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takan Yönetim bulunduğu bölgede ortak yaşamda 
gözlemlediği sorunları gidermek amacıyla, 

HAKKIMIZDA

Atakan yönetim yaşamınıza huzur katar

takan yönetim yılların birikimi ve profesyonel yönetim 
sektöründe 10 yıllık tecrübesi ile bölge insanına 

A
profesyonel apartman ve site yönetimi alanında 
hizmet vermek amacı ile kuruldu,

A
hizmeti kendisine ilke edinmiştir.
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Faaliyet alanında İstanbul firmalarına bağımlılığı  
yok etmek

Kendi alanında öncü projeler gerçekleştirmek

Müşterilerinin menfaatlerini kendi menfaatleri ile  
eş tutmak

Bölgesel sosyal sorumluluk projelerine katkı  
sağlamak

Faaliyet konularında nitelikli çalışanlar yetiştirmek

Gerçekleştirilen projelerde çevreye saygıyı ön  
planda tutmak

Faaliyet alanlarında bölgesel pazar lideri olmak

Faaliyet alanlarında yönlendirilen değil yönlendiren  
olmak

Dönemsel hedeflerini gerçekleştiren bir sistem  
olmak

Faaliyet alanındaki profesyoneller tarafından tercih  
edilen işveren olmak

Kurumsal kimliğini sürdürülebilir olarak  
konumlandırmak

PROFİL

T rakya Bölgesindeki Bina Yönetim Sistemleri  
ihtiyaçlarını nitelikli olarak karşılamak

Misyonumuz
ina Yönetim Sistemleri denildiğinde Trakya  
bölgesinde ilk akla gelen marka olmak

Vizyonumuz

B
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Genel site ve apartman yönetimi

Bütçe ve muhasebe yönetimi  

Temizlik yönetimi

Teknik yönetim  

Personel yönetimi

HİZMETLERİMİZ



Aidatların site/bina adına açılmış banka hesabında toplanması, takibi, muhasebeleştirilmesi ve  
raporlanması.

Yönetim hukuk bürosu aracılığıyla ödenmeyen aidat borçlarının dava ve icra takip işlemleri ile tahsili.

Apartman/site personelinin ücret, sigorta prim ve bildirgelerinin aksatılmadan ödenmesi, ücret  
bordrolarının tanzimi.

Apartman/site için periyodik alınan sözleşmeli hizmetlerin zamanında yaptırılması (asansör, jeneratör  
bakımı, ilaçlama, kazan bakımı, havuz bk. vb), bakım anlaşmalarının hazırlanması ve uygulamada  
sürekliliğinin sağlanması.

Aylık hesap dökümlerinin ve yapılması planlanan faaliyetlerin duyuru panosu, internet sitesi ve mobil  
uygulamalardan bina/site sakinlerine bildirilmesi.

Her yönetim döneminin sonunda gündem maddelerini belirleyip kat malikleri kurulu olağan  
toplantısını gerçekleştirmek ve  yıl sonu bilânçolarını sunmak.

FAALİYETLER

şletme projesi ve yatırım bütçesinin muhasebeleştirilmesi, takibi, raporlanması ve kat  maliklerine
ulaştırılması.i
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nternet üzerinden site kasasını, gelir – gider tabloları, aidat durum özetleri,  
dairelerin doğalgaz tüketimleri ve faturaları görüntülenebilecek.

Web Sayfasından, akıllı telefon Mobil Uygulamasından ve banka kartları ile kapı  
güvenlik ofisinden kolaylıkla ödeme yapılabilecek.

Sitenize özel Mobil Uygulama ile site sinemasında koltuğunuzu seçebilecek,  
hamam-sauna için rezervasyon yapabilecek, fitness kaydınızı oluşturabileceksiniz.

Toplu SMS gönderileri ile aidat ve doğal gaz borçlarını unutmak problem olmaktan  
çıkacak.

Kolay anlaşılır grafikler, özet finansal tablolar, mizan, Defter-i Kebir, yevmiye defteri  
ve ihtiyaç duyduğunuz diğer tüm muhasebe dökümleri Mobil Uygulama ile elinizin  
altında olacak.

ATAKAN YÖNETİM TEKNOLOJİNİN  
İMKÂNLARINI HİZMETİNİZE SUNAR

i

MOBİL UYGULAMALAR VE KOLAY ANLAŞILIR 
PROGRAMLAR



Bu süreçte, yıllarca müstakil konutlarda “kendi dört duvarından” sorumluluk duygusu  
ile yaşamış olan çoğu kişi, toplu yaşam alanlarına taşınırken yalnız eşyalarını değil,  
geçmişten gelen bazı alışkanlıklarını da beraberinde taşımaktadırlar. Eski evlerinin  
duvarları, zemin ve tavanı sadece kendilerine ait iken, yeni düzende bunları “ortak  
kullanım alanı” adı altında başkalarıyla paylaşmaları gerekmiştir.

Ortak kullanım alanlarının paylaşılmasının gerekliliği, kuralları ve kuralların düzenli ve  
tutarlı bir şekilde uygulanabilmesi için yönetim kavramını beraberinde getirmiştir.

Günümüzde “bina yönetimi” olarak genişletilmiş bu kavram, apartman, site, iş merkezi  
yönetimini kapsamaktadır.

Bina yönetimi, yeterli bilgi ve deneyim gerektiren bir iş olduğundan son yıllarda kişilerin  
“yöneticiliğinden” profesyonel şirketlerin “yönetimine” doğru değişim göstermeye  
başlamıştır.

Mevcut düzende çoğunlukla kendisi de kat maliki olan ve binada ikamet eden yönetici;  
aidat ve avans ödemeleri, binada uyulması gereken kurallar gibi konularda meydana  
gelen sorunlar karşısında zorluk çekebilmektedir.

NEDEN? ATAKAN YÖNETİM
üfusu hızla artan ve sosyo - kültürel açıdan gelişen toplumlarda, müstakil  yaşamdan 
toplu yaşama geçiş kaçınılmazdır.N “Yüz yüze baktığı” komşusuna karşı örneğin; aidat borcundan dolayı hukuki işlem  

başlatamamaktadır. Bunun yanında kanunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı için hak  
ve yükümlülükler konusunda birtakım eksik ve yanlış uygulamalar yapabilmektedir. Hâlbuki  
kimse yönetici olmak istemediği için mecburen yönetici olmuştur.

Profesyonel yönetim yaklaşımı ise; faydalananlara (tüm kat malikleri, kiracılar vb.) karşı eşit,
tarafsız yönetim sergileyerek sorunların çözümünde “Kat Mülkiyeti Kanunu”nu esas alarak
hizmet sağlamaktadır.

Ayrıca profesyonel yönetici söz konusu binada ikamet etmemesi, çoğu geleneksel  
yöneticinin sıkıntı duyduğu “komşuluk ilişkilerinin zedelenmesi” gibi bir sorunu da ortadan  
kaldırmaktadır.

Mali konuların takibi ve muhasebeleştirilmesi toplu yaşam alanları ile ilgili önemli konulardan  
olup, bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir.

Ayrıca profesyonel yönetim şirketi, bünyesinde faaliyet gösteren hukuksal danışmanları
(avukat) ile problemleri süratle çözüme ulaştırmak adına zamandan ve paradan tasarruf
sağlamaktadır.



PERSONEL
YÖNETİMİ

S itenin genel ihtiyaçları  
dâhilinde çalışan bütün

personelin sevk ve idaresi,  check 
listler ile işlerıgünlük takip 
edilecek. 

Uzman kişilerdenııoluşanı
“Atakan Yönetim”ıekibi  
oluşabilecekısorunlara proaktif  
çözümlerleısitenizinıgelece iıı
güvenıaltşna alşnacak.
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TEKNİK BAKIM  
YÖNETİMİ

osyal yaşamıalanlarşnşnıdüzenliıı
temizlenmesi, makine, tesisat, pompaS

gruplarş,ıkamera sistemleri, elektrik
ve mekanik sistemler, jeneratör,ıasansör,ıı
do alıgazıkazanlarşıvb.ıtümısistemlerin  
bakşmıplanlarşnşnıoluşturulmasş,ıperiyodik  
bakşmlarşnşnıtakibiısite sakinleriıiçinıbir dert  
olmaktan çşkacak.

Sitemiz sakinleri evlerindeıkarşşlaştşklarşıı
problemleri Site Yönetimimizleıiletişimeıı
geçerekıbakşmıgrubumuzıtarafşndan işçilikıı
ücretsiz,ıkullanşlanımalzemeıaidatşnaıı
eklenerek ödemeışeklindeıteknik bakşmıı
hizmeti alacaktşr.
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SOSYAL  
YAŞAM  
YÖNETİMİ

C ep telefonları ve
tabletlere ücretsiz olarak

indirebileceğiniz sitenize özel  
Mobil Uygulama Programı ile  
hamam, sauna, buhar odası,  
cep sineması v.b. sosyal  
alanlarda rahatlıkla rezervasyon  
yaptırabileceksiniz.

Sağlık  Bakanlığı onaylı 
malzemelerle  şartlandırması 
yapılan havuza  güvenle
girebileceksiniz.
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FİTNESS
rofesyonel bir spor  
salonunun tüm imkanlarını

size sunuyoruz

Nitelikli uzman eşliğinde:

1- Yeni başlayanlar için  
adaptasyon programı

2- Kilo verme programları  

3- Kilo alma programları  

4- Fitness programları

5- Branşa yönelik koondisyon  
programları

P
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YORGUNLUĞUN ETKILERINDEN
KURTULMANIN GELENEKSEL YOLU

YÜZME HAVUZU

TÜRK
HAMAMI  
SAUNA  
BUHAR ODASI  
JAKUZI

17www.atakanyonetim.com



Oynamak; çocuklar için sadece bir zevk aracı değil, gelişmeleri içinde önemli bir etkendir.  
Bırakın çocuklarımız oyun oynasın

HAYATIMIZIN
EN DEĞERLİ VARLIKLARI

D ünyanın en güzel ve değerli varlıkları olan evlatlarımız için  
ihtiyaç duyacağınız güvenli bir ”özel alan” ihtiyacını düşünerek

uzman personel gözetiminde çocuk oyun alanlarına gönül  
rahatlığıyla emanet edebileceksiniz.
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İLETİŞİM

Adres : Ayaspaşa Mah. Vize Cad. No : 19 

Kat 2 Ofis 22

Saray - Tekirdağ

Telefon : 0 282 606 08 54

Cep : 0 539 255 34 00

E-mail : info@atakanyonetim.com

Web : www.atakanyonetim.com

www.atakanyonetim.com


