BİZ
KİMİZ?
Bizler, Site Yönetimleri sektöründeki firmalardan çok farklı olarak;
“Siteleri kişiler değil, mevzuatlar yönetir; kişiler ise hizmet eder” yaklaşımı ile
Site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında emekli hakim-savcı-mülki amiremniyet müdürü ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi profesyonellerigayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple;
Sitenizde; komşuluk kültürü içinde, sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırmak
kaygılı bir çabayı, Site Yönetim Planı yanında hazırlayacağımız Site Hizmet Planı, Site Yaşam
Rehberi, Site Denetim Prosedürü ile tüm personel ve hizmetleri disipline edip verimli iş işleyişi ve
akışını kapsayan Site Çalışma El Kitabı üzerinden
Hizmet kalitesinden ve kaleminden tasarrufla değil, bu hizmetlerdeki 28 yıllık saha tecrübesi ve
akademik bilgimizden gelen yönetim becerimizle düşük aidat yüksek hizmet kalitesi, komşuluk
hukuku ve huzuru içinde; site yöneticileri ve deneticileriyle tüm malikleri resmi mercilerle,
mahkemelerle muhatap etmeyecek tecrübe ve uygulamalarla;
Yalnızca Türkiye’de değil; tüm dünyada başta Romanya, Azerbaycan, Fas, Cezayir, İrlanda
kollarımızla Konut Siteleri Yönetiminde en etkin,doğru ve düşük aidatlı yönetim becerili
saha tecrübeli ve akademik ekibimizle iddialı olarak;
Sitenizde sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değerini sağlayacak şekilde çeşitli
alternatiflerle yönetiminizde hizmete talibiz.
KOMPLE YÖNETİM

KISMI YÖNETİM
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DENETİM

EMLAK DEĞER YÖNETİMİ

İŞBİRLİĞİ

1997 yılında otel ve benzeri konaklama tesislerinin yönetimi ve yönetim danışmanlığı amacıyla
kurulan firmamız, Türkiye’de il ve tek akademik Profesyonel Konut Sitesi Yönetimleri sertifika
Programını başlatmış, bu program için piyasada mevcut olmadığından “ İleri Site Yönetimleri
Uygulamaları” temel kaynak kitabını kaleme almış ve tüm bina yönetimlerini bir araya toplayan
ARSİYONDER (apartman-site-rezidans yönetimleri derneğini) kurmuş ve ulusal site yönetimleri
standartlarını FAMCOTURK-TRFMS-1111 kodu ile oluşturmuştur.
Sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değer artışını amaçlamış, aidat dostu yönetimler
sunmaya devam ediyoruz.
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