■ Söyleşi

Koza Yönetim Genel Müdürü Levent Alatlı:

“Tesis yönetiminin
önemi bilinmiyor”
Ko za Y ö n e tim ve Servis A .Ş ., ku ru ld u ğ u 2 0 0 5 yılın d an beri tesis yö n e tim i ko n u su n d a fa a liye t
g österen u zm a n bir şirket. G e n e llikle ya tırım ta m a m la n d ık ta n so n ra akla gelen tesis yö n e tim in in
aslın d a nasıl bir iş o ld u ğ u n u , nasıl d oğ ru y a p ıla b ile c e ğ in i, T ü rk iy e 'd e tesis yö n e tim i alg ısın ı, ya n lış
b ilinen ya da hiç b ilin m eyen leri, Koza Y ö n e tim G enel M ü d ü rü Levent A la tlı a n la ttı...
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ler varken herkes kendi evinin sahibiy

Yüksek binalar birer dikey şehir...

di ve istediğini yapabiliyordu. 1940’lı
yıllardan sonra apartm anlar m oda ha
line geldi. A partm an yaşantısı gün
deme gelince, ortak alanların bakımı,
ortak alanlarla ilgili sorunlar, sıkıntı

oza Yönetim, içinde bulun
duğum uz Tekstilkent Koza
P laza’nın bina ve tesis yöneti
m ini yapm ak için 2005 A ralık ta ku
ruldu. 2005’ten bugüne Tekstilkent
K oza Plaza’yı yönetiyoruz. D aha son
ra Bahçeşehir K oza Evleri, Ispartaku
le K oza Evleri, K artal Selective E v 
leri, H era Club Residence, Zekeriya-

K

lar meydana geldi. D olayısıyla bir ka
nun yapm a gereği oluştu. 1965 yılında
ilk K at M ülkiyeti Kanunu yapıldı ve
bu Kanuna göre; apartm an yöneticisi
ve kapıcı, ortak alanların yönetim in
den ve hizm etlerinden sorumlu tutul
du. Ayrıca bir denetçi ile apartmanın
hesapları ve faaliyetleri kontrol edildi.

köy Biyolojik A rıtm a Tesisi, Akkoza D efne Blokları ve K artal A ura R e
sidence yönetimine başladık. Yakında
A kkoza Açelya, Begonya ve Çiğdem
B lokları’nın ve Kozaşehir’in yöneti
mine başlayacağız.
Ayrıca Esenyurt B abil Kuleleri, Acunkent, N issa O 2 Residence ve Koza
Park Projelerine de bina ve tesis yö
netim danışm anlık hizm eti veriyoruz.
Yönetimini yapm ayacağım ız projelere
danışm anlık hizm eti vermiyoruz.
B ina tesis yönetimi, son 10-15 yıl
içinde öne çıkan, uzm anlık ve profes
yonellik gerektiren bir iş. Bu alanda
yerli ya da yabancı kurum sal şirket sa
yısı oldukça az. Tesis yönetim işi, te
sis kapsam ındaki binaların bakım ı ve
korunması, elektrom ekanik ekipm an
ların bakımı, onarımı ve iyileştirilm e
si ile tesisin ömrünü ekonom ik ve ve
rimli bir şekilde sürdürmesini sağlı

Dolayısıyla bu tip yapılarda, uyulma
sı gereken bazı ortak yaşam kuralları
söz konusudur. Bu kurallar, ana hatlarıyla K at M ülkiyeti Kanunu’nda belir
lenmiştir. Kanuna göre, bu tip binala
rın yönetimi için kat maliklerinin ara
larından bir yönetici, yönetim kuru
lu veya dışarıdan gerçek veya tüzel bir
kişiyi yönetici olarak seçmesi gereki

2 0 0 0 ’li yıllara doğru bina teknolo
jileri ve mimarileri çok gelişti. A r
tık o klasik apartm anlar yerine residanslar, gökdelenler, siteler, A V M ’ler
ve m uhtelif karm a yapılar ortaya çık-

yor. B u durum da, tüzel kişi yani pro
fesyonel yönetim şirketi binanın her
şeyinden sorumlu hale geliyor.
E skiden konaklar, yalılar, m üstakil ev

yor. Ayrıca tesisin tem izlik, özel gü 
venlik, haşere kontrol, ilaçlam a, mu
hasebe, hukuk, bahçe bakım vb. diğer
ihtiyaçlarını da karşılıyor. Söz konusu
tesis, bir işyeri, plaza, ofis binası, site,
residans, A V M , hastane, fabrika ya da
bunların bazılarını bir arada bulundu
ran karm a bir tesis olabilir. Bina ve te
sis yönetim ini iki şekilde ele almak ge
rekiyor: Birincisi; binanın bir tek m a
likinin olduğu, dolayısıyla bina ile il
gili tüm tasarrufa bir tek kişinin sahip
olduğu durumlar. İkincisi ise; mesken,
işyeri, dükkân gibi bağım sız bölüm 
lerin, tapulu alanların farklı m alikle
re satıldığı yapılar. Bu durumdaki b i
nalar, çok malikli bir yapıya sahiptir.
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laşık 4400 kişi burada yaşıyor ve her
gün ortalam a 1000 kişi gelip gidiyor.
Yani burası dikey bir şehirdir. H a t
ta A nadolu’daki birçok ilçenin nüfu
sundan daha fazla nüfusa sahip diye
biliriz. D olayısıyla burada yöneticinin
yaptığı bütün hizmetler, küçük bir ilçe
belediyesinin yaptığı tüm hizmetler
gibi düşünülebilir.
Denetim, mutlaka bağım sız
uzman kuruluşlarca yapılm alı
Profesyonel şirketlerin m uhakkak mal
sahipleri ile aralarında bir yönetim

maya başladı. Dolayısıyla eski kanun
yetersiz kaldı ve 2007 yılında kanun
da bir değişiklik yapıldı. Toplu yapılar
için bazı m addeler eklendi. A rtık gü 
nümüzün m odern ve kom pleks yapı
larında profesyonel yönetim şirketle
ri ve m uhtelif hizmet görevlileri bu 
lunmaktadır.
B ina yönetim inde ilk olarak K at M ü l
kiyeti Kanunu’nun gereklerini yeri
ne getiriyoruz. A m a tek başına sade
ce kanun hükümlerine uymak, binanın
doğru yönetilmesi anlam ına gelmiyor.
Bunun dışında her binanın kendine
özgü bir yönetim planının oluşturul
ması ve buna uygun yönetimi gereki
yor. Son olarak da kat maliklerinin se
nede bir defadan az olm am ak koşu
luyla toplanıp ortak alanlar ve yapıla
cak çalışm alar ile ilgili alacakları ka
rarlara uyulması gerekiyor. Elbette alı
nacak bu kararların ortak alanlarla ve
yönetimle ilgili, kanuna ve yönetim
planına aykırı olm am ası gerekiyor.
M evcut kanunda, yönetimi kat m alik
lerinden biri ya da birkaçının da ya
pabileceği belirtiliyor. A slında, 50 d a
irenin üzerinde bir site veya bir yapı
da m uhakkak surette profesyonel bir
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yönetim olm ası gerek. Çünkü bu, ger
çekten ciddi ekip ve uzm anlık gerekti
ren bir iş. Bunun için sadece yönetimi
bilm ek yetmiyor, ayrıca hukuk, m eka
nik, elektrik, inşaat işlerinden anlaya
caksınız, muhasebe, özel güvenlik, te
mizlik, sağlık, haşere kontrol, ilaçla
ma, bahçe vb. birçok konuyu bilecek
siniz. M esela şu anda içinde bulundu
ğum uz Tekstilkent K oza Plaza, 291
bağım sız bölüm den

oluşuyor. Yak

hizm et sözleşm esi olm ası lazım . Ne
alıp ne verdiklerinin, hizm etin kapsa
mının iyi tariflenmiş olm ası gerekiyor.
B ina yönetimi, tesis yönetim inde ça
lışan şirketler için üç tane hizm et be
deli modeli vardır. Bunlardan birincisi
giderler üzerinden yüzde pay almaktır.
İkincisi her şey dâhil, götürü usuldür.
Ü çüncüsü ise, en doğru yöntem oldu
ğuna inandığım ız, giderlerden bağım 
sız hizm et bedeli, yani maliyet+kârdır.
İlk modelde hizm et bedelini artırmak
için bazen giderler şişirilebilir veya
öyle zannedilebilir. İkinci modelde
kârı artırm ak için çoğu zam an zaruri
giderler bile kısılabilir veya böyle ya
pıldığı düşünülebilir. Üçüncü m odel

■ Söyleşi

sit am a özel yazılımlar ve özel takip
gerektiriyor. Bu yapılan yönetim faali
yetlerinin m uhakkak iyi denetlenm esi
gerekiyor. M evcut Kanun, denetleme
görevini sadece kat m aliklerine vermiş
durum da. Bence ileride denetleme g ö 
revi için muhakkak bağım sız denetim
kuruluşlarına denetleme yetkisi ve
rilmelidir. Çünkü binada oturanların,
denetim konusunda ve tüm faaliyet
konularında uzm an olm a imkânı ne
redeyse yoktur.
Teknoloji çok hızlı gelişiyor dolayısıy
la tesis yönetim şirketleri de bu tek
nolojik değişim i yakından izlemek ve
öğrenmek durumundalar. B u değişim
ve gelişim elektrik, elektronik, m eka
nik, her alanda yaşanıyor. Yeni proje
lerde yeni sistem ler kullanılıyor. B u 
gün bir binaya giriş-çıkışta kartlı oku

de ise sabit, aylık, bir profesyonel hiz
m et bedeli vardır. B öylece giderlerin
az ya da çok olm asının yönetim şirke
tine bir etkisi yoktur, yönetim hizmet
bedelini olumlu veya olum suz etkile
m ez ve daha sorunsuz ve sağlıklı yö
netim yapılır.
B ina ya da tesis yönetiminin birçok
alt detayı vardır; işe başlam adan res
mi defterlerin hazırlanm ası, vergi nu
m arası alınm ası, banka hesapları, kre
di kartı pos hesapları, resmi abone
likler gibi... Bu işin en önemli kısım 
larından biri muhasebe, çünkü b aş
kalarının malını, mülkünü başkala
rı adına, onların parasıyla yönetiyor
sunuz. Dolayısıyla yapılan her harca
manın, her giderin şeffaf, gösterilebi
lir, açık ve net olması gerekiyor. B u n 
ların kayıtlarının doğru ve düzgün tu
tulması gerekiyor. İşi doğru yapabil
m ek için özel yazılımlar kullanılmalı.
Çünkü bu tip binaların yönetim mu
hasebesi, bildiğim iz şirket m uhasebe
sinden biraz daha farklıdır. D ah a b a
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şirketi tarafından bakım lı, düzenli, te
m iz bir şekilde korunması gerekir. H er
binanın bir ömrü vardır. O ömür sıra
sında binalar daha verimli ve ekono
m ik yeni sistemlerle donatılabilir.
Yeni teknolojiler sayesinde birçok
ekipm an çok daha ekonomik, güven
li ve verimli çalışır hale geliyor. B u tip
teknolojileri takip edip gerekiyorsa b i
nanızda eskim iş, sarfiyatı yüksek, ve
rim siz kısım lar var ise bunları değiş
tirm eniz gerekiyor. Bu, aynı zam anda
binaya değer katm ak, binanın öm rü
nü uzatmaktır. Son yıllarda bina ener
ji kimlik belgeleri de gündem e geldi.
Uygulam anın başlam ası ile daha iyi
tasarlanan, inşa edilen ve işletilen b i
naların değeri artacaktır. Dolayısıyla
iyi tasarım ve im alatların yanında pro
fesyonel yönetimlerin, iyi çalışan şir
ketlerin farkı ortaya çıkacaktır.

ma sistemleri, şifreler, turnikeler, göz
okuma, parm ak izi okuma gibi değişik
seviyelerde sistemler kullanabiliyorsu
nuz. Yetkilendirmeler ona göre yapılı
yor. A raç giriş-çıkışlarında kartlı ge

Yaşam ın içindeki her faaliyet,
bina yönetim inin içeriğinde de
bulunuyor

çiş, O G S veya plaka tanım a sistem le
ri kullanabiliyorsunuz. Bu sistemlerin,
inşaat bittikten sonra kesin kabulü ve
devreye alınması uzm anlık gerektirir.
Kullanım sırasında da tesis yönetim

Bugün piyasadaki birçok tesis yönetim
şirketi, sadece eleman tem in eden bir
hizm et şirketi olarak çalışıyor. Oysa
bina yönetimi, binanın beynidir. Yö
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mar, şık ve güzel bir eser ortaya çıkar
m ak istiyor. M al sahibi bu güzel eser
den etkileniyor, bunu yaptırtm ak isti
yor. M ekanikçi, elektrikçi, statikçi iş
lerini tariflenen mimariye göre yapı
yor. A m a ekipte hiç bina tesis yöne
ticisi bulunmuyor ve ne yazık ki çoğu
zam an işletmeye yönelik küçük detay
lar, kimsenin aklına gelmiyor. B asit ve
küçük detaylar, işletm ede ciddi fark
yaratıyor. Bizim m eslek disiplinim iz,
hem yatırımcıya hem de daha sonraki
mal sahiplerine avantaj sağlam ak için

netim hizm et şirketleri, kendini kat
maliki yerine koymalı, binayı korumak
ve binaya değer katm ak için çalışm alı
dır. B ina hizmetleri oldukça kapsam 
lıdır. M uhasebe, teknik işler (elektrik,
mekanik ve inşaat işleri), müşteri iliş
kileri, özel güvenlik, tem izlik, hukuk,
sağlık, haşere kontrol, fitness, spor,
peyzaj bahçe bakım, sözleşm e yöneti
mi, otopark, taşım a hizmetleri, perso
nel taşım acılığı, shuttle-servis, sigorta
işleri, kafeterya, binanın web sitesinin
hazırlanm ası ve güncel tutulm ası, gü 
venlik kam era sistem lerinin yönetimi,
binadaki uydu ve televizyon sistem le
rinin kontrolü, çocuk oyun alanlarının
yönetimi ve güvenliği, arıtm a sistem 

lerinin kontrolü, geri dönüşüm faali
yetlerinin planlanm ası, bina ile ilgili
gelir getirici faaliyetlerin yürütülme
si, havuz-spa-sauna ve buhar banyo
su gibi alanların bakım ı, spor alanları
nın bakımı, genel kurulların ve site içi
toplantılarının düzenlenm esi, çeşit
li organizasyonlar vs. Ö zetle yaşamın
içindeki her faaliyet, neredeyse bina
yönetim inin içeriğinde de bulunuyor.
Tesis yönetim firm alarının işe
inşaat aşam asında danışman
olarak dâhil edilm esi, olası pek
çok sorunu ortadan kaldırır
B ir tesisin yapım ına karar verildik
ten sonra proje-inşaat aşam aların
da işe dâhil olm am ız ve fikrim i
zi paylaşm am ız gerektiğine inanıyo
rum. Türkiye’de genellikle şu sorun
la karşılaşıyoruz: İş bitiyor, binada ya
şam başlayacak, bir de bakıyorlar ki
çok iyi tasarlanan dış cephe cam la
rının tem izlenm esi kolay değil... Ya
tırımcı binayı yapıp satmayı hedefli
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var. Bunun için inşaat safhasında tesi
sin hem işletm e açısından simülasyonu yapılmalı, işletm e projesi, m uhte
mel ortak giderleri hesaplanm alı, hem
de hukuki tasarım ı yapılmalıdır. M e 
sela Zorlu Grubu, daha Z orlu Center
projesine başlar başlam az K oza Yöne
tim dâhil 8-10 tane firm adan teklif is
tedi. B u çok doğru bir yaklaşım, çünkü
proje yapılıp bittikten sonra, birtakım
iyileştirm eleri yapm ak çok zor, bazen
de im kânsız olabiliyor.
Sadece yönettiğim iz bina ya da
tesisi değil, içinde yaşadığım ız
dünyayı da güzelleştirm ek
istiyoruz
Verdiğim iz hizmetler dışında, sosyal
sorum luluk projelerim iz de var. M e se
la bütün sitelerim izde; pil, kâğıt, plas
tik, metal, cam gibi geri kazanılabilir
atıkları topluyoruz.
H erhangi bir afet durum unda Kızılay
ile yardım kampanyaları düzenliyoruz.
Tüm sitelerim izde, tüm binalarım ız
da bunun duyurusunu yapıyoruz. Ş ir
ket olarak biz de katkıda bulunuyoruz.

yor ama bu kadar basit bir sorun yü
zünden binanın aidat giderleri yükse
liyor, m esela sadece özel dağcı ekiple
ri ile dış cephe camları tem izlenebili

Y ine H ayvan H akları Federasyonu ile
bir çalışm am ız var. B ir fo to ğ raf ya
rışm ası yapıyoruz. Bu foto ğraf yarış
m asında ödül kazanan fotoğraflardan
takvim oluşturuyoruz. Bu takvimler
perakende olarak D & R , Rem zi, İn k ı
lap, Nezih Kitabevi gibi değişik m ağa

yor ve bu işin maliyeti inanılm az yük
sek olabiliyor. Yapım aşam asında m i

zalarda satılıyor. Neticede bu takvimin
tüm geliri H A Y T A P Hayvan H akları
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Federasyonu’nun sokak hayvanları ile
ilgili ilaç, mama, bakımevi vb. faaliyet
lerine gidiyor. Yani sadece yönettiği
m iz bina ya da tesisi değil, içinde ya
şadığım ız dünyayı da güzelleştirm ek
istiyoruz.
Bombalı şaka...
K adir H as Ü niversitesi’nde geçen se
neden beri bina ve site yönetimi der
si veriyorum. Bu dersi verdiğim b ö 
lüm, tam am en inşaatla ilgili dört yıl
lık Gayrim enkul Varlık Değerlem e
Bölüm ü. Ne yazık ki bu ders seçm e
li bir ders, yani öğrenci isterse alıyor.
O ysa bu dersin liselerde bile zorunlu
olması gerekiyor, çünkü yaşam a değen
bir ders bu. Türkiye eğitim sistemine
baktığım ızda bin yıl önceki savaşları,
kurbağanın anatom isini çocuklarım ı
za ezberletiyor, yaşam kalitesini yük
seltecek, yaşam a dair önemli bilgile
ri ve dersleri vermiyoruz. Elbette ta
rih bilinm eli ve öğrenilmeli am a bunu
yaparken günlük hayatta kullanacağı
m ız bilgileri de çocuklarım ıza verm e
yi unutm am alıyız. Çocuklarım ıza tra
fik kuralları, ilk yardım kuralları gibi
önemli bilgiler yanında, bir binada na
sıl yaşanır, ortak yaşam kuralları ne
lerdir, bunları öğretmeliyiz. Bina yö
netimi ile ilgili kuralları inanın birçok
kişi bilmiyor. H erkesin doğrusu fark
lı. Birçok binada, bu yüzden kom şu
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lar arasında ciddi sıkıntılar olabiliyor.
H atta m aalesef cinayete kadar varabi
len vahim olaylar bile olabiliyor. Tekstilkent K oza Plaza’da da her gün çok
değişik olaylar ile karşılaşabiliyoruz.
M esela binada oturan birinin ziyaret
çisi, bina güvenliğinin ne kadar iyi ol
duğunu ölçmek için güvenliği ara
yıp otoparkta bom ba olduğunu söy
ledi. Bunun üzerine hemen acil duru
ma geçildi, güvenlik ekibi polis çağır
dı. Birkaç dakikada bom ba im ha ekip
leri geldi, binada olağanüstü bir ko
şuşturm a oldu. Sonra ihbarı yapan kişi
bulundu. N eden böyle bir şey yaptı
nız dediğim izde “Güvenliği test et
m ek için şaka yaptım ” dedi. E lb et
te hakkında kamu davası açıldı. Bina
içinde insanların neler yaptığı ile ilgi

li yıllarca sürebilecek diziler çekilebi
lir... B ir de yapılan işlerin birçoğu elle
tutulur, anlatılm ası kolay işler değil.
M esela tem izliği metre ya da kilo ile
ölçemiyorsunuz. Size göre tem iz olan
bir ortam, bir başkasına göre kirli ola
biliyor. Size göre güzel baktığınız bir
bahçe, başkasına göre güzel olm aya
biliyor... Bina aidatlarının yaklaşık %
5 -1 0 ’u yönetim şirketinin hizm et be
delidir. A m a ne yazık ki verilen aidat
ların hepsi, yönetim şirketinin geliriy
miş gibi algılanıyor. Bizim işim iz biraz
da sabır işi... H erkesi memnun etmek
kolay ve mümkün değil, çoğunluğu
memnun ettiğim izde kendim izi başa
rılı kabul ediyoruz. Bunun için her yıl
düzenli müşteri memnuniyet anketle
ri yapıyoruz.

