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2023 YILI AİDATLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA 

Sn. Maliklerimiz, değerli site sakinlerimiz; Yönetim tarafından hazırlanan, Temsilciler Kurulunca da onaylanan 

Site İşletme bütçesi 1 (bir) yıllık gelir ve giderlerin öngörüsüdür. Sene başında 2 (iki) adet bütçe hazırlanır. 

1. İşletme Bütçesi: Malik (evin tapudaki sahibi) ve kiracıların sorumlu olduğu gelir ve giderlerden oluşan 

bütçedir. 

2. Yatırım Bütçesi: Sadece maliklerin sorumlu olduğu; tesisin yenilenmesi, demirbaş eksiklerinin giderilmesi, 

vb. nedenlerle oluşan bütçedir.  

Bunlara ilaveten gerekli olması durumunda aşağıdaki bütçede hazırlanabilir. 

Ek Bütçe: Uygulamada olan İşletme ve Yatırım Bütçelerinin gideri karşılamaması durumunda faaliyetlerin 

devamı için Yönetim tarafından hazırlanan ve Temsilciler Kurulunun çoğunluğuyla uygun görülen, onaylanan 

bütçedir. Bu bütçe zorunda olunmadıkça yapılması istenmeyen bir bütçedir. 

Maalesef 2022 yılında Asgari ücrete yapılan ara zamlar, Elektrik ve Doğalgaza gelen zamlara, bütçede 

belirtilen hemen hemen tüm gider kalemlerine yapılan zamlar sebebiyle Ek Bütçe yapılma ihtiyacı 

duyulmuştur. Sizlere ve Kat maliki olan bizlere ekonomik yük bindirmemek amacıyla, Ek bütçe ile ilgili “Gider 

avans payı” (toplu para toplamak) yerine aidatlarda revize yapılma yoluna gidilmiştir.  

Aidatlarımızın içine Bağımsız bölümlerinizde Isınma için kullandığınız ve Sosyal tesis ortak Doğalgaz giderleri 

dahil değildir. (Ticari alanlar, Doğalgaz ile ilgili bir kullanım yapmadıkları için yansıtma yapılmamaktadır.) 

Aidatlarımızın içine Ortak alan Elektrik giderleri dahil değildir. (Ortak alan Elektrik Giderleri Ticariler ile 

Konutların ayrı olarak hesaplanmakta ve carilerine yansıtılmaktadır.) 

Doğalgaz ve Elektrik giderlerine yapılacak zam direkt hesaplarınıza yansıtılmaktadır. İndirim olma durumda 

da o yönde yansıtma yapılacaktır. 

Yapılan 2023 yılı tahmini bütçesi siz kat malikleri ve sitemizde yaşayan değerli kiracılarımızın maksimum 

refahı minimum maliyetle daha konforlu bir ortamda yaşayabilmesi için özenle hazırlanmıştır. 

2023 yılı bütçemizi etkileyen dört ana unsur aşağıdaki gibidir. 

1. Asgari ücrete yapılan %54,6 oranında zam (Bunun yıl içinde revize edilebileceği yetkililerce belirtilmiştir) 

2. EYT statüsündeki site personeli emeklilik başvuruların kaynaklanacak kıdem tazminatları 

3. Açıklanan en düşük enflasyon oranının yıllık %64 olması (Güvenlik- havuz, kamera, kazan ve jeneratörlerin 
ağır bakımları- kimyasal, sarf malzeme vb. birçok kalemdeki giderleri artırmaktadır) 

4. Döviz üzerinden alınan hizmetlerin etkilenmesi (yıllık bakımlar ve arıza onarımları esnasında çıkabilecek 
dövize endeksli yedek parça, sarf malzeme teminleri (özellikle asansörler)) 

Site Yönetimimiz ve Temsilciler Kurulumuz aidat rakamlarını yani oranlarını belirlemek için her gider kalemi 

için ayrıntılı bir çalışma ile çok hassas hesaplar yapmış ve sonucunda 2023 yılının aidat artış oranını asgari 

tutarak  %45 olarak Temsilciler Kurulu ile yapılan toplantıda belirlenmiştir. Aidatlarımızı en geç her ayın 30’a 

kadar ödenmesini rica eder, yeni faaliyet döneminde tüm sakinlerimize başta sağlık, huzur ve esenlikler 

dileriz. 

634 Sayılı KMK’nun 37. Maddesi uyarınca, sunulmuş olan bütçedeki ayrıntılar ile ilgili gerekli bilgileri Park 

Mavera 1 İşletme Müdürlüğü’nden alabilirsiniz. 


