
 

 

Sayın Bina Yönetimi, 

Şeffaf bir yönetimde güven oluşturmakla birlikte var olan güveni de devam ettirmenin önemini amaç edinerek 

profesyonel bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli olan avukat, mali müşavir, şeffaf yönetici, idari personel ve destek 

birimlerinden oluşan geniş kadromuz ile hizmete hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Şeffaf Yönetim GYO olarak; profesyonel Site yönetim tecrübemiz sayesinde sizlere daha huzurlu ve konforlu yaşam 

alanı sunuyoruz. 

VİZYONUMUZ: Sektörümüzde, ülkenin en önde gelen firması olarak; tüm Türkiye'yi kapsayan organizasyon ağımızla 

en kaliteli hizmeti sunmak ve müşteri odaklı yaklaşımımız ile insanlarımızın güvenecekleri ve tercih edecekleri bir 

marka olmak.  

MİSYONUMUZ: Sosyal, hukuksal ve finansal bakımdan müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, 

insanların huzur ve refah içerisinde yaşayabilecekleri, çağdaş değerlere sahip konut ve işyeri ortamlarının 

hazırlanması ve yönetilmesidir.  

Site maliklerinin ve sakinlerinin huzur içerisinde yaşamasının yanı sıra, artı değer katacak hizmetlerimizin listesi ve 

konu ile ilgili teklifimiz ekte incelemenize sunulmuştur.  

Saygılarımızla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



 

ŞEFFAF YÖNETİM GYO’YU TERCİH ETMENİZİN NEDENLERİ 

Şeffaf Yönetim GYO olarak; sektördeki tecrübe ve deneyimimiz sayesinde müşteri memnuniyetini ön planda tutarak 
kaliteli hizmet sunmak için hareket etmekteyiz. 

Profesyonel Site yönetimi ve danışmanlık faaliyetlerini sürdüren firmamız eğitimli personelleri ve deneyimli idari 
kadrosu ile Muhasebe ve Aidat Takip Hizmetleri, Personel Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri, Sigorta Hizmetleri, 
Hukuki Hizmetler, Teknik Hizmetler, Temizlik Hizmetleri, Havuz Bakım Hizmetleri, Bahçe Bakımı ve Peyzaj 
Hizmetleri ile ihtiyaçlarınıza yönelik en doğru ve kesin çözümleri sunmaktayız. 

 

TAM PROFESYONEL ŞEFFAF YÖNETİM & DANIŞMANLIK HİZMETİ 

Şeffaf Yönetim GYO olarak; Site Yönetimi’nin yaptığı genel kurulda firmamızın yönetime seçilmesine müteakiben 
başta Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) olmak üzere yürürlükteki tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye 
yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde firmamız bir sonraki genel kurula kadar üstlendiği yönetim görevini 
sürdürür. 

Firmamız, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile malikler, kiracılar ve görevlilerden gelen her türlü anlaşmazlık ve 
problemlerden oluşan sorunlara köprü görevi görerek mevzuat doğrultusunda çözümler sunar. 

Firmamız, aşağıdaki görev ve sorumluluklarının takibini titizlik ve hassasiyetle yapmaktadır:  

 Huzurlu ve konforlu yaşam alanları için yönetim kurallarının hazırlanması ve uygulanması, 
 Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi, 
 Kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takip edilmesi, 
 Borcunu zamanında ödemeyenlerin gerekirse avukatlarımız vasıtası ile yönetime olan borçlarının tahsil 

edilmesi, 
 Görevli personel(ler) ile ilgili SGK işe giriş, işten ayrılış, SGK beyannamelerinin verilmesi, primlerinin 

yatırılması, kıdem tazminat fonlarının açılması ve diğer tüm personel işlemlerinin takip edilmesi, 
 Ortak alanların zorunlu sigorta işlemlerinin takibi ve gerekli durumlarda yenilerinin düzenlenmesi, 
 Bina, çatı ve sığınak vb. ortak alanların eksiklerinin tespiti ve düzenli kontrollerinin yapılması, 
 Asansör bakım anlaşmalarının ve kontrollerinin rutin olarak yapılması, 
 Bahçe bakımlarının ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması, 
 Havuz, hidrofor, jeneratör kontrol ve bakımlarının yapılması. 

Genel kurulun, firmamıza verdiği ve firmamızı yetkilendirdiği görevlendirmeler dışında, yukarıda belirtilen 
hizmetleri görev süresi içerisinde düzenli ve eksiksiz olarak denetçinin gözetiminde yapmayı taahhüt ederiz. 

 

 

 

 

 



 

ŞEFFAF YÖNETİM YAZILIMI 

“Şeffaf Yönetim ile Binanızı ŞEFFAF YÖNETİN” 

Şeffaf Yönetim, %100 yerli sermaye ile kurulmuş, hiçbir dış yatırım almayan TABiM A.Ş.’nin 1991 'den bugüne 
geçmiş tecrübesinin bir ürünüdür. Şeffaf Yönetim apartman, site, rezidans, iş merkezi, alışveriş merkezi gibi toplu 
yapıların yönetimi için günlük ihtiyaçlara ve mevzuata uygun olarak hazırlanmış yönetim yazılımıdır. Toplu yaşam 
alanlarının gelir-gider işlemlerini takip eder, gününde ödemeyenlere otomatik gecikme cezası hesaplar, banka 
entegrasyon, Sanal POS, SMS gibi modüllerle yönetimin işlerini kolaylaştırır. Şeffaf Yönetim, site sakinleriyle (kat 
maliki, kiracı) yönetim arasında köprü görevi görür. 

Şeffaf Yönetim'in web tabanlı olması yönetimi ek bir donanım, bakım maliyetinden kurtaracaktır. Kullanıcı dostu ara 
yüzü, uzman destek ekibi ve kullanıcının belirleyeceği lisans modeli, programı kullanan müşterilerine hiçbir kısıtlama 
getirmeyen, tüm modüllerin tüm kullanıcılarına açık olan, modül başına fiyatlandırma yapmayan bir sistemdir.  

Şeffaf Yönetim uygulamasını kullanan müşterilerimize %100 memnuniyet garantisi vermekteyiz.  

Şeffaf Yönetim'i tercih etmeniz için 10 Sebep 

1. Zaman ve mekândan bağımsız çalışma olanağı sunar. 
2. Banka entegrasyonu sayesinde hızlı veri girişi. 
3. Tüm modülleri tek fiyatla kullanın. Ek maliyet gelecek mi diye düşünmeyin.  
4. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hızlı ve kolay kullanım olanağı. 
5. Sanal POS tahsilatı sayesinde aidat toplama sorununa son.  
6. İnterneti olan her yerden tablet, TV, akıllı cep telefonu gibi mobil ortamlardan erişim olanağı sağlar.  
7. Muhasebe entegrasyonu sayesinde kayıtlarınızı bir de muhasebeye işlemek zorunda kalmazsınız.  
8. İşletme defteri dökümleriniz otomatik olarak hazırlanır.  
9. Sayaç borçlandırmalarınızı tek tuşla aktarın. 
10. Profesyonel destek ekibimize bir telefon uzaklıktasınız. Destek ekibimiz sizlere yardımcı olmaktan mutluluk 

duyacaktır. 

Şeffaf Yönetimi Kimler Kullanabilir 

1. Site Yönetimleri 
2. Bina Yönetimi 
3. Apartman Yönetimi 
4. Profesyonel Yönetim Firmaları 
5. Yönetim Yapan İnşaat Şirketleri 
6. İş Merkezi Yönetimi 
7. AVM Yönetimi 
8. Rezidans Yönetimi 
9. Entegre Tesis Yönetim Şirketleri 

 

 

 



 

PERSONEL HİZMETLERİ 

Şeffaf Yönetim GYO olarak; görevlendirilecek personel ihtiyacının tespit edilmesi ve göreve uygun personelin 
temini ve personel görev tanımlarının hazırlanmasını sağlar. 

 Personel özlük dosyalarının oluşturulması, 

 Personel (ler)e eğitim verilmesi,  

 Personelin SGK, maaş, tazminat vb. ödemelerin zamanında yapılması,  

 Personelin iş takibi, kontrolü ve denetiminin yapılması, 

 Personel vardiya/izinlerinin ayarlanması, 

 Personelin yıllık izinlerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, 

 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı dahilinde gerekli önlemlerin alınması, 

 Kıyafet zorunluluğu olan personele uygun kıyafetin temin edilmesi, 

 Çalışma alanlarının idare ve yönetiminin sağlanması. 
 

MUHASEBE HİZMETLERİ 

Şeffaf Yönetim GYO olarak; Muhasebe Hizmetleri 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre Site yönetiminin mali yıl 
bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Yönetim Kurulu, genel kurulda 
kabul edilen mali yıl bütçesini ve işletme projesini hazırlar ilgililere tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi 
çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar Site yönetiminin mali bütçesini oluşturur. Bu kapsamda; 

 Şeffaf Yönetim Sistemi Yazılımına verilerin işlenmesi,  

 Site yönetimi adına gerekirse banka hesabı açılarak takibinin yapılması,  

 Personellerinin SGK işlemleri takip etmek ve maaş ödemelerinin yapılması, 

 Gelir ve giderleri işletme defterine işlenmesi, 

 Faturaların takibi ve zamanında ödemesi, 

 Borçlu listelerinin ve aylık gelir-gider tablosunun her ay ilan panolarına (talep edilmesi durumda) asılması, 

 Kat maliklerince kabul edilen aidatlar karar defterine yazılması ve onaylanması, 

 Aidat/yakıt/su bedellerinin düzenli şekilde tahsil edilmesini sağlayarak her ay borç bilgi mesajının SMS 
veya e-posta ile iletilmesi, 

 Aidat/yakıt/su bedellerini ödemeyi geciktirenlere yönetimin belirleyeceği gecikme faizinin işlenmesi ve 
bilgilendirilmesi, 

 Aidat/yakıt/su bedellerini yasal sürede yatırmayanları avukata bildirerek hukuki yollarla tahsil edilmesi, 

Şeffaf Yönetim Sistemi ile internet bağlantısı olan her yerden 7/24 bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile 
(https://app.seffafyonetim.com/meskenv2/login.php) üye giriş adresinden Site yönetimi ile ilgili yapılan her türlü 
işlemi takip edebilirsiniz. Hesaplarınızı ile ilgili mevcut aidat-avans, borç ve ödeme durumunuzu öğrenebilir, 
binanız ile ilgili yapılan ödemeleri, gelir-giderleri, toplantılarda alınan kararları, duyuruları ve diğer verileri anlık 
olarak takip edebilirsiniz. 

Ayrıca, Site yönetiminin kullandığı farklı bir yazılım varsa yukarıda belirtilen muhasebe hizmetleri takip edilir. 

 

 

https://app.seffafyonetim.com/meskenv2/login.php


 

HUKUK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

Şeffaf Yönetim GYO olarak; Kat malikleri ve kiracıların gayrimenkul hukuku konusunda karşılaştıkları veya ileride 
olması muhtemel hukuki riskleri öngörerek gerekli desteği vermekle birlikte hukuk hizmetlerimiz çerçevesinde 
avukatlarımız, Site yönetimi konularında en doğru hukuki çözümü bulmak için sizlere yardımcı olacaktır. 

Aynı zamanda komşuluk ilişkileri içerisinde anlaşmazlık durumlarında ve yönetim planında hükmü bulunmayan 
hallerde;  

• Kat mülkiyeti kanunu, medeni hukuk, borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümlerinin uygulanması için gerekli 
tedbirlerin alınması, 

• Aidat borçlarını ödemeyen kat maliklerine ihtarname gönderilmesi, 
• Gönderilmiş olan ihtar mektuplarına olumlu dönüşler alınmaz ise avukatımız aracılığıyla yasal takiplerin 

başlatılması, 
• Binaya yapılan tüm resmî kurumlardan gelen evrakların teslim alınmasının yanında zamanında ve vakit 

kaybetmeden cevaplarının yazılması, 
• İcra takiplerine yapılan itirazlar için iptal davalarının açılması ve sonuçlandırılması, 
• Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3. şahıslar hakkında noter kanalıyla ihtar ve 

ihbarname çekilmesi, gerektiğinde alacak davası açılması yönünde hizmetler sunmaktayız. 

 

GÜVENLİK HİZMETLERİ 

Güvenlik hizmetleri, Site yönetimlerinin talepleri doğrultusunda güvenliğin sağlanması, buralarda ikamet edenlerin 
huzur ve güven ortamı içinde yaşayabilmeleri için gerekli denetim ve gözetim hizmetlerinin tamamını 
kapsamaktadır. 

Şeffaf Yönetim GYO olarak; Koruma ve Güvenlik Hizmetimiz ile birden çok konutlu yerleşim alanlarında, konaklayan 
kişi sayısına ek misafir giriş çıkış yoğunluğu ve alansal büyüklüğün kontrolleri zorlaştırmasından dolayı oluşacak risk 
faktörlerini tespit edip gerekli fiziki ve elektronik güvenlik önlemlerini belirleyerek sizlerin, değerlerinizin ve 
varlıklarınızın güvenliğini amaçlayarak rahat ve güvenli bir şekilde yaşam alanlarınızı kullanmanızı sağlamaktayız. 

Aldığı teorik ve pratik eğitimlerin yanında, sahip olduğu tecrübe ve duyarlı yaklaşımıyla Sitede  sağlanacak olan özel 
güvenlik ekibimiz her türlü görev ve sorumluluğu başarıyla yerine getirecek kişilerden oluşturulmaktadır. Koşulsuz 
müşteri memnuniyeti anlayışını ilke edinen güvenlik ekibimiz, profesyonel yaklaşımlarıyla hukuka uygun ve insan 
haklarını ihlal etmeden tüm güvenlik sorunlarınıza çözümler sunmaktadır. 

1. Organizasyon Güvenliği: Etkinliklerde ihtiyaç duyulan koruma, gözetim, silahlı koruma, giriş-çıkış kontrolü ve devriye 

aramaları. 

2. Bina Tesis Güvenliği: Çalışma alanlarındaki huzuru sağlanması ve giriş-çıkışların kontrol altına alınması. 

3. Güvenlik Kameraları ve İzleme Sistemleri: Talep edilen alanlar için güvenlik sistemleri kurmak ve izleme faaliyetleri. 
4. Konut & Site Güvenliği: Konut, site, villa ve özel konutlarda yaşayan insanların huzur ve güvenliği ön planda 

tutularak gerekli güvenlik önlemlerinin alınması. 

5. Kişi, Koruma & Güvenlik: Kişilere yönelik herhangi bir tehdidi engellemek amacıyla alınan tedbirler. 

6. Toplantı Güvenliği: Toplantılarda ihtiyaç duyulan giriş-çıkış kontrolü ve gerekli tedbirlerin alınması. 

 



 

SİGORTA HİZMETLERİ 

Şeffaf Yönetim GYO olarak; Site yönetiminin talebi doğrultusunda aşağıda belirtilen sigorta hizmetlerini sigorta 

uzmanlarımız ile vermekteyiz. 

1. ORTAK ALAN SİGORTASI: Yangından depreme sel-su baskınından makine hasarlarına cam kırılmasından 
hırsızlığa kadar pek çok riski teminat altına alabilen sigorta türüdür. 

2. KONUT SİGORTASI: Ev içindeki hırsızlık olaylarına yangına ya da su baskınına kadar birçok riskli olayda 
evinizi koruma altına alan sigorta türüdür. 

3. DASK: Deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, tsunami ve yer kayması risklerini poliçedeki limitler 
dahilin de teminat alabilen zorunlu sigorta. 

4. KASKO: İsteğe bağlı yaptırılan bir sigorta türü olan kasko; temel olarak trafik kazası, yangın, çalınma ve 
doğal afet gibi durumlarda aracınızda meydana gelen zararları teminat altına alır. 

5. Trafik Sigortası: Siz aracınızı ne kadar güvenle kullanırsanız kullanın, başınıza istenmeyen bir kaza gelebilir. 
Kaza anında karşı tarafa verdiğiniz hasarı karşılayan Trafik Sigortası, yapılması zorunlu bir sigorta ürünüdür. 
Sigorta süresi sona ermiş veya sigortası olmayan araçlar tespit edildikleri anda trafikten menedilirler. 

 

TEMİZLİK HİZMETLERİ 

Şeffaf Yönetim GYO olarak; Temizlik hizmetleri kapsamında sizlere daha yaşanabilir temiz alanlar sunmak için 
hijyenik ortam ve sağlıklı yaşam önceliğimizdir.  

Toplu yaşam alanlarında temizlik hizmeti, tamamen bu işte uzman firma ve ehli kişilere bırakılmalıdır. Ortam temiz 
olmadığı zaman ciddi hastalıklara davetiye çıkarabilmektedir. Bu sebeple; 

• Günlük olarak dairelerin çöp ve diğer evsel atıklarının toplanması, 
• Ortak alanlardaki çöplerin, atıkların toplanması ve tasnifi, çöp konteynerleri ve çevresinin temizliğinin yapılması, 
• Ortak alanlardaki girişler, posta kutuları, merdiven ve korkuluklar, asansörler, bodrum kat, depo ve sığınak alanları, 

yağmur suyu giderleri, otoparklar, çocuk oyun sahaları, yürüme yolları, genel dinlenme alanları, spor alanları, havuzlar, 
yönetim binası ve müştemilatı, banklar, peyzaj alanları ve siteye ek olarak tesis edilebilecek tüm benzer sistemlerin 
hijyenik şartlarda temizliğinin sağlanması, 

• Peyzaj alanları, otoparklar, merdivenler, sığınaklar ve çatı katları gibi tüm ortak alanların haşerelerle (böcek, sivrisinek, 
karasinek, kene, fare vb.) mücadele amaçlı ilaçlanması titizlikle yaptığımız işler arasındadır. 

TEKNİK BAKIM HİZMETLERİ 

Şeffaf Yönetim GYO olarak; Site yönetiminin gereksinim duyabileceği her türlü tadilat, bakım, onarım, dekorasyon 
ve restorasyon işlerinizi deneyimli ustalarla özenle gerçekleştiriyoruz.  

İhtiyaç duyulan sıhhi tesisat, merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin periyodik bakımları, kombi montaj, yangın ve 
doğalgaz alarm sistemlerinin kontrolü, yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ve dolumu, santral ve telefon 
sistemlerinin bakım ve onarımı, aydınlatma ve elektrik tesisatı, elektrik trafo ve jeneratör bakımı, çatı izolasyon, kapı 
ve pencere sistemleri, ferforje demir, alçı, sıva, boya, fayans, pvc, cam balkon, dış cephe uygulamaları, arıtma 
sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi ve hidroforların bakımı olmak üzere daha bir çok konularda uzman kadromuz 
ile Şeffaf Yönetim GYO olarak yanınızdayız. 



 

SANAL POS ÖDEME HİZMETLERİ 

Sanal POS ve Ödeme Sistemleri, Web sitelerinden hızlı, güvenli ve en kolay şekilde online tahsilat yapılmasını 
sağlayan ücretsiz bir servistir. Sabit ücret, aylık, yıllık, çekim başına ücret ve gizli ücreti olmadan web sitelerine 
kolayca entegre edilerek çok kısa sürede kullanıma açılabilmektedir. 

Kredi kartı bilgileri BDDK onaylı ödeme kuruluşunun web sayfasındaki güvenli iletişim protokolü ile ödemeyi yapan 
kişinin cep telefonundan 3D doğrulama işlemi sayesinde kredi kartı ve ödeme bilgileri güvendedir. 

8 büyük banka kartlarından düşük komisyonlar ile ödeme alabilirsiniz. Yalnızca yaptığınız çekim için avantajlı 
komisyon oranları ile çekim yapabilirsiniz. Komisyon ücretleri ödenecek aidat tutarlarına eklenerek çekim yapılır. Bu 
sadece üyenin borcu tam olarak kapanır. Yönetime hiçbir maliyeti yoktur. Kış aylarında yüksek yakıt tutarları nedeni 
ile 12 ay kadar malikler ödemelerini taksitlendirebilirler. Yapılan tahsilatlar ertesi iş günü hesabınıza geçer.  

Banka entegrasyonu sayesinde banka hesabınıza gelen ödemeleri ve giderleriniz tek tek işlemek yerine tek tuşla 
ödemeleri üyelerin kartlarına aktarabilirsiniz. Böylelikle hem kullanıcı hatalarının önüne geçmiş olursunuz hem de 
zamandan tasarruf edersiniz. 

 
WEB SAYFASI DESTEĞİ 

Zengin hazır içeriklerle modern görünümlü ve mobil uyumlu hazırlanan web siteleri ile kullanıcılarınıza cep telefonu, 
tabletlerden de kolay erişim imkânı sunar. Kolay ara yüz ile siz de web sitenizi kolaylıkla güncelleyebilirsiniz ya da 
sizin desteğiniz ile biz de sitenizi güncel tutabiliriz. 

 

KAT MALİKLERİ DESTEK BİRİMİ VE İLETİŞİM 

Şeffaf Yönetim GYO olarak; Site yönetimine, sektörde yıllardır kazandığımız tecrübemizle mesai saatlerinde Canlı ve 
Hızlı Desteğimiz ile sorunlarınızı anında çözüme kavuşturuyoruz.  

1. Kat malikleri ve sakinleri tarafından telefon ve e-posta yoluyla yönetime iletilen talepler değerlendirilerek 

yasalar çerçevesinde çözümü sağlanacaktır. 

2. Web sayfalarımızdan, kat malikleri ve sakinlerine verilecek kullanıcı adı ve şifre ile tüm kat maliklerinin (Ev 

Sahibi veya Kiracı) kendi dairelerine (alacak ve borç durumu vs.…) ve binaya ait tüm giderlerin yetki 

dahilinde izlenebilmesi mümkün olacak ve her kat maliki adeta denetici olabilecektir. 

www.seffafyonetim.com web sayfamızın “mesken girişi” bölümünden kendilerine ve binaya ait tüm verilere 

ulaşabileceklerdir. Alacak-borç durumu kat malik ve sakinlerine kitle iletişim araçları ile hatırlatılacaktır.  

3. Yönetilen binalara periyodik aralıklarla ziyaretlerde bulunularak çalışanlar ve görev işleyişi denetlenecektir.  

4. Sözleşme süresince elden para toplanmayacak, aidat ödemeleri bina adına açılan banka hesabına kat malik 

ve sakinlerince yapılacaktır. 

Bizlere destek ihtiyaçlarınızda 0 850 303 45 00 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

http://www.seffafyonetim.com/


 

İŞLETME PROJESİ 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanun’una göre İşletme Projesi, Kat Mülkiyeti Birliği’nin Bütçesi’dir. Kat Malikleri Kurulunca 
kabul edilmiş işletme projesi yoksa yönetici (veya Yönetim Kurulu) gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. (KMK. 
Md.37) 
 
İşletme projesi, Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak hesaplanan gelir ve gider tutarlarına göre 
oluşturulmaktadır.  
 
Gider kalemleri aşağıdaki gibidir: 
 

 Yıllık yakıt gideri, 

 Yıllık kapıcı, kaloriferci, bekçi/güvenlik, bahçıvan giderleri ve bunların SGK primlerinin yıllık tutarı, 

 Anagayrimenkulün ortak yerlerinin ve tesislerinin yıllık bakımı, korunma ve işletme giderleri, 

 Anagayrimenkul sigortalı ise yıllık sigorta primi, 

 Kat malikleri kurulunca kararlaştırılmış işler için yıllık giderler, 

 Beklenmedik ve acil işler giderleri, 

 Tüm giderler her kat malikine KMK. Madde 20’deki esaslara göre düşecek tahmini miktar, 

 Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin KMK. Madde 20’deki 
esaslara göre vermesi gereken avans tutarı, 

 KMK. Madde 20’ye göre kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça, kapıcı, 
kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak, 
Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile 
yönetici aylığı gibi giderleri ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa 
kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlüdür. 

  
İşletme projesi Site yönetiminin gelecek yıl için gelir ve giderlerinin tahmin edildiği bir ön bütçe niteliğinde olup kat 
maliklerine tebliğ edilir. Kat malikinin hukuki borcu oluşması için yazılı olarak tebliğ edilmesi şarttır. İşletme 
projesinin kat malikine tebliğ edilmesine müteakip 7 gün içinde itiraz etmez ise işletme projesini kabul etmiş sayılır 
ve yönetici hukuken borcu takip edebilir. Madde 37-(Değişik 13/04/1983-2814/12 Md.) Kat malikleri kurulunca 
kabul edilmiş işletme projesi yoksa yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapmakla sorumludur.  
 

Şeffaf Yönetim GYO olarak; Site yönetiminin var olan işletme projesinin sürdürülebilirliğini sağlar veya gerekli olması 
durumunda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanun’una göre işletme projesini hazırlarız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

İNŞAATI YENİ BİTMİŞ BİNALARA  
PROFESYONEL YÖNETİM HİZMETLERİ 

1. Oturumdan Önce: 

 Yönetim planının yazılması, kat malikine tebliği. 

 İşletme bütçesinin hazırlanması, kat malikine tebliği. 

 Site kurallarının hazırlanarak, kat malikine tebliği. 

 Satış ofisinin işletilmesi, daire teslimlerinin yapılması. 

 Geçici yönetimin kurulması. 

 Oturumun sevk ve idare edilmesi sosyal ve yaşamsal fonksiyonların devreye alınması. 

2. Oturum Başlaması ve Sonrası: 

 Yönetim ofisinin kurulması. 

 Güvenlik, Temizlik, Bahçıvan ve Teknik personelin işe alınması ya da personel temini anlaşmalarının yapılması. 

 Web tabanlı site yönetim programının kat malikleri ve oturanların kullanımına açılması. 

 Güvenlik, Temizlik ve Teknik Bakım hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi, periyodik bakım ve kontrol 

gerektiren işlerin bakım sözleşmelerinin yapılması. 

 Ortak alan faturalarının ödenmesi. 

 Merkezi sistem ile ısınan binalarda sistemin sorunsuz çalıştırılmasının sağlanması ve faturalandırmanın 

yapılması. 

 Havuz, peyzaj, sosyal tesisler ve tüm ortak alanların bakım ve tamirlerinin yapılması ortak alanların korunup 

kollanması. 

 Her ayın 1. günü aidatların borçlandırılması, o ay içinde ödemeyenlere ay sonu %5 gecikme cezasının 

uygulanması; İki aidat üst üste aksatan kişilerin icra işlemlerinin yapılması, borca itiraz edenlere inkâr davalarının 

açılması. 

 Demirbaş toplama ihtiyacı ortaya çıkmış ise gerekli bütçenin denetim kuruluna sunduktan sonra kat malikleri 

mali genel kurulunu toplayıp demirbaş istemi kararının menfi ya da müspet oylatılması. 

 3 ayda bir denetim kuruluna denetim raporunun verilmesi. 

 Genel kurulların zamanında yapılması kararların tebliğinin yapılması. 

3. Yapının Kentsel Dönüşüme Girmesi Ya da Ortadan Kaldırılması Durumunda: 

 Dayanıklılık testi ve analizlerin yapılması. 

 Belediye ve çevre şehircilik müdürlüğündeki işlemler. 

 Üstlenicilerle görüşmelerin yapılması ve tüm aşamaların takibi. 


