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Hakkımızda
Şirketimiz uzun yıllar yönetim sektöründe üst düzey görevlerde bulunmuş kurucuları tarafından 2016 yılında 

İstanbul’da faaliyete başlamıştır.

Kaynakların en etkin şekilde kullanımı, destek ve teknik hizmetlerinin önemi, titiz, sistemli, akılcı ve planlı bir 

çalışma hassasiyeti içerisinde yaşadığınız yerlere değer katmak ve sizlere daha iyi hizmet sunmak kurumumuzun 

öncelikli hede�dir.

CeYas yönetim olarak her geçen gün artmakta olan kent nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan 

site, avm, iş merkezleri, uydu kentler, plaza ve rezidans gibi toplu yaşam alanlarında ortaya çıkan yönetim aksak-

lıklarının giderilmesi, teknolojinin günümüz şartlarına göre etkin kullanımı çağdaş kent anlayışına uygun 

profesyonel bir destek sağlayarak hizmet sunmaktır.

Şirketimiz, tesis hizmetleri ile müşteri memnuniyetini sağlamanın yanı sıra çalışanlarının emeklerini, hak ve 

hukuklarını güvence altına alarak onların daha iyi şartlar altında çalışmaları bizim için önemli bir husustur.

Aynı anda hem geleneği hem geleceği temsil edebilme kabiliyetine sahip, uzun hayat yolculuğunda sizlerle 

beraber çıkacağımız bu yolculuğumuzda dürüstlük, memnuniyet, şe�a�ık ve karşılıklı güveni öncelik olarak 

benimsiyor ve bu prensipler doğrultusunda size her zaman hizmet ediyor olacağız.
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VİZYONUMUZ
Tesis yönetim hizmetleri sektöründe müşteri memnuniyeti ve sonuç odaklılığının yanı sıra çalışan 

memnuniyetinin de ilk sıralarda olduğu bir şirket olmak.

MİSYONUMUZ
Yaşamı paylaştığımız siz değerli müşterilerimize güvenirliliğin ilk sırada olduğu , kaliteden ödün verilmediği,

yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin sürekli takip edildiği , güler yüzlü ve sevgi odaklı hizmetler verirken 

çalışanlarımızın eğitim ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra memnuniyetlerini de en yüksek seviyede tutarak hizmet 

sektörüne katkı sağlamak.
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Temizlik Hizmeti
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O�s, Büro, İşyeri Temizliği
Şirketimiz temiz bir alanda çalışmak isteyen kişiler için o�s , büro, işyeri temizliği imkanını sunarak hizmet 

vermektedir. Kişiler şirketimiz sayesinde çalışırken tertemiz bir alana sahip olabilmekte ve böylece işe de kolayca 

adapte olabilmektedir.

Ev Temizliği
Ev temizliğinin özellikle ev hanımları için önemi büyüktür ancak bazı ev hanımları bile temizlik hususunda 

yardıma ihtiyaç duyabilir. Ev temizliği hususunda gereken bu yardımı da şirketimiz sağlamaktadır. Hızlı ve etkili 

temizlik hizmetleri ile şirketimiz her alanda kişilerin yanında yer almaktadır.

Villa, Köşk, Yalı Temizliği
Villa, Köşk, Yalı Temizliği Villa, köşk ve yalılar yaşamak için seçilen büyük mekanlardır. bu mekanların temizliği de 

kolay değildir. Bu nedenle bu mekanları temizlerken birden fazla kişinin bu hususta çalışmasında yarar vardır. 

Villa, köşk, yalı temizliği hususunda hizmet veren şirketimiz kişileri ağır temizlik işlemlerinden kolayca 

kurtarmaktadır.

İnşaat ve Tadilat Sonrası Temizlik
Şüphesiz en zor temizlik işlemlerinden bir tanesi inşaat ve tadilat sonrası temizlik işlemleridir. İnşaat ya da 

tadilatlardan sonra mekanlar tam bir harabeye döndüğü için temizlik hususunda birçok problem yaşanabilir ve 

bu temizlikler oldukça zorlu olabilir. Bu hususta hizmet veren şirketimiz kişileri bu zorlu temizliklerden de 

kurtarmaktadır.
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Okul Temizliği
Okulların büyük alanlar olması ve okullarda yer alan öğrencilerin de sayıca fazla olması bu alanların temizliğini 

ciddi anlamda zorlaştırmaktadır. Neyse ki şirketimiz okul temizliği seçeneği ile büyük imkanlar sağlamaktadır. 

Ekipler halinde çalışan elemanlarımızın temizliklerin etkili ve hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır.

Hastane Temizlik Hizmetleri
Hastaneler her zaman, her açıdan temiz kalması gereken alanlardır. Bu nedenle hastane temizlikleri büyük önem 

ifade etmektedir. Şirketimizin sağladığı hastane temizlik hizmetleri sayesinde bu temizliklerin en iyi şekilde 

yapılması sağlanmaktadır.

Banka Temizlik Hizmetleri
Bankaların temizliğinde de söz sahibi olan şirketimiz bu alanların çalışanlar ve müşteriler için en sağlıklı hale 

gelmesini sağlamaktadır. Banka temizlik hizmetleri ile de aktif olarak hizmet veren şirketimiz müşterilerini bu 

hususta da memnun etmektedir.

AVM Temizlik Hizmetleri
AVM'ler her gün binlerce insanın girip çıktığı mekanlardır. bu nedenle temizlik , Bu mekanlar için büyük önem 

ifade etmektedir. AVM temizlik hizmetleri ile şirketimiz bu toplu alanların en güzel şekilde görünmesini ve 

kullanılmasını sağlamaktadır. Böylece AVM içerisinde çalışanlar    ve mekanlara giren insanlar rahatça vakit 

geçirebilmektedir.
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Mağaza Temizlik Hizmetleri
Mağazaların müşteriler için çekici olmasının yolu öncelikle temizlikten geçmektedir. Temiz olan bir mağaza 

müşterilerin dikkatini çekmeyi kolayca başaracaktır. Şirketimiz sağladığı mağaza temizlik hizmetleri ile 

mağazaların alışveriş için en uygun yerler haline gelmesini sağlamaktadır. Böylece mağaza çalışanları da temizlik 

derdi olmadan işlerine devam edebilecektir.

Fabrika Temizlik Hizmetleri
Fabrikalar her ne amaç için çalışıyor olursa olsun temiz olmak zorundadır. Fabrikaların temiz olup olmadığı zaten 

ilgili kurumlar tarafından kontrol edilmektedir ancak bir fabrikanın temizliği elbette oldukça zordur. Şirketimiz 

sağladığı fabrika temizlik hizmetleri sayesinde bu zorlu işleri her zamankinden çok daha kolay bir hale getirmek-

tedir. Böylece verilen hizmetlerin kalitesini artırmak da oldukça kolay bir hale gelmektedir.

Havuz Temizliği
Havuzlar , insanların güzel vakit geçirmek ya da spor yapmak için girdikleri yerlerdir. Bu nedenle havuzların insan 

sağlığı açısından temiz olması gerekmektedir. Temiz olmayan havuzlar , kişilerin hastalık kapmasına bile neden 

olabilir. Havuz temizliği hususunda hizmet veren şirketimiz , temizliğini yaptığı havuzların sağlık açısından hiçbir 

tehlike oluşturmaması için gereken tüm önlemleri almaktadır. Böylece kişiler rahatça yüzmek ya da eğlenmek 

için havuzları tercih edebilmektedir.

Gemi ve Yat Temizliği
Deniz yolculuğu hususunda tercih edilen gemi ve yatların temizliği de oldukça büyük bir önem ifade etmektedir. 

Gemi ve yat temizliği , bu araçlarda yolculuk eden çalışan ve yolcuların sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu 

nedenle bu araçların temizliğinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerekmektedir. Şirketimiz sağladığı hizmetler ile 

bu deniz araçlarını temizliğini yapabilmektedir.
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Yangın Sonrası Temizlik
Yangınlar her alanı kül edebilecek ve sonrasında da birçok kalıntı bırakabilecek olaylardır. Bu nedenle yangın 

sonrası temizlik işlemleri büyük önem ifade etmektedir. Hem insanların hem de çevrenin sağlığı için bu temiz-

liklerin kesinlikle ihmal edilmemesi gerekmektedir. Şirketimiz bu hususta oldukça dikkatli davranmakta ve 

yangın sonrası temizlikleri en ince ayrıntısına kadar yapmaktadır.

Su Baskını Sonrası Temizlik
Su baskınları sonrasında mekanların su nedeni ile ciddi bir zarar görmesi mümkündür. Bu nedenle su baskını 

sonrası temizlik işlemlerinin dikkatli ve özenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Firmamız tecrübeli çalışanları 

ile bu temizliklerin üstesinden de oldukça kısa bir süre içerisinde gelmekte ve insanlar için hem yeni hem de 

sağlıklı yaşam ortamları oluşturmaktadır.

Dış Cephe Temizliği
Binaların dış cepheleri birçok nedenle eskiyip yıpranabilmektedir. Bu durumda renk değişimleri ve kötü 

görüntüler de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle dış cephe temizliklerinin düzenli bir şekilde yapılması oldukça 

önemlidir. Dış cephe temizliği hizmeti ile müşterilerine en iyi imkanları sunan şirketimiz bu hususta binaların her 

zaman ilk görüntüsünü korumasını sağlamaktadır. Ayrıca bu temizlikler ile hem binaların hem de binalar 

içerisinde yaşayan insanların sağlıklarını korumak çok daha kolay bir hale gelmiştir.

Cam Temizliği
Camların temizliği göründüğü kadar kolay değildir. Titiz bir şekilde temizlenmeyen camlarda lekelerin kalması ve 

kötü bir görüntünün ortaya çıkması muhtemeldir. Özellikle camla kaplı binalarda bu temizliklere büyük özen 

gösterilmelidir. Şirketimiz sağladığı cam temizliği hizmetleri ile camların her zamankinden daha temiz   

görünmesini ve insanların da ferahlamasını sağlamaktadır.
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Halı�eks Temizliği
Halı�eksler günümüzde birçok eve kullanılmaktadır ancak bu halıların temizliği bazen oldukça zorlu 

olabilmektedir. Bu nedenle kişiler halı�eks temizliği hususunda bazı durumlarda yardıma ihtiyaç 

duyabilmektedir. Şirketimiz de kişi ve kurumlara bu temizlik hizmetlerini sunarak onlar için oldukça avantajlı 

hizmetler oluşturmaktadır. Özellikle büyük alanlarda kullanılan halı�eksler için şirketimizin hizmetlerinden 

yararlanmak en doğru seçim olacaktır.

Koltuk Yıkama
Son olarak şirketimizin verdiği bir diğer hizmet ise koltuk yıkama hizmetleridir. Herhangi bir alanda bulunan 

koltukların görüntüsü ve temizliği büyük önem ifade etmektedir. Bu durumda kişilerin de bilinçli olması ve 

koltukların temizliğine özen göstermesi gerekmektedir. Şirketimizin sağladığı bu hizmet sayesinde kişiler kısa 

sürede tertemiz ve yepyeni koltuklara kavuşabilmektedir.

Sağlıklı ve etkili bir ortamın sağlanması ve verimli çalışmanın üst seviyede olabilmesi için temiz bir ortam 

oluşturmak önemlidir. Müşterilerimizin temizlik hizmetlerini en ince ayrıntısına kadar kapsayarak, hijyen 

konusunda hassas ve en doğru malzeme ve ekipman ürünlerin kullanılması, sistemli bir çalışma metodu uygula-

yarak müşterilerimize kaliteli hizmet sağlarız.
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Tesis Yönetimi Hizmeti
Tesis yönetim hizmetleri çoklu iş akışları ve yönetim süreçlerinin varlığı nedeniyle önemli bir rol üstlenmektedir. 

Günümüz şartlarında kalabalıklaşan ortak yaşam alanları gibi yerlerde tesis yönetim hizmeti oldukça zor ve 

karmaşık bir yapıya dönüşmüştür. Yönetsel aksaklıklar nedeniyle emek, zaman, bütçe gibi kayıplarının 

oluşmasının yanı sıra komşu ilişkilerini zedeleyecek sorunların ortaya çıkması yönetimsel faaliyetlerin daha 

profesyonel hale gelmesi zaruri bir duruma dönüşmektedir. CeYas olarak müşterilerimize sunduğumuz

 hizmetlerde, müşterinin talep ve organizasyonuna göre tasarlanmış, verimliliğin üst düzeyde tutularak 

sürdürülebilir ve inovasyon prensibine uygun hizmet yapılanması ile organize edilmiş çözüm odaklı bir 

hizmet yaklaşımı içerisindeyiz.

- Yönetim stratejisinin belirlenmesi ve yönetim modelinin oluşturulması

- İşletme özelliklerine ve hizmet içeriklerine göre yönetim hizmeti ücreti belirlemesi

- Kat Mülkiyet Kanunu uygulamaları ve hukuk danışmanlığı hizmetleri

- Profesyonel konut sitesi yönetici hizmeti

- Yönetim ve işletim esasları ile hizmet seviyelerinin belirlenmesi, uygulama sonuçlarının değerlendirmesi

- Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin tasdik işlemlerinin takibinin yapılması
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Teknik Hizmetler

Kontrolümüzde olacak projelerde tüm önleyici bakımlar konusunda alanında uzman ve serti�ka sahibi kişi veya 

kurumlar tarafından hizmet verilmektedir. Yasalara uygun hareket edilmesi ve ayrıca mevzuat ile ilgili değişik-

liklerin takip edilerek gerekli standartlara uygun faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

- Elektrik ve mekanik bakım ve onarımı

- Sıhhi tesisat bakımı

- Aydınlatma, yangın, doğalgaz sistemlerinin önleyici bakımı

- Elektrik trafo, jeneratör ve hidroforların bakımı

- Kazan bakımı

- Bina otomasyon sistemleri bakımı

- Su deposu bakımı

- Çevre aydınlatma sistemlerinin bakımı

- Otomatik giriş bariyerlerinin bakımı

- Güvenlik ve alarm sistemlerinin kontrolü
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Peyzaj Hizmetleri

Şehir nüfusunun hızla artmasına bağlı olarak kentleşmede de hızlı bir büyüme gerçekleşmektedir. Hayatımızın 

birçok yerinde taş binalardan oluşan yapıların artması ile parkların, bahçelerin, yeşil alanların sayısı gittikçe 

azalmaktadır. Yaşantımızda ortak alanlarda sahip olduğumuz yeşil alanlar daha fazla öneme sahip hale gelmek-

tedir. Yeşil alanların planlı ve sistemli bir çalışma ile bakımı, onarımı, ilaçlanması gibi çalışmalarının yanında 

maliyet ve zamandan da tasarruf sağlanmış olmasına olanak sağlayacaktır.

- Günlük sulama çalışmalarının yapılması

- Mevsimsel gübrelemenin yapılması

- Budama ve havalandırma çalışmaları

- Kışlık koruyucu tedbirlerin alınması

- Mevsimsel çiçeklendirme

- Zirai çalışmaların yapılması

- Çimlerin biçilmesi

- Haşerelerle mücadele

- Otların ayıklanması
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Danışmanlık Hizmeti

Deneyimli ve uzman kadromuz ile güven üzerine kurulan bir anlayışla danışmanlık hizmetinde siz değerli 

müşterilerimizin her zaman yanındayız. Bilginin paylaştıkça artacak bir değer olduğu inancında olarak 

�kirlerimizi sizlerle paylaşmış olacağımızdan büyük mutluluk duyarız.

- Yönetim Planı Hazırlanması

- Bütçe Planlama ve İş Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri

- İnşaat Proje Danışmanlık Hizmetleri

- Yönetim Sorunlarının Çözümüne Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
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