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ENTEGRE TESİS 
YÖNETİMİ 
HİZMETLERİ
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Global ve entegre bir tesis 
yönetimi

1944’de kurulan ATALIAN Grup, Tesis 
Yönetiminde  bir  dünya  lideridir. Dört 
kıta 32 ülkede yerleşik bağımsız bir
şirkettir. Globalde 90 yılı askın hizmet 
deneyimi ve tesis yönetimi  kalitesi  ile 
isletmenizin ana faaliyet alanı dısında 
kalan bütün, ihtiyaçlarını tek bir elden 
bütünlesik olarak giderir. hizmet 
odaklı personeller ile iş alanlarınıza 
ATALIAN’ın global kalite yönetimi 
imzasını atarak isletmenize artı değer 
katar.

Tüm tesis yönetimi ihtiyaçlarınız 
için bizimle irtibata geçin:

444 ATLN – 444 28 56
info.tr@atalianworld.com

Detaylı Temizlik ve
Dezenfeksiyon Hizmeti

Dezenfeksiyonun en yüksek 
seviyeye çıkarılması ve 
işlemlerin etkin biçimde 
gerçekleştirilmesi için
ideal zaman, binanızın boş 
olduğu ya da az kişinin 
bulunduğu zamandır.
Hijyenik olmayan özel 
ortamlar için uzman 
çözümler sunuyoruz. Mobil 
uzman ekibimiz, 7/24 
planlı ve hızlı müdahaleler 
için hazırdır ve bu gibi 
durumlarda emniyetli, 
yasal ve tedbirli biçimde 
müdahele için eğitim 
almıştır.

KADAR 
MİKROPSUZ 
YÜZEYLER 

SAĞLAR

GÜNE
30

PLANLI 
VE HIZLI 

MÜDAHALELER

24/7

ATALIAN Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri binalar ve 
kullanıcılar için güvenli ve hijyenik ortamlar sağlar.
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AÇILIŞ ÖNCESİ
HİZMETLER
ATALIAN, detaylı 
temizlikle, en hassas 
alanlara odaklanır.

Kimyasal Dezenfeksiyon

Koruyucu Tedbirler

Ölçüm ve İzleme 
Sistemleri

BİNALARIN DEZENFEKSİYONU VE 
STERİLİZASYONU İÇİN PROGRAMIMIZ

1. Püskürt ve Sil 
Sistemi

2. 30 Gün Etkili 
Antimikrobiyal

3. Genel Temizlik

Hastalığın 
yayılmasını önlemek 
için yüzeyler
temizlenir ve 
mikroplar öldürülür. 

Size özel çözümlerle 
ile temizlik ve hijyen 
hizmetinizi sağlıyor; 
yaşadığınız ortamı 
daha sağlıklı ve 
güvenilir hale 
getiriyoruz.

Yüzeyler 30 güne 
kadar mikroplardan 
arındırılmış kalır. 
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DAHA GÜVENLİ 
BİNALAR İÇİN 
PROGRAMIMIZ

NANOTKENOLOJİK 
DEZENFEKSİYON

Alanlar ve yüzeylerin manuel 
dezenfeksiyonu, Covid19 
virüsünün yayılmasının 
engellenmesi için diğer 
önleyici tedbirlerle birlikte 
kullanıldığında en etkin 
yöntemdir.

 Dezenfeksiyon işlemi, saha personelimiz tarafından 
gerçekleştirilecektir.

 Dezenfeksiyon sürecinin başlamasından önce masaların 
ve çalışma alanlarının (bilgisayarlar, evraklar vs.) müsait 
durumda olması gereklidir.

 Bu süreç içerisinde, bütün yüzeyler (bütün yatay  
yüzeyler, kapı kolları, sıhhi alanlar, tırabzanlar, asansörler, 
yeme içme alanları, masalar, oturma yüzeyleri vs.) tek 
kullanımlık bezler, süngerler ve dezenfeksiyon solüsyonları 
ile silinmektedir.

 Bütün alanların hijyeni, koruma amaçları doğrultusunda, 
günlük ve düzenli olarak sağlanmalıdır.

ÇALIŞMA ALANLARININ 
DETAYLI TEMİZLİĞİ VE 
MEKANİK DEZENFEKSİYONU 
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VÜCUT ISISI
TARAMASI
TERMAL
ÇÖZÜMLERİ

 Kimyasallar ve dezenfektanlarla filtreler temizlenir.

 Kimyasallar ve dezenfektanlarla iç ve dış ünite temizliği 

yapılır.

 Elektrik bağlantıları kontrol edilir ve temizlenir. 

 Gaz sızıntıları kontrol edilir.

 Legionella (antibakteriyel) tablet konulur. 

 Aylık olarak düzenli biçimde yapılmalıdır.

Termal ateş taraması kullanımıyla, kapalı ve 
açık alanlara girişlerde ve/veya kritik alanlarda 
ön ateş tarama gerçekleştirerek olası Covid-19 
vakalarının tespit edilmesinde yardımcı olabiliriz.

DAHA GÜVENLİ 
HAVALANDIRMA 
İÇİN PROGRAMIMIZ
Özellikle salgın hastalıklar sırasında, kapalı ortamlarda hava sirkülasyonu kullanan 
klima sistemlerinin temizlenmesi çok önemlidir. 

YÜKSEK 
VERİMLİLİK

ARTTIRILMIŞ 
GÜVENLİK

1 saniye içerisinde 
vücut sıcaklığını 

algılar.

Temassız ölçümle 
fiziksel temastan 

kaçınılır.
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ÇALIŞMA 
VE YAŞAM 

ALANLARINIZI 
DEZENFEKTE 

EDİYORUZKapı Kolları 

Yürüyen Merdivenler

TuvaletlerKapılar

Güvenlik Kapıları Resepsiyonlar

Masalar

Asansörler
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DEZENFEKSİYON KABİNLERİ 
ve TEMASSIZ 
DEZENFEKSİYON 
SİSTEMLERİ

UV 
LAMBA

Virüs ve bakterilerin yüzeylerde tutunma 
sürelerinin azaltılmasını sağlayan 
Nano Teknoloji özellikli ürünler ve 
püskürtülmesi sırasında uygulanan 
statik yöntem sayesinde dezenfektan 
molekülleri ile yüzeylerde yaklaşık 70 
saniye kadar tutunma ve dezenfeksiyon 
sağlayan kabinlerimiz ve akıllı temassız 
dezenfeksiyon sistemlerimizle koruma 
kalkanı oluşturuyoruz.

Alan içerisindeki virüslerin, bakterilerin 
ve mantarların öldürülmesi için bir 
zamanlayıcıyla açılıp kapatılan UVC 
mikrop kırıcı ile 254nm dalga boyunda 
UVC radyasyonu ile nesneleri ve bütün 
odaları sterilize ediyoruz.
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Detaylı Temizlik ve Dezenfeksiyon

Taahhüt İşleri

Multi - Teknik Hizmetler

Resepsiyon

Genel Temizlik

Güvenlik

Enerji Yönetimi ve Otomasyon

Peyzaj ve Çevre Düzenleme

ATALIAN, dünyanın önde gelen tesis yönetimi sağlayıcılarından biri olarak, tesislerinizin tamamen 
dezenfekte ve güvenli olmasını sağlamak için birinci kalite hizmetler sunmaktadır.

Atalian Global Services Turkey


