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Konu: 2022 Yılı İşletme Projesi 

 

Sayın PARK MAVERA 1 Sitesi Sakinlerimiz 

Konu: Yeni Dönem Aidat Bütçesi Bilgilendirme (2022 Yılı 2. Dönem) 

  

Park Mavera 1 Sitemizin 10.05.202 tarihinde yeni Yönetim olarak faaliyet dönemine başlamış 

bulunmaktayız. 

Site Yönetimi olarak siz site sakinlerimize her konuda hizmet vermeye, sorunlarınıza çözüm bulmaya, 

rehberlik etmeye yönetim faaliyetleri kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktayız. 

Sadece 2022 yılı içerisinde; elektrik, su, doğalgaz gibi sarfiyatı yüksek tüketim kalemlerinin her biri ayrı 

olmak üzere belli oranlarda zamlanmıştır. 2022 yılı ikinci 6 aylık dönem için personel asgari ücretine 

%30, temizlik ve diğer ürünlere ürünlerine ortalama %77, Döviz endeksli bakım onarım ve teknik sarf 

malzemelerinde belirsiz kur şartlarından dolayı yaklaşık olarak %52 artış meydana gelmiştir. 

Türkiye Genelinde 2022 Yılı ikinci 6 aylık dönem için aidatlardaki artış oranı %48 ile %57 oranında 

yapılmıştır. Fakat Site Yönetimimizdeki çalışma arkadaşlarımız üstün fedakârlıklar yaparak ve Site 

Yönetimi olarak da çok ayrıntılı ve minimum artışın sağlanması ve Sakinlerimizin ekonomik durumlarını 

da düşünerek, aidatların minimumda tutulması için çok hassas hesaplar yapılmıştır. 

Ayrıca, teknik ve temizlik malzemeleri, (kağıt ve hijyen ürünleri de dahil olmak üzere) kullanılan tüm 

malzemelere gelen yüksek zamlardan dolayı bütçemiz olumsuz yönde etkilenmiş olup, 2022 ilk 6 aylık 

tahmini bütçede istenilen avans niteliğindeki aidatlar yetersiz kalmıştır. 

 

Yapılan Temmuz 2022 –Aralık 2022 dönemi tahmini bütçesi siz kat malikleri ve sitemizde yaşayan 

değerli kiracılarımızın maksimum refahı minimum maliyetle daha konforlu bir ortamda yaşayabilmesi için 

özenle hazırlanmıştır. Avans niteliğinde belirlenen aidatlar her ayın en geç 30’unda. banka hesaplarına 

yapılması önemle rica olunur. 

Yeni faaliyet döneminde tüm sakinlerimize başta sağlık, huzur ve esenlikler dileriz.   

Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

 

Bilgilerinize arz ederiz. 

 

634 Sayılı KMK’ nun 37. Maddesi uyarınca, sunulmuş olan projedeki ayrıntılar ile ilgili sorularınız için Park Mavera 

1  İşletme Müdürlüğünden  gerekli bilgileri alabileceklerdir. 

 


