
                                     ÇAYIROVA CAM YAZLIK EVLER SİTESİ 

                               01/08-31/12 / 2021 DÖNEMİ DENETİM RAPORU 

 31-07-2021 DEVİR : 27.809,94 TL. 

 TOPLAM GELİR : 367.402,62 TL. 

 TOPLAM GİDER : 353.896,48 * 

GELİR-GİDER FARKI : 41.316,08 TL. 

 31/12/2021  Banka      : 31.388,75 TL. 

                        Kasa          :   9.927,33 TL.  

                        Vadeli çek : Fevzi Bilek’e ait Ocak ve Şubat 2022 vadeli 30.000 TL. tutarında, 
                                              2 adet çek mevcuttur.  
 
          * 1. Döneme ait olup, 2. Dönemde hesaplara işlenenen 17.225 TL. ( 14.575 TL. İnşaat, 1.175 TL. 

Bakım, onarım, 1.475 TL. Arıtma Tes. Danışman Firma ) dahildir. 

01/08-31/12—2021 ( 2. Dönem ) GİDER KALEMLERİ 

Maaşlar.            : 109.661,20 TL. 

İnşaat                : 81.866,70 TL. 

Elektrik              : 42.847,27 TL. 

Genel Giderler : 34.271,30 TL. 

Bakım Onarım : 26.784,66 TL. 

SGK                    : 23.744,87 TL. 

Demirbaş         : 13.653,65 TL. 

İlaç                   : 2.064,01 TL. 

Yakıt                 : 819,19 TL. 

Sarf                  : 543,75 TL. 

Komisyon        : 292,63 TL. 

İletişim             : 122,25 TL. 

1. Dönemden   : 17.225,00 TL. 

TOPLAM         : 353.896,48 TL. 

 



AÇIKLAMALAR : 

MAAŞLAR ( 109.661,20 TL. ) : 

•Mevcut çalışanların ( 4 işçi ) maaşları düzenli ödenmiştir. 

•Eski Yönetici ve Site Müdürü Abdullah Günday’a, yeni site müdürü atanana kadar olan sürede 

19.000 TL. ( Ağustos 4000 TL.,  Eylül 5000 TL.,  Ekim 5000TL., Kasım 5000 TL.) ödenmiştir. 

•Yine Abdullah Günday’a , daha önce tahsil etmediğinin tespit edildiği gerekçesi ile, 

Şubat,Mart,Nisan, Mayıs, Haziran,Temmuz 2021 maaşları karşılığı 24.000 TL., ve site için yaptığı 

belgeli bazı harcamaları karşılığı olarak da 13.987,64 TL. olmak üzere toplam 37.987,64 TL. ödenmiş 

olup bu ödemelerin belgeleri 1. dönemde ( 01.01 - 31.07 / 2021 ) hesaplara işlendiğinden , mükerrer 

olmaması İçin 2. dönemde gider olarak gösterilmemiştir. 

•Yeni site müdürü olarak görevlendirilmesi düşünülen S.N. Özmeral’e üç aylık deneme süresince 

12.000 TL. ödenmiştir.Daha sonra Yönetim tarafından site müdürü olmadan devam edilmesine karar 

verilmiştir. 

•Dönem sonu itibarı ile sadece 4 çalışana maaş ödenmektedir. Bu çalışanlar için ayrıca yapılan 

yemek,ulaşım, vb. harcamaları Genel Giderler altında gösterilmektedir. 

•Çalışan 4 işçi dışında hiçbir kişiye maaş ödemesi yapılmamaktadır. 

İNŞAAT ( 81.866,70 TL. ) : 

• Kafeterya ve çöp alanlarının tadilat ve düzenlemesi ile Arıtma tesisi için yapılan harcamalardan 

oluşmaktadır. Yukarıdaki harcamalar, kendi yatırım bütçelerinden yapılmıştır. 

ELEKTRİK ( 42.847, 27 TL. ) : 

•Su pompaları,arıtma tesisi,sokak aydınlatmaları ve sosyal tesislerdeki elektrik harcamalardır ve 

tamamı Enerji Şirketi faturaları karşılığı ödenmiştir. 

GENEL GİDERLER ( 34.271,30 TL. ) : 

•9.433,00 TL. Ecrimisil ödemesi olup,  14.260,50 TL. si çalışan personel ve Resmî kurumlardan ( 

ruhsat, denetim, vb. ) gelen kişiler için yapılan yemek harcamalarıdır.Kalan 10.306,84 TL.  çeşitli  

genel giderlerden oluşmaktadır. 

BAKIM ONARIM ( 26.784,66 TL. ) : 

•Arıtma tesisi pano tadilatı ve motor tamirleri ile Arıtma Tesisi danışmanlık firmasına sözleşme gereği 

yapılan ödemelerdir. 

SGK ( 23.744,87 TL.) : 

•Çalışan işçilerin sigorta primleridir. 

 

 



DEMİRBAŞ ( 13,653,65 TL. ) : 

•Yeni alınan PC, printer, ofis ve virüs programları ( 11.653,65 TL. ) ile kafeterya ve plaj için alınan 

branda-perde harcamalarından ( 2.000 TL. ) oluşmaktadır. 

 TESBİTLER : 

- Gerek proje bazlı yatırım projelerinde, gerekse genel harcamalarda tasarruf ilkelerine azami dikkat 

gösterildiği tesbit edilmiştir. 

- Dönem sonundan itibaren Site Müdürü görevlendirilmemiş ve görevleri Yönetim tarafından 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır.Böylece önemli bir tasarruf sağlanmıştır. 

 - Genel Kurul’da kabul edilen yatırım projeleri ile ilgili olarak ;  

1)Kafeterya onarım ve tadilatı  48.783,70 TL. harcanarak tamamlanmıştır.( Bütçesi 75.000 TL. ) .       

2)Çöp alanlarının taşınması ve rehabilitasyonu  8.680,50 TL. harcanarak tamamlanmıştır. ( Bütçesi   

75.000 TL. )  

 3)Arıtma tesisinin rehabilitasyonu projesi ( Bütçesi 50.000 TL. ) , Bakanlığın, Arıtma Tesisleri için 

Çevre Mevzuatını değiştirmesi nedeni ile, zorunlu olarak daha büyük yatırım gerektirmiştir. Arıtma 

tesisi rehabilitasyonu, anlaşmalı danışman firmanın yönetiminde devam etmekte olup, maliyetinin  

bütçesini önemli oranda aşacağı görülmektedir. 

4)Kamera sistemi projesi için ( Bütçesi 100.000 TL. ) teklif toplama çalışmaları devam etmekte olup 

henüz bir gelişme sağlanamamıştır. Döviz kurlarında ve enflasyondaki artış nedenleri ile projenin 

bütçesi dahilinde tamamlanamayacağı görülmektedir. 

 - Güvenlik kapısının yeri değiştirilerek ve markete dışardan giriş sağlanarak daha emniyetli hale 

getirilmiştir. 

 - 83.000 TL.ye ulaşan üye borçları ile ilgili olarak, hakkaniyet temelinde, aidatlarını ısrarla 

ödemeyenler için biran önce kanuni takibe geçilmelidir. 

 

Denetim Kurulu 

>        Neşe Özkal 

>        Alihan Yavuz 

>        Selçuk Demirkıran 


