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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: Başbakanlık 

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 
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Müsteşarlığı kaldırılmış, ancak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aynı Bakanlığa 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. 

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 

Kanunun 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; 

 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 

etmek, 
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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. 

olarak düzenlenmiştir. 

 İdarenin gelirleri, harcamaları 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,  

- Faiz gelirlerinden,  
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- 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 kaynakları ise;  

- (Değişik:31.07.2003-4966/3.md.) 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, 

tahsis edilmektedir. 

İdarenin gelir ve giderleri, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 2 nci maddesi ve 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. 

1.3 Teşkilat 

İdarenin kurulduğu yıldan itibaren merkezi Ankara’da yer almakta olup, ihtiyaca 

binaen 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.  

3 nolu Uygulama Dairesi Başkanlığı, Konut Kredileri Daire Başkanlığı, Toplu Konut 
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Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, İhale Dairesi Başkanlığı İstanbul’a nakledilmiş, 

ayrıca İstanbul’da iki başkan yardımcılığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İmar 

Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 

İstanbul’da kurulan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 18.10.2016 tarih ve 2016/10 

sayılı Başkanlık Genelgesi ile kaldırılmış ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı altında 

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü halinde teşkilatlandırılmıştır. 

Organizasyon yapısındaki yeni düzenlemeler sonucunda, Ocak 2017 tarihi itibarıyla 

İdarenin iştiraklerden görevli personel dahil, toplam personelinin 501’i Ankara’da,  325’ü 

İstanbul’da görev yapmaktadır. 

İdarenin 30.3.2018 tarihi itibariyle yeniden düzenlenen organizasyon yapısına göre, 

Hukuk Müşavirliği, Başkan Danışmanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı doğrudan 

Başkana bağlı, diğer birimler ise 5 başkan yardımcısına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.  

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, 

TOKİ Başkanı müşterek kararname ile, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan diğer 

personeli ise İdarenin bağlı bulunduğu Bakan tarafından atanmaktadır. Bakan bu yetkisini 

Başkana devredebilmektedir. 

Bu hüküm kapsamında Başbakanlığın 23.12.2011 tarih ve 7420 sayılı Oluruyla 

Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrosu dışında kalan 657 sayılı Kanun’un 59 uncu 

maddesinde sayılan diğer kadrolara yapılacak açıktan ve naklen (kurum içi ve kurum dışı) 

atama işlemleri için TOKİ Başkanı’na yetki verilmiştir. 

Müşterek kararnameyle atanan İdare Başkanı, teşkilatın en üst düzeyde yürütme organı 

görevini ifa etmektedir. Başkana yürütme yetkisini kullanmada yardımcı olmak amacıyla 5 

başkan yardımcısı bulunmaktadır. 

İdare’nin Hukuk Müşavirliğinde, I.Hukuk müşaviri, 3 hukuk müşaviri ve 18 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 görevlendirilen 2 hukuk müşaviri ve 13 avukat bulunmaktadır. 

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. 

 2010 yılında 5.136 adet olan toplam dava sayısı, 2015 yılı sonunda 48.073, 2016 yılı 
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sonunda 50.857, 2017 yılı sonunda 52.780 adede ulaşmıştır. Son beş yıllık dönemde açılan 

dava sayısında belirgin bir azalma mevcuttur. 2017 yılında açılan toplam dava sayısı 1.844 

adede gerilemiştir. Davaların 39.575 adedi sonuçlanmış, 13.205 adedi derdesttir. İdare taraf 

olduğu davalardan 46.782 adedinde davalı, 5.874 adedinde davacı, 124 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 Bakanlığına, 16.01.2004 tarih ve 802 

sayılı Başbakanlık kararıyla da doğrudan Başbakanlığa bağlı kuruluş olarak 

görevlendirilmiştir. 

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.  

Bununla birlikte TOKİ, uygulama yaptığı bölgelerde birim kurabilme ve gerektiğinde 

bu birimlerde diğer kamu kurumları personelinden geçici görevli istihdam etme yetkisine 

sahip olmuştur. Ayrıca yapılan yasal düzenlemeler ile TOKİ'ye Hazineye ait arazileri 

İdare’nin talebi, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının müşterek teklifi ve 
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Başbakanın onayıyla bedelsiz olarak devralma yetkisi verilmiştir. 

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’nin kuruluş kanununa uygun olarak, 2004 yılında doğrudan Başbakanlığa bağlı 

bir İdare haline getirilmesiyle, uygulama ve karar mekanizmalarında daha fazla esneklik ve 

özerklik sağlanmıştır. Ayrıca, yeni yasal düzenlemeler ile TOKİ’nin büyük 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 

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. 

Kalkınma Bakanlığı, TÜİK ve TOKİ’nin veri tabanından elde edilen bilgilere göre, 

Türkiye konut sektörü yıllık üretiminin ağırlıklı olarak %87,9’u çoğunluğu 5-10 daireden 

oluşan apartmanlar inşa eden küçük ölçekli inşaat firmaları, %9’u TOKİ, %1,6’sı Konut 

Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği üyesi 17 inşaat firması, %1,5’i Emlak Konut 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ tarafından sağlanmaktadır. 

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

gösterilmiştir.  
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Tablo 1:Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu Bilgiler Ölçü 2015 2016 2017 
Son iki 
yıl farkı 

Artış 
veya 

Azalış 
(%) 

Toplu Konut İdaresi Gelirleri Milyon TL 5.613 6.360 9.516 3.156 50 

   -Faaliyet Gelirleri (net) " 4.849 5.371 7.736 2.365 44 

   -Diğer olağan ve olağandışı gelirler " 764 989 1.780 791 80 

Öz kaynaklar " 30.512 33.789 37.762 3.973 12 

Yabancı kaynaklar " 20.985 24.769 37.570 12.801 52 

Toplam Aktifler " 51.497 58.557 75.333 16.776 29 

Toplu Konut İdaresi Gelirlerinin kullanım yerleri:             

   1-) Konut kredileri Milyon TL           

        -Kredi tahsisi yapılan konut sayısı Adet 1.426 1.396 2.152 756 54 

 2-) İdare arsa üretimi,konut ve diğ.inşaa faaliyetleri             

        -Konut ve sosyal donatı uygulamaları Adet 26.254 52.066 38.600 (13.466) (26) 

        -Kentsel dönüşüm ve gecekondu dönüşüm uyg. " 10.151 14.465 18.140 3.675  25  

        -Afet konut uygulamaları " 1.121 0 0 0   

        -Hasılat paylaşım konut uygulamaları " 350 2.668 0 (2.668) (100) 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL  - -  -     

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % - -  -     

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Milyon TL 5 18 18 0 0 

Bağlı ortaklıklar temettü geliri "  -  -  -     

İştiraklere ödenen sermaye " 1.944 1.945 1.949 4  0,2 

İştirakler temettü geliri " 213 227 0 (227) (100) 

Tüm alım tutarı Milyon TL 141 167 211 44  26  

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

Net satış tutarı " 4.849 5.371 7.590 2.219  41  

      -Arsa satış tutarı " 1.468 2.746 2.643 (103) (4) 

Konut ve ticari ünite satış adedi Adet 34.504 19.976 51.816 31.840  159  

Stoklar Milyon TL 9.433 10.446 12.236 1.790  17  

Memur Kişi 39 35 34 (1) (3) 

Sözleşmeli Kişi 635 629 616 (13) (2) 

İşçi Kişi  -  -  - -   

Personele yapılan harcamalar Milyon TL 57.641 66.918 71.872 4.954 7 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 7,6 6,8 8,1 1,3 19 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 10,1 9,7 10,5 0,8 8 

Faaliyet geliri veya gideri Milyon TL 2.336 2.322 3.084 762 33 

Olağan gelir veya gider " 3.095 3.174 3.239 65 2 

Dönem net geliri veya gideri " 3.099 3.277 3.973 696 21 
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1.5 Cari Yıl Bilgileri 

TOKİ’nin kuruluş kanununa uygun olarak, 2004 yılında doğrudan Başbakanlığa bağlı 

bir İdare haline getirilmesiyle, uygulama ve karar mekanizmalarında daha fazla esneklik ve 

özerklik sağlanmıştır. Ayrıca, yeni yasal düzenlemeler ile TOKİ’nin büyük 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 

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 2017 yılı faaliyetleri sonucunda ihale bedeli toplamı 11,8 milyar TL olan 54.863 

konut ve 1.877 adet sosyal donatı uygulamasına başlamıştır. 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

4684 sayılı Bazı Kanun ve KHK’larda Değiklik 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.  
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İdare bütçesi, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Yüksek Planlama Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 22 /ç 

bendi hükmü gereğince YPK tarafından onaylanmaktadır.  

İdarenin faaliyet alanı ve iş yapma tarzı göz önüne alındığında, dönem başında 

hazırlanan bütçenin fonksiyonlarını yerine getirmekte yetersiz kaldığı değerlendirilmektedir. 

İdarenin Başkanlık şeklinde örgütlenmesi, hızlı ve etkili şekilde karar alıp hemen uygulamaya 

geçebilmesi, bütçe sistemi içerisinde hareket edememesi sonucunu doğurmakta ve hazırlanan 

bütçe sadece şekil şartını yerine getirme amacına hizmet etmektedir.  

İdarenin 2017 mali yılı bütçesinin yıl başladıktan sonra 30.1.2017 tarihli Başkanlık 

Oluru ile YPK onayına sunulduğu göz önüne alındığında bütçe uygulamasının etkili bir 

şekilde kullanılmadığı anlaşılmaktadır. 

Başkanlık Makamını’nın 30.01.2017 tarih ve 445 sayılı oluru ile YPK onayına sunulan 

2017 yılı bütçesinde gelirlerin 11,6 milyar TL, giderlerin 11,8 milyar TL olarak gerçekleşmesi 

öngörülmüştür.  

Tablo 2:Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Ölçü 

2016 2017 

Gerçekleşen 

Bütçeye 
Göre 

Sapma (İlk 
Durum) (%) 

Bütçe 

Gerçekleşen 
Bütçeye Göre 

Sapma (İlk 
Durum) (%) İlk Durum  

Son 
Durum 

A-Personel sayısı               
1- Genel müdürlük Kişi 664 (15,6) 786 786 650 (17,3) 

B-Personel giderleri               

1-Genel müdürlük Bin TL 66.918 6,0 78.192 78.192 71.872 (8,1) 

C-Tüm alım tutarı               

1- Genel müdürlük 
Milyon 
TL 167 (9,6) 184 184 211 15  

E-Tüm Üretim Maliyeti               

1-Genel müdürlük 
Milyon 
TL             

G-Net Satış Tutarı               

1-Genel müdürlük 
Milyon 
TL 5.371   6.943 6.943 7.590 9 

I)-Yatırımlar  (Nakdi 
harcama) 

              

1-Genel müdürlük 
Milyon 
TL             

J-Dönem Karı veya Zararı               

1-Genel müdürlük 
Milyon 
TL 3.277       3.973   
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1.5.2 İnsan Kaynakları 

İdare faaliyetleri memurlar ve sözleşmeli personel eliyle yürütülmektedir. İdarede 

2016 yılı sonunda 674 olan personel sayısı, 2017 yılı sonu itibarıyla 650 adede gerilemiştir. 

Bu sayıya iştirakler ve diğer kurumlardan çalışanlar dahil edildiğinde toplam 830 olan çalışan 

sayısı, 2017 yılı sonunda 826’ya gerilemiştir.  

İdarede çalışan sözleşmeli personelin büyük bir kısmı 657 sayılı Kanun’un 59 uncu 

maddesinde kapsamında çalışmakta, diğer sözleşmeliler ise 657 sayılı Kanun ile diğer 

kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel 

bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere alınan personelden oluşmaktadır. 

Ayrıca temizlik, bakım, güvenlik, yemek ve halkla ilişkiler faaliyetleri yüklenici işçileri 

tarafından yerine getirilmektedir.  

İdarede özel bilgi ve ihtisas gerektiren alanlarda, 2985 sayılı Kanun’un Ek 3 üncü 

maddesi kapsamında başka kurum personeli de çalıştırılmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılı 

sonu itibarıyla diğer sözleşmeliler içerisinde 5 personel çalışmaktadır. Ayrıca 8 İdare 

personeli de başka kurumlarda çalıştırılmıştır.  

İdare artan iş hacmine paralel olarak, son yıllarda ihtiyaç duyduğu personel alımının 

bir kısmını iştirak ettiği şirketler üzerinden sağlamaktadır. Yıllar itibarıyla bakıldığında 

iştiraklerden çalıştırılan personel sayısı 2010 yılında 62’den 2016 yılı sonunda 157’ye, 2017 

yılı sonunda 159'a yükselmiş ve toplam çalışan sayısının %19’una ulaşmıştır.  
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Tablo 3:Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

 

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 

sürdürmek için ihtiyacı olan proje, zemin etüd, ekspertiz, halkla ilişkiler, inşaat müşavirlik ve 

hizmetlerini dışarıdan hizmet satın alma yöntemiyle yerine getirmektedir.  

1.5.3.1 Mal Alımları 

2017 yılı içerisinde İdarenin kurumsal ihtiyaçları kapsamında enerji, su, ısınma, 

kırtasiye, bilgi işlem malzemeleri ve diğer malzemeler için 4,2 milyon TL tutarında alım 

yapılmış olup, önceki dönem ile karşılaştırılması aşağıda gösterilmiştir.  

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2016 2017 2016 2017 

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 35 46 34 2.296 2.286 2.107 

2-Bağlı ortaklıklar /Şirketler             

III-Sözleşmeliler             

A-399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar             

B-657 sayılı Kanun'a göre çalışanlar             

1. Genel müdürlük 575 640 574 59.074 70.730 65.008 

2. Bağlı ortaklıklar/şirketler             

C-Diğer sözleşmeliler             

1. Genel müdürlük 54 100 42 5.548 5.176 4.757 

2. Bağlı ortaklıklar/şirketler             

IV-İşçiler             

Genel müdürlük toplamı 664 786 650 66.918 78.192 71.872 

Bağlı ortaklıklar /Şirketler toplamı             

Konsolide Toplam 664 786 650 66.918 78.192 71.872 

Yüklenici İşçiler 258   278 16.541   16.785 

Diğer Giderler   2.303   2.417 
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Tablo 4:Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 
Gerçekleşen Program  Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 
Sapma 

(%) 
Miktar 

Tutar     
(Bin TL) Miktar 

Ödenek  
(Bin TL) 

Miktar 
Tutar 

 (Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı 
maddeler 

              

-Yurtiçi               
          -Genel müdürlük               

  -Müesseseler               
          -Bağlı ortaklık/şirketler               

-Yurtdışı               
          -Genel müdürlük               

  -Müesseseler               

          -Bağlı ortaklık/şirketler               

2-İşletme Malzemesi, 
Yedekler ve Diğ. Malzemeler 

              

-Yurtiçi               
          -Genel müdürlük    4.424    10.330   4.190   (59,4) 

  -Müesseseler               
          -Bağlı ortaklık/şirketler               

-Yurtdışı               
          -Genel müdürlük               

  -Müesseseler               
          -Bağlı ortaklık/şirketler               
3-Ticari Mallar               

-Yurtiçi               
          -Genel müdürlük               

  -Müesseseler               
          -Bağlı ortaklık/şirketler               

-Yurtdışı               
          -Genel müdürlük               

  -Müesseseler               
          -Bağlı ortaklık/şirketler               
Yurtiçi alımlar toplamı    4.424    10.330    4.190  (59,4) 
Yurtdışı alımlar toplamı               
Genel toplam    4.424    10.330    4.190  (59,4) 
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 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen hizmet alımlarının ayrıntısı, 
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önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıda Hizmet Alımları Tablosunda gösterilmiştir.  

Tablo 5:Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen Ödeneğe 
Göre 

Sapma Miktar 
Tutar      

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek  
(Bin TL) 

Miktar 
Tutar     

(Bin TL) 

1-Temizlik   4.001   4.275   4.257 0 

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

2-Koruma ve Güvenlik   5.724   7.085   5.929 (16) 

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

3-Taşıt ve Araç Kiralama   2.400   2.892   2.397 (17) 

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

4-Yemek   956   1.758   951 (46) 

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

5-İnşaat müşavirlik    118.382   92.511   127.199 37  

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

6-Plan, proje ve etüd 
ödemeleri 

  18.634   64.190   49.887 (22) 

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

6-Diğer   31.034   56.837   16.270 (71) 

-Genel müdürlük               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

Genel Toplam   181.131   229.548   206.890   

 

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 

bütçelenmektedir. Diğer bir ifadeyle idare, müşavirlik (danışmanlık) hizmetlerini, inşaat 

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

birlikte bütçelemektedir. 
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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 

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

çeşitlerine göre bir sınıflandırılması yapılmamakta, giderler sadece fonksiyonlarına göre 

sınıflandırılmaktadır. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

İdarenin görev tanımında yer alan gider niteliğindeki; konut, işyeri, kamu kurumlarına 

bina, hastane, okul gibi yapım işlerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı 

Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’na göre özel firmalara yaptırmaktadır. 

İdare tarafından 2016 ve 2017  yıllarında gerçekleştirilen yapım ihalelerinin ayrıntısı, 

önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.  

2016 – 2017 Yıllarına Ait Yapım İhaleleri Bilgileri 

2016 yılında  Gerçekleştirilen 
Yapım İhale Sayısı (Adet) 

248   2017 yılında  Gerçekleştirilen 
Yapım İhale Sayısı (Adet) 

208   

2016 yılında  Gerçekleştirilen 
Yapım İhale Bedeli (TL) 

13.970.807.610   2017 yılında  Gerçekleştirilen 
Yapım İhale Bedeli (TL) 

11.764.452.006 
 

              Sayı Yüzde 
 

 Sayı  Yüzde 

Açık İhale Usulü İle (4734/19) 194 78.23% Açık İhale Usulü İle (4734/19) 148 71,15% 

Belli İstekliler Arasında 
(4734/20) 

2 0,81% 
Belli İstekliler Arasında 
(4734/20) 

4 1,92% 

Pazarlık Usulü İle (4734/21) 31 12,50% Pazarlık Usulü İle (4734/21) 41 19,71% 

  
 

  
(AFAD ve Diğer Protokol 
İhaleleri Kapsamında) 

    

İstisna Kapsamında (4734/3) 21 8,47% İstisna Kapsamında (4734/3) 15 7,21% 

    
 

(Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Karakol İhaleleri ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı İhaleleri) 

    

      

Protokoller kapsamında yapılan 
ihaleler 

100 40,32% Protokol kapsamındaki ihaleler 86 41,35% 

Toplu konut kapsamında 
yapılan ihaleler 

148 59,68% 
Toplu konut kapsamında 
yapılan ihaleler 

122 58,65% 

 

İdare tarafından 2016 yılında 248 adet, 2017 yılında ise 208 adet yapım ihalesi 
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gerçekleştirilmiştir. 

Tabloda da görüldüğü gibi 2016 yılında yapılan ihalelerin % 78,23’i açık ihale  usulü 

ile yapılırken, 2016 yılında bu oran  %71,15 olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılında pazarlık usulü ve istisna kapsamında yapılan ihalelerin sayısının 

artmasının nedeni,  Milli Savunma Bakanlığı sınır protokolleri ihaleleri ve Emniyet Genel 

Müdürlüğü karakol ihaleleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli alanlarda yapılan 

ihalelerdeki artışlardan kaynaklanmıştır. 

1.5.6 Pazarlama 

1.5.6.1 Satışlar 

TOKİ, 2017 yılı faaliyet döneminde toplam 51.816 adet konut ve işyeri satışı 

gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, 2017 yılsonu itibarıyla yükümlülüklerini yerine 

getirmedikleri gerekçesiyle toplam 2.456 konut ve işyeri alıcısı hakkında da hukuksal takibat 

başlatmıştır. 

Tablo 6:Satışlar Tablosu 

Satışlar Ölçü 

2016 2017 

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: 
 

  5.472.626 
 

10.601.356 
 

7.736.343 

b)Yurt dışına: 
 

    
 

  
 

  

İhraç kaydıyla 
 

    
 

  
 

  

Direk  
 

    
 

  
 

  

Yurt içi satış toplamı     5.472.626   10.601.356   7.736.343 

Yurt dışı satış toplamı               

Genel toplam     5.472.626   10.601.356   7.736.343 

Arızi satışlar               
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Tablo 7:Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

Stoklar 
2016      yılından 

devreden stok 

2017 yılında  2018 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 10.090.126 5.384.044 4.904.336 10.569.834 

b)     Konut ve sosyal donatı 
356.152 2.533.677 1.223.350 1.666.479 

……… 
  Genel Toplam 10.446.278 7.917.721 6.127.686 12.236.313 

 

31.12.2017 tarihi itibarıyla İdare’nin elinde bulunan konut ve işyeri stokları ise 3.945 

adettir. Bu stoklar başta Ankara, Hatay, Niğde, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 43 ilde 

ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm projelerin hak sahiplerine teslim aşamasında olan 3.768 adet 

konut ve 177 adet işyerinden oluşmaktadır. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Tablo 8: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 7.589.915 4.368.872 137.380 4.506.252 3.083.663 40,6 68,4 
   b)Yurt dışına               

Yurt içi satış toplamı 7.589.915 4.368.872 137.380 4.506.252 3.083.663 40,6 68,4 
Yurt dışı satış toplamı               

Genel toplam 7.589.915 4.368.872 137.380 4.506.252 3.083.663 40,6 68,4 

Satış programı               
Geçen dönem satış sonuçları 5.371.439 2.931.389 117.942 3.049.331 2.322.108 43,2 76,2 
Programa göre fark               
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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.  

Buna göre, TOKİ’nin 2017 yılı işletme bütçesinde herhangi bir yatırım ödeneği 

ayrılmamıştır. 

1.6 Bilanço 

TOKİ’nin 31.12.2017 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, 30.04.2018 tarih ve 56715 sayılı Başkanlık Olur’u ile 

kesinleşmiştir.  

TOKİ’nin 31.12.2017 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. 

31.12.2017 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de konsolide bilanço ve 

dipnotlarına Ek 2.2’de yer verilmiştir. 
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1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Tablo 10:Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 
2016 2017 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Dönen varlıklar:           

A-Hazır değerler 895.437 1,5 1.128.611 1,5 233.174 

B-Menkul kıymetler           

C-Ticari alacaklar 12.780.123 21,8 10.110.674 13,4 (2.669.449) 

D- Diğer alacaklar 362   505     

E-Stoklar 10.446.279 17,8 12.236.314 16,2 1.790.035 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 12.678.457 21,7 17.904.154 23,8 5.225.697 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları     1     

H-Diğer dönen varlıklar 3.203.807 5,5 4.238.950 5,6 1.035.143 

Toplam (I) 40.004.465 68,3 45.619.209 60,6 5.614.744 

II-Duran varlıklar:           

   A-Yönetilen hesap varlıkları 157.415 0,3 161.854 0,2 4.439 

B-Uzun vadeli alacaklar 16.312.795 27,9 27.516.437 36,5 11.203.642 

C- Diğer alacaklar 53.881 0,1 33   (53.848)  

D-Mali duran varlıklar 1.963.260 3,4 1.967.918 2,6 4.658 

E- Maddi duran varlıklar 65.369 0,1 67.259 0,1 1.890 

F-Maddi olmayan duran varlıklar           

G-Özel tükenmeye tabi varlıklar           

H-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 

tahakkukları 
224 0,0 226 0,0 2 

I-Diğer duran varlıklar           

Toplam (II) 18.552.944 31,7 29.713.727 39,4 11.160.783 

Genel toplam (I + II) 58.557.409 100,0 75.332.936 100,0 16.775.527 

Nazım hesaplar 3.734.426   4.339.414     
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1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Tablo 11:Pasif Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 
2016 2017 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           

A-Mali borçlar           

B-Yönetilen hesap kaynakları 201.775 0,3 161.752 0,2 (40.023) 

C-Faaliyetten doğan borçlar 6.854.421 11,7 9.424.887 12,5 2.570.466 

D-Diğer borçlar 26.275 0,0 4.184 0,0 (22.091) 

E-Alınan avanslar 7.687.449 13,1 8.529.449 11,3 842.000 

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 64.985 0,1 120.582 0,2 55.597 

G-Borç ve gider karşılıkları           
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 

414.454 0,7 851.628 1,1 437.174 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (I) 15.249.359 26,0 19.092.482 25,3 3.843.123 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar:           

A-Mali borçlar 1.273.506 2,2 25.763 0,0 (1.247.743) 

B-Faaliyetten doğan borçlar 6.188.859 10,6 15.224.921 20,2 9.036.062 

C-Diğer borçlar           

D-Alınan avanslar           

E-Borç ve gider karşılıkları           

F-Taahhüt karşılığı gelr tahakkukları 2.057.048 3,5 3.227.522 4,3 1.170.474 
G-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 

          

H-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (II) 9.519.413 16,3 18.478.206 24,5 8.958.793 

Toplam (I+II) 24.768.772 42,3 37.570.688 49,9 12.801.916 

III-  Öz kaynaklar:           

A-Ödenmiş sermaye           

B-Yedekler 1.621.629 2,8 1.622.287 2,2 658 

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

D-Geçmiş yıllar gelirleri 28.862.978 49,3 32.139.697 42,7 3.276.719 

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

F-Dönem net geliri (Gideri) 3.276.719 5,6 3.972.953 5,3 696.234 

Toplam (III) 33.788.637 57,7 37.762.248 50,1 3.973.611 

Genel toplam (I+II+III) 58.557.409 100,0 75.332.936 100,0 16.775.527 

Nazım hesaplar 3.734.426   4.339.414     

 

1.7 Gelir Tablosu 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2017 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de, konsolide gelir 
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tablosu ve dipnotlarına Ek 2.3’de yer verilmiştir. 

Tablo 12:Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 2016 2017 Fark 

  Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Faaliyet gelirleri 5.472.626 7.736.343 2.263.717 

B-Faaliyet gelirlerinden indirimler (-) (101.187) (146.428) (45.241) 

C-Brüt esas faaliyet geliri (gideri) 5.371.439 7.589.915 2.218.476 

D-Yatırım ve plasman giderleri(-) 2.931.388 4.368.872 1.437.484 

Esas faaliyet geliri veya (gideri) 2.440.051 3.221.043 780.992 

E-Faaliyet giderleri (-) (117.943) (137.380) (19.437) 

Ana faaliyet geliri 2.322.108 3.083.663 761.555 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelirler 885.911 944.606 58.695 

G-Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-) (34.096) (789.454) (755.358) 

H-Finansman giderleri (-) (74) (6) 68 

Olağan faaliyet geliri 3.173.849 3.238.809 64.960 

I-Olağan dışı gelirler 103.391 835.783 732.392 

J-Olağandışı giderler (-) (521) (101.639) (101.118) 

Dönem net geliri (gideri) 3.276.719 3.972.953 696.234 

 

1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 13:Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 
2016 2017 Artış-azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   42,3 49,8 7,5 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 136,4 100,5 (35,9) 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 262,3 238,9 (23,4) 

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

kaynaklar 
193,8 174,8 (19,0) 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 9,7 10,5 0,8 

6. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar 6,8 8,1 1,3 

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar       

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

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 0,19 0,22 0,03 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 0,13 0,16 0,03 

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

sermayesi 
0,21 0,28 0,07 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,16 0,20 0,04 
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İdare kar 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.  

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 2017 yılı sonuçlarını gösteren mali tablolarında, dönen varlıklar toplamı 

önceki döneme göre %14 oranında artarak 45,6 milyar TL’ye yükselmiştir. Dönen varlıkların 

dağılımında 10,1 milyar TL kısa vadeli alacaklar, 17,9 milyar TL inşaat yatırım maliyetleri, 

12,2 milyar TL büyük kısmı arsa ve arazilerden oluşan stoklar, önemli kalemleri 

oluşturmaktadır.  

2017 yılı sonunda 29,7 milyar TL olarak gerçekleşen duran varlıkların yaklaşık 

%92’lik kısmını konut ve işyeri satışlarıyla, kredi kullanıcılarından olan bir yıldan uzun vadeli 

alacaklar oluşturmaktadır.  

2017 yılında kaynaklar içerisinde özkaynakların payı %50 oranında 37,8 milyar TL, 

kısa vadeli yabancı kaynakların payı %26 oranında 19,1 milyar TL, uzun vadeli yabancı 

kaynakların payı da %24 oranında 18,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

İdarenin yabancı kaynaklarının büyük kısmını, yapımı devam etmekte iken satılan 
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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 2017 

yılında %49,8 oranına yükselmiştir. Kurumun her ne kadar 2017 yılında yabancı kaynak 

kullanımı artmış olsa da yabancı kaynaklarının tamamını özkaynaklarıyla finanse 

edebilmektedir. 

Kurumun 2017 yılında kısa vadeli yabancı kaynakları %25 oranında artmış olsa da, 

likidite oranları kısa vadeli yabancı kaynakların tamamının dönen varlıklar tarafından 

karşılanabileceğini ortaya koymaktadır. 

2017 yılında kurumun karlılık oranları önceki dönem göre yükselmiştir. 2017 yılında 

dönem net gelirinin önceki döneme göre %22 oranında artması oranları artırmıştır. 

Kurumun devir hızları önceki döneme göre iyileşme göstermiş olup, bunun temel 

nedeni önceki yıla göre net satışların %41 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 denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8’inci maddesinde yer 

alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

Aşağıda yer alanlardan denetime sunulmayanlar silinerek çıkarılır. 

− 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 /genel görüşmeye sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan 

bilanço ve gelir tablosu esas alınmıştır. 
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2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların 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. 

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 
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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 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. 
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5. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 2017 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer 

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

kanaatine varılmıştır. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

7.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.1.1: Yüklenicilere verilen süre uzatım kararlarının hatalı 

hesaplanması 

-Afyonkarahisar Sandıklı ilçesi 2. Etap 179 adet konut inşaatının sözleşmeye göre 

14.06.2017 iş bitim tarihi olarak belirlenmiştir.  

İşte 29.05.2016 tarihli Başkanlık oluru ile Sandıklı Belediyesi tarafından talep edilen 

inşaat alanına 690 metre mesafede yer alan park alanına altyapı bağlantıları ile 450 m3’lük 

paket arıtma tesisi yapılması için 150 gün süre uzatımı verilerek işin süresi 11.11.2017 

tarihine kadar uzatılmıştır.  

İşin hakediş ödemelerine bakıldığında bitim tarihinden sonraki 19.06.2017 tarihli 15 

nolu hakedişte sözleşme fiyatları üzerinden ilerlemenin %70 seviyesinde olduğu, yüklenicinin 

bitim tarihi itibari ile paket arıtma tesisi imalatları haricindeki işleri geçici kabule hazır hale 

getiremediği, paket arıtma tesisi imalatlarından dolayı süresi içinde bitiremediği işlere de 

dolaylı olarak süre uzatımı verildiği tespit edilmiştir. 

-Aksaray Güzelyurt İlçesi Yenimahalle 124 adet konut ve büfe inşaatlarının 

sözleşmeye göre 08.07.2017 iş bitim tarihi olarak belirlenmiştir.  

İşte 06.06.2017 tarihli Başkanlık oluru ile arazide bulunan kot farkları nedeniyle B1-7 

blok yan cephesine toprak akmasını önlemek için istinat duvarı ve üzerine demir korkuluk 

yapılması için 75 gün süre, bitim tarihine eklenerek süresi 21.09.2017 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 
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Verilen süre kararının incelenmesinde, ilave imalatların yapılması için Başkanlık 

olurunun işin bitim tarihinden 32 gün önce 06.06.2017 tarihinde alındığı, imalatlara olur 

tarihinden sonra başlanacağından 75 günlük sürenin bu tarihten sonra başlatılması ile işin 

süresinin 20.08.2017 olarak belirlenmesi gerekirken, imalatların yapımına işin bitim 

tarihinden sonra başlanacağı değerlendirilerek verilen süre kararının hatalı olduğu 

anlaşılmaktadır. 

-Ağrı Suçatağı 300 yataklı hastane inşaatı işinin sözleşmeye göre bitim tarihi, 

27.06.2015  olarak belirlenmiştir. Verilen süre kararı ile işin süresi 11.08.2016 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

İşte son verilen süre kararında, belirlenen 150 gün süre çalışılmayan dönem olan 

15Kasım-15Nisan tarihleri arası atlatılarak işin süresi 08.06.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.  

İşin hakediş ödemelerine bakıldığında, çalışılamayan dönemde 05.12.2016 tarihli 25 

nolu hakedişte 2.372.388,93 TL ödeme yapılmıştır. İşin ihale bedeli ile sözleşme süresi 800 

gün üzerinden günlük çalışma bedeli hesaplandığında 68.850.000/800=86.062,50 TL/gün 

olduğu, çalışılamayan 15Kasım-15Nisan tarihleri arasındaki dönem içinde yapılan 25 nolu 

hakedişteki tutarın günlük harcama bedeline bölündüğünde 2.372.388,93/86.062,5=27,57 (28) 

güne karşılık geldiğinden son verilen süre kararında 150-28=122 gün süre verilmesi 

gerektiğinden bu sürenin 11.08.2016 önceki iş bitim tarihine çalışılamayan dönem atlatılarak 

eklendiğinde yeni iş bitim tarihinin 11.05.2017 olarak belirlenmesi gerekmektedir.  

-Ankara Nallıhan İlçesi 173 adet konut, ticaret merkezi inşaatı işinin, sözleşmeye göre 

21.07.2017 bitim tarihi olarak belirlenmiştir.  

İşin uygulama projesinde B1-3 ile B1-4 nolu bloklar arasında toprak kaymasını 

önleyecek betonarme istinat duvarı imalatı bulunduğu, aynı durumun 6 blok arasında da 

bulunduğundan, 06.06.2017 tarihinde alınan Başkanlık oluru ile uygulama projesinde 

olmayan diğer bloklarla arasında istinat duvarı ve üzeri demir korkuluk imalatlarının 

yapılması için belirlenen 75 gün süre, bitim tarihine eklenerek işin süresi 04.10.2017 tarihine 

kadar uzatılmıştır. 

Verilen süre kararının incelenmesinde, ilave imalatların yapılması için Başkanlık 

olurunun işin bitim tarihinden 45 gün önce 06.06.2017 tarihinde alındığı, imalatlara olur 

tarihinden sonra başlanacağından 75 günlük sürenin bu tarihten sonra başlatılması ile işin 

süresinin 20.08.2017 olarak belirlenmesi gerekirken, imalatların yapımına işin bitim 
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tarihinden sonra başlanacağı değerlendirilerek verilen süre kararının hatalı olduğu 

anlaşılmaktadır. 

-Ardahan Merkez 1. Etap 314 adet konut, camii inşaatı işinin sözleşmeye göre 

14.05.2017 bitim tarihi olarak belirlenmiştir. 

İş kapsamında yapılacak olan B-2 nolu bloğun yıkım işleminin yapılmaması ve işgalli 

arazinin boşaltılmaması nedeniyle yer teslimi tarihi 04.08.2015 ile 24.06.2016 tarihi 

arasındaki 325 günde B-2 blokta imalatlara başlanılamadığı, bu tarihler arasındaki 1Kasım-

15Nisan tarihleri arasındaki 167 günlük çalışılamayan dönem çıkarıldıktan sonra 325-

167=158 gün süre kaybı olduğunu, bunun yerine 120 gün süre uzatımı verilerek işin süresinin 

11.09.2017 tarihine kadar uzatıldığı tespit edilmiştir. 

Verilen süre kararının incelenmesinde, 04.08.2015 ile 24.06.2016 tarihi arasındaki 325 

günde çalışılamayan dönem dahil olmak üzere 9 adet hakediş ödemelerinde 14.313.675,33 TL 

tutarında ödeme yapıldığı, işin ihale bedeli ve 650 günlük sözleşme süresi dikkate alındığında 

günlük harcama tutarının 33.690.000/650 = 51.830,77 TL/gün olduğu, 325 günlük süre içinde 

yapılan ödemelerin günlük harcama tutarına bölünmesi halinde 

14.313.675,33/51.830,77=276,16 gün 277 gün çalışma yapıldığı dikkate alındığında, 325 

günlük süre içinde 325-277=48 gün süre verilmesi ile işin süresinin 01.07.2017 olarak 

belirlenmesi gerekmektedir. 

-Bolu Merkez Kürkçüler mevkii 70 adet konut inşaatının  sözleşmeye göre iş bitim 

tarihi 09.08.2015 olarak belirlenmiş ve verilen süre ile 15.07.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 

İşte doğalgaz bağlantı hatlarının yapılması ve bu imalatlardan sonra altyapı, çevre 

imalatları ve yol imalatlarının yapılması için 60 gün süre uzatımı verilerek işin süresi 

13.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 

İşin hakediş ödemelerine bakıldığında önceki süre uzatım tarihi olan 15.07.2017 tarihi 

itibari ile sözleşme fiyatları üzerinden ilerlemesinin %60,10 olduğu, yapılan mukayeseli hesap 

sonucunda ihale bedelinin 13.194.126,42 TL’ye düştüğü, bu bedel üzerinden ilerlemesinin 

%69 seviyesinde olduğu dikkate alındığında, yüklenicinin sözleşme süresi içinde işi 

bitiremediği, doğalgaz imalatları ile buna bağlı olarak yapılmayan altyapı, çevre ve yol 

imalatlarından dolayı süresi içinde yapamadığı imalatlara süre uzatımı verildiği görülmüştür. 

-Çankırı Merkez 2. Etap 502 adet konut, camii inşaatı işinin sözleşmeye göre 

25.08.2017 bitim tarihi olarak belirlenmiştir. 
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İşte 28.12.2016 tarihli Başkanlık oluru ile; ilave bodrum kat, bina kotlarında 

değişiklikler, asansör kovaları ve kuleleri gibi projelerde değişiklikler yapılmış olup, 

çalışılmayan 1Aralık-1Mart dönem atlatılarak 110 gün süre uzatımı verilerek işin süresi 

12.04.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Verilen süre kararının incelenmesinde, imalat değişikliklerinin yapılmasına işin bitim 

tarihinden 240 gün önce 28.12.2016 tarihinde Başkanlık oluru ile onay verildiği dikkate 

alındığında, imalatların projelendirilmesi ve yapımı için belirlenen 110 günlük sürenin, bu 

süre içinde yapılabileceğinden ilave süre uzatımı kararının verilmemesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

-Elazığ Karakoçan İlçesi Bahçelievler mevkii 16 derslikli kız meslek lisesi inşaatının 

sözleşmeye göre 22.01.2017 iş bitim tarihi olarak belirlenmiştir. 

İşte elektrik altyapı güzergahı ve trafo yerinin değişmesi sonucunda revize projelerin 

21.10.2016 tarihinde Başkanlıkça onaylandığı, elektrik altyapı güzergahının ve trafo yerinin 

değişmesi, projelerin onaylanması ve yapılacak olan imalatların havanın fen noktasından 

çalışmasına uygun olmayan harçlı imalatlar olmamasına rağmen, işin bitim tarihi 

çalışılamayan 1Aralık-1Mart dönemine rastladığından dolayı bu dönem atlatılıp imalatların 

yapımına 1 Mart’tan sonra başlanacağı değerlendirilerek 80 gün süre uzatımı verilerek işin 

süresi 19.06.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Verilen süre kararının incelenmesinde; 

Elektrik altyapı ve trafo imalatlarının revize edilerek projelerinin onaylanması işin 

bitim tarihinden 93 gün, çalışılamayan dönemin başlangıcından ise 41 gün önce 21.10.2016 

tarihinde Başkanlıkça onaylandığı ve yüklenicinin de onay tarihinden sonra imalatlara 

başlayacağından dolayı, imalatların yapımı için belirlenen 80 günlük sürenin bu tarihten sonra 

dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi gerekmektedir. 

Yapılacak elektrik imalatlarına ait trafo binasında havanın fen noktasından çalışmasını 

engelleyen harçlı imalatların olması nedeniyle 80 günlük sürenin 41 günü projelerin onay 

tarihi ile havanın fen noktasından çalışılamayan 1 Aralık tarihi arasında geçtiği geri kalan 80-

41=39 gün sürenin, 1 Mart tarihinden sonra ilave edilmesi ile işin süresinin 10.05.2017 

tarihine kadar uzatılabileceğinden, verilen süre kararının bu doğrultuda yeniden 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hizmet binası inşaatının sözleşmeye göre 

08.07.2017 iş bitim tarihi olarak belirlenmiştir. 
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İşin uygulama projesinde zemin+8 katlı olan C bloğun hava uçuş mania 

yüksekliğinden etkilenmesinden dolayı ruhsatların alınamaması sonucunda, C bloğun 

zemin+5 katlı olarak revize edilmesi, bodrum katlı olan B bloğun üzerine iptal edilen 3 katın 

yapılması ile bu bloğunda zemin+5 katlı olarak yapılması, bunun yanında EPDK tarafından 

talep edilen bütün blok ve katlarda 77 kalem imalat değişikliklerinin yapılmasına Başkanlık 

tarafından olur verilmesi sonucunda, proje değişikliği ve imalat değişikliklerinden yapılması 

için belirlenen 250 gün süre 1 Aralık-1Mart tarihleri arası atlatılarak eklenmesi ile, işin bitim 

tarihi 13.07.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Verilen süre kararının incelenmesinde, çalışılamayan 1Aralık-1Mart tarihleri arasında 

imalat yapılamayacağı değerlendirilerek bu dönemin atlatıldığı, işin hakkediş ödemelerine 

bakıldığında bu dönem içinde 27.12.2017 tarihinde 25 nolu hakedişte 5.248.950,28 TL 

tutarında yapılan imalatlar nedeniyle ödeme yapılmıştır. 

İşin ihale bedeli ve 650 günlük sözleşme süresi dikkate alındığında günlük harcama 

tutarının 97.200.000/650=149.538,46 TL/gün olduğu, 27.12.2017 tarihindeki yapılan 25 nolu 

hakediş tutarının 5.248.950,28/149.538,46=35,1 gün 36 gün çalışma yapıldığı dikkate 

alındığında, 250 günlük süre içinde 250-36=214 gün süre verilmesi ile işin süresinin 

08.06.2018 olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Hatay İli, İskenderun İlçesi, 750 kişilik yurt ve 1 adet konferans salonu inşaatının 

16.04.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmeye göre 24.10.2016 iş bitim tarihi 

olarak belirlenmiştir. Verilen süre kararları ile işin süresi önce 28.01.2017 tarihine, daha sonra 

28.05.2017 tarihine uzatılmıştır. 

İşte doğalgaz arzının 07.04.2017 tarihinde sağlanabileceğinden bu imalatların yapımı 

için 90 gün süre uzatımı verilerek işin süresi 26.08.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Verilen süre kararlarının incelenmesinde, 28.01.2017 tarihli ilk süre uzatım tarihinden 

sonraki 07.02.2017 tarihli 11 nolu hakedişte ilerlemenin %39,50 seviyesinde olduğu, 

28.05.2017 tarihli ikinci süre uzatım tarihinden sonraki 31.05.2017 tarihli 14 nolu hakedişte 

ilerlemenin %50,80 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. 

-İzmir Karşıyaka Salhane vergi dairesi binası inşaatının sözleşmeye göre 23.12.2016 iş 

bitim tarihi olarak belirlenmiştir.  

İşin ihale eki ile ihaleden sonra yapılan zemin etüt raporu arasında farklılıklar 

olduğundan hazırlanan geoteknik uygulama projesine göre yapılan mukayeseli hesap sonunda 

zeminde 627.801 TL tutarında ilave imalatların yapıldığı bu ilave işlerden dolayı 16 gün süre 
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verilmesi gerektiği, onaylı iş programında zemin iyileştirme imalatlarına karşılık gelen 

sürenin 167 gün olduğu toplam 167+16=183 gün süre işin bitim tarihine 1Ocak-1Mart 

tarihleri arası atlatılarak eklenmesi ile işin süresinin 23.08.2017 tarihine kadar uzatıldığı 

görülmüştür. 

Verilen süre kararının incelenmesinde, çalışılamayan dönem içinde 27.01.2017 tarihli 

15 nolu hakedişte 594.778,81 TL, 24.02.2017 tarihli 16 nolu hakedişte 531.491,66 olmak 

üzere toplam 1.126.270,47 TL tutarında imalat yapıldığı, işin ihale bedeli ve 600 günlük 

sözleşme süresi dikkate alındığında günlük harcama tutarının 23.944.000/600=39.906,67 

TL/gün olduğu, çalışılmayan dönem içinde yapılan 15 ve 16 nolu hakediş toplam tutarının 

1.126.270,47/39.906,67= 28,22 gün 29 güne denk geldiğinden, 183 günlük süreden 183-

29=154 gün süre verilmesi ile işin süresinin 25.07.2017 olarak belirlenmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

-Kırıkkale Balışeyh İlçesi Balışeyh mahallesi 2.Etap 128 adet konut ve büfe inşaatının 

sözleşmeye göre 05.09.2017 iş bitim tarihi olarak belirlenmiştir.  

İşin başında yerel elektrik idaresi BEDAŞ’ın elektrik altyapı ve trafo imalatlarının 

kendileri tarafından yapılacağını bildirmesine rağmen, 07.04.2017 tarihli yazısında sürenin 

kısıtlı olması nedeniyle imalatların yüklenici tarafından yapılması gerektiğini bildirdikleri, 

05.05.2017 tarihinde onaya sunulan trafo imalatlarının yapılması için belirlenen 90 günlük 

sürenin imalatlara işin bitim 05.09.2017 tarihinden sonra başlanacağı değerlendirilerek, süre 

uzatım tarihi 04.12.2017 olarak belirlenmiştir. 

Trafo imalatların yapılması için belirlenen 90 günlük sürenin 05.05.2017 tarihinden 

sonra ilave edilmesi halinde işin bitimine 123 gün süre kaldığından ve bu süre içinde 

imalatların yapılma imkanı olduğundan süre uzatımı verilmemesi gerekmektedir. 

-Mardin İli Kızıltepe Bektaş, Mazıdağı Şeyhan, Midyat Yayvantepe ve Ömerli 

Beşikkaya jandarma karakol komutanlıkları inşaatlarının sözleşmeye göre iş bitim tarihi 

01.06.2016 olarak belirlenmiş, verilen süre ile işin süresi 28.11.2016 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

İşte Jandarma Genel Komutanlığı’nın 14.11.2016 tarihli yazılarında, Ömerli 

Beşikkaya ve Mazıdağı Şeyhan Jandarma Karakol Komutanlığı inşaatlarının çevresine ihate 

duvarı yerine 3x3 metre ebadında beton blok ve üzerine fens teli ve jiletli tel yapılması, 

Mazıdağı Şeyhan Jandarma Karakol Komutanlığı inşaatında iki adet nöbet kule mevzisi 

yapılmasının istenildiği, sözleşmedeki bulunan dört adet karakol binası inşaatında 2 adet 
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karakol binasında imalat değişikliği ve ilave imalatlardan dolayı süre verilmesi gerekirken, 

sözleşme kapsamındaki bütün işlere 150 gün süre verilerek, işlerin süresi 27.04.2017 tarihine 

kadar uzatılmıştır. 

Farklı il, ilçe veya yerleşim yerlerindeki birden fazla işin tek sözleşme kapsamında 

birleştirilerek ihale edilmesi halinde, her bir şantiyede yüklenicinin kusuru dışında imalatın 

yapımına engel olan durumlardan dolayı süre uzatımı gerektiren hallerde, sadece süre 

uzatımını gerektiren iş veya işlere süre uzatımı verilmesi,  süre uzatımı gerekmeyen işlere 

süre verilmeden işin kısmı kabullerinin yapılarak ilgili kurumlara bir an önce teslim edilerek 

kullanıma açılmasının sağlanması gerekmektedir. 

-Konya İli, Emirgazi İlçesi 10 yataklı Devlet Hastanesi ikmal inşaatının sözleşmeye 

göre 14.12.2016 iş bitim tarihi olarak belirlenmiş verilen süre ile 14.04.2017 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

İşte son verilen süre kararında trafo imalatlarının yapılması için 90 gün süre uzatımı 

verilerek işin süresi 13.07.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 

İşin hakediş ödemelerine bakıldığında; sözleşmeye göre bitim tarihinden sonraki 

16.12.2016 tarihli 4 nolu hakedişte imalatların ilerlemesinin %50 seviyesinde olduğu, 

yüklenicinin en son süre uzatımı tarihi olan 13.07.2017 tarihine kadar trafo imalatları 

haricindeki işleri bitirmiş olması gerekirken bu tarihten sonraki 17.11.2017 tarihli 5 nolu 

hakedişte ilerlemesinin %56 seviyesinde olduğu, trafo imalatları dışındaki işleri bile 

tamamlamadığından ilerleme seviyesi dikkate alındığında işin feshedilmesi gerekirken, trafo 

imalatlarının yapılması için verilen 90 günlük süre ile sözleşme süresi ve uzatılan süre içinde 

de yüklenicinin yapamadığı işlere dolaylı olarak süre uzatımı verilmesinin doğru olmadığı 

değerlendirilmektedir.  

-Konya Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksek Okulu inşaatının sözleşmeye göre 

15.06.2017 iş bitim tarihi olarak belirlenmiştir. 

İşin bitim tarihinden 55 gün sonra 09.08.2017 tarihli Başkanlık oluru ile okul binasına 

nizamiye güvenlik kulübesi, kapısı ve giriş tagı yapılması için 90 günlük süre uzatımı 

verilerek işin süresi 13.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Verilen süre kararının incelenmesinde, yüklenicinin ilave imalatlar haricindeki 

sözleşmesindeki bütün işleri 15.06.2017 tarihine kadar geçici kabule hazır hale getirmesi 

gerekirken, hakediş ödemelerine bakıldığında işin sözleşmeye göre bitim tarihinden sonraki 

22.06.2017 tarihli 8 nolu hakedişinde ilerlemesinin %38,6 seviyesinde olduğu, ilave 
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imalatlardan dolayı süresinde bitiremediği işlere dolaylı olarak süre uzatımı verilmesinin 

hatalı olduğu, bunun yanında işin süresinin uzatıldığı 13.09.2017 tarihinden sonra yapılan 

25.12.2017 tarihli 11 nolu hakkedişte bile ilerlemesinin %53,35 seviyesinde olduğu tespit 

edilmiştir. 

-Sivas Merkez orduevi, er pavyonu, komutan konutu, nizamiye, teshin merkezi, 

otopark inşaatının sözleşmeye göre 22.01.2017 iş bitim tarihi olarak belirlenmiş verilen süre 

ile 29.07.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 

İşte 10.05.2017 tarih ve 09.06.2017 tarihli Başkanlık olurları ile ilave imalat ile 

projesinde olan bazı imalat değişikliklerinin projelendirilmesi, onaylanması ve yapımı için 90 

günlük süre uzatımı verilerek işin süresinin 27.10.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Verilen süre kararının incelenmesinde; 

10.05.2017 tarihli Başkanlık oluru ile imalat değişikliklerinin işin bitim tarihinden 80 

gün önce, 09.06.2017 tarihli Başkanlık olurundaki imalat değişikliklerinin işin bitim 

tarihinden 50 gün önce alındığı dikkate alındığında, imalat değişikliklerinin projelendirilmesi 

ve yapımı için belirlenen 90 günlük sürenin 09.06.2017 tarihinden itibaren ilave edilmesi ile 

işin süresinin 07.09.2017 olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

-Sivas Zara İlçesi 78 adet konut, ticaret merkezi inşaatının sözleşmeye göre 

02.04.2017 iş bitim tarihi olarak belirlenmiştir. 

İşte 22.12.2016 tarihli Başkanlık oluru ile ilave işlerin yapılmasına karar verilerek, bu 

ilave işlerin yapılması için belirlenen 75 gün işin bitim tarihine eklenerek, işin süresi 

16.06.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Verilen süre kararının incelenmesinde, imalat değişiklikleri ile ilave imalatların 

yapılmasına işin bitim tarihinden 101 gün önce karar verildiği, bu imalatlara işin bitim 

tarihinden sonra başlanacakmış gibi değerlendirilerek süre uzatımı verilmemesi, bunun yerine 

imalatlara olur tarihinden sonra başlanacağından süre uzatım kararlarında imalatların yapımı 

için belirlenen sürenin değerlendirilerek süre kararının verilmesi gerekmektedir. 

İdare tarafından yüklenici firmalara 2016 yılı içinde 283 ve 2017 yılı içerisinde verilen 

351 adet süre uzatım kararları ve başlıca gerekçelerinin özeti tabloda verilmektedir. 
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S.N 
İhale öncesi giderilebilecek süre uzatım 
gerekçeleri 

2016 yılı 2017 yılı 
Proje 
adedi 

Oranı  
(%) 

Proje 
adedi 

Oranı    
(%) 

1 Diğer kamu kurumlarından kaynaklı sebepler 45 15,90 33 9,40 
2 Vaziyet planı revizyonu 18 6,36 8 2,28 
3 İmar planı, mülkiyet ve kamulaştırma 12 4,24 16 4,56 
4 İhale sınırı içindeki yapıların boşaltılmaması 22 7,77 26 7,41 
5 Diğer (Altyapı bağlantı sorunları vb.) 32 11,31 35 9,97 
  Toplam 129 45,58 118 33,62 

S.N İhale sonrası giderilebilecek süre uzatım gerekçeleri 
1 Güvenlik problemleri 28 9,89 95 27,07 
2 Ruhsat ve proje geç onaylanması 18 6,36 14 3,99 
3 İlave imalat ve iş artışı 108 38,16 124 35,33 
  Toplam 154 54,42 233 66,38 
  Genel Toplam 283 100 351 100 

 

Süre uzatımlarındaki gerekçeler incelendiğinde anahtar teslimi götürü bedel usulü ile 

ihale edilen işlerde, yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı 1 yılı bulan gecikmelere 

sebebiyet verildiği belirlenmiştir. İhale öncesi giderilecek süre uzatım gerekçelerinde (Diğer 

kamu kuruluşlarından kaynaklanan sebepler, vaziyet planı revizyonu, imar planı, mülkiyet ve 

kamulaştırma, ihale sınırları içindeki yapıların boşaltılmaması ve diğer altyapı bağlantı 

sorunları) gibi nedenlerle 2016 yılında 129 adet süre verilmiş iken 2017 yılında %8,5 azalışla 

118 adede düşmüştür. İhale sonrası giderilecek süre uzatım gerekçeleri (Güvenlik 

problemleri, ruhsatların geç alınması ve projelerin geç onaylanması, ilave imalat ve iş artışı) 

gibi nedenlerle 2016 yılında 154 adet süre verilmiş iken, 2017 yılında %51 artışla 233 adede 

yükselmiştir. Bu sorunların büyük kısmının ihale öncesinde öngörülebilecek nitelikte hususlar 

olduğu değerlendirilmektedir. 

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. Ancak 

mülkiyet sorunları çözülmeden, uygulama projesi hazırlanmadan ihalelere çıkılması 
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sonucunda kamulaştırma problemlerinin yaşanması, işgallerle karşılaşılması, beklenilmeyen 

zemin problemleri ve zemine uygun olmayan vaziyet planları ile karşılaşılması muhtemel 

olacaktır. 

İdare’ye tanınan istisnai hükümlerden dolayı, ihaleler sonrasına bırakılan ve proje 

revizyonlarına yol açan işlemlerden kaynaklanan bu durumun, işlerde iş yeri ve imalat 

değişiklikleri ile imalat artışlarına sebebiyet verdiği görülmektedir.  

İdare’nin Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projeleri ile afet işlerinin, ulusal 

ölçekte önem ve büyüklükte, sosyal içeriği de olan, ivedilik arz eden, projeleri itibari ile 

karmaşık ve birden fazla amaç ve fonksiyon içerdikleri göz önüne alındığında, Kanun’un 

İdare’ye tanıdığı istisnai hükümlerinin uygulanmasının bir zorunluluk olduğu düşünülebilir.  

İdare tarafından verilen süre uzatım kararlarının uygulamalarında bazı uygulama daire 

başkanlıklarında, ilave işlerin yapımına işin bitim tarihinden (örneğin 120 gün) önce karar 

verilmesi halinde, ilave iş için hesaplanan (örneğin 30 gün proje+30 gün yapım toplam 60 

gün) süre içinde imalat fiili olarak işin normal süresi içinde yapılabileceği değerlendirilerek 

süre uzatımı verilmediği,  

Başka bir daire başkanlığında ilave işler için hesaplanan 60 günlük sürenin, ilave 

işlerin yapımına işin bitim tarihinden 120 gün önce olur alınmasına rağmen, fiili olarak 

projesi ve imalatına bu süre içinde başlanılmayacağı, işin bitim tarihinden sonra 

başlanacakmış gibi değerlendirilerek, 60 günlük sürenin işin bitim tarihine kadar geçen 120 

günün sonuna ilave edildiği,  

Bazı işlerde de 60 günlük bu süre çalışılmayan dönem olan 150 günlük sürenin 

atlatılması ile işin süresi içinde yapılabilecek imalatlardan dolayı işin süresi 60+150=210 gün 

uzatılması ile 7 ay gibi geç teslim edilmesine sebebiyet verildiği, 

 görülmektedir. 

Öneri: 

İdare’nin süre uzatım kararlarıyla ilgili olarak; 

- Süre uzatımlarına mahal vermemek için ihale öncesi çözümlenebilecek mahiyetteki 

sorunların ihale ön hazırlık aşamasında giderilmesi hususuna özen gösterilmesi, 

- İşin bitimine kısa süre kalan veya süresinin bitmesine rağmen imalatları geçici 

kabule hazır olmayan, ilerleme seviyesi %70-%80 oranındaki işlerde, bitirilemeyen konut 
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imalatları nedeniyle alt yapı imalatlarına için gereğinden fazla süre verilmemesi ve altyapı 

imalatlarının yapılması için gerekli olan sürelerin hesaplanarak bu doğrultuda süre verilmesi, 

- İlave imalatların yapılması için Başkanlık oluru işin bitim tarihinden önce alınan 

işlerde, imalatların yapımına işin bitim tarihinden sonra başlanacağı değerlendirilerek süre 

uzatımı verilmemesi, imalat değişikliklerine olur tarihinden sonra başlanacak işlerde 

imalatların yapılması için belirlenen sürenin bu doğrultuda belirlenmesi,  

-Farklı il, ilçe veya yerleşim yerlerindeki birden fazla işin tek sözleşme kapsamında 

birleştirilerek ihale edilmesi halinde, her bir şantiyede yüklenicinin kusuru dışında imalatın 

yapımına engel olan durumlardan dolayı süre uzatımı gerektiren hallerde, sözleşme 

kapsamındaki bütün işlere süre uzatımı verilmesi yerine, sadece süre uzatımını gerektiren iş 

veya işlere süre uzatımı verilmesi, süre uzatımı gerekmeyen işlere süre verilmeden işin kısmı 

kabullerinin yapılarak ilgili kurumlara bir an önce teslim edilerek kullanıma açılmasının 

sağlanması, 

- Çalışılamayan dönem içinde imalat yapılması ile yeni imalatların yapımı için 

hesaplanan süreler içinde sözleşme kapsamındaki diğer imalatlar devam ettiğinden bu 

dönemde hakediş ödenmesi halinde, hakedişlerde harcanan bedelin, sözleşmeye göre günlük 

harcama bedeline bölünmesi ile çıkan sürenin verilecek süre uzatımından düşülmesi,  

-İmalatları iş programının gerisinde olan ve yeterli malzeme ve işçilik tedariği 

konusunda sıkıntı yaşanan, sözleşme süresi içinde bitirilemeyeceği değerlendirilen, 

yüklenicilerinin cezalı olarak çalışacağı ve cezalı olarak çalışılması halinde işin 

bitirilemeyeceğine öngörülen işler için fesih dahil sözleşme hükümlerinin titizlikle 

uygulanması, 

-İdarenin süre uygulamalarında uygulama birimleri arasında farklıklara yer 

verilmeyecek şekilde uygulama birliği sağlanması, 

Önerilir. 

 

BULGU 7.1.2: 324.07, 324.08 hesaplarda kayıtlı borçların mahiyetinin tespit 

edilerek tasfiyesi 

324.07-Hasılat paylaşımı borçlarında kayıtlı ve önceki dönem bakiyesiyle aynı olan 

321.255,51 TL’lik tutar; 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği T.H.Emlak 

Bankası’ndan İdareye devir olunan Bilkent 3 Projesine ilişkin borç tutarıdır.  
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324.08-Hasılat paylaşımı blokelerinde kayıtlı ve önceki dönemle aynı olan 8.416.404 

TL’lik tutar, 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği T.H.Emlak Bankası’ndan 

İdareye devir olunan Ataşehir Projesi hasılat payı üzerinden Yapı Kredi Bankası adına yapılan 

%6,42 oranındaki pay ödemesinin, 25.6.2004 tarihli Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 

raporu doğrultusunda durdurulması sonucunda bloke olarak hesapta tutulan borç tutarıdır. 

324.07-Hesapta hasılat paylaşım borçlarında kayıltı 321 bin TL ile 324.08-Hesapta 

hasılat paylaşım blokelerinde kayıtlı 8.417 bin TL’nin uzun zamandan beri hareket görmediği 

göz önüne alınarak, söz konusu borç kayıtlarıyla ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla 

mutabakata varılmak suretiyle hesapların tasfiyesi için çalışma yapılması gerekmektedir.   

 

Öneri: 

324.07-Hesapta hasılat paylaşım borçlarında kayıltı 321 bin TL ile 324.08-Hesapta 

hasılat paylaşım blokelerinde kayıtlı 8.417 bin TL’nin uzun zamandan beri hareket görmediği 

göz önüne alınarak, söz konusu borç kayıtlarıyla ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla 

mutabakata varılmak suretiyle hesapların tasfiyesi için çalışma yapılması önerilir..   

BULGU 7.1.3: Ankara Turkuaz Vadisi Konutları genel altyapı inşaatı: 

Ankara Turkuaz Vadisi Konutları genel altyapı inşaatı işinde; 

2010 yılı Sayıştay denetim raporunda söz konusu işle ilgili olarak Başbakanlık Teftiş 

Kurulu Başkanlığı’ndan istenilen inceleme sonucunda; 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 22.10.2013 tarih ve 61877266-40-13-63 

sayılı yazısı ekinde gönderilen teftiş raporunda; 

Denetim raporundaki önerinin birinci paragrafı ile ilgili olarak; 

“-Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı işindeki içmesuyu hattında oluşan işletme 

basıncına dair yapılan mekanik hesaplamalarda, hatta mevcut basıncın yer yer 15 atüye kadar 

çıktığı, bu durumda mevcut hattın oluşan işletme basıncı karşısında limitlerde gittiği ve 

sonradan yapılan basınç ayarlayıcı imalatlara rağmen hattın arıza yapma ve ekonomik 

ömrünün kısa olması ihtimallerini dikkate alarak hattın yenilenmesi gerektiği, 

 -Ancak, ASKİ tarafından kabul edilmeyen hat kullanılarak, Çankaya Üniversitesi ve 

Karayolları Genel Müdürlüğü kurumlarına aynı hat üzerinden abonelik verildiği de dikkate 
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alınarak, her ikisi de kamu kurumu olan TOKİ ve ASKİ tarafından hattın yenilenmesinin 

metodu ve finansmanı konusunda mutabakat sağlanması gerektiği, 

-Hattın TOKİ tarafından yenilenmesinin TOKİ tarafından detaylı bir inceleme 

yapılarak, onaylı projesine aykırı şekilde eksik ve/veya noksan yapılan imalatların miktar ve 

tutar olarak belirlenmesi ve bu belirlenen imalatların yüklenici firma ve müşavir firma ile 

imzalanan sırasıyla 14.07.2008 tarihli sözleşme hükümleri doğrultusunda anılan firmalara 

müşterek ve müteselsil olarak tamamlattırılarak hattın ilgili idaresi olan ASKİ tarafından 

kabul edilecek hale getirilmesi yoluna gidilmesinin uygun olacağı, 

-İşin kabulünün henüz yapılmadığı, yüklenici ve müşavir firmanın toplam 2.511.700 

TL tutarındaki geçerli teminat mektupları bulunduğu dikkate alındığında, bu aşamada adli ve 

idari bir öneri getirilmesine gerek olmadığı,” 

Denetim raporundaki önerinin ikinci paragrafı ile ilgili olarak; 

“-TOKİ Başkanlığınca yüklenici ve müşavir firmaya hattın yenilenmesinin 

yaptırılmasına karar verilmesi durumunda, içmesuyu bedeli için katlanılan maliyetin de söz 

konusu yenilemenin finansmanı kapsamında ele alınması gerektiği, düşünüldüğünden, bu 

aşamada içmesuyu bedeli ile ilgili olarak da adli ve idari bir öneri getirilmesine gerek 

olmadığı, 

Ancak, Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı İnşaatı işi kapsamında, raporun ilgili 

bölümlerinde detaylı olarak izah edilen gerekçelerle, TOKİ Başkanlığı’nın bundan sonraki 

işlerde yüklenici ve müşavir firmalarla imzalanan sözleşmelere uyum konusunda gereken 

dikkat ve özeni göstermesi hususunda uyarılmasının uygun olacağı, sonuç ve kanaatine 

varıldığı” belirtilmiştir. 

Sayıştay 2015 yılı denetim raporunda Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı inşaatı işi 

ile ilgili olarak, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan rapor doğrultusunda 

yapılması gerekli olan işlemlerin bir an önce tamamlanması önerilmiş olup, 2017 yılı sonu 

itibarıyla İdare ile ilgili Kurum arasında bir komisyonun kurulduğu, ancak çalışmaların 

tamamlanmadığı ve konunun çözümü konusunda bir gelişmenin olmadığı görülmektedir.  

 

Öneri: 

Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı inşaatı işi ile ilgili olarak, Başbakanlık Teftiş 

Kurulu Başkanlığınca hazırlanan rapor doğrultusunda yapılması gerekli olan işlemlerin bir an 

önce tamamlanması önerilir.           
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BULGU 7.1.4: İştirak Şirketleri üzerinden personel çalıştırılması 

İdare artan iş hacmine paralel olarak, son yıllarda ihtiyaç duyduğu personel alımının 

bir kısmını iştirak ettiği şirketler üzerinden sağlamaktadır. Yıllar itibarıyla bakıldığında; 

iştiraki şirketlerden çalıştırılan personel sayısı 2010 yılında 62, 2015 yılında 156, 2016 yılında 

157, 2017 yılı sonunda da 159’a yükselmiş ve toplam personel sayısının %19’una ulaşmıştır. 

Son üç yıllık dönemde bu kapsamda çalıştırılan personel sayısında çok fazla bir değişiklik 

olmadığı görülmektedir. 

T.C. Anayasa’sının 128 inci maddesinin birinci fıkrasında “Devletin, kamu iktisadî 

teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 

oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu 

görevlileri eliyle görülür.” hükmü yer almaktadır.  

İdare bir kamu tüzel kişisi olup, asli ve sürekli görevlerin, kamusal yönetim usulleri 

çerçevesinde kamu görevlileri tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Anayasanın genel 

çerçevesini çizdiği düzenleme dikkate alındığında, İdarenin iştirak ettiği şirket personelinin 

çalıştırılmasının hukuki sorunlara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir.  

Diğer taraftan söz konusu uygulama sonucunda, İdare ihtiyaç duyduğu personel 

ihtiyacının bir kısmını karşılamış olsa da, çalışanların mali yüklerinin tamamının şirketler 

üzerinde kaldığı ve bu yüklerin bazı şirketlerin mali yapısında olumsuz etkiye neden olduğu 

da görülmektedir.  

İdarenin bu konuda yaşanması muhtemel hukuki sorunlarla karşılaşmaması için, 

geçmiş yıllar Sayıştay Denetim raporlarında “İdare’nin iştiraki şirketler üzerinden gittikçe 

artan sayıda personel çalıştırmasının hukuki bir takım sorunlara yol açmaması, personel 

harcamalarının gerçek durumunun ortaya konulabilmesi, personel çalıştırılması 

uygulamasının şirketler üzerindeki olumsuz etkisi de dikkate alınarak, iştirak edilen şirketler 

üzerinden personel çalıştırılması uygulamasının yeniden değerlendirilmesi ve personel 

ihtiyacının giderilmesinde mer’i mevzuat çerçevesinde çözümler üretilmesi” önerisine yer 

verilmiştir.  

Konuyla ilgili olarak yapılan incelemede, 2017 yılı içerisinde öneri doğrultusunda bir 

takım çalışmalar yapıldığı ancak henüz sonuçlandırılmadığı anlaşılmaktadır.  
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Öneri: 

İdarenin iştiraki şirketler üzerinden personel çalıştırmasının hukuki bir takım sorunlara 

yol açmaması, İdare personel harcamalarının gerçek durumunun ortaya konulabilmesi, bu 

uygulamanın iştirak ettiği şirketler mali yapısı üzerindeki olumsuz etkisi de dikkate alınarak, 

iştirak edilen şirketler üzerinden personel çalıştırılması uygulamasının yeniden 

değerlendirilmesi ve personel ihtiyacının giderilmesinde mer’i mevzuat çerçevesinde 

çözümler üretilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.1.5: Yapı Ruhsatı ve İskan Ruhsatlarının alınmaması, 

İdare uygulamaları kapsamında yapımı devam eden ve tamamlanmış bulunan 

projelerle ilgili olarak yapılan incelemede, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı alınmasıyla ilgili 

sorunların devam ettiği aşağıda yer alan tablodan görülmektedir. 

  Ruhsat bilgileri  

Yapı ruhsatı olmayan                

Adet 

İskan ruhsatı olmayan                

Adet 

2016 Yılı 

sonu  

2017 Yılı 

sonu  

2016 Yılı 

sonu 

2017 Yılı 

sonu 

1 Kesin hesabı yapılan işler 3 1 46 5 

2 Kesin kabulü yapılan işler 16 10 91 14 

3 Geçici kabulü yapılan işler 37 7 180 62 

4 Deven eden işler 157 110 0 0 

  Toplam 213 128 317 81 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ruhsat Alma Şartları başlıklı 22 nci maddesinde “Yapı 

ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (....) (1) bürolarına yapı sahipleri veya kanuni 

vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi 

yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve 

hesapları, röperli veya yoksa ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce 

(....) (2) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden 

itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde; 

müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı 

ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç 15 

gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.” 
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Kamuya Ait Yapı ve Tesisler ile Sanayi Tesislerinde Ruhsat başlıklı 26 ncı 

maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar 

planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, 

statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve 

mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir. Devletin güvenlik ve 

emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması bakımından gizlilik arz eden 

yapılara; belediyeden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve 

toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve 

tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile 

bildirdiği takdirde, 22’nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir.” 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu’na eklenen Ek Madde 9’da “, İmar Planlarında o 

maksada tahsis edilmiş olmak, uygulama imar planı ve mevzuata aykırı olmamak üzere 

mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenmesi ve 

mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren 

15 gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı verilir.”amir hükümler yeralmaktadır.    

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 644 sayılı kanun 

hükmündeki kararnamenin 2’nci maddesinin birinci fıkrası (ç) bendinde ; “ Her tür ve 

ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları 

belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar 

ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler 

üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel 

sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, 

harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon 

planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden 

itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve 

yapı kullanma izni vermek. “ denilmektedir.  

İdarenin yapımını üstlendiği işlerden; 

Kesin hesabı yapılan işlerden 2016 yılında 3 adet, 2017 yılında 1 adet işin yapı 

ruhsatının bulunmadığı, 2016 yılında 46 adet, 2017 yılında 5 adet işin iskan ruhsatının 

olmadığı, 

Kesin kabulü yapılan işlerden 2016 yılında 16 adet, 2017 yılında 10 adet işin yapı 

ruhsatının bulunmadığı, 2016 yılında 91 adet, 2017 yılında 14 adet işin iskan ruhsatının 

olmadığı, 
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Geçici kabulü yapılan işlerden 2016 yılında 37 adet, 2017 yılında 7 adet işin yapı 

ruhsatının bulunmadığı, 2016 yılında 180 adet, 2017 yılında 62 adet işin iskan ruhsatının 

olmadığı, 

Halen yapımı devam eden işlerden 2016 yılında 157 adet, 2017 yılında 110 adet işin 

yapı ruhsatının olmadığı,  

tespit edilmiştir. 

 

Öneri: 

İdarenin yapımını üstlendiği projelerde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı alınamamasının 

ortaya çıkarabileceği sorunlar göz önüne alınarak, ihaleden önce ruhsata esas tüm işlemlerin 

sonuçlandırılması önerilir. 

 

BULGU 7.1.6: Yüklenici firmalardan temin edilen araçlar 

İdare yapım ihalelerinde, anahtar teslimi ve götürü bedel usulüyle imzalanan 

sözleşmeler ekinde yer alan Özel İdari ve Teknik Şartnamelere;  

“Yüklenicinin Bu İşin Yürütülmesi Sırasında Temin Edecekleri Araç ve Gereçler 

a)  Yüklenici, bu işin yürütülmesi sırasında açılacak şantiye için asgari ….. m², tam 

donanımlı (bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, telefon, fax, vb.) bir mahalli İdare’nin 

kullanımına verecektir. 

b)  Yüklenici, İdare’nin  kullanımı için aşağıda yazılan araç ve gereçleri 

bulunduracaktır. 

- Yüklenici İdarenin kullanımı için 1 adet sıfır kilometre binek otomobili (… cc ve … 

model) yakıt ve tüm masrafları kendisine ait olmak üzere tahsis edecektir. 

c)  Şantiyede İdare’ye tahsis edilen odaların elektrik, su, telefon, faks, temizlik ve 

yakıt giderleri ile  İdare’nin kullanımı için verilen otomobilin yakıt, kasko, sigorta, vergi ve 

tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Yukarıdaki koşullar-gereksinimler yer tesliminden sonra 10 gün içinde 

gerçekleştirilecektir. Şantiye binalarının bakım ve onarımı yükleniciye aittir. 

d)  Yüklenici tarafından temin edilen otomobiller, iş bitiminde Yükleniciye iade 

edilecektir.” şeklinde hükümler konulmaktadır.  
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Bu kapsamda şartnameler gereği yükleniciler tarafından teslim edilen 147 adet (Ocak 

2018 itibariyle) araç İdare birimlerinde kullanılmaktadır. Şartnameler gereği temin edilen araç 

sayısı son yıllarda azalmaya başlamıştır.  

237 sayılı Taşıt Kanunu’na tabi olmayan söz konusu araçların kullanımına ilişkin 

İdare tarafından herhangi bir düzenleme yapılmaması nedeniyle, araçların kullanımları 

tamamen tahsis edildiği birim amirlerinin inisiyatiflerinde bulunmaktadır.  

Yüklenici firmalar tarafından şantiyelerde kullanılmak amacıyla temin edilen taşıt 

araçları başlangıçta kurumun üst düzey personeline, daha sonra ise giderek yaygınlaştırılmak 

suretiyle daha alt düzeydeki personele tahsis edilmiş, bu araçların bütün işletme giderleri 

yüklenici firmalar tarafından karşılanmıştır. 

Yüklenici firmaların İdareye teslim ettiği araçların satın alma maliyeti ile yakıt ve 

diğer tüm masraflarının kendilerine ait olması nedeniyle üstlenecekleri maliyetleri, ihale teklif 

fiyatlarına yansıtacakları aşikardır. Bu durumun doğal sonucu da yansıtılan bu maliyetlerin 

sonuçta İdare tarafından yüklenilmesidir.  

Her ne kadar alınan taşıtlar Taşıt Kanunu’na tabi olmasa da, Taşıt Kanunu’nun 7 nci 

maddesinde yer alan “kurumların ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılamaları esastır… 

Kullanılacak bu taşıtların muayyen ve standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, memleket 

yollarına elverişli ucuz ve ekonomik olanlarından temin olunması şarttır.” hükmünün dikkate 

alınarak hareket edilmesi önemli görülmektedir.  

Türkiye'nin ekonomik olarak önemli sorunlarından birinin cari açık problemi olduğu 

göz önüne alındığında, yüklenicilerden talep edilen araçlarda ithal araçlardan ziyade, menşei 

yerli araçlara ağırlık verilmelidir.  

İdare hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim alınan bu araçların kamu görevlilerince, 

kamusal amaçlar ve hizmet gereklerine uygun olarak hizmete hazır halde bulundurulmaları 

için gerekli tedbirlerin alınmasının, etik açıdan olduğu gibi hizmet gerekleri açısından da 

zaruret olduğu değerlendirilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak İdare’nin 2014-2016 yıllarına ilişkin olarak düzenlenen Sayıştay 

denetim raporlarında; 

“ İdare’nin yapmış olduğu bazı ihalelerin şartname ve sözleşmelerine maddeler 

eklemek suretiyle yüklenici firmalardan temin edilen araçların; 
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- Birimlere tahsisi ve idare hizmetlerinde hangi esaslar dahilinde kullanılacağına 

ilişkin esas ve usullerin yer aldığı bir düzenlemenin hazırlanarak uygulamaya konulması,  

- İdare ihtiyaçları doğrultusunda menşeinin yerli olması hususuna özen gösterilmesi, 

Önerilerine yer verilmiştir.  

İdare tarafından söz konusu denetim raporlarında yer alan önerilere “Öneri 

doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.” şeklinde cevap verilmiş, ancak konuyla ilgili 

olarak herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 

 

Öneri: 

İdare tarafından bazı ihalelerin şartname ve sözleşmelerine maddeler eklenmek 

suretiyle yüklenici firmalardan temin edilen araçların; 

- Birimlere tahsisi ve idare hizmetlerinde hangi esaslar dahilinde kullanılacağına 

ilişkin esas ve usullerin yer aldığı bir düzenlemenin hazırlanarak uygulamaya konulması,  

- İdare ihtiyaçları doğrultusunda menşeinin yerli olması hususuna özen gösterilmesi, 

Önerilir. 

 

BULGU 7.1.7: Yönetilen Hesap Varlıkları ve Yönetilen Hesap Kaynakları 

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. 

 Söz konusu hesaplarda; 

 Varlık        Kaynak 

4767 sayılı Kanun'dan doğan Afyon Deprem Bölgesi  63.686.282       62.862.236 

Göçmen Konutları 93.586.044 93.387.033 

Pakistan Deprem Ödeneği  3.540.000 4.540.000 

Afet İşleri Projeleri 963.050 963.050 

  

 yukarıda belirtilen konulara ilişkin varlık ve kaynaklar gösterilmektedir. 
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 Takip edilen hesapların bazılarının varlık ve kaynak tutarlarının eşit olmadığı 

görülmektedir. 

 Yönetilen hesap varlıkları ve yönetilen hesap kaynakları hesaplarında takip edilen 

tutarların İdare faaliyetleri sonucu oluşan özkaynak yapısını değiştirmemesi gerekmektedir. 

 

Öneri: 

Yönetilen hesap varlık ve 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 farkın nedenleri araştırılarak hesapların 

düzeltilmesi, 

önerilir. 

 

BULGU 7.1.8: Yapım işlerine ilişkin fenni sorumluluk 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ruhsat Alma Şartları başlıklı 22 nci maddesinde, “Yapı 

ruhsatiyesi almak için Belediye, Valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince 

dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye, sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine 

geçecek belge) mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları 

röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. 

Belediyeler veya Valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış 

bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren engeç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. 

Eksik veya yanlış olduğu takdirde, müracaat tarihinden itibaren on beş gün içinde 

müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten 

sonra yapılacak müracaattan itibaren engeç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.” hükmü, 

Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat başlıklı 26 ncı maddesinde 

“Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o 

maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat 

ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin 

belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir.” hükmü, 
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“Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye şefliği, yapi müteahhitliği ve kayıtlar” başlıklı 28 

inci maddesinde, “Bu Kanun kapsamındaki mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetine 

ilişkin harita, plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlenmesi ve bunların yerine getirilmesinin; 

uygulamada bulunulacak alanın, yerleşme merkezinin ve yapının sınıfına, özelliğine ve 

büyüklük derecesine göre, uzmanlık alanlarına uygun olarak 38 inci maddede belirtilen 

meslek mensuplarına yaptırılması mecburidir. Müellifler ve uygulamada bulunan meslek 

mensupları, işlerini bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten 

sorumludur. 

Yapıda inşaat ve tesisat işleri ile kullanılan malzemelerin kamu adına denetimine 

ilişkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı haiz meslek 

mensupları tarafından ayrı ayrı üstlenilmek zorundadır. Fenni mesul mimar ve mühendisler 

uzmanlık alanlarına göre; yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, bu Kanuna, ilgili diğer 

mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik 

şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görevlidir. ” hükmü, 

3194 sayılı İmar Kanunu’na dayalı olarak çıkarılan Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliği’nin 

57 nci maddesinde “…Yapının kamu adına denetimine ilişkin bütün fenni mesuliyetler 

mimar ve mühendisler tarafından üstlenilmeden yapı ruhsatı düzenlenemez... Yapım işlerinde 

yapı müteahhidi, taşeron ve şantiye şefi olarak görev alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak 

görev üstlenemezler… “ hükmü, 

58 inci maddesinde, 

“… Fenni mesuliyeti, konusu, ilgisi ve yapım aşamasına göre mimar, inşaat, makina 

ve elektrik mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür… 

Fenni mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır. Farklı bir 

ilde fenni mesuliyet üstlenilebilmesi için ilgili idarenin uygun görmesi ve yapı yeri ile fenni 

mesulün işyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir. 

Fenni mesuller unvanına ve eğitimine göre, yapının kanuna, plâna, yönetmeliklere, 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk 

Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını 

denetleyeceğine dair taahhütnameyi ilgili idareye vermek zorundadır 
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Fenni mesullerden, mimar veya inşaat mühendisi 30.000 m2'den, makina mühendisi 

60.000 m2'den, elektrik mühendisi 120.000 m2'den fazla inşaatın, fenni mesuliyetini aynı anda 

üstlenemez. Üzerinde başka bir fenni mesuliyet bulunmamak koşulu ile bu miktarları aşan tek 

ruhsata bağlı inşaatlarda bu şart aranmaz….” hükmü, 

59 uncu maddesinde, “… Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak 

yapılar; uygulama imar planlarında o maksada tahsis edilmiş ve mülkiyeti belgelenmiş olmak 

kaydıyla ilgili idarelerden avan projelere göre yapı ruhsatı alınarak inşa edilir. Bu yapılarda 

plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat projelerinin hazırlanmasına ve 

onaylanmasına, inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet kamu kurum 

ve kuruluşlarının mimar ve mühendislerince üstlenilir.” hükmü, 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu’nun  9 uncu Ek Maddesinde ise “Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar plânlarında o maksada 

tahsis edilmiş olmak, uygulama imar plânı ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimarî, statik, 

tesisat ve her türlü fennî mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve mülkiyetin 

belgelenmesi kaydıyla başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren onbeş gün 

içinde avan projeye göre yapı ruhsatı verilir. “ 

hükmü yer almaktadır. 

03.07.2017 tarihinde 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından yayımlanan, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” nde fenni 

mesuliyetle ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu gereği TOKİ’nin taşra yapılanması 

bulunmadığından, yapılan inşaat uygulamalarının denetimleri için hizmet alımı yapılarak, 

yapı denetim firmaları (Müşavirlikler) aracılığıyla inşaatların denetimleri sağlanmaktadır. 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 58 inci maddesinde “… Fenni mesulün, 

yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır…” hükmü yer almakta ise de;  iş 

yükü de dikkate alındığında taşra teşkilatı olmayan TOKİ personelinin işin sürekli başında 

bulunup fenni mesul olması mümkün değildir. Bu görev, hizmet alımı yapılarak sözleşme 

imzalanan yapı denetim firmaları (müşavirler) tarafından yapılmaktadır. TOKİ teknik 

personeli, yapmış olduğu izlemelerle yapı denetim firmalarının müşavirlerin görevlerini ifa 

etmesini denetlemektedirler. 

Ülkenin her bölgesinde faaliyet gösteren İdarenin inşa ettiği konut, okul, üniversite, 

spor salonu, yurt, hastane, sağlık ocağı, ticaret merkezi, kütüphane, cami, kamu hizmet binası, 
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stadyum, sevgi evi, huzurevi, askeri hizmet binaları vb. tüm sosyal donatıların toplamı 

8.030’a ulaşmıştır. İdarenin iş yükü ve taşra teşkilatının bulunmaması hususları göz önüne 

alındığında; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki “…Fenni mesulün, yapının 

bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır… Fenni mesullerden, mimar veya inşaat 

mühendisi 30.000 m2'den, makina mühendisi 60.000 m2'den, elektrik mühendisi 120.000 

m2'den fazla inşaatın, fenni mesuliyetini aynı anda üstlenemez.” Hükmü karşısında aynı 

Yönetmeliğin 59 uncu maddesinde yer alan  “…Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak 

veya yaptırılacak yapılar; uygulama imar planlarında o maksada tahsis edilmiş ve mülkiyeti 

belgelenmiş olmak kaydıyla ilgili idarelerden avan projelere göre yapı ruhsatı alınarak inşa 

edilir. Bu yapılarda plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat 

projelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına, inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her 

türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşlarının mimar ve mühendislerince üstlenilir.” 

hükmünün fiilen uygulanabilmesi mümkün olamamaktadır. 

Mezkur Yönetmeliğin 57 nci maddesinde yer alan “… Yapım işlerinde yapı 

müteahhidi, taşeron ve şantiye şefi olarak görev alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak 

görev üstlenemezler…” şeklindeki hüküm ile yapım işlerinde kimlerin fenni mesul 

olamayacaklarının sınırlı olarak sayıldığı görülmektedir. İdare personelinin işin sürekli 

başında bulunup fenni mesul olması fiilen mümkün olamadığından mevcut uygulamada İdare 

tarafından yapılan inşaat uygulamalarının denetimleri için hizmet alımı yapılan danışman 

firmalar (Müşavirlikler) aracılığıyla yapılmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, TOKİ'nin iş yükü ve taşra teşkilatının 

bulunmaması sebepleriyle Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin  59 uncu maddesinde yer 

alan“… Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılar; uygulama imar 

planlarında o maksada tahsis edilmiş ve mülkiyeti belgelenmiş olmak kaydıyla ilgili 

idarelerden avan projelere göre yapı ruhsatı alınarak inşa edilir. Bu yapılarda plan ve 

mevzuata aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat projelerinin hazırlanmasına ve 

onaylanmasına, inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet kamu kurum 

ve kuruluşlarının mimar ve mühendislerince üstlenilir” hükmünün fiilen uygulanması 

mümkün olamamaktadır. 

 

Öneri: 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak inşaat uygulamalarında, 

inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyetin İdare adına 
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üstlenilmesinde, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerinin yetersiz kaldığı 

görüldüğünden, İdarenin inşaat uygulamalarında fenni mesuliyetin üstlenilmesine yönelik 

ilgili mevzuatta düzenleme yapılması için ilgili merciler nezdinde yapılan girişimlerin 

sürdürülmesi önerilir. 

 

BULGU 7.1.9: Van İli, Merkez Korubaş Köyü 1058 adet konut, cami, ticaret 

merkezi ve 16 derslikli ilköğretim okulu ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenleme 

inşaatının Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi, 

Van İli, Merkez Korubaş Köyü 1058 adet konut, cami, ticaret merkezi ve 16 derslikli 

ilköğretim okulu ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenleme işine ilişkin olarak, 2014 yılı 

Sayıştay Denetim raporunda talep edilen, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca 

incelenmesi istenilen hususlarla ilgili olarak; 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 7.5.2018 tarih ve 31394 sayısı ekinde yer 

alan 16/01/2018 tarihli, 61877266-30-18-1 sayılı inceleme Raporu’nun “5-Sonuç” bölümünde 

aynen; 

 “Sayıştay Başkanlığınca düzenlenen “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2014 yılı 

Denetim Raporu 1 numaralı öneride” yer alan iddiaların incelenmesi neticesinde; 

 “Van Merkez Korubaş Köyü 1058 Adet Konut,1 Adet Cami, Ticaret Merkezi Ve 16 

Derslikli İlköğretim Okulu İle Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenleme İşine ait 

23.10.2018 tarihli sözleşmenin feshine karşın, Van İlinde yaşanan elim deprem hadisesi, 

deprem nedeniyle birçok hak sahibinin evsiz kalması ve hak sahiplerinin mağdur olmaması 

gibi nedenlerden ötürü idarenin takdir yetkisini kullanarak feshin iptali kararı almasında kamu 

yararı ve hizmet gerekleri yönünden o günün koşul ve şartları ile birlikte değerlendirildiğinde 

tenkit edilecek bir husus görülmediği, 

 Yine Yüklenici Pakt İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.nce tamamlanamayan  1.568.731,50 TL 

eksik ve kusurlu işlerin tamamlattırılması amacıyla FEA İnşaat  Turz. Nak.Tic. ve San. 

Ltd.Şti. ile Tuşbalı İnş. Ve Taah. Firmasına bahse konu eksikliklerin giderilmesi maksadıyla 

idarece yapılan 10.745.000,00 TL+KDV ödemenin imzalanan 10.01.2017 tarihli sulh 

protokolü ile yüklenici tarafından üstlenilerek idare zararı giderildiği, bu nedenle gelinen 

noktada kamu zararından söz edilemeyeceğinden yapılacak ilave bir işleme gerek 

bulunmadığı, bununla birlikte söz konusu protokol hükümlerinin yüklenici tarafından yerine 

getirilip getirilmediğinin Sayıştayca yapılan yıllık denetimlerde takip edilmesinin isabetli 

olacağı, 
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 Konut hak sahipleri tarafından açılan geç teslim davalarından kaynaklı tazminat 

tutarlarının 134 gününe tekabül eden kısmının yüklenici tarafından karşılanacağının 

imzalanan protokol ile kabul edilmesine karşın kalan tutarın ne kadarının idare nezdinde 

kalacağı  ne kadarının yüklenici tarafından karşılanacağının açılan geç teslim davalarının ve 

idare tarafından yüklenici ile nam ve hesabına yüklenicisi aleyhine açılan rücu davasının 

sonuçlanmasına müteakip netlik kazanacağından, geç teslim davalarından kaynaklı kamu 

zararı oluşup oluşmayacağının Sayıştay Denetçileri tarafından yıllık olarak yürütülen hesap ve 

işlem denetimlerinde takip edilmesinin ve “Yargılamaya Esas Rapor”a bağlanmasının yerinde 

olacağı, 

 Geçici kabul eksikliklerinin yüklenici nam ve hesabına yapılması sonrasında Pakt 

İnşaat ve Ticaret Ltd.Şti.’ne ait teminatların nakde çevrilmesine ilişkin olarak 4 No.lu 

Uygulama Dairesi Başkanlığı yetkililerince yaklaşık iki ay boyunca herhangi bir işlem 

yapılmaması hususuna ilişkin olarak mevcut mahkeme kararı çerçevesinde ilave herhangi bir 

işlem yapılmasına gerek olmamakla birlikte bundan sonraki iş ve işlemlerde ilgili birimlerin 

daha dikkatli ve özenli davranması amacıyla TOKİ Başkanlığının ilgili birimleri uyarması 

gerektiği, 

 Nihai olarak nam hesabına yapılan işlemlerde emsal mahkeme kararlarının tespit 

edilen eksik ve kusurlu iş tutarı kadar yükleniciye müspet zarar bağlamında rücu edilebileceği 

yönünde olması nedeniyle TOKİ Başkanlığınca ilgili tüm uygulama dairelerinin bu hususu 

göz önünde almaları amacıyla uyarılmaları gerektiği, 

 Ayrıca yüklenici ile imzalanan protokol hükümlerinin gereği TOKİ alacağının firma 

nezdinde gecikme yaşanmadan gerekli şekilde takip edilerek tahsil edilmesinin sağlanması 

gerektiği, 

 Bu itibarla, Raporumuzun bir örneğinin Sayıştay Başkanlığına bir örneğinin de TOKİ 

Başkanlığına gönderilmesinin uygun olacağı,  

 Sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.” 

 Denilmektedir. 

 İnceleme raporunun sonuç bölümünde yer aldığı üzere; anlaşılacağı üzere, İdare ile 

yüklenici firma arasında imzalanan protokol sonucunda yapılması talep edilen hususların 

büyük bölümünün yerine getirildiği, diğer hususlarla ilgili sürecin takibinin titizlikle 

yapılmasının gerektiği anlaşılmaktadır. 
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Öneri: 

Van İli, Merkez Korubaş Köyü 1058 adet konut, cami, ticaret merkezi ve 16 derslikli 

ilköğretim okulu ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenleme işine ilişkin olarak, Başbakanlık 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen inceleme raporunda belirtilen hususların takibi 

önerilir. 

 

BULGU 7.1.10: TOKİ ve bağlı şantiyelerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

yürütülmekte olan çalışmalarda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 

öngördüğü yükümlülüklerin hayata geçirilmesinde eğitim faaliyetlerine ve iş başı 

bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmemesi, özellikle kişisel koruyucu 

donanımların gerektiği şekilde kullanılmaması yönünde gerekli bilincin 

oluşturulmamasına yönelik tedbirlerin alınmaması konusu, 

30.06.2012 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 

sağlama, bu çerçevede; mesleki riskleri önleme, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü 

tedbiri alma, gerekli organizasyonu yapma, gerekli araç ve gereçleri sağlama, sağlık ve 

güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirme ve mevcut durumun iyileştirilmesi 

için çalışmalar yapma, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 

uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlama yükümlülüklerini 

getirmiştir.  

TOKİ’nin faaliyet alanının 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan  “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ” hükümlerine 

göre merkez bina için az tehlikeli, şantiyelerde yaptığı çalışmalar için çok tehlikeli sınıfa 

girdiği anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, 05.10.2013 tarih ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Yapı 

İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik ” hükümleri ile işverenlerin 

yükümlülükleri ve yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar ayrıntılı biçimde 

belirtilmiştir. Ayrıca, 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 tarih ve 29335 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

TOKİ bünyesindeki şantiyelerde yerinde yapılan denetim çalışmaları sırasında aşağıda 
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sıralanan hususlar ayrıntılı biçimde incelenmiştir. 

Söz konusu incelemeler neticesinde bazı şantiyelerde;  

- Sahada taşeron olarak çalışan firmaların Risk Analizi, Acil Durum Planı, İş Sağlığı 

ve Güvenliğine dair noter onaylı defteri, İşyeri Hekimine ait sözleşmesi, İş Güvenliği 

Uzmanına ait sözleşmesi, çalışanların toplam 16 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 

eğitimleri ve yaptıkları işle ilgili almaları gereken Mesleki Eğitimlerin eksik olduğu,  

- Çelik burunlu iş ayakkabısı kullanmayan, gürültülü ortamda (hilti çalışırken) kulak 

koruyucu, baret ve iş elbisesi kullanmayan işçilerin olduğu,  

- Sabit dış cephe iskelelerinin bir kısmının korkulukların çok büyük bir kısmınında 

merdiven tertibatı olmadığı,  

- Sahaya iniş çıkışta kullanılan merdivenin kenarları korkuluklu ve standartlara uygun 

olmadığı, 

- Seyyar kabloların muhafaza içerisine alınmadığı, ek yerlerinin olduğu,  

- Seyyar iskelelerin korkuluklarının takılmadığı, 

- Elektrik panolarının bazılarının kapalı ve kilitli tutulmadığı,  önlerinin yalıtkan 

paspasla kaplanmadığı, 

- Hareketli platformların ve sabit dış cephe iskelelerinin kurulduğu zemin ve kurulum 

şeklinin riskli olduğu,  

- Yüksekte çalışma yapan işçilerden bazılarının paraşüt tipi emniyet kemeri 

kullanmadıkları,  

- Yüksekten düşme tehlikesi olan bazı yerlerde ve asansör boşluklarında emniyet 

tedbirinin olmadığı,   

- Spiralle demir kesme işlemi ve elektrik kaynağı yapan işçilerin ise kaynak maskesi 

ve eldiven kullanmadığı, 

Tespit edilmiştir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu alanda çıkarılmış ilk kapsamlı Kanun 

olmakla birlikte esas olan uygulamadır. Bu nedenle konu üzerinde hassasiyetle durulmalı ve 

yürütülmekte olan çalışmalara etkinlik kazandırılarak eksiklikler tamamlanmalıdır. 

TOKİ ile Müşavir firmalar arasında imzalanan Danışmanlık Hizmeti işlerine ait 
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sözleşmelerinin;  

Madde 6.1. Sözleşme konusu iş; “….. İşyerinde, çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına uygun olarak yapıldığını 

kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin alınması için yapı yüklenicilerini yazılı olarak uyarmak, 

uyarıya uyulmadığı takdirde durumu İdareye ve gerekirse ilgili Çalışma ve İş Kurumu il 

müdürlüğüne bildirmek…” hükmü yer almaktadır.  

“Madde 17.1.3. İş Güvenliği ve İş Sağlığı ile ilgili mevzuat hükümleri yerine 

getirilmeden yüklenicinin işe başlatılması ve devam ettirilmesi durumunda her bir tedbir için 

sözleşmenin %0,05 i oranında ceza kesilir.” Denilmektedir. 

Ayrıca Danışmanlık Özel İdari ve Teknik Şartnamesinin 3.1.13 üncü maddesinde İş 

Güvenliği ve Sağlığı ile ilgili müşavir firmaların inşaat alanındaki denetim konuları detaylı 

olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda Müşavir firmalar kendi iş kapsamlarında iş güvenliği 

uzmanı bulundurmaktadır. 

Diğer taraftan 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mesleki Yeterlilik 

Kurumu Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanununda kimi değişiklikler yapılmış olup, buna göre;  

– 4447 sayılı Kanununa eklenen madde ile, “ Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, 

Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21.09.2006 tarih ve 5544 sayılı 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme 

kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar 

belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge 

masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt 

asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar 

Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez 

yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

Hükümlerinin yanı sıra; 

– 5544 sayılı Kanununa ek madde ile de; 

1- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve 

Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on 

iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan 

kişiler çalıştırılamaz. 05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık 
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belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından 

ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, 

diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için 

meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.  

2- Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren 

mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır.  

3- Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen 

hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü 

tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre 

verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.”   

Hükümlerine yer verilmiştir. 

Ayrıca 5544 sayılı MYK Kanunu’na göre Kurum tarafından sınav ve belgelendirme 

konusunda yetkilendirilecek personel belgelendirme kuruluşlarının, Türk Akreditasyon 

Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış, diğer 

akreditasyon kuruluşları tarafından ilgili yeterlilikte TS EN ISO/IEC 17024 standardına 

uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş olmaları gerekmektedir.  

Özellikle inşaat sektöründe yoğun bir çalışmanın bulunduğu bu dönemde Kurumun 

olumsuz etkilenmemesi için tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK MYB zorunluluğunun 

sektöre daha iyi anlatılıp iş hayatında farkındalık oluşturularak işyerlerinin faaliyetlerin 

devamının sağlanması, işçilerin istihdam sorunu yaşamaması ve işverenlerin cezai 

müeyyidelere maruz kalmaması için mevcut mevzuat maddesinde geçiş sürecini yeniden 

düzenleyen kanun değişikliği kapsamında, söz konusu yükümlülükler ve cezai müeyyideler 

ile karşılaşmamak için belirtilen süre içerisinde tüm eğitimlerin tamamlanması önem arz 

etmektedir. 

TOKİ ve bağlı şantiyelerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yürütülmekte olan 

çalışmalara etkinlik kazandırılarak, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi; 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun öngördüğü yükümlülüklerin hayata geçirilmesinde eğitim 

faaliyetlerine ve iş başı bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi, özellikle kişisel 

koruyucu donanımların gerektiği şekilde kullanılması yönünde gerekli bilincin 

oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınması; ayrıca, alt işveren çalışanlarının iş sağlığı ve 

güvenliklerinin de gerektiği şekilde sağlanması hususunun titizlikle takip edilmesi 
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gerekmektedir.  

Öneri: 

Şantiyelerde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili olarak; 

- İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince çalışan personelin koruyucu malzeme 

kullanımının titizlikle takibinin yapılması, koruyucu malzeme kullanımından imtina eden 

personel ile ilgili gerekli yaptırımlarda bulunulması,  

- Periyodik olarak özel sağlık birimlerine hizmet alımı suretiyle yaptırılan sağlık tetkik 

ve kontrollerinin, işyerlerindeki tüm işçilere uygulanmasının sağlanması,  

- Personele düzenli hizmet içi eğitimi verilmesine yönelik tedbirlerin uygulanması,  

- İşçilerin istihdam sorunu yaşamaması ve işverenlerin cezai müeyyidelere maruz 

kalmaması için 6645 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesiyle geçiş sürecini düzenleyen 5544 

sayılı Kanuna Ek 1 inci madde kapsamında öngörülen eğitimlerin zamanında 

tamamlattırılması, 

önerilir. 

 

BULGU 7.1.11: Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliği'nin revize edilmesi 

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.  
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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 

Kuruluşlarıyla yapılan protokoller ile hizmet binası, okul, karakol, hastane vb. projelerin ön 

plana geçmesiyle faaliyet çeşitliliği ve mali durumunda önemli değişiklikler yaşanmıştır.   

Yaşanan gelişmeler 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 hukuki dayanaktan yoksun kalması, ayrıca güncel mali işlem ve idare 

uygulamalarını kapsamakta eksik kaldığı değerlendirildiğinden, İdare bütçe yapısının ve 

hesap planının gözden geçirilmek suretiyle Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi önerilir. 

 

BULGU 7.1.12: KC Grup'tan alacaklar 

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

Bahçeşehir T1 Ticaret Bölgesi işleriyle ilgili olarak,  

İdare bilançosu aktifinde; 
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124.02.03-KC Adi Ortaklığı hesap detayında 47.153.780 TL,  

122.90-KC Adi Ortaklığı-Yeni Sarp İnş.Ltd.Şti. hesap detayında 6.813.934 TL 

(Müşterek ve Müteselsil Borçlanma Senedi ve Müşterek Müteselsil Kefalet Sözleşmesinden 

kaynaklanan) 

 alacak bakiyesi bulunmaktadır. 

KC grup tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı gelir paylaşım projesi ile ilgili olarak 

Ankara 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 bildirilmiş olup, duruşmanın 31.5.2018 tarihine ertelenmesine 

karar verilmiştir. 

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 
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kalacağı değerlendirilmektedir. 

2.8.2007 tarihinde geçici kabul tutanağı onaylanan Ankara Eryaman 8-9. Etaplar 

29.5.2012 tarih ve 274 sayılı, 31.3.2008 tarihinde geçici kabul tutanağı onaylanan Eryaman 

10. Etap gelir paylaşımı işi de 29.5.2012 tarih ve 273 sayılı Stratejik Planlama Komisyon 

kararı alınmak suretiyle feshedilmiştir. Fesih tespit komisyonu tarafından yapılan tespitte, her 

iki işin fesih yüzdesi %97,5 olarak belirtilmiştir.  

Fesih sonrası eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için, Ankara Eryaman 8-9. 

Etaplar ile 10.Etabın birlikte ikmal ihalesi sonucu 7.724.000 TL+KDV bedel üzerinden 

sözleşme imzalanmıştır. Daha sonra ortaya çıkan ilave işler nedeniyle ihale bedeli 8.442.842 

TL’ye yükselmiştir.  İşin geçici kabulü yapılmış olup, toplam istihkak tutarı fiyat farkı ve 

KDV dahil 9.980.647 TL olarak gerçekleşmiştir.  

İstanbul Bahçeşehir T1 Ticaret Bölgesi işi de 8.8.2012 tarihinde feshedilmiştir. Eksik 

işlerinin tamamlanması için 25.3.2014 tarihinde yapılan ikmal işi ihalesi sonucunda 

10.500.000 TL+KDV bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. İşin kesin kabulü yapılmış 

olup, toplam istihkak tutarı fiyat farkı ve KDV dahil 12.424.855 TL olarak gerçekleşmiştir.  

İdare tarafından üç projede yüklenicinin eksik ve kusurlu işleri kapsamında yapılan 

ikmal ihaleleri sonucunda ödenen tutar yaklaşık 22,4 milyon TL’ye ulaşmıştır. Söz konusu 

tutar ilgili yüklenici firmadan alacak olarak kaydedilmesi gerekirken, idarece düzenlenen 

mahsupta Kabulü Yapılan Olağan İnşaat Gideri olarak kaydedilmiştir.  

Sayıştay TOKİ 2016 yılı denetim raporunda, İdare tarafından eksik ve kusurlu işlerin 

tamamlanması için ikmal ihaleleri kapsamındaki hakediş ödemelerinin ilgili firmadan alacak 

olarak kaydedilmesi önerisi doğrultusunda, 22,4 milyon TL'lik ikmal ihaleleri bedelinden 

daha önce mutabakatla 3,7 milyon TL olarak alacağa kaydedilen tutar düşülmüş ve 

18.705.502 TL yükleniciye alacak kaydı yapılmıştır. 

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 

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 
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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 ay geçen tahsil edilemeyen son taksit tutarı 6.868.441 TL ve gecikme zammının 
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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 gönderilmiştir.  

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 7.1.13: Yapım işleri sözleşmeleri eki Özel İdari ve Teknik Şartnamesinde 

yüklenici firmalardan nefaset kesintisi ile ilgili düzenleme yapılması 

-17.01.2018 tarihinde Ankara İli, Sincan ilçesi, Saraycık mahallesi, 1.Bölge 2.Etap 979 

adet konut, 3 adet ticaret merkezi, 1 adet camii ve 32 derslikli ilköğretim okulu inşaatı 

şantiyesinde yapılan denetim ve incelemelerde; 

23.241 pozundan yapılan PVC pencere doğramaların mahal listelerine ait şartnamesine 

göre profillerin et kalınlıkları görünen yüzeylerde 2,8 mm, görünmeyen yüzeylerde 2,5 mm 

kalınlığında olması gerekirken, görünmeyen yüzeylerde et kalınlığının 2-2,3 mm ortalama 

olarak 2,15 mm kalınlıkta olduğunun tespit edildiği, 979 adet konutun bütün PVC 

doğramaları dikkate alındığında toplam 1.023,30 kg eksik yapıldığı, eksik yapılan imalatların 

değiştirilmediği ve yapıldığı şekilde kullandırıldığı  tespit edilmiştir.  

-18.08.2016 tarihinde sözleşmesi yapılan 22.219.215,48 TL ihale bedelli 12.paket 

danışmanlık hizmeti kapsamındaki Kırıkkale Keskin ilçesi Bozkurt mahallesi 126 adet konut, 

ticaret merkezi ve cami inşaatı işinde, müşavirlik sözleşmesinin 17.1.3 maddesi gereğince 

imalatların fen ve sanat kurallarına göre yaptırılmaması nedeniyle müşavir firma Koltek 

Müş.A.Ş.’den 13.03.2017 tarihinde 11.109,61 TL ceza kesilmiştir. 

-9.500.000 TL bedelle ihale edilip 11.07.2013 tarihinde sözleşme imzalanan Bingöl, 

Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Malatya ve Tunceli illerinde bulunan 4.159 adet konut hastane, 

eczane, aile sağlığı merkezi, ticaret merkezi, sosyal tesisi, anaokulu, ilköğretim okulu, 

jandarma karakol binaları işlerinin danışmanlık işinin sözleşmesinde bulunan işlerden, Bingöl 

1.etap 713 adet konut işinde, müşavirlik sözleşmesinin 17.1.3 maddesi gereğince imalatların 

fen ve sanat kurallarına göre yaptırılmaması nedeniyle müşavir firma Koltek Müş.A.Ş.’den 

23.02.2016 tarihinde 4.750 TL ceza kesilmiştir. 

-30.03.2016 tarihinde ihale edilen 19.635.513,77 TL ihale bedelli 10.paket 

danışmanlık hizmeti kapsamında bulunan işlerden, Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Cumhuriyet 

mahallesi, 25 evler mevkii, 512 adet konut, ticaret merkezi, büfe ve cami inşaatı işinde, fen ve 

sanat kurallarına aykırı imalat yapılması nedeniyle müşavir firma BCT 

İnş.Mim.Müh.Müş.A.Ş.‘den 05.08.2016 tarihinde 9.817,75 TL ceza kesilmiştir. 

-14.05.2015 tarihinde ihale edilen 14.850.000 TL ihale bedelli 4.paket danışmanlık 

hizmeti kapsamında bulunan işlerden, Yozgat Saraykent 86 adet konut işinde, işin başında 

teknik personel bulundurulmaması ile imalatların fen ve sanat kurallarına göre 

yaptırılmaması, Yozgat Boğazlıyan kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 285 adet konut işinde, 
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işlerin fen ve sanat kurallarına göre yaptırılmaması nedeniyle Renktaş 

Mim.Müh.İnş.Turz.Sağ.Tic.Ltd.Şti. ile Emcan Mim.Müh.Müş.İnş. Taah.Nak.Paz.San.ve 

Tic.Ltd.Şti. iş ortaklığına 24.03.2016 tarihinde  19.850 TL tutarında ceza kesilmiştir. 

İşlerin sözleşmelerinin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin, Sözleşme ve 

eklerine uymayan işler başlıklı 23 üncü maddesinde; 

“ (1) Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Proje ve 

şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim 

görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden 

yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. 

Bununla birlikte, yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin, 

fen ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse, bu işler 

yeni durumları ile de kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya 

fazla miktarda malzeme kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel 

isteyemez. Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı 

talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır. Bu şekilde yapılan işlerin 

boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir.” 

Hatalı, kusurlu ve eksik işler başlıklı 24 üncü maddesinde;  

“(1) Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve 

kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler 

gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu 

gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin 

kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler 

yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe 

uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla 

tespit edilir. Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu 

olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre 

işlem yapılır. 

(2) Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi 

şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha 

sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir.”  

Geçici kabul başlıklı 41 inci maddesinde “(12) Geçici kabul için yapılan incelemede, 

teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin idareye teslimini ve kullanılmasını 
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ve/veya işletilmesini engellemeyen, giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve 

zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin varsa hakediş 

veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş idare tarafından bu hali ile 

kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul 

tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri 

kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek 

zorundadır.” amir hükümleri bulunmaktadır. 

116.606.000 TL ihale bedelli Ankara İli, Sincan ilçesi, Saraycık mahallesi, 1.Bölge 

2.Etap 979 adet konut, 3 adet ticaret merkezi, 1 adet camii ve 32 derslikli ilköğretim okulu 

inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin sözleşmesinin eki mahal listesinde 

pencere doğramalarının 23.241 pozlu sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere 

olarak belirtildiği, pozun tanımında pvc malzemeden yapılan pencere doğrama imalatlarının 

görünmeyen yüzeylerde et kalınlığını düşük yapması nedeniyle 979 adet konutun bütün pvc 

doğramalarında normal ağırlığından daha hafif profiller kullanması ile toplamda 1.023,30 kg 

eksik ve kusurlu malzeme kullanmıştır.  

YİGŞ.’nin 23 üncü maddesine göre, “Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin 

değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir.” ve YİGŞ’nin 24 (2) madesi 

“ Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye 

uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki 

hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir.” Hükümleri 

doğrultusunda bütün pcv doğrama imalatlarında eksik ve kusurlu yapılan toplam 1.023,30 kg 

eksik imalatın bedelinin değerlendirilerek yüklenin bir sonraki hakedişinden kesilmelidir. 

İşlerin sözleşmeleri eki olan YİGŞ’nin geçici kabul başlıklı 41 inci maddesinde geçici 

kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin idareye 

teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen, giderilmesi de mümkün 

olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek 

olursa yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı 

ile, iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Geçici kabulün bu maddesi işlerin geçici 

kabul aşamasında kabul heyetleri tarafından yapılan incelemelerde tespit edilen kusur ve 

eksiklikler için uygun görülecek bir bedelin kesilmesini kapsadığı, işlerin kabulden önceki 

yapım aşamalarında yapılan eksik ve kusurlu imalatlara kesilecek olan cezaları 

kapsamamaktadır. 
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İşin danışmanlık hizmetlerinin yürütülmekte olduğu sözleşmenin eki Özel İdari ve 

Teknik Şartname’nin 5.11 veya 5.12 nci maddelerinde: “Danışmanlık hizmeti verilen yapım 

işinde, yapım işinin yüklenicisine idare tarafından nefaset kesintisi (düzeltilmesi lüzum veya 

imkan görülmediğinden kalite farkı veya bedeli kesilmesi) uygulandığı takdirde, danışmana 

da nefaset kesintisi uygulanacaktır. Danışmana uygulanacak nefaset kesintisi miktarı; yapım 

işinin müteahhitinden alınan nefaset kesintisinin  %20’si oranında olacaktır.” denilmektedir. 

İlgili madde hükümleri göre müşavir firmalara nefaset kesintisinin uygulanması için öncelikle 

yüklenici firmaya nefaset kesintisi uygulanması halinde mümkün olmaktadır.  

Proje, mahal listesi ve sözleşme eki şartnamelere göre yapılması gereken imalat 

kalemlerinde hatalı ve kusurlu imalatların bulunması halinde, teknik olarak imalatların bu hali 

ile kullanılmasının idare tarafından uygun görülmesi halinde, hatalı ve kusurlu imalatlar için 

müşavirlik işlerinin sözleşmeleri eki olan Özel İdari ve Teknik Şartnamelerin 5.11 inci 

maddesinde yer alan düzenlemede olduğu gibi, yapım işleri sözleşmeleri eki olan Özel İdari 

ve Teknik Şartnamelerde düzenleme yapılması gerekmektedir. 

Öneri: 

Ankara İli, Sincan ilçesi, Saraycık mahallesi, 1.Bölge 2.Etap 979 adet konut, 3 adet 

ticaret merkezi, 1 adet camii ve 32 derslikli ilköğretim okulu inşaatları ile altyapı ve çevre 

düzenlemesi inşaatı işinin sözleşmesinin eki mahal listesinde pencere doğramalarının 23.241 

pozlu sert pvc doğrama profillerinde şartnamedeki normal ağırlığından daha hafif profiller 

kullanması nedeniyle yüklenici firmadan nefaset kesintisi  yapılması, 

Proje, mahal listesi ve sözleşme eki şartnamelere göre yapılması gereken imalat 

kalemlerinde hatalı ve kusurlu imalatların bulunması halinde, teknik olarak imalatların bu hali 

ile kullanılmasının idare tarafından uygun görülmesi halinde, hatalı ve kusurlu imalatlar için 

müşavirlik işlerinin sözleşmeleri eki olan Özel İdari ve Teknik Şartnamelerin 5.11 inci 

maddesinde yer alan düzenlemede olduğu gibi, yapım işleri sözleşmeleri eki olan Özel İdari 

ve Teknik Şartnamelerde düzenleme yapılması, 

 gerekmektedir. 

 

BULGU 7.1.14: Yozgat İli Merkez İlçe Mutafoğlu Mevkii 482 Adet Konut 24 

Derslikli İlköğretim Okulu inşaatı işinin, 02.03.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli 

hesabında yapılan hatalı uygulamalar 
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Yozgat Merkez Mutafoğlu Mevkii 482 adet konut 24 derslikli ilköğretim okulu, cami 

ve ticaret merkezi inşaatı işinin 02.03.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

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, 

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. 

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 kazılarda çıkan toplam 5.794,757 m3 

yumuşak ve sert toprak (gevşek bitkisel toprak, gevşek silt, kum vb. gibi zeminler) 

malzemlere yapılacak analizlerde sadece işçilik ödenerek peyzaj imalatlarının yapılması,  

Önerilir. 

BULGU 7.1.15: Faturalı imalatlar ile yapımından vazgeçilen imalatların birim 

fiyatlarının belirlenmesi 

Fatura bedeli üzerinden ödemesi yapılan imalatlar ile proje değişikliği sonucunda 

yapımından vazgeçilen imalatların fiyatlarının tespiti: 

İşlerin sözleşmelerinde olmayıp yapımına karar verilen ancak resmi kurumların birim 

fiyat listesinde fiyatı bulunmayan fatura bedeli üzerinden ödemesi yapılan imalatların birim 

fiyatlarının belirlenmesinde, imalatın bir birimi için düzenlenen ve altında not olarak imalatın 

miktarının yazılı olarak belirtilen faturalar Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından tasdikinden 

sonra yapılan analizlerle imalatın birim fiyatları düzenlenmektedir. 
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Proje değişikliği nedeniyle yapımından vazgeçilen imalatların birim fiyatlarının 

belirlenmesinde, resmi kurumların birim fiyat listesinde imalatı bulunan birim fiyata işin 

yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki indirim oranı uygulanmakta,  20.09.2015 

tarihinden sonraki sözleşmelerde ise birim fiyatlara %15 kar verilerek birim fiyatlar 

belirlenmektedir. 

Sayıştay Başkanlığı 1 inci Daire 10573 Karar No, 222 İlam No, 27.05.2016 Tutanak 

tarihli Yeni Birim Fiyat başlıklı kararında;  

Proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen imalatların pursantaj cetvelinde yer 

alan ağırlıkları toplam sözleşme bedeliyle mukayese edilmek suretiyle fiyatlandırılıp 

mukayeseli keşif tablosunda dikkate alınması, 

Proje değişikliği sonucu yapılmasına karar verilen yeni imalatta kullanılacak olan 

malzemelerin rayiç bedelinin tespitinde ise Sanayi ve Ticaret Odalarınca onaylanan faturalı 

imalatlarda malzemenin bir birimi için düzenlenmiş faturalar kullanılarak oluşturulan 

analizlerle belirlenen birim fiyatlar üzerinden mukayeseli hesaplarda ödemelerin 

yapılmaması,  

kararı alınmıştır. 

Fatura bedeli üzerinden ödemesi yapılan imalatlar ile proje değişikliği sonucunda 

yapımından vazgeçilen imalatların fiyatlarının tespitinde; 

Proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen imalatların pursantaj cetvelinde yer 

alan ağırlıkları toplam sözleşme bedeliyle mukayese edilmek suretiyle fiyatlandırılıp 

mukayeseli keşif tablosunda dikkate alınması, 

Proje değişikliği sonucu yapılmasına karar verilen yeni imalatta kullanılacak olan 

malzemelerin rayiç bedelinin tespitinde ise Sanayi ve Ticaret Odalarınca onaylanan faturalı 

imalatlarda malzemenin tamamının faturalandırılarak oluşturulan analizlerle belirlenen birim 

fiyatlar üzerinden ödemelerin yapılması gerekmektedir. 

Öneri: 

Fatura bedeli üzerinden ödemesi yapılan imalatlar ile proje değişikliği sonucunda 

yapımından vazgeçilen imalatların fiyatlarının tespitinde; 

-Proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen imalatların pursantaj cetvelinde yer 

alan ağırlıkları toplam sözleşme bedeliyle mukayese edilmek suretiyle fiyatlandırılıp 

mukayeseli keşif tablosunda dikkate alınması, 
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-Proje değişikliği sonucu yapılmasına karar verilen yeni imalatta kullanılacak olan 

malzemelerin rayiç bedelinin tespitinde ise Sanayi ve Ticaret Odalarınca onaylanan faturalı 

imalatlarda malzemenin tamamının faturalandırılarak oluşturulan analizlerle belirlenen birim 

fiyatlar üzerinden ödemelerin yapılması, 

 önerilir. 

 

BULGU 7.1.16: Eskişehir 600 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı işinde süre 

kararının hatalı hesaplanması, 

Eskişehir 600 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı işine verilen süre uzatım kararıyla ilgili 

olarak; 

İnşaat sahasında halen kullanılmakta olan çocuk sağlığı binasının 31.12.2016 tarihinde 

tahliye edileceği, bu binanın olduğu yerde acil servis yolunun inşaatının yapılabilmesi için 

binanın yıkılmasından sonraki imalatların yapılması için 28.12.2016 tarihi ile 31.12.2016 

tarihi arasındaki 3 gün ile bu imalatların bu tarihten sonra imalatların yapılması için 60 gün 

olmak üzere 63 günlük sürenin, 22.01.2016 tarihli ve 352 sayılı Başkanlık Olur'u ile istinat 

duvarlarının kotunun yükseltilerek buna bağlı olarak, projelendirme, malzeme temini ve 

imalat süreci dikkate alınarak 60 gün ve bölgede 1Aralık-1Nisan tarihleri arası çalışılamayan 

günler olmasına rağmen iş bitim tarihi olan 28.12.2016 tarihi ile 01.04.2017 tarihi arasında 

kalan 94 günlük süre ile toplamda 63+60+94=217 günlük süre verilerek işin süresi 

02.08.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 Verilen süre kararında, çocuk sağlığı binasının yıkılıp yapılmasındaki 28.12.2016 ve 

31.12.2016 tarihi arasında 3 gün, imalatların yapımı için 60 gün olmak üzere toplam 63 

günlük süre ile iş bitim tarihi 28.12.2016 ile çalışılamayan dönemin bitiş tarihi 01.04.2017 

tarihi arasındaki 94 günlük süre içinde 63 günlük süre çakıştığından, 217 günlük ilave süreden 

63 gün süre fazla verilmiştir. Fazla verilen 63 günlük süreye ilişkin gecikme cezasının 

kesilmesi gerekmektedir. 

 

Öneri: 

Eskişehir 600 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı işinde, çocuk sağlığı binasının yıkılıp 

yapılmasındaki 28.12.2016 ve 31.12.2016 tarihleri arasında 3 gün, imalatların yapımı için 60 

gün olmak üzere toplam 63 günlük süre ile iş bitim tarihi 28.12.2016 ile çalışılamayan 
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dönemin bitiş tarihi 01.04.2017 tarihi arasındaki 94 günlük süre içinde 63 günlük süre 

çakıştığından verilen 217 günlük süreden 63 gün sürenin düşülmesi ile 217-63=154 gün süre 

verilmesi işin bitim tarihinin 31.05.2017 olarak bu doğrultuda revize edilmesi, iş bitmiş ise 

fazla verilen 63 günlük süreye ilişkin gecikme cezasının kesilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.1.17: Amasya Merkez Ziyaret 2.Etap 356 adet konut, ticaret merkezi, 

cami inşaatları işinde süre kararının hatalı hesaplanması 

Amasya Merkez Ziyaret 2.Etap 356 adet konut, ticaret merkezi, cami inşaatları işinin 

sözleşmeye göre 12.12.2017 bitim tarihi olarak belirlenmiştir. 

İşle ilgili olarak DSİ Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü’nün 24.12.2014 tarih ve 

2355 sayılı yazılarında inşaat sahasının taşkından korunacak arsa niteliğinde olduğu ve taşkın 

koruma imalatlarının belediyenin uhdesinde olduğu, belediyenin bu imalatların yapımına 

01.10.2016 tarihinde başlaması nedeniyle 10.06.2016 yer teslimi tarihi ile taşkın koruma 

imalatlarına başlanıldığı tarih arasındaki 113 gün süre işin bitim tarihine eklenerek işin süresi 

03.04.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Verilen süre kararında, 10.06.2016 yer teslimi tarihi ile DSİ tarafından taşkın koruma 

imalatlarının yapımına başlanıldığı 01.10.2016 tarihi arasında yüklenici tarafından yapılan 

imalat tutarının, günlük harcama tutarına bölünmesi ile bulunan sürenin 113 günlük süreden 

düşülmediği ve projelerin onaylanması için öngörülen 30 günlük sürenin dikkate alınmadığı 

tespit edilmiştir.  Fazla verilen 30 günlük süreye ilişkin gecikme cezasının kesilmesi 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Amasya Merkez Ziyaret 2.Etap 356 adet konut, ticaret merkezi, cami inşaatları işinin 

süresinin 03.04.2018 tarihine kadar uzatıldığı süre kararında; 

10.06.2016 yer teslimi tarihi ile DSİ tarafından taşkın koruma imalatlarına başlanıldığı 

tarih arasındaki 113 günlük süre içinde yüklenici tarafından yapılan imalat tutarının, günlük 

harcama tutarına bölünmesi ile bulunan sürenin 113 günlük süreden düşülmesi, ayrıca işin 

projelerinin onaylanması için öngörülen 30 günlük sürenin dikkate alınarak süre kararının bu 

doğrultuda revize edilmesi, iş bitmiş ise fazla verilen 30 günlük süreye ilişkin gecikme 

cezasının kesilmesi önerilir. 
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BULGU 7.1.18: Erzurum Aziziye Ilıca Mahallesi 374 adet konut, 111 ticari birim 

işinin 1 ve 2 nolu mukayeseli hesaplarındaki hatalı hesaplamalar 

Erzurum Aziziye Ilıca mahallesi 374 adet konut, 111 ticari birim inşaatı işinin 

14.11.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

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, 

Tespit edilmiştir. 

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 
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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 

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 yapıldığından, 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 yapılmayan 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) 

Biri
m 

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. 
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S.N Poz No 1 nolu mukayeseli hesapta 
(artan imalatın adı) 

Biri
m 

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 
Alçı astar perdah saten yapılması 
(Azalan imalat) 

m2 17,00 4.808,99 5,65 461.903,49 

2 27.528/3 
Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı 
vb. yüzeylere saten alçı kaplama 
yapılması   (Artan imalat) 

m2 17,00 4.808,99 4,45 363.800,09 

 

Sonuç olarak 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. 

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 işin kesin hakedişten kesilmesi önerilir. 

BULGU 7.1.19: 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 hesabındaki hatalı 

hesaplamalar 
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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; 

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. 

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 
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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 

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, 
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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 gerekmekteği 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. 

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 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toki 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 77
 

Nak.B.A.demir Demir Nakli 429,279 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 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 
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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 

 

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; 
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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. 

 

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 7.1.20: 7.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

7.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.2.1: Gecekondu Önleme Satışlarından Kaynaklanan Alacaklar 

İdarenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında gecekondu önleme amaçlı 

satışlarından kaynaklanan alacakları vadesine göre 120.03 ve 220.03 hesaplarda takip 

edilmektedir. 

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. 

Devir sonrası hesapların takibiyle ilgili işlemler, İdare tarafından yerine getirilmeye 

başlanmıştır. Yapılan incelemelerde bazı bölgelerde devam eden alacakların takibi konusunda 

bankalardan gelen verilere bağlı kalındığı ve İdarenin bu alacakların takibinde sıkıntı yaşadığı 

tespit edilmiştir.  

775 sayılı Kanun'la devredilen iş ve işlemlerle ilgili devir aşamasında geçmiş 

dönemlere ilişkin olarak ilgili kurumdan yeterli arşivin devralınamadığı anlaşılmaktadır. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toki 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 80
 

İdarenin vadesine göre 120.03, 220.03 hesap alt detaylarında takip ettiği Gecekondu 

Önleme Amaçlı Satışlardan bakiye kalan alacakların takibi ve kontrolünün sağlanması 

amacıyla çalışma yapılmalıdır. 

  

Öneri: 

İdarenin vadesine göre 120.03, 220.03 hesap alt detaylarında takip ettiği Gecekondu 

Önleme Amaçlı Satışlardan bakiye kalan alacakların takibi ve kontrolünün sağlanması 

amacıyla çalışma yapılması önerilir. 

 

BULGU 7.2.2: 125.01 kira alacakları 

İdare bilançosunun 125.01 Kiracılardan Kira Alacakları hesap detayında iştirak ettiği 

Şirketler ve bazı özel şirketlerden toplam 48.495 TL tutarında kira alacağının kayıtlı 

bulunduğu ve uzun zamandır hareket görmediği tespit edilmiştir. 

Öneri: 

İdare bilançosunda 125.01 Kiracılardan Kira Alacakları hesap detayında İştirak 

şirketlerden ve özel şirketlerden kayıtlı bulunan toplam 48.495 TL kira alacağının mahiyetinin 

araştırılarak tahsil edilmesi önerilir. 

BULGU 7.2.3: 121.04-Kurum ve Kuruluş Mensuplarına Satışlar Hesabı ile 

221.04-Kuruluş Mensupları İçin Üretilen Taşınmaz Satışları Hesabı alt detayında 

hareket görmeyen hesaplar 

İdarenin 2017 yılı bilançosunun aktifinde; 

  121.04-Kurum ve Kuruluş Mensuplarına Satışlar Hesabı alt detayında,  Polis 

Sandığından (Polsan) 2.300.188,8 TL, İpsala İşyeri satışından Türk Telekom AŞ’den 

318.343,5 TL, 

221.04-Kuruluş Mensupları İçin Üretilen Taşınmaz Satışları Hesabı alt detayında Polis 

Sandığından (Polsan) 1.177.495,2 TL, 

Alacak bakiyesi bulunmakta olup, söz konusu alacakların 2-3 yıldır hareket görmediği 

tespit edilmiştir. 

İdare bilançosunda 121.04-Kurum ve Kuruluş Mensuplarına Satışlar Hesabı ile 

221.04-Kuruluş Mensupları İçin Üretilen Taşınmaz Satışları Hesabı alt detayında alacak 
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olarak kayıtlı bulunan ve hareket görmeyen hesapların mahiyetinin araştırılarak tahsil 

edilmesi gerekmektedir.  

 

Öneri: 

İdare bilançosunda 121.04-Kurum ve Kuruluş Mensuplarına Satışlar Hesabı ile 

221.04-Kuruluş Mensupları İçin Üretilen Taşınmaz Satışları Hesabı alt detayında alacak 

olarak kayıtlı bulunan ve hareket görmeyen hesapların mahiyetinin araştırılarak tahsil 

edilmesi önerilir.  

 

BULGU 7.2.4: 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 TL,  

124.01  Türkkonut Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar hesabında 212.813 TL bakiye alacak 

bulunmaktadır.  

120.01 hesapta kayıtlı alacağın incelenmesinden 30.11.2006 tarihli Ek Protokol 

kapsamında alacakların yapılandırılması sonrası 5.522.124 TL alacağın yapılandırılarak 30 

eşit taksitte ödenmesinin karara bağlandığı, ancak 552.212 TL alacağın yaklaşık 7 yıldır tahsil 

edilemediği anlaşılmaktadır.  

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.  

Protokol hükümleri incelendiğinde, borcun ödenmeyen kısımları için cari yasal faiz 

nispeti üzerinden faiz hesaplanacağı ve TOKİ'de bulunan teminat mektubunun nakde 

çevrilerek tahsil edileceğinin yer aldığı görülmektedir.  

 

Öneri: 

İdare bilançosunda 120.01 Türkkonut Arsa Satışından Alacaklar hesabında kayıtlı 

bulunan 552.212 TL ile 124.01 Türkkonut Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar hesabında 

kayıtlı bulunan 552.212 TL alacağın ilgili protokoller hükümleri doğrultusunda tahsil edilmesi 

önerilir. 
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BULGU 7.2.5: Kredili taşınmaz satışları güncelleme farkları 

İdare gelir-gider tablosunun 608-Kredili taşınmaz satışları faiz geliri hesabında kayıtlı 

361.255.005 TL’nin; 349.734.397 TL’si kredili arsa satış ve tahsisleri faiz gelirine, 

11.520.608 TL’si kredili konut satışları faiz gelirine aittir. 

İdare, vadeli taşınmaz satışlarına ilişkin 6 aylık memur maaş artışları ile diğer artış 

oranlarına bağlı olarak cari dönem itibarıyla tahakkuk ettirilen güncelleme artışlarını bu 

hesaba alacak, ödeme süresine göre uzun ve kısa vadeli alacaklar grubunda bulunan hesaplara 

borç kaydetmektedir. Dönem sonunda hesabın bakiyesini, 690-Dönem net karı veya zararı 

hesabına yansıtarak tasfiye etmektedir. 

İdarenin 2017 yılsonu mali tablolarında kısa vadeli alacaklar ile uzun vadeli alacaklar 

hesaplarında takip ettiği konut ve işyeri satışından alacaklar tutarı yaklaşık 19,5 milyar TL'dir.  

İdarenin kredili taşınmaz satışları faiz geliri hesabında kredili konut satışları faiz geliri 

olarak kayda aldığı 11.520.608 TL, toplam alacak bakiyesi 19,5 milyar TL dikkate 

alındığında çok düşük kalmaktadır.  

Yapılan incelemede, İdare muhasebe kayıtlarında 2017 yılına ilişkin söz konusu artış 

tutarı 1.080.060.851 TL’nin 605-Olağan Taşınmaz Satış Gelirleri hesabına kaydının yapıldığı 

anlaşılmaktadır. İdare muhasebe hesap planında olağan taşınmaz satış gelirleri hesabı, 

İdarenin dönem içinde satışını gerçekleştirdiği konut, işyeri ve arsa satışlarının kaydedildiği 

hesaptır.  

İdarenin Gelir Tablosuna ilişkin dipnotlarında 608-Kredili Taşınmaz Satışları Faiz 

Gelirleri hesabının açıklamasında “Vadeli taşınmaz satışlarına ilişkin teslimi yapılan 

taşınmazlara ait 6 Aylık Memur Maaş Artışları ile diğer artış oranlarına bağlı dönem 

içerisinde doğan faiz gelirlerinden oluşmaktadır.” denilmek suretiyle, dönem artışlarının bu 

hesaba kaydedildiği açıklaması yapılmıştır.  

İdare mali tablolarının hesap planı doğrultusunda gösterilebilmesi açısından, vadeli 

taşınmaz satışlarından kalan alacak bakiyesine uygulanan artış oranları sonucu hesaplanan 

güncelleme farklarının, İdare hesap planı ve açıklamaları doğrultusunda, 608-Kredili 

Taşınmaz Satışları Faiz Gelirleri hesabında takibi gerekmektedir.    

Öneri: 

İdare mali tablolarının hesap planı doğrultusunda gösterilebilmesi açısından, vadeli 

taşınmaz satışlarından kalan alacak bakiyesine uygulanan artış oranları sonucu hesaplanan 
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güncelleme farklarının, İdare hesap planı ve açıklamaları doğrultusunda, 608-Kredili 

Taşınmaz Satışları Faiz Gelirleri hesabında takibi önerilir..    

 

BULGU 7.2.6: Kuzey Ankara Konutları Satış, Tanıtım, Pazarlama ile Açık 

Artırmaya Yönelik Hizmet Alımı 

İdare tarafından 7.9.2017 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kuzey Ankara 

Konutları Satış, Tanıtım, Pazarlama ile Açık Artırmaya Yönelik Hizmet Alım İhalesi 

sonucunda 5.080.000 TL bedel üzerinden 24 aylık süre için 6.10.2017 tarihinde Anket Ankara 

Kültür Turizm Etkinlikler Tem. Org. Hiz. Rest. ve İnşaat Ticaret AŞ ile sözleşme 

imzalanmıştır. 

Hizmet alımına ilişkin sözleşmenin iş tanımı başlıklı 5 inci maddesinde, “Sözleşme 

konusu iş; 4927 adet konutun etkin bir şekilde satılabilmesi için projenin yer aldığı bölgede 

satış ofisi kurarak reklam, tanıtım ve satış artırmaya yönelik çalışmalar yapılması, alıcılara her 

türlü bilginin verilmesi, her türlü sorun ile ilgili olarak İdare ile irtibat kurularak çözüm 

üretilmesi, sözleşme süresince yapılacak konut inşaatının başlangıcından bitimine, teslim 

sonrası hizmete kadar müşteri memnuniyeti doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, 

açık artırma düzenlenerek konut satışına aracılık edilmesi işlerinin yapılması” olarak 

belirtilmiştir.  

Sözleşmenin ödeme yeri ve şartları başlıklı 12 nci maddesinde sözleşme bedelinin 

%30’unun aylık olarak yükleniciye ödeneceği (Sözleşme bedelinin %30, 24 ay), %70 inin ise 

4927 konut adedinin sözleşme bedelinin %70’lik kısmına bölünmesi ile bulunacak birim 

fiyatın, aylık satılan konut sayısı ile çarpılarak hesaplanacak bedel üzerinden yükleniciye 

ödeneceği düzenlenmiştir. 

Sözleşmenin alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlular başlıklı 15 inci 

maddesinde, alt yüklenici firma olarak İdare iştiraki TOBAŞ-Toplu Konut Büyükşehir 

Belediyesi İnşaat Emlak Mimarlık Proje AŞ gösterilmiştir. 

 Alt yüklenicinin yapacağı iş kısımları olarak “Araç giydirilmesi, CRM program 

kullanılması ve Katalog bastırılması haricindeki Teknik Şartnamede belirtilen işlerin tamamı” 

olarak belirlenmiştir.  Sözleşme konusu işlerle ilgili olarak Özel İdari ve Teknik Şartnamede 

düzenlemeler yapılmıştır. 

Diğer taraftan TOKİ Başkanlığına ait Türkiye’nin muhtelif yerlerinde bulunan 

taşınmazların emlak şirketi aracılığıyla satış ve satış sonrası hizmetlerine ilişkin olarak 
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21.8.2017 tarihinde belli istekliler arasında kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler 

yapmak suretiyle pazarlık usulü ile ihale gerçekleştirilmiştir. İhalede kamu kaynağı 

kullanılmadığından 4734 sayılı Kanuna tabi bir ihale değildir. 

18.9.2017 tarihinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ ile İdare arasında söz 

konusu işe ait sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin konusu başlıklı 2 nci maddesinde “İdare 

tarafından inşa ettirilecek taşınmazların satış bedellerinin tespitine yönelik şerefiye 

çalışmasının yapılması, Satış şart ve koşulları İdare tarafından belirlenen İdare taşınmazlarının 

İdareden herhangi bir ücret talep etmeden alıcılara satışının/kiralanmasının firma aracılığıyla 

yapılması ile satış/kiralama sonrası hizmetlerin yerine getirilmesidir.” 

denilmek suretiyle İdare adına satışına aracılık edilen hizmetler için herhangi bir bedel 

ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Sözleşme eki Özel İdari ve Teknik Şartnamenin işin konusunu düzenleyen 1 inci 

maddesinde “ İdare tarafından inşa ettirilecek taşınmazların satış bedellerinin tespitine yönelik 

şerefiye çalışması ile Türkiye’nin muhtelif illerinde ve ilçelerinde İdare tarafından yaptırılmış 

veya yaptırılacak gayrimenkullerin satış/kiralama organizasyonları yapılacaktır.” denilmiş 

ayrıca Sözleşme konusu işleri düzenleyen 3 üncü maddesinde satış ve kiralamaya yönelik 

olarak satış ve kiralama öncesi, satış aşaması ve satış sonrası yapılacak işlere ilişkin ayrıntılı 

düzenlemeler yapılmıştır.  

Söz konusu sözleşmenin 7 nci maddesi gereğince İdare tarafından açık artırma ile 

satışı uygun görülen projelerde aracı firmanın alıcılardan %2 komisyon alacağı, İdareden 

herhangi bir ücret talep etmeyeceği ifadesi yer almaktadır. 

Aşağıda özet olarak her iki hizmet alımına ilişkin sözleşme ve şartnamelerde yer alan 

düzenlemelere yer verilmiş olup, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ ile yapılan hizmet 

sözleşmesinin konusunun Kuzey Ankara Konutları Satış, Tanıtım, Pazarlama ile Açık 

Artırmaya Yönelik Hizmet Alımı işini kapsadığı görülmektedir. 
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Emlak Yönetim Hizmetleri                      
Pazarlama Hizmeti   

AKNET (TOBAŞ) Kuzey Ankara 
konutları pazarlama hizmeti  

Sözleşme Madde 2- İdare tarafından inşaa 
ettirilecek taşınmazların satış bedellerinin tespitine 
yönelik şerefiye çalışmasının yapılması, satış şart 
ve koşulları İdare tarafından belirlenen İdare 
taşınmazlarının İdareden herhangi bir ücret talep 
etmeden alıcılara satışının/kiralanmasının, firma 
aracılığıyla yapılması ile satış/kiralama sonrası 
hizmetlerin yerine getirilmesi 

Sözleşme Madde 5.1. Sözleşme konusu iş, 
4.927 adet konutun etkin bir şekilde 
satılabilmesi için projenin yer aldığı bölgede 
satış ofisi kurarak reklam, tanıtım ve satış 
artırmaya yönelik çalışmalar yapılması, 
alıcılara her türlü bilginin verilmesi, her türlü 
sorun ile ilgili olarak İdare ile irtibat 
kurularak çözüm üretilmesi, sözleşme 
süresince yapılacak konut inşaatın 
başlagıcından bitimine, teslim sonrası 
hizmete kadar müşteri memnuniyeti 
doğrultusunda danışmanlık hizmeti 
verilmesi, açık artırma düzenlenerek konut 
satışına aracılık  edilmesi işlerinin yapılması 

Özel İdari ve Teknik Şartname 3.2.1.2 Satış 
sürecinde gerektiğinde şantiye alanında tanıtım 
ofisi açılarak satışa sunulan taşınmazlar için 
bilgilendirme/tanıtım yapılması 

Özel İdari ve Teknik Şartname 3.A1-
Kuzey Ankara Finansman Konutlarının 
bulunduğu yerde asgari 200 m2 T.C. 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Tanıtım ve 
Satış Ofisi olacaktır. Prefabrik satış ofisi 
haftanın 7 günü hizmet verecektir. 

Özel İdari Teknik Şartname 3.2.3.1 İdarenin 
talimatı doğrultusunda satış/kiralamaya sunulacak 
İdare taşınmazlarının belirlenmesine yönelik ön 
çalışmanın yapılarak idareye sunulması 3.2.3.2 
İdare tarafından satışına/kiralanmasına onay 
verilen ve satış/kiralama şartları belirlenen 
taşınmazlara ilişkin olarak, İdare talimatı 
doğrultusunda açık artırma hazırlıklarının 
başlatılması, açık artırma yapılacak merkezlerin 
belirlenmesi, satışa kiralamaya ilişkin olarak 
İdarenin uygun göreceği esaslarda ülke genelinde 
ve mahallinde yazılı ve görsel medyada reklam ve 
tanıtım hizmetlerinin yerine getirilmesi 

Özel İdari Teknik Şartname 3.B.1-İdarenin 
talimatı doğrultusunda satışa sunulacak İdare 
taşınmazlarının belirlenmesine yönelik ön 
çalışmanın yapılarak idareye sunulması 
3.B.2-İdare tarafından satışına onay verilen 
ve satış şartları belirlenen taşınmazlara 
ilişkin olarak , İdare talimatı doğrultusunda 
açık artırma hazırlıklarının başlatılması, 
satışa ilişkin olarak İdarenin uygun göreceği 
esaslarda ülke genelinde ve mahallinde yazılı 
ve görsel medyada reklam ve tanıtım 
hizmetlerinin yerine getirilmesi 

Özel İdari ve Teknik Şartname 3.2.3.7.1 
d)Fotoğraf çekimi -Seyyar kamera ile fotoğrafların 
çekilmesi albüm oluşturulması e)Video kamera 
çekimi-Kameralarla açık artırma 
organizasyonunun çekiminin yapılması ve kaset 
hazırlanması 

Özel İdari ve Teknik Şartname 3.B.4.1 
a)Seyyar kamera ile fotoğrafların çekilmesi 
b) Video kamera çekimi- Kameralarla açık 
artırma organizasyonunun çekiminin 
yapılması ve cd hazırlanması 

Özel İdari ve Teknik Şartname 3.2.3.7.2  
Konstrüksiyon Hizmetleri a) Sahne b) Konuşma 
kürsüsü c) Divan d) Bayrak e) Çiçeklendirme f) 
Basılı evrak g) Noter h) Kayıt masası ı) 
Profesyonel sunucu i)Çan j)Nakliye ve transfer 
k)Hostes l)Numaralı bayrak 

Özel İdari ve Teknik Şartname 3.B.4.2 a) 
Sahne b) Konuşma kürsüsü c) Divan d) 
Bayrak e) Basılı evrak f) Profesyonel sunucu 
g) Hostes h) Numaralı bayrak  ı)Ses sistemi 
i)Barkovizyon  j)İnternetten canlı yayın 
k)Noter 
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İdare ile Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ arasında gayrimenkullerin satışı 

konusunda imzalanmış ve yürürlükte olan bir sözleşme mevcut iken ve İdareden herhangi bir 

kaynak çıkışı gerektirmeden bu işlerin yapılma imkanı var iken, belli bir bölgedeki satışlar 

için  5.080.000 TL  sözleşme bedelli yeni bir hizmet ihalesi yapılıp hizmet satın alınması fazla 

ödemeye neden olacağından, söz konusu Kuzey Ankara konutlarının satış, tanıtım, pazarlama 

ile açık artırmaya yönelik hizmet alımı işinin feshedilerek, fazla ödemenin  ortadan 

kaldırılmasının gerektiği düşünülmektedir.  

 

Öneri: 

İdare pazarlama ve satış faaliyetleriyle ilgili olarak yapmış olduğu iki ayrı hizmet 

sözleşmesinin benzer hizmetleri kapsaması ve birbirine paralel düzenlemeler içermesi 

nedeniyle, herhangi bir kamu kaynağı kullanımı gerektirmeden satış hizmetlerinin yerine 

getirilebileceği sözleşme göz önüne alınarak, fazla ödemeye neden olmamak için  5.080.000 

TL  sözleşme bedelli  Kuzey Ankara Konutlarının Satış, Tanıtım, Pazarlama ile Açık 

Artırmaya Yönelik Hizmet Alımı  ihalesinin feshedilmesi  önerilir.  

 

BULGU 7.2.7: İstanbul Şile Ahmetli Köyü 2.Etap 101 adet konut inşaatı işinin 1 

ve 2 nolu mukayeseli hesaplarında yapılan hatalı uygulamalar 

İstanbul Şile Ahmetli Köyü 2.Etap 101 adet konut inşaatı işinin 25.07.2017 tarihinde 

onaylanan 1 nolu mukayeseli hesabında; 

Y.15.140/5B pozlu makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve genişlikte 

sert kaya kazılması imalatının 1.711,59 m3 olduğu, kazıdan çıkan sert kaya malzemesi ile 200 

dozlu taş duvar imalatı yapılması uygun olduğundan, kazıdan çıkan sert kaya malzemesine 

yapılacak olan analizde sadece işçilik ödenerek mukayeseli hesabın yapılması gerekirken, 

kazıdan çıkan sert kaya malzemesinin tamamının duvar yapımında kullanılmayıp nakledildiği, 

bunun yanında taş duvar yapılması için dışardan nakliyesi de ödenerek getirilen malzeme ile 

taş duvar imalatı yapıldığı,  

Bunun yanında taş duvar imalatının içine duvar arkasına biriken suların tahliyesi için 

100 mm çaplı pvc boru malzemesi ve düz işçilik kullanılarak yapılacak analizde barbakan 

imalatı ödenmesi gerekirken, içinde pissu borusunun geçeceği delik yerinin açılması, boru 

birleşim yerlerine lastik contaların takılarak montajının yapılması imalatı olan 204.403 pozlu 

Ø100-130 mm çapında sert pvc plastik pissu borusundan imalatın hatalı olarak 
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hesaplanmıştır. 25.07.2017 tarihli 1 nolu mukayeseli hesapta hatalı hesaplanan imalatlar 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

S.N Poz No İmalatın adı Miktar Birim 
2015 Yılı 
tenzilatlı 
fiyatı TL 

Tutar TL 

1 Y.17.031/A 
Ocaktaş çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu 
çimento harçlı kargir inşaat yapılması 

1,124.55 m3 96.21 108,192.96 

2 YFA.N.3 Duvar taşı nakli 1,124.55 m3 20.56 23,120.75 

3 Y.15.140/4B 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 
her derinlik ve genişlikte yumuşak kaya 
kazılması  

427.90 m3 6.39 2,734.28 

4 YFA.N.1 Yumuşak kaya nakli 427.90 m3 13.67 5,849.39 

5 Y.15.140/5B 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 
her derinlik ve genişlikte sert kaya 
kazılması  

1,711.59 m3 15.27 26,135.98 

6 YFA.N.4 Sert kaya nakli 1,711.59 m3 14.82 25,365.76 

7 204.403 
Ø100-130 cm PVC boru ile barbakan 
yapılması 

271.80 mt 7.36 2,000.45 

          Toplam 193,399.57 

 

Sözleşmelerin 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 tarihte alınan bir rapor bulunmadığından 

dolayı,  

Kazıdan çıkan sert kaya malzemesinin 1.711,59 m3, 200 dozlu taş duvar imalatı 

miktarının 1.124,55 m3 olduğundan dolayı, YFA.17.031/A pozlu imalata idare malı sert kaya 

malzemesi olarak analiz yapılması ile kazıdan çıkan bütün malzeme ile 200 dozlu taş duvar 

yapılması, artan sert kaya malzemesi miktar olan 1.711,59-886,76= 824,83 m3 sert kaya 

malzemesinin nakliyesinin ödenmesi gerekmektedir. 

Taş duvar arkasındaki suların tahliyesi için 24.061 pozlu Ø100 mm çapında pvc boru 
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imalatına, içinde sadece boru malzemesi ve usta yardımcısı rayiçlerini kullanarak yapılacak 

olan analizde barbakan birim fiyatının belirlenmesi gerekmektedir.  

25.07.2017 tarihli 1 nolu mukayeseli hesabında doğru hesaplaması yapılan imalatlar 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

S.N Poz no İmalatın adı Miktar Birim 
2015 Yılı 
tenzilatlı 
fiyat  TL 

Tutar TL 

1 YFA.17.031/A 
Hafiyattan çıkan idare malı taşın çaplanarak 
200 dozlu çimento harrçlı kargir inşaat 
yapılması 

886,76 m3 79,54 70.532,89 

2 Y.17.031/A 
Ocaktan çaplanarak 200 dozlu çimento 
harrçlı kargir inşaat yapılması 

237,79 m3 96,21 22.877,78 

  YFA.N.3 Duvar taşı nakli 237,79 m3 20,56 4.888,96 

3 Y.15.140/4B 
Makine ile patlayıcısız her derinlik ve 
genişlikte yumuşak kaya kazılması  

427,90 m3 6,39 2.734,28 

4 YFA.N.1 Yumuşak kaya nakli 427,90 m3 13,67 5.849,39 

5 Y.15.140/5B 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her 
derinlik ve genişlikte sert kaya kazılması  

1.711,59 m3 15,27 26.135,98 

6 YFA.N.4 Sert kaya nakli 824,83 m3 14,82 12.223,98 

7 YFA.24.061 Ø100 cm PVC boru ile barbakan yapılması 271,80 m3 6,07 1.649,83 

          Toplam 146.893,09 

 

25.07.2017 tarihli 1 nolu mukayeseli hesabında fazla hesaplanan tutar 193.399,57-

146.893,09=46.506,48 TL’dir. 

01.12.2017 tarihinde onaylanan 2 nolu mukayeseli hesabında; 

Y.15.140/4B pozlu makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve genişlikte 

yumuşak kaya kazılması imalatının 1.199,73 m3 olduğu, Y.15.140/5B pozlu makine ile 

patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve genişlikte sert kaya kazılması imalatının 

4.798,94 m3 olduğu,  toplam kaya kazı miktarının 1.199,73+4.798,94= 5.998,67 m3 olduğu,  

Y.17.031/A pozlu ocaktan çıkan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harcı ile kargir 

taş duvar imalatı miktarı 3.112,90 m3 olduğu, Y.15.140/04 pozlu duvar arkası geçirimli dolgu 

miktarının 2.037,99 m3 olduğu dikkate alındığında,  

Kazıdan çıkan idare malı 5.998,67 m3 yumuşak ve sert kaya malzemesi olduğu, 

toplam 3.112,90 m3 taş duvar malzemesinin YFA.17.031/A pozundan kazıdan çıkan 

malzemeyle taş duvar imalatı miktarı 2.454,67 m3 olduğu, geri klan 3.112,90-2454,67 = 

658,23 m3 malzeme ile Y.17.031/A pozu ile dışarıdan getirilen taş ile duvarın ön yüzünde 
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imalat yapıldığı, duvar arkası geçirimli dolgu imalatı için yapılacak olan Y.15.140/04 

pozundan 471,59 m3 dışarıdan getirilen malzemeyle yapıldığı,  

Kazıdan çıkan yumuşak kaya malzemesinin tamamının kullanılmadığından 

nakledilmesi, sert kaya kazı malzemesi 4.798,94 m3 malzemeye, bu malzemelerden 2.454,67 

m3 malzeme kazıdan çıkan malzeme ile duvar yapıldığında geri kalan sert kaya malzemesi 

4.798,94-2.454,67=2.344,27 m3 olduğu, duvar arkası dolgu malzemesi miktarı 2.037,99 m3 

olduğu bu miktardan dışarıdan getirilen geçirimli dolgu miktarı 471,59 m3 düşüldüğünde 

2.037,99-471,59=1.566,40 m3 malzemenin kazıdan çıkan malzeme ile dolgu yapıldığından 

dolayı, kazıdan geri kalan  malzemeden  duvar arkası dolgu miktarı çıkarıldığında 2.344,27-

1.566,40=777,87 m3 ser kaya malzemesi nakledilmesi gerekirken, 

Kazıdan çıkan 5.998,67 m3 bütün kaya malzemesinin tamamının duvar yapımında 

kullanılmayıp nakledildiği, Y.17.031/A pozlu ocaktan çıkan çaplanmış moloz taşı ile 200 

dozlu çimento harcı ile kargir taş duvar imalatı 3.112,90 m3 dışarıdan nakliyesi de ödenerek 

getirilen malzeme ile taş duvar imalatı yapıldığı, Y.15.140/04 pozlu taş duvar imalatı arkasına 

geçirimli dolgu malzemesi 2.037,99 m3 dışarıdan nakliyesi de ödenen malzeme ile duvar 

arkası dolgu yapıldığı, 

Bunun yanında taş duvar imalatının içine duvar arkasına biriken suların tahliyesi için 

100 mm pvc boru malzemesi ve düz işçilik kullanılarak yapılacak analizde barbakan imalatı 

ödenmesi gerekirken, içinde pissu borusunun geçeceği delik yerinin açılması, boru birleşim 

yerlerine lastik contaların takılarak montajının yapılması imalatı olan 204.403 pozlu Ø100-

130 mm çapında sert pvc plastik pissu borusundan imalatın hatalı olarak ödemesi 

hesaplanmıştır. 

 01.12.2017 tarihli 2 nolu mukayeseli hesabında hatalı olarak hesaplaması yapılan 
imalatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

1 Poz No İmalatın adı Miktar Birim 
2015 Yılı 
tenzilatlı 
fiyatı TL 

Tutar TL 

2 Y.17.031/A 
Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu 
çimento harçlı kargir inşaat yapılması 

3,112.90 m3 96.21 299,492.11 

3 YFA.N.3 Duvar taşı nakli 3,112.90 m3 20.56 64,001.22 

4 Y.15.140/4B 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her 
derinlik ve genişlikte yumuşak kaya kazılması  

1,199.73 m3 6.39 7,666.27 

5 YFA.N.1 Yumuşak kaya nakli 1,199.73 m3 13.67 16,400.31 

6 Y.15.140/5B 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her 
derinlik ve genişlikte sert kaya kazılması  

4,798.94 m3 15.27 73,279.81 

7 YFA.N.2 Sert kaya nakli 4,798.94 m3 14.82 71,120.29 
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8 204.403 Ø100 cm PVC boru ile barbakan yapılması 1,299.23 mt 7.36 9,562.33 

9 Y.15.140/04 Geçirimli dolgu yapılması 2,037.99 m3 11.22 22,866.25 

10 YFA.N.04 Geçirimli dolgu nakli 2,037.99 m3 7.9 16,100.12 

          Toplam 580,488.72 

Kazıdan çıkan yumuşak kaya ve sert kaya malzemesi ile 200 dozlu taş duvar imalatı 

yapılması uygun olduğundan, kazıdan çıkan sert kaya malzemesine yapılacak olan analizde 

sadece işçilik ödenerek mukayeseli hesabın yapılması gerekirken, kazıdan çıkan bütün kaya 

malzemesinin tamamının duvar yapımında kullanılmayıp nakledildiği, Y.17.031/A pozlu 

ocaktan çıkan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu  çimento harcı ile kargir taş duvar imalatı 

3.112,90 m3 dışarıdan nakliyesi de ödenerek getirilen malzeme ile taş duvar imalatı yapıldığı, 

Y.15.140/04 pozlu taş duvar imalatı arkasına geçirimli dolgu malzemesi 2.037,99 m3 

dışarıdan nakliyesi de ödenen malzeme ile duvar arkası dolgu yapıldığı tespit edilmiştir. 

Taş duvar arkasındaki suların tahliyesi için 24.061 pozlu 100 mm çapında pvc boru 

imalatına, içinde sadece boru malzemesi ve usta yardımcısı rayiçlerini kullanarak yapılacak 

olan analizde barbakan birim fiyatının belirlenmesi gerekmektedir. 

01.12.2017 tarihli 2 nolu mukayeseli hesabında doğru hesaplaması yapılan imalatlar 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

1 Poz No İmalatın adı Miktar Birim 
2015 Yılı 
tenzilatlı 

fiyatı 
Tutar TL 

2 YFA.17.031/A 
Kazıdan çıkan idare malı taşın çaplanarak 
200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat 
yapılması 

2.454,67 m3 79,54 195.244,45 

3 Y.17.031/A 
Ocaktan çaplanarak 200 dozlu çimento 
harçlı kargir inşaat yapılması 

658,23 m3 96,21 63.328,31 

4 YFA.N.3 Duvar taşı nakli 658,23 m3 20,56 13.533,21 

5 Y.15.140/4B 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 
her derinlik ve genişlikte yumuşak kaya 
kazılması  

1.199,73 m3 6,39 7.666,27 

6 YFA.N.1 Yumuşak kaya nakli 1.199,73 m3 13,67 16.400,31 

7 Y.15.140/5B 
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 
her derinlik ve genişlikte sert kaya 
kazılması  

4.798,94 m3 15,27 73.279,81 

8 YFA.N.2 Sert kaya nakli 777,87 m3 14,82 11.528,03 

9 YFA.24.061 Ø100 cm PVC boru ile barbakan yapılması 1.299,23 m3 6,07 7.886,33 

10 Y.15.140/04 Geçirimli dolgu yapılması 471,59 m3 11,22 5.291,24 

11 YFA.N.04 Geçirimli dolgu nakli 471,59 m3 7,9 3.725,56 

        Toplam  397.883,53 
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01.12.2017 tarihli 2 nolu mukayeseli hesabında hatalı hesaplamalar sonucunda 

kesilmesi gereken tutar 580.488,72-397.883,53 =182.605,19 TL’dir. 

İstanbul Şile Ahmetli Köyü 2.Etap 101 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre 

düzenlemesi işinde, 05.07.2017 tarihli 1 nolu ve 01.12.2017 tarihli 2 nolu mukayeseli 

hesaplarda yapılan hatalı hesaplamalar sonucunda 46.506,48+182.605,19= 229.111,67 TL 

fazla hesaplandığı tespit edilmiştir. 

Öneri: 

İstanbul Şile Ahmetli Köyü 2.Etap 101 adet konut inşaatı işinin, 05.07.2017 tarihli 1 

nolu ve 01.12.2017 tarihli 2 nolu mukayeseli hesapta eksik hesaplandığı tespit edilen 

46.506,48+182.605,19= 229.111,67 TL'nin işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

BULGU 7.2.8: Diyarbakır 33.000 seyirci kapasiteli stadyum inşaatı işinde analiz 

fiyatın hatalı yapılması 

Diyarbakır 33.000 seyirci kapasiteli stadyum inşaatı işinin 03.10.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında; 

Artan imalatlar grubunda, Y.25.002/3A pozlu kumlama yapılmış demir yüzeylere iki 

kat solvent bazlı epoksi boya yapılması analizinde yapılmayan zımpara kağıdı düşülmüş iken 

zımpara kağıdı işçilik miktarının düşülmediği, 2014 sözleşme yılı rayiçlerine göre hatalı 

olarak hesaplanan analiz fiyatı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Rayiç no Malzemenin adı Birim Miktar 2014 B.F. Tutar 

O4.555714 Solvet bazlı epeosi astar kg 0,23 8,50 1,96 

O4.551/08 Solvet bazlı epeosi boya kg 0,22 9,50 2,09 

O1.023 Boyacı ustası saat 0,80 7,10 5,68 

O1.501 Düz işçi saat 0,40 5,15 2,06 

        Toplam 11,79 

%25 müt karlı fiyat 11,79x1,25   14,74 

%10,01 tanzilatlı fiyat 14,74-14,74x10,01/100 1,48 

Toplam (TL/m2) 13,26 
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Y.25.002/3A pozlu kumlama yapılmış demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi 
boya yapılması analizinde yapılmayan zımpara kağıdı ve zımpara kağıdı işçilik miktarının 
düşülmüş olan 2014 sözleşme yılı rayiçlerine göre doğru olarak hesaplanan analiz fiyatı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Rayiç no Malzemenin adı Birim Miktar 2014 B.F. Tutar  

O4.555714 Solvet bazlı epeosi astar kg 0,23 8,50 1,96 

O4.551/08 Solvet bazlı epeosi boya kg 0,22 9,50 2,09 

o1.023 Boyacı ustası saat 0,88 7,10 6,25 

O1.501 Düz işçi saat 0,14 5,15 0,72 

        Toplam 11,02 

%25 müt karlı fiyat fiyat 11,02x1,25 13,78 

%10,01 tanzilatlı fiyat 13,78-13,78x10,01/100 1,38 

Toplam (TL/m2) 12,40 

Diyarbakır 33.000 seyirci kapasiteli stadyum inşaatı işinin 03.10.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında; 

Y.25.002/3A pozlu kumlama yapılmış demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi 

boya yapılması analizinde yapılmayan zımpara kağıdı ve zımpara kağıdı işçilik miktarının 

hatalı alınması sonucu toplam 68.302,50 m2 kumlama yapılmış demir yüzeylere iki kat 

solvent bazlı epoksi boya yapılması imalatının mukayeseli hesabında 68.302,50x(13,26-

12,40)=58.740,15 TL tutarın fazla hesaplandığı tespit edilmiştir.  

Öneri: 

Diyarbakır 33.000 seyirci kapasiteli stadyum inşaatı işinin 03.10.2017 tarihli 

mukayeseli hesabında; 

Y.25.002/3A pozlu kumlama yapılmış demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi 

boya yapılması analizinde yapılmayan zımpara kağıdı ve zımpara kağıdı işçilik miktarının 

hatalı alınması sonucu toplam 68.302,50 m2 kumlama yapılmış demir yüzeylere iki kat 

solvent bazlı epoksi boya yapılması imalatının mukayeseli hesabında hatalı hesaplanan 

68.302,50x(13,26-12,40)=58.740,15 TL tutar fazla  hesap edilen bedelin işin kesin hesabından 

kesilmesi önerilir. 
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BULGU 7.2.9: Mardin Merkez Nur Mahallesi 1423 adet konut, ticaret merkezi, 

Siirt Merkez Doğan mahallesi 300 kişilik cami inşaatları işinin, 03.07.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında, azalan imalatlar grubunda dolgu fazlası malzemenin 

nakliyesinin hesaplanmaması, 

Mardin Merkez Nur Mahallesi 1423 adet konut, ticaret merkezi ve cami, Siirt Merkez 

Doğan mahallesi 300 kişilik cami inşaatları işinin 03.07.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli 

hesabında, 

Azalan imalatlar gurubunda; 

Kazı miktarının 58.505,858 m3 olduğu, dolgu miktarının 49.278,224 m3 olduğu, dolgu 

fazlası 58.505,858-49.278,224=9.227,634 m3 malzemenin döküm sahasına nakledilmesi 

gerekirken nakliye hesabının yapılmadığı, 

Kazı klas tutanağına göre kazı yoğunlukları %20 yumuşak ve sert toprak, %25 

yumuşak ve sert küskü, %25 yumuşak kaya, %30 sert kaya olduğu, ortalama kazı 

yoğunluğunun 2,25 ton/m3 çıktığı, kazı malzemesinin nakliye mesafesinin 4.840 metre 

olduğu, 2013 yılı 02.017 rayiçli kamyon katsayısı 183 TL olduğu,  

Kazı formüllerine göre yapılan hesaplamada, 

 F=0,00017x√4840x183x2,25=4,87 TL/m3, 25 metrelik mesafenin düşülmesinin fiyatı 

F=0,00017x√25x183x2,25=0,35 TL/m3 olduğu, nakliye fiyatının 4,87-0,35=4,52 TL/m3 fiyata 

%25 müteahhit karı ilave edilip, %5,89 ihale indirimi uygulandığında nakliye fiyatı 5,32 

TL/m3 olarak hesaplanmaktadır. 

Azalan imalatlarda kesilmesi gereken dolgu fazlası kazı malzemesinin tutarı 

9.227,634m3x5,32TL/m3=49.091,01 TL tutarın işin kesin hesabından kesilmesi 

gerekmektedir. 

 

Öneri: 

Mardin Merkez Nur Mahallesi 1423 adet konut, ticaret merkezi ve cami, Siirt Merkez 

Doğan mahallesi 300 kişilik cami inşaatları işinin 03.07.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli 

hesabında, azalan imalatlar gurubunda dolgu fazlası malzemenin nakliyesinin hesaplanmayan 

9.227,634m3x5,32TL/m3 =49.091,01 TL tutarın işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 
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BULGU 7.2.10: Şanlıurfa Viranşehir İlçesi Eyyüpnebi 86 adet konut, cami inşaatı 

işinin, 20.09.2017 tarih onaylanan mukayeseli hesabında azalan imalatlarda alınmayan 

imalatların tutarı 

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. 

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 
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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 30.481,85TL tutarında mukayeseli hesapta eksik hesaplandığı tespit 
edilmiştir. 

 

Öneri: 

Şanlıurfa Viranşehir İlçesi Eyyüpnebi 86 adet konut, cami inşaatı işinin, 20.09.2017 

tarih onaylanan mukayeseli hesabında azalan imalatlar grubunda eksik hesaplanan toplam 

30.481,85 TL tutarın işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.2.11: Kuzey Ankara kent girişi 2.bölge 1.etap 563 adet konut, inşaatı 

işinde toprak dolgu ve kaya nakli miktarlarının hatalı alınması, 

Kuzey Ankara kent girişi 2.bölge 1.etap 563 adet konut inşaatı işinin 09.10.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

Azalan imalatlar grubunda, Y.15.001/1A pozlu makine ile yumuşak ve sert toprak 

kazılması miktarı 661,239 m3, Y.15.010/2A pozlu makine ile patlayıcı madde kullanılmadan 

her derinlikte yumuşak kaya kazılması miktarı 4.061,90 m3 olduğu, bu malzemelerin miktarı 

kadar nakliyelerinin hesaplanması gerekirken aşağıdaki tabloda görüleceği üzere miktarların 

hatalı alındığı, 
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Poz no İmalatın adı Hatalı alınan miktar m3 
2015 Yılı Analiz 

fiyatı  TL/m3 
Tutar TL 

YFA.N.01 Hafriyat kaya nakli 456,770 6,58 3.005,55 

YFA.N.02 Hafriyat toprak dolgu nakli 2.805,809 4,19 11.756,68 

 Toplam 14.762,23 

Poz no İmalatın adı 
Alınması gereken doğru miktar 

m3 
2015 Yılı Analiz 

fiyatı  TL/m3 
Tutar TL 

YFA.N.01 Hafriyat kaya nakli (2.131,427+1.930,470)=4.061,900 6,58 26.727,30 

YFA.N.02 Hafriyat toprak dolgu nakli (346,976+314,263)=661,239 4,19 2.770,60 

      Toplam 29.497,90 

  Kesilmesi gereken tutar ( 29.497,90-14.762,23) 14.735,67 

 

Tespit edilmiştir. 

Kuzey Ankara kent girişi 2.bölge 1.etap 563 adet konut inşaatı işinin 09.10.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında azalan imalatlar grubunda hatalı hesaplanan kaya 

dolgu ve hafriyat toprak dolgu nakliyelerinden dolayı 14.735,67 TL tutarın kesin hesabından 

kesilmesi gerekmektedir. 

 

Öneri: 

Kuzey Ankara kent girişi 2.bölge 1.etap 563 adet konut inşaatı işinin 09.10.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında azalan imalatlar grubunda hatalı hesaplanan kaya 

dolgu ve hafriyat toprak dolgu nakliyelerinden dolayı 14.735,67 TL tutarın kesin hesabından 

kesilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.2.12: Yozgat İli Sorgun İlçesi 250 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İle 

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işinin, 20.02.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli 

hesapta, azalan imalatlar grubunda birim fiyatın hatalı alınması 

Yozgat Sorgun 250 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı işinin 20.02.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında; 

Azalan imalatlar grubunda, 701.201 pozlu önden kapaklı saç pano imalatının indirimli 

birim fiyatı 616,28 TL/Adet olarak belirlenmiş iken, yapılan hesaplamada bu imalatın birim 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toki 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 97
 

fiyatı 76,48 TL/Adet olarak hatalı alınmıştır. Azalan imalat miktarı 23 adet olduğundan, 

23x(616,28-76,48)=12.415,4 TL eksik hesaplandığı tespit edilmiş olup işin kesin hesabında 

bu bedelin kesilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Yozgat Sorgun 250 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı işinin 20.02.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabının azalan imalatlar grubunda; 

701.201 pozlu önden kapaklı saç pano imalatının indirimli birim fiyatı 616,28 

TL/Adet olarak belirlenmiş iken, yapılan hesaplamada bu imalatın birim fiyatı 76,48 TL/Adet 

olarak hatalı alındığı ve 23x(616,28-76,48)=12.415,4 TL eksik kesildiği tespit edilmiş olup 

işin kesin hesabında bu bedelin kesilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.2.13: Sivas Şarkışla 253 adet konut, ticaret merkezi inşaatı 

işinin,11.10.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında analizlerin hatalı yapılması, 

nakliyelerin hesaplanmaması, 

Sivas Şarkışla 253 adet konut, ticaret merkezi inşaatı işinin 11.10.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında;  

Artan imalatlar gruplarında; 

YFALT-02 pozlu kum-çakıl nakliyesi analizinde nakliye formülüne göre yapılan 

analiz fiyata 1,25 katsayısı ile çarpıldıktan sonra bulunan 2,86 TL/m3 fiyata %8 indirim 

uygulandıktan sonra 2,63 TL/m3 olarak belirlenmesi gerekirken, bulunan 2,86 fiyata mükerrer 

olarak %25 müteahhit karı ilave edilmesi ve %8 indirim uygulanarak 3,29 TL/m3 olarak hatalı 

hesaplama yapıldığı, 

YFALT.N-03 pozlu çimento nakli yapılması analizinde, fabrikadan alınan 

malzemeden yükleme bedeli düşülmesinde Y.09.001/1A pozunun tarifindeki notlar 

bölümünde “NOT:2) Fabrikadaki yükleme karşılığı olarak birim fiyat bedelinin yarısı 

düşülür.” Bilgi notu olduğundan analizdeki birim miktarın 0,50 olarak alınması gerekirken 

birim miktarın 0,67 olarak hatalı alındığı,  

YFALT.N-04 pozlu demir nakli yapılması analizinde, Y.09.001/1A pozunun 2015 yılı 

birim fiyatı 7,49 TL/ton alınması gerekirken 7,19 TL/ton olarak hatalı alındığı, 
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YFA.İ-02 pozlu metal kiremit çatı örtüsü imalatının analizinde yardımcı analiz olarak 

aşağıda tablo halinde verilen 18.242/01 pozlu 0.70 mm kalınlığında üzeri emaye kaplı sac 

levhalar (kiremit) ile çatı örtüsü yapılması imalatının birim miktarları malzeme ve işçilik 

rayiçlerinden yararlanıldığı,  

Malzeme: Malzeme adı Birim 
Birim 
miktar 

Yardımcı analiz 
birim miktarı 

04.299/1 Emaye çatı örtüsü (kiremit, her renkte)  m2
 1,05 1,05 

04.299/1 Emaye çatı örtüsü (kiremit, her renkte) m2 0,21 0,21 

O4.152 Çam kerestesi 2.sınıf m3
 0,001   

04.608/2 Su buharına geçişine açık su yalıtım örtüsü  m2
 1,1   

04.172/2C 11 mm kalınlığında yönlendirilmiş lifli levhalar  m2
 1,05   

04.714/P2O Her ebatta 1 kutu (1000adet) borazan vida kutu  0,013 0,013 

  Toplam   3,424 1,273 

  İşçilik:       

O1.016 Kiremit tipi çatı kaplamacısı  saat 0,5 0,5 

O1.010 Yalıtımcı ustası  saat 0,15   

O1.009 Marangoz ustası  saat 0,75   

O1.501 Düz işçi (inşaat işçisi) saat 1,5 0,55768 

 

Yardımcı analizde 3,424 birim malzeme miktarına 01.501 rayiçli 1,5 saat düz işçilik 

miktarı karşılık geldiği, çıkarılan 04.152 rayiçli 2.sınıf çam kereste, 04.608/2 rayiçli su 

yalıtımı örtüsü, 04.172/2C rayiçli 11 mm kalınlığındaki lifli levhalar sonucunda malzeme 

biriminin 1,273 birime düşmesi ile düz işçilik birim saat miktarının 1,273x1,5/3,424=0,55768 

olarak alınması gerekirken düz işçilik miktarı malzeme düşmemiş hali ile 1,5 saat olarak 

hatalı alındığı, sonuç olarak %25 mütahhit karı ve %8 indirimli olarak 57,76 TL/m2 olarak 

belirlenmesi gereken analiz fiyatı 68,54 TL/m2 olarak hatalı belirlendiği, 

Y.F.A.İ-06 pozlu 5 mm kalınlığında yüzeyi düzgün XPS-300 kpa basınç dayanımlı 

levhalarla yatayda döşemede ve teras çatılarda ısı yalıtımı yapılması imalatının analizinde 

yardımcı analiz olarak Y.19.057/003 pozlu ısı yalıtımı imalatının birim miktarları malzeme ve 

işçilik rayiçlerinden yararlanıldığı, yapılan analizde  04.612/4C2B2 rayiçli yüzeyi düzgün 300 

kpa basınç dayanımlı XPS köpük malzemesinin 2015 yılı rayiç fiyatı 200 TL/m3 iken analizde 
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295 TL/m3 olarak hatalı alındığı, sonuç olarak %25 müteahhit karı ve %8 indirim oranı olarak 

15,17 TL/m2 olarak belirlenmesi gereken fiyat 20,91 TL/m2 olarak hatalı belirlendiği, 

Y.F.A.İ-13 pozlu kar tutucu imalatının analizde 01.503 rayiçli çırak işçiliğinin 2015 

yılı rayiç fiyatı 5,75 TL/saat iken analizde 7,9 TL/saat olarak hatalı alındığı, sonuç olarak %25 

müteahhit karı ve %8 indirim oranı olarak 16,66 TL/Adet olarak belirlenmesi gereken fiyat 

17,54 TL/Adet olarak hatalı belirlendiği, 

Azalan inşaat imalatları listesinde, 

 Y.23.220 pozlu demir borudan korkuluk yapılması miktarı 7.309,07 kg, 

Y.18.201/A02 pozlu kiremit çatı örtüsü 6.635,81m2, Y.18.201/A11 pozlu çatıda mahya 

kiremiti 1.857,28 metre, Y.18.001/C11 19x19x8,5 yatay delikli tuğla 31,80 m2, Y.18.001/C14 

pozlu 19x19x13,5 yatay delikli tuğla 94,50 m2 imalatların nakliyelerinin hesaplanmadığı, 

Faturalı imalatlar olan, Y.F.A.İ-01 pozlu yangına dayanıklı saç tesisat şaftı kapağı, 

Y.F.A.İ-03 pozlu 2 mm kalınlığında Ø50-40-16 mm alüminyum borudan korkuluk yapılması, 

Y.F.A.İ-04 pozlu MDF’den 40x140 pervazlı tesisat şaftı kapağı ve kasası yapılması, Y.F.A.İ-

10 pozlu MDF’den 40x40 pervazlı tesisat şaftı kapağı ve kasası yapılması, Y.F.A.İ-11 pozlu 2 

mm kalınlığında Ø50-40-16 mm alüminyum borudan bina giriş korkuluğu yapılması,Y.F.A.İ-

12 pozlu 2 mm kalınlığında Ø50 mm alüminyum borudan tutamak yapılması imalatlarında 

fatura fiyatlarına %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra %8 indirim uygulanmış fiyatlar 

üzerinden yüklenici ile mutabakat metni ile birim fiyatların belirlendiği tespit edilmiştir. 

Yapılan hesaplamalar sonucunda artan ve azalan inşaat, mekanik, altyapı ve çevre 

düzenleme imalatlarının yapılan mukayeseli hesabının icmalinde doğru hesaplama ile hatalı 

hesaplama icmal tablosu aşağıda yer almıştır. 

İmalat grupları 

Doğru hesaplanan mukayeseli 
hesap icmali 

Hatalı hesaplanan mukayeseli 
hesap icmali 

Artan imalat 
tutarı TL 

Azalan imalat 
tutarı TL 

Artan imalat 
tutarı TL 

Azalan imalat 
tutarı TL 

1-İnşaat imalatları 765.416,36 240.786,37 786.525,40 226.943,41 

2-Mekanik tesisat imalatları 99.461,12 56.053,76 99.461,10 56.053,26 

3-Altyapı ve çevre düzenlemesi 73.276,41 168.912,58 73.276,41 163.254,89 

Toplam 938.153,89 465.752,71 959.262,91 446.251,56 

  Fark tutar 472.401,18 Fark tutar 513.011,35 
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Sivas Şarkışla 253 adet konut, ticaret merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi 

işinde yapılan tespitler sonucunda azalan ve artan imalatlardan dolayı mukayeseli hesapta 

513.011,35-472.401,18=40.610,17 TL tutarın işin kesin hakedişinden kesilmesi 

gerekmektedir. 

 

Öneri: 

Sivas Şarkışla 253 adet konut, ticaret merkezi inşaatı işinin, 11.10.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında; azalan ve artan imalatlardan dolayı mukayeseli hesapta 

513.011,35-472.401,18=40.610,17 TL olarak fazla hesaplanan tutarın işin kesin hakedişinden 

kesilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.2.14: Adana İli, Çukurova ilçesi 200 yataklı Devlet hastanesi inşaatı 

işinde birim fiyatların hatalı belirlenmesi 

Adana İli, Çukurova ilçesi 200 yataklı Devlet hastanesi inşaatı işinin 03.01.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

İÖF.02 pozlu YK2-160/220 özel panik barlı yangın kapısı yapılması imalatında, 

idarenin 2013 yılı içinde Tekirdağ İli, Malkara ilçesi 70 yataklı devlet hastanesi işindeki 

faturalı fiyatın onaylandığı tarih ile Adana 200 yataklı hastane işinin sözleşme tarihine aylık 

artış Pn katsayısı ile dönüşümü yapılarak sözleşmesinin yapıldığı ocak 2014 ayı fiyatı 

belirlenmesi gerekirken,  Tekirdağ İli, Malkara ilçesi 70 yataklı devlet hastanesi işinde aynı 

boyutta olmayan YK02-180/220 ebadındaki kapıya ait onaylı analiz fiyatına 2013-2014 yılları 

arasındaki karne katsayısı artış oranı 1,093 uygulanarak 2014 yılı sözleşme fiyatının hatalı 

belirlendiği,  

YFA.03 pozlu 4+4 mm çift kat temperli cam yapılması imalatının analizinde, 

04.646/06B rayiçli 8 mm kalınlığında temperli camın birim miktarı 1,05 m2 alınması 

gerekirken 1,90 olarak hatalı alındığı, ayrıca imalatta cam macunu olmadığından 04.687 

rayiçli cam macunu miktarının 0,0 alınmaması gerekirken 0,30 kg olarak hatalı alındığı, 

YFA.06 (Y.21.001/03) pozlu film kapsız plywood malzeme ile düz yüzeyli çıplak 

betonarme kalıp yapılması imalatının analizinde, 04.270 rayiçli çivi imalatının 2014 yılı kg 

rayiç fiyatı 1,95 TL alınması gerekirken 3,35 TL, 04.272 rayiçli çatal çivi imalatının 2014 yılı 

kg rayiç fiyatı 3,35 TL alınması gerekirken 1,95 TL olarak hatalı alındığı, 
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YFA.07(28.097) pozlu madeni konstrüksiyona 4+4 mm kalınlıkta profil veya madeni 

çıta ile çift camlı pencere ünitesi yapılması imalatının analizinde, 04.645/02b rayiçli 4+4 mm 

camlı 12 mm ara boşluklu çıtalı yalıtım camları 2014 yılı m2 fiyatı 28,25 TL alınması 

gerekirken, 28.097 pozlu imalatın analizinin içinde olmayan 04.691/B2 rayiçli 4+4 mm camlı 

12 mm ara boşluklu çıtalı yalıtım camının 2012 yılı m2 fiyatı 39,45 TL fiyatına 2012-2014 

yılları arası karne katsayısı artış oranı 1,148 ile çarpılarak 39,45x1,148=45,29 TL hatalı olarak 

alındığı,  

Tespit edilmiştir. 

Öneri: 

Adana İli, Çukurova ilçesi 200 yataklı Devlet hastanesi inşaatı işinin 03.01.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

İÖF.02 pozlu panik barlı yangın kapısı, YFA.03 pozlu çift kat temperli cam, YFA.06 

pozlu film kapsız plywood kalıp yapılması ve YFA.07 pozlu madeni kontriksiyona 4+4 mm 

kalınlıkta profil veya madeni çıta ile pencere ünitesi yapılması imalatlarının birim fiyatlarının 

yeniden belirlenerek işin kesin hesabının yapılması önerilir. 

BULGU 7.2.15: İdarenin 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin avan proje ve 

uygulama projesi ile ihale edilen yapım işlerindeki mukayeseli hesaplarının 

değerlendirilmesi, 

İdarenin 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin avan proje ve uygulama projesi ile ihale 

edilen yapım işlerindeki mukayeseli hesaplarının değerlendirilmesi: 
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2015 yılında sözleşmesi imzalanan 171 adet işin, %19,9 oranındaki 34 adedi avan 

proje ile, %80,1 oranında 137 adedi uygulama projesi ile ihale edilmiştir. 2015 yılında 

sözleşmesi imzalan 171 adet işten, %4,68 oranında 8 adet yapım işinde proje ve imalat 

değişikliği yapılmadan uygulama projesi ile tamamlanmıştır. 

2016 yılında sözleşmesi imzalanan 248 adet  işin, %14,52 oranındaki 36 adedi avan 

proje ile, %85,48 oranında 212 adedi uygulama projesi ile ihale edilmiştir.  2016 yılında 

sözleşmesi imzalana 248 adet işten, %2,02 oranında 5 adet yapım işinde proje ve imalat 

değişikliği yapılmadan uygulama projesi ile tamamlanmıştır. 

2017 yılında sözleşmesi imzalanan 208 adet  işin, %18,27 oranındaki 38 adedi avan 

proje ile, %81,73 oranında 170 adedi uygulama projesi ile ihale edilmiştir. 2017 yılında 

sözleşmesi imzalanan 208 adet yapım işinde proje ve imalat değişikliği yapılmadan 

tamamlanan iş yoktur. 

2015, 2016 ve 2017 yıllarındaki 3 yıllık süre içinde uygulama projesi ve avan proje ile 

ihale edilerek sözleşmesi imzalanan 627 adet işin %2,07 oranında 13 adet yapım işinde proje 

ve imalat değişikliği yapılmadan uygulama projesi ile tamamlanmıştır. 

2015 yılında avan proje ile ihale edilen işler, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri, 

Milli Savunma Bakanlığı’na yapılan HAİT projeleri ile ivedilik gerektiren diğer afet konutları 

projeleridir.  

Yıllar 

Avan projeli 
işler 

Uygulama 
projeli işler Toplam 

sözleşme 
sayısı 

Proje ve 
imalat 

değişikliği 
yapılmadan 

biten iş sayısı 

% Oran 

Adet 
% 

Oran 
Adet 

% 
Oran 

2015 yılı sözleşmesi imzalan  yapım 
işleri 

34 19,88 137 80,12 171 8 4,68 

2016 yılı sözleşmesi imzalan  yapım 
işleri 

36 14,52 212 85,48 248 5 2,02 

2017 yılı sözleşmesi imzalan  yapım 
işleri 

38 18,27 170 81,73 208 0 0,00 

Toplam 108 17,22 519 82,78 627 13 2,07 
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2016 - 2017 yılarında avan proje ile ihale edilen işler;  Güneydoğu Bölgesi'nde terör 

örgütlerinin terör eylemlerinden dolayı bölgedeki mağduriyetin giderilmesi için yapılan 

konutlara ait ihaleler ile Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın talebine istinaden 

sınır hattındaki terörle mücadelenin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, düzensiz geçişlerinin 

engellenmesi ve hudut güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yapılan sınır duvarı ihaleleridir. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Avan proje; “Uygulama projelerinin yapılmasına 

esas teşkil eden, geçerli imar durumu, yürürlükte bulunan plan, varsa kentsel tasarım projesine 

göre düzenlenen ve içeriğinde vaziyet planı, tüm kat planları, binanın kaç katlı ve katta kaç 

daire olacağı, dairelerin m2 alanları, ve yeterli miktarda kesit ve görünüşleri içeren mimari 

proje ile taban alanı, katlar alanı (emsal) ve yapı inşaat alanı hesaplarına ilişkin tüm ölçü ve 

kotları bulunan, gerektiğinde siluetin yer aldığı,  içinde yapılacak binanın statik hesapları ve 

buna göre betonarme projesini olmayan, kolon, perde gibi sistem taşıyıcı elemanlar tamamen 

öngörü üzerine belirlenen, uygulama projesine esas teşkil eden bir taslak projelerdir. 

Uygulama projesi, projenin mimari, statik, mekanik, elektrik vb. gibi projenin bütün 

olarak birbirine uyumlu hale getirilmiş, içinde bütün hesaplamalara göre planların 

hazırlandığı, nokta detayların yapıldığı sahada uygulaması yapılacak olan nihai projelerdir. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen yapım işlerinin özellikle 2015 

yılından itibaren büyük kısmının uygulama projesi yapılarak ihalesinin gerçekleştirilmesine 

rağmen, uygulama aşamasında %10 ihale bedeli içinde kalmak şartı ile işlerin büyük bir 

kısmında, proje ve imalat değişiklikleri yapılarak işler tamamlandığı tespit edilmiştir. 

Avan projenin tanımından da görüleceği üzere, imalat aşamasında değişikliklerle 

karşılaşılması mümkündür. Ancak, uygulama projesinin tanımından da; yapılacak olan 

imalatlara ait bütün ayrıntıları kapsayan nihai proje olduğu, çok istisnai durumlarda değişiklik 

yapılabileceği anlaşılmaktadır. 

İhalelerden sonra uygulama aşamasında yapılan proje ve imalat değişikliklerinin 

azaltılması için, İdarenin önceki uygulamalarında yapılan proje ve imalat değişiklikleri ve 

güncel değişiklikleri de içerecek şekilde uygulama projelerinin hazırlanması hususuna özen 

gösterilmelidir. 

 

Öneri: 

İdarenin 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin avan proje ve uygulama projesi ile ihale 

edilen yapım işlerinin büyük kısmının uygulama projesi yapılarak ihalesinin 
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gerçekleştirilmesine rağmen, uygulama aşamasında %10 ihale bedeli içinde kalmak şartı ile 

işlerin büyük bir kısmında, proje ve imalat değişiklikleri yapılarak işler tamamlandığı 

görüldüğünden, ihalelerden sonra uygulama aşamasında yapılan proje ve imalat 

değişikliklerinin azaltılması için, İdarenin önceki uygulamalarında yapılan proje ve imalat 

değişiklikleri ve güncel değişiklikleri de içerecek şekilde uygulama projelerinin hazırlanması 

hususuna özen gösterilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.2.16: 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 birim fiyatların hatalı belirlenmesi 

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; 

İOF.İ.1 pozlu ahşap posta kutusu yapılması ve yerine montajı imalatında, yapılan 

analizde idarece 2008 yılında Manisa Turgutalp Belediyesi 102 adet konut inşaatı işi 

kapsamında yapılan İ.O.F/2 pozlu ahşap posta kutusu yapılması faturalı imalatının 13,99 

TL/Adet fiyatı 2008 fatura tarihinden bu işin ihale tarihine Pn katsayısı ile dönüşümü 

yapılarak analiz fiyatının belirlenmesi gerekirken, 2008-2012 yılları arasındaki karne katsayısı 

1,189 oranında arttırılarak 13,99x1,189=16,63 TL/Adet fiyatın hatalı olarak belirlendiği, 

İOF.İ.2 pozlu alüminyum menfez yapılması ve yerine montajı imalatında, yapılan 

analizde idarece 2008 yılında Manisa Turgutalp Belediyesi 102 adet konut inşaatı işi 

kapsamında yapılan İ.O.F/5 pozlu alüminyum menfez yapılması faturalı imalatının 16,15 

TL/ad fiyatı 2008 fatura tarihinden bu işin ihale tarihine Pn katsayısı ile dönüşümü yapılarak 

analiz fiyatının belirlenmesi gerekirken, 2008-2012 yılları arasındaki karne katsayısı 1,189 

oranında arttırılarak 16,15x1,189=19,20 TL/Adet fiyatının hatalı olarak belirlendiği, 

İOF.İ.3 pozlu ahşap kollektör dolabı yapılması ve yerine montajı imalatında, yapılan 

analizde idarece 2008 yılında Manisa Turgutalp Belediyesi 102 adet konut inşaatı işi 

kapsamında yapılan İ.O.F/3 pozlu ahşap kollektör dolabı yapılması faturalı imalatının 33,16 

TL/ad fiyatı 2008 fatura tarihinden bu işin ihale tarihine Pn katsayısı ile dönüşümü yapılarak 

analiz fiyatının belirlenmesi gerekirken, 2008-2012 yılları arasındaki karne katsayısı 1,189 

oranında arttırılarak 33,16x1,189=39,43 TL/Adet fiyatının hatalı olarak belirlendiği, 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toki 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 105
 

İOF.İ.4 pozlu metalden daire giriş numarası yapılması imalatında, yapılan analizde 

idarece 2008 yılında Manisa Turgutalp Belediyesi 102 adet konut inşaatı işi kapsamında 

yapılan İ.O.F/6 pozlu metalden daire giriş numarası yapılması faturalı imalatının 1,23 

TL/Adet fiyatı 2008 fatura tarihinden bu işin ihale tarihine Pn katsayısı ile dönüşümü 

yapılarak analiz fiyatının belirlenmesi gerekirken, 2008-2012 yılları arasındaki karne katsayısı 

1,189 oranında arttırılarak 1,23x1,189=1,46 TL/Adet fiyatının hatalı olarak belirlendiği, 

İOF.3 özel pozlu alüminyum fransız balkon korkuluğu yapılmasının 2011 yılında 

analizle belirlenen 113,60 TL/m2 fiyatı 2011-2012 yılları arasındaki karne katsayısı 0,984 

oranında dikkate alınarak 113,60x0,984=111,78 TL/m2 olarak fiyatı bulunduğu, ancak 2011 

yılında belirlenen fiyatın analizinin bulunmadığı, 

Artan inşaat grubunda, 27.531/1 pozlu kireç ve çimento karışımı düz sıva yapılması 

imalatı ile bu sıvanın üzerine yapılan 27.528/2 pozlu kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm 

kalınlığında saten alçı kaplama yapılması imalatlarının miktarının 657,77 m2 olduğu, 27.531/1 

pozlu kireç ve çimento harçlı iç sıva imalatı içinde kaba ve ince sıva imalatlarının bulundu, 

27.528/2 pozlu imalat ise kaba sıva imalatı üzerine yapıldığında dolayı 27.531/1 pozlu imalata 

analiz yapılarak, imalat içindeki ince sıva malzeme ve işçiliğinin düşülmediği, 

tespit edilmiştir. 

 

Öneri: 

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; 

İOF.İ.1 pozlu ahşap posta kutusu yapılması ve yerine montajı imalatı, İOF.İ.2 pozlu 

alüminyum menfez yapılması ve yerine montajı imalatı, İOF.İ.3 pozlu ahşap kollektör dolabı 

yapılması ve yerine montajı imalatı, İOF.İ.4 pozlu metalden daire giriş numarası yapılması 

imalatlarının birim fiyatları, idarece 2008 yılında Manisa Turgutalp Belediyesi 102 adet konut 

inşaatı işi kapsamında yapılan imalatların fatura bedelleri üzerinden analizle belirlenen 

fiyatları 2008-2012 yılları arasındaki karne katsayısı 1,189 oranında arttırılarak hatalı olarak 

belirlenmesi yerine, bu imalatların 2008 yılındaki fatura tarihinden bu işin ihale tarihine Pn 

katsayısı ile dönüşümü yapılarak analiz fiyatının belirlenmesi,  

İOF.3 özel pozlu alüminyum fransız balkon korkuluğu yapılmasının 2011 yılında 

analizle belirlenen 113,60 TL/m2 fiyatı 2011-2012 yılları arasındaki karne katsayısı 0,984 
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yerine, imalatın 2011 yılında yapıldığı fatura tarihinden bu işin ihale tarihine Pn katsayısı ile 

dönüşümü yapılarak analiz fiyatının belirlenmesi,  

Artan inşaat grubunda, 27.531/1 pozlu kireç ve çimento karışımı düz sıva yapılması 

imalatı ile bu sıvanın üzerine yapılan 27.528/2 pozlu kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm 

kalınlığında saten alçı kaplama yapılması imalatlarının miktarının 657,77 m2 olduğu, 27.531/1 

pozlu kireç ve çimento harçlı iç sıva imalatı içinde kaba ve ince sıva imalatlarının bulundu, 

27.528/2 pozlu imalat ise kaba sıva imalatı üzerine yapıldığında dolayı 27.531/1 pozlu imalata 

analiz yapılarak, imalat içindeki ince sıva malzeme ve işçiliğinin düşülmesi gerektiğinden; 

Mukayeseli hesabın bu tespitlere göre yeniden düzenlenmesi önerilir. 

 

BULGU 7.2.17: İstanbul Kayabaşı 23.Bölge 482 adet konut, 2 adet büfe inşaatı 

işinin 13.01.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; azalan imalatlarda 

hesaplanmayan nakliye bedelleri 

İstanbul Kayabaşı 23.Bölge 482 adet konut, 2 adet büfe inşaatı işinin 13.01.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

Azalan inşaat imalatları grubunda, 15.001/2B pozlu makine ile her derinlik ve 

genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması imalatının 9.000 m3 malzeme nakliye bedelinin 

hesaplanmadığı, 

Azalan altyapı imalatları grubunda, 17.156/Mk pozlu 10 cm yüksekliğinde normal 

çimentolu buhar kürlü beton parke taşı döşemesi imalatı 6.345,04 m2, 17.155/Mk pozlu 8 cm 

yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı döşemesi imalatı 720,22 m2, 

17.176/Mk pozlu 75x30x15 beton yaya kaldırım bordürü 847,32 metre, 3368/K pozlu beton 

ayırma taşı 847,32 metre ve 15.001/2B pozlu makine ile her derinlik ve genişlikte yumuşak ve 

sert toprak kazılması imalatının 7.712,35 m3 malzemelerin nakliye bedellerinin 

hesaplanmadığı, 

Tespit edilmiştir. 

Öneri: 

İstanbul Kayabaşı 23.Bölge 482 adet konut, 2 adet büfe inşaatı işinin13.01.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 
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Azalan inşaat imalatları grubunda, 15.001/2B pozlu makine ile her derinlik ve 

genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması imalatının 9.000 m3 malzemeye nakliye bedelinin 

hesaplanması, 

 Azalan altyapı imalatları grubunda, 17.156/Mk pozlu 10 cm yüksekliğinde normal 

çimentolu buhar kürlü beton parke taşı döşemesi imalatı 6.345,04 m2, 17.155/Mk pozlu 8 cm 

yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı döşemesi imalatı 720,22 m2, 

17.176/Mk pozlu 75x30x15 beton yaya kaldırım bordürü 847,32 metre, 3368/K pozlu beton 

ayırma taşı 847,32 metre ve 15.001/2B pozlu makine ile her derinlik ve genişlikte yumuşak ve 

sert toprak kazılması imalatı 7.712,35 m3 malzemelerin nakliye bedellerinin hesaplanması,  

Önerilir. 

 

BULGU 7.2.18: Konut ve işyeri iadelerinden alacaklar (124.04, 136.03) 

İdare bilançosunda 124.04-Şahıslardan Alacaklar hesap başlığı altında konut 

iadelerinden alacak tutarı 2.108.625 TL, 136.03-Konut ve İşyeri İadelerinden Alacaklar 

hesabı altında 414.958 TL hesap bakiyesi bulunmaktadır. 

İdareden konut ve işyeri satın alanların taksitlerini zamanında ödememesi nedeniyle 

alıcılar nezdinde geçmiş dönemlerde İdarenin 2-3 yıllık gecikmelerle takibat yapması bu 

durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hesap detaylarında iadelerden alacakların, bazı 

bölgelerde yoğunlaştığı ve çok yüksek tutarlara ulaştığı görülmektedir.  

Konut veya işyeri satın alanın yaptığı ödeme miktarının site yönetimi borcu (aidat, 

yakıt), hasar bedeli, rayiç kira bedeli dikkate alındığında toplam borcunu karşılamamakta 

bunun sonucunda İdare tarafından konut alıcısı hakkında yasal yollara başvurulmak zorunda 

kalınmaktadır.  

İdarenin 2017 yılında uygulamaya başladığı TOKİ Faaliyet Yönetim Sistemiyle 

birlikte konut borç bakiyelerinin ve taksitlerinin takibinin daha sağlıklı bir şekilde yapılmaya 

başlanması neticesinde konut iadelerinden kaynaklanan alacaklarla ilgili sorunların 

çözümlenmesi beklenmektedir. 

Faaliyet Yönetim Sistemiyle birlikte 2017 yılında İdare tarafından bankalar 

aracılığıyla taksitlerini vadesinde ödemeyen konut alıcılarına gönderilen ihtarname sayısı; 

1.ihtarname 23.865, 2.ihtarname 6.891 adet gerçekleşmiş, Hukuk Müşavirliğince açılan 

toplam tahliye davası sayısı 2.427 adede yükselmiştir. 
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Öneri: 

İdare bilançosunda 124.04, 136.03 hesap detaylarında kayıtlı bulunan ve bir kısmı 

uzun zamandır hareket görmeyen konut ve işyeri iadelerinden alacakların mahiyetinin 

araştırılarak tahsil edilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.2.19: Kuzey Ankara kent girişi 628 adet konut, ticaret merkezi inşaatı 

işinde kaya sıkıştırma pozunun birim fiyatı ile, kaya ve küskü naklinin miktarlarının 

hatalı olarak hesaplanması 

Kuzey Ankara kent girişi 628 adet konut ticaret merkezi inşaatı işinin 02.02.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

Artan imalatlar grubunda, kazı hafriyatından ve enjeksiyon deliklerinden çıkan toplam 

kazı miktarının 26.815,601 m3 olduğu, kazı klas tutanağına göre bu miktarın %44 oranına 

karşılık gelen yumuşak küskü miktarının 11.798,864 m3 olduğu, %56 oranına karşılık gelen 

15.016,737 m3’ü sert kaya olduğu, kazıdan çıkan malzemelerden dolgularda en sert 

malzemeden başlayarak kullanılması geri kalan malzemelerin nakledilmesi gerekirken,  

Yapılan mukayeseli hesapta, kazıdan çıkan malzemelerde dolgu için gerekli olan 

3.050,043 m3 sert kaya malzemenin KGM/2207 pozlu sert kaya sıkıştırılması birim fiyatından 

ödenmesi yerine, KGM/2206 pozlu her cins zemin sıkıştırılması pozundan hatalı ödeme 

yapıldığı,  

Poz No İmalatın adı  Miktar m3 
Hatalı alınan 

fiyat      
TL/m3 

Doğru 
alınan fiyat  

TL/m3 

Fark fiyat 
TL/m3 

Tutar TL 

KGM2207 Kayanın sıkıştırılması 3.050,043 0,89 0,27 0,62 1.891,02 

 

Geri kalan sert kaya kazısından 15.016,737-3.050,043=11.966,694 m3 miktarın 
nakledilmesi gerekirken nakliye miktarının 13.108,400 m3 olarak hatalı alındığı, küskü nakli 
miktarının 11.798,864 m3 alınması gerekirken 10.632,600 m3 olarak hatalı alındığı,  

Poz no İmalatın adı 
Hatalı 

Miktar m3 
Doğru 

Miktar m3 
Fark Miktar 

m3 
Birim fiyat  

TL/m3 
Tutar TL 

YFAN.01 Hafriyat kaya nakli 13.108,400 11.966,694 1.141,706 8,02 9.156,48 

YFAN.02 Hafriyat küskü nakli 10.632,660 11.798,864 -1.166,204 5,35 -6.239,19 

          Toplam 2.917,29 
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Yapılan hesaplamalarda kazıdan çıkan kaya malzemesinin sıkıştırılmasının farklı fiyat 
alınması 1.891,02 TL, kazı nakliyelerinin bedellerinin hatalı hesaplanması sonucunda 
2.917,29 TL olmak üzere toplam 4.808,31 TL fazla hesaplandığı tepit edilmiştir. 

Öneri: 

Kuzey Ankara kent girişi 628 adet konut ticaret merkezi inşaatı işinin 02.02.2017 

yılında onaylanan mukayeseli hesabında; yapılan hesaplamalarda kazıdan çıkan kaya 

malzemesinin sıkıştırılmasının farklı fiyat alınması 1.891,02 TL, kazı nakliyelerinin 

bedellerinin hatalı hesaplanması sonucunda 2.917,29 TL olmak üzere toplam 4.808,31 TL 

fazla hesaplan tutarın işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.2.20: Mukayeseli hesaplarda birim fiyatların tespitiyle ilgili olarak; 

İşlerin sözleşmelerinde olmayıp daha sonra yapılmasına karar verilen ve resmi 

kurumların birim fiyatları listesinde fiyatı bulunan imalatlar ile birim fiyat listesinde fiyatı 

bulunmayan faturalı imalatların birim fiyatlarının belirlenmesi: 

-26.02.2007 tarihinde 51.849.405,55 TL bedelle ihale edilen Kuzey Ankara kent girişi 

1. etap 710 adet konut, ilköğretim okulu ile ada içi altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin 

09.02.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

İşin sözleşmesinde olmayan daha sonra yapılmasına karar verilen yeni imalat 

kalemlerinin birim fiyatlarının belirlenmesinde, resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı 

bulunmayan fatura fiyatı üzerinden birim fiyatı belirlenen imalatlar ile resmi birim fiyatı 

bulunan veya rayici bulunup yapılan analizlerde %25 müteahhit karı ilave edilen birim 

fiyatlara %9,16 oranında indirime tabi tutulduktan sonra uygulama birim fiyatlar 

belirlenmiştir. 

-07.05.2007 tarihinde 31.450.000 TL bedelle ihale edilen Kuzey Ankara kent girişi 

3.etap 530 adet konut ile ada içi alt yapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin işin 15.06.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

İşin sözleşmesinde olmayan daha sonra yapılmasına karar verilen yeni imalat 

kalemlerinin birim fiyatlarının belirlenmesinde, resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı 

bulunmayan faturalı imalatlar ile fiyatı bulunan imalatlar ve rayiç fiyatlarına analizde %25 
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müteahhit karı verildikten ve %11,43 oranında indirime tabi tutulduktan sonra uygulama 

birim fiyatları belirlenmiştir. 

-03.07.2007 tarihinde 42.444.000 TL bedelle ihale edilen Kuzey Ankara kent girişi 

5.etap 688 (697) adet konut ile ada içi alt yapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin 19.01.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

İşin sözleşmesinde olmayan daha sonra yapılmasına karar verilen yeni imalat 

kalemlerinin birim fiyatlarının belirlenmesinde, resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı 

bulunmayan faturalı imalatlar ile fiyatı bulunan imalatlar ve rayiç fiyatlarına analizde %25 

müteahhit karı verildikten sonra %9,18 oranında indirime tabi tutulduktan sonra uygulama 

birim fiyatlarının belirlendiği, 

-31.01.2013 tarihinde 21.867.000 TL bedelle ihale edilen Ankara Altındağ Kuzey 

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

lisesi, 32 derslikli imam hatip lisesi, 300 kişilik pansiyon, spor salonu ve konferans salonu 

inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi 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 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, 

-27.12.2012 tarihinde 96.360.000 TL bedelle ihale edilen Gaziantep 33.000 seyirci 

kapasiteli stadyum inşaatı işinin 17.02.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

İşin sözleşmesinde olmayıp yapılması uygun görülen ancak resmi kurumların birim 

fiyat listesinde fiyatı bulunmayan imalatların birim fiyatlarının tespitinde, YFA.İ.01 pozlu 

demir imalatın akrilik poliüretan boya aile boyanması, YFA.i.02 pozlu poliüretan drenaj 

levhası ile yalıtım yapılması, YFA.İ.04 pozlu polipropen katlanır taraftar koltuğu, YFA.EL-

21’den başlayıp YFA.EL-70’e kadar devam eden toplam 50 adet özel elektrik imalatı ve 3 

adet inşaat imalatı proforma fatura fiyatlarına %15 yüklenici karı uygulanarak birim 

fiyatlarının belirlendiği, 
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-05.01.2015 tarihinde 39.359.000 TL bedelle ihale edilen Isparta Merkez Garnizon 

lojmanları 156 adet konut, komutan konutu, ısı merkezi, nizamiye, çevre emniyet duvarı ve 

General İhsan Alper kışlası 178 adet konut, 3'er adet amfi, sundurma, 1'er adet sosyal tesis 

binası, nizamiye ısı merkezi, çevre emniyet duvarı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi 

işinin 24.05.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

İşin sözleşmesinde olmayıp daha sonra yapılmasına karar verilen imalat kalemlerinin 

birim fiyatlarının belirlenmesinde; resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı ve rayici 

bulunan 3 adet imalat ile, birim fiyatı bulunmayan fatura bedeli üzerinden ödemesi yapılan 7 

adet imalat olmak üzere toplam 10 adet imalata analiz yapılarak birim fiyatlarının 

belirlenmesinde; fiyatlara %15 müteahhit karı ilave edilerek uygulama yapıldığı, bunun 

yanında resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı bulunan 50 adet inşaat imalatı ile 44 

adet tesisat imalatı fiyatlarına idarenin genellikle daha önceki uygulamaları ile halen yapımı 

devam eden diğer işlerdeki uygulaması olan işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki 

indirim oranı %19,66 oranının uygulanmadığı, bunun yerine sözleşmesinde bu konuda 

herhangi bir hüküm olmamasına rağmen %10 indirim uygulanarak fiyatların belirlendiği, 

-14.05.2014 tarihinde 81.491.000 TL bedelle ihale edilen Konya İli, Ilgın İlçesi 863 

adet konut, 20 adet dükkan ve 16 derslikli ilköğretim okulu inşaatı ile altyapı ve çevre 

düzenlemesi işinin 18.09.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

İşin sözleşmesinde olmayan daha sonra imalat değişikliği ile yapılmasına karar verilen 

YFA-03 pozlu kayrak taşı kaplama yapılması imalatının analizinde proforma faturalı fiyatın 

işin Mayıs 2014 ihale ayına Pn katsayısı dönüşümü yapılan 61,36 TL/m2 fiyata %15 

müteahhit karı ilave edilerek analizle birim fiyatının 70,56 TL/m2 olarak belirlendiği,  

YFA-02 pozlu Pvc doğramada çift açılım aksesuarı imalatının analizinde Ticaret 

Odası tarafından onaylanan fatura fiyatında 38,98TL/Adet olarak onaylanan fiyatın işin Mayıs 

2014 ihale ayına Pn katsayısı ile dönüşümü yapılan 31,54 TL/Adet fiyata %25 müteahhit karı 

ilave edildikten sonra işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki %16,14 indirim oranı 

uygulanarak analizle birim fiyatının 33,06 TL/Adet olarak belirlendiği,  

-20.08.2013 tarihinde 41.281.000 TL bedelle ihale edilen Malatya Beydağı 2.bölge 

531 adet konut, 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin 16.06.2017 

tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

İşin sözleşmesinde olmayıp daha sonra yapılmasına karar verilen imalat kalemlerinin 

birim fiyatlarının belirlenmesinde, resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı ve rayici 
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bulunan 13 adet imalatın analizle belirlenen fiyatlarına, resmi kurumların birim fiyat 

listesinde fiyatı bulunan 55 adet imalatın birim fiyatlarına işin yaklaşık maliyeti ile ihale 

bedeli arasındaki indirim oranı %20,95 oranının uygulandığı, birim fiyatı bulunmayan fatura 

bedeli üzerinden ödemesi yapılan 13 adet imalatın analiz fiyatlarına %15 müteahhit karı ilave 

edilerek uygulama yapıldığı,  

- 19.06.2013 tarihinde 22.980.000 TL bedelle ihale edilen Milli Piyango İdaresi Genel 

Müdürlüğü hizmet binası ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin 23.11.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesapta, 

İşin sözleşmesinde olmayıp daha sonradan yapılmasına karar verilen imalatlardan 

resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı bulunmayan fatura bedeli üzerinden ödemesi 

yapılacak olan imalatların analizle birim fiyatlarının belirlenmesinde Ankara Ticaret Odası 

ATO onaylı fatura fiyatlarına Pn katsayısı ile ihale tarihine dönüşümünden sonra bulunan 

fiyatlara %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra, %25 müteahhit karlı fiyata işin yaklaşık 

maliyeti ile ihale bedeli arasındaki %17,57 indirim uygulanması gerekirken, aşağıda liste 

halinde verilen 71 adet mekanik ve elektrik imalatlarının analizle belirlenen fiyatlarında, 

ticaret odası tasdikli fiyata %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra, %17,57 ihale indirimi 

%25 müteahhit karlı fiyata uygulanması gerekirken indirim oranı ticaret odası tasdikli 

fiyatlara uygulanması ile birim fiyatların hatalı olarak belirlendiği, 

-11.10.2012 tarihinde 5.844.000 TL bedelle ihale edilen Tunceli İli Mazgirt İlçesi 

Akpazar Belediyesi 100 adet konut, ticaret merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi 

işinin 17.10.2017 tarihli mukayeseli hesabında; 

Yapılan mukayeseli hesaplardaki işin sözleşmesinde olmayan daha sonra yapılmasına 

karar verilen yeni imalat kalemlerinin birim fiyatlarının belirlenmesinde, resmi kurumların 

birim fiyat listesinde fiyatı bulunmayan faturalı imalatlar ile fiyatı bulunan imalatlar ve rayiç 

fiyatlarına analizde %25 müteahhit karı verildikten sonra %14,39 oranında indirime tabi 

tutulduktan sonra anlaşma ile mutabakat metni ile birim fiyatlarının belirlendiği, 

-26.05.2011 tarihinde 26.839.000 TL bedelle ihale edilen Yozgat Merkez Mutafoğlu 

mevkii 482 adet konut, 24 derslikli ilköğretim okulu, cami, ticaret merkezi inşaatı ile altyapı 

ve çevre düzenlemesi işinin 02.03.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

İşin sözleşmesinde olup yapımından vazgeçilen imalatlar ile sözleşmesinde olmayıp 

sonradan yapılmasına karar verilen imalatların birim fiyatlarının tespitinde, resmi kurumların 

birim fiyat listesinde fiyatı bulunan 42 adet imalat ile birim fiyatı bulunmayan 24 adet faturalı 
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imalatın analizle birim fiyatının belirlenmesinde %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra 

işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki %24,79 indirim oranı uygulanarak birim 

fiyatlarının belirlendiği 

- 22.08.2013 tarihinde 54.980.000 TL bedelle ihale edilen Yozgat Sorgun 250 Yataklı 

Devlet Hastanesi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin 20.02.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında; 

Resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı bulunmayan 31 adet proforma faturalı 

fiyatları Pn katsayısı ile ihale ayına dönüştürüldükten sonra bulunan fiyatlara, analizde %25 

müteahhit karı ilave edildikten sonra, işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki %11,07 

indirim oranı uygulanarak fiyatlar belirlenmiştir. 

S.N İşlerin adı İhale tarihi 
Mukayeseli 
hesap tarihi 

Faturalı İmalat Birim fiyatlı imalat  

1 
Kuzey Ankara kent girişi 1. etap 
710 adet konut, ilköğretim okulu 

26.02.2007 09.02.2017 
%9,16 ihale indirimi 
uygulanmıştır. 

 %9,16 ihale indirimi 
uygulanmıştır. 

2 
Kuzey Ankara kent girişi 3.etap 
530 adet konut  

07.05.2007 15.06.2017 
%11,43 ihale indirimi  
uygulanmıştır. 

 %11,43 ihale indirimi  
uygulanmıştır. 

3 
Kuzey Ankara kent girişi 5.etap 
688 (697) adet konut 

03.07.2007 19.01.2017 
%9,18 ihale indirimi  
uygulanmıştır. 

%9,18  ihale indirimi 
uygulanmıştır. 

4 

Kuzey Ankara 24 derslikli kız 
meslek lisesi ve anaokulu, 32 
derslikli ticaret meslek lisesi, 32 
derslikli imam hatip lisesi, 300 
kişilik pansiyon, spor ve 
konferans salonu inşaatı 

31.01.2013 18.04.2017 
2 adet nakliye analizine 
%18,28 ihale indirimi 
uygulanmıştır. 

6 adet faturalı imalata ihale 
indirimi %18,28  uygulanmıştır.                                    
2 adet faturalı imalata( %25 müt 
karı ve İhale indirimi 
uygulanmadığı) 

5 
Gaziantep 33.000 seyirci 
kapasiteli stadyum inşaatı  

27.12.2012 17.02.2017 

50 adet elektrik 3 adet 
inşaat imalatına %15 
müteahhit karı ilave 
edilmiştir. 

  

6 

Isparta Merkez Garnizon 
lojmanları 156 adet konut, 
komutan konutu, ısı merkezi, 
nizamiye, emniyet duvarı ve 
General İhsan Alper kışlası 178 
adet konut, 3 adet amfi,   sosyal 
tesis binası, nizamiye ısı merkezi 
inşaatları 

05.01.2015 24.05.2017 
7 adet faturalı imalata 
%15 müteahhit karı 
ilave edilmiştir. 

3 adet birim fiyattı bulunan imalata 
%15 müteahhit karı uygulanmıştır.                                                  
50 adet inşaat, 44 adet tesisat 
olmak üzere 94 adet imalatın birim 
fiyatına ihale indirimi %19,66 
uygulanmadığı %10 indirim 
uygulanmıştır. 

7 
Konya Ilgın İlçesi 863 adet 
konut, 20 adet dükkan ve 16 
derslikli ilköğretim okulu inşaatı  

14.05.2014 18.09.2017   

YFA-03 pozlu kayrak taşı kaplama 
%15 müteahhit karı ilave edildiği,                                     
YFA-02 pozlu Pvc doğrama 
aksesuarına %16,14 ihale indirimi 
uygulanmıştır. 

8 
Malatya Beydağı 2.bölge 531 
adet konut, 1 adet cami 

20.08.2013 16.06.2017 
68 adet imalata %20,95 
ihale indirimi 
uygulanmıştır. 

13 adet imalata %15 müteahhit karı 
ilave edilmiştir. 
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9 
Malatya Beydağı 2.bölge 531 
adet konut, 1 adet cami inşaatı 

19.06.2013 23.11.2017   
71 adet imalata %17,57 ihale 
indirimi uygulanmıştır. 

10 
Tunceli İli Mazgirt İlçesi 
Akpazar Belediyesi 100 adet 
konut, ticaret merkezi inşaatı 

11.10.2012 17.10.2017 
%14,39 oranında ihale 
indirimi uygulanmıştır 

%14,39 ihale indirimi 
uygulanmıştır 

11 
Yozgat Merkez Mutafoğlu 482 
adet konut, 24 derslikli 
ilköğretim okulu inşaatı 

26.05.2011 02.03.2017 
24 adet imalata %24,79 
ihale indirimi 
ugulanmıştır. 

42 adet imalata %24,79 ihale 
indirimi ugulanmıştır. 

12 
Yozgat Sorgun 250 Yataklı 
Devlet Hastanesi inşaatı  

22.08.2013 20.02.2017 
31 adet faturalı imalata 
%11,07 ihale indirimi 
uygulanmıştır. 

  

 

İşlerin sözleşmesinde olmayıp daha sonra yapılmasına karar verilen imalatlar ile 

sözleşmesinde olup yapımından vazgeçilen imalatların maliyetinin belirlendiği mukayeseli 

hesaplarda oluşturulan birim fiyatlarının tespitinde; daha önceki yıllarda yeni birim fiyatların 

tespitinde her bir sözleşme için işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki indirim oranı 

kıyaslanarak uygulamaya esas birim fiyatlar belirlenmiştir. 

2015 ve 2016 yılı denetim çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde; 20.09.2015 

tarihinden sonra yapılan ihalelerin eki Özel İdari Teknik Şartnamelerine “İhale dokümanında 

ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının 

bedelleri YİGŞ’nin 22 nci maddesinde öngörülen usul ve esaslara göre belirlenecektir. Bu 

kapsamda belirlenecek olan yeni birim fiyatların tespitinde; yüklenicinin teklif birim 

fiyatlarından/analizlerinden emsal alınabilecek kar ve genel gider oranın mevcut olduğu 

durumlarda bu oran, olmadığı durumlarda ise %15 yüklenici karı ve genel gider oranı 

uygulanacaktır.” düzenlemesi getirilmiştir.  

Bu tarihten sonra onaylanan mukayeseli hesaplarda birim fiyatların belirlenmesinde; 

aynı işin 2014 yılı içindeki mukayeseli hesabı ile daha sonraki 2015- 2016 yılları arasında 

yapılan mukayeseli hesaplarında bazı birim fiyatlara işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli 

arasında indirim uygulandığı, bazı birim fiyatlarda %15 kar ilave edildiği, bu uygulamaların 

uygulama daire başkanlıkları arasında da farklılık gösterdiği, 20.09.2015 tarihinden sonraki 

işlerin sözleşmelerinde yapılan düzenlemenin, sözleşmelerinde böyle bir hüküm olmayan 

daha önceki yıllarda sözleşmesi yapılan işlerin 20.09.2015 tarihinden sonraki yıllarda yapılan 

mukayeseli hesaplarına da uygulandığı görülmektedir. 

Mukayeseli hesaplarda belirlenen ilave işlerin fiyatlarının belirlenmesindeki farklı 

uygulamaların, her bir uygulama daire başkanlığı altında kurulan teknik şube 

müdürlüklerindeki uygulama birliği olmamasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toki 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 115
 

Öneri: 

İşlerin sözleşmelerinde olmayıp daha sonra yapılmasına karar verilen ve resmi 

kurumların birim fiyatları listesinde fiyatı bulunan imalatlar ile birim fiyat listesinde fiyatı 

bulunmayan faturalı imalatların birim fiyatlarının belirlenmesiyle 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 bu 

uygulamanın, sözleşmesinde olan işlere uygulanması,  

-20.09.2015 tarihinden önce ihale edilen işlerdeki mukayeseli hesapların birim 

fiyatların belirlenmesinde, önceki yıllarda uygulanan işin yaklaşık maliyeti ile ihale bedelinin 

kıyaslanarak birim fiyatının belirlenmesi, 

 Önerilir. 

 

BULGU 7.2.21: Nevşehir İli Ürgüp İlçesi 2. Etap 405 adet konut inşaatı 

işinnin16.03.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında birim fiyatların hatalı 

olarak belirlenmesi, 

Nevşehir Ürgüp İlçesi 2. Etap 405 adet konut inşaatı işinin 16.03.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında; 

YFA-İ.05 pozlu pencere etrafına dekoratif 5x15+3x30 cm ölçülerinde EPS söve 

imalatı yapılması imalatının analizinde, aynı imalatın 2013 yılı içinde başka bir iş kapsamında 

yapılan faturalı olarak onaylanan 27,67 TL/mt fiyatı 2013-2014 yılları arası 1,093 karne 

katsayısı ile çarpılarak 2014 yılı fiyatının 30,24 TL/mt olarak hatalı belirlendiği, 

YFA-İ.06 pozlu 60x140 ebatlarında MDF’denpervazlı şaft kapağı yapılması imalatının 

analizinde, aynı imalatın 2011 yılı içinde başka bir iş kapsamında 65x120 cm boyutlarında 

yapılarak faturalı olarak onaylanan 168,05 TL/Adet fiyatı 2011-2014 yılları arası 1,129 karne 

katsayısı ile çarpılarak 2014 yılı fiyatının 189,73 TL/Adet olarak hatalı  belirlendiği, 

YFA-İ.07 pozlu yangına dayanıklı tesisat şaftı kapağı yapılması imalatının analizinde, 

aynı imalatın 2013 yılı içinde başka bir iş kapsamında yapılarak faturalı olarak onaylanan 
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173,01 TL/Adet fiyatı 2013-2014 yılları arası 1,093 karne katsayısı ile çarpılarak 2014 yılı 

fiyatının 189,09 TL/Adet olarak hatalı belirlendiği, 

YFA-İ.08 pozlu açık renk volkanik tüf doğal taş balkon korkuluğu yapılması 

imalatının analizinde, aynı imalatın 2013 yılı içinde başka bir iş kapsamında yapılarak faturalı 

olarak onaylanan 462,58 TL/Adet fiyatı 2013-2014 yıllları arası 1,093 karne katsayısı ile 

çarpılarak 2014 yılı fiyatının 505,60 TL/Adet olarak hatalı belirlendiği, 

YFA-İ.13 pozlu 2-3 cm kalınlığında 30xserbest boy yöresel doğal taş kaplama 

imalatının analizinde, aynı imalatın 2013 yılı içinde başka bir iş kapsamında yapılan faturalı 

olarak onaylanan 24,16 TL/m2 fiyatı 2013-2014 yılları arası 1,093 karne katsayısı ile 

çarpılarak 2014 yılı fiyatının 26,40 TL/m2 olarak hatalı belirlendiği, 

YFA-İ.17 pozlu alüminyum menfez yapılması imalatının aynı imalatın 2009 yılı içinde 

başka bir iş kapsamında yapılan faturalı olarak onaylanan 20,86 TL/Adet fiyatı fiyatı 2009-

2014 yılları arası 1,246 karne katsayısı ile çarpılarak 2014 yılı fiyatının 25,99 TL/Adet olarak 

hatalı belirlendiği, 

YFA-İ.23 pozlu pencere etrafına dekoratif 5x15 cm ölçülerinde EPS söve imalatı 

yapılması imalatının analizinde, aynı imalatın 2013 yılı içinde başka bir iş kapsamında 

yapılan faturalı olarak onaylanan 9,22 TL/mt fiyatı 2013-2014 yılı arası 1,093 karne katsayısı 

ile çarpılarak 2014 yılları fiyatının 10,077 TL/mt olarak hatalı belirlendiği, 

Tespit edilmiştir. 

Resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı bulunmayan imalatların fatura bedeli 

üzerinden yapılan analiz fiyatlarının belirlemesinde; fatura tarihinden işin sözleşme tarihine 

aylık TEFE/TÜFE Pn katsayısı ile dönüşümü yapılarak belirlenmesi, aynı imalatın daha 

önceki yıllarda başka bir iş kapsamında yapılması halinde o işin sözleşme ayına göre Pn 

katsayısı ile belirlenen fiyat, eski işin sözleşme tarihinden yeni işin sözleşme tarihine göre 

aynı şekilde aylık Pn katsayısı ile dönüşümü yapılarak yeni işin sözleşme ayı fiyatı 

belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Öneri: 

Nevşehir Ürgüp 2. Etap 405 adet konut inşaatı işinin, 16.03.2017 tarihinde onaylanan 

mukayeseli hesabında; 
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YFA-İ.05 pozlu pencere etrafına dekoratif EPS söve imalatı yapılması, YFA-İ.06 

pozlu MDF’denpervazlı şaft kapağı yapılması,YFA-İ.07 pozlu yangına dayanıklı tesisat şaftı 

kapağı yapılması,YFA-İ.08 pozlu açık renk volkanik tüf doğal taş balkon korkuluğu 

yapılması, YFA-İ.13 pozlu yöresel doğal taş kaplama yapılması, YFA-İ.23 pozlu pencere 

etrafına dekoratif EPS söve imalatı yapılması, imalatlarının analizinde aynı imalatın 2013 yılı 

içinde başka bir iş kapsamında yapılan faturalı olarak onaylanan fiyatlarının ve YFA-İ.17 

pozlu alüminyum menfez yapılması imalatının aynı imalatın 2009 yılı içinde başka bir iş 

kapsamında yapılan faturalı olarak onaylanan sözleşme tarihine göre belirlenen fiyatlarının,  

bu işin sözleşme ayı olan Ocak 2014 ayına Pn katsayısı ile dönüşümü yapılarak yeni 

imalatların sözleşme ayı fiyatlarının belirlenmesi ve işin bulunan yeni fiyatlara göre kesin 

hesabının düzenlenmesi önerilir. 

 

 

BULGU 7.2.22: Samsun 33.000 seyirci kapasiteli stadyum inşaatı işinin 

22.12.2017 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında birim fiyatların hatalı 

belirlenmesi 

Samsun 33.000 seyirci kapasiteli stadyum inşaatı işinin 22.12.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında, 

Artan imalatlar grubunda; 

23.002/03 pozlu demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması imalatının 

2012 yılı sözleşme yılı birim fiyatının bulunmadığından 2012 yılı rayiçlerine göre analizle 

8,97 TL/m2 olarak fiyatının belirlenmesi gerekirken 13,76 TL/m2 olarak hatalı olarak 

belirlendiği, 

Y.19.059/055 pozlu 8 cm kalınlıkta 150kg/m3 yoğunluklu taşyünü levhalarla yatayda, 

gezilebilir teras çatı vb alanlarda ısı yalıtımı yapılması imalatlarının analizle belirlenen %25 

müteahhit karlı 22,05 TL/m2 fiyatına %26,80 oranında ihale indirimi uygulanarak 16,14 

TL/m2 olarak belirlenmesi gerekirken, ihale indirimi uygulanmadan 22,05TL/m2 olarak hatalı 

belirlendiği,  

Tespit edilmiştir. 
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23.002/03 pozlu solvent bazlı epoksi boya ve Y.19.059/055 pozlu teras çatıda ısı 

yalıtımı imalatlarının analizlerinin hatalı hesaplanması sonucunda aşağıdaki tablodan 

görüleceği üzere 77.602,03 TL tutar kesilmesi gerekmektedir. 

Poz No İmalatın Adı Miktar Birim 

Hatalı 
Birim 
fiyat     
TL 

Doğru 
Birim 
Fiyat                 
TL 

Fark 
Fiyat 
TL 

Fazla 
Ödeme 
Tutarı               

TL 

Y.19.059/055 

8 cm kalınlıkta 150 kg/m3 
yoğunluklu taşyünü levhalarla 
yatayda, gezilebilir teras çatı vb 
alanlarda ısı yalıtımı yapılması  

11.979,00 m2 22,05 16,18 5,87 70.316,73 

23.002/03 

23.002/03 poz nolu demir 
yüzeylere iki kat 
solventbazlıepoksi boya 
yapılması  

1.520,94 m2 13,76 8,97 4,79 7.285,30 

                     Toplam 77.602,03 

 

 

Öneri: 

Samsun 33.000 seyirci kapasiteli stadyum inşaatı işinin 22.12.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında, 

Artan imalatlar grubunda, 23.002/03 pozlu demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi 

boya yapılması ve Y.19.059/055 pozlu 8 cm kalınlıkta 150kg/m3 yoğunluklu taşyünü 

levhalarla yatayda, gezilebilir teras çatı vb alanlarda ısı yalıtımı yapılması imalatlarının analiz 

fiyatlarının hatalı belirlenmesinden dolayı mukayeseli hesapta 77.602,03 TL fazla hesaplanan 

tutarın işin kesin hesabından kesilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.2.23: Van Merkez 106 adet HAİT, ve ısı merkezi inşaatı işinin 2017 

yılında onaylanan mukayeseli hesapta enterpolasyon yöntemi ile hatalı birim fiyat 

belirlenmesi 

Van Merkez 106 adet HAİT ve ısı merkezi inşaatı işinin 09.01.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesabında; 
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193.213/A pozlu Ø620 çapında çift cidarlı paslanmaz çelik baca imalatının fiyatının 

belirlendiği analizde, Ø620 çapında çelik baca imalatının 2011 yılı birim fiyatı 

bulunmadığından,  

2015 yılı birim fiyatları listesinde 193.214 pozlu Ø600 çift cidarlı paslanmaz çelik 

baca birim fiyatı 660 TL/Adet, 193.215 pozlu Ø700 çift cidarlı paslanmaz çelik baca birim 

fiyatı 800 TL/Adet fiyatlarından enterpolasyon yapılarak 193.213/A pozlu Ø620 çift cidarlı 

paslanmaz çelik baca %25 müteahhit karlı 2015 yılı birim fiyatı 688 TL/Adet olarak 

hesaplandıktan sonra, Ø500 çift cidarlı paslanmaz çelik bacanın sözleşme yılı 2011 yılında 

fiyatı 590 TL, 2015 yılı fiyatı 648 TL olduğu, 2011-2015 yılı arasındaki artış oranı 

648/590=1,098 olduğu, Ø620‘lik bacanın 2015 yılı fiyatı 688TL’nin 1,098 ile 2011 yılına 

dönüşümü yapıldığında 688/1,098=626,6TL olarak hesaplandıktan sonra bu fiyata işin 

yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki indirim oranı %15,89 oranı uygulanarak 2011 yılı 

sözleşme fiyatı 527 TL/Adet olarak belirlenmesi gerekirken, 

193.213 pozlu Ø500 çift cidarlı paslanmaz çelik baca 2011 yılı birim fiyatı 590 

TL/Adet ile 193.212 pozlu Ø450 çift cidarlı paslanmaz çelik baca birim fiyatı 482 TL/Adet 

fiyatlarından enterpolasyon yapılarak 193.213/A pozlu Ø620 çift cidarlı paslanmaz çelik baca 

%25 müteahhit karlı fiyatı 749,20 TL/Adet olarak hesaplandıktan sonra, bu fiyata işin 

yaklaşık maliyeti ile ihale bedeli arasındaki indirim oranı %15,89 oranı uygulanarak 2011 yılı 

sözleşme fiyatı 714,26 TL/Adet olarak hatalı belirlendiği, 

Mukayeseli hesapta imalat miktarının 34,80mtx(714,26-527)=6.516,65 TL bedel fazla 

hesaplandığı, 

Tespit edilmiştir. 

 

Öneri: 

Van Merkez 106 adet HAİT, 1 adet ısı merkezi inşaatı işinin 09.01.2017 tarihinde 

onaylanan mukayeseli hesapta; 193.213/A pozlu Ø620 çapında çift cidarlı paslanmaz çelik 

baca imalatının fiyatının enterpolsyon yöntemi ile hatalı belirlenmesi sonunda, imalat 

miktarının 34,80mt x (714,26-527)= 6.516,65 TL bedelin işin kesin hesabından kesilmesi 

önerilir. 
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8. SONUÇ 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 2017 yılı bilançosu ve 3.972.952.934,72 Türk 

Lirası gelir fazlasıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 

9. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 31.12.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço 
Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2017 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2017 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 
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             Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
                                                                       31.12.2017 Tarihli  Bilançosu                                         (Ek:1.1/a)                                          

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
TL TL TL TL 

I- Dönen varlıklar    
 

    

  A- Hazır değerler   895.436.757,32   1.128.610.821,92 

     1- Bankalar 894.821.269,23   1.121.653.823,74   

     2- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)       (2.050.001,93)          (2.204.701,86)   

     3- Döviz pozisyonları 115.634,57   50.912,42   

     4- Aracı bankalar 2.076.194,92   8.653.420,19   

     5- Diğer bankalar 473.660,53   457.367,43   

  B- Menkul kıymetler         

     1- Kamu kesimi tahvil ve bonoları         

  C- Kısa vadeli alacaklar   12.780.122.764,94   10.110.673.849,72 

     1- Arsa tahsis ve satış alacakları 3.948.055.120,13   679.694.793,78   

     2- Konut ve işyeri satış alacakları 2.798.406.472,31   1.416.269.933,48   

     3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları 809.492.537,91   962.521.766,04   

     4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 8.111.721,47   1.843.203,39   

     5- Kurum ve kuruluşlardan alacaklar 5.106.161.173,52   6.726.006.326,40   

     6- Faaliyetlerden doğan diğer alacaklar 25.303.181,56   26.029.904,94   

     7- Verilen depozito-teminat ve blokeler 27.000,00   43.600,00   

     8- Takipteki alacaklar 84.565.558,04   298.264.321,69   

  D- Diğer kısa vadeli alacaklar   362.341,56   505.649,84 

     1- Katma değer vergisi iade alacağı 80,19       

     2- Personelden alacaklar 4.483,13   5.956,19   

     3- Diğer çeşitli alacaklar 357.778,24   499.693,65   

  E- Stoklar   10.446.278.768,41   12.236.313.818,34 

     1- Arsa ve araziler 10.090.126.712,31   10.569.834.346,71   

     2- Konut, işyeri ve sosyal donatılar 247.122.981,70   1.656.027.828,94   

     3- 2202 say. BKK. Gereği devir alınan varlıklar 108.241.834,39   9.204.274,73   

     4- Diğer stoklar 787.240,01   1.247.367,96   

     5- Verilen sipariş avansları         

  F-Yatırımlar   12.678.457.351,12   17.904.153.739,60 

     1- Olağan inşaat maliyetleri 3.201.849.913,99   5.718.709.678,10   

     2- Gecekondu dönüşüm projeleri inşaat maliyetleri 2.492.264.483,45   3.347.995.015,18   

     3- Afet nitelikli diğer konut inşaat maliyetleri 80.354.996,83   132.662.394,68   

     4- Kurum ve kuruluşlar adına yap. inşaat maliyet. 6.862.959.239,60   8.662.851.050,99   

     5- Tarımköy projeleri inşaat maliyetleri 10.673.598,02   11.880.385,76   

     6- Olağan inşaat avansları 30.355.119,23   30.055.214,89   

  G- Gel. aylara ait giderler ve gelir tahakkukları       1.465,73 

     1- Gelecek aylara ait giderler     1.465,73   

     2- Gelir tahakkukları         

  H- Diğer dönen varlıklar   3.203.807.022,16   4.238.949.841,19 

     1- Devreden KDV 3.032.207.820,46   3.960.062.624,44   

     2- İndirilecek KDV         

     3- İş avansları 171.590.914,69   278.881.711,44   

     4- Personel avansları 8.287,01   5.505,31   

Dönen varlıklar toplamı   40.004.465.005,51   45.619.209.186,34 

         
 
 
 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toki 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 
 

      Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
                                                        31.12.2017 Tarihli  Bilançosu                               (Ek:1.1/b)                                          

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
TL TL TL TL 

II- Duran varlıklar   
 

    

   A-Yönetilen hesap varlıkları   157.414.705,15   161.854.104,37 

      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 88.697.244,93   93.586.044,15   

      5- 4864 S. K. Bingöl Elazığ Tunceli afet kredileri 1.412.450,00   963.050,00   

  B- Uzun vadeli alacaklar   16.312.795.137,98   27.516.437.432,77 

      1- Arsa tahsis ve satış alacakları 236.700.139,77   271.975.527,93   

      2- Konut ve işyeri satış alacakları 15.147.509.000,97   25.064.119.896,07   

      3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları 436.587.500,00   1.537.497.312,93   

      4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 418.910.363,32   578.097.549,57   

      5- Verilen depozito-teminat ve blokeler 72.588.133,92   64.747.146,27   

      6- Kullandırılan diğer kredilerden alacaklar 500.000,00       

   C- Diğer alacaklar   53.880.768,74   32.627,65 

      1- İştiraklerden alacaklar         

      2- Diğer çeşitli alacaklar 53.880.768,74   32.627,65   

   D- Mali duran varlıklar   1.963.260.216,68   1.967.918.354,02 

      1- İştirakler 1.963.260.216,68   1.967.918.354,02   

      2- İştiraklere sermaye taahhütleri (-)         

   E- Maddi duran varlıklar   65.369.356,68   67.259.048,56 

      1- Arazi ve arsalar         

      2- Yer altı ve yerüstü düzenleri         

      3- Binalar 51.378.247,29   52.045.479,22   

      4- Tesis, makine ve cihazlar 538.656,36   628.882,05   

      5- Taşıtlar 278.122,40   278.122,40   

      6- Demirbaşlar 9.374.311,18   10.445.352,44   

      7- Diğer maddi duran varlıklar 3.800.019,45   3.861.212,45   

      8- Yapılmakta olan yatırımlar         

      9- Verilen avanslar         

   F- Maddi olmayan duran varlıklar   -     

      1- Haklar         

      2- Şerefiye         

      3- Kuruluş ve örgütlenme giderleri         

      4- Araştırma ve geliştirme giderleri         

      5- Özel maliyetler         

      6- Diğer maddi olmayan duran varlıklar          

      8- Verilen avanslar         

   G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları   223.704,80   225.712,15 

      1- Gelecek yıllara ait giderler 223.704,80   225.712,15   

      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   18.552.943.890,03   29.713.727.279,52 

Aktif (Varlıklar toplamı)   58.557.408.895,54   75.332.936.465,86 
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     Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
                                                        31.12.2017 Tarihli  Bilançosu                                       (Ek:1.1/c) 

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   201.775.130,38   161.752.318,18 

      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 88.504.845,26   93.387.033,06   

      4- Afet işleri proje tahsis kaynakları 45.868.050,00   963.050,00   

  C- Faaliyetten doğan borçlar   6.854.420.508,40   9.424.887.254,14 

      1- Kurum ve kuruluşlara borçlar 6.513.534.764,13   8.683.002.582,96   

      2- Satış vaadinden borçlar 1.108.448,80   165.625.163,97   

      3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 295.743.923,03   555.257.628,95   

      4- Kentsel dönüşüm proje borçları 8.246.980,18   8.246.980,18   

      5- Diğer borçlar 35.786.392,26   12.754.898,08   

   D- Diğer borçlar   26.274.964,95   4.184.033,79 

      1- İştiraklere borçlar     2.000.000,00   

      2- Personele borçlar 2.161.768,83   1.850.109,78   

      3- Diğer çeşitli borçlar 24.113.196,12   333.924,01   

   E- Alınan avanslar   7.687.448.867,54   8.529.449.019,07 

      1- Alınan sipariş avansları 7.687.445.063,49   8.529.445.215,02   

      2- Kurum ve kuruluşlar adına kamulaştırma avansları 3.804,05   3.804,05   

   F- Yasal yükümlülükler   64.985.577,92   120.581.719,27 

      1- Ödenecek vergi ve fonlar 64.982.059,11   120.579.358,57   

      2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 2.713,67   1.474,03   

      3- Personel özel kesintileri  805,14   886,67   

   G- Borç ve gider karşılıkları   -     

   H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   414.453.761,42   851.627.963,93 

       1- Gelecek aylara ait gelirler 414.451.040,61   851.625.243,12   

       2- Gider tahakkukları 2.720,81   2.720,81   

    I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   -     

       1- Hesaplanan KDV         

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   15.249.358.810,61   19.092.482.308,38 
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       Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

                                     31.12.2017 Tarihli  Bilançosu                                                   (Ek:1.1/d)  

Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü  Ayrıntısı  Tümü  

TL  TL  TL  TL 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar   
 

    

   A- Mali borçlar   1.273.505.821,51   25.762.646,67 

      1- İhraç edilen bono ve tahviller 1.273.505.821,51   25.762.646,67   

   B- Faaliyetten doğan borçlar   6.188.859.121,24   15.224.921.723,77 

      1- Kurum ve kuruluşlara borçlar 221,88   1247743397   

      2- Satış vaadinden borçlar 6.071.304.958,26   13.846.183.352,56   

      3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 117.553.941,10   130.994.974,49   

      4- Diğer borçlar         

   C- Diğer borçlar         

      1- İştiraklere borçlar         

   D- Alınan avanslar         

   E- Taahhüt karşılığı gelir tahakkukları   2.057.048.328,66   3.227.521.901,46 

       1- Hasılat payı karşılığı gelir tahakkukları 2.057.048.328,66   3.227.521.901,46   

   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   9.519.413.271,41   18.478.206.271,90 

Yabancı kaynaklar toplamı   9.519.413.271,41   37.570.688.580,28 

III- Öz kaynaklar         

   A-Yedekler   1.621.628.838,31   1.622.286.975,65 

       1- Diğer sermaye yedekleri 1.621.628.838,31   1.622.286.975,65   

   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   28.862.977.583,61   32.139.696.997,35 

   E- Geçmiş yıllar giderleri (-)   
     

(25.890.390,85) 
  

     
(25.890.390,85) 

   F- Dönem net geliri (gideri)   3.276.719.413,74   3.972.952.934,72 

Öz kaynaklar toplamı   33.788.636.813,52   37.762.247.885,58 

Pasif (Kaynaklar) toplamı   58.557.408.895,54   75.332.936.465,86 
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  

31.12.2017 tarihli Bilanço Dipnotları 

 

1- (104) Hesapta TL Olarak İzlenen Dövizin: 

 Bankası                         Cinsi             Tutarı                         TL.Tutarı 

 Ziraat (Ankara Emlak) Bankası  Euro             11.282,78.-                    50.912,42.- 

          

 (İşlemlerin yapıldığı aylar itibariyle kur birim değerlemesi yapılmış olup; dönem sonu 

değerlemesine esas birim kur değeri (TCMB Efektif Alış)  4,5124.-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 287.427.481,70.-TL. tutarındaki 2016 Dönemi İndirimli Orana Tabii 

KDV. İade alacak tutarı Nisan 2017 ayında işlemleri tamamlanarak tahsilata bağlanmış olup; 

80,19.-TL.’lık tutar ise Yamanlar V.D.’nce İdaremiz adına takibe bağlanan borç tutarının 

2015 yılı KDV. İade tutarı alacağımızdan mahsup edilmekle birlikte mahsuba esas evrağın 

2017 yılında intikal ettirilmesi nedeniyle oluşan hesap hareketini ifade etmektedir. 

2017 Yılı İndirimli Orana Tabii İşlemler Nedeniyle Doğan KDV İade Nakdi tutarı 

olan 316.703.126.-TL. Ocak/2018 KDV. Beyannamesine dahil edilerek talebe bağlanmış 

olup; Bilanço kesinleştirme tarihi itibariyle Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde incelemeleri 

devam etmektedir. 316.703.126.-TL.’lık KDV İade Nakdi tutarının 2018/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 

alınarak bu hesapta oluşan stok m² maliyet birim değeri itibariyle, proje maliyetlerine 

yansıtılmaktadır.   

4- (154) Hesapta İzlenen Konut ve İşyeri Bina Taşınmaz Stokları : 
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 Cinsi                              Kaydi Tutar(TL) 

 Konut       1.656.027.828,94.-               

İşyeri               ------------------ 

     Toplam Kaydi Bedel  :           1.656.027.828,94.- 

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 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  

2017 Dönem sonuna kadar gerçekleştirilen devir alma, satış ve satıştan iade işlemleri sonrası, 

155 Hesap detayında mahalleri ve mevcutları itibariyle, 31.12.2017 dönem sonu stok 

değerleri aşağıda sıralanmıştır: (Bu gayrimenkullerden önceki dönemlerde satış işlemleri 
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gerçekleşmekle birlikte stok çıkış kaydı yapılmayanlar, 2017 dönem sonu itibariyle Emlak 

Dairesi stok kayıtları esas alınarak 681 Hesapta Gider karşılığı stok çıkışları yapılmıştır.)   

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; 

31.12.2016 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.(*) 39%  1.874.830.757,35 

2 EMLAK PAZ.PROJE YÖN.SERVİS A.Ş. 49%  31.850.000,00 

3 GAYRİMENKUL EKSPERTİZ A.Ş. 49%  343.000,00 

4 TOBAŞ (TOKİ-BÜYÜKŞEHİR BEL.PRJ. A.Ş)  49,90%  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%  31.809.894,17 

7 BOĞAZİÇİ KONUT HİZM.YÖN.İŞL.VE TİC.A.Ş 1%                        28.000,00 

İŞTİRAKLER GENEL TOPLAMI  1.967.918.354,02 

(*) 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. 242. İlgili muavin Hesabın 

borcu karşılığı 529. Hesabın alacağına kaydedilmiştir. 

 7- Cari Dönem Sonu Personel Sayısı : 650 

 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 
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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 kayda alınan borçlanma tutarı, 1.247.743.174,84.-TL.’dır. 

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 
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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  4.254.588.944,15.- 

Döviz  Mevcudu     Euro              11.282,78.- 

Alman Yapı Tas.Hs.Takipli Borçluları  Euro       12.220.100,00.- 

Döviz Teminat Senedi   US.($)        5.000.000,00.- 

 Dövizli Teminat Mektubu    US.($)            620.000,00.- 

Döviz  Teminat Mevcudu(AFAD)  US.($)         2.682.000,00.- 

 Konut ve İşyeri Stok Miktarı   Adet     --------- 

Hasılat Payı Karş.Teminat Hesapları  TL      64.291.724,38.- 

 

değerlerini ifade etmektedir. 
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
                                                                   2017 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    5.472.626.646,07   7.736.343.138,16 2.263.716.492,09 

    1-Olağan taşınmaz satış geliri 5.394.163.384,20 
 

6.935.043.310,61 
 

  
    2-Gelir paylaşım esaslı satış geliri 51.307.172,46 

 
433.391.096,38 

 
  

    3-2202 sayılı BKK devir varlıklar satış geliri - 
 

  
 

  
    4-Arsa Ofisi devir varlıkları satış geliri 427.600,00 

 
  

 
  

    5-Kredili taşınmaz satışları faiz geliri 23.748.733,25 
 

361.255.005,07 
 

  
    6-Kullandırılan kredi faiz geliri 1.622.185,07 

 
6.596.382,73 

 
  

    7-Komisyon geliri 1.357.571,09 
 

  
 

  
    8-Diğer faaliyet gelirleri   

 
57.343,37 

 
  

 B- Satış indirimleri (-)   101.187.632,22   146.428.176,30 45.240.544,08 

    1-Olağan taşınmaz satış faiz indirimleri (-) 87.382.098,70 
 

145.667.490,85 
 

  
    2-Taşınmaz satışlarından iadeler (-) 13.805.533,52 

 
  

 
  

    3-Kullandırılan kredi faiz indirimleri (-)     760.685,45     

Net satışlar   5.371.439.013,85   7.589.914.961,86 2.218.475.948,01 

 C- Satışların maliyeti (-)   2.931.388.512,49   4.368.871.778,00 1.437.483.265,51 

    1-Satılan taşınmaz stok maliyeti (-) 110.492.711,95 
 

3.092.899.501,22 
 

  
    2-Arsa hazırlama ve etüt giderleri (-) 448.200,00 

 
95.190,73 

 
  

    3-Kabulü yapılan olağan inşaat giderleri (-) 2.782.139.952,57 
 

984.310.539,41 
 

  
    4-Biten olağan inşaat giderleri (-) 17.674.850,86 

 
233.795.665,73 

 
  

    5-Komisyon giderleri (-) 7.068,70 
 

6.885,60 
 

  
    6-Yatırımlar diğer giderleri (-) 20.625.728,41 

 
57.763.995,31 

 
  

Brüt satış geliri veya (gideri)   2.440.050.501,36   3.221.043.183,86 780.992.682,50 

 D- Faaliyet giderleri (-)   117.942.493,58   137.379.788,66 19.437.295,08 

    1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 640,00 
 

  
 

  
    2-Pazarlama satış ve tanıtım giderleri (-) 6.372.916,16 

 
10.938.913,52 

 
  

    3-Genel yönetim giderleri (-) 44.768.477,05 
 

54.459.157,14 
 

  
    4-Personel ücret ve giderleri (-) 66.800.460,37 

 
71.981.718,00 

 
  

 Faaliyet geliri veya (gideri)   2.322.108.007,78   3.083.663.395,20 761.555.387,42 

 E- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler    885.911.443,46   944.606.111,78 58.694.668,32 

    1-İştiraklerden temettü gelirleri 226.611.569,47 
 

  
 

  
    2-Tazminat ve ceza gelirleri 103.266.555,51 

 
449.377.772,99 

 
  

    3- Faiz gelirleri 74.714.945,76 
 

64.986.345,45 
 

  
    4-Kanun gereği gelir aktarmaları 94.946.152,14 

 
102.779.300,20 

 
  

    5-Genel bütçe ödenekleri 150.000.000,00 
 

150.000.000,00 
 

  
    6-Kur farkı gelirleri 137.211.584,84 

 
37.938,16 

 
  

    7-Kira gelirleri 26.105.537,32 
 

18.936.442,24 
 

  
    8-Tasfiye ve devredilen hesap gelirleri   

 
2.046.801,47 

 
  

    9-Diğer olağan gelirler 73.055.098,42 
 

156.441.511,27 
 

  

 F- Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-)   34.096.363,08   789.454.408,93 755.358.045,85 

    1-Gelirlerden dahili tevkifat giderleri (-) 10.757.955,65 
 

9.652.671,78 
 

  
    2-Tazminat ve ceza iadeleri (-) 809.913,80 

 
  

 
  

    3-Kur farkı giderleri (-)   
 

539,88 
 

  
    4-Kira giderleri (-) 16.000.000,00 

 
221.357,74 

 
  

    5- Tasfiye ve devredilen hesap giderleri (-) 37.231,16 
 

7.319.961,13 
 

  
    6-Diğer olağan giderler (-) 6.491.262,47 

 
772.259.878,40 

 
  

 G- Finansman giderleri (-)   74.462,00   6.396,00 -68.066,00 

    1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 74.462,00 
 

6.396,00 
 

  
Olağan gelir veya (gider)   3.173.848.626,16   3.238.808.702,05 64.960.075,89 

 H- Olağan dışı gelirler   103.391.800,67   835.782.953,08 732.391.152,41 

    1-Olağandışı faaliyet gelirleri   
 

272.447,12 
 

  
    2-Önceki dönem gelirleri   

 
698.256.757,65 

 
  

    3-Önceki dönem maliyetleri 103.323.698,46 
 

136.699.722,34 
 

  
    4-Diğer olağan dışı gelirler 68.102,21 

 
554.025,97 

 
  

 I- Olağan dışı giderler (-)   521.013,09   101.638.720,41 101.117.707,32 

    1-Olağandışı faaliyet giderleri (-) 507.279,53 
 

766.370,52 
 

  
    2-Önceki dönem giderleri (-)   

 
100.214.491,08 

 
  

    3-Gecikme faizi ve gecikme zammı gider (-) 13.733,56 
 

136.725,93 
 

  
    4-Diğer olağandışı faaliyet giderleri (-)   

 
521.132,88 

 
  

Dönem net geliri veya (gideri)   3.276.719.413,74   3.972.952.934,72 696.233.520,98 
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2017 yılı Gelir Tablosu Dipnotları 

 

 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; 31.12.2017 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 2017 Döneminde uygulanan peşin ve dört taksit kredi borç 

kapatma indirim tutarlarını ve kredilere uygulanan artış oranının tahsilatın gerçekleştirildiği 

gün üzerinden geri dönüşlere uygulanması sonucu bulunan tutarlar izlenmektedir.  

 7- (C-1) 150, 154 ve 155 hesaplarda stok bedelleri itibariyle kayıtlı bulunan taşınmaz 

ve varlıkların satışıyla birlikte, teslim edilen taşınmaz ve varlıklara isabet eden stok değerinin 

ilgili aktif hesaplar karşılığında bu hesaba yapılan gider kaydını kapsamaktadır. 

 8- (C-3); 2017 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. 
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 10- (E-5) 2017 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.  

 11- (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. 

 12- (I-2) Önceki dönemlere ait olup mutabakat çalışması çerçevesinde doğan alacak 

tahakkuku tasfiyesi ile 2202 sayılı B.K.K. çerçevesinde T.H.Emlak Bankası’ndan devir 

alınarak geçmiş dönemlerde satılan gayrimenkullere ait stok çıkışlarının gider kaydını 

içermektedir.  
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  
                                                          2017 Yılı Nakit Akış Tablosu                                              (Ek 1.3) 

    Nakit kaynakları ve kullanım yerleri 2016 2017 
A- Dönem başı nakit mevcudu      1.200.694.814            894.821.269  
B- Dönem içi nakit girişleri     10.434.055.984        15.357.705.738  
  1- Satışlardan elde edilen nakit:     
  a)Net satışlar  9.402.222.577,00    14.596.461.377,00  
  b)Ticari alacaklardaki azalışlar                        -                             -    
  c)Ticari alacaklardaki artışlar (-)     
  2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı  sağl. nakit:          202.348.444             216.923.165  
  3- Olağan dışı  gelir ve karlardan sağlanan nakit:          608.524.425             436.205.546  
  4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit:                        -                             -    
  (Alımlarla ilgili olmayan)     
  a)Menkul kıymet ihraçlarından     
  b)Alınan krediler                        -                             -    
  5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit:     
  (Alımlarla ilgili olmayan)     
  b)Alınan krediler     
  6- Sermaye artışından sağlanan nakit:     
  7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit :                        -                             -    
  8- Diğer nakit girişleri :     220.960.538,00        108.115.650,00  
C- Dönem içi nakit çıkışları     10.739.929.529        15.130.873.183  
  1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları:     
  a)Satışların maliyeti       9.829.500.212        13.813.129.478  
  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 :          124.992.000             146.123.979  
  a)Araştırma ve geliştirme giderleri                  640,00                           -    
  b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri         6.372.916,16          10.938.913,52  
  c)Genel yönetim giderleri     118.618.444,14        135.185.065,60  
  d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)     
  3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları :     
  a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zaralar         
  b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)     
  4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları :                  74.462                      6.396  
  5- Olağan dışı  gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı :     
  a)Olağandışı gider ve zararlar     
  b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)     
  6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları :              2.109.446                1.889.692  
  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     604.096.681,14        945.180.248,99  
  10- Ödenen  temettüler                        -                             -    
  11- Diğer nakit çıkışları :          179.156.728             224.543.389  
D- Dönem sonu nakit mevcudu( A+B-C)         894.821.269         1.121.653.824  
E-   Nakit artış veya azalışı (B-C)        305.873.545)           226.832.555  
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