
PARK MAVERA YÖNETİMİ 01.01.2021-31.12.2021 DÖNEMİ  
ORTAK GİDER AİDAT İŞLETME BÜTÇESİ BİLGİLENDİRME TEBLİĞİ 
                                          

Sayın Malikimiz;  
Park Mavera 1 site yönetimi 672 adet konut 332 adet ticari toplam 1.004 bağımsız 
bölümden oluşmaktadır. 
Ocak 2021 tarihi itibari ile uygulamaya konulacak olan 01.01.2021-31.12.2021 tarihli 
Ortak Gider Aidat İşletme Bütçemiz, Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır. 
2020 dönemi işletme projesi ile ilgili açıklama ve bilgilendirmeler aşağıda bilginize 
sunulmuştur. 

2020 YILI İŞLETME PROJESİ AÇIKLAMALARI 
2021 yılı işletme bütçemizdeki gider kalemlerimiz belirlenirken; 2020 yılı 

gerçekleşen giderlerimiz, asgari ücret artışı ve enflasyon oranları yanı sıra site ortak 
yaşamın devamlılığı ve sitemizin konjonktürel yapısı göz önünde bulundurulmuştur. 
Sitemizin konum ve mimari özellikleri ön plana alınarak ortak yaşama ve sitemizde 
bulunan bağımsız bölümlere değer katacak yaklaşımda bir hizmet planlayarak bütçe 
kalemlerimizi ve aidat tutarlarını belirlemiş bulunmaktayız. 
 

KMK Kanunun 20.maddesi gereğince konut alıcıları ortak yer ve tesisler 
üzerindeki kullanım hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu 
dolayısı ile bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek sureti 
ile ortak gider aidatından payına düşeni ödemekten kaçınamaz. Yine 20.madde 
kapsamında son ödeme tarihinde ödeme yapılmayan ortak giderler bedellerine 
aylık %5 gecikme tazminatı (Geciken gün sayısınca) uygulanmaktadır. Site 
yönetiminde telefon adres bilgilerinizi güncellemeniz önemle rica olunur. 

Site yönetimimizde elden nakit tahsilat yapılmamakta olup, TEB Bankası 

TR03 0003 2000 0000 0054 7533 60 Nolu ıban numarasına (HaznedarBahçelievler 

şubesi, 54753360 hesap no, PARK MAVERA 1 TOPLU YAPI YÖNETİMİ) veya site 

yönetiminde kredi kartı ile ödeme yapılmaktadır. Sayın malikimiz banka ödemelerinde 

mutlaka blok no ve ad soyad bilgilerinizi açıklama olarak eksiksiz yazmanız önemle 

rica olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



PARK MAVERA MANAGEMENT PERIOD 01.01.2021-31.12.2021 
COMMON EXPENSE FEE BUSINESS BUDGET INFORMATION NOTICE 

Dear Owner; 

Park Mavera 1 site management consists of 672 residences and 332 commercial units 

totaling 1.004 independent sections. 

Our Common Expense Fee Operating Budget, dated 01.01.2021-31.12.2021, which will be 

applied as of January 2021, has also been approved by the Board of Directors. Explanations 

and information about the 2020 period business project are provided down below for your 

information. 

DESCRIPTIONS OF THE OPERATION PROJECT IN 2021 

While determining our expense items in our 2021 operating budget; Our 2020 expenses, 

minimum wage increase and inflation rates, as well as the continuity of common life on the 

site and the cyclical structure of our site were taken into consideration. We have determined 

our budget items and subscription amounts by planning a service that will add value to the 

common life and the independent sections on our site by taking the location and 

architectural features of our site into the foreground. 

Pursuant to Article 20 of the KMK Law, house buyers cannot avoid paying their share of the 

common expense fee by giving up the right of use on common places and facilities or 

claiming that there is no need or need to benefit from them due to the status of their 

independent section. Again, within the scope of Article 20, a monthly 5% delay 

compensation (number of days delayed) is applied to the costs of common expenses that are 

not paid on the due date. In the site administration, you are kindly requested to update your 

phone address information. 

In our site management, we are not allowed to take cash so, you have to sent to TEB Bank 

TR03 0003 2000 0000 0054 7533 60 (HaznedarBahçelievler branch, account number 

54753360, PARK MAVERA 1 TOPLU YAPI YÖNETİMİ ) or by credit card in the site 

management.  

Dear owner, when you make a bank transfer, we are kindly requested to write your block-

apartment number and name-surname as an explanation. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


