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Kurumsal hizmetler alanında dolu dolu geçen 10 yılı 
geride bırakıyoruz. Tepe Servis ailesi olarak “10 yıldır 
#hizmetinizdeyiz". Birlikte olmanın gururu ile hep birlikte 
bugünlere geldik. Geçmişten gelen anlar hoş bir hatıra 
olarak hafızalarımızda yerini alırken, yolculuğumuzu 
sizlerle paylaşmak, sizlerin Tepe Servis ile ilgili değerli 
görüşlerini de satırlara dökmek istedik. İşte böyle 
hazırladığımız bu küçük yayınımıza görüşleriyle anlam 
katan başta siz değerli iş ortaklarımıza ve emeği geçen 
tüm personelimize teşekkür ediyor, daha nice
“On Yıllarca“ beraber olmayı diliyoruz.

10 Yıldır #Hizmetinizdeyiz



Gökhan Karacalı - JLL
Kırıkkale Podium AVM Operasyon Sorumlusu

Tepe’den temizlik ve güvenlik hizmetleri alıyoruz. 

Deneyimli ve kurumsal bir firma olmasının yanında,
Tepe Servis’in bölgedeki gücü de iş ortaklığımızın yıllarca 
sürmesinde etkendir. Personel seçme, verdiği eğitimler ve 
merkez desteğiyle alışveriş merkezinde verdiğimiz yönetim 
hizmetinde, müşterilerimizin olumlu algısında büyük bir 
rolü var. Temiz ve güvenli bir hizmet verebilmemizdeki 
destekleriniz için teşekkür ederiz.



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.



İlker Yüksel
Saicapack İK Müdürü 

Tepe’den temizlik ve bina hizmetleri alıyoruz.

Genel olarak yaklaşımınız, sürecin başından itibaren çözüm 
odaklı yönetim anlayışınız memnuniyet verici... Kurumsal 
hassasiyet ve yönetimsel kabiliyet Tepe ile çalışmamızda 
başlıca etkenler…



Fikret Deniz 
Aras Kargo İdari İşler Yöneticisi  

Tepe’den güvenlik ve büro personeli hizmeti alıyoruz. 
 
Genel olarak yaklaşımınız sürecin başından itibaren 
memnuniyet verici. Tepe Servis’in kurumsallığı, hızlı çözüm 
üretmesi ve yöneticilerin sahayla, müşteriyle iletişimi benim 
için tercih sebebidir.  



Nadir Kutluhan
YKS Temizlik İşleri Yöneticisi 

Tepe Servis’ten part time temizlik hizmeti alıyoruz.

Tepe Servis güvenilir, kaliteli ve müşteri odaklı hizmet veren 
bir firma. Dolayısıyla bizler için tercih sebebidir.



Yılmaz Aktaş   
M1 Konya Operasyon Şefi  

Tepe’den güvenlik ve temizlik hizmeti alıyoruz.
 
Tepe Servis’in kurumsal yapısı, müşteri memnuniyetine verdiği 
önem, yetenekli yöneticiler ile çalışıyor olması bizleri memnun 
etmektedir. 





Hakan Gebendirişli   
Rossmann Mağazaları Bölge Sorumlusu  

Tepe Servis’ten mağazalarımızda temizlik hizmeti alıyoruz.
 
Tepe Servis’in güvenilir olması, iyi hizmet sunması, hızlı 
çözümleri ve bence en önemlisi samimiyeti bizler için tercih 
sebebi olmaktadır.



İlker Erce
İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. 
Satın Alma Müdürü

Tepe’den İçdaş Plaza’nın temizlik hizmetini alıyoruz.

Rekabetçi fiyatlarla kurumsal ve disiplinli bir hizmet vermesi 
sebebiyle Tepe Servis’i tercih ediyoruz.



Necdet Uzun   
Akbatı AVM Operasyon Müdürü  

Tepe Servis’ten temizlik hizmeti alıyoruz.
 
Muhatap olduğumuz yöneticiler ve personelden memnun 
olduğumuz, beklediğimiz hizmeti aldığımız için Tepe Servis’i 
tercih ediyoruz. 



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. 



Ümit Metin  
Mall Of İstanbul Residence Proje Müdürü  

Tepe Firmasından temizlik hizmeti alıyoruz.
 
Öncelikle Tepe Servis’in kurumsal olması, iyi hizmet vermesi  
Tepe’yi tercih etmemizin nedenlerindendir. Verdiği hizmeti 
iyi veriyor ve kontrol ediyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır Tepe ile 
çalışıyorum ve hizmetinden memnunum.



Berkay Bengü
Türk Finansal Teknoloji A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı 

Daha önce tarafımızca yönetimi sağlanan çağrı merkezi 
hizmetini, müşterilerimize daha profesyonel hizmet sunmak 
amacıyla Tepe Çağrı Merkezi’nden almaktayız.

2001 – 2017 yılları arasında Bilkent Holding bünyesindeki 
Bilintur A.Ş.’nin çalışanı olarak Tepe Grubunun müşterilerine 
verdiği değerin farkındayım. Hem kurumsal yaklaşımı hem de 
değerli ekibinin müşteri odaklılığı ile seçimimiz Tepe olmuştur.



A. Vahap Doğan
CCN Sağlık İşletme Genel Müdürü

Tepe Servis’ten yemek, güvenlik, temizlik, otopark, ilaçlama, 
atık ve hasta yönlendirme, refakat, taşıma hizmetlerini 
alıyoruz. Ayrıca hasta yönlendirme, refakat hizmetleri 
içerisinde çağrı merkezi, yardım masası hizmetleri de 
bulunmaktadır.
 
Tepe Servis’in yıllardır Türkiye’de vermiş olduğu hizmetlerdeki 
kalitesini biliyoruz. Ayrıca Tepe Servis 1300 yataklı Mersin 
Şehir Hastanemizde yaklaşık 1500 kişiyle %85 üzerinde bir 
memnuniyet ile hizmet vermektedir. Bu hizmetler içinde Tepe 
Servis ülkemizde örnek bir kuruluş haline gelmiştir. Gerek 
Tepe Servis’in yöneticileri, gerek personel seçimleri, gerekse 
malzeme seçimleri ve cihazlardaki kalitesi tercih sebebimiz 
olmuştur.



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 mevzuat 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.



Yavuz Çeneli   
Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş. İdari İşler 

Tepe’den temizlik ve güvenlik hizmetlerini alıyoruz.
 
Vizyonu ve kalitesine güvendiğimiz için Tepe’yi tercih ettik.



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…



M. Atıf Ceylan  
Yurdum Yazılım CTO 

Tepe Servis’ten çağrı merkezi hizmeti alıyoruz.
 
Hem kurumsal olup hem de müşteri memnuniyetine bu 
derece önem veren çok az firma var. İçten ve çalışkan 
personelleri ve çözüm odaklı yaklaşımı ile Tepe, aldığımız 
hizmette gözümüzü arkada bırakmıyor, güven veriyor. 
Teşekkürler Tepe Çağrı Merkezi.



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.



Nurcan Yemelek Ataş  
TEB Genel Hizmetler Müdürü

Tepe Servis’ten kurum olarak şube ve lokasyonlarımızın genel, 
halı ve cam temizliklerinde hizmet almaktayız.
 
Tepe Servis’in pazardaki kurum gücü, kurumsal yaklaşımı, hızlı 
aksiyonları, sahadaki operasyon gücü ve hizmet kalitesinden 
memnun kaldığımız için Tepe‘yi tercih ediyoruz.



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.



Seda Ateş
Bankacılık Hizmetleri Yetkilisi

Tepe Servis’ten şube dışı lokasyonlarda bulunan cihazlarımıza 
ait temizlik hizmeti alıyoruz.
 
Bankamız için önemli bir prestij kaynağı olan cihazlarımızın 
dış görünümü ve temizliği ile ilgili olarak sürekli müşteri 
memnuniyetinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Söz konusu 
hizmetler kapsamında standart temizlik hizmetinin yanında 
sahada kullanmış olduğunuz aplikasyon teknolojisi ile 
ATM’lerin görsel ve konum teyit bilgilerinin sağlanması 
memnuniyet verici. Ayrıca Tepe Servis’in Bilkent 
Holding kurumsal yapısı içerisinde bulunması tercih 
sebeplerimizdendir.



Mehmet Küpeli   
Şanlıurfa Piazza İşletme Yöneticisi

Tepe Servis’ten temizlik hizmeti alıyoruz.

Tepe Servis kurumsal kimliği ile her zaman yeniliğe açık, 
sorunlar karşısında acil aksiyon alabilen ve çözümleyebilen bir 
firma. 



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.



Onur Sosyal  
Kansai Altan İç Hizmetler Şefi

Tepe’den güvenlik ve temizlik hizmetleri alıyoruz.

Tepe Grubu kurumsallık, müşterilerine verdiği güven, tecrübe 
ve bilgi birikimi açısından tercih sebebimizdir.



Elif Çatmaz  
Centrum Garden AVM Yönetimi

Tepe grubundan temizlik ve güvenlik hizmeti alıyoruz.

Kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışına sahip olması Tepe’yi 
tercih etmemizin başlıca nedenleridir.



Çağlar Mercan 
Ankara Araç Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.
Satın Alma Müdürü

Tepe Servis’ten temizlik hizmeti alıyoruz.

Tepe Servis’i tercih etmemizin bir çok nedeni var. Öncelikle 
kurumsal hizmet anlayışınızı takdir ediyoruz. Kurumsal 
yapınızın içine yerleştirdiğiniz, samimiyet ve güven 
duygularını önemsiyoruz. Ayrıca projeyi sürdüren, tüm  
yönetim ofisinizde görevli yöneticilerinizin, operasyon müdürü 
ve proje uzmanlarının bize gösterdikleri vefa duygusu ve 
özverili yaklaşım, Tepe Servis’i tercih etmemizin nedenleridir.



Levent Öztürk 
42 Maslak - Yönetim Direktörü

Tepe grubundan full hizmet alıyoruz. Bunların içerisinde 
temizlik, güvenlik, teknik hizmetler başta geliyor. Ayrıca tüm 
yönetim kadromuz ve danışma personellerimiz de Tepe Servis 
tarafından karşılanıyor.
 
2004 yılından beri yönettiğim her projede Tepe’yle çalıştım. 
İlk kez burada Tepe’den tam hizmet alıyorum.  Tepe Servis 
kendi içinde büyük ve profesyonel yönetilen bir firma. Hem 
buraya sağladıkları personellerin daha önceden eğitimlerini 
vererek tesisin daha profesyonel yönetilmesini sağlamaları, 
hem de buraya gerekli olan en uygun personeli bularak, 
personellerin öz haklarını tam sağlamalarını çok önemli 
buluyorum. Personellerin öz haklarının tam sağlanmadığı 
durumlarda performans düşüklüğü yaşanabilir ve yıllardır 
Tepe’de böyle bir şey hiç yaşamadım. Son olarak Tepe’nin 
merkezi desteğini çok güçlü buluyorum ve Tepe’nin bu 
sebeplerden diğer firmalardan bir adım öne çıktığını 
düşünüyorum.



Pınar Özcan
Akyaşam - Operasyon ve Hukuk Müdürü

Akasya Alışveriş Merkezi olarak 6 Mart 2014 tarihinden beri 
Tepe ile iş birliğimiz devam ediyor. Tepe Servis’ten temizlik 
hizmetlerini alıyoruz.

Kurumsal bir firma olması sebebiyle iş birliğimizin halen 
devam ediyor olması Tepe Servis’i tercih etmemizin başlıca 
nedenidir.



Mahir Toprak 
Odeabank
İç 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.



Murat Orhan
İDO - 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.



Asude Soyaslan
Enerjisa Dağıtım - Müşteri İlişkileri
ve Çağrı Merkezi Müdürü

Tepe Servis’ten Toroslar ve Ayedaş Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri şirketlerimiz için Alo 186 çağrı merkezi hizmeti 
alıyoruz.
 
Tepe Servis’i seçmemiz ve onunla devam etmemizin en 
önemli nedenlerinden bir tanesi esnek çalışmaları… Aynı 
zamanda taleplerimize çok hızlı cevap veriyorlar. Bizimle 
birlikte çok iyi bir iş birliği içinde çalışıyorlar. Birlikte sistemleri 
geliştirmeye her zaman çok hevesliler. Bu nedenle Tepe Servis 
ile çalışmaktan çok memnunuz. Birlikteliğimizin daha da 
devam etmesini karşılıklı olarak diliyoruz.



A. Özgür Karal
Enerjisa Elektrik Perakende
Müşteri İlişkileri Grup Müdürü

Tepe Servis’ten inbound ve outbound çağrı hizmetleri 
alıyoruz. Bizim inbound çağrılarımız genellikle 
müşterilerimizin faturalar, borç durumu, abonelik, enerji açma  
ve ödeme işlemleriyle ilgili çağrılarıdır. Outbound çağrılarımız 
ise genellikle müşterilerimizin bize yaptıkları başvuruların 
durumunu ve  sonucunu bildirmek için bizim yaptığımız dış 
aramalardır. Ayrıca borç durumunu bildirmek, iletişim izinleri 
ya da kişisel verilerin korunması ile ilgili dış aramalar da 
yapıyoruz.

 
Doğrusunu söylemek gerekirse, bizim sektörümüz son derece 
dinamik bir sektör ve mevzuat değişiklikleri çok sık yaşanıyor.  
Bu nedenle esneklik ve çeviklik en önemli kriterlerimiz 
arasındaydı. İhale sürecinde, özellikle bu iki konuda Tepe 
Servis’in diğer tedarikçi adaylarından farklı bir yaklaşım içinde 
olduğunu gördük ve tercihimizi Tepe’den yana kullanmamızın 
en önemli nedenlerinden biri bu oldu. Yaklaşık beş senedir 
çalışıyoruz ve geriye dönüp baktığımızda o gün doğru karar 
verdiğimizi düşünüyorum. Tepe’nin bizim sürekli değişen 
talep ve ihtiyaçlarımıza kolayca adapte olduğunu ve karşılık 
verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle de yaptığımız 
seçimden memnunuz.



Murat Çevikbaş
Yapı Kredi Genel Hizmetler Direktörü

Tepe Servis’ten tüm Yapı Kredi şubelerinde ve Genel 
Müdürlük’teki temizlik hizmetlerini alıyoruz. Tüm bölge 
binalarımızdaki ve şubelerdeki temizlik ihtiyaçlarımızı Tepe 
Servis karşılıyor.
 
Bir kere hizmet aldığımız firmanın kurumsal olması çok 
önemli… Kurumsal firmalarda kişiler geçicidir ama kurumlar 
kalıcıdır. Biz daha önce bu hizmeti hep şahıs firmalarından 
aldık. Mutsuzluklar yaşadık. Kurumsal firmalarda personele, 
müşteriye ve hijyene verilen önem, özellikle Tepe Servis’te çok 
ön plana çıkıyor. 18.000 personelin oturduğu masaya temizlik 
hizmeti veriliyor. Dolayısıyla hijyen bizim için çok önemli… 
Dolayısıyla her personele dokunuyorsunuz ve temizlik 
hizmetinin bizde olmazsa olmazı hijyendir. Tepe Servis’i 
araştırdığımızda memnuniyet oranı çok yüksekti. Biz de 2 
yıldır çalışıyoruz. Baktığımızda kendi personeline yaklaşımı, 
bize yaklaşımı ve hijyen hassasiyeti bizi memnun ediyor. 



Faruk İnaltekin
Bilkent Cyberpark Genel Müdürü

Tepe Servis’ten şu anda kendi ofisimiz için sekretarya ve 
temizlik hizmeti ve 15 binamızın temizlik ve teknik bakım 
onarım hizmetlerini Tepe Servis aracılığıyla firmalarımıza 
onarım hizmetleri sağlıyoruz.
 
Tepe Servis kendi alanında lider konumda. Hizmet alımını 
yapmadan önce beklentimiz; karşımızda kurumsal bir yapının 
olması, profesyonel bir ekiple çalışıyor olmak, karşımıza 
çıkan olası problemlerde en etkili ve hızlı çözümün sunuluyor 
olmasıydı. Hizmet alımından sonra da gördük ki en doğru 
tercihi Tepe Servis ile yapmış olduk.



Gülçin Çadar
Doğadan İdari İşler Yöneticisi

Tepe Servis’ten temizlik ve üretim destek personeli hizmeti 
almaktayız.
 
Doğadan markası olarak mottomuz “iyilik”… Bilkent Holding 
bünyesinde Tepe Servis’in öncelikle eğitime verdiği destek 
bizi motive etti. Bunun yanı sıra uzman bir kadroya sahip 
olması, çözüm odaklı yaklaşımları ile tam sekiz yıldır 
çalışmaktayız.



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.



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.







www.tepeservis.com.tr

#hizmetinizdeyiz

tepeservis


