
Profesyonel Servis Hizmetleri





Hakkımızda...
About As...

ESS Entegre Servis Sistemlerinin temelleri 1990 yılında Sn. Eyüp Güntay tarafından kurul-

muş ve günümüze kadar başarıyla gelmiştir. 1990 lı yıllarda sadece Temizlik Hizmetleri

alanında faaliyete başlamış ve ilerleyen zamanlarda farklı hizmet alanlarında, konusunda

uzman olan profesyonel kadroları, ayrı markalar adı altında yapılandırmış ve böylece hizmet

kalitesinden taviz vermeden faaliyetlerine devam etmiştir.Hizmet sektöründeki yapılanma-

larını tamamen ihtisaslaşma üzerine yapılmış ve hizmet alanlarını, ayrıştırarak farklı yönetim

kadroları ile yapılandırmıştır. Bu sayede kaliteyi en üst düzeyde vermeyi başarmıştır.

Toplam kalite anlayışını benimseyerek, „İnsan ve Teknoloji‟yi hizmetin odaknoktasına

koyarak, sektörde pek çok ilke de imza atmıştır. Öncelikle Temizlik Sektörü ile iş hayatına

başlayan grup, ilerleyen yıllarda, Hastane, Fabrikalar, Üniversiteler, AVM, Plaza, Okullar da

Bina Tesis Yönetimini içinde bulunduran, Güvenlik ve Teknik Hizmetler, Haşere ilaçlama

alanlarında söz sahibi olan bir grup olmuştur.

ESS Entegre Servis Sistemleri, Türkiye genellikle 78 ilde toplam 7.000 kişinin üzerinde

kişiye %100 ÖZ SERMAYESİ ile istihdam sağlamaktadır.

• Hizmet Sektörünün Bilgisayar yazılımlarını kullanarak, Sistemli çalı masına öncülük etmi

ve sektörün en önemli yazılım programının geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

• Hizmet Sektörünün günümüzdeki Aktif olarak faaliyet gösteren, en eski temizlik firması

olma özelliğimiz bulunmaktadır.

• Türkiye‟deki Hizmet Sektöründe operasyon tarafında Program destekli olarak çalı an İlk

firma olma özelliğine de sahiptir.

• Temizlik hizmetlerine ili kin geli tirdiği kuramlar ve müşterisiyle arasında yarattığı sinerji

sayesinde profesyonel i birliktelikleri kurmuş ve İ in her a amasında çalı tığı firmaların

fahri danı manlığını yapmıştır.

VE ŞİMDİ

Yeni bir yapılanma içine girerek ESS Entegre Servis Sistemleri adı altına sektörüne farklı bir

soluk getirmiş ve yeni katma değerler sağlamak amacıyla Satış ve Pazarlama faaliyetlerine

ESS adıyla devam ettirme kararı alarak, hizmet alanlarında, operasyon tarafında tamamen

HİZMET organizasyon yapılarını ayrıştırarak ihtisaslaşma konusunda çok önemli bir adım

atmış bulunmaktadır.

Sizi anlayan ve size özel çözümler yaratan profesyonellere ulaşmak için ESS ile tanı ın ve

tüm sosyal hizmetler konusunda hayatınızda açılan bu yeni sayfaya kulak verin...

The foundations of the ESS Integrated Services Systems were laid by Mr. Eyüp Güntay

in 1990 and they have successfully been maintained until today. It started operating

only in the field of Cleaning Services in 1990s; later on have structured the professional

staffs, who are expert in their field, in different service fields under different

trademarks; and thus, it has continued operating without making any concessions on

service quality. It has carried out its structuring in the Service Industry fully in speciali-

sation and separated its service fields and structured them with the different manage-

ment staffs. Thus, it has succeeded in maintaining the highest level of quality. Adopting

the understanding of total quality and putting „Human and Technology” in the centre of

services, it has broken new grounds in the industry. Starting its business life with the

Cleaning Industry, the group has become an expert in the fields of Security and Techni-

cal Services and Pest control including the Building and Facility Management in

Hospitals, Plants, Universities, Shopping Centres, Plazas and Schools in the later years.

The ESS Integrated Services Systems usually employs a total of more than 7,000 people

in 78 provinces in Turkey with its 100% OWN CAPITAL.

• Using the Computer software of the service industry, it has pioneered its systematic

functioning and contributed to the development of the most important software

programme of the industry.

• We are the oldest cleaning company which is actively operating today in the service

industry.

• We are also the first company to operate being supported by a Programme on the

part of operating in the Service Industry in Turkey.

• It has established professional business partnerships thanks to the theories it has

developed in relation to cleaning services and the synergy it has created with its

customers, and voluntarily provided consultancy to the companies it has worked

together with at every stage of business.

AND NOW

It has given a new impulse to its industry under the name of ESS Integrated Services

Systems entering into a new structuring process and has taken a critical step in

specialisation deciding to continue its Sales and Marketing activities in the name of

ESS in order to ensure new added values and fully separating the SERVICE organisa-

tional structures on the part of operating in the service fields.

In order to reach the professionals, who understand you and create solutions special

for you, meet ESS and give an ear to this new leaf turned over in the field of all social

services...



vizyon
u:Değişen yönetim ihtiyaçlarınıza etkin operasyonel ve

finansal çözümler üretengüvenilir, yenilikçi, tercih edilen

bir şirket olmak. Sürekli öğrenen, gelişirken büyüyen

kuruluşlara katkı sağlamak, özellikle gelişen teknolojileri

takip ederek, teknik hizmet kalitelerini yükseltip,

hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı

amaçlıyoruz.Değişenteknikhizmetyönetimihtiyaçlarınıza

etkin operasyonel çözümler üreten güvenilir, yenilikçi,

tercih edilen bir şirket olmak en önemli hedefimizdir.

Tech-up‟s vision is to :

To become a reliable, innovative and preferred compa-

ny that creates efficient operational and financial

solutions for your changing management needs. To

make contribution to organisations which continuously

learn and grow while developing. We particularly aim

at improving their technical service quality by follow-

ing the developing technology and at sharing their

success when they achieve their goals. It is our most

important aim to become a reliable, innovative and

preferred company that creates efficient operational

solutions for your changing technical service manage-

ment needs.



misyonu:

Sürekli Gelişen Teknolojiyi takip etmek

Teknik Hizmetler de Optimum Tasarruf modelleri

üretmek,

Sahip olduğu tüm projelerde Uzman personeller ile

mükemmel sonucu yakalamak,

Sevilen ve tercih edilen bir güven ağı oluşturarak, her

zaman yanınızda olduğunuzu hissettirmek

Uzun vadeli işbirlikleri oluşturmak ve Elektrik, Elektronik

ve Mekanik Ekipman ile Cihazlarınızın koruyucusu

olmak.

Hizmet Sektörüne yeni açılımlar kazandırmak

Tech-up‟s mission is to:

To follow the continuously developing technology,

To create Optimum Savings models in Technical Sevies,

To accomplish a perfect result with the qualified per-

sonnel in all projects it has,

To make you feel that we always stand by you by cre-

ating a network of trust liked and preferred,

To establish long term collaborations and be the protec-

tor of electrical, electronic and mechanical equipment

and devices,

To bring new initiatives to the Service Industry.



YILLARINTECRÜBESİ...
Withayearsof experienceYılların Tecrübesi...

Wıth a years of experıence



Tech-up’ın arkasında

yılların tecrübesi var...

Bilgi ve tecrübenin,

tesisinizle buluştuğu son nokta!

Tech-up, kurulduğu 1990 yılından bugüne pek çok ilke

imza atan, sektörün büyüyüp bu günlere gelmesinde

büyük emeği olan, 400‟ü aşkın hizmet noktasında,

4000‟in üzerinde personeliyle hizmet veren,

müşterilerine çözüm ortağı olmayı kendine görev

edinen ESS Entegre Servis Sistemleri‟nin bir kuruluşudur.

Tech-up is backed up by a

years of experience

The end-point where knowledge and

experience are united at your facility!

Tech-up is an organisation of ESS Integrated Ser-

vice Systems which has been leading the way,

making great effort for growth and transformation

of the industry into its current state, providing

service and acting as a solution partner of the

customers with its personnel over 4000 at more

than 400 service points since 1990 when it was

founded.



Leader
in

the
secto

r…

Sektörün Lideri..…



lider kuruluştur...

Çağımızın değişen ihtiyaçlarını iyi analiz eden

Tech-up, Türkiye‟nin en büyük hizmet grubu içinde

olmanın verdiği gücü; sektörün uzman firmalarıyla

gerçekleştirdiği işbirlikleri ve profesyonel kadrolarının,

Tech-up‟ın işletimi ile olgunlaştırdıkları bilgi birikimi ve

tecrübe sayesinde, daha üst seviyelere taşımayı

başararak, kısa bir süre içinde Tesis Yönetimi Sektörü‟

nün lider şirketi durumuna gelmiştir.

Tech-up is a leading

Best analysing the changing needs of our age, Tech-Up

has become a leading company of the Facility Manage-

ment Industry in a short time upon succeeding at rank-

ing higher thanks to the power it gains as a member of

the biggest service group of Turkey, cooperation with

the expert companies of the industry and the

“know-how” and experience its professional staff

mature by the operation of Tech-up.
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Your solutıon partner!



Tech-up

çözümortağınızdır...

Tech-up

çözüm ortağınızdır...

Tech-up, gerek üretim gerek satış gibi ana

faaliyet konularına yoğunlaşmak isteyen, kâr odaklı

kuruluşların Profesyonel Tesis Yönetimi alanında

gereksinim duydukları hizmetler için, bir çözüm ortağı

duyarlılığıyla, entegre edilmiş çözümler sunar.

Sizin asıl işinize odaklanarak verimlilikler yaratmanıza

imkan tanıyacak zaman ve iş gücünü açığa çıkarmanız

için, kanun ve yönetmeliklerin izin verdiği sınırlar içinde,

istediğiniz işlerinizi temin eder ve sizin adınıza

yönetir. Ayrıntıdaki yükü üzerinizden alır, sizin ana faaliyet

alanınıza odaklanmanızı ve kar etmenizi sağlar.

Tech-up is your solutıon

partner.

Tech-up provides immediate solutions to profit

oriented institutions willing to focus on the main

business activities for services they feel the need

for in the area of Professional Facility Management

with the sensitivity of a solution partner. It removes

the burden of the details on your shoulders and

helps you focus on your main field of business and

make a profit.



Neden Tech-up?

why Tech-up?



Neden

Tech-up? Why Tech-up?

Tech-up, gerek üretim gerek satış gibi ana faaliyet konu-

larına yoğunlaşmak isteyen, kâr odaklı, kuruluşların Pro-

fesyonel Teknik Hizmetler Yönetimi alanında

gereksinim duydukları hizmetler için, bir çözüm ortağı

duyarlılığıyla, entegre edilmiş çözümler sunar.

Sizlerin asıl işinize odaklanarak verimlilikler yaratmanıza

imkan tanıyacak zaman ve iş gücünü açığa çıkarmanız için,

kanun ve yönetmeliklerin izin verdiği sınırlar içinde,

istediğiniz işlerinizi temin eder ve sizin adınıza gelişen

teknolojik hizmetleri takip ederek, sizlere ciddi tasarruflar

sağlar. Teknik hizmetlerdeki ayrıntılarda sizlerin iş yükünü

üzerinizden alır, sizin ana faaliyet alanınıza odaklanmanızı

ve kar etmenizi sağlar.

Tech-up provides integrated solutions showing a

sensitivity of solution partner for the services in

the field of Professional Technical Services

Management as required by the profit-oriented

organisations that desire to concentrate on their

core business such as production and sales. In

order for you to create time and labour to focus on

your core business and to be profitable,

it provides the businesses you desire within the

legal boundaries and follows the developing tech-

nological services on behalf of you and provides

you a substantial amount of savings. It takes off

your burden of details in the technical services and

ensures you to focus on your core business and to

be profitable.



Takım Çalışması..

Team Work..



Our services...
Hizmetlerimiz..
. “AKILLI BİNA” TEKNOLOJİSİ

Tech-Up mekanlarınızın konforlu olmasını sağlayacak

işletim modülleri uygular. Üst düzeyde güvenlik

sağlayan, akıllı bina teknolojilerinin yönetilmesi

“Know How” ına sahiptir. Bu bilgiyi kullanarak oto-

masyonlu ya da otomasyonsuz, tüm tesis ve

binalarınıza, minimum maliyetle sağlayabileceğiniz,

en kaliteli teknik işletim, bakım ve onarım hizmetleri-

ni sunar. Tech-up‟ın deneyimli, yetenekli ve uzman

yönetim ve teknik kadroları düzenli periyodik bakım-

lar ve , “24 Saat Acil Durum Çağrı Servisi” ve “Mobil

Ekipleri” ile beklenmeyen giderlerinizi en aza indirme

modelleri yaratır. Böylelikle tesisinizin, binanızın

yatırım değerini uzun yıllara taşımanıza yardımcı olur.

PERSONEL HİZMETLERİ

Personel temini ve eğitimi, İş hukuku ve yönetme-

liklere uygun sözleşmeler ve iş programlarının hazır-

lanması ve yürütülmesi, Resmi kurumlarla ilgili

süreçlerin takibi, gereklerin yerine getirilmesi, arşiv-

lenmesi. Personel idaresi yönetimi, performans

ölçümü, değerlendirilmesi.

“SMART BUILDING” TECHNOLOGIES

Tech-Up applies operating modules that will enable

your places to be comfortable. It has the “Know

How” to manage the smart building technologies

ensuring a high level of security. Using this knowl-

edge, it provides the highest-quality technical

operating, maintenance and repair services for

your facilities and buildings either with or without

automation which you can get at minimum cost.

The experienced, skilled and qualified management

and technical staff of Tech-up create models for

minimisation of your unexpected expenses with

their regular and periodical maintenances and

“24-Hour Emergency Call Service” and “Mobile

Teams”. Thus, it helps you bear the investment

value of your facility and building for long years.

PERSONNEL SERVICES

Staff recruitment and training; preparation and

execution of contracts and business programmes

in accordance with labour law and regulations;

follow-up of the processes related to the govern-

mental agencies, performance and archiving of

requirements. Staff management, performance

measurement and assessment.





Our servıces...
Hizmetlerimiz..
.

İDARİ VE LOJİSTİK YÖNETİMLER

Hizmet sözleşme ve şartnamelerinin hazırlanması, potansiyel tedar-

ikçi değerlendirmeleri, teklif toplama, değerlendirme, raporlama,

hizmet/tesis devreye alma, hizmet sözleşme ve şartname denetimi,

puantaj ve hakediş kontrolü, resmi makamlara karşı sorumlulukların

takibi, hizmet seviyesi takibi, iyileştirme, iş geliştirme, süreç

iyileştirme, maliyet analizi ve maliyet iyileştirme, piyasa araştırma-

ları, bütçeleme, memnuniyet anketleri uygulamaları.

Enerji Yönetimi: Ana yapı ve ortak alanlara ait tüm enerji gid-

erlerinin kontrol edilmesi, takibi, gereğinde tasarruf sağlayacak

yöntem ya da yatırımların tespiti ve önerilmesi, faaliyetlerin denetle-

nmesi, raporlanması.

Atık Yönetimi: Çevre Bakanlığı‟nın yürürlükte olan kanun ve

yönergelerine uygun olarak atık yönetim prosedürlerinin uygulan-

ması, stratejilerin belirlenmesi, atıkların toplanması, ayrıştırılması,

ilgili kurumlara teslim edilmesi.

ADMINISTRATIVE AND LOGISTICS MANAGEMENT

Preparation of portfolio options for servicing firms,

preparations of servicing specifications and con-

tracts, contractor evaluations and offer receptions,

preparation of offer evaluation reports, starting up

and commissioning facilities, servicing contracts

and specifications auditing, service quality report-

ing, precaution reportings reducing operational

costs, investment decision reportings, progress

payments etc…

Energy expenditures: Checking the electrici-

ty, water and natural gas systems belonging to the

main building and common areas and payment of

bills relating thereto.

Waste management: Designing waste man-

agement strategies, collecting and separating

waste materials, assuring transportation of the

garbage to a place specified within the facility in a

way that the garbage trucks of the municipality

will be able to take it easily.



Ġdari Lojistik Yönetimler..

Admınıstratıve and logıtıcs management..



Our servıces...
Hizmetlerimiz..
.

Mekanik Hizmetler

Ortak alan içerisindeki hidrofor dairelerinin bakım-onarım ve kontrolünü

yapmak, tesislerde kurulu olan tüm pompa ve motorların bakımlarını

yapmak, alt yapı ile ilgili tesislerin arızalarını gidermek ve periyodik olarak

bakımlarını yapmak, sıhhi tesisat- isale hattı- şebeke bağlantısı -kanali-

zasyon, pis su ve drenaj hatlarının kontrolünü yapmak, alt yapı (kanali-

zasyon-drenaj) ile ilgili bakım ve onarımları yapmak ve gerektiğinde kuka

aracını kullanmak, aylık periyotlarla su sayaçlarını okumak ve kayıtlarını

tutmak, site sakinlerinin istekleri doğrultusunda sıhhi tesisat hizmeti

vermek, konutların ısıtma ve soğutma sistemleri için ilgili markanın servis

birimine yönlendirmek mekanik hizmetler biriminin görev, yetki ve sorum-

luluk alanındadır.

Elektrik Hizmetleri

Ortak alan içerisindeki tesis ve binalarda çalışan tüm pompa, motor ve

bunlarla ilgili tüm yardımcı sistemlerin usulüne uygun olarak işletme

değerlerinde çalışmasını sağlamak ve kontrolünü yapmak, pompa, motor

ve bunlarla ilgili tüm elektrik sistemlerinin periyodik bakımlarını yapmak

ve kayıt altına almak, Sitede kurulu olan tüm yat panolarının, elektrik

panolarının, dağıtım panolarının kontrollerini ve bakımlarını yapmak, Bina,

Plaza ve Site içerisinde oluşacak arıza ve aksaklıkların raporlamalarını

yaparak sorunların çözümlenmesini sağlamak, bakım, onarım ve her türlü

elektrik işlerinde alınacak kararlara katılmak ve uygulanmasını sağlamak,

site sakinlerinin istekleri doğrultusunda imkanların el verdiği ölçüde elek-

trik işini yapmak elektrik hizmetleri biriminin görev, yetki ve sorumluluk

alanındadır.

Mechanical Services

It is the function and responsibility of the mechanical

services unit to perform the maintenance-repair and

control of hydrophore rooms within the common area; to

perform the maintenance of all pumps and engines

installed in facilities; to repair failures of facilities related

to infrastructure and perform periodical maintenances

thereof; to perform controls of the sanitary system, water

distribution pipelines, network connections, sewer systems

and waste water and drainage lines; to perform mainte-

nances and repairs in respect of infrastructure (sewer

system and drainage) and use sewer cleaning trucks as

necessary; to read water meters on a monthly basis and

keep records thereof; to offer sanitary system services in

line with requests of building estate residents; and to refer

any issues related to heating and cooling systems of

dwellings to services units of relevant trademarks.

Electricity Services

It is the function and responsibility of the electricity

services unit to ensure that all pumps, engines and all

auxiliary systems thereof operated in the facilities and

buildings within the common area work in accordance

with operating values and perform controls thereon; to

perform periodical maintenances of pumps, engines and all

electrical systems thereof and keep records thereof; to

perform controls and maintenances of all marine electrical

panels, electrical panels and distribution panels installed in

building estates; to report any failures and breakdowns

that may arise in buildings, plazas and building estates and

ensure the solution of problems; to be involved in making

decisions in any maintenance, repair and electricity works

and ensure the implementation thereof; and to perform

electricity works in line with requests of building estate

residents within the bounds of possibility.



Ġnşaat Hizmetleri..

Construction Servıce..



Our servıces...
Hizmetlerimiz..
.

İnşaat Hizmetleri

Bina ve tesisler içindeki, şebeke bağlantısı, bakım arıza ve onarımlarını

yapmak, sert zeminlerde (asfalt, küptaşlar, kayrak taşları, bordürler vb.)

tamir ve bakım gereken bölgeleri tespit etmek ve onarılmasını sağlamak,

gerektiğinde yenilerin eklenmesi için proje ve fizibiletesini ve uygulan-

masını sağlama, bu amaçla taşeron firmalarla koordinasyonu sağlamak

ve işin takibini yapmak, kış döneminde kar temizleme ve tuzlama

çalışmalarını yapmak inşaat hizmetleri birimin görev ve sorumluluğun-

dadır.

Telefon Hizmetleri

Bina ve Site sakinlerinin istekleri doğrultusunda dahili telefon hatlarını

bağlamak, merkez santralde oluşabilecek dahili hat, internet bağlantısı

gibi problemleri çözmek, ortak alanlardaki telefon kutularının kontrolünü

ve bakımını yapmak, oluşacak arıza ve aksaklıkların giderilmesini sağla-

mak, site sakinlerine ilgili kurumlar tarafından tahsis edilmiş olan telefon

vekabloluTVbağlantılarınıyapmakbubirimingörev,sorumlulukveyetki

alanıdır.

Bina ve site içerisinde yöneticilik binasına, güvenlik ana binaya, teknik

servise, kapı giriş gözetim kulübelerine, sosyal tesislerdeki birimlere ve

site içerisindeki diğer konutlara dahili hatları kullanarak ücretsiz ve seri

olarak çözüm üretmektir.

Construction Services

It is the function and responsibility of the construction

services unit to perform maintenances and repairs of

network connections in facilities and buildings; to

determine any areas requiring maintenances and

repairs on hard ground (asphalted roads, cube stones,

slates, curb stones, etc.) and ensure the repair thereof;

to ensure the projecting and feasibility and implemen-

tation for addition of new ones as necessary; for this

purpose, to ensure the coordination with contract

companies and to follow up the work; to perform snow

clearing and salting works in winter seasons; and to

offer construction services.

Telephone Services

It is the function and responsibility of this unit to con-

nect internal telephone lines in line with requests of

building and building estate residents; to solve prob-

lems such as internal lines, internet connections that

may arise in the central switchboard; to perform con-

trols and maintenances of telephone boxes in the

common area; to ensure the repair of any failures and

breakdowns that may arise; and to perform connec-

tions of telephones and cabled TVs allocated by rele-

vant companies to building estate residents.

It is to create free and quick solutions using internal

lines for management buildings, main security build-

ings, technical service units, gate entry guard boxes,

social facility units and other dwellings within building

estates.



tesisiniz için
neye ihtiyacınız varsa;



Yanınızda!
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GenelMüdürlük
Aydınevler Mah. Mendirek Sok. No:7
Güntay Plaza Küçükyalı Maltepe-İSTANBUL
Telefon : 0850 888 4 589

Web:      www.essturkey.com
Mail:       info@essturkey.com

http://www.essturkey.com/
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