
  
 

 

 

 

 

 
 
 
Sn. Site Denetim Kurulu Üyelerimiz; 
 
Müteahhitler, mimarların ihtiyaç listeleri üzerinden siteleri inşa eder, pazarlama ve satış 
departmanları çeşitli vaatlerle satışları tamamlar, müteahhit firma konuya hakim olmayan kişi veya 
firmalar üzerinden geçici site yönetimini kurar. 
 
Konuya hakim olmamaktan ve firma karı/ vergi yükü ile aidatlar nerdeyse olması gerekenin %35 
kadar üstünde iken, müteahhit firma, kanunun ilgili maddesi gereğince, geçici yönetimi 
sonlandırmak ve daimi yönetim için çağrı yapar. 
 
Sizler, maliklerin teveccühü ile ancak müteahhit firmanın sekreterliğinde yapılan seçimle site 
yönetiminin deneticiliğine atanırsınız. Ancak yönetimi teslim alma süreçlerini bilinmediğinden, ileri 
de yapacağınız denetimlerin dayanağı olan eski işletme, denetim ve yönetim defterleri ile kıymetli 
evraklara ulaşamayabilirsiniz. 
 
Site yönetimlerinin tüzel kişiliği,  vergi sorumluluğu, muhasebe standartları ve vergi usul kanununa 
tabi olmadıklarını atlayıp, site yönetimini bir dernek, kooperatif veya şirket gibi denetlemeyi 
düşünebilirsiniz. 
 
Sonuçta ticari veya ikna kaygısız, yalnızca düşük aidat, sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve 
emlak değer artışı amacıyla çalışması gereken sitede, yönetim kurulları, tedarikçiler, malikler ve 
sakinlerle aranızda husumet başlayabilir. 
 
İşte, bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli 
hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site 
yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple; henüz seçim için toplanan 
kurul aşamasında sizlere dahil olabilir, teslim alma sürecini mevzuata uygun yönetir, iki yönetim 
arasındaki geçiş sürecini de düşük aidat, sakinler memnuniyeti ve emlak değeri artışı sağlayacak 
şekilde yöneterek, denetim formatlarında, yönetim kurulunu yönlendirmede , denetim raporlarının 
oluşturulması ve askıya çıkarılıp maliklere ulaştırılmasında sizlerin yanında yer alarak,  komşuluk 
hukuku ve site yaşam huzuruna  katma değer sağlamaktayız. 
 
Sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değeri üzerinden site markanıza katma değer 
sağlamak, komşularınızla kötü  ve resmi mercilerle, mahkemelerle muhalif, zanlı olarak  muhatap 
olmamak için lütfen bizlerle çalışmayı tercih ediniz. 
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       KONUT PROJESİNDE ÜÇ TEMEL UNUSUR: İMALAT –PAZARLAMA &SATIŞ-SİTE YÖNETİMİ 

DÜŞÜK AİDATLI, ETKİN SİTE YÖNETİMLERİ PAZARLAMA & STIŞ ÇABASINA BÜYÜK DESTEK VERİYOR. 

Sektörde, site yönetimi, bazı  müteahhitlerimizce yalnızca Yönetim Planı hazırlayıp, tapuya şerh 

edilmesi ve sonrasında oturuma geçişle ya işi bilmeyen bazı kimselerle site kadrosunda yönetimin 

kurulması, ya da ticari bir firma üzerinden saha hizmetlerinin verilmesi şeklinde algılanmaktadır. 

Her halükarda bu iki tercih sizlerin markasına ve ticari kaygınıza büyük zararlar vermektedir. 

Bizler; bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli 
hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site 
yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple; henüz imalat aşamasında 
mimarla birlikte çalışarak, ihtiyaç listesi üzerinden değil, site yaşam senaryosu üzerinden imalatın 
şekillenmesini sağlayarak, inşaattan oturuma geçiş sürecini de düşük aidat, sakinler memnuniyeti 
ve emlak değeri artışı sağlayacak şekilde yöneterek pazarlama ve satış hizmetine de katma değer 
sağlamaktayız. 
 

Aşağıda, sektördeki site yönetim yaklaşımının dışında sizlere verebileceğimiz çalışmaları 
sunuyoruz.Site yönetimi, projenin ruhudur ve ancak ehil saha tecrübeli akademik bilgili bir ekiple 
üflenir ve beslenebilir.Baş danışmanımız Cv-sine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
 
http://www.konutsitesiyonetimi.com/SITEYONETIMLERIDANISMANICV.pdf  
 
TEMEL SEKTÖREL KİTAPLAR ÜZERİNDEN SİTE YÖNETİMİNİ İMALAT SAFHASINDA MİMARLA BİRLİKTE 

YAŞAM SENARYOSU ÜZERİNDEN TASARLIYORUZ.    

 

SİTELERE ÖZEL HİZMET KİTAPLARI HAZIRLAYARAK, DAHA DÜŞÜK AİDAT VE DAHA YÜKSEK KALİTEDE 

HİZMET ÜRETİLMESİNİ SAĞLIYORUZ.   

 

SİTELERE ÖZEL HİZMET KILAVUZLARIMIZ SAYESİNDE YALNIZCA SİTE YÖNETİM PLANI İLE DEĞİL 

REHBERLERİMİZLE DE  SİTE YÖNETİMİNDE SİTE YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ HAKİM KILIYORUZ. 
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