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M PLUS’TA YENİ HEDEF 
ULUSLARARASI YÖNETİM ŞİRKETİ OLMAK

M Plus’ı pandemi döneminde öne 
çıkaran hizmet ve çözümleri neler oldu?

Pandeminin Türkiye’de ilan edildiği 
11 Mart’tan itibaren yönetim hizmetini 
yaptığımız tüm tesis ve sitelerde Sağlık 
Bakanlığı’na paralel olarak gerekli bütün 
tedbirleri aldık. İlk başta sanki virüs so-
kakta var ancak sosyal tesislerde yokmuş 
gibi bir algı oluştu. Ancak öyle siteler 
var ki, buralarda 10 bin sakin yaşıyor. Bu 
gerçeği dikkate alarak tüm sitelerde ted-
birlerin uygulama alanlarının detayları 
ile belirlenmesini sağladık. Öncelikli 
olan hizmetlerimizi de aksatmadık ama 
küçük değişiklikler yaptığımız alanlar da 
oldu. Örneğin, sosyal tesislerde insanlara 
pandemi sebebiyle spor yaptıramadık. 
Ancak biz site sakinleri için internet 
üzerinden plates eğitimi verdik. Yani 
sakinlerle olan bağımız güçlenerek 
devam etti.

Rezidans ve sitelerde bütçelerini 
ayarlayamayan yönetimler oldu. Aidatlar 
konusunda sıkıntılar yaşandı. Bu konuda 
siz ne yaptınız? 

M Plus olarak pandemi dönemindeki 
farkımız bütçede de ortaya çıktı. Biz 
mart ayından itibaren pandeminin etki 
gücünü dikkate alarak bütçemizi titiz ve 
ekonomik kullanmaya başladık. Çünkü 
biliyorduk ki aidatları artıramazdık. 
Çalışanların maaşlarından da tasarrufa 
gidemezdik. Diğer masraf kalemlerinde 
tasarruf ettik. Sosyal donatılardan mücbir 
sebepler dolayısıyla tasarruf yapılmak 
durumunda kalındı. Oradaki hizmetler 
aidatta oransal bir yekun teşkil ediyor. 
Buradan elde edilen kısmi tasarrufu 
dezenfeksiyon işlerinde harcamış olduk. 
Elin değebileceği her alanın temizliğini 
kusursuz yaptık. Bütçelerimizin 
hiçbirinde de açık olmadı.

Tesis yönetimi 
sektörünün duayen 
isimleri tarafından 
kurulan M Plus Grup, 5 
yıl içinde farkını ortaya 
koyarak adından söz 
ettiriyor. M Plus Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhan Aydın Kartal ile 
şirketin geldiği noktayı 
ve hedeflerini konuştuk. 
2023 hedefleri arasında 
yurt dışına da açılmanın 
olduğunu söyleyen 
Kartal, “Yurt dışı için 
temaslarımız sürüyor, 
yakın ülkelerden 
başlayarak Türkiye’yi 
başarıyla temsil eden 
bir yönetim şirketi 
olacağız.” dedi.

ŞEFFAFLIK BİZİM İÇİN ÖN PLANDA
Aidat konusunda şeff afl ığı nasıl 

sağlıyorsunuz?

Şeff afl ık M Plus’ın vazgeçemeyeceği 
hususların başında geliyor. Artık mobil 
yazılım aracılığıyla aidat giderlerini site 
sakinlerimizin telefonlarına gönderebiliyoruz. 
Ancak insanlar burada bu giderleri görmekle 
kalmayıp sorguluyor, sorgulaması da yetmiyor 
ve bizlerden izahat istiyor. Site sakinleri, M 
Plus farkıyla 1 lirasının bile nereye gittiğini 
öğrenmiş oluyor. Biz sistemimizi tamamen 
şeff afl ık üzerine kurduk. Bu bir sanal güven 
değil, verilerle şeff afl ığımızı ortaya koyuy-
oruz. Hem bütçe hem de hizmetler anlamında 
şeff afl ık bizim için ön planda.

Tesis yönetimi denildiğinde akla genelde 
temizlik geliyor. Pandemi sürecinde bu algıda 
nasıl bir değişim yaşandı?

Tesis yönetimini sadece temizlik olarak 
algılamak çok büyük haksızlık olacaktır. Öyle 
sitelerimiz var ki 100 çalışanla hizmet veri-
yoruz. Yani ticaret yapılmayan ama bir hiz-
metin üretildiği iş yerlerinden bahsediyorum. 

Buranın iyi bir planlaması ve iyi 
bir bütçesi olmazsa, iyi bir insan 
kaynakları hizmeti ile şeff afl ığı 
sağlayan bir yazılımla muhasebe 
düzeni olmazsa ne yapacaksınız? 
Pandemi şunu sağladı; artık daha 
yakın, daha gayretli ve daha planlı 
olmaz zorundayız her yönüyle. 
Hesabımızı ve kitabımızı daha eko-
nomik yapmak zorundayız. M Plus 
olarak bu sınavdan başarıyla geçtik.

4O BİN BAĞIMSIZ BİRİME 
HİZMET VERİYORUZ

Büyüme hedefi nden hiç vazgeç-
meyen bir yapıya sahipsiniz. Peki, 
hizmet ağınızda kaç il bulunuyor?

Başta İstanbul olmak üzere 
Ankara, Gaziantep, Diyarbakır ve 
Konya hizmet ettiğimiz illerden 
bazıları. Bu dönemde de çok 
önemli projeler katıldı bünyemize. 
Birçok prestijli projelerde de varız. 
Yaklaşık 40 bin bağımsız birime 
hizmet veriyoruz.

Hizmet verdiğimiz işlerin 
birçoğu nitelikli işgücü bul-
mak açısından oldukça zor 
alanlar. Nitelikli iş gücünü nasıl 
sağlıyorsunuz?

Pandemi döneminin en 
kıymetlilerinden biri de site yönet-
imi çalışanlarıdır. Sokağa çıkma 
yasağının olduğu o dönemde tem-
izlik ve güvenlik görevlilerimizle, 
teknik personelimizle hizmetlerin 
aksamamasını sağladık. M Plus 
olarak çok kaliteli bir insan 
kaynakları birimimiz var. Bu 
yıl M Plus Akademi’yi kurduk. 
Eğitimler M Plus’ın hayat tarzı. 
Akademi bünyesinde önceliğimiz 
ise çalışanlarımızın kişisel gelişim 
ve mesleki eğitimlerini vermek. 
Ayrıca geleceğe yönelik yöneti-
cilerin hazırlanması ve insan 
kaynağının teminine yönelik bir 
planlama ile ilerliyoruz. Biz, pan-
demi döneminde insan kaynakları 
ve iş gücünde hiç zorlanmadık. 

Çünkü devamlı işe alım görüşmeleri 
yapıyoruz. İK potansiyelimiz 
yüksek. Hatta kardeş fi rmalarımıza 
desteklerimiz oldu.

Yakın gelecekle ilgili hedefl eriniz 
ve projeleriniz neler?

2023 hedefi miz var. Özellikle 
yurtdışına açılmak istiyorduk. 
Pandemi dolasıyla bu planımız 
sekteye uğradı. Ancak hedefi miz 
yurt dışında da Türkiye’yi başarıyla 
temsil eden bir yönetim şirketi ola-
bilmek. Bu amaçla yakın ülkelerdeki 
bizim alanımızla ilgili mevzuatları 
inceleyip, güçlü bağlantıların alt 
yapısını oluşturuyoruz. Mevcutta ise 
sitelerimiz yapay zekayla yönetildiği 
bir alanın oluşmaya başladığı dö-
neme girdiğimizi söyleyebilirim.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU HEMEN DEĞİŞTİRİLMELİ
Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Mevcut 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ihtiyaçları karşılayamaz hale 
gelmiştir. Sitelerin yönetiminden doğan sorumlulukların kime ait olacağı 
belli değil. Böyle giderse projeler, ister özel sektöre ait olsun ister kamu 

sektörüne ait olsun, bir müddet sonra bakımsızlıktan sıkıntı yaşayacaklar. 
Yönetime geliyorsun, istediğin kadar borçlanıyorsun ama ödemediğinde 

sorumluluk sen de mi belli değil. Bir örnek verecek olursak, bir sitenin 
yönetimi için ihaleye girdik. Bir de baktık yönetimi daha yeni kurulmuş 
bir şirkete verdiler. Burada liyakat ve ehliyet yok. O firmanın üstlendiği 

hizmeti verip veremeyeceğinin bir ölçütü yok. Ben burada o firmayı 
değil, mevzuatın buna müsaade etmesini eleştiriyorum. Projelerde bir 

yönetim şirketi zorunluluğu olmadığı gibi bir yönetim şirketinde aranacak 
zorunlular da mevzuatta maalesef yok.




