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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kurum/kuruluşun; 

Ünvanı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Merkezi: Ankara 

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

Esas Sermaye: Yok 

Ödenmiş Sermaye: Yok 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

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 Kanunla Toplu Konut Fonu (TKF) kurulmuştur. Fonun 

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

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 Kanunda 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 İdare, 4698 sayılı Kanunla 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 
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Bakanlığına bağlı kalmıştır. 

İdare, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapan Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde, 16.01.2004 tarihli Başbakanlık 

kararıyla Başbakanlığın bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. 

Son olarak 9.7.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile İdare, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. 

15.12.2004 tarihinde yürürlüğe giren Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda 

Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün Kaldırılması Hakkında 5273 sayılı 

Kanun'un 2'nci maddesiyle, Maliye Bakanlığı’nca tasfiye edilmesi öngörülen Arsa Ofisi Döner 

Sermaye İşletmesinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 

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

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

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

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 

uygulanmasıyla ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na 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. 

31.5.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile afet riski altındaki alanlar ile bu 

alanlar dışında bulunan riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve 

standartlarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye 

ve yenilemelerle ilgili olarak İdareye görevler verilmiştir. 

 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. 

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

çıkarmak, 

 b) (Değişik:20.06.2001-4684/7.md.) Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda 

kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığı’nın uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek, 

 c) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu 

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

 d) Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek, 

 e) (Değişik:31.07.2003-4966/4.md.) Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya 

kurulmuş şirketlere ve finans kurumlarına ortak olmak,  

 h) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle 

yaptırılmasını temin etmek,   

 ı) (Ek:31.07.2003-4966/4.md.) (Değişik:08.12.2004-5273/8.md.) Ferdi veya toplu 

konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu 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, 

 j) (Ek:31.07.2003-4966/4.md.) Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri 

aracılığıyla proje geliştirmek, konut, alt yapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya 

yaptırmak, 

 k) (Ek:31.07.2003-4966/4.md.) İdareye kaynak sağlanmasını teminen kâr amaçlı 

projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak, 

  l) (Ek:31.07.2003-4966/4.md.) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek 

görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları alt yapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek 

ve desteklemek, 

      m) (Ek:06.08.2008-5793/9.md.)  Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın 

onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak, 

 n) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

İdarenin gelirlerini, harcamalarını ve denetimini düzenleyen Toplu Konut Kanunu’nun 2 nci 

maddesinde  “Toplu Konut İdaresinin gelirleri;  

- 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 Müsteşarlığı’nın uygun görüşü üzerine yurt dışından sağlanacak kredilerden,  
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- Faiz gelirlerinden,  

- Bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek ve 29.06.2001 tarihli 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 belirtilmiştir. 

Toplu Konut İdaresinin kaynaklarının ise;  

- 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,  

- 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. 

10.05.1969 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1164 sayılı Arsa Üretimi ve 

Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne verilen görev ve yetkiler 

ilgili kurum tasfiye edilmesiyle İdareye devredilmiştir.  

İdarenin gelir ve giderleri; 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 2'nci maddesi ve 6085 

sayılı Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. 

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

Kanunun kapsamı içine alınarak Özel Bütçe Kapsamındaki İdareleri gösteren II sayılı cetvelde 

yer verilmiştir.  Daha sonra 24.12.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik 
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Yapılması Hakkında Kanun’un 12'nci maddesi ile 5018 sayılı Kanun kapsamındaki İdareler 

yeniden düzenlenmiş ve İdare ekli II sayılı cetvelden İdare çıkarılarak, 5018 sayılı Kanun’un 

kapsamı dışına alınmıştır.  

İdare bütçesi; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yüksek Planlama Kurulu’nun 

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

1.8.2018 tarihli 2018/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle bu yetki Cumhurbaşkanına 

verilmiştir. 

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

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabidir. 15.8.2003 tarih ve 25200 

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

Kamu İhale Kanunu’nun Uygulanmayacak Hükümler başlıklı 68/c maddesi ile getirilen “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 ihaleye çıkma yetkisi verilmiştir. 

1.3 Teşkilat 

İdarenin 19.12.2018 tarihi itibariyle yeniden düzenlenen organizasyon yapısına 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.  

Teşkilat şeması Ek:2.1'de gösterilmiştir. 

İdare’nin Hukuk Müşavirliğinde, I.Hukuk müşaviri, 3 hukuk müşaviri ve 19 avukat 

Ankara’da görev yapmaktadır. İdarenin 2015 yılında bazı birimlerinin İstanbul’a nakledilmesi 

sonrasında İstanbul ve çevre illerdeki hukuki konuların takibi amacıyla, İstanbul Hukuk 

Müşavirliği’nde 1 hukuk müşaviri ve 14 avukat görev yapmaktadır. 

İdare’nin muhatap olduğu dava sayısında özellikle satılan konutların geç teslim edilmesi 

nedeniyle açılan tazminat davalarından kaynaklı 2010-2013 yılları arasında büyük bir artış 

olmuş, 2014 yılından itibaren dava sayısındaki artış hız kesmiştir. 
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2010 yılında 5.136 adet olan toplam dava sayısı, 2015 yılı sonunda 48.441, 2016 yılı 

sonunda 50.937, 2017 yılı sonunda 52.891, 2018 yılı sonunda 54.410 adede ulaşmıştır. Son beş 

yıllık dönemde açılan dava sayısında belirgin bir azalma mevcuttur.  

2014 yılında 4.296, 2015 yılında 3.527, 2016 yılında 2.496, 2017 yılında 1.954 ve 2018 

yılında açılan dava sayısı 1.519 adede gerilemiştir. Davaların 40.639 adedi sonuçlanmış, 13.771 

adedi derdesttir. İdare; taraf olduğu davalardan 47.863 adedinde davalı, 6.400 adedinde davacı, 

147 adedinde de müdahil konumundadır. 

1.4 Toplu Bilgiler 

Hızlı nüfus artışı ve kontrolsüz kentleşme sebebiyle oluşan konut ve kentleşme 

sorunlarının çözülmesi amacıyla, 1984 yılında genel idare dışında TOKİ kurulmuştur. Bu 

tarihte yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk  TKF oluşturulmuştur. 

TOKİ, 1990 yılında 412 ve 414 sayılı KHK ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu 

Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki ayrı idare olarak teşkilatlandırılmış, 1993 yılından 

itibaren TKF, Genel Bütçe kapsamına alınmıştır. 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Kanun; 1993 

yılından itibaren genel bütçe gelirleriyle faaliyet göstermeye başlayan TOKİ’ye, özerk ve esnek 

hareket etme imkanı sağlamıştır.  

Konut ve kentleşme sorunlarının çözümüne yönelik önceliklerde zamanla değişiklikler 

olmuş ve TOKİ’nin konut ve kentleşme sürecinin tamamında faaliyette bulunmasına ihtiyaç 

duyulmuştur. Nitekim, 2003 yılında görevde bulunan hükümetin ortaya koyduğu Acil Eylem 

Planı’nda yer verilen konut seferberliği kapsamında konut üretimi ve planlı kentleşme birlikte 

ele alınarak, 06.08.2003 tarih ve 4966 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle, TOKİ’nin 2985 

sayılı Kanun ile tanımlanan görevleri arasına yeni görevler ilave edilmiş; 14.08.2003 tarih ve 

12142 sayılı Başbakanlık kararıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, 16.01.2004 tarih ve 802 

sayılı Başbakanlık kararıyla da doğrudan Başbakanlığın, 9.7.2018 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan 703 sayılı KHK ile de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu haline 

getirilmiştir. 

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.  
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28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ile her hangi bir kamu 

hizmetine tahsis edilmiş arazi ve arsalar hariç olmak üzere, Cumhurbaşkanının onayı ile 

belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazineye ait taşınmazlar ve Hazine adına tescil 

edilecek taşınmazların mülkiyetinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak 

devredilmesi düzenlemesi yapılmıştır. 

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 

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. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göre, ülke genelinde afet riski nedeniyle yaklaşık 6-7 

milyon konutun yeniden inşa edilmesi gerektiği tahmin edilmektedir. 

Önümüzdeki 20 yılda tamamlanması planlanan bu süreçte her yıl ortalama 350 bin adet 

konut yapılması gerekirken, TOKİ’nin 50 bin adet düzeyindeki mevcut yıllık konut üretim 

kapasitesi ile bunun önemli bir bölümünü karşılayacağı öngörülmektedir. Bu hesaba göre 

TOKİ, parsel ve bina bazındaki dönüşüm projeleri ile gerçekleştirilmesi hedeflenen 6-7 milyon 

konutun yaklaşık 1 milyonunu kendisi üretecektir. Dolayısıyla TOKİ’nin yeni 

konut politikasının ilerleyen yıllarda Türkiye’deki kentleşme politikasının temel belirleyicisi 

olacağı öngörülmektedir. 

 

  Kurumun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler, Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 1:Toplu Bilgiler Tablosu 

 

 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

TOKİ’nin kuruluş kanunu ve yapılan yeni yasal düzenlemeler ile kentsel dönüşüm 

projelerine ilişkin etkin uygulama yetkisinin sağlanması yönünde hukuki zemin 

oluşturulmuştur. 

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 

Toplu Bilgiler Ölçü 2016 2017 

  

Son iki 

yıl farkı 

Artış 

veya 

Azalış 

(%) 

2018 

  

Toplu Konut İdaresi Gelirleri Milyon TL 6.360 9.516 11.752 2.236 23 

   -Faaliyet Gelirleri (net) " 5.371 7.736 10.453 2.717 35 

   -Diğer olağan ve olağandışı gelirler " 989 1.780 1.299 (481) (27) 

Öz kaynaklar " 33.789 37.762 44.852 7.090 19 

Yabancı kaynaklar " 24.769 37.570 40.452 2.882 8 

Toplam Aktifler " 58.557 75.333 85.304 9.971 13 

Toplu Konut İdaresi Gelirlerinin kullanım yerleri:             

   1-) Konut kredileri             

        -Kredi tahsisi yapılan konut sayısı Adet 1.396 2.152 1.830 (322) (15) 

   2-) İdare arsa üretimi, konut ve diğer inşaa faaliyetleri             

        -Konut ve sosyal donatı uygulamaları Adet 52.066 39.263 14.400 (24.863) (63) 

        -Kentsel dönüşüm ve gecekondu dönüşüm uyg. " 14.465 17.743 3.977 (13.766) (78) 

        -Afet konut uygulamaları " 0 0 0 0   

        -Hasılat paylaşım konut uygulamaları " 2.668 0 1.680 1.680   

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL  -  -  -  -  - 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % -  -  -  -  - 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Milyon TL 18 18 18 0 0 

Bağlı ortaklıklar temettü geliri "  -  -  -  -  - 

İştiraklere ödenen sermaye " 1.945 1.949 1.936 (13) (1) 

İştirakler temettü geliri " 227 0 329 329   

Tüm alım tutarı Milyon TL 167 211 209 (2) (1) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) " - -  -  -  - 

Net satış tutarı " 5.371 7.590 10.453 2.863 38 

      -Arsa satış tutarı " 2.746 2.643 1.740 (903) (34) 

Konut ve ticari ünite satış adedi Adet 19.976 49.901 51.779 1.878 4 

Stoklar Milyon TL 10.446 12.236 15.642 3.406 28 

Memur Kişi 35 34 36 2 6 

Sözleşmeli Kişi 629 616 601 (15) (2) 

İşçi Kişi  -  -  -  -  - 

Personele yapılan harcamalar Milyon TL 66.918 71.872 77.788 5.916 8 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 6,8 8,1 13,0 5 60 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 9,7 10,5 15,8 5 50 

Faaliyet geliri veya gideri Milyon TL 2.322 3.084 5.842 2.758 89 

Olağan gelir veya gider " 3.174 3.239 7.069 3.830 118 

Dönem net geliri veya gideri " 3.277 3.973 7.088 3.115 78 
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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. 

Bu sayede sosyal nitelikli konut projeleri için gerekli kaynakları yaratmaya çalışırken, 

aynı zamanda inşaat sektörünün ihtiyacı olan altyapılı arsa üretimine de katkı sağlamaktadır.  

İdare, 2018 yılında ihale bedeli toplamı 7,3 milyar TL olan 124 adet ihale 

gerçekleştirmiştir. Ayrıca, dönem içinde  20.057 adet konut üretimi başlamış ve 51.779 adet 

konut satışı gerçekleştirmiştir. 

İdare tarafından 2017 ve 2018 yıllarında  gerçekleştirilen yapım ihalelerinin ayrıntısı, 

önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.  
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2017 - 2018 Yıllarına Ait Yapım İhaleleri Bilgileri 

2017 Yılında  Gerçekleştirilen Yapım 

İhale Sayısı 
208 

2018 Yılında  Gerçekleştirilen Yapım 

İhale Sayısı 
124 

2017 Yılında  Gerçekleştirilen Yapım 

İhale Bedeli (TL) 
11.764.452.006  

2018 Yılında  Gerçekleştirilen Yapım 

İhale Bedeli (TL) 
7.279.576.089  

  Sayı Yüzde   Sayı Yüzde 

Açık İhale Usulü (4734/19) 148 71,15% Açık İhale Usulü (4734/19) 91 73,39% 

Belli İstekliler Arasında (4734/20) 4 1,92%       

Pazarlık Usulü İle (4734/21)  

(AFAD ve Diğer Protokol İhaleleri) 
41 19,71% 

Pazarlık Usulü İle (4734/21)  

(Milli Savunma Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bak. İçişleri Bakanlığı ve Diğer Protokol 

İhaleleri) 

23 18,55% 

İstisna Kapsamında (4734/3) 

(Emniyet Genel Müdürlüğü, Karakol 

İhaleleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

İhaleleri) 

15 7,21% 

İstisna Kapsamında (4734/3) 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emniyet 

Genel Müdürlüğü, MİT) 

10 8,06% 

            

Protokol Kapsamındaki İhaleler 86 41,35% Protokol Kapsamındaki İhaleler 56 45,16% 

Toplu Konut Kapsamındaki İhaleler 122 58,65% Toplu Konut Kapsamındaki İhaleler 68 54,84% 

NOT: 2018 yılında Pazarlık Usulü ile ve İstisna Kapsamında ihalesi gerçekleştirilen işlerin içeriği aşağıda yer 

almaktadır; 

-Milli Savunma Bakanlığı (Sınır Duvarları - Karakol Binaları) 

-İçişleri Bakanlığı (Sınır Duvarları - Karakol Binaları)  

-Kültür ve Turizm Bakanlığı 

-MİT 

-Emniyet Genel Müdürlüğü (Polis Güvenlik Binaları) 

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un Ek-1 

Maddesi Uyarınca Riskli Alanlarda ve 5233 Sayılı Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 

Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Uyarınca Rezerv Alanlarda Yapılan Konut Ve Sosyal Donatılar) 

      

      

İdare tarafından 2017 yılında 208 adet, 2018 yılında ise 124 adet yapım ihalesi 

gerçekleştirilmiştir. 

Tabloda da görüldüğü gibi 2017 yılında yapılan ihalelerin % 71,15’i Açık ihale  usulü 

ile yapılırken, 2018 yılında bu oran  %73,39 olarak gerçekleşmiştir. 
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2018 yılında  istisna kapsamında yapılan ihalelerin sayısının artmasının nedeni; MSB 

sınır protokolleri ihaleleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü karakol ihaleleri ile Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı riskli alanlarda yapılan ihalelerdeki  artışlardır. 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

4684 sayılı Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması Dair Kanun’un 7'nci 

maddesiyle 01.01.2002 tarihinden itibaren Toplu Konut Fonunun tasfiye edilmesiyle birlikte, 

daha önce Fon Bütçesi ve Genel İdare Bütçesi olarak ayrı takip edilen bütçeler birleştirilmiştir.  

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

Kanunun kapsamı içine alınarak Özel Bütçe Kapsamındaki İdareleri gösteren II sayılı cetvelde 

yer verilmiştir.  Daha sonra 24.12.2005 tarihli 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 ekli II sayılı cetvelden İdare çıkarılarak, 5018 sayılı Kanun’un kapsamı 

dışına alınmıştır.  

İdare bütçesi; 641 sayılı "Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin" Yüksek Planlama Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 22 /ç bendi hükmü 

gereğince Cumhurbaşkanınca onaylanmaktadır.  

Dönem sonu itibarıyla bütçe kalemleri bazında gerçekleşmeler incelendiğinde; 

İdare’nin toplam gelirinin önceki döneme göre %2,4 oranında azaldığı, gelirler içinde 

en önemli gelir kalemlerinin; 2,4 milyar TL ile arsa ve arazi satışları, 6,1 milyar TL ile kurum 

ve kuruluşlar adına proje üretiminden sağlanan tahsilatlar,  3,6 milyar TL ile konut projeleri 

satışları,  1,4 milyar TL ile indirim kampanyasından sağlanan gelir, 338 milyon TL ile hasılat 

paylaşım projelerinden sağlanan gelir ve 316 milyon TL ile de yüklenilen KDV’den iade 

gelirlerinden oluştuğu görülmektedir.  

İdare’nin 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. İdarenin yurtdışı çıkış harcı geliri; 

2017 yılında 102,8 milyon TL, 2018 yılında 105,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

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

öngörülen ve 316,1 milyon TL olarak gerçekleşen tutar, İdarece üretilen ve dönem içerisinde 
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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 oranındaki hesaplanan KDV nedeniyle idare üzerinde kalan 

ve başkaca indirim konusu yapılamayan tutarı göstermektedir. 

İdare harcamalarının finansman kaynakları arasında yer alan arsa ve arazi satışlarından 

sağlanan gelir; 2014 yılında 2,7 milyar TL, 2015 yılında 393,9 milyon TL, 2016 yılında 1,3 

milyar TL, 2017 yılında 5,5 milyar TL, 2018 yılında 2,4 milyar TL gerçekleşerek, gelirler 

içerisindeki önemini korumaktadır.  

Dönem içerisinde idarenin toplam giderleri önceki döneme göre %3,9 oranında 

artmıştır. Giderler içerisinde en büyük pay, 14,8 milyar TL olarak gerçekleşerek toplam 

giderlerin %94 oranına ulaşan inşaat üretim giderleridir. Ayrıca, dönem içerisinde arsa alımı ve 

kamulaştırma çalışmaları kapsamında kullanılan kaynak 341 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 2:Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler 

Ölçü 2017 2018 

  Gerçekleşen 

Bütçeye Göre 

Sapma (İlk 

Durum) (%) 

Bütçe 
Gerçekleşen 

Bütçeye Göre 

Sapma (İlk 

Durum) (%) 
  İlk Durum  Son Durum 

A-Personel sayısı               

1- Genel müdürlük Kişi 650 (17,3) 791 791 637 (19,5) 

B-Personel giderleri               

1-Genel müdürlük Bin TL 71.872 (8,1) 81.359 81.359 77.788 (4,4) 

C-Tüm alım tutarı               

1- Genel müdürlük Milyon TL 211 15  221 221 209 (5,4) 

G-Net Satış Tutarı               

1-Genel müdürlük Milyon TL 7.590 9,0 14.457 14.457 10.453 (27,7) 

I)-Yatırımlar (Nakdi 

harcama) 
              

1-Genel müdürlük Milyon TL             

J-Dönem Karı veya Zararı               

1-Genel müdürlük Milyon TL 3.973       7.088   
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1.5.2 İnsan Kaynakları 

Kurumun personel istihdamına ilişkin hükümler, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 

Ek 3’üncü maddesinde yer almakta olup, 2.7.2018 tarihli 703 sayılı KHK ile yeniden 

düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede; 

-Toplu Konut İdaresi personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine 

tabi olduğu, 

-Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 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 Devlet Memurları Kanununun 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, 

-Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların adedi, ücretlerinin taban ve tavanı ile 

diğer mali haklarının, Cumhurbaşkanınca çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit 

edileceği, 

-Bu 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 Kararnamesiyle 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 
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bakanın bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebileceği belirtilmiştir. 

İdare Başkanı, teşkilatın en üst düzeyde yürütme organı görevini ifa etmektedir. 

Başkana yürütme yetkisini kullanmada yardımcı olmak amacıyla, 5 başkan yardımcısı görev 

yapmaktadır. 

İdarede görev yapan personel sayısı, önceki yılla karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki 

çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 3: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2017 2018 2017 2018 

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             

1- Genel müdürlük 34 50 36 2.107 2.544 2.256 

2-Bağlı ortaklıklar /Şirketler             

III-Sözleşmeliler             

A-399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar             

B-657 sayılı Kanun'a göre çalışanlar             

1. Genel müdürlük 574 641 563 65.008 73.832 70.756 

2. Bağlı ortaklıklar/şirketler             

C-Diğer sözleşmeliler             

1. Genel müdürlük 42 100 38 4.757 4.983 4.776 

2. Bağlı ortaklıklar/şirketler             

IV-İşçiler             

Genel müdürlük toplamı 650 791 637 71.872 81.359 77.788 

Bağlı ortaklıklar /Şirketler toplamı             

Konsolide Toplam 650 791 637 71.872 81.359 77.788 

Yüklenici İşçiler 278   277 16.785 18.917 20.816 

Diğer Giderler   2.417   2.240 

 

1.5.3 Tedarik 

İdare’nin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu kapsamındadır. İdare, kurumsal ihtiyaçlarını 

karşılamak için; temizlik, güvenlik, personel taşıma, araç kiralama, yemek, enerji, ısınma, su, 

kırtasiye, bilgi işlem gibi mal ve hizmet alımları ile görev tanımında yer alan faaliyetlerini 
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sürdürmek için ihtiyacı olan proje, zemin etüd, ekspertiz, halkla ilişkiler, inşaat müşavirlik ve 

hizmetlerini hizmet satın alma yöntemiyle yerine getirmektedir.  

1.5.3.1 Mal Alımları 

2018 yılı içerisinde İdarenin ihtiyaçları kapsamında enerji, su, ısınma, kırtasiye, bilgi 

işlem malzemeleri ve diğer malzemeler için 4,9 milyon TL tutarında alım yapılmış olup, önceki 

dönem ile karşılaştırılması aşağıda gösterilmiştir.  

 

Tablo 4: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen 

Program  Gerçekleşen 
Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

(%) 
Miktar 

Tutar     

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek  

Miktar 

Tutar 

(Bin TL) 
 (Bin 

TL) 

    

1-İlk madde ve yardımcı maddeler               

-Yurtiçi               

-Yurtdışı               

2-İşletme Malzemesi, Yedekler ve 

Diğer Malzemeler 
              

-Yurtiçi               

       -Genel müdürlük   4.190   9.596   4.951   

-Yurtdışı               

3-Ticari Mallar               

-Yurtiçi               

-Yurtdışı               

Yurtiçi alımlar toplamı   4.190   9.596   4.951   

Yurtdışı alımlar toplamı               

Genel toplam   4.190   9.596   4.951   

Verilen sipariş avansları               

 

İdare’nin enerji, ısınma, su, kırtasiye ve bilgi işlem malzemeleri alımlarının büyük 

kısmı, doğrudan temin yöntemiyle yerine getirilmiştir (4734/22).  

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

Stokları Tablosu düzenlenmemiştir. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

İdare tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen hizmet alımlarının ayrıntısı, önceki yılla 
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karşılaştırmalı olarak, aşağıda Hizmet Alımları Tablosunda gösterilmiştir.  

Tablo 5: Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma Miktar 
Tutar      

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek  

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar     

(Bin TL) 

1-Temizlik   4.257   4.702   5.208 11 

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

2-Koruma ve Güvenlik   5.929   7.394   7.429 0,5 

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

3-Taşıt ve Araç Kiralama   2.397   3.025   3.163 5  

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

4-Yemek   951   2.014   1.346 (33) 

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

5-İnşaat müşavirlik    127.199   61.173   129.283 111  

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

6-Plan, proje ve etüd 

ödemeleri 
  49.887   94.853   41.464 (56) 

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

6-Diğer   16.270   37.773   16.015 (58) 

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

Genel Toplam   206.890   210.934   203.908   

 

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. 

Bu kapsamda düzenlenen müşavirlik ihaleleri idare bütçesinde “cari mal ve hizmet alımı 

giderleri”  bütçe kaleminden farklı olarak “ inşaat üretim giderleri” kaleminde 
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bütçelenmektedir. Diğer bir ifadeyle idare, müşavirlik (danışmanlık) hizmetlerini, inşaat yapım 

giderlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmekte ve inşaat yapımı giderleri ile birlikte 

bütçelemektedir. 

İdare’nin 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. 

1.5.4 Giderler 

Tablo 6: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2017 2018 

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 4.190 9.596 4.951 (4.645) (48,4) 

1-lşçi ücret ve giderleri           

2-Memur ve sözleşmeli personel ücret 

ve giderleri 
71.872 81.359 77.788 (3.571) (4,4) 

3-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 25.457 45.391 34.855 (10.536) (23,2) 

4-Çeşitli giderler 7.066 12.500 4.990 (7.510) (60,1) 

5-Vergi resim ve harçlar 28.857 54.000 18.445 (35.555) (65,8) 

6-Amortismanlar ve tükenme payları           

7-Finansman giderleri 6 0 74 74    

Toplam 133.258 193.250 136.152 (57.098) (29,5) 

 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

İdare’nin 2003 yılında başlattığı konut yapım hamlesi çerçevesinde 500 bin konutluk 

hedefe ulaşılması sonrasında, 2023 yılı hedef alınarak 500 bin konutluk yeni bir projeksiyon 

yapılmıştır. Bu yaklaşım çerçevesinde hedeflenen amaçlara ulaşabilmesini teminen getirilen 

yasal düzenlemelerle TOKİ’ye önemli yetkiler verilmiştir. 

Bu yasal yetkiler çerçevesinde, özel sektörle ortaklıklar kurarak projelendiren ve 

satışından gelir elde eden İdare, Türkiye konut piyasasını etkilemektedir. Kurum 2003 yılından 

itibaren alınan geniş arazi portföyü ve getirilen yasal düzenlemelerle konut piyasasının 
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dinamiklerini yönlendirme, kentlerin gelişim yönlerini ve yoğunluklarını belirlemede önemli 

bir etkiye sahiptir.  

Verilen bu yetki ve görevler çerçevesinde, İdare 2003 yılı başından 2018 yılı sonuna 

kadar (iştirak ettiği şirketler dahil) uygulama aşamasına geçmiş 830.504 adet konut sayısına 

ulaşmış olup, 726.658 adet konutun yapımı tamamlanmış, 697.855 adedi teslim edilmiştir.  

İdarenin 2003-2018 yılları arasında ve son üç yılda (2016, 2017 ve 2018) ürettiği konut 

gruplarına göre sayıları ve % oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Konut Grubu 

2003-2018 yılları 2016 Yılı 2017 Yılı 2018 Yılı 

Konut 

Sayısı 
% 

Konut 

Sayısı 
 % 

Konut 

Sayısı 
 % 

Konut 

Sayısı 
 % 

Dar ve Orta Gelir Grubu 378.286 45,55 48.182 65,22 34.194 59,98 13.904 69,32 

Alt-Yoksul Gelir Grubu 151.190 18,20 1.974 2,67 1.424 2,50 456 2,27 

Gecekondu Dönüşüm 142.731 17,19 17.602 23,83 17.743 31,12 3.977 19,83 

Afet Konutu Uygulaması 37.734 4,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tarım Köy Uygulaması 8.764 1,06 89 0,12 2.977 5,22 40 0,20 

Kaynak Geliştirme 111.799 13,46 6.027 8,16 668 1,17 1.680 8,38 

Toplam 830.504 100,00 73.874 100,00 57.006 100,00 20.057 100,00 

 

İdare’nin 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 kapsamında yapımı sürdürülen projeler aşağıda gösterilmiştir. 
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1.5.6 Pazarlama 

1.5.6.1 Satışlar 

TOKİ, 2018 yılı faaliyet döneminde toplam 51.779 adet konut ve işyeri satışı 

gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, 2018 yılsonu itibarıyla inşası tamamlanmış 54.016 konut 

ve işyeri, stoklarda bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

  

S.N Sosyal  Donatılar (2003-2018) TOKİ Protokol Toplam 

1 Okul  578 505 1.083 Adet  (23.876 adet derslik) 

2 Üniversite - 19 19 

3 Spor Salonu 529 464 993 

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

5 Hastane - 266 266 

6 Sağlık Ocağı 92 4 96 

7 Ticari İşyeri 973 - 973 

8 Kütüphane 42 - 42 

9 Cami 708 2 710 

10 Kamu Hizmet Binası 2 204 206 

11 Stadyum   19 19 

12 Millet Bahçesi 13 - 

13  Adet (İstanbul Kayabaşı ve pendik, Diyarbakır Sur, Batman, 

Elazığ, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Samsun, Ankara AKM ve 

İmrahor 1. Etap, Mersin ve Sivas Millet bahçeleri) 

13 Sanayi Siteleri (İşyeri)  4.842 
7 ilde 4.842 Adet (Aksaray, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Kayseri, 

Trabzon ve Uşak)  

14 

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 

14.699 
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Tablo 7: Satışlar Tablosu 

Satışlar Ölçü 

2017 2018 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 

Miktar 
Tutar      

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar      

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar     

(Bin TL) 

1-Esas ürün:               

a)Yurt içi 

              
b)Yurt dışına 

İhraç kaydıyla 

Direk  

2-Yan ve ara ürün:               

a)Yurt içi 

              
b)Yurt dışına 

İhraç kaydıyla 

Direk  

3-Ticari mal:               

a)Yurt içi:    7.736.343  14.457.783  10.846.588 

b)Yurt dışına:            

İhraç kaydıyla            

Direk             

Yurt içi satış toplamı     7.736.343   14.457.783   10.846.588 

Yurt dışı satış toplamı               

Genel toplam     7.736.343   14.457.783   10.846.588 

Arızi satışlar               
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Tablo 8: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

Stoklar 

2017      yılında

n devreden stok 

2018 yılında  
2019 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)     …. 
       

……. 

3-Ticari mallar        

a)     Arsa ve arazi 10.569.834 4.240.165 3.069.283 11.740.716 

b)     Konut ve sosyal donatı 
1.666.479 5.609.484 3.384.513 3.891.450 

……… 

  Genel Toplam 12.236.313 9.849.649 6.453.796 15.632.166 

 

31.12.2018 tarihi itibarıyla İdare’nin elinde bulunan konut ve işyeri stokları ise 54.016 

adettir. Bu stokların yaklaşık 16.000 adedi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan protokol 

kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılmış olan ve teslim aşamasındaki 

konutları, 4.117 adedi Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı 

tamamlanmış ve satışa sunulan konutları, 3.980 adedi Ankara İli, Sincan İlçesi Saraycık 

Bölgesinde yapımı tamamlanmış ve teslim aşamasında olan konutları, diğer konut ve işyerleri 

ise, Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde bulunan ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm projelerin hak 

sahiplerine teslim aşamasında olan konut ve işyerlerini göstermektedir. 
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1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Tablo 9: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 

Net                 

satışlar 

Satışların 

maliyeti 

Faaliyet 

giderleri 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet 

kârı/  zararı 

Net 

satışlara 

göre 

kar/zarar 

Satış 

maliyetine 

göre kâr/ 

zarar 

(Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) % % 

1-Esas ürün:               

   a)Yurt içi            

   b)Yurt dışına               

2-Yan ve ara ürün:            

   a)Yurt içi            

   b)Yurt dışına            

3-Ticari mal:               

   a)Yurt içi 10.453.165 4.471.970 138.748 4.610.718 5.842.447 55,9 126,7 

   b)Yurt dışına               

Yurt içi satış toplamı 10.453.165 4.471.970 138.748 4.610.718 5.842.447 56 127 

Yurt dışı satış toplamı               

Genel toplam 10.453.165 4.471.970 138.748 4.610.718 5.842.447 56 127 

Satış programı               

Geçen dönem satış sonuçları 7.589.915 4.368.872 137.380 4.506.252 3.083.663 40,6 68,4 

Programa göre fark               

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 23 
 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

Tablo 10: Bağlı Ortaklık ve İştirakler Tablosu 

 

Bağlı ortaklık ve 

iştirakler 

Bağlı 

ortaklığın/   

iştirakin 

esas 

sermayesi 

Bağlı 

ortaklığın/   

iştirakin 

ödenen 

sermayesi 

Ana kuruluş tarafından 

2018 yılı sonunda 

 

Toplam kamu payı Bağlı ortaklığın / iştirakin 

Taahhüt Ödenen Ödeme Taahhüt Ödenen Ödeme Gerçekleşen Ana kuruluşa Temettünün 

edilen sermaye oranı edilen sermaye oranı dönem isabet eden ödenmiş 

sermaye     sermaye     Kârı veya zararı temettü Sermayeye 

            Bin TL Bin TL Oranı % 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL % 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

I - Bağlı ortaklıkların / 

şirketlerin 
34.330 34.330 18.225 18.225 100,0 32.449 32.449 100,0 822 283  -  -  -  - 

1 -Vakıf İnşaat 

Restorasyon ve Ticaret AŞ 

 -Nominal değer ile alış 

bedeli farkı 
    341 341                     

Toplam I 34.330 34.330 18.566 18.566 100,0 32.449 32.449 100,0 822 283  -  -  -  - 
II - İştirakler                             

1 -Emlak Konut GYO AŞ 3.800.000 3.800.000 1.874.831 1.874.831 100,0 1.874.831 1.874.831 100,0 1.756.094 1.175.686 329.070   17,5   

2-GEDAŞ Gayrimenkul 

Değerleme AŞ 
2.250 2.250 1.103 1.103 100,0 1.103 1.103 100,0 (214) 341   -  -  -  - 

3-Vakıf GYO AŞ 225.000 225.000 32.906 32.906 100,0 32.906 32.906 100,0 8.615 21.644 658   2,1   
4-TOBAŞ Toplu Konut-

Büyükşehir Belediyesi İnşaat 

Emlak Mim. Ve Proje AŞ 

21.000 18.879 10.490 8.490 80,9 20.986 18.879 90,0 (2.235) (4.342)  -  -  -  - 

5-Boğaziçi Konut Hizmet 

Yönetim İşl. Ve Ticaret AŞ 
2.800 2.800 28 28 100,0 2.716 2.716 100,0 143 1.644  -  -  -  - 

Toplam II 4.051.050 4.048.929 1.919.358 1.917.358 99,9 1.932.542 1.930.435 99,9 1.762.403 1.194.973 329.728 0     
III - Diğer 

                            1 .... 

2 .... 

Toplam III                             

Genel toplam (I+II+III) 4.085.380 4.083.259 1.937.924 1.935.924 99,9 1.964.991 1.962.991 99,9 1.763.225 1.195.256 329.728 0     
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1.5.8 Yatırımlar 

KİT Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi kapsamı dışında bulunan TOKİ’nin yatırımları, İdare Bütçesi ile belirlenmektedir.  

TOKİ’nin 2018 yılı işletme bütçesinde herhangi bir yatırım ödeneği ayrılmamıştır. 

1.6 Bilanço 

TOKİ’nin 31.12.2018 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait 

gelir tablosu ve diğer mali tabloları, yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenmiş muhasebe 

ilke ve esaslarına göre hazırlanıp, 28.03.2019 tarih ve 38093 sayılı Başkanlık Olur’u ile 

kesinleşmiştir.  

TOKİ’nin 31.12.2018 tarihli finansal tabloları, döneme ilişkin tüm gelir, gider ve 

harcamalarına ait hesap ve işlemlerini kapsamaktadır. 

TOKİ, muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini Maliye Bakanlığınca Resmi 

Gazete’de yayımlanan (RG:26.12.1992, mükerrer 21447) I Sıra No.lu “Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği” ve ekinde yer alan “Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı” ile 

bu konuda yayımlanan diğer tebliğlerdeki düzenleme hükümlerini esas alarak 11.02.2002 tarih 

ve 83 sayılı Başkanlık Oluru ile 01.01.2002 tarihinde uygulamaya konulmuş bulunan “Toplu 

Konut İdaresi Muhasebe Hesap Planı”na uygun şekilde Türk Lirası cinsinden tutmakta ve yasal 

finansal tablolarını tarihi maliyet esasına göre hazırlamaktadır. 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri, bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2018 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 
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1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Tablo 11: Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 
2017 2018 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Dönen varlıklar:           

A-Hazır değerler 1.128.611 1,5 437.231 0,5 (691.380) 

B-Menkul kıymetler           

C-Ticari alacaklar 10.110.674 13,4 12.508.895 14,7 2.398.221 

D- Diğer alacaklar 505   611   106 

E-Stoklar 12.236.314 16,2 15.642.742 18,3 3.406.428 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 17.904.154 23,8 18.756.410 22,0 852.256 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 1   1     

H-Diğer dönen varlıklar 4.238.950 5,6 5.013.538 5,9 774.588 

Toplam (I) 45.619.209 60,6 52.359.428 61,4 6.740.219 

II-Duran varlıklar:           

   A-Yönetilen hesap varlıkları 161.854 0,2 129.363 0,2   (32.491) 

B-Uzun vadeli alacaklar 27.516.437 36,5 30.809.858 36,1 3.293.421 

C- Diğer alacaklar 33   33   0 

D-Mali duran varlıklar 1.967.918 2,6 1.935.925 2,3    31.993) 

E- Maddi duran varlıklar 67.259 0,1 65.440 0,1     (1.819) 

F-Maddi olmayan duran varlıklar     4.183 0,0 4.183 

G-Özel tükenmeye tabi varlıklar           

H-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 226 0,0 226 0,0 0 

I-Diğer duran varlıklar           

Toplam (II) 29.713.727 39,4 32.945.028 38,6 3.231.301 

Genel toplam (I + II) 75.332.936 100,0 85.304.456 100,0 9.971.520 

Nazım hesaplar 4.339.414   4.211.501     

 

İdare’nin 2018 yılı bilançosunda, aktif toplamının %61,4‘ü dönen varlıklardan %38,6’sı 

duran varlıklardan oluşmaktadır. Dönen varlıklar toplamı önceki döneme göre %14,7 oranında 

artarak 52,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Dönen varlıkların dağılımında 12,5 milyar TL kısa 

vadeli alacaklar, 18,7 milyar TL inşaat yatırım maliyetleri, 15,6 milyar TL büyük kısmı arsa ve 

arazilerden oluşan stoklar önemli kalemleri oluşturmaktadır.  

2018 yılı sonunda 32,9 milyar TL olarak gerçekleşen duran varlıkların yaklaşık %93’lük 

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

oluşturmaktadır.  
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1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Tablo 12: Pasif Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 
2017 2018 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           

A-Mali borçlar           

B-Yönetilen hesap kaynakları 161.752 0,2 129.461 0,2 (32.291) 

C-Faaliyetten doğan borçlar 9.424.887 12,5 10.449.993 12,3 1.025.106 

D-Diğer borçlar 4.184 0,0 51.403 0,1 47.219  

E-Alınan avanslar 8.529.449 11,3 8.771.434 10,3 241.985 

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 120.582 0,2 95.042 0,1 (25.540) 

G-Borç ve gider karşılıkları           

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 851.628 1,1 481.216 0,6 (370.412) 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (I) 19.092.482 25,3 19.978.549 23,4 886.067 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar:           

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

B-Faaliyetten doğan borçlar 15.224.921 20,2 17.757.777 20,8 2.532.856 

C-Diğer borçlar           

D-Alınan avanslar           

E-Borç ve gider karşılıkları           

F-Taahhüt karşılığı gelr tahakkukları 3.227.522 4,3 2.690.544 3,2 (536.978) 

G-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları           

H-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar           

 Toplam (II) 18.478.206 24,5 20.474.084 24,0 1.995.878 

Toplam (I+II) 37.570.688 49,9 40.452.633 47,4 2.881.945 

III-  Öz kaynaklar:           

A-Ödenmiş sermaye           

B-Yedekler 1.622.287 2,2 1.623.384 1,9 1.097 

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

D-Geçmiş yıllar gelirleri 32.139.697 42,7 36.112.650 42,3 3.972.953 

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

F-Dönem net geliri (Gideri) 3.972.953 5,3 7.088.478 8,3 3.115.525 

               Toplam (III) 37.762.248 50,1 44.851.823 52,6 7.089.575 

Genel toplam (I+II+III) 75.332.936 100,0 85.304.456 100,0 9.971.520 

              Nazım hesaplar 4.339.414   4.211.501     

 

İdare’nin 2018 yılı bilançosunda, pasif toplamının %23,4‘ü kısa vadeli yabancı 

kaynaklardan,  %24’ü uzun vadeli yabancı kaynaklardan, %52,6’sı öz kaynaklardan 

oluşmaktadır. Yabancı kaynakların büyük bölümünü İdare tarafından yapımı devam etmekte 

iken satılan taşınmazlar ile inşası sona ermekle birlikte satışı gerçekleştirilen ancak henüz 
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faturası düzenlenmeyen taşınmaz satışlarına ait tahsilat tutarları ile vadeli satışlardaki dönemsel 

artışlardan kaynaklanan tutarlar oluşturmaktadır.  

1.7 Gelir Tablosu 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2018 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

Tablo 13: Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 
2016 2018 Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Faaliyet gelirleri 7.736.343 10.846.589 3.110.246 

B-Faaliyet gelirlerinden indirimler (-) 146.428  393.424  246.996  

C-Brüt esas faaliyet geliri (gideri) 7.589.915 10.453.165 2.863.250 

D-Yatırım ve plasman giderleri(-) 4.368.872 4.471.970 103.098 

Esas faaliyet geliri veya (gideri) 3.221.043 5.981.195 2.760.152 

E-Faaliyet giderleri (-) 137.380  138.748  1.368  

Ana faaliyet geliri 3.083.663 5.842.447 2.758.784 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelirler 944.606 1.279.124 334.518 

G-Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-) 789.454  52.718  (736.736) 

H-Finansman giderleri (-) 6  74  68 

Olağan faaliyet geliri 3.238.809 7.068.779 3.829.970 

I-Olağan dışı gelirler 835.783 19.876 (815.907) 

J-Olağandışı giderler (-) 101.639  177  (101.462) 

Dönem net geliri (gideri) 3.972.953 7.088.478 3.115.525 
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1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 14: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 
2017 2018 Artış-azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   49,8 47,4 (2,4) 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 100,5 110,8 10,3 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 238,9 262,0 23,1 

4. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli 

yabancı kaynaklar 
174,8 183,8 9,0 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 10,5 15,8 5,3 

6. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar 8,1 13,0 4,9 

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar       

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 0,1 0,1 0,0 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 0,22 0,26 0,04 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 0,16 0,2 0,04 

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme 

sermayesi 
0,28 0,32 0,04 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,20 0,23 0,03 

 

İdare 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 2003 yılından itibaren konut yapımına hız vermesi ve 2008 yılından itibaren 

de kentsel dönüşüm projeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet binası, karakol, hastane, 

okul vb. yapıların inşaası 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.  

2011-2017 yılları arasında özellikle İdare iştiraki Emlak Konut GYO AŞ’ye yapılan arsa 

satışlarından sağlanan nakit girişi nedeniyle kaynak ihtiyacı karşılanmış ve finansman sıkıntısı 

yaşanmamıştır.  
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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.  

İdare’nin 2018 yılı sonuçlarını gösteren mali tablolarında, dönen varlıklar toplamı 

önceki döneme göre %14,7 oranında artarak 52,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Dönen varlıkların 

dağılımında 12,5 milyar TL kısa vadeli alacaklar, 18,8 milyar TL inşaat yatırım maliyetleri, 

15,6 milyar TL büyük kısmı arsa ve arazilerden oluşan stoklar önemli kalemleri 

oluşturmaktadır.  

2018 yılı sonunda 32,9 milyar TL olarak gerçekleşen duran varlıkların yaklaşık %94’lük 

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

oluşturmaktadır.  

2018 yılında kaynaklar içerisinde öz kaynakların payı %52,6 oranında 44,8 milyar TL, 

kısa vadeli yabancı kaynakların payı %23,4 oranında 19,9 milyar TL, uzun vadeli yabancı 

kaynakların payı da %24 oranında 20,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

İdarenin 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. 

Kurumun yabancı kaynaklardan yararlanma oranını gösteren mali kaldıraç oranı 2018 

yılında %47,4 olarak gerçekleşmiştir. Kurumun 2018 yılında yabancı kaynak toplamı %7,6 

oranında artarken öz kaynak toplamındaki artış %18,8 oranında gerçekleşmiştir. 

2018 yılında kurumun karlılık oranları, önceki döneme göre önemli oranda artış 

göstermiştir. 2018 yılında dönem net gelirinin önceki döneme göre %78 oranında artması, 

karlılık oranlarını yükseltmiştir. 

Kurum varlıklarının devir hızları önceki döneme göre iyileşme göstermiş olup, bunun 

temel nedeni önceki yıla göre net satışların %38 oranında artmasıdır. 

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

“Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

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

sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar 
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denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 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. 

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre 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. 
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3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinin kanunlar, diğer 

hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama programlarına 

uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını 

sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence vermek 

amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine 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 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; mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin 

sonucunu geçerli raporlama çerçevesine göre 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 ve ilgili idarenin bilanço ve gelir 
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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 için yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. 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. 

Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar 

ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar 

ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir. 

31.12.2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç 

Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 5’inci maddesinde, iç kontrol 

standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin, malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde 

bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, ayrıca Kanun’a ve 
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iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her 

türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir. 

Kurum 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna tabi 

olmadığından bu Kanunun öngördüğü iç kontrol ve ön mali kontrol sistemi ile iç denetim birimi 

kurulmamıştır. Bununla beraber, 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. 

Kurumdaki tüm personel, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek 1’inde yer alan Etik Sözleşmesi mevcut tüm personelin 

özlük dosyasında imzalı olarak tutulmakla ve göreve yeni başlayan memur ve sözleşmeli 

personel kadrolarına ise okutularak imzalandıktan sonra özlük dosyalarında 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 yıllık faaliyet raporunda 

gösterilmektedir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusuna rastlanmamıştır. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 2018 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer 

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

varılmıştır. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 34 
 

8. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

8.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.1.1: 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 imam hatip lisesi, 300 kişilik pansiyon, inşaatları işinin 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 pozlu 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 pozlu 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 kullanılması daha 

uygun olacağı değerlendirilmektedir.. 

Azalan inşaat imalatları grubunda; 

Nak.02 pozundan 12.171,530 m3 hafriyatın malzemesinin nakliyesinin hesaplandığı 

ancak nakliyesi verilen bu kazı malzemesinin imalatının bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Mukayeseli hesapta hatalı olarak hesaplanan imalatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 35 
 

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) 
77.084,640 m3 5,03 387.735,74 

Y.15.010/4B 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 

yumuşak kaya kazılması (derin kazıda) 
17.575,270 m3 6,28 110.372,70 

24,061 Barbakan yapılması 1.206,340 mt 7,31 8.818,35 

Nak.02 Hafriyatın nakliyesi 12.171,530 m3 9,19 111.856,36 

NAK.02 Kaya nakli 94.659,910 m3 9,19 869.924,57 

      
 

Toplam 1.488.707,71 

İşlerin sözleşmesinin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 33 üncü kazılardan 

veya devlete ait yıkmalardan çıkarılan malzeme 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…” maddesine göre kamu menfaatleri gereğince yapılacak 

olan analizlerde, kazısından çıkan malzemelere sadece işçilik bedeli ödenerek dolgu veya duvar 

malzemesi olarak kullanılması gerektiğinden, kazıdan çıkan yumuşak, sert ve çok sert kaya 

malzemelerinin tamamı veya belli bir oranda dolguda veya taş duvar yapılmasında uygun 

nitelikte olmadığını belgeleyen imalatın yapıldığı tarihlerde alınan bir rapor bulunmadığından 

dolayı,  

Y.17.002 pozlu imalat yerine Y.17.002/A pozlu kazıdan çıkan idare malı malzeme ile 

200 dozlu kargir inşaat (taş duvar) imalatına sadece işçilikler ve çimento harcı olacak şekilde 

analiz yapılması, duvar arkasına yapılan Y.17.082 pozlu istifsiz duvar arkası dolgu imalatı 

yerine Y.17.082/A pozlu 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 pozlu serbest kazıda makineli yumuşak kaya miktarı 

77.084,640 m3 ve istinat duvarına ait 2 metre, 4 metre, 5 metre ve 6 metre yükseklikteki 

kazıların kesitlere göre kazı toplamı 33.125,621 m3 olmak üzere toplam serbest kazı miktarı 

110.210,261 m3 olduğu, 

Y.15.010/4B pozlu derin kazıda makineli yumuşak kaya miktarı 17.575,27 m3 ile 

serbest kazı ile derin kazı miktarının (110.210,261+17.575,270)=127.785,531 m3 olduğu,  

İstinat duvarı ataşmanlarında 2 metre, 4 metre, 5 metre ve 6 metre yükseklikteki kazı 

arkasına 17.082/A istifsiz geri taş dolgu imalatının miktarının 24.069,871 m3 olduğu aradaki 
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fark olan 127.785,531-24.069,871=103.715,660 m3 kaya malzemesinin Nak.02 pozundan 

nakledilmesi gerekmektedir.  

Y.23.155 pozlu 2 mm kalınlığında sacdan kör kasa yapılması imalatı 2.594,27 Kg, 

V.0711 pozlu demir korkuluk, parmaklık ve ferforje imalatı 16.614,57 kg olduğu, bu 

malzemelerin toplamı olan 19,209 ton profil ve saç imalatına 482 Km mesafedeki İskenderun 

demir çelik fabrikasından inşaat mahalline nakliye formüle göre 

F=(0,0007x482+0,01)x183x1,25x(1,0-0,1828)=64,94 TL/ton nakliye bedeli hesabının 

yapılmadığı, 

Y.23.014 pozlu Ø8-Ø12 mm ince nervürlü betonarme demiri imalatı 185,04 ton (zayiatlı 

miktarı 185,04 x 1,05=194,292 ton), Y.23.015 pozlu Ø14-Ø28 mm kalın nervürlü betonarme 

demiri imalatı 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 formüle göre F=(0,0007x219+0,01)x183x1,25x(1,0-0,1828)=30,52 

TL/ton nakliye bedeli hesabının yapılmadığı,  

Tespit edilmiştir.  

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 pozlu imalatının 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/metre olarak belirlenmesi gerekmektedir.  

Ayrıca 24.061 pozlu imalatın metrajının incelenmesinde; yüksekliği 2,5 metre ile 8 

metre arasında değişen duvarlarda toplam 1.550,00 metre barbakan borusu kullanılmış iken, 

barbakan boru metrajının 9.945,51 metre olarak hatalı olduğu ve metrajın yeniden gözden 

geçirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

İstinat duvarları arkasına yapılacak taş dolgu malzemelerine, kazıdan çıkan kaya 

malzemeleri dolgu yapılması kamu yararına olduğundan, 17.082 pozlu 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 pozlu kazıdan çıkan idare malı malzeme ile duvar arkasına 

istifsiz taş dolgu yapılması imalatının analiz fiyatı 2013 yılı rayiçlerine göre %25 müteahhit 

karı ve %18,28 ihale indirimi uygulanarak analiz fiyatının 19,89 TL/m3 olarak belirlenmesi 

gerekmektedir. 
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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) 
17.575,270 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 

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 103.715,660 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 pozlu serbest kazıda makineli yumuşak kaya miktarı 

76.481,15 m3 olduğu, taş malzemesinden yapılan istinat duvarına ait yükseklikleri 1mt, 1,5mt, 

2mt, 2,5mt, 3mt, 3,5mt, 4mt, 4,5mt, 5mt 6mt, 6,5mt, 7 mt ve 8 metre yükseklikteki istinat duvarı 
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ataşmanlarda istinat duvarı kazısının 55.639,478 m3 olmak üzere toplam serbest kazı miktarı 

76.481,15 +55.639,478=132.120,628 m3 olduğu, 

Y.15.010/4B pozlu derin kazıda makineli yumuşak kaya miktarı 22.698,510 m3 ile 

serbest kazı ile derin kazı miktarının (132.120,628+22.698,510)=154.819,138 m3 olduğu,  

İstinat duvarları arkasına kazıdan çıkan uygun efsafta yumuşak kaya malzemesi ile 

dolgu yapılması gerektiğinden Y.17.082 pozlu istifsiz taş dolgu yapılması imalatının içindeki 

taş imalatının çıkarılması ile geri kalan işçiliklerin alınması ile oluşturulan Y.17.082/A kazıdan 

çıkan yumuşak kaya ile istifsiz geri taş dolgu imalatının miktarının kazı ataşmanlarında 

miktarının 23.341,84 m3 olduğu, 

Taş duvar imalatının miktarının 31.537,570 m3 olduğu dikkate alındığında toplam kazı 

miktarından taş duvar imalatı ile duvar arkası dolgu malzemesi düşüldüğünde 154.819,138-

(23.341,84+31.537,570)=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 23.341,840 m3 19,89 464.269,20 

24,061/A 100 mm PVC boru ile Barbakan yapılması 1550,00 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 imalat 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 
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Kuzey Ankara Proje Alanı 24 derslikli kız meslek lisesi ve anaokulu, 32 derslikli ticaret 

meslek lisesi, 32 derslikli imam hatip lisesi, 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. 

Kurum tarafından verilen cevapta "Kazıdan çıkan malzemeyi kullanmadığını,  

Yüklenicinin malzemeyi dışarıdan getirdiğine dair belgeler de  bulunmaktadır. İş yapılma 

aşamasında bu durum müşavirlikçe de tespit edilmiştir. Barbakan imalatlarına ait bulgular ve 

sayısal verilerden kaynaklı hatalar bir  sonraki mukayeseli keşifte düzeltilecektir." denilmesine 

rağmen yüklenici firmanın taş duvar imalatında kullanılan malzemeyi dışardan satın alma ile 

temin ettiğine ait imalatın yapıldığı tarihlerdeki imalat miktarını belgeleyen faturaların Sayıştay 

Denetim Ekibine sunulmadığı, barbakan imalatlarındaki hatalı durumun bir sonraki mukayeseli 

hesapta düzeltileceği belirtilmesine rağmen henüz bir düzeltme yapılmamıştır. 

Öneri: 

Kuzey Ankara Proje Alanı 24 derslikli kız meslek lisesi ve anaokulu, 32 derslikli ticaret 

meslek lisesi, 32 derslikli imam hatip lisesi, 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 işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

BULGU 8.1.2: KC Gruptan Alacaklar 

 KC grup yükümlülüğünde bulunan Ankara Eryaman 8 ve 9. Etap, 10.Etap ve İstanbul 

Bahçeşehir T1 Ticaret Bölgesi işleriyle ilgili olarak, 

           2018 yılı sonunda İdare bilançosu aktifinde; 

124.02.03-KC Adi Ortaklığı hesap detayında 47.104.190,74 TL, (2017 yılı 47.153.780,34 TL) 

122.90-KC Adi Ortaklığı-Yeni Sarp İnş.Ltd.Şti. hesap detayında 6.813.934,55 TL (Müşterek 

ve Müteselsil Borçlanma Senedi ve Müşterek Müteselsil Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan) 

(2017 yılı 6.813.934,55 TL) 

  alacak bakiyesi bulunmaktadır. 

 KC grup tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı gelir paylaşım projesi ile ilgili olarak Ankara 
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Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İdare görevlileri hakkında Görevi Kötüye Kullanmak suçundan 

düzenlenen iddianame üzerine Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 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 nedenle kamu zararına sebebiyet verilmediği” doğrultusundaki 

bilirkişi görüşleri üzerine, mahkemece 21.5.2014 tarihli duruşmada beraat kararı verilmiştir. 

İdare tarafından beraat kararı üzerine temyiz incelemesi talebinde bulunulmuş olup, süreç 

devam etmektedir. 

 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. Ancak her iki Şirketin iflas etmiş olması sebebiyle 

davanın İflas Müdürlüğü tarafından takip edildiği ve davanın devam ettiği anlaşılmıştır. 

 İşin yüklenicilerinden; 

 Canberk İnş. San. ve Tic. Tur. Ltd. Şti. hakkında Ankara 3. Asliye Ticaret 

Mahkemesinin 11.6.2013 tarih ve 2012/364E. 2013/253K sayılı kararıyla iflasına karar verilmiş 

ve Ankara İflas (21.İcra) Dairesi Müdürlüğü’nün 2013/19 iflas dosyası ile, 

 Kontaş İnş.ve Mad.San.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti hakkında Ankara 11.Ticaret Mahkemesinin 

24.6.2013 tarih ve 2011/202 E. Sayılı kararı ile iflasına karar verilmiş olup, Ankara İflas 

(21.İcra) Dairesi Müdürlüğü’nün 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, alacağının 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 kararlaştırılan ödemeleri Mart 2011 tarihi itibariyle başlamış ve 8,7 milyon TL 

tutarındaki 31.10.2015 vadeli 12. ve son taksit ödemesi vadesinde yerine getirilmemiştir. 

İdare ile borçlu yüklenici ve müteselsil kefil arasında imzalanan “Müşterek ve 
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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 

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, İdarenin 13.4.2017 tarihi itibariyle yaptığı hesaplamaya göre 6.868.441 

TL anapara ve 1.037.177 TL gecikme zammı olmak üzere toplam alacak 7.905.618 TL olarak 

hesaplanmıştır. 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, Yeni 

Sarp İnş. Mad. Yağlar Pet.Ürün.Tur.İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.Şti ile Alaattin AKAR 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 devam maddelerinde müteselsil 

borçluluk, 586 ncı ve devam 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. 

12. taksit ödemesinin vadesi geçtikten sonra 2015 yılında 649.146 TL, 2016 yılında 

105.549 TL, 2017 yılında 1.107.609 TL ödeme yapılmış, kalan idare alacağının vadesi 

üzerinden yaklaşık 18 ay geçmiş olmasına rağmen tahsil edilememesi üzerine, Sayıştay TOKİ 

2016 yılı 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 
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ay geçen tahsil edilemeyen son taksit tutarı 6.868.441 TL 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 

2.8.2017 tarihinde İhtiyati Haciz kararı alınmış 11.8.2017 tarihinde takibe geçilerek, dosya 

kapsamındaki tüm borçlulara icra emri gönderilmiş olup, hukuki süreçlerin devam ettiği 

anlaşılmaktadır. 

Eryaman 8. 9. ve 10.Etaplar ile Bahçeşehir T1 Ticaret Bölgesi gelir paylaşım 

projelerinde, İdarece yüklenici firmanın kabul etmediği yaklaşık 31,3 milyon TL alacağını 

tahsil edebilmek için açılan alacak davasının devam ettiği, feshedilen 3 iş kapsamında eksik ve 

kusurlu işler için yapılan ikmal ihaleleri sonucunda yaklaşık 18,7 milyon TL ödeme yapılarak 

yükleniciden alacak olarak kaydedildiği, takside bağlanan alacaklardan anapara olarak 6,8 

milyon TL’nin tahsilatının yapılamadığı ve İdarenin karşılıksız kalacağı değerlendirilen alacak 

tutarının yaklaşık olarak 53,9 milyon TL’ye ulaştığı görülmektedir.  

 

Öneri: 

KC Grup yükümlülüğündeki 3 ayrı gelir paylaşımı işi kapsamında; 

-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 ve alacağın tahsil 

edilememesi durumunda geç takibe geçilmesinden sorumlulukları bulunanların tespiti,  

- Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 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  21.5.2014 tarihli oturumunda verilen beraat 

kararına ilişkin olarak İdarece yapılan temyiz başvurusunda ortaya çıkan yeni hususların 

değerlendirilmesi, 

-Ankara Eryaman 8-9-10. etaplar ile İstanbul Bahçeşehir T1 Ticaret Bölgesi gelir 

paylaşımı işlerinde karşılıksız kalacağı beklenen İdare alacağının tahsili için her türlü çabanın 

gösterilmesi, 

önerilir. 
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BULGU 8.1.3: 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 numaralı çelik halatlar ile asma germe çelik çatı yapılması ve YFA.İ.07 

poz numaralı 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 181.245,01TL 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.i.06 Çelik halatlar ile çelik çatı yapılması (Azalan) ton 110,86 63.748,62 62.113,72 1.634,90 181.245,01 

 

Öneri: 

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 

BULGU 8.1.4: Ankara İli Çankaya İlçesi Atakent Devlet Mah. Arsa Karşılığı Gelir 

Paylaşımı İşinde ÜFE Farkının Eksik Tahakkuk Ettirilmesi 

Ankara ili Çankaya ilçesi Atakent Devlet mh. 16551 ada 1 parsel Arsa Karşılığı Gelir 

Paylaşımı 11.02.2013 tarihinde ihale edilmiş olup, ihale sonucunda söz konusu iş, Kuzu Toplu 

Konut AŞ uhdesinde kalmış ve 08.04.2013 tarihinde sözleşme  imzalanmıştır. 

Anılan işin yer teslimi 18.04.2013 tarihinde yapılmış olup, proje adı “Kuzu Effect” 

olarak belirlenmiştir. Bahse konu 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; 
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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 

 

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 

Arsa Satış Karşılığı Teklif 

Edilen İdare Payı Gelir 

Miktarlarının (AKİPG) 

Yüzdesi (Taksit Oranları) 

Ödenecek Arsa 

Satışı Karşılığı 

İDARE PAYI 

(AKİPG) (Türk 

Lirası) 

1 360. gün 03.04.2014 %10 21.525.000 TL 

2 540. gün 30.09.2014 %15 32.287.500 TL 

3 720. gün 29.03.2015 %20 43.050.000 TL 

4 900. gün 25.09.2015 %20 43.050.000 TL 

5 1080. gün 23.03.2019 %20 43.050.000 TL 

6 1260. gün 19.09.2016 %15 32.287.500 TL 

TOPLAM %100 215.250.000 TL 

 

 

 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 Başkanlığı’nca 09.04.2014 tarih, 1559 sayılı oluru ile 349 

(Üçyüzkırkdokuz) gün  ve yine  Uygulama Dairesi Başkanlığı’nca 09.03.2015 tarih, 988 sayılı 

Başkanlık Makam Oluru ile 226 (İkiyüzyirmialtı) gün, yüklenici firmanın başvurusu üzerine 

Yüklenici kusuru dışındaki (inşaat  ruhsatın 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 “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 yer almaktadır. Sözkonusu süre uzatım 

kararlarına istinaden cezasız yeni ödeme planı  aşağıda yer alan şekilde olmuştur.  

 

 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 45 
 

  

Ödeme No 

2. Ödeme Planı 

Yüklenici Kusuru 

Dışı-349 gün - 

(09.04.2014) 

3. Ödeme Planı 

Yüklenici 

Kusuru Dışı-  

226 gün - 

(26.03.2015) 

Ödenen Arsa 

Satışı Karşılığı 

İdare Payı 

(AKİPG)       

(Türk Lirası) 

Ödenecek Arsa 

Satışı Karşılığı 

İdare Payı 

(AKİPG) (Türk 

Lirası) 

AVANS   43.050.000 TL  

1 18.03.2015 30.10.2015  21.525.000 TL 

2 14.09.2015 27.04.2016  32.287.500 TL 

3 12.03.2016 24.10.2016  43.050.000 TL 

4 08.09.2016 22.04.2017  43.050.000 TL 

5 07.03.2017 19.10.2017  43.050.000 TL 

6 03.09.2017 17.04.2018  32.287.500 TL 

TOPLAM  43.050.000 TL 172.200.000 TL 

  

  08.04.2013 tarihli sözleşmenin “ Sözleşmenin Konusu” başlıklı 2'nci maddesinde 

tanımlar kısmında: 

“ Tanımlar: 

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 Gelir 

Artan AKİPGO :Artan Arsa satış karşılığı Satış Toplam Geliri (AKSTG) üzerinden, %........ 

oranı 

YPG : YÜKLENİCİ Payı Gelir Tutarı 

YPGO : YÜKLENİCİ Payı Gelir Oranı” 

Açıklamalar yapılmıştır. 

 

“Madde 4-  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 
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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 (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. “ 

 

Hükmü yer almıştır. 

 

Madde 7- SATIŞ HASILATI KULLANMA YÖNTEMİ: 

a) 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. 
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“……………………………. 

 

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. 

 

Madde 8- 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 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’ 
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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. “ 

 

 

Madde 38- 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. 

 

A )   Yüklenici 30.10.2015 vadeli, 21.525.000 TL tutarında olan 1. Taksitini; 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. Taksitini; 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. Taksitinin 24.10.2016 

tarihi itibariyle 255.398 TL’sini satışlardan, 14.350.000 TL’lik kısmını avanstan mahsup 

edilerek  karşılamış, kalan 28.444.602 TL için süre erteleme talep etmiştir. 18.10.2016 tarih, 

4738 sayılı Başkanlık Makam Oluru ile 3. Taksit vadesi 24.10.2016 tarihinden 22.04.2017 
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tarihine kadar 180 gün cezalı  ertelenmiştir. Yüklenici ile 19.10.2016 tarihinde Mutabakat 

Metni 1 imzalanmıştır. Bu ertelemeden dolayı da Mutabakat 1 gereği 1.089.880,26 TL faiz 

tahsil etmiştir. 

 D ) Yüklenici 22.04.2017 vadeli, ödemesi 28.444.602 TL tutarında olan ikinci kez ertelenen 

3. Taksitini ve 22.04.2017 vadeli, 43.050.000 TL tutarında olan 4. Taksitini satışlardan 

karşılayamadığı için süre erteleme talep etmiştir. 18.04.2017 tarih, 133 sayılı Stratejik 

Komisyon Kararı ile 3. ve 4. Taksit tutarları 22.04.2017 tarihinden 19.10.2017 tarihine kadar 

180 gün cezalı ertelenmiştir. Yüklenici ile 21.04.2017 tarihinde Mutabakat Metni 2 

imzalanmıştır. Bu mutabakat metni gereği yükleniciden toplam 2.285.237,98 TL   Yİ-ÜFE ile 

hesaplanan ceza tahsil edilmiştir. 

 E )  Yüklenici 19.10.2017 vadeli, ödemesi 28.444.602 TL tutarında olan üçüncü kez 

ertelenen 3. Taksitini, 19.10.2017 vadeli, 43.050.000 TL tutarında olan ikinci kez ertelenmiş 4. 

Taksitini ve 19.10.2017 vadeli 43.050.000 TL tutarında olan 5. Taksitini satışlardan 

karşılayamadığı için süre erteleme talep etmiştir. 18.09.2017 tarih, 4205 sayılı Başkanlık 

Makam Oluru ile 3. 4. ve 5. Taksit tutarları 19.10.2017 tarihinden 17.04.2018 tarihine kadar 

180 gün cezalı  ertelenmiştir. Yüklenici ile 26.09.2017 tarihinde Mutabakat Metni 3 

imzalanmıştır. Bu mutabakat metni gereği yükleniciden toplam 12.299.554,97 TL  Yİ-ÜFE ile 

hesaplanan ceza tahsil edilmiştir. 

 F) Yüklenici 17.04.2018 vadeli, ödemesi 28.444.602 TL tutarında olan dördüncü kez 

ertelenen 3. Taksitinin 2.833.232 TL’lik tutarını satışlardan karşılamış, kalan 25.611.370 TL’lik 

kısmını, 17.04.2018 vadeli, 43.050.000 TL tutarında olan üçüncü kez ertelenmiş 4. Taksitini, 

17.04.2018 vadeli 43.050.000 TL tutarında olan ikinci kez ertelenmiş 5. Taksitini ve 17.04.2018 

vadeli ödemesi 32.287.500 TL tutarında olan 6. Taksitini satışlardan karşılayamadığı için süre 

erteleme talep etmiştir. 17.04.2018 tarih, 51743 sayılı Başkanlık Makam Oluru ile 3. 4. 5. ve 6. 

Taksit tutarları 17.04.2018 tarihinden 17.07.2018 tarihine kadar 180 gün cezalı  ertelenmiştir. 

Yüklenici ile 17.04.2018 tarihinde Mutabakat Metni 4 imzalanmıştır. Bu mutabakat metni 

gereği yükleniciden toplam 3.746.796.91 TL  Yİ-ÜFE ile hesaplanan ceza tahsil edilmiştir. 

 Kuzu Effect Projesi 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, 

2018/GD_2495 sayılı GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan ekspertiz 

raporuna göre 537.080.698,63 TL olarak bildirilmiştir. Satışı yapılmış olan bağımsız 
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bölümlerin tutarı 80.574.658 TL olup toplam Satış Toplam Geliri (STG)   617.655.356,63 

TL’ye (80.574.658 TL +537.080.698,63 TL ) ulaşmış olunduğundan Sözleşme STG  olan  

615.000.000 TL tutarının üzerine çıkıldığından  aşan kısmı olan 2.655.356,63 TL nin İPTG 

tutarının  % 35‘i  olan 929.374,82 TL’si Yüklenicinin  sözleşme gereği ödemesi gereken 

215.251.000 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. 4. 5. ve 6. Taksit 

tutarını öz kaynaklarından karşılamıştır. Yüklenicinin İdareye  AKİPG borcu kalmadığı için  

202 adet satılmayan bağımsız bölümlerin yükleniciye  devredilmek üzere, 30.11.2018-150450 

sayılı Stratejik Planlama Komisyon Kararı ile; Yükleniciye tapu devri yapılmadan,  satışı 

yapılan/yapılacak olan 3. Gerçek/tüzel kişilere, tapu devir işlemlerinin doğrudan Yüklenici 

tarafından yapılabilmesini sağlayan vekaletnamenin Mutabakat Metni V‘ in 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 720 gün erteleme karşılığı toplam 19.421.470,12 TL ceza ödemiştir. 

 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 veya varsa daha önceki satışlardan kalan YPG’den ödeneceği  

bu durumda da da  bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere ödeme tarihine kadar ki TUİK 

in açıkladığı ÜFE ye göre güncelleştirerek yapacaktır. Bu husus sözleşmenin 4 üncü 

maddesinin 1 inciparagrafında ".........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. " şeklinde 

düzenlenmiştir. 

 İdare, sözleşmenin 4 üncü maddesinin 6 ncı paragrafına göre  yükleniciden ödemelerini 

zamanında yapmamasından dolayı 19.421.470,12 TL ceza almıştır ama,  4 üncü maddenin 

ikinci parağrafında 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 
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15.869.767,89 TL yi yükleniciden tahsil edilmemiştir. 

 

T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın (TÜİK)  Kendi sitesinde yer alan “Parasal 

Değerleri Güncelleme aracı” ile yapılan hesaplama : 

A) 

3. Taksitten Satılarak ödenemeyen Tutar:  25.611.369,70-TL 

3. Taksidin bir önceki ödeme tarihi    : 27.04.2016  

3. taksidin ödendiği tarih                    : 17.05.2018 

Güncelleme Yİ-ÜFE Farkı              :  34.858.675,32-TL-25.611.369.70= 9.217.305,62-TL 

B) 

4. Taksitten Satılarak ödenemeyen Tutar:  43.050.000-TL 

4. Taksidin bir önceki ödeme tarihi    : 24.10.2016  

4. taksidin ödendiği tarih                    : 17.05.2018 

Güncelleme Yİ-ÜFE Farkı              :  51.997.319,51-TL-43.050.000-TL= 8.947.319,51-TL 

C) 

5. Taksitten Satılarak ödenemeyen Tutar:  43.050.000-TL 

5. Taksidin bir önceki ödeme tarihi    : 22.04.2017 

4. taksidin ödendiği tarih                    : 17.05.2018 

Güncelleme Yİ-ÜFE Farkı              :  49.915.999,54-TL-43.050.000-TL= 6.865.999,54-TL 

D) 

6. Taksitten Satılarak ödenemeyen Tutar:  32.287.500,00-TL 

6. Taksidin bir önceki ödeme tarihi    : 19.10.2017 

6. taksidin ödendiği tarih                    : 17.05.2018 

Güncelleme Yİ-ÜFE Farkı              :  33.512.400,18-TL-32.287.500,00-TL= 1.224.900,18-TL 

 

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 tarih, 

2018/GD_2495 sayılı GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan ekspertiz 

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; 
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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 paylaşmaları mümkündür. 

2) Ekspertiz raporuna göre; 537.080.698,63 TL değerindeki 202 bağımsız bölümden 

oluşan  konut, büro ve alışveriş merkezini yüklenici,  idare 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 tutarı 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. 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’si yükleniciden tahsil 

edilmemiştir. 

  Dolayısıyla yüklenici 537.080.698,63 TL  ödeyerek sahibi olabileceği 202 bağımsız 

bölüm 144.928.244,52 TL  ödeyerek sahip olmuştur. 

  Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı eksik kalan 15.869.767,89 TL'nin yükleniciden 

tahsil edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

  Ankara ili, Çankaya ilçesi, 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. 

BULGU 8.1.5: Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Üçkuyular Mahallesi 2.Bölge İşinin 

Mukayeseli Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar 

96.223.000 TL bedelle 12.11.2015 tarihinde ihale edilen işte 15.03.2018 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesapta; 
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Azalan inşaat işleri imalatlarında; 

15.001/2B pozlu makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprak kazılması imalatının 

miktarı 1.717,899-1.678,602=39,297 m3, 15.014/5B pozlu makine ile her derinlikte sert kaya 

kazılması imalatının miktarı 32.640,080-31.893,442=746,638 m3, YFA.Nak.01 pozlu kazı 

nakli miktarı 27.259,058-17.922,211=9.336,847 m3, YFA.Nak.02 pozlu kum çakıl nakli 

miktarı 4.120,562-4.065,386=55,176 m3, YFA.Nak.004 pozlu çimento nakli miktarı 27,795 ton 

ve YFA.Nak.05 pozlu tuğla nakli miktarı 284.462 adet malzemelerin nakliyelerinin 

hesaplanmaması sonucunda, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 113.629,06 TL tutarın 

bedelinin kesilmediği, 

 

S.N Poz no Azalan İmalatın adı Birim 

Doğru 

Miktar      

(A) 

Hatalı 

Miktar      

(B) 

Fark Miktar 

(C=A-B) 

2015 yılı 

birim 

fiyat TL 

(D) 

Tutar TL 

F=CxD 

1 Y.15.001/2B 
Makine ile geniş derin kazıda 

yumuşak ve sert toprak kazılması 
m3 1.717,899 1.678,602 39,297 3,02 118,68 

2 Y.15.014/5B 
Makine ile patlayıcısız geniş derin 

kazıda sert kaya kazılması 
m3 32.640,080 31.893,442 746,638 17,77 13.267,76 

3 YFA.NAK.01 Kazı nakli m3 27.259,058 17.922,211 9.336,847 10,15 94.769,00 

4 YFA.NAK.02 Kum çakıl nakli m3 4.120,562 4.065,386 55,176 10,63 586,52 

5 YFA.NAK.04 Çimento nakli ton 27,795 0,000 27,795 14,33 398,30 

6 YFA.NAK.05 Tuğla nakli B.Ad 284,462 0,000 284,462 15,78 4.488,81 

  Azalan imalat toplamı   113.629,06 

Artan imalatlar grubunda;  

YFA.Nak.01 pozlu kazı nakli miktarı 49.717,796-47.199,710= 2.218,086 m3 kazının 

nakli fazla hesaplandığı, YFA.Nak.02 pozlu kum çakıl nakli 5.081,155-4.462,360=618,795 m3 

kum çakılın nakliyesinin eksik hesaplandığı, YFA.Nak.004 pozlu çimento nakli miktarı 

185,795 ton ve YFA.Nak.05 pozlu tuğla nakli 470.376 adet malzemelerin nakliyelerinin 

hesaplanmaması sonucunda, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 5.853,02 TL tutarın bedelinin 

kesilmediği, 
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S.N Poz no Artan imalatın adı Birim 

Doğru 

Miktar     

(A) 

Hatalı 

Miktar     

(B) 

Fark Miktar 

(C=A-B) 

2015 

yılı 

birim 

fiyat TL 

(D) 

Tutar TL 

F=CxD 

1 YFA.NAK.01 Kazı nakli m3 47.199,710 49.417,796 -2.218,086 10,15 -22.513,57 

2 YFA.NAK.02 Kum çakıl ankli m3 5.081,155 4.462,360 618,795 10,63 6.577,79 

3 YFA.NAK.04 Çimento nakli ton 185,795 0,000 185,795 14,33 2.662,44 

4 YFA.NAK.05 Tuğla nakli B.Ad 470,236 0,000 470,236 15,78 7.420,32 

  Artan imalat toplamı -5.853,02 

Azalan imalatlardan dolayı 113.629,06 TL, artan imalatlardan dolayı 5.853,02 TL 

olmak üzere toplam 113.629,06+5.853,02=119.482,08 TL tutarın, mukayeseli hesaplarda 

kesilmediği tespit edilmiştir. 

Öneri: 

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Üçkuyular mahallesi 2.bölge 596 adet konut ticaret 

merkezi işinde, azalan ve artan imalatlardan dolayı mukayeseli hesapta hesaba katılmayan 

119.482,08 TL tutarın işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

BULGU 8.1.6: Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Gelir Paylaşım Projesi Tasfiyesinde 

Ödenmemesi Gereken Giderlerin  Ödenmesi 

 Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 123 Ada 1 Parselin Arsa Satış 

Karşılığı Gelir Paylaşım İşi, İdarece 15.10.2014 tarihinde ihale edilmiş olup, ihale sonucunda 

söz konusu iş  “İzka Gayrimenkul  Proje Turz.İnşaat Tic.Ltd. Şti.& Kayaoğlu İnşaat  San. Ve 

Tic. A.Ş.”  uhdesinde  kalmış olup ve 05.01.2015 tarihli  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 “İzka Gayrimenkul İnşaat A.Ş.”  ye devir edilmiştir. 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 iş bitim tarihi 08.03.2020 olarak 

belirlenmiştir. Sahanın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından boşaltılmasını takiben ihale 

konusu işin alanı çelik paneller ile çevrelenmiş,  mevcut stadyum ve ek binaların yıkımı 

yapılmış ve hafriyata başlanmıştır. 

İşin yapılacağı arsa üzerinde başka bir projenin yapılması planlandığından, 28.08.2018 

tarih ve 109927 sayılı TOKİ Stratejik Planlama Komisyonu Kararı ile iş tasfiye edilmiştir. 

 Söz konusu “Stratejik Planlama Komisyon Kararı” ile işin yapımından idarece tek taraflı 
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olarak vazgeçilmiştir.  Bu nedenle yüklenicinin bu iş için, sözleşme ve şartname gereği zorunlu 

olarak yapması gereken ve yapmış olduğu masraflar yükleniciye ödenmiştir. 

 1 )Bu ödemeler içerisinde Şartname ve sözleşme gereği yüklenici tarafından yapılması 

zorunlu olmayan, tamamen yüklenicinin kendi isteği ile gerçekleşen, işi kazanan “İzka 

Gayrimenkul  Proje Turz.İnşaat Tic.Ltd. Şti.& Kayaoğlu İnşaat  San. Ve Tic. A.Ş.”  den  “İzka 

Gayrimenkul İnşaat A.Ş.” ne devredilmiş bu devirden dolayı yüklenicinin ödediği 268.694,54-

TL  “Devir Sözleşmesi Damga Vergisi” de yükleniciye ödenmiştir.  

 Yükleniciye ödenen 268.694,54-TL  “Devir Sözleşmesi Damga Vergisi” nin yükleniciye 

ödenmemesi gerekmektedir. 

 2) Mevcut inşaat alanında yer alan stadyum da yüklenici tarafından yıkılmış ve bu 

stadyum yıkılmasından dolayı yüklenici gelir elde etmiştir. Yüklenicinin elde ettiği bu gelir de 

yükleniciye yapılan ödemelerden kesilmemiştir. İdare, çeşitli illerde bulunan bu tarz stadyum 

yıkılmasından dolayı çeşitli tutarlarda gelir elde etmiştir. Stadyumların yıkım işinden elde 

edilen gelirin %50'si İdare hesaplarına intikal etmiş, bu kapsamda Eskişehir stadyumu yıkım 

işinden 937.500 TL, Malatya stadyumu yıkım işinden 575.000 TL, Sivas stadyumu yıkım 

işinden 625.000 TL, Gaziantep stadyumu yıkım işinden 685.000 TL yıkım bedelleri tahsil 

edilmiştir. 

 Yüklenici firmanın yıkımını gerçekleştirdiği stadyum nedeniyle elde etmiş olduğu gelirin 

de işin tasfiye edilmesi esnasında İdare tarafından tahsil edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

 Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 123 ada 1 parselin Arsa Satışı 

Karşılığı Gelir Paylaşım İşinde; 

 -Tasfiye sonucunda yüklenici firmaya ödenen 268.694,54 TL “Devir Sözleşmesi Damga 

Vergisi” nin şartname ve şözleşme gereği ihale kapsamında yapılması gereken bir işlem 

olmadığından, sözkonusu tutarın yükleniciden tahsil edilmesi, 

 -Söz konusu arazi üzerinde yer alan stadyumun yıkımı karşılığı elde edilen gelirin, 

arazinin mülkiyetinin İdareye devredilmesi nedeniyle İdareye ait olması gerekirken herhangi 

bir gelir elde edilmediği, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Teftiş 

Kurulu Başkanlığı'nın stadyumun yıkımı hakkında inceleme/soruşturma başlattığı 

anlaşıldığından,  İdare tarafından stadyumun yıkımı ile ilgili olarak elde edilen gelirin 

araştırılması, 

 önerilir.  
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BULGU 8.1.7: İstanbul İli Kağıthane İlçesi Arıcılar Mahallesi Arsa Satış Karşılığı 

Gelir Paylaşım İşinin Tasfiye Gerekçelerinin Uygun Olmaması 

 İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Arıcılar Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir 

Paylaşım İşi, İdarece 13.07.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, ihale sonucunda söz konusu iş 

Başyapı İnş. Taah. Tur. Ve San. Dış Tic. Ltd. Şti. & Güney Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. 

A.Ş. & Elit Vizyon Yapı İnş. Taah. Ve Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 

yükümlenilmiş ve 18.08.2017 tarihinde Sözleşme imzalanmıştır. İş Ortaklığını oluşturan 

firmalardan Güney Gayrimenkul’ün ortaklık payı %40, Baş Yapı’nın %40 ve Elit Vizyon’un 

ise %20’dir. 

  Sözleşme gereği taahhüt edilen tutar ve oranlar; 

 

Arsa satışı karşılığı satış toplam geliri (AKSTG )                   ₺527.000.000  

Arsa satışı karşılığı İdare payı geliri  (AKİPG) ₺316.200.000  

Arsa satışı karşılığı İdare payı geliri oranı (AKİPGO)                       %60 

 

Sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen İdare Payı Ödeme Tablosu aşağıdaki gibidir. 

İdare Payı Toplam Gelir Tablosu 

Ödeme 
No 

 Ödeme Günü (Taksit 
Günü) 

Ödeme 
Tarihi 
(Taksit 
Tarihi) 

Teklif Edilen 
Arsa Satışı 

Karşılığı İdare 
Payı Geliri 
(AKİPG) 

Ödeme Oranı 
(Taksit 

Oranları) 

Ödeme Oranına 
Göre; Arsa Satışı 

Karşılığı İdare Payı 
(AKİPG) Tutarı (Türk 

Lirası) 

 

 

1 
Sözleşme imzalamadan 

önce 
18.08.2017 15% 47.430.000   

2 540.GÜN 09.02.2019 15% 47.430.000   

3 720.GÜN 08.08.2019 20% 63.240.000   

4 900.GÜN 04.02.2020 25% 79.050.000   

5 1080.GÜN 02.08.2020 25% 79.050.000   

TOPLAM   100% 316.200.000   

 
   Söz konusu iş “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, 

Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi Ve Arsa satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği” nin  

26 ncı maddesine göre 13.07.2017  tarihinde  Açık ihale usulüne göre  ihale edilmiş ve kazanan 

firma ile 18.08.2017 tarihinde  sözleşme imzalanarak, 05.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış 

ve işe başlanmıştır. 

 05.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılan  İşin yer teslim tutanağında ; “ İhale konusu 
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taşınmaz üzerinde ekteki vaziyete göre; kalıcı ve geçici yapılar, işgaller bulunmakta olup, 

fotoğraflar ve vaziyet tutanak ekindedir.” Denilmiş ayrıca, “Yukarıda işe ait bilgileri gösterilen 

yer, 05.09.2017 tarihinde iş yerine gidilerek yükleniciye gösterilmiş ve mevcut hali ile teslim 

edilmiştir” denmiştir. 

İşyeri Teslim Tutanağı’nın eki vaziyet planına göre; 7755 ada 4 parsel de 8 adet 

gecekondu ve 7756 Ada 5 parselde ise 3 adet gecekondu olmak üzere toplam 11 adet gecekondu 

olduğu bildirilmiş ve tutanak altına alınmıştır.  

Daha sonra yüklenici, sözleşmenin 19'uncu maddesi gereği yapım ruhsatını 29.09.2017 

tarihinde alarak söz konusu alanda inşaat yapabilir hale gelmiştir.  

30.10.2018 tarih ve 135566 sayılı Stratejik Planlama Komisyon Kararı  ile;  işin fiili 

imkansızlık nedeniyle yapılamaz olduğu gerekçesiyle  tasfiye edilerek,  21.080.000 TL   

tutarında kesin teminatı yükleniciye  iade edilmiştir. Oysa fiili imkansızlığın şartları oluşmadığı 

gibi,  söz konusu kesin teminatın iade edilmemesi gerekiyordu.  

Söz konusu Stratejik Planlama Komisyon Kararında; 

Yer teslimi yapıldıktan  ve inşaat ruhsatı alındıktan  yaklaşık 4 ay sonra, 26.01.2018 

tarihinde yüklenici, inşaat alanında işgal yapıların olduğu, işe başlayabilmeleri için, süre 

hakkının saklı kalması şartıyla, işgal yapılarının kaldırılmasını TOKİ den talep etmiştir.  

Bunun üzerine İdare, 14.02.2018 tarihinde durumu İstanbul Valiliğine bildirerek 7755 

ada 4 parsel ve 7756 Ada 5 parselde yer alan  işgal yapıların kaldırılmasını talep etmiştir. 

İstanbul Valiliği durumu Kağıthane Kaymakamlığına ve Kağıthane Belediye başkanlıklarına 

bildirerek söz konusu işgallerin kaldırılmasını istemiştir. 

Kağıthane Kaymakamlığı 23.03.2018 tarihinde İdareye gönderdiği yazıda; söz konusu 

parsellerde yer alan yapıların yıkılarak kullanılmaz hale getirildiğini, yazı eki hava 

fotoğraflarıyla bildirmiştir. 

İdare tarafından 13.04.2018 tarihinde de söz konusu işgallerin boşaltılarak yıkıldığı ve 

sözleşme hükümleri doğrultusunda işe biran önce başlanılarak, gecikmeye sebebiyet 

verilmemesi yükleniciye bildirilmiştir.  

Yüklenici, kendisine söz konusu parsellerde ki yapıların yıkıldığına ilişkin yazının 

bildirilmesinden yaklaşık 5 ay sonra (27.10.2018 tarihinde)   idareye başvurarak; söz konusu 

projenin gerçekleştirileceği alan üzerinde yerinde yapılan İstanbul Bakırköy 45. Noterliğinin 

21 Eylül 2018 tarih ve 26431 yevmiye numaralı tespit tutanağını idareye göndererek; Söz 

konusu inşaat alanında geçici yapıların olduğunu bildirerek, sözleşmenin feshini ve teminatının 

iadesini talep etmiştir.  

İdare de (TOKİ)  Borçlar Kanunu’nun 136, 137,138 inci maddelerine göre fiili 
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imkansızlık oluşmadığı halde yüklenici firmanın söz konusu ada parsellerde yapıların olduğuna 

ilişkin, 21 Eylül 2018 tarih ve 26431 sayılı  İstanbul 45. Noterliğinin tutanağını  “belge” 

niteliğinde olduğunu kabul ederek, söz konusu sözleşmenin ifasının yükleniciden 

kaynaklanmayan nedenlerle imkansız hale geldiğini kabul ederek İhaleyi feshetmiş ve  

yüklenicinin peşin olarak yatırdığı 47.430.000 TL'yi ve alınan kesin teminat tutarı olan 

21.080.000 TL'lik teminat mektubunu yükleniciye iade etmiştir. 

İhale konusu yer yükleniciye 05.09.2017 tarihinde teslim edilirken ve hatta ihale öncesi 

zeyilname ile söz konusu ada parsellerde toplam 11 adet gecekondu olduğu bildirilmiş ve bu 

şartlarda yüklenici yer teslimini almıştır 

Yüklenici, yer teslimini 05.09.2017 tarihinde aldıktan sonra 29.10.2017 de inşaat 

ruhsatını alarak inşaatı yapabilir hale gelmiştir. Yüklenici inşaat ruhsatını aldıktan yaklaşık üç 

ay sonra, 26.01.2018 tarihinde idareden yer teslim tutanağında da yer alan gecekonduların 

yıkılmasını istemiş. İdare de yaklaşık üç ay içerisinde söz konusu alandaki kaçak yapıların 

yıkılmasını ve boşaltılmasını valilik ve belediye marifetiyle yaparak, 13.04.2018 tarihinde 

yükleniciye bildirmiştir. 

 Yüklenici inşaata başlaması gerekirken beş ay sonra 27.09.2018 tarihinde Noter 

tutanağı ile idareye başvurarak kaçak yapıların hala mevcut olduğunu yıkılmadığını 

iddia etmiş idare bu iddiayı yerinde inceleme yapmadan veya varsa kaçak yapı ve yasa 

dışı işgaller tekrar Valiliğe ve belediyeye bildirerek yıkılması için girişimde bulunması 

gerekirken, yüklenicinin beyanını doğru kabul ederek ifanın imkansız olduğunu ileri 

sürmüş ve ihaleyi feshederek 21.080.000 TL teminatı yükleniciye iade etmiştir. 

 Oysa yüklenicinin idareye sunduğu noter  beyanında; söz konusu alanda kaçak yapıların 

olduğuna ilişkin bir bilgi mevcut değildir. Söz konusu Noter beyanında yüklenicinin beyan 

ettiği arazinin 6 adet fotoğrafının çekildiğine ilişkindir.  Eklenen fotoğrafta da kaçak yapılar 

veya yıkılmamış yapılar mevcut değil, aksine yıkılmış binaların moloz yığınları ve terkedilmiş 

araçlar görülmektedir. 

 Tarafımızca da idareden iki şube müdürü ile birlikte söz konusu arazide yerinde yapılan 

incelemede, söz konusu alanda kaçak yapılar mevcut olmadığı; yıkılan binaların molozları ve 

terkedilmiş araçlar görülmüştür. Yani söz konusu alanda inşaata engel yapılar, fiziki 

incelemelerde de mevcut olmadığı görülmüştür. Terkedilmiş araçların da söz konusu ada 

parsellerde değil, dışında kalan başka parsellerde olduğu anlaşılmaktadır ki, bu durum inşaatın 

yapılmasına engel değildir. 

 Zaten idare de söz konusu ada parselleri ihaleyi feshettikten sonra, tel örgü ile 

çevirerek tekrar işgallere maruz kalmaması için  muhafaza altına almıştır. 
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 Sonuçta yüklenici idareye gerçeğe aykırı beyanda bulunarak, ihaleye konu arazide 

yıkılmamış kaçak yapılar olduğunu ileri sürerek fiili imkansızlık nedeniyle ihaleyi 

feshettirerek TOKİ’ye gelir kaydedilmesi gereken 21.080.000 TL  tutarı haksız yere tahsil 

etmiştir. 

 Yüklenici ile İdare (TOKİ) arasında 18.08.2017 tarihinde imzalanan sözleşmenin “süre 

uzatımı ve zorlayıcı sebepler” başlıklı 31 inci maddesinde yüklenicinin kusurundan  

kaynaklanmayan nedenlerle işin süresinin uzaması halinde yükleniciye cezasız süre uzatımı 

verileceği açıkça belirtilmiştir. 

 Raporun diğer kısımlarında yer alan ve şu anda devam eden 13 adet arsa karşılığı hasılat 

paylaşımı ihalelerinde yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle (yer tesliminin gecikmesi, 

işgaller, gecekonduların yıkılmasının gecikmesi, yapım ruhsatlarının alınamaması)  gibi 

nedenlerle yüklenicilere cezasız süre uzatımları verilmiştir. Örneğin “Benesta Acıbadem” 

projesinde 387 gün, “Park Mavera III” projesinde de 216 gün, “Torkam E-5” projesin de 360 

gün ve “Kuzu Effect” projesinde 575 gün yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle cezasız 

süre uzatımı verilmiştir. 

 Söz konusu ihalede yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle cezasız süre uzatımı 

vermek mümkündür. 

 Yukarıda açıklanan nedenlerle hasılatın %60’ı TOKİ,  %40’ı yüklenici şeklinde ihale 

edilen söz konusu projenin,  devamında, Borçlar Kanunu’nun 136, 137,138 inci maddelerine 

göre fiili imkansızlık oluşmadığı halde yüklenicin gerçeğe uymayan beyanına dayanarak tasfiye 

edilerek İdarenin nam ve hesabına kaydedilmesi gerekirken 21.080.000 TL  kesin teminatın, 

yükleniciye iade edilmiş olması nedeniyle, yükleniciden geri alınması gerekmektedir. 

Öneri: 

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Arıcılar Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir 

Paylaşım projesinin, fiili imkansızlık oluşmadığı halde Borçlar Kanunu’nun 136, 137,138 inci 

maddelerine göre yüklenicinin gerçeğe uymayan beyanına dayanılarak tasfiye edilmesi 

sonucunda, İdarenin nam ve hesabına kaydedilmesi gerekirken iade edilen 21.080.000 TL  

kesin teminatın yükleniciden geri alınması önerilir. 

BULGU 8.1.8: Kuzey Ankara Kent Girişinde Yer Alan 6 Ayrı Sözleşmede 

Yapımından Vazgeçilen İmalatlar İçin Fazla Ödenen Toplam 23.873.392,86 TL'nin 

Kesilmemesi 

-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 
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edilmiş, 11.03.2016 tarihinde sözleşmesi, 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 lamine parke, proje detayında ise 21.275/01 

pozlu lamine parke olduğu belirtilmiştir. 

İşin sözleşmesinin; 

 8.2.1'inci maddesinde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında öncelik 

sıralamasında; “Yapım İşleri Genel Şartnamesi, İdare 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-

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 

lamine parke yer kaplaması yerine laminat parke olarak yapılması ve konunun mukayeseli 

hesapta değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, yüklenicinin tutanakta geçen lamine parke 

ifadesine itirazı olduğu, konuyla ilgili olarak Yüksek Fen Kurulundan görüş talep edilmesini 

istemiştir. 
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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 gerektiğini, 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 oy birliği 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 imalatının 

21.275/01 pozlu imalatının 2016 sözleşme yılı %15 karlı fiyatı 113,02 TL/m2 olduğu, Başkanlık 

oluru ile yapılmasına karar verilen 21.280/03 pozlu laminat parke döşeme kaplamasının 2016 

sözleşme yılı %15 karlı fiyatı 27,06 TL/m2 olduğu, yapımından vazgeçilen lamine parke imalatı 

yerine yapılan laminat parke imalatının miktarı 88.193,28 m2 dikkate alındığında, aşağıdaki 

tabloda görüleceği üzere 7.581.094,35 TL tutarın yapılacak olan mukayeseli hesap kapsamında 

kesilmesi gerekmektedir.  

Poz No 
İmalatın 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 vaz geçilen 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 pozlu lamine parke yerine, birim fiyatı daha ucuz olan laminat parke yapılmasına 

karar verildiği, döşeme kaplaması imalatlarının 21.280/03 laminat parke pozuna uygun olarak 

yapılmasına rağmen, hakediş ödemelerinde daha pahalı olan ve fiilen de yapılmayan 21.275/01 

lamine parke pozuna göre devam edildiği görülmüştür. Ayrıca, konu ile ilgili Yüksek Fen 
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Kurulu 11.04.2018 tarihinde idarenin 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 edilen iş 

21.04.2016 tarihinde sözleşmesi, 28.04.2016 tarihinde 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 pozlu laminat 

parke kaplaması ile yer döşemesi yapılması imalatı olduğu, projesinde ise döşeme kaplamasının 

lamine parke (Özel 49) proje detayında da 21.275/01 pozlu lamine parke döşeme kaplaması 

olarak tarif edilmiştir. 

İşte yüklenici firmanın 24.05.2017 tarihli yazısında tüm blok tiplerinde daire içinde 

lamine parke (Özel49) imalatının yerine laminat parke (Y.21.280/03) imalatının yapılması 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 oy birliği ile uygulama projesinde yer 

alan “lamine parke rabıta yer kaplaması (Özel-49) imalatının sözleşme kapsamında 

yüklenicinin uhdesinde olduğuna kararı emsal alınması gerekmektedir.  

İşin sözleşmesinde bulunan (Özel 49) lamine parke rabıta yer kaplaması 21.275/01 

pozlu imalatının 2016 sözleşme yılı %15 karlı fiyatı 113,02 TL/m2 olduğu, Başkanlık oluru ile 

yapılmasına karar verilen 21.280/03 pozlu laminat parke döşeme kaplaması imalatının 2016 

sözleşme yılı %15 karlı fiyatı 27,06 TL/m2 olduğu, yapımından vazgeçilen lamine parke imalatı 

yerine yapılan laminat parke imalatı miktarı 29.829,32 m2 dikkate alındığında, aşağıdaki 

tabloda görüleceği üzere 2.564.128,35 TL tutarın yapılacak olan mukayeseli hesap kapsamında 

kesilmesi gerekmektedir.  
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Poz No İmalatın 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 vaz geçilen 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   (3.051.540-730.620) 2.564.128,35 

 

Söz konusu işte 24.05.2017 tarihinde alınan olurda, uygulama projesine göre pahalı olan 

21.275/01 pozlu lamine parke yerine, birim fiyatı daha ucuz olan laminat parke yapılmasına 

karar verildiği, döşeme kaplaması imalatlarının 21.280/03 laminat parke pozuna uygun olarak 

yapılmasına rağmen, hakediş ödemelerinde daha pahalı olan ve fiilen de yapılmayan 21.275/01 

lamine parke pozuna 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 Kurulu 11.04.2018 tarihli idarenin oluruna uygun kararı emsal alınarak 

aradaki imalat farkının kesilmesi gerekirken, halen aradaki imalat farkının bedelinin 

kesilmediği görülmüştür. 

-Ankara Kuzey 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 edilen iş, 

16.01.2015 tarihinde sözleşme imzalanarak 19.01.2015 tarihinde yer teslimi yapılan işin 

imalatları tamamlanarak 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 pozlu 

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 pozlu 600x600 mm ebadında 1.sınıf 

parlak granit karolarla fugalı döşeme kaplaması, Tip7 blokların koridor mahallerinin zemin 

kaplamasının lamine parke yerine laminat parke yapılmasına imalat değişikliklerinin 

mukayeseli keşifte değerlendirilmesine 07.05.2015 tarih ve 1970 sayılı Başkanlık tarafından 

olur verilmiştir. 

İşin sözleşmesi eki mahal listesinde ve projesinde bulunan 21.275/01 pozlu lamine 

parke rabıta yer kaplaması imalatının 2014 sözleşme yılı %2,96 indirimli fiyatı 103,84 TL/m2 
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olduğu, Başkanlık oluru ile yapılmasına karar verilen 21.280/03 pozlu laminat parke döşeme 

kaplaması imalatının 2014 sözleşme yılı %2,96 indirimli fiyatı 24,61 TL/m2 olduğu, 

yapımından vazgeçilen lamine parke miktarı 67.962,76 m2, yapılan laminat parke imalatı 

miktarı 66.263,56 m2 ve 1.sınıf parlak granit miktarı 1699,20 m2 dikkate alındığında, aşağıdaki 

tabloda görüleceği üzere 5.313.00,23 TL tutarın yapılacak olan mukayeseli hesap kapsamında 

kesilmesi gerekmektedir.  

 

Poz No 
İmalatın adı (Tit7-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 vaz geçilen imalat) (m2) 
67.962,76 103,84 7.057.253,00 

21.280/03 
Laminat parke döeşem kaplaması yapılması (Yapılan 

imalat) (m2) 
66.263,56 24,61 1.630.746,21 

Y.26.008/A 

600 X 600 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 pozlu lamine parke yerine, koridor mahallerinde Y.26.008/A pozlu parlak granit 

döşeme kaplaması, diğer mahallerde birim fiyatı daha ucuz olan laminat parke yapılmasına 

karar verildiği, bu tarihten sonra yapılan döşeme kaplaması imalatlarının koridorlarda 

Y.26.008/A pozlu parlak granit kaplama, diğer döşemelerde 21.280/03 laminat parke pozuna 

uygun olarak yapılmasına rağmen, hakediş ödemelerinde daha pahalı olan ve fiilen de 

yapılmayan 21.275/01 lamine parke pozuna 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 Kurulu 11.04.2018 tarihli idarenin oluruna uygun karar 

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 edilen iş 24.02.2015 

tarihinde sözleşme imzalanarak, 05.03.2015 tarihinde yer teslimi yapılan işte imalatlar 

tamamlanarak 17.04.2017 itibar tarihi olmak üzere geçici kabulü yapılmıştır. 
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İşin sözleşmesinin eki mahal listesinde döşeme kaplamasının Y.21.275/01 pozlu lamine 

parke döşeme kaplaması, uygulama projesi ve detayında Özel-49 lamine kaplama olarak 

yapılacağının belirtilmesine rağmen, tüm daire tiplerinde döşeme kaplamalarının AC4 sınıf 32 

laminat parke döşeme kaplaması yapılması ve imalat değişikliklerinin mukayeseli keşifte 

değerlendirilmesine 09.09.2015 tarih ve 4191 sayılı Başkanlık tarafından olur verilmiştir. 

İşin sözleşmesinde bulunan (Özel 49) lamine parke rabıta yer kaplaması Y.21.275/01 

pozlu imalatının 2014 sözleşme yılı %17,78 indirimli fiyatı 87,98 TL/m2 olduğu, Başkanlık 

oluru ile yapılmasına karar verilen 21.280/03 pozlu laminat parke döşeme kaplaması imalatının 

2014 sözleşme yılı %17,78 indirimli fiyatı 20,85 TL/m2 olduğu, yapımından vazgeçilen lamine 

parke yerine yapılan laminat parke imalatının miktarı 30.852,67 m2 dikkate alındığında 

aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 2.071.139,74 TL tutarın yapılacak olan mukayeseli hesap 

kapsamında kesilmesi gerekmektedir.  

Poz No İmalatın 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 vaz geçilen 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 pozlu lamine parke yerine, birim fiyatı daha ucuz olan laminat parke yapılmasına 

karar verildiği, blokların döşeme kaplaması imalatlarının 21.280/03 laminat parke pozuna 

uygun olarak yapılmasına rağmen, hakediş ödemelerinde daha pahalı olan ve fiilen de 

yapılmayan 21.275/01 lamine parke pozuna 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 Kurulu 11.04.2018 tarihli idarenin oluruna uygun kararı 

emsal alınarak aradaki imalat farkının kesilmesi gerekirken, halen aradaki imalat farkının 

bedelinin kesilmediği görülmüştür. 

-Ankara Kuzey 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 edilen iş 20.01.2015 tarihinde sözleşme imzalanarak, 29.01.2015 tarihinde yer teslimi 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 66 
 

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 pozlu lamine parke döşeme kaplaması olarak belirtilmesine rağmen,  Tip7 ve 

apartman tipi konutların projesinde daire içi oda ve salon mahallerinde zemin kaplaması olarak 

belirtilen lamine parke (21.275/01) yapılması yerine, laminat parke imalatı (21.280/03) 

yapılması, apartman tipi blokların koridor mahallinde zemin kaplaması olarak belirtilen lamine 

parke imalatı (21.275/01) yerine, 600x600 mm ebatlarında 1.sınıf parlak granit seramik 

karolarla fugalı döşeme kaplaması imalatı (Y.26.008/408A) yapılması, ayrıca Tip 7 blok 

tiplerinde koridor mahallerinde zemin kaplaması olarak belirtilen lamine parke imalatı 

(21.275/01) yapılması yerine, pozu laminat parke imalatı (21.280/03) olarak yapılması ve 

imalat değişikliklerinin mukayeseli keşifte değerlendirilmesine 13.08.2015 tarih ve 3654 sayılı 

Başkanlık tarafından olur verilmiştir. 

İşin sözleşmesinde bulunan Y.21.275/01 pozlu lamine parke rabıta yer kaplaması 

imalatının 2014 sözleşme yılı %1,46 indirimli fiyatı 105,44 TL/m2 olduğu, Başkanlık oluru ile 

yapılmasına karar verilen 21.280/03 pozlu laminat parke döşeme kaplaması imalatının 2014 

sözleşme yılı %1,46 indirimli fiyatı 24,99 TL/m2 olduğu, yapımından vazgeçilen lamine parke 

miktarı 37.787,45 m2, yapılan laminat parke imalatı miktarı 37.280,69 m2 ve 1.sınıf parlak 

granit miktarı 506,76 m2 dikkate alındığında, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 2.512.863,93 

TL tutarın yapılacak olan mukayeseli hesap kapsamında kesilmesi gerekmektedir.  

Poz No 
İmalatın 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 vaz geçilen imalat) (m2) 
37.787,45 87,98 3.324.539,85 

21.280/03 
Laminat parke döşeme kaplaması yapılması 

(Yapılan imalat) (m2) 
37.280,69 20,85 777.302,39 

Y.26.008/408A 

600 X 600 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   (3.324.539,85-777.302,39-34.373,53) 2.512.863,93 

 

Söz konusu işte 13.08.2015 tarihinde alınan olurda, uygulama projesine göre pahalı olan 

21.275/01 pozlu lamine parke yerine, A1 bloğun koridor mahallerinde Y.26.008/A pozlu parlak 

granit döşeme kaplaması, diğer blokların döşeme kaplamalarında birim fiyatı daha ucuz olan 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 67 
 

laminat parke yapılmasına karar verildiği, bu tarihten sonra yapılan döşeme kaplaması 

imalatlarında A1 bloğun koridorlarında Y.26.008/A pozlu parlak granit kaplama, diğer 

blokların döşeme kaplamalarında 21.280/03 laminat parke pozuna uygun olarak yapılmasına 

rağmen, hakediş ödemelerinde daha pahalı olan ve fiilen de yapılmayan 21.275/01 lamine parke 

pozuna 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 Kurulu 11.04.2018 tarihli idarenin oluruna uygun kararı emsal alınarak aradaki imalat 

farkının kesilmesi gerekirken, halen aradaki imalat farkının bedelinin kesilmediği görülmüştür. 

İşin sözleşmesinde bulunan lamine parke döşeme kaplaması yerine laminat parke ve 

parlak granit kaplaması yapılmasından dolayı 2.512.863,93 TL tutarın yapılacak olan 

mukayeseli hesaptan kesilmesi gerekmektedir. 

-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 edilen 

iş 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 sözleşmesi eki mahal listesinde döşeme kaplamasının Y.21.275/01 pozlu lamine 

parke döşeme kaplaması, uygulama projesi ve detayında Özel-49 lamine kaplama olarak 

yapılacağı belirtilmiştir. 

Tüm konut tiplerinde zemin kaplaması olarak lamine parke (21.275/01) yerine laminat 

parke (21.280/03) imalatı yapılması, apartman tipi blokların koridor mahallinde zemin 

kaplaması olarak belirtilen lamine parke (21.275/01) imalatı yerine, 600x600 mm ebatlarında 

1.sınıf parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme kaplaması imalatı (Y.26.008/408A) 

yapılması, imalat değişikliklerinin mukayeseli keşifte değerlendirilmesine 19.06.2017 tarih ve 

2842 sayılı Başkanlık tarafından olur verilmiştir. 

İşin sözleşmesinde bulunan (Özel 49) lamine parke rabıta yer kaplaması Y.21.275/01 

pozlu imalatının 2015 sözleşme yılı %29,02 indirimli fiyatı 82,20 TL/m2 olduğu, Başkanlık 

oluru ile yapılmasına karar verilen 21.280/03 pozlu laminat parke döşeme kaplaması imalatının 

2015 sözleşme yılı %29,02 indirimli fiyatı 19,27 TL/m2 olduğu, yapımından vazgeçilen lamine 

parke miktarı 61.480,46 m2, yapılan laminat parke imalatı miktarı 60.275,90 m2 ve 1.sınıf 

parlak granit miktarı 1.204,56 m2 dikkate alındığında 3.831.166,26 TL tutarın yapılacak olan 

mukayeseli hesap kapsamında kesilmesi gerekmektedir.  
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Poz No 
İmalatın adı (Tip7-Tip10-Tip10/A-11/A ve A1) 

(Apartman tipi konutları 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 vaz geçilen 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 

600 X 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 pozlu lamine parke yerine, 11/A blok ve A1 bloğun koridor mahallerinde Y.26.008/A 

pozlu parlak granit döşeme kaplaması, diğer blokların döşeme mahallerde birim fiyatı daha 

ucuz olan laminat parke yapılmasına karar verildiği, bu tarihten sonra yapılan döşeme 

kaplaması imalatlarının 11/a blok ve A1 bloğun koridorlarda Y.26.008/A pozlu parlak granit 

kaplama, diğer blokların döşemelerde 21.280/03 laminat parke pozuna uygun olarak 

yapılmasına rağmen, hakediş ödemelerinde daha pahalı olan ve fiilen de yapılmayan 21.275/01 

lamine parke pozuna 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 Kurulu 11.04.2018 tarihli idarenin 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, 1’er adet ünite 

merkezi, kreş ve cami, 4. Bölge 2. Etap 314 adet konut ve 1 adet cami, 630 adet konut, 1'er adet 

ünite merkezi ve kreş, 2.Bölge 2.Etap 277 adet konut, 628 adet konut, ünite merkezi ve ticaret 

merkezi ile 2.Bölge 1.Etap 563 adet konut, 1 adet ünite merkezi inşaatı işlerinde aşaıda tablo 

halinde verilen toplam 6 adet sözleşme kapsamında imalat değişiklikleri sonucu Başkanlık 

oluru ile yapımından vazgeçilen imalatların bedellerinin kesilmemesi nedeniyle, toplam 

23.873.392,86 TL fazla ödemeye sebebiyet verildiği, 

Tespit edilmiştir. 
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S.N İşlerin adı 
Kesilmesi gereken 

tutar                      TL 

1 Kuzey Ankara Kent Girişi 5. Bölge 809 adet konut, 1’er adet ünite merkezi, kreş ve cami  7.581.094,35 

2 Kuzey Ankara Kent Girişi 4. Bölge 2. Etap 314 adet konut ve 1 adet cami inşaatı  2.564.128,35 

3 
Ankara Kuzey Kent Girişi 630 adet konut, 1'er adet ünite merkezi ve kreş ile altyapı ve 

çevre düzenlemesi ikmal inşaatı 
5.313.000,23 

4 Kuzey Ankara Kent Girişi 2.Bölge 2.Etap 277 adet konut inşaatı  2.071.139,74 

5 Ankara Kuzey Kent Girişi 628 adet konut, 1'er adet ünite merkezi ve ticaret merkezi  2.512.863,93 

6 Kuzey Ankara Kent Girişi 2.Bölge 1.Etap 563 adet konut, 1 adet ünite merkezi inşaatı  3.831.166,26 

  Toplam 23.873.392,86 

 

Öneri: 

Kuzey Ankara Kent Girişi 5. Bölge 809 adet konut, 4. Bölge 2. Etap 314 adet konut, 

630 adet konut, 2.Bölge 2.Etap 277 adet konut, 628 adet konut ile 2.Bölge 1.Etap 563 adet 

konut inşaatı işlerinde, imalat değişiklikleri sonucu Başkanlık oluru ile yapımından vazgeçilen 

imalatlardan dolayı kesilmeyen 23.873.392,86 TL bedelin  işlerin mukayeseli hesabından 

kesilmesi önerilir. 

BULGU 8.1.9: İdare Tarafından Tasfiye Edilen İşlerde Fazla Ödenen Gideler 

İdare tarafından 2018 yılı içinde aşağıda belirtilen yapım işlerinin tasfiye edildiği ve 

tasfiye mutabakat gideri altında yüklenicinin yaptığı harcamaların (İmalat bedeli, damga 

vergisi, ihale karar pulu vergisi, ihale KİK payı, teminat mektubu banka gideri, All risk sigorta, 

işveren mali sorumluluk bedeli, personel SGK gideri vb.) bazı işlerde tamamının, bazı işlerde 

bir kısmının ödendiği tespit edilmiştir.  

1) İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Zeytinlik Mahallesi 468 adet konut, camii, ticaret 

merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi; 

İdare tarafından 12.6.2018 tarihinde ihalesi yapılmış, 2.8.2018 tarihinde sözleşme 

imzalanıp, 10.8.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  

Söz konusu iş 4.10.2018 tarihinde yüklenici firma ile imzalanan mutabakat metni 

doğrultusunda tasfiye edilmiştir. 

Yüklenici firma ile yapılan mutabakat doğrultusunda; 
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Sözleşme damga vergisi  812.720,40 TL 

Karar pulu vergisi   487.803,70 TL 

KİK payı      42.865,00 TL 

Teminat mektubu banka gideri   27.906,38 TL 

Ağustos 2018 Personel SGK   28.840,51 TL 

Eylül 2018 Personel SGK   50.169,80 TL 

All Risk Sigorta + İşveren mali sorumluluk masrafı 9.741,00 TL 

ile birlikte yapılan imalat tutarının yükleniciye ödenmesi ve kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatların iade edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda toplam ödenen tutar, 1.972.462,94 

TL’dir 

2) Konya İli, Meram İlçesi, Beybes Mahallesi 609 konut, 2 ticaret merkezi, 2 adet cami 

inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işi; 

İdare tarafından 7.3.2018 tarihinde ihalesi yapılmış, 13.4.2018 tarihinde sözleşme 

imzalanıp, 24.4.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  

Yüklenici firmanın 31.10.2018 tarih ve 2018/KON/020 sayılı yazısında; 

“Söz konusu işimizin 20.9.2018 tarih ve 108 sayılı Cumhurbaşkanı kararının Orta 

Vadeli Programın “Dengelenme, Disiplin ve Değişim” başlıklı bölümünün temel hedefleri 

arasında ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacaktır 

hükmü gereği ve yine 24.9.2018 tarih ve 165920 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığı’nın sayılı yazısında belirtilen ihale edilmiş ancak yapımı başlamamış 

veya başlangıç aşamasında olan projelerden şimdilik vazgeçilmesi hükmü gereğince tasfiye 

edilmesi” denilmek suretiyle tasfiye talebinde bulunulmuştur. 

Söz konusu iş 7.11.2018 tarihinde yüklenici firma ile imzalanan mutabakat metni 

doğrultusunda tasfiye edilmiştir. 

Yükleniciyle yapılan mutabakat doğrultusunda; Sözleşme damga vergisi, Kesin teminat 

mektubu banka komisyonu, KİK payı, All Risk Poliçe bedeli, teknik personel giderleri olarak 

1.770.783,73 TL bedelin yükleniciye ödenmesi ve kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların 

iade edilmesi kararlaştırılmıştır. 

3) Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, 5.Etap 500 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre 

düzenleme işi; 

İdare tarafından 11.6.2018 tarihinde ihalesi yapılmış, 10.7.2018 tarihinde sözleşme 

imzalanıp, 18.7.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  
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Söz konusu iş 26.10.2018 tarihinde yüklenici firma ile imzalanan mutabakat metni 

doğrultusunda tasfiye edilmiş,  

Sözleşme damga vergisi  909.606,00 TL 

Karar pulu vergisi   545.955,50 TL 

KİK payı      47.975,00 TL 

Temmuz 2018 Personel SGK     4.421,37 TL 

Ağustos 2018 Personel SGK   14.182,53 TL 

Eylül 2018 Personel SGK   12.983,06 TL 

Ekim 2018 Personel SGK     9.500,48 TL 

Bedelin yükleniciye ödenmesi ve kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların iade 

edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda toplam ödenen tutar 1.544.623,94 TL’dir. 

4) İstanbul İli, Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 

Projesi 224 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi; 

İdare tarafından 18.7.2018 tarihinde ihalesi yapılmış, 27.8.2018 tarihinde sözleşme 

imzalanıp, 5.9.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  

Söz konusu iş 9.10.2018 tarihinde yüklenici firma ile imzalanan mutabakat metni 

doğrultusunda tasfiye edilmiş,  

KİK payı      12.865,00 TL 

Teminat mektubu banka gideri     6.746,25 TL 

Eylül 2018 Personel SGK   30.769,83 TL 

Bedelin yükleniciye ödenmesi ve kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların iade 

edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda toplam ödenen tutar 50.381,08 TL’dir 

5) İstanbul İli, Şile İlçesi, 3.Etap 112 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme 

işi; 

İdare tarafından 2.4.2018 tarihinde ihalesi yapılmış, 14.5.2018 tarihinde sözleşme 

imzalanıp, 23.5.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  

Söz konusu iş 9.10.2018 tarihinde yüklenici firma ile imzalanan mutabakat metni 

doğrultusunda tasfiye edilmiştir.  

Tasfiye gerekçesinde arazi üzerinde işgallerin bulunduğu, projenin gerçekleştirileceği 

alanın yeniden İmar uygulaması yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Yüklenici ile yapılan mutabakat doğrultusunda; 

Sözleşme damga vergisi  158.818,44 TL 
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Karar pulu vergisi   95.324,57 TL 

KİK payı      8.376,50 TL 

Teminat mektubu banka gideri     6.300,00 TL 

Ruhsat harcı ve diğer harçlar  61.608,05 TL 

Mayıs 2018 Personel SGK     1.933,90 TL 

Haziran 2018 Personel SGK     8.800,76 TL 

Temmuz 2018 Personel SGK    10.060,08 TL 

Ağustos 2018 Personel SGK   10.816,48 TL 

Eylül 2018 Personel SGK   10.019,24 TL 

All Risk Sigorta + İşveren mali sorumluluk masrafı olarak hesaplanacak tutar ile 

şantiyede yapılan imalat bedelinin yükleniciye ödenmesi ve kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatların iade edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda toplam ödenen tutar 1.076.932,16 

TL’dir 

6) Adana İli, Seyhan İlçesi, Barbaros ve Bey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 

Projesi 1.Etap 627 adet konut 22 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi; 

İdare tarafından 12.6.2018 tarihinde ihalesi yapılmış, 26.7.2018 tarihinde sözleşme 

imzalanıp, 3.8.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  

Söz konusu iş 16.11.2018 tarihinde yüklenici firma ile imzalanan mutabakat metni 

doğrultusunda tasfiye edilmiştir.  

Tasfiye gerekçesinde proje gerçekleştirilecek arazi üzerinde işgallerin bulunduğu ve 

kamulaştırılma işlemlerinin yapılması gerektiği, ayrıca altyapı hattının da deplase edilmesi 

gerektiği belirtilmiştir. 

Yüklenici ile yapılan mutabakat doğrultusunda; 

Sözleşme damga vergisi  850.735,20 TL 

Karar pulu vergisi   510.620,60 TL 

KİK payı     44.870,00 TL 

Teminat mektubu banka gideri     8.480,44 TL 

Ağustos 2018 Personel SGK    8.516,80 TL 

Eylül 2018 Personel SGK    8.812,85 TL 

Ekim 2018 Personel SGK   10.447,67 TL 

ile birlikte Kasım 2018 Personel SGK ve All Risk Sigorta + İşveren mali sorumluluk 

masrafı olarak hesaplanacak tutar ile şantiyede yapılan imalat bedelinin yükleniciye ödenmesi 
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ve kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların iade edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda 

toplam ödenen tutar 1.461.503,08 TL’dir 

7) Adana İli, Seyhan İlçesi, Barbaros ve Bey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 

Projesi 2.Etap 923 adet konut 14 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi; 

İdare tarafından 19.6.2018 tarihinde ihalesi yapılmış, 27.7.2018 tarihinde sözleşme 

imzalanıp, 6.8.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  

Söz konusu iş 8.11.2018 tarihinde yüklenici firma ile imzalanan mutabakat metni 

doğrultusunda tasfiye edilmiştir.  

Tasfiye gerekçesinde proje gerçekleştirilecek arazi üzerinde işgallerin bulunduğu ve 

kamulaştırılmasının gerektiği belirtilmiştir. 

Yüklenici ile yapılan mutabakat doğrultusunda; 

Sözleşme damga vergisi  1.276.188,12 TL 

Karar pulu vergisi      765.982,11 TL 

KİK payı         67.309,50 TL 

Teminat mektubu banka gideri         6.540,75 TL 

Ağustos 2018 Personel SGK       18.072,63 TL 

Eylül 2018 Personel SGK       23.169,87 TL 

ile birlikte Ekim 2018 Personel SGK ve All Risk Sigorta + İşveren mali sorumluluk 

masrafı olarak hesaplanacak tutar ile şantiyede yapılan imalat bedelinin yükleniciye ödenmesi 

ve kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların iade edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda 

toplam ödenen tutar 2.157.262,98 TL’dir 

8) Elazığ İli, Merkez İlçesi, Bizmişen-Aşağı Holpenk Mahallesi 2.Etap 1.Bölge 700 adet 

konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi; 

İdare tarafından 8.6.2018 tarihinde ihalesi yapılmış, 19.7.2018 tarihinde sözleşme 

imzalanıp, 6.8.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  

Söz konusu iş 8.10.2018 tarihinde yüklenici firma ile imzalanan mutabakat metni 

doğrultusunda tasfiye edilmiştir.  

Tasfiye gerekçesinde;  

Konutların yapılacağı adalara güney cephesindeki dağ yamacından gelecek olan 

yağışların deşarj edilmesi için düşünülen beton kafa hendeğinin arazideki kotlar dikkate 

alınmadan oluşturulduğu, bunun yerine perde betonarme istinat duvarının yapılması gerektiği,  

Zemin etüt raporuna göre tespit edilen kireçtaşı zemin yapısının karstik boşluklar 

oluşturduğu ve zemin iyileştirmesinin büyük maliyetlere yol açacağı, belirtilmiştir. 
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Yüklenici ile yapılan mutabakat doğrultusunda; 

Sözleşme damga vergisi, Karar pulu vergisi, KİK payı, Teminat mektubu banka gideri, 

SGK prim ve personel gideri olarak 1.706.737,48 TL bedelin yükleniciye ödenmesi ve kesin 

teminat ve varsa ek kesin teminatların iade edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Yukarıda belirtilen söz konusu işlerin tasfiyesi ile ilgili olarak İdare tarafından alınan 

Stratejik Planlama Komisyon kararlarında;  

“Söz konusu iş ile ilgili olarak; 20 Eylül 2018 tarih ve 108 sayılı Cumhurbaşkanı 

kararıyla onaylanan Orta Vadeli Programın (2019-2021) temel amacı, kısa vadede fiyat 

istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe 

disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik 

ekonomik değişimin gerçekleştirilmesidir. Programın temel hedefleri arasında, ihalesi 

yapılmamış ve ihalesi henüz yapılmış ancak başlanmamış projelerin askıya alınması, devam 

eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş 

planları oluşturulması yer almaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 24.9.2018 tarih ve 

165920 sayılı yazısında Orta Vadeli Programın ilgili maddesine atıfta bulunarak ihale edilmiş 

ancak yapımı başlamamış veya başlangıç aşamasında olan projelerden şimdilik vazgeçilmesi 

hususu belirtilmiştir.”  

Hususu gerekçe olarak gösterilmiştir. 

 Devam eden sözleşmelerin devri ve tasfiyesine ilişkin olarak, 18.1.2019 tarih ve 30659 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesi ile aşağıdaki 

düzenleme yapılmıştır. 

“MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri 

GEÇİCİ MADDE 4- 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan 

(3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam 

eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi 

nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye 

yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin 

onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir 

alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten 

kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından 
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yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik 

şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade 

edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte 

devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde 

yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve 

şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre 

uzatılabilir. 

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi 

durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında 

idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun 

görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu 

kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi 

alınmaz.” 

Düzenlemesi yapılmıştır. 

Yapılan düzenlemede, tasfiye edilen işlerde sadece fesih tarihine kadar yapımı 

gerçekleştirilen imalatların bedelinin dışında herhangi bir ödeme yapılmayacağı 

anlaşılmaktadır.  

İdare uygulamasında yukarıda açıklanan tasfiye edilen işlerin biri haricinde İdare 

tarafından tek taraflı olarak tasfiye yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak tasfiye edilen işler için 

yüklenici firmalarla yapılan mutabakatlarda, yapılan ödeme kalemlerinde bir standart olmadığı, 

her firmaya için farklı değerlendirmelerin yapıldığı anlaşılmaktadır.  

Tasfiye edilen işlerden Konya İli, Meram İlçesi, Beybes Mahallesi 609 konut, 2 ticaret 

merkezi, 2 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işinde yüklenicinin tasfiye 

talebini içeren dilekçesinin bulunduğu görülmektedir. Söz konusu tasfiyenin sözleşmelerin 

devri ve tasfiyesine ilişkin olarak, 18.1.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesi doğrultusunda yapılması gerekmekte olup, imalat 

kalemleri haricinde herhangi bir ödeme yapılmaması gerekmektedir. 

Ayrıca proje gerçekleştirilecek arsa ve arazilerdeki sorunlar nedeniyle de, bazı işlerin 

bu gerekçelerle tasfiye edildiği ve bu nedenle tasfiye gideri adı altında ödemeler yapıldığı 

görülmektedir. İdarenin bu tür ödemelerle karşılaşmaması açısından proje gerçekleştirilecek 

arsa ve arazilerde ihale öncesinde inşaatın yapımına engel sorunların (Kamulaştırma, mülkiyet, 

zemin vb.) giderilmesinden sonra ihale aşamasına geçilmesi gerekmektedir. 
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Öneri: 

Tasfiye edilen işlerle ilgili olarak; 

-Proje gerçekleştirilecek arsa ve arazilerdeki sorunlar nedeniyle, bazı işlerin bu 

gerekçelerle tasfiye edildiği ve bu nedenle tasfiye gideri adı altında ödemeler görüldüğünden, 

proje gerçekleştirilecek arsa ve arazilerde ihale öncesinde inşaatın yapımına engel sorunların 

(Kamulaştırma, mülkiyet, zemin vb.) giderilmesinden sonra ihale aşamasına geçilmesi, 

-Konya İli, Meram İlçesi, Beybes Mahallesi 609 konut, 2 ticaret merkezi, 2 adet cami 

inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işinde, yüklenicinin tasfiye talebini içeren dilekçesi 

bulunduğundan, tasfiye işlemlerinin 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32'nci maddesi 

doğrultusunda yapılması ve tasfiye gideri olarak ödenen tutarın  tahsil edilmesi, 

 önerilir. 

BULGU 8.1.10: TOBAŞ Toplu Konut-Büyükşehir Belediyesi İnşaat Emlak 

Mimarlık ve Proje AŞ'nin Sermayesinin 2/3'den Fazlasının 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 

Gazetesinde 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 31.12.2018 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    ASKİ. 

Şirketin 20.2.2008 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.  
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15.09.2011 tarihinde yönetim kurulu üye sayısının artırılması konusuyla toplanan 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üye sayısı 8’den 10’a çıkarılmış, 

22.4.2014 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında da yönetim kurulu üye sayısı 14’e 

yükseltilmiştir. 9.3.2018 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 9.3.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye 

ücretleri yeniden belirlenmiş; Ankara Büyükşehir Belediyesini temsilen seçilen Yönetim 

Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu Başkanına net 6.000 TL, üyelere net 5.000 TL olarak 

uygulanmasına ve 14 adet olan ödemenin 12 olarak belirlenmesine, TOKİ’yi temsilen seçilen 

Yönetim Kurulu üyelerine ise Devlet Personel Başkanlığı 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, 13.3.2015 tarih ve 3 nolu Yönetim Kurulu toplantısında 

6102 sayılı TTK’nın 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 verilmiştir.  

28.4.2015 tarihli olağan genel kurulda şirket ödenmiş sermayesinin 3 milyon TL 

artırılarak 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 Sayıştay'ın 2016 yılına ilişkin TOKİ Denetim 

raporunda; Türk Ticaret Kanunu’nun 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 toplanması için girişimlerde 

bulunulması önerisine yer verilmiştir. 

2017 yılında Şirket faaliyetlerinin zararla sonuçlanması neticesinde özkaynakların 
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azalmaya devam ettiği anlaşıldığından, yıl içinde yeniden sermaye artışına gidilmiştir. 

17.7.2017 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 

karşılanması taahhüt edilmiştir. Ancak, İdare tarafından bu ödemenin 2 milyon TL’lik kısmı 

31.12.2018 tarihi itibarıyla yerine getirilmemiştir. 

Şirketin 31.12.2018 tarihli bilançosunda sermaye 21.000.000 TL olup, 2.120.927 TL 

tutarında ödenmemiş sermaye bulunmaktadır. Şirketin geçmiş yıllar birikmiş zararları 

14.006.889 TL ile 2018 yılı dönem zararı 4.342.456 TL etkisiyle yıl sonunda özkaynaklar 

toplamı 1.675.351 TL’ye gerilemiştir. Bu durumda ödenmemiş sermaye tamamlanmış bile olsa, 

sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının %82’si zarar sebebiyle karşılıksız kalmaktadır.   

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. 

(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 2018 yılı faaliyetleri sonucunda TTK’nın 376/2. 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. (TTK m.376/2) Kanun koyucu, TTK 376/2 

maddesinde, genel kurulun alacağı kararlar konusunda belirleyici davranmıştır. Bu kapsamda, 

son yıllık bilânçodan, zararlar sebebiyle sermaye ile kanunî 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 kanunun amir hükmüdür.  

Şirketin kurulduğu 2004 yılından itibaren faaliyet sonuçları değerlendirildiğinde, 

aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi kurulduktan sonraki 5 yıl haricinde dönem sonucunun devamlı 
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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 faaliyet sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Dönem Gelir Gider 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) 

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) 

 

TOBAŞ Toplu Konut-Büyükşehir Belediyesi İnşaat Emlak Mimarlık ve Proje AŞ'nin 

yıllar itibarıyl 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 gerekli görülmektedir. 

Öneri: 

TOBAŞ Toplu Konut-Büyükşehir Belediyesi İnşaat Emlak Mimarlık ve Proje AŞ'nin 

yıllar itibarıyl 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, TTK'nın 376'ncı maddesindeki düzenlemeler göz önüne alınarak 

Şirketin geleceği ile ilgili diğer hissedar Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma 
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yapılması önerilir. 

BULGU 8.1.11: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.2.1: İdarede İştirak Edilen Şirket Personeli 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 2010 yılında 62’den 2017 yılı sonuna kadar 159’a yükselmiş, 2018 

yılı sonunda ise 146'ya gerilemiştir.  

Bu kapsamda 2018 yıl sonu itibarıyla iştiraki şirketlerden;  

Emlak Konut GYO AŞ’den 44, (2017 yılı 47)  

Toplu Konut-Büyükşehir Belediyesi İnşaat Emlak Mim.ve Proje AŞ’den 11, (2017 yılı 11)  

Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret AŞ’den 64, (2017 yılı 50) (Şirketteki %49'luk 

İdare payı 2018 yılı içinde İdarenin diğer iştiraki Emlak Konut GYO AŞ'ye satılmıştır.) 

Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme AŞ’den 17, (2017 yılı 14)  

Boğaziçi Yönetim AŞ’den 3, (2017 yılı 3)  

Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ’den 7, (2017 yılı 14)  

Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ’den 10, (2017 yılı 10)  

olmak üzere toplam 146 çalışan, bütün yükümlülükleri şirketlerce karşılanarak İdarede 

çalıştırılmıştır. Bu kapsamda çalıştırılan personel sayısında son yıllarda artış olmadığı, 2018 

yılında azalma olduğu ve bu azalmanın 2019 yılında da devam edeceği yapılan çalışmalardan 

anlaşılmaktadır. 

 İdarenin personel istihdamına ilişkin hükümler 2985 sayılı Kanun'da düzenlenmiş olup, 

iştirak edilen Şirketler üzerinden personel çalıştırılması uygulamasının hem hukuki hem de mali 

açıdan sorunlara yol açacağı 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 
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dikkate alınarak, iştirak şirketler üzerinden personel çalıştırılması uygulamasının yeniden 

değerlendirilmesi ve personel ihtiyacının giderilmesinde mer’i mevzuat çerçevesinde çözümler 

üretilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.2: Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliğinin Revizesi 

İdarenin mali işlemleri ve muhasebe uygulamalarının yürütülebilmesi amacıyla, 

3.11.1997 tarihinde Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliği yürürlüğe konulmuş ve hala 

uygulanmaya devam edilmektedir. 

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 

çıkarılma amacının Fon Hesaplarının takibine yönelik olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır.  

Yönetmeliğin hukuki dayanağı olarak gösterilen Toplu Konut Fonu’nun Kullanımına 

İlişkin Tüzük; 20.6.2001 tarih ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik 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 gibi ilgili yönetmeliğin Toplu 

Konut Fonunun yürürlükte olduğu tarihteki iş ve işlemlere ilişkin mali hususların 

düzenlenmesine yönelik olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. Toplu Konut Fonu 20.6.2001 

tarihinde 4684 sayılı Kanunla tasfiye edilmiştir.  

İdarenin özellikle 2003 yılından itibaren başlattığı konut yapım hamlesiyle faaliyet 

hacminin oldukça arttığı görülmektedir. 2007 yılından itibaren de Kamu Kurum ve 
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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 uygulmasına 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 Yönetmeliğinin İdare 

ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı ve güncel durumuna uygun olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

 

Öneri: 

İdare tarafından 3.11.1997 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. 

BULGU 8.2.3: Kooperatif Kredileri Kullanıcılarından Alacaklar 

İdare bilançosunun aktifinde 223.1- Kooperatif Kredileri Kullanıcılarından Alacaklar 

Hesabının 2017 yılı bakiyesi 10.696.985,12 TL iken, İdarece herhangi bir kredi tahsisatı 

gerçekleşmemesine rağmen 2018 yılı bakiyesi 15.268.467,13 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Yapılan incelemede geçmiş dönemlere ilişkin Kooperatif kredileriyle ilgili olarak 2018 

yılı içinde 3.708.315,76 TL tutarında faiz geliri tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır.  

İdare tarafından takibi yapılan kooperatif kredi alacaklarına ilişkin olarak, bankalar 

nezdinde alacakların ve faiz gelirlerinin takibinin ilgili birimler tarafından titizlikle takibi 

gerekmektedir. 

Öneri: 

İdare aktifinde kayıtlı bulunan kooperatif kredi alacaklarına ilişkin olarak, bankalar 

nezdinde alacakların ve faiz gelirlerinin takibinin ilgili birimler tarafından titizlikle takibi 

önerilir. 
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BULGU 8.2.4: Türkkonut'tan Alacaklar 

İdare bilançosunun aktifinde 120.01, 124.01 hesaplarda kayıtlı bulunan Türkkonut'tan 

alacaklar 

İdare ile TÜRKKONUT arasında imzalanan protokoller kapsamında  

120.01 Türkkonut Arsa Satışından Alacaklar hesabında 552.212,55 TL,  

124.01  Türkkonut Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar hesabında 212.813 TL bakiye alacak 

bulunmaktadır.  

120.01 hesapta kayıtlı alacağın incelenmesinden; İdare ile Türkkonut arasında 

15.12.2006 tarihli Ek Protokol kapsamında alacakların yapılandırılması sonrası 5.522.124 TL 

alacağın yapılandırılarak 30 eşit taksitte ödenmesinin karara bağlandığı, ancak 552.212,55 TL 

alacağın yaklaşık 7 yıldır tahsil edilemediği anlaşılmaktadır.  

2017 yılı denetim raporunda yer verilen bulguya verilen cevapta; “5.522.124 TL’lık 

alacaktan Ek Protokol ile yapılandırma çerçevesinde yürütülen tahsilat sonrası 552.212,55 TL 

tutarındaki alacak bakiyesinin tahsil edilmesine yönelik ilgili Daire Başkanlıklarıyla 

görüşmelerin yapılması ve gerekiyorsa Türkkonut Merkez Birliğiyle de yazışma yapmak 

suretiyle işlem tesis edilecektir” denilmiştir. 

124.01 hesapta kayıtlı alacağın incelenmesinden; 14.3.2007 tarihli protokol kapsamında 

1 milyon TL'nin 2007 yılı Nisan ayından itibaren 30 eşit taksitte ödenmesinin karara bağlandığı, 

ancak 212.813 TL alacağın yaklaşık olarak 7 yıldır tahsil edilemediği anlaşılmaktadır.  

2017 yılı denetim raporunda yer verilen bulguya verilen cevapta; “TÜRKKONUT ile 

İdaremiz arasında hesap mutabakatı yapılabilmesi için cami inşaatı ile ilgili olarak 

TÜRKKONUT’ça yapılan imalat işlemleriyle ilgili mahsup edilecek tutarların İdaremiz 

Uygulama Dairesi Başkanlığı’nca belirlenmesi gerekmektedir.” Denilmiştir. 

2018 yılı hesap bakiyelerinde aynı tutarlar yer almakta olup, İdare alacağının tahsil 

edilebilmesi için bulguya verilen cevaplar doğrultusunda hareket edilerek alacakların tahsilinin 

sağlanması gerekmektedir. 

Öneri: 

İdare bilançosunda 120.01 Türkkonut Arsa Satışından Alacaklar hesabında kayıtlı 

bulunan 552.212,55 TL ile 124.01 Türkkonut Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar hesabında 

kayıtlı bulunan 212.813 TL alacağın ilgili protokol hükümleri doğrultusunda mutabakat 

işlemlerinin bir an önce sonuçlandırılarak hesapların tasfiyesi önerilir. 
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BULGU 8.2.5: Afyonkarahisar Müze ve Kültür Merkezi İnşaatının Mukayeseli 

Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar 

20.537.000 TL bedelle 03.06.2011 tarihinde ihale edilen işin 26.09.2018 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında; 

Yapımından vazgeçilen imalatlar ile yapılmasına karar verilen imalatların birim 

fiyatlarının belirlenmesinde, 14 adet birim fiyatı bulunan imalat ile 5 adet nakliye analizi 

yapılan imalatların birim fiyatlarına işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki %19,74 

anlaşma tenzilatı oranında indirim uygulandığı,  

Özel-101 pozlu demir imalatının kumlanması,  Özel-115 pozlu A2 sınıf alucobant cephe 

kaplaması ve Özel-22 pozlu fibrebeton cephe kaplaması imalatlarının idarede daha önce 

yapılmış işlerden alınan fiyatlarına %19,74 anlaşma tenzilatının uygulanmadığı, 

Poz No İmalatın adı 
Miktar            

(A) 

İndirimsiz 

fiyat                            

(B) 

İndirimsiz 

tutar TL  

C=AxB 

%19,74 

İndirimli 

Fiyat TL 

(D) 

İndirimli 

Tutar TL  

F=AxD 

Fark Tutar        

TL               

G=C-F 

Özel-22 Azalan Fibrebeton cephe kaplaması (m2) 3.456,20 166,46 575.319,05 133,6 461.748,32 113.570,73 

Özel -101 Artan Demir imalatının kumlanması (ton) 27,1 229,87 6.229,48 184,49 4.999,68 1.229,80  

Özel-115 Artan Alucobant cephe kaplaması (m2) 3.456,20 181,65 627.818,73 145,79 503.879,40 123.939,33  

Üç adet özel imalatta %19,74 tenzilat oranının uygulanmaması sonucunda mukayeseli 

hesapta 1.229,80+123.939,33-113.570,73=11.598,40TL tutarın fazla hesaplandığı tespit 

edilmiştir. 

Öneri: 

Afyonkarahisar müze ve kültür merkezi kompleksi inşaatının 26.09.2018 tarihli 

mukayeseli hesapta fazla hesaplanan 11.598,40 TL tutarın kesilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.6: Ankara Gölbaşı İncek 2.Etap 1.585 Adet Konut İlköğretim Okulu 

İnşaatının Mukayeseli Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar 

349.990.000 TL bedelle 27.02.2014 tarihinde ihale edilen işin, sözleşmesinde olmayıp 

daha sonra yapılmasına karar verilen faturalı imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde, 

farklı uygulamaların yapılmaması için 2 nolu mukayeseli hesapta yapılan uygulamanın 1 nolu 

mukayeseli hesapta da uygulanması ile aşağıdaki tabloda görüleceği üzere artan imalatlarda 

122.001,97 TL, azalan imalatlarda 33.474,81 TL olmak üzere 122.001,97-33.474,81=88.527,16 TL 

tutarın fazla hesaplandığı tespit edilmiştir. 
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Poz No Azalan imalatın adı Birim 
Miktar        

(A) 

%25 müteahhit 

karlı %0,25 

ihale indirimli 

analiz fiyatı  TL  

(B) 

%15 

müteahhit 

karlı analiz 

fiyatı   TL              

( C ) 

Fark 

fiyat  

TL         

( D ) 

Tutar       

TL       

F=AxD 

Y.F.A.1 CF160 11 kw WVF 900 kg 1,6 m/s askı tipi 1.1 Ad 30,00 3.881,02 3.579,49 301,53 9.045,90 

Y.F.A.2 CF160 9 kw WVF 750 kg 1,6 m/s askı tipi 1.2 Ad 31,00 3.642,68 3.559,67 83,01 2.573,31 

Y.F.A.3 
Pro 2000 çift yönlü mekanizmalı kayma fren 

(P+Q240/630 kg) 
Ad 31,00 355,47 327,85 27,62 856,22 

Y.F.A.4 
Pro 2000 çift yönlü mekanizmalı kayma fren 

(P+Q240/800 kg) 
Ad 30,00 355,47 327,85 27,62 828,60 

Y.F.A.5 Pro 5000 mekanizmalı fren (630 kg) Ad 14,00 799,83 737,68 62,15 870,10 

Y.F.A.6 Pro 5000 mekanizmalı fren (800 kg) Ad 14,00 799,83 737,68 62,15 870,10 

Y.F.A.7 
SMT200A C17/ 14,3 Kw 360v Br 730D 198VØ320 

6x8 U75 
Ad 14,00 8.797,96 8.114,41 683,55 9.569,70 

Y.F.A.8 
SMT200A C15/ 11 Kw 360v Br 730D 198VØ320 

5x8 U76 
Ad 14,00 8.146,26 7.513,34 632,92 8.860,88 

            Toplam 33.474,81 

 

Poz No Artan imalatın adı Birim 
Miktar        

(A) 

%25 müteahhit 

karlı %0,25 

ihale indirimli 

analiz fiyatı TL   

(B) 

%15 

müteahhit 

karlı analiz 

fiyatı TL              

( C ) 

Fark 

fiyat TL     

( D ) 

Tutar      

TL    

F=AxD 

Y.F.A.9 
Sassı Leo 7,3 kW 3VF 2/57 560 asansör makinesi 

motoru 
Ad 31,00 13.759,10 12.690,09 1.069,01 33.139,31 

Y.F.A.10 
Sassı S58 11,0 kW 3VF 2/53 560 asansör makinesi 

motoru 
Ad 30,00 17.334,42 15.987,63 1.346,79 40.403,70 

Y.F.A.11 
Sassı G300T0 8,0 kW 4,00m/s 3200 mm asansör 

makinesi motoru 
Ad 14,00 15.684,27 14.465,69 1.218,58 17.060,12 

Y.F.A.12 
Sassı G300T1 10,0 kW 4,00m/s 3200 mm asansör 

makinesi motoru 
Ad 14,00 19.550,34 18.031,39 1.518,95 21.265,30 

Y.F.A.13 
Dynatech fren ASG 100 UD C12 G16 P+Q=1664 

kg (16 mm) 
Ad 45,00 1.465,49 1.351,63 113,86 5.123,70 

Y.F.A.14 
Dynatech fren ASG 100 UD C15 G16 P+Q=2139 

kg (16 mm) 
Ad 44,00 1.465,49 1.351,63 113,86 5.009,84 

            Toplam 122.001,97 

 

Öneri: 

Ankara Gölbaşı İncek 2.Etap 1.585 adet konut, 15 adet otopark, sosyal tesis, 32 derslikli 

ilköğretim okulu, cami, spor salonu, ticaret merkezi, 3 adet büfe inşaatı işinin sözleşmesinde 

olmayıp daha sonra yapılmasına karar verilen faturalı imalatların birim fiyatlarının 

belirlenmesinde, farklı uygulamaların yapılmaması için 2 nolu mukayeseli hesapta yapılan 
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uygulamanın 1 nolu mukayeseli hesapta da uygulanması ile artan ve azalan imalatlardan dolayı 

122.001,97-33.474,81=88.527,16 TL tutarın işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.7: Ankara ili Çankaya ilçesi 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 pozlu iç sıva imalatında sıva yüksekliğinden tesviye tabakası ve şap kalınlığı 

düşüldüğünde 570,10 m2 alanın fazla kesinti yapıldığı, 27.528/3 pozlu 3 mm saten alçı kaplama 

yapılması imalatı alanı ile 27.531/Mk pozlu iç sıva yapılması alanı kadar olması gerekirken 

fazla hesaplanan 27.528/3 pozlu saten alçı imalatında 5.585,64 m2 alanın kesintisinin 

yapılmadığı, 25.048/3 pozlu iki kat yarımat su bazlı plastik boya imalatında sıva yüksekliğinden 

tesviye betonu, süpürgelik ve şap kalınlıkları düşüldüğünde 4.808,23 m2 alanın kesintisinin 

yapılmadığı, 27.583/Mk pozlu 400 dozlu şap yapılması imalatı metrajının alanının 144,70 m2 

fazla hesaplandığı, 

Artan imalatlar listesinde;  

27.531/Mk pozlu iç sıva yapılması imalatının 26,95 m2 eksik hesaplandığı, 27.528/3 

pozlu 3 mm saten alçı kaplama yapılması imalatının 3.052,91 m2 eksik hesaplandığı, 25.048/3 

pozlu iki kat yarımat su bazlı plastik boya yapılması imalatında 2.380,94 m2 eksik hesaplandığı, 

27.528/1A pozlu alçı astar perdah yapılması imalatında 18.098,92 m2 alanın fazla hesaplandığı, 

25.048/1A pozlu yeni sıvalı yüze 3 kat plastik boya yapılması imalatının 60,32 m2 fazla 

hesaplandığı, 27.581/Mk pozlu 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 bedel yüklenicinin mukayeseli 

hesabından kesilmemiştir. 
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S.N 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 570,10 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 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.N Poz No Artan imalatın adı m2 
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 m2 3.052,91 4,22 12.883,28 

3 25.048/3 İki kat yarı mat su bazlı plastik boya 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 m2 -60,32 11,84 -714,19 

6 27.581/MK Tesviye tabakası yapılması m2 1.308,97 6,70 8.770,10 

Artan imalat toplam tutarı -3.813,14 

Kesilmesi gereken tutar 47.089,25+3.813,14 = 50.902,38 TL 

 

Öneri: 

Ankara ili, Çankaya ilçesi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez binası 

inşaatında, 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 

hesabında kesilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.8: Ankara Mamak İlçesinde Yer Alan 4 Ayrı Yapım İşi 

Yüklenicilerinin Sözleşme Kapsamındaki Trafo-AG-OG İmalatlarının BEDAŞ 

Tarafından Yapılması Nedeniyle İimalatların Bedellerinin Kesilmesi 

Ankara İli, Mamak İlçesinde ihale edilen işlerden; 

30.04.2015 tarihinde 42.963.000 TL bedelli ihale edilen, Ankara Mamak  Altıağaç-

Karaağaç ve Hüseyin Gazi mahalleleri kentsel yenileme ve gecekondu dönüşüm projesi 

1.Bölge 415 adet konut 8 dükkan ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi  
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05.05.2015 tarihinde 45.398.061 TL bedelli ihale edilen, Ankara Mamak Altıağaç-

Karaağaç ve Hüseyin Gazi mahalleleri kentsel yenileme ve gecekondu dönüşüm projesi 

2.Bölge 454 adet konut 4 dükkan ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi 

24.03.2015 tarihinde 82.653.000 TL bedelle ihale edilen, Ankara Mamak Anayurt ve 

Gülseren Mahalleleri kentsel yenileme ve gecekondu dönüşüm projesi 3. Etap 1. Bölge 889 

adet konut, 2 adet ticaret merkezi, cami ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi 

23.03.2015 tarihinde 29.753.000 TL bedelle ihale edilen Ankara İli Mamak İlçesi 

Anayurt ve Gülseren Mahalleleri Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projesi 3. Etap 2. 

Bölge 330 adet konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi sözleşmelerinin eki olan özel idari teknik 

şartnamemin 21 inci maddesinde  “ Trafo gücü, tipi, (monoblok, mod, bina tipi) ve sayılarının 

belirlenmesinde; 

a) Yöresel Elektrik İdaresinin vereceği enerji müsaadesi hükümleri, 

b) Toplu Konut İdaresi ve Yöresel Elektrik İdaresi tarafından onaylanacak uygulama 

projeleri, 

c) Vaziyet Planında yapıların yerleşim durumları,” dikkate alınarak Trafo/ Trafoların 

gücü, tipi (Monoblok, Mod, Bina tipi) ve sayısı belirlenecektir. 

22 nci maddesinde “Yöresel Elektrik İdaresi tarafından verilecek enerji müsaadelerinde 

trafo şartı bulunmaması durumunda, imalatlar; Yöresel elektrik idaresi tarafından verilecek 

enerji müsaadesi hükümleri, Toplu Konut İdaresi ve Yöresel Elektrik İdaresi tarafından 

onaylanacak uygulama projelerine göre tamamlanacaktır.”  

İşlerin ihale eki avan projesinin vaziyet planı ile ihaleden sonraki uygulama projesinin 

vaziyet planında trafo binalarının bulunduğu, sözleşmelerinin eki olan özel idari teknik 

şartnamede yapılacak olan trafoların gücü ve kapasitesinin belirtilmediği, yüklenici firmaların 

yöresel elektrik idaresine enerji müsaadesi için başvuruda bulunmaları halinde, elektrik 

idaresinin belirleyeceği trafo sayısı kapasitelerini yüklenici firmalar ihale bedeli içinde 

yapmaları gerekmektedir. Mamak bölgesinde yapılan konutlarla ilgili yüklenici firmalar 

tarafından enerji müsaadesi için yöresel elektrik idaresine yapılan yazışmalarda Yöresel 

Elektrik İdaresinin (BEDAŞ) trafoların kendileri tarafından yapılacağının bildirildiği, 

İdare tarafından yaptırılan Edirne İli, İpsala ilçesi 94 adet konut ve 1 adet büfe inşaatı 

işi ile Edirne İli, İpsala İlçesi 2.etap 171 adet konut kapsamında yapılacak Trafo-OG-AG 

imalatları Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından yapıldığından dolayı İpsala 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 89 
 

ilçesi 94 adet konut ve 1 adet büfe inşaatı işinde trafo imalatları bedeli 06.06.2016 tarih ve 2642 

sayılı Başkanlık oluru ile İpsala ilçesi 2.Etap 171 adet konut inşaatı işinde trafo imalatları 

23.06.2017 tarih ve 2955 sayılı Başkanlık oluru ile mukayeseli hesap kapsamında ihale 

bedelinden düşülmesine olur verildiği, 

Tespit edilmiştir. 

Ankara ili, Mamak ilçesinde yapılan konutlarda gerekli olan Trafo-AG-OG imalatları 

yerel elektrik idaresi Bedaş tarafından yapılmaması halinde yüklenici firmalar bu imalatları 

ilave bir bedel ödenmeden sözleşme bedeli içinde yapmaları gerektiği,  trafo imalatlarının 

yüklenici firmalar tarafından yapılmadığı, yöresel elektrik idaresi BEDAŞ tarafından yapılması 

nedeniyle, yapılan trafo imalatlarının bedellerinin mukayeseli hesap kapsamında yüklenici 

firmalardan kesilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Trafo imalatlarıyla ilgili olarak; 

-Ankara ili, Mamak ilçesinde yapılan konutlarda gerekli olan Trafo-AG-OG imalatları 

yerel elektrik idaresi BEDAŞ tarafından yapılmaması halinde yüklenici firmalar bu imalatları 

ilave bir bedel ödenmeden sözleşme bedeli içinde yapmaları gerektiği,  trafo imalatlarının 

yüklenici firmalar tarafından yapılmadığı, yöresel elektrik idaresi BEDAŞ tarafından yapılması 

nedeniyle, yapılan trafo imalatlarının bedellerinin mukayeseli hesap kapsamında yüklenici 

firmalardan kesilmesi,  

-İhale edilecek işlerde projenin büyüklüğüne göre sözleşmelerin eki olan mahal listesi, 

özel idari teknik şartnamelerde trafo sayısı ve kapasitelerinin açık olarak belirtilmesi, 

ihalelerden sonra yapım aşamasında işlerin uygulama projelerinde belirtilen trafo sayısı ve 

kapasitesinin yöresel elektrik idaresi tarafından değiştirilmesi halinde artan veya azalan 

imalatların mukayeseli hesaplarda değerlendirileceğinin belirtilmesi, 

Önerilir. 

BULGU 8.2.9: Ankara Yenimahalle Varlık Mahallesi 294 Adet Konut İşinin 

Mukayeseli Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar 

58.490.000 TL bedelle 10.09.2015 tarihinde ihale edilen işin 17.01.2018 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında; 
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YFA.01/A pozlu iki bileşenli su yalıtımı yapılması imalatının analizinde kullanılan 

Clever Pu primer 300-2K su yalıtım astar malzemesinin bu malzemeyi üreten firmanın 

kataloglarında m2’ye giden sarfiyat miktarı 01-0,3 kg/m2 olduğu ve yapılan analizlerde bu 

malzemenin ortalama değeri 0,20kg/m2 olarak alınması gerekirken 0,30kg/m2 olarak en üst 

değer alındığı, aynı analizin içinde Clever Base 400 BT-2K su yalıtım malzemesinin bu 

malzemeyi üreten firmanın kataloglarında m2’ye giden sarfiyat miktarı 1,5-2,0 kg/m2 olduğu 

analizlerde bu malzemenin ortalama değeri 1,75kg/m2 olarak alınması gerekirken 2,0 kg/m2 

olarak en üst değer alınması sonucunda analiz birim fiyatı 27,75 TL/m2 olarak belirlenmesi 

gerekirken 27,91TL/m2 olarak hatalı belirlendiği, 

YFA.01/B pozlu iki bileşenli su yalıtımı yapılması için ince tamir harcı ve işçiliği ile 

yalıtım malzemesi işçiliklerinin analizle fiyatının belirlenmesinde, MSB.156 pozlu beton 

yüzeylerde tamir harcı ile beton tamiratı yapılması malzeme ve işçiliği ile Y.19.085/001 pozlu 

yalıtım işçiliği imalatlarının analizlerindeki birim miktarlardan yararlanılarak analizle fiyatının 

15,68 TL/m2 olarak belirlenmesi gerekirken 17,82 TL/m2 olarak hatalı belirlendiği, 

Tespit edilmiştir.  

YFA.01/A pozlu iki bileşenli su yalıtımı malzeme bedeli ve YFA.01/B pozlu iki 

bileşenli ince tamir harcı ile su yalıtımı işçiliği imalatlarının analizle birim fiyatlarının 

belirlenmesinde m2’ye giden malzeme miktarının hatalı alınması sonucunda aşağıdaki tabloda 

görüleceği üzere 51.772 TL fazla hesaplanmıştır. 

Poz No  Otopark yalıtımı artan imalatın adı Birim 
Miktar  

(A) 

Hatalı olarak 

belirlenen 

2015 analiz 

fiyatı TL   

(B) 

Doğru 

hesaplanan 

2015 analiz 

fiyatı TL     

( C) 

Fark 

fiyat 

TL 

D=B-C 

Fazla 

ödenen 

Tutar    

TL 

F=AxD 

1- YFA.01/A 

İki bileşenli bitüm-poliüretan esaslı min %2000 

estetiklikte hızlı kürlenen soğuk uygulamalı 

clever pu premier 300-2K astar ile likit su yalıtımı 

ve clever pu base 400-BT-2K likit yalıtım 

mal.bedeli 

m2 12.040 27,91 25,75 2,16 26.006,40 

2- YFA.01/B 

Beton zemin üzerine ince tamir harcı yapılması ile 

İki bileşenli bitüm-poliüretan esaslı min %2000 

estetiklikte hızlı kürlenen soğuk uygulamalı 

clever pu premier 300-2K astar ve clever pu base 

400-BT-2K likit su yalıtımı işçiliği yapılması 

m2 12.040 17,82 15,68 2,14 25.765,60 

              Toplam 51.772,00 
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Öneri: 

YFA.01/A pozlu iki bileşenli su yalıtımı malzeme bedeli ve YFA.01/B pozlu iki 

bileşenli ince tamir harcı ile su yalıtımı işçiliği imalatlarının analizle birim fiyatlarının 

belirlenmesinde m2’ye giden malzeme miktarının hatalı alınması sonucunda fazla ödenen 

51.572 TL tutarın işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.10: Antalya İli Akseki İlçesi 409 Adet Konut İşinin Mukayeseli 

Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar 

48.365.000 TL bedelle 28.07.2016 tarihinde ihale edilen işte 08.11.2018 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesapta; 

Artan imalatlarda YFA-İ.03 pozlu laminat kaplamalı kapı kasası ve pervazı yapılması 

imalatında metraj hesabının 3.503,87 m2 hesaplanması gerekirken 4.989,59 m2 olarak hatalı 

hesaplanması sonucunda aşağıdaki tabloda görüleceği üzere artan imalatlarda 354.255,08 TL, 

aynı imalatın azalan imalatlar grubunda YFA.İ.09 pozlu selülozik boyalı mdf kapı kasa ve 

pervazının yapılması metrajının da hatalı hesaplanması nedeniyle 315.329,21 TL olmak üzere 

toplam 354.255,08-315.329,21=38.925,86 TL fazla hesaplandığı tespit edilmiştir. 

Poz no İmalatın adı Birim 

Hatalı 

hesaplanan 

miktar     

(A) 

Doğru 

hesaplanan 

miktar       

(B) 

Fark miktar            

( C) 

2016 yılı 

analiz birim 

fiyatı TL              

(D) 

Tutar                    

TL                   

F=CxD 

YFA-İ.03 
Laminat kaplamalı kapı kasası ve 

pervazı yapılması (Artan) 
m2 4.989,59 3.503,87 1.485,72 238,44 354.255,08 

YFA-İ.09 
Selülozik boyalı mdf kapı kasası ve 

pervazı yapılması (Azalan) 
m2 4.989,59 3.503,87 1.485,72 212,24 315.329,21 

    Kesilmesi gereken toplam tutar 38.925,86 

 

Öneri: 

Antalya ili, Akseki İlçesi, 409 adet konut, 1 adet camii ve ticaret merkezi, inşaatları 

işinin mukayeseli hesabında; artan imalatlarda YFA-İ.03 pozlu laminat kaplamalı kapı kasası 

ve pervazı yapılması ve azalan imalatlar grubunda YFA.İ.09 pozlu selülozik boyalı mdf kapı 

kasa ve pervazının yapılması imalatlarının metrajlarının 3.503,87 m2 hesaplanması gerekirken 

4.989,59 m2 olarak hatalı hesaplanması sonucunda 354.255,08-315.329,21=38.925,86 TL fazla 

hesaplanan bedelin işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 
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BULGU 8.2.11: İstanbul Ataköy Gayrimenkullerinden Elde Edilen Kira Geliri 

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, 10.7.1986 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 17.1.2003 tarihli Ek Protokol düzenlenmiştir. 

Sözleşme hükümlerine göre kiralama süresi 2038 yılında sona ermektedir. 

Söz konusu alanların kullanıcısı DATİ Yatırım Holding’ten alınan kira bedelinin son 

beş yıllık dönemde KDV hariç değişimi, aşağıda gösterilmiştir. 

2013 yılı dönem karı ve yatırımlardan 2014 yılında elde edilen kira geliri 3.876.291 TL 

2014 yılı dönem karı ve yatırımlardan 2015 yılında elde edilen kira geliri 5.296.094 TL 

2015 yılı dönem karı ve yatırımlardan 2016 yılında elde 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 elde edilen kira geliri 6.729.448 TL 

2017 yılı dönem karı ve yatırımlardan 2018 yılında elde edilen kira geliri 7.094.170 TL. 

 DATİ Holding bünyesindeki Şirketlerden İdarenin kira geliri aldığı Ataköy Turizm 

Tesisleri ve Ticaret AŞ ve Ataköy Otecilik AŞ şirketleri bulunmaktadır.  

 Ataköy Otelcilik AŞ’nin 2017 yılı hesap dönemi için, 22.6.2018 tarihinde düzenlenen 

YMM 744-2018/113 sayılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporunda; 

Şirketin aktifinde kayıtlı bulunan DATİ Holding AŞ hisse senedi satışından (Satış 

yapılan şirket DATİ Holding’in diğer iştiraki Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret AŞ) dolayı 

35.779.408,04 TL gelir elde etmiş ve bu tutarı KVK Madde 5/1-e maddesine istinaden iştirak 

hissesi satış kazanç istisnası olarak kurum kazancından indirim konusu yapmıştır.  
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 Ataköy Otelcilik AŞ’nin ticari bilanço karı:  4.371.605,48 TL 

 KKEG :     +33.707.730,84 TL 

Diğer indirim ve istisnalar:       - 461.443,78 TL 

İştirak hissesi satış kazancı istisnası:  -35.779.408,04 TL 

Kar         1.838.484,50 TL 

İdareye ödenen kar payı 1.838.484,50 TL üzerinden hesaplanmıştır.  

DATİ Holding bünyesinde bulunan iki ayrı şirketin hisse alım ve satımından 

kaynaklanan iştirak hissesi satış kazancı olarak kaydedilen tutar sonrası, İdare İştirak satış 

kazancı istisnası olarak kardan düşülen tutarın %10’u olan 3.577.940,8 TL tutarında daha az 

kira geliri elde etmiştir.   

Diğer taraftan DATİ Holding tarafından TOKİ arazisine komşu bölgede mega yat limanı 

projesinin inşasına başlandığı, yapılan limanın İdare arsalarıyla iç içe bir konum arz ettiği ve 

ortak bir planlama ve çalışma gerektireceği değerlendirilmektedir.  

İdarenin kira gelirleriyle ilgili olarak, aynı holding bünyesindeki Şirketlerin birbirlerine 

iştirak satışından elde edilen karın istisna kapsamında kira gelirini azaltıcı etkiye sahip olduğu, 

ayrıca bölgede yapımı devam mega yat limanı projesinin İdare arsalarını da etkileyeceği göz 

önüne alınarak, bölgenin bir bütün değerlendirilmesi hususunda ilgili kurumlar nezdinde 

çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

 

Öneri: 

İdarenin kira gelirleriyle ilgili olarak; 

- DATİ Holding bünyesindeki Şirketler arasında iştirak satışından elde edilen karın, 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan iştirak hissesi satış kazanç istisnası 

kapsamında Şirket karından indirildiği ve dolayısıyla İdareninin kira gelirini azaltıcı etkiye 

sahip olduğu görüldüğünden, Holding bünyesindeki Şirketler arasında yapılan hisse satışlarının 

titizlikle takibi, 

- Bölgede yapımı devam mega yat limanı projesinin İdare taşınmazlarına yönelik etkileri 

de göz önüne alınarak, bölgenin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi hususunda ilgili 

kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması, 

önerilir. 
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BULGU 8.2.12: Erzincan Merkez Yoğurtlu Mahallesi 586 Adet Konut İşinin 

Mukayeseli Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar 

53.044.000 TL bedelle 24.08.2015 tarihinde ihale edilen işte 15.01.2018 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesapta; 

Azalan imalat grubunda,  

YFA.İ.07 pozlu 90/220 camlı 10’luk kasalı amerikan panel kapı yapılması ile YFA.İ.09 

pozlu 100/220 camlı 10’luk kasalı amerikan panel kapı yapılması imalatlarında kapı genişlikleri 

farklı olduğundan dolayı fiyatları farklı olması gerekirken her iki imalatında fiyatının 226,15 

TL/ad olarak hatalı belirlendiği, 

Artan imalat grubunda; 

YFA.İ.05 pozlu 90/220 dolu 20’lik kasalı laminat kaplamalı kapı yapılması imalatının 

fiyatı 346,15 TL/ad  olarak belirlenmiş iken, bu kapıdan daha düşük kalınlıktaki YFA.İ.09 pozlu 

90/220 camlı 15’lik kasalı laminat kaplamalı kapı yapılması imalatının fiyatının 348,06TL/Ad 

olarak hatalı belirlendiği, 

YFA.İ.08 pozlu 90/220 camlı 10’luk kasalı laminat kaplamalı kapı yapılması ile 

YFA.İ.10 pozlu 100/220 camlı 10’luk kasalı laminat kaplamalı kapı yapılması imalatlarında 

kapı genişlikleri farklı olduğundan dolayı fiyatları farklı olması gerekirken her iki imalatında 

fiyatının 341,54 TL/ad olarak hatalı belirlendiği 

Tespit edilmiştir. 

Öneri: 

Erzincan Merkez Yoğurtlu Mahallesi 586 adet konut, 3 adet büfe, 1 adet camii ve 

ticaretmerkezi  işinin mukayeseli hesabında, azalan imalat ve artan imalat gruplarında kapı 

imalatlarında yapılan tespitler doğrultusunda, kapıların genişlikleri, boyları, kasa kalınlıkları, 

camlı, panel veya laminat malzeme durumuna göre daha önceden belirlenen fiyatların yeniden 

gözden geçirilerek, yeni belirlenecek fiyatlara göre mukayeseli hesabın yeniden düzenlenmesi 

önerilir. 

BULGU 8.2.13: Erzurum Aziziye Ilıca Mahallesi 374 Adet Konut işinin 1 ve 2 Nolu 

Mukayeseli Hesaplarındaki Hatalı Uygulamalar 

Erzurum Aziziye Ilıca mahallesi 374 adet konut, 111 ticari birim inşaatı işinin 

14.11.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 
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YFA.18.241 pozlu elektrostatik toz boyalı 0,70 mm kalınlığında galvanizli trapez saç 

yapılması imalatının analizinde 04.152 rayiçli 5x5cm ahşap kadronların alınarak analiz fiyatı 

oluşturulmuştur. Çatı örtüsü altında yapılan 21.210 pozlu ahşap keresteden çatı yapılması 

imalatının içinde 1,8 cm kalınlığında çatı örtüsü altı ahşap kaplama tahtası bulunduğu ve çatı 

örtüsü imalatı ahşap kaplama tahtası üzerine 5x5 cm ahşap kadronlar konulmadan 

çakıldığından, YFA.18.241 pozlu 0,70 mm kalınlığında trapez çatı örtüsü imalatının analizinde 

içindeki 5x5 cm ahşap kadron malzemesinin ile bu malzemeye giden işçiliğinin düşülerek 

yeniden analiz yapılması gerekmektedir. Analizin doğru yapılması halinde m2 fiyatı 35,33 TL 

belirlenmesi gerekirken, hatalı yapılan analiz sonucunda m2 fiyatı 37,19 TL olarak belirlendiği, 

YFA.19.050/3 pozlu çatı arası döşeme üzerine 16 cm cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması 

imalatının birim fiyatında 10 cm cam yünü ile ısı yalıtımı yapılmasının fiyatı bulunduğundan 

m2’si 16 cm kalınlığında cam yününe göre analizin yapılması gerekmektedir. Yapılan analizde 

10 cm cam yünü fiyatı olan 4,4 TL üzerinden enterpolasyonla 16 cm fiyatı 7,04 olarak 

belirlendiği, rayiç fiyatlarında 14 cm cam yününün fiyatı 6,0 TL bulunduğundan 16 cm en yakın 

kalınlıktaki cam yününün fiyatı üzerinden enterpolasyon yapılarak 16 cm'lik imalatın m2 fiyatı 

6,85 TL olarak belirlenmesi, ayrıca analizde birim miktarın 1,00 alınması gerekirken 7,04 

olarak hatalı alınması sonucunda analiz birim fiyatı 9,00 TL/m2 olarak belirlenmesi gerekirken 

28,14 TL/m2 olarak hatalı belirlendiği, 

YFA.Alt02 pozlu kazı nakli analizinde makineli kazılarda 25 metre mesafe kazı imalatı 

içinde olduğundan 4,00km nakliye mesafesinden 25 metre mesafenin fiyatının düşülmemesi 

sonucunda nakliye fiyatı 3,21 TL/m3 olarak belirlenmesi gerekirken 3,48 TL/m3 olarak hatalı 

belirlendiği, 

İşin inşaat işleri mahal listesinde ve uygulama projesinde salon, yatak odaları, koridor, 

mutfakta duvar imalatlarının iç sıva “(27.531/Mk tuğla yüzeyler için, 27.525/1 brüt beton 

yüzeyler için)+saten alçı kaplama (27.528/2), 27.531/Mk pozu kullanıldığı takdirde 

yapılacaktır.” notu bulunduğu,  yazılı notlara göre tuğla imalatı üzerine 27.531/Mk pozlu iç sıva 

imalatı içinde kaba ve ince sıva imalatı yapıldıktan sonra, üzerine 27.528/2 pozlu 5 cm 

kalınlığında saten alçı imalatın yapılacağı belirtilmiştir. 

27.528/2 pozlu 5 cm kalınlığında saten alçı imalatının tanımında bu imalatın kaba sıva 

üzerine yapılacak saten alçı olduğu belirtilmektedir. İşin mahal listesi ve proje notları 

bölümünde, 27.528/2 pozlu 5 cm kalınlığında saten alçı imalatı yapılacak olan duvar 

imalatlarının altına kaba sıva imalatının yapılacağından, bütün projelerin mahal listelerinde 

tuğla duvar yapılan yerlerde 27.531/Mk-A pozu içinde ince sıvası olmayan sadece kaba sıvası 
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bulunan analiz yapıldıktan sonra, mahal listesi ve projelerin notlar bölümünde “27.531/Mk-A 

kaba sıva, üzerine 27.528/2 pozlu 5 cm saten alçı sıva” olacak şekilde mahal listelerinin revize 

edilmesi gerekmektedir. 

İşin proje ve mahal listesinde tuğla duvar imalatlarının üzerine 27.531/Mk pozlu kaba 

ve ince iç sıva+27.528/2 pozlu 5 cm saten alçı yazıldığı ve yüklenici firmanın bu detaya göre 

teklif verdiği, ancak gerçekte iş sahasında tuğla duvar imalatı üzerine sadece kaba sıva 

yapıldıktan sonra üzerine 5 cm saten alçı imalatı yapılması gerektiğinden, yapılacak olan 

mukayeseli hesaplarda, 27.531/Mk pozlu kaba ve ince sıva imalatının içindeki ince sıva 

harcının ve işçiliğinin düşülerek iş sahasında yapılan kaba sıvaya analiz yapılarak fiyatının 

belirlenmesi, tuğla duvar üzerine kaba sıva ve saten alçı imalatı yapılan mahallerde poz 

tanımına göre kaba saten alçı imalatı kaba sıva üzerine yapılması gerektiğinden, ince sıva 

bedelinin bütün sıva alanlarından düşülmesi gerekmektedir.  

1 nolu mukayeseli hesapta azalan imalatlardaki maliyet bedeli, aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

S.N Poz no 
1 nolu mukayeseli hesapta  

(azalan imalatın adı) 
Birim Miktar 

2014 

yılı 

birim 

fiyat TL 

Analiz 

fiyatı 

TL 

Fiyat 

farkı 

TL 

Tutar TL 

1 YFA.ALT2 
Kazı nakli (2 adet C blok ve 

cami iptali azalan) 
m3 1.564,700 3,48 3,21 0,27 422,47 

2 YFA.ALT2 
Kazı nakli (Ada değişikliği 

işleri azalan) 
m3 24.696,22 3,48 3,21 0,27 6.667,98 

3 YFA-19.050/3 

Çatıda döşeme üzerine 16 cm 

cam yünü ısı yalıtımı 

yapılması 

m2 1.102,22 28,14 9,00 19,14 21.096,49 

              Toplam 28.186,94 

 

1 nolu mukayeseli hesapta artan imalatlardaki maliyet bedeli aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

 

 

 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 97 
 

S.N Poz No 1 nolu mukayeseli hesapta 

(artan imalatın adı) 

Birim Miktar 

2014 yılı 

Birim fiyat 

TL 

Analiz 

fiyatı 

TL 

Fiyat 

farkı TL 
Tutar TL 

1 YFA.ALT2 
Kazı nakli (Ada değişikliği 

işleri artan) 
m3 16.561,23 3,48 3,21 0,27 4.471,53 

2 
YFA.18.24

1 

0,70 mm kalınlığında 

elektrostatik toz boyalı 

galvanizli trapez çatı örtüsü 

m3 11.174,90 37,19 35,33 1,86 20.785,31 

             Toplam 25.256,85 

 

2 nolu mukayeseli hesapta artan veya azalan imalatların tutarı, aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

S.N Poz no 2 nolu mukayeseli hesapta Birim 
Blok 

adedi 

1 blok 

metrajı 

2014 

birim 

fiyatı TL 

Tutar  TL 

1 27.528/2 

Kaba sıva üzerine 5 mm 

kalınlığında saten alçı kaplama 

yapılması (Azalan imalat) 

m2 17,00 4.808,99 5,65 461.903,49 

2 27.528/3 

İnce sıva, alçı sıva üzerine 3 mm 

kalınlığında saten alçı kaplama 

yapılması   (Artan imalat) 

m2 17,00 4.808,99 4,45 363.800,09 

1 nolu mukayeseli hesapta azalan ve artan imalatların farkı 28.186,94-25.256,85 

=2.930,09 TL bedelin kesilmesi gerektiği, 2 nolu mukayeseli hesapta azalan ve artan imalatların 

farkı tutarı 461.903,49-363.800,09=98.103,40 TL olduğu dikkate alındığında toplam 

2.930,09+98.103,40=101.033,49 TL tutarın mukayeseli hesapta kesilmediği tespit edilmiştir. 

Kurumuna cevap yazısında "İşe ait 2'nci mukayeseli keşif yapılacağından, bahsedilen 

hususlarla ilgili gerekli inceleme yapılıp, tekrar değerlendirileceği,  

İşin proje ve mahal listesinde tuğla duvar imalatlarının üzerine 27.531/Mk pozlu kaba 

ve ince iç sıva+27.528/2 pozlu 5 mm saten alçı yazıldığı ve yüklenici firmanın bu detaya göre 

teklif verdiği" ifade edilmekte ise de,  

 İdarenin İstanbul Kayabaşı 21.Bölge 456 adet konut, 2 adet büfe, 18. Bölge 40 derslikli 

ilköğretim okulu  inşaatı işinin 11.04.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında aynı 

imalatlar olan 27.531/MK pozlu kalın ve ince sıva üzerine, 27.528/2 pozlu 5 mm kalınlığında 

saten alçı yapılması imalatlarına kurum tarafından verilen cevapta "Bulgu doğrultusunda 

gerekli incelemeler yapılarak, yüklenici firmadan gerekli kesinti yapılacaktır." denildiği ve her 

iki işte de aynı imalatlar sözkonusu olduğundan,  
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 27.531/Mk pozlu kaba sıva ve ince sıva yapıldıktan sonra üzerine 27.528/3 pozlu ince 

sıva, alçı sıva üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama olacak şeklinde hesaplanarak kesin 

hesabının yapılması gerekmektedir. 

Öneri: 

Erzurum Aziziye Ilıca mahallesi 374 adet konut, 111 ticari birim inşaatı işinin 1 ve 2 

nolu mukayeseli hesaplarda yapılan hesaplamalar sonucunda azalan ve artan imalatların 

sonunda 101.033,49 TL tutarın kesin hakedişten kesilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.14: Hukuk Biriminde Çalışanlara Mevzuata Aykırı Olarak Ödenen 

Vekalet Ücreti 

2018 yılında İdare Hukuk Müşavirliğinde I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve avukat 

olarak görev yapan personel için gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi sonrasında 867.523 TL 

avukatlık vekalet ücreti ödemesi yapılmıştır.  

 Söz konusu vekalet ücretini almaya hak kazanan hukuk biriminde görevli personel 

listesinde; 

 İdarenin kadrosunda fiilen hukuk müşavirliği ve avukatlık görevini icra eden 28 hukuk 

çalışanı olduğu,  

Diğer taraftan İdarenin iştiraki şirketler üzerinden geçici görevli olarak kurumda 

çalıştırdığı 10 hukuk çalışanı bulunduğu tespit edilmiştir.  

 Avukatlık vekalet ücret ödemeleri için 4.1.2018 tarih ve 6 sayılı Başkanlık Oluru ile 

uygun görülerek ödemelerin yapıldığı, daha sonra yılın ikinci yarısı için aylık gösterge 

rakamında yapılan artış nedeniyle 17.7.2018 tarihinde vekalet ücreti fark ödemesi olarak ilave 

ödemelerin yapıldığı tespit edilmiştir. 

Ödenen vekalet ücretlerinin tutarlarının ilgili mevzuatta belirtilen sınırlamalar 

doğrultusunda yapılmasına karşın, İdare kadrosunda olmamasına rağmen, geçici olarak iştirak 

Şirketler üzerinden çalıştırılan personel için ödeme yapıldığı, ayrıca ilgili mevzuatın öngördüğü 

%40’lık vekalet ücreti payının dağıtımın yapıldığı yılda 6 aylık çalışma şartının aranmadığı 

anlaşılmıştır. 

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun Ek 8'inci maddesinde “Başkanlık lehine 

sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan 

vekâlet ücretlerinin; hukuk müşavirlerine, avukatlara ve hukuk servislerinde fiilen görev yapan 

memurlara dağıtımı hakkında 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden 
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Avukat Ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile 

uygulanır.” hükmü yer almaktadır.  

02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 659 sayılı Genel Bütçe 

Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine 

İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin “Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak 

hükümler ile atıflar” başlıklı 18’nci maddesinin birinci fıkrasında da 2/2/1929 tarihli ve 1389 

sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında 

Kanun’un yürürlükten kaldırıldığı, diğer mevzuatta 1389 sayılı Kanun’a yapılan atıfların bu 

KHK'ya yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk 

Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin “Davalardaki Temsilin 

Niteliği ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi ve Dağıtımı” başlıklı 14'üncü maddesinde: 

(1) Tahkim usulüne tabi olanlar dahil adli ve idari davalar ile icra dairelerinde idarelerin 

vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar 

tarafından yapılan takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine neticelenmesi halinde, 

bunlar tarafından temsil ve takip edilen dava ve işlerde ilgili mevzuata göre hükmedilmesi 

gereken tutar üzerinden idareler lehine vekalet ücreti takdir edilir.  

(2) İdareler lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, hukuk biriminin 

bağlı olduğu idarenin merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak idare hukuk 

biriminde fiilen görev yapan personele aşağıdaki usul ve sınırlar dahilinde ödenir. 

a) Vekalet ücretinin; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk 

müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’i, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı 

aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi 

amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40’ı eşit olarak ödenir.  

b) Ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı; hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, 

muhakemat müdürü, avukatlar için (20.000) gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan 

katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemez.  

c) Yapılacak dağıtım sonunda arta kalan tutar, hukuk biriminde görev yapan ve (b) 

bendindeki tutarları dolduramayan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve 

avukatlara ödenir. Bu dağıtım sonunda arta kalan tutar üçüncü bütçe yılı sonunda ilgili idarenin 

bütçesine gelir kaydedilir.  

(3) Hizmet satın alınan avukatlara yapılacak ödemeler bu madde kapsamı dışındadır.” 

Hükümleri amir bulunmaktadır.  
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Kanun maddesinde belirtilen durumların varlığı halinde sayılan kişilere vekalet ücreti 

ödemesi yapılması gerekmektedir. 

Söz konusu düzenlemeler dikkate alındığında İdarenin vekili sıfatıyla görev yapan İdare 

personeli hukuk müşaviri veya avukata vekalet ücretinin kamu kurumunda fiilen çalışması 

durumunda ödenebileceği anlaşılmaktadır. Anılan madde uyarınca, davayı sonuçlandırmanın 

yanı sıra, Avukat kadrosunda bulunma ve fiilen de Avukat olarak görev yapma şartlarının 

birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.  

Diğer taraftan ilgili düzenlemeye göre vekalet ücretinin %40’lık bölümünün 

dağıtımında, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde hukuk biriminde 6 aydan fazla çalışma şartı göz 

önüne alınarak fiilen çalışılmayan dönemler için vekalet ücreti ödenmeyecektir. 

İdare ödeme listesinde yapılan incelemede, vekalet ücretinin % 40’lık bölümünün 

dağıtımında, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen 

görev yapmış olmaya ilişkin sürenin hesaplanmasında 6 aylık çalışma şartının oluşup 

oluşmadığına bakılmaksızın, 4.1.2018 tarihinde hukuk biriminde çalışan I.Hukuk Müşaviri, 

Hukuk müşaviri ve avukatlara ödeme yapıldığı, daha sonra Temmuz 2018’de katsayıdaki artış 

dikkate alınarak farkın hesaplanarak ödendiği tespit edilmiştir. 

 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün  28/06/2013 tarih ve 115465-49/6057 

sayılı yazısında  “….659 sayılı KHK ve Yönetmelikte ise yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve 

refakat izni ile aylıksız izin sürelerinin fiilen görev yapma sürelerinden sayılacağına dair 

herhangi bir düzenleme bulunmadığından, bu izin sürelerinin avukatlık vekalet ücreti 

ödemelerine ilişkin öngörülen fiilen görev yapma sürelerinin hesabında dikkate alınmasının 

uygun olmayacağı…” yönündeki görüşü doğrultusunda, Vekalet ücretinin % 40’lık bölümünün 

dağıtımında, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen 

görev yapmış olmaya ilişkin sürenin hesaplanmasında; doğum izni, mazeret izni, yıllık izin ve 

hastalık izninde geçen sürelerin fiilen görev yapma olarak 

kabul edilemeyeceği, bu nedenle vekalet ücretlerinin ödenmesinde bu sürelerin düşülmesinden 

sonra kalan sürenin esas alınması gerektiği, resmi tatil ve idari tatil sürelerinin ise 6 aylık 

çalışma süresi içerisinde sayılması gerektiği değerlendirildiğinden, bu sürelerin hesaplanması 

sonucunda Hukuk Müşavirliğinde fiilen 6 ay çalışmış olan hukuk müşavirlerine % 40’lık 

vekalet ücreti payından ödeme yapılabilecek, bu süreyi doldurmayanlara herhangi bir ödeme 

yapılamayacaktır. 

İdarenin 4.1.2018 tarihinde vekalet ücreti ödediği hukuk biriminde görevli idare 

personeli sayısı 27 iken, Temmuz 2018’de fark ödemesi yapılan personel sayısı 22 olarak 
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gerçekleşmiş olup, 3 çalışan 29.1.2018 tarihinde, 1 çalışan 26.4.2018 tarihinde  görevlerinden 

ayrılmıştır.  

İdarenin avukatlık vekalet ücreti ödemelerinde, ilgili mevzuat düzenlemeleri göz önüne 

alınarak İdare personeli olmayan avukatlar için vekalet ücreti ödenmemesi, diğer taraftan 

vekalet ücretinin % 40’lık bölümünün dağıtımında, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan 

fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmaya ilişkin şartların göz önüne alınması 

gerekmektedir. 

Öneri: 

İdarenin Hukuk biriminde çalışan I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve avukatlara 

yapılan avukatlık vekalet ücreti ödemelerinde, ilgili mevzuat düzenlemeleri göz önüne alınarak 

İdare personeli olmayan avukatlar için vekalet ücreti ödenmemesi, diğer taraftan vekalet 

ücretinin % 40’lık bölümünün dağıtımında, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla 

süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmaya ilişkin şartların dikkate alınması önerilir. 

BULGU 8.2.15: Isparta İli Gelendost İlçesi 293 Adet Konut ve İlköğretim Okulu 

İşinin Mukayeseli Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar 

36.349.000 TL bedelle 26.07.2016 tarihinde ihale edilen işte 06.08.2018 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesapta; 

Artan imalatlar grubunda; 

YFA-İ.01 pozlu laminat kaplı kapı kasası yapılması ve yerine montajı imalatının 

metrajının miktarı 3.373,67 m2 iken hatalı olarak 4.540,27 m2 alındığı,  

Azalan imalatlar grubunda; 

Y.22.001/01 pozlu ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması imalatının 

metrajının miktarı 3.419,07 m2 iken hatalı olarak 4.540,27 m2 alındığı, Y.25.001/02 pozlu ahşap 

yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması imalatının miktarı 3.373,67 m2 iken hatalı olarak 

4.540,27 m2 alındığı, 

Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere artan imalatlarda 211.866,23 TL azalan imalatlarda 

115.281,83+25.105,23=140.387,06 TL olmak üzere toplamda 211.866,23-

140.387,06=71.479,17 TL fazla hesaplandığı tespit edilmiştir. 
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Poz No İmalatın adı Birim 

Hatalı 

alınan 

miktar  

(A) 

Doğru 

miktar  

(B) 

Fark 

miktar 

(C=A-B) 

2016 

yılı 

fiyatı 

TL     

(D) 

Tutar        

TL      

E=CxD 

YFA-İ.01 
Laminat kaplı kapı kasası yapılması ve yerine 

montajı (ARTAN) 
m2 4.540,27 3.373,67 1.166,60 181,61 211.866,23 

Y.22.001/01 
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı 

yapılması yerine konulması  (AZALAN) 
m2 4.540,27 3.419,07 1.121,20 102,82 115.281,83 

Y.25.001/02 
Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması 

(AZALAN) 
m2 4.540,27 3.373,67 1.166,60 21,52 25.105,23 

 

Öneri: 

Artan imalatlarda 211.866,23 TL azalan imalatlarda 115.281,83+25.105,23= 

140.387,06 TL olmak üzere toplamda 211.866,23-140.387,06= 71.479,17 TL’nin işin kesin 

hesabından kesilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.16: İdarede İç Denetim Birimi Kurulması 

İdarenin kurulduğu 1984 yılından itibaren merkezi Ankara’da yer almakta olup, ihtiyaç 

doğrultusunda İstanbul, İzmir ve Van illerinde birimler kurulmak suretiyle işin etkinliğine 

yönelik hizmet birimleri oluşturulmuştur. İdarenin İstanbul’da bulunan birimi için yapılan 

binanın 2014 yılında hizmete alınmasıyla birlikte organizasyon yapısında bazı birimlerinin 

İstanbul’a nakledilmesi sebebiyle önemli değişiklikler yapılmıştır.  

İdarenin 2018 yılı sonu itibarıyla toplam daire başkanlıklarının  10 adedi Ankara'da,    8 

adedi İstanbul'da bulunmaktadır. 

Organizasyon yapısındaki yeni düzenlemeler sonucunda, Ocak 2019 tarihi itibarıyla 

İdarenin iştiraklerden görevli personel dahil, toplam personelinin 478’i Ankara’da,  311’i 

İstanbul’da görev yapmaktadır. 

İdarenin teşkilatlanmasında, faaliyet konusu ağırlıklı olarak yapım işleri olduğundan bu 

doğrultuda bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu teşkilatlanmanın; yapım işlerinin arazi ve arsa 

temininden proje hazırlanmasına, ihale sürecinden ve uygulama aşamalarına doğru akış şeması 

göz önüne alınarak hazırlandığı görülmektedir. 

İdare birimlerinin farklı iki ilde yapılandırılması sonucunda, birimler arasında ortaya 

çıkabilecek eşgüdüm sorunlarının önüne geçilmesi, iş ve işlemlerin yürütülmesinde aksaklık 

yaşanmaması açısından gerekli önlemlerin alınması önemli görülmektedir. İdare faaliyetlerinin 

yürütülmesinde yönetim ve kontrol yapısıyla, mali işlemlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 
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geliştirmek yönünden iç denetimin yapılmasına yönelik olarak teşkilat yapılanmasında iç 

denetim birimine yer verilmemiştir. İdarenin Konut Müsteşarlığına bağlı olduğu dönemde 

denetim ve inceleme birimi bulunmakta iken, müsteşarlık kaldırıldıktan sonra bu yapılanmaya 

son verilmiştir.  

İdare’nin 2002 yılından itibaren toplu konut yapımcılarına kredi kullandırmaktan ziyade 

konut yapımına ağırlık vermesi, ilerleyen süreçte devletin yapım ile ilgili faaliyetlerinin 

(hastane, okul, hizmet binası, karakol vb.) önemli bir kısmının üstlenilmesi sonucunda, ülkenin 

hemen her bölgesinde şantiyelerin kurulmasına ve iş hacminin, dolayısıyla personel sayısının 

artmasına neden olmuştur.  2002 yılında toplam 282 personel çalışan kurumun 2018 yıl sonu 

itibariyle çalışan sayısı, geçici olarak çalışan kamu personeli ile idarenin iştiraki şirketlerden 

kurumda görevli personel dahil 789 kişi olmuştur. Ayrıca İdarenin 2014 yılında bazı 

birimlerinin İstanbul’a nakledilmesi nedeniyle organizasyon yapısında önemli değişimler 

yaşanmıştır. İki farklı ilde faaliyet gösterilmesi sonucunda ortaya çıkan koordinasyon 

sorunlarının giderilmesi ve hizmet kalitesinin değerlendirilmesi önemli görülmektedir. 

İdare 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dışında olduğundan, 

iç denetim birimi kurulması hususunda yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak, İdare 

faaliyetlerinin öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülebilmesi, çalışanlar açısından da iç 

kontrol mekanizmasının bulunmasının sağlayacağı katkının, hedeflere ulaşmak açısından 

olumlu sonuçlar doğurabileceği değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dışında bulunan İdarenin, 

iç denetim birimi kurulması hususunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen, İdare 

faaliyetlerinin öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülebilmesi, çalışanlar açısından da iç 

kontrol mekanizmasının sağlayacağı katkının, hedeflere ulaşmak açısından olumlu sonuçlar 

doğurabileceği düşünüldüğünden, iç denetim birimi kurulması hususunun değerlendirilmesi 

önerilir. 

BULGU 8.2.17: İstanbul İli Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesi  Gelir Paylaşımı 

İşinde Yapılan Alışveriş Merkezinin Satışı 

 İstanbul İli Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesi 275 Ada 28 Parsel Arsa Satış Karşılığı Gelir 

Paylaşım İşi, İdarece 13.05.2010 tarihinde ihale edilmiş olup, ihale sonucunda Aydınlı İnş. 

Turz. San. Tic. A.Ş. & Metal Yapı Konut Pet. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Vizonlife İnş. San. 

Tic. Ltd. Şti. & AR-KE İnş. Tük. Mad. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yükümlenilmiş ve 
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28.06.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İş Ortaklığını oluşturan firmalardan Aydınlı 

İnşaat’ın ortaklık payı %40, Vizyonlife İnşaat’ın %10, Metal Yapı’nın %25 ve Ar-Ke İnşaat’ın 

ise %25’dir. 

 

Sözleşme gereği taahhüt edilen tutar ve oranlar; 

Arsa satışı karşılığı satış toplam geliri (AKSTG )                   718.100.000 TL 

Arsa satışı karşılığı İdare payı geliri  (AKİPG) 215.430.000 TL 

Arsa satışı karşılığı İdare payı geliri oranı (AKİPGO)                       %30 

Artan Arsa satışı kar. İdare payı geliri oranı (Artan AKİPGO) %32* 

* Projenin satış toplam geliri sözleşmede taahhüt edilen tutarı geçtiğinde, artan kısım için İdare 

payı oranı %32 olacaktır. 

Teklif verme tarihinden sonra inşaata esas toplam emsal değerinde artma olduğundan 

İdare payı gelir oranı değişmeden AKSTG ve AKİPG yeniden belirlenmiştir. 

Buna göre yeni tutarlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Arsa satışı karşılığı satış toplam geliri (AKSTG )           721.870.025 TL 

Arsa satışı karşılığı İdare payı geliri  (AKİPG)      216.561.008 TL 

 

 Bahse konu proje kapsamında 298 adet konut, 1 adet AVM olmak üzere toplam 299 adet 

bağımsız bölüm bulunmaktadır. 31.12.2018 tarihi itibari ile 271 konut satış işlemi 

gerçekleşmiştir. Stok olarak 27 adet konut ile 1 AVM bulunmaktadır. 

Yüklenici Sözleşme gereği ödemesi gereken 216,5 milyon TL İdare payının ödemesini 

tamamlamıştır. 2015 yılı ekspertiz değerine göre AVM ve stok konutların satışı 

gerçekleştiğinde İdare payının yaklaşık 341 milyon TL olması beklenmektedir. 

 

Projedeki son durum aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir. 

  AKSTG AKİPG 

Satılan 271 adet rezidans daire satış bedeli 

(KDV hariç) 
424.577.160 127.420.821 

Stok olan 27 adet rezidans daire satış bedeli  

(KDV hariç) 
89.716.591 26.861.255 

1 adet AVM son ekspertiz bedeli (KDV hariç) (2015) 600.000.000 187.074.326 

Projede yer alan 299 adet taşınmazın satış bedeli (KDV 

Hariç)   
1.114.293.751 341.356.402 
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Koru Florya projesinde iskan ruhsatları alınmış ve iskan başlamıştır. Ancak iskan 

ruhsatlarının iptaline ilişkin proje ortaklarından Ar-ke İnşaat’ın Bakırköy Belediyesi aleyhine 

açtığı çok sayıda dava bulunmaktadır. Projenin yüklenici firmaları arasında ortaya çıkan 

anlaşmazlıklar ve proje aleyhine açılan davaların bir kısmının sonuçlanmaması nedeniyle, 

AVM’nin satışına başlanılamamaktadır. 

AVM’ye yönelik olarak; 

Yüklenici ile İdare arasında ilgili iş kapsamında imzalanan 28.06.2010 tarihli 

sözleşmenin Bağımsız Bölümlerin İnşaatı, Pazarlanması, Satışı, Tapu ve Devir İşlemleri 

başlıklı 5 inci maddesi gereğince Yüklenici İş Ortaklığı, söz konusu projede yer alan AVM’nin 

açık artırma yolu ile satışının yapılabilmesi için gerekli onayın verilmesini talep etmiş, söz 

konusu AVM’nin, 05.02.2015 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışının gerçekleştirilmesine 

yönelik Başkanlık Makamı’nın 19.01.2015 tarihli ve 224 sayılı Olur’u alınmış olup 

730.000.000 TL ekspertiz bedeli üzerinden belirlenen muhammen bedel ile satışa sunulmuştur. 

Ancak 05.02.2015 tarihli açık artırma organizasyonu katılım olmaması nedeni ile 

gerçekleştirilememiştir. 

Bu defa, Yüklenici İş Ortaklığı, bahse konu AVM ile ilgili 05.02.2015 tarihinde yapılan 

müzayede işleminde alıcı çıkmadığını belirterek, anılan bağımsız bölümün tekrardan satışa 

çıkarılmasını talep etmiş olup, Yüklenici İş Ortaklığı’nın talebi doğrultusunda, söz konusu 

AVM’nin düzenlenen revize “Açık Artırma İdari Şartnamesi ve Ekleri” doğrultusunda, 15 

Nisan 2015 tarihinde açık artırma yöntemiyle 600.000.000 TL ekspertiz bedeli üzerinden 

belirlenen muhammen bedel ile satışının gerçekleştirilmesi ve açık artırma yöntemiyle satışı 

gerçekleştirilecek olan söz konusu taşınmaz ile ilgili açık artırma organizasyonunun Yüklenici 

İş Ortaklığı tarafından yapılması / yaptırılmasına yönelik Başkanlık Makamı’nın 30.03.2015 

tarihli ve 1302 sayılı Olur’u alınmıştır. Söz konusu AVM’nin satışının ve projenin yapım 

ruhsatlarının iptaline yönelik ayrı ayrı açılan davalar ile imar planının iptal edilmiş olduğu ve 

ruhsatlı şekilde inşa edilen yapının ruhsata yönelik iptal davaları ile ruhsatsız hale dönüştüğü, 

ayrıca yüklenici firmalar arasındaki anlaşmazlıkların bulunması nedeniyle satış yapılamadığı 

anlaşılmaktadır. 

Söz konusu projede inşaatların tamamlanmış olduğu, konut alıcılarına teslimlerin 

yapıldığı, AVM’nin inşaatının tamamlanmasından itibaren yaklaşık olarak 4 yıllık bir sürenin 

geçtiği görülmektedir. İdarenin proje kapsamında sözleşmede öngörülen 216,5 milyon TL 

İPTG’yi aldığı görülse de, AVM’nin belirlenen ekspertiz bedelleri doğrultusunda satılması 

durumunda proje toplam gelirinin üzerine çıkacağı ve 2015 yılında belirlenen ekspertiz 

değerine göre İdare payının yaklaşık olarak 125 milyon TL artacağı hesaplanmaktadır.  
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İstanbul İli Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesi 275 Ada 28 Parsel Arsa Satış Karşılığı 

Gelir Paylaşım İşinde inşaatların tamamlanıp satılan konutların teslim edildiği, ancak yüklenici 

firmalar arasındaki anlaşmazlıklar ve açılan diğer davalar nedeniyle AVM’nin satılıp projenin 

yaklaşık olarak 4 yıldır sonuçlandırılamadığı, bu nedenle İdarenin satış sonucunda 2015 yılı 

ekspertiz değerine göre tahsil edilmesi beklenen 125 milyon TL’yi tahsil edemediği 

anlaşılmaktadır. 

Öneri: 

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi 275 ada 28 parsel Arsa Satış Karşılığı 

Gelir Paylaşım İşinde, inşaatlar tamamlanıp satılan konutların teslim edildiği, ancak yüklenici 

firmalar arasındaki anlaşmazlıklar ve açılan diğer davalar nedeniyle Alışveriş Merkezinin 

satılamadığı ve projenin yaklaşık olarak 4 yıldır sonuçlandırılamadığı, bu nedenle İdarenin satış 

sonucunda 2015 yılı ekspertiz değerine göre elde etmesi beklenen 125 milyon TL’yi tahsil 

edemediği anlaşıldığından, projenin sonlandırılması amacıyla satışa engel hususların 

giderilmesi için girişimlerde bulunulması önerilir. 

BULGU 8.2.18: Karaman Kırbağ Mahallesi 998 Adet Konut İnşaatı İşinin 

Mukayeseli Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar 

79.722.000 TL bedelle 15.02.2016 tarihinde ihale edilen işin 03.05.2018 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında; 

Azalan imalat grubunda,  

YFA.İ.01 pozlu 90/220 camlı 10’luk kasalı amerikan panel kapı ile YFA.İ.03 pozlu 

80/220 camlı 10’luk kasalı amerikan panel kapı imalatlarında kapı genişlikleri farklı 

olduğundan dolayı fiyatları farklı olması gerekirken her iki imalatında fiyatının 222,93 TL/ad 

olarak hatalı belirlendiği, 

YFA.İ.04 pozlu 90/210 camlı 10’luk kasalı amerikan panel kapı, YFA.İ.05 pozlu 

100/220 camlı 10’luk kasalı amerikan panel kapı ile YFA.İ.06 pozlu 90/220 camlı 10’luk kasalı 

amerikan panel kapı yapılması imalatlarında kapı genişlikleri ve boyları farklı olduğundan 

dolayı fiyatları farklı olması gerekirken üç imalatında fiyatının 227,57 TL/ad olarak hatalı 

belirlendiği, 

Artan imalat grubunda,  

YFA.İ.09 pozlu 90/220 dolu 10’luk kasalı laminant kaplamalı kapı ile YFA.İ.11 pozlu 

80/220 dolu 10’luk kasalı laminant kaplamalı kapı imalatının kapı genişlikleri farklı 
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olduğundan fiyatları da farklı olması gerekirken iki imalatında fiyatının 339,03 TL/Ad olarak 

hatalı belirlendiği, 

YFA.İ.13 pozlu 100/220 dolu 10’luk kasalı laminant kaplamalı kapı ile YFA.İ.14 pozlu 

90/220 dolu 10’luk kasalı laminant kaplamalı kapı imalatının kapı genişlikleri farklı 

olduğundan fiyatları da farklı olması gerekirken iki imalatında fiyatının 343,68 TL/Ad olarak 

hatalı belirlendiği,  

Tespit edilmiştir. 

Öneri: 

Karaman Merkez Kırbağ mahallesi 998 adet konut, camii, ticaret merkezi inşaatları 

işinin mukayeseli hesabında, azalan imalat ve artan imalat gruplarında kapı imalatlarında 

yapılan tespitler doğrultusunda, kapıların genişlikleri, boyları, kasa kalınlıkları, camlı, panel 

veya laminat malzeme durumuna göre daha önceden belirlenen fiyatların yeniden gözden 

geçirilerek, yeni belirlenecek fiyatlara göre mukayeseli hesabın yeniden düzenlenmesi önerilir. 

BULGU 8.2.19: Kesin Teminat Mektuplarının Süre Uzatımlarında Yaşanan 

Sorunlar 

İdare Hukuk Müşavirliği tarafından Yeni Sarp İnş.Mad.Yağlar Pet.Ürün.Tur.İth.İhr. 

San. ve Tic. AŞ'nin İdareye sunmuş olduğu kesin teminat mektuplarının paraya çevrilmesine 

ve/veya süre uzatımına karar vermeyen ilgili banka Şekerbank AŞ aleyhine 220.000 TL bedelli 

teminat mektubuna ilişkin ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Bankanın itirazı üzerine icra takibi 

durdurulmuş, bu defa idare tarafından itirazın iptali istemiyle dava açılmış olup, dava derdesttir. 

 Konuyla ilgili olarak yapılan incelemede; 

Yüklenici firma Yeni Sarp İnş.Mad.Yağlar Pet.Ürün.Tur.İth.İhr. San. ve Tic. AŞ'nin 

taahhütünde bulunan iki ayrı iş kapsamında vermiş olduğu idare nezdinde bulunan kesin 

teminat mektuplarının idarece talep edilen süre uzatımı talebinin kabul edilmemesiyle ilgili 

olduğu anlaşılmaktadır. 

İdarece  24.7.2017 tarihinde İstanbul Kayabaşı 10.Bölge 1194 adet konut işinde 100.000 

TL tutarındaki kesin teminat mektubunun süresinin uzatılması talebi üzerine, bankanın cevap 

yazısında, işin kesin kabul tutanağının 13.4.2012 tarihinde onaylandığı ve tüm eksikliklerin 

giderildiği gerekçe gösterilerek kabul edilmemiştir. 

İdarece 5.9.2017 tarihinde Diyarbakır Üçkuyular 1124 adet konut işinde 5.020.000 TL 

tutarındaki kesin teminat mektuplarının süresinin uzatılması talebi üzerine, bankanın cevap 
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yazısında, işin kesin kabul tutanağının 20.8.2015 tarihinde onaylandığı ve tüm eksiklliklerin 

giderildiği gerekçe gösterilerek kabul edilmemiştir. 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Kesin teminat ve ek kesin teminatların 

geri verilmesi başlıklı 13 üncü maddesinde; 

"Madde 13- Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine 

getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit 

edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;  

a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının 

onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi 

ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, 

 b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin 

getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi 

halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise 

tamamı,  

Yükleniciye iade edilir.  

Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile 

ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin 

kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar 

ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar 

paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir. 

 İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal 

Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz." 

düzenlemeleri yer almaktadır. 

Diğer taraftan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin Kesin kabul 

tutanağının onayı başlıklı 13 üncü maddesinde; 

"Madde 13 – (1) Kesin kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra 

geçerli olur ve kesin kabul yapılmış sayılır. 

(2) Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra 

yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye karşı herhangi bir sorumluluğu kalmaz. 

Ancak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü ve 30 uncu maddeleri 

hükümleri saklıdır. 

düzenlemelerine yer verilmiştir. 
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İlgili bankanın İdare taleplerine cevap yazılarında kesin teminat mektuplarına süre 

uzatımı vermeme gerekçesinde, 4735 sayılı Kanun ve Yapım İşleri Muayene ve Kabul 

Yönetmeliği hükümlerine dayandığı anlaşılmaktadır. 

İdarenin yapım işlerinin tamamlanmasında sıkıntıyla karşılaşmaması açısından, kesin 

teminat mektupları süre uzatım taleplerinde ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alınarak 

hareket edilmesi ve kesin kabul tutanağı onaylanan işlerde herhangi bir imalat eksikliği 

bulunmaması gerekmektedir. 

Öneri: 

İdarenin yapım işlerinin tamamlanmasında sıkıntıyla karşılaşmaması açısından, kesin 

kabul tutanağı onaylanan işlerde herhangi bir imalat eksikliği bulunmaması ve kesin teminat 

mektupları süre uzatım taleplerinde ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alınarak hareket 

edilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.20: Kütahya Tavşanlı Dağçeşme Mahallesi 118 Adet Konut İnşaatı 

İşinin Mukayeseli Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar 

11.400.000 TL bedelle 20.01.2016 tarihinde ihale edilen işinin 27.08.2018 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında; 

Artan inşaat imalatları grubunda, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere istinat duvarı 

imalatlarında Y.27.101/01 pozlu taş duvar yüzeylere gömme oluklu derz yapılması imalatının 

metrajında 405,39 m2 olarak alınması gerekirken 1.987,20 m2 olarak hatalı alınmasından dolayı 

14.188,84 TL fazla ödeme yapıldığı,  

Poz No İmalatın adı Birim 

Hatalı alınan 

miktar       

(A) 

Doğru 

miktar 

(B) 

Fark 

Miktar  

C=A-B 

2016 Yılı 

birim fiyat 

TL            

(D) 

Tutar         

TL      

F=CxD       

Y.27.101/01 
Taş duvar yüzeylere gömme oluklu 

derz yapılması  
m2 1.987,20 405,39 1.581,81 8,97 14.188,84 

İstinat duvarı arkasındaki suların tahliyesi için barbakan yapılması imalatında, 24.061 

pozlu Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert pvc yağmur borusu yapılması imalatının birim 

fiyatına, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 24.061/A pozlu sadece boru ve düz işçi olacak 

şekilde analiz yapılarak fiyatı 7,25 TL/mt olarak belirlenmesi gerekirken, 204.403 pozlu Ø100-

110/3,0 mm geçme veya yapıştırmalı muflu sert pvc plastik pissu borusu imalatı yapılmasının 

9,48 TL/mt olan birim fiyatı esas alınarak hatalı hesaplandığı, 
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Poz No İmalatın adı Birim 
Miktar         

(A) 

2016 Yılı 

birim fiyat TL 

(B) 

Tutar                    

TL        

C=AxB 

204.403 Ø100-110/3,0 mm pvc plastik pissu borusu  mt 401 9,48 3.801,48 

24.061/A 
Ø100 mm pvc boru ile istinat duvarında barbakan deliği 

yapılması 
mt 401 7,25 -2.907,25 

        Toplam 894,23 

 

Y.27.101/01 pozlu taş duvar yüzeylere gömme oluklu derz yapılmasından 14.188,84 TL 

ve istinat duvarı arkasında barbakan imalatlarının yapılmasından 894,23 TL olmak üzere 

toplam 15.083,06 TL fazla hesaplandığı, 

Tespit edilmiştir.  

Öneri: 

Kütahya Tavşanlı Dağçeşme mahallesi 118 adet konut, 1 adet ticaret merkezi 

inşaatlarıişinin mukayeseli hesabında, Y.27.101/01 pozlu taş duvar yüzeylere gömme oluklu 

derz yapılmasından ve istinat duvarı arkasında barbakan imalatlarının yapılmasından dolayı 

14.188,84+894,23=15.083,06 TL fazla hesaplanan tutarın işin kesin hesabından kesilmesi 

önerilir. 

BULGU 8.2.21: Sözleşmelerde Olmayıp Daha Sonra Yapılmasına Karar Verilen 

Yeni İmalatların Birim Fiyatlarının Belirlenmesi 

-106.950.000 TL bedelle 10.04.2013 tarihinde ihale edilen Adana 33.000 seyirci 

kapasiteli stadyum inşaatı işinde ilave imalatlardan dolayı 03.04.2018 tarihinde onaylanan 

mukayeseli hesabında ilave imalatların birim fiyatının belirlenmesinde, 

Resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı bulunan 18 adet imalatın analizle bulunan 

fiyatlarına %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli 

arasındaki %26,13 oranında indirim uygulanarak fiyatların belirlendiği, 

Sözleşmede ilave işlerin birim fiyatının belirlenmesi konusunda YİGŞ.’nin haricinde 

herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen 15 adet faturalı imalatın analizle bulunan 

fiyatlarına %15 oranında müteahhit karı ve genel giderler ilave edilerek fiyatların belirlendiği, 

Tespit edilmiştir. 

-20.537.000 TL bedelle 03.06.2011 tarihinde ihale edilen Afyonkarahisar müze ve 

kültür merkezi kompleksi inşaatı işinin, 26.09.2018 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında, 
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sözleşmede olup yapımından vazgeçilen imalatlar ile sözleşmesinde olmayan yapılmasına karar 

verilen imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde; 

Resmi kurumların birim fiyat listesinde bulunan 14 adet imalat ile 5 adet nakliye analizi 

fiyatlarına işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki %19,74 anlaşma tenzilatı oranında 

indirim uygulandığı, Özel-101 pozlu demir imalatının kumlanması, Özel-115 pozlu A2 sınıf 

alucobant cephe kaplaması ve Özel-22 pozlu fibrebeton cephe kaplaması imalatlarının idarede 

daha önce yapılmış başka işlerden alınan fiyatlarına %19,74 anlaşma tenzilatının 

uygulanmadığı, 

Tespit edilmiştir. 

-14.175.000 TL bedelle 15.04.2011 tarihinde ihale edilen Ankara Mamak Kartaltepe 

kent parkı ve çevre düzenleme inşaatı işinin 15.02.2018 tarihinde onaylanan mukayeseli 

hesabında,  

Sözleşmede ilave işlerin birim fiyatının belirlenmesinde konusunda YİGŞ.’nin 

haricinde herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen, sözleşmede olmayan 93 adet faturalı 

imalatın analizinde bulunan fiyatlara %15 müteahhit karı ilave edildiği,  

Resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı bulunan 109 adet mekanik tesisat, 120 

adet elektrik tesisatı, 26 adet peyzaj imalatlarının analizle belirlenen fiyatlarına %25 müteahhit 

karı ilave edildikten sonra, işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki %24,66 indirim 

oranı uygulanarak analiz fiyatlarının belirlendiği, 

Artan imalatlardan dolayı Sanayi ve Ticaret Odası tarafından onaylanan faturalı işlerde, 

yapılan imalatların metrajlarında m2, m3 veya metre olarak bulunan miktarlarının tamamına ait 

faturalar üzerinden analiz yapılarak birim fiyatlar oluşturulduğu, 

-58.490.000 TL bedelle 10.09.2015 tarihinde ihale edilen Ankara Yenimahalle Varlık 

mahallesi 294 adet konut, sosyal tesis ve otopark inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi 

işinin 17.01.2018 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

Sözleşmede ilave işlerin birim fiyatının belirlenmesinde konusunda YİGŞ’nin haricinde 

herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen, birim fiyat listelerinde fiyatı bulunmayan 5 adet 

faturalı imalatın analizinde bulunan fiyatına %15 müteahhit karı ilave edildiği,  

Resmi resmi kurumların birim fiyat listesinde bulunan 7 adet imalatta %25 müteahhit 

karı ilave edildikten sonra işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki %19,99 indirim oranı 

uygulanarak analiz fiyatlarının belirlendiği, 
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Tespit edilmiştir. 

-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, cami, 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’den başlayıp 

Y.F.A-A.14’e kadar devam eden 14 adet faturalı elektrik imalatların yapılan analizle ihale tarihi 

itibari ile bulunan fiyatlarına %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra işin yaklaşık maliyeti 

ile ihale bedeli arasındaki %0,25 oranında indirimle ödemeye esas analiz fiyatlarının 

belirlendiği, 

Tespit edilmiştir. 

28.09.2018 tarihinde onaylanan 2 nolu mukayeseli hesabında, işin sözleşmesinde ilave 

işlerin birim fiyatının belirlenmesinde konusunda YİGŞ.’nin haricinde herhangi bir düzenleme 

olmamasına rağmen, Y.B.F-İ.1’den başlayıp Y.B.F-İ.45’e kadar devam eden toplam 35 adet 

faturalı inşaat imalatların yapılan analizle ihale tarihi itibari ile bulunan fiyatlarına %15 

müteahhit karı ilave edilerek ödemeye esas analiz fiyatların belirlendiği, 

Tespit edilmiştir. 

-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 hesapta; 

Sözleşmede olup yapımından vazgeçilen imalatlar ile sözleşmede olmayan yapılmasına 

karar verilen resmi kurumların birim fiyat listesinde 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 

mutabakat metni ile fiyatlarının oluşturulduğu, 

Tespit edilmiştir. 

-89.300.000 TL bedelle 27.05.2014 tarihinde ihale edilen Karaman Doğukışla Vadisi 

1.etap 450 adet konut, alışveriş merkezi, restoran, sosyal tesis ve kapalı otopark inşaatları ile 

altyapı ve çevre düzenlemesi işinin, 20.12.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta; 
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Sözleşmede olmayıp yapılmasına karar verilen imalatların birim fiyatlarının 

belirlenmesi için yapılan analizlerde işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki %18,99 

indirim oranın uygulanarak fiyatların belirlendiği, 

Tespit edilmiştir. 

-271.405.247,52 TL bedelle 24.03.2015 tarihinde ihale edilen Kayseri Kocasinan ilçesi 

Erkilet mahallesi 228 adet işyeri ve 55 adet imalathane inşaatları ile altyapı ve çevre 

düzenlemesi işinin, 01.06.2018 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

İşin sözleşmesinde ilave işlerin birim fiyatının belirlenmesinde konusunda Y.İ.G.Ş.’nin 

haricinde herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen, YFA-PEY-01 den başlayıp YFA-PEY-

12 kadar devam eden 12 adet faturalı peyzaj imalatlarına, YFAE-AY01 den başlayan 24 adet 

faturalı elektrik imalatına, YFA-MEK-01 den başlayan 8 adet mekanik tesisat imalatının 

yapılan analizler le bulunan fiyatlarına,  %15 oranında müteahhit karı ilave edilerek birim 

fiyatların oluşturulduğu,  

Bunun yanında; YFA-PEY-13 pozlu çim tohumu karışımı, YFA-PEY-14 pozlu yanmış 

elenmiş çiftlik gübresi, 37.030-2/DSİ pozlu çim ve çiçeklik saha tanzimi, 37.092-2/DSİ pozlu 

bitkisel toprağın temini ve 37.092-3/DSİ pozlu 10-15 cm kalınlığında bitkisel toprağın serilmesi 

imalatları, resmi kurumlarda birim listesinde fiyatı bulunan 126 adet elektrik imalatı ile 59 adet 

mekanik tesisat imalatının birim fiyatına işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki 

%19,64 indirim oranı uygulanarak fiyatlarının belirlendiği, 

Tespit edilmiştir. 

-48.485.000 TL bedelle 04.01.2016 tarihinde ihale edilen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 

hizmet binası inşaatı işinin 05.06.2018 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

Özel-03 pozlu 65x90xserbest boy tezgah altlı dolaplı, tezgah üstü anti asit endüstriyel 

seramik tezgah kaplamalı laboratuvar çalışma tezgahı yapılması, Özel-04 pozlu 65x90xserbest 

boy mdf lam tezgah altı dolaplı tezgah üstü mermer kaplamalı laboratuvar çalışma tezgahı 

yapılması,  Özel-05 pozlu laboratuvar çalışma tezgahı üzeri kompact laminant dolap yapılması, 

Özel-21 pozlu laboratuvar çalışma tezgahı mdflam dolap yapılması,  Özel-22 pozlu 

110x90xserbest boy kompact laminant dolap, tezgah üzeri endüstriyel seramik kaplı 

laboratuvar orta tezgah yapılması, Özel-23 pozlu 110x90xserbest boy mdf lam dolap, tezgah 

üzeri mermer kaplı laboratuvar orta tezgah yapılması, Özel-24 pozlu birinci sınıf çam 

keresteden masif kapı kanadı yapılması, imalatlarının faturalı fiyatlarına %15 kar ilave edilerek 

ödemeye esas fiyatlarının belirlendiği,  
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Tespit edilmiştir. 

-44.000.000 TL bedelle 25.07.2016 tarihinde ihale edilen Niğde Efendibey mahallesi 

kentsel dönüşüm ve gelişim alanı genel altyapı ve rekreasyon alanları yapım işinin 12.03.2018 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta; 

Azalan ve artan imalatlar için yapılan mukayeseli hesaplarda toplam 140 adet birim 

fiyatlara işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki %13,20 indirim oranı uygulanarak 

birim fiyatların belirlendiği,  

Tespit edilmiştir. 

-44.444.000 TL bedelle 16.06.2016 tarihinde ihale edilen Trabzon ili, Ortahisar İlçesi, 

Pelitli mahallesi 41 adet işyeri, 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin 

29.11.2018 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

YFA.İ.06 pozlu 2 mm kalınlıkta poliüretan su izolasyonu yapılması ve  YFA.İ.07 pozlu 

6 cm kalınlıkta poliüretan köpük uygulaması yapılması imalatlarının analizle bulunan faturalı 

fiyatlarına %15 kar ilave edilerek ödemeye esas fiyatlarının belirlendiği, 

Tespit edilmiştir.  

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 

uygulaması ile ilgili olarak, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, ihale tarihi 20.09.2015 

tarihinden önceki işlerin sözleşmelerinde bulunmamasına rağmen, bazı işlerde faturalı 

imalatlara %15 kar ilave edildiği, birim fiyatlı işlere ihale indirimi uygulandığı, Ankara İncek 

1585 adet konut işinde faturalı imalatlara indirim uygulandığı, aynı işin faturalı başka 

imalatlarına %15 kar ilave edildiği,  Bolu merkez 70 adet konut işinde faturalı imalatlara ihale 

indirimi uygulandığı,  

20.09.2015 tarihinden sonra 27.07.2016 tarihinde ihale edilen Niğde Efendibey 

mahallesi kentsel dönüşüm genel alt yapı ve rekreasyon inşaatında işinde 140 adet birim fiyatlı 

imalatlara %13,20 oranında indirim uygulandığı,  
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S.N İşin adı İhale tarihi Faturalı imalat Birim fiyatlı imalatlar 

1 
Adana 33.000 seyirci kapasiteli stadyum 

inşaatı 
10.04.2013 

15 adet %15 kar ilave 

edilmiştir. 

18 adet imalata %26,13 

indirim uygulanmıştır. 

2 
Afyonkarahisar müze ve kültür merkezi 

kompleksi inşaatı 
03.06.2011 _ 

19 adet imalata %19,74 

indirim uygulanmıştır. 

3 
Ankara Mamak Kartaltepe kent parkı ve 

çevre düzenleme inşaatı 
15.04.2011 

93 adet %15 kar ilave 

edilmiştir. 

255 adet imalata 

%24,66 indirim 

uygulanmıştır. 

4 
Ankara Yenimahalle Varlık mahallesi 294 

adet konut,  
10.09.2015 

5 adet imalata %15 kar ilave 

edilmiştir. 

7 adet imalata %19,99 

indirim uygulanmıştır. 

5 

Ankara Gölbaşı İncek 2.Etap 1.585 adet 

konut, 15 adet otopark, sosyal tesis, 32 

derslikli ilköğretim okulu 

27.02.2014 

14 adet imalata %0,25 

indirim uygulanmış,35 adet 

imalata %15 kar ilave 

edilmiştir. 

_ 

6 
 Bolu Merkez Kürkçüler mevkii 70 adet 

konut  
28.11.2013 

6 adet faturalı imalata 

%14,34 indirim 

uygulanmıştır. 

_ 

7 
Karaman Doğukışla vadisi 1.etap 450 adet 

konut, 
27.05.2014 _ 

%18,99 indirim 

uygulanmıştır. 

8 

Kayseri Kocasinan ilçesi Erkilet mahallesi 

228 adet işyeri ve 55 adet imalathane 

inşaatları  

24.03.2015 
36 adet imalata %15 kar ilave 

edilmiştir. 

185 adet imalata 

%19,74 indirim 

uygulanmıştır. 

9 
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası 

inşaatı  
04.01.2016 

7 adet imalat %15 kar ilave 

edilmiştir. 
_ 

10 

Niğde Efendibey mahallesi kentsel dönüşüm 

ve gelişim alanı genel altyapı ve rekreasyon 

alanları yapım inşaatı  

25.07.2016 _ 

140 adet imalata 

%13,20 indirim 

uygulanmıştır. 

11 
Trabzon ili, Ortahisar İlçesi, Pelitli 

mahallesi 41 adet işyeri, 1 adet cami inşaatı  
16.06.2016 

2 adet imalata %15 kar ilave 

edilmiştir. 
_ 

İşlerin sözleşmesinde olmayıp yapılmasına karar verilen yeni imalatlar ile yapımından 

vazgeçilen imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde, uygulama daire başkanlıkları arasında 

farklı uygulamalar halen devam etmektedir. 

Öneri: 

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,  
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-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 

kıyaslama yapılarak belirlenmesi,  

-14.175.000 TL bedelle 15.04.2011 tarihinde ihale edilen Ankara Mamak Kartaltepe 

kent parkı ve çevre düzenleme inşaatı işinin 15.02.2018 tarihinde onaylanan mukayeseli 

hesabında, artan imalatlardan dolayı alınan Sanayi ve Ticaret Odası tarafından onaylanan 

faturalı işlerde, yapılan imalatların metrajlarında m2, m3 veya metre olarak imalat miktarlarının 

tamamına ait faturalar üzerinden analizle birim fiyatların belirlenmesinin, mukayese yapılan 

diğer işlerin kapsamında uygulanması, 

Önerilir. 

BULGU 8.2.22: Şanlıurfa Merkez Maşuk bölgesi 4 Ayrı Yapım İşinde 2988 Adet 

Konuta Ait Enerji Nakil Hatları Bedelinin İlgili Firmalardan Kesilmesi 

-Şanlıurfa Merkez Maşuk bölgesi toplam 4.Bölge 1 etap 528 adet, 2 etap 836 adet, 5. 

Bölge 1 etap 982 adet ve 2 etapta 642 adet olmak üzere toplam 2.988 adet konut, cami, çok 

amaçlı salon ticaret merkezi inşaatı ile bu işlerin altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işleri, 4. 

Bölge 1.etap 528 adet konut 24.11.2015 tarihinde 79.253.000 TL bedelle, 2.etap 836 adet konut, 

cami ve çok amaçlı salon, 25.11.2015 tarihinde 120.600.000 TL bedelle, 5. Bölge 1. Etap 982 

adet konut, camii ve ticaret merkezi 13.06.2016 tarihinde 100.790.000 TL bedelle, 2. Etap 642 

adet konut 11.04.2016 tarihinde 64.817.000 TL bedelle ihale edilmiştir. 

4 adet ayrı ihale kapsamında yapılan işlerde, enerji teminin 12.58 MVA gücünde 

Şanlıurfa 1 trafo merkezi, F1 Evren Sanayi Sitesi 2 nolu hücresinden çıkış alınarak, havai veya 

muadili yeraltı kablolu ENH tesis edilmesi şeklinde öngörülmüştür. Enerjinin alınacağı trafo 

merkezinin inşaat sahasına 10 km mesafededir. 

İdare ile yüklenici firmalar arasında imzalanan sözleşmenin Özel İdari ve Teknik 

Şartname kısmı, 30 uncu maddesinde enerji müsaadesinde belirtilen enerjinin alınacağı yer, 

ihale sınırından l.000 metreye kadar olan imalatlar yüklenicilerin taahhüdünde olduğu l.000 

metreden sonraki hattın bedelinin, idare tarafından yükleniciye ödeneceği belirtilmiştir.  

Enerji tek trafo merkezinden temin edileceğinden, ENH imalatlarının  bir yükleniciye 

yaptırılması diğer 3 yüklenici firmadan 1.000 metre mesafedeki imalatların bedelinin 

düşülmesi gerekmektedir. 
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Öneri: 

Şanlıurfa Merkez Maşuk bölgesi 4.Bölge 1 etap 528 adet, 2 etap 836 adet, 5. Bölge 1 

etap 982 adet ve 2 etapta 642 adet olmak üzere toplam 4 adet işte 2.988 adet konut için, enerjinin 

alınacağı trafo merkezinin mesafesinin 10 km olduğu, 4 adet işin her birinin sözleşmelerinde 

ihale sınırından 1.000 metreye kadar yüklenicilerin taahhüdünde olduğundan dolayı, enerji 

teminini sağlayacak ENH imalatlarının mukayeseli hesap kapsamında bir yükleniciye 

yaptırılması ve bu yüklenici firmaya ihale sınırından 10.000-1.000=9.000 metre imalatların 

bedelinin ödenmesi, diğer 3 yüklenici firmadan 1.000 metre mesafedeki imalatların bedelinin 

düşülmesi önerilir. 

BULGU 8.2.23: 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 

tarih onaylanan mukayeseli hesapta; 

Azalan imalatlar grubunda; 

Y.25.003/16 pozlu saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı 

mat boya yapılması, YFA.i-03 pozlu dış cephe macunu yapılması, 25.005/01 pozlu ince akrilik 

dış cephe yapılması imalatları ile Y.23.244/E pozlu elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız 

alüminyum doğrama imalatı yapılması, alüminyum doğrama imalatlarının içindeki A.04 pozlu 

silindirli gömme iç ve dış kapı kilidi, A.08 pozlu kapı kolu ve aynaları, A.10 pozlu kapı 

doğramalarının menteşesi, Y.23.014 pozlu ince nervürlü demir, Y.23.015 pozlu kalın nervürlü 

demir, Y.15.001/2B pozlu makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprak kazılması, 

Y.15.010/4B pozlu makine ile her derinlikte yumuşak kaya kazılması, 15.140/2 pozlu temel 

tabanına kum çakıl serilmesi, Y.23.152 pozlu kutu profille pencere ve kapı yapılması, Y.23.155 

pozlu 2 mm kalınlıkta saçtan kapı kasası yapılması, Y.23.220 pozlu demir borudan korkuluk 

yapılması imalatlarının nakliyelerinin hesaplanmadığı, Nak.01 pozlu demir imalatının 

nakliyesi, Nak.02 pozlu kurşun malzemesinin nakli, Nak.03 pozlu kazı malzemesinin nakli ve 

Nak.04 pozlu kum-çakıl malzemesi, V.1618/A pozlu düz çatıda 2 mm kalınlığında kurşun 

döşeme, V.1820/C pozlu  kubbe, tonoz, mahruti meyilli yerlerde 2 mm kalınlığında kurşun 

kaplama imalatlarının nakliyesinin hesaplanmadığı tespit edilmiştir. 

Azalan imalatlarda eksik yapılan hesaplamalar tabloda aşağıda verilmiştir. 
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S.N Poz No İmalatın adı Birim Miktar 

2014 Yılı 

Birim 

fiyat 

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 A04 Kapı kilidi Ad 23 6,33 145,59 

5 A08 Kapı kolu ve aynası Ad 69 1,13 77,97 

6 A10 kapı menteşesi Ad 23 18,66 429,18 

7 Y.23.244/E Elektrostatik toz boyalı alüminyum doğrama 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 

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 mahller 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 

 

Sonuç olarak 30.481,85 TL'nin mukayeseli hesapta eksik hesaplandığı tespit edilmiştir. 

Kurum tarafından verilen cevapta "Kesin hesap aşamasında, bulgu doğrultusunda 

gerekli düzeltmeler yapılacaktır." denilmesine rağmen 2018 yılı itibari ile henüz bir düzeltme 

yapılamıştır. 

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. 
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BULGU 8.2.24: Yapım İşinin İlk İhalesi Kapsamında Yapılan Bazı İmalatların 

İkmal İhalesi Kapsamında Yeniden Yer Alması 

-Ankara Haymana 196 (198) adet konut, ticaret merkezi, cami, şadırvan inşaatı ile 

altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı işi: 

Bu işin ilk ihalesi 13.10.2008 tarihinde 8.935.000 TL bedelle ihale edilmiş olup, %91,20 

seviyesinde iken 26.01.2015 tarihinde feshedilmiştir. İşin ikmal ihalesi 1.385.000 TL bedelle 

30.03.2016 tarihinde yapılarak 28.04.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 

İşin ilk ihalesi kapsamında %100’ü yapılarak ödemesi yapılan bazı imalat kalemlerinin 

ikmal ihalesi kapsamında bulunmaması gerekirken, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere ilk ihale 

kapsamında 711.986,53 TL tutarında %100’ü yapılan bu imalatların  402.260,18 TL tutarların 

ikmal ihalesi kapsamında yer aldığı tespit edilmiştir.  

Blok Tipi İmalat grubu İmalatın 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 inşaatı ile altyapı ve çevre 

düzenlemesi ikmal inşaatı işi: 

Bu işin ilk ihalesi 17.04.2014 tarihinde 19.243.000 TL bedelle ihale edilmiş olup, 

%87,01 seviyesinde 28.04.2016 tarihinde feshedilmiştir. İşin ikmal ihalesi 3.790.000 TL 

bedelle 09.09.2016 tarihinde yapılarak 07.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 

İşin ilk ihalesi kapsamında %100’ü yapılarak ödemesi yapılan bazı imalat kalemlerinin 

ikmal ihalesi kapsamında bulunmaması gerekirken, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere ilk ihale 
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kapsamında 1.630.900,27 TL tutarında %100’ü yapılan imalatların 188.885.66 TL tutarların 

ikmal ihalesi kapsamında yer aldığı tespit edilmiştir.  

Blok Tipi İmalat grubu 
Pursantaj 

kodu 
İmalatın adı  

İlk ihale 

kapsamında yapılan 

imalatların 

İkmal ihalesi 

kapsamında 

bulunan 

imalatların 

tutarı TL 
%'si Tutarı TL 

B1 Tipi 

(2B+Z+5) 

Blok 

A.06 Döşemem 

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 tesisatı 

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 inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı işi: 

Bu işin 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. 
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İşin ilk ihalesi kapsamında %100’ü yapılarak ödemesi yapılan bazı imalat kalemlerinin 

ikmal ihalesi kapsamında bulunmaması gerekirken, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere ilk ihale 

kapsamında 2.474.582,97 TL tutarında %100’ü yapılan imalatların 610.596,42 TL tutarında 

bedellerin ikmal ihalesi kapsamında yer aldığı, 

 

Blok Tipi İmalatın 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 211290,49 

Suni mermer kara 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 kaplamaları imalatlarının 2013 yılında ihale edilen ilk 

ihaleye göre pursantaj tablosunda ödeme tutarı 1.254.688,51 TL olduğu ve bu imalatların %99 

oranında yapıldığı geriye %1,0’lik kısmı olan 12.546,88 TL tutarında imalat kalmıştır. İşin 

ikmal ihalesi 2018 yılında yapıldığından 2013 ile 2018 yılı karne artış katsayısı 1,463 TL 

dikkate alındığında geri kalan imalat tutarının 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 ihalesinde kapsamındaki 6,39 kat artışla 

tutarı 117.215,13 TL olarak yer aldığı, 

Tespit edilmiştir. 

-Samsun İli, Vezirköprü İlçesi 150 Yataklı Devlet Hastanesi ve 20 ünitelik ağız ve diş 

sağlığı merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi: 

Bu işin 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. 

İmalatlar devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması istenilen imalatların maliyeti 

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 16.04.2016 tarihinde 
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yapılarak 24.07.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış, 02.08.2018 tarihinde yer teslimi 

yapılmıştır. 

A) İşin ilk ihalesi kapsamında %100’ü yapılarak ödemesi yapılan bazı imalat 

kalemlerinin ikmal ihalesi kapsamında bulunmaması gerekirken, aşağıdaki tabloda görüleceği 

üzere ilk ihale kapsamında 552.398,93 TL tutarında %100’ü yapılan imalatların 42.492,13 TL 

tutarlarında bedellerinin ikmal ihalesi kapsamındayer aldığı,  

Bina, Blok  İmalatın adı  

İlk ihalede 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 2.295,49 708,30 

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 

 

B) İşte 2013 yılındki ilk ihaleye göre aşağıdaki tabloda görüleceği üzere pursantaj 

tablosunda ödeme tutarı 10.088.669,29 TL olduğu ve bu imalatların %95 ile %99,90’u yapılan 

imalatlardan geriye %0,10-%5,0’lik kısmı olan 70.882,54 TL tutarında imalat kalmıştır.  

İşin ikmal ihalesi 2018 yılında yapıldığından 2013 ile 2018 yılı karne artış katsayısı 

1,568 katsayısı dikkate alındığında geri kalan imalat tutarının 2016 yılında maliyeti yaklaşık 

olarak 70.882,54x1,598=113.270,30 TL civarında olması gerekirken, 2013 yılında ihale edilen 

işte geri kalan %0,10-%5,0’lik 113.270.30 TL tutarındaki imalatların tutarı 2018 yılında 6,35 

kat artışla 719.613,92 TL olarak yer aldığı, 

Tespit edilmiştir. 
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Bina, Blok İmalat grubu / imalatın adı 

İlk ihalede kapsamında 

yapılan imalatların 
Geri        

kalan  

imalatın                    

%’si 

Geri kalan 

imalatlar 

tutarı 

İkmal ihalesi 

kapsamında 

bulunan 

imalatların 

tutarı TL 

%'si Tutarı TL 

Hastane inşaatı 

Üst yapı betonarme işleri (Betonarme imalatlar kalıp 

vb. işler) 
99,90 6.616.691,55 0,10 6.616,69 146.999,48 

Çatı imalatları (Teras çatı kaplamaları işleri eğimli 

beton, tesviye tabakası, doğal granit döşeme kaplaması) 
95,00 386.103,41 5,00 19.305,17 100.384,73 

Duvar kaplamaları (Mdf üzeri doğal akustik panel 

kaplama işleri) 
98,00 60.717,88 2,00 1.214,36 41.100,54 

Bölme duvar ve denizlik işleri (Gazbeton duvar 

yapılması işleri) 
98,00 936.715,94 2,00 18.734,32 171.477,54 

Kapı pencere ve banko işleri (Yangın kapıları, şaft 

kapakları) 
98,00 123.252,10 2,00 2.465,04 93.413,81 

20 Üniteli Ağız 

ve Diş Sağlığı 

Merkezi 

Üst yapı betonarme işleri (Betonarme imalatlar kalıp 

vb. işler) 
99,75 874.268,21 0,25 2.185,67 15.458,08 

Yapı çeliği işleri (Demir işlerinin yapılması boya dahil) 99,00 145.711,37 1,00 1.457,11 10.302,06 

Cephe işleri (Alüminyum giydirme cephe) 98,00 288.050,56 2,00 5.761,01 33.515,36 

Cephe işleri (Mekanik montajlı doğal taş) 98,00 428.183,26 2,00 8.563,67 74.731,00 

Yalıtım işleri (Temelde, bodrum katta ve ıslak alanda su 

yalıtımı) 
98,00 228.975,01 2,00 4.579,50 32.231,32 

Toplam 10.088.669,29   70.882,54 719.613,92 

 

-Tunceli İli, Hozat Yenibaş Jandarma Karakol Komutanlığı, Nazimiye Dereova 

jandarma Karakol komutanlığı, Pülümür Kırmızı Köprü Jandarma karakol Komutanlığı, 

inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi 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. 

A) İlk ihale kapsamında %100’ü yapılarak ödemesi yapılan bazı imalat kalemlerinin 

ikmal ihalesi kapsamında bulunmaması gerekirken, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere ilk ihale 

kapsamında 159.491,35 TL tutarında %100’ü yapılan imalatların 132.311,32 TL tutarında 

ikmal ihalesi kapsamında yer aldığı,  
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Blok Tipi İmalatın adı  

İlk ihalede 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 

 

B) Nazımiye Jandarma karakol inşaatı işinin 2012 yılında ihale edilen ilk ihaleye göre 

aşağıdaki tabloda görüleceği üzere pursantaj tablosunda ödeme tutarı 220.190,21 TL olduğu ve 

bu imalatların %98 ile %99’u yapılan imalatlardan geriye %1,0-%2,0’lik kısmı olan 4.493,68 

TL tutarında imalat kalmıştır.  

İşin ikmal ihalesi 2016 yılında yapıldığından 2012 ile 2016 yılı karne artış katsayısı 1,32 

katsayısı dikkate alındığında geri kalan imalat tutarının 2016 yılında maliyeti 

4.493,68x1,32=5.931,66 TL civarında olması gerekirken, 2012 yılında ihale edilen işte geri 

kalan %1,0-%2,0’lik 5.931,66 TL tutarındaki imalatların tutarının 32,50 kat fazlası ile 

192.759,82 TL olarak yer aldığı 

 

Blok Tipi İmalatın adı  

İlk ihalede kapsamında 

yapılan imalatların 

Geri kalan 

imalatların 

yüzdesi               

( %2,0 veya 

%1,0) 

İkmal ihalesi 

kapsamında 

bulunan imalatların 

tutarı TL 
%'si Tutarı TL 

Nazımiye Dereova 

Jandarma Karakol 

Komutanlığı 

Duvar ve tavan kaplamaları 98 86.074,53 1.756,62 146.999,48 

Döşeme kaplamaları (ısı ve su yalıtımı hariç) 98 134.115,68 2.737,05 45.760,34 

Cephe imalatları 99 84.468,48 853,22 9.885,93 

Kapı pencere doğramaları (boya hariç) 98 51.452,19 1.050,04 105.543,46 

Toplam 220.190,21 4.493,68 192.759,82 

 

Tespit edilmiştir. 

Öneri: 

İlk ihale kapsamında imalatı yapılıp ödenen, daha sonra ikmal ihalesi kapsamında 

yeniden ödemesi yapılan imalatlar ilgili olarak; 

-Ankara Haymana 196 (198) adet konut, ticaret merkezi, cami, şadırvan inşaatı ile 

altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı işinde toplam 402.260,18 TL tutarındaki imalatların 

bedellerinin ikmal ihalesi kapsamında ödenmemesi, ilk yüklenici firmanın kesin hesabından 

kesilmesi,  
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-Bolu Mengen 2.Etap 291 adet konut, cami ve ticaret merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre 

düzenlemesi ikmal inşaatı işinde, ilk ihale kapsamında %100’ü yapıldığı halde ikmal ihalesi 

kapsamında tekrar yer alan toplam 188.885,66 TL tutarındaki imalat bedelinin ikmal ihalesi 

kapsamında ödenmemesi, ilk yüklenici firmanın kesin hesabından kesilmesi, 

-Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlük binası, yabancı diller yüksekokulu binası ve 

olimpik atletizm pisti futbol sahası inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı işinin, 

ilk ihale kapsamında %100’ü yapıldığı halde ikmal ihalesi kapsamında tekrar yer alan toplam 

610.596,42 TL tutarındaki imalat bedelinin ikmal ihalesi kapsamında ödenmemesi, ilk 

yüklenici firmanın kesin hesabından kesilmesi, 

Rektörlük cephe kaplamaları imalatından geri kalan %1’lik kısma karşılık gelen 

12.546,88 TL tutarındaki imalatın 2013-2015 katsayısı ile 2018 yılına dönüşümünde 18.356,09 

TL tutarındaki imalatın ikmal ihalesi kapsamında olması gerekirken ikmal ihalesi kapsamında 

yer alan 117.215,13 TL tutarındaki bedelin 98.859,04 TL'sinin idarenin uygun göreceği oranda 

ilk yüklenici firma ile ikmal ihalesini alan firmadan tahsil edilmesi, 

-Samsun İli, Vezirköprü İlçesi 150 Yataklı Devlet Hastanesi ve 20 ünitelik ağız ve diş 

sağlığı merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin, ilk ihale kapsamında %100’ü 

yapıldığı halde ikmal ihalesi kapsamında tekrar yer alan toplam 42.492,13 TL tutarındaki 

imalatların bedelinin ikmal ihalesi kapsamında ödenmemesi, ilk yüklenici firmanın kesin 

hesabından kesilmesi, 

İmalatların %95 ile %99,90’u yapılan imalatlardan geriye %0,10-%5,0’lik kısmı olan 

70.882,54 TL tutarında kalan bedelin, ikmal ihalesi kapsamında 70.882,54 x 1,598= 113.270,30 

TL civarında olması gerekirken, ikmal ihalesi kapsamında 719.613,92 TL olarak yer alan 

bedelin 606.343,62 TL'sinin idarenin uygun göreceği oranda ilk yüklenici firma ile ikmal 

ihalesini alan firmadan tahsil edilmesi, 

-Tunceli İli, Hozat Yenibaş Jandarma Karakol Komutanlığı, Nazimiye Dereova 

jandarma Karakol komutanlığı, Pülümür Kırmızı Köprü Jandarma karakol Komutanlığı, 

inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı işinin ilk ihale kapsamında %100’ü 

yapıldığı halde ikmal ihalesi kapsamında tekrar yer alan toplam 132.311,32 TL tutarındaki 

imalat bedelinin ikmal ihalesi kapsamında ödenmemesi, ilk yüklenici firmanın kesin 

hesabından kesilmesi, 

İmalatların %98 ile %99’u yapılan geriye %1,0-%2,0’lik kısmı olan 4.493,68 TL 

tutarındaki imalatların, ikmal ihalesi maliyeti 4.493,68x1,32=5.931,66 TL civarında olması 
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gerekirken, 2012 yılında ihale edilen işte geri kalan %1,0-%2,0’lik 5.931,66 TL tutarındaki 

imalatların tutarı 32,50 kat fazlası ile 192.759,82 TL olarak yer alan bedelin 186.828,16 

TL'sinin idarenin uygun göreceği oranda ilk yüklenici firma ile ikmal ihalesini alan firma 

arasında tahsil edilmesi,  

önerilir. 

BULGU 8.2.25: Yargı Harçlarının Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Gecikme 

Faizine Sebebiyet Verilmesi 

İdare muhasebe kayıtlarında yapılan incelemede; genel idare faaliyet giderleri hesabı 

altında yargı harçlarıyla ilgili olarak 2018 yılından önceki dönemlere ait bedellerin 

kaydedildiği, diğer taraftan 682.01-Yargı Karar Harçları Gecikme Faiz Gideri hesabında yargı 

harcı faiz bedeli olarak 34.711,25 TL gider kaydı yapıldığı tespit edilmiştir. 

 İdarenin taraf olduğu davaların karara bağlanması sonrasında süresinde ödenmeyen 

önceki dönemlere ilişkin yargı karar harçlarının Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi tarafından 

takibe bağlanması neticesinde 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme faizleri ödenmektedir.

 Konuyla ilgili olarak İdare Hukuk Müşavirliğinden İMİD'e gönderilen 19.3.2018 tarihli 

iç yazıda, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nca İdareye gönderilen vergi borcuna ilişkin yazıya 

yer verilerek; "İdaremizce tahakkuk ettirilen ve tahsili talep edilen vergi kalemlerinin 

incelenerek, Daireniz Başkanlığınca gereğinin yapılması (süresinde ödenmesi), şayet 

İdaremizin borçlu olmadığı düşünülen veya hatalı tahakkuk hesabı yapılan vergi ödemeleri 

tespit edildiği takdirde Müşavirliğimizce yasal yollara başvurulmak üzere ivedi olarak bilgi 

verilmesi" denilmek suretiyle sorumluluk konusunda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı  

gösterilmiştir. 

 İdarenin taraf olduğu davaların karara bağlanması sonrasında ortaya çıkan yargı 

harçlarının ödenmesi konusunda, İdare birimlerinin görev tanımları göz önüne alınarak 

sorumlulukların tespit edilmesi ve yargı harcı faizi ve gecikme zammına mahal verilmemesi 

gerekmektedir. 

Öneri: 

 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 

önerilir. 
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BULGU 8.2.26: Yozgat İli Mutafoğlu Mevkii 482 Adet Konut vei İlköğretim Okulu 

İnşaatının Mukayeseli Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar 

Artan inşaat imalatları grubunda;  

15.010/4B pozlu 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 pozlu 200 dozlu çimento harçla kaba yonu taş duvar yapımı 

imalatında 5.288,39 m3 taş malzemeye malzeme+işçilik+nakliye bedelinin hatalı hesaplandığı, 

21.054 pozlu imalat 4 metreye kadar, 21.057 pozlu imalat 4-6 metre arası ahşap kalıp 

iskelesi imalatlarının birim fiyatları olduğu, yapılan metraj hesabında ahşap kalıp iskelesi (4 

metreye kadar) 21.054 pozlu imalatın 2011 yılı birim fiyatı 2,17 TL/m3 den alınarak 

hesaplanması gerekirken, 21.057 pozlu 4-6 metre arası imalatın 2011 yılı birim fiyatının  4,69 

TL/m3 den hatalı olarak hesaplandığı, 

tespit edilmiştir. 

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 İmalatın 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 

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 
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Kazıdan çıkan yumuşak ve sert toprak zeminlerden idarece belirlenecek oranda peyzaj 

imalatlarında kullanılabilecek uygun evsafta malzemenin kazıdan sonra inşaat sahasında depo 

edilerek, kazıdan çıkan idare malı malzemenin peyzaj imalatlarında kullanılması gerekirken, 

DSİ-37.092/2 pozlu bitkisel toprak temini olarak dışarıdan malzeme getirilerek hesapların 

yapıldığı tespit edilmiştir. 

Kurum tarafından bulguya verilen cevapta, "yüklenicinin duvar yapımında kullanılan 

malzemeyi dışarıdan getirdiği (irsaliye ve faturalar mevcuttur)" denilmesine rağmen, 17.051/A 

pozundan kullanılan dışarıdan alındığı söylenen taş malzemesinin  miktarına ait imalatın 

yapıldığı tarihteki faturaları Sayıştay Denetim Ekibine sunulmamıştır. 

Öneri: 

Yozgat, Merkez Mutafoğlu mevkii 482 adet konut, 24 derslikli ilköğretim okulu, cami 

ve ticaret merkezi inşaatı işinin, 02.03.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabının artan 

inşaat imalatları grubunda; 

-17.051/A pozlu 200 dozlu çimento harçla taş duvar yapımı imalatında dışardan 

getirildiği belirtilen 5.288,39 m3 taş malzemesi yerine kazıdan çıkan 2.285,60 m3  idare malı 

malzeme kullanılarak taş duvar imalatının yapılması, 

-Ahşap kalıp iskelesi imalatında hatalı alınan 21.057 pozlu imalatın 2011 yılı birim 

fiyatı 4,69 TL/m3 birim fiyat yerine, 21.054 pozlu imalatın 2,17 TL/m3 den alınarak 

hesaplanması, 

-Bitkisel peyzaj imalatlarında DSİ-37.092/2 pozlu bitkisel toprak temini olarak 

dışarıdan getirilen malzeme  yerine, inşaatta yapılan kazılardan çıkan 5.794,757 m3 idare malı 

yumuşak ve sert toprak (gevşek bitkisel toprak, gevşek silt, kum vb. gibi zeminler) malzemelere  

sadece işçilik ödenecek şekilde analiz yapılarak peyzaj imalatlarının bedelinin ödenmesi,  

Önerilir. 

BULGU 8.2.27: Yönetilen Hesap Varlıkları ve Yönetilen Hesap Kaynakları Hesap 

Gruplarının Tasfiyesi 

İdare bilançosunun aktifinde 21-Yönetilen Hesap Varlıkları ile 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. 
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 Söz konusu hesaplarda; 

 Varlık (TL)        Kaynak (TL) 

4767 sayılı Kanun'dan doğan Afyon Deprem Bölgesi  63.686.282,29       62.862.236,29 

Pakistan Deprem Ödeneği  3.540.000        4.540.000 

Afet İşleri Projeleri 963.050           963.050 

  

 yukarıda belirtilen konulara ilişkin varlık ve kaynaklar gösterilmektedir. 

 Takip edilen hesapların bazılarının varlık ve kaynak tutarlarının eşit olmadığı, ayrıca 

hesapların uzun süredir hareket görmediği tespit edilmiştir. 

İdarece 2017 yılı denetim raporunda yer verilen bulguya verilen cevapta; “Yönetilen 

Hesap Grubundaki Diğer hesaplar (4767 Afyon Deprem, Pakistan Depram Ödeneği ve Afet 

İşleri Projeleri Hesapları) işletimi devam eden hesaplar olmayıp; kayıtlar incelenerek gerekli 

düzeltmelerin yapılması için İdare Krediler Dairesi Başkanlığı ile mutabakat işlemleri 

sonrasında ilgili kuruluşlar nezdinde tasfiyesine yönelik işlem tesis edilecektir” denilmektedir. 

 Yönetilen hesap varlıkları ve yönetilen hesap kaynakları hesaplarında takip edilen 

tutarların, İdare özkaynak yapısını değiştirmemesi gerektiğinden aradaki farklılığın ortadan 

kaldırılması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla mutabakatının sağlanarak tasfiye edilmesi 

gerekmektedir.  

Öneri: 

İdare tarafından işlemleri takip edilen, Yönetilen Hesap Varlıkları ve Yönetilen Hesap 

Kaynaklarıyla ilgili olarak; 

-Faaliyetin son bulduğu dönemden itibaren yasal düzenlemeler paralelinde ilgili kurum 

ve kuruluşlarla mutabakata varılmak suretiyle hesapların tasfiyesi için girişimlerde 

bulunulması,  

-İdarenin varlık ve kaynak yapısını değiştirmemesi gereken Yönetilen Hesap Varlık ve 

Kaynaklarında takip edilen tutarlar arasındaki farkların araştırılarak hesapların düzeltilmesi, 

önerilir. 

9. SONUÇ 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 2018 yılı bilançosu ve 7.088.478.166,05 Türk Lirası 

gelir fazlasıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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10. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço 

Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2018 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2018 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

 

Ek 3: Öneriler Listesi 

Ek 3.1:Öneriler Listesi 

Ek 3.2:Diğer Öneriler Listesi 
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             Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

                                                                                      31.12.2018 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   1.128.610.821,92   437.231.215,89 

     1- Bankalar 1.121.653.823,74   412.782.306,26   

     2- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)        (2.204.701,86)          (2.453.927,66)   

     3- Döviz pozisyonları 50.912,42   68.012,60   

     4- Aracı bankalar 8.653.420,19   26.377.457,26   

     5- Diğer bankalar 457.367,43   457.367,43   

  B- Menkul kıymetler         

     1- Kamu kesimi tahvil ve bonoları         

  C- Kısa vadeli alacaklar   10.110.673.849,72   12.508.894.942,70 

     1- Arsa tahsis ve satış alacakları 679.694.793,78   358.399.277,68   

     2- Konut ve işyeri satış alacakları 1.416.269.933,48   3.596.623.148,05   

     3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları 962.521.766,04   976.568.693,49   

     4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 1.843.203,39   354.177,79   

     5- Kurum ve kuruluşlardan alacaklar 6.726.006.326,40   7.237.033.791,84   

     6- Faaliyetlerden doğan diğer alacaklar 26.029.904,94   27.979.961,02   

     7- Verilen depozito-teminat ve blokeler 43.600,00   43.600,00   

     8- Takipteki alacaklar 298.264.321,69   311.892.292,83   

  D- Diğer kısa vadeli alacaklar   505.649,84   610.416,47 

     1- Katma değer vergisi iade alacağı     52.500,57   

     2- Personelden alacaklar 5.956,19   39.515,89   

     3- Diğer çeşitli alacaklar 499.693,65   518.400,01   

  E- Stoklar   12.236.313.818,34   15.642.741.996,34 

     1- Arsa ve araziler 10.569.834.346,71   11.740.716.200,50   

     2- Konut, işyeri ve sosyal donatılar 1.656.027.828,94   3.891.450.300,19   

     3- 2202 say. BKK. Gereği devir alınan varlıklar 9.204.274,73   9.204.274,73   

     4- Diğer stoklar 1.247.367,96   1.371.220,92   

     5- Verilen sipariş avansları         

  F-Yatırımlar   17.904.153.739,60   18.756.410.282,39 

     1- Olağan inşaat maliyetleri 5.718.709.678,10   5.372.884.501,89   

     2- Gecekondu dönüşüm projeleri inşaat maliyetleri 3.347.995.015,18   4.248.724.181,83   

     3- Afet nitelikli diğer konut inşaat maliyetleri 132.662.394,68   147.286.917,39   

     4- Kurum ve kuruluşlar adına yap. inşaat maliyet. 8.662.851.050,99   8.947.062.690,75   

     5- Tarımköy projeleri inşaat maliyetleri 11.880.385,76   11.880.565,71   

     6- Olağan inşaat avansları 30.055.214,89   28.571.424,82   

  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   4.238.949.841,19   5.013.538.069,62 

     1- Devreden KDV 3.960.062.624,44   4.741.665.139,66   

     2- İndirilecek KDV         

     3- İş avansları 278.881.711,44   271.864.042,06   

     4- Personel avansları 5.505,31   8.887,90   

Dönen varlıklar toplamı   45.619.209.186,34   52.359.428.389,14 
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                                                               Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

                                                                   31.12.2018 Tarihli Bilançosu                                                                (Ek 1.1)                                           

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

TL TL TL TL 

II- Duran varlıklar        

   A-Yönetilen hesap varlıkları   161.854.104,37   129.363.259,21 

      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 93.586.044,15   61.095.181,99   

      5- 4864 S. K. Bingöl Elazığ Tunceli afet kredileri 963.050,00   963.050,00   

      6-Milli Emlak Varlıkları       17,00   

  B- Uzun vadeli alacaklar   27.516.437.432,77   30.809.858.622,01 

      1- Arsa tahsis ve satış alacakları 271.975.527,93   295.802.645,69   

      2- Konut ve işyeri satış alacakları 25.064.119.896,07   28.885.468.621,53   

      3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları 1.537.497.312,93   926.227.312,93   

      4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 578.097.549,57   701.902.335,18   

      5- Verilen depozito-teminat ve blokeler 64.747.146,27   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   1.967.918.354,02   1.935.924.750,09 

      1- İştirakler 1.967.918.354,02   1.937.924.750,09   

      2- İştiraklere sermaye taahhütleri (-)            (2.000.000,00)   

   E- Maddi duran varlıklar   67.259.048,56   65.440.180,36 

      1- Arazi ve arsalar         

      2- Yer altı ve yerüstü düzenleri         

      3- Binalar 52.045.479,22   53.046.102,13   

      4- Tesis, makine ve cihazlar 628.882,05   796.448,32   

      5- Taşıtlar 278.122,40   278.122,40   

      6- Demirbaşlar 10.445.352,44   11.319.507,51   

      7- Diğer maddi duran varlıklar 3.861.212,45       

      8- Yapılmakta olan yatırımlar         

      9- Verilen avanslar         

   F- Maddi olmayan duran varlıklar   -   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   

      8- Verilen avanslar         

   G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları   225.712,15   226.050,34 

      1- Gelecek yıllara ait giderler 225.712,15   226.050,34   

      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   29.713.727.279,52   32.945.028.201,11 

Aktif (Varlıklar toplamı)   75.332.936.465,86   85.304.456.590,25 
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   Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

                                                                          31.12.2018 Tarihli Bilançosu                                                           (Ek 1.1)  

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   161.752.318,18   129.460.484,11 

      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 93.387.033,06   61.095.181,99   

      4- Afet işleri proje tahsis kaynakları 963.050,00   963.050,00   

      5-Milli Emlak taşınmaz kaynakları        17,00   

  C- Faaliyetten doğan borçlar   9.424.887.254,14   10.449.993.256,31 

      1- Kurum ve kuruluşlara borçlar 8.683.002.582,96   9.813.766.772,84   

      2- Satış vaadinden borçlar 165.625.163,97   295.697.008,20   

      3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 555.257.628,95   322.140.410,25   

      4- Kentsel dönüşüm proje borçları 8.246.980,18   8.246.980,18   

      5- Diğer borçlar 12.754.898,08   10.142.084,84   

   D- Diğer borçlar   4.184.033,79   51.403.092,89 

      1- İştiraklere borçlar 2.000.000,00   48.880.000,00   

      2- Personele borçlar 1.850.109,78   2.189.168,88   

      3- Diğer çeşitli borçlar 333.924,01   333.924,01   

   E- Alınan avanslar   8.529.449.019,07   8.771.434.164,09 

      1- Alınan sipariş avansları 8.529.445.215,02   8.771.430.360,04   

      2- Kurum ve kuruluşlar adına kamulaştırma avansları 3.804,05   3.804,05   

   F- Yasal yükümlülükler   120.581.719,27   95.042.265,69 

      1- Ödenecek vergi ve fonlar 120.579.358,57   95.042.246,75   

      2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 1.474,03   18,94   

      3- Personel özel kesintileri  886,67       

   G- Borç ve gider karşılıkları   -     

   H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   851.627.963,93   481.216.219,52 

       1- Gelecek aylara ait gelirler 851.625.243,12   481.213.498,71   

       2- Gider tahakkukları 2.720,81   2.720,81   

    I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   -     

       1- Hesaplanan KDV         

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   19.092.482.308,38   19.978.549.482,61 
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                                                             Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

                                                                  31.12.2018 Tarihli Bilançosu                                                              (Ek 1.1)  

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   15.224.921.723,77   17.757.777.444,39 

      1- Kurum ve kuruluşlara borçlar 1.247.743.396,72   1.247.743.396,72   

      2- Satış vaadinden borçlar 13.846.183.352,56   16.423.415.995,69   

      3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 130.994.974,49   86.618.051,98   

      4- Diğer borçlar         

   C- Diğer borçlar         

      1- İştiraklere borçlar         

   D- Alınan avanslar         

   E- Taahhüt karşılığı gelir tahakkukları   3.227.521.901,46   2.690.544.068,88 

       1- Hasılat payı karşılığı gelir tahakkukları 3.227.521.901,46   2.690.544.068,88   

   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   18.478.206.271,90   20.474.084.159,94 

Yabancı kaynaklar toplamı   37.570.688.580,28   40.452.633.642,55 

III- Öz kaynaklar         

   A-Yedekler   1.622.286.975,65   1.623.383.871,72 

       1- Diğer sermaye yedekleri 1.622.286.975,65   1.623.383.871,72   

   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   32.139.696.997,35   36.112.649.932,07 

   E- Geçmiş yıllar giderleri (-)   
     

(25.890.390,85) 
  

     

(25.890.390,85) 

   F- Dönem net geliri (gideri)   3.972.952.934,72   7.088.478.166,05 

Öz kaynaklar toplamı   37.762.247.885,58   44.851.822.947,70 

Pasif (Kaynaklar) toplamı   75.332.936.465,86   85.304.456.590,25 
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TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 

2018  YILI BİLANÇO DİPNOTLARI 

1- (104) Hesapta TL.Olarak İzlenen Dövizin: 

 

 Bankası                          Cinsi             Tutarı                         TL.Tutarı 

 Ziraat (Ankara Emlak) Bankası  Euro             11.282,78                    68.012,60 

          

 (İşlemlerin yapıldığı aylar itibariyle kur birim değerlemesi yapılmış olup; dönem sonu 

değerlemesine esas birim kur değeri (TCMB Efektif Alış)  6,0280 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 

edilemediğinden 150 m²’nin altındaki konut teslimleri nedeniyle oluşan KDV İade Talebi 

tutarları izlenmektedir.   

 

Hesapta izlenen 316.650.625,71 tutarındaki 2017 Dönemi İndirimli Orana Tabii KDV. 

İade alacak tutarı Nisan 2018 ayında işlemleri tamamlanarak tahsilata bağlanmış olup; 

52.500,57 TL’lik tutar ise Vergi İdaresince İdaremiz adına takibe bağlanan borç tutarı nedeniyle 

bloke edilen ve 2018 yılında mahsubu yapılmayan meblağı ifade etmektedir. 

 

2018 Yılı İndirimli Orana Tabii İşlemler Nedeniyle Doğan KDV İade Nakdi tutarı olan 

720.377.799,41 TL. Ocak/2019 KDV Beyannamesine dahil edilerek talebe bağlanmış olup; 

Bilanço kesinleştirme tarihi itibariyle Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde incelemeleri devam 

etmektedir. 720.377.799,41 TL’lik KDV. İade Nakdi tutarının 2019/Nisan ayı içinde 

tahsilatının yapılması beklenmektedir. 

 

3- (150) Arsa ve Arazi Stokları Hesabı : 

 

Bu hesapta izlenen İdare mülkiyetindeki arsa ve araziler, satın alım değeri ve İdare’ye 

devir bedelleri ile yasal kayıtlara intikal ettirilmektedir. İdare mülkiyetindeki arsaların inşaat 

projelerine tahsisiyle ve inşaatların bitirilmesiyle, inşaat projesine tahsis edilen arsa m²’si esas 
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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     3.891.450.300,19 

                Toplam Kaydi Bedel  :           3.891.450.300,19 

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 A.Ş. ile İdaremiz arasında 

imzalanan 14/12/2001 tarihli Protokol eki “Devir Edilen Varlıklar Listesi”nde yer alan 

varlıkların, anılan B.K.K. gereği Banka Bilanço Değerleri itibariyle 31.12.2001 dönem sonu 

stok kaydı aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. 

 

Cinsi      Birimi    Kaydi Tutar (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.-  

 

Ayrıca, 2001/2202 sayılı BKK. gereği İdaremize devir olunan taşınmazlar arasında yer 

alan Bahçeşehir arsaları ve taşınmazlarının, 03.04.2004 tarihli Arsa Malikleri Genel Kurulu’nda 

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 
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bağımsız bölüm ile üzerinde yap-işlet-devret ve kiralık tesisler bulunan 7 Adet Parsel’den 

oluşan toplam 294 Adet taşınmazın mülkiyeti İdaremiz adına tescil edilmiştir. 

Anılan protokol kapsamında İdaremize devredilen gayrimenkullerin 2002 döneminden  

2018 Dönem sonuna kadar gerçekleştirilen devir alma, satış ve satıştan iade işlemleri sonrası, 

155 Hesap detayında mahalleri ve mevcutları itibariyle, 31.12.2018 dönem sonu stok değerleri 

aşağıda sıralanmıştır:   

Cinsi        Birimi           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. 31.12.2017 Toplam Kayıtlı Stok Değeri :                            9.204.274,73.-  

   

 6- 242 Hesapta İzlenen İştirakler; 

31.12.2018 tarihi itibariyle, 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği İdaremize 

devir olunan iştirakler ile 5104 sayılı Yasa 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
.N

O
 

İŞTİRAKİN ÜNVANI 

İŞTİRAK  

PAYI(%)  

KAYITLI 

DEĞER 

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%  32.906.790,24 

7 BOĞAZİÇİ KONUT HİZM.YÖN.İŞL.VE TİC.A.Ş 1%                        28.000,00 

İŞTİRAKLER GENEL TOPLAMI  1.937.924.750,09 

 

(*) 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 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 139 
 

A ve B Tertibi Hisse Tutarı  toplamı olan 1.096.896,07.-TL.; 242. İlgili 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.A.Ş.’ndeki İdaremize ait % 49 nispetindeki 

31.850.000.-TL. Nominal kayıt tutarındaki iştirak hissemiz, 141.120.000.-TL. bedel üzerinden 

Emlak Konut GYO AŞ’ye satılmıştır.    

 

 7- Cari Dönem Sonu Personel Sayısı : 637 

 8- “Konut Edindirme Yardımı Hesabı”na İdaremiz boçlanmasının 2000 Dönem başı 

değeri olan 61.106.849,32.-YTL. 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.’dır. 404 Hesapta toplam 112.439.718,78.-TL. üzerinden izlenen tahvile 

bağlı borçlanma tutarı, YPK.’nun 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.’lık toplam tutar T.H.Emlak Bankası A.Ş.’ne ödenmiştir. YPK.’nun 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.’lık bedel, T.H.Emlak Bankası A.Ş.’nce 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 

Bakanlar Kurulu Kararı gereği, Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş. 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.’lık borçlanma, 424 Hesap alt 

detayında 31.12.2001 tarihi itibariyle kayda alınmıştır.  

Ayrıca, İdaremiz ile T.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 
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kayda alınan borçlanma tutarı, 1.247.743.174,84.-TL’dir. 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2001/T-27 sayılı Yüksek Planlama Kurulu 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.’lık 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 A.Ş.’ne verilmişti. Daha sonra,19.08.2003 tarih ve 2003/T-20 Sayılı Yüksek Planlama 

Kararı ile 08.05.2006 tarih ve 2006/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde 

vade süresi ile geri ödeme başlangıç tarihlerinde ertelemelerde bulunulmuştur.  

Son olarak 2015/T-15 Sayılı YPK Kararı gereği ödeme vade başlangıç tarihinin 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.’nın 304 Hesapta 

izlenmesi gerekmekle birlikte; 27/01/2017 tarih ve 29961sayılı 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 Banka’ya olan borcunun Hazine Müsteşarlığı’na 

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.   4.010.371.749,24.- 

Döviz  Mevcudu    Euro              11.282,78.- 

Alman Yapı Tas.Hs.Takipli BorçlularıEuro       12.220.100,00.- 

Döviz Teminat Senedi   US.($)        5.000.000,00.- 

 Dövizli Teminat Mektubu   US.($)            160.000,00.- 

Döviz  Teminat Mevcudu(AFAD) US.($)         1.056.000,00.- 

 Hasılat Payı Karş.Teminat Hesapları  TL.       64.291.724,38.- 

 Verilen Teminat Mektupları  TL.    118.390.512,65.- 

 

değerlerini ifade etmektedir. 
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

                                                    2018 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    7.736.343.138,16   10.846.588.616,90 3.110.245.478,74 

    1-Olağan taşınmaz satış geliri 6.935.043.310,61  8.862.986.712,89    
    2-Gelir paylaşım esaslı satış geliri 433.391.096,38  171.655.324,24    

    3-2202 sayılı BKK ile devir varlıklar satış geliri    770.289,69    

    4-Arsa Ofisi devir varlıkları satış geliri         
    5-Kredili taşınmaz satışları faiz geliri 361.255.005,07  1.801.113.652,51    

    6-Kullandırılan kredi faiz geliri 6.596.382,73  4.625.631,27    

    7-Komisyon geliri    3.879.509,65    
    8-Diğer faaliyet gelirleri 57.343,37  1.557.496,65    

 B- Satış indirimleri (-)   146.428.176,30   393.423.839,23 246.995.662,93 

    1-Olağan taşınmaz satış faiz indirimleri (-) 145.667.490,85  364.539.914,41    

    2-Taşınmaz satışlarından iadeler (-)    28.883.924,82    
    3-Kullandırılan kredi faiz indirimleri (-) 760.685,45         

Net satışlar   7.589.914.961,86   10.453.164.777,67 2.863.249.815,81 

 C- Satışların maliyeti (-)   4.368.871.778,00   4.471.970.199,80 103.098.421,80 

    1-Satılan taşınmaz stok maliyeti (-) 3.092.899.501,22  574.905.321,99    

    2-Arsa hazırlama ve etüt giderleri (-) 95.190,73  950.498,86    
    3-Kabulü yapılan olağan inşaat giderleri (-) 984.310.539,41  3.329.321.532,16    

    4-Biten olağan inşaat giderleri (-) 233.795.665,73  512.236.015,52    
    5-Komisyon giderleri (-) 6.885,60  283.993,50    

    6-Yatırımlar diğer giderleri (-) 57.763.995,31  54.272.837,77    

Brüt satış geliri veya (gideri)   3.221.043.183,86   5.981.194.577,87 2.760.151.394,01 

 D- Faaliyet giderleri (-)   137.379.788,66   138.747.865,67 1.368.077,01 

    1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)         
    2-Pazarlama satış ve tanıtım giderleri (-) 10.938.913,52  9.417.652,87    

    3-Genel yönetim giderleri (-) 54.459.157,14  48.689.518,22    

    4-Personel ücret ve giderleri (-) 71.981.718,00  80.115.840,97    
    5-Taşınmaz satışları hasılat payı giderleri (-)    524.853,61    

 Faaliyet geliri veya (gideri)   3.083.663.395,20   5.842.446.712,20 2.758.783.317,00 

 E- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler    944.606.111,78   1.279.124.630,12 334.518.518,34 

    1-İştiraklerden temettü gelirleri    329.070.294,53    
    2-Tazminat ve ceza gelirleri 449.377.772,99  265.811.056,52    

    3- Faiz gelirleri 64.986.345,45  73.262.203,86    

    4-Kanun gereği gelir aktarmaları 102.779.300,20  105.115.705,91    
    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 37.938,16  19.051,80    
    8-Kira gelirleri 18.936.442,24  25.893.182,39    

    9-Tasfiye ve devredilen hesap gelirleri 2.046.801,47  254.259,63    

    10-Diğer olağan gelirler 156.441.511,27  188.578.875,48    

 F- Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-)   789.454.408,93   52.717.919,11   (736.736.489,82) 

    1-Gelirlerden dahili tevkifat giderleri (-) 9.652.671,78  10.393.586,29    

    2-Tazminat ve ceza iadeleri (-)    96.415,46    

    3-Kur farkı giderleri (-) 539,88       
    4-Kira giderleri (-) 221.357,74  14,99    

    5-İştirak hisse nominal maliyeti (-)    31.850.000,00    

    6- Tasfiye ve devredilen hesap giderleri (-) 7.319.961,13  700,00    
    7-Diğer olağan giderler (-) 772.259.878,40  10.377.202,37    

 G- Finansman giderleri (-)   6.396,00   74.339,00 67.943,00 

    1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 6.396,00  74.339,00    

Olağan gelir veya (gider)   3.238.808.702,05   7.068.779.084,21 3.829.970.382,16 

 H- Olağan dışı gelirler   835.782.953,08   19.875.903,85   (815.907.049,23) 

    1-Olağandışı faaliyet gelirleri 272.447,12       

    2-Önceki dönem gelirleri 698.256.757,65       

    3-Önceki dönem maliyetleri 136.699.722,34  14.744.313,31    

    4-Diğer olağan dışı gelirler 554.025,97  5.131.590,54    

 I- Olağan dışı giderler (-)   101.638.720,41   176.822,01   (101.461.898,40) 

    1-Olağandışı faaliyet giderleri (-) 766.370,52  142.046,69    

    2-Önceki dönem giderleri (-) 100.214.491,08       
    3-Gecikme faizi ve gecikme zammı giderleri (-) 136.725,93  34.711,25    

    4-Diğer olağandışı faaliyet giderleri (-) 521.132,88  64,07    

Dönem net geliri veya (gideri)   3.972.952.934,72   7.088.478.166,05 3.115.525.231,33 
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TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 

2018 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; 31.12.2018 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 

İndirim 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 İdare'ce her yıl belirlenen 

indirim oranları çerçevesinde 2018 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. 
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 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 Kanunun 1.’inci maddesi uyarınca 

yurtdışı çıkışlarından alınan ve İdaremiz hesaplarına aktarılan harçlar bu hesaba gelir 

kaydedilmektedir. 

 

 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.A.Ş.’ndeki İdaremize ait % 49 

nispetindeki iştirak hissesinin satış bedelini; (F-5) ise Emlak Paz.Prj.Yön.Serv.A.Ş.’ndeki 

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  

                                                   2018 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU                                       (Ek 1.3) 

    Nakit kaynakları ve kullanım yerleri 2017 (Bin TL) 2018 (Bin TL) 

A-  Dönem başı nakit mevcudu 894.821 1.121.654 

B-  Dönem içi nakit girişleri 15.357.706 15.021.901 

  1- Satışlardan elde edilen nakit:     

   a)Net satışlar 14.596.461 13.853.887 

   b)Ticari alacaklardaki azalışlar   

   c)Ticari alacaklardaki artışlar (-)     

  2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı  sağl. nakit: 216.923 237.021 

  3- Olağan dışı  gelir ve karlardan sağlanan nakit: 436.206 492.589 

  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 : 108.116 438.404 

C-  Dönem içi nakit çıkışları 15.130.873 15.730.772 

  1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları:     

   a)Satışların maliyeti 13.813.129 14.270.059 

   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 : 146.124 138.400 

   a)Araştırma ve geliştirme giderleri   

   b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 10.939 9.417 

   c)Genel yönetim giderleri 135.185 128.983 

   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 : 6 74 

  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 :  1.890 2.364 

  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 anapar ödemeleri     

   b)Alınan krediler anapara ödemeleri     

   c)Diğer ödemeler     

  9- Ödenen  vergi ve benzerleri 945.180 1.225.743 

  10- Ödenen  temettüler 0   

  11- Diğer nakit çıkışları : 224.543 94.132 

D-  Dönem sonu nakit mevcudu( A+B-C) 1.121.654 412.783 

E-   Nakit artış veya azalışı (B-C) 226.833 (708.871) 
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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 2016 Kalanı  0  0  0  0  1.621.629  53.201  0  0  0  0  0  28.837.087  3.276.719  33.788.637  

 Kar Dağıtımı                     

       Temettüler                     

       Yedeklere Aktarılan       658             658  

 Hisse Senedi İhraç Primleri                     

 Ödenmiş Sermaye Artışı:                     

       Nakten                     

       Yeniden Değerleme                     

       Artışlarından Aktarılan                     

 Maddi Duran Varlık Satış Karları                     

 2016 Yılı Yeniden Değerleme Artışları (Net)                     

 2017 Yılı Dönem Net Karı                 3.972.953  3.972.953  

                            37.762.248  

 CARİ DÖNEM                     

 31 Aralık 2017 Kalanı  0  0  0  0  1.622.287  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                     

 İştiraklerimizdeki Maddi Duran Varlık                     

 Satış Karı Karşılığında Edinilen                     

 Bedelsiz Hisse Senetleri                     

 Maddi Duran Varlık Satış Karları                     

 Ödenmiş Sermaye Artışı                     

       Nakten                     

       Yeniden Değerleme Artışlarından 

Aktarılan                     

       Özel Fonlardan Aktarılan                     

 2018 Yılı Yeniden Değerleme Artışları (Net)                     

 2018 Yılı Dönem Net Karı                 7.088.478  7.088.478  

 31 Aralık 2018 Kalanı                            44.851.823  

 (*) 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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Teşkilat Şeması     Ek 2.1 
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                                                                                                             Ek 3.1: Öneriler Listesi 

Öneri 

Sıra     

No 

Öneri metni Bulunduğu      

sayfa 

aralığı 

8.1.1       Kuzey Ankara Proje Alanı 24 derslikli kız meslek lisesi ve anaokulu, 

32 derslikli ticaret meslek lisesi, 32 derslikli imam hatip lisesi, 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 işin kesin hesabından kesilmesi 

önerilir. 

34-39 

8.1.2 
       KC Grup yükümlülüğündeki 3 ayrı gelir paylaşımı işi kapsamında; 

-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 ve alacağın 

tahsil edilememesi durumunda geç takibe geçilmesinden sorumlulukları 

bulunanların tespiti,  

- Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 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 21.5.2014 tarihli 

oturumunda verilen beraat kararına ilişkin olarak İdarece yapılan temyiz 

başvurusunda ortaya çıkan yeni hususların değerlendirilmesi, 

-Ankara Eryaman 8-9-10. etaplar ile İstanbul Bahçeşehir T1 Ticaret 

Bölgesi gelir paylaşımı işlerinde karşılıksız kalacağı beklenen İdare 

alacağının tahsili için her türlü çabanın gösterilmesi 

Önerilir. 

39-42 

8.1.3       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. 

43 
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8.1.4        Ankara ili, Çankaya ilçesi, 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. 

43-52 

8.1.5       Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Üçkuyular mahallesi 2.bölge 596 adet 

konut ticaret merkezi işinde, azalan ve artan imalatlardan dolayı 

mukayeseli hesapta hesaba katılmayan 119.482,08 TL tutarın işin kesin 

hesabından kesilmesi önerilir. 

52-54 

8.1.6     Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 123 ada 1 parselin 

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşinde; 

 -Tasfiye sonucunda yüklenici firmaya ödenen 268.694,54 TL 

“Devir Sözleşmesi Damga Vergisi” nin şartname ve şözleşme gereği ihale 

kapsamında yapılması gereken bir işlem olmadığından, sözkonusu tutarın 

yükleniciden tahsil edilmesi, 

 -Söz konusu arazi üzerinde yer alan stadyumun yıkımı karşılığı elde 

edilen gelirin, arazinin mülkiyetinin İdareye devredilmesi nedeniyle 

İdareye ait olması gerekirken herhangi bir gelir elde edilmediği, ayrıca 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 

Başkanlığı'nın stadyumun yıkımı hakkında inceleme/soruşturma 

başlattığı anlaşıldığından,  İdare tarafından stadyumun yıkımı ile ilgili 

olarak elde edilen gelirin araştırılması 

Önerilir. 

54-55 

8.1.7       İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Arıcılar Mahallesi Arsa Satış 

Karşılığı Gelir Paylaşım projesinin, fiili imkansızlık oluşmadığı halde 

Borçlar Kanunu’nun 136, 137,138 inci maddelerine göre yüklenicinin 

gerçeğe uymayan beyanına dayanılarak tasfiye edilmesi sonucunda, 

İdarenin nam ve hesabına kaydedilmesi gerekirken iade edilen 21.080.000 

TL  kesin teminatın yükleniciden geri alınması önerilir. 

56-59 

8.1.8        Kuzey Ankara Kent Girişi 5. Bölge 809 adet konut, 4. Bölge 2. Etap 

314 adet konut, 630 adet konut, 2.Bölge 2.Etap 277 adet konut, 628 adet 

konut ile 2.Bölge 1.Etap 563 adet konut inşaatı işlerinde, imalat 

değişiklikleri sonucu Başkanlık oluru ile yapımından vazgeçilen 

imalatlardan dolayı kesilmeyen 23.873.392,86 TL bedelin  işlerin 

59-69 
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mukayeseli hesabından kesilmesi önerilir. 

8.1.9         Tasfiye edilen işlerle ilgili olarak; 

-Proje gerçekleştirilecek arsa ve arazilerdeki sorunlar nedeniyle, bazı 

işlerin bu gerekçelerle tasfiye edildiği ve bu nedenle tasfiye gideri adı 

altında ödemeler görüldüğünden, proje gerçekleştirilecek arsa ve 

arazilerde ihale öncesinde inşaatın yapımına engel sorunların 

(Kamulaştırma, mülkiyet, zemin vb.) giderilmesinden sonra ihale 

aşamasına geçilmesi, 

-Konya İli, Meram İlçesi, Beybes Mahallesi 609 konut, 2 ticaret merkezi, 

2 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işinde, yüklenicinin 

tasfiye talebini içeren dilekçesi bulunduğundan, tasfiye işlemlerinin 7161 

sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32'nci maddesi 

doğrultusunda yapılması ve tasfiye gideri olarak ödenen tutarın  tahsil 

edilmesi 

Önerilir. 

69-76 

8.1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.11 

      TOBAŞ Toplu Konut-Büyükşehir Belediyesi İnşaat Emlak Mimarlık 

ve Proje AŞ'nin yıllar itibarıyl 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, TTK'nın 376'ncı maddesindeki 

düzenlemeler göz önüne alınarak Şirketin geleceği ile ilgili diğer hissedar 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yapılması önerilir. 

 

 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi önerilir. 

 

 

76-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 
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      Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi 

Öneri 

Sıra       

No 

Öneri metni Bulunduğu 

sayfa 

aralığı 

8.2.1       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. 

80-81 

8.2.2        İdare tarafından 3.11.1997 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. 

81-82 

8.2.3      İdare aktifinde kayıtlı bulunan kooperatif kredi alacaklarına ilişkin 

olarak, bankalar nezdinde alacakların ve faiz gelirlerinin takibinin ilgili 

birimler tarafından titizlikle takibi önerilir. 

82 

8.2.4     İdare bilançosunda 120.01 Türkkonut Arsa Satışından Alacaklar 

hesabında kayıtlı bulunan 552.212,55 TL ile 124.01 Türkkonut Kurum ve 

Kuruluşlardan Alacaklar hesabında kayıtlı bulunan 212.813 TL alacağın 

ilgili protokol hükümleri doğrultusunda mutabakat işlemlerinin bir an 

önce sonuçlandırılarak hesapların tasfiyesi önerilir. 

83 

8.2.5    Afyonkarahisar müze ve kültür merkezi kompleksi inşaatının 

26.09.2018 tarihli mukayeseli hesapta fazla hesaplanan 11.598,40 TL 

tutarın kesilmesi önerilir. 

84 

8.2.6       Ankara Gölbaşı İncek 2.Etap 1.585 adet konut, 15 adet otopark, sosyal 

tesis, 32 derslikli ilköğretim okulu, cami, spor salonu, ticaret merkezi, 3 

adet büfe inşaatı işinin sözleşmesinde olmayıp daha sonra yapılmasına 

karar verilen faturalı imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde, farklı 

uygulamaların yapılmaması için 2 nolu mukayeseli hesapta yapılan 

uygulamanın 1 nolu mukayeseli hesapta da uygulanması ile artan ve azalan 

imalatlardan dolayı 122.001,97-33.474,81=88.527,16 TL tutarın işin kesin 

hesabından kesilmesi önerilir. 

84-86 

8.2.7      Ankara ili, Çankaya ilçesi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 86-87 
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merkez binası inşaatında, 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 hesabında kesilmesi 

önerilir. 

8.2.8 
Trafo imalatlarıyla ilgili olarak; 

-Ankara ili, Mamak ilçesinde yapılan konutlarda gerekli olan Trafo-AG-

OG imalatları yerel elektrik idaresi BEDAŞ tarafından yapılmaması 

halinde yüklenici firmalar bu imalatları ilave bir bedel ödenmeden 

sözleşme bedeli içinde yapmaları gerektiği,  trafo imalatlarının yüklenici 

firmalar tarafından yapılmadığı, yöresel elektrik idaresi BEDAŞ 

tarafından yapılması nedeniyle, yapılan trafo imalatlarının bedellerinin 

mukayeseli hesap kapsamında yüklenici firmalardan kesilmesi,  

-İhale edilecek işlerde projenin büyüklüğüne göre sözleşmelerin eki olan 

mahal listesi, özel idari teknik şartnamelerde trafo sayısı ve kapasitelerinin 

açık olarak belirtilmesi, ihalelerden sonra yapım aşamasında işlerin 

uygulama projelerinde belirtilen trafo sayısı ve kapasitesinin yöresel 

elektrik idaresi tarafından değiştirilmesi halinde artan veya azalan 

imalatların mukayeseli hesaplarda değerlendirileceğinin belirtilmesi 

Önerilir. 

87-89 

8.2.9     YFA.01/A pozlu iki bileşenli su yalıtımı malzeme bedeli ve YFA.01/B 

pozlu iki bileşenli ince tamir harcı ile su yalıtımı işçiliği imalatlarının 

analizle birim fiyatlarının belirlenmesinde m2’ye giden malzeme 

miktarının hatalı alınması sonucunda fazla ödenen 51.572 TL tutarın işin 

kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

89-91 

8.2.10      Antalya ili, Akseki İlçesi, 409 adet konut, 1 adet camii ve ticaret 

merkezi, inşaatları işinin mukayeseli hesabında; artan imalatlarda YFA-

İ.03 pozlu laminat kaplamalı kapı kasası ve pervazı yapılması ve azalan 

imalatlar grubunda YFA.İ.09 pozlu selülozik boyalı mdf kapı kasa ve 

pervazının yapılması imalatlarının metrajlarının 3.503,87 m2 

hesaplanması gerekirken 4.989,59 m2 olarak hatalı hesaplanması 

sonucunda 354.255,08-315.329,21=38.925,86 TL fazla hesaplanan 

bedelin işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

91 

8.2.11 İdarenin kira gelirleriyle ilgili olarak; 

- DATİ Holding bünyesindeki Şirketler arasında iştirak satışından elde 

edilen karın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan 

92-93 
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iştirak hissesi satış kazanç istisnası kapsamında Şirket karından indirildiği 

ve dolayısıyla İdareninin kira gelirini azaltıcı etkiye sahip olduğu 

görüldüğünden, Holding bünyesindeki Şirketler arasında yapılan hisse 

satışlarının titizlikle takibi, 

- Bölgede yapımı devam mega yat limanı projesinin İdare taşınmazlarına 

yönelik etkileri de göz önüne alınarak, bölgenin bütüncül bir yaklaşımla 

değerlendirilmesi hususunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde 

bulunulması 

önerilir 

8.2.12 
Erzincan Merkez Yoğurtlu Mahallesi 586 adet konut, 3 adet büfe, 1 adet 

camii ve ticaretmerkezi  işinin mukayeseli hesabında, azalan imalat ve 

artan imalat gruplarında kapı imalatlarında yapılan tespitler 

doğrultusunda, kapıların genişlikleri, boyları, kasa kalınlıkları, camlı, 

panel veya laminat malzeme durumuna göre daha önceden belirlenen 

fiyatların yeniden gözden geçirilerek, yeni belirlenecek fiyatlara göre 

mukayeseli hesabın yeniden düzenlenmesi önerilir. 

94 

8.2.13       Erzurum Aziziye Ilıca mahallesi 374 adet konut, 111 ticari birim 

inşaatı işinin 1 ve 2 nolu mukayeseli hesaplarda yapılan hesaplamalar 

sonucunda azalan ve artan imalatların sonunda 101.033,49 TL tutarın 

kesin hakedişten kesilmesi önerilir. 

94-98 

8.2.14       İdarenin Hukuk biriminde çalışan I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri 

ve avukatlara yapılan avukatlık vekalet ücreti ödemelerinde, ilgili mevzuat 

düzenlemeleri göz önüne alınarak İdare personeli olmayan avukatlar için 

vekalet ücreti ödenmemesi, diğer taraftan vekalet ücretinin % 40’lık 

bölümünün dağıtımında, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla 

süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmaya ilişkin şartların 

dikkate alınması önerilir. 

98-101 

8.2.15   Artan imalatlarda 211.866,23 TL azalan imalatlarda 

115.281,83+25.105,23= 140.387,06 TL olmak üzere toplamda 

211.866,23-140.387,06= 71.479,17 TL’nin işin kesin hesabından 

kesilmesi önerilir. 

101-102 

8.2.16       5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dışında 

bulunan İdarenin, iç denetim birimi kurulması hususunda yasal bir 

zorunluluk bulunmamasına rağmen, İdare faaliyetlerinin öngörülen 

hedefler doğrultusunda yürütülebilmesi, çalışanlar açısından da iç kontrol 

mekanizmasının sağlayacağı katkının, hedeflere ulaşmak açısından 

102-103 
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olumlu sonuçlar doğurabileceği düşünüldüğünden, iç denetim birimi 

kurulması hususunun değerlendirilmesi önerilir. 

8.2.17        İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi 275 ada 28 parsel Arsa 

Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşinde, inşaatlar tamamlanıp satılan 

konutların teslim edildiği, ancak yüklenici firmalar arasındaki 

anlaşmazlıklar ve açılan diğer davalar nedeniyle Alışveriş Merkezinin 

satılamadığı ve projenin yaklaşık olarak 4 yıldır sonuçlandırılamadığı, bu 

nedenle İdarenin satış sonucunda 2015 yılı ekspertiz değerine göre elde 

etmesi beklenen 125 milyon TL’yi tahsil edemediği anlaşıldığından, 

projenin sonlandırılması amacıyla satışa engel hususların giderilmesi için 

girişimlerde bulunulması önerilir. 

103-106 

8.2.18     Karaman Merkez Kırbağ mahallesi 998 adet konut, camii, ticaret 

merkezi inşaatları işinin mukayeseli hesabında, azalan imalat ve artan 

imalat gruplarında kapı imalatlarında yapılan tespitler doğrultusunda, 

kapıların genişlikleri, boyları, kasa kalınlıkları, camlı, panel veya laminat 

malzeme durumuna göre daha önceden belirlenen fiyatların yeniden 

gözden geçirilerek, yeni belirlenecek fiyatlara göre mukayeseli hesabın 

yeniden düzenlenmesi önerilir. 

106-107 

8.2.19       İdarenin yapım işlerinin tamamlanmasında sıkıntıyla karşılaşmaması 

açısından, kesin kabul tutanağı onaylanan işlerde herhangi bir imalat 

eksikliği bulunmaması ve kesin teminat mektupları süre uzatım 

taleplerinde ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alınarak hareket edilmesi 

önerilir. 

107-109 

8.2.20        Kütahya Tavşanlı Dağçeşme mahallesi 118 adet konut, 1 adet ticaret 

merkezi inşaatlarıişinin mukayeseli hesabında, Y.27.101/01 pozlu taş 

duvar yüzeylere gömme oluklu derz yapılmasından ve istinat duvarı 

arkasında barbakan imalatlarının yapılmasından dolayı 

14.188,84+894,23=15.083,06 TL fazla hesaplanan tutarın işin kesin 

hesabından kesilmesi önerilir. 

109-110 

8.2.21 
       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 önerilir. 

110-116 
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   -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 kıyaslama yapılarak 

belirlenmesi,  

   -14.175.000 TL bedelle 15.04.2011 tarihinde ihale edilen Ankara 

Mamak Kartaltepe kent parkı ve çevre düzenleme inşaatı işinin 15.02.2018 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında, artan imalatlardan dolayı 

alınan Sanayi ve Ticaret Odası tarafından onaylanan faturalı işlerde, 

yapılan imalatların metrajlarında m2, m3 veya metre olarak imalat 

miktarlarının tamamına ait faturalar üzerinden analizle birim fiyatların 

belirlenmesinin, mukayese yapılan diğer işlerin kapsamında uygulanması 

önerilir. 

8.2.22        Şanlıurfa Merkez Maşuk bölgesi 4.Bölge 1 etap 528 adet, 2 etap 836 

adet, 5. Bölge 1 etap 982 adet ve 2 etapta 642 adet olmak üzere toplam 4 

adet işte 2.988 adet konut için, enerjinin alınacağı trafo merkezinin 

mesafesinin 10 km olduğu, 4 adet işin her birinin sözleşmelerinde ihale 

sınırından 1.000 metreye kadar yüklenicilerin taahhüdünde olduğundan 

dolayı, enerji teminini sağlayacak ENH imalatlarının mukayeseli hesap 

kapsamında bir yükleniciye yaptırılması ve bu yüklenici firmaya ihale 

sınırından 10.000-1.000=9.000 metre imalatların bedelinin ödenmesi, 

diğer 3 yüklenici firmadan 1.000 metre mesafedeki imalatların bedelinin 

düşülmesi önerilir. 

116-117 

8.2.23       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. 

117-118 

8.2.24 
       İlk ihale kapsamında imalatı yapılıp ödenen, daha sonra ikmal ihalesi 

kapsamında yeniden ödemesi yapılan imalatlar ilgili olarak; 

-Ankara Haymana 196 (198) adet konut, ticaret merkezi, cami, şadırvan 

inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı işinde toplam 

402.260,18 TL tutarındaki imalatların bedellerinin ikmal ihalesi 

kapsamında ödenmemesi, ilk yüklenici firmanın kesin hesabından 

kesilmesi,  

119-126 
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-Bolu Mengen 2.Etap 291 adet konut, cami ve ticaret merkezi inşaatı ile 

altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı işinde, ilk ihale kapsamında 

%100’ü yapıldığı halde ikmal ihalesi kapsamında tekrar yer alan toplam 

188.885,66 TL tutarındaki imalat bedelinin ikmal ihalesi kapsamında 

ödenmemesi, ilk yüklenici firmanın kesin hesabından kesilmesi, 

-Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlük binası, yabancı diller 

yüksekokulu binası ve olimpik atletizm pisti futbol sahası inşaatı ile 

altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı işinin, ilk ihale kapsamında 

%100’ü yapıldığı halde ikmal ihalesi kapsamında tekrar yer alan toplam 

610.596,42 TL tutarındaki imalat bedelinin ikmal ihalesi kapsamında 

ödenmemesi, ilk yüklenici firmanın kesin hesabından kesilmesi, 

Rektörlük cephe kaplamaları imalatından geri kalan %1’lik kısma 

karşılık gelen 12.546,88 TL tutarındaki imalatın 2013-2015 katsayısı ile 

2018 yılına dönüşümünde 18.356,09 TL tutarındaki imalatın ikmal ihalesi 

kapsamında olması gerekirken ikmal ihalesi kapsamında yer alan 

117.215,13 TL tutarındaki bedelin 98.859,04 TL'sinin idarenin uygun 

göreceği oranda ilk yüklenici firma ile ikmal ihalesini alan firmadan tahsil 

edilmesi, 

-Samsun İli, Vezirköprü İlçesi 150 Yataklı Devlet Hastanesi ve 20 ünitelik 

ağız ve diş sağlığı merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin, 

ilk ihale kapsamında %100’ü yapıldığı halde ikmal ihalesi kapsamında 

tekrar yer alan toplam 42.492,13 TL tutarındaki imalatların bedelinin 

ikmal ihalesi kapsamında ödenmemesi, ilk yüklenici firmanın kesin 

hesabından kesilmesi, 

İmalatların %95 ile %99,90’u yapılan imalatlardan geriye %0,10-%5,0’lik 

kısmı olan 70.882,54 TL tutarında kalan bedelin, ikmal ihalesi kapsamında 

70.882,54 x 1,598= 113.270,30 TL civarında olması gerekirken, ikmal 

ihalesi kapsamında 719.613,92 TL olarak yer alan bedelin 606.343,62 

TL'sinin idarenin uygun göreceği oranda ilk yüklenici firma ile ikmal 

ihalesini alan firmadan tahsil edilmesi, 

-Tunceli İli, Hozat Yenibaş Jandarma Karakol Komutanlığı, Nazimiye 

Dereova jandarma Karakol komutanlığı, Pülümür Kırmızı Köprü 

Jandarma karakol Komutanlığı, inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi 

ikmal inşaatı işinin ilk ihale kapsamında %100’ü yapıldığı halde ikmal 

ihalesi kapsamında tekrar yer alan toplam 132.311,32 TL tutarındaki 
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imalat bedelinin ikmal ihalesi kapsamında ödenmemesi, ilk yüklenici 

firmanın kesin hesabından kesilmesi, 

İmalatların %98 ile %99’u yapılan geriye %1,0-%2,0’lik kısmı olan 

4.493,68 TL tutarındaki imalatların, ikmal ihalesi maliyeti 

4.493,68x1,32=5.931,66 TL civarında olması gerekirken, 2012 yılında 

ihale edilen işte geri kalan %1,0-%2,0’lik 5.931,66 TL tutarındaki 

imalatların tutarı 32,50 kat fazlası ile 192.759,82 TL olarak yer alan 

bedelin 186.828,16 TL'sinin idarenin uygun göreceği oranda ilk yüklenici 

firma ile ikmal ihalesini alan firma arasında tahsil edilmesi 

Önerilir. 

8.2.25      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 önerilir. 

126 

8.2.26 
Yozgat, Merkez Mutafoğlu mevkii 482 adet konut, 24 derslikli 

ilköğretim okulu, cami ve ticaret merkezi inşaatı işinin, 02.03.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabının artan inşaat imalatları 

grubunda; 

-17.051/A pozlu 200 dozlu çimento harçla taş duvar yapımı 

imalatında dışardan getirildiği belirtilen 5.288,39 m3 taş malzemesi yerine 

kazıdan çıkan 2.285,60 m3  idare malı malzeme kullanılarak taş duvar 

imalatının yapılması, 

-Ahşap kalıp iskelesi imalatında hatalı alınan 21.057 pozlu imalatın 

2011 yılı birim fiyatı 4,69 TL/m3 birim fiyat yerine, 21.054 pozlu imalatın 

2,17 TL/m3 den alınarak hesaplanması, 

-Bitkisel peyzaj imalatlarında DSİ-37.092/2 pozlu bitkisel toprak 

temini olarak dışarıdan getirilen malzeme yerine, inşaatta yapılan 

kazılardan çıkan 5.794,757 m3 idare malı yumuşak ve sert toprak (gevşek 

bitkisel toprak, gevşek silt, kum vb. gibi zeminler) malzemelere  sadece 

işçilik ödenecek şekilde analiz yapılarak peyzaj imalatlarının bedelinin 

ödenmesi 

Önerilir. 

127-128 

8.2.27 
İdare tarafından işlemleri takip edilen, Yönetilen Hesap Varlıkları 

ve Yönetilen Hesap Kaynaklarıyla ilgili olarak; 

128-129 
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-Faaliyetin son bulduğu dönemden itibaren yasal düzenlemeler 

paralelinde ilgili kurum ve kuruluşlarla mutabakata varılmak suretiyle 

hesapların tasfiyesi için girişimlerde bulunulması,  

-İdarenin varlık ve kaynak yapısını değiştirmemesi gereken 

Yönetilen Hesap Varlık ve Kaynaklarında takip edilen tutarlar arasındaki 

farkların araştırılarak hesapların düzeltilmesi 

Önerilir. 

 


