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BİOTEM
KURUMSAL
HİZMETLER
Biotem Temizlik Emlak ve İnşaat
Hizmetleri
(Biotem
Kurumsal
Hizmetler) bir aile şirketi olup,
16/02/1993
tarihinde
hizmet
sektöründe
faaliyet
göstermek
üzere kurulmuştur.
Geride bıraktığımız yıllar içinde firma referanslarımızda
da görüleceği üzere, vermiş olduğumuz hizmetler
kapsamında, Türkiye genelinde bir çok kamu kurum
ve kuruluşu ile özel sektörün kapalı mekan ve çevre
temizlik hizmetleri, tesis yönetim hizmetleri, haşere
kontrol hizmetleri, bahçe bakımı ve peyzaj hizmetleri,
bordrolama ve destek hizmetleri, personel temini işleri
firmamız tarafından yerine getirilmektedir.
Hizmet verdiğimiz tüm yerlerde her zaman önce kaliteli
hizmet ve müşteri memnuniyeti gelmekte, bu da şirket
kalite politikamızın temelini oluşturmaktadır. 1997 yılında
almış olduğumuz ve bugünde sahip olduğumuz kalite
belgelerimiz ile Uluslararası Kalite Standardını yakaladık.
Bu standartlar çerçevesinde biotem olarak her zaman,
müşterilerimizin ve çalışanlarımızın, memnuniyetlerini en
üst düzeyde tutmaya gayret gösterdik. En iyi ve en kaliteli
hizmeti vermeyi ilke edindik.

Vizyonumuz
Vizyonumuz, sektördeki en iyi hizmet şirketi olmaktır. Bunu

Ekip çalışması, sistemli hizmet, uzmanlar tarafından sürekli

başarmak için de Biotem olarak hedefimiz, müşterilerimize en

verilen ve yenilenen eğitimlerimiz ile geliştirdiğimiz profesyonel

iyi ve kaliteli hizmeti, en hesaplı ve en kısa sürede sunmaktır.

uygulamalarımız bize daha da iyi çözümler yaratma fırsatı
vermektedir.
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HİZMETLERİMİZ
TEMİZLİK HİZMETLERİ

•

Temizlik Hizmetleri

•

Tesis Yönetim Hizmetleri

•

Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

•

Personel Temini ve Bordrolama Hizmetleri

•

Haşere Kontrol Hizmetleri

Endüstriyel Temizlik

•

Depo ve Ambar Temizliği,

•

Dış Çevre Temizliği,

Endüstriyel alanların temizlik hizmetlerinin yapılması

•

Klima Kanal Temizliği.

ve hijyen ortamının yaratılması yapılan işte, çalışma ve

•

Genel Temizlik Hizmetlerimiz

iş verimliliğini artırır ve iş gücü kaybını en aza indirir.
Temizlik yapılacak alanların tespiti tarafımızca yapıldıktan

Bulunduğunuz mekânlar her ne kadar yeni veya modern

sonra uygulamanın türüne göre seçilen makine, ekipman

olsa da, temiz ve bakımlı olmayan mekânlar tüm yeniliğini,

ve malzemeyle, konusunda deneyimli personelimizle

modernliğini ve ihtişamını yitirir. Bundan da önemlisi başta

belirlenen aralıklarda veya vardiyalarda gerçekleştirilir.

kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını
korumanın en önemli aracı temizliktir. Yaşanan tüm

Kapsam Dahilinde Verilen Hizmetler;

mekânlarda müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya önem
verdik. Firmamız bu noktada uluslararası standartlarda
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•

Üretim Alanı Temizliği,

ekipman, malzeme ve eğitimli personelleri ile ihtiyaç

•

Makine - Ekipman Temizliği,

duyulacak her türlü genel temizlik hizmetlerini yerine

•

Konteynır Temizliği,

getirir. Biotem olarak hedefimiz, müşterilerimize en iyi ve

•

Fabrika Temizliği,

kaliteli hizmeti, en hesaplı ve en kısa sürede sunmaktır.

İnşaat ve Tadilat Sonrası Temizlik

Cam Temizliği

İnşaat veya yapılan tadilatın bitiminden sonra kaba ve

Her çeşit cam temizliği, çerçeve temizliği, bölme camların

ince temizlik olmak üzere 2 safhalı temizlik uygulanır.

temizliği, cam kapıların temizliği ve camdan yapılmış

Yapılacak temizlik öncelikle projelendirilir. Sunulan

çatıların temizliği, konusunda deneyimli personelimiz ve

projede temizleme yöntemleri, temizlikte kullanılacak

işe uygun ekipmanlarla yerine getirilir.

makine, ekipman ve malzemeler, iş akışı ve teslim süresi
detaylandırılarak bildirilir, onayınız sonrası temizlik

Duvar Temizliği

gerçekleştirilir.
Yaşanılan tüm mekânlarda, duvar boyası silinmeye
Dış Cephe Temizliği

elverişli olduğu takdirde, % 100 iyi netice garantisiyle,
konusunda deneyimli personelimiz ve işe uygun

Binaların

dış

cephe

temizliği,

cephenin

yerleşim

ekipmanlarla yerine getirilir.

durumuna ve cephede kullanılan malzemeye göre
projelendirilir. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan

Halı ve Koltuk Temizliği

sonra, projenin kapsamına göre asma iskele, yerden
hareketli lift veya yerine göre vinç ile uzman ekiplerimiz

Halı ve koltuk temizliği çeşitli metotlar kullanılarak

tarafından temizlik gerçekleştirilir.

yapılmaktadır. Temizleme yöntemi halının ve koltuğun
cinsine, kirlilik derecesine ve kullanım durumuna göre

Zeminlerin Cilalama ve Bakım Hizmetleri

seçilir. El değmeden makine ve ekipmanlar kullanılarak
temizlenir.

Cila uygulama şekli ve sonrasında bakımı, uygulama
yapılacak zeminin türüne göre değişmektedir. Hangi
yöntemin daha uygun olacağı tarafımızca tespit edildikten
sonra uygulamanın türüne göre seçilen makine, ekipman
ve malzemeyle, konusunda deneyimli personelimiz
gerçekleştirilir. Uygulama sonrasında zemininiz daha
sağlam ve deformasyondan korunuyor olması, zeminin
ömrünü de uzatmaktadır.
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HİZMETLERİMİZ

TESİS YÖNETİM
HİZMETLERİ
Fabrika, Plaza, Hastane, Otel, Rezidans,
AVM ve İş Merkezleri gibi tesislerin;
tesis yönetimi ve işletme hizmetleri,
aşağıda belirtmiş olduğumuz başlıkların
tamamı veya bir kısmı için tesisinize
özel projelendirilir. Firmamızı tercih
ettiğiniz takdirde tüm bu hizmetleri
tek kaynaktan tedarik edeceksiniz ve
tesisinize özel hizmet alma avantajına
sahip olacaksınız.
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•

Profesyonel Temizlik Hizmetleri

•

Danışmanlık Hizmeti

•

İnsan Kaynakları ve Destek
Hizmetleri

•

Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

•

İlaçlama Hizmetleri

•

Bordrolama Hizmetleri

•

Depo Yönetimi

•

Hukuki İşler Yönetimi

•

Teknik İşletim ve Bakım-Onarım

•

Temizlik Hizmetleri

•

Tesis Yönetim Hizmetleri

•

Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

•

Personel Temini ve Bordrolama Hizmetleri

•

Haşere Kontrol Hizmetleri

HİZMETLERİMİZ
•

Temizlik Hizmetleri

•

Tesis Yönetim Hizmetleri

•

Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

•

Personel Temini ve Bordrolama
Hizmetleri

•

Haşere Kontrol Hizmetleri

BAHÇE BAKIM ve
PEYZAJ
HİZMETLERİ
Bahçıvanlık ve Peyzaj
Bahçe ve yeşil alan bakımı özel bilgi
deneyim ve uzmanlık gerektiren bir
konudur. Firmamızda çalışmakta olan
deneyimli ve eğitimli personelimiz ile
yeşil alanlarınızın genel olarak korunması,
peyzaj çalışmaları ve bakımı, çim ve diğer
bitkilerin sulanması, gübreleme, yabani
otların ayıklanması, ağaç, fidan, çiçek, çim
ve diğer süs bitkilerinin dikimi, budama ve
mevsimlere göre tüm ağaç ve bitkilerinizin
ilaçlanması hizmeti ziraat mühendisimiz ve
peyzaj mimarımız gözetiminde yapılır.
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Kaliteli Hizmet
Ekonomik
Fiyat Politikası
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HİZMETLERİMİZ
PERSONEL TEMİNİ VE
BORDLAMA

•

Temizlik Hizmetleri

•

Tesis Yönetim Hizmetleri

•

Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

•

Persone Temini ve Bordrolama Hizmetleri

•

Haşere Kontrol Hizmetleri

HİZMETLERİ
Personel Temini ve Bordrolama Hizmetlerimiz ile sizlerin ana faaliyet alanınıza
odaklanmanıza, hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlayarak kar elde etmenize
destek oluyoruz.
Kurumunuz talebine ve ihtiyaçlarınıza göre vasıflı/vasıfsız personellerle; Kurum içi, dışı
ve uzmanlık gerektiren tüm hizmet taleplerinizi karşılıyoruz.
Personellerinizin özlük işlemlerini, İSG işlemlerini ve sizin için diğer tüm yasal
yükümlülükleri biz takip ediyor ve yerine getiriyoruz. Böylece yasalara uyumda ortaya
çıkabilecek riskleri minimuma indirmeye çalışıyoruz. Ayrıca sizi bu işlerin takibi için
istihdam edeceğiniz personel ve yapacak olduğunuz donanım, yazılım ve bakım onarım
maliyetlerinden kurtarıyoruz. Güncel mevzuatlar ve teşvikler konusunda sizlere
danışmanlık yapıyoruz.
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Değişen
Taleplerin
Değişmeyen Adresi
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HİZMETLERİMİZ
HAŞERE KONTROL
HİZMETLERİ

•

Temizlik Hizmetleri

•

Tesis Yönetim Hizmetleri

•

Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

•

Personel Temini ve Bordrolama Hizmetleri

•

Haşere Kontrol Hizmetleri

Her mahalle göre değişebilen uygun mücadele
kimyasalları Firmamızca seçilir. Yoğunluk
durumunda gerekirse ziraat ilaçları ve
efervesanları da kullanılabileceğinden ilaçlama
sonrasında Firmamız yetkilisinin belirleyeceği
sürelerde mekanlar kapalı tutulmalı, girilmemeli,
tavsiye edilen sürelerden az olmamak kaydıyla
havalandırılmalı ve önerilecek diğer tedbirler
alınmalıdır. Firmamız ilaçlama faaliyetinde
bulunan elemanlarına gerekli eğitim, araç gereç
ve donanımlarını sağlamaktadır. Makinelerimiz
mümkün olabilen en kısa sürede ve mümkün
olabilen en uzun süre etkili ilaçlama yapabilecek
ileri teknoloji ile üretilmiş yeni ve bakımlı
makineler olduğundan mekanlara bir zarar
vermeleri söz konusu değildir. Kimyasal
seçimlerinde uzun yıllar boyunca edinilen
deneyimler ve gerektiğinde kimya/ziraat
mühendisleri, farmakologlar, ilaç üretici yetkilileri
ve eczacıların desteği alınarak en uygununun
olmasına azami dikkat ve özen gösterilmektedir.

Sinek, bit, pire, fare, karafatma, güve vb. kanatlı ve kanatsız
haşere ve kemirgenler ile akreplerin uzun süreli bertaraf
edilmesi hizmeti aşağıda açıklanan yöntemler ile yapılır.
Jel İlaçlama Yöntemi
Jel ilaçlamada; ilacı yiyen haşere yuvasına döner ve orada
ölür diğer böcekler bu ölüden beslenirler. Böylece o böceğin
ölüsünü yiyen böceklerde ölür ve zincirleme olarak devam
eder. Bu ilaçlama şekli 2000 yılından itibaren ülkemizde
kullanılmaya başlandı. Uzun süre etkilidir. Özellikle
hamamböcekleri üzerinde oldukça etkili olan bir ilaçlama
şeklidir. Çevre ve insan için sağlıklı bir yöntemdir. * Evcil
hayvanlar için zararlı değildir. * Kokusu yoktur. * Kapı ve
pencerelerin kapatılmasına gerek yoktur. * Evden ayrılmanız
gerekmez. * İlaçlama öncesinde hazırlık yapmanıza, ilaçlama
sonrası içinde temizlik yapmanıza gerek yoktur. * Uzun süre
etkisini devam ettirir.
Sisleme Yöntemi
Bu yöntemde etkili likidite, haşere mücadele kimyasalları
moleküler bazda inceltilerek partiküller haline getirilmekte,
elektrikli özel makinelerle havaya püskürtülerek yoğun

bir zehirli sis tabakasının oluşması sağlanmakta, böylelikle
havada uçanların yanı sıra perde kıvrımları, avizelere kadar
yerleşmiş haşerelerin tümünün uzun süre solumaları ve
dolayısıyla da imhaları mümkün olabilmektedir. Saatler
sonra yere inen zehirli sis tabakası halı, parke veya başka
malzemelerle kaplanmış yüzeyin derinliklerine sinmiş
yürüyen zararlılara ulaşarak yuvaları dahil yok etmektedir.
Yoğun haşere problemi yaşayan mekanlar da özellikle
tavsiye edilir. Haşere üremesine karşı alınacak tedbirlere
riayet edilmesi (çekmece ve dolaplara yiyecek konulmaması,
bakterilerin üremesi ve yaşam alanlarının elverişli hale
getirilmemesi gibi) durumunda etkisi aylar boyu devam
etmektedir.
Püskürtme Yöntemi
Bu yöntemle mücadelede kimyasal ve eriyiklerinin mekanik
püskürtücülerle hava ve dip köşeye enjektesi ile yapılır.
Bodrum, zemin katlarda, açık hava ve bahçeyle sürekli
temas halinde olan mekanlarda kullanılması daha uygundur.
Uçan, özellikle de yürüyen haşerelere karşı uzun süre
etkilidir.
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KALİTE
BELGELERİMİZ
Hizmet verdiğimiz tüm yerlerde her zaman önce kaliteli

hizmet ve müşteri memnuniyeti gelmekte bu da şirket kalite
politikamızın temelini oluşturmaktadır...
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İtalya
Büyükelçiliği
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