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          21.01.2021 

DEĞERLİ PARK MAVERA 1 SİTESİ MALİKLERİMİZ VE SAKİNLERİMİZ; 

2021 yılı işletme bütçesi sizlere açıklamış bulunmaktayız. Bütçe üzerinde titizlikle çalışılmış olup 

ülkenin ekonomik durumu ve giderlerimizin kontrollü şekilde harcanmasına 2020 yılında dikkat edilmiş 

ve 2021 yılın da da dikkat edilecektir. 2021 bütçesi ile ilgili olarak bazı bilgileri sizinle paylaşmak istedik. 

 

 Bütçemiz dikkatli kullanımı ile 2020 yılından (+) 456.065,23 TL fazla vermiştir. Bu tutar işletme 

bütçesi tablosunda da görüleceği üzere yıllık gelir hanemize yansıtılmıştır. 

 

 Özellikle tüm sakinlerimizin sürekli sordukları 2020 yılı içerisinde sosyal tesisin Nisan-Mayıs 

ayında tam kapalı, Aralık ayında sadece fitnes kısmının açık olması durumu sebebiyle sosyal 

tesis giderimiz 2020 yılında 974.549,16 TL bütçelenmiş ve yılsonunda 738.116,61 TL olarak Yani 

%32,03 bütçelenene göre daha az gerçekleşmiştir. Kapalı ve kullanılmadığı dönemlerin 

yılsonunda bütçeye yansıması olmuştur. Bu yansıma sadece konut kısmında olmuştur, ticari 

alan işleteme bütçesinde “Sosyal Tesis” giderleri olmadığı herhangi bir yansıma olmamıştır. 

 

 

 2021 yılı bütçesinde mart ayı sonuna kadar sosyal tesisin sadece fitness açık, havuz, sauna, 

hamam ve buhar odası kapalı olacak şekilde planlanarak bütçeleme yapılmıştır. 

 

 Yıllık enflasyon TÜİK verilerine göre %14,60 gerçekleşmesine rağmen aidat artışı konutlarda 

%11 olmak üzere toplamda ortalama %13 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

 21.09.2020 tarihinde yapılan toplantıda bize gelen talepler ile ilgili 5 temizlik, 1 idari (Arapça 

Bilen Halkla İlişkiler Personeli), 3 Güvenlik personeli olmak üzere toplan yeni 9 personel daha 

sayımız artmıştır, yeni yılda da bu personeller dâhil edilerek yani personel sayımız artırımı göz 

önünde bulunarak bütçe yapılmıştır. 

 

 Asgari ücrete 2021 yılında  %21,56 zam gelmiştir, toplam 47 personel asgari ücret seviyesinde 

çalışmasına rağmen personellere zam yapılmış ve yine de aidat artış oranı ortalama %13 olarak 

gerçekleşmiştir. 
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      21.01.2021 

DEAR PARK MAVERA 1 SITE OWNERS AND RESIDENTS; 

 We have announced the 2021 operating budget to you.  The budget has been worked on meticulously 

and attention has been paid in 2020 to the economic situation of the country and to spending our 

expenses in a controlled manner, and attention will be paid in 2021 too.  We wanted to share some 

information about the 2021 budget with you. 

 Our budget gave (+) 456,065.23 TL surplus from 2020 with careful use.  This amount is 

reflected in our annual income as can be seen in the operating budget table. 

 

 Especially in 2020, when all residents constantly ask, the social facility is fully closed in April-

May, and only the fitness part is open in December, our social facility expenditure was 

budgeted 974.549,16 TL in 2020 and was 738.116.61 TL at the end of the year and as you can 

see The difference is %32,03. The periods of closed and not used were reflected in the budget 

at the end of the year.  This reflection was only in the residential part, there was no reflection 

in the commercial area operating budget that because there were no "Social Facility" 

expenses. 

 

 

 In the budget for 2021, the budget was made by planning the social facility to have only 

fitness, swimming pool, sauna, Turkish bath and steam room closed until the end of March. 

 

 Although the annual inflation was realized as 14.60% according to TURKSTAT data, the 

monthly fee increase was for The apartments 11% and on average 13% in total. 

 

 

 Based on the meeting held on 21.09.2020, 9 new personnel were recruited, including 5 

cleaning, 1 administrative (Arabic-speaking Public Relations Personnel), 3 security personnel.  

The budget has been made by including these personnel in the new year, in other words we 

considered the increase of the  our personnel number. 

 

 Regarding the personnel salary increased minimum 21.56% in 2021 in total, although 47 

personnel worked at the minimum salary level, the personnel number were raised and still 

the monthly fee increase rate was 13%. 
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