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2008 yılında temizlik hizmetleri şirketi olarak çıktığımız yolculuğumuza bugün entegre 
tesis yönetimi şirketi olarak devam ediyoruz. Bilkent Holding’in kurumsal değerlerine 
bağlı kalarak, köklerimizden gelen bilgi birikimini kendi hizmet kalitemizle birleştiriyoruz.  

Yüksek standartta hizmeti en ekonomik şekilde sunmak misyonuyla hareket ediyor 
ve hizmet sunduğumuz kurumların tüm ihtiyaçlarını tek adreste karşılıyoruz. Hayata 
geçirdiğimiz yaratıcı, inovatif çözümlerle, sektörümüzde öncü uygulamalar sunmaya 
çalışıyoruz. 

Kurumsal temizlik başta olmak üzere entegre tesis yönetimi kavramının kapsadığı tüm 
hizmetleri veriyor ve çağın gereksinimlerine göre yenilerini ekliyoruz. 

Biz her yeni güne daha iyisini başarmak için uyanıyoruz. Daha iyi bir gelecek için güvenle ve 
inançla yolumuza devam ediyoruz. 

Tepe Servis ve Yönetim A.Ş.

Our journey which began as a cleaning services company in 2008, today continues as an integrated 
plant management company. We combine our own deep-rooted experience with our high-quality 
service understanding, in line with the institutional values of Bilkent Holding.

Our mission is to provide high-quality services in the most economical way at one single address. 
We are determined to provide pioneering practices with creative, innovative solutions.

We provide all services covered by the concept of integrated plant management, notably corporate 
cleaning services, and we include modern ones as required by the new era.

Each new day challenges us to do better. Our journey continues with the confidence and belief of 
a better future.

Tepe Servis and Management Inc.

H A K K I M I Z D A

A B O U T  U S
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#atyourservice

Environment Friendly

Çevre 
Dostu
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 “Aklınız detaylarda değil işinizde olsun”
“ Let us deal with the details”

“Aklınız detaylarda değil işinizde olsun” mottosuyla yola çıktığımız 
ve müşterilerimizin ihtiyaçlarıyla her geçen gün gelişerek çeşitlenen 
hizmetlerimizle 10. yılımızı geride bıraktık. 2008’den bu yana yurt çapında 
kurumsal müşterilerimizin “Entegre Tesis Yönetimi” çatısı altındaki tüm 
hizmet ihtiyaçlarına Bilkent Holding kurum kültürü ve bilgi birikimiyle çözüm 
ürettik, binlerce çalışanımızla ülkemizdeki %100 Türk sermayeli tek yönetim 
şirketi olarak yolumuza devam ediyoruz.

Since 10 years we have been improving and diversifying our services in accordance 
with the needs of clients with the “Keep your mind in business, not in details” motto.  
We have introduced solutions for the “Integrated Facility Management” needs of our 
clients which respect the corporate culture and know-how of Bilkent Holding since 
2008. We keep on being the sole management company which operates with %100 
Turkish capital.

We value the facilities where we serve, protect them on your behalf and facilitate 
their maintenance; therefore forestall the unexpected costs which might occur in 
the following years to come. In the near future, we aim to strengthen our “Multi-
Service Integrator” structure and promote our operational efficiency, continue to 
invest in sector-specific technologic innovations and excellently satisfy the needs of 
our customers.

Biz hizmet sunduğumuz tesislere kıymet veriyor, onları sizin adınıza 
koruyor, bakımını ve devamlılığını sağlıyoruz. Böylelikle sonraki yıllarda 
karşılaşabileceğiniz beklenmeyen masrafların önüne geçiyoruz. Önümüzdeki 
dönemde “Çoklu Hizmet Entegratörü” yapımızı güçlendirerek operasyonel 
verimliliğimizi daha da artırmayı, sektöre özel inovatif teknolojik yatırımlara 
devam etmeyi ve siz değerli müşterilerimizin memnuniyetini mükemmellik 
seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz.

In all 81 provinces, we provide Corporate Cleaning, Facility/Plaza/Site/Shopping Center 
Management and Operation, Technical Maintenance and Repair Services, Bank Branch 
Cleaning/Off-site ATM Cleaning Services, Facade and Construction Cleaning, PPP City 
Hospitals Non-Medical General Support Services (P2), Building Support Services (P1) 
and Call Center Services from a single address with a strong staff. In addition, we are 
able to provide all the other support services you need in the most effective way through 
Bilkent Holding Service Group Companies under our “Integrator” identity.

81 ilin tamamında sizler için 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, 
PPP Şehir Hastaneleri Medikal Olmayan Genel Destek Hizmetleri (P2) ile Bina 
Destek Hizmetleri (P1) ve Çağrı Merkezi hizmetlerini güçlü bir kadro ile tek 
adresten sağlıyoruz. Ayrıca ihtiyaç duyduğunuz tüm diğer destek hizmetlerini de 
“Entegratör” kimliğimiz ile Tepe Kurumsal Çözümler Şirketleri aracılığıyla en 
uygun şekilde sunabiliyoruz.



7

FARKIMIZ
OUR DIFFERENCE

Environment Friendly

Çevre 
Dostu



8

Gerçek Zamanlı İş Takip 
Sistemi: Ontime 
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.

Off-Site ATM Temizliği süreçlerimizde de ontime 
programını kullanarak 81 ilde ve KKTC’de dünyanın 
ve ülkemizin önde gelen bankaları için ATM temizlik 
hizmetimizi en optimal şekilde gerçekleştiriyor ve tüm 
müşterilerimize anlık olarak görsel destekli raporluyoruz.

Real-Time Business Tracking System: Ontime

Ontime, enables us to manage and report all our operational 
processes remotely, mobile and in real time.

Our software that systematically monitors and reports all 
integrated facility management data, especially on/off data of 
requests, provides 7/24 instant solutions to your needs through 
Tepe Call Center.

With Ontime, we manage all our operation processes remotely, 
mobile and in real time and report these operations as 
requested.

Hizmetlerimizi yönetmek 
için geliştirdiğimiz “ontime” 
gerçek zamanlı iş takip 
sistemi sayesinde hizmet 
kalitemizle ve şeffaflığımızla 
fark yaratıyoruz. 

We make a difference with 
our service quality and 
transparency, by virtue of our 
“on-time” tracking system.

Ontime teknolojisi ile; Ontime technology enables you to;

Hizmet ihtiyacınız ne olursa olsun işinizi her 
an, dilediğiniz yerde takip edersiniz

Track your business anytime, anywhere, 
regardless of your service 

See all the work to be accomplished and 
monitor the processes

Kontrol listesi üzerinden tüm yapılacak işleri 
görebilir, süreçleri denetleyebilirsiniz

Hem planlanan işlerin hem de anlık atanan 
işlerin istenen zamanda takip edebilirsiniz

Monitor both the ongoing and recently 
assigned services any time you want

Be informed of all the details through 
transparent reporting

Şeffaf raporlamalar ile hiçbir ayrıntıyı 
kaçırmazsınız
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T-MODE Uygulaması T-MODE Application

Tepe Servis ve Yönetim olarak, pandemi sürecinin 
ardından hızlandırdığımız teknoloji odaklı yatırımlar ile iş 
süreçlerimizde köklü bir değişime girdik. Müşterilerimizi 
dinleme, gözlemleme ve ihtiyaçlarına yönelik çözüm 
sunma politikamız çerçevesinde inovatif çözümlerimize 
bir yenisini daha ekledik.

Şirketimizin sunduğu hizmetler gereği farklı alanlarda 
kullanılan ve müşterilerimizin pandemi döneminde 
yaklaştığı hassasiyetle “başlıca bulaş riski taşıyan 
alanlar” arasında değerlendirilen dokunmatik ekranlar 
yerini T-MODE uygulamasını getiriyoruz. Çalışanlarımızın 
görev takip sistemlerinden anlık müdahale gerektiren 
olayların daha hızlı bir şekilde tespit edilmesine kadar 
uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan iş süreçlerimizde 
uyguladığımız QR kod tabanlı T-MODE uygulamamız ile 
hem toplum sağlığının korunmasına destek sağlamayı 
hem de sektördeki teknoloji odaklı değişime öncülük 
etmeyi hedefliyoruz. 

T-MODE uygulamamız ile her mahale özel olarak 
ürettiğimiz QR kodlar sayesinde anlık memnuniyet anket 
uygulamaları, acil talep ihtiyaç bildirimleri gibi işlemlerin 
bir telefon aracılığıyla dokunmadan yapılmasını 
sağlıyoruz.

We, Tepe Service and Management, have made a fundamental 
change in our business processes with technology-oriented 
investments that we have accelerated after the pandemic. We 
have added a new innovative solution in line with our policy of 
listening our customers, observing their needs, and offering 
solutions for their needs.

We now introduce the T-MODE application to replace the 
touch screens that are used in different areas as required by 
the services offered by our company and are considered to be 
among the “main areas with the risk of infection” taking into 
account the sensitivity of our customers during the pandemic. 
We aim to both support the protection of public health and 
lead the technology-oriented change in the sector with our QR 
code-based T-MODE application that we use in our business 
processes, which include a wide range from task tracking 
systems of the employees to faster detection of incidents that 
require instant intervention. 

We ensure that processes such as instant satisfaction survey 
applications and urgent request and need notifications are 
performed by phone thanks to the QR codes we produce 
specifically for each location with our T-MODE application.
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Tepe Çağrı Merkezi Tepe Call Center

Ülke geneline hizmet sunan, Ankara, 
İstanbul ve Adana lokasyonları bulunan 
Tepe Çağrı Merkezi’ni operasyonel 
süreçlerimize dahil ederek, sizlere 
sunduğumuz hizmetin kalitesini ve 
verimliliğini bir üst seviyeye taşıyor, 
“haklı çalışan hattı” ile çalışan 
memnuniyetini sağlıyoruz.

Tepe Call Center, which provides service 
throughout the country and has locations 
in Ankara, İstanbul and Adana, provides 
high-quality service efficiency and the 
“Rightful Employee Line” promotes 
employee satisfaction.
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Acil Temizlik Butonu

Yenilikçi uygulamalarımızdan biri olan acil 
temizlik butonu ile; anlık olarak sizlerden 
gelen “temizleyin” uyarısının aksiyona 
dönüşmesini sağlıyoruz.

Tepe Akademi  3093 KİŞİ  
12 FARKLI EĞİTİM

3093 PEOPLE
12 DIFFERENT 

TRAININGS

Sınıf eğitimlerinin yanı sıra, online eğitim 
portalımız Tepe Akademi ile eğitimi sınıflardan 
çıkarıp çalışanlarımızın en uygun saatinde ve 
mekan sınırlamasız alabileceği hale getiriyor 
çalışanlarımızın bilgi birikimini sürekli olarak 
arttırıyor ve gelişimlerini izliyoruz.

Emergency Cleaning Button

The emergency cleaning button, which 
is one of our innovative applications, 
immediately activates your “clean” warnings.

Tepe Academy

In addition to hands-on trainings, our Tepe Academy 
online training portal provides flexible training 
opportunities for our employees which improves 
their experience and effectiveness.
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Social Responsibility

In accordance with the foundational purposes of Bilkent 
Holding, we donate a large portion of our income to our 
foundations, in order to support science and education.

Sosyal Sorumluluk
Bağlı bulunduğumuz Bilkent Holding’in kuruluş 
amaçlarına uygun olarak sağladığımız gelirlerin büyük 
bir bölümünü bilim ve eğitime destek vermek amacıyla 
vakfımıza bağışlıyoruz.

Doğaya Ve Çevreye 
Saygı
Çevreye ve insan sağlığına zarar 
vermeyecek malzemelerin seçilmesine 
özellikle dikkat ediyor, amacımıza uygun 
kaliteli ve çevre dostu temizlik ürünleri 
kullanıyoruz.

Respect for Nature and Environment

We pay attention to select materials which is not 
harmful to the environment and human health, we 
use high quality, eco friendly cleaning products 
which fits for our purpose.
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FAYDAMIZ
BENEFITS

Environment Friendly

Çevre 
Dostu
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• Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlarınıza uyum 
sağlayacak çözümler yaratırız. 

• Sunduğumuz hizmetlerle çalışanlarınızın 
memnuniyet düzeyini arttırmanıza yardımcı oluruz.

• Belgelendirilmiş kalite standartlarımızla hizmet 
alanımıza giren tüm süreçleri profesyonel bir şekilde 
yönetiriz.

• Sektör lideri kimliğimizle çözüm ortağınız olarak, 
tesis ve mekanlarınızın; sakinler, çalışanlar ve 
ziyaretçiler nezdinde itibarını güçlendiririz.

• We create solutions which adapt easily to your 
changing needs.
• The services we provide increase the satisfaction 
level of your employees.
• Our certified quality standards, enables us to 
professionally manage all operational processes.
• As a sectoral leader, we become your solution 
partner and strengthen the reputation of your 
facilities and spaces.

Sizin için; Tek bir muhatap 
üzerinden, çoklu çözümlerle 
hizmet ihtiyaçlarınızı karşılar, 
asıl işinize odaklanmanızı 
kolaylaştırırız.

We cover your service needs with 
multiple solutions from a single 
address and facilitate you to focus 
on your core business.

“Sizin İçin”

“For You”
“
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SİZE ÖZEL 
HİZMETLERİMİZ

SPECIAL SERVICES

Environment Friendly

Çevre 
Dostu
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TESİS YÖNETİMİ HİZMETLERİ

“Sizin İçin”

Entegre tesis yönetimi kavramının kapsadığı temizlik, güvenlik, teknik bakım vb. 
hizmetlerin yer aldığı tesis yönetimi sayesinde sizlerin asıl işinize odaklanmanızı 
ve detaylarla uğraşmamanızı sağlıyoruz. 

Her türlü tesisin hizmet ihtiyaçlarına “tek elden” çözümler üretiyor, yaşam 
alanlarının doğru yöntemlerle yönetilmesine olanak tanıyoruz. Böylelikle sizler 
ekonomik olarak kaynaklarınızı daha etkin bir biçimde kullanabiliyorsunuz. 
Bunları gerçekleştirirken de operasyonel süreçlerimizde gerçek zamanlı özgün 
iş takip sistemimizi ve çağrı merkezimizi devreye sokarak hizmetlerimizde fark 
yaratıyoruz.

By means of the facility management concept, which includes services such as cleaning, 
security, technical maintenance, etc., we make sure that you focus on your core business.

We provide “centralized” solutions for all kinds of facility service requirements and provide 
the right methods for the management of your living spaces. This leads to efficient use of 
your economical resources. We create a difference in our operational processes through 
our original, real-time tracking system and call center.

Temizlik Hizmetleri
Cleaning Services

Technical Maintenance 
and Repair Services

Pest Control 
Disinfection Services

Consultancy 
Services

Annual Operation 
Services

Office Support Services
Contract and 
Subcontractor 
Management

Information / Reception 
Services

Landscaping & 
Gardening Services

Security (Physical and 
Electronic) Services

Catering Services

Teknik Bakım ve 
Onarım Hizmetleri

Pest Kontrol 
İlaçlama Hizmetleri

Danışmanlık 
Hizmetleri

Sözleşme ve Alt 
Yüklenici Yönetimi

Peyzaj Bahçe 
Bakım Hizmetleri

Catering 
Hizmetleri 

sunuyoruz
we offer

Danışma / Resepsiyon 
Hizmetleri

Ofis Destek 
Hizmetleri

Yıllık İşletme 
Hizmetleri

Güvenlik (Fiziki ve 
Elektronik) Hizmetleri

“For You”
FACILITY MANAGEMENT SERVICES
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TEMİZLİK 
HİZMETLERİ 

CLEANING SERVICES

Environment Friendly

Çevre 
Dostu
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Temizlik, bir alanın konfor ve prestijini etkileyen en önemli unsurdur. Ferahlık ve 
pozitif etkinin hissedildiği temiz mekanlar, sakinleri çeker ve memnun eder. Bir 
ortamın gerçek anlamda tepeden tırnağa temiz olması ve devamlılığı uzmanlık 
gerektiren bir iştir. Biz, hizmet sunduğumuz mekanları profesyonel bir şekilde 
temizleyerek hem çalışanlarınızın hem de ziyaretçilerinizin üzerinde olumlu 
etki bırakmanızı sağlıyoruz. Bunu gerçekleştirirken de kurumsal temizlik 
ihtiyaçlarınızı güvenlik sertifikasyonuna sahip temizlik kimyasal profesyonel 
makine ve ekipman kullanarak karşılıyoruz.

Hygiene is the most important comfort and prestige factor of living spaces. 
Spaciousness and a positive atmosphere attracts and comforts people. Real hygiene 
and maintenance requires expertise. Our professional services create a positive effect 
on the satisfaction of your employees and visitors. We meet your corporate cleaning 
needs by using certified professional chemical cleaning machines and equipment.

Fabrika 
Temizliği

AVM 
Temizliği

Site / Toplu 
Konut Temizlik 

Hizmetleri

Cam / Dış Cephe / 
İnşaat Temizliği

Off-Site  
ATM Temizliği

Banka Şubesi 
Temizliği

Okul 
Temizliği

Liman 
Temizliği

Sert Zemin 
Temizliği

Tesis / Ofis / 
Rezidans Temizliği

Facility / Office / 
Residence Cleaning

Housing Complex / 
Collective Housing 
Cleaning Services

Window / Facade 
/ Construction 

Cleaning

Bank Branch 
Cleaning

Harbor Cleaning

School Cleaning

Firm Ground 
Cleaning

Factory Cleaning

Off-Site  
ATM Cleaning

Shopping Mall 
Cleaning
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ÖZEL ENTEGRE PROJELERİMİZ

Hızlı aksiyon alabilen, projenin gereklerine uyum 
sağlayabilen çevik yapımız sayesinde özel projeler de 
uzmanlık alanımız. 
Thanks to our immediate responding structure, which 
adapts easily to the requirements of your projects 
we have also expertized in management of special 
projects.

“

Environment Friendly

Çevre 
Dostu

SPECIAL INTEGRATED PROJECTS
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Şehir Hastaneleri (PPP)  
Bina Destek Hizmetleri (P1)
• Bina ve Arazi Hizmetleri
• Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmetleri
• Ortak Hizmetler (Teknik Destek)
• Mefruşat Hizmetleri 
• Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri 
• Diğer Tıbbi Destek Hizmetleri

• Building and Land Services
• Extraordinary Maintenance and Repair Services
• Joint Services (Technical Support)
• Furnishing Services
• Ground and Garden Maintenance Services
• Other Medical Support Services

• Patient Guidance, Accompaniment, Reception, Transportation 
and Help Desk Services

• Cleaning and Room Support Services
• Security Service
• Laundry Service
• Pest Control (Disinfection) Service
• Waste Management Service
• Catering Service
• Parking Lot Management Service

City Hospitals (PPP) Building 
Support Services (P1)

City Hospitals (PPP) Non-Medical 
General Support Services (P2)

• Hasta Yönlendirme, Refakat, Resepsiyon, Taşıma  
 ve Yardım Masası Hizmetleri
• Temizlik ve Oda Destek Hizmetleri
• Güvenlik Hizmeti
• Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmeti
• Pest Kontrol (İlaçlama) Hizmeti
• Atık Yönetim Hizmeti 
• Catering Hizmeti
• Otopark Yönetim Hizmeti

Şehir Hastaneleri (PPP) 
Medikal Olmayan Genel Destek 
Hizmetleri (P2)

Çağın gereksinimlerine göre hizmet 
yelpazesine her geçen gün yenilerini 
ekleyen Tepe Servis; şehir hastaneleri 
projeleri için 4 yıl boyunca ön hazırlık 
yapmış ve ülkemizde bu alanda var 
olan yatırımların öncüsü olmuştur.

Tepe Servis has expanded its 
range of services in line with the 
requirements of the era and made 
4 years of preliminary preparations 
for city hospitals projects. We are 
now the pioneer of existing national 
investments in this field.

“

Bir tesisin ana faaliyet konusu dışında kalan tüm hizmet süreçlerini başta Bilkent Hizmet Grubu 
şirketleri olmak üzere entegre bir yapıda tek adreste yönetebiliyoruz. Ülkemizde hizmete giren ilk 
şehir hastanelerinde sunduğumuz, 8 hizmeti kapsayan “Medikal Olmayan Genel Destek Hizmetleri 
(P2)” ve 6 hizmeti kapsayan “Bina Destek Hizmetleri (P1)”ni bu kapsamda sayabiliriz. Uluslararası 
hizmet standartları ve iş takip süreçleri gerektiren bu özellikli projeler Tepe Servis’in öncü olduğu 
bir başka alan.

We are able to manage all the service processes of a facility other than the main field of activity from a single 
address in an integrated structure, primarily Bilkent Service Group companies. We offer “Non-Medical 
General Support Services (P2)”, which includes 8 different services, and the “Building Support Services 
(P1)”, which include 6 different services, throughout the first city hospitals in Turkey. Tepe Servis is a leader 
in these special projects which require international service standards and business tracking processes.
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DEZENFEKSİYON 
HİZMETİMİZ

DISINFECT EFFECTIVE 
CLEANING

Environment Friendly

Çevre 
Dostu
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Dezenfeksiyon Hizmetimiz ile 
Virüs ve Salgınlardan Korunun!
Çevreye ve insan sağlığına duyarlı, dezenfeksiyon hizmetimiz ile yaşam merkezleri, 
oteller, atm ve banka şubeleri, avmler, okullar, iş yeri, ofis ve  plazalar, konut/site 
ve sosyal tesislerin temizliği için #hizmetinizdeyiz...

Müşterilerimize ait toplu yaşam alanlarında gerçekleştirdiğimiz dezenfeksiyon 
hizmetimiz ile insan sağlığını tehdit ederek bozan ve yaşam konforunu düşüren, 
hastalığa neden olan patojen mikroorganizmaların yok edilmesini, üremelerinin 
durdurulmasını sağlıyoruz.

We are at your service for the cleaning of living centers, hotels, atms and bank branches, 
shopping malls, schools, offices and plazas, residences/buildings and social facilities 
with disinfectant effective chemicals sensitive to the environment and human health.

With the disinfection effective cleaning works that we carry out in the collective living 
spaces of our customers, we ensure to eliminate and stop the reproduction of pathogenic 
microorganisms that disrupts human health by threatening it, reduces the comfort of life 
and causes diseases.  

We help protect against viruses and 
outbreaks with disinfectant effective 
chemicals.
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Her ihtiyacınıza özel çözümler üreten çift 
yedekli Çağrı Merkezimizle, müşterilerinizin 
dilek ve ihtiyaçlarını anlık kayıt altına alarak, 
yönetiminize gerekli saha raporunu objektif 
olarak raporluyoruz, satış ve pazarlama 
faaliyetlerinizi destekleyerek sizlere rekabet 
avantajı sağlıyoruz. Ayrıca sadece Türkçe 
değil, İngilizce, Arapça, Fransızca ve Rusça 
dillerinde de hizmet veriyoruz.

Tepe Servis Çağrı Merkezi 
olarak profesyonel 
çözümlerimizi, butik hizmet 
anlayışımızla birleştirdik!

TEPE ÇAĞRI MERKEZİ  

“

H A K L I  Ç A L I Ş A N  H A T T I 
—

Tüm işletmelerde çalışanların 
her tür görüş, teşekkür, öneri 

ve şikayetini 7/24 birincil 
ağızdan -istenirse anonim 

kalacak şekilde- ifade 
edebilecekleri bir iletişim 
kanalı kuruyoruz. Gelen 

çağrıları uygun görüldüğü 
şekilde raporluyor ve süreci 

takip ediyoruz. Çalışan 
memnuniyetini sağlamak için 

çalışanlarınıza sadece “bir ALO 
uzaklıkta” olmanızı sağlıyoruz.

M Ü Ş T E R İ  H İ Z M E T L E R İ 
Y Ö N E T İ M İ

—
Alanında tecrübeli 
uzmanlarımız 7/24 

müşterilerinizin taleplerine 
ve önerilerine cevap veriyor. 

Ayrıca şikâyet yönetimi, sipariş 
yönetimi, üyelik yönetimi 
ve sadakat programı gibi 

hizmetler sunuyoruz.

M Ü Ş T E R İ  
E L D E  T U T M A

—
Aboneliğini iptal eden 
veya sözleşmesi biten 

müşterilerinizi arayarak, 
geri kazanımlarını 

sağlıyoruz. Böylece mevcut 
müşterilerinizi kaybetmemek 

adına harcayacağınız 
tüm eforu, yeni müşteri 

kazanımlarına ayırabilirsiniz.
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TEPE ÇAĞRI MERKEZİ  

R A P O R L A M A
—

Firmanızın pazarlama stratejisi 
ve vizyonunu belirlemenizde 
size katkı sağlıyoruz. Eksik 

ya da tamamlanması gereken 
hizmetlerinizi tam anlamıyla 

analiz edebilmeniz için doğru, 
nitelikli anlaşılır ve tarafsız 
olarak sizin belirleyeceğiniz 

zaman aralıklarında düzenli ve 
sistematik raporlar sunuyoruz.

K A L İ T E 
D E Ğ E R L E N D İ R M E

—
Markanızın yüzü olarak gelen 

ve giden çağrılarda, sosyal 
medyada verilen hizmetlerin 
ölçme ve değerlendirmesini 

yapıyoruz. Düzenli raporlama 
sistemimiz sayesinde anlaşılır 

ve iş geliştirmeye yönelik 
güvenilir raporlar sunuyoruz.

B A C K O F F I C E  H İ Z M E T İ
—

Müşterilerinizin web 
sayfası, sosyal medya veya 

telefon ile ilettikleri tüm 
öneri, şikayet ve teşekkür 

kayıtlarını değerlendirerek 
geri bildirimlerini yapıyoruz. 
Değerlendirdiğimiz kayıtları 

düzenli olarak ilgili birimlerle 
paylaşıp, kalite yönetim sistemi 

çerçevesinde takip ediyoruz.

T A H S İ L A T  H İ Z M E T İ
—

Her seviyede alacaklarınızın 
takibi ve tahsilatı için etkin 

çağrı merkezi çözümleri 
sunuyoruz. İstihbarat 

aramaları, takip aramaları 
ve ödeme sözü aramaları 
sonucunda sunduğumuz 

raporlar ile tahsilat 
stratejilerinize rehberlik 

ediyoruz.

S O S Y A L  M E D Y A  T A K İ B İ
—

Markanız, ürünleriniz, 
rakipleriniz hakkında 

tüketicilerin ne düşündüğünü 
bilmek doğru karar almanızı 
sağlar. Siz işinize konsantre 

olurken biz sizin yerinize sosyal 
medya takibinizi yaparak, 

düzenli aralıklarla raporlar 
sunuyoruz. Her türlü şikâyete 

anında müdahale ederek, 
müşteri memnuniyetinizi 

artırıyoruz.

S A T I Ş  V E  PA Z A R L A M A 
—

Yeni ürün ve hizmetleriniz 
hakkında müşterilerinizi 
bilgilendirerek, telefonda 

satış veya randevu sürecinizi 
yönetiyoruz. Beraber 

geliştirdiğimiz stratejilerle 
yeni çapraz satış alanları 

yaratıyoruz.
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Our double-backup Call Center instantly records 
the requests and needs of our clients and 
enables us to objectively submit the field reports 
to your management. We provide support for 
your sales and marketing activities, giving you 
a competitive advantage. We provide services 
not only in Turkish but also in English, Arabic, 
French and Russian.

Tepe Servis Call Center combines professional 
solutions with boutique service approach!As Tepe Servis Call Center, 

we have combined our 
professional solutions 
with our boutique service 
approach!

TEPE CALL CENTER

“

R I G H T  E M P L O Y E E  L I N E
—

We establish a 7/24 
communication channel 

which enables the employees 
to express their opinions, 

gratitude, suggestions and 
complaints and remain 

anonymous if they desire. 
We report the incoming calls 

appropriately and monitor the 
process. To secure employee 
satisfaction, we ensure that 

you are only one call away from 
your employees.

C U S T O M E R  S E R V I C E S 
M A N A G E M E N T 

—
Our experienced experts 

respond to the demands and 
suggestions of your customers 

7/24.
We also offer services such as 

complaints management, order 
management, membership 

management and loyalty 
programs.

C U S T O M E R  R E T E N T I O N 
—

We call your customers who 
cancel their subscription or 
terminate their contract and 
provide their retention. This 

way, you can use your all 
your effort for gaining new 

customers, instead of trying 
to retain the current ones.
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R E P O R T I N G
—

We assist you in determining 
the marketing strategy and 
vision of your company. We 
submit qualified, accurate, 

objective and comprehensible 
periodic reports, enabling you 
to fully analyze your deficient 

or incomplete tasks.

Q U A L I T Y  A S S E S S M E N T
—

As your spokesperson, we 
assess and evaluate the 

services you provide on social 
media, the incoming and 

outgoing calls. By means of 
our regular reporting system 

we create comprehensible 
and reliable business 
development reports.

B A C K  O F F I C E  S E R V I C E
—

We evaluate all the 
suggestions, complaints and 

gratitude records submitted by 
your customers via web page, 
social media or telephone and 

give feedback. We regularly 
share the evaluated reports 
with the relevant units and 

monitor them in line with the 
quality management system.

C O L L E C T I O N  S E R V I C E
—

We offer effective call center 
solutions for tracking and 

collecting your receivables 
at all levels. We guide your 
collection strategies with 
the reports based on the 

intelligence, follow-up and 
payment liability research 

activities.

S O C I A L  M E D I A
M O N I T O R I N G

—
Knowing what consumers think 

about your brand, products 
and competitors enables you 
to make the right decisions. 

While you focus on your work, 
we do social media follow up on 
your behalf and submit regular 

reports. We immediately 
respond all kinds of complaints 

and increase customer 
satisfaction.

S A L E S  &  M A R K E T I N G
—

We manage your sales or 
appointment processes on 
the line by informing your 
customers about your new 
products and services. We 
create new cross-selling 

areas inspired by commonly 
developed strategies.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ÇALIŞMALARIMIZ

SUSTAINABILITY ACTIVITIES

Environment Friendly

Çevre 
Dostu
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Sürdürülebilirlik

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyoruz !

%54 
KADIN

%46
ERKEK

Tüm şirket faaliyetlerimizde, doğayı daha az kirleten teknolojiler kullanır, çevreyi 
koruma bilincini öncelik haline getirir, çalışma koşullarımızı iyileştirir, cinsiyet 
eşitliğini destekler, etik kurallara uyar, tüketimi azaltıp, enerji verimliliğini 
artırırız.

Bu süreci, temel yönetim ilkelerimiz olan hesap verebilirlik, şeffaflık, adalet ve 
sorumluluk ilkelerimizle gerçekleştiririz.

Yüzde 54’ü kadın çalışanlardan oluşan şirketimizde, kadınlara fırsat ve öncelik 
tanıyan uygulamaları hayata geçiriyoruz. Örneğin, araç operatörlüğü pozisyonunda 
ülke ve dünya genelindeki cinsiyet ayrımını kaldırarak, kadın çalışanlara bu alanda 
imkan tanıyoruz. 

Başarının sırrının eşitlikte yattığına inanıyoruz. 

Sustainability
In all our company activities, we use less polluting technologies, prioritize environmental 
awareness, improve our working conditions, support gender equality, comply with ethical 
rules, reduce consumption and increase energy efficiency.
We realize this process with the principles of accountability, transparency, justice and 
responsibility, which are our basic management principles.

We Support Gender Equality!
In our company, 54 percent of which are women, we implement practices that give women 
priority and opportunity.
For example, by eliminating the gender discrimination in the vehicle operator position 
across the country and the world, we provide opportunities for female employees in this 
field.
We believe that the secret of success lies in equality.
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Dijital dönüşümü destekliyor, 
ağaçları rahat bırakıyoruz!

Kağıtsız ofis kavramını destekliyor, ofislerimizdeki iş süreçlerimizi 
olabildiğince az kağıt kullanarak yürütüyoruz. Geri dönüşümü 
destekleyerek, ofis atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazıcı ve fotokopi 
makinelerimizin kullanımına sınırlamalar getiriyoruz. Temiz Çevre 
projemiz ile iç ve dış paydaşlar nezdinde çevre duyarlılığını arttırmak 
amacıyla duyurular ve kampanyalar düzenliyoruz.

Promosyon ürünlerimizde geri dönüşümlü ürünleri kullanıyoruz.
Atık yönetimiyle ilgili süreçlerimizi düzenlemek ve Sıfır Atık Belgesini 
almak amacıyla komitelerimiz çalışıyor. Ofislerimizde çıkan gıda atıkları, 
cam ve plastik atıklar, pil atıkları, elektronik atıklar, tehlikeli atıklar ve tıbbi 
atıkları geri dönüşüm amacıyla ayrıştırıyoruz. Dijital eğitim portalımız Tepe 
Akademi üzerinden çalışanlarımızın bu konudaki farkındalığını arttıracak 
eğitimler veriyoruz. 

Uzaktan Katılımlı Toplantılara Yöneldik!
Karbon salınımına doğrudan neden olan fosil yakıt tüketiminin 
günlük yaşamda en çok ortaya çıktığı alanlardan biri olan ulaşım 
konusunda, şirket alışkanlıklarımızı değiştirerek karbon ayak 
izimizi azaltıyoruz.
Uçak yolculuklarımızı sınırladık, üst yönetim toplantıları dahil 
şehirlerarası yolculuk gerektirecek tüm organizasyonları uzaktan 
katılımla gerçekleştiriyoruz.

We support digital transformation, we leave trees alone!
We support the paperless office concept and run our business processes in our offices 
using as little paper as possible.
By supporting recycling, we separate our office waste.
We impose restrictions on the use of our printers and photocopiers.
With our Clean Environment project, we organize announcements and campaigns to 
increase environmental awareness before internal and external stakeholders.

We use recycled products in our promotional products.
Our committees are working to regulate our waste management processes and to 
obtain the Zero Waste Certificate.
We separate food waste, glass and plastic waste, battery waste, electronic waste, 
hazardous waste and medical waste from our offices for recycling.
We provide trainings to increase the awareness of our employees on this issue 
through our digital training portal Tepe Akademi.

We Turned Towards Remote Participation Meetings!
In transportation, which is one of the areas where fossil fuel consumption, 
which directly causes carbon emissions, occurs most in daily life, we 
reduce our carbon footprint by changing our company habits.
We have limited our flight travels, and all organizations that require 
intercity travel, including senior management meetings, are remotely 
attended.
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Yaşanan küresel salgın nedeniyle, Tepe Çağrı Merkezimizi 
evden çalışma modeline geçirdik. Böylelikle hem 
çalışanlarımızın sağlığını güvence altına aldık hem de  iş 
sürekliliğimizi sağladık. 

Due to the global epidemic, we switched our Tepe Call Center to 
work from home.
In this way, we both ensured the health of our employees and 
ensured our business continuity.

Sağlıklı çalışma ortamımızın sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Bu 
çerçevede pandemi döneminde V- Safe Güvenli Hizmet Belgesini 
aldık. Evden çalışma düzenine geçtik. Ortak alanların (yemekhane, 
dinlenme odaları vb.) kullanım koşullarını yeniden tanımladık. 
Salgından korunma yöntemleriyle ilgili online eğitim planı uyguladık.
Korona Takip Kurulu kurduk ve alınacak önlemleri yönettik.
İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından gerçekleştirilen 
Covid-19 vaka takibi ile olası bulaşı risklerini azalttık.

We care about the sustainability of our healthy work environment.
In this context, we received the V-Safe Safe Service Certificate during the 
pandemic period.
We switched to work from home.
We redefined the usage conditions of common areas (dining hall, recreation 
rooms, etc.).
We implemented an online training plan on pandemic protection methods.
We established the Coronavirus Monitoring Board and managed the 
measures to be taken.
With the Covid-19 case follow-up carried out by our Human Resources 
Department, we reduced the potential transmission risks.

Temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerimizde çevreye ve doğaya duyarlı  
ürünler kullanıyoruz. Dozajlama üniteleri kullanarak gereğinden fazla su 
ve kimyasal tüketiminin önüne geçiyoruz.
ULV ve Sterilizatör Işık cihazları ile etkin ve çevreci dezenfeksiyon 
sağlıyoruz.
Mevcut durumumuzu koruyarak, sağlıklı büyümeyi hedefliyoruz. 
Ekonomik kaynaklarımızı en akılcı alanlara yönlendirmek ve kısa/uzun 
vadede odaklanacağımız alanları belirlemek için sektörel segmentasyon 
çalışmalarını hayata geçiriyoruz. 
Sürdürülebilir büyüme amacıyla düzenli strateji toplantıları ve beyin 
fırtınaları gerçekleştiriyoruz. İtibar ve marka algı araştırmalarımızı 
düzenli bir şekilde yaptırıyoruz.
Ülke ekonomisine ve sektöre katkı sağlayacak verimlilik arttırıcı fikirleri 
hayata geçiriyoruz. 
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İş sürekliliği ve organizasyonel gelişim için personel yedekleme 
planlarımızı hayata geçiriyoruz. Nitelikli iç  eğitim programlarıyla  
çalışanlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri iyi  iş ortamları 
sunuyoruz.

Eşitlik, barış, adalet gibi hedeflerin sağlanması amacıyla 
farkındalık yaratan sosyal sorumluluk kampanyaları ve etkinlikler 
içerisinde yer alıyoruz.

We implement our personnel backup plans for business continuity and 
organizational development.
We offer our employees good working environments where they can 
improve themselves with qualified internal training programs.
We take part in social responsibility campaigns and activities that raise 
awareness in order to achieve goals such as equality, peace and justice.

Our Social Responsibility Projects
With the “Clean Environment with Tepe Servis” project, we aim to increase 
nature and environmental awareness in the eyes of both internal and external 
stakeholders, and we aim to raise awareness in this area.

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

“Tepe Servis ile Temiz Çevre” projesi ile doğa ve çevre duyarlılığını hem 
iç hem dış paydaşlar nezdinde arttırmayı amaçlıyor, bu alanda farkındalık 
yaratmayı hedefliyoruz. 

#öncekirletme
#öncekirletme mottolu kampanyamızla, çeşitli illerdeki çocuk oyun 
alanlarını ve huzurevlerini antibakteriyel koruyucular ile ücretsiz olarak 
dezenfekte ediyoruz.

#avoidpollutingfirst
With our #avoidpollutingfirst motto, we disinfect children’s playgrounds and nursing 
homes free of charge with antibacterial protectors in various provinces.

We use environmentally and nature-friendly products in our cleaning and disinfection 
services.
We prevent excessive water and chemical consumption by using dosing units.
We provide effective and environmentally friendly disinfection with ULV and Sterilizer 
Light devices.
We aim to grow in a healthy way by preserving our current situation.
We are implementing sectoral segmentation studies in order to direct our economic 
resources to the most rational areas and to determine the areas we will focus on in the 
short/long term.
We make regular strategy meetings and brainstorms for sustainable growth.
We regularly conduct our reputation and brand perception studies.
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Çevre duyarlılığını tüm canlı yaşamını kapsayacak 
şekilde ele alıyor, hayvan dostlarımızı unutmuyoruz.

Kapak kampanyamız dışında kullandığımız pet 
şişelerimizi geri dönüşüm için biriktirdiğimiz bir 
başka sorumluluk kampanyamız daha bulunuyor.

We consider environmental awareness in a way that 
encompasses all living life and do not forget our animal 
friends.

Apart from our cap campaign, we have another 
responsibility campaign where we collect our used plastic 
bottles for recycling.

Ofislerimize tükettiğimiz plastik atığın anlamlı 
bir şekilde faydaya dönüşmesi amacıyla Omurilik 
Felçlileri Derneği’nin kapak toplama kampanyasını 
destekliyoruz.

We support the cap collection campaign of the Spinal Cord 
Paralytics Association in order to transform the plastic 
waste we consume in our offices into a meaningful benefit.
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Tarık Bağcı  

M1 AVM Gaziantep İşletme Şefi

Tepe’den temizlik ve güvenlik hizmetlerini alıyoruz.

Öncelikle, profesyonel güven sağladığı için Tepe’nin yeri ayrı. 

Kurumsal kimliği üzerinde taşıyabilen insanlarla iletişimde 

olmak ve anlaşılmak bizim için önemli. Profesyonel hizmet ve 

çözüm odaklı çalışılmasını beğeniyorum. İkili ilişkilerde yapıcı 

davranılması ve yaşanılan sorunlarla doğrudan ilgilenilmesinden 

memnunum. Hizmet kalitesini daha da yukarı çıkarıp orada 

tutabilecek donanıma sahip bir şirket olduğunu düşünüyorum.

Uzun dönemler çalışabilmek dileğimle…

Tarık Bağcı

M1 Shopping Mall, Gaziantep Chief of Operations

We receive cleaning and security services from Tepe.

Tepe differs from other service suppliers with their professional 

reliability. It is important for us to be in collaboration with a company 

which has a strong corporate identity. The constructive dialogue 

they build and their directness in finding solutions to problems is 

remarkable. I believe they have the capacity to idealize the quality of 

their services.

I hope to maintain our collaboration in the long term.

MÜŞTERİLERİMİZİN GÖZÜNDEN “BİZ”…
FROM THE CUSTOMERS POINT OF VIEW

Mahir Toprak Odeabankİç Hizmetler ve Bankacılık

Destek Müdürü

Tepe Servis’ten genel müdürlük ve şube lokasyonlarımız için 

temizlik – mutfak hizmetleri, muhaberat hizmeti, bitki – bakım, 

resepsiyon ve pest kontrol hizmetleri alıyoruz.

 
Aldığımız hizmetten ve bize verilen önemden gayet memnunuz. 

Bunun haricinde Tepe Servis bizim için bir tedarikçiden öte, iş 

ortağıdır. Bu iş ortaklığımız, ihtiyacımız olan dönemlerde bize 

verilen hizmet kalitesiyle ve değerle ciddi anlamda ortaya çıkıyor. 

Gerektiği yerlerde sağlanan kolaylıklar, bizim işimizi yönetmemize 

verilen destek bizim için çok kıymetli… Bu sebeplerle Tepe Servis 

ile çalışmaya severek devam ediyoruz.

Mahir ToprakOdeabankInternal Services and Banking

Support Services Manager
We receive cleaning & catering, communication, planting, maintenance, 

reception and pest control services from Tepe Servis for our 

headquarters and different branches. 

We are fully satisfied with the service we receive and the value 

attributed. Tepe is more of a business partner than a supplier. Our 

partnership manifests itself in the service quality and the value we 

receive right when we need it.

The facilities and the support which enable us to focus on our business 

management is of great value… We keep on collaborating with Tepe 

Servis with great pleasure.

Ahmet Selçuk

Çalık Holding İdari İşler Müdürü

Tepe’den güvenlik, temizlik, çay ocağı, şoför, kat sekreteri, santral 

ve resepsiyon hizmetlerini içeren geniş kapsamlı hizmetler 

alıyoruz.

Entegre tesis yönetimi kapsamında, birbirinden farklı detaylarda 

profesyonellik gerektiren ve çeşitli m
evzuat uyum şartları 

bulunan hizmetlerin tek ve güvenilir bir çatı altında toplanmasını 

sağladığı için Tepe’yi tercih ettik. Kurumsal ve profesyonel 

yapısını, bürokratik süreçlerden uzak ve müşteri mutluluğunu 

ön plana çıkaran yönetim anlayışı ile şekillendiren esnek, hızlı 

ve kalite odaklı bir iş ortağı olması nedeni ile Tepe tercihimizden 

memnuniyet duyuyoruz.

Ahmet Selçuk

Çalık Holding Director of Administrative Affairs

We receive a wide range of services from Tepe including security, 

cleaning, tea house, driver, secretary, power plant and reception 

services.

Within the scope of integrated facility management, Tepe has 

been our choice because they provide all the services that require 

professionalism in different aspects and have various regulatory 

compliance obligations under a single, reliable roof.  Tepe’s institutional 

and professional structure is enforced by their flexible, quality and 

customer-focused understanding.
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Demirhan Şener

Multinet UP CEO

Bizim için kritik olan üç süreçte Tepe Çağrı Merkezi ile çalışıyoruz. 

Birincisi müşteri çağrılarımızın karşılanması… Kurumsal 

müşterilerimizin yanında üye iş yerlerimiz ve bireysel kart 

kullanıcılarımızın çağrılarını da Tepe Çağrı Merkezi karşılıyor. 

Müşteri memnuniyetinin ana noktası olan bu çağrıların 

karşılanmasında birlikte omuz omuza çalışıyoruz. Diğer bir süreç 

de tele-satış. Ürün ve hizmetlerimizin yeni müşterilere tanıtılması 

ve satışında başarılı bir birlikteliğimiz var. Son sürecimiz ise 

tahsilat takibi… Tahsilatı aksayan müşterilerimiz ile iletişimimizde 

Tepe Çağrı Merkezi bizlere yardımcı oluyor.

 
Tepe Çağrı Merkezi bize güven veren bir iş ortağıdır. Hizmet 

seviyelerini yukarıda tutmak için sürekli olarak çalışıyorlar. Bizi 

dinliyor, anlıyor ve yeni adımlarımızda bizi destekliyorlar. Dün ve 

bugün olduğu gibi yarın da güzel işlere imza atacağımıza eminim.

Demirhan Şener

Multinet UP CEO

Tepe Call Center supplies us three essential services. First is receiving 

and responding the customer calls. Along with the incoming customer 

calls, Tepe Call Center also responds to the calls coming from 

member companies and individual card users. We work hand in hand 

to meet customer satisfaction. The second service Tepe provides is 

telemarketing. We successfully collaborate in the promotion of our 

products and services. The third service is the follow-up process of 

the collections. Tepe Call Center assists us in communicating with the 

customers who hold over their payments.

Tepe Call Center is a reliable business partner. They work hard to 

maintain the quality of their services. They listen, understand and 

support our demands. I believe this successful partnership will be 

sustainable.

Osman Koçaslan  Tarsu AVM Müdürü
Tepe Servis’ten teknik, temizlik ve operasyon hizmeti 

alıyoruz.

Tepe Servis yılların vermiş olduğu iş bilgisi, adaptasyon 

yeteneği, öğrenmeye ve empatiye açık yönetim kadrosu, 

iş yükü karşısındaki cesaretli duruşu ve en önemlisi 

iletişime açık ulaşılabilir yönetim anşayışıyla tercihimiz. 

Kısacası iyi günde ve kötü günde, her zaman ve her işte, 

ihtiyacımız olan her yerde çok iyi bir iş ortağı.

Osman KoçaslanTarsu Shopping Center Manager
We receive technical, cleaning and operational services 

from Tepe Servis.Tepe Servis has been our top choice with their proficiency, 

capacity of adaptation, their courageous stance before 

heavy workloads, their empathetical staff and most 

importantly, accessible management approach. Briefly they 

are the ideal business partner you need.

Ramazan Serkan Özcan

Bezmiâlem Üniversitesi

Genel Sekreter Yardımcısı

Bezmiâlem Hastaneleri ve Üniversite-Yerleşkelerinde;

- Bahçe ve dış alanların temizliği

- Bina içleri koridor, ofis, odaların temizliği

- Binaların dış cephelerinin (cam) temizliği

- Tüm alanlardaki tuvaletlerin temizliği

- Hastane ve poliklinik binalarında hijyen temizliği

- Tüm lokasyonlardaki taşımalar 

- Kâğıt, plastik ve geri dönüşüm ile ilgili atıkların toplanması 

- Tıbbi atıkların İSG kuralları çerçevesinde toplanması

- Bina içlerinde bazı bölümlerde bulunan PVC yer zeminlerinin 

cilalama işlemi konularında hizmet alıyoruz.

Tepe Servis 10 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen ulusal bir 

marka olma yolunda takdire şayan başarılara imza atmış 

kurumsal bir şirket. 

Tepe Servis’in hizmet ihtiyaçları konusunda teknolojik 

gelişmeleri yakından takip etmesi, esnek uygulamalar ve 

rasyonel istihdam örnekleri oluşturması ve sorunların 

çözümünde hızlı aksiyon alabilen yapısı bizlere güven 

vermektedir.
Ramazan Serkan Özcan

Bezmiâlem University

Deputy Secretary General

Tepe Servis provides Bezmiâlem Hospitals and University Campus with the 

below listed services:

- Garden and outdoor cleaning

- Cleaning of the interior spaces, corridors, offices, rooms

- Cleaning of the exterior facades (windows) of buildings

- Cleaning of toilets in all areas

- Hygiene cleaning in hospitals and polyclinic buildings

- Transport at all locations

- Collection of paper and plastic waste and recycling

- Collection of medical waste within the framework of OHS rules

- Polishing of PVC floor floors in certain parts of the buildings.

With its 10 years of experience, Tepe Servis has already become one of the 

pioneering sectoral companies.

Their efficiency in following technological innovations closely in terms of 

service needs, creating flexible practices and rational employment examples, 

and their agility gives us confidence.
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Murat OrhanİDO - İnsan Kaynakları ve
Endüstri İlişkileri

Genel Müdür Yardımcısı

Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. ile 2011’den beri çalışıyoruz. Hizmet 

aldığımız konu başlıkları: temizlik hizmeti, güvenlik hizmeti, iş 

sağlığı ve güvenliği, çağrı merkezi hizmetleridir.

Yaklaşık olarak kış döneminde 500, yaz döneminde ise 600 kişilik 

büyük bir destek hizmetini Tepe Servis ve Yönetim A.Ş.’den 

almaktayız. Faaliyet alanımız Marmara Denizi etrafında geniş bir 

alanı kapsamaktadır. Böylesine büyük bir operasyonu sunduğu 

yüksek hizmet kalitesi nedeniyle Tepe Servis’ten almayı tercih 

ediyoruz.
Murat OrhanİDO - Human Resources and Industrial Relations

Deputy General Manager 
We have been working with Tepe Servis since 2011. The services we 

receive include: cleaning, security, occupational health and safety and 

call center services.
We receive a large-scaled support service of approximately 500 people 

in winter and 600 people during the summer time. Our field of activity 

covers a wide area around the Sea of Marmara. We prefer to confide 

such a large operation to Tepe Servis because of the high service quality 

they provide.

Murat Balçık  

PrimeMall Sivas Operasyon Müdürü

Tepe’den temizlik ve güvenlik hizmeti alıyoruz..

 
Ülkemizin bulunduğu bu zor dönemlerde Tepe de elini taşın altına 

koyan ender firmalardan biri olarak göze çarpmaktadır. Ülkemizin 

güzel günlere ulaşmak için verdiği mücadelede önemli katkı 

sağlamaktadır. Bu anlamda bir teşekkürü borç biliriz.

Yerli ve milli bir firma olarak Tepe Servis’in hizmet sektöründe 

kurumsallık adına verdiği hizmetleri beğendiğimiz, perakende 

sektöründe firmamızın kalite seviyesini sizinle birlikte 

yükseltebileceğimizi bildiğimiz için Tepe diyebiliriz.

Murat Balçık

PrimeMall Sivas Operations Manager

We receive cleaning and security services from Tepe.

Tepe is one of the rare companies that assume responsibility during 

these difficult tim
es in our country and makes an important contribution 

to the development of the country. Therefore, we are grateful to them.

We appreciate the quality of the institutional services they provide as a 

national company and strongly believe that their partnership improves 

the quality of our company too.
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Sevda Kaya

Bilkent Üniversitesi Destek ve

Ulaşım Hizmetler Müdür Yardımcısı

Tepe Servis öncelikle yurtlar, lojmanlar, fakülte binalarımız, yuva, 

anaokulu, ortaokul ve lise binalarımızın temizliğini yapmaktadır. 

Aynı zamanda çevre temizlik, karla mücadele hizmetleri 

vermektedir. Ayrıca eşya taşıma, evrak gönderimi vb. destek 

hizmetlerini Tepe Servis’ten almaktayız. 

 
Bilkent Üniversitesi kalitesini kanıtlamış ve dünyanın en iyi 

üniversiteleri arasında yerini almıştır. Sayın İhsan Doğramacı 

Tepe grubunu kurarken Bilkent Üniversitesi’ne destek olması için 

kurmuştur. Tepe Grubunun kuruluşu üniversitemiz ile neredeyse 

aynı zamanlara rastlamaktadır ve bu anlamda köklü bir kuruluşun 

şirketidir. Kalite standartları belgeleri ile kendini ispatlamış, 

üniversitemize yakışan bir firma olduğundan Tepe Servis ile 

çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sevda Kaya

Bilkent University Support and Transportation Services Deputy Manager

Tepe Servis primarily executes the cleaning of our dormitories, housing 

units, faculty buildings, kindergartens, nursery schools, secondary and 

high school buildings.

They also provide environmental cleaning and snow-removal services. 

In addition, we receive support services such as lojistics, document 

posting, etc. from Tepe Servis.

Bilkent University has proved its quality and has become one of the best 

universities in the world. Mr. İhsan Doğramacı founded Tepe Group 

to support Bilkent University. The foundation of Tepe Group almost 

concurrent with the foundation of our university, thus is a deep-rooted 

institution. We are fully satisfied to collaborate with Tepe Servis which 

has proved its proficiency with its quality standard certificates.

Yılmaz Aktaş   

M1 Konya Operasyon Şefi  

Tepe’den güvenlik ve temizlik hizmeti alıyoruz.

 
Tepe Servis’in kurumsal yapısı, m

üşteri memnuniyetine verdiği 

önem, yetenekli yöneticiler ile çalışıyor olması bizleri memnun 

etmektedir. 

Yılmaz Aktaş

M1 Konya Chief of Operations

We receive cleaning and security services from Tepe.

The corporate structure of Tepe Servis, the value they attrib
ute to 

customer satisfaction, and their ta
lented executive team fully satisfy our 

needs.
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Gökhan Arslan

Çalık Denim İnsan Kaynakları Müdürü

Tepe grubundan servis ve savunma hizmetlerini almaktayız. 

Servis tarafında; temizlik, çay servisi, şoför, danışma vs, Savunma 

tarafında ise güvenlik hizmetlerini alıyoruz.

Tepe Grubu Türkiye’nin en önemli şirketlerinden biri. Bu şirketin 

grubumuz ile iş birliği içinde olması bizler adına sevindirici. 

Çalışmaya başlayacağımız dönemlerde yaptığımız araştırmalar 

neticesinde (kaldı ki çalışmaya başladıktan sonra bunu daha net 

gördük) Tepe Servis’te karar kıldık. Aldığımız hizmetleri sunan 

firmalar arasında profesyonel bir yapıya sahip olması, işini 

bilen profesyonel ekibe sahip olması, çalışanlarına yaklaşımı 

ve kurumsal yapısı bizi Tepe ile çalışmaya götürdü. Son olarak 

çalışmaya başladığımız günden bugüne kadar tüm bunların hepsini 

görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Gökhan Arslan

Çalık Denim Human Resources Manager

We receive several services and defense services from Tepe Group.

They provide cleaning, tea service, driver, consultation, etc. services and 

security services.

Tepe Group is one of the pioneering companies in Turkey. It is gratifying 

for us to collaborate with such a professional company.

We decided to work with Tepe Servis following the researches we have 

made which have proven to be accurate. They have a reliable corporate 

identity with a professional team. We are fully satisfied with our 

partnership.

Ali Çiftçi  

Carousel AVM Müdürü

Tepe Servis’ten temizlik hizmeti alıyoruz.

Kurumsal olması, her aradığımızda bir yetkiliye kolayca 

ulaşabilmemiz ve  profesyonel  yönetim tarzı nedenleriyle Tepe 

Servis’i tercih ediyoruz.

Ali Çiftçi

Carousel Shopping Mall Manager

We receive cleaning services from Tepe Servis.

Tepe Servis is our choice due to their corporate nature, accessibility and 

professional management.
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ESAT AYDIN 

365 AVM MÜDÜRÜ / Shopping Center 

Manager

Bölge ve operasyon müdürlerinizin projeye hakim olmaları, 

özellikle pandemi sürecinde göstermiş oldukları başarılı 

yönetim ile diğer şirketlerden çok daha iyi durumda 

olduğunuz aşikar.Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde 

çıtayı çok yükseğe çıkardınız. Başarılarınızın devamını dilerim.

It is apparent that you are in a much better position than 

the other companies with your regional and operational 

managers’ mastering the project, especially their 

successful management skills during the global pandemic. 

You set the bar too high during the pandemic that affected 

the whole world. I wish you continued success.

SELİN GÜRNSK Rulmanları İdari İşler Yöneticisi / 

Administrative ManagerKurumsal bir firma olmanız, yasal süreçleri takip ederek 

yüksek uyum göstermeniz, personelin gelişimine dikkat 

etmeniz, ISG kurallarını takip edip eksiksiz uygulamanız, 

operasyon yöneticisilerinizin her zaman ulaşılabilir olması ve 

çözüm odaklı yaklaşımlarınız sizi diğer şirketlerden ayıran en 

önemli özellikleriniz..The most important qualities that seperate you from 

other companies are your being a corporate firm, your 

quick adaptation by following legal procedures, paying 

attention to the employee development, following up and 

fullly implementing of OHS rules, the accessibillity of your 

operational managers at all times and your result oriented 

approach.
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FERHAN Z. ŞENKON 

Bilkent Cyberpark Kiralama ve İşletme 

Direktörü/ Leasing and Operations Director

Bilkent Holding şirketleri arasında çok gurur duyduğum bir 

firmasınız. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

You are a firm which I am very proud of within the Bilkent 

Holding companies.I wish you all the success.

HAKAN DAMARKule Site İdari ve Mali İşler Müdürü / 

Administrative and Financial Manager
Kurumsal yapınız, profesyonel iş anlayışınız ve yaptığınız 

işin yüksek kalitesi sizi diğer şirketlerden ayıran en önemli 

özellikleriniz.Your corporate structure, professional work ethic and the 

high quality of your work are the most important qualities 

that seperate you from other companies.

EMRAH TIRIN

Ankara Podium AVM Operasyon Müdürü / 

Operational Manager

Ekibinize katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılarınızın 

daim olmasını temenni ederim. 

I thank your team and wish you a continued success.
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BELGELERİMİZ / OUR CERTIFICATIONS 
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Yılın Tesis Yönetim Markası Ödülü Tepe Servis’in!

Tepe Servis won the Facility Management Brand of the 
Year Award!

Ülkemizde sınırlı sayıda şirketin profesyonel olarak sunabildiği Entegre Tesis Yönetimi Hizmetleri 
alanında, Türkiye Marka Ödülleri’nde “Yılın Tesis Yönetim Markası Ödülü”nü kazandık.

“Kadın Çalışan Dostu” kategorisinde  5.020 kadın çalışanımız ile 23., 

“Kadın Yönetici Dostu” kategorisinde ise  74 kadın yöneticimiz ile 56.sıradayız.

We won the “Facility Management Brand of the Year Award” in Turkey Brand Awards in the field 
of Integrated Facility Management Services, which can be provided professionally by a limited 
number of companies in our country.

23rd in the “Female Employee Friendly” category with 5.020 female employees
56th in the “Female Executive Friendly” category with 74 female executives

Capital Dergisi Kadın Çalışan Dostu Şirketler 
Araştırmasında 21. Sırada!
Ranked 21st in the Women Employee Friendly Companies Survey 
of the Capital Magazine!

ÖDÜLLERİMİZ  / OUR AWARDS

Fortune 500 Türkiye 2020 yılı araştırmasına göre Tepe Servis 
ve Yönetim A.Ş.

According to 2020 national survey of Fortuna 500, Tepe Servis and 
Management Inc. is: 

En büyük 500 şirket 
arasında 417.

Sektörel
sıralamada 11.

Ankara  
şirketleri arasında 55.

Çalışan  
sayısıyla  36

Ranked 417th out of 
the top 500 companies

Ranked 55th amongst 
Ankara companies

Ranked 11th amongst 
newcomers to the top 500

Ranked 36th with the 
number of employees
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