


Biz Kimiz ?

Temelleri 1961 yılına dayanan, inşaat ve inşaat malzemeleri
sektöründeki tecrübelerini, gücünü; günümüzün gelişen ve
aranan hizmet sektöründe de dededen toruna sürdürmekteyiz.

Ordu’da 1961 yılında dedemiz Ferhat UMUR tarafından
kurulan aile şirketimizin faaliyetleri inşaat, inşaat malzemeleri,
satış ve pazarlama alanında halen devam etmektedir.

Yeni nesilin birçok kurumsal firmada edindiği idari / mali / finans
alanlarındaki tecrübe ve başarılarına inşaat sektöründeki
tecrübelerini de ekleyerek profesyonel bina ve tesis yönetimi
sektörüne yeni ses, yeni nefes olma amacı taşıyor.



Neler Yapıyoruz ?

 Bina ve Tesis Yönetimi

 Muhasebe, Bütçe, Finansal Raporlama

 Personel Tedarik ve İdari İşler

 Sözleşme Yönetimi

 Satınalma ve Tedarik Yönetimi

 Genel Temizlik Hizmetleri

 Peyzaj - Bahçe Bakımı Hizmetleri

 Güvenlik Hizmetleri

 Acil Durum Yönetimi

 Teknik İşletim – Bakım & Onarım Hizmetleri

 İnşaat & Mimarlık & Restorasyon Hizmetleri

 Concierge Hizmetleri

 Otomasyon Sistemleri Kurulumu Hizmetleri

 Enerji Yönetimi Hizmetleri



Bina ve Tesis Yönetimi

 Bina Site ve Tesis Yönetimi
 Sanayi Sitesi Yönetimi
 AVM Yönetimi
 Plaza Yönetimi
 Fabrika Yönetimi

Yapıların ilgili yönetmeliklerine, kanunlara göre kurumsal
yönetim anlayışıyla verimli ve ekonomik yönetilmesini sağlayan
danışmanlık hizmetini doğrudan veriyoruz.

Yönetim hizmetlerimizi en ileri teknolojiyi kullanarak, yüksek
standartlarda memnuniyet ve güven sağlayarak hizmete
sunuyoruz. Projelerimizde, minimum maliyet ile maksimum
kalitede hizmeti hedefliyoruz.

Her türlü proje için farklı modeller ile çözümleri yönetim 
kurullarına sunuyoruz. Tüm projelerde hukuki danışmanlık 
hizmetini eksiksiz sağlıyoruz.



Muhasebe, Bütçe, Finansal Raporlama

 Muhasebe kayıtlarının hazırlanması ve takibi tüm kayıtların
her an tüm projelerde web veya mobil sistemler üzerinden
görüntülenebilmesi,

 Tesisin işletme projesi, bütçe ve mali raporlarının
hazırlanması, yıllık planlama dahilinde yönetim ve işletim
faaliyetlerinin karşılanması için gerekli yatırım bütçesinin
hazırlanması, personel, enerji, bakım ve onarım, sigorta
gibi tüm giderlerinin raporlanması,

 Gelir, Gider kalemlerinin hazırlanması,

 Ortak alan, bağımsız bölüm ve ortak işletme giderlerinin kat
maliklerine eşit pay dağıtımının sağlanması,



Muhasebe, Bütçe, Finansal Raporlama

 Tesisin yıllık, aylık ve günlük nakit fon yönetimi ile birlikte
ödeme takip sisteminin oluşturulması,

 Tesisin yıllık projesi ve yıllık yatırım planlamalarının
hazırlanıp, harcama bütçesi oluşturulması,

 Tesisin yıllık, 6 aylık ve 3 aylık dönemlerde faaliyet
raporlarının hazırlanması ile kat malikleri kurul toplantısı
düzenlenerek faaliyet raporunun onaylanması,

 Dönem içinde oluşturulan muhasebe, bütçe ve finansal
raporların denetlenmesi,

 İlgili dönemlerde yasal defterlerin noter tasdiklerinin
yapılması, defterlerin hazırlanması, arşivlenmesi.



Personel Tedarik ve İdari İşler

 Personel organizasyonu ve çalışma düzeni hazırlamak

 Personel iş özellikleri ve görev tanımlanması

 Personel özlük hakları takibi

 Personel işe alım ve tedarik edilmesi

 Personel iş akitlerinin hazırlanması ve yasal
yükümlülüklerinin ifası

 Personel izin - fazla mesai planlamalarının organizasyonu
ve takibi

 Personel oryantasyonu

 Personel iş sağlığı ve iş güvenliği

 Personel iş mevzuatının takibi



Sözleşme Yönetimi

 Sözleşme kriterlerinin hazırlanması

 Sözleşme mali ve hukuki süreç takibi

 Sözleşme yükümlülüklerinin ve süreçlerinin takibi, 
raporlanması 

 Sözleşme damga vergisi hesaplanması ve ödenmesi



Satın Alma ve Tedarik Yönetimi

 İhtiyaçların belirlenmesi ve satın alma taleplerinin
oluşturulması

 Satın alma talepleri için piyasa araştırması yapılması ve
tekliflerin değerlendirilmesi

 İhtiyaç dahilindeki mal veya hizmetlerin sipariş, takip ve
teslimi

 Satın alınan malın veya hizmetin şartname ve sözleşme
sürecine uygunluk denetiminin sağlanması

 Tesis içerisindeki ihtiyaç dahilinde stok takip sistemi
oluşturmak

 Satın alınan mal veya hizmet için maliyet ve sözleşme
şartlarının analizi



Genel Temizlik Hizmetleri

 Bina veya tesis için temizlik seviyesinin belirlenmesi

 Bina genel ve ortak alanlarının temizliği, bina dış cephe ve
cam temizliği

 Ofis veya daire içi temizlik hizmeti

 Sert zemin otomat ve cilalama hizmetlerinin sağlanması

 İnşaat sonrası ofis veya daire içi temizlik hizmetlerinin
sağlanması

 Periyodik ve kapsamlı ortak alan veya saha temizliğinin
sağlanması ve denetlenmesi

Sektörde en fazla tercih edilen temizlik şirketleriyle yaptığımız 
iş ortaklıklarıyla tüm projelerde mükemmel temizlik hizmetini 
hedefliyoruz.



Peyzaj ve Bahçe Bakım Hizmetleri

 Park-bahçelerin periyodik bakım hizmetleri

 Çim biçme, budama, sulama ve ilaçlama hizmetleri

 Park-bahçeler için sulama ve drenaj sistemlerinin
oluşturulması

 Gübreleme ve havalandırma hizmetleri

 Mevsimlik çiçek düzenlemeleri ve bakım hizmetleri

 Tüm park-bahçe, havuz vb. gibi ortak alanların bakım
programının oluşturulması



Özel Güvenlik Hizmetleri

 5188 sayılı kanun kapsamında önleyici güvenlik hizmetinin
sağlanması ve güvenlik prosedürünün oluşturulması

 Risk analizi yaptırılıp, öneriler doğrultusunda sürecin takip
edilmesi

 Güvenlik hizmetleri içerisinde resepsiyon hizmetlerinin
sağlanması

 Özel güvenlik görevlilerinin eğitimleri ve sertifikalarının
tedarikinin sağlanması

 Güvenliğin “Drill” tatbikatlarının yapılıp, düzenli çalıştığının
kontrolünün sağlanması

 Güvenliğin görev başında denetlenmesi

 Acil durum yönetim merkezi ile uzaktan güvenlik sisteminin
takip ve kontrolünün sağlanması



Acil Durum Yönetimi

 Binaların yangın vb. gibi afetlerden korunması hakkında
yönetmelik gereği değerlendirilmelerin yapılması ve
raporlanması

 Yangın risk analizi raporlarının hazırlanması

 Personel ve bina kullanıcılarının acil durum eğitiminin
sağlanması

 Acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatlarının
uygulaması ve takibinin sağlanması



Teknik İşletim Hizmetleri

 Tesislerde kullanılan cihaz, makine, ekipman ve ortak
alanların kullanıldıkları zaman dilimi içinde işletilmesi ile
başlayan dönem beraberinde fonksiyonlarının gereklilikleri
gibi çalışmasını sağlamak üzere periyodik bakımlarının
yapılıp takip süreci

 Mevzuata göre yaptırılması gerekli test ve bakımlarının
takibi, gerekli sorumluluklarının alınması, koordine edilmesi
ve denetlenmesi

 Arıza kayıtları oluşturularak, oluşturulan verilen
doğrultusunda gerekli bakım onarım ve yatırımlarının
planlanarak, takip edilmesi

 Tesis, cihaz, makine, ekipman ve ortak alanlarının devir
teslim alınması sürecinin yönetilmesi, eksiklerinin tespit
edilerek giderilmesini sağlamak

 Teknik hizmetler için personele mümkün olan mesleki
eğitimin sağlanması



Bakım Onarım Hizmetleri

 Özel uzmanlık ve yetki belgesi gerektiren hizmetlerin,
bakımlarının ve arıza onarımlarının koordinasyonu/takibi,
arıza onarımı süreçlerinin sağlanması

 Tesis cihaz, makine/ekipman ve sistemlerin teknik
bakımların amortisman sürelerine göre en verimli şekilde
işletilmesine yönelik günlük, haftalık, aylık ve yıllık
periyotlarda koruyucu/önleyici bakım hizmetlerin
sağlanması, yetkili servisler ile maliyet analizleri yapılması,
sözleşme ve süreç organizasyonu

 Planlı bakım onarım programlarının hazırlanması



İnşaat & Mimarlık & Restorasyon

 Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda, talepler ve ihtiyaçlar
doğrultusunda uzun yıllara dayanan tecrübemizle inşaat
süreçlerini yönetiyor, mimari projelerini hazırlıyor, inşaat &
tadilat ruhsatları vb. tüm süreçlerin entegre olarak tek
merkezden yönetilmesini sağlıyoruz.

 Tarihi yapıların restorasyon sürecini baştan sona
uzman iş ortaklarımızla yönetiyoruz.

 Rölöve
 Restorasyon projesi ve mimari projelerin

hazırlanması,
 Projenin uygulanması vb.

ilgili makamlardan gerekli izinlerin ve ruhsatların alınmasıyla
süreçler tamamlandığında; değerinde kiralama veya satış
konusunda ki ihtiyaçları karşılıyoruz.



Concierge Hizmetleri

 Rezidans, siteler ve plazalarda concierge hizmetlerini
profesyonel, güler yüzlü ve güvenilir personeller ile
sağlıyoruz.

 Kuru temizlemeden, ilaç hizmetine, araç kiralamadan özel
şoför hizmetleri gibi birçok ihtiyacınızda yanınızdayız.



Otomasyon Sistemleri Kurulumu

 Çağımızda nesnelerin internet ile tanışmasıyla
otomasyonun önemi bir kat daha arttı. Projenizde özel
otomasyon sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve test
edilmesi sonucunda talebe göre özel otomasyon sisteminin
kurulmasını sağlıyoruz.

 İnsan gücünden daha az faydalanıp daha düşük
maliyetlerle daha konforlu ve daha ekonomik hizmeti
sağlıyoruz.



Enerji Yönetim Hizmeti

 Tesisin enerji optimizasyon çalışmaları ve planlaması,
enerji performansını artırıcı planların geliştirilmesi

 Tesis içerisinde enerji kayıp ölçümü ve önlenmesi için
yapılması gerekli aksiyonların planlanarak hazırlanması

 Tesis içerisinde enerji yönetimi ön etüt çalışmalarının
yapılması ve raporlanması

 Enerji yönetimde verimliliği artıracak olasılıklarının
belirlenmesi ve enerji tasarruf çalışmalarının yapılması

 Bina veya tesisiniz için enerji yöneticiliği hizmeti
beraberinde enerji kimlik belgesinin alınması

 Bina veya tesislerde karbon ayak izi analizinin yapılması ve
raporlanması



Referanslarımız

 Birikte çalıştığımız iş ortaklarımız ve referanslarımızdan
bazıları




