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Tesis Yönetimi olarak Catering, Temizlik,  Teknik Hizmetler,  Haşere Kontrol ve  
Bahçe Bakımı gibi bir dizi diğer hizmeti de ayrı ayrı veya birbirleriyle entegre 
edilmiş şekilde  sunuyoruz. Entegre Hizmet Çözümleri, müşterilere sunulan 
hizmetleri, verimliliği ve optimize edilmiş hizmet sunumunu sağlamak için bir 
hizmet alanının diğer hizmet alanlarını destekleyecek şekilde tek bir çözüm 
altında birleştirir. 
 Bizler, hizmetler arasındaki sinerjiden yararlanarak, organizasyon içerisinde 
müşterinin taleplerine dayanan uyumlu bir maliyet verimliliği yaratırız.

ENTEGRE HİZMET ÇÖZÜMLERİ



ENERJİNİZİ, 
ZAMANINIZI 

VE BÜTÇENİZİ 
ETKİN KULLANMANIZI 

SAĞLAYARAK SİZE 
ARTI DEĞER 

KAZANDIRIYORUZ.

Kurumsal müşterilerimizin 
her türlü hazır yemek 

ihtiyacını, yüksek kalite 
standartlarında deneyimli  

ve  eğitimli şeflerimizin, 
taze, lezzetli ve sağlıklı 

ürünler kullanarak 
hijyenik şartlarda büyük 
bir titizlikle hazırladığı 

yemeklerle en iyi şekilde 
karşılıyoruz.

CATERING BAHÇE BAKIMI

İş ve yaşam alanlarının iç 
ve dış bahçe düzenleme, 

bakımı ve akademik 
uygulamaları profesyonel 
personelimizce, çevreye 

duyarlı ekipman ve 
sevgiyle yapılır.

TEMİZLİK

Özel eğitimli ve sertifikalı 
ekibimiz ile haşere ve 

kemirgen mücadelesinde 
koruyucu ve sürdürebi-
lir düzeltici hizmetleri 
vermekteyiz. İnsan ve 

çevresi sağlığını muhafaza 
ederek hayat standartlarını 
yükseltmekte ve müşteri-
lerimize daha konforlu bir 

yaşam sağlamakt ayız. 

HAŞERE KONTROL

Tüm elektrikli ve 
mekanik sistemlerin 

sorunsuz ve kesintisiz 
olarak çalışmaları için 

gereken koruyucu, 
önleyici bakımların 

yapılarak, bu alandaki 
risklerin ortadan 

kaldırılmasını hedefleriz.

TEKNİK BAKIM

Uluslararası standartlarda, 
ekipman, çevreye duyarlı 

kimyasal malzemeler 
ve özel eğitimli temizlik 
görevlileri ile tesisinizde 

ihtiyaç duyulacak her türlü 
temizlik hizmetleri, dikkat 
ve sürekli kontrol prensibi 
ile kusursuz ve hijyenik bir 
şekilde sağlanmaktadır.



KUMANYA VE PAKET YEMEK

DAVET VE ORGANİZASYON

A LA CARTE YEMEK HİZMETİ

KURUMSAL HAZIR YEMEK HİZMETİ

Müşterilerimizin hazır yemek ihtiyacını, deneyimli personelimizin, taze, lezzetli ve sağlıklı ürünler 
kullanarak hijyenik şartlarda büyük bir titizlikle hazırladığı yemeklerle tabağınızda buluşturuyoruz. 
Bünyemizdeki mikrobiyoloji laboratuvarımızda gıda güvenliğinizi devamlı kontrol altında tutuyor, 
ayrıca yemek salonları ve mutfaklarda estetik ve kurumsal uygulamalar sunuyoruz.

Servis saatinde yemekhaneye inemeyen ya da sayı yetersizliği nedeniyle toplu yemek servisi 
yapılamayan çalışanlarınıza yemeklerini uygun ve sağlıklı koşullarda paketleyerek ulaştırıyoruz. 
Ayrıca yemek saatleri dışında mesai yapan çalışanlarınıza da yemek hizmeti sağlıyoruz.

Yönetim kurulunuz, özel misafirleriniz ve her türlü şirket yemekleriniz için, deneyimli 
garsonlarımız ve usta şeflerimizin titiz servisiyle, özel yemek organizasyonlarınızı kusursuz bir 
şekilde gerçekleştiriyoruz.

Müşterilerimizin sosyal tesislerine ya da şirket binalarına ulaştırdığımız menülerden yapılan 
tercihlere göre verdiğimiz bu yemek hizmetiyle, zengin mutfağımızdan lezzetli ve sağlıklı 
yemekler sunuyoruz.

CATERING



HAZIRA KARŞIYIZ! İLK GİREN  İLK ÇIKAR!
Vitamin değeri bulunmayan hazır çorbalar, koruyucu 
madde içeren hazır soyulmuş sebzeler, dondurulmuş 
hazır köfte ve döner gibi et ürünleri kuruluşlarımızdan 
içeri giremez.

Depolarımızdaki ürünler üretim tarihlerine göre istiflenir, 
ilk önce, ilk giren kullanılır.



TEMİZLİK
Müşterilerimizin temizlik hizmet taleplerini en ince detayları da kapsayacak şekilde, kalite, müşteri memnuniyeti, 
hijyen ve sürdürülebilirlik kavramlarının en optimize edilmiş haliyle ve en doğru malzeme-ekipman, ürünler 
kullanılarak uygun maliyetlerle ve ölçülebilir hizmet standartlarında yerine getirmekteyiz.
Müşterilerimiz bizimle çalışarak tamamıyla esnek bir hizmet deneyimini yaşarlar. İşinize katkı ve yüksek işbirliği 
sağlayarak ihtiyaçlarını anlamak ve doğru çözümü üretmek bizi en çok motive eden bir gurur kaynağıdır.
Temizlik hizmetlerimiz global ve yerel hizmet standartlarına uygun olarak verilmektedir.



DETAYLARA DİKKAT 
HERŞEYDİR

TEMİZLİK HİZMETLERİMİZİN KAPSAMI

• Genel Alan Temizliği  
(AVM, okul, iş binaları, site/rezidans, vb.)

• Dış Cephe Temizliği
• Zemin Cilalama
• Endüstriyel Temizlik
• Müşteriye Özel Temizlik Çözümleri

 K imyasal   
temizlik  ürünlerinde 
yer alan Green Care   

sertifikalı, doğada 
%99 oranında 

çözülebilen ürünler 
 ile çevre dostu 

temizlik hizmetleri 
sağlıyoruz.

YE

ŞİL
 DOSTU TEMİZLİK

YE

ŞİL
 DOSTU TEMİZLİK



TEKNİK BAKIM



Tesis ve binalarımızın bizlere sunduğu yaşam ortamının kalite ve konfor düzeyi, arka plandaki birçok 
makine ve sistemin iyi çalışması ile sağlanır. Bu sistemlerin profesyonel ve ekonomik olarak işletilmesi için 
uzman kadromuzla sizlere; bakımdan tamire kadar, 7 gün 24 saat kesintisiz teknik hizmetler sunmaktayız. 

UZMAN TEKNİK ELEMANLAR İLE ANINDA ÇÖZÜM



İşyerlerinde ve kamusal alanlarda oluşabilecek her türlü 
haşere ve kemirgen problemlerinizde, konusunda deneyimli 
yönetici kadro ve akademik eğitim sahibi servis sorumluları 
ile hizmet sunuyoruz. 

HAŞERE KONTROL



PEYZAJ
Bahçe bakım hizmetleri ile müşterinin 
ihtiyacına uygun olarak sabit personel veya 
saatlik bitki bakım hizmeti, proje çizim ve 
peyzaj uygulamaları sunmaktayız.

BAHÇE BAKIMI
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İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tümsan 1 Sanayi Sitesi  
4. Blok No:5 Başakşehir / İSTANBUL
Tel: +90 212 485 16 45 - 46 - Fax: +90 212 485 11 59 
www.sayfantesis.com - bilgi@sayfantesis.com


