICE MAKES DIFFERENCE AT CIT Y
HOSPITALS

Ülkemizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren şehir
hastanelerinin ilk ve öncü hizmet sağlayıcılarından olan
Tepe Servis, şehir hastanelerinde sunduğun tüm hizmetleri
uluslararası standartlarda, çok yüksek hizmet kalite
puanlarıyla sağlamaktadır.

Tepe Service and Management Corporation is in three cities; in
city hospitals of Mersin, Isparta and Yozgat, opened under the
scope of Public Private Partnership offers non-medical general
support services (P2), in addition to these services in Isparta City
hospital, operates Building Support Services (P1)). Tepe Service
and Management Corporation has started to provide services in
recent history in the Ankara City Hospital, also in the world the
third largest city hospital with its units are built in one time and
which is the biggest hospital in the Europe.

ŞEHİR HASTANELERİNDE
SUNDUĞUMUZ HİZMETLER
•

Bina Bakımı

•

Temizlik

•

Hasta Yönlendirme, Refakat, Resepsiyon, Danışma
Hizmetleri

•

Atık Yönetimi

•

Çamaşır Hizmetleri

•

OUR SERVICES AT
CITY HOSPITALS
•

Building Maintenance

•

Cleaning

•

Patient Guidance, Accompaniment, Reception, Consultation
Services Waste Management

İlaçlama

•

Laundry Services

•

Otopark Hizmetleri

•

Disinfection

•

Yemek

•

Parking Services

•

Güvenlik

•

Catering

•

Çağrı Merkezi/Yardım Masası

•

Security

•

Call Center/Helpdesk

Tepe Servis, şehir hastaneleri hizmetlerinde, kendi
geliştirdiği bir yazılımla iş emri takibi yapmaktadır.

Tepe Service provides work order follow-up with a self-developed
software in city hospital services.

TEPE SERVİS VE YÖNETİM A.Ş.
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TEPE SERVİS ÇAĞRI MEKEZİ

TEPE SERVICE CALL CENTER

Tepe Servis, çift yedekli Çağrı Merkezi ile müşterilerinin her
ihtiyacına özel çözümler üretmektedir. Tepe Çağrı Merkezi
sadece Türkçe değil, İngilizce, Arapça, Fransızca ve Rusça
dillerinde de hizmet vermektedir.

Serving as part of Bilkent Holding, the Call Center offers added
value to customers with a solution-oriented approach for their
needs with its 100% Turkish domestic capital and experienced
personnel.

•

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası,

•

ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi,

Tepe Call Center, providing service in European standards with
EN15838 Customer Communication Centers Service Certificate,
is a member of Call Centers Association and has the following
certificates;

•

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
Sistemi,

•

•

ISO 10002 Müşteri İletişim Merkezleri Şikâyet
Yönetimi

ISO 27001 Information Security Management System
Certificate,

•

9001 Quality System Certificate,

belgelerine sahiptir ve Çağrı Merkezleri Derneği üyesidir.

•

AS 18001 Occupational Health and Safety Management
System,

•

10002 Customer Communication Centers Complaints
Management Certificate.

TEPE SERVİS VE YÖNETİM A.Ş.
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Neden Tepe Çağrı Merkezi

Why Tepe Call Center?

•

%100 yerli sermaye

•

100% domestic capital

•

Stratejik İş Ortaklığı

•

Strategic Partnership

•

5 Şehirde 6 Lokasyon

•

6 locations in 5 cities

•

Sürekli Denetim

•

Continuous Audit

•

10 bin m2 Operasyonel Alanı

•

10.000 m2 Operational Space

•

Deneyimli yönetim kadrosu

•

Experienced management personnel

•

Eğitime ve gelişime önem vermesi

•

Emphasis on training and development

•

Sosyal sorumluluk faaliyetleri

•

Social responsibility activities

•

Değerli marka portföyü

•

Strong references

•

Düşük turnover

•

Low turnover

•

Hızmı, esnek ve özenli hizmet

•

Fast, flexible and attentive service

ADONİS ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
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ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

2010 yılında kurulan Adonis Endüstriyel Temizlik Ürünleri
A.Ş., endüstriyel temizlik malzemeleri, kimyasal grubu,
kâğıt grubu, poşet grubu, sarf grubu ve ambalaj grubu
ürünleri satış ve satış sonrası hizmet alanında faaliyet
göstermektedir. Adonis, 2019 yılından itibaren Bilkent
Holding bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.
Adonis, kendi markalarıyla satışını gerçekleştirdiği deterjan
ve kağıt ürünlerinin yanı sıra sektörde itibarlı markalarla
yaptığı işbirlikleriyle geniş ürün yelpazesinde hizmet
vermektedir.
Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz Bölge Müdürlükleri ile
operasyonlarını yöneten Adonis, kısa bir süre içerisinde
Ege ve Karadeniz bölge müdürlüklerini de hayata geçirmeyi
planlamaktadır.
Tüm sektörlerin endüstriyel temizlik ihtiyaçları için ihtiyaca
yönelik hızlı çözümler sunabilen Adonis, ağırlıklı olarak;
hastaneler, oteller, okullar, perakende sektörü, üretim
tesisleri, fitness kulüpleri, site/tesis yönetimi, yiyecekiçecek sektöründe faaliyet gösteren firmalar için gelişen
ve değişen ihtiyaca yönelik fark yaratan temizlik ve hijyen
teknolojileriyle değer katmaya devam etmektedir.
Ürün seçimi ve tedarik sürecinde gösterdiği profesyonelliği,
ürün eğitimleri ve danışmanlık hizmetleriyle tamamlayarak
satış sonrası hizmetleriyle de müşterileri ile uzun soluklu ve
sürdürülebilir bir ticari ilişki kurmaya önem vermektedir.
Kalite yönetim sistemi gereklerinden ödün vermeden, “fark
yaratır, değer katar” mottosuyla hizmet sunan Adonis, en
yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti vaadiyle hizmet
vermektedir. Bu amaçla şeffaf bir yönetim anlayışını
benimseyen Adonis, dinamik ve yetkin kadrosuyla,
teknolojik yeniliklere duyarlı, kaynaklarını koruyarak ve
geliştirerek sektörün en başarılı ve en iyi şirketlerden birisi
olmayı hedeflemektedir.
Ulusal ve uluslararası mevzuata ve tüm teknik şartlara
uygun şekilde hareket eden Adonis, ticari faaliyetlerini
müşteri memnuniyetine odaklanarak yürütmektedir.

Founded in 2010, Adonis Endüstriyel Temizlik Ürünleri A.Ş.
operates in the field of sales and after-sales service of industrial
cleaning materials, chemicals, paper groups, consumables and
packaging products. Adonis has been operating as part of Bilkent
Holding since 2019. Adonis offers services in a wide range of
products with its collaborations with reputable brands in the
industry in addition to the detergents and paper products it sells
with its own brands.
Adonis manages its operations through Marmara, Central Anatolia
and Mediterranean Regional Offices and aims to open its Aegean
and Black Sea Regional Offices in a short time. With its capability
to offer fast solutions for the industrial cleaning needs of all
sectors, Adonis keeps adding value with its distinctive cleaning
and hygiene technologies intended for evolving and changing
needs for hospitals, schools, hotels, retail industry, production
facilities, fitness clubs and companies operating in the field of
site/facility management and catering industry.
It places importance to establishing a long-term and sustainable
business relationships with its customers by means of its aftersales services by supplementing the professionalism it shows in
the product selection and supply process with product trainings
and consultancy services.
Offering service with the motto of “makes difference, adds value”
without compromising the requirements of quality management
system, Adonis serves with the commitment of customer
satisfaction at the highest level. To that end, Adonis adopts
a transparent management approach and aims to become
one of the most successful and best companies in the sector,
with its dynamic and qualified staff, sensitive to technological
innovations by protecting and developing its resources.
Acting in compliance with national and international legislation
and all technical requirements, Adonis runs its commercial
operations with a focus on customer satisfaction.
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NEDEN ADONİS?

WHY ADONIS ?

Müşteri Odaklı Çözümler

Customer-Oriented Solutions

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz ediyoruz.

We analyze the needs of our customers accurately.

Tedarikçi Seçiminde Hassasiyet

Sensitivity in Supplier Selection

Tedarikçilerimizi seçerken kaliteyi ve etik değerleri ön
planda tutuyoruz.

We prioritize quality and ethical values when selecting our
suppliers.

Mevzuata Uyum

Compliance with Legislation

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun hizmet veriyoruz.

We provide services in accordance with national and
international regulations.

Doğru ve Zamanında Teslimat
Proje bazlı teslimat gerçekleştiriyoruz.
Hızlı ve Özgün Çözümler
Müşterilerimize özel çözümlerimizle maksimum
performans göstermeleri için çalışıyoruz.
Satış Sonrası Destek ve Hizmetler
Satış sonrası da düzenli takip ve eğitimlerimizle
müşterilerimizin yanındayız.

Accurate and On-time Delivery
We perform project-based delivery.
Fast and Original Solutions
We strive to ensure that our customers show maximum
performance with our special solutions.
After Sales Support and Services
We support our customers with regular follow-up and trainings
after sales.

TEPE

CARD

TEPE AKILLI KART
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TEPE AKILLI KART

TEPE SMART CARD

İşletmelerin çalışanlarına yemek ödemelerini istedikleri
zaman ve istedikleri limitlerde yükleme yapabilmelerine
imkânı veren Tepe Servis Card, tek fatura ile
muhasebeleştirme ve çeşitli maliyet avantajlarıyla yönetim
kolaylıkları sunan bir akıllı kart hizmetidir.

Tepe Smart Cardis a smart card service that allows the businesses
to enables their employees to pay for their meals at any time
and within any limits and offers management facilities such as
accounting with a single invoice and various cost benefits. Over
20.000 employees use Tepe Smart Cardin more than 35.000
sales points throughout the country

20.000’in üzerinde çalışan, yurt genelinde 35.000’den fazla
satış noktasında Tepe Akıllı Kartkullanmaktadır.
Bürokratik işlemler ve vergi yükü olmadan yemek ücretini
ödemek isteyen firmalar için pratik ve akıllı bir çözüm olan
Tepe Servis Card, bakiye yükleme, hesap ekstresi, kayıp/
çalıntı kart taleplerine hızlı çözümler yaratıyor.
Tepe Akıllı KartAvantajları

Creating funds for scholarship students at Bilkent University as
a Bilkent Holding company. Tepe Smart Cardstands out in the
sector as a 100% domestic Turkish firm.
Advantages of Tepe Smart Card

•

Restoranlardan marketlere yaygın kullanım ağı sağlar.

•

Mutfak ekipmani, mekân kullanımı
personelinden tasarruf sağlar.

•

Yemek israfının önüne geçer.

•

Çalışanlara yemek seçme özgürlüğü sunar.

•

Çalışan memnuniyetini olumlu etkiler.

•

Gezici personelin yemek için iş yerine gelme
zorunluluğunu ortadan kaldırır, zaman ve yakit kaybını
önler.

•

Hesabınızla ilgili online işlem yapabilmenizi, bakiye ve
harcama bilgilerini takip edebilmenizi sağlar.

TEPE AKILLI KART - AKARYAKIT

Tepe Servis Card, a pratical and smart solution for companies
that want to pay for food without bureaucratic procedures and
tax burdens, creates quick solutions to demands such as loading
credits, account extract, and loss/stolen card.

ve

mutfak

•

A wide network of use from restaurants to grocery stores.

•

Saves on kitchen equipment, space use and kitchen staff.

•

Prevents food waste.

•

Offers employees the freedom to choose what they want to
eat.

•

Positive effect on employee satisfaction.

•

• Mobile personnel are not need to come to work for the
meal, preventing loss of time and fuel.

•

It allows you to do online transactions with your account and
track your balance and spending information.

TEPE AKILLI KART

Tepe Servis Card; firmaların şirket araçları için akaryakıt
ihtiyacını elektronik sistemler aracılığı ile anlaşmalı olduğu
istasyon ağı güvencesi, tasarruflu kullanım ve tek faturada
kontrol imkanları sunmaktadır.
TEPE AKILLI KART GIFT CARD
Birçok noktada kullanılabilen hediye kartımız Tepe Servis
Gift Card, hem işverenler hem de çalışanlar için sağladığı
cazip fırsatlarla dikkat çekiyor. İşverenlere %39’a varan
vergi muafiyeti sağlayan Tepe Servis Gift Card, 14 farklı
kategoride 4282 anlaşmalı noktada (Boyner, Kiğılı, Beta,
Desa, Flo v.b.) kullanım imkânıyla çalışan memnuniyetinizi
bir üst seviyeye taşıyor.
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TEPE SMART CARD- FUEL
Tepe Smart Cardoffers opportunities of contracted station
network guarantee, saving and control with a single invoice
through electronic systems in order to meet fuel needs of
company vehicles.
ADVANTAGES OF TEPE SMART CARD

Tepe Servis Gift Cart Avantajları

Available for use in many locations, Tepe Servis Gift Card stants
out with attractive opportunities it offers for both employers and
employees. Tepe Servis Gift Card, which provides tax exemption
of up to 39% to employers, brings your employee satisfaction to
a higher level with the possibility to use 4282 contracted points
in 14 different categories (Boyner, Kiğılı, Beta, Desa, Flo etc.) in 14
different categories.

• Maliyot

Advantages of Tepe Servis Gift Card

• Operasyonel kolaylık

•

Cost

• Seçim Ozgürlüğü

•

Operational convenience

• Calışan Memnuniyeti

•

Freedom of choice

•

Employee satisfaction

TEPE AKILLI KART
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ŞEHİRLERE GÖRE ÜYE İŞYERLERİMİZ

CONTRACTED MERCHANTS BY CITIES

SADAKAT PROGRAMLARIMIZ

LOYALTY PROGRAMS

Özel sadakat programlarımız ile çalısanlarınızı ödüllendirebilir,
müsteri sadakatinizi artırabilir ve markanızın daha çok
tercih edilmesini saglayabilirsiniz.

With our exclusive loyalty programs, you can reward your
employees, increase customer loyalty and make your brand more
preferred.

Tüm Türkiye’yi Kapsayan Avantajlarımız;

Advantages for the whole Turkey;

•

Aytemiz
Istasyonlarında
kartınızı
göstererek
akaryakıtta avantajlı fiyatlardan faydalanabilirsiniz.

•

By showing your card at Aytemiz Fuel Stations, you can
benefit from advantageous prices on fuel.

•

Kalemlik.com üzerinden yapacagınız toplan 75 TL ve
üzeri harcamalarda 25 TL indirimden faydalanabilirsiniz.

•

You will receive a discount of 25 TL for your total spendings
of 75 TL and higher at kalemlik.com.

•

Sports International’a Türkiye genelindeki tüm
kulüplerde Tepe Akıllı Kartkullanıcılarına özel %25
indirimden faydalanabilirsiniz. Tepe Güvenlik Alarm
hizmetinden Tepe Akıllı Kartkullanıcıları; kurulumda
%50, malzemede %15 indirim ile faydalanabilirsiniz.

•

You can benefit from a special 25% discount for Tepe Servis
Card users at all clubs of Sports International. Tepe Servis
Card users benefit from Tepe Security Alarm Service with
50% discount on installation and 15% discount on materials.

Lokal Avantajlarımız;
•

Anlasmalı Dry Clean Express Kuru
noktalarından
indirimli
fiyatlar
faydalanabilirsiniz.

Temizleme
üzerinden

•

Bilkent Hotel; Akdeniz Mutfagı ve The North Shield
Pub’da %20 indirimden faydalanabilirsiniz.

•

Lox Cafe‘nin sundugu menülerden indirimli olarak
faydalanabilirsiniz.

Local Advantages;
•

You can benefit from discounted rates at contracted Dry
Clean Express Dry Cleaning points.

•

You can benefit from 20% discount at Bilkent Hotel, Akdeniz
Mutfagı and the North Shield Pub.

•

You can take advantage of discounted menus offered by Lox
Cafe

TEPE GÜVENLİK
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Tepe Güvenlik A.Ş

Tepe Security, Inc.

Bilkent Holding’e bağlı olarak kurulan Tepe Güvenlik A.Ş,
kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik çözümleri
üreterek, alarm sistemleri ve Alarm İzleme Merkezi’yle ülke
genelinde 81 ile hizmet vermektedir. Çok kısa bir sürede
müşteri sayısı bine yaklaşan Tepe Güvenlik, 1 milyon
kullanıcıya sorunsuz hizmet sağlayabilecek altyapıya
sahiptir.

Tepe Security, Inc., established under Bilkent Holding, produces
special electronic security solutions for individuals and
institutions and provides services in 81 provinces throughout the
country with alarm systems and Alarm Monitoring Center. The
number of customers approaching to 0 thousand in a very short
time, Tepe Security has the infrastructure to provide problemfree service to 1 million users.

2006 yılında Türkiye’nin farklı coğrafyada (Ankaraİstanbul) hizmet veren ilk yedekli Alarm İzleme Merkezi’ni
kuran şirketimiz ev ve işyerlerinden; büyük kurumlara,
Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden, banka
şubelerine ve bunlara bağlı ATM’lere kadar çok geniş bir
yelpazede hizmet sunmaktadır.

In 2006, establishing the first Alarm Monitoring Center with
backup diverse landscape of Turkey (Ankara-Istanbul), our
company provides service in very large variety; from homes and
workplaces to large institutions, Turkey’s leading bank branches,
retail chains and their affiliates, to ATM’s.

TEPE GÜVENLİK
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Tepe Güvenlik yurt içinde 81 ilin tamamında hizmet vermektedir.
Tepe Security offers services in all of 81 provinces country-wide.

ELEKTRONİK GÜVENLİK HİZMETLERİ

ELECTRONIC SECURITY SERVICES

Tepe Güvenlik, elektronik güvenlik alanında danışmanlık
hizmeti de vermektedir. Şirketimiz, elektronik güvenlik
hizmeti ve danışmanlığını, özel sistem tasarımları ve
projelendirmelerle gerçekleştirmektedir. Bu süreçte
çözüm ortakları ile birlikte hareket ederek dünya çapında
tanınmış firmaların ürünlerini kullanmaktadır. Marka/model
bağımlılığı olmadan, uzman mühendisler tarafından proje
özelinde en uygun (teknik-mali) çözümler sunulmaktadır.

Tepe Security also provides consultancy services in the field of
electronic security. Our company performs electronic security
service and consultancy with special system designs and projects.
In this process, we work with our partners and use the products
of well-known companies worldwide. Without the brand / model
dependency, the most suitable (technical-financial) solutions for
the project are offered by expert engineers.

Tepe Güvenlik; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesi ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
TS 12849 ve TS 12540 Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik
belgelerine sahiptir. Ayrıca şirketimizin Avrupa Birliği’nde
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği Tavsiye Ediyoruz
sertifikası da bulunmaktadır.

Tepe Security has ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TSE Service
Qualification Certificate and Turkish Ministry of Customs and
Trade TS 12849 and TS 12540 After Sales Service Qualification
certificates. Our company also has a certificate of Recommended
by Association of All Consumer Protection in the European Union.

SEKTÖRDE FARK YARATAN ADIMLAR

MAKING DIFFERENCE

Tepe Güvenlik, 2017 yılında Marketing Türkiye Dergisi’nin
Akademetre araştırma şirketi işbirliği ile Türkiye genelinde
yaptığı araştırma sonucunda Güvenlik kategorisinde
özellikle ‘Ticari Faaliyetleri Beğenilen’ ve ‘Güven Veren’
marka kriterlerinde aldığı yüksek skorlarla lider marka
seçilerek The One Awards Ödülü’nün sahibi olmuştur.
Yine aynı yıl sikayetvar.com sitesinde elektronik güvenlik
kategorisinde; en yüksek memnuniyet düzeyi, en yüksek
teşekkür oranı, en az şikâyet sayısı ve en hızlı cevaplama
süresi ile kategori lideri olmuştur.

Tepe Security, as a result of the nationwide survey made in
collaboration with Akadametre research company of Marketing
Turkey magazine in 2017, was awarded The One Awards, chosen
as the leading brand with high scores in the Security category and
especially in the ‘Favored Commercial Activities’ and ‘Trusting’
criteria. In the same year, became a leader in the electronic
security category of the website sikayetvar.com with highest
level of satisfaction, the highest rate of thanks, the lowest
number of complaints and the fastest response time.

TEPE GÜVENLİK
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ALARM İZLEME MERKEZİ

TEPE ALARM MONITORING CENTER

TEPE Alarm İzleme Merkezi, 25.11.2004 tarihinde T.C.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aldığı
Ankara Valiliği onaylı “Alarm Merkezi Kurma ve İşletme
Belgesi” ve “Alarm Sistemi Kurma Belgesi” ile hizmet
vermeye başlamıştır.

TEPE Alarm Monitoring Center started to provide service with
“Ankara Alarm Center Installation and Operation Certificate”
and “Alarm System Installation Certificate” approved by the
Governorship of Ankara, which was obtained on 25.11.2004 from
the General Directorate of Security of the Ministry of Interior of
the Republic of Turkey.

TEPE Alarm İzleme Merkezi; Türkiye genelinde 365 gün 24
saat kesintisiz hizmet verir. Türkiye’nin farklı coğrafyada
(Ankara ve İstanbul) hizmet veren ilk yedekli Alarm
İzleme Merkezi’dir. Herhangi bir doğal afet ya da aksaklık
durumunda bile yedekli sistemimiz sayesinde alarm
sisteminden kesintisiz sinyal ulaşmaya devam eder.
7/24 hizmet veren TEPE Alarm İzleme Merkezi sayesinde
alarm sisteminden gelen sinyaller devamlı olarak takip
edilir ve ilgili uyarı sinyaline göre ilgili güvenlik birimlerine
haber verilir.
Tepe Alarm İzleme Merkezi operatörleri, yüksek deneyim
ve eğitim seviyesine sahip kişiler arasından seçilmektedir.
Tepe Alarm İzleme Merkezi’nde görevli tüm yöneticiler ve
personeller, 5188 Sayılı Kanuna bağlı olarak Güvenlik Kimlik
Kartına sahiptir.

TEPE Alarm Monitoring Center; provides 24-hour, 365 days of
uninterrupted service throughout Turkey. It is the first backup
Alarm Monitoring Center providing service in diverse landscape
of Turkey (Ankara and Istanbul). Even in the event of a natural
disaster or failure, our back-up system keeps the uninterrupted
signal coming from the alarm system.
Thanks to the TEPE Alarm Monitoring Center, which provides
24/7 service, the signals coming from the alarm system are
continuously monitored and related security units are notified
according to the relevant warning signal.
The Tepe Alarm Monitoring Center operators are selected from
those with high experience and education level. All managers
and staff members in the Tepe Alarm Monitoring Center have a
Security Identity Card in accordance with the Law No. 5188.
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Bilintur Catering Centre, 1993 yılında Bilkent Üniversitesi’nin öğrenci ve
öğretim kadrosuna yemek hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur.

Kuruluşundan itibaren, sektörün sunduğu her türlü
teknolojik altyapı imkânını değerlendirerek sürdürülebilir
hizmet kalitesine ulaşan BCC Catering, toplu yemek
alanında faaliyet göstermektedir.
Stratejik önceliği: faaliyet alanlarında sürekli ve kaliteli hizmet sunarak “en
büyük şirket” haline gelmek olan BCC Catering, Türkiye’de sektörün ilk beş
şirketi arasına girerek bu hedefini büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. BCC
Catering güvenilirliği ile alanında fark yaratmaktadır.
İnsan sağlığını etkileyebilecek bir hizmet sunmanın verdiği ciddiyetle
hareket eden BCC Catering, tesislerinde son teknoloji ürünü ekipmanlar
kullanılmakta, personel ve iş gücü verimliliği sağlanmaktadır. BCC Catering
bünyesine günde 110.000 kuverin üzerinde üretim yaparak Türkiye
genelinde hizmet vermektedir.
Türkiye’nin birçok yerinde hizmet noktaları bulunan Bilintur Catering
Centre’ın müşteri portföyü, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları, kamu
kurumları, özel okullar, üniversiteler ve hastanelerden oluşmaktadır.
BCC Catering tedarikçi ayağında ise gıda sektörünün bilinen, öncü
şirketleriyle çalışmaktadır.

Bilintur Catering Centre was founded in 1993 to offer catering services for
the academic staff and students of Bilkent University.
Since its establishment, Bilintur Catering Centre carries out its
operations in institutional catering service field with a sustainable
service quality achieved by taking advantage of all types of
technological infrastructure opportunities offered by the sector.
BCC Catering whose strategical priority is to become “the biggest
company” offering consistent and quality service in its field, has realized
this goal to a great extent by becoming one of the top five catering
companies in Turkey. BCC Catering makes a difference with its reliability.
Knowing the serious nature of providing a service which may affect
human health, BCC Catering uses cutting-edge technological equipment
and maintains personnel and labor force efficiency in its facilities. BCC
Catering produces daily more than .000 service plates and provides
services throughout Turkey.
The customer portfolio of Bilintur Catering Centre which has service points
in many places in Turkey includes leading Turkish industrial corporations,
public institutions, private schools, universities and hospitals.
BCC Catering also works with suppliers which are renowned and leading
companies in the food sector.
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CONTINUITY QUALITY

KALİTEDE SÜREKLİLİK
Sektörde geçirdiği yıllar içerisinde Bilintur Catering
Centre, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip
eden ve ilk uygulayan şirket olarak; hızlı çözüm üretme
kapasitesi, müşteri odaklı yaklaşımı, sunduğu hizmetin
kalitesinde süreklilik sağlayabilmesi ve sahip olduğu
kurum kimliğiyle öne çıkan bir marka haline gelmiştir.
BCC Catering, sektörün bu dönemdeki gelişimine ve
rekabet ortamına uyum sağlamak için gereken her türlü
çalışmayı yapmakta ve oluşan pazardan en fazla payı
almak için çaba göstermektedir.
Ödül ve Sertifikalar:
•

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İşletme Kayıt
Belgesi

•

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

•

ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

•

TS 18001: Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Sertifikası

•
•

After many years in the sector, Bilintur Catering
Centre has become a prominent brand in the sector
as company following scientific and technological
improvements closely and implementing them in
the first hand and with its capacity to finding quick
solutions, its customer oriented approach, its ability
to maintain continuous service quality and its
corporateidentity.
BCC Catering carries out activities in order to
correspond effectively to the current developments
and competition in the sector and to receive the
largest share from the current market.
Awards and Certificates:
•

Food, Agriculture and Livestock Department
Operation Registration Certificate

•

ISO 9001: Quality Management System Certificate

•

ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Sertifikası

ISO 14001 : Environment Management System
Certificate

•

ISO 10002: Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
Sertifikası

TS 18001: Occupational Health and Safety
Management System Certificate

•

ISO 22000: Food Safety Management System
Certificate

•

ISO 10002 : Customer Satisfaction Management
System Certificate
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GENEL KURALLAR

GENERAL RULES

Mal Kabulü

Receiving

Türk Gida Kodeksi ve TS standartlarını kapsayacak
şekilde hazırlanmış BCC Toplu Yemek ürün alim
kriterlerine uygun olarak, gelen tüm malzemeyi büyük bir
titizlikle incelemekte ve malzeme kabulü yapmaktayız.
Ürünlerin kriterlerimize uymadığı durumlarda, ürünleri
iade etmekteyiz. Firmalarla bağlantıya geçip, yeni
gelecek ürünün kalitesini kontrol altına almaktayız.

We inspect and receive all goods meticulously according
to the Bilintur Catering Centre guidelines which are
prepared to include Turkish Food Codex and Turkish
Standards. We return all products that do not meet our
criteria. By getting into contact with the companies,
we maintain quality control of the new product that is
to arrive.

Ürün Depolama Kuralları

Product Storage Rules

Soğuk odalarda depolama kuralları (sıcaklık kontrolleri,
streçleme ve etiketleme sistemi),ilk giren ilk çıkar
kuralının uygulanması FIFO (first in first out). FEFO (first
expire first out) gibi depolama sırasında gerekli tüm
tedbirleri almaktayız.

We take all precautions relating to storage rules in
cold rooms (temperature controls, shrink-wrapping
and labeling system), application of first in – first out
FIFO (First expire first out), FEFO (first expire first out)
during the storing process.

Ürün İşleme Kuralları

Product Processing Rules

Mutfak içerisinde, kritik kontrol noktaları belirlenir; buna
göre ürün mamul haline getirilir. Dondurulmuş ürünlerin
çözdürülme işlemi ile ilgili personel bilgilendirilir. Şahit
numuneler hijyenik koşullarda alınır; 72 saat soğuk
depoda saklanır. Üretimde ve serviste kullanılan
ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonuna dikkat edilir.
Ürünün işlenmesi, pişirilmesi, soğutulması, sevkiyatı
ve servisi kritik noktalar dikkate alınarak planlanır.
Bu kontrol aşamaları, proses kontrol formu ve ürün
ayıklama formu ile kayıt altına alınır.

Within the kitchen, critical control points are designated;
and according to this, materials are brought to the form
of end product. Personnel are instructed as to process
related to defrosting of frozen products. Witness
samples are taken under hygienic conditions; stored
in cold rooms for 72 hours. Strict attention is paid to
cleanliness and disinfecting of equipment used in
production and services. Processing, cooking, cooling,
shipping and serving of the product are planned by
paying strict attention to critical points. These control
processes are put into record with process control
forms and product selection forms.

BCC CATERİNG

53

BCC CATERING

HİJYEN

HYGIENE

Personel Hijyeni

Personnel Hygiene

İnsan kaynaklı, mikrobiyolojik ve yabancı madde
kontaminasyonunu önlemek amacıyla personelimizi,
yemek üretimi ve servisi sırasında, el ve vücut
temizliğinin önemi konusunda bilinçlendirir; onların
sağlık ve portör kontrollerini düzenli olarak yaptırırız.

For the purpose of preventing human originated,
microbiological and foreign matter contamination our
personnel, are informed of the importance of hand and
body cleanliness during food production and serving;
we carry out the regular health and carrier controls.

Ürün, Ekipman ve Su Hijyeni

Personnel Hygiene

Ürünlerden ve içme sularından periyodik olarak
numuneler alır; akredite olmuş bir laboratuvarda analiz
ettirir; analiz sonuçlarını müşterilerimize göndeririz.
Periyodik aralıklarla yüzeylerden SWAB çubuğu ile
mikrobiyel yük örneği alır; gerekli analizleri akredite
olmuş bir laboratuvarda yaptırırız. Gerekli hallerde,
personelimize konuyla ilgili yeniden eğitim veririz.

For the purpose of preventing human originated,
microbiological and foreign matter contamination our
personnel, are informed of the importance of hand and
body cleanliness during food production and serving;
we carry out the regular health and carrier controls.

Servis Hijyeni
Personel; tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardaklar
başta olmak üzere tüm ekipmanların servis şekli ve
hijyen koşulları ile ilgili bilgilendirilir. Sıcak yemek
servis kurallarına göre; sıcak yiyecekler, 85°C’ye ayarlı
benmarilerde sunulur. Soğuk yemek servis kurallarına
göre; soğuk yiyecekler, +4°C’ye ayarlı soğuk sunum
barlarında sunulur. Servis süresi sonunda, kalan tüm
yiyecek maddeleri imha edilir.
Servis başlangıcında, sunum öncesi kontrol formları ile
yemeklerin sıcaklıkları, tat, koku, görüntü gibi özellikleri
kontrol edilerek, kayıt altına alınır. Servis bitiminde,
öğündeki hizmeti değerlendiren birim kontrol formu
kullanılır.

Product, Equipment and Water Hygiene
We periodically collect samples from products and
drinking water; make an analysis in an accredited
laboratory; we send the results of analysis to our
customers. We take microbial load samples with
SWABS from surfaces at periodic intervals; and have
the required analysis done at an accredited laboratory.
If required, we re-train our personnel on the issue.
Service Hygiene
All service personnel are informed regarding the service
styles and hygiene conditions of operating equipments
such as; Glasswares, chinawares and silverwares. Hot
food items such as; entrees or main courses are served
in bainmaire’s which are set at a temperature of 85°C
according to hot courses serving rules. Cold food items
such as; salads are served in salad bar units which are
set at a temperature of +4°C according to cold courses
serving rules. At the end of service period, all remaining
food items are destroyed. At the start of service,
characteristics such as the foods temperature, taste,
smell and appearance are checked using pre-serving
check forms and recorded. At the end of service, a unit
control form evaluating the meal is used.
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DEZENFEKSİYON

DISINFECTION

Deterjan Kullanımı Kullandığımız kimyasallar; doğaya
ve insana zararı olmadığı onaylanmış, her türlü kalite
standardına sahip, çevre belgeli kimyasallardır.

Chemical Use The chemicals that we use are certified
to have no harm to humans and the environment,
possess every type of quality standards and
environmentally certified chemicals.

Sebze ve Yeşil Yapraklı Ürünlerde Dezenfeksiyon
Her ürün çeşidinin dezenfeksiyon şekli ve aşaması,
dezenfektan kullanım prensibi ile belirlenmiştir.
Domates, salatalık, havuç gibi sebzelerin önce yıkanıp,
daha sonra doğranması; dış kabuktan iç çeperlere
bakteri bulaşmasını önlemek açısından önemlidir.
Aşamalar sırasıyla şöyledir: Akan su altında iyice
yıkama, ön ayıklama, dezenfeksiyon, durulama,
doğrama & rendeleme. Iceberg, marul, kivircik, tere,
dereotu gibi sebzelerin önce doğranıp, daha sonra
dezenfekte edilmesi; dezenfektanın yüzeye daha iyi
temas etmesi amacıyla gereklidir. Aşamalar sırasıyla
şöyledir: Ön ayıklama, ön yıkama, doğrama, akan su
altında iyice yıkama, ayrı bir kapta dezenfeksiyon,
durulama. Bu kontrol aşamaları sebze ayıklama, yıkama
ve dezenfeksiyon formları ile kayıt altına alınır.
Araç ve Ekipman Dezenfeksiyonu
Tedarik edilen ürünlerin getirildiği araçların, getirilen
ürüne uygun olması gerekmektedir. Gıda maddelerini
ve termoportları taşıdığımız araçların, temizlik ve
dezenfeksiyon işlemleri periyodik bir şekilde, günde en
az 4 kere yapılmaktadır.
İlaçlama
Haşere ve zararlılara karşı ilaçlamaları, Sağlık Bakanlığı
izinli ilaç kullanan bir firmaya, mevsim değişikliklerine
göre, düzenli olarak yaptırmaktayız. Ilaçlamaların insan
sağlığına zararlı olmaması için gerekli tüm önlemler
alınmakta; ilaçlama tipi bu duruma göre ayarlanmaktadır.
Gerektiğinde, dış alan ilaçlaması da yapılabilmektedir.

Disinfection of Vegetables and Green Leaved Products
Disinfection form and process of each product is
defined by disinfectant use principles. First washing
then chopping such vegetables as tomatoes,
cucumbers and carrots, is vital in preventing the
spreading of bacteria from the skin to the inner
regions. The stages and series of events are as follows:
Washing well under running water, pre-selecting,
disinfection, rinsing, chopping and grating. First
chopping such vegetables as iceberg, lettuce, curlyleafed lettuce, water cress and dill, then disinfecting;
is required for the purpose of the disinfectant
adhering to the surface more efficiently. The stages
and series of events are as follows: pre-selecting,
pre-washing, chopping, washing well under running
water, disinfecting in a separate bowl, rinsing. These
examination stages are kept on record with vegetable
pre-selection, washing and disinfecting forms.
Disinfection of Tools and Equipment
The vehicles, in which the provided products are
brought in, must be suitable for the product brought.
The vehicles in which we carry food material and
Thermo ports, their cleaning and disinfecting
activities, is carried out a minimum of 4 times daily in
a periodic fashion.
Fumigation
We have a company using Ministry of Health
authorized pestisides to fumigate against harmful
pest and insects according to seasonal changes on a
regular basis.
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DOĞRU MÖNÜ SEÇİMİ İÇİN C-PACK YAZILIMI
Size özel, en doğru ve kaliteli beslenme
seçeneklerini sunabilmek ve memnuniyetinizi
her zaman zirvede tutabilmek adına kendi
bünyemizde bir yazılım geliştirdik. C-Pack. Teklif
verme aşamasından, yemeklerin sofranıza
gelme aşamasına kadar geçen bütün süreçler
ve hatta sonrasındaki olumlu ya da olumsuz
geribildirimleriniz, C-Pack ile desteklenmekte ve
veriler kayıt altına alınmaktadır. Bu doğrultuda
birimlerimizin hem kendi içlerinde hem ilgili diğer
birimlerle ve sizlerle sağlıklı ve doğru bilgi akışı
sağlanmış olmaktadır. C-Pack ile; Teklif verme
aşamasında; firma çalışan profili, özel istekler,
mönü kap sayısı, mönü gramajları, oluşturulan
reçeteler, talep edilen ekipmanlar belirleniyor.
Satınalma aşamasında; tedarikçi firmaların
bilgileri ve sahip olması gereken belgeleri,
stoklarıyla birlikte maliyet bilgileri, satış ve irsaliye
belgelerinin giriş-çıkışları müşteriye sunuluyor.
Üretim aşamasında; mönülerin belirlenen
gramaj ve reçetelere uygun olarak hazırlandığını
belgeleyen genel durum raporları hazırlanıyor.

BCC CATERING

C-PACK SOFTWARE FOR CHOOSING THE RIGHT
MENU
In order to keep your satisfaction at the highest
level and to offer you high quality and most accurate
nutrition choices we have developed a customised
software; whic is called C-Pack. All the processes
from submitting proposals to having your meals
served to your table and even afterwards, your entire
positive or negative feedbacks are supported by
C-Pack and all the data are recorded. In this respect,
a healthy and accurate information flow among our
units and with the related units and also with you
will be provided. With C-Pack; During the submission
of proposal; company staff profile, special demands,
menu plate number, menu gram weight, prepared
recipes, requested equipments are determined.
During purchasing stage; information of suppliers
and their required documents, their stocks with
cost information, input and output of documents
of sale and consignments are submitted to the
customer. During the production; general statues
reports documenting the set menus in accordance
with the determined the gram weights and recipes
are being prepared.
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Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş.,2013
yılında Bilkent Holding Hizmetler Grubu çatısı altında
faaliyetlerine başlamıştır. Merkezi Ankara’da bulunan
Tepe Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, kısa sürede 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında
Kocaeli/Gebze şubesini hayata geçirmiştir. Kocaeli,
Manisa ve Adana’da bölge temsilcilikleri bulunmaktadır.
Ülke genelinde lde
hizmet sunmaktadır. Tepe İSG’nin temel faaliyet
alanları işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki
tüm taleplerini karşılanması, iş yerlerinde alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının
izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi,
ilk yardım,koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin
yürütülmesi konularında denetim ve eğitim hizmetinin
verilmesidir.

TEPE İSG, YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜ VE PROFESYONEL
YÖNETİM ANLAYIŞI İLE İŞ DÜNYASININ HER
ALANINDA FAYDA SAĞLAYACAK PROGRAMLAR
GELİŞTİRMEK, UYGULAMAK, SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
VE DEĞER KATMAK ÜZERE YOLA ÇIKMIŞTIR. 3.000’İ
AŞKIN PROJE İLE 27.500’DEN FAZLA KİŞİYE HİZMET
SUNAN TEPE ISG TÜM FAALİYETLERİNİ A.B VE C
SERTİFİKALI İSG UZMANI, İŞ YERİ HEKİMİ VE DİĞER
SAĞLIK PERSONELLERİNDEN OLUŞAN TECRÜBELİ
KADROSUYLA YÜRÜTMEKTEDİR.

59

TEPE OCCUPATIONAL AND SAFETY SERVICES

Tepe Occupational and Safety Services Inc. started its
activities within Bilkent Holding in 2013. Tepe Joint
Health and Safety Unit, headquartered in Ankara, put
the Kocaeli / Gebze branch into operation in a short
time under the Law No. 6331 on Occupational Health
and Safety. Within this framework, Tepe JHSU provides
service in
The main activities of Tepe JHSU are to meet all the
requirements of the occupational health and safety
of the enterprises, to determine the occupational
health and safety measures to be taken at work
places and follow implement of them, to prevent
occupational accidents and occupational diseases,
to provide supervision and training services for
the implementation of the project on first aid and
emergency treatment, preventive health and safety
services to employees.

TEPE JHSU BEGAN OPERATING TO DEVELOP,
IMPLEMENT, CONTINUALLY IMPROVE AND PROVIDE
VALUE FOR PROGRAMS THAT WILL BENEFIT
ALL AREAS OF THE BUSINESS WORLD WITH ITS
TRAINED MANPOWER. ALL OF ITS ACTIVITIES ARE
CARRIED OUT BY A STAFF OF A, B AND C CERTIFIED
OHS SPECIALISTS, WORKPLACE PHYSICIANS AND
HEALTH OFFICERS WHO ARE EXPERTS AND HAVE
EXPERIENCE IN THEIR FIELD.

TEPE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Hizmetlerini üstlendiği firmalarda, insani ve maddi
kayıpları minimize ederek iş ve uygulanan yönetim
sistemlerinin
verimliliğini
artıran,
işletmenin
performansına ve çalışanların; kişisel gelişim, sağlık ve
güvenlik kültürüne katkı sağlayacak projeleri yürüten
Tepe ISG, iş sağlığı ve güvenliği alanında ihtiyaç duyulan
tüm periyodik kontrol hizmetlerini uzmanları vasıtasıyla
gerçekleştirmektedir.
İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
oluşturulmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini
yürüten Tepe ISG, “iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını,
mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesini,
çalışanların iş kazası ve meslek hastalıklarından
korunmasını, hizmet verdiği işyerlerinde 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerini yerine
getirilmesini” çalışmalarının esası olarak görmektedir.
Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. bir holding
bünyesinde kurulan ilk ortak sağlık güvenlik birimi olma
özelliği taşımaktadır.
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Tepe JHSU conducts projects that increase the
efficiency of business and applied management
systems and contribute to the performance of the
business and contribute to the personal development,
health and safety culture of employees by minimizing
the human and financial losses in the companies
whose services are undertaken by Tepe JHSU, and all
the periodical control services needed in the field of
occupational health and safety are carried out by its
specialists.
Tepe JHSU, which carries out its activities in order to
ensure the establishment of occupational health and
safety culture at work places, deems fulfilling the
requirements of the Law No. 6331 on occupational
health and safety in the workplaces where it provides
services such as providing occupational health
and safety, improving existing health and safety
conditions, avoiding work accidents and occupational
diseases as the core of its business.
Tepe Occupational and Safety Services Inc., is the
first joint health and safety unit established within a
holding.
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BİL SİGORTA VE REASÜRANS
BROKERLİĞİ A.Ş.

BIL INSURANCE AND REINSURANCE
BROKERS INC.

Bilkent Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Bilkent Holding’e
bağlı kuruluşlara ve çalışanlarına hizmet vermek üzere
1989 yılında kurulmuştur ve Bilkent Holding’in en
eski şirketlerindendir. Şirket faaliyetlerine Bilkent
Üniversitesi, Bilkent Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin ve
çalışanlarının sigorta ihtiyaçlarına, uygun fiyat ve geniş
teminatlarla çözüm yaratmakla başlamıştır. Bilkent
Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 2015 yılından itibaren
unvan değiştirerek Bil Sigorta ve Reasürans Brokerliği
A.Ş. olarak yoluna devam etmektedir. Zaman içinde
faaliyetlerini grup dışı müşterilere de yaygınlaştırarak
günümüzde tercih edilen bir hizmet noktası olmuştur.

The company has been founded in 1989 under the
name Bilkent Insurance Agency to serve Bilkent
Holding subsidiaries and employees and it is one of the
oldest companies of Bilkent Holding. The company has
started its operations by providing insurance solutions
with wide covers and competitive prices to Bilkent
Holding subsidiaries and its employees. It continues
its operations under the name Bilkent Insurance and
Reinsurance Brokers since 2015. In the last years its
services have been successfully extended outside
Bilkent Holding and today it is a preferred service
point.

Kuruluşundan bu yana profesyonel anlayışla yurtiçi
ve yurtdışın- daki birçok ticari işletme için sigorta
ihtiyaçlarının çözümüne yönelik başarılı çalışmalarda
bulunmuştur. Bugün ülkemizin en tanınmış ve saygın
aracı kuruluşlarından birisi olup rekabet avantajlarını
doğru biçimde konumlandırarak istikrarlı büyümesini sürdürmüştür. Son yıllarda satış, pazarlama ve
rekabet stratejilerini doğru biçimlendirerek, sigorta
sektöründeki büyümenin çok üstünde bir büyümeyi
gerçekleştirmiştir. Bilkent Holding’in faaliyet gösterdiği
Havacılık, Gemi İşletme-ciliği, İnşaat, Emlak İşletmeciliği,
Prefabrik, Mobilya, Teknopark, Enerji, Matbaa, Savunma
Sanayi, Turizm, Spor Tesisi, Güvenlik, Servis, Catering gibi
alanların çeşitliliği doğrultusunda sigorta ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve teminat sağlanması anlamında sahip
olduğu bilgi birikimini sürekli geliştirerek büyümeye
devam etmektedir.

Since its foundation, the company realized many
successful achievements in providing the optimum
solutions to the insurance needs of many domestic
and foreign commercial entities with a professional
point of view. Today, being one of the most reputable
and prestigious brokers operating in the country, it
continues to grow sustainably by correctly positioning
its competitive advantages and in the last few years
realized a much more higher growth compared to the
sector average by successfully restructuring its sales,
marketing and competition strategies.
It continues to grow by improving its know-how by
determining and providing insurance solutions to the
variety of sectors Bilkent Holding operates in such
as Aviation, Construction, Real Estate, Prefabricated
Construction, Furniture, Technology Parks, Energy,
Printworks, Defense Industry, Tourism, Sports Center,
Security, Service and Catering.
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Bu alan çeşitliliğinde 30 yılı aşan bir süre boyunca
sigorta aracılık hizmeti vermiş olmanın geliştirdiği
mesleki uzmanlığa ek olarak bir Sigorta ve Reasürans
Brokeri olmanın sağladığı hareket kabiliyeti ile
Sorumluluk, Özel Riskler, Yangın, Nakliyat, Kaza, Sağlık,
Hayat, BES gibi tüm sigortacılık branşlarında doğru
teminatın, doğru fiyatla tedarik ederek müşterilerine
en üst seviye brokerlik hizmeti veriyor olmanın haklı
gururunu yaşamaktadır. Sağlanan sigortacılık hizmetleri
geleneksel ürünlerle kısıtlı kalmamakta, ihtiyaca özel
üretilmiş yenilikçi ürün ve paketler sıklıkla geliştirilmekte
ve müşterilere sunulmaktadır.

The company enjoys the rightful pride of giving top
quality brokerage service to its clients by providing the
right cover with the right price in all of the insurance
branches (Liability, Special Risks, Property, Casualty,
Marine, Health, Life, Pension Funds etc) with the
professional expertise accumulated by operating in
this variety of sectors for more than 30 years and the
agility of being an Insurance and Reinsurance broker.
The insurance solutions provided are not limited to
the conventional insurance packages, innovative
and tailor-made insurance products or packages are
frequently developed and presented to customers.

Kişi ve kurumların değişen ihtiyaçlarına yönelik
geliştirdiği uygun çözümlerle sadık müşteri anlayışını
yaratma, çağdaş ve güvenilir hizmet sunma misyonuyla
yola çıkan Bil Sigorta, elde ettiği finansal büyümeyi
operasyonlarına yansıtarak yaygın hizmet anlayışını
güvenilir,
rekabetçi,
yenilikçi,
operasyonlarında
mükemmeliyetçi ve profesyonel yönetim anlayışıyla
sürdürmeyi hedeflemektedir.

Bil Insurance and Reinsurance Brokers Inc. has
embraced the mission of providing reliable,
modernized services to the dynam- ic insurance needs
of people and companies with a focus on client loyalty.
By reflecting its financial growth to its operations,
the company aims to continue to provide insurance
brokering services to its clients by its reliable,
competitive, innovative, operationally excellent and
professional ways.

TEPE SAVUNMA
VE GÜVENLiK SiSTEMLERi
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