
 

 

 

ÇAYIROVA CAM YAZLIK EVLER SİTESİ

        01/01/2022-30/06/2022 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

31/12/2021  Banka Devir : 31,388.75

    Kasa Devir : 9,927.33

01/01-30/06 Gelirleri 523,970.85

TOPLAM GELİR : 565,286.93

TOPLAM GİDER : 437,627.28

GELİR-GİDER FARKI : 127,659.65

30/06/2022 Banka : 117,193.29

   Kasa  : 10,466.36

01/01/2022- 30/06/2022 (1.Dönem) GİDER KALEMLERİ:

Maaşlar : 117,206.36

Elektrik : 35,011.00

Genel Giderler            : 59,462.87

Bakım Onarım            : 42,935.11

SGK : 28,625.20

Demirbaş : 137,578.28

İlaç : 5,840.00

Yakıt : 8,027.69

Sarf : 1,271.80

Banka komisyon         : 517.84

İletişim : 1,151.13

TOPLAM GİDERLER  : 437,627.28



AÇIKLAMALAR: 

MAAŞLAR(117,206,36): 

*Mevcut çalışan 4 kişinin maaş ve ikramiye ödemeleridir. 

*Bu 4 kişi dışında başka kimseye maaş ödemesi yapılmamıştır. 

ELEKTRİK (35,011,00): 

*Limak faturaları karşılığı ödenen sokak aydınlatmaları,sosyal tesis ,su pompaları,arıtma tesisi 

elektrik harcamalarıdır. 

GENEL GİDERLER (59,462,87) : 

Başlıca giderler 7,473,75 TL. 2022 yılına ait ecrimisil ödemesi, 9,440.-TL vidanjör ödemesi(8 kere 

x1,180.-) ,4,000.-TL iskele projesi ödemesi, 9,150.-TL sahil düzenleme, taş toplama işçilik 

gideri,4,000.-TL traktör şanzıman tamiri işçiliği,5,400.- muhasebeciye ödeme şeklindedir. 

BAKIM ONARIM (42,935.11) : 

Başlıca giderler su kuyusu bakım,onarım işçilik ve dalgıç pompa söküm bedeli olarak 21,500.-TL 

,traktör yedek parça ve tamir bedeli olarak 7.250,-TL, Bilardo masası yer değişimi için 3,200.-TL, 

çeşitli elektrik tamir ve aydınlatma malzemesi için 4,600.-TL şeklindedir. 

SGK (28,625.20) : 

*Site çalışanlarının sigorta primleridir.Sigorta prim borcu bulunmamaktadır. 

DEMİRBAŞ (137,578.28) : 

*Bu başlık altında en büyük gider kalemi Arıtma tesisimizin yenilenip iyileştirilmesi için yapılan 

giderler olup detaylar aşağıdadır; 

ARITMA TESİSİ için  2022 yılında yapılan harcamalar 

Blover Pompa 29,900.00 

Proje onay bedeli 1,680.00 

Proje onayı 342.09 

Denize boru 27,956.09 

Boru nakliye 1,770.00 

Elektrik panosu 4,248.00 

Bağlantı parçaları 2,840.00 

İşçilik 48,500.00 

TOPLAM 117,236.18 
 

 
  

  

*Su kuyusu pompa bedeli olan 12,500.- TL de demirbaş hesabı içinde yer almaktadır. 

 



TESPİTLER : 

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

*Daha önceki denetim raporunda belirtildiği gibi Kafeterya onarım ve tadilatı ile Çöp alanlarının 

taşınması ve rehabilitasyonu öngörülen bütçe rakamlarının altında kalmıştır.Detaylı açıklama 

raporumuzun ekindedir. 

*Arıtma tesisinin iyileştirilmesi ve yenilenmesi projesi ise öngörülen bütçe rakamının oldukça üzerine 

çıkmıştır.Arıtma tesisi için toplamda 157,991.84 TL harcanmış olup ,detaylı açıklama raporumuzun 

ekindedir. 

*Kamera sistemi ile ilgili görüşmeler devam etmekte olup yılın ikinci yarısında bu konu 

sonuçlandırılmaya çalışılacaktır. 

*2022 yılı ilk altı ayı sonunda üyelerden alacak toplamı 115,000.- TL olup.Bu toplama %5 gecikme 

faizi dahildir.Borcunu ödememekte ısrar eden üyeler hakkında Yönetim kurulu tarafından gerekli 

görülen şekilde adli takip başlatılmıştır. 

Denetim Kurulu 

Neşe Özkal 

Alihan Yavuz 

Selçuk Demirkıran 

 


