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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kurum/kuruluşun; 

Unvanı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 

Merkezi: Ankara 

İlgili bakanlık, bağlı olduğu bakanlık veya kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Esas Sermaye: Yok 

Ödenmiş Sermaye: Yok 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı, Amacı ve Teşkilatı 

Konut ihtiyacının karşılanması, konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların 

düzenlenmesi, ülke şartlarına uygun malzeme ve endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve 

gereçlerin geliştirilmesi ve devletin yapacağı desteklemelerin düzenlenmesi amacıyla 

17.03.1984 tarihinde 2985 sayılı Kanun’la Toplu Konut Fonu (TKF) kurulmuştur. Fonun 

yönetimi 2983 sayılı Kanun’la kurulan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına 

verilmiştir. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, 1990 yılında çıkarılan 412 ve 

414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 

ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı olarak iki ayrı idare halinde teşkilatlandırılmıştır. 

TOKİ, 2985 sayılı Kanun ve bu Kanun’da değişiklik yapan 412 sayılı KHK 

çerçevesinde fon faaliyetlerini sürdürmüş, Fonun 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7’nci maddesiyle 

tasfiye edilmesiyle, 4698 sayılı Kanun’la kurulan Konut Müsteşarlığının bağlı kuruluşu haline 

getirilmiştir. 

27.11.2002 tarih ve 24949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuruluşların Bağlı ve 

İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi hakkındaki düzenleme ile Konut Müsteşarlığı 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlanmıştır. Bu düzenlemenin ardından 31.07.2003 tarih ve 

4966 sayılı Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Konut 

Müsteşarlığı kaldırılmış, ancak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığına bağlı kalmıştır. 
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İdare, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapan Kanun’un 10’uncu maddesi çerçevesinde, 16.01.2004 tarihli Başbakanlık 

kararıyla Başbakanlığın bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. 

Son olarak, 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı 

KHK ile İdare, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. 

15.12.2004 tarihinde yürürlüğe giren Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda 

Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında 5273 sayılı 

Kanun’un 2’nci maddesiyle, Maliye Bakanlığınca tasfiye edilmesi öngörülen Arsa Ofisi Döner 

Sermaye İşletmesinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne 

devredilen varlıkları dışındaki tüm varlıkları, hakları, yükümlülükleri ve her türlü taşınmazları 

ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün diğer hak ve yükümlülükleri İdareye devredilmiştir. 

10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1164 sayılı Arsa Üretimi 

ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne verilen görev ve 

yetkiler, ilgili kurumun tasfiye edilmesiyle İdareye devredilmiştir.  

28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5609 sayılı Gecekondu 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 

uygulanmasıyla ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bu amaç için tahsis edilmiş 

taşınmazlar bedelsiz olarak İdareye aktarılmış, ilgili Bakanlığa Gecekondu Kanunu’yla 

verilmiş yetki, görev, sorumluluklar ile iş ve işlemler de İdareye devredilmiştir. 

412 sayılı KHK’nin 1’inci maddesi ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na eklenen ek 

1’inci madde ve daha sonra yapılan yasal düzenlemelerle önemli yetki ve görevler verilen 

TOKİ’nin görevleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır: 

- Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetleri 

çıkarmak, 

- Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine 

Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek, 

- Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla 

gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek, 

- Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek, 

- Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere ve finans 

kurumlarına ortak olmak,  

- Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle 

yaptırılmasını temin etmek,   

- Ferdi veya toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu 
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alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik 

uygulamalar yapmak ve bu konulardaki projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu 

kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak, 

- Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek, konut, 

alt yapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak, 

- İdareye kaynak sağlanmasını teminen kâr amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya 

yaptırmak, 

- Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal 

donatıları alt yapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek, 

- Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve 

uygulamaları yapmak veya yaptırmak, 

- Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

İdarenin gelirlerini, harcamalarını ve denetimini düzenleyen 2985 sayılı Kanun’un 2’nci 

maddesinde TOKİ’nin gelirlerinin;  

“- İdare tarafından satışı yapılacak konut, işyeri, arsa ve arazilerin satış ve kira 

gelirlerinden,  

- İdare tarafından açılacak kredilerin geri ödemelerinden,  

- Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve işyerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok 

yüzde 25’ine kadar alınacak katılım payından,  

- Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine yurt dışından sağlanacak kredilerden,  

- Faiz gelirlerinden,  

- Bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek ve 29.06.2001 tarih ve 4705 sayılı Kanun’un 

1’inci maddesi uyarınca alınan harçlardan,  

- Ek 1’inci maddenin birinci fıkrasının (m) bendi kapsamında, talep edilen proje ve 

uygulamaların, İdarece yapılması veya yaptırılması için imzalanan protokollerle belirlenen 

inşaat bedelinin yüzde üçünden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, kurum ve 

kuruluşlardan alınacak olan İdare hizmet payı tutarlarından,  

- İdareye yapılacak bağış ve yardımlardan”, 

oluştuğu; 

TOKİ’nin kaynaklarının;  

“- Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesine, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu 

alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik 

projelere kredi verilmesine, kredilerde faiz sübvansiyonu yapılmasına, 

- Toplu konut alanlarına arsa temin edilmesine,  
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- Araştırma, turizm alt yapıları, konut alt yapıları, okul, karakol, ibadethane, sağlık 

tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini teşvik 

için yatırım ve işletme kredisi verilmesine,  

- İş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkârlara ait işyerleri ve küçük sanayi 

teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesine,  

- Afet mahallerinde konut yapımının teşvik ve desteklenmesine”, 

yönelik çalışmalarda kullanılacağı belirtilmiştir. 

İdarenin gelir ve giderleri, 2985 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay 

Kanunu gereği Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. 

İdare, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilk düzenlemesinde 

Kanun’un kapsamı içine alınarak Özel Bütçe Kapsamındaki İdareleri gösteren II sayılı cetvelde 

yer almıştır. Daha sonra, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve 

KHK’larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12’nci maddesi ile 5018 sayılı Kanun 

kapsamındaki İdareler yeniden düzenlenmiş ve İdare ekli II sayılı cetvelden çıkarılarak, 5018 

sayılı Kanun’un kapsamı dışına alınmıştır.  

İdare bütçesi, 641 sayılı KHK’nın Yüksek Planlama Kurulu’nun (YPK) görevlerini 

düzenleyen 22/ç bendi hükmü gereğince YPK tarafından onaylanmakta iken, 01.08.2018 tarih 

ve 2018/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle bu yetki Cumhurbaşkanına verilmiştir. 

TOKİ’nin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (KİSK) hükümlerine tabidir. 15.08.2003 tarih 

ve 25200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4964 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi ile 4734 

sayılı KİK’in “Uygulanmayacak Hükümler” başlıklı 68’inci maddesine eklenen (c) bendi ile 

“2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki projelerde, 5’inci maddenin beşinci ve altıncı 

fıkraları, 62’nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa 

temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. 

Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun 

alınması zorunludur.” hükmü getirilmiştir.  

Düzenleme ile arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemleri 

tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan İdareye ihaleye çıkma yetkisi verilmiştir. 

İdarenin 24.09.2019 tarihi itibariyle yeniden düzenlenen teşkilat şemasına göre, Hukuk 

Müşavirliği, Basın Danışmanlığı, Başkan Danışmanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

doğrudan Başkana bağlı, diğer birimler ise 5 başkan yardımcısına bağlı olarak faaliyet 

göstermektedir.  
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İdarenin merkezi Ankara’da olup ayrıca İstanbul’da birimleri bulunmaktadır. Teşkilat 

şeması Ek: 2.1’de gösterilmiştir. 

1.3 Cari Yıl Bilgileri 

1.3.1 İşletme Bütçesi 

İdare, 5018 sayılı Kanun’un ilk düzenlemesinde Özel Bütçe Kapsamındaki İdareleri 

gösteren II sayılı cetvelde yer verilerek Kanun kapsamına alınmışken, 24.12.2005 tarih ve 

26033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5436 sayılı Kanun’un 12’nci 

maddesi ile 5018 sayılı Kanun kapsamındaki İdareler yeniden düzenlenmiş ve İdare ekli II 

sayılı cetvelden çıkarılarak, 5018 sayılı Kanun’un kapsamı dışına alınmıştır.  

İdare bütçesi, 641 sayılı Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında KHK’nın YPK’nın 

görevlerini düzenleyen 22 /ç bendi hükmü gereğince Cumhurbaşkanınca onaylanmaktadır.  

İdarenin 2019 mali yılı bütçesi 31.01.2019 tarih ve 701 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı 

ile onaylanmıştır. 

Dönem sonu itibarıyla bütçe kalemleri bazında gerçekleşmeler incelendiğinde; 

İdarenin toplam gelirinin önceki döneme göre % 11,4 oranında azalarak 13,4 milyar TL 

olarak gerçekleşmiştir. Gelirler içinde en önemli gelir kalemlerinin, 919,2 milyon TL ile arsa 

ve arazi satışları, 6,1 milyar TL ile kurum ve kuruluşlar adına proje üretiminden sağlanan 

tahsilatlar, 4,7 milyar TL ile konut projeleri satışları, 258,7 milyon TL kredi geri ödemelerinden 

elde edilen gelir, 164,5 milyon TL ile hasılat paylaşım projelerinden sağlanan gelir ve 720,3 

milyon TL ile de yüklenilen KDV’den iade gelirlerinden oluşmaktadır.  

İdarenin gelir kaynaklarından yurtdışı çıkış harçları, 23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm istisnalar kaldırılmak suretiyle 

yurtdışına çıkışlardan kişi başı 15 TL olarak belirlenmiştir. 19.07.2019 tarih ve 30836 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile harç tutarı 50 TL’ye çıkarılmış, ancak 15 TL’si TOKİ’ye 

aktarılmakta kalan kısmı genel bütçeye gelir kaydedilmektedir. 

İdare tarafından yüklenilen KDV’den iade kalemi olarak bütçede 400 milyon TL olarak 

öngörülen ve 720,3 milyon TL olarak gerçekleşen tutar, İdarece üretilen ve dönem içerisinde 

konut alıcılarına teslim edilen projelerdeki konutların üretimi için müteahhit firmalara ödenen 

hakediş bedellerinden yüklenilen % 18 oranındaki KDV tutarından, net alanı 150 m2 altındaki 

konut satışlarında uygulanan % 1 oranında hesaplanan KDV nedeniyle İdare üzerinde kalan ve 
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başkaca indirim konusu yapılamayan tutarı göstermektedir. 

Dönem içerisinde idarenin toplam giderleri önceki döneme göre % 20 oranında azalarak 

12,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Giderler içerisinde en büyük pay, 11,4 milyar TL olarak 

gerçekleşerek toplam giderlerin % 90 oranına ulaşan inşaat üretim giderleridir.  

 

Tablo 1: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca 

Bilgiler 
Ölçü 

2018 2019 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma          

İlk Durum 

(%) 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye Göre 

Sapma  

İlk 

Durum  

Son 

Durum 

İlk 

Durum 

(%) 

Son 

Durum 

(%) 

1-Personel sayısı Kişi 637 (19,5) 793 793 619 (21,9) (21,9) 

2-Personel giderleri Bin TL 77.788 (4,4) 87.913 87.913 89.948 2,3 2,3 

3-Tüm alım tutarı Bin TL 208.859 (5,4) 174.606 174.606 255.254 46,2 46,2 

4-Net Satış Tutarı Bin TL 10.453.164 (27,7) 7.840.815 7.840.815 11.873.152 51,4 51,4 

5-Yatırımlar  Bin TL 0 0 0 0 1.108 - - 

6-Dönem karı veya zararı Bin TL 7.088.488 0 0 0 7.577.314 - - 

 

1.3.2 İnsan Kaynakları 

Kurumun personel istihdamına ilişkin hükümler, 2985 sayılı Kanun’un Ek 3’üncü 

maddesinde yer almakta olup, 02.07.2018 tarih ve 703 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir. 

Söz konusu düzenlemede; 

- İdare personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olduğu, 

- İdarede 657 sayılı Kanun ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair 

hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel 

çalıştırılabileceği ve bu fıkra hükmüne göre çalıştırılacak olanların sosyal güvenlik açısından 

T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirileceği,  

- İdarenin, 657 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesinde belirtilen unvanlarına ait kadroları 

ile Daire Tabibi Kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabileceği 

ve bunların istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirileceği, bu suretle sözleşmeli 

çalıştırılacaklardan T.C. Emekli Sandığından aylık alanların bu aylıklarının kesilmeyeceği, 
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- Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların adedi, ücretlerinin taban ve tavanı ile 

diğer mali haklarının, Cumhurbaşkanınca çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit 

edileceği, 

- İdarede diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin maaşsız izinli ve sözleşmeli 

olarak çalıştırılabileceği, bu kişilerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve 

mükellefiyetlerinin saklı tutulacağı, izinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili 

hizmet olarak hesaba katılacağı gibi, bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananların 

başkaca hiçbir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirileceği, 

belirtilmiştir.   

Kurumun Başkan ve Başkan Yardımcıları ile diğer personelin atama usul ve esasları, 

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair 3 

nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle düzenlenmiştir. Kararname eki I sayılı cetvelde yer 

alan Toplu Konut İdaresi Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Kararıyla, II sayılı cetvelde yer alan 

Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılarının Cumhurbaşkanı onayıyla atanacağı belirtilmiştir. 

Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, 

bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılacağı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve 

bakanın bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebileceği belirtilmiştir. 

İdarenin toplam çalışan sayısı; İdare personeli 619, diğer kamu kurum ve kuruluşu 

personeli 4, iştirak şirketlerden çalışan personel 155 olmak üzere 778’dir. Ayrıca, temizlik, 

güvenlik, halkla ilişkiler, hizmet binaları bakımı, büro ve sekreterya hizmetlerinde 265 

yüklenici personeli çalıştırılmaktadır. 

İdarede görev yapan personel sayısı ve harcamaları önceki yılla karşılaştırmalı olarak, 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2018 2019 2018 2019 

Personel 

Sayısı  

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 

I- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler 

(kuruluş dışı) 
-  -  -  - 

II- Memurlar 36 47 27 2.256 2.876 2.572 

III- Sözleşmeliler - - - - - - 

   A- 399 sayılı KHK’ya göre çalışanlar - - - - - - 

   B- 657 sayılı Kanun'a göre çalışanlar 563 646 559 70.756 98.670 82.500 

   C- Diğer sözleşmeliler 38 100 33 4.776 5.825 4.876 
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IV- İşçiler - - - -  -  -  

Toplam 637 793 619 77.788 107.371 89.948 

Yüklenici işçiler 277  265 20.816 38.799 20.964 

Diğer giderler  2.240   2.416 

 

1.3.3 Tedarik 

İdarenin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı KİK ve 4735 sayılı KİSK 

kapsamındadır. 

İdare, 2019 yılında ihale bedeli toplamı 8,8 milyar TL olan 169 adet yapım işinin 

ihalesini gerçekleştirmiştir. İdare tarafından 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen yapım 

ihalelerinin ayrıntısı, önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.  

 

Tablo 3: Yapım İhaleleri Tablosu 

2018-2019 Yıllarına Ait Yapım İhaleleri Bilgileri 

2018 Yılında Gerçekleştirilen Yapım İhale 

Sayısı 
124 

2019 Yılında Gerçekleştirilen Yapım İhale 

Sayısı 
169 

2018 Yılında Gerçekleştirilen Yapım İhale 

Bedeli (TL) 
7.279.576.089 

2019 Yılında Gerçekleştirilen Yapım İhale 

Bedeli (TL) 
8.825.008.012 

  Sayı Yüzde   Sayı Yüzde 

Açık İhale Usulü (4734/19) 91 73,39 Açık İhale Usulü (4734/19) 136 80,48 

Pazarlık Usulü İle (4734/21)  

(AFAD ve Diğer Protokol İhaleleri) 
23 18,55 

Pazarlık Usulü İle (4734/21)  

(Cumhurbaşkanlığı, MSB, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bak. 

İçişleri Bakanlığı ve Diğer Protokol 

İhaleleri) 

26 15,38 

İstisna Kapsamında (4734/3) 

(Emniyet Genel Müdürlüğü, Karakol İhaleleri 

ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İhaleleri) 

10 8,06 

İstisna Kapsamında (4734/3) 

(Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, 

MSB, İstanbul Üniversitesi) 

7 4,14 

Protokol Kapsamındaki İhaleler 56 45,16 Protokol Kapsamındaki İhaleler 47 27,81 

Toplu Konut Kapsamındaki İhaleler 68 54,84 Toplu Konut Kapsamındaki İhaleler 122 72,18 

 

İdare tarafından 2018 yılında 124 adet, 2019 yılında ise 169 adet yapım ihalesi 

gerçekleştirilmiştir. 

Tabloda da görüldüğü üzere, 2018 yılında yapılan ihalelerin % 73,39’u Açık İhale Usulü 

ile yapılırken, 2019 yılında bu oran % 80,48 olarak gerçekleşmiştir. 

İdare, kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak için; enerji, ısınma, su alımı, kırtasiye ve bilgi 

işlem malzemeleri ile görev tanımında yer alan faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyacı olan 

temizlik, güvenlik, personel taşıma, araç kiralama, yemek hizmeti, proje, zemin etüd, ekspertiz, 
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halkla ilişkiler, inşaat müşavirlik hizmetlerini dışarıdan satın alma yöntemiyle yerine 

getirmektedir.  

Hizmet alımlarının büyük bölümünü oluşturan müşavirlik hizmetleri, İdarenin yapım 

işlerinde inşaat kontrollüğü, işletmeye alma ve proje yönetimi hizmetlerini yerine getirmek 

üzere, 4734 sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale yöntemine 

göre ihalesini gerçekleştirdiği danışmanlık/müşavirlik işlerini kapsamaktadır. 

İdarenin proje gerçekleştireceği arsa ve arazilerin ekspertiz değerlemesi, zemin etüdü, 

harita hizmeti, mimari plan ve proje yaptırılması işleri ilgili daire başkanlıkları tarafından 4734 

sayılı Kanun’un 22-d maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle yerine getirilmektedir. 

2019 yılı içerisinde İdarenin ihtiyaçları kapsamında 4734 sayılı Kanun’un 22’nci 

maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle enerji, su, ısınma, kırtasiye, bilgi işlem 

malzemeleri ve diğer malzemeler için 5,8 milyon TL, hizmet alımları için 249,5 milyon TL 

tutarında alım yapılmış olup, önceki dönem ile karşılaştırılması aşağıda gösterilmiştir.  

 

Tablo 4: Mal ve Hizmet Alımları Tablosu  

  2018 2019 

Alımlar 
Gerçekleşen 

Program 
Gerçekleşen 

Programa 

  Son Durum göre sapma 

  Bin TL Bin TL Bin TL (%) 

1-Mal Alımları 4.951 10.095 5.759  
   a) Yurtiçi mal alımları 4.951 10.095 5.759 (43,0) 

      - İlk madde -  -  -  - 

      - İşletme malzemesi 4.951 -  5.759  
      - Ticari mal -  -  -  - 

   b) Yurtdışı mal alımları -  -  -  - 

2- Hizmet Alımları 203.908 164.511 249.495 51,7 

   a) Yurtiçi hizmet alımları 203.908 164.511 249.495 51,7 

      - Temizlik 5.208 5.623 6.067 7,9 

      - Koruma ve güvenlik 7.429 8.954 13.901 55,2 

      - Taşıma ve araç kiralama 3.163 3.327 3.948 18,7 

      - Yemek 1.346 2.185 1.138 (47,9) 

      - Reklam tanıtım 1.942 2.775 9.629 247,0 

      - İnşaat müşavirlik 129.283 72.028 138.351 92,1 

      - Plan, proje ve etüd 41.464 40.691 60.428 48,5 

      - Diğer 14.073 28.928 16.033 (44,6) 

   b) Yurtdışı hizmet alımları -  -  -  - 

Toplam (1 + 2) 208.859 174.606 255.254 46,2 

 

İdarenin enerji, ısınma, su, kırtasiye ve bilgi işlem malzemeleri alımlarının büyük kısmı, 

doğrudan temin yöntemiyle karşılanmıştır (4734/22).  

Kurumun ilk madde ve malzeme stoku bulunmadığından, İlk Madde ve Malzeme 

Stokları Tablosu düzenlenmemiştir. 
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1.3.4 Giderler 

İdare ticari esaslara göre faaliyet gösteren bir işletme olmadığından, giderlerin maliyet 

çeşitlerine göre bir sınıflandırılması yapılmamakta, sadece fonksiyonlarına göre 

sınıflandırılmaktadır. 

 

Tablo 5: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2018 2019 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödeneğin 

son 

durumuna 

göre fark 

(Bin TL) 

Ödeneğe 

göre sapma 

(%) 

0- İlk madde ve malzeme giderleri 4.951 10.095 5.759 (4.336) (43,0) 

1- İşçi ücret ve giderleri  - - - - - 

2- Memur ve sözleşmeli personel ücret 

ve giderleri 
77.788 107.371 89.948 (17.423) (16,2) 

3- Dışarıdan sağlanan fayda ve 

hizmetler 
39.500 76.011 52.393 (23.618) (31,1) 

4- Çeşitli giderler 22.377 12.741 24.964 12.223  96 

5- Vergi resim ve harçlar 54.779 55.000 62.773 7.773  14 

6- Amortismanlar ve tükenme payları - - - - - 

7- Finansman giderleri 74 0 144 144  - 

Toplam 194.518 251.123 235.981 (15.142) (6,0) 

 

İdarenin 2019 yılı giderleri önceki yıla göre % 21,3 oranında artarak 235.981 bin TL 

olarak gerçekleşmiştir. Giderlerin büyük kısmını personel ücret ve giderleriyle, vergi resim ve 

harçlar oluşturmaktadır. 

1.3.5 Üretim ve Maliyetler 

İdarenin 2003 yılında başlattığı konut yapım hamlesi çerçevesinde 500 bin konutluk 

hedefe ulaşılması sonrasında, 2020 yılı itibari ile her yıl 100 bin konutluk yeni bir hedef 

belirlenmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde hedeflenen amaçlara ulaşabilmesini teminen getirilen 

yasal düzenlemelerle TOKİ’ye önemli yetkiler verilmiştir. 

Verilen bu yetki ve görevler çerçevesinde, İdare tarafından 2003 yılı başından 2019 yılı 

sonuna kadar (iştirak ettiği şirketler dahil) uygulama aşamasına geçmiş 854.616 adet konut 

sayısına ulaşılmış olup, 758.037 adet konut satılmış, 725.218 konut teslim edilmiştir.  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 11 
 

İdarenin 2003-2019 yılları arasında ve son üç yılda (2017, 2018 ve 2019) ürettiği konut 

gruplarına göre sayıları ve % oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 6: Üretilen Konut Sayısı Tablosu 

Konut Grubu 

2003-2019 yılları 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 

Konut 

Sayısı 
% 

Konut 

Sayısı 
% 

Konut 

Sayısı 
% 

Konut 

Sayısı 
% 

Dar ve Orta Gelir Grubu 392.917 45,97 34.194 59,98 13.904 69,32 22.152 67,56 

Alt-Yoksul Gelir Grubu 151.358 17,71 1.424 2,5 456 2,27 779 2,37 

Gecekondu Dönüşüm 150.689 17,63 17.743 31,12 3.977 19,83 9.754 29,75 

Afet Konutu Uygulaması 37.734 4,42 0 0 0 0 0 0 

Tarım Köy Uygulaması 6.455 0,76 2.977 5,22 40 0,2 105 0,32 

Kaynak Geliştirme 115.463 13,51 668 1,17 1.680 8,38 0 0 

Toplam 854.616 100 57.006 100 20.057 100 32.790 100 

 

İdarenin son yıllarda özellikle kamu kurum ve kuruluşları ile yaptığı protokoller 

kapsamında yapımını üstlendiği projelerin sayısında büyük artış yaşanmış ve İdare kamunun 

yapım faaliyetlerinin büyük bir kısmını üstlenmiştir. Bu kapsamda üstlenilen sosyal donatılar 

ile protokoller kapsamındaki proje sayıları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Tablo 7: Üretilen Sosyal Donatılar Tablosu 

Sosyal Donatılar (2003-2019) TOKİ Protokol Toplam 

Okul  581 505 1.086 Adet (23.916 adet derslik) 

Üniversite - 19 19 

Spor Salonu 529 464 993 

Yurt, Pansiyon 4 185 189 Adet (71.873 adet kapasite) 

Hastane - 266 266 

Sağlık Ocağı 92 4 96 

Ticari İşyeri 1.018 - 1.018 

Kütüphane 42 - 42 

Cami 733 2 735 

Kamu Hizmet Binası 2 226 228 

Stadyum - 19 19 
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Millet Bahçesi 22 - 22 Adet 

Sanayi Siteleri (İşyeri)  4.842 

7 ilde 4.842 Adet (Aksaray, Bolu, 

Bursa, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon 

ve Uşak)  

Sevgi evi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Huzurevi, Eczane, Karakol, Askeri 

Hizmet Binaları, Halk Eğitimi Merkezi, Kültür Merkezi, Toplum 

Merkezi, Uygulama oteli ile birlikte tüm sosyal donatıların toplamı 

14.951 

 

1.3.6 Pazarlama 

1.3.6.1 Satışlar 

İdare, 2019 yılı faaliyet döneminde toplam 40.607 adet konut satışı gerçekleştirmiştir. 

Bununla birlikte, 2019 yıl sonu itibarıyla inşası tamamlanmış 25.807 konut stoklarda 

bulunmaktadır. 

 

Tablo 8: Satışlar Tablosu 

Satışlar Ölçü 

2018 2019 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 

Miktar 
Tutar 

Bin TL 
Miktar 

Tutar 

Bin TL 
Miktar 

Tutar 

Bin TL 

1- Esas ürün:            

a) Yurt içi 
              

b) Yurt dışı 

2- Yan ve ara ürün:         

a) Yurt içi 
              

b) Yurt dışı 

3- Ticari mal:               

a) Yurt içi    10.453.165  7.800.910  11.873.152 

b) Yurt dışı            

Yurt içi satış toplamı     10.453.165   7.800.910   11.873.152 

Yurt dışı satış toplamı               

Genel toplam     10.453.165   7.800.910   11.873.152 

Arızi satışlar               

 

Tablo 9: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

Stoklar 

2018 yılından 

devreden stok 

2019 yılında  2020 yılına 

devreden stok Giren Çıkan 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Esas ürünler     

a)      ….         

b)     ….        

2- Yan ve ara ürün     

a)      ….         

b)     ….        
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3-Ticari mallar        

a) Arsa ve arazi 11.740.716 2.193.212 722.148 13.211.780 

b) Konut ve sosyal donatı 3.891.450 4.994.876 3.933.943 4.952.383 

Genel Toplam 15.632.166 7.188.088 4.656.091 18.164.163 

 

31.12.2019 tarihi itibarıyla İdarenin elinde bulunan konut ve işyeri stokları ise 25.807 

adettir. Bu stokların büyük kısmı, Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde bulunan ağırlıklı olarak 

kentsel dönüşüm projelerin hak sahiplerine teslim aşamasında olan konut ve işyerlerinden 

oluşmaktadır. 

1.3.6.2 Satış Sonuçları 

Tablo 10: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 

Net 

satışlar 

Satışların 

maliyeti 

Faaliyet 

giderleri 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet 

kârı/zararı 

Net 

satışlara 

göre 

kar/zarar 

Satış 

maliyetleri 

toplamına 

göre 

kâr/zarar 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 

1-Esas ürün:   
 

 
 

  

   a)Yurt içi    
  

 
  

  

   b)Yurt dışı        

2-Yan ve ara ürün:   
 

 
 

 - 

   a)Yurt içi    
  

 
  

  

   b)Yurt dışı           

3-Ticari mal:           
  

   a)Yurt içi 11.873.152 4.839.195 162.929 5.002.124 6.871.028 58 137 

   b)Yurt dışı             

Yurt içi satış toplamı 11.873.152 4.839.195 162.929 5.002.124 6.871.028 58 137 

Yurt dışı satış toplamı             

Genel toplam 11.873.152 4.839.195 162.929 5.002.124 6.871.028 58 137 

Satış programı             

Geçen dönem satış sonuçları 10.453.165 4.471.970 138.748 4.610.718 5.842.447 56 127 

Programa göre fark             

 

İdarenin 11,9 milyar TL olan satışlarının tamamı yurt içinde gerçekleşmiş olup, satış 

maliyetleri ile faaliyet giderlerinin toplamından oluşan 5 milyar TL satış maliyetleri toplamı 

tenzili neticesinde, 6,9 milyar TL faaliyet karı oluşmuştur.  

1.3.7 Bağlı Şirket/Ortaklık ve İştirakler 

İdarenin 2019 yıl sonu itibarıyla 1 bağlı şirketi, 5 iştiraki şirket bulunmakta olup, 

sermaye durumları ve dönem sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 11: Bağlı Şirket/Ortaklık ve İştirakler Tablosu 

Bağlı şirket ve iştirakler 

Bağlı 

ortaklığın/

iştirakin 

esas 

sermayesi 

Bağlı 

ortaklığın

/iştirakin 

ödenen 

sermayesi 

Kuruluş Payı 

Toplam kamu payı Bağlı ortaklığın / iştirakin 
2019 

  

  

Taahhüt Ödenen Ödeme Taahhüt Ödenen Ödeme Gerçekleşen Ana kuruluşa Temettünün 

ödenmiş 

sermayeye 

oranı 

edilen sermaye oranı edilen sermaye oranı dönem isabet eden 

sermaye     sermaye     Kârı veya zararı temettü 

                

            2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL Bin TL 
Bin 

TL 
(%) (%) 

1- Bağlı şirket 34.330 34.330 18.566 18.566 100,0 32.449 32.449 100,0 283 (2.218) 

 -  - - - -Vakıf İnşaat Restorasyon ve 

Ticaret AŞ 
34.330 34.330 18.225 18.225 100,0 32.449 32.449 100,0 283 (2.218) 

-Nominal değer ile alış bedeli farkı     341 341                 

2- İştirakler 4.056.050 4.056.050 1.920.090 1.920.090 100 1.933.274 1.933.274 100 1.287.394 878.664 61.382     

1- Emlak Konut Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı AŞ 
3.800.000 3.800.000 1.874.831 1.874.831 100,0 1.874.831 1.874.831 100,0 1.268.049 778.350 60.651 -  3,2 - 

2- GEDAŞ Gayrimenkul 

Değerleme AŞ 
2.250 2.250 1.103 1.103 100,0 1.103 1.103 100,0 341  393   -  - - - 

3- Vakıf Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı AŞ 
230.000 230.000 33.638 33.638 100,0 33.638 33.638 100,0 21.644 96.152 731 -  2,2 - 

4- TOBAŞ Toplu Konut-

Büyükşehir Belediyesi İnşaat Emlak 

Mim. Ve Proje AŞ 

21.000 21.000 10.490 10.490 100,0 20.986 20.986 100,0 (4.342) (5.611)  -  - - - 

5- Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim 

İşl. Ve Ticaret AŞ 
2.800 2.800 28 28 100,0 2.716 2.716 100,0 1.702 9.380  -  - - - 

3- Diğer                         

Genel toplam  4.090.380 4.090.380 1.938.656 1.938.656 100 1.965.723 1.965.723 100 1.287.677 876.446 61.382     
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1.3.8 Yatırımlar 

İdarenin yatırımları, Bütçesi ile belirlenmektedir.  

2019 yılında, 17.05.2019 tarihinde 1.111.180,80 TL bedelle ihale edilen ve 21.06.2019 

tarihinde sözleşmesi imzalanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Ankara Hizmet Binası bakım 

ve onarım inşaatı adı altında yılı içinde başlayıp biten 1 adet yatırım işi bulunmaktadır. 

2019 yılına ilişkin yatırım tablosu aşağıda gösterilmiştir. 

 

Tablo 12: Yatırım Tablosu 

Projeler 

Projenin 

Başlangıçtan 

2019 yılı 

sonuna kadar 

2019 yılı 

2019 yılında 
Gerçekleşme (%) 

ödeneğinin 

son tutarı Nakdi Fiziki 

Başlama 

Bitiş 

Yılı 

Son 

Tutarı 

Nakdi 

Ödeme 

Fiziki 

Yatırım 

  Nakdi 

ödeme 

Fiziki 

Yatırım 
Tümünde 

2019 

Yılında 
Tümünde 

2019 

Yılında 

  

Bin 

TL 

Bin 

TL 
Bin TL Bin TL 

Bin 

TL 
Bin TL 

A- Etüt proje işleri:                       

a) 2019 yılında biten                       

b) 2019 yılından 

sonraya kalanlar 
           

Toplam (A)  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   - 

B- Devam eden projeler:                       

a) 2019 yılında 

bitenler 
                      

b) 2019 yılından 

sonraya kalanlar 
                      

Toplam (B) -   -  -  -  -  -  -  - -   -  - 

C- Yeni projeler:                       

a) 2019 yılında 

bitenler 
                      

b) 2019 yılından 

sonraya kalanlar: 
                      

Toplam (C)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Toplam (A+B+C) -   -  - -   -  -  -  -  -  -  - 

D- Yatırım programında 

yer almayan harcamalar 
                      

a) Hazır bina, tesis ve 

arsalar 
2019 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 100 100 100 100 

b) Geçmiş yıl 

finansman giderleri 
                      

Toplam (D) 2019 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 100 100 100 100 

Genel toplam 

(A+B+C+D) 
2019 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 100 100 100 100 
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1.4 Finansal Tablolar 

İdarenin 31.12.2019 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir 

tablosu ve diğer mali tabloları, 03.06.2020 tarih ve 53931 sayılı Başkanlık Oluru ile kesinleşmiş 

olup, döneme ilişkin tüm gelir, gider ve harcamalarına ait hesap ve işlemlerini kapsamaktadır. 

İdare, 11.02.2002 tarih ve 83 sayılı Başkanlık Oluru ile uygulamaya konulmuş bulunan 

“Toplu Konut İdaresi Muhasebe Hesap Planı”na uygun şekilde muhasebe kayıtlarını Türk 

Lirası cinsinden tutmakta ve yasal finansal tablolarını tarihi maliyet esasına göre 

hazırlamaktadır. 

İdare, muhasebe işlemlerini Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında, Maliye 

Bakanlığı tarafından belirlenmiş 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 

yayımlanan 1 sıra No’lu “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ve bu Tebliğe ek olarak 

yayımlanan tebliğler ve ekleri doğrultusunda yürütmekte olup, denetim kriteri olarak söz 

konusu mevzuat esas alınmış, incelemelerde söz konusu tebliğler uyarınca hazırlanan bilanço 

ve gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

1.4.1 Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri, bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

Konsolide olmayan bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 

1.4.1.1 Aktif (Varlıklar) 

Tablo 13: Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 
2018 2019 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I- Dönen varlıklar: - - - - - 

   A- Hazır değerler 437.231 0,5 1.272.606 1,3 835.375 

   B- Menkul kıymetler - - - - - 

   C- Ticari alacaklar 12.508.895 14,7 16.947.538 17,6 4.438.643 

   D- Diğer alacaklar 611 - 783 - 172 

   E- Stoklar 15.642.742 18,3 18.175.460 18,9 2.532.718 

   F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 18.756.410 22,0 19.261.011 20,0 504.601 

   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 1 - 1 - 0 

   H-Diğer dönen varlıklar 5.013.538 5,9 4.937.328 5,1 (76.210) 

Toplam (I) 52.359.428 61,4 60.594.727 63,0 8.235.299 

II- Duran varlıklar:  - -  - -  - 

   A- Yönetilen hesap varlıkları 129.363 0,2 135.668 0,1 6.305 

   B- Uzun vadeli alacaklar 30.809.858 36,1 33.444.186 34,8 2.634.328 
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   C- Diğer alacaklar 33 - 33 0,0 0 

   D- Mali duran varlıklar 1.935.925 2,3 1.938.656 2,0 2.731 

   E- Maddi duran varlıklar 65.440 0,1 66.746 0,1 1.306 

   F- Maddi olmayan duran varlıklar 4.183 0,0 4.183 0,0 0 

   G- Özel tükenmeye tabi varlıklar - - - - - 

  H- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 226 0,0 220 0,0 (6) 

   I- Diğer duran varlıklar  - -  - -  - 

Toplam (II) 32.945.028 38,6 35.589.692 37,0 2.644.664 

Genel toplam (I + II) 85.304.456 100,0 96.184.419 100,0 10.879.963 

Nazım hesaplar 4.211.501 - 4.302.726 - 91.225 

 

İdarenin 2019 yılı bilançosunda, aktif toplamının % 63‘ü dönen varlıklardan, % 37’si 

duran varlıklardan oluşmaktadır. Dönen varlıklar toplamı önceki döneme göre % 15,7 oranında 

artarak 60,6 milyar TL’ye yükselmiştir. Dönen varlıkların dağılımında 16,9 milyar TL kısa 

vadeli alacaklar, 19,3 milyar TL inşaat yatırım maliyetleri, 18,2 milyar TL büyük kısmı arsa ve 

arazilerden oluşan stoklar önemli kalemleri oluşturmaktadır.  

İdarenin dönen varlıkları içinde banka mevcutlarının yer aldığı hazır değerler hesap 

grubu önceki yıla göre % 191 oranında artrarak 1,3 milyar TL’ye, kısa vadeli ticari alacakları 

% 35 oranında artarak 16,9 milyar TL’ye, gayrimenkullerden oluşan taşınmaz stokları % 16 

artışla 18,2 milyar TL’ye, devam etmekte olan inşaat yatırım maliyetleri de % 3 oranında artışla 

19,3 milyar TL’ye yükselmiştir. 

İdarenin büyük bölümünü konut ve arsa satışlarıyla, kurum ve kuruluşlar için yaptığı 

inşaatlar nedeniyle olan kısa vadeli ticari alacakları önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir.  

 

Tablo 14: Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Tablosu 

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
2018 2019 

Bin TL Bin TL 

     1- Arsa tahsis ve satış alacakları 358.399 537.673 

     2- Konut ve işyeri satış alacakları 3.596.623 8.033.684 

     3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları 976.569 279.896 

     4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 354 3.428 

     5- Kurum ve kuruluşlardan alacaklar 7.237.034 7.738.918 

     6- Faaliyetlerden doğan diğer alacaklar 27.980 33.883 

     7- Verilen depozito-teminat ve blokeler 44 47 

     8- Takipteki alacaklar 311.892 320.009 

Toplam 12.508.895 16.947.538 
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İdarenin stoklarının 13,2 milyar TL’si arsa ve arazi stokları, 4,9 milyar TL’si konut, 

işyeri ve sosyal donatı stoklarından oluşmaktadır. 

2019 yılı sonunda 35,6 milyar TL olarak gerçekleşen duran varlıkların yaklaşık %94’lük 

kısmını, konut ve işyeri satışlarıyla, kredi kullanıcılarından olan bir yıldan uzun vadeli alacaklar 

oluşturmaktadır.  

İdarenin büyük bölümü konut ve arsa satışları nedeniyle olan uzun vadeli ticari 

alacakları önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 15: Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Tablosu 

Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 
2018 2019 

Bin TL Bin TL 

      1- Arsa tahsis ve satış alacakları 295.802 383.072 

      2- Konut ve işyeri satış alacakları 28.885.469 31.536.252 

      3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları 926.227 706.051 

      4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 701.902 818.353 

      5- Verilen depozito-teminat ve blokeler 458 458 

Toplam 30.809.858 33.444.186 

 

1.4.1.2 Pasif (Kaynaklar) 

Tablo 16: Pasif Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 
2018 2019 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar:         

   A- Mali borçlar  - -  - -  - 

   B- Yönetilen hesap kaynakları 129.461 0,2 137.410 0,1 7.949  

   C- Faaliyetten doğan borçlar 10.449.993 12,3 9.806.590 10,2 (643.403) 

   D- Diğer borçlar 51.403 0,1 3.077 0,0 (48.326) 

   E- Alınan avanslar 8.771.434 10,3 11.735.916 12,2 2.964.482 

   F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 95.042 0,1 74.191 0,1 (20.851) 

   G- Borç ve gider karşılıkları -   -   -  

   H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 
481.216 0,6 248.249 0,3 (232.967) 

   I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar -   -   -  

Toplam (I) 19.978.549 23,4 22.005.433 22,9 2.026.884 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar:         

   A- Mali borçlar 25.763 0,0 25.763 0,0   

   B- Faaliyetten doğan borçlar 17.757.777 20,8 19.974.025 20,8 2.216.248 

   C- Diğer borçlar - - - - - 
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   D- Alınan avanslar -    -  -  

   E- Borç ve gider karşılıkları -   -   -  

   F- Taahhüt karşılığı gelr tahakkukları 2.690.544 3,2 1.749.330 1,8 (941.214) 

   G- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 
-   -   -  

   H- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar -   -   -  

Toplam (II) 20.474.084 24,0 21.749.118 22,6 1.275.034 

Toplam (I+II) 40.452.633 47,4 43.754.551 45,5 3.301.918 

III- Öz kaynaklar:         

   A- Ödenmiş sermaye -   -   -  

   B- Yedekler 1.623.384 1,9 1.624.115 1,7 731 

   C- Devir alınan kaynaklar 53.201 0,1 53.201 0,1 0 

   D- Geçmiş yıllar gelirleri 36.112.650 42,3 43.201.128 44,9 7.088.478 

   E- Geçmiş yıllar giderleri (-) (25.890) 0,0 (25.890) 0,0 0 

   F- Dönem net geliri (Gideri) 7.088.478 8,3 7.577.314 7,9 488.836 

Toplam (III) 44.851.823 52,6 52.429.868 54,5 7.578.045 

Genel toplam (I+II+III) 85.304.456 100,0 96.184.419 100,0 10.879.963 

Nazım hesaplar 4.211.501  4.302.726  91.225 

 

İdarenin 2019 yılı bilançosunda, pasif toplamının % 22,9’u kısa vadeli yabancı 

kaynaklardan, % 22,6’sı uzun vadeli yabancı kaynaklardan, % 54,5’i öz kaynaklardan 

oluşmaktadır. Yabancı kaynakların büyük bölümünü İdare tarafından yapımı devam etmekte 

iken satılan taşınmazlar ile inşası sona ermekle birlikte satışı gerçekleştirilen ancak henüz 

faturası düzenlenmeyen taşınmaz satışlarına ait tahsilat tutarları ile vadeli satışlardaki dönemsel 

artışlardan kaynaklanan tutarlar oluşturmaktadır.  

İdarenin bu kapsamda oluşan borçlarının dağılımı önceki yılla karşılaştırmalı olarak 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 17: Faaliyetten Doğan Borçlar Tablosu 

Faaliyetten Doğan Borçlar 2018 2019 

  Faaliyetten doğan kısa vadeli borçlar Bin TL Bin TL 

      1- Kurum ve kuruluşlara borçlar 9.813.767 9.504.523 

      2- Satış vaadinden borçlar 295.697 28.536 

      3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 322.140 257.346 

      4- Kentsel dönüşüm proje borçları 8.247 8.247 

      5- Diğer borçlar 10.142 7.938 

Toplam 10.449.993 9.806.590 

   Faaliyetten doğan uzun vadeli borçlar     

      1- Kurum ve kuruluşlara borçlar 1.247.743 1.247.744 

      2- Satış vaadinden borçlar 16.423.416 18.631.289 

      3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 86.618 94.992 

      4- Diğer borçlar -  - 

Toplam 17.757.777 19.974.025 
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1.4.2 Gelir Tablosu 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

Konsolide olmayan gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 18: Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 
2018 2019 Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Faaliyet gelirleri 10.846.589 12.272.693 1.426.104 

B- Faaliyet gelirlerinden indirimler (-) 393.424 399.541 6.117 

C- Brüt esas faaliyet geliri (gideri) 10.453.165 11.873.152 1.419.987 

D- Yatırım ve plasman giderleri(-) 4.471.970 4.839.195 367.225 

Esas faaliyet geliri veya (gideri) 5.981.195 7.033.957 1.052.762 

E- Faaliyet giderleri (-) 138.748 162.929 24.181 

Ana faaliyet geliri 5.842.447 6.871.028 1.028.581 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler 1.279.124 1.065.606 (213.518) 

G- Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-) 52.718 61.717 8.999 

H- Finansman giderleri (-) 74 144 70 

Olağan faaliyet geliri 7.068.779 7.874.773 805.994 

I-Olağan dışı gelirler 19.876 5.090 (14.786) 

J-Olağandışı giderler (-) 177 302.549 302.372 

              Dönem net geliri (gideri) 7.088.478 7.577.314 488.836 

 

İdare faaliyet gelirleri 2019 yılında bir önceki döneme göre % 13,1 oranında artarak 

12,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.  

Faliyet gelirlerinin büyük kısmını satışı yapılan konut, işyeri ve arsa arazi satışları 

oluşturmakta olup, önceki dönem ile karşılaştırılması aşağıda gösterilmiştir. 

 

Tablo 19: Faaliyet Gelirleri Ayrıntısı Tablosu 

Faaliyet Gelirleri 
2018 2019 

Bin TL Bin TL 

   1- Olağan taşınmaz satış geliri 8.862.987 10.245.585 

   2- Gelir paylaşım esaslı satış geliri 171.655 242.906 

   3- 2202 sayılı BKK ile devir varlıklar satış geliri 770   

   4- Arsa Ofisi devir varlıkları satış geliri   543 

   5- Kredili taşınmaz satışları faiz geliri 1.801.114 1.772.098 

   6- Kullandırılan kredi faiz geliri 4.626 1.174 

   7- Komisyon geliri 3.880   

   8- Diğer faaliyet gelirleri 1.557 10.387 

Toplam 10.846.589 12.272.693 

 

İdarenin dönem içinde diğer faaliyetlerden olağan gelirleri önceki döneme göre % 16,7 

oranında azalarak 1.065.606 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 20: Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler Tablosu 

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir 2018 2019 

Bin TL Bin TL 

1- İştiraklerden temettü gelirleri 329.070 60.650 

2- Tazminat ve ceza gelirleri 265.811 404.768 

3- Faiz gelirleri 73.262 138.218 

4- Kanun gereği gelir aktarmaları 105.116 108.168 

5- İştirak hisse satış geliri 141.120   

6- Genel bütçe ödenekleri 150.000 150.000 

7- Kur farkı gelirleri 19 7 

8- Kira gelirleri 25.893 26.487 

9- Tasfiye ve devredilen hesap gelirleri 254   

10- Diğer olağan gelirler 188.579 177.307 

Toplam 1.279.124 1.065.607 

 

1.5 Mali Oran Analizi 

Tablo 21: Mali Oranlar Tablosu 

Rasyolar 
2018 2019 

Artış-

azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   47,4 45,5 (1,9) 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x 100/Yabancı kaynaklar 110,8 119,8 9,0 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x 100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 262,0 275,3 13,0 

4. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar) x 100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 183,8 192,7 9,0 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x 100/Öz kaynaklar 15,8 14,4 (1,4) 

6. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet kârı x 100/Öz kaynaklar 13,0 13,4 0,4 

7. Zararlılık=Dönem Zararı x 100/Öz kaynaklar - - - 

8. Maddi duran varlıklar x 100/Varlıklar toplamı 0,1 0,1 0,0 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 0,3 0,3 0,0 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/Dönen varlıklar 0,2 0,2 0,0 

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi 0,3 0,3 0,0 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,2 0,2 0,0 
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İdare faaliyetlerinde kar elde etmek amacıyla çalışan bir kuruluş olmayıp, kamu yararı 

amacı ön planda bulunmaktadır.  

İdare kurulduğu yıldan 2001 yılına kadar, esas itibarıyla alt yapılı arsa üretimi ve toplu 

konut yapımcılarına kredi desteği sağlama konularına odaklanmıştır. 2003 yılından itibaren 

ağırlıklı olarak konut üretimine, 2008 yılından itibaren de kentsel dönüşüm projeleri ve kamu 

kurum ve kuruluşlarına hizmet binası, sağlık tesisi, okul vb. tesislerin yapımına yönelik 

uygulamalar ön plana çıkmaya başlamıştır.  

İdarenin söz konusu projeler kapsamında üstlendiği ödeme yükümlülüklerinin kısa 

vadeli olması, buna karşılık alacaklarının uzun vadeye yayılması ve kurumların ödemelerinin 

zamanıyla ilgili sıkıntılar nedeniyle, İdare, 2007-2010 yılları arasında kısa vadeli banka kredisi 

kullanmıştır.  

İdarenin konut satışlarından elde ettiği gelirler aylık olarak tahsil edilmekte ve yılın 

tamamına yayılan bir görünüm arz etmekte iken, giderleri özellikle inşaat faaliyetlerinin yoğun 

olduğu dönemlerde ödenen hakedişler nedeniyle yaz aylarında yoğunlaşmaktadır.  

İdarenin 2019 yılı sonuçlarını gösteren mali tablolarında, aktif toplamı bir önceki 

döneme göre % 12,7 oranında artarak 96,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aktif toplamının 

% 63 oranını oluşturan dönen varlıklar toplamı önceki döneme göre % 15,7 oranında artarak 

60,6 milyar TL’ye yükselmiştir. Dönen varlıkların dağılımında 16,9 milyar TL kısa vadeli 

alacaklar, 19,3 milyar TL inşaat yatırım maliyetleri, 18,2 milyar TL büyük kısmı arsa ve 

arazilerden oluşan stoklar önemli kalemleri oluşturmaktadır.  

2019 yılı sonunda aktiflerin % 37’sini oluşturan ve 35,6 milyar TL gerçekleşen duran 

varlıkların yaklaşık % 94’lük kısmını, konut ve işyeri satışlarıyla, kredi kullanıcılarından olan 

bir yıldan uzun vadeli alacaklar oluşturmaktadır.  

2019 yılında kaynaklar içerisinde öz kaynakların payı % 54,5 oranında 52,4 milyar TL, 

kısa vadeli yabancı kaynakların payı % 22,9 oranında 22 milyar TL, uzun vadeli yabancı 

kaynakların payı da % 22,6 oranında 21,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

İdare yabancı kaynaklarının büyük kısmını, yapımı devam etmekte iken satılan konut, 

işyeri, arsa ve araziler için alınan bedeller ile kamu kurum ve kuruluşları adına yapılan hizmet 

binaları için alınan avanslar oluşturmaktadır. İdare, 2019 yılında ödemelerin finansmanında 

banka kredisi kullanmamıştır. 

Kurumun yabancı kaynaklardan yararlanma oranını gösteren mali kaldıraç oranı 2019 

yılında % 45,5 olarak gerçekleşmiştir. Kurumun 2019 yılında yabancı kaynak toplamı % 8,1 

oranında artarken öz kaynak toplamındaki artış % 16,9 oranında gerçekleşmiş ve mali kaldıraç 

rasyosu gerilemiştir. 
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Kurumun mali yeterlilik rasyosu, kurumun gerektiğinde öz kaynakları ile yabancı 

kaynaklarını ödeme kabiliyetinin yaklaşık % 119,8 olduğunu ve önceki döneme göre 

yükseldiğini göstermektedir.  

Toplam kaynaklar içerisinde öz kaynakların payı, dönem net gelirinin 7,6 milyar TL 

sonuçlanmasıyla % 54,5 oranına yükselmiştir.  

Kurumun likidite oranları, finansman sıkıntısı içinde bulunmadığını, dönen varlıklar 

toplamının kısa vadeli yabancı kaynakların tamamını karşılayabildiğini göstermektedir.  

2019 yılında kurumun dönem net geliri önceki döneme göre % 6,9 oranında artarak 7,6 

milyar TL, özkaynaklardaki artış ise % 16,9 oranında gerçekleştiğinden mali karlılık oranı 

%14,4 oranına gerilemiş, ancak faaliyet gelirinin % 17,6 oranında artması neticesinde faaliyet 

karlılık oranı % 13,4 oranına yükselmiştir.   

Kurum varlıklarının devir hızlarında bir değişiklik olmamış ve önceki dönemle aynı 

oranda gerçekleşmiştir. 

1.6 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar’ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi 

sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar 

denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile Usul ve Esaslar’ın 8’inci maddesinde yer alan diğer 

belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

- Yevmiye defteri 

- Geçici ve kesin mizan 

- Bilanço 

- Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

- Envanter defteri 

- Özkaynak değişim tablosu 

- Nakit akış tablosu 

- Faaliyet sonuçları tablosu / Gelir tablosu 

Tasvibe sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve gelir 

tablosu esas alınmıştır. 
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2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde hazırlanarak 

kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında sunulmasından, bir bütün olarak 

sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli 

yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu mali rapor ve tabloların önemli hata 

veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için 

özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık 

ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; 

faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına 

uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin 

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve 

izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale 

getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu denetlemek, mali rapor 

ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç 

kontrol sistemleri ile faaliyetlerinin kuruluş amaçlarına, kalkınma planı ve uygulama 

programına, stratejik plan ve bütçe hedeflerine, ekonomiklik, verimlilik ve kârlılık ilkelerine 

uygunluğunu değerlendirmek ve hazırladığı raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına sunmakla sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimlerin dayanağı; Anayasa’nın 165’inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun, Kuruluş kanunları, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
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Hükmünde Kararname, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil 

mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi olduğu diğer mevzuattır. 

Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali 

rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir 

olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek,  kamu idaresinin ulusal ekonomiye 

faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dâhilinde, 

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, faaliyetlerinin mevzuata, 

uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; 

mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, idarenin bilanço ve gelir tablosunun 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına esas denetim raporunu üretmek amacıyla 

yürütülmüştür. 

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, 

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 

de değerlendirilmiştir. 

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve 

mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge 

ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kamu yönetimi açısından kurumsal yönetim ilkeleri, kamu sektörünün temel görevleri 

arasındaki farklılıklardan kaynaklı olarak farklı öncelikleri ön plana almaktadır. Mal ve 

hizmetler arasındaki bölüşüm, gelir dağılımı, düzenleyici ve uygulayıcı roller, müşteri 
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kavramının belirsizliği, kâr güdüsünün olmadığı alanlarda sunulan hizmetler bu ilkelerin 

tümüyle tüm kamu yönetimine uygulanmasını zorlaştırmaktadır. 

İdare, konut ihtiyacının karşılanması amacına yönelik olarak kurulmuş bir kamu kurum 

ve kuruluşudur. Kuruluş amacından da anlaşılacağı gibi toplumun bütün kesimlerine hizmet 

etmek amacıyla ve özellikle orta ve alt gelir grubuna sosyal konut üretmek için faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

İdare, mevcut kurumsal yapısıyla söz konusu inşaat projelerinin yönetimini üstlenen bir 

inşaat poje yöneticisidir. İnşaat sektörü için proje yönetimi ise içinde mal sahibi, mühendis, 

mimar, yüklenici, alt yüklenici, malzeme sağlayıcıları gibi pek çok tarafın yanı sıra; ön tasarım, 

tasarım, ihale ve inşaat yapımı gibi pek çok aşamayı barındırmaktadır.  

İdare, faaliyetleri toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren konut yapımı olduğundan, 

karar alma süreçlerinde, yapılacak konutların tipleri ve diğer hususlarda vatandaşlarla yakın bir 

iletişim içindedir. Yapılacak olan konutların kamuoyu tarafından bilinmesi için internet 

sitesinde devamlı şekilde güncel bilgiler içerecek şekilde şeffaf olarak paylaşılmasına özen 

gösterilmektedir. Satışa sunulan konut ve diğer ticari ünitelerle ilgili olarak idare internet 

sitesinde bilgiler güncel olarak takip edilmektedir. Ayrıca, idarenin yapacağı ihalelerle ilgili 

bilgilere yine internet sitesinde tüm paydaşlara açık ve anlaşılır olarak yer verilmektedir. 

Türkiye’de kamu kurumlarının şeffaflık ve eşitlik ile ilgili en önemli araçlarından biri 

vatandaşların bilgi edinme ve dilekçe hakkıdır. Bireyler yaptıkları işlemler ve kurumun 

faaliyetleri hakkında bilgi edinme ve dilekçe hakkı sayesinde bilgi sahibi olabilmektedirler. Bu 

hak, kanun ile düzenlenmiştir. İdarede vatandaşlardan bilgi edinme hakkı ve dilekçe hakkı ile 

ilgili olarak bildirilen hususlarla ilgili Şikayet Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından 

gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. İdareden konut satın alıp borcu devam eden yaklaşık 

265.000 kişi olduğu göz önüne alındığında, vatandaş memnuniyeti açısından talep, şikayet vb 

bildirimlerde, İdare tarafından geri dönüşlerin daha hızlı ve sorunları çözücü mahiyette olması 

önem arzetmektedir. 

Türkiye’de mali şeffaflığın sağlanmasına yönelik olarak da 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda “Mali saydamlık” başlığı altında düzenleme yapılmıştır. 

İdarede mali şeffaflığın sağlanması amacına yönelik olarak görev, yetki ve sorumluluklar her 

birim için açık olarak tanımlanmıştır. İdarede karar organı Başkan olduğu için herhangi bir 

Yönetim Organı bulunmamaktadır. İdare faaliyetlerinde hükümet politikaları, kalkınma 

planları, yıllık programlar ile ilgili olarak politikalar uyumlu belirlenmektedir  

İdarenin faaliyetleriyle ilgili bilgilere kurumun internet sitesinde yer verilmesine 

rağmen, mali tablolarını da içeren yıllık faaliyet raporu internet sitesinde yayımlanmamaktadır. 
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2019 yılı faaliyet döneminde yaklaşık 13 milyar TL tutarında bütçe gideri olan İdarenin mali 

tablolarının da kamuoyuna açıklanması şeffaflık ilkesinin bir gereğidir. 

İdarede karar organı Başkan olduğu için görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmek 

suretiyle yetki devirleriyle faaliyetler sürdürülmektedir. Hesap verebilirlik açısından 

sorumluluk üstlenen kişilerin yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmektedir. İdarede kendi 

personeli olmayan iştirak şirketleri personellerinin çalıştırılması, bu personellerin yaptıkları 

işler bakımından sorumlulukları bağlamında sıkıntılar ortaya çıkarabilmektedir. Dolayısıyla, 

karar alıcıların, aldıkları kararların sonuçları ile ilgili olarak, üstlerine ve kamuoyuna hesap 

verebilir olması gerekmektedir. 

Kamu yönetimi açısından kurumsal yönetimde hesap verebilirliği sağlayan temel 

araçlar, iç kontrol ve denetim sistemi, mali raporlama araçları ve bağımsız bir dış denetimdir. 

İdare her ne kadar 5018 sayılı Kanun kapsamı dışında olsa da kaynakların kullanımı hususunda 

kendi içerisinde bir iç kontrol sistemi barındırmaktadır. İdarenin iç denetim birimi kurulması 

hususunda yasal bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte, İdare faaliyetlerinin öngörülen 

hedefler doğrultusunda yürütülebilmesi, çalışanlar açısından da iç kontrol mekanizmasının 

bulunmasının sağlayacağı katkının, hedeflere ulaşmak açısından olumlu sonuçlar 

doğurabileceği değerlendirilmektedir. 

İdare hesap verilebilirlik ve şeffaflık açısından faaliyetlerin raporlanması yıllık olarak 

yapılmakta, idarenin bütün birimlerinin faaliyetleri ayrıntılı olarak faaliyet raporunda yer 

almaktadır. Ancak faaliyet raporları kamuoyuna açıklanmamaktadır. 

Kamuoyuna hesap verebilirlik yönüyle bakıldığında, İdarenin faaliyetleri üzerinde 

parlamento denetimi ve dolayısıyla kamuoyuna karşı hesap verebilirliği bulunmaktadır.  

İdarenin faaliyet alanı itibariyla, toplumun geniş bir kesimiyle ilişki de olduğu 

görülmektedir. Konut satın alanlar, bu konutların inşaasını yüklenen firmalar ve çalışanları, 

medya, politikacılar İdarenin faaliyetlerini her zaman yakinen takip etmektedir. Bu husus göz 

önüne alındığında, İdarenin yasal düzenlemelere uygun çalışıp çalışmadığı, konut satın alanlara 

karşı sorumluluğu, kendi çalışanlarına karşı sorumluluğu, yüklenicilere karşı olan sorumluluğu, 

topluma karşı olan sorumlulukları önem arzetmektedir 

İdare faaliyetlerini yerine getirirken toplumun bütün kesimlerine kuralları aynı şekilde 

uygulamaktadır. Ancak, İdare toplum kesimlerinin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve 

sosyal imkanlar göz önüne alınarak, farklı toplum kesimleri için mevzuatın elverdiği ölçüde 

koruyucu ve gözetici şeklide çalışmalar yapmaktadır. Alt gelir grubu için özel şartlarda konut 

yapımı, şehit ailerine faizsiz konut kredisi verilmesi, engelli vatandaşlar için özel kotalar 

konulması toplumsal adalet için önemli uygulamalardır. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 28 
 

6. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İç kontrol sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun beşinci 

kısmında düzenlenmiştir. İç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata 

uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 

kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve 

yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından 

oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller 

bütünüdür. 

İdare, 5018 sayılı Kanun’a tabi olmadığından bu Kanun’un öngördüğü iç kontrol ve ön 

mali kontrol sistemi ile iç denetim birimi kurulmamıştır. Bunun yanında stratejik plan, 

performans programı ve faaliyet raporları hazırlama yükümlülüğü de bulunmamaktadır. 

Ancak, Kurumda yerleşik bir iç kontrol mevcuttur. Tüm işlemler Başkan veya yetkisini 

devrettiği makam oluruyla yapılmaktadır. 

Kurum birimlerinde yapılan işlerin iş tanımları, bu işlerin süreçleri veya iş akış şemaları 

bulunmaktadır. Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar unvana 

göre belirlenmektedir. Başkan Kurum içinde istediği kişiye yetki devrini yazılı olarak 

yapabilmektedir. 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan Etik Sözleşmesi, mevcut tüm personelin özlük dosyasında 

imzalı olarak tutulmakta ve göreve yeni başlayan memur ve sözleşmeli personele ise okutularak 

imzalatıldıktan sonra özlük dosyalarına eklenmektedir.  

Kurum misyon ve vizyonu ile tüm birimlerde çalışan personelin görev tanımları yazılı 

olarak belirlenmiş ve personele tebliğ edilerek buna uygun organizasyon yapıları 

oluşturulmuştur. Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar açıkça 

ifade edilmiştir. 

İdare faaliyet sonuçları ve yapılan değerlendirmeler, İdare tarafından hazırlanan yıllık 

faaliyet raporunda gösterilmektedir. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 29 
 

8. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2019 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer 

alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine 

varılmıştır. 

9. BULGU VE ÖNERİLER 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2019 yılı hesap ve işlemleri üzerinde Sayıştay 

tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda tespit edilen ancak denetim görüşünü 

etkilemeyen bulgu ve öneriler aşağıda yer almaktadır. 

BULGU 1: Danışmanlık Hizmet Alımı Suretiyle Temin Edilen Uygulama 

Projesiyle İhalesi Yapılan Yapım İşlerinin, Proje Değişikliği Yapılmadan ve 

Sözleşmelerinde Öngörülen Sürede Tamamlanamaması 

Uygulama projesi ile ihalesi yapılan yapım işlerinde, sözleşmelerin uygulanması 

aşamasında projelerde önemli ölçülerde değişiklik yapılmaktadır. Bu değişiklikler, işin 

sözleşmesinde öngörülen sürede bitirilmesine engel olduğu gibi sözleşmeye etkisi ve bu artış 

ve eksilişe ilişkin bedelin ödenmesi veya kesilmesinde esas alınacak fiyatların belirlenme 

yöntemi nedeniyle de ihale aşamasında öngörülen rekabet koşullarının değiştirilmesi sonucunu 

doğurmaktadır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “Uygulama projesi: belli bir 

yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje” olarak 

tanımlanmıştır. Uygulama projesiyle ihaleye çıkılan işlerde, işin yapılacağı yerin her türlü 

zemin etüdü, inşaatta kullanılacak her türlü malzemenin niteliğini gösteren teknik şartnameler 

ve bu malzemelerin nerede ve ne kadar kullanılacağını gösteren mahal listeleri projeye 

eklenerek ihale dokümanı oluşturulur. Bu suretle, ihale öncesinde yapıya ilişkin en ince 

ayrıntıların dahi netleşmesi sağlanarak, sözleşme süresi sonunda yapının anahtar teslimi 

neticesinde her şeyi ile eksiksiz ve kullanılabilir halde daha önce belirlenen sürede teslim 

alınması beklenir.  

İdare, faaliyet alanında yaptığı işlerin kentsel tasarım projelerini danışmanlık hizmet 

alımı suretiyle işin uzmanı danışmanlardan temin etmektedir. Danışmanlık hizmet alımı 

suretiyle temin edilen kentsel tasarım projelerinin hazırlatılması işi ile ilgili mühendislik ve 

mimarlık tasarım hizmetlerine ait idari ve teknik şartnamede, hizmetin kapsamı “... arsa 
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verileri,  zemin etüt raporu İdare tarafından verilecek olup, ekte verilen birim fiyat cetvelinde 

belirtilmiş olan işlere ait mimari, statik, mekanik tesisat, elektrik tesisat, yangın, plankote, 

altyapı, çevre tanzim, peyzaj ve detayları, proje orjinalleri, perspektif ve panoramik fotoğraflar 

üzerine işlenmiş görsellerinin, mahal listeleri, teknik şartname, metraj, keşifler, pursantaj ve 

CD kopyaları hazırlanması, TOKİ’ye onaylatılması, TOKİ’nin onaylayarak ilgili yerel 

idaresine göndereceği projelerin, (ruhsata esas mimari projeler ve altyapı projeleri) ilgili 

idaresine onaylatılarak TOKİ’ye teslimi” olarak belirlenmiştir. 

Yapım ihalelerine esas oluşturan uygulama projesinin temini için yapılan bu ihalelerle; 

idare tarafından verilen zemin etüd raporu çerçevesinde hazırlanan, statik, dinamik ve deprem 

etkileri göz önüne alınarak, arazi zemin modelinin oluşturulduğu, zemin tabakaları için 

geoteknik tasarım parametrelerinin verildiği, temel tipleri seçimine ilişkin seçeneklerin 

irdelendiği, mühendislik analizleri ve değerlendirmeler ile temel tasarımına ilişkin önerilerin 

sunulduğu geoteknik rapor dahil olmak üzere; kesin proje, mimari, statik betonarme, mekanik-

tesisat ve peyzaj uygulama projeleri, mimari detay projeleri, elektrik projeleri, inşaat altyapı 

projeleri temin edilmektedir. Yine bu ihalelerle; kamu ihale mevzuatında anahtar teslim götürü 

bedel yapım ihaleleri için zorunlu olan, yapılacak metraj çalışmaları sonucu yaklaşık maliyetin 

hesaplanması, poz tanım ve tariflerinin yapılması, analizlerinin hazırlanması, inşaat metrekare 

hesabının yapılması, ödemeye esas pursantajların hazırlanması, birim fiyat teklif cetvellerinin 

hazırlanması, mahal listesi hazırlanması, teknik şartnamelerin hazırlanması hizmetleri de 

alınmaktadır. 

İhale konusu işe ilişkin zemin etüt raporları da idare tarafından başka bir ihale 

kapsamında temin edildiği ve geoteknik rapora esas alındığı için uygulama projeleri için gerekli 

ve zorunlu olan bütün veriler çerçevesinde danışman tarafından hazırlanan bir uygulama projesi 

ve yine bu danışman tarafından hesaplanan yaklaşık maliyet, teknik şartname, birim fiyat tarifi, 

pursantaj ve mahal listeleri esas alınarak yapılan bir ihale sonucu düzenlenen sözleşme ile 

belirlenen sürenin sonunda, yapının anahtar teslimi yani her şeyi ile eksiksiz ve kullanılabilir 

halde teslim alınması beklenir. Zira, ihale konusu işin belirlenen sürede teslim alınması için 

yapılması gereken işlerin tamamı idare tarafından yapılan ihaleler sonucu, yine idare tarafından 

yeterliliği tespit edilen işinde uzman hizmet sunucuları, danışman ve yapı müteahhitlerinden 

alınmıştır.  

Buna rağmen, uygulama projeleri esas alınarak ihale edilen yapım işlerinin % 90’ına 

(yüzde doksan) yakın kısmında sözleşmenin uygulanması aşamasında proje değişikliği 

yapılmıştır. 
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Proje değişiklikleri sözleşme fiyatları esas alınarak değerlendirildiğinde, gerek diğer 

idareler tarafından hazırlanan uygulama projelerinin, gerekse Kurum tarafından hazırlanan 

uygulama projelerinin ya idare/idarelerin gerçek ihtiyaçları dikkate alınmadan hazırlandığı ya 

da danışmanlık ihaleleri ile temin edilen uygulama projelerinin şartnamelerine uygun olarak 

temin edilmediği sonucunu doğurmaktadır. 

Uygulama projeleri ile ihale edilen bu işlerde sözleşmenin uygulanması aşamasında 

yüksek oranda yapılan değişiklikler şüphesiz ihale aşamasında oluşan rekabet ve bu rekabet 

sonucu oluşan fiyatları etkileyecektir.  

Sözleşmesinde olmayıp idarece yapılması istenilen ilave imalatlar ile sözleşmesinde 

olup idarece yapılmasından vazgeçilen imalatlar nedeniyle uygulama projelerini anlamsız ve 

işlevsiz kıldığı gibi, ilave iş artış ve eksilişinin bedelinin ödenmesine/kesilmesine esas alınan 

fiyatlar, rekabet ortamında tespit edilmediğinden, yüklenici ile idareler arasında ihtilafa 

sebebiyet vermekte ve çoğu zamanda raporda yer alan diğer bulgularda belirtildiği gibi Kurum 

aleyhine sonuçlanmaktadır. 

Kurum tarafından 2018 ve 2019 yıllarında avan proje veya uygulama projesi esas 

alınarak ihale edilen ve sözleşme imzalanan işlerin sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda 

görüldüğü üzere, 2018 yılında düzenlenen 124 sözleşmeden sadece 10 sözleşmede (% 8,06), 

2019 yılında ise düzenlenen 169 sözleşmeden sadece 20 sözleşmede (% 11,83) 31.12.2019 

tarihi itibariyle proje ve imalat değişiklikleri yapılmamış, diğer bütün sözleşmelerde proje ve 

imalat değişikliği yapılmıştır. 

 

2018 ve 2019 Yıllarında Sözleşme İmzalanan Yapım İşleri Tablosu 

Yıllar 

Avan projeli 

işler 

Uygulama 

projeli işler 

Toplam 

sözleşme 

sayısı 

(Adet) 

Proje ve imalat 

değişikliği yapılmadan 

biten iş sayısı 

Adet %  Adet %  Adet %  

2018 yılında sözleşmesi imzalanan 

yapım işleri 
9 7,26 115 92,74 124 10 8,06 

2019 yılında sözleşmesi imzalanan 

yapım işleri 
4 2,37 165 97,63 169 20 11,83 

Toplam 13 4,64 280 95,56 293 30 10,24 

 

İhaleye esas projede yapılan bu değişiklikler imalat miktarından artış ve eksilişle birlikte 

işin sözleşmesinde belirlenen süresinde de değişikliğe sebebiyet vermiştir. Aşağıdaki tabloda 

görüldüğü üzere, 2018 yılında 105 işte, 2019 yılında ise 79 işte ilave imalat ve iş artışından 

dolayı süre uzatımı verilmiştir. 
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Süre Uzatım Gerekçeleri Tablosu 

İhale öncesi ve ihale sonrası süre uzatım gerekçeleri 2018 Yılı 2019 Yılı 

Sıra 

No 
İhale öncesi giderilebilecek süre uzatım gerekçeleri 

Proje 

Adedi 
(%) 

Proje 

Adedi 
(%) 

1 Diğer kamu kurumlarından kaynaklı sebepler 6 1,97 16 5,16 

2 Vaziyet planı revizyonu 27 8,85 11 3,55 

3 İmar planı, mülkiyet ve kamulaştırma 5 1,64 22 7,10 

4 İhale sınırı içerisindeki yapıların boşaltılamaması 48 15,74 17 5,48 

5 Diğer (Altyapı bağlantı sorunları vs.) 29 9,51 27 8,71 

  Ara toplam (A) 115 37,70 93 30,00 

 İhale sonrası giderilebilecek süre uzatım gerekçeleri         

1 Güvenlik problemleri 79 25,90 8 2,58 

2 Ruhsat ve proje geç onaylanması 6 1,97 9 2,90 

3 İlave imalat ve iş artışı 105 34,43 79 25,48 

4 7161 sayılı Kanun gereği 0 0,00 121 39,03 

  Ara toplam (B) 190 62,30 217 70,00 

  
Toplam (A+B) 305 100,00 310 100,00 

 

Tabloda görüldüğü üzere, ilave imalat ve iş ile birlikte vaziyet planı revizyonu, imar 

planı, mülkiyet ve kamulaştırma ile ihale sınırları içindeki yapıların boşaltılması gibi ihale 

öncesi danışmanlık hizmet alımı sürecinde giderilmesi gereken iş ve işlemlerle, ruhsat ve 

projelerin geç onaylanması gibi hem ihale öncesi hem de ihale sonrası giderilmesi gereken iş 

ve işlemelerin zamanında tamamlanmaması sonucu sözleşmede öngörülen sürede tamamlanan 

işlerin sayısı çok azdır.  

Uygulama projeleri Kurum tarafından hazırlanan işlerde, zemin yapısındaki 

değişikliklerden dolayı uygulama projelerinin değiştirilmemesi, değişikliğin zorunlu olması 

halinde ise zemin etüd raporunu düzenleyen hizmet sunucusu ve/veya danışmanların hukuki 

sorumluluğunun tespitinin gerekliliği değerlendirilmektedir.  

Rekabet ortamında idarenin belirlediği kriterler esas alınarak uzmanlığı teyid edilen 

kurumsal hizmet sunucuları ve/veya danışmanlar tarafından düzenlenen zemin etüd raporu, 

proje ve teknik şartname gibi ihale dokümanını oluşturan belgelerin sözleşmelerin uygulanması 

aşamasında, yüklenici tarafından belirlenen uzman kişiler tarafından düzenlenen raporlara 

dayanılarak değiştirilmesi ihale öncesi yapılan bütün hazırlıkların güvenirliliğini zedelediği gibi 

kamu kaynağının etkin kullanımını da etkilemektedir. 

Uygulama projesi ile ihalesi yapılan işlerin sözleşmesinde öngörülen süre ve ihale 

dokümanında öngörüldüğü şekilde eksiksiz bir şekilde teslim alınması yapılan ihalenin doğal 

sonucudur. İşin projesinde yapılan değişiklik sonucu işin sözleşmesinde belirtilen süre ve 

bedelle tamamlanmaması ya Kurum tarafından yapılan ihaleler sonucu alınan zemin etüd 
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raporu veya danışmanlık hizmetinin bu işlere ait ihale dokümanlarında öngörülen şartlara 

uygun bir şekilde alınmadığı ya da yapım ihalesi sonucu düzenlenen sözleşmenin sözleşme 

veya kamu ihaleleri sözleşme mevzuatına uygun yürütülmediği sonucunu doğuracaktır. 

Öneri: 

Uygulama projesi ile ihalesi yapılan işlerin sözleşmesinde öngörülen süre ve ihale 

dokümanında öngörüldüğü şartlarda eksiksiz bir şekilde tamamlanabilmesi için;  

- Diğer idareler tarafından hazırlanan uygulama projelerinin, talep eden idarenin 

ihtiyaçları çerçevesinde kamu ihale mevzuatında öngörülen usul ve esaslara uygun olarak 

hazırlanması için ilgili idarelerle görüşülerek kamu ihale mevzuatına uygun olarak hazırlanan 

uygulama projeleriyle ihaleye çıkılması, 

- Kurum tarafından hazırlanan uygulama projelerinden; daha önce hazırlanan ve idarede 

mevcut olan uygulama projelerinin idarenin ihtiyaçları ve teknik ve bilimsel gelişmelere uygun 

olarak gözden geçirilerek revize edilmesi, ihale suretiyle yeni temin edilecek uygulama 

projelerinin ise kamu ihale mevzuatı, ihale dokümanı ve işe ilişkin sözleşme ve eki belgelere 

uygun olarak temininin sağlanması, 

- Uygulama projeleri zemin etüd raporları esas alınarak hazırlandığı için projelerin 

uygulanması aşamasında zemininin, zemin etüd raporlarında öngörülenden farklı çıkması 

durumundan zemin etüt raporunu düzenleyen firma ve/veya kişilerle gerekli çalışmalar 

yapıldıktan sonra proje değişikliklerinin yapılması, 

önerilir. 

BULGU 2: Sözleşme ve Eklerinde Birim Fiyatı Bulunmayan İş Kalemlerinin Birim 

Fiyatının Belirlenmesinde; Analiz ve Birim Fiyatların Tespiti ile İmalat Miktarlarının 

Belirlenmesinde Yapılan Hatalı Uygulamalar 

1 - Ankara Keçiören Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Komutanlığı Etlik 

Kışlası Çok Katlı Askeri Hastane İnşaatı: 

02.05.2016 tarihinde 68.450.000 TL bedelle ihale edilen ve 08.06.2016 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 08.08.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Artan imalatlar grubunda;  

YFA.İ.02 poz nolu antibakteriyel tutamaklı pvc çarpma bandı yapılması, YFA.İ.03 poz 

nolu antibakteriyel düz pvc çarpma bandı yapılması ve YFA.İ.04 poz nolu laminant kaplı pres 

kapı yüzeyine tek taraflı L tipi paslanmaz koruyuculu sedye bandı yapılması imalatlarının 
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analizlerle fiyatlarının belirlenmesinde yardımcı analiz olarak MSB.919/A pozlu laminant 

duvar koruma bandı yapılması analizinden yararlanılmıştır. 

MSB.919/A poz nolu laminant duvar koruma bandı yapılması analizinde kullanılan 

malzemeler pvc çarpma bandı ve sedye bandı imalatlarının yapılmasında, malzemelerin istenen 

boyutlarda kesilmesi, zımparalanması, kenar yerlerinin frezelenerek yapıştırılması ve montaja 

hazır hale getirilene kadar ki süreçte her türlü atölye giderleri ile bütün işçilik ve ustalıkları 

yapıldıktan sonra montaja hazır haldeki malzemelerin fatura bedelidir. Yapılacak analizde 

işçilik ve ustalık bedellerinde sadece montaj bedelinin analize ilave edilmesi gerekirken, 

imalatın yapılmasında kullanılan bütün malzemelerin montaja hazır hale getirilene kadarki 

süreçte geçen bütün işçilik ve ustalık bedellerinin ilave edilmesi sonucu; 

YFA.İ.02 poz nolu antibakteriyel tutamaklı pvc çarpma bandı yapılması imalatının 

analizle birim fiyatı 57,91 TL/metre olarak belirlenmesi gerekirken, 66,63 TL/metre olarak, 

YFA.İ.03 poz nolu antibakteriyel düz pvc çarpma bandı yapılması imalatının analizle 

birim fiyatı 46,12 TL/metre olarak belirlenmesi gerekirken, 54,83 TL/metre olarak,  

YFA.İ.04 poz nolu laminant kaplı pres kapı yüzeyine tak taraflı L tipi paslanmaz 

koruyuculu sedye bandı yapılması imalatının analizle birim fiyatı 143,22 TL/adet olarak 

belirlenmesi gerekirken, 154,16 TL/adet olarak,  

hatalı belirlenmiştir. 

Üç ayrı imalatın yeni birim fiyatlarının hatalı tespit edilmesi sonucu aşağıdaki tabloda 

görüleceği üzere mukayeseli hesapta artan imalatlar çarşaf listesinde 123.330,81 TL fazla 

hesaplandığı tespit edilmiştir.  

 

S.N Poz No Yapılan imalatın adı 
Miktar  

(A) 
Birim 

Hatalı 

fiyat 

TL     

(B) 

Doğru 

fiyat 

TL        

(C) 

Fark 

TL 

D=B-C 

Tutar TL 

E=AxD 

1 YFA.İ.02 
Antibakteriyel tutamaklı pvc 

çarpma bandı yapılması 
5.833,34 metre 66,63 57,91 8,72 50.866,72 

2 YFA.İ.03 
Antibakteriyel düz pvc çarpma 

bandı yapılması 
7.106,32 metre 54,83 46,12 8,71 61.896,05 

3 YFA.İ.04 

Laminant kaplı pres kapı yüzeyine 

tak taraflı L tipi paslanmaz 

koruyuculu sedye bandı yapılması  

966,00 metre 154,16 143,22 10,94 10.568,04 

              Toplam 123.330,81 
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2 - Ankara Mamak Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Mahalleleri 454 Adet Konut 4 

Dükkȃn İnşaatı: 

05.05.2015 tarihinde 45.398.061 TL bedelle ihale edilen ve 23.07.2015 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin 1 nolu mukayeseli hesabında; 

MSB.678/A poz nolu Ø12 mm çapında düz ve nervürlü demirle epoksi ile filiz ekimi 

imalatının birim fiyatının tespitinde kullanılan 236.301 poz nolu karotla betonarmede delik 

açma ve kapama imalatının fiyatı karsız fiyat olarak alınıp işçilik eklendikten sonra, toplama 

%25 müteahhit kȃrı ilave edilerek analiz fiyatı 10,75 TL/adet olarak hesaplanması gerekirken, 

% 25 kârlı 236.301 poz nolu birim fiyata işçilikler eklendikten sonra toplamına yeniden % 25 

müteahhit kȃrı ilave edilmesiyle 11,72 TL/adet olarak hatalı hesaplanmıştır. 

Bina inşaatı azalan grubunda; 

YFA.İN.02 poz nolu beton parke, çim taşı bordür vb malzemelerin nakliye bedeli 

hesaplanmış, ancak nakliyesi hesaplanan bu imalatın yapım bedelleri hesaplanmamıştır. 

Yol imalatı azalan grubunda; 

Y.26.017/046 poz nolu normal çimentolu çim taşı döşenmesi 1.455 m2 ve Y.26.017/033 

poz nolu 10 cm normal çimentolu beton parke taşı döşenmesi 1.669,34 m2 imalatların nakliye 

bedeli hesaplanmamıştır. 

Sonuç olarak, yükleniciden kesilmesi gereken tutardan daha az bir tutarda kesinti 

yapılmıştır. 

3 - Kuzey Ankara Kent Girişi 4. Bölge 1. Etap 275 Adet Konut İnşaatı: 

07.06.2016 tarihinde 49.740.000 TL bedelle ihale edilen ve 20.09.2016 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 06.02.2019 tarihinde imzalanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Artan inşaat grubu çarşaf listesinde; 

YFA.01 poz nolu 2 cm kalınlığında renkli mermer kapı eşiği yapılması imalatının 

analizle yeni birim fiyatının belirlenmesinde, MSB.669/A poz nolu renkli mermer kapı eşiği 

yapılması birim fiyatı yardımcı analiz olarak kullanılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından her yıl yayımlanan birim fiyatlar ile malzeme rayiç fiyatları listesinde her tür 

mermerin 2 cm kalınlıktaki fiyatları belirlenmektedir. İmalatlar yapılırken 2 cm kalınlığından 

daha fazla kalınlıkta mermer malzemesi kullanılması halinde, malzeme miktarı kalınlık ve 

boyut artış katsayısı ile artırılmaktadır. Yapılan imalat 2 cm kalınlığında olduğundan kalınlık 

ve boyut artış katsayısının kullanılmasına gerek yoktur. 

YFA.01 poz nolu 2 cm kalınlığında renkli mermer kapı eşiği yapılması imalatı 2 cm 

kalınlıkta mermer malzeme ile yapıldığı için analizle yer alan mermer miktarının 0,22 m2 boyut 
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ve kalınlık artış katsayısı artırılmadan 2 cm kalınlığında mermer malzemesine giden 01.005 

rayiçli mermer kaplama ustası ve 01.501 rayiçli düz işçi birim fiyatlarının dikkate alınarak 

analiz fiyatın 82,86 TL/m2 olarak belirlenmesi gerekirken, 3 cm kalınlığında mermer malzemesi 

ile bu malzemeye giden birim ustalık ve işçiliklerin alınarak analizle birim fiyatının 113,08 

TL/m2 olarak hatalı belirlenmesi, 

YFA.03 poz nolu galvanizli saç ile yağmur iniş borusu yapılması imalatının analizle 

yeni birim fiyatının belirlenmesinde, yardımcı analiz olarak kullanılan MSB.851/1 poz nolu 

birim fiyatın analizinde yer alan Y.25.002/02 poz nolu demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat 

sentetik boya yapılması birim fiyatı 2016 yılı % 25 karsız fiyatı 14,41 TL/m2 alınarak bulunan 

tutara sözleşme gereği % 15 kar ilave edilmesi ile analiz fiyatın 48,55 TL/m2 olarak 

belirlenmesi gerekirken, 2016 yılı % 25 karlı fiyat olan 18,03 TL/m2 alınarak bulunan tutara 

sözleme gereği % 15 kar ilavesiyle 52,69 TL/m2 olarak analiz fiyatın hatalı belirlenmesi, 

Sonucu bu imalat kalemleri için yükleniciye daha fazla bir tutar ödenmiştir. 

4- Ankara Kuzey Kent Girişi 630 Adet Konut, Ünite Merkezi, Kreş İkmal İnşaatı: 

13.10.2014 tarihinde 94.950.000 TL bedelle ihale edilen ve 06.01.2015 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 23.01.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Azalan inşaat grubu çarşaf listesinde; 

YFA.İ.14 poz nolu 40x40 cm ebatlarında parlak yüzeyli her renk ve desende sırsız 

porselen granit, seramik karolar ile fugalı döşeme kaplaması yapılması imalatının analizle birim 

fiyatının belirlenmesinde, işin sözleşmesi 2014 yılında imzalandığından, analizdeki 3 adet 

işçilik malzemesinin 2014 yılı rayiçlerinde fiyatı bulunduğundan 2014 yılı rayiç fiyatlarından, 

2014 yılı rayiçlerinde fiyatı bulunmayan 3 adet malzemenin 2013 yılı rayiçlerinde fiyatı 

bulunduğundan, bu malzemelerin fiyatlarının 2013-2014 yılı 1,093 karne katsayısı ile 2014 

yılına dönüştürülerek analiz fiyatının 38,24 TL/m2 olarak belirlenmesi gerekirken, imalatın 

2013 yılı birim fiyatı 2013-2014 yılı 1,093 karne katsayısı ile çarpılarak 2014 yılı birim fiyatının 

tespit edilmesi sonucu YFA.İ.14 poz nolu yeni birim fiyatın hatalı olarak 38,14 TL/m2 

belirlenmiştir. 

Artan çevre düzenlemesi ve peyzaj grubu çarşaf listesinde; 

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Kazılardan veya Devlete Ait 

Yıkmalardan Çıkarılan Malzemelerle ilgili 33’üncü maddesinde “(1) İşin sözleşmesinde veya 

eklerinde gösterilenler dışında kazılardan veya Devlete ait yapıların yıkılmasından çıkacak 

malzemenin işte kullanılmasını yapı denetim görevlisi uygun görürse, yüklenici bu gibi 

malzemeyi kullanmak zorundadır…” düzenlemesine göre, iş artışı kapsamında yapılan 
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kazılarda çıkan malzemelerin yapı denetim görevlisinin uygun görmesi halinde kullanılması 

gerekmektedir. Yeni birim fiyatların tespitinde öncelikli olarak kazıdan çıkan yumuşak-sert 

toprak, yumuşak-sert küskü ile yumuşak kaya malzemelere sadece işçilik bedeli ödenerek dolgu 

veya diğer imalatlarda kullanılması gerekmektedir. 

İşin yazışma dosyasında kazıdan çıkan malzemelerin imalatların yapıldığı tarihlerde 

kullanılmasının uygun nitelikte olmadığını belgeleyen bir rapor bulunmadığı ve 15.001/1A poz 

nolu makineli serbest kazıda yumuşak ve sert toprak kazılması imalatı 19.775,79 m3, 15.006/1A 

poz nolu makineli serbest kazıda yumuşak ve sert küskü kazılması imalatı 14.831,84 m3 ve 

15.010/2A poz nolu makineli serbest kazıda yumuşak kaya kazılması imalatı 14.831,84 m3 ile 

toplam 49.439,47 m3 kazı yapıldığından, Y.17.136 poz nolu 104,25 m3 ocak taşı ile blokaj 

yapılması imalatında, kazıdan çıkan malzeme ile blokaj imalatı yapılamayacağına ait bir rapor 

bulunmadığından, sadece işçilik bedeli ödenerek Y.17.136 poz nolu birim fiyatın belirlenmesi 

gerekirken, kazıdan çıkan malzemeler hiç kullanılmamış gibi değerlendirilerek hatalı bir 

uygulama yapılmıştır. 

YFA.İ.71 poz nolu Ø100 mm pvc boru ile barbakan yapılması imalatının analizle yeni 

birim fiyatının belirlenmesinde, yardımcı analiz olarak, 24.061 poz nolu Ø100 mm çapında bir 

ucu muflu sert pvc malzemeden yağmur borusu imalatının birim fiyat analizinde yer alan 

malzeme ve işçilik birim miktarlarından yararlanılmıştır.  

Taş veya betondan yapılan istinat duvarı veya ihata duvarı arkasındaki biriken suları 

dışarı akmasını sağlayan barbakan imalatında sadece pvc boru malzemesi kullanıldığı, yağmur 

borusu imalatında kullanılan lama demiri ve demir kelepçe malzemeleri barbakan imalatında 

kullanılmadığından, yardımcı analiz içinde barbakan imalatında kullanılmayan lama demiri ve 

kelepçe imalatlarına isabet eden işçilik ve ustalık birim miktarlarının düşülmesi gerekirken, 

duvara yapılan barbakan imalatının yeni birim fiyat analizinde lama demiri ve kelepçe 

malzemelerine isabet eden işçilik ve ustalık birim miktarlarının düşülmemesi nedeniyle yeni 

analiz birim fiyatı hatalı olarak belirlenmiştir. 

14.1714/1 poz nolu kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması 

azalan imalat miktarı 10.869,70 m3, artan imalat miktarı 35.383,42 m3 olduğu, kazı pozları 

içinde dolgu imalatları da bulunduğundan bu imalatlara ayrı bir pozdan dolgu bedellerinin 

hesaplanmaması gerekmektedir. Bu nedenle (35.383,42-10.869,70)=24.513,72x7,62= 

186.797,55 TL bedelin işin kesin hesabından kesilmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak, azalan imalatlarda yeni birim fiyatın hatalı belirlenmesi ve artan 

imalatlarda yapılan hatalı uygulamalar nedeniyle yükleniciye ödenmesi gereken tutardan daha 

fazla bir tutar ödenmiştir. 
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5 - Kuzey Ankara Kent Girişi 1. Bölge 474 Adet Konut ve Anaokulu İkmal İnşaatı: 

12.10.2015 tarihinde 104.000.000 TL bedelle ihale edilen ve 24.03.2016 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 30.09.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Azalan inşaat grubu çarşaf listesinde; 

Y.18.001/C11 poz nolu 19x19x8,5 mm yatay delikli tuğla duvar imalatı 1.382,52 m2, 

Y.18.001/C14 poz nolu 19x19x13,5 mm yatay delikli tuğla duvar imalatı 224,87 m2, 

Y.18.001/R03 poz nolu 250 mm yüksekliğinde (250x200x400 mm) boyutlarında asmolen 

dolgu tuğlası ile asmolen döşeme yapılması imalatı 1.551,29 m2, Y.18.110/20C06 poz nolu 19 

cm kalınlığında bimsbeton duvar yapılması imalatı 150,23 m2, Y.18.110/20C07 poz nolu 25 

cm kalınlığında bimsbeton duvar yapılması imalatı 984,19 m2 ve Y.18.201/A02 poz nolu 

kiremit çatı örtüsü yapılması imalatı 522,78 m2 olan imalatların içindeki tuğla, kum, asmolen 

dolgu tuğlası, bimsbeton duvar elemanları, kiremit malzemelerin nakliye bedellerinin 

hesaplanmaması, 

Y.25.003/14 poz nolu yeni sıva yüzeylere macun ile astar uygulanarak iki katlı su bazlı 

mat boya yapılması imalatı 1.056,02 m2, Y.25.003/19 poz nolu saten alçılı yüzlere astar 

uygulanarak iki kat su bazlı ipek mat boya yapılması imalatı 3.609,29 m2, Y.25.003/22 poz nolu 

saten alçılı yüzlere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarı mat boya yapılması imalatı 1.996,93 

m2 ve Y.25.004/03 poz nolu brüt beton yüzlere akrilik esaslı su bazlı boya yapılması imalatı 

163,44 m2 ile toplam boya imalatı alanlarının 6.825,68 m2 olmasına rağmen,  

Y.27.501/02 poz nolu 250/350 dozlu çimentolu kaba ve ince dış sıva yapılması imalatı 

5.472,24 m2, 27.525/1A poz nolu beton tuğla, duvarlara perlitli sıva ve saten alçı kaplama 

yapılması imalatı 1.777,72 m2, 27.528/2 poz nolu saten alçı yapılması imalatı 4.183,132 m2 ve 

27.531/Mk poz nolu iç sıva yapılması imalatı 55,98 m2 olması ile toplam sıva imalatlarının 

11.489,072 m2 olduğu ve toplam sıva alanları ile bu alanlar üzerine yapılan toplam boya 

alanlarının birbirini tutmaması, 

Y.23.010 poz nolu nervürlü demir hasır donatı, 23.014 poz nolu Ø8-12 mm ince 

nervürlü demir donatı ve Y.23.015 poz nolu Ø12-28 mm kalın nervürlü demir donatı olmak 

üzere toplam demir donatı imalatlarının zayiatlı miktarı 156,962 ton iken nakliye hesabında 

148,340 ton olarak eksik hesaplanması, 

Sonucu, azalan inşaat grubu çarşaf listesinde yükleniciden kesilmesi gereken tutardan 

daha az bir tutar kesilmiştir. 
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6- Artvin Borçka 50 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı: 

24.02.2016 tarihinde 15.980.000 TL bedelle ihale edilen ve 14.04.2016 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 05.02.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Azalan inşaat grubu çarşaf listesi imalatları grubunda, YFA.İ.A.1 poz nolu 0,50 mm 

renkli metal kenetli saç çatı kaplaması yapılması imalatının analizle yeni birim fiyatı 119,35 

TL/m2 olarak hesaplanmasına rağmen, 62,08 TL/m2 olarak hatalı alınması sonucu bu imalat 

kalemi için azalan inşaat gurubunda yükleniciden eksik tutar kesilmiştir. 

7- Bitlis Merkez Rahva Genel Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı: 

27.01.2011 tarihinde 5.300.000 TL bedelle ihale edilen ve 01.04.2011 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 19.02.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

İş kapsamında yapılan faturalı imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı Oda Muamelat Yönetmeliği’nin faturaların rayice uygunluğunun onayı 

başlıklı 38’inci maddesinde belirtilen faturaların rayice uygunluğunun onayında, faturaya konu 

mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmesi gerekmekte iken, 7 adet 

faturalı imalatın fiyatlarının 1 adet işletmeden alınması ile yeterince fiyat araştırması 

yapılmadığı,  

YFA.P.07 poz nolu klinker tuğla yol kaplaması yapılması imalatının analizle yeni birim 

fiyatının belirlenmesinde, yardımcı analiz olarak 17.155/MK poz nolu 8 cm yüksekliğinde 

normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılmasının analiz 

miktarlarından yararlanıldığı, analizde 04.021/C3 rayiç poz nolu 210x105x65 mm ebatlarındaki 

taban tuğlası miktarının m2’de tuğlalar arasındaki derz boşluklarının dikkate alınarak 42 adet 

olarak alınması gerekirken, 45 adet olarak alınması ile analiz birim miktarının fazla alınması 

sonucu birim fiyatın hatalı belirlenmesi, 

Azalan atık su imalatları grubunda;  

NAK.01a poz nolu kazı fazlası yumuşak ve sert toprak nakli miktarı 4.354,30 m3 iken 

560,09 m3 olarak hatalı alınması, NAK.01b poz nolu kazı fazlası yumuşak ve sert küskü nakli 

miktarı 24.674,38 m3 iken 3.173,84 m3 olarak hatalı alınması, 

Azalan içme suyu imalatları grubunda;  

NAK.01a poz nolu kazı fazlası yumuşak ve sert toprak nakli miktarı 497,17 m3 iken 

149,13 m3 olarak alınması, NAK.01b poz nolu kazı fazlası yumuşak ve sert küskü nakli miktarı 

2.817,32 m3 iken 845,09 m3 olarak hatalı alınması, 
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Azalan yapısal peyzaj imalatları grubunda; 

YFA.P.08 poz nolu kayrak taşı döşeme kaplaması imalatında kullanılan taş için nakliye 

bedelinin hesaplanmaması, 

Sonucu, azalan atık su, içme suyu ve yapısal peyzaj imalatları gruplarında yükleniciden 

eksik tutar kesilmiştir. 

8- Bitlis Tatvan 400 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı: 

17.05.2011 tarihinde 47.910.000 TL bedelle ihale edilen ve 07.07.2011 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 28.01.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

İş kapsamında yapılan faturalı imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı Oda Muamelat Yönetmeliği’nin faturaların rayice uygunluğunun onayı 

başlıklı 38’inci maddesinde faturaların rayice uygunluğunun onayında, faturaya konu mal veya 

hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmesi gerekmekte iken, 7 adet faturalı 

imalatın fiyatlarının 1 adet işletmeden alınması,  

Artan imalatlar grubunda; 

YFA.İ.03 poz nolu röntgen odası duvarlarına 2 mm kalınlıkta levhalarla tecrit yapılması 

imalatının analizle yeni birim fiyatının belirlenmesinde, yardımcı analiz olarak MSB.565/A poz 

nolu olan röntgen odalarına 4 mm kalınlıkta levhalarla tecrit yapılması imalatının analiz 

miktarından yararlanıldığı, 

Kullanılan yardımcı analizde, MSB.625/A poz nolu imalatın birim miktarlarında 04.264 

poz nolu rayiçte 4 mm kalınlığındaki kurşun levha ağırlığı 46,056 kg iken, YFA.İ.03 poz nolu 

imalatta 2 mm kalınlığında kurşun kaplama malzeme kullanıldığından malzeme miktarı 23,028 

kg’a düştüğü için kurşun malzemeye giden ustalık ve işçilik birim miktarlarının da düşürülmesi 

gerekirken, 4 mm kalınlıktaki kurşun malzeme kullanılmış gibi  ustalık ve işçilik rayiç birim 

miktarlarının düşülmemesi nedeniyle yeni fiyatın hatalı belirlenmesi, 

YFA.İ.04 poz nolu kutu profilden kiriş altı kontrüksiyon yapılması imalatının analizle 

yeni birim fiyatının belirlenmesinde, yardımcı analiz olarak 21.220/1 poz nolu çatı örtüsü altına 

10 mm kalınlıkta çimento esaslı levhalarla kaplama yapılması imalatının analiz miktarından 

yararlanıldığı, 

Kullanılan yardımcı analizde, 04.743/01E rayiç poz nolu 16 mm çimentolu yonga levha 

ile 04.743/1H rayiç poz nolu 12,5 mm yangına dayanıklı alçı duvar levhası birim miktarlarının 

1,05 m2 olarak alınması gerekirken, hatalı olarak 2,10 m2 alınması, yardımcı analizde 10 mm 

kalınlıktaki çimento esaslı yonga levhaların 01.507 rayiç poz nolu 1.sınıf usta ile 01.501 rayiç 

poz nolu düz işçi birim miktarları 0,45 saat olduğundan analizde kullanılan 16 mm ve 12,5 mm 
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kalınlıktaki levhaların ortalama ustalık ve işçilik miktarlarının (16+12,5)/2=14,25 mm 

kalınlığında dikkate alındığında birim miktarın 14,25x0,45/10=0,64 saat olarak hesaplanarak 

dikkate alınması gerekirken, 1,80 saat olarak alınması sonunda yeni fiyatın hatalı olarak 

belirlenmesi, 

V.1610 poz nolu mermerden 35x30x30 cm ölçüsünde kenarları pahlı, prizmatik şekilli, 

demir kenetli abdest alma oturak taşı yapılması ve yerine konması imalatının birim fiyatının 

belirlenmesinde; imalatın analizinin içindeki malzeme birim miktarları ve işçilik birim saat 

miktarlarının 2011 sözleşme yılı malzeme ve işçilik rayiç fiyatlarına göre hesaplanarak birim 

fiyatının 229,74 TL/adet olarak hesaplanması gerekirken, bu imalatın 2015 yılı birim fiyatının, 

2011-2015 yılı arası karne katsayısı ile 2011 sözleşme yılına dönüşüm yapılarak 288,01 TL/adet 

olarak hatalı hesaplanması, 

Sonucu, sözleşme ve eki belgeler uyarınca yükleniciye ödenmesi gereken tutardan daha 

fazla bir tutar ödenmiştir. 

9 - Çankırı Merkez İnanç Köyü 571 Adet Konut ve Ticaret Merkezi İnşaatı: 

23.06.2016 tarihinde 56.467.000 TL bedelle ihale edilen ve 04.08.2016 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 27.03.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Azalan inşaat grubu çarşaf listesinde; 

YFA.İ.04 poz nolu 1 kat boyanması ve son kat cila yapılması imalatının analizle yeni 

birim fiyatının tespitinde, Y.25.001/01 poz nolu ahşap yüzeylere 1 kat sentetik boya yapılması 

ile 3720/A poz nolu boyalı ahşap yüzeylere 1 kat poliüretan cila çekilmesi imalatları yardımcı 

analiz kullanılarak imalatın analizle yeni birim fiyatı 25,47 TL/m2 olarak hesaplanması 

gerekirken, 3720/A poz nolu yardımcı analizde yer alan malzeme miktarlarının hatalı alınması 

sonucunda 23,97 TL/m2 olarak hatalı hesaplanması sonucu, 10 cm kalınlıkta duvarda boyalı 

kapı kasası miktarı 4.130,65 m2, 15 cm kalınlıkta duvarda boyalı kapı kasası miktarı 109,83 m2 

ve 20 cm kalınlıkta duvarda boyalı kapı kasası miktarı 5.309,85 m2 olmak üzere toplam 

9.550,33 m2 imalatta 9.550,33x(25,47-23,97)=14.325,50 TL eksik hesaplanması, 

Azalan altyapı grubu çarşaf listesinde; 

Y.23.014 poz nolu Ø8-12 mm çapında ince nervürlü demir donatı miktarı 37,88 ton ve 

Y.23.015 poz nolu Ø14-28 mm çapında nervürlü demir donatı miktarı 79,21 ton demir 

imalatlarına zayiatları, boşaltma ve istifinin de katılarak toplam nakliye miktarı 124,529 ton 

olarak hesaplanması gerekirken 117,26 ton olarak hatalı hesaplanması,  

Bu imalatın NFA-02 poz nolu demir nakli imalatının analizle nakliye fiyatı 61,09 TL/ton 

olarak hesaplanması gerekirken 16,80 TL/ton olarak hatalı hesaplanması, 
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15.140/İB-4 poz nolu granülometrik kum çakıl ile sıkıştırılarak hendek dolgusu 

yapılması imalatı 4.995,70 m3 olduğu, 15.140/İB-8 poz nolu 32 mm kırmataşın makine ile 

serme sulama yapılması imalatı 143,84 m3 olduğu dikkate alındığında, 4.995,70+143,84= 

5.139,54 m3 kum çakıl dolgu malzemesine nakliye bedelinin hesabında, NFA-01 poz nolu kum-

çakıl nakli imalatının analizle birim fiyatı 9,94 TL/m3 olarak hesaplanması gerekirken 3,47 

TL/m3 olarak hesaplanması sonucu nakliye bedelinin de hatalı hesaplanması, 

Y.15.001/001/2B poz nolu serbest kazıda makine ile her derinlik ve genişlikte yumuşak 

ve sert toprak kazı yapılması 31.527,83 m3 olduğu, kazı alanına 14.1714 poz nolu kazı 

malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması 13.913,24 m3 doldurulduğunda, 

kazıdan çıkan dolgu fazlası malzeme miktarı 31.527,83-13.913,24= 17.614,59 m3 yumuşak ve 

sert toprak kazı malzemesinin yoğunluğunun 1,70 ton/m3 olarak alınarak döküm sahasına 

nakliye bedelinin hesaplanmaması,  

Sonucu, azalan inşaat grubu ve alt yapı grubu çarşaf listelerinde yükleniciden kesilmesi 

gereken tutardan daha az bir tutar kesilmiştir. 

10 - Diyarbakır Yeni Oto Sanayii 824 Adet Dükkân, Yönetim Binası, 5 Adet 

Lokanta, Banka, PTT, Çarşı ve Fırın İnşaatları:  

16.01.2018 tarihinde 188.220.000 TL bedelle ihale edilen ve 13.04.2018 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 19.07.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Azalan bina kazısı imalatları çarşaf listesinde; 

Y.15.018/2B poz nolu makineli patlayıcı madde kullanarak her derinlik ve genişlikte 

çok sert kaya kazı imalatı 23.929,725 m3, Y.15.018/5B poz nolu makineli patlayıcı madde 

kullanmadan her derinlik ve genişlikte çok sert kaya kazı imalatı 167.508,076 m3 ile toplam 

çok sert kaya kazı imalatı 191.437,801 m3 olmasına rağmen, YFA.NAK.11 poz nolu çok sert 

kaya nakli miktarının 180.111,675 m3 alınması ile 191.437,801-180.111,675=11.326,126 m3 

kazıdan çıkan çok sert kaya kazı malzemesinin nakliye bedelinin eksik hesaplanması, 

Y.15.014/4A poz nolu makineli patlayıcı madde kullanarak her derinlik ve genişlikte 

sert kaya kazı imalatı 35.894,588 m3, Y.15.014/2B poz nolu makineli patlayıcı madde 

kullanarak her derinlik ve genişlikte sert kaya kazı imalatı 11.964,863 m3 ile toplam sert kaya 

kazı imalatı 35.894,588+11.964,863=47.859,451 m3 olmasına rağmen YFA.NAK.10 poz nolu 

çok sert kaya kazı naklinin miktarının 45.027,919 m3 alınması ile 47.859.451-45.027,919= 

2.831,532 m3 kazıdan çıkan sert kaya kazı malzemesinin nakliye bedelinin eksik hesaplanması, 

Y.15.006/2B poz nolu makineli her derinlik ve genişlikte yumuşak ve sert küskü kazı 

imalatı 156.920,499 m3 olmasına rağmen, nakliye hesaplarında YFA.NAK.08 poz nolu 
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yumuşak küskü kazı nakli miktarı 98.424,358 m3 ve YFA.NAK.09 poz nolu sert küskü kazı 

nakli miktarı 49.212,179 m3 ile toplam küskü nakli miktarının 98.424,358+49.212,179= 

147.636,537 m3 olarak alınması ile 156.920,499-147.636,537=9.283,962 m3 kazıdan çıkan 

yumuşak ve sert küskü kazı malzemesinin nakliye bedelinin eksik hesaplanması, 

Y.15.001/1A poz nolu makineli serbest kazıda yumuşak ve sert toprak kazı imalatı 

26.153,416 m3 ve Y.15.001/2B poz nolu makineli derin kazıda yumuşak ve sert toprak kazı 

imalatı 78.460,250 m3 ile toplam yumuşak ve sert toprak kazı miktarı 26.153,416+78.460,250= 

104.613,666 m3 olmasına rağmen, YFA.NAK.06 poz nolu yumuşak toprak kazı nakli 

miktarının 49.212,179 m3 ve YFA.NAK.07 poz nolu sert toprak kazı nakli miktarının 

49.212,179 m3 alınması ile 104.613,666-(2x49.212,179)=6.189,308 m3 kazıdan çıkan yumuşak 

ve sert toprak malzemesinin nakliye bedelinin eksik hesaplanması, 

Sonucu, azalan bu imalat kalemleri için yükleniciden kesilmesi gereken tutardan daha 

az bir tutar kesilmiştir. 

11 - Erzurum Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası İnşaatı: 

05.01.2015 tarihinde 3.990.000 TL bedelle ihale edilen ve 19.02.2015 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 06.01.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

İş kapsamında yapılan faturalı imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı Oda Muamelat Yönetmeliği’nin faturaların rayice uygunluğunun onayı 

başlıklı 38’inci maddesinde faturaların rayice uygunluğunun onayında, faturaya konu mal veya 

hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmesi gerekmekte iken, 7 adet faturalı 

imalatın fiyatlarının 1 adet işletmeden alındığı,  

Azalan bina kazı, dolgu, istinat duvarları ve kaplamaların imalatları çarşaf listesinde;  

Y.15.001/2B poz nolu makineli her derinlik ve genişlikte sert toprak kazılması imalatı 

6.322,931 m3 olduğu, YFA.NAK.05 poz nolu sert toprak kazı nakli miktarının 2.078,751 m3 

alınması ile 6.322,931-2.078,751=4.244,180 m3 sert toprak kazı malzemesinin nakliye 

bedelinin eksik hesaplanması, 

Sonucu, azalan bu imalat kalemleri için yükleniciden kesilmesi gereken tutardan daha 

az bir tutar kesilmiştir. 

12 - Gaziantep Islahiye Fevzipaşa Mahallesi 2. Etap 198 Adet Konut İnşaatı:  

24.11.2015 tarihinde 18.590.000 TL bedelle ihale edilen ve 24.12.2015 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 21.10.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Azalan inşaat grubu çarşaf listesinde, Y.15.001/2B poz nolu makineli her derinlik ve 

genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması imalatı 4.521,76 m3 olduğu, YFA.ALT-02 poz nolu 
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yumuşak ve sert toprak kazı malzemesi nakli miktarının 777,67 m3 olduğu, 4.521,76-

777,67=3.744,09 m3 yumuşak ve sert toprak kazı malzemesinin nakliye bedelinin eksik 

hesaplanması sonucu, azalan bu imalat kalemleri için yükleniciden kesilmesi gereken tutardan 

daha az bir tutar kesilmiştir. 

13 - Gaziantep Şahinbey Kahvelipınar Mahallesi 725 Adet Konut İnşaatı:  

10.04.2014 tarihinde 57.490.000 TL bedelle ihale edilen ve 02.10.2014 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 29.07.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Azalan inşaat grubu çarşaf listesinde, Y.15.001/2B poz nolu makineli yumuşak ve sert 

toprak kazı imalatı 28.677,73 m3, Y.15.006/2B poz nolu makineli yumuşak ve sert küskülük 

kazı imalatı 39.431,91 m3 ve Y.15.010/4B poz nolu makineli yumuşak kaya kazı imalatı 

3.584,72 m3 olmak üzere toplam kazı imalatı 71.693,96 m3 olduğu halde, kazıdan çıkan dolgu 

fazlası yumuşak toprak, sert toprak, yumuşak küskü, sert küskü ve yumuşak kaya 

malzemelerinin nakliye bedelinin hesaplanmaması sonucu, azalan bu imalat kalemleri için 

yükleniciden kesilmesi gereken tutardan daha az bir tutar kesilmiştir. 

14 - Hatay 25.000 Kişilik Stadyum İnşaatı:  

14.11.2013 tarihinde 118.747.000 TL bedelle ihale edilen ve 27.08.2014 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 28.06.2019 tarihinde onaylanan 2 nolu mukayeseli hesabında; 

Azalan üst yapı imalatları çarşaf listesinde, 15.140/7 poz nolu kum ile drenaj yapılması, 

kum çakıl serilmesi, sıkıştırılması, drenaj işleri ve cüruf dolgu imalatı 2.508,77 m3, 15.140/İB-

8 poz nolu tuvenan kum çakılın elle sıkıştırılması, boru tabanı yatağı, temel dolgusu yapılması 

imalatı 1.679,47 m3 ve MSB.305 poz nolu granülometrik çakıl serilmesi imalatı 313,60 m3 

olmak üzere toplam 4.501,84 m3 malzemenin nakliye bedelinin hesaplanmaması sonucu, azalan 

bu imalat kalemleri için yükleniciden kesilmesi gereken tutardan daha az bir tutar kesilmiştir. 

15 - İstanbul Başakşehir Kayabaşı 18. Bölge 2.Etap 464 Adet Konut İnşaatı:  

15.01.2014 tarihinde 43.956.000 TL bedelle ihale edilen ve 03.03.2014 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 05.04.2019 tarihinde onaylanan 2 nolu mukayeseli hesabında; 

Artan altyapı grubu çarşaf listesinde, KGM/15.001/A poz nolu makineli serbest kazıda 

yumuşak ve sert toprak kazı yapılması imalatı 8.453,04 m3 olduğu, KGM/2205 poz nolu her 

cins toprağın sıkıştırılması imalatı 8.453,04 m3 alınması ile kazıdan çıkan bütün malzemenin 

sıkıştırılarak dolguda kullanılmasına rağmen, 5.508,65 m3 yumuşak ve sert toprak kazı 

malzemesi için YFA.N.02 poz nolu kazı nakli birim fiyatı 7,86 TL/m3 esas alınarak ödeme 
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yapılması sonucu, yükleniciye 5.508,65 m3x7,86TL/m3=43.297,99 TL tutarında fazla bir tutar 

ödenmiştir.  

16 - İzmir Yeni Göztepe Stadyumu İnşaatı:  

14.06.2017 tarihinde 218.900.000 TL bedelle ihale edilen ve 17.08.2017 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 29.03.2019 tarihinde onaylanan 2 nolu mukayeseli hesabında; 

Stadyum çatısında Y.23.081 poz nolu profil demirden çatı makası yapılması ve yerine 

konulması birim fiyatı ile bedeli ödenen imalata ayrıca, 25.014/MK poz nolu demir imalatın 

kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesinin analizle yeni birim fiyatı esas alınarak ödeme 

yapılmıştır.  

25.014/MK poz nolu demir imalatın kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesinin 

analizle yeni birim fiyatın belirlenmesinde, 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim 

fiyatları listesinden fiyatı çıkarılan ancak 2013 yılı birim fiyat listesinde fiyatı bulunan bu 

imalatın birim miktarları esas alınarak, 2017 sözleşme yılı rayiçlerine göre Y.D.AN_002 

(25.014/MK-AN) poz nolu olarak demir imalatın kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesi 

analiz yeni birim fiyatı 1.620,47 TL/ton olarak belirlenmiş, kumlama yapılacak demir çatı 

makası imalatının toplam miktarı 4.630,7068 ton dikkate alınarak kumlama bedeli 

4.630,7068x1.620,47=7.503.921,45 TL olarak hesaplanmıştır. 

İşin projeler eki özel birim fiyat tariflerinde; 

STD-ÇATI-04 poz nolu ana çelik çatı ve E blok üstü çelik çatı üzeri ahşap deck yürüme 

yolu yapılması (kutu profil yükseltilmiş karkas, su yalıtımı ve deck döşeme dahil) imalatının 

tanımında “Çelik konstrüksiyon kumlamalı imalat olacak, epoksi boya ile boyanacaktır.”, 

STD-KORKULUK.02 poz nolu metal merdiven korkuluğu (metal delikli güvenlik 

levhalı+metal küpeşte) yapılması imalatının notlar bölümünde “Not: Tüm Çelikler St 37.2 

kalite olup sa 2,5 kumlama 60 mikron epoksi astar 60 mikron poliüretan son kat boya 

uygulanacaktır.”, 

Seyirci koltuklarının tarifinde “Koltuğun metal aksamı ve traversler kumlama+astar+ 

fırınlama+sonkat boya+fırınlama tekniği ve sıralaması ile boyanacaktır. 500 saatlik korozyon 

testine uygun sonuç verecektir.”, 

İşin projesine ait notlar bölümünün 3’üncü maddesinde “Tüm çatının imalat 

projelerinin yapımı sırasında mimari-statik-elektrik-mekanik-elektromekanik projelerine 

bakılarak uyum sağlanacaktır”, 

bilgi notları yer almaktadır. 

Yukarıya alınan birim fiyat tariflerinde çelik ve metal kullanılarak yapılan bütün 
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imalatların kumlamalı imalat olacağı ve epoksi boya ile boyanacağı düzenlemesi yer 

almaktadır. 

Çatı makası ile ilgili birim fiyat tarifinde çelik imalatın boyası ve boya öncesi yapılacak 

işlemler arasında yer alan kumlama ile ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, iş 

uygulama projesine göre götürü bedel anahtar teslimi ihale edildiğinden yapılan imalatın yapım 

şartlarının öncelikle birim fiyat tarifleri yerine uygulama projesi detaylarına göre belirlenmesi 

gerekir.  

Y.23.081 poz nolu profil demirden çatı makası yapılması ve yerine konulması imalatı, 

uygulama projesinde yer alan ve çatı makası yapılması ile ilgili bütün detayları kapsayan ve 

tamamlanmış bir imalattır. Bu imalatın yapım şartları proje ve proje notlarında 

belirlenmektedir. İmalatın yapımında kullanılan çelik profilin boyanması ve boyama için 

gerekli diğer işlemler de imalat bünyesinde yer aldığı için bu işlemler için sözleşme bedeli 

dışında ayrı bir bedel ödenmemesi gerekir. 

Projede yer alan “tüm çatının imalat projelerinin yapımı sırasında mimari-statik-

elektrik-mekanik-elektromekanik projelerine bakılarak uyum sağlanacaktır” notuna göre, işin 

Y.23.081 poz nolu profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması imalatının 

yapılmasında tüm proje bir uyum içinde yapılması gerektiğinden, projede yer alan diğer çelik 

ve metal bütün imalatlar için kumlama ve epoksi boya öngördüğü halde projenin esaslı unsuru 

olan çatı makasının kumlanmadan ve teknik olarak epoksi boyadan daha işlevsiz bir boya ile 

boyanmasının öngörülmesinin proje bütünlüğü ve uyumuna uygun olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat 

kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, projede tüm çatının diğer imalat 

projelerine uygun olarak kumlamalı ve epoksi boyalı olarak yapılacağını bilerek teklif fiyatını 

oluşturmuştur. Zira, ihale aşamasında çatı imalatının kumlanması ve boyası ile ilgili ne diğer 

isteklilerin ne de yüklenicinin bu konuda bir açıklama talebi de olmamıştır. Özel uygulama 

projesi ile ihale edilen ve bütün detay imalatları “özellikli imalat” olarak tasarlanan bir projenin 

esaslı unsuru ve bütün seyirciler tarafından da görünür olan çatı makaslarının boyasının seyirci 

koltuğunun metal aksamında veya merdiven korkuluğu imalatından daha önemsiz olduğu 

düşünülemez. 

Bu itibarla, Y.23.081 poz nolu profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine 

konulması imalatının yapılması için sözleşme ile belirlenen bedel dışında iş artışı suretiyle, 

mukayeseli hesap yapılarak, herhangi bir bedel ödenmemesi gerektiği değerlendirilmektedir. 
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17 - Kale Yerleşkesi 2. Etap İnşaatı: 

20.01.2017 tarihinde 1.515.000.000 TL bedelle ihale edilen ve 20.02.2017 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 15.11.2018 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Artan imalatlar grubunda; 

Y.D.AN_002(25.014/MK-AN) poz nolu demir imalatın kumlanarak boyaya hazır hale 

getirilmesi imalatının analizle yeni birim fiyatının tespitinde, Sözleşme eki olan Yapım İşleri 

Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinin 2-b bendinde yer alan “İdarede veya diğer idarelerde 

mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak 

analizler” ifadesine göre, idarede halen yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Marmaris 

Devlet Konukevi Yerleşkesi 2. Etap Sosyal Tesisler işinin yaklaşık maliyetlerinin 

hazırlanmasında, İdarece yapılan araştırma sonucu piyasadan alınan fiyatlar içinde 12.08.2018 

tarihli faturadaki 280 TL/ton en uygun olan fiyat dikkate alınarak, yeni birim fiyatın 

belirlenmesi gerekirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013 yılı birim fiyat listesinde fiyatı 

bulunan ancak, 2014 yılında birim fiyat listesinden çıkarılan ve dolayısı ile yeni fiyatın tespit 

edildiği 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan birim fiyat listesinde 

bulunmayan bir imalatın miktarları esas alınarak, 2017 sözleşme yılı rayiçlerine göre 1.620,54 

TL/ton olarak fiyatın hatalı belirlenmesi, 

Y.23.081 poz nolu 787,65 ton profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine 

konulması imalatına Y.D.AN_002(25.014/MK-AN) poz nolu yeni birim fiyatla demir imalatın 

kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesi bedeli de ödenmiştir. 

Ancak, işin sözleşmesinde Kamu Analiz Pozlar Şartnamelerinde Y.23.081-AN poz nolu 

profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması imalatının yapım şartlarını 

belirleyen birim fiyat tariflerinde “İdarece onanmış proje, detay ve şartnamesine uygun olarak, 

profil demirinden teşkil projesine göre her açıklıkta kafes kirişli çatı makası yapılması, 

parçaların birbirine levhalarla eklenmesi ve bütün aksamın yerlerine konması ve tespiti, her 

malzeme ve zayiat, kaynak, perçin, cıvata, atölye giderleri, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve 

düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma işçilik, müteahhit genel giderleri 

ve karı dahil, çatı makası yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı” olarak tarif edilmiştir. 

İşin sözleşmesinde bu imalatın tanımında imalatın “boya bedeli hariç” olarak herhangi bir ifade 

yer almadığından, çatı makası imalatının boya bedelinin imalatın içinde olduğundan, boya 

bedelinin boyanacak yüzeylerin hazır hale getirilmesini de kapsadığından, Y.23.081-AN poz 

nolu birim fiyatla bedeli ödenen imalata Y.25.002/03 poz nolu demir yüzeylere iki kat solvent 
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bazlı epoksi boya yapılması imalat bedelinin ödenmemesi gerekirken, mukayeseli hesapta boya 

bedelinin ödenmesi, 

Sonucu, sözleşme ve eki belgeler uyarınca yükleniciye ödenmesi gereken tutardan daha 

fazla bir tutar ödenmiştir. 

18 - Kastamonu Küre İlçesi 106 Adet Konuta Ait İlave İşlerin Yapılması: 

24.05.2017 tarihinde 5.950.000 TL bedelle ihale edilen ve 12.06.2017 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 19.12.2018 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Artan imalatlar grubunda, aşağıda tablo halinde verilen imalatların 2017 sözleşme yılı 

birim fiyatlarının hatalı hesaplanması sonucunda 100.408,06 TL fazla hesaplandığı tespit 

edilmiştir. 

 

S.N Poz No İmalatın adı Birim 
Miktar 

(A) 

Hatalı 

Birim 

Fiyatı 

TL   

(B) 

Doğru 

Birim 

Fiyat   

TL         

( C) 

Fark 

Fiyat 

TL 

D=B-C 

Tutar      

TL      

E=AxD 

1 16.070 
0-20 mm 20 dahil arasında her 

türlü zeminde ve açıda ankraj 

deliklerinin açılması 

metre 2.025,00 98,48 72,45 26,03 52.710,75 

2 16.071/4 0,6 İnç çapında ve 4 halatlı 

öngerme ankraj yapılması 
metre 1.785,00 102,11 88,03 14,08 25.132,80 

3 Y.15.140/08 

32 mm'ye kadar kırmataş 

temin edilerek makine ile 

serme, sulama ve sıkıştırma 

yapılması 

m3 2.450,00 43,23 35,13 8,1 19.845,00 

4 KGM/9004 Çimento enjeksiyonu 

yapılması 
m3 11,00 122,65 98,84 23,81 261,91 

5 KGM/9003/2 
32 mm çapında her türlü 

zeminde kayada boy ve açıda 

bulon tesis edilmesi  

metre 240,00 34,38 24,14 10,24 2.457,60 

            Toplam   100.408,06 

 

19- Trabzon Araklı 118 Adet Konut İnşaatı:  

01.10.2015 tarihinde 11.121.000 TL bedelle ihale edilen ve 18.11.2015 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 06.02.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Azalan yağmur suyu çarşaf listesinde;  

Y.15.001/2B poz nolu makineli her derinlik ve genişlikte yumuşak ve sert toprak 

kazılması imalatının 1.678,876 m3 olduğu, 14.1714/1 poz nolu kazı malzemesi ile hendek ve 

temel dolgu yapılması imalatı 570,776 m3 olduğundan, dolgu fazlası kazı malzemesi miktarı 
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1.678,876-570,776=1.108,100 m3 yumuşak ve sert toprak kazı malzemesinin nakliye bedelinin 

hesaplanmaması, 

Azalan içme suyu çarşaf listesinde; 

Y.15.001/2B poz nolu makineli her derinlik ve genişlikte yumuşak ve sert toprak 

kazılması imalatının 338,224 m3 olduğu, 14.1714/1 poz nolu kazı malzemesi ile hendek ve 

temel dolgu yapılması imalatı 168,309 m3 olduğundan, dolgu fazlası kazı malzemesi miktarı 

338,224-168,309=169,915 m3 yumuşak ve sert toprak kazı malzemesinin nakliye bedelinin 

hesaplanmaması,  

15.140/İB-4 poz nolu granülometrik kum ve çakılın el ile sıkıştırılarak hendek ve temel 

taban ıslahı ve boru gömlekleme yapılması imalatı miktarı 164,558 m3 malzemenin nakliye 

bedelinin hesaplanmaması, 

Azalan atık su çarşaf listesinde; 

Y.15.001/2B poz nolu makineli her derinlik ve genişlikte yumuşak ve sert toprak 

kazılması imalatının 792,730 m3 olduğu, 14.1714/1 poz nolu kazı malzemesi ile hendek ve 

temel dolgu yapılması imalatının 550,027 m3 olduğu, dolgu fazlası kazı malzemesi miktarı 

792,730-550,027=242,703 m3 yumuşak ve sert toprak kazı malzemesinin nakliye bedelinin 

hesaplanmaması,  

15.140/İB-4 poz nolu granülometrik kum ve çakılın el ile sıkıştırılarak hendek ve temel 

taban ıslahı ve boru gömlekleme yapılması imalatı miktarı 172,422 m3 malzemenin nakliye 

bedelinin hesaplanmaması, 

Sonucu, azalan bu imalat kalemleri için yükleniciden kesilmesi gereken tutardan daha 

az bir tutar kesilmiştir. 

20 - Yozgat Merkez Medrese Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 297 

Adet Konut, 9 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı: 

17.12.2015 tarihinde 56.200.000 TL bedelle ihale edilen ve 18.01.2016 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 04.04.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Azalan daire içi imalatları çarşaf listesinde;  

Y.18.001/C14 poz nolu 19x19x13,5 mm boyutlarında yatay delikli tuğla imalatı miktarı 

142,45 m2 ve Y.18.001.K01/A poz nolu 29x19x13,5 mm boyutlarında düşey delikli tuğla 

imalatı miktarı 11.988,73 m2 imalat içindeki malzemelerin nakliye bedellerinin 

hesaplanmaması, 

V.1674 poz nolu sıva altına rabitz teli çakılması imalatı 3.190,67 m2 olduğu, bu alan 

üzerine rabitz teli imalatından sonra yapılması gereken Y.27.501/08 poz nolu 350 dozlu tek kat 
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sıva yapılması imalatı miktarının da aynı alan olan 3.190,67 m2 kadar hesaplanması gerekirken 

3.190,67-413,05=2.771,62 m2 olarak eksik hesaplanması, 

Sonucu, azalan bu imalat kalemleri için yükleniciden kesilmesi gereken tutardan daha 

az bir tutar kesilmiştir. 

21 - Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı: 

21.05.2014 tarihinde 59.445.000 TL bedelle ihale edilen ve 30.06.2014 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan işin, 28.03.2019 tarihinde onaylanan 3 nolu mukayeseli hesabında; 

Artan inşaat grubu çarşaf listesinde;  

27.501 poz nolu alt tabakası 250, üst tabakası 300 dozlu düz sıva yapılması imalatı 

307,41 m2 olduğu, 27.503 poz nolu alt tabakası 250, üst tabakası 400 dozlu düz sıva yapılması 

imalatı 2.896,07 m2 olduğu, 27.525 poz nolu alçı sıva yapılması imalatı 52.009,80 m2 olduğu, 

27.528/3 poz nolu alçı sıvalı yüzeylere saten alçı kaplama yapılması imalatı 4.080,19 m2 

olduğu, 27.531 poz nolu kireç ve çimento karışımı harçla düz sıva yapılması imalatı 3.694,00 

m2 ve 27.535/Mk poz nolu tavan sıvası yapılması imalatı 513,99 m2 ile toplam sıva alanı 

63.501,46 m2, 

25.048/1A poz nolu yeni sıva yüzeylerine iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması 

imalatı 1.294,67 m2, 25.048/3 poz nolu saten yüzeylere astar çekilerek su bazlı plastik boya 

yapılması imalatı 56.151,65 m2 ve 27.560/7 poz nolu silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası 

yapılması imalatı 3.203,48 m2 ile toplam boya alanı 60.649,80 m2,  

hesaplanmıştır. 

Artan imalatlarda toplam sıva alanı 63.501,46 m2 iken, toplam boya alanının 60.649,80 

m2   alınarak sıva alanı miktarının 63.501,46-60.649,80=2.851,66 m2 fazla hesaplanması,  

Azalan inşaat çarşaf listesinde;  

27.503 poz nolu alt tabakası 250, üst tabakası 300 dozlu düz sıva yapılması imalatı 

561,66 m2, 27.531 poz nolu kireç ve çimento karışımı harçla düz sıva yapılması imalatı 

537,042m2 ve 27.535/Mk poz nolu tavan sıvası yapılması imalatı 537,042 m2 ile toplam sıva 

alanının 1.635,74 m2, 

25.048/1A poz nolu yeni sıva yüzeylerine iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması 

imalatının 719,502 m2, 

olduğu dikkate alındığında 1.635,74-719,502=916,24 m2 boya alanının eksik 

hesaplanması,  

Sonucu, yükleniciden artan imalatlarda fazla tutar ödeme yapıldığı, azalan imalat 

kalemleri için ise kesilmesi gereken tutardan daha az bir tutarın kesildiği anlaşılmıştır. 
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Öneri: 

Sözleşme ve Eklerinde Birim Fiyatı Bulunmayan İş Kalemlerinin Birim Fiyatının 

Tespitine Yönelik Belirlenen Analiz, Birim Fiyatlar ve İmalat Miktarlarındaki Hatalı 

Uygulamalarla ilgili olarak; 

- 19 ayrı işte mukayeseli hesaplarda yapılan hatalı uygulamaların düzeltilmesi, 

- İzmir Yeni Göztepe Stadyumu İnşaatında Y.23.081 poz nolu profil demirlerinden çatı 

makası yapılması ve yerine konulması imalatının yapılması için sözleşme ile belirlenen bedel 

dışında iş artışı suretiyle mukayeseli hesap yapılarak herhangi bir bedel ödenmemesi, 

- Kale Yerleşkesi 2. Etap İnşaatında, demir imalatın kumlanması için ihale eki proje, 

uygulama aşamasında ilgili idare tarafından değiştirildiğinden, ihale eki projedeki imalatların 

yapımından vazgeçilmesi nedeniyle azalan kumlama imalatının bedelinin sözleşmesinde 

belirtilen imalat pozundan hesaplanması, daha sonra değiştirilen kumlama imalatının ise Ticaret 

Odası veya Sanayi Odası tarafından belirlenecek güncel fiyat üzerinden belirlenmesi, 

- Y.23.081-AN poz nolu profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması 

imalatının yapım şartlarını belirleyen birim fiyat tanımında “boya bedeli hariç” olarak herhangi 

bir ifade yer almadığından, çatı makası imalatının boya bedeli imalatın içinde olup boya bedeli 

boyanacak yüzeylerin hazır hale getirilmesini de kapsadığından, Y.23.081-AN poz nolu birim 

fiyatla bedeli ödenen imalata Y.25.002/03 poz nolu demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi 

boya yapılması imalat bedelinin ödenmemesi, 

önerilir.  

BULGU 3: Ankara İli, Çankaya İlçesi, Atakent Devlet Mah. Arsa Karşılığı Gelir 

Paylaşımı İşinde ÜFE Farkının Eksik Tahakkuk Ettirilmesi 

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Atakent Devlet Mah. 16551 ada 1 parsel Arsa Karşılığı Gelir 

Paylaşımı işi 11.02.2013 tarihinde ihale edilmiş ve ihale sonucunda 08.04.2013 tarihinde 

sözleşme  imzalanmıştır. 

Proje kapsamında 189 konut, 59 ofis, 1 AVM ve 7 sosyal tesis olmak üzere 256 bağımsız 

bölüm bulunmaktadır.  

Sözleşme gereği taahhüt edilen tutar ve oranlar; 

 

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (AKSTG) 615.000.000 TL 

Arsa satışı karşılığı İdare Payı Geliri (AKİPG) 
215.250.000 TL 

(Mili Emlak ile %50 paylaşımlıdır) 

Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Geliri Oranı (AKİPGO) % 35 
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Sözleşmenin 4'üncü maddesinde belirtilen İdare Payı Ödeme Tablosu aşağıdaki gibidir. 

İdare Payı Toplam Gelir (İPTG) Tablosu 

 

Ödeme 

No 

Sözleşme Tarihinden 

İtibaren Ödeme 

Günü 

Sözleşme 

Tarihinden İtibaren 

Ödeme Tarihi 

 

AKİPG Yüzdesi 

(Taksit Oranları) 

 

Ödenecek 

AKİPG (TL) 

1 360. gün 03.04.2014 %10 21.525.000  

2 540. gün 30.09.2014 %15 32.287.500  

3 720. gün 29.03.2015 %20 43.050.000  

4 900. gün 25.09.2015 %20 43.050.000  

5 1080. gün 23.03.2019 %20 43.050.000  

6 1260. gün 19.09.2016 %15 32.287.500  

                      TOPLAM %100 215.250.000  

 

Yüklenici sözleşmenin 4’üncü maddesi gereği sözleşme imza tarihinden itibaren 30 gün 

içinde teklif etmiş olduğu AKİPG tutarının % 20 si olan 43.050.000 TL’yi 08.05.2013 tarihinde 

İdare hesaplarına yatırmıştır. Bu bedel, AKİPG Ödeme Planı’nda belirtilen 1., 2. ve 3. İPTG 

taksit ödeme günlerinde eşit olarak mahsup edilmiştir.  

Uygulama Dairesi Başkanlığınca 09.04.2014 tarih ve 1559 sayılı Olur ile 349 

(üçyüzkırkdokuz) gün ve 09.03.2015 tarih ve 988 sayılı Olur ile 226 (ikiyüzyirmialtı) gün, 

yüklenici firmanın başvurusu üzerine yüklenici kusuru dışındaki (inşaat  ruhsatının gecikmesi, 

alandaki binaların zamanında yıkılamaması ve konuya ilişkin mahkeme kararları nedeniyle yer 

tesliminin gecikmesine bağlı olarak inşaata başlanamaması) nedenlerle süre uzatımı 

verildiğinden, sözleşmenin 4’üncü maddesinde yer alan “Süre uzatımı verildiği takdirde 

İdareye ödenecek olan ödeme planında değişiklik olmayacaktır. Ancak yüklenicinin kusuru 

dışındaki nedenlere bağlı süre uzatımları verilir ise ödemeler aynı gün süre kadar 

uzatılacaktır.” hükmü uyarınca, söz konusu süre uzatım kararlarına istinaden cezasız yeni 

ödeme planı  aşağıda yer alan şekilde olmuştur.  

 

 

Ödeme No 

2. Ödeme Planı 

Yüklenici Kusuru Dışı-

349 gün 

(09.04.2014) 

3. Ödeme Planı 

Yüklenici Kusuru 

Dışı-226 gün 

(09.03.2015) 

 

Ödenen AKİPG 

(TL) 

 

Ödenecek AKİPG 

(TL) 

AVANS   43.050.000   

1 18.03.2015 30.10.2015  21.525.000  

2 14.09.2015 27.04.2016  32.287.500  

3 12.03.2016 24.10.2016  43.050.000  

4 08.09.2016 22.04.2017  43.050.000  

5 07.03.2017 19.10.2017  43.050.000  

6 03.09.2017 17.04.2018  32.287.500  

TOPLAM  43.050.000  172.200.000  
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08.04.2013 tarihli sözleşmenin “Sözleşmenin Konusu” başlıklı 2’nci maddesinin 

“Tanımlar” kısmında; 

“AKİPG: Arsa satış karşılığı İdare payı geliri 

AKİPGO: Arsa satış karşılığı İdare payı gelir oranı % 

AKSTG: Bağımsız bölümlerin satışından sağlanacak, arsa satış karşılığı satış toplam 

geliri 

ARTAN AKİPGO:Artan arsa satış karşılığı satış toplam geliri (AKSTG) üzerinden, % 

oranı 

YPG: Yüklenici payı gelir tutarı 

YPGO: Yüklenici payı gelir oranı” şeklinde tanımlamalar yapılmıştır. 

Söz konusu sözleşmenin 4’üncü maddesinde; 

“ARSA SATIŞ KARŞILIĞI İDARE PAYI GELİRİ ÖDEME PLANI  

...Arsa Karşılığı İdare payı taksit ödemeleri; taksit günlerine kadar yapılan satışlardan 

günlük olarak alınan İdare payı ile karşılanamadıysa ya da mahsuplaşma sonucu arsa satışı 

karşılığı İdare payı ödeme kaleminde eksik kalmış ise, birinci ödemede eksik kalan ve 

Yüklenici kaynaklarından veya YPG’den ödenen tutar için, SÖZLEŞME imza tarihinden 

başlamak üzere ilk ödeme tarihine kadar, daha sonraki ödemelerde eksik kalan ve Yüklenici 

kaynaklarından veya YPG’den ödenen tutarlar için ise, bir önceki taksit ödeme tarihinden 

başlamak üzere ödeme tarihine kadar ki; Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ÜFE (Üretici 

Fiyat Endeksi) oranları ile güncelleştirilerek yapılacaktır. 

ÜFE farkı, ÜFE oranlarının açıklandığı gün İDARE tarafından hesaplanarak 

YÜKLENİCİ’den talep edilecektir. Eğer söz konusu ödeme dönemlerinde ÜFE oranlarında 

azalma olması durumunda İDARE’ye teklif edilen bedeller ödenecektir. Ancak Yapım 

ruhsatının YÜKLENİCİ’nin kusuru dışında bir nedenle geç alınması ve inşaata başlanamaması 

nedeniyle, SÖZLEŞME’nin yürürlükten kalkması ya da Sözleşmenin tasfiye halinde ÜFE farkı 

alınmayacaktır. 

… 

İDARE’ye yapılacak her türlü ödemenin idarece belirtilen ödeme tarihlerinde 

ödenmesinde gecikme olması halinde, gecikilen beher gün için (AKİPG) nin % 0.01 (onbinde 

bir)’i oranında günlük gecikme cezası YÜKLENİCİ payı gelir tutarı (YPTG)’ndan veya KESİN 

TEMİNAT MEKTUBU’ndan kesilecektir. Gerektiği takdirde, erteleme faizi ve ÜFE farkı da 

YÜKLENİCİ payı gelir tutarı (YPTG)’ndan veya KESİN TEMİNAT MEKTUBU’ndan 

kesilebilecektir. Bu bedellerin KESİN TEMİNAT MEKTUBU’ndan kesilmesi durumunda, 15 

gün içerisinde Kesin Teminat Mektubu Yüklenici tarafından tama iblağ edilir. Bu gecikme 1 
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(bir) ayı geçtiği taktirde veya 1 (bir) yılda 2 (iki) kez tekrarlandığında İDARE işbu SÖZLEŞME 

yi feshetmekte veya devam ettirmekte serbesttir. 

Süre uzatımı verildiği takdirde idareye ödenecek olan ödeme planında değişiklik 

olmayacaktır. Ancak yüklenicinin kusuru dışındaki nedenlere bağlı süre uzatımları verilir ise 

ödemeler aynı gün süre kadar uzatılacaktır.”, 

7’nci maddesinde; 

“SATIŞ HASILATI KULLANMA YÖNTEMİ 

YÜKLENİCİ, İDARE’nin uygun göreceği bir bankada veya Özel Finans Kuruluşunda 

İDARE adına “TOKİ Satış Toplam Geliri Teminat Hesabı” isminde hesap açacaktır. Bağımsız 

bölümlerin satışından satış şartlarına uygun olarak elde edilen gelir Türk Lirası hesabında 

toplanacaktır. Toplam Gelir Tutarının Banka ve/veya Özel Finans Kuruluşunda İDARE adına 

açılacak hesapta toplanmasının amacı, projenin finansmanının kolaylıkla takip edilmesi ve 

Yüklenici Payı Toplam Gelirinin (YPTG) işin ilerlemesine paralel olarak serbest bırakılmasıdır. 

…. 

Sıra 

No 

Taahhüt konusu işlerin İnşaat Seviyesi 

(Toplam olarak) 

Serbest bırakılacak yüklenici payı 

oranları (Toplam Olarak) 

1 % 0 * %10 

2 %10 %20 

3 %20 %30 

4 %30 %40 

5 %40 %50 

6 %50 %60 

7 %60 %69 

8 %70 %76 

9 %80 %82 

10 %90 %90 

11 % 95 %97 

12 Geçici Kabul %99 

13 Kesin Kabul %100 

*Ruhsatların alınması ve inşaatların fiilen başlaması, İdareden satış onayının alınmasını müteakip; ortak 

hesapta toplanan Yüklenici payı gelirinin (YPG) %10’u kullanım için serbest bırakılacaktır.” 

 

8’inci maddesinde; 

“BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

8.1- Arsa Karşılığı İdare Payı Toplam Gelirinin son ödeme tarihinden (6. taksit ödeme 

tarihi) 30 (otuz) gün önce aşağıda belirtilen değerlendirme ve uygulamalar yapılacaktır: 

a) Bağımsız bölümlerin tamamı satılmış ise, Arsa satış karşılığı satış toplam gelir 

miktarı (AKSTG) hesaplanacaktır.  

i) Hesaplanan Arsa Satış Karşılığı Satış Toplam Gelir (AKSTG)’nin SÖZLEŞME’de 

YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilen bedelin altında olması durumunda, Arsa Satış Karşılığı 
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İdare Payı Gelir miktarı (AKİPG) değişmeyecektir. Arsa Satış Karşılığı İdare Payı Gelir miktarı 

(AKİPG)’nin son taksiti Banka ve/veya Özel Finans Kuruluşu hesabında yeterli meblağ var ise, 

İDARE’ce serbestçe kullanır. Banka ve/veya Özel Finans Kuruluşu hesabında yeterli meblağ 

bulunmaması halinde, İdare Payı YÜKLENİCİ tarafından SÖZLEŞME madde 4’de belirtilen 

son ödeme tarihinde, İDARE’ye ödenir. 

ii) Hesaplanan Arsa satış karşılığı Satış Toplam Gelir miktarı (AKSTG)’nin 

SÖZLEŞME’de YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilen bedelin üstünde olması durumunda, 

artan miktar tarafların SÖZLEŞME’de belirtilen Satış Toplam Gelir miktarı (AKSTG)’den 

ayrılan Gelir Oranları (AKİPGO/artan AKİPGO ve YPGO)’na göre dağıtılır. Bu artıştan Arsa 

satış karşılığı İdare payı gelir miktarı (AKİPG)’ne düşen miktarı, Banka ve/veya Özel Finans 

Kuruluşu hesabında yeterli meblağ var ise İDARE’ce bir defada serbestçe kullanır. Banka 

ve/veya Özel Finans Kuruluşu hesabında yeterli meblağ bulunmaması halinde İdare Payı 

YÜKLENİCİ tarafından ödenir. 

b) Bağımsız bölümlerin bir kısmının satılamaması durumunda, satılamayan bağımsız 

bölümlerin satış bedelleri ekspertiz marifetiyle tespit edilerek Arsa satış karşılığı Satış Toplam 

Gelir miktarı (AKSTG) hesaplanacaktır.  

i) Hesaplanan Arsa satış karşılığı Satış Toplam Gelir miktarı (AKSTG)’nin 

SÖZLEŞME’de Yüklenici tarafından taahhüt edilen bedelin altında olması durumunda, Arsa 

satış karşılığı İdare payı gelir miktarı (AKİPG) değişmeyecektir.  

ii) Hesaplanan Arsa satış karşılığı Satış Toplam Gelir miktarı (AKSTG)’nin 

SÖZLEŞME’de YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilen bedelin üstünde olması durumunda, 

artan miktar tarafların SÖZLEŞME’de Arsa satış karşılığı Satış Toplam Gelir miktarı 

(AKSTG)’den ayrılan Gelir Oranları (Artan AKİPGO ve YPGO)’na göre tespit edilir. 

iii) Arsa satış karşılığı İdare payı gelir miktarı (AKİPG) son taksitinin ödeme tarihinden 

30 (otuz) gün önce Banka ve/veya Özel Finans Kuruluşundaki son hesap bakiyesi tespit edilir. 

Hesap bakiyesinde kalan miktarın yetmemesi durumunda, İdarenin arta kalan alacağı için, kalan 

bağımsız bölümlerin ekspertiz marifetiyle belirlenen değerlerine karşılık gelen bağımsız 

bölümler tespit edilerek bu bağımsız bölümler İdare tarafından alınır, arta kalan bağımsız 

bölümler ise YÜKLENİCİ’ye devredilir.... 

8.2- Bağımsız bölümlerin bir kısmının satılamaması ve İDARE’ce lüzum görülmesi 

halinde, yukarıda belirtilen hükümlerden ayrı olarak, herhangi bir takvime bağlı kalmadan 

satılamayan bağımsız bölümler ekspertiz marifetiyle tespit edilecek olan değerleri baz alınmak 

suretiyle (AKİGO) ve (YPGO)’na göre paylaşılabilecektir.”, 
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38’inci maddesinde de; 

“SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 

SÖZLEŞME hükümlerinde değişiklik yapılması veya SÖZLEŞME’de hüküm 

bulunmaması sebebi ile yeni bir hüküm eklenmesi gerektiği takdirde tarafların karşılıklı 

mutabakatı ile mutabakat metni düzenlenerek değişiklik yapılabilir.” 

düzenlemeleri yer almıştır. 

Konuya ilişkin yapılan incelemede, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 

A) Yüklenici 30.10.2015 vadeli, 21.525.000 TL tutarında olan 1’inci taksidini; 

7.175.000 TL’lik kısmını satışlardan, 14.350.000 TL’lik kısmını avanstan mahsup edilerek 

vadesinde ödemiştir. 

B) Yüklenici 27.04.2016 vadeli, 32.287.500 TL tutarında olan 2’nci taksidini; 

17.937.500 TL’lik kısmını satışlardan, 14.350.000 TL’lik kısmını avanstan mahsup edilerek 

vadesinde ödemiştir.   

C) Yüklenici 24.10.2016 vadeli, 43.050.000 TL tutarında olan 3’üncü taksidinin; 

255.398 TL’sini satışlardan, 14.350.000 TL’lik kısmını avanstan mahsup edilerek karşılamış; 

kalan 28.444.602 TL için süre uzatımı talep etmiştir. 18.10.2016 tarih ve 4738 sayılı Başkanlık 

Makam Oluru ile 3’üncü taksit vadesi 24.10.2016 tarihinden 22.04.2017 tarihine kadar 180 gün 

cezalı ertelenmiştir. Yüklenici ile 19.10.2016 tarihinde Mutabakat Metni 1 imzalanmış ve 

yükleniciden bu ertelemeden dolayı 1.089.880,26 TL faiz tahsil edilmiştir. 

D) Yüklenici 22.04.2017 vadeli, 3’üncü taksitten kalan 28.444.602 TL ile 43.050.000 

TL tutarında olan 4’üncü taksidini satışlardan karşılayamadığı için süre uzatımı talep etmiştir. 

18.04.2017 tarih ve 133 sayılı Stratejik Komisyon Kararı ile 3’üncü ve 4’üncü taksit tutarları 

22.04.2017 tarihinden 19.10.2017 tarihine kadar 180 gün cezalı ertelenmiştir. Yüklenici ile 

21.04.2017 tarihinde Mutabakat Metni 2 imzalanmış ve yükleniciden bu erteleme dolayısıyla 

toplam 2.285.237,98 TL Yİ-ÜFE ile hesaplanan ceza tahsil edilmiştir. 

E) Yüklenici 19.10.2017 vadeli, 3’üncü taksitten kalan 28.444.602 TL, 43.050.000 TL 

tutarında 4’üncü taksidi ile 43.050.000 TL tutarında olan 5’inci taksidini satışlardan 

karşılayamadığı için süre uzatımı talep etmiştir. 18.09.2017 tarih ve 4205 sayılı Başkanlık 

Makam Oluru ile 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci taksit tutarları 19.10.2017 tarihinden 17.04.2018 

tarihine kadar 180 gün cezalı ertelenmiştir. Yüklenici ile 26.09.2017 tarihinde Mutabakat Metni 

3 imzalanmış ve yükleniciden bu erteleme dolayısıyla toplam 12.299.554,97 TL Yİ-ÜFE ile 

hesaplanan ceza tahsil edilmiştir. 

F) Yüklenici 17.04.2018 vadeli, 3’üncü taksitten kalan 28.444.602 TL tutarındaki 

borcundan 2.833.232 TL’lik tutarını satışlardan karşılamış; kalan 25.611.370 TL’lik kısım ile 
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17.04.2018 vadeli, 43.050.000 TL tutarında 4’üncü taksidi, 43.050.000 TL tutarında 5’inci 

taksidi ve 32.287.500 TL tutarında olan 6’ncı taksidini satışlardan karşılayamadığı için süre 

uzatımı talep etmiştir. 17.04.2018 tarih ve 51743 sayılı Başkanlık Makam Oluru ile 3’üncü, 

4’üncü, 5’inci ve 6’ncı taksit tutarları 17.04.2018 tarihinden 17.07.2018 tarihine kadar 90 gün 

cezalı ertelenmiştir. Yüklenici ile 17.04.2018 tarihinde Mutabakat Metni 4 imzalanmış ve bu 

erteleme dolayısıyla yükleniciden toplam 3.746.796,91 TL Yİ-ÜFE ile hesaplanan ceza tahsil 

edilmiştir. 

Proje kapsamında yer alan 256 adet taşınmazdan, yüklenici firma ve banka satış 

raporlarına göre, 17.04.2018 tarihine kadar, 53 adet konut ve 1 adet ofis olmak üzere toplam 54 

adet taşınmazın satışının yapıldığı ve tamamının peşin satış yöntemi ile satılması sonucu 

80.574.658 TL toplam satış hasılatının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.  

Satışı gerçekleştirilemeyen 202 adet bağımsız bölümün fiyatları 07.03.2018 tarih ve 

2018/GD_2495 sayılı GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından düzenlenen ekspertiz 

raporuna göre 537.080.698,63 TL olarak bildirilmiştir. Satışı yapılmış olan bağımsız 

bölümlerin tutarı 80.574.658 TL olup Satış Toplam Geliri (STG) 617.655.356,63 TL’ye 

(80.574.658 TL+537.080.698,63 TL) ulaşmış olduğundan sözleşme STG olan 615.000.000 TL 

tutarının üzerine çıkıldığından, aşan kısım 2.655.356,63 TL’nin İPTG tutarının % 35’i olan 

929.374,82 TL’nin, yüklenicinin sözleşme gereği ödemesi gereken 215.250.000 TL’ye 

eklenerek sonuçta yüklenicinin idareye ödemesi gereken toplam tutar 216.179.374,82 TL 

olmuştur. Toplam kalan taksit borcuna eklenmiştir.  

17.05.2018 tarihinde yüklenici, toplam 144.928.244,52 TL olan 3’üncü, 4’üncü, 5’inci 

ve 6’ncı taksit tutarını öz kaynaklarından karşılamıştır. Yüklenicinin İdareye AKİPG borcu 

kalmadığı için 202 adet satılmayan bağımsız bölümlerin yükleniciye devredilmek üzere, 

30.11.2018 tarih ve 150450 sayılı Stratejik Planlama Komisyon Kararı ile; yükleniciye tapu 

devri yapılmadan, satışı yapılan/yapılacak olan üçüncü gerçek/tüzel kişilere, tapu devir 

işlemlerinin doğrudan yüklenici tarafından yapılabilmesini sağlayan vekaletnamenin 

Mutabakat Metni V’nin imzalandığı tarihten başlamak üzere 2 yıl süreli olarak verilmesi, 2 

yılın sonunda tapu devri yapılmamış olan bağımsız bölümlerin tapularının yüklenici tarafından 

devralınmasına karar verilmiştir. 

Yüklenici, 17.07.2018’e kadar satış yaparak ödemesi gereken idare paylarını, satış 

yaparak ödeyemediği için, 17.05.2018 tarihinde 144.928.244,52 TL olan idareye olan borcunu 

kendi kaynağından nakit olarak idare hesabına yatırmıştır. Yüklenici, idareye ödemesi gereken 

taksitleri zamanında ödememesi nedeniyle idareyle yaptıkları toplam 4 adet anlaşma 

(mutabakat) ile 630 gün erteleme karşılığı toplam 19.421.470,12 TL ceza ödemiştir. 
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Sözleşmenin 4’üncü maddesinin 3’üncü paragrafında ifade edildiği gibi yüklenici 

idareye ödemesi gereken tutarları satışlardan veya idareye yatırdığı peşin ödemeden 

karşılayamaması halinde, ya kendi kaynaklarından ya da varsa daha önceki satışlardan kalan 

YPG’den ödeyeceği; bu durumda da ödemelerini bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere 

ödeme tarihine kadar ki TÜİK'in açıkladığı ÜFE’ye göre güncelleştirerek yapacaktır.  

İdare, sözleşmenin 4’üncü maddesinin 6’ncı paragrafına göre, yükleniciden ödemelerini 

zamanında yapmamasından dolayı 19.421.470,12 TL ceza almıştır. Ancak, 4’üncü maddenin 

ikinci paragrafında yer alan sonuçta yüklenici satışlardan değil kendi kaynaklarından sadece 

kendi ödemesi gereken tutar olan toplam 144.928.244,52 TL tutar için, ödemesi gereken 

26.255.524.85 TL Yİ-ÜFE’nin sadece 10.385.756,96 TL’sini ödemiştir. Kalan 15.869.767,89 

TL yükleniciden tahsil edilmemiştir. 

TÜİK’in sitesinde yer alan “Parasal Değerleri Güncelleme Aracı”na göre Yİ-ÜFE farkı 

şöyle hesaplanmıştır: 

A) 

3’üncü taksitten satılarak ödenemeyen tutar: 25.611.369,70 TL 

3’üncü taksidin bir önceki ödeme tarihi: 24.10.2016 

3’üncü taksidin ödendiği tarih: 17.05.2018 

Güncelleme Yİ-ÜFE farkı: 34.858.675,32-25.611.369.70=  9.217.305,62 TL 

B) 

4’üncü taksitten satılarak ödenemeyen tutar: 43.050.000 TL 

4’üncü taksidin bir önceki ödeme tarihi: 22.04.2017  

4’üncü taksidin ödendiği tarih: 17.05.2018 

Güncelleme Yİ-ÜFE farkı: 51.997.319,51-43.050.000=  8.947.319,51 TL 

C) 

5’inci taksitten satılarak ödenemeyen tutar: 43.050.000 TL 

5’inci taksidin bir önceki ödeme tarihi: 19.10.2017 

5’inci taksidin ödendiği tarih: 17.05.2018 

Güncelleme Yİ-ÜFE farkı: 49.915.999,54-43.050.000=  6.865.999,54 TL 

D) 

6’ıncı taksitten satılarak ödenemeyen tutar: 32.287.500,00 TL 

6’ıncı taksidin bir önceki ödeme tarihi: 17.04.2018 

6’ıncı taksidin ödendiği tarih: 17.05.2018 

Güncelleme Yİ-ÜFE farkı: 33.512.400,18-32.287.500,00=  1.224.900,18-TL 
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Genel Toplam Yİ-ÜFE farkı (A+B+C+D) = 26.255.524,85 TL 

İdarece Tahsil Edilen Yİ-ÜFE farkı  = 10.385.756,96 TL 

Yükleniciden Tahsil Edilmesi Gereken Fark = 15.869.767,89 TL 

Satışı gerçekleştirilemeyen 202 adet bağımsız bölümün fiyatları 07.03.2018 tarihli 

GEDAŞ raporuna göre 537.080.698,63 TL olarak belirlendiğinde; yukarıya da alınan 

sözleşmenin ilgili maddelerine göre yüklenici ve idare için üç alternatif mevcuttur: 

1) Yüklenici ile İdare taksitlerin bitim tarihinde satılamayan ve ekspertiz raporuna göre; 

537.080.698,63 TL değerindeki 202 bağımsız bölümden oluşan konut, büro ve alışveriş 

merkezi için % 65 yüklenici ve % 35 idare olmak üzere, sözkonusu bağımsız bölümleri fiziki 

olarak paylaşabilirlerdi. 

2) Ekspertiz raporuna göre; 537.080.698,63 TL değerindeki 202 bağımsız bölümden 

oluşan konut, büro ve alışveriş merkezini yüklenici, İdare hesabına 537.080.698,63 TL 

ödeyerek 202 bağımsız bölümün sahibi olabilirdi. 

3) Yüklenici taksit tutarının sonunda ödemesi gereken veya o tarihe kadar ödeyemediği 

kendi payına düşen taksit tutarı olan 144.928.244,52 TL’yi İdare hesabına yatırdıktan sonra, 

sözleşmenin 4’üncü maddesinin 3’üncü paragrafı gereği taksitleri ödemesi gereken tarih ile 

ödediği tarih arasında geçen süre için, Yİ-ÜFE ile güncelleyerek, aradaki farkı da idare 

hesaplarına yatırmak suretiyle 202 bağımsız bölümün sahibi olabilirdi. 

İdare ile yüklenici 3’üncü alternatifi tercih etmişler, ancak, yüklenici kendi 

kaynaklarından sadece kendi ödemesi gereken tutarı ödemiş, ama Yİ-ÜFE güncelleme eksik 

yapılmış, 144.928.244,52 TL tutar için, 26.255.524,85 TL tahsil edilmesi gerekirken 

10.385.756,96 TL tahsil edilmiş, kalan 15.869.767,89 TL yükleniciden tahsil edilmemiştir. 

Dolayısıyla, yüklenici 537.080.698,63 TL ödeyerek sahibi olabileceği 202 bağımsız 

bölüme 144.928.244,52 TL ödeyerek sahip olmuştur. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle eksik kalan 15.869.767,89 TL’nin yükleniciden tahsil 

edilmesi gerekmektedir. 

Konu ile ilgili olarak 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunda; “Ankara İli, Çankaya 

İlçesi, Atakent Devlet Mah. 16551 ada 1 parsel Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı işinde, yüklenici 

firmanın taksit ödemelerinde kendi kaynaklarını kullanması ve bunun sonucunda sözleşme 

gereği ödemesi gereken Yİ-ÜFE güncelleme tutarlarının eksik hesaplanması nedeniyle, 

144.928.244,52 TL tutar için, 26.255.524,85 TL tahsil edilmesi gerekirken İdarece 

10.385.756,96 TL tahsil edilmiş olduğundan, eksik hesaplanmış olan 15.869.767,89 TL’nin 

yüklenici firmadan tahsil edilmesi” önerisine yer verilmiştir. 
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Söz konusu öneriye İdare tarafından verilen cevapta, “Söz konusu bulguda tahsil 

edilmediği belirtilen Yİ-ÜFE farkı tutarının yükleniciden tahsil edilmesine yönelik işlem tesis 

edilecektir” denilmek suretiyle önerinin yerine getirileceği belirtilmesine rağmen, herhangi bir 

işlem yapılmamıştır. 

Öneri: 

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Atakent Devlet Mah. 16551 ada 1 parsel Arsa Karşılığı Gelir 

Paylaşımı işinde, yüklenici firmanın taksit ödemelerinde kendi kaynaklarını kullanması ve 

bunun sonucunda sözleşme gereği ödemesi gereken Yİ-ÜFE güncelleme tutarlarının eksik 

hesaplanması nedeniyle, 144.928.244,52 TL tutar için, 26.255.524,85 TL tahsil edilmesi 

gerekirken İdarece 10.385.756,96 TL tahsil edilmiş olduğundan, eksik hesaplanmış olan 

15.869.767,89 TL’nin yüklenici firmadan tahsil edilmesi önerilir. 

BULGU 4: Kuzey Ankara Kent Girişinde Yer Alan 6 Ayrı Yapım Sözleşmesinde 

Yapımından Vazgeçilen İmalatlar İçin Fazla Ödenen Tutarın Tahsil Edilmesi 

- Kuzey Ankara Kent Girişi 5. Bölge 809 adet konut, 1 adet ünite merkezi, kreş ve cami 

ile altyapı ve çevre düzenlemesi işleri, 02.02.2016 tarihinde 155.739.480 TL bedelle ihale 

edilmiş, 11.03.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış, 18.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılan 

işin imalatları tamamlanarak, 14.12.2018 itibar tarihi olmak üzere geçici kabulü yapılmıştır. 

İşin sözleşme eki mahal listesinde, salon, yemek odası, yemek salonu, odalar, yatak 

odaları, soyunma ve koridorların yer döşemesi kaplamasının (Özel-1) laminat parke olduğu, 

projelerde ise yer döşemesi kaplamalarının Özel 49 poz nolu lamine parke, proje detayında ise 

21.275/01 poz nolu lamine parke olduğu belirtilmiştir. 

İşin sözleşmesinin; 

8.2.1’inci maddesinde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında öncelik 

sıralamasında, “Yapım İşleri Genel Şartnamesi, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Uygulama 

Projesi, Mahal listesi, Özel Teknik Şartname, Genel Teknik Şartname, Açıklamalar (Varsa), 

Diğer Ekler” olarak sıralanmıştır. 

8.3’üncü maddesinde, “Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına 

sahiptir” denilerek, zeyilnamelerin ait oldukları diğer ihale dokümanlarından öncelikli olduğu 

belirtilmiştir.  

İstekli tarafından işin ihalesinden önce inşaat mahal listesinde, salon, yemek salonu, 

yatak odaları, soyunma ve koridor mahallerinde döşeme kaplaması olarak “laminat parke yer 

kaplaması (Özel-1)” imalatı yapılmasının tarif edildiği, ancak uygulama projelerinde ise bahsi 

geçen mahallerde döşeme kaplaması imalatı olarak “lamine parke rabıta yer kaplaması (Özel-
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49)” imalatı yapılması tarif edildiğinden bahisle, bu mahallerde hangi imalatın yapılacağı 

idareye sorulmuştur. 

İdarenin bu konu ile ilgili olarak zeyilname düzenlediği ve zeyilnamede, “Söz konusu 

belirtilen imalatlara ilişkin Uygulama Projeleri geçerlidir” şeklinde cevaplandırıldığı ve tüm 

isteklilere ihale öncesinde bu imalatların hangisinin yapılacağının zeyilname ile duyurulduğu 

ve zeyilnamenin sözleşme eki haline getirildiği, dolayısı ile döşeme kaplaması imalatının 

uygulama projesinde yer alan (Özel-49) lamine parke rabıta yer kaplaması olduğunun 

belirtilmesi ile mahal listesi ile projeler arasındaki çelişki, ihale öncesi zeyilname ile ortadan 

kaldırılmıştır. 

İşte, 13.10.2017 tarihli tutanakla, tüm konutların salon, odalar ve koridor mahallerinde 

21.275/01 poz nolu lamine parke yer kaplaması yerine, 21.280/03 poz nolu laminat parke olarak 

yapılması ve konunun mukayeseli hesapta değerlendirilmesi kararlaştırılmış, yüklenici 

tutanakta geçen lamine parke ifadesine itirazda bulunmuş ve Yüksek Fen Kurulundan görüş 

talep edilmesini istemiştir. 

Yüksek Fen Kurulunun 11.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararında; ihale dokümanları 

arasında bir çelişki olması halinde, öncelik sıralamasının esas olduğu, sözleşmede zeyilnameler 

ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir denildiği, buna göre zeyilnamenin öncelikli 

olduğu, zeyilname ile uygulama projesi ile mahal listesi arasındaki çelişkinin ortadan 

kaldırıldığı ve öncelik sırasına sahip uygulama projesine göre imalatların gerçekleştirilmesinin 

teyit edildiği, dolayısıyla zeyilnamede uygulama projesinde yer alan “lamine parke rabıta yer 

kaplaması (Özel-49)” imalatının yapılacağının belirtildiği bu durumda isteklilerin tekliflerini 

bu imalatı esas alarak vermeleri gerektiği, yüklenicinin de teklifini verirken bu imalatı esas 

alması gerektiğinden, söz konusu mahallerin döşeme kaplamasının uygulama projesinde yer 

alan lamine parke rabıta yer kaplaması (Özel-49) imalatı olarak yapılmasının sözleşme bedeli 

kapsamında olduğuna oybirliğiyle karar verilmiştir.  

Bu karar dikkate alınarak tüm konutların salon, odalar ve koridor mahallerinin lamine 

parke yer kaplaması yerine laminat parke olarak yapılması uygun bulunarak imalat 

değişikliğinin mukayeseli hesap kapsamında değerlendirilmesine 08.06.2018 tarih ve 77302 

sayılı Başkanlık Oluru verilmiştir. 

İşin sözleşmesinde bulunan (Özel 49) lamine parke rabıta yer kaplaması 21.275/01 poz 

nolu imalatının 2016 sözleşme yılı % 15 karlı fiyatının 113,02 TL/m2 olduğu, Başkanlık Oluru 

ile yapılmasına karar verilen 21.280/03 poz nolu laminat parke döşeme kaplamasının 2016 

sözleşme yılı % 15 karlı fiyatının 27,06 TL/m2 olduğu, yapımından vazgeçilen 21.275/01 poz 

nolu lamine parke imalatı yerine yapılan 21.280/03 poz nolu laminat parke imalatının 
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miktarının 88.193,28 m2 olduğu dikkate alındığında, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 

7.581.094,35 TL tutarın yapılacak olan mukayeseli hesap kapsamında kesilmesi gerekmektedir. 

 

Poz No 
İmalatların adı (Tip 7-Tip10-Tip10/A-Tip 

10B-11/A (ters), A1 Bloklar) 

Miktar 

(A) 

2016 Sözleşme yılı %15 

karlı birim fiyatı (B) 

Tutar TL 

(C=AxB) 

21.275/01 
Lamine parke döşeme kaplaması yapılması 

(Yapımından vazgeçilen imalat) (m2) 
88.193,28 113,02 9.967.604,51 

21.280/03 
Laminat parke döşeme kaplaması yapılması 

(Yapılan imalat) (m2) 
88.193,28 27,06 2.386.510,16 

  Kesilmesi gereken tutar (9.967.604,51-2.386.510,16) 7.581.094,35 

 

Söz konusu işte 13.10.2017 tarihinde alınan Olurda, uygulama projesine göre pahalı 

olan 21.275/01 poz nolu lamine parke yerine, 21.280/03 poz nolu birim fiyatı daha ucuz olan 

laminat parke yapılmasına karar verildiği ve imalatların laminat parke olarak yapılmasına 

rağmen, hakediş ödemelerinde daha pahalı olan ve fiilen de yapılmayan 21.275/01 poz nolu 

lamine parkeye göre devam edildiği görülmüştür. Ayrıca, konu ile ilgili Yüksek Fen Kurulunun 

11.04.2018 tarihinde İdarenin Oluruna uygun karar verdiği halde halen aradaki imalat farkının 

bedelinin kesilmediği görülmüştür. 

- Kuzey Ankara Kent Girişi 4. Bölge 2. Etap 314 adet konut ve 1 adet cami inşaatı ile 

altyapı ve çevre düzenlemesi işi, 01.02.2016 tarihinde 63.850.000 TL bedelle ihale edilmiştir. 

21.04.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan, 28.04.2016 tarihinde de yer teslimi yapılan işin 

imalatları tamamlanarak, 14.12.2018 itibar tarihi olmak üzere geçici kabulü yapılmıştır. 

İşin sözleşmesi eki mahal listesinde yer döşemesi imalatı Y.21.280/03 poz nolu laminat 

parke kaplaması ile yer döşemesi yapılması imalatı olduğu, projesinde ise döşeme kaplamasının 

lamine parke (Özel 49), proje detayında da 21.275/01 poz nolu lamine parke döşeme kaplaması 

olarak tarif edilmiştir. 

İşte, yüklenici firmanın 24.05.2017 tarihli yazısında tüm blok tiplerinde daire içinde 

21.275/01 poz nolu lamine parke (Özel49) imalatı yerine, Y.21.280/03 poz nolu laminat parke 

imalatının yapılması talebi idare tarafından uygun bulunarak, imalat değişikliğinin mukayeseli 

hesap kapsamında değerlendirilmesine 26.12.2017 tarih ve 65023 sayılı Başkanlık Oluru 

verilmiştir. 

İşin sözleşmesi ve projesindeki imalat çelişkilerinden dolayı, Kuzey Ankara Kent girişi 

5. Bölge 809 adet konut işi kapsamında Yüksek Fen Kurulunun 11.04.2018 tarihli kararında 

konuyla ilgili inceleme ve değerlendirmenin yapıldığı ve oybirliği ile uygulama projesinde yer 

alan “lamine parke rabıta yer kaplaması (Özel-49)” imalatının sözleşme kapsamında 

yüklenicinin uhdesinde olduğu kararının bu işte de emsal alınması gerekmektedir.  
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İşin sözleşmesinde bulunan (Özel 49) lamine parke rabıta yer kaplaması 21.275/01 poz 

nolu imalatının 2016 sözleşme yılı % 15 karlı fiyatının 113,02 TL/m2 olduğu, Başkanlık Oluru 

ile yapılmasına karar verilen 21.280/03 poz nolu laminat parke döşeme kaplaması imalatının 

2016 sözleşme yılı % 15 karlı fiyatının 27,06 TL/m2 olduğu, yapımından vazgeçilen 21.275/01 

poz nolu lamine parke imalatı yerine yapılan 21.280/03 poz nolu laminat parke imalatının 

miktarının 29.829,32 m2 olduğu dikkate alındığında, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 

2.564.128,35 TL tutarın yapılacak olan mukayeseli hesap kapsamında kesilmesi gerekmektedir. 

 

Poz No 
İmalatların adı (Tip 10-Tip 10/A-Tip 10B 

Bloklar) 

Miktar 

(A) 

2016 Sözleşme yılı %15 

karlı birim fiyatı (B) 

Tutar TL 

(C=AxB) 

21.275/01 
Lamine parke döşeme kaplaması yapılması 

(Yapımından vazgeçilen imalat) (m2) 
29.829,32 113,02 3.371.309,75 

21.280/03 
Laminat parke döşeme kaplaması yapılması 

(Yapılan imalat)(m2) 
29.829,32 27,06 807.181,40 

  Kesilmesi gereken tutar (3.371.309,75-807.181,40) 2.564.128,35 

 
Söz konusu işte 24.05.2017 tarihinde alınan Olurda, uygulama projesine göre pahalı 

olan 21.275/01 poz nolu lamine parke yerine, birim fiyatı daha ucuz olan 21.280/03 poz nolu 

laminat parke yapılmasına karar verildiği ve imalatların laminat parke olarak yapılmasına 

rağmen, hakediş ödemelerinde daha pahalı olan ve fiilen de yapılmayan 21.275/01 poz nolu 

lamine parkeye göre devam edildiği görülmüştür. Ayrıca, konu ile ilgili olarak Kuzey Ankara 

Kent Girişi 5. Bölge 809 adet konut, 1’er adet ünite merkezi, kreş ve cami inşaatları işinde 

Yüksek Fen Kurulunun 11.04.2018 tarihli İdarenin Oluruna uygun kararı emsal alınarak aradaki 

imalat farkının kesilmesi gerekirken, halen aradaki imalat farkının bedelinin kesilmediği 

görülmüştür. 

- Kuzey Ankara Kent Girişi 630 adet konut, 1’er adet ünite merkezi ve kreş ile altyapı 

ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı işi, 13.10.2014 tarihinde 94.950.000 TL bedelle ihale 

edilmiştir. 16.01.2015 tarihinde sözleşme imzalanarak 19.01.2015 tarihinde yer teslimi yapılan 

işin imalatları tamamlanmış ve 08.11.2016 itibar tarihi olmak üzere geçici kabulü yapılmıştır. 

İşin sözleşmesinde Tip1-Tip7-Tip8 ve apartman tipi konutların daire içi oda ve salon 

mahallerinin mahal listesinde ve uygulama projesinde döşeme kaplamasının 21.275/01 poz 

nolu lamine parke olarak yapılacağı belirtilmiştir. 

Tip1-Tip7-Tip8 ve apartman tipi konutların daire içi oda ve salon mahallerinin lamine 

parke yerine laminat parke yapılması, apartman tipi ile Tip1 blokların koridor mahallerinin 

zemin kaplamasının lamine parke yerine, Y.26.008/A poz nolu 600x600 mm ebadında 1. sınıf 

parlak granit karolarla fugalı döşeme kaplaması, Tip7 blokların koridor mahallerinin zemin 
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kaplamasının 21.275/01 poz nolu lamine parke yerine, 21.280/03 poz nolu laminat parke 

yapılmasına, imalat değişikliklerinin mukayeseli keşifte değerlendirilmesine 07.05.2015 tarih 

ve 1970 sayılı Başkanlık Oluru verilmiştir. 

İşin sözleşmesi eki mahal listesinde ve projesinde bulunan 21.275/01 poz nolu lamine 

parke rabıta yer kaplaması imalatının 2014 sözleşme yılı % 2,96 indirimli fiyatının 103,84 

TL/m2 olduğu, Başkanlık Oluru ile yapılmasına karar verilen 21.280/03 poz nolu laminat parke 

döşeme kaplaması imalatının 2014 sözleşme yılı % 2,96 indirimli fiyatının 24,61 TL/m2 olduğu, 

yapımından vazgeçilen 21.275/01 poz nolu lamine parke imalatının miktarının 67.962,76 m2, 

yapılan 21.280/03 poz nolu laminat parke imalatının miktarının 66.263,56 m2 ve Y.26.008/A 

poz nolu 1. sınıf parlak granit imalatının miktarının 1699,20 m2 olduğu dikkate alındığında, 

aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 5.313.000,23 TL tutarın yapılacak olan mukayeseli hesap 

kapsamında kesilmesi gerekmektedir. 

 

Poz No 
İmalatların adı (Tip7-Tip1-Tip8A-A1) (Tip 1 

bloklar koridorlar parlak granit) 
Miktar (A) 

2014 Sözleşme yılı 

%2,96 indirimli 

birim fiyatı (B) 

Tutar TL 

(C=AxB) 

21.275/01 
Lamine parke döşeme kaplaması yapılması 

(Yapımından vazgeçilen imalat) (m2) 
67.962,76 103,84 7.057.253,00 

21.280/03 
Laminat parke döşeme kaplaması yapılması 

(Yapılan imalat) (m2) 
66.263,56 24,61 1.630.746,21 

Y.26.008/A 

600x600 mm ebadında 1.sınıf parlak granit 

karolarla fugalı döşeme kaplaması (Yapılan 

İmalat Tip 1 koridor) (m2) 

1.699,20 66,80 113.506,56 

  Kesilmesi gereken tutar (7.057.253-(1.630.746,21+113.506,56)) 5.313.000,23 

 

Söz konusu işte 07.05.2015 tarihinde alınan Olurda, uygulama projesine göre pahalı 

olan 21.275/01 poz nolu lamine parke yerine, koridor mahallerinde Y.26.008/A poz nolu parlak 

granit döşeme kaplaması, diğer mahallerde 21.280/03 poz nolu laminat parke yapılmasına karar 

verildiği, bu tarihten sonra yapılan döşeme kaplaması imalatlarının koridorlarda Y.26.008/A 

poz nolu parlak granit kaplama, diğer döşemelerde 21.280/03 poz nolu laminat parke olarak 

yapılmasına rağmen, hakediş ödemelerinde daha pahalı olan ve fiilen de yapılmayan 21.275/01 

poz nolu lamine parkeye göre devam edildiği görülmüştür. Ayrıca, konu ile ilgili olarak Kuzey 

Ankara Kent Girişi 5. Bölge 809 adet konut, 1’er adet ünite merkezi, kreş ve cami inşaatları 

işinde Yüksek Fen Kurulunun 11.04.2018 tarihli İdarenin Oluruna uygun kararı emsal alınarak 

aradaki imalat farkının kesilmesi gerekirken, halen aradaki imalat farkının bedelinin 

kesilmediği görülmüştür. 

- Kuzey Ankara Kent Girişi 2. Bölge 2. Etap 277 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre 

düzenlemesi işi, 22.12.2014 tarihinde 55.244.000 TL bedelle ihale edilmiştir. 24.02.2015 
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tarihinde sözleşme imzalanmış, 05.03.2015 tarihinde yer teslimi yapılan işte imalatlar 

tamamlanarak, 17.04.2017 itibar tarihi olmak üzere geçici kabulü yapılmıştır. 

İşin sözleşmesinin eki mahal listesinde döşeme kaplamasının Y.21.275/01 poz nolu 

lamine parke döşeme kaplaması, uygulama projesi ve detayında Özel-49 lamine kaplama olarak 

yapılacağının belirtilmesine rağmen, tüm daire tiplerinde döşeme kaplamalarının 21.280/03 poz 

nolu AC4 sınıf 32 laminat parke döşeme kaplaması yapılması ve imalat değişikliklerinin 

mukayeseli keşifte değerlendirilmesine 09.09.2015 tarih ve 4191 sayılı Başkanlık Oluru 

verilmiştir. 

İşin sözleşmesinde bulunan (Özel 49) lamine parke rabıta yer kaplaması Y.21.275/01 

poz nolu imalatının 2014 sözleşme yılı % 17,78 indirimli fiyatının 87,98 TL/m2 olduğu, 

Başkanlık Oluru ile yapılmasına karar verilen 21.280/03 poz nolu laminat parke döşeme 

kaplaması imalatının 2014 sözleşme yılı % 17,78 indirimli fiyatının 20,85 TL/m2 olduğu, 

yapımından vazgeçilen 21.275/01 poz nolu lamine parke yerine yapılan 21.280/03 poz nolu 

laminat parke imalatının miktarının 30.852,67 m2 olduğu dikkate alındığında, aşağıdaki tabloda 

görüleceği üzere 2.071.139,74 TL tutarın yapılacak olan mukayeseli hesap kapsamında 

kesilmesi gerekmektedir. 

 

Poz No İmalatların adı (Tip 10A-A1 bloklar) 
Miktar 

(A) 

2014 Sözleşme yılı 

%17,78 indirimli birim 

fiyatı (B) 

Tutar TL 

(C=AxB) 

21.275/01 
Lamine parke döşeme kaplaması yapılması 

(Yapımından vazgeçilen imalat) (m2) 
30.852,67 87,98 2.714.417,91 

21.280/03 
Laminat parke döşeme kaplaması yapılması 

(Yapılan imalat) (m2) 
30.852,67 20,85 643.278,17 

  Kesilmesi gereken tutar (2.714.417,91-643.278,17) 2.071.139,74 

 

Söz konusu işte 09.09.2015 tarihinde alınan Olurda, uygulama projesine göre pahalı 

olan 21.275/01 poz nolu lamine parke yerine, birim fiyatı daha ucuz olan 21.280/03 poz nolu 

laminat parke yapılmasına karar verildiği, blokların döşeme kaplaması imalatların laminat 

parke olarak yapılmasına rağmen, hakediş ödemelerinde daha pahalı olan ve fiilen de 

yapılmayan 21.275/01 poz nolu lamine parkeye göre devam edildiği görülmüştür. Ayrıca, konu 

ile ilgili olarak Kuzey Ankara Kent Girişi 5. Bölge 809 adet konut, 1’er adet ünite merkezi, kreş 

ve cami inşaatları işinde Yüksek Fen Kurulunun 11.04.2018 tarihli İdarenin Oluruna uygun 

kararı emsal alınarak aradaki imalat farkının kesilmesi gerekirken, halen aradaki imalat farkının 

bedelinin kesilmediği görülmüştür. 
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- Kuzey Ankara Kent Girişi 628 adet konut, 1’er adet ünite merkezi ve ticaret merkezi 

ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı işi, 13.10.2014 tarihinde 96.640.000 TL bedelle 

ihale edilmiştir. 20.01.2015 tarihinde sözleşme imzalanarak, 29.01.2015 tarihinde yer teslimi 

yapılan işin imalatları tamamlanarak, 21.09.2016 itibar tarihi olmak üzere geçici kabulü 

yapılmıştır. 

İşin sözleşmesinin eki mahal listesi ve uygulama projesinde döşeme kaplamalarının 

Y.21.275/01 poz nolu lamine parke döşeme kaplaması olarak belirtilmesine rağmen, Tip7 ve 

apartman tipi konutların projesinde daire içi oda ve salon mahallerinde zemin kaplaması olarak 

belirtilen 21.275/01 poz nolu lamine parke yapılması yerine, 21.280/03 poz nolu laminat parke 

imalatı yapılması, apartman tipi blokların koridor mahallinde zemin kaplaması olarak belirtilen 

21.275/01 poz nolu lamine parke imalatı yerine, Y.26.008/408A poz nolu 600x600 mm 

ebatlarında 1. sınıf parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme kaplaması imalatı yapılması; 

ayrıca Tip7 blok tiplerinde koridor mahallerinde zemin kaplaması olarak belirtilen 21.275/01 

poz nolu lamine parke imalatı yapılması yerine, 21.280/03 poz nolu laminat parke imalatı olarak 

yapılması ve imalat değişikliklerinin mukayeseli keşifte değerlendirilmesine 13.08.2015 tarih 

ve 3654 sayılı Başkanlık Oluru verilmiştir. 

İşin sözleşmesinde bulunan Y.21.275/01 poz nolu lamine parke rabıta yer kaplaması 

imalatının 2014 sözleşme yılı % 1,46 indirimli fiyatının 105,44 TL/m2 olduğu, Başkanlık Oluru 

ile yapılmasına karar verilen 21.280/03 poz nolu laminat parke döşeme kaplaması imalatının 

2014 sözleşme yılı % 1,46 indirimli fiyatının 24,99 TL/m2 olduğu ve Y.26.008/408A 1. sınıf 

parlak granit imalatının 2014 sözleşme yılı % 1,46 indirimli fiyatının 67,83 TL/m2 olduğu, 

yapımından vazgeçilen 21.275/01 poz nolu lamine parke imalatının miktarının 37.787,45 m2, 

yapılan 21.280/03 poz nolu laminat parke imalatının miktarının 37.280,69 m2 ve 

Y.26.008/408A 1. sınıf parlak granit imalatının miktarının 506,76 m2 olduğu dikkate 

alındığında, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 3.023.510,05 TL tutarın yapılacak olan 

mukayeseli hesap kapsamında kesilmesi gerekmektedir. 

 

Poz No 
İmalatların adı (Tip10A-A1 bloklar, A1 

blokların koridorları parlak granit) 

Miktar 

(A) 

2014 Sözleşme yılı 

%1,46 indirimli 

birim fiyatı (B) 

Tutar TL 

(C=AxB) 

21.275/01 
Lamine parke döşeme kaplaması yapılması 

(Yapımından vazgeçilen imalat) (m2) 
37.787,45 105,44 3.984.308,73 

21.280/03 
Laminat parke döşeme kaplaması yapılması 

(Yapılan imalat) (m2) 
37.280,69 24,99 926.425,15 

Y.26.008/408A 

600x600 mm ebadında 1.sınıf parlak granit 

karolarla fugalı döşeme kaplaması (Yapılan 

imalat A1 blok koridorlarda) (m2) 

506,76 67,83 34.373,53 

  Kesilmesi gereken tutar (3.984.308,73-(926.425,15+34.373,53)) 3.023.510,05 
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Söz konusu işte 13.08.2015 tarihinde alınan Olurda, uygulama projesine göre pahalı 

olan 21.275/01 poz nolu lamine parke yerine, A1 bloğun koridor mahallerinde Y.26.008/408A 

poz nolu parlak granit döşeme kaplaması, diğer blokların döşeme kaplamalarında 21.280/03 

poz nolu laminat parke yapılmasına karar verildiği, bu tarihten sonra yapılan döşeme kaplaması 

imalatlarında A1 bloğun koridorlarında Y.26.008/408A poz nolu parlak granit kaplama, diğer 

blokların döşeme kaplamalarında 21.280/03 poz nolu laminat parke olarak yapılmasına rağmen, 

hakediş ödemelerinde daha pahalı olan ve fiilen de yapılmayan 21.275/01 poz nolu lamine 

parkeye göre devam edildiği görülmüştür. Ayrıca, konu ile ilgili olarak Kuzey Ankara Kent 

Girişi 5. Bölge 809 adet konut, 1’er adet ünite merkezi, kreş ve cami inşaatları işinde Yüksek 

Fen Kurulunun 11.04.2018 tarihli İdarenin Oluruna uygun kararı emsal alınarak aradaki imalat 

farkının kesilmesi gerekirken, halen aradaki imalat farkının bedeli kesilmemiştir. 

- Kuzey Ankara Kent Girişi 2. Bölge 1. Etap 563 adet konut, 1 adet ünite merkezi inşaatı 

ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi, 03.12.2015 tarihinde 108.550.000 TL bedelle ihale 

edilmiştir. 17.02.2016 tarihinde sözleşme imzalanarak, 19.02.2016 tarihinde yer teslimi yapılan 

işin imalatları tamamlanarak, 10.10.2017 itibar tarihi olmak üzere geçici kabulü yapılmıştır. 

İşin sözleşmesinin mahal listesinde döşeme kaplamasının Y.21.275/01 poz nolu lamine 

parke döşeme kaplaması, uygulama projesi ve detayında Özel-49 lamine kaplama olarak 

yapılacağı belirtilmiştir. 

Tüm konut tiplerinde zemin kaplaması olarak 21.275/01 poz nolu lamine parke yerine, 

21.280/03 poz nolu laminat parke imalatı yapılması, apartman tipi blokların koridor mahallinde 

zemin kaplaması olarak belirtilen 21.275/01 poz nolu lamine parke imalatı yerine, 

Y.26.008/408A poz nolu 600x600 mm ebatlarında 1. sınıf parlak granit seramik karolarla fugalı 

döşeme kaplaması imalatı yapılması ve imalat değişikliklerinin mukayeseli keşifte 

değerlendirilmesine 19.06.2017 tarih ve 2842 sayılı Başkanlık Oluru verilmiştir. 

İşin sözleşmesinde bulunan (Özel 49) lamine parke rabıta yer kaplaması 21.275/01poz 

nolu imalatının 2015 sözleşme yılı % 29,02 indirimli fiyatının 82,20 TL/m2 olduğu, Başkanlık 

Oluru ile yapılmasına karar verilen 21.280/03 poz nolu laminat parke döşeme kaplaması 

imalatının 2015 sözleşme yılı % 29,02 indirimli fiyatının 19,27 TL/m2 olduğu ve 

Y.26.008/408A 1. sınıf parlak granit imalatının 2015 sözleşme yılı % 29,02 indirimli fiyatının 

50,65 TL/m2 olduğu, yapımından vazgeçilen 21.275/01 poz nolu lamine parke imalatının 

miktarının 61.480,46 m2, yapılan 21.280/03 poz nolu laminat parke imalatının miktarının 

60.275,90 m2 ve Y.26.608/408A poz nolu 1. sınıf parlak granit imalatının miktarının 1.204,56 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 68 
 

m2 olduğu dikkate alındığında, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 3.831.166,26 TL tutarın 

yapılacak olan mukayeseli hesap kapsamında kesilmesi gerekmektedir. 

 

Poz No 

İmalatların adı (Tip7-Tip10-Tip10/A-11/A 

ve A1) (Apartman tipi konutların 

koridorları parlak granit) 

Miktar 

(A) 

2015 Sözleşme yılı 

%29,02 indirimli 

birim fiyatı (B) 

Tutar TL 

(C=AxB) 

21.275/01 
Lamine parke döşeme kaplaması yapılması 

(Yapımından vazgeçilen imalat) (m2) 
61.480,46 82,20 5.053.693,81 

21.280/03 
Laminat parke döşeme kaplaması yapılması 

(Yapılan imalat) (m2) 
60.275,90 19,27 1.161.516,59 

Y.26.008/408A 

600x 600 mm ebadında 1.sınıf parlak granit 

karolarla fugalı döşeme kaplaması (Yapılan 

İmalat 11/A ve A1 de koridorlarda) (m2) 

1.204,56 50,65 61.010,96 

  Kesilmesi gereken tutar (5.053.693,81-(1.161.516,59+61.010,96)) 3.831.166,26 

 

Söz konusu işte 19.06.2017 tarihinde alınan Olurda, uygulama projesine göre pahalı 

olan 21.275/01 poz nolu lamine parke yerine, 11/A blok ve A1 bloğun koridor mahallerinde 

Y.26.008/408A poz nolu parlak granit döşeme kaplaması, diğer blokların döşeme mahallerinde 

21.280/03 poz nolu laminat parke yapılmasına karar verildiği, bu tarihten sonra yapılan döşeme 

kaplaması imalatlarının 11/A blok ve A1 bloğun koridorlarında Y.26.008/408A poz nolu parlak 

granit kaplama, diğer blokların döşemelerinde 21.280/03 poz nolu laminat parke olarak 

yapılmasına rağmen, hakediş ödemelerinde daha pahalı olan ve fiilen de yapılmayan 21.275/01 

poz nolu lamine parkeye göre devam edildiği görülmüştür. Ayrıca, konu ile ilgili olarak Kuzey 

Ankara Kent Girişi 5. Bölge 809 adet konut, 1’er adet ünite merkezi, kreş ve cami inşaatları 

işinde Yüksek Fen Kurulunun 11.04.2018 tarihli İdarenin Oluruna uygun kararı emsal alınarak 

aradaki imalat farkının kesilmesi gerekirken, halen aradaki imalat farkının bedelinin 

kesilmediği görülmüştür. 

Sonuç olarak;  

- Kuzey Ankara Kent Girişi 5. Bölge 809 adet konut, ünite merkezi, kreş ve cami inşaatı,  

- Kuzey Ankara Kent Girişi 4. Bölge 2. Etap 314 adet konut ve 1 adet cami inşaatı, 

- Kuzey Ankara Kent Girişi 630 adet konut, 1’er adet ünite merkezi ve kreş ile altyapı 

ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı,  

- Kuzey Ankara Kent Girişi 2. Bölge 2. Etap 277 adet konut inşaatı, 

- Kuzey Ankara Kent Girişi 628 adet konut, ünite merkezi ve ticaret merkezi inşaatı,  

- Kuzey Ankara Kent Girişi 2. Bölge 1. Etap 563 adet konut, 1 adet ünite merkezi inşaatı, 

işleri olmak üzere aşağıda tablo halinde verilen toplam 6 adet sözleşme kapsamında 

imalat değişiklikleri sonucu Başkanlık Oluru ile yapımından vazgeçilen imalatların bedellerinin 

kesilmemesi nedeniyle, toplam 24.384.038,98 TL fazla ödemeye sebebiyet verildiği, 
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S.No İşlerin adı 

İmalat 

değişikliği 

olur tarihi 

Geçici 

kabul tarihi 

Kesilmesi 

gereken tutar 

TL 

1 
Kuzey Ankara Kent Girişi 5. Bölge 809 adet konut, ünite 

merkezi, kreş ve cami inşaatı 
13.10.2017 14.12.2018 7.581.094,35 

2 
Kuzey Ankara Kent Girişi 4. Bölge 2. Etap 314 adet konut ve 1 

adet cami inşaatı 
26.12.2017 14.12.2018 2.564.128,35 

3 
Ankara Kuzey Kent Girişi 630 adet konut, ünite merkezi ve kreş 

ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı 
07.05.2015 08.11.2016 5.313.000,23 

4 Kuzey Ankara Kent Girişi 2.Bölge 2.Etap 277 adet konut inşaatı  09.09.2015 17.04.2017 2.071.139,74 

5 
Ankara Kuzey Kent Girişi 628 adet konut, ünite merkezi ve 

ticaret merkezi inşaatı 
13.08.2015 21.09.2016 3.023.510,05 

6 
Kuzey Ankara Kent Girişi 2.Bölge 1.Etap 563 adet konut, 1 adet 

ünite merkezi inşaatı 
19.06.2017 10.10.2107 3.831.166,26 

      Toplam 24.384.038,98 

 

İdare tarafından verilen cevapta, “Öneri gereği yerine getirilecektir” denilmesine 

rağmen, henüz bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir. 

İdare tarafından hazırlanan 05.02.2020 tarihli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Alt 

Komisyonu 2017-2018 Yılları Denetim Çalışmaları Belgeleri kitapçığında, “Söz konusu işlerde 

başkanlık olurları ile pek çok imalatta değişiklikler yapılmıştır. Bu bakımdan, bulguda 

bahsedilen eksilen imalatlar olduğu gibi artan imalatlarda bulunmaktadır. hem öneride belirtilen 

eksilen imalatlar, hem de artan imalatların değerlendirileceği mukayeseli keşif idaremizce zaten 

düzenlenecektir. Dolayısıyla öneri gereği yerine getirilecektir.” denilmesine; 

- Kuzey Ankara Kent Girişi 5. Bölge 809 adet konut, ünite merkezi, kreş ve cami inşaatı 

işinde, imalat değişikliği olur tarihinden bugüne kadar 2 yıl 6 ay süre, geçici kabul itibar 

tarihinden bugüne kadar 1 yıl 4 ay süre, 

- Kuzey Ankara Kent Girişi 4. Bölge 2. Etap 314 adet konut ve 1 adet cami inşaat işinde, 

imalat değişikliği olur tarihinden bugüne kadar 2 yıl 3 ay süre, geçici kabul itibar tarihinden 

bugüne kadar 1 yıl 4 ay süre, 

- Kuzey Ankara Kent Girişi 630 adet konut, 1’er adet ünite merkezi ve kreş ile altyapı 

ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı işinde, imalat değişikliği olur tarihinden bugüne kadar 5 yıl 

süre, geçici kabul itibar tarihinden bugüne kadar 3 yıl 6 ay süre, 
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- Kuzey Ankara Kent Girişi 2. Bölge 2. Etap 277 adet konut inşaatı işinde, imalat 

değişikliği olur tarihinden bugüne kadar 4 yıl 7 ay süre, geçici kabul itibar tarihinden bugüne 

kadar 4 yıl 1 ay süre, 

- Kuzey Ankara Kent Girişi 628 adet konut, ünite merkezi ve ticaret merkezi inşaatı 

işinde, imalat değişikliği olur tarihinden bugüne kadar 4 yıl 8 ay süre, geçici kabul itibar 

tarihinden bugüne kadar 3 yıl 7 ay süre, 

- Kuzey Ankara Kent Girişi 2. Bölge 1. Etap 563 adet konut, 1 adet ünite merkezi inşaatı 

işinde, imalat değişikliği olur tarihinden bugüne kadar 2 yıl 9 ay süre, geçici kabul itibar 

tarihinden bugüne kadar 2 yıl 7 ay süre, 

geçmesine; 

Ayrıca, İdarenin denetim raporuna verdiği cevaplarda imalat değişikliğinden 

kaynaklanan fazla ödemenin hakedişlerde düzeltme yapılması suretiyle kesileceğini 

belirtmesine; 

rağmen henüz bir kesinti işlemi yapılmamıştır. 

Bulgu konusu husus 2017 ve 2018 yıllarında raporlanmıştır. Yüksek Fen Kurulunun 

11.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararı bulguda yapılan tespitlerle aynı mahiyettedir. 

İdarenin TBMM’ye sunduğu kitapçıkta bahsettiği işlemler, sözleşme eki Yapım İşleri 

Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 39’uncu maddesinde düzenlenen geçici hakediş raporları ile ilgili 

işlemlerdir. Geçici hakedişlerin düzenlenmesi aşamasında yapılması gereken işlemlerdir. 

Yukarıda belirtildiği üzere bulgu konusu işlerin tamamının geçici kabulü yapılmıştır. Dolayısı 

ile fazla ödemenin kurum cevabında belirtilen şekilde tahsili sözleşme hükümlerine aykırılık 

oluşturacağı gibi kurum zararına bir işlem de olacaktır. 

YİGŞ’nin kesin hakedişi düzenleyen 40’ıncı maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan  

“Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde; kesin hakediş raporu düzenlenmesine işin geçici 

kabulü yapıldıktan sonra başlanır ve sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde 

kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir” düzenlemesi uyarınca, geçici kabulü yapılan işlerde kesin 

hakediş raporunun düzenlenmesi gerekir. Maddenin 11’inci fıkrasında ise, “Hesap kesme 

işlemi sonucunda, yüklenici idareye borçlu kaldığı takdirde, borcu genel hükümlere göre tahsil 

edilir” denilmektedir. 

YİGŞ’de yer alan bu düzenlemelere göre bulgu konusu fazla ödemenin geçici kabulüne 

kadar düzenlenecek hakedişlerde artan ve eksilen imalat kalemlerinin değerlendirilmesi sonucu 

düzenlenecek geçici hakedişte, bu hakedişe esas fiyat farkı katsayısı esas alınarak kesilmesi 

mümkündür. Geçici kabulü yapılan işlerde ise kurum alacağının tahsilinin genel hükümlere 

göre yapılması gerekir. Fiyat farkı ödemesine esas katsayının tespitinde geçici kabul itibar 
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tarihinden sonraki bir katsayı esas alınamayacağı için bu tarihten sonraki kurum alacaklarının 

genel hükümlere göre yani kanuni faiz esas alınarak tahsil edilmesi gerekmektedir. 

İdare tarafından geçici kabulü yapılıp süresinde (bir kısmının kesin kabul süresinin 10-

15 yıl arasında) kesin kabulü yapılmayan toplam 428 işinin olduğu, kesin kabulünün yapıldığı 

ancak kesin hesabının yapılmadığı toplam 387 işinin (bir kısmında 10-15 yıl) olduğu göz önüne 

alındığında, kurum alacağının genel hükümlere göre tahsil edilmemesi halinde kurumun 

uğradığı zararın her gün artacağı değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Kuzey Ankara kent girişinde yer alan 6 ayrı sözleşmede geçici kabullerin yapıldığı ve 

fiyat farkı ödemesine esas katsayının tespitinde geçici kabul itibar tarihinden sonraki bir katsayı 

esas alınamayacağı için bu tarihten sonraki kurum alacaklarının genel hükümlere göre yani 

kanuni faiz esas alınarak tahsil edilmesi önerilir. 

BULGU 5: İdare İştiraki TOBAŞ Toplu Konut-Büyükşehir Belediyesi İnşaat 

Emlak Mimarlık ve Proje AŞ’nin Sermayesinin Tamamının Karşılıksız Kalması 

5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu’nun 6’ncı maddesi 

gereğince, projenin müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Ankara 

Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ tarafından “TOBAŞ Toplu Konut-Büyükşehir Belediyesi 

İnşaat Emlak Mimarlık ve Proje AŞ” kurulmuş, 09.12.2004 tarih ve 6194 sayılı Ticaret Sicil 

Gazetesi’nde yayımlanmak suretiyle tescil edilmiştir.  

Şirket, bölgede yapımı gerçekleştirilecek projelerin adaiçi ve genel altyapı ile çevre 

düzenleme inşaat işleri, inşaat aşaması ve inşaat sonrası her türlü danışmanlık hizmetleri ile 

görevlendirilmiştir. 

Şirket sermayesinin 31.12.2019 tarihi itibarıyla dağılımı aşağıda gösterilmiştir: 

% 49,98 Ankara Büyükşehir Belediyesi, 

% 49,92 TOKİ, 

% 0,08 Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret AŞ, 

% 0,01 Ankara Elektrik Otobüs Havagazı İşletme Müessesesi, 

% 0,01 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi. 

Şirketin 20.02.2008 tarihli Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereğince Yönetim 

Kurulu üye sayısı 6’dan 8’e, Denetim Kurulu üye sayısı da 2’den 4’e yükseltilmiştir. 

15.09.2011 tarihinde Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması konusuyla toplanan 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üye sayısı 8’den 10’a çıkarılmış, 

22.04.2014 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında da Yönetim Kurulu üye sayısı 14’e 
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yükseltilmiştir. 12.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye 

sayısı 14 olarak korunmuştur. Yönetim Kurulu üyelerinin 7 üyesi TOKİ, 7 üyesi de Ankara 

Büyükşehir Belediyesini temsilen seçilmektedir. 

Şirketin, 12.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye 

ücretleri yeniden belirlenmiş; Ankara Büyükşehir Belediyesini temsilen seçilen Yönetim 

Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 7.000 TL, üyelere aylık net 6.000 TL 

olarak uygulanmasına, TOKİ’yi temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerine ise Devlet Personel 

Başkanlığı ile Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen ücretlerin ödenmesine karar 

verilmiş iken, 20.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla bütün Yönetim Kurulu üyeleri için 

Devlet Personel Başkanlığı ile Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen ücretlerin 

ödenmesine karar verilmiştir. 

Şirket, iş hacmi itibarıyla küçük ölçekte bir şirket olmasına rağmen, Yönetim Kurulu 

üye sayısının 14 olarak tespit edilmesinde işletmecilik ilkelerinden çok, çalışanlara ek mali 

katkı sağlanmasının ön planda olduğu görülmektedir. Şirketin son yıllarda faaliyet sonuçları 

devamlı surette dönem zararıyla sonuçlanmıştır. Özellikle Yönetim Kurulu üye sayısının 14 

olarak belirlenmesinin, Şirkete maliyeti göz önüne alındığında, işletmecilik ilkeleri ve 

rasyonellikten uzak olduğu değerlendirilmektedir. 

Şirket faaliyetlerinin karlılıktan uzak bir performans göstermesi ve öz kaynaklardaki 

azalmanın devamlı olması nedeniyle, 13.03.2015 tarih ve 3 no’lu Yönetim Kurulu toplantısında 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376’ncı maddesi gereğince Şirket sermayesinin 

%50’den fazla kayba uğradığı gerekçe gösterilerek, ödenmiş sermayenin 10 milyon TL’den 13 

milyon TL’ye yükseltilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiş ve 

28.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurulda şirket ödenmiş sermayesinin 13 milyon TL’ye 

yükseltilmesi yönünde karar alınmıştır.  

Şirketin, 31.12.2016 tarihli bilançosunda sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının 

% 82’sinin karşılıksız kaldığı hususunda Sayıştayın 2016 yılına ilişkin TOKİ Denetim 

Raporunda; TTK’nın 376’ncı maddesindeki düzenlemeler göz önüne alınarak, TOBAŞ Toplu 

Konut-Büyükşehir Belediyesi İnşaat Emlak Mimarlık ve Proje AŞ’nin geleceği hakkında karar 

verilmesi amacıyla, Şirket Genel Kurulunun bir an önce toplanması için girişimlerde 

bulunulması önerisine yer verilmiştir. 

2017 yılında Şirket faaliyetlerinin zararla sonuçlanması neticesinde özkaynakların 

azalmaya devam ettiği anlaşıldığından, yıl içinde yeniden sermaye artışına gidilmiştir. 

17.07.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesinin 13 milyon TL’den 21 

milyon TL’ye yükseltilmesi kararlaştırılmış olup bu artışın 4 milyon TL’lik kısmının İdarece 
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karşılanması taahhüt edilmiştir.  

Şirketin, aşağıda yer alan  31.12.2019 tarihli bilançosunda geçmiş yıllar birikmiş 

zararları 18.349.346 TL ile 2019 yılı dönem zararı 5.610.689 TL etkisiyle yıl sonunda 

özkaynaklar toplamının tamamının kaybedildiği ve (1.814.411) TL’ye gerilediği 

görülmektedir.  

 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (1.814.410,98) 

A-ÖDENMİŞ SERMAYE 21.000.000,00 

1-Sermaye 21.000.000,00 

2-Ödenmemiş Sermaye 0,00 

B-SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 

1-Diğer Sermaye Yedekleri   

C-KAR YEDEKLERİ 28.914,80 

1-Yasal Yedeklere 28.914,80 

D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 1.116.710,17 

E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 18.349.346,09 

F-DÖNEM NET KARI ZARARI (5.610.689,86) 

1-Dönem Net Karı   

2-Dönem Net Zararı (5.610.689,86) 

 

Şirket tarafından sermaye artırımı yoluyla açığın kapatılması kolay yol olduğundan, 

2015 yılından itibaren üçüncü sermaye artırımı kararı alınmıştır. Şirket Yönetim Kurulunun 

31.10.2019 tarih ve 15 sayılı kararıyla sermayenin 21.000.000 TL’den 31.000.000 TL’ye 

çıkarılmasına ve Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Diğer taraftan, Şirket Yönetim Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 16 sayılı kararında; 

“Şirketimizin yaşadığı mali zorluklar nedeniyle zaruri ödemeler yapılamadığı için mali desteğe 

ihtiyaç duyulmuştur. % 49,9524 hisseye sahip Şirket ortağımız Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığından 710.000 TL borç talep edilmesine” denilmek suretiyle yaşanan mali aczin 

boyutları göz önüne serilmiştir. 

Şirketin 05.03.2020 tarihinde toplanan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul 

toplantısında, Şirket sermayesinin 21.000.000 TL’den 10.000.000 TL artırılarak 31.000.000 

TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. 

TTK’nın “Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu” başlıklı 376’ncı maddesinde; 

“(1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar 

sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır 

ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. 
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(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin 

zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, 

sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde 

şirket kendiliğinden sona erer.” 

düzenlemesi doğrultusunda karar verilmesi gerekmektedir.  

Şirketin 2019 yılı faaliyetleri sonucunda TTK’nın 376/2’nci maddesinde tanımlanan 

sermaye ve yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kalması durumu oluşmuştur. Bu 

durumda, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulu derhal toplantıya çağırmakla ve toplantı 

gündeminde sermayenin kaybı ile ilgili bir gündem maddesine yer vererek, Genel Kurulda 

görüşülmesini sağlamakla yükümlüdür. Kanun koyucu, TTK’nın 376/2’nci maddesinde, Genel 

Kurulun alacağı kararlar konusunda belirleyici davranmıştır. Bu kapsamda, son yıllık 

bilançodan, zararlar sebebiyle sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin 

karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanan Genel 

Kurul, ya sermayenin üçte biri ile yetinme, diğer bir ifadeyle sermayenin azaltılıp zararın bünye 

dışına atılmasına ya da esas sermayenin azalan oranda tamamlanmasına karar vermek 

durumundadır. Aksi takdirde, şirketin sona ermiş sayılacağı Kanun’un amir hükmüdür.  

Şirketin kurulduğu 2004 yılından itibaren faaliyet sonuçları değerlendirildiğinde, 

aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, kurulduktan sonraki 5 yıl haricinde dönem sonucunun 

devamlı surette zararla sonuçlandığı görülmektedir. 2008 yılında 6 olan Yönetim Kurulu üye 

sayısının 2014 yılında 14’e yükselmesi, Şirketin kuruluş amacı olan Kuzey Ankara Girişi 

Kentsel Dönüşüm Projesinin projesinin müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin büyük kısmının 

tamamlanması nedeniyle iş hacminin yetersiz kalması, temel neden olarak görülmektedir.  

Şirketin kuruluşundan itibaren bütçe uygulama sonuçları aşağıda gösterilmiştir: 

 

Dönem Gelir (TL) Gider (TL) Dönem sonucu (TL) 

2004 0 5.825,55 (5.825,55) 

2005 1.028.851,16 972.801,05 56.050,11 

2006 2.309.885,06 1.630.041,33 679.843,73 

2007 2.757.306,99 2.756.287,42 1.019,57 

2008 4.378.901,89 3.667.812,35 711.089,54 

2009 3.516.730,41 3.953.595,71 (436.865,30) 

2011 3.951.783,33 4.657.147,75 (705.364,42) 

2012 3.932.751,31 5.115.442,99 (1.182.691,68) 
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2013 4.388.967,59 6.567.261,34 (2.178.293,75) 

2014 3.156.990,94 6.387.733,86 (3.230.742,92) 

2015 5.671.745,70 6.745.705,71 (1.073.960,01) 

2016 5.206.522,08 6.745.705,71 (1.905.722,81) 

2017 5.114.432,14 7.349.002,97 (2.234.570,83) 

2018 7.274.936,98 11.617.393,77 (4.342.456,79) 

2019 4.371.162,97 9.934.870,46 (5.563.707,49) 

 

Gösterilen bu bütçe uygulama sonuçları dikkate alındığında, Şirketin geleceği ile ilgili 

diğer hissedar Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yapılmasının gerekli olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

TOBAŞ Toplu Konut-Büyükşehir Belediyesi İnşaat Emlak Mimarlık ve Proje AŞ’nin 

iş hacminin daralması ve yıllar itibarıyla faaliyetlerinin devamlı surette zararla sonuçlanması, 

bu durumun Şirket faaliyetlerinin ve yapısının bu şartlar altında sürdürülemeyeceğini, ödenmiş 

sermaye artırılması suretiyle finanse edilmesinin, Şirket yöneticileri açısından en kolay yol 

olması sebebiyle tercih edildiği anlaşıldığından, Şirketin geleceği ile ilgili diğer hissedar 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yapılması önerilir. 

BULGU 6: Üç Farklı Gelir Paylaşımı Projesinde İşin Yüklenicisi Firmalardan 

İdare Alacağının Tahsil Edilememesi 

Ankara Eryaman 8., 9. ve 10. Etap ile İstanbul Bahçeşehir T1 Ticaret Bölgesi işleriyle 

ilgili olarak; 

2019 yılı sonunda İdare bilançosu aktifinde; 

124.02.03-Hesap detayında 53.567.260,07 TL, (2018 yılı 47.104.190,74 TL), 

122.90-Hesap detayında 6.813.934,55 TL (Müşterek ve Müteselsil Borçlanma Senedi 

ve Müşterek Müteselsil Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan) (2018 yılı 6.813.934,55 TL), 

alacak bakiyesi bulunmaktadır. 

Yüklenici tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı gelir paylaşım projesi ile ilgili olarak Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığınca İdare görevlileri hakkında Görevi Kötüye Kullanmak suçundan 

Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesinin 2011/1474 tarihli dosyası üzerinden görülen davada, 

alınan 2 ayrı bilirkişi raporunda; “sanıkların suç işleme kastı olmaksızın işlem yaptığı, İdarenin 

herhangi bir ödeme yapmadığı, alacakların alınamadığına dair bir işleme rastlanmadığı bu 
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nedenle kamu zararına sebebiyet verilmediği” doğrultusundaki görüşler üzerine, mahkemece 

21.05.2014 tarihli duruşmada beraat kararı verilmiştir. İdare tarafından beraat kararı üzerine 

temyiz incelemesi talebinde bulunulmuş olup, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2020/7431 sayılı 

esasında inceleme sırasını beklemektedir. 

Diğer taraftan, yüklenici firmaların kabul etmediği İdare alacaklarıyla ilgili olarak 

hukuki süreç başlatılmış, yüklenici aleyhine 31.351.937 TL bedelin tahsili amacıyla alacak 

davası açılmıştır. Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2013/68 Esas Numarası ile görülen 

dava ile ilgili olarak hazırlanan bilirkişi raporları sonucunda; İdarenin “Erteleme Faizi ve 

Gecikme Cezası” talebinde bulunabileceği, ancak “KDV anapara borcu ve erteleme faizi”ni 

isteyemeyeceği yönünde görüş bildirilmiştir. Mahkeme tarafından davalı Adi Ortaklığın ticari 

defterlerinin incelenmesi suretiyle ek rapor alınmasına karar verilmiş olup, duruşması 

22.10.2020 tarihine ertelenmiştir. 

Ancak, dava aşamasında işin yüklenicilerinden; 

1. firma hakkında Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 11.06.2013 tarih ve 2012/364 

E., 2013/253 K. sayılı kararıyla iflasına karar verilmiş ve Ankara İflas (21. İcra) Dairesi 

Müdürlüğünün 2013/19 iflas dosyası ile, 

2. firma hakkında Ankara 11. Ticaret Mahkemesinin 24.06.2013 tarih ve 2011/202 E. 

sayılı kararı ile iflasına karar verilmiş olup, Ankara İflas (21. İcra) Dairesi Müdürlüğünün 

2013/12 iflas dosyası ile, 

iflas tasfiyesi yürütülmektedir. 

İdare tarafından, yüklenicinin kabul etmediği alacakların tahsili amacıyla alacak davası 

açılmış olsa da, davalı şirketlerin iflas etmiş olmaları nedeniyle, alacağın karşılıksız kalacağı 

değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan, söz konusu 3 ayrı gelir paylaşımı işiyle ilgili olarak İdare ile yüklenici 

arasında mutabakata varılan 50.666.657,77 TL İdare alacağının 12 taksit halinde İdareye 

ödenmesi kararlaştırılmış ve ödemeler Mart 2011 tarihi itibariyle başlamış ve 8,7 milyon TL 

tutarındaki 31.10.2015 vadeli 12. ve son taksit ödemesinde 6.813.934,53 TL vadesinde yerine 

getirilmemiştir. 

İdare ile borçlu yüklenici ve müteselsil kefil arasında imzalanan “Müşterek ve 

Müteselsil Borçlanma Senedi ve Müşterek Müteselsil Kefalet Sözleşmesinin” Geri Ödeme ve 

Gecikme Faizi başlıklı 5’inci maddesinde “…Vadesinde ödenmeyen taksit veya taksit 

bakiyesine vade tarihinden ödeme tarihine kadar, gecikilen her gün için gecikmenin oluştuğu 

dönemdeki cari yıllık yasal faiz nispeti üzerinden gecikme zammı ödeyeceğini/ödeyeceklerini, 

belirlenen taksit miktarından/miktarlarından ayrı olarak tahakkuk eden gecikme zamlarının 
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TOKİ’nin talebi üzerine derhal veya en geç vadesi gelen ilk taksitle birlikte TOKİ’ye tamamen 

tediye edeceğini/edeceklerini kabul ve taahhüt eder/ederler” düzenlemesi yer almaktadır.  

İdare ile borçlu yüklenici ve müteselsil kefil arasında imzalanan sözleşmeye göre, vade 

tarihinden ödeme tarihine kadar yıllık yasal fazi nispetinde günlük gecikme zammı 

hesaplanmakta olup, anapara borcu ödenmedikçe günlük olarak gecikme zammı tutarı 

artmaktadır. 

İdareye borcun ödenmesi konusunda yükleniciyle birlikte Müşterek ve Müteselsil 

Borçlanma Senedi ve Müşterek Müteselsil Kefalet Sözleşmesinin müteselsil kefilleri hakkında, 

son taksit vadesinin üzerinden 18 ay geçmiş olmasına rağmen, Müşterek Müteselsil Kefalet 

Sözleşmesi gereğince alacağın tahsili konusunda herhangi bir hukuki girişimde 

bulunulmamıştır.  

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 162’nci ve devamı maddelerinde müteselsil 

borçluluk, 586’ncı ve devamı maddelerinde de müteselsil kefaletle ilgili hususlar 

düzenlenmiştir. 

Müteselsil borçluluk ilişkisinde alacaklı borcun tamamını dilediği borçludan talep 

edebilmektedir. Alacaklı, bu imkana borç ifa ya da başka şekilde sona erinceye kadar sahiptir. 

Alacaklı, dilediği borçludan ifayı talep edebileceği gibi, borcun tamamının veya bir kısmının 

ifasını da talep edebilecektir. Müteselsil kefalette de alacaklı isterse doğrudan kefile isterse 

borçluya başvurma yetkisine sahiptir. Şahsi teminat veren, borçlunun borcunun karşılığını 

teşkil etmek üzere haczi kabil tüm malvarlığı ile birlikte sorumluluk altına girmektedir. 

İdare alacağının vadesi üzerinden yaklaşık 18 ay geçmiş olmasına rağmen tahsil 

edilememesi üzerine, TOKİ 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda; 

İdare ile borçlu yüklenici ve müteselsil kefil arasında imzalanan Müşterek ve Müteselsil 

Borçlanma Senedi ve Müşterek Müteselsil Kefalet Sözleşmesi gereğince vadesi üzerinden 18 

ay geçen tahsil edilemeyen son taksit tutarı ve gecikme zammının tahsili için Müşterek 

Müteselsil Kefalet sözleşmesi doğrultusunda yasal yollara başvurulması, önerisine yer 

verilmiştir. 

Öneri doğrultusunda, son taksit tutarının ödeme tarihinden yaklaşık 21 ay sonra 

02.08.2017 tarihinde İhtiyati Haciz kararı alınmış 11.08.2017 tarihinde takibe geçilerek, dosya 

kapsamındaki tüm borçlulara icra emri gönderilmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir. 

Eryaman 8., 9. ve 10. Etaplar ile Bahçeşehir T1 Ticaret Bölgesi gelir paylaşım 

projelerinde, İdarenin yasal takibinde olan ancak, karşılıksız kalacağı değerlendirilen alacak 

tutarı yaklaşık olarak 60,3 milyon TL’ye ulaşmıştır.  
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Öneri: 

Eryaman 8., 9. ve 10. Etaplar ile Bahçeşehir T1 Ticaret Bölgesi gelir paylaşımı 

projelerinde; 

- İdare ile borçlu yüklenici ve müteselsil kefil arasında imzalanan Müşterek ve 

Müteselsil Borçlanma Senedi ve Müşterek Müteselsil Kefalet Sözleşmesi gereğince vadesi 

üzerinden 21 ay sonra takibe geçilen tahsil edilemeyen son taksit tutarından kalan 6.813.934 

TL ve gecikme zammının tahsili için başlatılan çalışmaların sürdürülmesi,  

- Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesinin 2011/1474 tarihli dosyası üzerinden görülen 

davayla ilgili olarak, sanıkların suç işleme kastı olmaksızın işlem yaptığı, İdarenin herhangi bir 

ödeme yapmadığı, alacakların alınamadığına dair bir işleme rastlanmadığı, bu nedenle kamu 

zararına sebebiyet verilmediği gerekçeleriyle, 21.05.2014 tarihli oturumda verilen beraat 

kararına ilişkin olarak, İdarece yapılan temyiz başvurusunda ortaya çıkan yeni hususların 

değerlendirilmesi, 

- Ankara Eryaman 8., 9. ve 10. Etaplar ile İstanbul Bahçeşehir T1 Ticaret Bölgesi gelir 

paylaşımı işlerinde karşılıksız kalacağı beklenen İdare alacağının tahsili için her türlü çabanın 

gösterilmesi, 

önerilir. 

BULGU 7: Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Gelir Paylaşımı Projesi Tasfiyesinde 

Ödenmemesi Gereken Giderlerin Ödenmesi 

Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 123 ada 1 parselin Arsa Satış 

Karşılığı Gelir Paylaşımı işi, 15.10.2014 tarihinde ihale edilmiş ve 05.01.2015 tarihinde 

sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre 14.01.2015’te yer teslimi yapılmış, iş bitim tarihi 

26.06.2018 olarak belirlenmiştir.  

Yüklenici firmanın başvurusu üzerine, 07.11.2016 tarih ve 5151 sayılı Başkanlık 

Makamı Oluru ile işin tamamı başka bir firmaya devredilmiştir. Başkanlık Makamının 

29.12.2015 tarih ve 6029 sayılı Oluru ile iş bitim tarihi 02.05.2019, daha sonra Başkanlık 

Makamının 27.10.2016 tarih ve 4908 sayılı Oluru ile de iş bitim tarihi 08.03.2020 olarak 

belirlenmiştir. Sahanın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından boşaltılmasını takiben ihale 

konusu alan çelik paneller ile çevrelenmiş, mevcut stadyum ve ek binaların yıkımı yapılmış ve 

hafriyata başlanmıştır. 

Daha sonra İdare tarafından işin yapılacağı arsa üzerinde millet bahçesi projesinin 

yapılmasına karar verildiğinden, 28.08.2018 tarih ve 109927 sayılı TOKİ Stratejik Planlama 

Komisyonu Kararı ile iş tasfiye edilmiştir. 
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Söz konusu Stratejik Planlama Komisyon Kararı ile işin yapımından idarece tek taraflı 

olarak vazgeçilmiştir. Bu nedenle, yüklenicinin bu iş için, sözleşme ve şartname gereği zorunlu 

olarak yapması gereken ve yapmış olduğu masraflar yükleniciye ödenmiştir. 

Bu ödemeler içerisinde şartname ve sözleşme gereği yüklenici tarafından yapılması 

zorunlu olmayan, tamamen yüklenicinin isteğiyle gerçekleşen, sözleşmenin başka bir firmaya 

devredilmesi nedeniyle yüklenicinin ödediği 268.694,54 TL Devir Sözleşmesi Damga Vergisi 

de yükleniciye ödenmiştir. 

Konuyla ilgili olarak 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunda, 268.694,54 TL Devir 

Sözleşmesi Damga Vergisinin yükleniciye ödenmemesi önerisine yer verilmiştir. İdarece 

öneriye verilen cevapta, “Yüklenici firma işin yürütülebilmesi için, işin devam edeceğini 

düşünerek sözleşmeyi devir almıştır. İşin tasfiye edilmesinde yüklenici firmanın bir kusuru 

bulunmadığından yüklenici firma ile imza edilen Tasfiye Mutabakat Metni Madde 3’te yer alan 

ödeme kalemleri listesi 2. maddesi ve Sözleşmenin Ekleri Başlığı altında sözleşmenin eki 

olarak belirtilen Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 21. maddesi kapsamında, karşılıklı 

mutabakatla yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderleri ödenmiştir.” denilmek suretiyle 

ödemenin işle ilgili olduğu gerekçesiyle öneriye katılmadıkları belirtilmiştir. 

Tasfiye dolayısıyla yükleniciye ödenen 268.694,54 TL Devir Sözleşmesi Damga 

Vergisinin, İdarece yüklenilmesi gereken bir gider olmayıp, devreden ve devralan firmaları 

ilgilendiren bir gider olması nedeniyle bu firmaların yükümlülüğünde olduğundan, bu tutarın 

yükleniciye ödenmemesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 123 ada 1 parselin Arsa Satışı 

Karşılığı Gelir Paylaşımı İşinin tasfiyesi sonucunda, yüklenici firmaya ödenen 268.694,54 TL 

Devir Sözleşmesi Damga Vergisinin şartname ve şözleşme gereği ihale kapsamında yapılması 

gereken zorunlu bir işlem olmadığından, yükleniciden tahsil edilmesi önerilir. 

BULGU 8: Kuzey Ankara Proje Alanı Kız Meslek Lisesi ve Anaokulu Ticaret 

Meslek Lisesi İmam Hatip Lisesi İnşaatlarının Mukayeseli Hesabındaki Hatalı 

Uygulamalar 

Kuzey Ankara Proje Alanı 24 derslikli Kız Meslek Lisesi ve Anaokulu, 32 derslikli 

Ticaret Meslek Lisesi, 32 derslikli İmam Hatip Lisesi, 300 kişilik pansiyon inşaatları işi, 

31.01.2013 tarihinde 21.867.000 TL bedelle ihale edilmiş, 18.03.2013 tarihinde sözleşmesi 

imzalanmış, 23.03.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış, sözleşmeye göre iş bitim tarihi 

01.12.2014 olarak belirlenmiş, verilen süre uzatımı kararı ile 28.08.2015 bitim tarihi olarak 
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belirlenmiş, verilen süre uzatım kararı geçici kabul itibar tarihi olmak üzere kabul tutanağı 

01.12.2015 tarihinde onaylanmıştır. 

İşin 18.04.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

Sözleşmesinde olup yapımından vazgeçilen, sözleşmesinde olmayıp sonradan 

yapılmasına karar verilen imalatların birim fiyatlarının tespitinde, 2 adet nakliye analizi fiyatı 

ile 6 adet proforma faturalı imalata, resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı bulunmayan 

6 adet faturalı imalatın analizle birim fiyatının belirlenmesinde, % 25 müteahhit karı ilave 

edildikten sonra işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki % 18,28 indirim oranı 

uygulanarak birim fiyatlarının belirlendiği, bunun yanında 2 adet faturalı imalata % 25 

müteahhit karı ilave edilmeden ve ihale indirimi uygulanmadan birim fiyatının belirlendiği 

anlaşılmaktadır. 

Yapılan nakliye analizlerinde Nak.01 poz nolu taş duvar için dışarıdan getirilen 

malzemenin nakliye analizinde malzeme yoğunluğunun 1,80 ton/m3 olarak alındığı, kazı klas 

tutanağına göre kazının % 100’ünün yumuşak kaya olduğu, Nak.02 poz nolu nakliye analizinde 

kazıdan çıkan yumuşak kaya malzemesinin yoğunluğunun ise 2,40 ton/m3 olarak alındığı, 

yapılan bu iki nakliye analizinde malzeme yoğunluklarına bakıldığında kazıdan çıkan 

malzemenin yoğunluğu dışarıdan getirilen malzeme yoğunluğundan fazla olması ile daha 

sağlam yapıda malzeme olduğundan, dışarıdan getirilen taş duvar malzemesi yerine kazıdan 

çıkan yumuşak kaya malzemesinin taş duvar yapımında dayanıklılık olarak kullanılmasının 

daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Azalan inşaat imalatları grubunda; 

Nak.02 pozundan 12.171,53 m3 hafriyatın malzemesinin nakliyesinin hesaplandığı, 

ancak, nakliyesi verilen bu kazı malzemesinin imalatının bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Mukayeseli hesapta hatalı olarak hesaplanan imalatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir; 

 

Poz no Azalan imalatların adı Miktarı Birim 
2013 Yılı 

Fiyatı TL 
Tutarı TL 

Y.15.010/2A 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 

yumuşak kaya kazılması (serbest kazıda) 
77.084,64 m3 5,03 387.735,74 

Y.15.010/4B 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 

yumuşak kaya kazılması (derin kazıda) 
17.575,27 m3 6,28 110.372,70 

24,061 Barbakan yapılması 1.206,34 mt 7,31 8.818,35 

Nak.02 Hafriyatın nakliyesi 12.171,53 m3 9,19 111.856,36 

Nak.02 Kaya nakli 94.659,91 m3 9,19 869.924,57 

      
 

Toplam 1.488.707,71 
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İşlerin sözleşmesinin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) “Kazılardan 

veya devlete ait yıkmalardan çıkarılan malzeme” başlıklı 33’üncü maddesinde, “(1) İşin 

sözleşmesinde veya eklerinde gösterilenler dışında kazılardan veya Devlete ait yapıların 

yıkılmasından çıkacak malzemenin işte kullanılmasını yapı denetim görevlisi uygun görürse, 

yüklenici bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadır…” denildiğinden, kamu menfaatleri 

gereğince yapılacak olan analizlerde, kazısından çıkan malzemelere sadece işçilik bedeli 

ödenerek dolgu veya duvar malzemesi olarak kullanılması gerekmektedir.  

Kazıdan çıkan yumuşak, sert ve çok sert kaya malzemelerinin tamamının veya belli bir 

kısmının dolguda veya taş duvar yapılmasında kullanılmasına uygun nitelikte olmadığını 

belgeleyen imalatın yapıldığı tarihlerde alınan bir rapor bulunmadığından; Y.17.002 poz nolu 

imalat yerine, Y.17.002/A poz nolu kazıdan çıkan idare malı malzeme ile 200 dozlu kargir 

inşaat (taş duvar) imalatına sadece işçilikler ve çimento harcı olacak şekilde, duvar arkasına 

yapılan Y.17.082 poz nolu istifsiz duvar arkası dolgu imalatı yerine, Y.17.082/A poz nolu 

kazıdan çıkan yumuşak kaya malzemesi ile duvar arkasına istifsiz taş dolgu imalatına sadece 

işçilik verilecek şekilde analiz yapılması gerekmektedir. 

Kazı imalatları Y.15.010/2A poz nolu serbest kazıda makineli yumuşak kaya miktarı 

77.084,64 m3 ve istinat duvarına ait 2 mt, 4 mt, 5 mt ve 6 mt yükseklikteki kazıların kesitlere 

göre kazı toplamı 33.125,621 m3 olmak üzere, toplam serbest kazı miktarının 110.210,261 m3 

olduğu, 

Y.15.010/4B poz nolu derin kazıda makineli yumuşak kaya miktarı 17.575,27 m3 ile 

serbest kazı ile derin kazı miktarının (110.210,261+17.575,27) 127.785,531 m3 olduğu,  

İstinat duvarı ataşmanlarında 2 mt, 4 mt, 5 mt ve 6 mt yükseklikteki kazı arkasına 

17.082/A poz nolu istifsiz geri taş dolgu imalatının miktarının 24.069,871 m3 olduğu, 

aradaki fark olan (127.785,531-24.069,871) 103.715,66 m3 kaya malzemesinin Nak.02 

pozundan nakledilmesi gerekmektedir.  

Diğer taraftan, Y.23.155 poz nolu 2 mm kalınlığında sacdan kör kasa yapılması 

imalatının 2.594,27 kg ve V.0711 poz nolu demir korkuluk, parmaklık ve ferforje yapılması 

imalatının 16.614,57 kg olduğu, bu malzemelerin toplamı olan 19,21 ton profil ve saç imalatın, 

482 km mesafedeki İskenderun Demir Çelik Fabrikasından inşaat sahasına nakliye formülüne 

göre, 2013 yılı kamyon taşıma katsayısı 183 ve indirim oranı % 18,28 uygulanarak 

F=(0,0007x482+0,01)x183x1,25x(1,0-0,1828)=64,94 TL/ton nakliye fiyatı üzerinden nakliye 

bedeli tutarı hesabının yapılmadığı, 
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Y.23.014 poz nolu Ø8-Ø12 mm ince nervürlü betonarme demiri imalatının 185,04 ton 

(zayiatlı miktarı 185,04x1,05=194,292 ton), Y.23.015 poz nolu Ø14-Ø28 mm kalın nervürlü 

betonarme demiri imalatının 216,81 ton (zayiatlı 216,81x1,07=231,987 ton) olduğu, bu 

malzemelerin toplamı olan 426,279 ton nervürlü demirin, 219 km mesafedeki Karabük Demir 

Çelik Fabrikasından inşaat mahalline nakliye formülüne göre, 2013 yılı kamyon taşıma 

katsayısı 183 ve indirim oranı % 18,28 uygulanarak F=(0,0007x219+0,01)x183x1,25x(1,0-

0,1828)=30,52 TL/ton nakliye fiyatı üzerinden nakliye bedeli tutarı  hesabının yapılmadığı,  

24.061 poz nolu Ø100 mm PVC yağmur oluğu imalatı 2013 yılı birim fiyatı 7,31 TL/mt 

olduğu, yağmur borusundan barbakan yapıldığından 24.061/A poz nolu imalatın içindeki 

kelepçelerin ve ustalığın çıkarılarak geri kalan boru malzemesi ve ikinci sınıf ustalığa analiz 

yapılacak şekilde belirlenen fiyata % 25 müteahhit karı ve % 18,28 ihale indirimi uygulanarak 

analiz fiyatının 5,09 TL/mt olarak belirlenmesi gerektiği, 

Ayrıca, 24.061 poz nolu imalatın metrajının incelenmesinde; yüksekliği 2,5 mt ile 8 mt 

arasında değişen duvarlarda toplam 1.550,00 mt barbakan borusu kullanılmış iken, barbakan 

boru metrajının 9.945,51 mt olarak hatalı olduğu ve metrajın yeniden gözden geçirilmesi 

gerektiği, 

İstinat duvarları arkasına yapılacak taş dolgu malzemelerine, kazıdan çıkan kaya 

malzemeleri dolgu yapılması kamu yararına olduğundan, 17.082 poz nolu 100 kg ağırlığına 

kadar kazı taşı ile istifsiz taş dolgu imalatına içindeki taş malzeme çıkarılıp sadece işçilik bedeli 

ödenmesi ile yapılacak Y.17.082/A poz nolu kazıdan çıkan idare malı malzeme ile duvar 

arkasına istifsiz taş dolgu yapılması imalatının analiz fiyatının 2013 yılı rayiçlerine göre % 25 

müteahhit karı ve % 18,28 ihale indirimi uygulanarak 19,89 TL/m3 olarak belirlenmesi 

gerektiği, 

anlaşılmıştır. 

Bu bilgiler doğrultusunda mukayeseli hesapta doğru hesaplanan azalan imalatlar, 

aşağıdaki tabloda verilmiştir; 

 

Poz no Azalan imalatların adı Miktarı Birim 
2013 Yılı 

Fiyatı TL 
Tutarı TL 

Y.15.010/2A 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 

yumuşak kaya kazılması (serbest kazıda) 
110.210,261 m3 5,03 554.357,61 

Y.15.010/4B 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 

yumuşak kaya kazılması (derin kazıda) 
17.575,27 m3 6,28 110.372,70 

24.061/A 100 mm PVC borudan barbakan yapılması 1.363,70 mt 5,09 6.941,23 

Nak.B.A.demir Demir Nakli 426,279 Ton 30,52 13.010,04 
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Nak.Profil Saç Profil Saç Nakli 19,21 Ton 64,94 1.247,43 

Y.17.082/A 
Kazıdan çıkan taş ile duvar arkası istifsiz 

taş dolgu 
24.069,871 m3 19,89 478.749,73 

Nak.02 Dolgu fazlası yumuşak kaya nakli 103.715,66 m3 9,19 953.146,92 

        Toplam 2.117.825,66 

 

Artan inşaat imalatları grubunda; Nak.02 pozundan hafriyatın nakledilmesi adı altında 

36.991,47 m3 nakliyesi verilen kazı malzemesinin imalatının bulunmadığı anlaşılmaktadır.  

Mukayeseli hesapta hatalı hesaplanan artan imalatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir; 

 

Poz no Artan hatalı hesaplanan imalatların adı Miktarı Birim 
2013 Yılı 

Fiyatı TL 
Tutarı TL 

Y.15.010/2A 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 

yumuşak kaya kazılması (serbest kazıda) 
76.481,15 m3 5,03 384.700,18 

Y.15.010/4B 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 

yumuşak kaya kazılması (derin kazıda) 
22.698,51 m3 6,28 142.546,64 

Y.17.002 Taş duvar yapılması 31.537,57 m3 57,98 1.828.548,31 

24,061 
100 mm PVC boru ile Barbakan 

yapılması 
9.945,51 mt 7,31 72.701,68 

Nak.01 Taş duvar nakli 31.537,57 m3 12,79 403.365,52 

Nak.02 Hafriyatın Nakledilmesi 36.991,47 m3 9,19 339.951,61 

Nak.02 Kaya Nakli 99.179,66 m3 9,19 911.461,08 

      
 

Toplam 4.083.275,02 

 

Kazı imalatları Y.15.010/2A poz nolu serbest kazıda makineli yumuşak kaya miktarı 

76.481,15 m3 ve taş malzemesinden yapılan istinat duvarına ait 1mt, 1,5 mt, 2 mt, 2,5 mt, 3 mt, 

3,5 mt, 4 mt, 4,5 mt, 5 mt, 6 mt, 6,5 mt, 7 mt ve 8 mt yükseklikteki istinat duvarı ataşmanlarında 

istinat duvarı kazısının 55.639,478 m3 olmak üzere, toplam serbest kazı miktarının 

(76.481,15+55.639,478) 132.120,628 m3 olduğu, 

Y.15.010/4B poz nolu derin kazıda makineli yumuşak kaya miktarı 22.698,51 m3 ile 

serbest kazı ile derin kazı miktarının (132.120,628+22.698,51) 154.819,138 m3 olduğu, 

İstinat duvarları arkasına kazıdan çıkan uygun evsafta yumuşak kaya malzemesi ile 

dolgu yapılması gerektiğinden, Y.17.082 poz nolu istifsiz taş dolgu yapılması imalatının 

içindeki taş imalatının çıkarılması ve geri kalan işçiliklerin alınması ile oluşturulan Y.17.082/A 

poz nolu kazıdan çıkan yumuşak kaya ile istifsiz geri taş dolgu imalatının miktarının kazı 

ataşmanlarında miktarının 23.341,84 m3 olduğu, 
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Taş duvar imalatının miktarının 31.537,57 m3 olduğu dikkate alındığında, toplam kazı 

miktarından taş duvar imalatı ile duvar arkası dolgu malzemesi düşüldüğünde, 154.819,138-

(23.341,84+31.537,57)=99.939,728 m3 geri kalan kazının nakledilmesi gerekmektedir. 

Buna göre, mukayeseli hesapta olması gereken artan imalatlar aşağıdaki tabloda 

verilmiştir; 

 

Poz no Artan imalatlarda doğru hesaplama Miktarı Birim 
2013 Yılı 

Fiyatı TL 
Tutarı TL 

Y.15.010/2A 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 

yumuşak kaya kazılması (serbest kazıda) 
132.120,628 m3 5,03 664.566,76 

Y.15.010/4B 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 

yumuşak kaya kazılması (derin kazıda) 
22.698,51 m3 6,28 142.546,64 

Y.17.002/A Kazıdan çıkan taşla harçlı duvar yapılması 31.537,57 m3 44,9 1.416.036,89 

Y.17.082/A 
Kazıdan çıkan taş ile istifsiz taş dolgu 

yapılması 
23.341,84 m3 19,89 464.269,20 

24,061/A 100 mm PVC boru ile Barbakan yapılması 1550 mt 5,09 7.889,50 

Nak.02 Kaya nakli 99.939,728 m3 9,19 918.446,12 

        Toplam 3.613.755,11 

 

Azalan ve artan imalatlardan dolayı mukayeseli hesaplarda hatalı yapılan hesaplamalar 

ile doğru yapılan hesaplamalara ait icmal tablosu aşağıda verilmiştir; 

 

Azalan imalatlar grubunda hatalı hesaplanan tutar TL 1.488.707,71 Azalan İmalat Farkı TL 

Azalan imalatlar grubunda doğru hesaplanan tutar TL 2.117.825,66 629.117,95 

Artan imalatlar grubunda hatalı hesaplanan tutar TL 4.083.275,02 Artan İmalat Farkı TL 

Artan imalatlar grubunda doğru hesaplanan tutar TL 3.613.755,11 469.519,91 

 

Kuzey Ankara Proje Alanı 24 derslikli Kız Meslek Lisesi ve Anaokulu, 32 derslikli 

Ticaret Meslek Lisesi, 32 derslikli İmam Hatip Lisesi ve 300 kişilik pansiyon inşaatları işinin 

18.04.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

Azalan ve artan imalatlardan dolayı yapılan hesaplamalarda; azalan imalatlarda 

629.117,95 TL, artan imalatlarda 469.519,91 TL olmak üzere toplam 1.098.637,86 TL bedelin 

mukayeseli hesapta kesilmediği tespit edilmiştir. 

İdare tarafından, 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporuna verilen cevapta, “Kazıdan çıkan 

malzemeyi kullanmadığını, yüklenicinin malzemeyi dışarıdan getirdiğine dair belgeler de 

bulunmaktadır. İş yapılma aşamasında bu durum müşavirlikçe de tespit edilmiştir. Barbakan 
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imalatlarına ait bulgular ve sayısal verilerden kaynaklı hatalar bir sonraki mukayeseli keşifte 

düzeltilecektir”, 

İdare tarafından hazırlanan 05.02.2020 tarihli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Alt 

Komisyonu 2017-2018 Yılları Denetim Çalışmaları Belgeleri Kitapçığında; 

- 2017 yılı bulguları için Bulgu 7.1.19 başlığı altında verilen cevapta, “...Yüklenicinin 

malzemeyi dışarıdan getirdiğine dair belgeler bulunmaktadır. İş yapılma aşamasında bu durum 

müşavirlikçe de tespit edilmiştir. Barbakan imalatlarına ait bulgular ve sayısal verilerden 

kaynaklı hatalar bir sonraki mukayeseli keşifte düzeltilecektir”, 

- Aynı işle ilgili olarak 2018 yılı bulguları için Bulgu 8.1 başlığı altında verilen cevapta, 

“Öneri doğrultusunda mukayeseli keşif hesabı düzeltilecektir”, 

denilmiştir. 

İşin gecici kabul itibar tarihinden bu güne kadar 4 yıl 8 ay süre geçmesine rağmen, 

yüklenici firmanın taş duvar imalatında kullanılan malzemeyi dışardan satın alma yolu ile temin 

ettiğine ait imalatın yapıldığı tarihlerdeki imalat miktarlarını belgeleyen faturaların Sayıştay 

Denetim Ekibine sunulmamış ve yüklenicilere yapılan fazla ödemelerin tahsili ile ilgili henüz 

bir işlem yapılmamıştır. 

Bulgu konusu husus, 2017 ve 2018 yıllarında raporlanmıştır. Yüksek Fen Kurulunun 

11.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararı bulguda yapılan tespitlerle aynı mahiyettedir.   

İdarenin bulgulara verdiği cevaplardaki işlemler; sözleşme eki YİGŞ’nin 39’uncu 

maddesinde düzenlenen geçici hakediş raporları ile ilgili işlemlerdir. Geçici hakedişlerin 

düzenlenmesi aşamasında yapılması gereken işlemlerdir. Yukarıda belirtildiği üzere, bulgu 

konusu işlerin tamamının geçici kabulü yapılmıştır. Dolayısı ile fazla ödemenin kurum 

cevabında belirtilen şekilde tahsili, sözleşme hükümlerine aykırılık oluşturacağı gibi kurum 

zararına bir işlem de olacaktır. 

YİGŞ’nin kesin hakedişi düzenleyen 40’ıncı maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan 

“Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde; kesin hakediş raporu düzenlenmesine işin geçici 

kabulü yapıldıktan sonra başlanır ve sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde 

kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir” düzenlemesi uyarınca, geçici kabulü yapılan işlerde kesin 

hakediş raporunun düzenlenmesi gerekir. Maddenin 11’inci fıkrasında ise “Hesap kesme işlemi 

sonucunda, yüklenici idareye borçlu kaldığı takdirde, borcu genel hükümlere göre tahsil edilir” 

denilmektedir. 

YİGŞ’de yer alan bu düzenlemelere göre, bulgu konusu fazla ödemenin geçici kabulüne 

kadar düzenlenecek hakedişlerde artan ve eksilen imalat kalemlerinin değerlendirilmesi sonucu 

düzenlenecek geçici hakedişte, bu hakedişe esas fiyat farkı katsayısı esas alınarak, kesilmesi 
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mümkündür. Geçici kabulü yapılan işlerde ise kurum alacağının tahsilinin genel hükümlere 

göre yapılması gerekir. Fiyat farkı ödemesine esas katsayının tespitinde geçici kabul itibar 

tarihinden sonraki bir katsayı esas alınamayacağı için, bu tarihten sonraki kurum alacaklarının 

genel hükümlere göre yani kanuni faiz esas alınarak tahsil edilmesi gerekmektedir. 

İdare tarafından geçici kabulü yapılıp süresinde (bir kısmının kesin kabul süresinin 10-

15 yıl arasında) kesin kabulü yapılmayan toplam 428 işinin ve kesin kabulü yapıldığı halde 

kesin hesabı çıkarılmayan toplam 387 işinin (bir kısmında 10-15 yıl) olduğu göz önüne 

alındığında, kurum alacağının genel hükümlere göre tahsil edilmemesi halinde kurumun 

uğradığı zararın her gün artacağı değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Kuzey Ankara Proje Alanı 24 derslikli Kız Meslek Lisesi ve Anaokulu, 32 derslikli 

Ticaret Meslek Lisesi, 32 derslikli İmam Hatip Lisesi ve 300 kişilik pansiyon inşaatları işinin 

18.04.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında, azalan ve artan imalatlardan dolayı 

yapılan hesaplamalarda azalan imalatlarda 629.117,95 TL ve artan imalatlarda 469.519,91 TL 

olmak üzere, toplam 1.098.637,86 TL bedelin işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

BULGU 9: Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Farkı Ödenmesine Esas Sabit 

Katsayıların Belirlenmesinde İhale Konusu Hizmetteki Oranlarının Dikkate Alınmaması 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, ihale edilen hizmet alımlarına ilişkin 

ihalelerde, fiyat farkı ödenmesine esas sabit katsayılar ihale konusu hizmetteki oranı dikkate 

alınmadan belirlenmekte, bunun sonucu olarak da sözleşmenin uygulanması aşamasında 

ödenen fiyat farkları işin gerçek maliyetini yansıtmamaktadır.  

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8’inci maddesiyle, ihale yapıldıktan 

sonra ortaya çıkabilecek ve maliyeti etkileyebilecek fiyat değişikliklerinin dikkate alınabilmesi 

için, sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye 

Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanının yetkili olduğu düzenlemesi 

getirilmiştir. Maddenin 2’nci fıkrasına göre sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve 

usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. 

Bu yetkiye istinaden çıkarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen 

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’da, idarelerin, 4734 sayılı 

Kanun’a göre götürü bedel veya birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edecekleri hizmet 

alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ait işlemlerin bu Esaslar’a göre yürütüleceği 

belirtilmektedir. İdarelerin hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplayabilmeleri için, söz konusu 
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ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerine bu Esaslar’da yer alan hükümleri koymaları 

zorunludur. 

Esaslar’da yer alan ve fiyat farkı hesabında kullanılacak formülde yer alan a1, a2, b1, 

b2 ve c sabit katsayılarından biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate 

alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek 

ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması 

sırasında hiçbir gerekçeyle değiştirilemez. 

Bu sabit katsayıların her birinin neyi ifade ettiği yani ne anlama geldiği de Esaslar’da 

düzenlenmiştir. Buna göre; 

a1: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil 

eden ve 6’ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı, 

a2: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranını 

temsil eden sabit bir katsayıyı, 

b1: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, 

b2: Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, 

c: Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir 

katsayıyı,  

ifade etmektedir.  

İdareler, kapsamları Esaslar’da belirlenen sabit katsayıları ihale konusu hizmetteki oranı 

dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde, ihaleden önce belirleyerek 

ihale dokümanında göstermek zorundadır. İhale yapıldıktan sonra ortaya çıkabilecek ve 

maliyeti etkileyebilecek fiyat değişikliklerinin dikkate alınabilmesi için, sabit katsayıların ihale 

konusu hizmetteki oranının dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. 

İdare tarafından yapılan ve ekli tabloda yer alan hizmet işlerine ait idari şartname, özel 

idari ve teknik şartname ve sözleşmelerin incelenmesinden, ihale konusu işlerin kapsamının 

“.......Adet Personel ile .....48 Ay Boyunca İdaremiz İnşaatları ile Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı 

ve Çevre Düzenlemesi işlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık (Kontrollük 

geçici kabul, kesin kabul, daire teslimi, cins tashihi, yapmak, iskan ve ruhsat alımı ile tapu 

işlemleri v.b.) Hizmetleri İşi” olarak belirlendiği ve isteklilerden bu kapsamda teklif alındığı 

anlaşılmaktadır. Bu işlerin tamamının idari şartname ve sözleşmelerinde Esaslar’a göre fiyat 

farkı ödeneceği düzenlemesi yer almaktadır.  

Aşağıdaki listede yer alan işlerin tamamında alınacak hizmet aynı mahiyette olmasına 

ve aynı özel idari ve teknik şartnameye tabi olmasına rağmen, 1-8’inci paketler için ayrı sabit 

katsayılar, 14-22’nci paket ve bu dönemlerde yapılan münferit hizmet alım ihaleleri için ayrı 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 88 
 

sabit katsayılar belirlenmiştir. 8-13’üncü paketler için ise herhangi bir sabit katsayı 

belirlenmemiştir. 

 

Dönem a1 a2 b b2 c 
Personel 

Sayısı 

İşin Süresi 

(AY) 

1. Paket 0,02 0,65 0,15 0,03 0,15 67 48 

2. Paket 0,02 0,65 0,15 0,03 0,15 40 48 

3. Paket 0,02 0,65 0,15 0,03 0,15 62 48 

4. Paket 0,02 0,65 0,15 0,03 0,15 49 48 

5. Paket 0,02 0,65 0,15 0,03 0,15 48 48 

6. Paket 0,02 0,65 0,15 0,03 0,15 54 48 

7. Paket 0,02 0,65 0,15 0,03 0,15 38 48 

8. Paket 0,02 0,65 0,15 0,03 0,15 40 48 

9. Paket Öngörülmemiş     80 36 

10. Paket Öngörülmemiş     84 36 

11. Paket Öngörülmemiş     88 36 

12. Paket Öngörülmemiş     85 36 

13. Paket Öngörülmemiş       

14. Paket 0,85 0,012 0,004 0,132 0,002 35 36 

15. Paket 0,85 0,012 0,004 0,132 0,002 95 36 

16. Paket 0,85 0,012 0,004 0,132 0,002 95 36 

17. Paket 0,85 0,012 0,004 0,132 0,002 55 56 

18. Paket 0,85 0,012 0,004 0,132 0,002   

19. Paket 0,85 0,012 0,004 0,132 0,002 50 36 

20. Paket 0,85 0,012 0,004 0,132 0,002 45 36 

21. Paket 0,85 0,012 0,004 0,132 0,002 77 36 

22. Paket 0,85 0,012 0,004 0,132 0,002 50 36 

KİK/Finans Merkezi/Türk-

Alman Üniversitesi 
0,02 0,65 0,15 0,03 0,15   

 

İdari Şartnameye göre teklif alınan iş kalemlerinin kapsamı, haftalık çalışma saatinin 

tamamı idarede kullanılan ve asgari ücrete dayalı olarak çalışan teknik personel ile bu iş için 

gerekli genel giderlerden oluşmaktadır. Sözleşme eki özel idari ve teknik şartnamede de ihale 

kapsamında temin edilen teknik personel vasfı ile çalışma alanları düzenlenmiştir.  

İhale konusu işin esaslı unsuru haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan ve 

asgari ücrete dayalı olarak çalışan teknik personel olduğu halde, asgari ücrete dayalı işçiliklerin 

oranını temsil eden ve fiyat farkı esas formülde artış öngörülmeyen a1 sabit katsayısı; 1-8’inci 

paket hizmet ihalelerinde 0,02 olarak, 14-22’nci paket hizmet ihalelerinde 0,85 olarak 

belirlenmiştir. 8-13’üncü paket hizmet ihalelerinde ise sabit katsayılar belirlenmediği için fiyat 
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farkı formülüne göre bir ödeme öngörülmemiştir. İhale kapsamında herhangi bir makine ve 

ekipman öngörülmemesine rağmen, makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını 

temsil eden c sabit katsayısı ise, 1-8’inci paket hizmet ihalelerinde 0,15 olarak, 14-22’nci paket 

hizmet ihalelerinde de 0,002 olarak belirlenmiştir. 

İhale dokümanında gösterilen ve fiyat farkı hesabında kullanılacak formülde yer alan 

a1, a2, b1, b2 ve c sabit katsayılarından biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki 

oranı dikkate alınmadan tespiti, sözleşmenin uygulanması aşamasında ödenen fiyat farklarının 

işin gerçek maliyetini yansıtmasını engellediği gibi, sözleşmenin uygulanması aşamasında 

asgari ücrete dayalı işçiliklerin oranını temsil eden fiyat farkı ödenmesine esas formülde artış 

öngörülmediği için, Esasların 6’ncı maddesine göre fiyat farkı ödenen kısmı temsil eden a1 

katsayısı ihale dokümanında ihale konusu hizmetteki oranının üzerinde bir değer olarak 

belirlenerek, Sayıştay Temyiz Kurulu kararlarında belirtildiği üzere, yükleniciye yersiz ödeme 

sonucunu da doğurabilecektir.  

Sözleşmenin uygulanması aşamasında ödenen fiyat farkının, işin gerçek maliyetini 

yansıtması ve yersiz ödemelerin engellenmesi için ihale dokümanında tespit edilen sabit 

katsayıların, ihale konusu hizmetteki oranlarının esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak 

Fiyat Farkına İlişkin Esaslar uyarınca fiyat farkı ödenen işlerde fiyat farkı hesabında 

kullanılacak formülde yer alan a1, a2, b1, b2 ve c sabit katsayılarının, ihale konusu hizmetteki 

oranları dikkate alınarak tespit edilmesi önerilir. 

BULGU 10: Geçici Kabul Aşamasına Gelmemiş İşlerin Geçici Kabulünün 

Yapılması 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne (YİGŞ) göre, işin geçici kabulünün yapılabilmesi için 

yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde 

beşinden fazla olmaması gerektiği halde, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri 

toplamının bu orandan fazla olduğu durumlarda da işin geçici kabulü yapılmaktadır. 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 11’inci maddesinde denetim, 

muayene ve kabul işlemlerinin temel ilkeleri belirlenmiş, bu çerçevede Kamu İhale Kurumunca 

hazırlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (YİMKY) ile de geçici ve kesin kabul 

işlemlerinde izlenecek yönteme ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.  
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İdarenin taraf olduğu sözleşmelerin 19’uncu maddesinde, işin teslim etme ve teslim 

alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemlerinin YİGŞ hükümlerine göre 

yürütüleceği düzenlemesi yer almaktadır. 

YİGŞ’nin 41’inci maddesinde geçici kabule ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 

Maddenin 4’üncü fıkrasına göre, kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine 

gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme 

bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, 

aynı zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel olmayacak 

ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır. 

Sözleşme eki Özel İdari ve Teknik Şartnamenin 3.4.1’inci maddesinde kabul 

işlemlerinin YİGŞ’nin konu ile ilgili hükümleri ve YİMKY hükümlerine göre yapılacağı 

belirtilmesine rağmen, 3.4.2’nci maddesinde işin geçici kabulünün yapılabilmesi için ödemeler 

pursantajında müteferrik işler düşüldükten sonra işin projeye göre fiziki olarak % 95’inin 

(yüzde doksan beş) gerçekleştirilmesi ve 3.4.3’üncü maddesinde ise kabul komisyonunun tespit 

etmiş olduğu, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme 

bedelinin % 5’inden (yüzde beş) fazla olmamasına bağlanmıştır.Bu oranı geçmeyen kusur ve 

eksiklikler, aynı zamanda işin İdareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel 

olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır düzenlemesi yer 

almaktadır. 

Özel İdari ve Teknik Şartnamenin 3.4.1’inci maddesinde kabul işlemlerinin YİGŞ’nin 

konu ile ilgili hükümleri ve YİMKY hükümlerine göre yapılacağı belirtilmesine ve 3.4.3’üncü 

maddesinde de YİGŞ’nin 41’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan düzenleme ile aynı 

mahiyette bir düzenleme yer almasına rağmen, 3.4.2’nci maddesinde bunlara aykırı olarak 

“geçici kabulünün yapılabilmesi için ödemeler pursantajında müteferrik işler düşüldükten 

sonra işin projeye göre fiziki olarak % 95 (Yüzde doksan beşi) gerçekleştirmesi durumunda 

geçici kabul yapılabilir.” düzenlemesi yer almıştır. Bu düzenleme maddenin diğer fıkralarına 

aykırı olduğu gibi YİGŞ’ye de aykırıdır.  

YİGŞ ve Özel İdari ve Teknik Şartnamenin 3.4’üncü maddesinin 1’inci ve 3’üncü 

fıkralarında kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi için yapılan işin 

kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla 

olmamasına bağlı olduğu belirtilmesine rağmen, Şartnamenin aynı maddesinin 2’nci fıkrasında 

geçici kabulün yapılabilmesi için ödeme pursantajında müteferrik işler düştükten sonra işin 

projeye göre % 95’inin (yüzde doksan beş) gerçekleşmesinin gerektiği düzenlenmiştir. 
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İdare tarafından ihalesi yapılan yapım işlerine ilişkin pursantajlar incelendiğinde; 

müteferrik işlerin % 5 (yüzde beş) olduğu, bunun düşülmesi halinde kabul komisyonunun 

oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi için yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının 

bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin % 9,75’inden fazla olmaması gerektiği ve 

uygulamada da yapılan işin % 90,25 seviyesinde geçici kabulünün yapıldığı anlaşılmaktadır. 

4735 sayılı Kanun, işe ilişkin sözleşme, YİGŞ ve YİMKY’deki düzenlemelere göre 

geçici kabul işlemlerinin YİGŞ’de öngörülen düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerektiği, 

Özel İdari ve Teknik Şartnamenin 3.4.2’nci maddesinde yer alan düzenlemenin maddenin diğer 

fıkralarına aykırı olduğu gibi YİGŞ’ye de aykırı olduğundan esasında uygulama alanı kalmadığı 

değerlendirilmektedir. Özel İdari ve Teknik Şartnamenin 3.4’üncü maddesinin kendi içindeki 

aykırılıklar göz ardı edilse bile Sözleşmenin 8’inci maddesi uyarınca YİGŞ daha öncelikli 

olduğundan geçici kabulün YİGŞ hükümlerine göre yapılması gerekir. 

Geçici Kabul Komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilmesinin, yapılan işin 

kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin % 9,75’inden fazla 

olmaması kuralına bağlanması ve bunun uygulanması, sözleşmesinde öngörülen sürede 

bitmeyen işlerin geçici kabul itibar tarihinin öne çekilmesi sonucu yükleniciyi cezalı çalışma 

yükümlülüğünden kurtaracağı gibi, işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya 

işletilmesini de geciktirecektir. 

Öneri: 

Sözleşme eki belgeler arasında yer alan Özel İdari ve Teknik Şartnamelerde, Yapım 

İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine aykırı düzenlemeler yapılmaması, devam eden işlerde ise 

sözleşme eki belgelerin Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı hükümlerinin uygulanmaması 

önerilir. 

BULGU 11: Başlanılacak Yapılar İçin Yapı Ruhsatı, Tamamlanan Yapılar İçin 

Yapı Kullanım Belgesi Alınmaması 

3914 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği uyarınca, Kurum 

tarafından ihale edilen yapım işlerinde; yapımına başlanacak işler için yapı ruhsatı, tamamlanan 

yapılar için ise yapı kullanım belgesi alınması zorunluluğu olduğu halde, bazı işlerde bu 

zorunluluğa uyulmamaktadır. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde, İmar Kanunu ve 

Yönetmelikle getirilen istisnalar dışında yapı ruhsatı alınmaksızın hiç bir yapının inşasına 

başlanamayacağı, 64’üncü maddesinde yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen 

kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, mal 
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sahibinin müracaatı üzerine yapı ruhsatını veren ilgili idareden izin alınmasının zorunlu olduğu 

düzenlemesi yer almaktadır. 

Yönetmeliğin 5’inci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya 

yaptırılacak yapılara; imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı 

olmamak üzere mimari, statik, tesisat fenni mesuliyeti ve her türlü sorumlulukların bu kamu 

kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre 

yapı ruhsatı, ilgili kamu kurumlarının geçici kabulünü müteakip yapı kullanma izin belgesi 

talep üzerine yapı ruhsatı vermeye yetkili idarece düzenleneceği; 56’ncı maddesinin 2’nci 

fıkrasında kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapıların, uygulama imar 

planlarında o maksada tahsis edilmiş ve mülkiyeti belgelenmiş olmak kaydıyla avan projelere 

göre yapı ruhsatı alınarak inşa edilebileceği, 3’üncü fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşlarınca 

yapılacak yapılarda plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat projelerinin 

hazırlanmasına ve onaylanmasına, inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni 

mesuliyet kamu kurum ve kuruluşlarının mimar ve mühendislerince üstlenileceği, kamu ihale 

mevzuatı kapsamında denetime ilişkin hizmet alımı yapılan yapılarda inşaatın fenni mesuliyeti, 

kamu kurum ve kuruluşu adına danışmanlık hizmeti alınan firmanın, imar mevzuatında 

belirtilen şartları haiz mimar ve mühendislerince üstlenilebileneceği hüküm altına alınmıştır. 

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun Ek 9’uncu maddesine göre, TOKİ tarafından 

yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, 

uygulama imar planı ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni 

mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla başkaca 

belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren on beş gün içinde avan projeye göre yapı 

ruhsatı verilir. Belediyeler, bu yapılarla ilgili yapı kullanma izin belgesi müracaatları üzerine, 

TOKİ tarafından geçici kabulün yapılmış olması kaydıyla başkaca belge aranmaksızın 15 gün 

içinde yapı kullanma izin belgesi vermek zorundadır.  

Kurum tarafından kamu ihale mevzuatı kapsamında denetime ilişkin hizmet alımı 

yapıldığı için Kurum tarafından yaptırılan yapılarda inşaatın fenni mesuliyeti, Kurum adına 

danışmanlık hizmeti alınan firmanın, imar mevzuatında belirtilen şartları haiz mimar ve 

mühendisleridir. 

Yapım işlerinin inşaat aşaması ve inşaat sonrası denetimine ilişkin hizmetler kamu ihale 

mevzuatı kapsamında hizmet alımı suretiyle yapılmaktadır. Yapım işlerinin inşaat aşaması ve 

inşaat sonrası danışmanlık hizmet alımı işlerine ait idari şartnamede işin kapsamı “İdaremiz 

tarafından yaptırılan yapım işlerinin Danışmanlık (Kontrollük, geçici kabul, kesin kabul, daire 

teslimi, cins tashihi, yapmak, iskan ve ruhsat alımı ile tapu işlemleri v.b.) Hizmetlerinin 
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Yapılması” olarak belirlenmiştir. Sözleşme eki Özel İdari ve Teknik Şartnamenin 3.1.37’nci 

maddesinde yapım işlerinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye ve diğer kurumlarla koordinasyon 

ve bilgi akışını sağlamak, 3.2.1’inci maddesinde geçici kabul işlemlerini takiben 2 ay içerisinde 

yapı kullanım izin belgesinin (iskan ruhsatı) alımını sağlamak müşavirin görevleri arasında 

sayılmıştır. 

Özel İdari ve Teknik Şartnamenin 8’inci maddesinde ise, Proje Müdürünün işin 

kapsamında olan danışman ve yüklenicinin tüm birimlerinden sorumlu olduğu, resmi kurum ve 

kuruluşlarla koordinasyonu sağlayacağı, İnşaat sözleşmesinin fenni, idari, sanat kurallarına 

uygun; iş plan ve programına göre yürütülmesi için fikri, idari, fenni gerekli düzenlemeleri 

yapan yönetici olarak sorumlu olduğu ve idarenin temsilcisi olduğu düzenlemesi yer 

almaktadır.  

İdari şartname ve sözleşme eki idari ve teknik şartnamenin yukarıya alınan 

düzenlemelerinden, Kurum tarafından yaptırılan inşaat işlerinde inşaatın fenni mesuliyet, 

Kurum adına danışmanlık hizmeti alınan firmanın mimar ve mühendislerince üstlenilmektedir. 

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre ilgili idare, müracaat tarihinden itibaren on beş 

gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı, bu yapılarla ilgili yapı kullanma izin belgesi 

müracaatları üzerine, Kurum tarafından geçici kabulün yapılmış olması kaydıyla, başkaca belge 

aranmaksızın 15 gün içinde yapı kullanma izin belgesi vermek zorundadır.  

Mevzuatta yer alan bu düzenlemelere rağmen, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, 

Kurum tarafından ihale edilen ve yapımı devam eden 165 iş, geçici ve kesin kabulü yapılan 69 

iş olmak üzere toplam 234 iş için ilgili idareden yapı ruhsatı alınmamıştır. Kurumun geçici 

kabul izin belgesi ile müracaat üzerine ilgili idare tarafından 15 gün içinde verilmesi zorunlu 

olan yapı kullanım belgesi ise, geçici kabulü yapılan 145 iş, kesin kabulü yapılan 67 iş olmak 

üzere toplam 212 iş için alınmamıştır.  

 

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım Belgesi Olmayan İşler 

S.No Ruhsat Bilgileri Proje adedi 
Yapı ruhsatı olmayan 

(Adet) 

Yapı kullanım belgesi 

olmayan (Adet) 

1 Kesin hesabı çıkarılan işler 1.730 5 21 

2 Kesin kabulü yapılan işler 1.823 11 46 

3 Geçici kabulü yapılan işler 1.057 53 145 

4 Devam eden işler 301 165 - 

 Toplam 4.911 234 212 

 

Yapı ruhsatı ve yapı kullanım belgesi alınmaması, İmar Kanunu ve İmar 

Yönetmeliği’nde öngörülen düzenlemelere uyulmaması ve bunlar için öngörülen yaptırımlara 
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muhatap olunması sonucu doğurduğu gibi, yapı kullanım belgesi alınması görevleri arasında 

sayılan müşavir firmalara yapılmayan hizmetin bedelinin ödenmesi sonucunu da 

doğurmaktadır.  

Öneri: 

İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde öngörülen düzenlemeler uyarınca 

yapımına başlanacak bütün işler için yapı ruhsatı, tamamlanan bütün yapılar için ise yapı 

kullanım belgesi alınması önerilir. 

BULGU 12: Geçici Kabulü Yapılan İşlerin Kesin Kabulünün Yapılmaması ve 

Kesin Hesabının Düzenlenmemesi 

İdare tarafından ihale edilen ve geçici kabulü yapılan 428 işin, idare tarafından kabul 

edilen herhangi bir gecikme sebebi olmadan, sözleşme ve şartname hükümlerine aykırı olarak 

kesin kabulü yapılmamıştır. Yine, 387 işin kesin kabulü yapılmasına rağmen kesin hakedişi 

düzenlenmemiştir. 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun (KİSK) 11’inci maddesinde denetim, 

muayene ve kabul işlemlerinin temel ilkeleri belirlenmiş, bu çerçevede Kamu İhale Kurumunca 

hazırlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (YİMKY) ile de geçici ve kesin kabul 

işlemlerinde izlenecek yönteme ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.  

İdarenin taraf olduğu sözleşmelerin 19’uncu maddesinde, işin teslim etme ve teslim 

alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemlerinin Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi (YİGŞ) hükümlerine göre yürütüleceği düzenlemesi yer almaktadır. 

YİGŞ’nin 41’inci maddesinde geçici kabul, 44’üncü maddesinde ise kesin kabul ile 

ilgili düzenlemeler yer almaktadır. YİGŞ ve YİMKY’ye göre geçici ve kesin kabul sürecinin 

kabul için belirlenen tarihte yüklenicinin başvurusu ile başlayacağı ifade edilmektedir.  

YİGŞ’nin 41’inci maddesine göre taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan 

hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenicinin idareye yazılı olarak müracaatı ile 

geçici kabul işlemleri başlayacaktır.  

Kesin kabul için belirlenen tarihin ise YİGŞ’nin 42’nci maddesinde yer alan düzenleme 

ile yapılan atıfla, işe ilişkin sözleşmenin 20’nci maddesinde yapılan düzenleme ile tespiti 

mümkündür. 

YİGŞ’nin 42’nci maddesine göre geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek 

süre teminat süresidir. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa 

on iki aydan az olamaz. Ancak, sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj, 

işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 95 
 

garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir veya eksiltilebilir. Bu süreler sözleşme veya 

eklerinde belirtilir. Sözleşmenin 20’nci maddesinde teminat süresinin 12 ay olduğu ve bu 

sürenin geçici kabul itibar tarihinden başladığı düzenlemesi yer almaktadır. 

YİGŞ’nin 44’üncü maddesinin 6’ncı fıkrasında ise, yüklenicinin teminat süresi sonunda 

idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin 

kabule elverişli duruma getirmesi gerektiği, getirmemesi halinde ise idarenin ya yükleniciye 

41’inci maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini 

bekleyeceği ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur 

ve eksiklikleri yüklenici hesabına gidereceği düzenlemesi yer almaktadır.  

YİGŞ’nin kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi konulu 40’ıncı maddesine göre, kesin 

hakediş raporu düzenlenmesine işin geçici kabulü yapıldıktan sonra başlanır ve sözleşme ve 

eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir. Maddenin 

4’üncü fıkrasında, yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa altmış günlük inceleme süresi 

içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorunda olduğu, böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla 

ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılacağı ve bundan sonra bu hususta yapılacak 

herhangi bir itirazın dikkate alınmayacağı, 6’ncı fıkrasında idarenin kesin hesapları en çok altı 

ay içinde onaylayacağı, 8’inci fıkrasında kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının idarece 

onaylanmasından sonra, bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok 

otuz gün içinde, idarece onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak, yapı denetim görevlisi 

tarafından kesin hakediş raporu düzenleneceği, 11’inci fıkrasında ise hesap kesme işlemi 

sonucunda, yüklenici idareye borçlu kaldığı takdirde, borcunun genel hükümlere göre tasfiye 

edileceği hüküm altına alınmıştır. 

Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hakedişin düzenlenmesi ile 

ilgili süreler, ancak mücbir sebeplerle, ihale yetkilisinin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. Bu 

onay yetkisi alt kademelere verilmez. 

YİGŞ ve YİMKY’de yer alan ve yukarıda belirtilen düzenlemelerle birlikte, idarece 

ihalesi yapılan Yapım İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık (Yapım işi 

kontrollüğü ve yapı denetimi) Hizmet Alımı İşine ilişkin Özel İdari ve Teknik Şartnamenin 

3.2.2’nci maddesinde, YİGŞ’de belirtilen süreler içerisinde yüklenici tarafından 

düzenlenmemesi halinde mukayeseli keşif, kesin hesap, kesin hakedişlerin en geç otuz gün 

içerisinde veya yükleniciye çekilen ihtardan 15 gün sonra düzenlenerek İdareye sunulacağı, 

yasal süreler içerisinde mukayeseli keşif, kesin hesap, kesin hakedişlerin sunulmaması 

durumunda süre aşımının geçen her gün için her iş için ayrı ayrı olmak üzere müşavir firmadan 

ceza kesileceği, 3.2.7.2.1’nci maddesinde ise, müşavirin kabul işlemlerini sözleşme dosyası ve 
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ekleri, YİMKY, YİGŞ ve ilgili tüm ulusal mevzuata uygun olarak yürüteceği, kabul işlemleri 

ile kabul komisyonları tarafından tespit edilen eksik ve kusurlu imalatların ilgili yasal mevzuat 

uyarınca giderilmesinin denetimi ve kontrolünün müşavirin sorumluluğunda olduğu ve bu 

eksiklerin fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlanmaması ve/veya bu husustaki 

denetimlerin doğru bir şekilde yürütülmemesinden dolayı İdarenin uğrayacağı her türlü zarar 

ve ziyandan müteselsilen sorumlu olduğu düzenlemesi yer almaktadır. 

Yukarıda yer alan düzenlemelere rağmen, detayı aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, 

toplam 387 işin kesin kabulü yapılmasına rağmen kesin hakedişi düzenlenmemiş, hesap kesimi 

yapılmamıştır. Yine, toplam 428 işin ise geçici kabulü yapılmasına rağmen kesin kabulü 

yapılmamıştır. Kesin kabulü yapılmayan veya kesin hakediş düzenlenmeyen bu işlerin bir 

kısmının süresi, 4735 sayılı KİSK’te yapım işlerinde yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin 

sorumluluğu, yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu ve danışmanlık hizmeti sunucularının 

sorumluluğu için belirlenen 15 yıllık süreden daha fazladır. 

 

Kesin Kabulü Yapılan Ancak Kesin Hakedişi Düzenlenmeyen İşler Tablosu 

Yıllar 
2019 

Yılı 

1 Yıl 

2018 

2 Yıl 

2017 

3 Yıl 

2016 

4 Yıl 

2015 

5 Yıl 

2014 

6 Yıl 

2013 

7 Yıl 

2012 

8 Yıl 

2011 

9 Yıl 

2010 

10 Yıl 

2009 

10-15 Yıl 

2008-

2003 

Toplam 

(Adet) 

Kesin kabulü yapılan 

ancak kesin hakedişi 

yapılmayan iş sayısı  

106 100 36 40 33 27 16 11 3 11 2 2 387 

 

Geçici Kabulü Yapılan Ancak Kesin Kabulü Onaylanmayan İşler Tablosu 

Yıllar 
2019 

Yılı 

1 Yıl 

2018 

2 Yıl 

2017 

3 Yıl 

2016 

4 Yıl 

2015 

5 Yıl 

2014 

6 Yıl 

2013 

7 Yıl 

2012 

8 Yıl 

2011 

9 Yıl 

2010 

10 

Yıl 

2009 

10-15 Yıl 

2008-

2003 

Toplam 

(Adet) 

Geçici kabulü yapılan 

ancak kesin kabulü 

onaylanmayan iş 

sayısı 

103 69 42 30 38 49 45 8 13 16 12 3 428 

 

Geçici kabulü yapılıp da kesin kabulü yapılmayan veya kesin kabulü yapılıp da kesin 

hakedişi düzenlenmeyen bu işlerle ilgili olarak herhangi bir cezai işlem de uygulanmamıştır. 

Öneri: 

Geçici kabulü yapılan işlerin sözleşme ve eki belgelerde öngörülen süre içinde kesin 

hakedişinin düzenlenip kesin kabulünün yapılması önerilir. 
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BULGU 13: İş Artışlarında İlave İş İçin Verilen Sürenin Hesabında Havanın Fen 

Noktasında Çalışmaya Uygun Olmadığı Durumlarda Yapılan Çalışmanın Dikkate 

Alınmaması 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun (KİSK) 24’üncü maddesinde mal ve hizmet 

alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu 

olması halinde, artışa konu olan işin sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete 

sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması 

durumunda, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı 

yükleniciye yaptırılabilir düzenlemesi yer almaktadır. 

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 21’inci maddesinde de benzer 

düzenlemeye yer verilmiştir.  

Sözleşmenin işe başlama ve bitirme tarihi ile ilgili 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında 

işin süresinin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile 

resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemeyeceği, 

3’üncü fıkrasında ise işin bitiminde çalışılamayan dönemin dikkate alınmayacağı ve idarenin 

yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını 

isteyebileceği, zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan 

devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınacağı düzenlemesi yer almaktadır. 

KİSK’te yer alan, iş artışlarında iş artışının süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki 

hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği düzenlemesi uyarınca iş artışlarında 

sözleşmede öngörülen süre dışında bir sürenin verilmesi gerektiği şüphesizdir. Ancak, bu 

sürenin hesabı ile ilgili ne kanunda ne de sözleşmede bir düzenleme yapılmamıştır. Bununla 

birlikte sözleşmenin 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan yükleniciden teknik şartları 

yerine getirerek bu dönemde çalışmasını isteyebileceği düzenlemesinin iş artışları içinde geçerli 

olduğu değerlendirilmektedir. Şöyle ki iş artışları için verilecek sürenin hesabında artış miktarı 

ile birlikte artan işin teknik şartları ve işin yapılacak dönemi de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yüklenicinin teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için çalışılamayan dönemde de 

çalışması durumunda bu sürenin de iş artışından dolayı verilen sürenin hesabında dikkate 

alınması gerekir.  

Buna göre, aşağıda örnek mahiyetinde bilgileri verilen işlerde çalışılamayan 

dönemlerde imalat yapılmasına rağmen, iş artışından dolayı verilen sürenin hesabında 

çalışılamayan dönemlerde hiçbir imalat yapılmamış gibi değerlendirildiği, yapılan imalatlara 

harcanan sürelerin dikkate alınmadığı görülmüştür. 
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- 11.01.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan 74.800.000 TL bedelli Aksaray Merkez 

Zafer Mahallesi 807 adet konut ve ticaret merkezi işinin yer teslimi 20.01.2017 tarihinde 

yapılmış, sözleşmeye göre bitim tarihi 20.12.2018 olarak belirlenmiştir. 

İşte, 25.12.2018 tarihli Başkanlık Oluru ile B1-7 nolu bloğun önünde bulunan 24 adet 

fore kazık imalatının yapımından vazgeçilerek, bu imalatların yerine aynı blokta sağlam zemine 

kadar inecek şekilde kör bodrum yapılmasına karar verildiği, imalat değişikliğinin yapılması 

için belirlenen 120 gün süre çalışılamayan dönem içinde hiçbir imalat yapılmamış gibi 

değerlendirilerek, çalışılamayan dönem sonu olan 01.04.2019 tarihine eklenerek işin süresi 

29.07.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.  

15 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında ki çalışılamayan dönem içinde 23, 24, 25 ve 26 nolu 

hakedişlerde toplam 3.106.373,95 TL tutarında imalat yapılmıştır.  

- 29.12.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan 146.000.000 TL bedelli Ankara, Mamak 

Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Mahalleleri 2. Etap 1186 adet konut, ticaret merkezi, anaokulu, 

lise, ilkokul inşaatları işinin yer teslimi 09.01.2017 tarihinde yapılmış, sözleşmeye göre bitim 

tarihi 28.01.2019 olarak belirlenmiştir. 

İşte, Mamak Belediye Başkanlığı tarafından 14.02.2018 tarihinde proje kapsamında 

cami yapılmasının istenildiği, cami projelerinin 18.12.2018 tarihinde onaylanması, elektrik 

trafo ve altyapı imalatlarının yapılması için Başkent Elektrik AŞ ile 23.01.2019 tarihinde 

sözleşme imzalandığı, ilave imalatların yapılması için belirlenen 115 günlük süre, 

çalışılamayan dönem 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında hiçbir imalat yapılmamış gibi 

değerlendirilerek, 01.04.2019 tarihine eklenerek işin süresi 25.07.2019 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasındaki çalışılamayan dönem içinde 20, 21, 22 ve 23 nolu 

hakedişlerde 7.093,217,61 TL tutarında imalat yapılmıştır. 

- 04.08.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan 8.738.000 TL bedelli Artvin Murgul İlçesi 

Göktaş Mahallesi 77 adet konut inşaatı işinin yer teslimi 11.08.2017 tarihinde yapılmış, 

sözleşmeye göre bitim tarihi 03.11.2018 olarak belirlenmiştir. 

İşin uygulama projesine göre yapılması gereken 2 adet bloğun önündeki istinat 

perdelerinin imalatlarının yapılması halinde, halen kullanılan ve köylere ulaşımı sağlayan yolda 

aksamalara sebep olacağı, Belediyenin yolun kesilmesine izin vermemesi nedeniyle ilave istinat 

duvarları ve çevre düzenlemesi imalatlarının yapılması için belirlenen 60 günlük süre, 

çalışılamayan dönem 15 Kasım-1 Nisan tarihleri arasında hiçbir imalat yapılmamış gibi 

değerlendirilerek, işin süresi 19.05.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 
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15 Kasım-1 Nisan tarihleri arasındaki çalışılamayan dönem içinde 11, 12 ve 13 nolu 

hakedişlerde toplam 947.630,24 TL tutarında imalat yapılmıştır.  

- 10.07.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan 109.122.000 TL bedelli Artvin Yusufeli 3. 

Bölge 334 adet konut, 6 dükkan, 24 derslikli lise, sağlık ocağı ve İlçe Jandarma Komutanlığı 

İnşaatı işlerinin yer teslimi 19.07.2017 tarihinde yapılmış, sözleşmeye göre bitim tarihi 

11.10.2018 olarak belirlenmiştir. 

İşte, süre uzatımı için belirlenen 180 gün süre, çalışılamayan dönem olan 15 Kasım-

1Nisan tarihleri arasında hiçbir imalat yapılmamış gibi değerlendirilerek, sözleşmeye göre 

bitim tarihine eklenerek işin süresi 23.08.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

15 Kasım-1 Nisan tarihleri arasında çalışılamayan dönem içinde 14, 15, 16, 17, 18 ve 

19 nolu hakedişlerde toplam 22.931.450,44 TL tutarında imalat yapılmıştır. 

- 23.12.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan 81.700.000 TL bedelli Gümüşhane Merkez 

Çamlıca 528 adet konut, ticaret merkezi inşaatı işinin yer teslimi 30.12.2016 tarihinde yapılmış, 

sözleşmeye göre bitim tarihi 21.08.2018 olarak belirlenmiş, verilen süre kararı ile işin süresi 

16.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 

İşte, imalat değişikliklerin yapılması için 60 günlük süre, çalışılamayan dönem olan 

15Kasım-15 Nisan tarihleri arasında hiçbir imalat yapılamamış gibi değerlendirilerek, işin 

süresi 15.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında çalışılamayan dönem içinde 20 ve 21 nolu 

hakedişlerde 2.835.674,20 TL tutarında imalat yapılmıştır.  

- 06.10.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan 23.790.000 TL bedelli Malatya Battalgazi 

İlçesi Çamurlu Mahallesi İnönü Üniversitesi 2. Etap 72 adet konut inşaatı işinin yer teslimi 

11.10.2017 tarihinde yapılmış, sözleşmeye göre bitim tarihi 03.01.2019 olarak belirlenmiştir. 

İşte, 16.12.2018 tarihli Başkanlık Oluru ile konutlar arası kot farkından dolayı 

projesinde olmayan istinat duvarı ve taş duvarları imalatların projelendirilmesi ve yapımı için 

belirlenen 90 günlük süre, çalışılamayan dönem 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında hiçbir imalat 

yapılmamış gibi değerlendirilerek, çalışılamayan dönem sonu 01.04.2019 tarihine eklenerek 

işin süresi 27.09.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasındaki çalışılamayan dönem içinde 13, 14, 15, 16 ve 17 

nolu hakedişlerde 2.748.332,55 TL tutarında imalat yapılmıştır.  

- 09.08.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan 101.300.000 TL bedelli Şırnak Merkez 4. 

Bölge 1. Etap 708 adet konut, 36 adet dükkan inşaatı işinin yer teslimi 18.08.2017 tarihinde 

yapılmış, sözleşmeye göre bitim tarihi 21.09.2018 olarak belirlenmiş, verilen 1. süre ile işin 

süresi 17.02.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 
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İşte, Başkanlık Oluru ile 10.000 m2 alanlı kent meydanına cami ve peyzaj imalatlarının 

yapılması için belirlenen 150 gün süre, 15 Kasım-15 Nisan çalışılamayan dönem içinde hiçbir 

imalat yapılmamış gibi değerlendirilerek, çalışılamayan dönem sonu 15.04.2019 tarihine ilave 

edilerek işin süresi 12.09.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

17.02.2019 süre uzatım tarihi ile çalışılamayan dönem sonu olan 15.04.2019 tarihleri 

arasında 2 adet hakedişte 3.219.598,96 TL tutarında imalat yapılmıştır. 

- 10.05.2017 tarihinde sözleşmesi imzalan 16.245.000 TL bedelli Van Defterdarlığı 

Hizmet Binası ve Lojman İnşaatı işinin yer teslimi 18.05.2017 tarihinde yapılmış, sözleşmeye 

göre bitim tarihi 29.09.2018 olarak belirlenmiştir. 

İşte, lojman çevre düzenlemesi, mekanik ve elektrik imalatlarındaki değişikliklerin 

yapılması için 02.01.2019 tarihinde Başkanlık Oluru alındığı, Olur tarihi ile işin bitim tarihi 

29.09.2018 tarihi arasındaki 47 gün ile imalatların yapılması için belirlenen 48 gün olmak üzere 

toplam 95 günlük süre, çalışılamayan dönem 15 Kasım-20 Mart tarihleri arasında hiçbir imalat 

yapılmamış gibi değerlendirilerek, işin süresi 07.05.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

İşin sözleşmesinde Van İli için çalışılamayan dönem 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arası iken 

15 Kasım-20 Mart tarihleri arası hatalı alınmış, işin sözleşmeye göre 29.09.2018 bitim tarihi ile 

imalat değişikliklerinin alındığı 02.01.2019 tarihi arasındaki 47 günlük süre içinde 27.12.2018 

tarihli 10 nolu hakedişte 628.049,52 TL tutarında imalat yapılmıştır.  

Yukarıda verilen işlerde görüleceği üzere, İdare tarafından verilen süre uzatım 

kararlarında; 

- Bazı işlerde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan harçlı imalatların 

yapılamayacağı dönemler içinde imalatların yapımına devam edildiği, yüklenicinin, müşavir 

firmanın ve idari kontrollük teşkilatının imzaladığı hakedişlerde imalatların yapıldığının sabit 

olduğu, 

- Çalışılamayan dönem içinde imalat yapılması halinde, çalışılamayan dönemin 

atlatılmadan yapılan imalatlara harcanan sürenin çalışılamayan dönemden düşülerek süre 

uzatımı kararlarının verilmesi gerekirken, bu dönemde hiçbir imalat yapılmamış gibi 

değerlendirilerek, süre uzatım kararlarının verildiği, 

tespit edilmiştir. 

Öneri: 

İdare tarafından verilen süre uzatım kararlarında, çalışılamayan dönemler içinde 

imalatların yapılması halinde, bu dönemde hiçbir imalat yapılmamış gibi değerlendirilerek süre 

uzatım kararlarının verilmemesi, çalışılamayan dönemde yapılan imalatlar için gerekli sürenin 

dikkate alınarak süre uzatım kararlarının verilmesi önerilir. 
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BULGU 14: Yapım İşlerinin İlk İhaleleri Kapsamında İmalatı ve Ödemesi Yapılan 

Aynı İmalatların İkmal İhaleleri Kapsamında Tekrar Olarak Yeniden Yer Alması 

- Ankara Haymana 196 (198) adet konut, ticaret merkezi, cami, şadırvan ikmal inşaatı 

işi: 

İşin ilk ihalesi 13.10.2008 tarihinde 8.935.000 TL bedelle ihale edilmiş olup, imalatların 

ilerlemesi % 91,20 seviyesinde iken 26.01.2015 tarihinde feshedilmiştir. İşin ikmal ihalesi 

30.03.2016 tarihinde 1.385.000 TL bedelle ihale edilmiş, 28.04.2016 tarihinde sözleşmesi 

imzalanmıştır. 

İlk ihale kapsamında yüklenici tarafından yapılmış, müşavir firma ve idare 

kontrollerinin imzaladığı hakedişlerde % 100 yapılarak 711.986,53 TL ödemesi yapılmış, işin 

fesih tutanağında ve ikmal işinin de ihale dosyasında yapıldığı görülen imalat kalemlerinin 

ikmal ihalesi kapsamında bulunmaması gerekirken, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere aynı 

imalat kalemlerinin 402.260,18 TL tutarlarında bedellerinin ikmal ihalesi kapsamında mükerrer 

olarak yeniden yer aldığı tespit edilmiştir. 

 

Blok Tipi İmalat grubu İmalatların adı 

İlk ihale 

kapsamında yapılan 

imalatların 

İkmal ihalesi 

kapsamında 

bulunan 

imalatların 

tutarı TL 
%’si Tutarı TL 

Ticaret 

merkezi 

İnşaat 

imalatları 

Çatı, duvar işleri, döşeme duvar ve tavan 

kaplamaları, cephe imalatları, kapı pencere ve 

diğer imalatlar 

100 282.346,00 94.198,01 

Elektrik 

imalatları 

kuvvetli ve 

zayıf akım 

Alçak gerilim kabloları, armatürler, aydınlatma 

ve priz sortileri telefon sistemi, yangın algılama 

ve ihbar santrali, TV sistemi, temel topraklama 

sistemi alçak gerilim şalt grubu (Test ve devreye 

alma işletme tecrübesinin yapılması hariç) 

100 19.299,60 15.558,70 

Konut 

bloklarında 

Elektrik 

tesisatı 
Temel topraklama imalatlarının yapılması 100 12.380,98 13.621,55 

Ada içi altyapı 

ve genel 

altyapı işleri 

Atık su imalatları, Yağmursuyu imalatları 

(yapısal ve bitkisel peyzaj, bahçe sulama, bahçe 

aydınlatma, trafo işleri hariç) 

100 397.959,95 278.881,92 

                                                                                                                   Toplam 711.986,53 402.260,18 

 

- Bolu Mengen 2. Etap 291 adet konut, cami ve ticaret merkezi ikmal inşaatı işi: 

İşin ilk ihalesi 17.04.2014 tarihinde 19.243.000 TL bedelle ihale edilmiş olup, 

imalatların ilerlemesi % 87,01 seviyesinde iken 28.04.2016 tarihinde feshedilmiştir. İşin ikmal 

ihalesi 09.09.2016 tarihinde 3.790.000 TL bedelle ihale edilmiş, 07.10.2016 tarihinde 

sözleşmesi imzalanmıştır. 

İlk ihale kapsamında yüklenici tarafından yapılmış, müşavir firma ve idare 

kontrollerinin imzaladığı hakedişlerde % 100’ü yapıldığı için 1.630.900,27 TL tutarında 
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ödemesi de yapılmış, ilk işin fesih tutanağında ve ikmal işinin de ihale dosyasında yapıldığı 

görülen imalat kalemlerinin ikmal ihalesi kapsamında bulunmaması gerekirken, aşağıdaki 

tabloda görüleceği üzere aynı imalat kalemlerinin 188.885,66 TL tutarlarında bedellerinin 

ikmal ihalesi kapsamında mükerrer olarak yeniden yer aldığı tespit edilmiştir. 

 

Blok Tipi İmalat grubu 
Pursantaj 

kodu 
İmalatların adı 

İlk ihale kapsamında 

yapılan imalatların 
İkmal ihalesi 

kapsamında 

bulunan 

imalatların 

tutarı TL 
%’si Tutarı TL 

B1 Tipi 

(2B+Z+5) 

Blok 

A.06 Döşeme 

kaplamaları 
A.06.04 

Seramik, granit seramik döşeme kaplama 

işleri 
100 55.401,21 5.889,26 

A.07 Duvar ve 

taban 

kaplamaları 

A.07.03 Boya badana imalatları 100 246.267,91 20.035,33 

A.09 Kapı ve 

pencere 

doğramaları 

A.09.01 
Çelik kapı (kör kasa, kasa, kanat, eşik, 

aksesuar, boya dahil) 
100 80.925,67 6.511,20 

A.09.02 
Ahşap kapılar kör kasa, kasa, kanat, 

pervaz, cam aksesuar, boya dahil) 
100 183.431,51 14.738,71 

A.09.03 
PVC doğrama (kör kasa, Pvc, cam 

aksesuar dahil) 
100 161.851,33 13.022,39 

A.09.06 
Yangın kapısı (kör kasa, kasa, kanat, 

aksesuar, boya, panikbar dahil) 
100 26.975,22 2.170,40 

A.09.07 Denizlik kapı eşiği, harpuçta 100 32.370,27 2.604,48 

B1 Tipi 

(B+Z+5) 

Blok 

A.04 Çatı 

İmalatları 
A.06.01 

Ahşap oturtma çatı (tesviye, şap işleri, 

çatı kontrüksiyonu, kaplama tahtası, su 

ve ısı yalıtımı, çatı kaplaması, mahya vs.) 

100 144.215,41 11.240,45 

A.06 Döşeme 

kaplamaları 
A.06.05 

Seramik, granit seramik döşeme kaplama 

işleri 
100 98.233,69 18.351,61 

A.07 Duvar ve 

tavan 

kaplamaları 

A.07.03 Boya badana imalatları 100 436.665,62 62.407,39 

A.09 Kapı ve 

pencere 

doğramaları 

A.09.01 
Çelik kapı (kör kasa, kasa, kanat, eşik, 

aksesuar, boya dahil) 
100 143.491,92 20.546,36 

T3 Cami- 

Şadırvan 

A.06.03 Kapı, 

pencerelerin 

takılması 

A.06.03 Pencere kör kasa ve boyası 100 5.143,08 3.505,87 

C ) 

Elektrik  tesis

atı işleri 

C.01 Boş boru döşenmesi 100 2.164,84 2.280,52 

T4-A 

Ticaret 

Merkezi 

A) İnşaat işleri 
Pencere ve kapı doğramalarının yapılması ve 

takılması 
100 10.645,23 2.971,66 

C) Elektrik 

tesisatı işleri 

Boş boru döşenmesi 100 1.039,12 870,01 

Tesisat kablolarının çekilmesi 100 2.078,24 1.740,02 

      Toplam   1.630.900,27 188.885,66 

 

- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlük Binası, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 

ve olimpik atletizm pisti futbol sahası ikmal inşaatı işi: 
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İşin ilk ihalesi 14.03.2013 tarihinde 29.948.000 TL bedelle ihale edilmiş olup, % 87,39 

seviyesinde 28.04.2016 tarihinde feshedilmiştir. İşin ikmal ihalesi 7.298.000 TL bedelle 

11.07.2018 tarihinde yapılarak, 27.07.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 

İlk ihale kapsamında yüklenici tarafından yapılmış, müşavir firma ve idare 

kontrollerinin imzaladığı hakedişlerde % 100’ü yapıldığı için 2.474.582,97 TL tutarında 

ödemesi de yapılmış, ilk işin fesih tutanağında ve ikmal işinin de ihale dosyasında yapıldığı 

görülen imalat kalemlerinin ikmal ihalesi kapsamında bulunmaması gerekirken, aşağıdaki 

tabloda görüleceği üzere aynı imalat kalemlerinin 610.596,42 TL tutarlarında bedellerinin 

ikmal ihalesi kapsamında mükerrer olarak yeniden yer aldığı tespit edilmiştir. 

 

Blok Tipi İmalatların adı 

İlk ihale kapsamında 

yapılan imalatların 

İkmal ihalesi 

kapsamında 

bulunan 

imalatların tutarı 

TL 
%’si Tutarı TL 

Rektörlük 

Binası 

Çatı imalatları 100 186.987,83 46.020,53 

Seramik, granit ve mermer ve tesviye döşeme 

kaplamaları 
100 320.943,81 211.290,49 

Suni mermer karo mozaik 100 121.074,54 9.521,50 

Yabancı 

Diller 

Çatı imalatları 100 26.766,03 12.127,67 

Suni mermer karo mozaik döşeme kaplaması 100 167.822,97 9.834,66 

Olimpik 

Atletizm 

Pisti, Futbol 

Sahası 

Çatı imalatları 100 1.313.968,50 4.125,46 

Cephe kaplamaları 100 25.268,63 274.342,03 

Duvar işleri Bölme duvar 100 50.537,25 2.305,40 

Döşeme kaplaması (epoksi hariç) 100 89.386,77 4.740,25 

Tavan ve duvar kaplamaları (saten alçı ve boya hariç) 100 171.826,64 36.288,43 

Toplam 2.474.582,97 610.596,42 

 

Rektörlük binasında cephe kaplaması imalatlarının 2013 yılında ihale edilen ilk ihaleye 

göre pursantaj tablosunda ödeme tutarı 1.254.688,51 TL olduğu ve bu imalatların % 99 

oranında yapılmış, geriye % 1,0’lik kısmı olan 12.546,88 TL tutarında yapılmamış imalatlar 

kalmıştır. İşin ikmal ihalesi 2018 yılında yapıldığından 2013 ile 2018 yılı karne artış katsayısı 

1,463 dikkate alındığında geri kalan imalat tutarının yaklaşık olarak 2018 yılında maliyeti 

12.546,88x1,463=18.356,09 TL civarında olması gerekirken, 2013 yılında ihale edilen işte geri 

kalan % 1’lik 18.356,09 TL tutarındaki imalatın 2018 yılı ikmal ihalesi kapsamında 6,39 kat 

daha fazla tutarı 117.215,13 TL olarak yer aldığı tespit edilmiştir. 

- Samsun Vezirköprü 150 Yataklı Devlet Hastanesi ve 20 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı 

Merkezi ikmal inşaatı işi: 

İşin ilk ihalesi 04.11.2013 tarihinde 54.916.000 TL bedelle ihale edilmiş olup, 

27.01.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış, 31.01.2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 
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İmalatlar devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması istenilen imalatların maliyetinin 

ihale bedelinin % 10’undan fazla olması nedeniyle iş 02.05.2017 tarihinde % 74,52 seviyesinde 

tasfiye edilmiştir. İşin ikmal ihalesi 43.242.000 TL bedelle 11.06.2018 tarihinde yapılarak, 

24.07.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış, 02.08.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 

İlk ihale kapsamında yüklenici tarafından yapılmış, müşavir firma ve idare 

kontrollerinin imzaladığı hakedişlerde % 100’ü yapıldığı için 552.398,93 TL tutarında ödemesi 

de yapılmış, ilk işin fesih tutanağında ve ikmal işinin de ihale dosyasında yapıldığı görülen 

imalat kalemlerinin ikmal ihalesi kapsamında bulunmaması gerekirken, aşağıdaki tabloda 

görüleceği üzere aynı imalat kalemlerinin 42.492,13 TL tutarlarında bedellerinin ikmal ihalesi 

kapsamında mükerrer olarak yeniden yer aldığı tespit edilmiştir. 

 

Bina, Blok İmalatların adı 

İlk ihale kapsamında 

yapılan imalatların 

İkmal ihalesi 

kapsamında 

bulunan 

imalatların 

tutarı TL 
%’si Tutarı TL 

Hastane 

İnşaatı 

Kazı dolgu işleri (Dolgu işleri) 100 230.530,29 12.065,01 

Bölme duvar ve denizlik (Gaz beton tuğla alçıpan vb duvarlar) 100 171.444,41 160,01 

Döşeme kaplamaları (Tesviye şap işleri) 100 9.908,37 193,59 

Tavan kaplamaları (Sıva işleri) 100 8.295,56 400,03 

Hasta 

meşguliyet 

binası 

Bölme duvar ve denizlik grubu (Gaz beton tuğla alçıpan vb 

duvarlar) 
100 15.107,06 792,68 

Döşeme kaplamaları (Tesviye şap işleri)  100 1.673,11 454,56 

Teshin 

merkezi 

Kazı dolgu işleri temel kazısı takviyesi 100 2.295,49 708,3 

Temel betonarme, grebeton kalıp temel betonu vb işler 100 30.530,00 4.249,82 

Üst yapı betonarme imalatları kalıp vb işler 100 67.716,92 20.237,26 

Bölme duvar gaz beton duvar 100 8.080,12 2.307,05 

Duvar kaplamaları, kaba sıva, saten alçı, alçı sıva 100 6.817,60 923,82 

                                                                                                         Toplam 552.398,93 42.492,13 

 

- Tunceli İli, Hozat İlçesi Yenibaş, Nazimiye İlçesi Dereova ve Pülümür İlçesi Kırmızı 

Köprü Jandarma Karakol Komutanlığı ikmal inşaatı işi: 

İşin ilk ihalesi 20.12.2012 tarihinde 25.240.000 TL bedelle ihale edilmiş olup, 

04.03.2015 tarihinde % 70,61 seviyesinde tasfiye edilmiştir. İşin ikmal ihalesi 16.112.000 TL 

bedelle 16.04.2016 tarihinde yapılarak, 27.05.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış, 

02.08.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 

İlk ihale kapsamında yüklenici tarafından yapılmış, müşavir firma ve idare 

kontrollerinin imzaladığı hakedişlerde % 100’ü yapıldığı için 159.491,35 TL tutarında ödemesi 

de yapılmış, ilk işin fesih tutanağında ve ikmal işinin de ihale dosyasında yapıldığı görülen 

imalat kalemlerinin ikmal ihalesi kapsamında bulunmaması gerekirken, aşağıdaki tabloda 
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görüleceği üzere aynı imalat kalemlerinin 132.311,32 TL tutarlarında bedellerinin ikmal ihalesi 

kapsamında mükerrer olarak yeniden yer aldığı tespit edilmiştir. 

 

Blok Tipi İmalatın adı 

İlk ihale kapsamında 

yapılan imalatların 
İkmal ihalesi 

kapsamında bulunan 

imalatların tutarı TL %’si Tutarı TL 

Nazımiye 

Dereova 

Jandarma 

Karakol 

Komutanlığı 

Çatı imalatları 100 138.020,40 127.912,76 

Döşeme kaplamaları ısı ve su yalıtımı 100 21.470,95 4.398,56 

                                                                         Toplam 159.491,35 132.311,32 

 

Öneri: 

İlk ihale kapsamında imalatı yapılıp bedeli ödenmesine rağmen ikmal ihalesi 

kapsamında da bedeli ödenen imalatlarla ilgili olarak; 

- Ankara Haymana 196 (198) adet konut, ticaret merkezi, ikmal inşaatı işinde, ilk ihale 

kapsamında % 100’ü yapılan imalatların ikmal ihalesi kapsamında mükerrer ödenen 

402.260,18 TL imalat bedelinin yüklenici firmanın kesin hesabından kesilmesi,  

- Bolu Mengen 2. Etap 291 adet konut, cami ve ticaret merkezi inşaatı ikmal inşaatı 

işinde, ilk ihale kapsamında % 100’ü yapılan imalatların ikmal ihalesi kapsamında mükerrer 

ödenen 188.885,66 TL imalat bedelinin yüklenici firmanın kesin hesabından kesilmesi, 

- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlük binası, yabancı diller yüksekokulu binası 

ve olimpik atletizm pisti futbol sahası ikmal inşaatı işinde, ilk ihale kapsamında % 100’ü 

yapılan imalatların ikmal ihalesi kapsamında mükerrer ödenen 610.596,42 TL imalat bedelinin 

yüklenici firmanın kesin hesabından kesilmesi, 

- Samsun Vezirköprü 150 Yataklı Devlet Hastanesi ve 20 ünitelik ağız ve diş sağlığı 

merkezi ikmal inşaatı işinde, ilk ihale kapsamında % 100’ü yapılan imalatların ikmal ihalesi 

kapsamında mükerrer ödenen 42.492,13 TL imalat bedelinin yüklenici firmanın kesin 

hesabından kesilmesi, 

- Tunceli Hozat Yenibaş, Nazimiye Dereova ve Pülümür Kırmızı Köprü Jandarma 

Karakol Komutanlığı ikmal inşaatı işinde, ilk ihale kapsamında % 100’ü yapılan imalatların 

ikmal ihalesi kapsamında mükerrer ödenen 132.311,32 TL imalat bedelinin yüklenici firmanın 

kesin hesabından kesilmesi, 

önerilir. 
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BULGU 15: Uygulama Projesinden Kaynaklanan Hatalardan Dolayı Sökülen 

İmalatın Söküm Bedeli İle Yeni Yapılan İmalat Bedelinin Ödenmesi 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 11’inci maddesinde anahtar teslimi götürü 

bedel sözleşmelerde, yapılacak işlerin uygulama projelerinin, şartnameler ve diğer teknik 

belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verileceği, 12’nci 

maddesinin 1’inci fıkrasında sözleşme konusu işlerin idare tarafından yükleniciye verilen veya 

yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak 

yapılacağı, 3’üncü fıkrasında projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların 

sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderlerin yükleniciye ait olduğu, bunun 

sonucu olarak meydana gelen hatalı işin bedelinin de yükleniciye ödenmeyeceği, 6’ncı 

fıkrasında işlerin devamı sırasında yüklenicinin, proje uygulaması konusunda kendisine yapılan 

tebliğin sözleşme hükümlerine aykırı olduğu veya bildirim konusunun fen ve sanat kurallarına 

uygun olmadığı görüşüne varırsa, bu husustaki karşı görüşlerini 14’üncü madde hükümlerine 

göre idareye bildirmek zorunda olduğu, aksi halde aynı maddenin diğer hükümlerine göre işlem 

yapılacağı düzenlemesi yer almaktadır. 

YİGŞ’nin 14’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında “yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, 

sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş 

olduğundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin 

ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, 

ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini 

incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. Bununla 

birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim edilen işyerinin 

veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu 

veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat 

alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek 

işlerde, yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece artırılabilir) idareye yazı ile bildirmek 

zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. Yüklenicinin iddia ve 

itirazlarına rağmen, idare işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde yüklenici, bu uygulamanın 

sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur.” düzenlemesi yer almaktadır. 

YİGŞ’nin yukarıya alınan düzenlemelerine göre yüklenici, sözleşme konusu işleri idare 

tarafından kendisine verilen uygulama projelerine uygun olarak yapacaktır. Ancak, kendisine 

verilen projelerin sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat 

kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden 
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başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde, 

yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece artırılabilir) idareye yazı ile bildirmek zorundadır. 

Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. Yüklenicinin iddia ve itirazlarına 

rağmen, idare işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde yüklenici, bu uygulamanın sonunda 

doğabilecek sorumluluktan kurtulur. 

17.05.2011 tarihinde uygulama projesi ile ihale edilen ve 07.07.2011 tarihinde 

sözleşmesi imzalan Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi İnşaatı işinde, ihale eki uygulama 

projesinde, hastanenin çatı sistemi hizmet binası üzeri çelik kontrüksiyon makas sistemi ve 

üzeri alüminyum saç çatı örtüsü, diğer kısımlar ise teras olarak projelendirilmiş ve imalatlarda 

buna göre yapılmıştır. Yüklenicinin verilen projelerin sözleşme ve eklerinde bulunan 

hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususunda herhangi bir 

itirazi kaydı yoktur. 

Çatı imalatları bittikten sonra hizmet binası üzerinde çatı sisteminden su sızmalarının 

olması ve alttaki mahallerin kullanımını engellediğinden dolayı, 15.11.2017 tarih ve 5296 sayılı 

Başkanlık Oluru ile uygulama projesine göre yapılan hizmet binası üzeri çelik kontrüksiyon 

makas sistemi ve üzeri alüminyum saç çatı örtüsü imalatları sökülerek, bu imalatların yerine 

teras çatı olacak şekilde 2 ve 3 nolu mukayeseli hesap kapsamında yeniden imalatlar 

yapılmıştır. 

Uygulama projesine göre yapılmasına rağmen, Başkanlık Oluru ile söktürülen çatı 

imalatlarına hakedişlerde yapılan ödeme bedeli aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

Uygulama projesine göre yapılmasına rağmen, Başkanlık Oluru ile söktürülen çatı 

imalatlarının yerine, alınan Başkanlık Olurları ile 14.02.2019 tarihli 2 nolu ve 25.07.2019 tarihli 

3 nolu mukayeseli hesaplarda yaptırılan imalatların bedeli aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 

S.No Poz No 
14.02.2019 tarihli 2 nolu mukayeseli 

hesapta yapılan imalatlar 
Birim Miktar (A) 

Birim fiyat 

TL (B) 

Tutar TL 

C=AxB 

1 16.059/A Beton dayanımı C25/30 hazır beton m3 1.354,030 91,220 123.514,62 

2 18.198/10 
Galvanizli saç alüminyum çatı örtüsü 

sökülmesi 
m2 7.000,560 2,530 17.711,42 

3 18.470 
250 gr/m2 ağırlıkta geoteksil keçe 

serilmesi 
m2 7.000,560 1,530 10.710,86 

İmalat grubu İmalatların adı Tutar TL 

Çatı işleri 
Çelik çatı konstrüksüyonu yapılması 346.837,14 

Çatı örtüsü imalatlarının tamamlanması 396.385,30 

    Toplam 743.222,44 
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4 Y.19.057/007A 
10 cm kalınlıkta teras döşemelerinde 

ısı yalıtımı yapılması 
m2 7.000,560 23,240 162.693,01 

5 23.011 Nervürlü hasır donatı yapılması ton 21,820 1.390,895 30.349,33 

6 MSB.133/A 
Demir çatı makas, profil saç, kolon 

kiriş gibi imalatın sökülmesi 
ton 112,622 458,130 51.595,52 

7 YFA.İ.01 Özel sürme 2 kat su yalıtımı yapılması m2 8.888,510 45,950 408.427,03 

          Toplam 805.001,78 

 

 

S.No Poz No 
25.07.2019 tarihli 3 nolu mukayeseli 

hesapta yapılan imalatlar 
Birim Miktar (A) 

Birim fiyat 

TL (B) 

Tutar TL 

C=AxB 

1 18.190/10 
Galvanizli saç alüminyum çatı örtüsü 

sökülmesi 
m2 3.395,270 2,530 8.590,03 

2 18.470 
250 gr/m2 ağırlıkta geoteksil keçe 

serilmesi 
m2 3.395,270 1,530 5.194,76 

3 Y.19.057/007A 
10 cm kalınlıkta teras döşemelerinde 

ısı yalıtımı yapılması 
m2 3.395,270 23,240 78.906,07 

4 16.059/A Beton dayanımı C25/30 hazır beton m3 679,054 91,220 61.943,31 

5 23.011 Nervürlü hasır donatı yapılması ton 10,221 1.391,150 14.218,94 

6 MSB.133/A 
Demir çatı makas, profil saç, kolon 

kiriş gibi imalatın sökülmesi 
ton 56,048 458,130 25.677,27 

7 YFA.İ.01 Özel sürme 2 kat su yalıtımı yapılması m2 3.911,000 45,950 179.710,45 

          Toplam 374.240,84 

 

Yukarıda yer alan tablolarda görüldüğü üzere, yüklenicinin verilen projelerin sözleşme 

ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı 

hususunda herhangi bir itirazi kaydı olmadığı halde, uygulama projelerine göre yapılan imalatın 

sökülmesi için 103.574,24 TL, sökülen imalat yerine yeni imalat yapılması için de 1.075.668,38 

TL olmak üzere toplam 1.179,242,62 TL ödeme yapılmıştır. 

YİGŞ’nin yukarıya alınan hükümlerine göre, projelerin uygulanması sırasında meydana 

gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderlerin yükleniciye ait 

olduğu ve bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı işin bedelinin de yükleniciye ödenmemesi 

gerekir. 

Bununla birlikte, proje kapsamında yapılmasına rağmen, alınan Başkanlık Oluru ile 

18.190/10 pozundan söktürülen 3.395,27 m2 galvanizli saç alüminyum çatı örtüsü ile 

MSB.133/A pozundan söktürülen 56,048 ton demir çatı makası, profil, saç, kolon kiriş 

malzemelerinin akıbeti ile ilgili olarak işin yazışma dosyasında herhangi bir bilgi yer 

almamaktadır. Kaynakların etkin ve tasarruflu kullanılması konusunda idarenin gerekli 

tedbirleri alması gerekmektedir. 
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Öneri: 

Bitlis İli, Tatvan Devlet Hastanesi İnşaatı işinde, projelerin uygulanması sırasında 

meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderlerin 

yükleniciye ait olduğu ve bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı işin bedelinin de 

yükleniciye ödenmemesi gerektiğinden, bu işler için yükleniciye ödenen bedelin tahsil edilmesi 

önerilir.  

BULGU 16: İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Milli Arşiv Sitesi Projesinde Drenaj 

Sisteminin Sağlıklı Yapılmaması Nedeniyle Yapılan Ödemenin İlk Yükleniciden Tahsil 

Edilmemesi 

TOKİ ile Devlet Arşivleri Başkanlığı arasında imzalanan 21.12.2018 tarihli ek protokol 

kapsamında, yaklaşık maliyeti 18.569.902,55 TL olarak tespit edilen “Milli Arşiv Sitesi İlave 

Çevre Düzenlemesi İmalatları ile Temel Altı Susuzlaştırma Tedbirleri Alınması ve 

Uygulamasının Yapılması” işi için 30.01.2019 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

21/b maddesine göre (Pazarlık) ihale yapılmış, 13.722.000 TL bedel üzerinden 18.02.2019 

tarihinde sözleşme imzalanarak, 25.10.2019 iş bitim tarihi olarak belirlenmiştir. 

İhale konusu olan ilave iş, TOKİ ile Devlet Arşivleri Başkanlığı arasında 20.05.2009 

tarihinde imzalanan protokol kapsamında yapılan ihale sonucunda, 132.525.000 TL bedel 

üzerinden imzalanan 04.11.2009 tarihli sözleşme kapsamında yapımı tamamlanan Milli Arşiv 

Sitesi inşaatına aittir. 02.04.2013 tarihinde geçici kabulü, 17.04.2014 tarihinde kesin kabulü 

onaylanmıştır. 30.12.2015 tarihli kesin hakediş toplamı 145.768.382,34 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

Yapımı tamamlandıktan yaklaşık 3 yıl sonra Devlet Arşivleri Başkanlığının talebi 

doğrultusunda susuzlaştırma tedbirleri, drenaj ve çevre düzenlemesi uygulamalarının Devlet 

Arşivleri Başkanlığı nam ve hesabına TOKİ tarafından yapılmasına yönelik 21.12.2018 tarihli 

ek protokol imzalanmış ve ihale süreci tamamlanmıştır. 

İhale sürecinden önce yaşanan sorunların tespiti ve yapılacak uygulamalar için “Milli 

Arşiv Sitesi Temelaltı Susuzlaştırma Tedbirleri Raporu ve Temelaltı Susuzlaştırma Uygulama 

Projesi” hakkında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof.Dr. C. Melek Kazezyılmaz ALHAN tarafından detaylı teknik değerlendirmeleri 

içeren 25.10.2018 tarihli “İstanbul ili, Kağıthane İlçesi, Talatpaşa Mh. 2144, 4519, 4520 ada 1, 

2, 3 parsel T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv Sitesi İçin Temelaltı Susuzlaştırma Tedbirleri ve 

Uygulama Projesi Hakkında Teknik Rapor” hazırlanmıştır.  
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Söz konusu raporda; 

“Alanın havzasının çıkışında deniz seviyesine yakın olması ve ayrıca denize yakın bir 

konumda yer almasından mütevellit yer altı suyuna maruz kalma olasılığı yüksektir. 

…….. 

Bu durumda yamaç olan bölgedeki yeraltı su seviyesinin yapı temel kotunun çok 

üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca arşiv sitesinin hemen önünde yer alan derenin su 

yüzeyi kotunun, yapının temel altı kotundan yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla arşiv 

sitesi hem ön cepheden hem de arka cepheden yeraltı suyuna ciddi seviyede maruz 

kalmaktadır.” 

Tespiti yapıldıktan sonra Raporun “6. Sonuç ve Öneriler” bölümünde; “…..1) Sahada 

bulunan mevcut drenaj sisteminin etkisinin düşük olduğu görülmüştür. Bunun en büyük nedeni 

drenaj bacalarının görülmemesi ve drenaj imalatının sağlıklı yapılmamasından dolayı tıkanmış 

olmasıdır. Dolayısıyla yapılan model ve hesaplamalarda eski sistem dikkate alınmamıştır.” 

denilerek yapılması gereken uygulamalar ve projelendirme ile ilgili detaylar belirtilmiştir. 

Raporda belirtildiği gibi, ilk ihale kapsamında yapılan drenaj imalatlarının sağlıklı 

olarak yapılmaması sonucunda sorunların ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Raporda ifade edilen 

eski sistemin hiç dikkate alınmaksızın yeni drenaj sistemi yapılması önerisi bu hususu 

desteklemektedir. 

Yapım işlerinde yükleniciler ve alt yüklenicilerin sorumluluğunu düzenleyen 4735 

sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 30’uncu maddesinde “Yapım işlerinde yüklenici 

ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme 

kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe 

başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay 

tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel 

hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27’nci 

madde hükümleri uygulanır.” düzenlemesine yer verilerek kesin kabul onay tarihinden itibaren 

yapının fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından dolayı 15 yıllık bir sorumluluk 

öngörülmüştür.  

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20’nci ve 25’inci maddelerinde de benzer 

düzenlemelere yer verilmiştir. 

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Milli Arşiv Sitesi için ilave çevre düzenlemesi imalatları 

ve temelaltı susuzlaştırma tedbirleri alınması ve uygulamasının yapılması işi ihalesi 

kapsamında, İdare tarafından yüklenici firmaya yapılan ödemelerden ilk ihale kapsamında 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 111 
 

sağlıklı olarak yapılmadığı tespit edilen imalatların bedelinin işin ilk yüklenici firmasından 

tahsili gerekmektedir. 

Öneri: 

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Milli Arşiv Sitesi için ilave çevre düzenlemesi imalatları 

ve temelaltı susuzlaştırma tedbirleri alınması ve uygulamasının yapılması işi kapsamında, İdare 

tarafından yüklenici firmaya yapılan ödemelerden ilk ihale kapsamında sağlıklı olarak 

yapılmadığı tespit edilen imalatların bedelinin işin ilk yüklenici firmasından tahsil edilmesi 

önerilir. 

BULGU 17: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi Arsa Satışı Karşılığı 

Gelir Paylaşım Projesine Yaklaşık 3 Yıldır Başlanılamaması 

Proje, İdarece 07.02.2017 tarihinde ihale edilmiş olup ve 12.04.2017 tarihinde yüklenici 

firma ile sözleşme imzalanmıştır.  

İşin yer teslimi 27.04.2017 tarihinde yapılmış olup, 30.06.2017 tarihinde yüklenici firma 

tarafından inşaat ruhsatları alınmıştır. Proje kapsamında 665 konut ve 15 Ticaret Merkezi 

(İşyeri/Dükkan) olmak üzere toplam 680 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.  

 

Sözleşme gereği taahhüt edilen tutar ve oranlar: 

Arsa satışı karşılığı satış toplam geliri (AKSTG)                   1.242.500.000 TL 

Arsa satışı karşılığı İdare payı geliri  (AKİPG) 472.510.000 TL 

Arsa satışı karşılığı İdare payı geliri oranı (AKİPGO)                       %38 

 
Yüklenici firma Sözleşmenin 5.12. maddesinde belirtilen tüm hususları yerine 

getirdiğini belirterek satışlara başlamak için İdareden satış izni verilmesini talep etmiş olup, 

İdare tarafından 16.04.2018 tarihinde satış izni verilmiştir. Ancak, bu tarihten itibaren yüklenici 

tarafından herhangi bir satış işlemi gerçekleştirilmemiştir. İşin Mart 2020 itibarıyla inşaat 

seviyesi % 3’dür. 

Projenin devamı esnasında yüklenicin talebi üzerine ilave süreler verilmiş olup, İdare 

payı taksit ödemleri de aynı süre kadar uzatılmıştır.  

Bu kapsamda verilen süreler; 

1) Yüklenicinin talebi üzerine, 27.04.2018 tarih ve 55840 sayılı Başkanlık Oluru ile 

proje alanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yol şantiyesinin kaldırılması için 

152 gün süre uzatımı verilmiş ve İdare Payı taksit ödemeleri 152 gün süre ile ertelenmiştir. 
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2) Yüklenicinin talebi üzerine, 21.09.2018 tarih ve 115011 sayılı Başkanlık Oluru ile 

proje alanında bulunan İGDAŞ boru hattı deplasesi için ikinci defa 234 gün süre uzatımı 

verilmiş İdare Payı taksit ödemeleri 234 gün daha ertelenmiştir. 

3) Yüklenicinin talebi üzerine, 13.05.2019 tarih ve 56254 sayılı Başkanlık Oluru ile 

proje alanında bulunan İGDAŞ boru hattı deplasesi ile AYEDAŞ OG hattı deplasesi için üçüncü 

defa 107 gün süre uzatımı verilmiş olup, İdare Payı taksit ödemeleri 107 gün daha ertelenmiştir. 

4) Yüklenicinin talebi üzerine, 20.09.2019 tarih ve 105469 sayılı Başkanlık Oluru ile 

AYEDAŞ OG hattı deplasesi için dördüncü defa 86 gün süre uzatımı verilmiş olup, İdare Payı 

taksit ödemeleri 86 gün daha ertelenmiştir. 

5) Yüklenicinin talebi ile 13.12.2019 tarih ve 140191 sayılı Başkanlık Oluru ile 

AYEDAŞ OG hattı deplasesi için beşinci defa 205 gün süre uzatımı verilmiş olup, İdare Payı 

taksit ödemeleri 205 gün daha ertelenmiştir.  

Yükleniciye verilen son 3 süre uzatımı kararında, proje alanında bulunan AYEDAŞ OG 

hattı deplasesinin yapılmamış olması gerekçe gösterilmiştir.  

Verilen süreler sonucunda İdare Payı Ödeme Tablosu aşağıdaki gibidir. 

 

İdare Payı Taksit Ödeme Tablosu 

Ö. No Ödeme Günü 
Ödeme 

Tarihi 

Son süre 

uzatımı ile 

ödeme 

tarihi 

AKİPG 

ödeme 

oranı 

AKİPG tutarı 

(TL) 

Tahsil edilen 

tutar (TL) 

1 

Sözleşme 

imzalamadan 

önce ödendi 

12.04.2017 - 10% 47.215.000 

 

47.215.000 

2 360.GÜN 07.04.2018 30.05.2020 10% 47.215.000 
 

15.000.000 

3 540.GÜN 04.10.2018 26.11.2020 10% 47.215.000 
 

- 

4 720.GÜN 02.04.2019 25.05.2021 20% 94.430.000 
 

- 

5 900.GÜN 29.09.2019 21.11.2021 20% 94.430.000 
 

- 

6 1080.GÜN 27.03.2020 20.05.2022 30% 141.645.000 
 

- 

TOPLAM   100% 472.150.000 62.215.000 

 

Projenin uygulanması aşamasında arsa üzerinde yer alan, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesine ait yol şantiyesinin kaldırılması, İGDAŞ boru hattı deplasesi ve AYEDAŞ OG 

hattı deplasesi için 5 ayrı süre uzatımı verilmesi, projede inşaat ruhsatı alınmasına rağmen 

yüklenicinin süreci uzatma çabasının bir sonucu olduğu değerlendirilmektedir.  

Sözleşmenin Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Geliri Ödeme Planı başlıklı 4.7’nci 

maddesinde; “Süre uzatımı verildiği takdirde, süre uzatımının verildiği tarih itibariyle İdareye 
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ödenecek olan ödeme planındaki vadesi gelmemiş/ödenmemiş taksit tutarları aynı gün süre 

kadar uzatılacaktır. Bu durumda, ödeme tarihleri uzatılan taksit tutarlarının ödemeleri; süre 

uzatımı verilmeden önceki taksit ödeme tarihinden başlamak üzere yeni taksit ödeme tarihine 

kadar ki TÜİK’in açıkladığı Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) oranları ile güncellenerek 

yapılacaktır. Eğer söz konusu ödeme dönemlerinde Yİ-ÜFE oranlarında azalma olması 

durumunda ödenecek taksit tutarlarında değişiklik olmayacaktır.” düzenlemesine yer 

verilmiştir. 

Söz konusu projede yüklenici ile 12.04.2017 tarihinde sözleşme imzalanmış, 

27.04.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak 13.10.2019 iş bitim tarihi olarak belirlenmiş 

olmasına rağmen, proje gerçekleştirilecek alanla ilgili olarak yaşanan sorunlar nedeniyle 

imalatlara başlanılamamış ve 5 defa süre uzatımı verilerek, iş bitim tarihi 05.12.2021 tarihine 

kadar uzatılmıştır.  

Yukarıda idare payının ödenmesiyle ilgili maddede yer alan düzenlemeye göre, süre 

uzatımı verilmesi ve taksitlerin ötelenmesi İdare Payının Yİ-ÜFE oranıyla güncellenmesine 

engel olmamakta ve yüklenicinin İdareye ödemek zorunda olduğu payların tutarı ödeme 

tarihinde güncelleneceği için artmaktadır. 

Projede sözleşme imzalanmasından itibaren yaklaşık 3 yıllık bir süre geçmesine rağmen 

imalatlara başlanılamamış, 5 defa süre uzatımı verilmiş ve bu doğrultuda taksitlerin ödeme 

tarihleri ötelenmiştir. Projenin uygulanması aşamasında, proje gerçekleştirilecek arsadaki 

İGDAŞ ve AYEDAŞ ile ilgili deplase problemleri gerekçe gösterilerek süre uzatımlarıyla iş 

bitim tarihi ötelenmektedir. Yüklenicinin İdareye ödemesi gereken İdare Paylarının ödeme 

döneminde süre uzatımı verilmeden önceki taksit ödeme tarihinden Yİ-ÜFE oranında artırımlı 

olarak hesaplanacağı ve taksit tutarının devamlı surette arttığı göz önüne alındığında, yüklenici 

firma projenin yapımına engel olan sorunların bir an önce giderilerek imalatlara başlanılması 

konusunda uyarılmalıdır. 

Öneri: 

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi arsa satışı karşılığı gelir paylaşım 

projesinde, yüklenicinin İdareye ödemesi gereken İdare paylarının ödeme döneminde süre 

uzatımı verilmeden önceki taksit ödeme tarihinden Yİ-ÜFE oranında artırımlı olarak 

hesaplanacağı ve bu nedenle taksit tutarının devamlı surette arttığı göz önüne alındığında, 

projenin yapımına engel olan sorunların bir an önce giderilerek imalatlara başlanılması 

konusunda yüklenici firmanın uyarılması önerilir. 
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BULGU 18: İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanmaması Sonucu 

Kaynakların Verimli Kullanılmaması 

İdareler sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde 

kullanımı ile kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasını 

sağlamalıdır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtildiği üzere idareler 

ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını 

sağlamakla sorumludur. 

Buna rağmen, 31.08.2016 tarihinde ihale edilen ve 13.10.2016 tarihinde sözleşme 

imzalanan, Amasya Suluova 2. Etap 665 Adet Konut, Sosyal Tesis ve Camii İnşaatı İşinde, 

imalatlara başlandıktan sonra Suluova İlçe Belediye Başkanlığının 26.07.2017 tarih ve 3706 

sayılı yazıları ile sözleşme kapsamında yapımına başlanan sosyal tesis binasının yıkılarak 

yerine kreş binası yapılmasının talep edildiği, bu talebin 15.03.2018 tarih ve 36818 sayılı 

Başkanlık Oluru ile uygun görülerek imalatların mukayeseli hesap kapsamında 

değerlendirilerek yapılmasına karar verilmiştir.  

İmalat değişikliklerinden dolayı yapılan ve 21.05.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu 

mukayeseli hesabın artan kreş binası çarşaf listesinde; 

Sözleşme kapsamında projesine göre sosyal tesis binasında kazı, kalıp, kalıp iskelesi, 

demir donatı, temel ve kolon betonları yapıldıktan sonra ilgili Belediye Başkanlığının talebi 

üzerine yapılan bu imalatlar, 18.185/1 poz nolu makine ile demirli demirsiz beton inşaat yıkımı 

imalatından 343,494 m3x65,99 TL/m3=22.667,17 TL yıkım bedeli hesaplanarak yüklenici 

firmaya ödenmiştir. Sosyal tesis binasının yıkılması sonrası Belediye Başkanlığının talebi 

üzerine yapılan kreş binası ilgili Belediye Başkanlığına devredilmiştir. 

İdarelerin ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlayacak 

tedbirleri almaması sonucu, sosyal tesis binasında projesine göre yaptırılıp hakedişlerde bedeli 

ödenmiş ve yapım bedeli ödenen imalatların daha sonra yıktırılması için de 22.667,17 TL 

ödenmiştir. 

Sözleşme eki proje kapsamında yapılmasına rağmen ilgili Belediye Başkanlığının talebi 

üzerine yapılan imalatların yıkılması nedeniyle, yüklenici firmaya mukayeseli hesap 

kapsamında ödenmiş olan 22.667,17 TL yıkım bedeli ile sosyal tesis binasının yapım bedeli 

ilgili Belediye Başkanlığından talep edilmelidir. 

İdarelerin, kaynakların verimli kullanılması için ihtiyaçların uygun şartlarla ve 

zamanında karşılanmasını sağlaması gerekmektedir. 
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Öneri: 

Amasya İli, Suluova İlçesi 2. Etap 665 adet konut inşaatı işinde, proje kapsamında 

yapılan 22.667,17 TL tutarındaki imalatın ilgili Belediye Başkanlığının talebi üzerine yıkılması 

nedeniyle, imalatın yapım ve yıkımı için yapılan toplam harcamanın ilgili Başkanlığından talep 

edilmesi önerilir. 

BULGU 19: Sözleşme ve Eklerinde Birim Fiyatı Bulunmayan İş Kalemlerinin 

Birim Fiyatının Tespitinde Uygulama Birliğinin Olmaması 

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) sözleşmede bulunmayan 

işlerin fiyatının tespiti ile ilgili 22’nci maddesine göre, sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave 

işlerin bedelleri maddede belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni 

birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. Maddede belirtilen usullere bakıldığında yeni fiyat 

tespitinde iki esas benimsendiği anlaşılmaktadır. Birinci esas fiyat tespitinde kullanılacak 

analizlerin belirlenmesi, ikincisi ise bu analizlere uygulanacak rayiçlerin tespitidir. YİGŞ’de 

yer alan düzenleme her ne kadar genel bir düzenleme ise de her bir sözleşmenin mahiyeti farklı 

olduğu için her bir iş için farklı uygulama alanı bulabilmektedir. Sözleşmenin farklılığı işin 

mahiyetinden kaynaklanabildiği gibi tarafların farklılığından da kaynaklanabilir. Sözleşmenin 

tarafı olan yüklenici her bir işte farklılık gösterse bile sözleşmenin diğer tarafı olan idare 

değişmemektedir. Bunun içindir ki maddenin analizlerin belirlenmesi ile ilgili 2’nci fıkrasının 

(c) bendinde “İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer 

nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet 

analizleriyle kıyaslanarak bulunacak analizler”in kullanılması gerektiği, rayiçlerle ilgili 

3’üncü fıkrasının (c) bendinde ise “idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe 

benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatların” esas alınması 

gerektiği düzenlenmektedir. Yani, idare açısından her bir sözleşme farklı olsa bile taraf olduğu 

diğer sözleşmeler uyarınca yapılan uygulamaların görmemezlikten gelinmesi veya yok 

sayılması gerekmemektedir. Bu, idarelerin bütünlüğü ilkesinin bir sonucu olduğu gibi idari 

işlemlerin öngörülebilir olma ilkesinin de bir gereğidir. Maddede düzenlendiği üzere idare, hem 

yeni fiyatın tespitinde kullanılacak analizin hem de bu analize uygulanacak rayicin 

belirlenmesinde daha önce gerçekleştirdiği benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde 

ortaya çıkan analiz ve fiyatları dikkate almalıdır. 

YİGŞ’de öngörülen bu genel düzenleme ile birlikte işin sözleşmesinde o işe özgün 

düzenlemelerde olabilir. Sözleşmede, işe özgü özel bir düzenleme olması halinde bu özel 

düzenlemenin uygulanması gerektiği de tabiidir. Örneğin, Yapım İşleri Uygulama 
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Yönetmeliği’nde 08.08.2019 tarihinde yapılan değişiklikle, bu tarihten sonra yapılan 

sözleşmelerde; Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında sözleşme ve eklerinde birim fiyatı 

bulunmayan yeni iş kalemi yaptırılmasına gerek duyulduğunda, bu yeni iş kaleminin birim 

fiyatının tespitine yönelik belirlenecek analizde sabit bir kâr ve genel gider oranının 

kullanılması öngörülür ise bu oranın, sözleşmede fiyatı bulunmayan işlerin fiyatının tespiti ile 

ilgili madde metnine yazılması gerektiği düzenlenmiştir. 

Yönetmelik değişikliği ile yapılan bu düzenleme, her bir sözleşme için bu imkanı 

vermekte, ancak, YİGŞ’de yer alan düzenleme değişmediğinden bütün işlere uygulama imkanı 

vermemektedir. Belirlenen oran, sadece o oranın yazılı olduğu sözleşmeye ait işlerde 

uygulanabilir. Sözleşmelerinde böyle bir düzenleme olmayan işlerde yeni birim fiyat tespitinin 

YİGŞ’de yer alan genel düzenlemeye göre yapılması gerekir. 

İdare tarafından 20.09.2015 tarihinden sonra imzalanan işlere ilişkin sözleşmelerin eki 

olan Özel İdari Teknik Şartnamesinde benzer bir düzenleme yapılmış ve sözleşmesinde fiyatı 

olmayan ancak yapılmasına karar verilen yeni imalatlar ile yapımından vazgeçilen imalatların 

birim fiyatlarının belirlenmesinde, resmi kurumların fiyat listesinde fiyatı bulunan fiyatlar ile 

fiyatı bulunmayan faturalı imalatların birim fiyatlarına yapılacak analizlerde % 15 kar ilave 

edileceği maddesi eklenmiştir. Yapılan bu düzenlemenin sözleşme eki Özel İdari Teknik 

Şartnamesinde bu yönde bir hüküm bulunan işlerde uygulanacağı, böyle bir düzenleme 

olmayan işlerde yeni birim fiyat tespitinin YİGŞ’de yer alan genel düzenlemeye göre yapılması 

gerektiği şüphesizdir. 

Sözleşme veya sözleşme eki Özel İdari Teknik Şartnamesinde özel bir düzenleme 

olmayan işler için idarenin, benzer işlerde ve hatta aynı işte farklı uygulamalarda bulunması 

idarenin güvenilirliği ve öngörülebilirliğini zedelemektedir. Ekli tabloda görüleceği üzere, 

İdare benzer işlerde aynı konularda farklı uygulamalarda bulunduğu gibi aynı işte bile farklı 

tarihlerde farklı uygulamalarda da bulunmuştur. 

Tablonun incelenmesinden Uygulama Daire Başkanlıkları arasında benzer işler 

açısından farklı uygulamalar olduğu gibi, aynı Uygulama Daire Başkanlığının aynı işinde veya 

benzer işlerinde de farklı uygulamaların olduğu görülmektedir. Aynı tip sözleşme ve Özel İdari 

Teknik Şartname ile yapılan aynı işin fiyatının belirlendiği yöntem; uygulama dairesi, yüklenici 

veya işin adı ve yapım yerine göre değişmektedir. Örneğin; 

- 12.01.2015 tarihinde 24.448.000 TL bedelle ihale edilen, 29.07.2015 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan, Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi Dini Yüksek İhtisas Merkezi İnşaatı 

işinin 18.09.2019 tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında, sözleşmesinde olmayıp 

yeni yapılacak imalatlar ile sözleşmesinde olup yapımından vazgeçilen imalatların birim 
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fiyatlarının belirlenmesinde, resmi kurumlar birim fiyatları listesinde fiyatı bulunan iş 

kalemlerinin birim fiyatlarına işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki % 17,62 oranında 

indirim uygulandığı, işin sözleşmesinde herhangi bir hüküm olmamasına rağmen birim fiyatlar 

listesinde fiyatı bulunmayan faturalı imalatların analiz fiyatlarına % 15 oranında müteahhit karı 

ilave edilmesi, 

Bunun yanında, YFA.İ.05 poz nolu karo halı döşeme kaplaması imalatının analizle 

birim fiyatının belirlenmesinde, aynı analiz içinde faturalı 1 malzeme ile resmi rayiç listesinde 

fiyatı bulunan 3 adet malzeme rayicine % 15 oranında kar ilave edilerek analizle fiyatının 

oluşturulması, 

- 349.990.000 TL bedelle 27.02.2014 tarihinde ihale edilen Ankara Gölbaşı İncek 2. 

Etap 1.585 adet konut, 15 adet otopark, sosyal tesis, 32 derslikli ilköğretim okulu, spor salonu, 

ticaret merkezi, 3 adet büfe inşaatı işinin, sözleşmesi kapsamında olmayıp daha sonra 

yapılmasına karar verilen faturalı imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde, 05.09.2016 

tarihinde onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında, Y.F.A.-A.1 poz nolu imalattan başlayıp 

Y.F.A-A.14 poz nolu imalata kadar devam eden 14 adet faturalı elektrik imalatların yapılan 

analizle fiyatlarına % 25 müteahhit karı ilave edildikten sonra işin yaklaşık maliyeti ile ihale 

bedeli arasındaki % 0,25 (yüzde sıfır virgül yirmibeş) oranında indirimle analiz fiyatlarının 

belirlendiği, 35 adet faturalı imalatın analizle bulunan fiyatlarına % 15 kar ilave edilerek analiz 

fiyatlarının belirlenmesi,  

- 16.000.000 TL bedelle 28.11.2013 tarihinde ihale edilen Bolu Merkez Kürkçüler 

Mevkii 70 adet konut ile ada içi altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin 18.01.2018 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında, sözleşmesinde olup yapımından vazgeçilen imalatlar ile 

sözleşmesinde olmayıp yapılmasına karar verilen resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı 

bulunan 226 adet imalat ile resmi kurumların fiyat listesinde fiyatı bulunmayan 6 adet faturalı 

imalatların analizle bulunan fiyatlarına işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki % 14,34 

indirim oranı uygulanarak fiyatlarının belirlenmesi, 

gibi fiyat tespitleri uygulama farklılıklarının bir kısmını oluşturmaktadır. 

Kamu kaynağının korunması ve idarenin bütünlüğü ve öngörülebilirliğinin sağlanması 

için sözleşme ve eki YİGŞ hükümleri uyarınca yapılan yeni fiyat tespitinde benzer işlerde 

benzer uygulamaların yapılması, sözleşmelerinde özel düzenleme olmayan işlerde diğer işlere 

kıyasen alınan düzenlemeler yerine YİGŞ’nin konu ile ilgili düzenlemelerinin uygulanması 

gerekmektedir. 
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S.No İşlerin adı 
İhale bedeli 

TL 

Sözleşme 

tarihi 

Birim fiyatı 

bulunan 

imalatların 

fiyatına uygulanan 

yaklaşık maliyet 

ile ihale bedeli 

arasındaki indirim 

oranı % 

Birim fiyatı olmayan 

faturalı imalatların 

fiyatlarına ilave edilen 

oranı % 

1 

Ankara Gölbaşı İncek 2.Etap 

1585 adet konut, sosyal tesis, 32 

derslikli ilköğretim okulu, spor 

salonu, ticaret merkezi 

349.990.000 05.05.2014 - 

14 adet imalata %0,25 

ihale indirimi 

uygulanmış, 35 adet 

imalata %15 kar ilave 

edilmiştir. 

2 
Bitlis Merkez Rahva Genel 

Altyapı İnş. 
5.300.000 01.04.2011 43,09 15 

3 
Bitlis Tatvan 400 Yataklı Devlet 

Hast.İnş. 
47.910.000 07.07.2011 21,57 15 

4 
Bolu Merkez Kürkçüler mevkii 

70 adet konut  
16.000.000 13.01.2014 

226 adet imalata 

%14,34 indirim 

oranı 

uygulanmıştır. 

6 adet imalata %14,34 

indirim uygulanmıştır. 

5 
Bursa Ketsel Büyük Sanayi 

Sitesi Genel Altyapı İnşaatı 
77.000.001 18.06.2015 38,82 15 

6 
Diyarbakır Yenişehir Dini 

Yüksek İhtisas Merkezi İnş. 
24.448.000 29.07.2015 

17,62 15 

YFA.İ.05 pozlu karo halı döşeme 

kaplamasının analizinde faturalı 1 adet 

malzeme ile resmi rayic fiyatı olan 3 adet 

malzemeye %15 kar ilave edilmiştir.  

7 
İstanbul Sultangazi 600 Yataklı 

Devlet Hast.İnş.  
175.234.053 25.06.2014 26,21 15 

8 
İstanbul Başakşehir Kayabaşı 

544 Adet Konut İnşaatı 
54.370.000 08.04.2015 20,76 15 

9 

İstanbul Başakşehir Kayabaşı 

420 Adet Konut, 2 Adet dükkan 

İnşaatı 

46.650.000 13.02.2015 16,84 15 

10 

İstanbul Bakırköy 381 Adet 

Konut, Sosyal Tesis, Isı Mer.ve 

spor alanı inş. 

37.700.000 03.02.2014 17,77 15 

11 
İzmir Bornova 200 Yataklı 

Devlet Hastanesi İnşaatı 
45.947.000 02.06.2014 20,54 15 

12 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

İktisat, İdari Bil. Müh.Fak.İnş.  
55.128.000 14.04.2014 20,33 15 

13 
Manisa Soma 301 Adet konut 

İnş.  
22.500.000 26.03.2015 18,01 15 

14 

Şanlıurfa Viranşehir 472 Adet 

Konut, 32 Derslikli Lise 

İnşaatları 

44.235.000 23.02.2015 20,55 15 

15 
Uşak Merkez 2.Etap 797 Adet 

Konut, Tic.Mer. İnş. 
127.897.000 22.12.2014 18,87 15 

 

Öneri: 

Mukayeseli hesaplarda birim fiyatların tespitiyle ilgili olarak; 

- İdarenin uygulama daire başkanlıkları arasında yeni birim fiyatların belirlenmesinde 

uygulama birliğinin sağlanması,  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 119 
 

- Yeni birim fiyatların belirlenmesinde, 20.09.2015 tarihinden sonra ihale edilen işlerin 

sözleşmeleri eki Özel İdari Teknik Şartnamesinde getirilen % 15 kar ilave edilmesi 

uygulamasının sözleşmesinde olan işlere uygulanması,  

- 20.09.2015 tarihinden önce ihale edilen bütün işlerde, sözleşmelerinde olmayıp 

yapımından vazgeçilen veya yapımına karar verilen yeni imalatların birim fiyatlarının 

belirlenmesinde, sözleşmenin eki olan YİGŞ’nin 22’nci maddesine göre birim fiyatların 

belirlenmesi,  

- Kamu kaynağının korunması ve idarenin bütünlüğü ve öngörülebilirliğinin sağlanması 

için sözleşme ve eki YİGŞ hükümleri uyarınca yapılan yeni fiyat tespitinde benzer işlerde 

benzer uygulamaların yapılması, sözleşmelerinde özel düzenleme olmayan işlerde diğer işlere 

kıyasen alınan düzenlemeler yerine YİGŞ’nin konu ile ilgili düzenlemelerinin uygulanması, 

önerilir. 

BULGU 20: Adana 33.000 Kişilik Stadyum İnşaatı İşinin Mukayeseli Hesabındaki 

Hatalı Uygulamalar 

106.950.000 TL bedelle 10.04.2013 tarihinde ihale edilen işin, 03.04.2018 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında; 

YFA.İ.06 poz nolu çelik halatlar ile asma germe çelik çatı yapılması ve YFA.İ.07 poz 

nolu çelik halatlar ile asma germe çelik çatı yapılması imalatlarının analiz fiyatlarının 62.113,72 

TL/ton olarak onaylandığı, ancak artan ve azalan imalatlarda bu iki imalatın fiyatının 63.748,62 

TL/ton olarak hatalı alınması sonucunda, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, artan imalatlarda 

566.623,64 TL fazla hesaplandığı, azalan imalatlarda 181.245,01 TL fazla kesildiği, toplamda 

566.623,64-181.245,01=385.378,63 TL fazla hesaplandığı tespit edilmiştir. 

 

Poz no İmalatın adı Birim 
Miktar 

(A) 

Hatalı alınan 

birim fiyat 

(B) 

Doğru 

alınan 

birim fiyat 

(C) 

Birim 

fiyat 

farkı 

D=B-C 

Tutar TL 

F=AxD 

YFA.İ.07 
Çelik halatlar ile asma germe 

çelik çatı yapılması (Artan) 
ton 346,58 63.748,62 62.113,72 1.634,90 566.623,64 

YFA.İ.06 
Çelik halatlar ile çelik çatı 

yapılması (Azalan) 
ton 110,86 63.748,62 62.113,72 1.634,90 181.245,01 

 

İdare tarafından 05.02.2020 tarihli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Alt Komisyonu 

2017-2018 Yılları Denetim Çalışmaları Belgeleri Kitapçığında verilen cevapta, “Söz konusu 

Adana 33.000 seyirci kapasiteli stadyum inşaatı işinin mukayeseli hesabında yapılan hatalı 

uygulamalar, Analiz Fiyatı ile Onaylı Fiyat arasında ki farktan dolayı oluşan 385.378,63 TL’lik 

hatanın düzenlenecek 2 nolu mukayeseli hesapta düşülmesi hususu yüklenici firma ve 
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İdaremizce 21.02.2019 tarihinde tutanak altına alınmıştır.” olarak ifade edilmesine rağmen 

henüz bir işlem yapılmamıştır.  

Öneri: 

Adana İli, 33.000 seyirci kapasiteli stadyum inşaatı işinde, artan imalat grubunda 

YFA.İ.06 poz numaralı çelik halatlar ile asma germe çelik çatı yapılması ve azalan imalat 

grubunda YFA.İ.07 poz numaralı çelik halatlar ile asma germe çelik çatı yapılması 

imalatlarının, analiz fiyatlarının hatalı olarak alınması nedeniyle 385.378,63 TL fazla 

hesaplanan tutarın işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

BULGU 21: Ankara İli Çankaya İlçesi TÜİK Merkez Binası İnşaatı Mukayeseli 

Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar 

72.815.194 TL bedelle 26.12.2013 tarihinde ihale edilen işin, 03.09.2018 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında; 

Azalan imalatlar listesinde; 

27.531/Mk poz nolu iç sıva imalatında sıva yüksekliğinden tesviye tabakası ve şap 

kalınlığı düşüldüğünde 570,10 m2 alanın fazla kesinti yapıldığı, 27.528/3 poz nolu 3 mm saten 

alçı kaplama yapılması imalatı alanı ile 27.531/Mk poz nolu iç sıva yapılması alanı kadar olması 

gerekirken fazla hesaplanan 27.528/3 poz nolu saten alçı imalatında 5.585,64 m2 alanın 

kesintisinin yapılmadığı, 25.048/3 poz nolu iki kat yarı mat su bazlı plastik boya imalatında 

sıva yüksekliğinden tesviye betonu, süpürgelik ve şap kalınlıkları düşüldüğünde 4.808,23 m2 

alanın kesintisinin yapılmadığı, 27.583/Mk poz nolu 400 dozlu şap yapılması imalatı metrajının 

alanının 144,70 m2 fazla hesaplandığı, 

Artan imalatlar listesinde;  

27.531/Mk poz nolu iç sıva yapılması imalatının 26,95 m2 eksik hesaplandığı, 27.528/3 

poz nolu 3 mm saten alçı kaplama yapılması imalatının 3.052,91 m2 eksik hesaplandığı, 

25.048/3 poz nolu iki kat yarı mat su bazlı plastik boya yapılması imalatında 2.380,94 m2 eksik 

hesaplandığı, 27.528/1A poz nolu alçı astar perdah yapılması imalatında 18.098,92 m2 alanın 

fazla hesaplandığı, 25.048/1A poz nolu yeni sıvalı yüze 3 kat plastik boya yapılması imalatının 

60,32 m2 fazla hesaplandığı, 27.581/Mk poz nolu tesviye tabakası yapılması imalatında 

1.308,97 m2 eksik hesaplandığı, 

Artan ve azalan imalatlarda bazı imalatların metraj hesaplarında hatalı hesaplanması 

sonucu, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, azalan imalatlarda 47.089,25 TL, artan imalatlarda 

3.813,14 TL olmak üzere toplamda 50.902,38 TL tutarındaki bedelin yüklenicinin mukayeseli 

hesabından kesilmediği, 
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tespit edilmiştir. 

İdare tarafından 05.02.2020 tarihli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Alt Komisyonu 

2017-2018 Yılları Denetim Çalışmaları Belgeleri Kitapçığında verilen cevapta, “Söz konusu 

işe ait 3 nolu mukayeseli keşif düzenlenirken söz konusu bedel azalan olarak mukayeseli keşif 

hesaplarına dahil edilecektir.” olarak ifade edilmesine rağmen henüz bir işlem yapılmamıştır. 

 

S.No Poz No Azalan imalatın adı Birim Miktarı (A) 
2013 Yılı birim fiyatı 

TL (B) 

Tutarı TL 

C=AxB 

1 27.531/Mk İç sıva yapılması m2 570,1 10,37 5.911,94 

2 27.528/3 3 mm saten alçı kaplama yapılması m2 -5.585,64 4,22 -23.571,40 

3 25.048/3 
İki kat yarı mat su bazlı plastik boya 

yapılması 
m2 -4.808,23 5,83 -28.031,98 

4 27.583/Mk 400 dozlu şap yapılması m2 -144,70 9,66 -1.397,80 

Azalan imalat toplam tutarı -47.089,25 

S.No Poz No Artan imalatın adı Birim Miktarı (A) 
2013 yılı birim fiyatı 

TL (B) 

Tutarı TL 

C=AxB 

1 27.531/Mk İç sıva yapılması m2 26,95 10,37 279,47 

2 27.528/3 3 mm saten alçı kaplama yapılması m2 3.052,91 4,22 12.883,28 

3 25.048/3 
İki kat yarı mat su bazlı plastik boya 

yapılması 
m2 2.380,94 5,83 13.880,88 

4 27.528/1A Alçı astar perdah yapılması m2 -18.098,92 2,15 -38.912,68 

5 25.048/1A 
Yeni sıvalı yüze 3 kat plastik boya 

yapılması 
m2 -60,32 11,84 -714,19 

6 27.581/Mk Tesviye tabakası yapılması m2 1.308,97 6,7 8.770,10 

Artan imalat toplam tutarı -3.813,14 

Kesilmesi gereken tutar 47.089,25+3.813,14=50.902,38 

 

Öneri: 

Ankara İli, Çankaya İlçesi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez Binası 

İnşaatında, azalan ve artan imalatlarda hatalı hesaplanan metrajlardan dolayı, işin mukayeseli 

hesabında hatalı olarak hesaplanan 47.089,25+3.813,14=50.902,38 TL tutarın işin kesin 

hesabından kesilmesi önerilir. 
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BULGU 22: İdare Bilançosunda Yönetilen Hesap Varlıkları ve Yönetilen Hesap 

Kaynakları Hesap Gruplarında Takip Edilen Hesapların Mutabakatlarının Yapılmaması 

İdare bilançosunun aktifinde 21- Yönetilen Hesap Varlıkları ve pasifinde 31- Yönetilen 

Hesap Kaynakları olarak kayda alınan, İdarenin asli faaliyetleri dışında ek ve geçici kanuni 

düzenlemelerle İdareye verilen görevler ve tahsis edilen kaynakların takip edildiği hesaplar 

bulunmaktadır. 

Söz konusu hesaplarda; 

 
 Varlık (TL) Kaynak (TL) 

Göçmen Konutları 63.199.900,65 63.199.900,65 

4767 sayılı Kanun'dan doğan Afyon Deprem Bölgesi 63.686.282,29 62.862.235,12 

Pakistan Deprem Ödeneği 3.540.000,00 4.540.000,00 

Afet İşleri Projeleri 963.050,00 963.050,00 

Milli Emlak Taşınmazları 4.200.652,80 5.844.246,91 

 

yukarıda belirtilen varlık ve kaynaklar gösterilmektedir. 

Takip edilen hesapların bazılarının varlık ve kaynak tutarlarının eşit olmadığı, ayrıca 

bazı hesapların uzun süredir hareket görmediği tespit edilmiştir. 

İdarece, 2018 yılı denetim raporunda yer verilen bulguya verilen cevapta, “Yönetilen 

Hesap Grubundaki 4767 Afyon Deprem, Pakistan Deprem Ödeneği ve Afet İşleri Projeleri 

Hesaplarına yönelik mutabakat işlemlerinin Krediler Dairesi Başkanlığı ile koordineli şekilde 

yapılması sonrasında ilgili Kurumu olan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı nezdinde çalışma yapılarak hesapların tasfiyesine yönelik işlem tesis edilecektir.” 

denilmektedir. 

Yönetilen hesap varlıkları ve yönetilen hesap kaynakları hesaplarında takip edilen 

tutarların, İdare özkaynak yapısını değiştirmemesi gerektiğinden, varlık ve kaynaklar 

arasındaki tutar farklılıklarının ortadan kaldırılması, ayrıca tamamlanmış olan işlere ilişkin ilgili 

kurum ve kuruluşlarla mutabakatı sağlanarak tasfiye edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Yönetilen hesap varlıkları ve yönetilen hesap kaynakları hesaplarında takip edilen 

tutarların, İdare özkaynak yapısını değiştirmemesi gerektiğinden, varlık ve kaynaklar 

arasındaki tutar farklılıklarının ortadan kaldırılması, ayrıca tamamlanmış olan işlere ilişkin ilgili 

kurum ve kuruluşlarla mutabakatın sağlanarak tasfiye edilmesi önerilir. 
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BULGU 23: İdare Mülkiyetinde Bulunan İstanbul Ataköy Gayrimenkulleri ile 

Hazineye Ait Komşu Gayrimenkullerin Planlama ve Projelerinde Ortak Hareket 

Edilmemesi 

Kurumun kira gelirleri içinde en önemli paya sahip olan, Yap İşlet Devret modeli 

çerçevesinde T. Emlak Bankası AŞ’den idareye devredilmiş bulunan 138.467,92 m2 

yüzölçümlü Ataköy arazileri üzerinde gerçekleştirilmiş projeden, 10.07.1986 tarihinde 

imzalanan sözleşme ve daha sonra imzalanan iki ayrı protokol doğrultusunda yatırım bedeli 

üzerinden ve vergi öncesi gayri safi kar üzerinden kar payı alınmaktadır. Toplam yatırım tutarı 

üzerinden dolar bazında % 5 oranında, işletmeye açılan her ünitenin hizmete girdiği tarihten 

itibaren de gayri safi kardan (vergi öncesi) % 10 oranında kar payı her yılın Temmuz ayı 

itibariyle İdareye ödenmektedir. 

Ayrıca, söz konusu arazi üzerinde bulunan özel sağlık alanına dönüştürülen bölümde 

yer alan hastaneden yıllık hasılatın % 20’sinin kira geliri (60.000 ABD Doları altına düşmemek 

şartıyla) olarak alınması hususunda 17.01.2003 tarihli Ek Protokol düzenlenmiştir. 

Sözleşme hükümlerine göre kiralama süresi 2038 yılında sona ermektedir. 

Söz konusu alanların kullanıcısı DATİ Yatırım Holdingten alınan kira bedelinin son beş 

yıllık dönemde KDV hariç değişimi, aşağıda gösterilmiştir: 

2014 yılı dönem karı ve yatırımlardan 2015 yılında tahsil edilen kira geliri 5.296.094 TL, 

2015 yılı dönem karı ve yatırımlardan 2016 yılında tahsil edilen kira geliri 6.295.624 TL, 

(Bu tutar içinde 1.036.467 TL’lik dünya göz hastanesinin geçmişe dönük 10 yıllık kira 

geliri bulunmaktadır.) 

2016 yılı dönem karı ve yatırımlardan 2017 yılında tahsil edilen kira geliri 6.729.448 TL, 

2017 yılı dönem karı ve yatırımlardan 2018 yılında tahsil edilen kira geliri 7.094.170 TL, 

2018 yılı dönem karı ve yatırımlardan 2019 yılında tahakkuk eden kira geliri 8.371.120 

TL. 

DATİ Holding bünyesindeki Şirketlerden İdarenin kira geliri aldığı Ataköy Turizm 

Tesisleri ve Ticaret AŞ ve Ataköy Otecilik AŞ şirketleri bulunmaktadır.  

İdare mülkiyetinde bulunan taşınmazlara komşu Hazineye ait taşınmazlar bulunmakta 

olup, DATİ Holding tarafından Hazineden alınan izin doğrultusunda İdare arazisini de 

etkileyecek şekilde mega yat limanı projesinin inşasına başlanıldığı, yapılan limanın İdare 

arsalarıyla iç içe bir konum arz ettiği ve ortak bir planlama ve çalışma gerektireceği 

değerlendirilmektedir.  
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Mega yat limanı projesinin yapımı için 18.09.2014 tarihinde Şirket ile İstanbul 

Defterdarlığı arasında imzalanan Kullanma İzni Sözleşmesine göre “Kullanma izni süresi 

22.12.2037 tarihine kadardır. Süre sözleşmenin düzenlediği tarihte başlayacaktır.”, 

Ayrıca, “Kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi veya feshi halinde diğer 

kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, kullanma izni verilen taşınmazlar 

üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödemeksizin 

Hazineye intikal eder ve bundan dolayı izin sahibi veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve 

talepte bulunulamaz.” 

düzenlemesine yer verilmiştir.  

İdare ile Şirket arasındaki Yap İşlet Devret modeline göre devam eden kira sözleşmesi 

de 10.07.2038 tarihinde sona erecek ve Sözleşmeye göre sürenin sonunda kiracı taşınmazı 

hiçbir hak talep etmeksizin İdareye bırakacaktır. 

Bu nedenle, aynı bölge içerisinde hem İdareye ait taşınmazların, hem de Hazine 

taşınmazlarının yer alması ve DATİ Holding ile yapılan sözleşme sürelerinin yaklaşık aynı 

tarihlerde sona ermesi kamu kurumlarının ortak hareket etme gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Bu itibarla, İdare mülkiyetinde bulunan 1230/1, 2, 3 ve 564/164, 165, 166 parsel nolu 

taşınmazlar ile Hazine mülkiyetinde bulunan 564/142 parsel nolu taşınmazların birlikte 

değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

İdarenin, İstanbul Ataköy gayrimenkullerinin bulunduğu konum itibarıyla, bölgede 

bulunan Hazine gayrimenkulleriyle bitişik konumda bulunması, ayrıca hem İdarenin hem de 

Hazinenin DATİ Holding ile devam eden sözleşmelerinin bulunması, yapılacak planlama ve 

projelerde ortak hareket etme zorunluluğunu getirmektedir. 

Öneri: 

İdarenin İstanbul’da bulunan Ataköy gayrimenkullerinin bulunduğu konum itibariyle 

çok değerli bir bölgede konumlanması, bölgede bulunan diğer Hazine gayrimenkulleriyle 

bitişik konumda bulunması, ayrıca hem İdarenin hem de Hazinenin bölgedeki kiralayan firma 

DATİ Holding ile devam eden sözleşmelerinin bulunması nedeniyle, bölgedeki yatırımlarda 

İdare ile Hazine mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller için ortak hareket edilmesi önerilir. 

BULGU 24: İdarede İştirak Edilen Şirketlerden Personel Çalıştırılması 

İdare artan iş hacmine paralel olarak, ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacının bir kısmını 

iştiraki şirketler üzerinden sağlamaktadır. Yıllar itibarıyla bakıldığında, iştiraki şirketlerden 

çalıştırılan personel sayısı aşağıda gösterilmiştir. 
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YIL 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

SAYI 62 156 157 159 146 155 

 

Bu kapsamda 2019 yıl sonu itibarıyla iştiraki şirketlerden; 

Emlak Konut GYO AŞ’den 41 (2018 yılı 44), 

Toplu Konut-Büyükşehir Bld. İnşaat Emlak Mim. ve Proje AŞ’den 10 (2018 yılı 11), 

Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret AŞ’den 52, (2018 yılı 64) (Şirketteki 

% 49’luk İdare payı 2018 yılı içinde İdarenin diğer iştiraki Emlak Konut GYO AŞ tarafından 

satın alınmıştır), 

Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme AŞ’den 15 (2018 yılı 17), 

Boğaziçi Yönetim AŞ’den 3 (2018 yılı 3), 

Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ’den 29 (2018 yılı 7) (Gayrimenkul Ekspertiz ve 

Değerleme AŞ iştiraki), 

Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ’den 5 (2018 yılı 10), 

olmak üzere toplam 155 çalışan, bütün yükümlülükleri şirketlerce karşılanarak İdarenin 

çeşitli birimlerinde çalıştırılmıştır. Bu kapsamda çalıştırılan personel sayısında son yıllarda artış 

olmadığı, 2018 yılında azalma olduğu, ancak 2019 yılında yeniden arttığı görülmektedir. 

T.C. Anayasası’nın 128’inci maddesinin birinci fıkrasında “Devletin, kamu iktisadî 

teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 

oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu 

görevlileri eliyle görülür.” hükmü yer almaktadır.  

Kurumun personel istihdamına ilişkin hükümler, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 

Ek 3’üncü maddesinde yer almakta olup, 02.07.2018 tarih ve 703 sayılı KHK ile yeniden 

düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede; 

- TOKİ personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olduğu, 

- TOKİ’de 657 sayılı Kanun ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına 

dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli 

personel çalıştırılabileceği ve bu fıkra hükmüne göre çalıştırılacak olanların sosyal güvenlik 

açısından T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirileceği,  

- İdarenin, 657 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesinde belirtilen unvanlarına ait kadroları 

ile Daire Tabibi Kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırabileceği ve 

bunların istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirileceği, bu suretle sözleşmeli 

çalıştırılacaklardan T.C. Emekli Sandığından aylık alanların bu aylıklarının kesilmeyeceği, 
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- Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların adedi, ücretlerinin taban ve tavanı ile 

diğer mali haklarının, Cumhurbaşkanınca çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit 

edileceği, 

- İdarede diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin maaşsız izinli ve sözleşmeli 

olarak çalıştırılabileceği, bu kişilerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve 

mükellefiyetlerinin saklı tutulacağı, izinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili 

hizmet olarak hesaba katılacağı gibi, bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananların 

başkaca hiçbir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirileceği, 

belirtilmiştir. 

İştirak şirketler üzerinden çalıştırılan personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri 

kapsamında bulunmakta olup, İdarenin personel istihdamında bu hususta herhangi bir 

düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Kanun’da diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin çalıştırılabileceği 

düzenlemesine yer verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları kamu hizmetlerinin yerine 

getirilmesi amacıyla kurulmuş olan kurumlar olduğu için, İştirak edilen Şirketlerin bu 

kapsamda değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir. 

İdare bir kamu tüzel kişisi olup, asli ve sürekli görevlerin, kamusal yönetim usulleri 

çerçevesinde kamu görevlileri tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Anayasa’nın genel 

çerçevesini çizdiği düzenleme dikkate alındığında, İdarenin iştirak ettiği şirket personelinin 

çalıştırılmasının hem hukuki hem de Şirketler açısından mali sorunlara sebebiyet verebileceği 

değerlendirilmektedir.  

Öneri: 

İdarede, iştirak edilen şirketler üzerinden personel çalıştırılmasının hukuki bir takım 

sorunlara yol açmaması, İdare personel harcamalarının gerçek durumunun ortaya 

konulabilmesi, bu uygulamanın iştirak şirketlerin mali yapısı üzerindeki olumsuz etkisi de 

dikkate alınarak, iştirak şirketler üzerinden personel çalıştırılması uygulamasının yeniden 

değerlendirilmesi ve personel ihtiyacının giderilmesinde mer’i mevzuat çerçevesinde çözümler 

üretilmesi önerilir. 

BULGU 25: Şanlıurfa Viranşehir İlçesi 86 Adet Konut İnşaatı İşinin Mukayeseli 

Hesabındaki Hatalı Uygulamalar 

Şanlıurfa Viranşehir İlçesi Eyyüpnebi 86 adet konut, cami inşaatı işinin, 20.09.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

Azalan imalatlar grubunda; 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 127 
 

Y.25.003/16 poz nolu saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su 

bazlı mat boya yapılması, YFA.İ-03 poz nolu dış cephe macunu yapılması, 25.005/01 poz nolu 

ince akrilik dış cephe yapılması imalatları ile Y.23.244/E poz nolu elektrostatik toz boyalı ısı 

yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması, A.04 poz nolu alüminyum doğrama 

imalatlarının içindeki silindirli gömme iç ve dış kapı kilidi, A.08 poz nolu kapı kolu ve aynaları 

ve A.10 poz nolu kapı doğramalarının menteşesi imalatlarının bedellerinin hesaplanmadığı, 

Y.23.014 poz nolu Ø8-12 mm ince betonarme nervürlü demir, Y.23.015 poz nolu Ø14-

28 mm kalınlıkta betonarme nervürlü demir, Y.15.001/2B poz nolu makine ile her derinlikte 

yumuşak ve sert toprak kazılması, Y.15.010/4B poz nolu makine ile her derinlikte yumuşak 

kaya kazılması, 15.140/2 poz nolu temel tabanına kum çakıl serilmesi, Y.23.152 poz nolu kutu 

profille pencere ve kapı yapılması, Y.23.155 poz nolu 2 mm kalınlıkta saçtan kapı kasası 

yapılması ve Y.23.220 poz nolu demir borudan korkuluk yapılması imalatlarının nakliyelerinin 

hesaplanmadığı, Nak.01 poz nolu demir imalatının nakliyesi, Nak.02 poz nolu kurşun 

malzemesinin nakli, Nak.03 poz nolu kazı malzemesinin nakli ve Nak.04 poz nolu kum-çakıl 

malzemesinin nakli, V.1618/A poz nolu düz çatıda 2 mm kalınlığında kurşun döşeme ve 

V.1820/C poz nolu  kubbe, tonoz, mahruti meyilli yerlerde 2 mm kalınlığında kurşun kaplama 

imalatlarının içindeki malzemelerin nakliye bedellerinin hesaplanmadığı, 

Sonuç olarak, azalan imalatlarda aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 30.481,85 TL 

bedelin eksik hesaplandığı tespit edilmiştir. 

 

S.No Poz No İmalatın adı Birim Miktar 

2014 Yılı 

Birim fiyatı 

(TL) 

Tutar (TL) 

1 Y.25.003/16 
Saten alçılı ve alçıpan yüzlere astar 

uygulanarak iki kat su bazlı boya yapılması 
m2 -685,48 6,61 -4.531,02 

2 25.005/01 İnce akrilik dış boya yapılması m2 554,47 9,28 5.145,48 

3 YFA.İ-03 Dış cephe macun yapılması m2 554,47 6,33 3.509,80 

4 A.04 Kapı kilidi Ad 23 6,33 145,59 

5 A.08 Kapı kolu ve aynası Ad 69 1,13 77,97 

6 A.10 Kapı menteşesi Ad 23 18,66 429,18 

7 Y.23.244/E 
Elektrostatik toz boyalı alüminyum 

doğrama yapılması 
kg 179,63 14,66 2.633,38 

8 Nak.01 Demir nakli ton 148,699 62,57 9.304,10 

9 Nak.02 Kurşun nakli ton 17,76 186,01 3.303,54 
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10 Nak.03A Kazı toprak nakli m3 422,62 2,7 1.141,07 

11 Nak.03B Kazı kaya nakli m3 858,06 3,81 3.269,21 

12 Nak.04 Kum çakıl nakli m3 483,24 5,45 2.633,66 

13 Nak.05/A İzo tuğla nakli B.ad 141,97 12,67 1.798,76 

14 Nak.05/B İç mahaller tuğla nakli B.ad 59,77 10,86 649,10 

15 Nak.06 Çimento nakli ton 63,12 15,4 972,05 

          Toplam 30.481,85 

 

İdare tarafından 2017 yılı raporuna verilen cevapta "Kesin hesap aşamasında, bulgu 

doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılacaktır." olarak ifade edilmesine rağmen 2018 yılı ve 

2019 yılı içinde bir işlem yapılmadığı, 

Söz konusu işe İdare tarafından hazırlanan 05.02.2020 tarihli TBMM Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Alt Komisyon 2017-2018 Yılları Denetim Çalışmaları Belgeleri Kitapçığında 

verilen cevapta, "Kesin hesap raporu inceleme aşamasında olduğu, bulgu doğrultunda işlem 

tesis edilecektir." olarak ifade edilmesine rağmen henüz bir işlem yapılmamıştır. 

Öneri: 

Şanlıurfa Viranşehir İlçesi Eyyüpnebi 86 adet konut, cami inşaatı işinin, 20.09.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında azalan imalatlar grubunda eksik hesaplanan toplam 

30.481,85 TL tutarın işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

BULGU 26: İdarenin Mali İşlemlerini Karşılamakta Yetersiz Kaldığı 

Değerlendirilen Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliğinin Revize Edilmemesi 

İdarenin mali işlemleri ve muhasebe uygulamalarının yürütülebilmesi amacıyla, 

03.11.1997 tarihinde Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliği yürürlüğe konulmuş ve o tarihten 

itibaren uygulanmaya devam edilmiştir. 

Söz konusu Yönetmeliğin Hukuki Dayanak başlıklı 3’üncü maddesinde “Bu yönetmelik 

16.6.1984 tarih ve 84/821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 22.6.1984 tarih ve 18439 sayılı 

Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren Tüzüğün Fon Hesaplarının Tutulmasını 

düzenleyen 13’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.” denilmek suretiyle yönetmeliğin 

Fon Hesaplarının takibine yönelik olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır.  

Yönetmeliğin hukuki dayanağı olarak gösterilen Toplu Konut Fonu’nun Kullanımına 

İlişkin Tüzük, 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun’un 7’nci maddesiyle Toplu Konut Fonu’nun tasfiye edilmesi sonucu 

hükümsüz kalmıştır.  

Yönetmeliğin Kapsamı başlıklı 2’nci maddesinde “Toplu Konut Fonu faaliyetlerinin 

yürütülmesinde görevli birimler arasında kıymet ifade eden işlemlerin takibine esas kayıt 

yöntemleri ile birimler arası koordinasyon ve bütünlüğün sağlanmasına yarayan bir sistemin 

kurulmasıdır” denilerek, Yönetmeliğin hazırlanış amacının Toplu Konut Fonunun 

kullanılmasıyla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. 

Yine, Yönetmeliğin Bütçe başlıklı 12’nci maddesinde “TOKİ’de Toplu Konut Fonu 

Bütçesi ve Genel İdare Giderleri Bütçesi olmak üzere iki ayrı bütçe düzenlenir” denilmek 

suretiyle söz konusu bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili düzenlemelere yer 

verilmiştir. 

Yapılan açıklama ve değerlendirmelerde görüldüğü üzere, yönetmeliğin Toplu Konut 

Fonu’nun yürürlükte olduğu tarihteki iş ve işlemlere ilişkin mali hususların düzenlenmesine 

yönelik olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. Toplu Konut Fonu 20.06.2001 tarihinde 4684 sayılı 

Kanun’la tasfiye edilmiştir.  

İdarenin özellikle 2003 yılından itibaren başlattığı konut yapım hamlesiyle faaliyet 

hacminin oldukça arttığı görülmektedir. 2007 yılından itibaren de kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla yapılan protokoller ile hizmet binası, okul, karakol, hastane vb. projelerin ön 

plana geçmesiyle faaliyet çeşitliliği ve mali durumunda önemli değişiklikler yaşanmıştır.   

2017 yılından itibaren İdare, kullanmış olduğu yazılım programında değişikliğe giderek, 

WEB tabanlı yazılım uygulamasına başlamıştır. Bu kapsamda, İdarenin bir kaç birimi hariç, 

bütün birimleri Yönetim Bilgi Sistemine 2018 yılı sonunda geçiş yapmıştır. 

İdarenin muhasebe sistemininde WEB tabanlı yazılım sistemine geçiş işlemleri 

tamamlanmış olup, bu bağlamda ilgili yönetmeliğin güncelleştirilmesi önemli görülmektedir. 

Yaşanan gelişme ve değişimler karşısında Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 

İdare ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı ve güncel durumuna uygun olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

İdare tarafından 03.11.1997 tarihinde yürürlüğe konulan Mali İşler ve Muhasebe 

Yönetmeliği’nin güncel mali işlemleri ve idare uygulamalarını kapsamakta yetersiz kaldığı 

değerlendirildiğinden, İdare bütçe yapısının ve hesap planının gözden geçirilmek suretiyle 

yeniden düzenlenmesi önerilir. 
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BULGU 27: Yargı Harçlarının Ödeme Zamanının Geciktirilmesi Nedeniyle 

Gecikme Faizine Sebebiyet Verilmesi 

İdarenin 2019 yılı muhasebe kayıtlarında yapılan incelemede;  

Genel Yönetim Giderleri altında 632.01-Genel İdari Faaliyet Giderleri hesabında yargı 

harçlarıyla ilgili olarak 2018-2019 yıllarına ilişkin olarak Yargı Karar Harçları Giderlerinin 

kaydedilirken, diğer taraftan 682.01-Yargı Karar Harçları Gecikme Faiz Gideri hesabına yargı 

harcı faiz bedeli olarak 498.408,94 TL gider kaydı yapıldığı tespit edilmiştir. 

İdarenin taraf olduğu davaların karara bağlanması sonrasında, süresinde ödenmeyen 

karar ve ilam harçlarının Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi tarafından takibe bağlanması 

neticesinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında 

gecikme faizleri ödenmektedir.  

Konuyla ilgili olarak 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunda, 682.01-Yargı Karar 

Harçları Gecikme Faiz Gideri hesabında yargı harcı faiz bedeli olarak 34.711,25 TL gider 

kaydedilmesi neticesinde “İdarenin taraf olduğu davaların karara bağlanması sonrasında 

tahakkuk ettirilen yargı harçlarının ödenmesi konusunda, İdare birimlerinin görev tanımları göz 

önüne alınarak sorumlulukların tespit edilmesi ve yargı harcı faizi ve gecikme zammına mahal 

verilmemesi” önerisine yer verilmiştir. 

İdarenin öneriye verdiği cevapta “Öneri çerçevesinde İdarenin taraf olduğu davaların 

karara bağlanması sürecinde ve sonrasında, dava ve icra dosyalarına ilişkin gerekli 

harcamaların yapılabilmesi ve süresinde ödenmeyen önceki dönemlere ilişkin yargı karar 

harçlarının Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi tarafından takibe bağlanarak 6183 sayılı Kanun 

kapsamında gecikme faizleri ile ödenmesine sebebiyet verilmemesi için azami özen 

gösterilmesi ile yurt çapında takip edilen dava dosyalarında da yargı harçlarının davayı 

yürütmekle sorumlu avukat tarafından UYAP sisteminden takip edilmesi için, 

Müşavirliğimizde görev yapan hukukçu personelin her biri adına ayrı ayrı Vakıfbank nezdinde 

bir hesap açılarak, UYAP sistemi üzerinden işlem yapılmasına elverişli, Vakıfbank bankomat 

kartının çıkarılmasını teminen, İMİD’e 10.10.2019 tarihli ve 113364 sayılı yazımız gönderilmiş 

olup, anılan dairece gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır. Bu itibarla öneri çerçevesinde yargı 

harcı faizi ve gecikme zammına mahal verilmemesi hususunda gerekli hassasiyet 

gösterilecektir” denilmektedir. 

İdarenin verdiği cevapta 2019 yılı içerisinde konuyla ilgili çalışmaların yapıldığı 

anlaşılmaktadır.  
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İdarenin taraf olduğu davaların karara bağlanması sonrasında ortaya çıkan yargı 

harçlarının zamanında ödenerek yargı harcı faizi ve gecikme zammına mahal verilmemesi için 

çalışmaların bir an önce tamamlanması gerekmektedir. 

Öneri: 

İdarenin taraf olduğu davaların karara bağlanması sonrasında tahakkuk ettirilen yargı 

harçlarının zamanında ödenerek yargı harcı faizi ve gecikme zammına mahal verilmemesi 

önerilir. 

BULGU 28: Yozgat İli Mutafoğlu Mevkii 482 Adet Konut ve İlköğretim Okulu 

İnşaatının Mukayeseli Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar 

İşin 02.03.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

Artan inşaat imalatları grubunda;  

15.010/4B poz nolu makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte ve genişlikte 

yumuşak kaya kazılması imalatının miktarı 2.285,60 m3 olduğu, bu malzemenin uygun evsafta 

idarece belirlenecek oranda bir kısmı kazıdan sonra inşaat sahasında depo edilerek kazıdan 

çıkan idare malı malzeme kullanılarak taş duvar imalatının yapımında sadece işçilik bedeli 

hesaplanması gerekirken, 17.051/A poz nolu 200 dozlu çimento harçla kaba yonu taş duvar 

yapımı imalatında 5.288,39 m3 taş malzemeye malzeme+işçilik+nakliye bedelinin hatalı 

hesaplandığı, 

21.054 poz nolu imalat 4 metreye kadar, 21.057 poz nolu imalat 4-6 metre arası ahşap 

kalıp iskelesi imalatlarının birim fiyatları olduğu, yapılan metraj hesabında ahşap kalıp iskelesi 

(4 metreye kadar) 21.054 poz nolu imalatın 2011 yılı birim fiyatı 2,17 TL/m3 den alınarak 

hesaplanması gerekirken, 21.057 poz nolu 4-6 metre arası imalatın 2011 yılı birim fiyatı 4,69 

TL/m3 alınarak hatalı hesaplandığı, 

İnşaatta yapılan kazı imalatlarında, aşağıda imalat gruplarına göre miktarı verilen 

toplam 5.794,757 m3 yumuşak ve sert toprak (gevşek bitkisel toprak, gevşek silt, kum vb. gibi 

zeminler) malzemesi çıkmıştır. 

 
İmalat grubu Poz no İmalatların adı Miktar m3 

Alt yapı 
15.001/1A Makine ile serbest kazıda yumuşak ve sert toprak kazılması 4.142,214 

15.001/2B Makine ile derin kazıda yumuşak ve sert toprak kazılması 759,985 

İnşaat 15.001/1A Makine ile serbest kazıda yumuşak ve sert toprak kazılması 406,760 

Atık su 15.001/3C 
Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması 

(gevşek bitkisel toprak, gevşek silt, kum vb. gibi zeminler) 
146,820 

Yağmur suyu 15.001/3C 
Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması 

(gevşek bitkisel toprak, gevşek silt, kum vb. gibi zeminler) 
197,740 
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İçme suyu 15.001/3C 
Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması 

(gevşek bitkisel toprak, gevşek silt, kum vb. gibi zeminler) 
141,238 

                                                                              Toplam 5.794,757 

 

Kazıdan çıkan yumuşak ve sert toprak zeminlerden idarece belirlenecek oranda peyzaj 

imalatlarında kullanılabilecek uygun evsafta malzemenin inşaat sahasında depo edilerek, 

kazıdan çıkan idare malı malzemelerin peyzaj imalatlarında kullanılması gerekirken, DSİ-

37.092/2 poz nolu bitkisel toprak temini olarak dışarıdan malzeme getirilerek hesapların 

yapıldığı, 

tespit edilmiştir. 

İdare tarafından 2017 yılı raporunda bulguya verilen cevapta, “Yüklenicinin duvar 

yapımında kullanılan malzemeyi dışarıdan getirdiği (irsaliye ve faturalar mevcuttur)” 

denilmesine rağmen, 17.051/A poz nolu imalatın yapımında kullanılan dışarıdan getirildiği 

söylenen taş malzemesinin miktarlarına ait imalatın yapıldığı tarihlerdeki faturalar bu güne 

kadar Sayıştay Denetim Ekibine sunulmamıştır. 

İdare tarafından hazırlanan 05.02.2020 tarihli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Alt 

Komisyonu 2017-2018 Yılları Denetim Çalışmaları Belgeleri Kitapçığında, “Kazıdan çıkan 

malzemenin kullanılmaya uygun olmayan kısımları tespit edilerek gerekli işlem yapılacaktır. 

Kalıp iskelesi hesabında sehven yapılan hata düzenlenecek olan mukayeseli keşifte 

düzeltilecektir.” olarak ifade edilmesine rağmen, henüz bir işlem yapılmamıştır. 

Öneri: 

Yozgat İli, Mutafoğlu Mevkii 482 adet konut inşaatı işinde, fazla hesaplanan 52.460,81 

TL taş nakliye bedelinin mukayeseli hesaptan düşülmesi önerilir. 

10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Kurumun son üç yılına ilişkin başlıca bilgiler, aşağıdaki “Toplu Bilgiler Tablosu”nda 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 22: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu Bilgiler Ölçü 2017 

    

Son iki 

yıl farkı 

Artış 

veya 

azalış 

(%) 

2018 2019 

    

Toplu Konut İdaresi Gelirleri Bin TL 9.516.732 11.752.166 12.943.848 1.191.682 10 

   - Faaliyet Gelirleri (net) " 7.736.343 10.453.165 11.873.152 1.419.987 14 

   - Diğer olağan ve olağandışı gelirler " 1.780.389 1.299.001 1.070.696 (228.305) (18) 

Öz kaynaklar " 37.762.248 44.851.823 52.429.868 7.578.045 17 
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Yabancı kaynaklar " 37.570.688 40.452.634 43.754.550 3.301.916 8 

Toplam Aktifler " 75.332.936 85.304.457 96.184.419 9.971.521 12 

Toplu Konut İdaresi Gelirlerinin kullanım 

yerleri: 
           

   1- Konut kredileri            

       - Kredi tahsisi yapılan konut sayısı Adet 2.152 1.830 1.587 (243) (13) 

   2- İdare arsa üretimi, konut ve diğer 

inşaa faaliyetleri 
       

       - Konut ve sosyal donatı uygulamaları Adet 39.263 14.400 23.036 8.636 60 

       - Kentsel dönüşüm ve gecekondu 

dönüşüm uyg. 
" 17.743 3.977 9.754 5.777 145 

       - Afet konut uygulamaları " 0 0 0 0  

       - Hasılat paylaşım konut uygulamaları " 0 1.680 0 (1.680) (100) 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL   -  -  -  -  

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) %  -  -  -  -  

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL 18.225 18.225 18.225 0 0 

Bağlı ortaklıklar temettü geliri "  -  -  -  -  

İştiraklere ödenen sermaye " 1.949.693 1.917.700 1.920.431 2.731 0,1 

İştirakler temettü geliri " 0 329.728 61.382 (268.346) (81) 

Tüm alım tutarı Bin TL 211.080 208.859 255.254 46.395 22 

Net satış tutarı " 7.589.915 10.453.165 11.873.152 1.419.987 14 

     - Arsa satış tutarı " 2.643.000 1.739.971 1.432.703 (307.268) (18) 

Konut ve ticari ünite satış adedi Adet 49.901 51.779 40.607 (11.172) (22) 

Stoklar Bin TL 12.236.313 15.642.741 18.175.460 2.532.719 16 

Memur Kişi 34 36 27 (9) (25) 

Sözleşmeli Kişi 616 601 592 (9) (1) 

İşçi Kişi - - - -  

Personele yapılan harcamalar Bin TL 71.872 77.788 89.948 12.160 16 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 8,1 13,0 13,4 0,4 3 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 10,5 15,8 14,4 (1,4) (9) 

Faaliyet geliri veya gideri Bin TL 3.083.663 5.842.446 6.871.028 1.028.582 18 

Olağan gelir veya gider " 3.238.808 7.068.779 7.874.774 805.995 11 

Dönem net geliri veya gideri " 3.972.952 7.088.478 7.577.314 488.836 7 

 

TOKİ’nin başlıca faaliyet alanları, yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri 

aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya 

yaptırmak, ferdi ve toplu konut kredisi vermek, doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek 

görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları altyapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve 

desteklemektir.  

Kurulduğu ilk yıllarda kredi vermek suretiyle konut yapım faaliyetlerine destek olan 

TOKİ, 2003 yılından itibaren bizzat konut yapımına odaklanarak 500 bin konut yapım hedefiyle 

Türkiye’nin bütün bölgelerinde yoğun bir inşaat faaliyetine başlamıştır. 2012 yılında bu hedefin 
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aşılmasıyla, 2023 yılına kadar ikinci 500 bin adet konut yapım sürecini başlatmıştır. 

TOKİ, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından farklı olarak sadeleştirilmiş bürokrasi ve 

yüksek verimlilik sağlama açısından ayrıcalıklı konuma sahip bir kurum yapısıyla, büyük 

bölümü memur maaş artış oranına endeksli uzun vadeli alacaklardan oluşan finansal modele 

dayalı olarak, gelirlerinin yaklaşık %90’ını satışlardan elde eder hale gelmiştir. 

TOKİ’nin toplu konut uygulamaları için öngördüğü ortalama yatırım süresi 18-36 ay 

olup, alacakların geri ödenmesi için hazırlanan uzun vadeli ödeme takvimi ise 10-20 yılı 

kapsamaktadır. TOKİ, bu süreçte ortaya çıkan kaynak açığını, doğrudan arsa satışları ve özel 

sektörle yürüttüğü gelir paylaşımlı projeler aracılığı ile finanse etmektedir. 

İdarenin satışını yaptığı konut, ticari ünite, arsa satışlarından devam eden alacak 

bakiyesi; 234.752 adet konut ve işyeri için 24,6 milyar TL, 905 adet arsa için 953,1 milyon 

TL’dir. 

İdare kaynaklarından kullandırılan krediler için alacak bakiyesi; 

Şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılan faizsiz konut 

kredisi kapsamında devam eden 11.427 konut kredisi için 777,9 milyon TL, 

Restorasyon kredisi kapsamında 702 proje için 39,2 milyon TL, 

Kooperatif kredisi kapsamında 83 proje için 19,7 milyon TL’dir. 

İdare, proje yönetiminde öncelikle proje kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılayacak 

konsepti doğru bir şekilde belirlemeli, işin yapılacağı arazinin onaylı imar planı, mülkiyet 

durumu, zemin etüdleri, arazi topografik haritası ve araziye uygun vaziyet planı aşamalarının 

tamamlanmasından sonra uygulama ya da avan projelerini hazırlayarak ihale aşamasına 

geçmelidir. 

Projenin uygulanacağı arsanın belirlenmesi, arsaya uygun imar planı süresi, imar 

planlarının askı süresi, plana yapılan itirazlar sonucu planların revize edilmesi, ihtiyaçlara göre 

projelendirme, ihaleye çıkılması, sözleşmenin imzalanması ve yer teslimi ile işe başlama 

süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi hususunda yaşanan sorunların daha çok yapım 

aşamasında çözülmeye çalışıldığı, bu nedenle teslim sürelerinde gecikmeler oluştuğu,  en 

önemlisi doğru planlama, programlama ve koordinasyonun inşaat projelerinin istenen kalitede, 

zamanda ve öngörülen bütçe içerisinde tamamlanması açısından zorunluluk arz etmektedir.  

İdare, bütçe ve iş programına uyum, kamuoyu onayı gibi tüm proje gereklerinin yerine 

getirilmesi amacıyla, ilgili kaynak ve işlemleri koordine ederek yönlendiren prosedür ve 

yaklaşımları planlama, örgütleme, izleme ve kaydetme süreçlerinde; iş gücü, malzeme, 

teknoloji, sistemler, dokümantasyon ve işçilik gibi proje unsurlarının plan, şartname, ilgili 

standartlar ve proje koşullarına uygun olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan inceleme, 
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belgeleme ve testlerden oluşan kalite kontrolleri bağlamında, İdareye kalite güvencesi 

sağlayacak etkin bir müşavirlik sisteminin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmelidir. 

11. SONUÇ 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2019 yılı bilançosu ve 7.577.314.422,38 TL gelir 

fazlasıyla kapanan gelir ve gider hesabı tasvibe sunulur. 
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12. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 138 
 

Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

                                                           31.12.2019 Tarihli Bilançosu                                      (Ek: 1.1) 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

TL TL TL TL 

I- Dönen varlıklar         

  A- Hazır değerler   437.231.215,89   1.272.606.846,43 

     1- Bankalar 412.782.306,26   1.238.269.337,85   

     2- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) (2.453.927,66)   (2.822.749,82)   

     3- Döviz pozisyonları 68.012,60   75.037,26   

     4- Aracı bankalar 26.377.457,26   36.588.382,93   

     5- Diğer bankalar 457.367,43   496.838,21   

  B- Menkul kıymetler         

     1- Kamu kesimi tahvil ve bonoları         

  C- Kısa vadeli alacaklar   12.508.894.942,70   16.947.537.879,15 

     1- Arsa tahsis ve satış alacakları 358.399.277,68   537.672.835,76   

     2- Konut ve işyeri satış alacakları 3.596.623.148,05   8.033.683.826,93   

     3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları 976.568.693,49   279.895.954,46   

     4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 354.177,79   3.428.687,41   

     5- Kurum ve kuruluşlardan alacaklar 7.237.033.791,84   7.738.918.321,74   

     6- Faaliyetlerden doğan diğer alacaklar 27.979.961,02   33.883.020,27   

     7- Verilen depozito-teminat ve blokeler 43.600,00   46.600,00   

     8- Takipteki alacaklar 311.892.292,83   320.008.632,58   

  D- Diğer kısa vadeli alacaklar   610.416,47   782.597,57 

     1- Katma değer vergisi iade alacağı 52.500,57       

     2- Personelden alacaklar 39.515,89   22.770,70   

     3- Diğer çeşitli alacaklar 518.400,01   759.826,87   

  E- Stoklar   15.642.741.996,34   18.175.460.363,24 

     1- Arsa ve araziler 11.740.716.200,50   13.211.779.768,16   

     2- Konut, işyeri ve sosyal donatılar 3.891.450.300,19   4.952.383.203,92   

     3- 2202 say. BKK. Gereği devir alınan varlıklar 9.204.274,73   9.204.274,73   

     4- Diğer stoklar 1.371.220,92   2.093.116,43   

     5- Verilen sipariş avansları         

  F-Yatırımlar   18.756.410.282,39   19.261.010.868,27 

     1- Olağan inşaat maliyetleri 5.372.884.501,89   4.921.219.853,91   

     2- Gecekondu dönüşüm projeleri inşaat 

maliyetleri 
4.248.724.181,83   3.639.139.617,91   

     3- Afet nitelikli diğer konut inşaat maliyetleri 147.286.917,39   154.879.889,01   

     4- Kurum ve kuruluşlar adına yap. inşaat maliyet. 8.947.062.690,75   10.508.444.750,15   

     5- Tarımköy projeleri inşaat maliyetleri 11.880.565,71   11.880.695,64   

     6- Olağan inşaat avansları 28.571.424,82   25.446.061,65   

  G- Gel. aylara ait giderler ve gelir tahakkukları   1.465,73   1.465,73 

     1- Gelecek aylara ait giderler 1.465,73   1.465,73   

     2- Gelir tahakkukları         

  H- Diğer dönen varlıklar   5.013.538.069,62   4.937.327.730,28 

     1- Devreden KDV 4.741.665.139,66   4.895.812.482,43   

     2- İndirilecek KDV         

     3- İş avansları 271.864.042,06   41.471.471,77   

     4- Personel avansları 8.887,90   43.776,08   

Dönen varlıklar toplamı   52.359.428.389,14   60.594.727.750,67 
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Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

TL TL TL TL 

II- Duran varlıklar        

  A-Yönetilen hesap varlıkları   129.363.259,21   135.668.613,67 

      1- 4767 S. Kanundan doğan Afyon dep. böl. 

varlıkları 
63.686.282,29   63.686.282,29   

      2- Habitat varlıkları 78.727,93   78.727,93   

      3- Pakistan deprem ödeneği varlıkları 3.540.000,00   3.540.000,00   

      4- Göçmen konutları varlıkları 61.095.181,99   63.199.900,65   

      5- 4864 S. K. Bingöl Elazığ Tunceli afet kredileri 963.050,00   963.050,00   

      6-Milli Emlak Varlıkları 17,00     4.200.652,80   

  B- Uzun vadeli alacaklar   30.809.858.622,01   33.444.185.787,32 

      1- Arsa tahsis ve satış alacakları 295.802.645,69   383.072.150,45   

      2- Konut ve işyeri satış alacakları 28.885.468.621,53   31.536.251.957,02   

      3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları 926.227.312,93   706.051.312,93   

      4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 701.902.335,18   818.352.660,24   

      5- Verilen depozito-teminat ve blokeler 457.706,68   457.706,68   

      6- Kullandırılan diğer kredilerden alacaklar         

  C- Diğer alacaklar   32.627,65   32.627,65 

      1- İştiraklerden alacaklar         

      2- Diğer çeşitli alacaklar 32.627,65   32.627,65   

  D- Mali duran varlıklar   1.935.924.750,09   1.938.656.014,62 

      1- İştirakler 1.937.924.750,09   1.938.656.014,62   

      2- İştiraklere sermaye taahhütleri (-)        (2.000.000,00)       

  E- Maddi duran varlıklar   65.440.180,36   66.745.711,70 

      1- Arazi ve arsalar         

      2- Yer altı ve yerüstü düzenleri         

      3- Binalar 53.046.102,13   54.152.770,81   

      4- Tesis, makine ve cihazlar 796.448,32   800.460,28   

      5- Taşıtlar 278.122,40   278.122,40   

      6- Demirbaşlar 11.319.507,51   11.514.358,21   

      7- Diğer maddi duran varlıklar         

      8- Yapılmakta olan yatırımlar         

      9- Verilen avanslar         

  F- Maddi olmayan duran varlıklar   4.182.711,45   4.182.711,45 

      1- Haklar         

      2- Şerefiye         

      3- Kuruluş ve örgütlenme giderleri         

      4- Araştırma ve geliştirme giderleri         

      5- Özel maliyetler         

      6- Diğer maddi olmayan duran varlıklar  4.182.711,45   4.182.711,45   

      8- Verilen avanslar         

  G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları   226.050,34   220.000,00 

      1- Gelecek yıllara ait giderler 226.050,34   220.000,00   

      2- Gelir tahakkukları         

  H- Diğer duran varlıklar   -     

      1- Gelecek yıllarda indirilecek KDV         

      2- Diğer KDV         

      3- Peşin ödenen vergiler ve fonlar         

      4- Diğer çeşitli duran varlıklar         

Duran varlıklar toplamı   32.945.028.201,11   35.589.691.466,41 

Aktif (Varlıklar toplamı)   85.304.456.590,25   96.184.419.217,08 
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Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

TL TL TL TL 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar        

  A- Mali borçlar   -   - 

     1- Banka kredileri        

     2- Bono tahvil taksit ve faizleri        

  B- Yönetilen hesap kaynakları   129.460.484,11   137.409.432,68 

      1- 4767 S. K. doğan Afyon deprem bölgesi 

kaynakları 
62.862.235,12   62.862.235,12   

      2- Pakistan deprem ödeneği kaynakları 4.540.000,00   4.540.000,00   

      3- Göçmen konutları kaynakları 61.095.181,99   63.199.900,65   

      4- Afet işleri proje tahsis kaynakları 963.050,00   963.050,00   

      5-Milli Emlak taşınmaz kaynakları 17,00     5.844.246,91   

  C- Faaliyetten doğan borçlar   10.449.993.256,31   9.806.590.287,35 

      1- Kurum ve kuruluşlara borçlar 9.813.766.772,84   9.504.523.399,13   

      2- Satış vaadinden borçlar 295.697.008,20   28.536.036,13   

      3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 322.140.410,25   257.346.432,91   

      4- Kentsel dönüşüm proje borçları 8.246.980,18   8.246.980,18   

      5- Diğer borçlar 10.142.084,84   7.937.439,00   

   D- Diğer borçlar   51.403.092,89   3.077.324,93 

      1- İştiraklere borçlar 48.880.000,00       

      2- Personele borçlar 2.189.168,88   2.703.930,14   

      3- Diğer çeşitli borçlar 333.924,01   373.394,79   

   E- Alınan avanslar   8.771.434.164,09   11.735.915.741,63 

      1- Alınan sipariş avansları 8.771.430.360,04   11.735.911.937,58   

      2- Kurum ve kuruluşlar adına kamulaştırma 

avansları 
3.804,05   3.804,05   

   F- Yasal yükümlülükler   95.042.265,69   74.191.149,21 

      1- Ödenecek vergi ve fonlar 95.042.246,75   74.191.149,21   

      2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 18,94       

      3- Personel özel kesintileri          

   G- Borç ve gider karşılıkları   -     

   H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   481.216.219,52   248.248.647,11 

       1- Gelecek aylara ait gelirler 481.213.498,71   248.245.926,30   

       2- Gider tahakkukları 2.720,81   2.720,81   

    I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   -     

       1- Hesaplanan KDV         

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   19.978.549.482,61   22.005.432.582,91 
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Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü  Ayrıntısı  Tümü  

TL  TL  TL  TL 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar        

   A- Mali borçlar   25.762.646,67   25.762.646,67 

      1- İhraç edilen bono ve tahviller 25.762.646,67   25.762.646,67   

   B- Faaliyetten doğan borçlar   17.757.777.444,39   19.974.024.586,81 

      1- Kurum ve kuruluşlara borçlar 1.247.743.396,72   1.247.743.396,72   

      2- Satış vaadinden borçlar 16.423.415.995,69   18.631.289.390,95   

      3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 86.618.051,98   94.991.799,14   

      4- Diğer borçlar         

   C- Diğer borçlar         

      1- İştiraklere borçlar         

   D- Alınan avanslar         

   E- Taahhüt karşılığı gelir tahakkukları   2.690.544.068,88   1.749.330.766,08 

       1- Hasılat payı karşılığı gelir tahakkukları 2.690.544.068,88   1.749.330.766,08   

   F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları         

       1- Gelecek yıllara ait gelirler         

       2- Gider tahakkukları         

   G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı   20.474.084.159,94   21.749.117.999,56 

Yabancı kaynaklar toplamı   40.452.633.642,55   43.754.550.582,47 

III- Öz kaynaklar         

   A-Yedekler   1.623.383.871,72   1.624.115.136,25 

       1- Diğer sermaye yedekleri 1.623.383.871,72   1.624.115.136,25   

   B- Devir alınan kaynaklar   53.201.368,71   53.201.368,71 

       1- Arsa Ofisi’nden devir alınan kaynaklar (5273 

S. Kanun) 
53.201.368,71   53.201.368,71   

   D- Geçmiş yıllar gelirleri   36.112.649.932,07   43.201.128.098,12 

   E- Geçmiş yıllar giderleri (-)   
     

(25.890.390,85) 
       (25.890.390,85) 

   F- Dönem net geliri (gideri)   7.088.478.166,05   7.577.314.422,38 

Öz kaynaklar toplamı   44.851.822.947,70   52.429.868.634,61 

Pasif (Kaynaklar) toplamı   85.304.456.590,25   96.184.419.217,08 

 

 

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 

2019 MALİ YILI BİLANÇO DİPNOTLARI 

 

1- (104) Hesapta TL Olarak İzlenen Dövizin; 

              Bankası                             Cinsi               Tutarı                      TL Tutarı       

Ziraat (Ankara Emlak) Bankası   Euro             11.282,78                   75.037,26 

 
(İşlemlerin yapıldığı aylar itibariyle kur birim değerlemesi yapılmış olup; dönem sonu değerlemesine esas birim 

kur değeri (TCMB Efektif Alış) 6,6506 TL/€ üzerinden hesaplanmıştır.) 

 

2- (131) Hesapta, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2 maddesi 

kapsamında, İndirimli Orana Tabii İşlemler Nedeniyle Doğan ve yılı içerisinde telafi 
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edilemediğinden 150 m²’nin altındaki konut teslimleri nedeniyle oluşan KDV. İade Talebi 

tutarları izlenmektedir.   

Hesapta izlenen 720.377.799,41 TL tutarındaki 2018 Dönemi İndirimli Orana Tabii 

KDV İade alacak tutarı 2019/Nisan ayında, 52.557.249,39 TL’lik Tam İstisna Kapsamında 

Teslimden Doğan KDV İade alacak tutarı ise 2019/Eylül ayında işlemleri tamamlanarak ve 

İdare adına veraset ve harçlar (yargı harçları) ile SGK İdari Para ceza tutarları mahsubu 

yapılması sonrasında tahsilata bağlanmıştır. 

2019 yılı İndirimli Orana Tabii İşlemler Nedeniyle Doğan KDV İade Nakdi tutarı olan 

888.655.498 TL Ocak/2020 KDV Beyannamesine dahil edilerek talebe bağlanmış olup; bu 

tutardan İdare adına veraset ve harçlar vergi dairesine olan yargı harçları ile SGK İdari Para 

ceza tutarları mahsubu yapılması sonrasında 2020/Mayıs ayı içinde tahsilatı yapılmıştır. 

3- (150) Arsa ve Arazi Stokları Hesabı: 

Bu hesapta izlenen İdare mülkiyetindeki arsa ve araziler, satın alım değeri ve İdareye 

devir bedelleri ile yasal kayıtlara intikal ettirilmektedir. İdare mülkiyetindeki arsaların inşaat 

projelerine tahsisiyle ve inşaatların bitirilmesiyle, inşaat projesine tahsis edilen arsa m²’si esas 

alınarak bu hesapta oluşan stok m² maliyet birim değeri itibariyle, proje maliyetlerine 

yansıtılmaktadır.   

4- (154) Hesapta İzlenen Konut ve İşyeri Bina Taşınmaz Stokları: 

             Cinsi                    Kaydi Tutar (TL) 

 Konutlar ve İşyerleri     4.952.383.203,92 

 

5- (155) Hesapta İzlenen 2202 BKK Gereği Devir Alınan Varlıklar: 

03.04.2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/2202 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı gereği, Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası AŞ ile İdaremiz arasında 

imzalanan 14.12.2001 tarihli Protokol eki “Devir Edilen Varlıklar Listesi”nde yer alan 

varlıkların, anılan BKK gereği Banka Bilanço Değerleri itibariyle 31.12.2001 dönem sonu stok 

kaydı aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. 

 

                Cinsi                   Birimi           Kaydi Tutar (Bin TL.)   

Konutlar Toplamı     2.149 Adet                 453.182,81 

İşyerleri Toplamı        117 Adet                   38.002,65   

Arsa ve Arazi Toplamı            421 Parsel         205.641,62  

Sosyal Donatı Toplamı             12 Adet            15.806,67 

Nakil Vasıtaları           27 Adet                           46,27 

Büro Araç Gereçleri         Muhtelif             105,04 

Diğer Varlıklar (Büro ve Tanıtım Ofisi)       Muhtelif          2.087,97 

155 Hs.(31.12.2001) Toplam Kayıtlı Devir Stok Değeri:                    714.873,03 
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Ayrıca, 2001/2202 sayılı BKK gereği İdaremize devir olunan taşınmazlar arasında yer 

alan Bahçeşehir arsaları ve taşınmazlarının, 03.04.2004 tarihli Arsa Malikleri Genel Kurulunda 

alınan kararlar ve mutabakata dayalı olarak 16.04.2004 tarih ve 584 sayılı Başkanlık Makam 

Olur’u çerçevesinde, Başbakanlık Makamı’nın onayı alınmak kaydıyla paylaşılmasına karar 

verilmiştir. Başbakanlık Makamı’nın 19.04.2004 tarih ve 587-A Sayılı Olur’u kapsamında söz 

konusu hisseli taşınmazların paylaşımında, İdaremizce tercih edilen Mavi Bölge’nin İdaremiz 

adına tapuda tescil işlemi 19.01.2005 tarih ve 770 yevmiye no’lu Resmi Senetle 

gerçekleştirilmiştir. Böylece, 617.180,40 m² yüzölçümlü 61 adet arsa parseli, 29 adet apartman 

dairesi, 177 adet villa, 18 adet dükkan ve 2 adet de iş yeri olmak üzere 226 adet bağımsız bölüm 

ile üzerinde yap-işlet-devret ve kiralık tesisler bulunan 7 adet parselden oluşan toplam 294 adet 

taşınmazın mülkiyeti İdaremiz adına tescil edilmiştir. 

Anılan protokol kapsamında İdaremize devredilen gayrimenkullerin 2002 döneminden 

2019 dönem sonuna kadar gerçekleştirilen devir alma, satış ve satıştan iade işlemleri sonrası, 

155 Hesap detayında mahalleri ve mevcutları itibariyle, 31.12.2019 dönem sonu stok değerleri 

aşağıda sıralanmıştır:   

 

            Cinsi                      Kaydi Tutar (TL)  

İşyerleri Toplamı                  4.509.113,79 

Arsa ve Arazi Toplamı                            4.682.622,06 

Sosyal Donatı Toplamı (Bodrum Kültür Mrk.)               12.538,88 

155 Hs. 31.12.2019 Toplam Kayıtlı Stok Değeri:      9.204.274,73  

 

6- (242) Hesapta İzlenen İştirakler: 

31.12.2019 tarihi itibariyle, 2001/2202 sayılı BKK gereği İdaremize devir olunan 

iştirakler ile 5104 sayılı Kanun kapsamında kurulan iştirak ve ihaleyle hisse alımı 

gerçekleştirilen iştirak de dahil olmak üzere, İdaremiz iştiraklerinin hisse payı üzerinden 

nominal hisse değerleri, yasal kayıtlarımıza dayalı olarak aşağıda belirtilmektedir. 

 

S.No 
İŞTİRAKİN UNVANI 

İŞTİRAK 

PAYI (%) 

KAYITLI 

DEĞER (TL) 

1 EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.A.Ş. (*) 49,34 1.874.830.757,35 

2 EMLAK PAZ.PROJE YÖN.SERVİS A.Ş.(**) 0 0 

3 GAYRİMENKUL EKSPERTİZ A.Ş. 49 1.102.500,00 

4 TOBAŞ (TOKİ-BÜYÜKŞEHİR BEL.PRJ. A.Ş)  49,95 10.490.000,00 

5 VAKIF İNŞAAT RESTERASYON VE TİC.A.Ş. 53,09 18.566.702,50 

6 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.A.Ş.(*) 14,63 33.638.054,77 

7 BOĞAZİÇİ KONUT HİZM.YÖN.İŞL.VE TİC.A.Ş 1 28.000,00 

İŞTİRAKLER GENEL TOPLAMI 1.938.656.014,62 
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(*) Şirketin 17.08.2010 tarihli Olağanüstü Gen. Kurul Kararı gereğince Sermaye Artışından İdare Hisse nispetine 

isabet eden Bedelsiz B Tertibi Hisse Tutarı olan 1.621.460.838,35 TL; Şirketin 2017 dönemi Gen. Kurul Kararı 

gereğince Sermaye Artışından İdare Hisse nispetine isabet eden Bedelsiz B Tertibi Hisse Tutarı olan 826.137,30 

TL; Şirketin 2018 dönemi Gen. Kurul Kararı gereğince de Sermaye Artışından İdare Hisse nispetine isabet eden 

Bedelsiz A ve B Tertibi Hisse Tutarı toplamı olan 1.096.896,07 TL; (242) ilgili muavin Hesabın borcu karşılığı 

(529) Hesabın alacağına kaydedilmiştir. 

(**) Emlak Konut G.Y.O. ile İdaremiz arasında imzalanan 24.12.2018 tarihli Hisse Devir Protokolü kapsamında, 

Emlak Paz. Prj. Yön. Serv. AŞ’deki İdaremize ait % 49 nispetindeki 31.850.000 TL nominal kayıt tutarındaki 

iştirak hissemiz, 141.120.000 TL bedel üzerinden Emlak Konut G.Y.O.’ya satılmıştır. 

 

7- Cari Dönem Sonu Personel Sayısı: 619 

8- “Konut Edindirme Yardımı Hesabı”na İdaremiz boçlanmasının 2000 Dönem başı 

değeri olan 61.106.849,32 TL üzerinden, 17.07.2000 tarih ve 2000/T-28 sayılı YPK Kararı 

gereğince, T. Emlak Bankası lehine vade başlangıcı 01.01.2000, 5 Yıl vadeli ve vade süresince 

TÜFE’ye endeksli yıllık faiz ödemeli Tahvil Makbuzu karşılığı, ödenen faiz bedelleri 

sonrasında 2004 Dönem sonu itibariyle TÜFE endeksi üzerinden ödenmeyen faiz tutarı toplamı 

51.332.869,46 TL’dir. (404) Hesapta toplam 112.439.718,78 TL üzerinden izlenen tahvile bağlı 

borçlanma tutarı, YPK’nın 04.11.2004 tarih ve 2004/T-31 sayılı Kararı’nda yıllık faiz üzerinden 

yapılacak kupon ödemelerinin Ocak 2005’den başlamak üzere 5 yıl ödemesiz, geri ödeme 

başlangıcının Ocak 2010’dan itibaren olmak üzere 10 yıl vadede yapılmasına karar verilmesi 

nedeniyle; toplamı 33.731.915,64 TL olan 2010, 2011 ve 2012/Ocak vadeli üç taksit ödeme 

tutarı (304) hesabın ilgili alt detayında izlenmekte iken 2012 döneminde 112.439.718,78 TL’lik 

toplam tutar T. H. Emlak Bankası AŞ’ye ödenmiştir. YPK’nın 04.11.2004 tarih ve 2004/T-31 

sayılı Kararı gereği 2005-2009 dönemleri arası 5 yıllık kupon faizleri toplamını ifade etmekte 

olan 25.762.647,67 TL’lik bedel, T. H. Emlak Bankası AŞ’ce konunun yargıya intikali 

nedeniyle (404) hesabın ilgili alt detayına aktarılmıştır. 

9- 03.04.2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/2202 sayılı BKK 

gereği, Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası AŞ ile İdaremiz arasında imzalanan 14.12.2001 

tarihli Protokol çerçevesinde devir alınan Varlıklar, İnşaatlar ve İştirak Hisse Pay değerleri 

toplamı olan 1.293.577.000.445.980 TL’lik borçlanma, (424) Hesap alt detayında 31.12.2001 

tarihi itibariyle kayda alınmıştır.  

Ayrıca, İdaremiz ile Tasfiye Halinde Emlak Bankası arasında 06.12.2004 tarihinde 

imzalanan Ek Protokol kapsamında, 14.12.2001 tarihli Protokol gereği İdaremize devri 

sağlanamayan varlıklar ile bu protokolden sonra devredilmesi gerektiği tespit edilen varlıklar 

ve devir kapsamından çıkarılması gereken varlıklar belirlenmiştir. Bu çerçevede, 14.12.2001 

tarihli Protokol ve 06.12.2004 tarihli Ek Protokol kapsamındaki düzenlemeler sonrasında, (404) 

Hesapta kayda alınan borçlanma tutarı, 1.247.743.174,84TL’dir. 
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Anılan BKK ile 2001/T-27 sayılı YPK Kararı gereğince, mülkiyeti İdaremizce devir 

alınan varlıklar karşılığı vade başlangıcı 15.08.2001, iki yıl ödemesiz olmak üzere 7 yıl vadeli, 

geri kalan beş yılda eşit taksitte ödemeli 1.055.346.070.000.040 TL’lik 2001/T-27-TOKİ-

2002/1 Özel Seri No’lu Tahvil Makbuzu 24.01.2002 tarih ve 06313/69-337 sayılı yazımız 

ekinde lehdar Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası AŞ’ye verilmişti. Daha sonra,19.08.2003 tarih 

ve 2003/T-20 sayılı YPK Kararı ile 08.05.2006 tarih ve 2006/T-16 sayılı YPK Kararları 

çerçevesinde vade süresi ile geri ödeme başlangıç tarihlerinde ertelemelerde bulunulmuştur.  

Son olarak, 2015/T-15 sayılı YPK Kararı gereği ödeme vade başlangıç tarihi 2018 Yılı 

Ağustos ayına ertelenmiştir. Bu ertelemeye bağlı olarak tahvile bağlı toplam borçlanma 

tutarının 1/5’ine isabet eden ilk taksit ödeme tutarı olan 211.069.214 TL’nin (304) Hesapta 

izlenmesi gerekmekle birlikte; 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

6770 sayılı Kanun’un 25’inci maddesi ile 4749 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 28’inci maddesi 

hükümleri gereğince, İdaremizin anılan Bankaya olan borcunun Hazine Müsteşarlığına 

nakledilmesi nedeniyle söz konusu hesap virmanı işlemi yapılmamıştır. Tahvile bağlı 

borçlanma tutarı bahsi geçen Kanun’un yürürlük tarihi olan 27.01.2017 tarihi itibariyle, “424-

Kurum ve Kuruluşlar Hesabı” detayında “Hazine Müsteşarlığı’na Borçlar” alt muavin hesabına 

nakledilmiştir.  

10- Bilanço harici kıymetler olarak “9-Nazım Hesaplar”da takip amacıyla izlenen: 

 

       Kayıtlı Kıymet Nevi                          Birimi                          Miktarı          

Banka Teminat Mektubu     TL   3.885.480.555,64 

Döviz  Mevcudu     Euro              11.282,78 

Alman Yapı Tas.Hs.Takipli Borçluları  Euro       12.220.100,00 

Döviz Teminat Senedi   US ($)        5.000.000,00 

Dövizli Teminat Mektubu   US.($)            160.000,00 

Döviz  Teminat Mevcudu(AFAD) US.($)            900.000,00 

Hasılat Payı Karş.Teminat Hesapları  TL       64.287.392,42 

Verilen Teminat Mektupları  TL    334.666.563,29 

 

değerlerini ifade etmektedir.  
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

                                                       2019 Yılı Gelir Tablosu                                             (Ek: 1.2) 

 

Gelir ve giderler  

Önceki dönem Cari dönem 

Fark (TL) Ayrıntısı 

(TL) 
Toplam (TL) Ayrıntısı (TL) Toplam (TL) 

 A- Brüt satışlar    10.846.588.616,90   12.272.693.481,80 1.426.104.864,90 

    1-Olağan taşınmaz satış geliri 8.862.986.712,89  10.245.585.823,96    

    2-Gelir paylaşım esaslı satış geliri 171.655.324,24  242.905.506,08    

    3-2202 sayılı BKK ile devir varlık satış gel. 770.289,69       

    4-Arsa Ofisi devir varlıkları satış geliri    542.876,00    

    5-Kredili taşınmaz satışları faiz geliri 1.801.113.652,51  1.772.097.966,03    

    6-Kullandırılan kredi faiz geliri 4.625.631,27  1.174.635,43    

    7-Komisyon geliri 3.879.509,65       

    8-Diğer faaliyet gelirleri 1.557.496,65  10.386.674,30    

 B- Satış indirimleri (-)   393.423.839,23   399.541.005,33 6.117.166,10 

    1-Olağan taşınmaz satış faiz indirimleri (-) 364.539.914,41  397.638.944,57    

    2-Taşınmaz satışlarından iadeler (-) 28.883.924,82  1.902.060,76    

    3-Kullandırılan kredi faiz indirimleri (-)           

Net satışlar   10.453.164.777,67   11.873.152.476,47 1.419.987.698,80 

 C- Satışların maliyeti (-)   4.471.970.199,80   4.839.195.496,22 367.225.296,42 

    1-Satılan taşınmaz stok maliyeti (-) 574.905.321,99  162.233.281,80    

    2-Arsa hazırlama ve etüt giderleri (-) 950.498,86  905.595,81    

    3-Kabulü yapılan olağan inşaat giderleri (-) 3.329.321.532,16  4.000.478.610,28    

    4-Biten olağan inşaat giderleri (-) 512.236.015,52  597.760.705,21    

    5-Komisyon giderleri (-) 283.993,50  673.789,90    

    6-Yatırımlar diğer giderleri (-) 54.272.837,77  77.143.513,22    

Brüt satış geliri veya (gideri)   5.981.194.577,87   7.033.956.980,25 1.052.762.402,38 

 D- Faaliyet giderleri (-)   138.747.865,67   162.928.670,20 24.180.804,53 

    1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)         

    2-Pazarlama satış ve tanıtım giderleri (-) 9.417.652,87  14.754.215,59    

    3-Genel yönetim giderleri (-) 48.689.518,22  55.810.502,39    

    4-Personel ücret ve giderleri (-) 80.115.840,97  92.363.952,22    

    5-Taşınmaz satış hasılat payı giderleri (-) 524.853,61       

 Faaliyet geliri veya (gideri)   5.842.446.712,20   6.871.028.310,05 1.028.581.597,85 

 E- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler    1.279.124.630,12   1.065.606.546,66 (213.518.083,46) 

    1-İştiraklerden temettü gelirleri 329.070.294,53  60.650.775,00    

    2-Tazminat ve ceza gelirleri 265.811.056,52  404.767.728,22    

    3- Faiz gelirleri 73.262.203,86  138.217.810,73    

    4-Kanun gereği gelir aktarmaları 105.115.705,91  108.168.131,41    

    5-İştirak hisse satış geliri 141.120.000,00       

    6-Genel bütçe ödenekleri 150.000.000,00  150.000.000,00    

    7-Kur farkı gelirleri 19.051,80  7.024,66    

    8-Kira gelirleri 25.893.182,39  26.487.607,88    

    9-Tasfiye ve devredilen hesap gelirleri 254.259,63       

    10-Diğer olağan gelirler 188.578.875,48  177.307.468,76    

 F- Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-)   52.717.919,11   61.716.778,75 8.998.859,64 

    1-Gelirlerden dahili tevkifat giderleri (-) 10.393.586,29  114.194,57    

    2-Tazminat ve ceza iadeleri (-) 96.415,46  18.050.903,81    

    3-Kur farkı giderleri (-)         

    4-Kira giderleri (-) 14,99       

    5-İştirak hisse nominal maliyeti (-) 31.850.000,00       

    6- Tasfiye ve devredilen hesap giderleri (-) 700,00  77.400,37    

    7-Diğer olağan giderler (-) 10.377.202,37  43.474.280,00    

 G- Finansman giderleri (-)   74.339,00   144.417,41 70.078,41 

    1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 74.339,00  144.417,41    

Olağan gelir veya (gider)   7.068.779.084,21   7.874.773.660,55 805.994.576,34 

 H- Olağan dışı gelirler   19.875.903,85   5.089.871,98 (14.786.031,87) 

    1-Olağandışı faaliyet gelirleri         

    2-Önceki dönem gelirleri    1.722.078,39    

    3-Önceki dönem maliyetleri 14.744.313,31       

    4-Diğer olağan dışı gelirler 5.131.590,54  3.367.793,59    

 I- Olağan dışı giderler (-)   176.822,01   302.549.110,15 302.372.288,14 

    1-Olağandışı faaliyet giderleri (-) 142.046,69  301.830.533,80    

    2-Önceki dönem giderleri (-)    27.878,96    

    3-Gecikme faizi ve gecikme zammı gid. (-) 34.711,25  498.408,94    

    4-Diğer olağandışı faaliyet giderleri (-) 64,07  192.288,45    

Dönem net geliri veya (gideri)   7.088.478.166,05   7.577.314.422,38 488.836.256,33 
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TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 

2019 YILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 

 

1- (A-1), (A-2), (A-3) ve (A-4) dönem içinde gerçekleştirilen taşınmaz satış işlemlerine 

ilişkin teslimi gerçekleştirilen taşınmazlara ait satış gelirlerinden oluşmaktadır. 

2- (A-5) kullandırılan kredilerin, 31.12.2019 tarihi itibariyle 6 aylık dönem artışlarından 

oluşan kredi faizleridir. 

3- (A-7) vadeli taşınmaz satışlarına ilişkin teslimi yapılan taşınmazlara ait 6 aylık 

memur maaş artışları ile diğer artış oranlarına bağlı dönem içerisinde doğan faiz gelirlerinden 

oluşmaktadır. 

4- (B-1) ve (B-2) kredili taşınmaz satışlarında, peşin ve taksitli borç kapatma karşılığı 

indirim kampanyası uygulamalarına ilişkin uygulanan indirim (iskonto) tutarlarını ifade 

etmektedir. 

5- (B3) teslimi yapılan taşınmaz satışlarından yapılan mal iadeleri nedeniyle, iade fatura 

matrahları üzerinden yapılan kayıt tutarlarını ifade eder.   

6- (B-4) bu hesapta, 16.01.1993 tarih ve 21467 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik’in 2. ve 3. maddelerinde belirlenen peşin ve dört taksit kredi borç kapatma 

indirimleri ile 14.06.1997 tarih ve 23019 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toplu Konut 

Kredileri Uygulama Yönetmeliği’nin 8/b maddesi gereğince İdarece her yıl belirlenen indirim 

oranları çerçevesinde 2019 döneminde uygulanan peşin ve dört taksit kredi borç kapatma 

indirim tutarlarını ve kredilere uygulanan artış oranının tahsilatın gerçekleştirildiği gün 

üzerinden geri dönüşlere uygulanması sonucu bulunan tutarlar izlenmektedir.  

7- (C-1) 150, 154 ve 155 hesaplarda stok bedelleri itibariyle kayıtlı bulunan taşınmaz ve 

varlıkların satışıyla birlikte, teslim edilen taşınmaz ve varlıklara isabet eden stok değerinin ilgili 

aktif hesaplar karşılığında bu hesaba yapılan gider kaydını kapsamaktadır. 

8- (C-3) 2018 yılında geçici kabulü yapılan inşaat uygulamalarına ilişkin toplam proje 

maliyetlerinin gider kaydını içermektedir.  

9- (E-4) 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı (3) mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 5281 sayılı Kanun’un 43/16 maddesiyle değişik 2985 sayılı Kanun’un 2’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince, 4705 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi uyarınca 

yurtdışı çıkışlarından alınan ve İdaremiz hesaplarına aktarılan harçlar bu hesaba gelir 

kaydedilmektedir. 
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10- (E-5) Emlak Konut G.Y.O. ile İdaremiz arasında imzalanan 24.12.2018 tarihli Hisse 

Devir Protokolü kapsamında, Emlak Paz. Prj. Yön. Serv. AŞ’deki İdaremize ait % 49 

nispetindeki iştirak hissesinin satış bedelini, (F-5) ise Emlak Paz. Prj. Yön. Serv. AŞ’deki 

İdaremize ait % 49 nispetindeki iştirak hissesinin nominal kayıtlı maliyet tutarını ifade 

etmektedir.  

11- (E-6) 2018 Mali Yılı’nda; İdarece yürütülen Afet Projelerine tahsis edilen kaynaklar 

hariç olmak üzere, Şehit ve Malül Aile Kredisine münhasır olmak üzere Maliye Bakanlığı 

tarafından Genel Bütçe’den aktarılan tutarı ifade etmektedir.  

12- (H-2) önceki döneme ait olmakla birlikte ilgili dönemde gelir tahakkukuna intikal 

ettirilmeyen vadeli gayrimenkul satışlarına ait dönem artış tutarlarının bu dönemde tahakkuk 

kayıtlarını ve (H-3) ise protokollere dayalı kurum ve kuruluşlar adına yapılan işlere ait geçmiş 

dönemlerde gider kaydı yapılan maliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlar adına borçlandırılması 

karşılığı gelir kayıtlarını ifade etmektedir.  
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TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI  

                                        2019 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU                       (Ek: 1.3) 

 
    Nakit kaynakları ve kullanım yerleri 2018 2019 

A-  Dönem başı nakit mevcudu 1.121.653.824 412.782.306 

B-  Dönem içi nakit girişleri 15.021.901.393 13.571.200.873 

  1- Satışlardan elde edilen nakit:     

   a) Net satışlar 13.853.887.274 11.878.702.635 

   b) Ticari alacaklardaki azalışlar     

   c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)     

  2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağl. nakit: 237.021.153 408.817.250 

  3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit: 492.589.317 901.468.711 

  4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit:     

   (Alımlarla ilgili olmayan)     

   a) Menkul kıymet ihraçlarından     

   b) Alınan krediler     

   c) Diğer artışlar     

  5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit:     

   (Alımlarla ilgili olmayan)     

   a) Menkul kıymet ihraçlarından     

   b) Alınan krediler     

   c) Diğer artışlar     

  6- Sermaye artışından sağlanan nakit:     

  7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit:     

  8- Diğer nakit girişleri: 438.403.649 382.212.277 

C-  Dönem içi nakit çıkışları 15.730.772.911 12.745.713.841 

  1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları:     

   a) Satışların maliyeti 14.270.058.939 11.149.293.430 

   b) Stoklardaki artışlar     

   c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar     

   d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)     

   e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)     

   f) Stoklardaki azalışlar (-)     

  2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları: 138.400.534 509.143.655 

   a) Araştırma ve geliştirme giderleri                            -                               -    

   b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 9.417.653 14.754.216 

   c) Genel yönetim giderleri 128.982.881 494.389.440 

   d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)     

  3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları:     

   a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zaralar     

   b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)     

  4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları : 74.339 144.417 

  5- Olağan dışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı:     

   a) Olağandışı gider ve zararlar     

   b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)     

  6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları:  2.363.843 1.305.531 

  7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)     

   a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri     

   b) Alınan krediler anapara ödemeleri     

   c) Diğer ödemeler     

  8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)     

   a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri     

   b) Alınan krediler anapara ödemeleri     

   c) Diğer ödemeler     

  9- Ödenen vergi ve benzerleri 1.225.742.938 930.035.499 

  10- Ödenen temettüler   
  11- Diğer nakit çıkışları : 94.132.318 155.791.308 

D-  Dönem sonu nakit mevcudu ( A+B-C) 412.782.306 1.238.269.338 

E-   Nakit artış veya azalışı (B-C) (708.871.518) 825.487.032 
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    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2018 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu (Ek 1.4)    

   Sermaye Yedekleri    Kar Yedekleri     

  Hisse Hisse M.D.V. İştirakler       Geçmiş Dönem  
ÖZ KAYNAK KALEMLERİNDEKİ Ödenmiş Senedi Senedi Yeniden Yeniden       Yıllar Net  

HAREKETLER Sermaye İhraç İptal Değerleme Değerleme  Yasal Statü Olğnüstü Özel  Karları Karı Özkaynak 

  Primleri Karları Artışları Artışları Diğer * Yedek Yedek Yedek Fonlar Diğer (Zararları) (Zararı) Toplamı 

ÖNCEKİ DÖNEM                    

 31 Aralık 2017 Kalanı  0  0  0  0  1.622.686  53.201  0  0  0  0  0  32.113.806 3.972.953 37.762.248 

 Kar Dağıtımı                     

       Temettüler                     

       Yedeklere Aktarılan       1.097             1.097 

 Hisse Senedi İhraç Primleri                     

 Ödenmiş Sermaye Artışı:                     

       Nakten                     

       Yeniden Değerleme                     

       Artışlarından Aktarılan                     

 Maddi Duran Varlık Satış Karları                     

 2018 Yılı Yeniden Değerleme Artışları (Net)                     

 2018 Yılı Dönem Net Karı                 7.088.478  7.088.478 

                            44.851.823 

 CARİ DÖNEM                     

 31 Aralık 2018 Kalanı  0  0  0  0  1.623.384 53.201 0  0  0  0  0  36.086.759 7.088.478 44.851.823 

 Kar Dağıtımı                     

       Temettüler                     

       Yedeklere Aktarılan       731            731  

 Hisse Senedi İhraç Primleri                     

 İştiraklerimizdeki Maddi Duran Varlık                     

 Satış Karı Karşılığında Edinilen                     

 Bedelsiz Hisse Senetleri                     

 Maddi Duran Varlık Satış Karları                     

 Ödenmiş Sermaye Artışı                     

       Nakten                     

       Yeniden Değ. Artışlarından Aktarılan                     

       Özel Fonlardan Aktarılan                     

 2019 Yılı Yeniden Değerleme Artışları (Net)                     

 2019 Yılı Dönem Net Karı                 7.577.314 7.577.314 

 31 Aralık 2019 Kalanı                            52.429.869 

(*) 53.201.368,71 TL, Arsa Ofisi Döner Sermaye İşletmesinin 5273 sayılı Kanun çerçevesinde 2004 yılı Tasfiye Mizanında kesinleşen ve TOKİ'ye devredilen Öz Kaynağını ifade etmektedir.  
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Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Teşkilat Şeması    (Ek 2.1) 
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Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 

Öneri 

Sıra No 

Öneri Metni Bulunduğu      

sayfa 

aralığı 

1 Uygulama projesi ile ihalesi yapılan işlerin sözleşmesinde öngörülen 

süre ve ihale dokümanında öngörüldüğü şartlarda eksiksiz bir şekilde 

tamamlanması için;  

- Diğer idareler tarafından hazırlanan uygulama projelerinin, talep 

eden idarenin ihtiyaçları çerçevesinde kamu ihale mevzuatında öngörülen 

usul ve esaslara uygun olarak hazırlanması için ilgili idarelerle görüşülerek 

kamu ihale mevzuatına uygun olarak hazırlanan uygulama projeleriyle 

ihaleye çıkılması, 

- Kurum tarafından hazırlanan uygulama projelerinden; daha önce 

hazırlanan ve idarede mevcut olan uygulama projelerinin idarenin ihtiyaçları 

ve teknik ve bilimsel gelişmelere uygun olarak gözden geçirilerek revize 

edilmesi, ihale suretiyle yeni temin edilecek uygulama projelerinin ise kamu 

ihale mevzuatı, ihale dokümanı ve işe ilişkin sözleşme ve eki belgelere 

uygun olarak temininin sağlanması, 

- Uygulama projeleri zemin etüd raporları esas alınarak hazırlandığı 

için projelerin uygulanması aşamasında zemininin, zemin etüd raporlarında 

öngörülenden farklı çıkması durumundan zemin etüt raporunu düzenleyen 

firma ve/veya kişilerle gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra proje 

değişikliklerinin yapılması, 

önerilir. 

29-33 

2 Sözleşme ve Eklerinde Birim Fiyatı Bulunmayan İş Kalemlerinin 

Birim Fiyatının Tespitine Yönelik Belirlenen Analiz, Birim Fiyatlar ve 

İmalat Miktarlarındaki Hatalı Uygulamalarla ilgili olarak; 

- 19 ayrı işte mukayeseli hesaplarda yapılan hatalı uygulamaların 

düzeltilmesi, 

33-51 
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- İzmir Yeni Göztepe Stadyumu İnşaatında Y.23.081 poz nolu profil 

demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması imalatının 

yapılması için sözleşme ile belirlenen bedel dışında iş artışı suretiyle 

mukayeseli hesap yapılarak herhangi bir bedel ödenmemesi, 

- Kale Yerleşkesi 2. Etap İnşaatında, demir imalatın kumlanması için 

ihale eki proje, uygulama aşamasında ilgili idare tarafından 

değiştirildiğinden, ihale eki projedeki imalatların yapımından vazgeçilmesi 

nedeniyle azalan kumlama imalatının bedelinin sözleşmesinde belirtilen 

imalat pozundan hesaplanması, daha sonra değiştirilen imalattaki kumlama 

imalatının ise Ticaret Odası veya Sanayi Odası tarafından belirlenecek 

güncel fiyat üzerinden belirlenmesi, 

- Y.23.081-AN poz nolu profil demirlerinden çatı makası yapılması 

ve yerine konulması imalatının yapım şartlarını belirleyen birim fiyat 

tanımında “boya bedeli hariç” olarak herhangi bir ifade yer almadığından, 

çatı makası imalatının boya bedeli imalatın içinde olup boya bedeli 

boyanacak yüzeylerin hazır hale getirilmesini de kapsadığından, Y.23.081-

AN poz nolu birim fiyatla bedeli ödenen imalata Y.25.002/03 poz nolu demir 

yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması imalat bedelinin 

ödenmemesi, 

önerilir.  

3 Ankara İli, Çankaya İlçesi, Atakent Devlet Mh. 16551 ada 1 parsel 

Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı işinde, yüklenici firmanın taksit 

ödemelerinde kendi kaynaklarını kullanması ve bunun sonucunda sözleşme 

gereği ödemesi gereken Yİ-ÜFE güncelleme tutarlarının eksik hesaplanması 

nedeniyle, 144.928.244,52 TL  tutar için, 26.255.524,85 TL tahsil edilmesi 

gerekirken İdarece 10.385.756,96 TL tahsil edilmiş olduğundan, eksik 

hesaplanmış olan 15.869.767,89 TL'nin yüklenici firmadan tahsil edilmesi 

önerilir. 

51-60 

4 Kuzey Ankara kent girişinde yer alan 6 ayrı sözleşmede geçici 

kabullerin yapıldığı ve fiyat farkı ödemesine esas katsayının tespitinde 

geçici kabul itibar tarihinden sonraki bir katsayı esas alınamayacağı için bu 

tarihten sonraki kurum alacaklarının genel hükümlere göre yani kanuni faiz 

esas alınarak tahsil edilmesi önerilir. 

60-71 
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5 TOBAŞ Toplu Konut-Büyükşehir Belediyesi İnşaat Emlak Mimarlık 

ve Proje AŞ’nin iş hacminin daralması ve yıllar itibarıyla faaliyetlerinin 

devamlı surette zararla sonuçlanması, bu durumun Şirket faaliyetlerinin ve 

yapısının bu şartlar altında sürdürülemeyeceğini, ödenmiş sermaye 

artırılması suretiyle finanse edilmesinin, Şirket yöneticileri açısından en 

kolay yol olması sebebiyle tercih edildiği anlaşıldığından, Şirketin geleceği 

ile ilgili diğer hissedar Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma 

yapılması önerilir. 

71-75 

6 Eryaman 8. 9. ve 10. Etaplar ile Bahçeşehir T1 Ticaret Bölgesi gelir 

paylaşımı projelerinde; 

- İdare ile borçlu yüklenici ve müteselsil kefil arasında imzalanan 

Müşterek ve Müteselsil Borçlanma Senedi ve Müşterek Müteselsil Kefalet 

Sözleşmesi gereğince vadesi üzerinden 21 ay sonra takibe geçilen tahsil 

edilemeyen son taksit tutarından kalan 6.813.934 TL ve gecikme zammının 

tahsili için başlatılan çalışmaların sürdürülmesi,  

- Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesinin 2011/1474 tarihli dosyası 

üzerinden görülen davayla ilgili olarak, sanıkların suç işleme kastı 

olmaksızın işlem yaptığı, İdarenin herhangi bir ödeme yapmadığı, 

alacakların alınamadığına dair bir işleme rastlanmadığı bu nedenle kamu 

zararına sebebiyet verilmediği gerekçeleriyle  21.05.2014 tarihli oturumda 

verilen beraat kararına ilişkin olarak, İdarece yapılan temyiz başvurusunda 

ortaya çıkan yeni hususların değerlendirilmesi, 

- Ankara Eryaman 8., 9. ve 10. Etaplar ile İstanbul Bahçeşehir T1 

Ticaret Bölgesi gelir paylaşımı işlerinde karşılıksız kalacağı beklenen İdare 

alacağının tahsili için her türlü çabanın gösterilmesi, 

önerilir. 

75-78 

7 Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 123 ada 1 

parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşinin tasfiyesi sonucunda, 

yüklenici firmaya ödenen 268.694,54 TL Devir Sözleşmesi Damga 

Vergisinin şartname ve şözleşme gereği ihale kapsamında yapılması gereken 

zorunlu bir işlem olmadığından, yükleniciden tahsil edilmesi önerilir. 

78-79 

8 Kuzey Ankara Proje Alanı 24 derslikli Kız Meslek Lisesi ve 

Anaokulu, 32 derslikli Ticaret Meslek Lisesi, 32 derslikli İmam Hatip Lisesi 

79-86 
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ve 300 kişilik pansiyon inşaatları işinin 18.04.2017 tarihinde onaylanan 

mukayeseli hesabında; azalan ve artan imalatlardan dolayı yapılan 

hesaplamalarda azalan imalatlarda 629.117,95 TL ve artan imalatlarda 

469.519,91 TL olmak üzere, toplam 1.098.637,86 TL bedelin işin kesin 

hesabından kesilmesi önerilir. 

9 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet 

Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar uyarınca fiyat farkı 

ödenen işlerde fiyat farkı hesabında kullanılacak formülde yer alan a1, a2, 

b1, b2 ve c sabit katsayılarının, ihale konusu hizmetteki oranları dikkate 

alınarak tespit edilmesi önerilir. 

86-89 

10 Sözleşme eki belgeler arasında yer alan Özel İdari ve Teknik 

Şartnamelerde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine aykırı 

düzenlemeler yapılmaması, devam eden işlerde ise sözleşme eki belgelerin 

Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı hükümlerinin uygulanmaması 

önerilir. 

89-91 

11 İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde öngörülen 

düzenlemeler uyarınca yapımına başlanacak bütün işler için yapı ruhsatı, 

tamamlanan bütün yapılar için ise yapı kullanım belgesi alınması önerilir. 

91-94 

12 Geçici kabulü yapılan işlerin sözleşme ve eki belgelerde öngörülen 

süre içinde kesin hakedişin düzenlenip kesin kabulünün yapılması önerilir. 

94-96 

13 İdare tarafından verilen süre uzatım kararlarında, çalışılamayan 

dönemler içinde imalatların yapılması halinde, bu dönemde hiçbir imalat 

yapılmamış gibi değerlendirilerek süre uzatım kararlarının verilmemesi, 

çalışılamayan dönemde yapılan imalatlara harcanan sürenin çalışılamayan 

dönemden düşülerek süre uzatımı kararlarının verilmesi önerilir. 

97-100 

14 İlk ihale kapsamında imalatı yapılıp ödenen daha sonra ikmal ihalesi 

kapsamında yeniden ödemesi yapılan imalatlar ile ilgili olarak; 

- Ankara Haymana 196 (198) adet konut, ticaret merkezi, ikmal 

inşaatı işinde; ilk ihale kapsamında %100'ü yapılan imalatların ikmal ihalesi 

kapsamında tekrar olarak yeniden yapılması için harcanan 402.260,18 TL 

tutarındaki imalat bedellerinin ilk yüklenici firmanın kesin hesabından 

kesilmesi,  

101-105 
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- Bolu Mengen 2. Etap 291 adet konut, cami ve ticaret merkezi inşaatı 

ikmal inşaatı işinde, ilk ihale kapsamında %100’ü yapılan imalatların ikmal 

ihalesi kapsamında tekrar olarak yeniden yapılması için harcanan 

188.885,66 TL tutarındaki imalat bedellerinin ilk yüklenici firmanın kesin 

hesabından kesilmesi, 

- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlük binası, yabancı diller 

yüksekokulu binası ve olimpik atletizm pisti futbol sahası ikmal inşaatı 

işinde, ilk ihale kapsamında %100’ü yapılan imalatların ikmal ihalesi 

kapsamında tekrar olarak yeniden yapılması için harcanan 610.596,42 TL 

tutarındaki imalat bedellerinin ilk yüklenici firmanın kesin hesabından 

kesilmesi, 

- Samsun Vezirköprü 150 Yataklı Devlet Hastanesi ve 20 ünitelik 

ağız ve diş sağlığı merkezi ikmal inşaatı işinde, ilk ihale kapsamında %100’ü 

yapılan imalatların ikmal ihalesi kapsamında tekrar olarak yeniden 

yapılması için harcanan 42.492,13 TL tutarındaki imalatların bedelinin ilk 

yüklenici firmanın kesin hesabından kesilmesi, 

- Tunceli Hozat Yenibaş, Nazimiye Dereova ve Pülümür Kırmızı 

Köprü Jandarma Karakol Komutanlığı ikmal inşaatı işinde, ilk ihale 

kapsamında %100’ü yapılan imalatların ikmal ihalesi kapsamında tekrar 

olarak yeniden yapılması için harcanan 132.311,32 TL tutarındaki imalat 

bedellerinin ilk yüklenici firmanın kesin hesabından kesilmesi, 

önerilir.  

15 Bitlis İli, Tatvan Devlet Hastanesi İnşaatı işinde, projelerin 

uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların 

neden olduğu zararlar ve giderlerin yükleniciye ait olduğu ve bunun sonucu 

olarak meydana gelen hatalı işin bedelinin de yükleniciye ödenmemesi 

gerektiğinden, bu işler için yükleniciye ödenen bedelin tahsil edilmesi 

önerilir.  

106-109 
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16 İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Milli Arşiv Sitesi için ilave çevre 

düzenlemesi imalatları ve temelaltı susuzlaştırma tedbirleri alınması ve 

uygulamasının yapılması işi kapsamında, İdare tarafından yüklenici firmaya 

yapılan ödemelerden ilk ihale kapsamında sağlıklı olarak yapılmadığı tespit 

edilen imalatların bedelinin işin ilk yüklenici firmasından tahsil edilmesi 

önerilir. 

109-111 

17 İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi arsa satışı karşılığı 

gelir paylaşım projesinde, yüklenicinin İdareye ödemesi gereken İdare 

paylarının ödeme döneminde süre uzatımı verilmeden önceki taksit ödeme 

tarihinden Yİ-ÜFE oranında artırımlı olarak hesaplanacağı ve bu nedenle 

taksit tutarının devamlı surette arttığı göz önüne alındığında, projenin 

yapımına engel olan sorunların bir an önce giderilerek imalatlara 

başlanılması konusunda yüklenici firmanın uyarılması önerilir.   

111-113 

18 Amasya İli, Suluova İlçesi 2. Etap 665 adet konut inşaatı işinde, proje 

kapsamında yapılan 22.667,17 TL tutarındaki imalatların ilgili Belediye 

Başkanlığının talebi üzerine yıkılması nedeniyle, imalatlar için harcanan 

bedelin Suluova Belediye Başkanlığından talep edilmesi önerilir. 

114-115 

19 Mukayeseli hesaplarda birim fiyatların tespitiyle ilgili olarak; 

- İdarenin uygulama daire başkanlıkları arasında ilave işlerden dolayı 

birim fiyatların belirlenmesi konusunda uygulama birliğinin sağlanması,  

- İlave işlerden dolayı birim fiyatların belirlenmesinde, 20.09.2015 

tarihinden sonra ihale edilen işlerin sözleşmeleri eki Özel İdari Teknik 

Şartnamesinde getirilen % 15 kar ilave edilmesi uygulamasının 

sözleşmesinde olan işlere uygulanması,  

- 20.09.2015 tarihinden önce ihale edilen bütün işlerde, 

sözleşmelerinde olmayıp yapımından vazgeçilen veya yapımına karar 

verilen yeni imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde, sözleşmenin eki 

olan YİGŞ’nin 22’nci maddesine göre birim fiyatların belirlenmesi,  

- Kamu kaynağının korunması ve idarenin bütünlüğü ve 

öngörülebilirliğinin sağlanması için sözleşme ve eki YİGŞ hükümleri 

uyarınca yapılan yeni fiyat tespitinde benzer işlerde benzer uygulamaların 

yapılması, sözleşmelerinde özel düzenleme olmayan işlerde diğer işlere 

115-119 
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kıyasen alınan düzenlemeler yerine YİGŞ’nin konu ile ilgili 

düzenlemelerinin uygulanması, 

önerilir. 

20 Adana ili, 33.000 seyirci kapasiteli stadyum inşaatı işinde, artan 

imalat grubunda YFA.İ.06 poz numaralı çelik halatlar ile asma germe çelik 

çatı yapılması ve azalan imalat grubunda YFA.İ.07 poz numaralı çelik 

halatlar ile asma germe çelik çatı yapılması imalatlarının, analiz fiyatlarının 

hatalı olarak alınması nedeniyle 385.378,63 TL fazla hesaplanan tutarın işin 

kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

119-120 

21 Ankara İli, Çankaya İlçesi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Merkez Binası İnşaatında, azalan ve artan imalatlarda hatalı hesaplanan 

metrajlardan dolayı, işin mukayeseli hesabında hatalı olarak hesaplanan 

47.089,25+3.813,14=50.902,38 TL tutarın işin kesin hesabından kesilmesi 

önerilir. 

120-121 

22 Yönetilen hesap varlıkları ve yönetilen hesap kaynakları 

hesaplarında takip edilen tutarların, İdare özkaynak yapısını değiştirmemesi 

gerektiğinden, varlık ve kaynaklar arasındaki tutar farklılıklarının ortadan 

kaldırılması, ayrıca tamamlanmış olan işlere ilişkin ilgili kurum ve 

kuruluşlarla mutabakatı sağlanarak tasfiye edilmesi önerilir. 

122 

23 İdarenin İstanbul’da bulunan Ataköy gayrimenkullerinin bulunduğu 

konum itibariyle çok değerli bir bölgede konumlanması, bölgede bulunan 

diğer Hazine gayrimenkulleriyle bitişik konumda bulunması, ayrıca hem 

İdarenin hem de Hazinenin bölgedeki kiralayan firma DATİ Holding ile 

devam eden sözleşmelerinin bulunması nedeniyle, bölgedeki yatırımlarda 

İdare ile Hazine mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller için ortak hareket 

edilmesi önerilir. 

123-124 

24 İdarede, iştirak edilen şirketler üzerinden personel çalıştırılmasının 

hukuki bir takım sorunlara yol açmaması, İdare personel harcamalarının 

gerçek durumunun ortaya konulabilmesi, bu uygulamanın iştirak şirketlerin 

mali yapısı üzerindeki olumsuz etkisi de dikkate alınarak, iştirak şirketler 

üzerinden personel çalıştırılması uygulamasının yeniden değerlendirilmesi 

ve personel ihtiyacının giderilmesinde mer’i mevzuat çerçevesinde 

çözümler üretilmesi önerilir. 

124-126 
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25 Şanlıurfa Viranşehir İlçesi Eyyüpnebi 86 adet konut, cami inşaatı 

işinin, 20.09.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında azalan 

imalatlar grubunda eksik hesaplanan toplam 30.481,85 TL tutarın işin kesin 

hesabından kesilmesi önerilir. 

126-128 

26 İdare tarafından 03.11.1997 tarihinde yürürlüğe konulan Mali İşler 

ve Muhasebe Yönetmeliği’nin güncel mali işlemleri ve idare uygulamalarını 

kapsamakta yetersiz kaldığı değerlendirildiğinden, İdare bütçe yapısının ve 

hesap planının gözden geçirilmek suretiyle yeniden düzenlenmesi önerilir. 

128-129 

27 İdarenin taraf olduğu davaların karara bağlanması sonrasında 

tahakkuk ettirilen yargı harçlarının zamanında ödenerek yargı harcı faizi ve 

gecikme zammına mahal verilmemesi önerilir. 

130-131 

28 Yozgat İli, Mutafoğlu Mevkii 482 Adet Konut inşaatı işinde, fazla 

hesaplanan 52.460,81 TL taş nakliye bedelinin mukayeseli hesaptan 

düşülmesi önerilir. 

131-132 


