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I. TOPLU BAKIŞ 

  

A-Dünyada olimpiyat oyunlarının tarihçesi ve gelişimi: 

Modern olimpizm fikrinin oluşmasına tarih boyunca birçok gelişme kaynaklık 
etmiştir. Bunlar arasında; 

-Antik Yunan Olimpiyatları ve Eski Olimpia’da yapılan arkeolojik kazılar ile 
Eski Yunan klasikleri, 

-Orta çağlardan beri Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki diğer birçok benzeri 
teşebbüsler, (İtalya, Almanya, Kanada, Fransa, 17. yüzyılda İngiltere’deki Robert 
Dover Cosworld olimpiyatları), 

-İngiltere’de doğup, sömürgelerine ve bu arada Kuzey Amerika Kıtası’na 
yayılan takım ve ferdi sportif faaliyetleri ve oyunları, 

-Yunanistan da 1800 tarihinde muhtelif olimpiyat oyunları teşebbüsleri vb.  

Dünyada eski Yunan Olimpiyatlarına benzer çeşitli oyunların organize edildiği 
bilinmektedir. Ancak, bunların hiç birisi devamlılık ve evrensel nitelik kazanmamıştır. 
1863 yılında Fransa’da doğan Baron Pierre de COUBERTIN, gerçek anlamda modern 
olimpik hareketinin kurucusu olmuştur.  

25 Kasım 1892 tarihinde Fransız Atletizm Sporları Kulüpleri Birliğinin 
(USFSA) beşinci yıldönümünü kutlamak için Sorbonne’da düzenlenen Spor 
Konseyi’nde bu Birliğin Genel Sekreteri Baron Pierre COUBERTIN; “ Antik 
olimpiyatların modern bir tarzda yeniden yapılmasının karar altına alınmasını 
istiyorum. Bu nedenle de sporcularımızı başka ülkelere gönderelim ve onlardan da 
sporcularının yurdumuza gelmelerini isteyelim. Geleceğin hür spor alışverişini kabul 
ettiğimiz ve Yunanlıların tekelinden çıkarılıp, bütün dünyanın belli başlı şehirlerine 
mal edebildiğimiz gün olimpiyat oyunları ile barış davası yeni ve kuvvetli bir dost 
kazanacaktır” diyerek çeşitli kültürlerin oyunlar üzerinde etkili olması olanağını ortaya 
çıkartmıştır.  

İlki New York’da ikincisi Londra’da olmak üzere bu komitenin yaptığı 
toplantılarda belirlenen Olimpik Prensipler, 16 Haziran 1884’de Paris’te dünyadan 
birçok uzmanın katıldığı büyük bir kongrede açıklanarak oylamaya sunulmuştur. 23 
Haziran 1894 tarihinde Amerika ve Avrupa’nın 12 ülkesinden gelen iki bin delege bu 
son toplantıda Modern Olimpiyat Oyunları’nın yapılmasını ve Baron Pierre de 
COUBERTIN’in tezini oy birliği ile onaylamışlardır. Ayrıca bu toplantıda alınan 
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kararlar doğrultusunda “Comite Internatıonal Olimpigue” Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi kurulmuştur. Böylece olimpizm düşüncesi ve felsefesi ortaya çıkmıştır. 

23 Haziran 1894 tarihinde toplanan Paris Kongresi’nde Olimpiyat Oyunlarının 
yeniden canlandırılması kararının alınmasıyla birlikte oluşturulan Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi, modern olimpiyat oyunlarının kontrolü, geliştirilmesi ve 
gözetiminden sorumlu, uluslararası hukuka tabi, tüzel kişiliği haiz devamlı bir 
organizasyon olup, merkezi İsviçre’nin Lozan kentindedir. 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi kendi başkanını, üç başkan yardımcısını, 
Yönetim Kurulunun diğer 7 üyesini Uluslararası Olimpiyat Komitesi oturumunda 
mutlak çoğunlukla seçmektedir. Başkan 1924 yılına kadar yıllık dönemler için 
seçilirken, bu tarihten sonra Komite başkanları 8 yıllık olmak üzere tekrar seçilme 
haklarına sahip bulunmaktadır. Üç başkan yardımcısı ve 7 üye, 4’er yıllık seçilirler, 4 
yıllık aradan sonra yeniden seçilme hakları bulunmaktadır. 

İlk Uluslararası Olimpiyat Komitesi oturumu, 13 ülkeden 15 üye ile yapılmıştır. 
Komite, Olimpiyat Oyunlarının yapılacağı yıllarda iki, diğer yıllarda ise bir defa 
toplanmaktadır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi oturumlarının resmi dili Fransızca ve 
İngilizce olup, ayrıca oturum görüşmeleri İspanyolca, Rusça, Almanca ve Arapça’ya 
çevrilmektedir. Halen söz konusu oturumlara 88 ülkeden 112 üye katılmaktadır.  

B-Türkiye’de Olimpiyat oyunlarının tarihçesi ve gelişimi:  
Olimpik harekete yeni üyeler kazandırmak ve olimpizmi dünya üzerinde yayma 

amacında olan Baron Pierre de COUBERTIN, Osmanlı Devletini de bu hareketin içine 
katmak amacıyla 1907 yılında İstanbul’a gelerek Selim Sırrı (TARCAN) Bey ile 
tanışmış ve kendisinden Osmanlı Olimpiyat Cemiyetini kurmasını talep ederek, 
Osmanlı Devletindeki ilk Uluslararası Olimpiyat Komitesi temsilcisi olmasını 
istemiştir. II. Meşrutiyet Hareketi ile birlikte 1908 yılında Osmanlı Olimpiyat 
Cemiyetini (Milli Olimpiyat Komitesini) Selim Sırrı (TARCAN) Bey kurmuştur. 
Osmanlı Olimpiyat Cemiyetinin ilk başkanı Servet-i Fünun Dergisinin sahibi eski 
sporcu Ahmet İhsan TOKGÖZ ve ilk genel sekreteri ise Selim Sırrı TARCAN 
olmuşlardır. Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin 1911 
yılında yaptığı toplantıda üyeliğe kabul edilmiştir. Milli Olimpiyat Komitesi’nin ilk 
genel sekreteri olan Selim Sırrı TARCAN, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi 
olarak ilk defa 1909 Berlin oturumuna katılmıştır.                                                                                                                                                

I.Dünya Savaşını çıkardıkları gerekçesi ile Almanya, Avusturya, Macaristan, 
Bulgaristan ve Osmanlı Devleti Uluslararası Olimpiyat Komitesinden çıkarılmışlardır. 
Ancak, 1921 yılında Baron Pierre de COUBERTIN’in teklifi ile Türkiye ve 
Macaristan tekrar üyeliği kabul edilmişlerdir. 

Bu çerçevede önce, Cihan Müsabakalarına Katılma Cemiyeti kurularak 
Başkanlığına Hasip BAYINDIROĞLU, genel sekreterliğine de Selim Sırrı TARCAN 
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getirilmiştir. 31.07.1922 tarihinde ilk spor örgütü olan “Türkiye İdman Cemiyeti 
İttifakı ” kurulunca, Selim Sırrı TARCAN Olimpiyat cemiyetini yeniden düzenlemiş, 
başkanlığa kendisi, Genel sekreterliğe ise Ali Sami YEN getirilmiştir. Komite, 1924 
Paris Olimpiyat Oyunlarının hazırlıklarını yapmıştır.  

16 Ocak 1924 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Milli Olimpiyat 
Cemiyetinin kamuya yararlı kuruluşlardan olduğu kabul edilerek, 171 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 1924 Paris Olimpiyat oyunlarına iştirak edilmesi kararlaştırılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Sporcularının katıldıkları bu ilk olimpiyatta bisiklet, kros, 
eskrim, futbol, güreş ve halter branşlarındaki yarışmalara iştirak edilmiştir. 

Selim Sırrı TARCAN, 1927 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
Başkanlığından istifa edince yerine başkan olarak Ali Sami YEN seçilmiştir. 

1936 yılında Cumhuriyet Halk Partisine bağlı olarak kurulan Türk Spor 
Kurumu, kuruluş kanunu gereği Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti görevini de 
yapmaya başlamıştır. Türk Spor Kurumu Başkanı, aynı zamanda Türk Milli Olimpiyat 
Cemiyeti Başkanlığını da yürütmüştür. 

Öte yandan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi Anlaşmasının 24 üncü maddesindeki özerklik ve seçilme prensiplerine aykırı 
bir uygulamayla 1938 yılında kabul edilen 3530 sayılı Kanunla Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğüne bağlanmıştır. Ancak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi Anlaşması hükümlerine göre yeniden kurulması resmen 
istenildiğinden, 1955 yılından itibaren yapılan tüzük çalışmaları 1962 yılında 
tamamlanmış, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yeniden kurularak Başkanlığına 
Burhan FELEK seçilmiştir. 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince, 15.04.1992 tarihinde 2000 Yaz 
Olimpiyat Oyunlarının İstanbul’da yapılması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine 
adaylık başvurusunda bulunmuştur. 

Bunun üzerine İstanbul’un uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak 
olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının usul ve esaslarını düzenleyen 
30.04.1992 tarih ve 3796 sayılı Kanun ile özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe 
haiz İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (HDK) kurularak 
çalışmalara başlamıştır. 

3796 sayılı Kanun çerçevesinde HDK tarafından yapılan çalışmalar 
kapsamında, Olimpiyat Oyunlarının İstanbul’da düzenlenmesini teminen; Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi (IOC) nezdinde geçmiş yıllarda 2000 ve 2004 Olimpiyat Oyunları 
için adaylık, 2008 ve 2012 Olimpiyat Oyunları için de aday adaylığı başvurularından 
olumlu sonuç alınamamış, 2016 Olimpiyat Oyunları için başvuruda bulunulmamıştır. 

2004 Olimpiyat Oyunlarının Atina’da yapılması, 2012 Olimpiyatlarının da bir 
Avrupa kenti olan Londra tarafından kazanılmış olması, 2016 Olimpiyatlarının tekrar 
Avrupa’da yapılma ihtimalini neredeyse ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle; Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu’nun 11.9.2007 tarih ve 170 sayılı kararı ile 2016 Olimpiyat 
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Oyunlarına ev sahipliği için bu dönem aday olmama kararı alınmıştır. Nitekim 2016 
Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine verilmiştir. 

2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına İstanbul’un yanında Tokyo 
(Japonya), Madrid (İspanya), Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan) ve Doha (Katar) da 
aday olmuştur. 

İlan edilen İstanbul’un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığı, 
Buenos Aires’te IOC Genel Kurulunda 7 Eylül 2013 tarihinde yapılan oylama sonucu 
Tokyo’nun kazanması ile neticelenmiştir. 

 İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun (HDK) 
faaliyetlerine ait son beş yıllık verilere ait toplu bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo 1: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 Son iki    
yıl farkı 

Artış/Azalış 
% 

Öz kaynaklar Bin TL 328.056 276.414 339.958 340.802 397.395 56.593 16,6 
Yabancı kaynaklar “ 12.909 7.300 1.580 648 910 262 40,6 
Finansman giderleri “ 839 2.134 372 562 -  (562) - 
Maddi duran varlıklar (edinme değ.) “ 309.254 309.331 315.704 321.386 339.915 18.529 5,8 
Maddi duran varlıklar birikmiş amor.  “ 62.171 70.852 79.717 89.023 100.277 11.254 12,6 
Yatırım için yapılan nakit ödeme Bin TL - - 6.381 1.803 8.534  6.731  473,3 
Yatırımlar gerçekleşme oranı (nakit) % - - 93 100 100  -  - 
Tüm alım tutarı Bin TL 2.533 53.478 3.864 4.335 4.631 296 6,8 
İşçi (Ortalama) sayısı Kişi 22 37 41 22 21 1  (5,5) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 2.218 3.342 3.600 2.129 2.803 674 31,7 
Cari yıla ilişkin:               
  - İşçiler için yapılan giderler Bin TL 2.218 3.342 3.600 2.129 2.803 674 31,7 
  - İşçi başına aylık ortalama gider TL 8.402 7.527 7.314 8.064 8.890 826 10,2 
GSYİH’ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL (3.400) (3.850) 167 844 56.593 55.749 6.605,3 
GSYİH’ya katkı (Alıcı         “          ) “ (3.400) (3.850) 167 562 56.593 56.031 9.969,9 
GSMH’ya katkı  (   “            “          ) “ (3.400) (1.716) (205) 282 55.936 55.654 19.835,5 
Giderler Bin TL 43.358 158.425 21.646 95.114 41.811 (53.303) (56,0) 
Gelirler “ 72.356 106.783 85.190 95.958 98.404 2.446 2,5 
Gelir-Gider Farkı “ 28.998 (51.642) 63.544 844 56.593 55.749 6.605,3 

Son yıllarda Oyunların uzun vadeli yararı, olimpiyatlar için yapılan 
yatırımlarının Oyunlar sonrasında işler biçimde kullanılabilir olmasında 
görülmektedir. Olimpiyatların marka değerinin korunması açısından IOC’nin 
günümüzde yüzleşmek durumunda olduğu en büyük sorunu, Olimpiyat 
organizasyonlarına kamu kaynaklarından ayrılan dev bütçelerin ekonomik olmayan 
yatırımlar yerine ülke halkı yararına kullanılması gerektiği yolundaki eleştirilerdir.  

Neticede IOC eleştiri konusu haline gelen geçmiş kararlarının sonuçlarına tepki 
vermek durumunda kalmış, Oyunların eksiksiz organize edilmesinden taviz vermeden, 
bunu göreceli olarak daha düşük yatırımla sağlayabilecek, daha müreffeh ve daha fazla 
gelir yaratma potansiyeline sahip şehirlere yönelmiştir. 

Olimpiyatların toplam maliyeti, operasyonel bütçe dışında, altyapı için 
yapılacak yatırım maliyetlerini de içermektedir. Oyunlardan bağımsız ve her halükarda 
yapılacak kentsel altyapı yatırımları da adaylık bütçeleri içerisinde yer almaktadır. 
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İstanbul’un alt yapı yatırımlarının tamamlanması, olimpiyat oyunları toplam bütçesini 
azaltacak, IOC nezdinde İstanbul’un seçilme ihtimalini yükseltecektir.  

Olimpiyat Parkı içerisinde yer alan içinde olimpik sporcu yetiştirmeye yönelik 
bir sportif müsabaka, eğitim ve sosyal yaşam tesislerinin bulunduğu bir master plan 
hazırlanması ve uygulamaya açılarak öncelikle çevresinde bulunan yerleşim 
alanlarında yaşayan gençler olmak üzere Metro istasyonu bağlantısı ile tüm İstanbul’a 
yönelik Olimpiyat Parkı Spor ve Yaşam Merkezi kurulması ve işletilmesi, orta ve uzun 
vadede olimpik sporcu yetiştirmek ve Türkiye’nin olimpiyat oyunları adaylıkları 
sürecinde; güçlü bir altyapı görevi icra edecektir. 

Hâlihazırdaki imar planlarında “Olimpiyat Parkı Alanı” olarak tanımlanmış 
alandaki taşınmazların, mülkiyet ve imar problemlerinin bugüne kadar giderilememiş 
olduğu, süreç içerisinde çeşitli hukuki itilaflar ortaya çıktığı ve arazi bütünlüğünün 
sağlanamadığı, bu ve buna benzer sebeplerden dolayı, sporun ve sporcunun 
gelişmesine katkıda bulunabilecek olimpik standartlara sahip spor tesislerinin bugüne 
kadar “Olimpiyat Parkı Alanına” ve dolayısıyla da Türk sporuna 
kazandırılamadığından bahisle Başakşehir Belediyesi ile arazi takası anlaşması 
yapılmıştır. Taraflar arasında yapılan protokol hükümlerinde Olimpik Park Alanı’nın 
bütünlüğünü ve sınırlarını bozacak hususların tekrar gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesince Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme 
Kurulu’na aktarılmayarak, Belediye tarafından yapılan yatırımlar ile mahsuplaşma 
yapılan harcamaların, olimpik tesis ve altyapı yatırımlarına ait olması gerekmektedir. 
Olimpik tesis ve altyapı yatırımlarına ait olmayan yatırım harcamalarından 
kaynaklanan mahsuplaşmaların amacına uygun olmadığı değerlendirilmektedir. 
Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
arasında yapılan protokol kapsamında mahsuplaşmaya konu sportif yatırımların proje 
bazlı belirlenerek bütçe eki haline getirilmesi ve yatırım projelerinin Kurul tarafından 
takip edilmesi önem arz etmektedir. 

C- Öneriler: 

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 2016 yılındaki 
çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen 
öneriler aşağıdadır. 

Yılına ilişkin öneriler: 

1-Hazine tarafından Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 300.001,157 m2 
yüzölçümünde bir alanın, IV. Etap olarak adlandırılan alandaki tüm özel şahıs 
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parsellerinin (yaklaşık 1.900 adet parsel) Başakşehir Belediyesi tarafından 
kamulaştırılarak, bu taşınmazların Hazine adına tesciline ve tescil edilen 
taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisine, imar planına tekrar 
“Olimpik Park Alanı” olarak işlenmesi kayıt ve şartıyla, Başakşehir Belediyesine 
devrine karar veren Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 24.09.2016 tarih ve 189 sayılı 
kararı doğrultusunda, 17.10.2016 tarihinde Başakşehir Belediye Başkanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve İOOHDK arasında 
imzalanan İstanbul Olimpiyat Parkı alanındaki Mülkiyet ve İmar Problemlerinin 
Çözümüne Dair Protokol hükümleri arasında, HDK kararına aykırı hükümlerin 
bulunduğu ve ileride telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağı göz önünde 
bulundurularak, protokol hükümlerinin HDK kararı doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesi (Sayfa:23-29), 

2- İOOHDK gelirlerinin; İstanbul’un orta ve uzun vadeli olimpik adaylık 
süresince Olimpiyat Parkı Alanında yapılması planlanan tesislerin finansmanında 
kullanılarak, Olimpik Park Alanının hem İstanbul’un hem de bölgenin faydalanacağı 
ve gelecek yıllarda Olimpik sporcular yetiştirecek bir spor ve yaşam merkezi haline 
getirilmesi, 

 Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında mahsuplaşmaya konu sportif 
yatırımların proje bazlı belirlenerek bütçe eki haline getirilmesi ve yatırım projelerinin 
Kurul tarafından takip edilmesi(Sayfa:34-36), 

3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde  (Ek: 10) listelenen 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi, 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 

1- Hazırlık Düzenleme Kurulunun (HDK) toplanmasında fiilen yaşanan 
zorluklar nedeniyle;  

-Kurulun İOOHDK’daki rolünün düzenleyici fonksiyona dönüştürülmesi, bütçe, 
bilanço gelir tablosu gibi finansal tabloların onaylanması, yatırım bütçesinin hazırlanıp 
onaylanması gibi daha çok geleceği ilgilendiren kararları alan bir organa 
dönüştürülmesi, 

-Diğer icrai yetkilerinin yürütme kuruluna devredilmesi olimpiyat tesisinin 
işletmesinde gerekli adımların yerinde ve zamanında alınarak zaman ve maliyet 
yönünden muhtemel kayıpların önlenmesi için gerekli olan yetki devirlerinin 
yapılması (Sayfa:4). 

VI Sayıştay   



 
 

 

parsellerinin (yaklaşık 1.900 adet parsel) Başakşehir Belediyesi tarafından 
kamulaştırılarak, bu taşınmazların Hazine adına tesciline ve tescil edilen 
taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisine, imar planına tekrar 
“Olimpik Park Alanı” olarak işlenmesi kayıt ve şartıyla, Başakşehir Belediyesine 
devrine karar veren Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 24.09.2016 tarih ve 189 sayılı 
kararı doğrultusunda, 17.10.2016 tarihinde Başakşehir Belediye Başkanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve İOOHDK arasında 
imzalanan İstanbul Olimpiyat Parkı alanındaki Mülkiyet ve İmar Problemlerinin 
Çözümüne Dair Protokol hükümleri arasında, HDK kararına aykırı hükümlerin 
bulunduğu ve ileride telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağı göz önünde 
bulundurularak, protokol hükümlerinin HDK kararı doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesi (Sayfa:23-29), 

2- İOOHDK gelirlerinin; İstanbul’un orta ve uzun vadeli olimpik adaylık 
süresince Olimpiyat Parkı Alanında yapılması planlanan tesislerin finansmanında 
kullanılarak, Olimpik Park Alanının hem İstanbul’un hem de bölgenin faydalanacağı 
ve gelecek yıllarda Olimpik sporcular yetiştirecek bir spor ve yaşam merkezi haline 
getirilmesi, 

 Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında mahsuplaşmaya konu sportif 
yatırımların proje bazlı belirlenerek bütçe eki haline getirilmesi ve yatırım projelerinin 
Kurul tarafından takip edilmesi(Sayfa:34-36), 

3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde  (Ek: 10) listelenen 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi, 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 

1- Hazırlık Düzenleme Kurulunun (HDK) toplanmasında fiilen yaşanan 
zorluklar nedeniyle;  

-Kurulun İOOHDK’daki rolünün düzenleyici fonksiyona dönüştürülmesi, bütçe, 
bilanço gelir tablosu gibi finansal tabloların onaylanması, yatırım bütçesinin hazırlanıp 
onaylanması gibi daha çok geleceği ilgilendiren kararları alan bir organa 
dönüştürülmesi, 

-Diğer icrai yetkilerinin yürütme kuruluna devredilmesi olimpiyat tesisinin 
işletmesinde gerekli adımların yerinde ve zamanında alınarak zaman ve maliyet 
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2- İstanbul’un, 2024 sonrasında düzenlenecek Olimpiyat ve Paralimpik 
Oyunlarına adaylığı konusunda uygulanacak stratejileri belirlemek üzere Hazırlık 
Düzenleme Kurulu’nca çalışma yapılması/yaptırılması (Sayfa: 16-18), 

Sonuç: 

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 2016 yılı 
bilânçosu ve 56.592.978 Türk Lirası gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı 
tasvibe sunulur. 
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II. İDARİ BÜNYE 

 

A-Mevzuat: 

1-Kanunlar: 

Resmi Gazete’nin 05.05.1992 tarih ve 21219 sayılı nüshasında yayımlanan 
3796 sayılı “İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu” ile İstanbul’un 
olimpiyatlara hazırlanması, olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili esas ve 
usulleri belirlenmesi, bu amaçla kendilerine görev verilecek kurum, kuruluş, kurul ve 
komitelerin teşkil, görev, yetki ve çalışma usulleri ile ilgili diğer düzenlemeleri 
yapmak üzere “İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu” ile bu 
Kurula bağlı Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi kurulması hususu düzenlenmiştir. 

Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak anılan Kanun’un 
“Gelirler” başlıklı 11 inci maddesinde de İOOHDK’nın gelirleri;  

a) Spor Toto-Loto hâsılatının %1'i, 

b) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bir önceki yıla ait safı 
hâsılatının %5'i, 

c) Konut Fonunda toplanan aylık gelirin %1'i, 

d) Her yıl konsolide bütçeden ayrılan pay, 

e) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tasdik edilen bütçesinin %1'i, 

f) 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna istinaden düzenlenen "At Yarışları 
Müşterek Bahis" bilet satış hâsılatının %11'i, 

g) Diğer gelirler, 

şeklinde sayılmıştır. 

Söz konusu Kanun maddesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sağlanan 
gelire ilişkin (e) bendi 7.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Belediye Kanunu’nun 87 nci 
maddesi ile iptal edilmiş, bunun yerine 3.7.2005 tarih ve 5398 sayılı “Özelleştirme 
Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun’un” 27 nci maddesi ile “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % 0,5'i,”  İOOHDK’nın gelirleri arasına 
katılmıştır. 

Yine 21.3.2007 tarih ve 26469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5602 sayılı 
“Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun”un 7, 10 ve 11 inci maddeleri ile yukarıda belirtilen (a), (b) ve (f) bentlerindeki 
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gelir kalemleri de iptal edilmiş, ayrıca şans oyunları hâsılatından yıllık kamu payı 
tahmini dikkate alınmak suretiyle Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme 
Kurulu’na aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulması ve (e) 
bendinde sayılan gelir unsurunun takip eden yılın ilk ayında, diğerlerinin ise tahsilini 
takip eden ayın 15’ine kadar ilgili kuruluşlarca İOOHDK hesabına yatırılması hususu 
düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan 6.4.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5610 sayılı “Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”un 1 inci maddesinde, Toplu Konut Fonu tasfiye edilmeden önce Fondan gelir 
payı alan kurumların Toplu Konut İdaresi gelirlerinden pay talep edemeyecekleri ve 
tasfiye edilen Toplu Konut Fonundan gelir payı talebiyle 3.7.2001 tarihinden sonra 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na karşı yargı mercilerine açılmış ve devam eden 
davalar ile icra takipleri hakkında da aynı hükmün uygulanacağı belirtilmiş, bu şekilde 
yukarıda belirtilen (c) bendindeki gelir unsurunun da uygulanabilirliği kalmamıştır. 

Açıklanan yasal düzenlemeler neticesinde Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 
gelirlerinin; her yıl merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin onaylanmış bütçesinden alacağı % 0,5 oranındaki pay, şans oyunları 
hâsılatından Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenek vasıtasıyla sağlanan pay ve 
diğer gelirlerden oluşması öngörülmüştür.  

02.11.2011 tarih, 28103 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 661 sayılı KHK’nın 48 ile 52 nci maddeleri ile Hazırlık ve Düzenleme 
Kurulu’nun kuruluşuna ilişkin 3796 sayılı Kanun’da değişikliklere gidilmiştir. Bu 
çerçevede Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun üye yapısı yeniden düzenlenerek Kurul 
üyeleri arasına Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı dâhil edilmiş, asbaşkanlık 
müessesesi kaldırılmış, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun altında konumlandırılan 
“Yürütme Kurulu” ve “Hazırlık Komitesi”nin teşkiline ilişkin değişiklikler yapılmış ve 
Kanun kapsamındaki satınalma işlemleri Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulmuştur.  

2- Yönetmelikler: 

661 sayılı KHK ile 3796 sayılı Kanun’da gerçekleştirilen değişiklikleri 
müteakip, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 12.6.2012 tarih ve 183 sayılı 
toplantısında, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile 
Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi” kabul edilmiştir.   

Genelgeyle 3796 sayılı Kanun’a paralel olarak, Kurul birimlerinin 
teşkilatlanması ile görev ve yetkileri belirlenmiştir. Bu kapsamda, “Genel Direktörlük” 
kaldırılarak yerine “Genel Sekreterlik” ihdas edilmiş, Genel Sekreterliğe bağlı idari ve 
teknik dört birim ise Dış İlişkiler Direktörlüğü, Yönetim Direktörlüğü, Hukuk 
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gelir kalemleri de iptal edilmiş, ayrıca şans oyunları hâsılatından yıllık kamu payı 
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bendinde sayılan gelir unsurunun takip eden yılın ilk ayında, diğerlerinin ise tahsilini 
takip eden ayın 15’ine kadar ilgili kuruluşlarca İOOHDK hesabına yatırılması hususu 
düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan 6.4.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5610 sayılı “Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”un 1 inci maddesinde, Toplu Konut Fonu tasfiye edilmeden önce Fondan gelir 
payı alan kurumların Toplu Konut İdaresi gelirlerinden pay talep edemeyecekleri ve 
tasfiye edilen Toplu Konut Fonundan gelir payı talebiyle 3.7.2001 tarihinden sonra 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na karşı yargı mercilerine açılmış ve devam eden 
davalar ile icra takipleri hakkında da aynı hükmün uygulanacağı belirtilmiş, bu şekilde 
yukarıda belirtilen (c) bendindeki gelir unsurunun da uygulanabilirliği kalmamıştır. 

Açıklanan yasal düzenlemeler neticesinde Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 
gelirlerinin; her yıl merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin onaylanmış bütçesinden alacağı % 0,5 oranındaki pay, şans oyunları 
hâsılatından Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenek vasıtasıyla sağlanan pay ve 
diğer gelirlerden oluşması öngörülmüştür.  

02.11.2011 tarih, 28103 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 661 sayılı KHK’nın 48 ile 52 nci maddeleri ile Hazırlık ve Düzenleme 
Kurulu’nun kuruluşuna ilişkin 3796 sayılı Kanun’da değişikliklere gidilmiştir. Bu 
çerçevede Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun üye yapısı yeniden düzenlenerek Kurul 
üyeleri arasına Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı dâhil edilmiş, asbaşkanlık 
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teknik dört birim ise Dış İlişkiler Direktörlüğü, Yönetim Direktörlüğü, Hukuk 

 
 

 
 

Müşavirliği ve Tesisler İdari Direktörlüğü olarak sayılmıştır. Böylece daha önce Genel 
Direktörlük yapılanmasında yer alan “Kontrollük Teşkilatı”na yeni organizasyonda yer 
verilmemiştir.  

Öte yandan 3796 sayılı Kanun’un 20 nci maddesine 661 sayılı KHK ile eklenen 
“Bu Kanun kapsamında yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, ceza ve ihaleden 
yasaklama hükümleri hariç 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
değildir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kamu İhale Kurumunun 
görüşü üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir.” hükmü çerçevesinde, 
“İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Mal ve Hizmet Alımına 
Dair Esaslar” 04.07.2012 tarihli Bakan Oluru ile onaylanarak Hazırlık ve Düzenleme 
Kurulu’na gönderilmiştir 

B- Teşkilat: 

3796 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi “Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi 
için İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu Kurula bağlı 
Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi kurulur.” hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm 
gereğince, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi 
kurulmuştur. 

Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 12.6.2012 tarih ve 183 sayılı kararıyla 
kabul edilen “İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile 
Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi” çerçevesinde, Kurul’un 
organizasyon yapısı; Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu, Hazırlık 
Komitesi ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. 

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun organizasyon 
şeması rapor ekleri (Ek: 1) arasına alınmıştır. 

1- Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, 3796 sayılı 
Kanunun, 661 sayılı KHK ile değişik 3 üncü maddesi uyarınca Gençlik ve Spor 
Bakanının başkanlığında; Gençlik ve Spor Bakanının görevlendireceği bir üye, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı, İstanbul Valisi, Dışişleri Bakanlığınca 
görevlendirilecek bir büyükelçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
görevlendireceği iki üye, Spor Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
Başkanı ve görevlendireceği bir üye, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı ile 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri olmak üzere toplam 13 üyeden 
oluşmaktadır. 
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Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının hazırlığı, düzenlenmesi ve 
sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yerine getirme görevi bulunan 
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları 3796 sayılı Kanun’un 4 
üncü maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre Kurul, oyunların hazırlığı, düzenlenmesi 
ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerden yetkili ve sorumlu olup, bu 
Kanun hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla hizmet komiteleri ile idari birimler 
kurabilmektedir. 

Hazırlık ve Düzenleme Kurulu; 3796 sayılı Kanun ve İstanbul Olimpiyat 
Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve 
Esasları Genelgesi’nin 6/1 maddesi gereğince, en az iki ayda bir toplanması 
gerekmektedir.  

Ancak, söz konusu hükümlere rağmen, HDK’nın asgari toplanma zamanı 
olarak iki ayda bir toplanamadığı ve HDK toplantılarının İOOHDK’nın kuruluş 
tarihinden bu yana belli bir takvim çerçevesinde düzenli bir şekilde 
gerçekleştirilemediği görülmüştür. 

Faaliyet döneminde HDK, sadece 03.02.2016 ve 24.09.2016 tarihlerinde iki 
toplantı gerçekleştirmiştir. 14.07.2016, 11.08.2016 tarihlerinde ise 2 ara karar almıştır. 
Bu durumun, iş ve işlemlerin zamanında gerçekleştirilmesinde aksamalara sebebiyet 
vermemesi için özellikle süreklilik arz eden hizmet alımları ile yapım işlerinde HDK 
tarafından Yürütme Kurulu’na devredilen yetki limitlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda 
güncelleştirilmesi gerekmektedir. 

Hazırlık Düzenleme Kurulunun (HDK) toplanmasında fiilen yaşanan zorluklar 
nedeniyle;  

-Kurulun İOOHDK’daki rolünün düzenleyici fonksiyona dönüştürülmesi, bütçe, 
bilanço gelir tablosu gibi finansal tabloların onaylanması, yatırım bütçesinin hazırlanıp 
onaylanması gibi daha çok geleceği ilgilendiren kararları alan bir organa 
dönüştürülmesi, 

-Diğer icrai yetkilerinin yürütme kuruluna devredilmesi olimpiyat tesisinin 
işletmesinde gerekli adımların yerinde ve zamanında alınarak zaman ve maliyet 
yönünden muhtemel kayıpların önlenmesi için gerekli olan yetki devirlerinin 
yapılması önerilir. 

2-Yürütme Kurulu: 

Genel Sekreterlik aracılığıyla Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun sekretarya 
hizmetlerini ve vereceği diğer görevleri yürütmekle yükümlü olan Yürütme Kurulu; 
Gençlik ve Spor Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirleyeceği 
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ikişer üye ile TMOK Başkanı’nın belirleyeceği bir üye olmak üzere toplam beş üyeden 
oluşmaktadır. 

Yürütme Kurulu,  2016 yılında 16 toplantı gerçekleştirerek toplam 145 adet 
karar almıştır. Ayrıca 6 ara karar toplantısı yapılmıştır. 

3. Hazırlık Komitesi: 

Hazırlık Komitesi, 3796 sayılı Kanunun 661 sayılı KHK ile değişik 7 nci 
maddesi uyarınca Gençlik ve Spor Bakanlığından dört, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından birer, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve TMOK Başkanlığı’ndan ikişer ve Türkiye Milli 
Paralimpik Komitesi Başkanlığından bir üye olmak üzere toplam 15 üyeden 
oluşmaktadır. Yürütme Kurulu gerekli gördüğünde Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 
onayını alarak bu komiteye yeteri kadar yeni üye alma ve ihtiyaç halinde alt komiteler 
kurma yetkisini haizdir. 

“İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile 
Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi”nin 12 nci maddesinde Hazırlık 
Komitesinin görevleri özetle, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun onayı, Yürütme 
Kurulunun talimatları ve Genel Sekreterlik aracılığıyla, Olimpiyat oyunlarının 
yapılacağı alanları tespit etmek, yapılacak olimpik tesislerin projelerini 
değerlendirmek ve uygun görülenleri inşa ettirmek, mevcut tesislerin olimpik ölçülere 
göre modernizasyonunu yaptırmak, ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmeti satın 
almak olarak belirlenmiştir. 

Hazırlık Komitesi, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli, 
atamaya yetkili amirin iznini almak kaydı ile geçici şekilde bünyesinde görevlendirme 
yetkisine sahiptir.  

Faaliyet konuları olimpiyat oyunları adaylık sürecinden ziyade ağırlıklı olarak 
ev sahipliğinin kazanılması sonrası çalışmaları kapsayan Hazırlık Komitesinin üyeleri 
henüz belirlenmemiştir.  

4. Genel Sekreterlik: 

 Genel Sekreterlik, idarenin günlük işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile ona bağlı tüm alt birimlere sekretarya 
hizmeti vermekle görevlidir. Bu kapsamda Genel Sekreterlik, adaylık dosyası 
hazırlamak, adaylık için gerekli yasal kayıtları tutmak, diğer aday kentlerin çalışmaları 
hakkında bilgi toplayıp değerlendirmek ve sonuçları hakkında Hazırlık ve Düzenleme 
Kurulu’na öneride bulunmak, personelle ilgili işlemleri yürütmekle sorumludur. 
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İOOHDK Teşkilatı ile Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi’nin 
15/2 inci maddesi çerçevesinde, HDK’nın 14.07.2016 tarih ve 1/1 sayılı ara kararı ile 
İOOHDK Yürütme Kurulu’nun teklifi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı SGM 
Başmüfettişi olan personelin İOOHDK bünyesinde geçici görevle Genel Sekreter 
olarak atanması uygun bulunmuştur. 

Geçici görevli olarak Genel Sekreter olarak ataması yapılan personele, 
HDK’nın 13.11.2013 tarih ve 6/3 sayılı ara kararı ile 3796 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinde belirtilen 399 sayılı KHK’nın 34 üncü maddesi uyarınca tespit olunan KİT 
Yönetim Kurulu üyeleri için öngörülen ücretin aylık olarak ödenmesine karar 
verilmiştir. 

 İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile 
Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi”nde Genel Sekreterliğe bağlı idari 
ve teknik birimler; Dış İlişkiler Direktörlüğü, Yönetim Direktörlüğü, Hukuk 
Müşavirliği ve Tesisler İdari Direktörlüğü şeklinde sıralanmakla birlikte bu birimlerin 
görev tanımlarına yer verilmediği görülmüştür.  

2015 yılı denetim raporunda; “İOOHDK faaliyetlerinin daha etkin ve verimli 
bir şekilde yürütülmesini teminen; Genel Sekreterlik ve bağlı birimlerinin, etkin bir 
planlama ve yönetim modeli esas alınarak görev, yetki ve sorumlulukları ile iş akış ve 
süreçlerinin tanımlanmasına yönelik çalışma usul ve esaslarının uygulamaya 
konulması” önerisine yer verilmiştir. 

Bu çerçevede, mevcut birimlerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen bir 
“Çalışma Usul ve Esasları Yönerge/Genelgesi” ile mevcut ve gelecekte 
gerçekleştirilecek yatırım ve tesislerin işletilmesine yönelik hususları düzenleyen 
“Tesis İşletme Genelgesi” ve hizmet alımı işi kapsamında görev yapan güvenlik 
personelinin çalışma esaslarını düzenleyen “Güvenlik Yönergesi” hazırlanmış olup, 
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu onayına sunulması önerilir. 

İOOHDK’nın teşkilat yapısında 2016 yılında herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

- Hukuk Müşavirliği: 

İOOHDK’nın hukuk danışmanlığını ve hukuki konularda takibi gerekli işleri 
yürüten birimde, iki avukat istihdam edilmektedir. 

Hukuk Müşavirliği yılsonu itibariyle; 21 adedi işçilik alacağı, 7 adedi itirazın 
iptali, 2 adedi idari para cezasına itiraz, 1 adedi tazminat, olmak üzere toplam 31 adet 
dava dosyasının takibi yapılmaktadır.  
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İOOHDK’nın teşkilat yapısında 2016 yılında herhangi bir değişiklik 
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- Hukuk Müşavirliği: 

İOOHDK’nın hukuk danışmanlığını ve hukuki konularda takibi gerekli işleri 
yürüten birimde, iki avukat istihdam edilmektedir. 

Hukuk Müşavirliği yılsonu itibariyle; 21 adedi işçilik alacağı, 7 adedi itirazın 
iptali, 2 adedi idari para cezasına itiraz, 1 adedi tazminat, olmak üzere toplam 31 adet 
dava dosyasının takibi yapılmaktadır.  

 

 
 

 
 

C- Personel durumu: 

1- Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler:  

İOOHDK’da istihdam edilen personel 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak 
çalıştırılmaktadır.  

İOOHDK personeline ilişkin işlemler,  “İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık 
ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları 
Genelgesi”nde belirtilen genel esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.  

İOOHDK’nın 2016 yılsonu ve ortalama çalışan kişi sayıları, bir önceki yıl 
gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 2: Personel durumu tablosu 

Personel durumu 

2015 2016 
Çalışan Personel Çalışan Personel 

 Ortalama Yılsonu Ortalama Yılsonu 
      Kişi     Kişi       Kişi   Kişi 

İşçiler:         
 1-Sürekli işçiler:         
a-Aylıklılar 22 22 21 19 
 2-Geçici işçiler - - - - 
                                     Toplam  22 22 21 19 
 Yüklenici işçileri    76   79 

               İOOHDK’nın 2016 yılı bütçesinde, 23 kişinin istihdamı öngörülmüştür. 
Bütçede ayrıca, hizmet alımı suretiyle 76 kişinin çalıştırılması planlanmıştır. 

Öte yandan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun güvenlik, çim saha bakım ve 
teknik hizmetleri kapsamında yüklenici firmalar aracılığıyla 79 kişi istihdam 
edilmiştir.  

Kurul personelinin ünitelere dağılımı (Ek: 2) sayılı çizelgede gösterilmiştir. 

2- Personele yapılan harcamalar: 

  Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun istihdam ettiği personel için 2016 yılında 
yaptığı harcama tutarı, program hedefi ve bir önceki yıl gerçekleşmesiyle birlikte 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Personele yapılan harcamalar tablosu 

Personele yapılan 
harcamalar 

2015 2016 
Harcanan  Harcanan 

Toplam 
Harcama 

Kişi 
başına Ödeneğin 

son 
durumu 

Esas 
ücretler 

Ek 
ödemeler 

Sosyal 
giderler 

Cari yıl 
toplamı 

Toplam 
Harcama 

Kişi 
başına 

ayda 
düşen 

ayda 
düşen 

Bin TL  TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL 
İşçiler 2.129 8.064 

 
1.528 215 1.060 2.803 2.803 8.890 

Toplam 2.129     1.528 215 1.060 2.803 2.803   
Geçen yıl toplamı 3.600     1.380 191 558 2.129 2.129   

Fark (1.471)     148 24 502 674 674 

İOOHDK 2016 yılı personel harcamaları, önceki yıla göre  % 31,7 oranında 
artış göstererek 2,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İOOHDK’da kişi başı aylık 
ortalama personel gideri 8.890 TL olarak gerçekleşmiştir. 
 Yürütme Kurulu’nun 04.12.2015 tarih ve 168/2 sayılı kararı ile;  İOOHDK 
personeli ile ilgili olarak 2016 yılı bütçesindeki personel ödeneği içinde kalmak 
kaydıyla; genel ücret politikasına uyumlu olarak % 6+ % 5 (6 aylık dönemler 
halinde) artışa tekabül edecek şekilde HDK onayına sunulmasına karar 
verilmiştir. HDK ise 03.02.2016 tarih ve 188\6 kararı ile yürütme kurulunun 
önerisi doğrultusunda karar almıştır. 
 3- Sosyal Giderler: 

İOOHDK’da istihdam edilen personel için 2016 yılında yapılan sosyal nitelikli 
harcamalar, önceki yıl gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Sosyal giderler tablosu 
  İşçiler 

Sosyal giderler 2015 2016 Fark 
  Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Cari yılla ilgili    
    1-Aile ve çocuk yardımı                                                              
    2-Evlenme, doğum ve ölüm yardımı       
    3-Sosyal yardım       
    4-Barındırma yardımı        5-Yedirme yardımı 131 150 19 
    6-Giydirme yardımı 1 1                  - 
    7-Taşıma gideri 50 57 7 
    8-Emekli Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı       
    9-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 33 456 423 
   10-SSK primi işveren payı 312 361 49 
   11-İşsizlik sigortası işveren payı 31 35 4 
   12-Sağlık giderleri       
   13-Eğitim giderleri       
   14-Spor giderleri       
   15-Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar       
   16-Personel derneklerine yapılan harcamalar       
   17-Ayni ve Nakdi başka sosyal yardımlar       

Toplam (A) 558 1.060 502 
B-Geçmiş yıllarla ilgili     
    1-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı       
    2-Diğer ödemeler       

Toplam (B)       
Genel Toplam (A+B) 558 1.060 502 

Önceki yıla göre % 90 oranında 502 bin TL artışla 1.060 bin TL olarak 
gerçekleşen sosyal giderlerin %43 oranında 456 bin TL’si kıdem tazminatı 
ödemelerinden, % 37 oranında 396 bin TL’si SSK primi ve işsizlik sigortası işveren 
payları toplamından, %14 oranında 150 bin TL’si de yemek yardımı, % 6’sı ise yol 
yardımı tutarlarından oluşmuştur.  

Sosyal giderlerde büyük oranda meydana gelen artış, emekli olan 3 personele 
ödenen kıdem tazminatından kaynaklanmıştır. 
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III. MALİ BÜNYE 
 

 

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun (İOOHDK) 2016 
yılına ait analize elverişli varlık ve kaynakları geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak 
aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo: 5 Mali durum tablosu 

Mali durum 2015 2016 Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

Varlıklar(Aktif):         
 1-Dönen varlıklar         
    a)Hazır değerler 51.407 15,1 41.416 10,4 (9.991) 
    b)Kısa sürede paraya 57.393   16,8 117.005 29,4 59.612 
      çevrilebilir değerler      

Toplam(1) 108.800 31,9 158.421 39,8 49.621 
 2-Duran varlıklar      
    a)Uzun sürede paraya 287 0,1 246 0,1 (41) 
      çevrilebilir değerler      
    b)Bağlı değerler 232.363 68 239.638 60,1 7.275 

Toplam(2) 232.650 68,1 239.884 60,2 7.234 
Varlıklar toplamı 341.450 100 398.305 100 56.855 

       
Kaynaklar(Pasif):      
 1-Yabancı kaynaklar      
    a)Uzun süreli       
    b)Kısa süreli 648 0,2 911 0,2 263 

Toplam(1) 648     0,2 911 0,2 263 
 2-Öz kaynaklar 340.802 99,8 397.394 99,8 56.592 

Kaynaklar toplamı 341.450 100 398.305 100 56.855 

2016 yılında İOOHDK’nın varlık ve kaynakları toplamı 398,3 milyon TL 
olmuştur.  

Kurul varlıklarının % 39,8 oranında 158,4 milyon TL’ si dönen varlıklara, % 
60,2 oranında 240 milyon TL’ si duran varlıklara ait bulunmaktadır.  

Yine Kurul kaynaklarının % 0,2 oranında 0,9 milyon TL’ si kısa süreli yabancı 
kaynak, % 99,8 oranında 397 milyon TL’ si de öz kaynak niteliğindedir. 
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IV. İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE 

DÜZENLEME KURULU FAALİYETLERİ 

A-İOOHDK bütçesinin genel durumu: 

İOOHDK’nın 2016 yılı bütçesi, HDK’nın 03.02.2016 tarih ve 188/6 sayılı 
kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmuştur.  

HDK’nın 2016 yılı bütçesindeki bazı kalemler, gerçekleşmeleriyle birlikte 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 6: Bütçeye ilişkin toplu bilgiler tablosu 

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü 
2015 yılı  2016 yılı 

Gerçekleşme Bütçe Gerçekleşme Sapma % 
 1-Personel sayısı Kişi 22 22 19 (13,6) 
2- Toplam Gelirler Bin TL 95.958 119.834 98.404 (17,9) 
3- Toplam Giderler Bin TL 95.114 145.803 41.811 (71,3) 
4- Diğer olağan giderler  Bin TL 5.614 13.650 8.047 (41) 
(2020 Olimpiyat adaylığı giderleri) 
5-Hazine ve dış borç ödemeleri Bin TL 574 - - - 
6-Yatırımlar Bin TL 74.397 107.534 12.407 (88,5) 

HDK’nın 2016 yılı bütçesinde, 171,9 milyon TL tutarında gelir, nakit mevcudu 
ve alacak tutarına karşılık, 107,5 milyon TL’si yatırım olmak üzere aynı tutarda gider 
ve borç ödemesi öngörülmüştür. 

2016 yılı gelir gerçekleşmelerinde bütçeye göre %17,9 oranında negatif yönde 
sapma olurken, gider gerçekleşmelerinde ise bütçeye göre negatif yönde %71,3 
oranında sapma olmuştur. Kurum’un gelir ve giderlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalara 
aşağıda yer verilmiştir. 

B-Giderler: 

İOOHDK’nın 2016 yılı giderleri geçen yıl giderleri ile karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Kurul’un 2016 yılı giderleri geçen seneye göre 2.761 bin TL artış göstererek 
21,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Cari yılda personel ücret giderleri tutarı 2.803 bin TL olup, ayrıntısına “İdari 
Bünye” bölümünde yer verilmiştir. 

Faaliyet döneminde dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler tutarı 6.630 bin 
TL’nin; 2.243 bin TL’si güvenlik hizmet alımı, 1.697 bin TL’si teknik personel hizmet 
alımı, 1.170 bin TL’si aydınlatma, 350 bin TL’si sigorta, 319 bin TL’si çim saha 
bakım hizmet alımı, 273 bin TL’si bilgi işlem bakım-onarımı,  150 bin TL’si yemek 
hizmet alımı, 119 bin TL’si ısıtma giderleri, 71 bin TL’ si Su giderleri,  65 bin TL’ si 
Jeneratör Yakıt gideri, 173 bin TL’si de dışarıdan sağlanan diğer çeşitli giderleri ifade 
etmektedir. 

Amortisman giderleri tutarı 11,3 milyon TL’nin ayrıntısına “Bilanço” 
bölümünde yer verilmiştir. 

C-Gelirler: 

Kurul’un gelirleri;  

- 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu 
çerçevesinde, her yıl konsolide bütçeden ayrılan pay ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin %0,5’i ile diğer gelirler, 

- 14.03.2007 gün ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon 
ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun çerçevesinde, şans oyunu tertip etme 
hak ve yetkisine sahip kurumlardan kesilen ve Maliye Bakanlığınca HDK’ya 
aktarılması öngörülen katkı payı tutarlarından oluşmaktadır. 

İOOHDK’nın 2016 yılı gelirleri, bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

Tablo 7: Giderler tablosu 
  2015 Yılı 

Gerçekleşen  

2016 Yılı Fark 

Giderler Program Gerçekleşen Programa 
Göre 

Önceki Yıla 
Göre 

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

0-İlk madde ve malzeme giderleri - -   - - - - 
1-İşçi ücret ve giderleri 1.997 3.515 2.803 (712) (20,3) 665 40,4 
2-Memur ve söz. pers. ücret ve giderleri - - -         
3-Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 6.722 7.668 6.630 (1.038) (13,5) 49 (1,4) 
4-Çeşitli giderler 8 - 657 657   649   
5-Vergi, resim ve harçlar - - -         
6-Amortisman ve tükenme payları 9.307 9.060 11.267 2.207 24,4 1.960 21,1 
7-Finansman giderleri 562         (562)   

Toplam 18.596 20.243 21.357 1.114 5,5 2.761 14,8 
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Tablo 8: Gelirler tablosu 
  2015 Yılı 

Gerçekleşen  

2016 Yılı Fark 

Gelirler Program Gerçekleşen Programa Göre Önceki Yıla 
Göre 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL % 
1-Konsolide Bütçe - 1 - (1) (100) - - 
2-İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi 61.250 80.500 80.500 - - 19.250 31 
3-Diğer gelirler 7.385 2.383 6.823 4.410 186 (562) (8) 
4-5602 sayılı Yasa gereği 
gelirleri 27.323 36.950 11.081 (25.869) (70) (16.242) (59) 

Toplam 95.958 119.834 98.404 (21.430) (17,9) 2.446 2,5 

İOOHDK’nın faaliyet dönemi gelirleri, bütçesine göre %17,9 oranında eksiği, 
bir önceki yıla göre ise %2,5 oranında fazlası ile 98,4 milyon TL tutarında 
gerçekleşmiştir.  

Faaliyet dönemi gelirlerinin, 80,5 milyon TL’si İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin tasdik edilen bütçesinden alınan paydan, 11,1 milyon TL’si 5602 sayılı 
Yasa gereği Maliye Bakanlığı’ndan aktarılan katkı paylarından, 6,8 milyon TL’si de 
diğer gelirlerden elde edilmiştir.   

Diğer gelirler tutarı 6.823 bin TL’nin; 2.413 bin TL’si stadyum gelirleri, 4.404 
bin TL’si faiz gelirleri, 6 bin TL’ si de diğer muhtelif gelirleri göstermektedir. 

Faaliyet döneminde stadyum gelirlerinde, bütçeye göre %83 oranında, önceki 
yıla göre ise %25 oranında azalış gerçekleşmiştir. Elde edilen gelir, İOOHDK’nın 
stadyumla ile ilgili hizmet alımı giderlerinin %56’sını karşılamaktadır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 3796 sayılı Kanun çerçevesinde ödemesi 
gereken payı aktarmadığı, bunun yerine, olimpiyatlarla ilgili altyapı yatırımları (yol, 
çok amaçlı spor kompleksleri, okullara kapalı spor salonları vb.) yaparak bu yatırım 
bedellerine karşılık Kurul’la mahsuplaştığı görülmüştür.  

D-Tedarik işleri: 

HDK’nın tedarik işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olarak 
yürütülmekte iken, 24.10.2011 tarihli 661 sayılı KHK ile bu Kanun kapsamında her 
türlü mal ve hizmet alımları, ceza ve ihaleden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulmuş, satın alma faaliyetlerine ilişkin usul ve 
esasların, Kamu İhale Kurumu’nun görüşü üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu bağlamda, “İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Düzenleme Kurulu Mal ve 
Hizmet Alımına Dair Esaslar” Gençlik ve Spor Bakanlığının 04.07.2012 tarihli onayı 
ile yürürlüğe konmuştur. 
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1- Alımlar: 
İOOHDK’nın faaliyet dönemine ilişkin mal ve hizmet alımlarına ilişkin 

açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

Tedarik program değerleri İOOHDK’nın gider bütçesinden alınmıştır.  
a- Mal alımları: 
İOOHDK’nın 2016 yılı mal alımları, program değerleri ve önceki yıl 

gerçekleşmeleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 
Tablo 9: Mal alımları tablosu 
    2016 yılı 
  2015 yılı 

Gerçekleşen 
Program ödeneği 

Gerçekleşen 
İlk duruma 
göre sapma Alımlar İlk durum Son durum 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
Yakıt alımı 191 550 550 65 (88) 
Kırtasiye, bilgisayar sarf malzeme alımı 16 33 33 16 (52) 

Toplam 207 583 583 81 (86) 

İOOHDK’nın 2016 yılı bütçesinde; 550 bin TL’si yakıt alımı, 33 bin TL’si de 
kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemesi olmak üzere toplam 583 bin TL tutarında mal 
alımı öngörülmesine karşılık, faaliyet dönemi toplam mal alım tutarı program 
değerinin %14’ü oranında 81 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

b- Hizmet alımları: 
İOOHDK’nın faaliyet dönemi toplam hizmet alımlarının ayrıntısı, program 

ödeneği ve önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 10: Hizmet alımları tablosu 
  

  
2015 yılı 

Gerçekleşen 

2016 yılı 
  Program ödeneği 

 
Gerçekleşen 

İlk 
duruma 

göre 
sapma Hizmet Alımları 

İlk durum Son durum 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
Stadyum koruma güvenlik hizmetleri  2.078 2.280 2.280 2.243 (1,6) 
Stadyum elektronik, ses, tesisat, mekanik v.b 
işlerin hizmeti 1.580 1.960 1.960 1.697 (13,4) 

Stadyum çim saha bakım işi 175 295 295 319 8,1 
Stad. ses sistemleri ve Scoreboard bakım işi 69 30 30 30 - 
Bina otomasyon sistemi bakımı 42 50 50 48 (4) 
Konaklama hizmet alımları 1 100 100 10 (90) 
Araç Kiralama hizmet alımları 47 60 60 53 (11,7) 
Yemek hizmet alımları 136 176 176 150 (14,8) 

Toplam 4.128 4.951 4.951 4.550 (8,1) 

İOOHDK’nın faaliyet dönemi hizmet alımları, program değerinin %8,1 
oranında eksiği ile 4.550 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  
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2016 yılı hizmet alımlarının, %86’sı oranında 4.259 bin TL’sini Atatürk 
Olimpiyat Stadyumla ilgili koruma güvenlik hizmetleri, elektronik,  ses,  tesisat,  
mekanik işleri, çim saha bakım hizmetleri oluşturmaktadır.    

Faaliyet döneminde 2.243 bin TL tutarında özel güvenlik hizmet alımı 
gerçekleşmiştir. 22.02.2016 tarihinde yapılan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun dış 
gözetim güvenlik ve korumasının 46 kişilik özel güvenlik görevlisi ile 365 gün 
süresince sağlanması hizmet alımı işi ihalesinin, 1.973.576 TL bedelle ekonomik 
açıdan en avantajlı teklifi veren firmanın uhdesinde bırakılmasına dair 2016/1 sayılı 
İhale Komisyonu kararı, 04.03.2016 tarihinde Yürütme Kurulu kararı ile uygun 
bulunarak onaylanmıştır 

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun, elektrik, elektronik, ses, tesisat, mekanik ve 
benzer işlerin bakımı, çalıştırılması ve işletilmesi hizmetleri kapsamında 29 kişilik 
teknik eleman hizmeti için yüklenici firmaya 1.697 bin TL, Atatürk Olimpiyat 
Stadyumu’nun ana saha, ek stadyum, antrenman sahalarında bulunan çim yüzeyli 
futbol sahalarının çim bakımlarının yapılması için de yüklenici firmaya 319 bin TL 
ödeme yapılmıştır. 

E) Olimpiyat oyunları adaylık faaliyetleri: 

3796 sayılı Kanun çerçevesinde HDK tarafından yapılan çalışmalar 
kapsamında, Olimpiyat Oyunlarının İstanbul’da düzenlenmesini teminen; Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi (IOC) nezdinde 2000 ve 2004 Olimpiyat Oyunları için adaylık, 
2008 ve 2012 Olimpiyat Oyunları için de aday adaylığı başvurularından olumlu sonuç 
alınamamış, 2016 Olimpiyat Oyunları için ise başvuruda bulunulmamıştır. 

HDK’ca 2000 ve 2004 olimpiyat adaylıkları akabinde doğru stratejileri ve 
İstanbul’a oy vermeme nedenleri belirleyebilmek amacıyla IOC üyeleri nezdinde 
araştırma çalışmaları yapılmış, bu çalışmalar neticesinde IOC üyelerinin İstanbul’a oy 
vermeme nedenleri; 

- Olimpiyat Oyunları için gerekli spor tesisleri alt yapısının yetersizliği, 

- Büyük çaplı uluslararası spor organizasyonlarında tecrübesizlik, olmak üzere 
iki ana başlık altında toplanmıştır. 

IOC İnceleme Komisyonu Raporunda yer aldığı üzere, o tarihlerde İstanbul’da 
olimpiyatlarda kullanılabilecek nitelikte mevcut spor tesisi olarak Abdi İpekçi Spor 
Salonu’nun dışında olimpik normlara uygun başka bir spor tesisi gösterilememiştir. 

HDK, faaliyetlerine başladığı ilk yıllarda Olimpiyat Oyunları’nın 
organizasyonu ile ilgili olarak projeler hazırlayan ve bu projelerin tanıtımını IOC 
nezdinde yapan bir Kurul iken, başta Atatürk Olimpiyat Stadyumu olmak üzere 
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doğrudan spor tesisleri inşa eden yatırımcı bir kuruluş niteliğini alarak İstanbul 
Olimpiyat Projesini hayata geçirmek üzere yatırımlara başlamıştır. 

Uluslararası nitelikte büyük çaplı spor organizasyonu tecrübeleri kapsamında 
ise 1999 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Avrupa Yüzme Şampiyonası ile başlayan 
süreç, 2005 yılında İzmir’de gerçekleştirilen 23. Dünya Üniversiteler Arası Spor 
Oyunları (Universiade), yine aynı yıl Avrupa Şampiyonlar Ligi Final Maçının Atatürk 
Olimpiyat Stadyumunda oynanması ile devam etmiştir. 2009 yılında UEFA Kupası 
Finali ve 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası İstanbul’da yapılmış, 2011 Dünya 
Üniversiteler Arası Kış Oyunları Erzurum’da gerçekleştirilmiştir. 

Yine 2011 Avrupa Olimpik Gençlik Festivali Trabzon gerçekleştirilirken, 
Yunanistan’ın Volos kentinden geri alınarak Mersin’e verilen ve başarılı bir şekilde 
sonuçlandırılan 2013 yılı 17. Akdeniz Oyunları da Türkiye’nin uluslararası 
organizasyon tecrübesine büyük katkı sağlamıştır. 

2004 Olimpiyat Oyunlarının Atina’da yapılması, 2012 Olimpiyatlarının da bir 
Avrupa kenti olan Londra tarafından kazanılmış olması, 2016 Olimpiyatlarının tekrar 
Avrupa’da yapılma ihtimalini neredeyse ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle; Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu’nun 11.9.2007 tarih ve 170 sayılı kararı ile 2016 Olimpiyat 
Oyunlarına ev sahipliği için anılan dönem aday olmama kararı alınmış, bununla 
birlikte 2020 Olimpiyatlarına çok güçlü bir şekilde aday olunması düşüncesi oybirliği 
ile kabul edilmiştir. Nitekim 2016 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliğinin Brezilya'nın 
Rio de Janeiro kentine verildiği görülmüştür.  

Aynı kararda devlet, yerel yönetim ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
(TMOK) işbirliği yanında sivil toplum örgütleri, iş âlemi dâhil tüm paydaşların da 
katılımını sağlayacak yeni bir yapılanmaya gidilmesi gereği üzerinde durulmuştur.  

İstanbul’un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına adaylığı Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı tarafından 13 Ağustos 2011 tarihinde yapılan uluslararası 
basın toplantısıyla ilan edilmiştir.  

2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına İstanbul’un yanında Tokyo 
(Japonya), Madrid (İspanya), Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan) ve Doha (Katar)’da 
aday olmuştur. 

IOC Yönetim Kurulu dosyalar üzerinde yaptığı incelemeler neticesinde 
İstanbul, Tokyo (Japonya) ve Madrid (İspanya)’i,  23 Mayıs 2012’de “Aday” seçilen 
şehirler olarak belirlemiştir. 

Aday seçilen şehirlerin “Başvuru Dosyası”nda özetlenmiş olan Oyunlar 
Projesine ayrıntılı bir biçimde yer verdikleri “Resmi Adaylık Dosyaları”nı 7 Ocak 
2013’e kadar IOC’ye teslim edildiği görülmüştür. 
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Prosedür olarak resmi adaylık dosyalarının teslimini takiben 2013 Nisan/ Mayıs 
aylarında IOC “Değerlendirme Komisyonu” aday şehirleri ziyaret ederek projeleri 
incelemiş ve bir Rapor hazırlayarak Haziran 2013’de IOC üyelerine sunmuştur.  

İlan edilen İstanbul’un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığı, 
Buenos Aires’te IOC Genel Kurulunda 7 Eylül 2013 tarihinde yapılan oylama sonucu 
Tokyo’nun kazanması ile neticelenmiştir. 

 İlk tur oylamada Tokyo 42 oy alırken, İstanbul ve Madrid 26’şar oy almış, iki 
kent arasında yapılan ikinci oylamada İstanbul Madrid’i 49’a 45 oy ile geçmiştir. Son 
oylamada ise Tokyo 60, İstanbul 36 oy almıştır. 

2020 adaylığının önceki adaylıklardan birçok farklılığı bulunmaktadır. Şöyle ki: 

İlk defa İstanbul 2020 projesi ve adaylık dosyasının hazırlanması, teknik ve 
finansal planlama ve dosya içeriğinin mükemmelliğini sağlamak üzere konularında 
uzman, ulusal ve uluslararası profesyonel kuruluşlardan hizmet alımı yoluna 
gidilmiştir. 

Adaylık süreci boyunca ihtiyaç duyulan stratejik iletişim ve halkla ilişkiler / 
lobi danışmanlığı, tanıtım, reklam ve promosyon alanlarında da hizmet alımı yoluna 
gidilerek, profesyonel kuruluş ve uzman danışmanların katılımı ile çok uluslu bir 
konsorsiyum oluşturulmuştur. 

Başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere tüm siyasi liderler, ilgili 
Bakanlıklar, İBB, kamu kurum ve kuruluşları, Türk iş âleminin önde gelen kuruluş ve 
yöneticileri, TMOK ve birçok STK sürece fiilen katkıda bulunmuşlardır. 

2020 Oyunları kazanılmamasına rağmen, bu çalışmalar İstanbul için önemli 
sonuçlar ve kazanımlar sağlamıştır. İstanbul ilk defa uluslararası spor arenasında 
saygın, güçlü ve her zaman ciddiye alınacak bir aday konumuna gelmiştir. Bu 
adaylıkla İstanbul Olimpiyat yapabilir bir kent, Türkiye de Olimpiyat yapabilecek bir 
ülke olduğunu Olimpik Hareket, Olimpik Medya ve dünya kamuoyu nezdinde kabul 
ettirmiştir. 

Her dönem olimpiyatlar başka bir kıtaya verildiği geçmiş uygulamalardan 
görülmektedir. 2016 yılı Oyunları’nın Brezilya/Rio de Janeiro’da, 2020 Oyunları’nın 
Japonya/Tokyo’da düzenleneceği göz önüne alındığında; 2024 Yaz Oyunlarının 
Avrupa ülkesi bir şehirde yapılma ihtimali geçmiş deneyimlerden anlaşılmaktadır. 
Ancak 2024 yılı Olimpiyatlarına İstanbul/Türkiye aday olmamıştır. 

Bu bağlamda 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği için,  
İtalya/Roma, Almanya/Hamburg/, Fransa/Paris, Macaristan/Budapeşte ve ABD/Los 
Angeles şehirleri resmi adaylık başvurularını yapmışlardır. Oyunları düzenleyecek 
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şehir, Eylül 2017'de Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak 130. IOC Kongresi'nde 
açıklanacaktır.  

Son yıllarda Oyunların uzun vadeli yararı, olimpiyatlar için yapılan 
yatırımlarının Oyunlar sonrasında işler biçimde kullanılabilir olmasında 
görülmektedir. Olimpiyatların marka değerinin korunması açısından IOC’nin 
günümüzde yüzleşmek durumunda olduğu en büyük sorunu, devleşme ve bunun bir 
sonucu olarak Olimpiyat gibi organizasyonlara kamu kaynaklarından ayrılan büyük 
bütçelerin ekonomik olmayan yatırımlar yerine ülke halkı yararına kullanılması 
gerektiği yolundaki eleştirilerdir.  

Kısacası IOC eleştiri konusu haline gelen geçmiş kararlarının sonuçlarına tepki 
vermek durumunda kalmış, Oyunların eksiksiz organize edilmesinden taviz vermeden, 
bunu göreceli olarak daha düşük yatırımla sağlayabilecek, daha müreffeh ve daha fazla 
gelir yaratma potansiyeline sahip ülke/şehre yönelmiştir. 

Olimpiyatların toplam maliyeti, operasyonel bütçe dışında, altyapı için 
yapılacak sabit sermaye yatırımları maliyetlerini de içermektedir. Oyunlardan 
bağımsız ve her halükarda yapılacak kentsel altyapı yatırımları da toplam bütçe 
içerisinde yer almaktadır. İstanbul’un alt yapı yatırımlarının tamamlanması, olimpiyat 
oyunları toplam bütçesini azaltacak, IOC nezdinde İstanbul’un seçilme ihtimalini 
yükseltecektir. 

Bununla birlikte önceki yıllarda İzmir, Trabzon, Erzurum ve Mersin’de 
gerçekleştirilen uluslararası spor organizasyonları dolayısıyla çok miktarda tesis 
yapılmakla birlikte organizasyonlar sonrası, tesislerden bir kısmının atıl vaziyette 
kaldığı, bir kısmının büyük organizasyonlar dışında hiç kullanılmadığı/kullanılamadığı 
ortaya çıkmıştır. Bu gibi durumlardan dolayı spor tesisleri için ayrılan kamu 
kaynaklarının gereksiz yerlere harcandığı yönünde yoğun eleştiriler ortaya çıkmaya 
başlamıştır. 

Uluslararası organizasyonlara talip olurken daha önce tesislerin kurulduğu 
şehirlerin aday gösterilmesinde ve spor tesisi için ayrılan kaynakların Ülke geneline 
yayılarak olimpik ruhla sporcu yetiştirilmesi amacıyla harcanması sonucunu 
doğurabilecektir. 

Bu açıklamalar çerçevesinde; 

Yüksek maliyetli uluslararası spor organizasyonlara aday olacak şehirlerin daha 
önce tesis yapılmış şehirler arasından seçilmesi, spor tesisleri için ayrılan kamu 
kaynaklarının Ülke genelinde diğer şehirlere olimpik sporcu yetiştirilmesine uygun 
tesisler için harcanmasında fayda görülmektedir. 

18 Sayıştay   



 
 

 
 

şehir, Eylül 2017'de Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak 130. IOC Kongresi'nde 
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yükseltecektir. 

Bununla birlikte önceki yıllarda İzmir, Trabzon, Erzurum ve Mersin’de 
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kaynaklarının gereksiz yerlere harcandığı yönünde yoğun eleştiriler ortaya çıkmaya 
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şehirlerin aday gösterilmesinde ve spor tesisi için ayrılan kaynakların Ülke geneline 
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tesisler için harcanmasında fayda görülmektedir. 

 
 

 
 

Türkiye’nin, bu tür organizasyonları düzenleme hakkını kazanması durumunda, 
doğrudan gelir gider dengesinin ötesinde, olimpiyatların dolaylı ve uzun vadeli 
ekonomik ve sosyal getirilerinden maksimum fayda sağlayacak bir programa 
odaklanmalıdır. Bu oyunların Türkiye’nin bir spor ülkesi olması konusunda atlama taşı 
görevi yapmasına imkân sağlayacak, uzun vadeli stratejik bir sosyo-ekonomik ve 
sportif gelişim planı hazırlanmasına etki edecek bir yol haritası oluşturmalıdır. Ancak 
bu şekilde, bu oyunların nihai bilançosu Türkiye lehine çevirebilir, İstanbul ve 
Türkiye’nin altyapı, tesisleşme, turizm, kültür, uluslararası alanda imajının 
güçlendirilmesi ve sportif başarıya ulaşılması gibi birçok alanda sahip olunan 
potansiyeli harekete geçirebilir. 

Nüfusu ve ekonomisi hızla büyüyen, potansiyeli yüksek ülkelerde Olimpiyat 
düzenlemek, ülkenin gelecekte spor ülkesi olabilmesi ve spor mantalitesinin gelişmesi 
açısından çok büyük bir işleve ve öneme sahiptir. Ancak bunun için de ciddi stratejik 
gelişim ve değerlendirme planlarına, politikalarına ihtiyaç vardır. Her yönüyle yüksek 
değişim ve gelişim esnekliğine sahip bir ülke olarak Olimpiyatlara Türkiye’nin 
adaylığı, olimpizm felsefesini toplum içinde yaygınlaştırıp bir yaşam biçimine 
dönüştürerek ileriki yıllara taşınmaya çalışılmasında fayda görülmektedir. 

İstanbul’un, 2024 yılı sonrasında düzenlenecek olan Olimpiyat ve Paralimpik 
Oyunlarına adaylığı konusunda uygulanacak stratejileri belirlemek üzere Hazırlık 
Düzenleme Kurulu’nca çalışma yapılması/yaptırılması önerilir. 

 F-Sigorta işleri: 

Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun varlık ve değerleri harici sigorta şirketlerine 
prim ödenmek suretiyle çeşitli risklere karşı teminat altına alınmaktadır. 

HDK’nın 2016 yılında teminat altına alınan varlıklarının sigorta kıymeti, 
ödediği primler ve mahsup edilen ya da tahsil edilen hasar bedellerine ilişkin bilgiler 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 
Tablo 11: Sigorta türü tablosu 

Sigorta Türü 

   Mahsup veya    
 Ödenen  Tahsil Edilen  

 Sigorta Kıymeti Prim Tutarı  Hasar Tutarı  Fark 
Bin TL  Bin TL Bin TL Bin TL 

1. Sigorta şirketi       
    a) Halk Sigorta A.Ş. 
       Atatürk Olimpiyat Stadyumu 

363.500 380 - - 

       
Toplam 363.500 380 -  - 
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HDK’nın iç sigorta fonu uygulaması bulunmamaktadır. HDK’nın riske maruz 
değerlerinin sigortalanışı Kurumun Mal ve Hizmet Satınalma Yönetmeliği kapsamında 
harici sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. 

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun yangın, yıldırım, infilak, deprem, sel basması, su 
basması, dahili su, fırtına, hava taşıtları, kara taşıtlarının çarpması, yer kayması duman, 
kar ağırlığı, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, 
enkaz kaldırma masrafları, içe çökme, elektrik hasarları, ve benzeri risklere karşı, 
30.10.2015 tarihinde açık ihaleye çıkılmış ve Halk Sigorta A.Ş. tarafından 30.12.2016-
30.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 363,5 milyon TL sigorta kıymeti 
üzerinden, 380 bin TL prim ödemek suretiyle sigortalanmış bulunmaktadır. 

G-Yatırımlar: 
İOOHDK’nın faaliyet dönemi yatırım harcamalarının ayrıntısı, program ve 

ödenek değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Faaliyet döneminde İBB’nin yaptığı ve Kurul ile mahsuplaştığı yatırım 
harcamaları kapsamında, 22.330 bin TL’si Okullara Kapalı Spor Salonu İnşaatı, 
Atletizm Salonu İnşaatı, Olimpiyat Parkı Yağmur Suyu Drenaj Sistemi yapım işi, 
Otopark alanlarının bozulan asfaltlarının kaplanması yenilenmesi işi ile birlikte  39 bin 
TL’si demirbaş alımı ve Türkiye Futbol Fedarasyonu’na E-Bilet Geçiş Sistemi için 
ödenen 8.534 bin TL olmak üzere toplam 30.803 bin TL tutarında harcama yapılmıştır. 
Toplam yatırım harcamalarının bütçe ödeneğine göre %71,4 oranında az gerçekleştiği 
görülmektedir. 

 

 

Tablo 12: Yatırım harcamaları tablosu 

Yatırım Harcamaları 
  
  

2016 yılı 
Program ödeneği 

Gerçekleşen 
Ödeneğin 

İlk durum Son durum ilk durumuna 
Ödenek Ödenek Tutar göre sapma 
Bin TL Bin TL Bin TL % 

Demirbaş alımları 250 250 39 (84,4) 
Okullara Spor Salonu/Olimpiyat Parkı 
Tesis, Altyapı Çevre Uygulamaları 79.000 79.000 22.330 (71,7) 

Proje ve Uygulama Giderleri 15.000 15.000 - - 
Jenaratör Sistemi Yenilenmesi/UPS Alımı 3.000 3.000 - - 
Videoboard Alımı 2.000 2.000 - - 
E Bilet Sistemi 8.534 8.534 8.534 - 

Toplam 107.784 107.784 30.803 (71,4) 
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HDK’nın iç sigorta fonu uygulaması bulunmamaktadır. HDK’nın riske maruz 
değerlerinin sigortalanışı Kurumun Mal ve Hizmet Satınalma Yönetmeliği kapsamında 
harici sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. 

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun yangın, yıldırım, infilak, deprem, sel basması, su 
basması, dahili su, fırtına, hava taşıtları, kara taşıtlarının çarpması, yer kayması duman, 
kar ağırlığı, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, 
enkaz kaldırma masrafları, içe çökme, elektrik hasarları, ve benzeri risklere karşı, 
30.10.2015 tarihinde açık ihaleye çıkılmış ve Halk Sigorta A.Ş. tarafından 30.12.2016-
30.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 363,5 milyon TL sigorta kıymeti 
üzerinden, 380 bin TL prim ödemek suretiyle sigortalanmış bulunmaktadır. 

G-Yatırımlar: 
İOOHDK’nın faaliyet dönemi yatırım harcamalarının ayrıntısı, program ve 

ödenek değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Faaliyet döneminde İBB’nin yaptığı ve Kurul ile mahsuplaştığı yatırım 
harcamaları kapsamında, 22.330 bin TL’si Okullara Kapalı Spor Salonu İnşaatı, 
Atletizm Salonu İnşaatı, Olimpiyat Parkı Yağmur Suyu Drenaj Sistemi yapım işi, 
Otopark alanlarının bozulan asfaltlarının kaplanması yenilenmesi işi ile birlikte  39 bin 
TL’si demirbaş alımı ve Türkiye Futbol Fedarasyonu’na E-Bilet Geçiş Sistemi için 
ödenen 8.534 bin TL olmak üzere toplam 30.803 bin TL tutarında harcama yapılmıştır. 
Toplam yatırım harcamalarının bütçe ödeneğine göre %71,4 oranında az gerçekleştiği 
görülmektedir. 
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Demirbaş alımları 250 250 39 (84,4) 
Okullara Spor Salonu/Olimpiyat Parkı 
Tesis, Altyapı Çevre Uygulamaları 79.000 79.000 22.330 (71,7) 

Proje ve Uygulama Giderleri 15.000 15.000 - - 
Jenaratör Sistemi Yenilenmesi/UPS Alımı 3.000 3.000 - - 
Videoboard Alımı 2.000 2.000 - - 
E Bilet Sistemi 8.534 8.534 8.534 - 

Toplam 107.784 107.784 30.803 (71,4) 

 
 

 
 

- Olimpik Park Alanı 

İstanbul-Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 484 hektar 
büyüklüğündeki Atatürk Olimpiyat Parkı arazisi; Maliye Bakanlığı tarafından 
21.12.1994 tarihinde, Spor Genel Müdürlüğü’ne olimpiyat parkı yapılmak üzere tahsis 
edilmiştir. Bilahare, 03.10.2007 tarihinde 2659 nolu parseldeki (141 hektar) tahsis 
kaldırılarak Sağlık Bakanlığına devredilmesiyle, büyük bölümünü 2666 parselin 
oluşturduğu mevcut Olimpiyat Parkı, Olimpiyat adaylık süreçlerinde yapımı taahhüt 
edilen tesislere yeterli sayılabilecek kadar küçültülmüştür.  

IV. etap olarak adlandırılan ve kamulaştırılmasından vazgeçilen, ancak imar 
planlarında “Olimpik Park” alanı içerisinde bulunan taşınmazlarla ilgili olarak, 
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Hukuk Müşavirliği’nce takip edilmekte olan 237 adet 
kamulaştırmasız el atma ve 53 adet icra dosyası, 2013 yılında davaların muhatabı olan 
Spor Genel Müdürlüğü’ne (SGM) devredilmiştir.  

Sayıştay tarafından düzenlenen 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin yıllık 
denetim raporlarında dava konusu işlemler ayrıntılı olarak açıklanmış ve söz konusu 
davaların malikler lehine sonuçlanması halinde bahse konu alanda bulunan tüm 
maliklerin çok sayıda dava açabilecekleri ve davaların idare aleyhine sonuçlanması 
durumunda İBB, Başakşehir Belediye Başkanlığı, SGM ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 250 milyon TL’yi aşabilecek miktarda maddi külfetle karşı karşıya 
kalabileceği hususu gündeme getirilmiştir. 

Bu itibarla, 2012 yılı denetim raporunda;  “… IV. etap olarak adlandırılan 
taşınmazların “Olimpik Park” alanından çıkarılıp çıkarılmayacağı hususunda, ilgili 
kuruluşlarca karara varılarak işlem tesis edilmesini teminen başlatılan girişimlerin 
sürdürülmesi”  önerisine yer verilmiştir.  

Öneri doğrultusunda, söz konusu alanla ilgili imar planlarında gerekli 
değişikliğin yapılması, aksi takdirde hukuksal sorumluluğun kendilerinde olacağı 
hususları; gerek İOOHDK gerekse SGM tarafından ilgili kamu idarelerine yazılı 
olarak bildirilmiştir.  

Kamulaştırmasız el atma davalarına konu taşınmazlar ile ilgili olarak alınan 
“Kamulaştırmadan Vazgeçme Kararı” doğrultusunda, başta İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumlar nezdinde başvurular yapılmıştır.  

Konu hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Gençlik ve Spor 
Bakanlığı SGM’ye gönderdiği 25.06.2014 tarih ve 5421133:125759 sayılı yazısında; 
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Hukuki ve idari açıdan sıkıntıların yaşanmasına sebep olan yaklaşık 1900 adet 
parselin sıkıntılarının ortadan kaldırılması için 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre 
Düzeni Planı’nda “Ulusal ve Uluslararası Spor Alanı” lejantında olan bölgenin 
“Olimpiyat Parkı” işlevini sürdürürken birbiri ile uyumlu fonksiyonlar olması 
nedeniyle aynı zamanda İstanbul Kentine hizmet veren bir “Bölge Parkı” işlevini de 
içerecek bir alan olarak planlanması amaçlanmakta olup yazımız ekindeki bilgi 
paftasında sınırları gösterilen alan içerisinde ilgi Başkanlık Oluru ile 1/5000 ölçekli 
Atatürk Olimpiyat Parkı Nazım İmar Planı Değişikliği çalışmalarının başlatıldığı 
belirtilerek konu hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı SGM’nin görüşü talep 
edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı SGM’nin 14.07.2014 tarih ve 7422 sayılı cevabi 
yazısında ve ekindeki öneri krokide; 

Olimpik Park Alanı’nın sınırları belirtilerek, Olimpiyat Parkı alanında kalan 
mülkiyet problemlerinin yapılacak imar uygulaması ile çözüme kavuşturulması, bunun 
dışında 04.07.2001 tarih ve 5682 sayılı Bakan Oluru doğrultusunda alınan 06.07.2001 
tarihli ve 2001/01 sayılı vazgeçme kararı ile kamulaştırmasından vazgeçilen yaklaşık 
1.900 adet parselin (18, 19, 20 ve 21 paftalarda yer alan parseller) olimpik park 
alanından çıkarılması talep edilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı SGM’nin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na muhatap 09.09.2014 tarih ve 9735 sayılı ikinci yazısında ise 
özetle; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı SGM ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu yetkilileriyle yapılan istişareler neticesinde; 2000 yılı olimpiyat 
adaylığı ile başlayan ve 2004, 2008, 2012 ve 2020 olimpiyat adaylıkları ile devam 
eden süreçte, mevcut Olimpiyat Parkı Alanı’ndan çıkarılmasına karar verilen yaklaşık 
1.900 adet parselin de yer aldığı 18, 19, 20 ve 21 paftalardaki taşınmazlar da dahil 
olmak üzere, mevcut alanda olimpiyat oyunları ihtiyacına yönelik birçok tesis 
planlanmış ve bu alan içine yapımı taahhüt edilen tesislere ilişkin vaziyet planları 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) sunulmuştur. Ancak gelinen süreçte, 
mezkur paftalarda yer alan yaklaşık 1.900 adet parselin kamulaştırmasından 
vazgeçilmesi nedeniyle, bu alan üzerinde yapımı öngörülen tesisler, Hazine'den 
tahsisli 2659 ve 2666 parsel nolu taşınmazlar üzerinde planlanmış, bilahare 2659 
parsel nolu taşınmazın tahsisinin de iptal edilerek kullanım hakkının Sağlık 
Bakanlığı’na devredilmesiyle, büyük bölümünü 2666 parselin oluşturduğu mevcut 
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Hukuki ve idari açıdan sıkıntıların yaşanmasına sebep olan yaklaşık 1900 adet 
parselin sıkıntılarının ortadan kaldırılması için 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre 
Düzeni Planı’nda “Ulusal ve Uluslararası Spor Alanı” lejantında olan bölgenin 
“Olimpiyat Parkı” işlevini sürdürürken birbiri ile uyumlu fonksiyonlar olması 
nedeniyle aynı zamanda İstanbul Kentine hizmet veren bir “Bölge Parkı” işlevini de 
içerecek bir alan olarak planlanması amaçlanmakta olup yazımız ekindeki bilgi 
paftasında sınırları gösterilen alan içerisinde ilgi Başkanlık Oluru ile 1/5000 ölçekli 
Atatürk Olimpiyat Parkı Nazım İmar Planı Değişikliği çalışmalarının başlatıldığı 
belirtilerek konu hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı SGM’nin görüşü talep 
edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı SGM’nin 14.07.2014 tarih ve 7422 sayılı cevabi 
yazısında ve ekindeki öneri krokide; 

Olimpik Park Alanı’nın sınırları belirtilerek, Olimpiyat Parkı alanında kalan 
mülkiyet problemlerinin yapılacak imar uygulaması ile çözüme kavuşturulması, bunun 
dışında 04.07.2001 tarih ve 5682 sayılı Bakan Oluru doğrultusunda alınan 06.07.2001 
tarihli ve 2001/01 sayılı vazgeçme kararı ile kamulaştırmasından vazgeçilen yaklaşık 
1.900 adet parselin (18, 19, 20 ve 21 paftalarda yer alan parseller) olimpik park 
alanından çıkarılması talep edilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı SGM’nin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na muhatap 09.09.2014 tarih ve 9735 sayılı ikinci yazısında ise 
özetle; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı SGM ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu yetkilileriyle yapılan istişareler neticesinde; 2000 yılı olimpiyat 
adaylığı ile başlayan ve 2004, 2008, 2012 ve 2020 olimpiyat adaylıkları ile devam 
eden süreçte, mevcut Olimpiyat Parkı Alanı’ndan çıkarılmasına karar verilen yaklaşık 
1.900 adet parselin de yer aldığı 18, 19, 20 ve 21 paftalardaki taşınmazlar da dahil 
olmak üzere, mevcut alanda olimpiyat oyunları ihtiyacına yönelik birçok tesis 
planlanmış ve bu alan içine yapımı taahhüt edilen tesislere ilişkin vaziyet planları 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) sunulmuştur. Ancak gelinen süreçte, 
mezkur paftalarda yer alan yaklaşık 1.900 adet parselin kamulaştırmasından 
vazgeçilmesi nedeniyle, bu alan üzerinde yapımı öngörülen tesisler, Hazine'den 
tahsisli 2659 ve 2666 parsel nolu taşınmazlar üzerinde planlanmış, bilahare 2659 
parsel nolu taşınmazın tahsisinin de iptal edilerek kullanım hakkının Sağlık 
Bakanlığı’na devredilmesiyle, büyük bölümünü 2666 parselin oluşturduğu mevcut 

 
 

 
 

Olimpiyat Parkı, Olimpiyat adaylık süreçlerinde yapımı taahhüt edilen tesislere yeterli 
sayılabilecek kadar küçültüldüğü, 

Bu itibarla;  

a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen 14.07.2014 tarih ve 7422 sayılı 
cevabi yazı ve ekindeki öneri krokide belirtilen “Olimpiyat Park Alanı”nın muhafaza 
edilmesi,  

b) Maliklerinin büyük çoğunluğunu özel şahısların oluşturduğu 18, 19, 20 ve 21 
paftalarda yer alan yaklaşık 1.900 adet parselle ilgili plan tasarrufu İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi'ne ait olmak üzere, bu alandaki taşınmazların “Olimpiyat Parkı 
Alanı’ndan çıkarılması,  

c) Mevcut durumu itibariyle, Olimpiyat Parkı Alanı'nda kalan ancak “Öneri 
Planda" Olimpiyat Park Alanı dışında tutulan 175, 176, 177, 178, 241, 243, 245, 246, 
250, 2092, 2093, 2095, 2099, 2101, 2102, 2105, 2832, 3484 ve 3499, parsel nolu 
taşınmazların, ilgi yazıda yapımı planlanan “Bölge Parkı” işlevi olarak düzenlenmesi,  

d) Öneri plan paftasında “Olimpik Park Alanı” olarak belirlenen alandaki 
taşınmazların, devam eden davalara ilişkin yargılama süreçlerinin tamamlanmasını 
müteakip, SGM talepleri doğrultusunda İmar Kanunun 15 ve 16 ncı maddeleri 
gereğince imar düzenlemelerinin yapılması,  

e) SGM adına kayıtlı parseller ile kamulaştırma bedelleri ödenerek mülkiyeti 
SGM’ye ait olan ancak tescil işlemleri devam eden parsellerin, İmar Kanununun 15 ve 
16 ncı maddelerine göre uygulaması ile Atatürk Olimpiyat Stadı ve müştemilatı ile 
otoparklar ve iç çevre yollarının konumlandığı alana taşınması,  

f) İOOHDK ile İSKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 24.09.1998 tarihli 
Protokol gereği, İSKİ tarafından kamulaştırmasına karar verilen ancak İSKİ'nin 
kullanım alanında kalmayan 2121, 2122, 2123, 2127, 2129, 2130, 2131, 2132, 2134, 
2135, 2136 ve 2137 parsel nolu taşınmazların İSKİ tarafından kamulaştırma 
işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 
İOOHDK’ya olan borçlarından mahsup edilmek üzere SGM’ye devrinin 
kararlaştırıldığı, ancak yapılan incelemeler neticesinde 2135 ve 2136 parsel nolu 
taşınmazların kamulaştırmalarının SGM tarafından tamamlandığı, bu iki parsel dışında 
yukarıda bahsedilen 10 adet parselin tapu kayıtlarına göre 2123, 2124 ve parsellerle 
ilgili kamulaştırmaların halen tamamlanmadığı, tamamlanmış olanların da bu güne 
kadar SGM’ye tapuda devirlerinin sağlanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İOOHDK ve SGM yetkililerinin de hazır 
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bulunacağı bir toplantı planlanması ve mülkiyet problemlerinin çözüme 
kavuşturulması,  

g) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce planlanan “Bölge Parkı’nın ekli krokide 
belirtilen "Olimpiyatı Alanı" dışında başka bir alanda düşünülmesi,  

h) Olimpiyat Parkı Alanı’nın işlev ve içeriğinin değiştirilmesi amacıyla 
yapılacak plan değişikliğinin SGM’ce uygun görülmediği, 

hususları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak Sayıştay Raporlarında; Olimpiyat Parkı Alanı’ndan gerek 
kamulaştırılmasından vazgeçilen 1.900 adet parsel, gerekse Sağlık Bakanlığı’na 
devredilen 2659 parsel dışında geriye kalan mevcut Olimpiyat Parkı Alanı, ancak 
adaylık süreçlerinde yapımı taahhüt edilen tesislere yeterli görüldüğünden; Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda  “Olimpik Park 
Alanı” sınırlarının muhafaza edilmesini, Olimpiyat Parkı Alanı’nın işlevine uygun 
olacak plan değişikliği yapılmasını teminen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 
yürütülmekte olan çalışmaların yakından takip edilmesi önerilmiştir. 

Bu sefer, Olimpiyat Parkı Alanı’ndaki mülkiyet sorunlarının çözülmesi, 
vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi ve arazi bütünlüğü sağlanmış bir Olimpiyat 
Parkı alanı oluşturulması gerekçesiyle Başakşehir Belediyesi İOOHD Kurulu’na 
çözüm teklifi sunmuş ve taahhütte bulunmuştur.  

Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 24.09.2016 tarih ve 189 sayılı toplantısının 
birinci gündem maddesi kapsamında, Başakşehir Belediye Başkanlığı’nca İstanbul 
Olimpiyat Parkı Alanı’ndaki mülkiyet ve imar problemlerinin çözümüne dair bir 
sunum yapılmış, akabinde Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca; 

Hâlihazırdaki imar planlarında “Olimpiyat Parkı Alanı” olarak tanımlanmış 
alandaki, mülkiyeti kısmen Hazine’ye, kısmen Spor Genel Müdürlüğü’ne, kısmen de 
özel şahıslara ait taşınmazların, mülkiyet ve imar problemlerinin bugüne kadar 
giderilememiş olduğu, süreç içerisinde çeşitli hukuki itilaflar ortaya çıktığı ve arazi 
bütünlüğünün sağlanamadığı, bu ve buna benzer sebeplerden dolayı, sporun ve 
sporcunun gelişmesine katkıda bulunabilecek olimpik standartlara sahip spor 
tesislerinin bugüne kadar “Olimpiyat Parkı Alanına” ve dolayısıyla da Türk sporuna 
kazandırılamadığı, 

Bu bağlamda, mülkiyet ve imar problemlerine ilişkin ihtilafın, köklü ve kalıcı 
bir çözüme kavuşturulmasındaki kamu yararı gözetilerek, Ülkemize ve İstanbul’a 
yakışır, üzerinde hiçbir ihtilaf bulunmayan, arazi bütünlüğü sağlanmış yeniden 
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tanımlanacak bir “Olimpiyat Parkı” alanı ile bu alana olimpiyat standartlara haiz 
modern spor tesislerinin kazandırılabilmesi için; 

Başakşehir Belediye Başkanlığı’nca, İOOHDK tasarrufunda bulunan 
taşınmazlardaki işgal, kamulaştırma, tahsis, tevhid ve ifraz sorunlarının giderilerek, 
TEM Otobanına kadar bütünlüğü sağlanmış bir Olimpiyat Parkı alanının 
oluşturulması, Olimpiyat Parkı olarak belirlenecek alan içerisindeki 
kamulaştırılmamış tüm taşınmazların kamulaştırılması, kamulaştırma ile imar 
çalışmalarından kaynaklanacak tüm giderlerin karşılanması Kurul’a teklif ve taahhüt 
edildiğinden, 

Hazine tarafından Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 2666 parselde, 
300.001,157 m2 yüzölçümünde bir alanın Başakşehir Belediyesine devrine muvafakat 
edilmesine, bunun karşılığında, öncelikle Olimpik Park alanında bulunan İstanbul İli, 
Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Köyü, Altınşehir Mevkiinde kain, tapunun 18,19,20,21 
paftalardaki kayıtlı IV. Etap olarak adlandırılan alandaki tüm özel şahıs 
parsellerinin (yaklaşık 1.900 adet parsel) Başakşehir Belediyesi tarafından 
kamulaştırılarak, bu taşınmazların Hazine adına tesciline ve tescil edilen 
taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisine, imar planına tekrar 
“Olimpik Park Alanı” olarak işlenmesi kayıt ve şartıyla, 

Yukarıda belirtilen IV. Etap dışında bulunan ve şuanda imar planında “Olimpik 
Park Alanı” olarak gösterilen yerdeki tüm özel mülk parsellerin Başakşehir Belediyesi 
tarafından kamulaştırılmasına, kamulaştırılan parsellerin imar planlarında Olimpik 
Park Alanı olarak işlenmesine ve SGM’ne tahsisine, mer’i imar planlarında Olimpik 
Park Alanı olarak belirlenen alandaki tüm mülkiyet, işgal, ifraz, tevhid, kamulaştırma 
problemlerinin Başakşehir Belediyesince çözülmesine ve Olimpik Park alanının bir 
bütün olarak imar planlarında yer almasının sağlanmasına, 

karar verilmiştir. 

HDK kararında esas olarak; Hazine tarafından Spor Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilen ve Olimpiyat park alanı içerisinde yer alan 2666 parselde, 300.001,157 m2 
yüzölçümünde bir alanın, IV. Etap diye tabir edilen şu anda imar planında “Olimpik 
Park Alanı” olarak gösterilen yerdeki tüm özel mülk parsellerin Başakşehir Belediyesi 
tarafından kamulaştırılması, kamulaştırılan parsellerin imar planlarında Olimpik Park 
Alanı olarak işlenmesi ve SGM’ne tahsisi karşılığında, Başakşehir Belediyesine 
devrine ilişkindir. 
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Bu kapsamda olmak üzere 17.10.2016 tarihinde Başakşehir Belediye 
Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve 
İOOHDK arasında; İstanbul Olimpiyat Parkı alanındaki Mülkiyet ve İmar 
Problemlerinin Çözümüne Dair Protokol imzalanmıştır. 

İmzalanan protokol maddelerinin HDK kararına olan uygunluğu 
incelendiğinde; Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca 24.09.2016 
tarih ve 189 sayılı alınan kararla çelişen maddeler olduğu, protokol maddelerinin 
işletilmesi halinde ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği 
görülmektedir.  

Şöyle ki, söz konusu protokolün İOOHDK’nın hak ve yükümlülükleri başlıklı 
6/C maddesinde; “Protokolün yürürlüğe girmesi ile birlikte, gerek Bakanlık ve gerekse 
Spor Genel Müdürlüğü tarafından mülkiyeti veya kullanım hakkı Başakşehir 
Belediyesine devredilecek taşınmazlar için, İOOHDK muvafakat etmiş sayılacaktır.” 
denilmektedir. 

Başakşehir Belediyesi’nin hak ve yükümlülükleri başlıklı 6/D maddesinde ise; 
“Başakşehir Belediyesi, sınırları gösterilen Atatürk Olimpiyat Parkı Alanı içerisinde 
kalan mülkiyet bilgi paftasında gösterilmiş olan tüm gerçek ve tüzel kişilere ait 
taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapacaktır. Bahse konu taşınmazların, Spor 
Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmek üzere Hazine’ye devri sağlanacaktır. Bu 
taşınmazlardan kamulaştırılması mümkün olmayanlar bulunması halinde bu 
durum başlı başına işbu protokolün feshi sebebi olarak görülmeyecek; 
Başakşehir Belediyesi bu protokolde kamulaştırıldıktan sonra Hazine’ye 
devredilmesi öngörülmesine rağmen ifa sırasında kamulaştırılması mümkün 
olmayan parseller olduğu taktirde bu parsellerin yerine Hazine’ye başka bir 
taşınmazı devir hakkına sahip olacak; ayrıca taraf temsilcileri bir araya gelerek 
bu sorunun çözümü ve protokolün ifasının tamamlanmasını temin için alternatif 
çözümler arayacaktır.” hükmü yer almaktadır 

 Söz konusu protokolün Başakşehir Belediyesi’nin hak ve yükümlülükleri 
başlıklı 6/D maddesi, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 24.09.2016 tarih ve 189 sayılı 
toplantısında; alınan karar doğrultusunda protokolün esasını oluşturan “mülkiyet ve 
imar problemlerine ilişkin ihtilafın, köklü ve kalıcı bir çözüme 
kavuşturulmasındaki kamu yararı gözetilerek, Ülkemize ve İstanbul’a yakışır, 
üzerinde hiçbir ihtilaf bulunmayan, arazi bütünlüğü sağlanmış yeniden 
tanımlanacak bir “Olimpiyat Parkı” alanı…” kararı ile derin aykırılık 
oluşturmaktadır. 
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Yine HDK kararında; “IV. Etap olarak adlandırılan alandaki tüm özel şahıs 
parsellerinin (yaklaşık 1.900 adet parsel) Başakşehir Belediyesi tarafından 
kamulaştırılarak, bu taşınmazların Hazine adına tesciline ve tescil edilen 
taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisine, imar planına tekrar 
“Olimpik Park Alanı” olarak işlenmesi kayıt ve şartıyla..” denilerek, Olimpiyat 
Parkının arazi bütünlüğü yanında, devir işleminin Belediye’nin yükümlülüklerini 
yerine getirdikten sonra gerçekleşeceği kararı alınmıştır. 

İlgili protokol maddesinde ise taşınmazlardan kamulaştırılması mümkün 
olmayanlar bulunması halinde bu durumun protokolün feshi sebebi olarak 
görülmeyeceği, Başakşehir Belediyesi bu protokolde kamulaştırıldıktan sonra 
Hazine’ye devredilmesi öngörülmesine rağmen ifa sırasında kamulaştırılması mümkün 
olmayan parseller olduğu taktirde bu parsellerin yerine Hazine’ye başka bir taşınmazı 
devir hakkına sahip olacağı, ayrıca taraf temsilcileri bir araya gelerek bu sorunun 
çözümü ve protokolün ifasının tamamlanmasını temin için alternatif çözümler 
arayacağı hususu, HDK’nın 189 sayılı kararında yer alan “.. arazi bütünlüğü 
sağlanmış yeniden tanımlanacak bir “Olimpiyat Parkı…” alanı kararına aykırı bir 
düzenleme durumundadır.  

Başakşehir Belediyesi’nce İOOHDK tasarrufunda bulunan taşınmazlardaki 
işgal, kamulaştırma, tahsis, tevhid ve ifraz sorunlarının giderilerek, TEM Otobanına 
kadar bütünlüğü sağlanmış bir Olimpiyat Parkı alanının oluşturulması, Olimpiyat Parkı 
olarak belirlenecek alan içerisindeki kamulaştırılmamış tüm taşınmazların 
kamulaştırılmasını Kurul’a teklif ve taahhüt edilirken, söz konusu düzenleme ile 
Başakşehir Belediyesi kamulaştıramadığı araziler yerine başka taşınmazları 
devredebilme hakkı elde ederken, Kuruma arazi bütünlüğü bozulmuş, parçalı bir arazi 
verebilme hakkı ve bu durumun protokolün feshi sebebi sayılmayacağı hususu 
protokole girmiştir. 

Protokol ile ilgili işlemler başladıktan sonra, ilerleyen zamanlarda bu şekilde bir 
durum ile karşılaşılması, Başakşehir Belediyesi tarafından Olimpiyat Parkı Alanı 
dışında bir yerin verilmesi ile amaçlanan arazi bütünlüğü bozulacağından ve protokole 
göre bunun da bir fesih sebebi olarak görülmeyeceğinden ileride telafisi mümkün 
olmayan bir durum doğuracağı aşikârdır. 

Diğer taraftan,  Başakşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve İOOHDK arasında imzalanan protokolün 
“Tarafların Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 6. Maddesinde de HDK kararına aykırılık 
teşkil eden hükümler bulunmaktadır. 
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Şöyle ki; ilgili protokolde “Genel Müdürlüğün Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 
6/A maddesinde; Genel müdürlük mülkiyeti kendisine ait Olimpik Park Alanı 
içerisinde yer alan ve Başakşehir Belediyesine devredilmesi planlanan taşınmazlarla 
ilgili, protokolün imzalanması ile birlikte ifraz işlemi sonrasında oluşacak yeni 
parsellerin Belediye’ye devri konusunda, tahsislerin kaldırılmasına muvafakat etmiş 
sayılır denmektedir. 

Diğer taraftan, “Bakanlık’ın Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 6/B maddesinde 
protokolün imzalanması ile birlikte, Bakanlık mülkiyeti kendisine ait devredilecek 
taşınmazlar ile tüm yetki ve izinleri vermiş sayılacak, ifraz sonrası oluşacak yeni 
parsellerin mülkiyetini Belediye’ye devredecektir.  

Protokolün “İOOHDK’nun Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 6/C maddesinde 
ise, “İşbu Protokolün yürürlüğe girmesi ile birlikte, gerek Bakanlık ve gerekse Genel 
Müdürlük tarafından mülkiyeti veya kullanım hakkı Belediyeye devredilecek 
taşınmazlar için, İOOHDK muvafakat etmiş sayılacaktır.” denilmektedir. 

İlgili protokolün “Belediyenin Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 6/D 
maddesinde ise,  

- Belediye, gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması işlemini 
yapacaktır. İşbu taşınmazların kamulaştırılması mümkün olmayanlar bulunması 
halinde, bu durum protokolün feshi sebebi görülmeyecek, Belediye Hazine’ye başka 
bir taşınmaz devir hakkına sahip olacaktır. 

- Belediye, ifraz sonrası oluşacak alanların mülkiyet devrinden sonra, bu 
taşınmazlarla ilgili her tür ve ölçekte plan, proje, jeolojik etüt, ifraz, tevhid, ihdas, terk, 
takas ve ihale çalışmalarına başlayabilecektir, denilmektedir. 

Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca 24.09.2016 tarih ve 189 sayılı toplantısında 
alınan kararda; Hâlihazırda imar planında İstanbul Olimpiyat Parkı alanında yer alan 
taşınmazların Başakşehir Belediyesine devredilme şartı olarak getirilen;  

- “Hazine tarafından Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 2666 parselde, 
300.001,157 m2 yüzölçümünde bir alanın Başakşehir Belediyesine devrine 
muvafakat edilmesine, bunun karşılığında, öncelikle Olimpik Park alanında 
bulunan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Köyü, Altınşehir 
Mevkiinde kain, tapunun 18,19,20,21 paftalardaki kayıtlı IV. Etap olarak 
adlandırılan alandaki tüm özel şahıs parsellerinin (yaklaşık 1.900 adet 
parsel) Başakşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak, bu 
taşınmazların Hazine adına tesciline ve tescil edilen taşınmazların Spor 
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Şöyle ki; ilgili protokolde “Genel Müdürlüğün Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 
6/A maddesinde; Genel müdürlük mülkiyeti kendisine ait Olimpik Park Alanı 
içerisinde yer alan ve Başakşehir Belediyesine devredilmesi planlanan taşınmazlarla 
ilgili, protokolün imzalanması ile birlikte ifraz işlemi sonrasında oluşacak yeni 
parsellerin Belediye’ye devri konusunda, tahsislerin kaldırılmasına muvafakat etmiş 
sayılır denmektedir. 

Diğer taraftan, “Bakanlık’ın Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 6/B maddesinde 
protokolün imzalanması ile birlikte, Bakanlık mülkiyeti kendisine ait devredilecek 
taşınmazlar ile tüm yetki ve izinleri vermiş sayılacak, ifraz sonrası oluşacak yeni 
parsellerin mülkiyetini Belediye’ye devredecektir.  

Protokolün “İOOHDK’nun Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 6/C maddesinde 
ise, “İşbu Protokolün yürürlüğe girmesi ile birlikte, gerek Bakanlık ve gerekse Genel 
Müdürlük tarafından mülkiyeti veya kullanım hakkı Belediyeye devredilecek 
taşınmazlar için, İOOHDK muvafakat etmiş sayılacaktır.” denilmektedir. 

İlgili protokolün “Belediyenin Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 6/D 
maddesinde ise,  

- Belediye, gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması işlemini 
yapacaktır. İşbu taşınmazların kamulaştırılması mümkün olmayanlar bulunması 
halinde, bu durum protokolün feshi sebebi görülmeyecek, Belediye Hazine’ye başka 
bir taşınmaz devir hakkına sahip olacaktır. 

- Belediye, ifraz sonrası oluşacak alanların mülkiyet devrinden sonra, bu 
taşınmazlarla ilgili her tür ve ölçekte plan, proje, jeolojik etüt, ifraz, tevhid, ihdas, terk, 
takas ve ihale çalışmalarına başlayabilecektir, denilmektedir. 

Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca 24.09.2016 tarih ve 189 sayılı toplantısında 
alınan kararda; Hâlihazırda imar planında İstanbul Olimpiyat Parkı alanında yer alan 
taşınmazların Başakşehir Belediyesine devredilme şartı olarak getirilen;  

- “Hazine tarafından Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 2666 parselde, 
300.001,157 m2 yüzölçümünde bir alanın Başakşehir Belediyesine devrine 
muvafakat edilmesine, bunun karşılığında, öncelikle Olimpik Park alanında 
bulunan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Köyü, Altınşehir 
Mevkiinde kain, tapunun 18,19,20,21 paftalardaki kayıtlı IV. Etap olarak 
adlandırılan alandaki tüm özel şahıs parsellerinin (yaklaşık 1.900 adet 
parsel) Başakşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak, bu 
taşınmazların Hazine adına tesciline ve tescil edilen taşınmazların Spor 

 
 

 
 

Genel Müdürlüğü adına tahsisine, imar planına tekrar “Olimpik Park 
Alanı” olarak işlenmesi kayıt ve şartıyla, 

- “Yukarıda belirtilen IV. Etap dışında bulunan ve şu anda imar planında 
“Olimpik Park Alanı” olarak gösterilen yerdeki tüm özel mülk parsellerin 
Başakşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmasına, kamulaştırılan 
parsellerin imar planlarında Olimpik Park Alanı olarak işlenmesine ve 
SGM’ne tahsisine, mer’i imar planlarında Olimpik Park Alanı olarak 
belirlenen alandaki tüm mülkiyet, işgal, ifraz, tevhid, kamulaştırma 
problemlerinin Başakşehir Belediyesince çözülmesine ve Olimpik Park 
alanının bir bütün olarak imar planlarında yer almasının sağlanması,”  

kararlarına uygun olmayan bu hususların, Başakşehir Belediyesince IV. Etap da 
yer alan tüm parsellerin kamulaştırılması, Hazineye tescili ve tescil edilen 
taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisi ve imar planına tekrar “Olimpik 
Park Alanı” olarak işlenmesi sonrasında, halen Olimpiyat Parkı içerisinde yer alan 
taşınmazların ilgili Belediyeye devrinin gerçekleştirmesi şeklinde tadil edilmesi 
gerekmektedir. 

Oysaki imzalanan protokol kapsamında Başakşehir Belediyesi IV. Etap da yer 
alan tüm parselleri kamulaştırmadan, Hazineye tescili ve tescil edilen taşınmazların 
Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisi ve imar planına tekrar “Olimpik Park Alanı” 
olarak işlenmesini beklemeden Olimpik Park Alanı içerisinde devredilmesi 
kararlaştırılan taşınmazların büyük bir kısmı üzerinde her türlü işlemi yapma hakkına 
sahip olmuştur. 

Başakşehir Belediyesince sözkonusu arazi üzerinde ifraz sonrası oluşacak 
alanların mülkiyet devrinden sonra, bu taşınmazlarla ilgili her tür ve ölçekte plan, 
proje, jeolojik etüt, ifraz, tevhid, ihdas, terk, takas ve ihale çalışmaları kapsamında 
yapacağı işlemler (örneğin konut projeleri ve satışı gibi), Belediye’nin taahhütlerini 
yerine getirememesi durumunda, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. 

Bu nedenle Başakşehir Belediye Başkanlığına HDK Kararı kapsamında 
yükümlülüklerini yerine getirmeden, Olimpiyat Park alanı içerisinde yer alan ve 
Belediye’ye devredilmesi planlanan alan içerisinde işlem yapma hakkı verilmemesi ve 
Protokol hükümlerinin HDK kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi 
gerektiğinden;  

Hazine tarafından Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 300.001,157 m2 
yüzölçümünde bir alanın, IV. Etap olarak adlandırılan alandaki tüm özel şahıs 
parsellerinin (yaklaşık 1.900 adet parsel) Başakşehir Belediyesi tarafından 
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kamulaştırılarak, bu taşınmazların Hazine adına tesciline ve tescil edilen 
taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisine, imar planına tekrar 
“Olimpik Park Alanı” olarak işlenmesi kayıt ve şartıyla, Başakşehir Belediyesine 
devrine karar veren Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 24.09.2016 tarih ve 189 sayılı 
kararı doğrultusunda, 17.10.2016 tarihinde Başakşehir Belediye Başkanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve İOOHDK arasında 
imzalanan İstanbul Olimpiyat Parkı alanındaki Mülkiyet ve İmar Problemlerinin 
Çözümüne Dair Protokol hükümleri arasında, HDK kararına aykırı hükümlerin 
bulunduğu ve ileride telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağı göz önünde 
bulundurularak, protokol hükümlerinin HDK kararı doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesi önerilir. 

Diğer taraftan, 17.10.2016 tarihli Başakşehir Belediye Başkanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve İOOHDK arasında; 
İstanbul Olimpiyat Parkı alanındaki Mülkiyet ve İmar Problemlerinin Çözümüne Dair 
Protokolün Başakşehir Belediyesi’nin hak ve yükümlülükleri başlıklı 6/d maddesinin 
7. Bendinde;  

“Başakşehir Belediyesi mülkiyet ve imarla ilgili tüm problemlerin çözülmesine 
müteakip, sınırları gösterilen alanda bölge halkının aktif şekilde yararlanması 
amacıyla, Spor Genel Müdürlüğü ve İOOHDK’nın muvafakati alınmak ve projesi ile 
vaziyet planı İOOHDK tarafından onaylanmak kaydıyla, herkes için spor faaliyetleri 
kapsamında tesisler ile proje alanının çevre düzenlemelerini yaparak bakım ve 
işletmesini sağlayacak, olimpiyat organizasyonu gerçekleşmesi ve talep halinde bila 
bedel İOOHDK’na devredecektir.” hükmü yer almaktadır. 

Oysa ki, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 24.09.2016 tarih ve 189 sayılı 
toplantısının birinci gündem maddesi kapsamında yer alan ve Başakşehir Belediye 
Başkanlığı’nca İstanbul Olimpiyat Parkı Alanı’ndaki mülkiyet ve imar problemlerinin 
çözümü doğrultusunda alınan karar metninde, Başakşehir Belediyesinin Olimpik Park 
alanı içerisinde spor faaliyetleri kapsamında tesisler ile proje alanının çevre 
düzenlemeleri yapması, bakım ve işletmesini sağlaması hususunda bir düzenleme yer 
almamaktadır. 

3796 sayılı “İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu” nun 4 
üncü maddesinde “İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu; 
oyunların hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve 
işlemlerde yetkili ve sorumludur.”  denilmektedir. 
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kamulaştırılarak, bu taşınmazların Hazine adına tesciline ve tescil edilen 
taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisine, imar planına tekrar 
“Olimpik Park Alanı” olarak işlenmesi kayıt ve şartıyla, Başakşehir Belediyesine 
devrine karar veren Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 24.09.2016 tarih ve 189 sayılı 
kararı doğrultusunda, 17.10.2016 tarihinde Başakşehir Belediye Başkanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve İOOHDK arasında 
imzalanan İstanbul Olimpiyat Parkı alanındaki Mülkiyet ve İmar Problemlerinin 
Çözümüne Dair Protokol hükümleri arasında, HDK kararına aykırı hükümlerin 
bulunduğu ve ileride telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağı göz önünde 
bulundurularak, protokol hükümlerinin HDK kararı doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesi önerilir. 

Diğer taraftan, 17.10.2016 tarihli Başakşehir Belediye Başkanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve İOOHDK arasında; 
İstanbul Olimpiyat Parkı alanındaki Mülkiyet ve İmar Problemlerinin Çözümüne Dair 
Protokolün Başakşehir Belediyesi’nin hak ve yükümlülükleri başlıklı 6/d maddesinin 
7. Bendinde;  

“Başakşehir Belediyesi mülkiyet ve imarla ilgili tüm problemlerin çözülmesine 
müteakip, sınırları gösterilen alanda bölge halkının aktif şekilde yararlanması 
amacıyla, Spor Genel Müdürlüğü ve İOOHDK’nın muvafakati alınmak ve projesi ile 
vaziyet planı İOOHDK tarafından onaylanmak kaydıyla, herkes için spor faaliyetleri 
kapsamında tesisler ile proje alanının çevre düzenlemelerini yaparak bakım ve 
işletmesini sağlayacak, olimpiyat organizasyonu gerçekleşmesi ve talep halinde bila 
bedel İOOHDK’na devredecektir.” hükmü yer almaktadır. 

Oysa ki, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 24.09.2016 tarih ve 189 sayılı 
toplantısının birinci gündem maddesi kapsamında yer alan ve Başakşehir Belediye 
Başkanlığı’nca İstanbul Olimpiyat Parkı Alanı’ndaki mülkiyet ve imar problemlerinin 
çözümü doğrultusunda alınan karar metninde, Başakşehir Belediyesinin Olimpik Park 
alanı içerisinde spor faaliyetleri kapsamında tesisler ile proje alanının çevre 
düzenlemeleri yapması, bakım ve işletmesini sağlaması hususunda bir düzenleme yer 
almamaktadır. 

3796 sayılı “İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu” nun 4 
üncü maddesinde “İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu; 
oyunların hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve 
işlemlerde yetkili ve sorumludur.”  denilmektedir. 

 
 

 
 

Yine ilgili Kanunun “Hazırlık Komitesinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 8 inci 
maddesinin b bendinde “Yapılacak olan her türlü olimpik tesislerin projelerini 
değerlendirmek ve uygun görülen yapı ve tesisleri inşa ettirmek, h bendinde “İhtiyaç 
duyulan her türlü mal ve hizmetleri satın almak, yapmak ve yaptırmak,” ı bendinde ise 
“Her türlü tesisleri işletmek, işlettirmek, kiralamak, satmak ve satın almak,” hükümleri 
yer almaktadır. 

Dolayısıyla söz konusu protokole Başakşehir Belediyesine herkes için spor 
faaliyetleri kapsamında tesisler ile proje alanının çevre düzenlemelerini yaparak bakım 
ve işletmesini sağlayacak bir düzenleme yapabilmek için Hazırlık ve Düzenleme 
Kurulu’nun bu kapsamda bir karar alması gerekmektedir. 

İlgili protokolde tüm ihtilafların çözümü ile ilgili ek veya yeni bir protokol 
tanzim edilebileceğinden bahisle; 

17.10.2016 tarihli Başakşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve İOOHDK arasında; İstanbul Olimpiyat 
Parkı alanındaki Mülkiyet ve İmar Problemlerinin Çözümüne Dair Protokol 
kapsamında Başakşehir Belediyesine Olimpiyat Parkı Alanı içerisinde tesis yapma ve 
işletme hakkı veren düzenlemenin Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun ilgi kararında 
yer almadığı hususu dikkate alınarak, ilgili protokol hükümlerinde gerekli 
değişikliklerin yapılması önerilir. 

   HDK’nın İstanbul Olimpiyat Projesi kapsamında başlıca fonksiyonlarından 
biri Atatürk Olimpiyat Parkı’nın hayata geçirilmesidir. Hazine tarafından İkitelli’de 
tahsis edilen Olimpiyat Parkı, her türlü spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerin 
düzenleneceği bir mekân olarak planlanmış, başta Atatürk Olimpiyat Stadyumu olmak 
üzere, İstanbul’un ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düşünülmüş çok amaçlı spor 
tesisleri ile halka açık spor alanlarını kapsamaktadır. 

Olimpiyat Parkı yapılmak üzere tahsis edilen arazi üzerinde kullanım hakkı 
bulunan İOOHDK tarafından, Atatürk Olimpiyat Stadı, Atletizm Antrenman sahaları 
ile otoparkları ve ulaşım yolları inşa edilmiştir.  

Atatürk Olimpiyat Stadyumu dışında kalan spor tesisleri, bilahare yapılacak 
tadilatlar ile Uluslararası Spor Federasyonları tarafından aranan şartlara cevap 
verebilen çok maksatlı yapıları içeren Proje Masterplanı, bir işletmecilik anlayışıyla 
gelir temin edecek şekilde ulusal ve uluslararası Yap İşlet Devret (YİD) 
uygulamalarına açık olmak üzere revize edilmiş ve Olimpik Park’ın spor tesisleri 
yanında kongre, fuar, gösteri merkezleri, bio-mekanik merkez ve spor hastanesi, 
aquapark, spor malzemeleri, alış veriş merkezi gibi ticari ve kültürel fonksiyonlu 
yapılandırma ve faaliyetlerle, olimpiyatlar öncesi ve sonrasında kendisini idame 
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ettirecek gelirleri yaratacak şekilde sürdürülebilir nitelikte projelendirilmiştir. Atatürk 
Olimpiyat Parkı kapsamındaki yatırımların gerçekleştirilmesi, İstanbul’un gelecekte 
Olimpiyatlara ev sahipliği yapabilmesi için önemli bir unsurdur. 

Başta Olimpiyat Parkı olmak üzere 3796 sayılı Kanun’un amacına uygun 
projeler büyük yatırımları gerektirmekte; ancak HDK’nın bütçe olanakları söz konusu 
yatırımları gerçekleştirebilecek büyüklükte bulunmamaktadır. Olimpiyat Parkı ve 
diğer yatırımların yapılabilmesi, HDK’nın gelecekteki yapılanmasına ve sağlanacak 
güçlü gelir kaynaklarına bağlı bulunmaktadır. 

3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunun 
“Gelirler” başlığı altındaki 11 inci Maddesinde Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu’nun gelirleri arasında; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik 
edilen bütçesinin % 0,5’i de sayılmıştır. Büyükşehir Belediyesi bu payını İstanbul’a 
tesis ve altyapı yaparak her yıl mahsuplaşma yaparak ödemektedir. Atatürk Olimpiyat 
Stadına yapılan metro inşaatı ve Ataköy Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu bunlara 
örnek olarak sayılabilecek mahsuplaşmalardır. 

Olimpiyat adaylık süreçlerinde, “Olimpiyat Parkı” alanı içerisinde yapımı 
taahhüt edilen Olimpiyat Parkı Tesisleşme Taslak Planında; 

1- Atatürk Olimpiyat Stadı 
2- Olimpik Atletizm Antrenman Sahası 
3- Olimpik Hokey Merkezi 
4- Olimpik Su Sporları Merkezi (Yüzme- Senkronize Yüzme) 
5- Ulusal Arena (Jimnastik) 
6- 1. Olimpik Antrenman Merkezi – Judo/Güreş 
7- 2. Olimpiyat Antrenman Merkezi – Boks 
8- 3. Olimpiyat Antrenman Merkezi – Badminton 
9- 4. Olimpiyat Antrenman Merkezi – Masa Tenisi 
10-  Olimpik Atlama Stadyumu- Su Sporları 
11-  Olimpik Su Topu Stadyumu 
12-  Etkinlik Alanları 
13-  Olimpik Tesis (ihtiyaca yönelik) 
14-  Olimpik Tenis Merkezi 
15-  Uluslararası Yayın Merkezi 
16-  Olimpik Tesis 
17- Olimpiyat meydanı ve Meşale Yolu 

olarak belirlenmiştir. 
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Yapılması düşünülen projeler, İstanbul’un “Adaylık Dosyasında” vaat ettiği 
Olimpik tesislerden olması durumunda İstanbul’un kazanma şansını arttıracağı 
düşünülmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti 2020 Olimpiyat adaylık sürecinde IOC’ye Olimpiyat 
Parkı içerisinde Olimpik Sporcu yetiştirme, sportif eğitim tesis alanları kurulması 
taahhüdü vermiş olup benzer taahhütlerin ileriki yıllarda da adaylık dosyalarında  yer 
alması kuvvetle muhtemeldir. 

Olimpiyat Parkında içinde olimpik sporcu yetiştirmeye yönelik dünya üzerinde 
örnekleri1 olan bir sportif müsabaka, eğitim ve sosyal yaşam tesislerinin bulunduğu bir 
master plan hazırlanması ve uygulamaya açılarak öncelikle çevresinde bulunan 
yerleşim alanlarında yaşayan gençler olmak üzere Metro istasyonu bağlantısı ile tüm 
İstanbul’a yönelik Olimpiyat Parkı Spor ve Yaşam Merkezi kurulması ve işletilmesi, 
orta ve uzun vadede olimpik sporcu yetiştirmek ve Türkiye’nin olimpiyat oyunları 
adaylıkları sürecinde; güçlü bir altyapı görevi icra edecektir. 

İOOHDK Genel Sekreterliği GSB-Spor Genel Müdürlüğü nezdinde 
girişimlerde bulunmuş, mevcut kalan 278 hektar arazi üzerinde bölgenin ve 
İstanbul’un spor tesisleşmesi ile olimpik tesisleşme ihtiyacı ortak mutabakatında bir 
tesisleşme planlaması yapılmaya çalışıldığı görülmüştür. 

Buna göre;  

- Mevcut antrenman sahasının İstanbul’un atletizm altyapısına hizmet 
verebilecek, yerel ve uluslararası düzeyde müsabakaların yapılabileceği IAAF -
CLASS II belgesi alabilecek bir atletizm kompleksine dönüştürülmesi, 

-  Türkiye Atletizm Federasyonu ile İOOHDK Genel Sekreterliğinin birlikte 
organize ettiği ve Atatürk Olimpiyat Stadı Amfi tiyatrosunda bölgede bulunan 
bütün ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürleri ve beden eğitimi 
öğretmenlerinin katılımı ile atletizmin okullarda yaygınlaştırılması kapsamında 
olimpiyat stadı mevcut atletizm antrenman sahasına taşınması, eğitilmesi ve 
çalıştırılmasına yönelik bir toplantı düzenlenmiş, buna göre, Türkiye Atletizm 
Federasyonu Olimpik park içerisindeki atletizm antrenman sahasında daimi 
antrenör görevlendirerek ve bölge okulları öğrencilerine yönelik taşımalı 
atletizm eğitim çalışmaları yapılması, 

- Genelde Türkiye’nin özelde İstanbul’un profesyonel ve amatör düzeyde 
atletizm kamp ihtiyacını tam olarak karşılayacak, aynı zamanda bölgenin sportif 
altyapısının gelişiminde büyük katkı sağlayabilecek bir kamp merkezi 
yapılması, 

                                                 
1Doha Aspire Center KATAR, LuzhnikiSport Center MOSKOVA vb. 
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- Olimpik tabanlı, sporcu eğitim ve müsabakalara yönelik, su sporları merkezi 
inşası, 

-  Çok Amaçlı Spor Salonu; Jimnastik, basketbol, voleybol, hentbol bölgesel, 
ulusal ve uluslararası sportif eğitim ve müsabakalara hizmet verebilecek bir 
tesis yapılması, 

-  Bireysel Sporlar Merkezi: Boks, masa tenisi,  güreş, uzak doğu sporları vb. 
sporların yapılabileceği olimpik bir tesis inşası,  

- İstanbul’a olimpik ölçülerde tenis tesisi için Olimpiyat Park alanı içerisinde 
çalışma yapılması, 

- Tüm bunların yanında; Olimpik buz pisti, okçuluk kompleksi, veledrom, atıcılık 
tesisi, kros parkuru – atletizm, yürüyüş parkuru gibi tesis inşası çalışmaları 
projelendirilmiş ve ilgili mercilere durum iletilmiştir. 

Tüm bunlarla birlikte 27.02.2014 gün ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 6525 sayılı Kanun’un “Olimpik sporculara yardım” başlıklı geçici 13 üncü 
maddesinde “Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış 
olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla Olimpik ve Paralimpik spor dallarında en 
az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4.000 sporcu yetiştirilir. 

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel 
Müdürlük tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını 
geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken 
kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda 
belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir. 

Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutarı, iaşe, ibate ve 
yol giderlerinin karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye 
Bakanlığının görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir. 

Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir 
vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle 
haczedilemez.” hükmü yer almakta, olimpik sporcu yetiştirmeye Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin ne kadar önem verdiği açıkça görülmektedir. 

Bu çerçevede Olimpiyat Parkı içerisinde öngörülen tesislerin yerleşim 
planlaması hazırlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
nezdinde girişimlerde bulunulması hem İstanbul’un hem de bölgenin faydalanacağı ve 
ilerde Olimpik sporcular yetiştirecek Olimpik Park ve Sosyal Yaşam Merkezinin 
hayata geçirilmesinde fayda görülmektedir. 
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İOOHDK ile İBB Başkanlığı arasında; İBB’nin, 3796 sayılı Kanunun 11/e 
maddesine istinaden İBB bütçesinden her yıl İOOHDK'ya ödenmek üzere ayrılan 
%0,5 pay ödemesine ilişkin 2015, 2014 ve geçmiş yıllardan kalma toplam 
107.478.446,09 TL tutarındaki borcunun, Atatürk Olimpiyat Parkının alanı içinde 
kalan ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu için İOOHDK tarafından yapılması talep edilen 
Atletizm Antrenman Sahası, Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Yenilenmesi, Gerekli 
Kısımlara yapılacak Asfalt Çalışması ve İstanbul İl Sınırlan İçerisinde Sporcuların 
Yetişmesi için spor tesisleri yaparak sarf edilmesi suretiyle ödenmesini kapsayan 
20.02.2015 tarihli protokol imzalanmıştır. 

Protokol kapsamında, Götürü Sarfiyat mukabili İBB'ye tevdi edilen iş kalemleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

İOOHDK ile İBB Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 2015 yılı 
74,4 milyon TL ve 2016 yılı için 22,3 milyon TL olmak üzere toplam 96,7 milyon TL 
mahsuba konu edilmiştir. 

Söz konusu protokol kapsamında, İOOHDK’nın en önemli gelir kaynağı olan,  
3796 sayılı Kanunun 11/e maddesine istinaden İBB bütçesinden her yıl İOOHDK'ya 
ödenmek üzere ayrılan %0,5 pay ödemesine ilişkin alacağının; 83.288.446 TL 
tutarındaki kısmının Olimpik Park Alanı dışındaki İstanbul İli sınırları içerisinde 
eğitim kurumları için gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek spor tesisleri için 
mahsuplaşmaya gidilmesi ve İBB tarafından İOOHDK’ya aktarılmaması, gençlerin 
spora kazandırılması noktasında olimpizm felsefesine uygun görülse de Olimpik Park 
Alanı içerisinde planlanan spor tesisleri için önemli tutarda finansman ihtiyacı bulunan 
İOOHDK’nın 2014 ve 2015 gelirlerinin bloke edilmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat Oyunları Hazırlık 
ve Düzenleme Kurulu’na aktarmayıp yatırım yaparak mahsuplaştığı harcamaların, 
olimpik tesis ve altyapı yatırımlarına ait olması gerekmektedir. Olimpik tesis ve 
altyapı yatırımlarına ait olmayan, yatırım harcamalarından kaynaklanan 
mahsuplaşmaların amacına uygun olmadığı değerlendirilmektedir. 

Tablo 13: İBB tarafından yapılacak iş kalemleri tablosu 
İş Kalemleri Tutarı (TL) 

1- Atletizm Antrenman Sahası Yapımı 8.850.000 
2- Otopark Alanlarının Bozulan Asfalt Kaplamasının Yapımı 1.180.000 
3- Yağmursuyu Drenaj Sisteminin Yenilenmesi 7.080.000 
4- Şev Stabilitesinin Sağlanması ve Çevre Düzenlemesi 7.080.000 
5- Eğitim Kurumları İçin Gerçekleştirilen Spor Tesisleri (2014) 50.000.000 
6- Eğitim Kurumları İçin Gerçekleştirilen Spor Tesisleri (2015) 33.228.446 

Toplam 107.418.446 
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Diğer taraftan, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan mahsuplaşma protokollerinin bütçe yılı 
başında yapılmayıp, yılı içerisinde gerçekleştiği, Belediye tarafından mahsuplaşmaya 
konu sportif yatırımların bitmiş veya devam eden yatırımlar olduğu, protokole dâhil 
olması gereken yatırımlar hususunda Kurul ile Belediye arasında anlaşmazlıkların 
meydana geldiği görülmektedir. 

Örneğin Denetim tarihi (Mayıs/2017) itibariyle Kurul ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi arasında hangi sportif yatırımların mahsuplaşmaya dâhil olacağı hususunda 
protokolün halen imzalanmadığı, Belediye tarafından mahsuplaşmaya konu önerilen 
yatırımların bir kısmının tamamlanmış ve bir kısmının ise devam eden yatırımlar 
olduğu tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda, yılı bütçesi hazırlanması çalışmalarında, yatırım programı 
hazırlanırken proje bazlı hazırlanması, muhteviyatının belirlenmesi, Kurul ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi arasında mahsuba konu protokolün bütçe çalışmasında yer 
alacak şekilde planlanması ve yatırım gerçekleşmelerinin Kurul tarafından takip 
edilmesi gerekmektedir.  

Bu kapsamda;  

İOOHDK gelirlerinin; İstanbul’un orta ve uzun vadeli olimpik adaylık 
süresince Olimpiyat Parkı Alanında yapılması planlanan tesislerin finansmanında 
kullanılarak, Olimpik Park Alanının hem İstanbul’un hem de bölgenin faydalanacağı 
ve gelecek yıllarda Olimpik sporcular yetiştirecek bir spor ve yaşam merkezi haline 
getirilmesi, 

 Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında mahsuplaşmaya konu sportif 
yatırımların proje bazlı belirlenerek bütçe eki haline getirilmesi ve yatırım projelerinin 
Kurul tarafından takip edilmesi, 

önerilir. 

Kirazlı 1- Başak Konutları 4 Metro Hattı ve Olimpiyat Köyü Bağlantısı işi 
tamamlanarak, Atatürk Olimpiyat Parkı Metro İstasyonu işletmeye açılmıştır. Söz 
konusu metro hattı yapım işinin finansman tutarı 87,9 milyon TL, İOOHDK’nın İBB 
bütçesinden alacağı paydan mahsup edilmek suretiyle karşılanmıştır.  

Atatürk Olimpiyat Parkı arazisinden geçecek olan metro hattı ve istasyonu ile 
ilgili olarak, inşaat çalışmaları esnasında Olimpiyat Parkı içerisindeki tesislerde 
doğabilecek hasar, zarar ve ziyanların giderilmesi konusunda; İOOHDK, İETT Genel 
Müdürlüğü ve Yüklenici Firma arasında 07.03.2007 tarihli Protokol imzalanmıştır. 
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Diğer taraftan, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan mahsuplaşma protokollerinin bütçe yılı 
başında yapılmayıp, yılı içerisinde gerçekleştiği, Belediye tarafından mahsuplaşmaya 
konu sportif yatırımların bitmiş veya devam eden yatırımlar olduğu, protokole dâhil 
olması gereken yatırımlar hususunda Kurul ile Belediye arasında anlaşmazlıkların 
meydana geldiği görülmektedir. 

Örneğin Denetim tarihi (Mayıs/2017) itibariyle Kurul ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi arasında hangi sportif yatırımların mahsuplaşmaya dâhil olacağı hususunda 
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Bu kapsamda, yılı bütçesi hazırlanması çalışmalarında, yatırım programı 
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Bu kapsamda;  

İOOHDK gelirlerinin; İstanbul’un orta ve uzun vadeli olimpik adaylık 
süresince Olimpiyat Parkı Alanında yapılması planlanan tesislerin finansmanında 
kullanılarak, Olimpik Park Alanının hem İstanbul’un hem de bölgenin faydalanacağı 
ve gelecek yıllarda Olimpik sporcular yetiştirecek bir spor ve yaşam merkezi haline 
getirilmesi, 

 Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında mahsuplaşmaya konu sportif 
yatırımların proje bazlı belirlenerek bütçe eki haline getirilmesi ve yatırım projelerinin 
Kurul tarafından takip edilmesi, 

önerilir. 

Kirazlı 1- Başak Konutları 4 Metro Hattı ve Olimpiyat Köyü Bağlantısı işi 
tamamlanarak, Atatürk Olimpiyat Parkı Metro İstasyonu işletmeye açılmıştır. Söz 
konusu metro hattı yapım işinin finansman tutarı 87,9 milyon TL, İOOHDK’nın İBB 
bütçesinden alacağı paydan mahsup edilmek suretiyle karşılanmıştır.  

Atatürk Olimpiyat Parkı arazisinden geçecek olan metro hattı ve istasyonu ile 
ilgili olarak, inşaat çalışmaları esnasında Olimpiyat Parkı içerisindeki tesislerde 
doğabilecek hasar, zarar ve ziyanların giderilmesi konusunda; İOOHDK, İETT Genel 
Müdürlüğü ve Yüklenici Firma arasında 07.03.2007 tarihli Protokol imzalanmıştır. 

 
 

 
 

Söz konusu Protokolün 3. maddesinde; “Olimpiyat Park alanı içerisinde tesis 
edilmiş olan mevcut yol, otopark, köprü, enerji hatları, içme suyu ve diğer altyapı 
şebekelerine çalışmalar süresince verilen her türlü hasar müteahhit firma tarafından 
tesislerin eski haline getirilmesi suretiyle giderilecektir. Bu aşamada bu tesislerde 
zorunlu olarak bir tadilat gerektiği takdirde Olimpiyat Parkının genel işlevini 
bozmayacak şekilde İOOHDK yetkililerinin de iznini almak kaydıyla zorunlu 
tadilatlar müteahhit firma tarafından yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

Protokol kapsamında yapılacak iş kalemleri; 

1- Çalışmalar esnasında alt ve üst yapıları bozulan 9 ve 10’lu otoparkların açık 
kanalları, çevre bordürleri, elektrik hattı, aydınlatma direkleri ve asfaltının 
tamamlanması, 

2- Kuzey alt geçit yolu alt ve üst yapılarının (drenaj, açık kanal, elektrik direkleri 
ve asfalt ve v.s), 

3- Yollarda ve otoparklardaki çöken ya da kayan şevlerin tekrar düzenlemesi, 
4- Yollardaki ve otoparklardaki eksik bariyerlerin yeniden yapılması, 
5- Çalışma yapılan alanlardaki eksik trafik levhalarının tamamlanması, 
6- Metro inşaat çalışmalarında kullanılan birkaç noktada stok halinde kalan 

segmentlerin kaldırılması, 
7- Çalışmalar dâhilinde koruma amaçlı çekilen tel çitlerin sökülmesi, 
8- Metro çalışmaları esnasında ariyet sahası olarak kullanılan alanın eski 

topografik haline getirilmesi, 
9- Şantiye alanının eski haline getirilmesi,  

şeklinde listelenmiş olup, protokol kapsamındaki iş kalemlerinin tamamlanması 
gerekmektedir. 

Metro yapım işinin tamamlandığı, ancak 07.03.2007 tarihli Protokol 
kapsamındaki Olimpiyat Parkı Alanındaki tesislerde meydana gelen hasar ve zararların 
yüklenici firma tarafından düzeltilmediği, bu bağlamda Protokol kapsamında 
yapılması gereken iş kalemlerinin tespitine yönelik tarafların katılımı ile 19.10.2013 
tarihli Tespit Tutanağının düzenlendiği görülmüştür. 

Denetim tarihi itibariyle (Mayıs/2017) yapılan incelemelerde, 07.03.2007 tarihli 
Protokol kapsamında yapılması gereken iş kalemlerinin Raylı Sistemler Daire 
Başkanlığı ile ilgili diğer belediye birimlerinin koordinasyonunda, Yüklenici Firma 
tarafından yapılmaya devam edildiği ve büyük oranda tamamlandığı tespit edilmiştir. 
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                                        V. BİLÂNÇO 

   İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK)’nın 
2016 yılı bilânço ve gelir-gider hesabı, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 15.03.2017 
tarih ve 2017/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

Raporun bilanço ve gelir tablosu bölümlerinde yer alan mali tablo ve 
açıklamalarında tutarlar usulünce tama iblağ edilmek suretiyle kuruşsuz olarak TL 
bazında, rapor ekleri arasına alınan ibraya esas bilanço ve gelir tablosunun yanı sıra 
sonuç cümlelerindeki rakamlar ise kuruş bazında düzenlenmiştir. 

İOOHDK’nın 2016 yılı bilançosu ve dipnotları, rapor ekleri (Ek:8)  arasında 
gösterilmiştir. Bilanço kalemleri aşağıda hesap grupları itibariyle incelenmiştir. 

Aktif: 

İOOHDK’nın 2016 yılı bilânçosunun aktifini oluşturan hesapların ayrıntısı, 
geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 14:Aktif tablosu 

Aktif 
2015 

  
2016 

  Fark 
TL TL % TL % 

I-Dönen varlıklar:           
  A-Hazır değerler 51.406.548 15,1 41.416.004 10,4 (9.990.544) 

  B-Menkul kıymetler 187.412 0,1 127.387 0,1 (60.025) 
  C- Ticari Alacaklar 
  D-Diğer alacaklar 

453.592 
34.725.211 

0,1 
10,2 

650.411 
11.317.901 0,1 196.819 

  E-Stoklar 1.440  1.441 2,8 (23.407.310 

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal.     1 

  G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tah. 356.605 0,1 81.054.501 20,3 80.697.896 

  H-Diğer dönen varlıklar 21.668.887 6,3 23.853.202 6 2.184.315 

Toplam (I) 108.799.694 31.9 158.420.847 39,7 49.621.153 

II-Duran varlıklar:      

  A-Ticari alacaklar      

  B-Diğer alacaklar 287.304 0,1 246.476 0,1 (40.828) 

  C-Mali duran varlıklar      

  D-Maddi duran varlıklar 232.362.721 68 239.638.007 60,2 7.275.286 

  E-Maddi olmayan duran varlıklar      

  F-Özel tükenmeye tabi varlıklar      

  G-Gelecek yıllara ait gider ve gel.tah.      

  H-Diğer duran varlıklar      
Toplam (II) 232.650.025 68,1 239.884.483 60,3 7.234.458 

Genel toplam (I+II) 341.449.719 100 398.305.330 100 56.855.611 

                        Nazım hesaplar 1.276.140  1.489.835  213.395 
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Cari dönemde, İOOHDK’ nın aktif büyüklüğü bir önceki dönem göre % 16,7 

oranında,  56.855.611 TL artarak 398.305.330 TL olarak gerçekleşmiştir.  
Aktif toplamının % 39,7 oranında 158.420.847 TL’si dönen varlıklar, %60,3 

oranında 239.884.483 TL’si de duran varlıklar oluşturmaktadır. 

Aktifte yer alan değerler, aşağıda hesap grupları itibariyle sırasıyla incelemeye 
tabi tutulmuştur. 

I-Dönen varlıklar: 

 Önceki dönem sonuna göre % 45,6 oranında 49.621.153 TL artarak 
158.420.847 TL tutarında gerçekleşen dönen varlıkların ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 

a)Hazır değerler: 

  Hesap grubu bakiyesi 41.416.004 TL olarak gerçekleşen hazır değerlerin 
41.400.253 TL’si banka mevcuduna, 15.751 TL’si de kasadaki nakit tutarına aittir. 

1-Kasa: 

Yılsonu bakiyesi 15.751 TL olarak gerçekleşen kasa mevcudunun tamamı Türk 
Lirası hesap bakiyelerine aittir. 

Kasadan nakden yapılan ödemeler; taşıt araçlarına akaryakıt, tamir-bakım, park 
giderleri, icra takip masrafları, harcırah, ikram, kırtasiye, yol masrafları, şehir içi 
ulaşım giderleri, uçak biletleri, posta ve kargo v.b. masraf kalemlerinden oluşmaktadır.  

2-Bankalar: 

 Önceki yıla göre % 19,4 oranında 9.990.216 TL azalarak 41.400.253 TL 
gerçekleşen bankalardaki mevduatın ayrıntısı aşağıdaki çizelgede karşılaştırmalı 
olarak gösterilmiştir. 

Tablo 15:Banka mevduatı tablosu 
 Bankanın unvanı 2015 2016 Fark 
  TL TL TL 
1- Yurt içi bankalar:       

  a) Kamu bankaları:      
     - T.C Ziraat Bankası - 10.068.000 10.068.000 

      - T. Halk Bankası 17.185.029 10.316.617 (6.868.412) 
      - T. Vakıflar Bankası 34.205.440 21.015.636 (13.189.804) 
                               Toplam (a)       51.390.469 41.400.253 (9.990.216) 
  b) Özel bankalar:    
                                    Toplam (a+b ) 51.390.469 41.400.253 (9.990.216) 
  Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)    
                                    Genel toplam  51.390.469 41.400.253 (9.990.216) 
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Mevduat tutarı 41.400.253 TL’nin 41.391.167 TL’si vadeli Türk lirası, 9.086 
TL’si de vadesiz Türk lirası mevduatı tutarlarını ifade etmektedir. 

B-Menkul kıymetler: 

Hesap grubu bakiyesi 127.387 TL olarak gerçekleşen menkul kıymetlerin 
tamamı “Diğer Hazır Değerler” hesabında izlenen T.Halk Bankası A.Ş.’ nin çıkarmış 
olduğu 17.02.2017 vadeli 175 günlük banka bonosu bakiyelerine aittir.  

C-Ticari alacaklar: 

Ticari alacaklar hesap grubunun ayrıntısı, önceki yıl değeri ile birlikte aşağıda 
çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 16: Ticari Alacaklar Tablosu 

Ticari alacaklar 2015 2016 Fark 
TL TL TL 

Ca) Olimpiyat stadı kirasından alacaklar 453.592  650.411  196.819  
Cb) Şüpheli Alacaklar 152.139 152.139 - 

Toplam (A)   605.731 802.550 196.819 

Brüt alacaklar toplamı   605.731 802.550 196.819 
 Cd) Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 152.139 152.139 - 

Alacaklar net toplamı   453.592 650.411 196.819 

İOOHDK’ nın brüt ticari alacakları, bir önceki yılsonuna göre 32,5 oranında 
196.819 TL artarak 802.550 TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt ticari alacaklardan; 
152.139 TL tutarındaki şüpheli ticari alacaklar karşılığının düşülmesi sonucunda 
İOOHDK’ nın net ticari alacaklarının 650.411 TL bakiye verdiği görülmektedir. 

Ca) Alıcılar: 
           Alıcılar hesap bakiyesi tutarı 650.411 TL’ nin tamamı olimpiyat stadı kiralama 
işlemlerinden kaynaklanan alacaklara ilişkin bulunmakta olup; aşağıda ayrıntısına yer 
verilmiştir. 

-Olimpiyat Stadı kiralama işlemlerinden alacaklar:  
 Olimpiyat stadı kirasından ticari alacakların dönem sonu hesap bakiyesi 650.411 
TL’nin ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır.  

Vodafone İletişim A.Ş’ den alacaklar: 

Hesap bakiyesi 4.206 TL Atatürk Olimpiyat Stadyumunda bulunan baz 
istasyonlarına kira bedeli alacağıdır. Yürürlükte sözleşme hükümleri çerçevesinde 
alacak vadesinde tahsil edilmektedir.  
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Beltur Tur Ltd.Şti. den alacaklar: 

Hesap bakiyesi 24.930 TL Olimpik Park Sahası içerisinde bulunan arazinin 
kiralanmasından oluşan kira alacağıdır. Yürürlükte sözleşme hükümleri çerçevesinde 
alacak vadesinde tahsil edilmektedir. 

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.: 

Hesap bakiyesi 324.000 TL Atatürk Olimpiyat Stadyumunda 26.11.2015 
tarihinde oynanan 2015-2016 sezonu BJK - Skenderbeu UEFA maçı ve 26.03.2016 
tarihinde yapılan BJK - Çaykur Rizespor hazırlık müsabakasına ait stadyum kira 
bedelini ifade etmektedir. 

Prekast Beton A.Ş: 

Hesap bakiyesi 228.600 TL Olimpik Park Sahası içerisinde bulunan arazinin 
kiralanmasından oluşan kira alacağıdır. Denetim tarihi (Nisan/2017) itibariyle söz 
konusu alacağın büyük oranda tahsil edildiği ve bakiye alacak tutarının 48.600 TL 
olduğu görülmüştür. 

Diğer ticari alacaklar: 

Hesap bakiyesi 68.675 TL, Atatürk Olimpiyat Stadyumu yerleşkesinde çeşitli 
eğitim hizmet faaliyetleri ve diğer kira alacaklarına ait bulunmaktadır.  

  - Şüpheli ticari alacaklar:      
Tamamı için karşılık ayrılmış bulunan şüpheli alacaklar tutarı 152.139 TL’ nin  

78.023 TL’ si stadyum inşaatı için önceden kamulaştırılan araziler için ödenen ancak 
bilahare kamulaştırmadan vazgeçilmesi sonucu dava konusu edilen alacaklara, 74.116 
TL’ si de diğer şüpheli alacaklarla ilgili bulunmaktadır.  

Diğer şüpheli alacak tutarı 74.116 TL’ nın 

17.790 TL’ si İBB Spor-Diyarbakır Spor arasında 2010 yılında onanan maçta 
Stadyuma verilen hasar nedeniyle Türkiye Futbol Fedarasyonundan olan alacağa, 

2.012 TL’ si G.O.P. Spor Kulübü’ nden 2010 yılından olan antrenman saha kira 
bedeli alacağına, 

3.070 TL’ si İsga İnşaat firmasından 2012 yılından olan elektrik bedeli 
alacağına, 

23.327 TL’ si Orhan Büyükada’ dan 2014 yılından olan antrenman saha kira 
alacağına, 

4.317 TL’ si Kalsın Akademi’ den 2014 yılından olan ofis kira alacağına, 

23.600 TL’ si ise Festival Spor’ dan 2015 yılına ilişkin ofis kira alacağına,  

ait bulunmaktadır. 
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Yukarıda açıklanan gerçek ve tüzel kişilerden olan ve vadesinde tahsil 
edilemediği için karşılık ayrılarak şüpheli hale gelen alacakların, Genel Sekreterlikçe 
hukuki takipleri yapılmaktadır. 

D-Diğer alacaklar: 

2016 yılsonunda 11.317.901 TL olan diğer alacakların, ayrıntısı aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir 

Tablo 17:Diğer alacaklar tablosu 

Diğer alacaklar 
2015 2016 Fark 
TL TL TL 

 a) Yasal Gelirlerden doğan alacaklar       

 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi 31.581.670 7.751.020 -21.830.650 
- T.C Maliye Bakanlığı  3.143.541 3.566.881 423,34 

Toplam (a)   34.725.211 11.317.901 -23.407.310 
Brüt alacaklar toplamı   34.725.211 11.317.901 -23.407.310 

 b) Şüpheli alacaklar karşılığı (-)       
Alacaklar net toplamı   34.725.211 11.317.901 -23.407.310 

 İOOHDK’ nın 2016 yılı sonu itibariyle 11.317.901 TL bakiye veren diğer 
alacaklarının; 7.751.020 TL’si İ.B.B.’ den, 3.566.881 TL’si de Maliye Bakanlığından 
5602 sayılı Yasa gereği oluşan alacaklara aittir. Maliye Bakanlığı gelir payı düzenli 
olarak Kurul hesaplarına aktarılmaktadır.  

İBB’ den olan alacaklar; 2015 yılsonunda 31.581.670 TL bakiye vermiştir. 
Buna mukabil, 20.02.2015 tarihinde İBB ve HDK arasında imzalanan Protokol 
çerçevesinde bu tutarın tamamı mahsuba konu edilmiştir. Faaliyet döneminde Protokol 
çerçevesinde yapılan işler için 22.330.650 TL, Vodafone İstanbul Maratonu 
organizasyonu içinde 1,5 milyon TL olmak üzere toplam 23.830.650 TL tutarında 
mahsuplaşma yapıldığı ve –Diğer alacaklar hesabında izlenen İBB’ den olan 
alacakların yılsonunda 7.751.020 TL bakiye verdiği görülmüştür. 

E-Stoklar: 

Hesap bakiyesi;  1.441 TL’ nin tamamı mal ve hizmet alımlarından dolayı 
firmalara verilen sipariş avanslarına ilişkin bulunmaktadır. 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım giderleri: 

 Geçen yıldan bakiye devretmeyen bu hesap, cari yılda da işlem görmemiştir. 
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Yukarıda açıklanan gerçek ve tüzel kişilerden olan ve vadesinde tahsil 
edilemediği için karşılık ayrılarak şüpheli hale gelen alacakların, Genel Sekreterlikçe 
hukuki takipleri yapılmaktadır. 

D-Diğer alacaklar: 

2016 yılsonunda 11.317.901 TL olan diğer alacakların, ayrıntısı aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir 

Tablo 17:Diğer alacaklar tablosu 

Diğer alacaklar 
2015 2016 Fark 
TL TL TL 

 a) Yasal Gelirlerden doğan alacaklar       

 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi 31.581.670 7.751.020 -21.830.650 
- T.C Maliye Bakanlığı  3.143.541 3.566.881 423,34 

Toplam (a)   34.725.211 11.317.901 -23.407.310 
Brüt alacaklar toplamı   34.725.211 11.317.901 -23.407.310 

 b) Şüpheli alacaklar karşılığı (-)       
Alacaklar net toplamı   34.725.211 11.317.901 -23.407.310 

 İOOHDK’ nın 2016 yılı sonu itibariyle 11.317.901 TL bakiye veren diğer 
alacaklarının; 7.751.020 TL’si İ.B.B.’ den, 3.566.881 TL’si de Maliye Bakanlığından 
5602 sayılı Yasa gereği oluşan alacaklara aittir. Maliye Bakanlığı gelir payı düzenli 
olarak Kurul hesaplarına aktarılmaktadır.  

İBB’ den olan alacaklar; 2015 yılsonunda 31.581.670 TL bakiye vermiştir. 
Buna mukabil, 20.02.2015 tarihinde İBB ve HDK arasında imzalanan Protokol 
çerçevesinde bu tutarın tamamı mahsuba konu edilmiştir. Faaliyet döneminde Protokol 
çerçevesinde yapılan işler için 22.330.650 TL, Vodafone İstanbul Maratonu 
organizasyonu içinde 1,5 milyon TL olmak üzere toplam 23.830.650 TL tutarında 
mahsuplaşma yapıldığı ve –Diğer alacaklar hesabında izlenen İBB’ den olan 
alacakların yılsonunda 7.751.020 TL bakiye verdiği görülmüştür. 

E-Stoklar: 

Hesap bakiyesi;  1.441 TL’ nin tamamı mal ve hizmet alımlarından dolayı 
firmalara verilen sipariş avanslarına ilişkin bulunmaktadır. 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım giderleri: 

 Geçen yıldan bakiye devretmeyen bu hesap, cari yılda da işlem görmemiştir. 

 

 

 
 

 
 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 

Hesap grubu bakiyesi 81.054.501 TL’nin, 80.500.000 TL’ sı İBB’ nin 2016 yılı 
bütçesinden Kurula tahakkuk edecek Bütçesinin % 0,5 kısmı Gelir Tahakkuklarına,  
380.721 TL’ sı ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu için yaptırılan Yangın, Deprem Vs. 
sigorta prim tutarının 2017 yılı dönemine ait giderleri, 4.373 TL’ si BTK ya 5 yıl için 
telsiz kullanım ruhsat bedeli giderlerini, 15.855 TL 3 yıl için ödenen UTM Cihazı 
Lisans bedelini, 153.552 TL’si ise Dopingle Mücadele Komisyonuna  2016 yılı için 
yapılan transferlerden arta kalan, kullanılmayan kısmı ifade etmektedir. 

H-Diğer dönen varlıklar: 

3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun Vergi 
Muafiyetini taşıyan 13 üncü maddesinde, Kurulun her türlü vergi (katma değer vergisi 
hariç), resim ve harçtan muaf olduğu belirtilmiştir.  

Ancak KDV’ye tabi olan mükellefler KDV dönemleri içerisinde KDV’ye tabi 
hiçbir işlemi olmasa dahi her ay KDV beyannamesi vermek zorundadır 

Diğer dönen varlıklar toplamı 23.853.202 TL’nin tamamı Aralık 2016 sonu 
Devreden KDV alacağına aittir.  

II-Duran varlıklar: 

Toplam varlıkların %60,3’ünü oluşturan önceki yıla göre %3,1 oranında 
7.234.458 TL artarak 239.884.483 TL olarak gerçekleşen duran varlıklar aşağıda 
incelenmiştir. 

A-Ticari alacaklar: 

Bu hesap grubunda yer alan hesaplar, faaliyet döneminde işlem görmemiştir. 

B-Diğer alacaklar:  

Hesap grubu bakiyesi 246.476 TL’ nın tamamı –Verilen Depozito ve 
Teminatlar hesabı bakiyesine ait bulunmaktadır. 

 
- Verilen Depozito ve Teminatlar: 
Hesap grubu bakiyesi 246.476 TL ‘ nin 187.941 TL kısmı çeşitli davalarda 5 

adet icra dosyasına ödenen teminatları, 58.535 TL ise İGDAŞ’a abonelik sırasında 
verilen güvence bedeli teminatını ifade etmektedir. 

C-Mali duran varlıklar: 

Bu hesap grubunda yer alan hesaplar, 2016 yılında işlem görmemiştir. 
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D-Maddi duran varlıklar: 

Maddi duran varlıkların, dönem başı ve dönem sonu değerleri, yıl içindeki 
hareketleri ile 2017 yılına devreden tutarları aşağıdaki çizelgededir. 

Tablo 18: Maddi duran varlıklar tablosu 

      Maddi duran varlıklar       
2015'den          2016 yılında 2017'e 

devir Giren Çıkan devir 
TL TL TL TL 

Arazi ve arsalar - - -   
Yer altı ve yerüstü düzenleri 84.794.866 2.360.039 - 87.154.905 
Binalar 232.915.930 7.563.126 - 240.479.056 
Tesis, makine ve cihazlar - 8.534.273 - 8.534.273 
Demirbaşlar 3.675.594 39.148 14.618 3.700.124 
Diğer maddi duran varlıklar        
             Toplam (brüt) 321.386.390 18.496.586 14.618 339.868.358 
Birikmiş amortismanlar 89.023.670   - 100.277.352 

Toplam (net) 232.362.720 18.496.586 14.618 239.591.006 
Yapılmakta olan yatırımlar - 47.000 - 47.000 

    Genel Toplam 232.362.720 18.496.586 14.618 239.638.006 

İOOHDK’ nın 2015 yılından 321.386.390 TL olarak devreden brüt maddi duran 
varlıkları; 2016 yılında 18.496.586 TL giriş ile 14.618 TL çıkış sonucu 2017 yılına 
339.868.358 TL tutarında devretmiştir. 

Brüt maddi duran varlıklardan 100.277.352 TL birikmiş amortisman 
düşülmesinden sonra 2017 yılına 239.591.006 TL net maddi duran varlık devretmiştir. 
Net maddi duran varlıklar bir önceki yıla göre %3,1 oranında artış göstermiştir. 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabında bulunan 87.154.905 TL Olimpiyat Stadı 
çevresinde yapılan düzenlemelere aittir. 

Binalar hesabında kayıtlı bulunan tutarın tamamı Atatürk Olimpiyat 
Stadyumuna ve Atletizm Salonuna aittir. Bir önceki yıl brüt tutarı 232.915.930 TL 
olarak devreden binalar hesabına, dönem içerisinde 7.563.126 TL giriş olması 
sonucunda 2016 yılsonunda 240.479.056 TL tutarında bakiye vermiştir. 

Binalar hesabında girişlerin tamamı İBB’ nin Protokol kapsamında inşa etmiş 
olduğu Atletizm Salonu bedellerini göstermektedir. 

Bir önceki yıldan devri olamayan Tesis makine ve cihazlar hesabında yıl 
içerisinde 8.534.273 TL’ giriş olması sonucunda 2016 yılsonunda 8.534.273 TL 
tutarında bakiye vermiştir. 
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D-Maddi duran varlıklar: 

Maddi duran varlıkların, dönem başı ve dönem sonu değerleri, yıl içindeki 
hareketleri ile 2017 yılına devreden tutarları aşağıdaki çizelgededir. 

Tablo 18: Maddi duran varlıklar tablosu 

      Maddi duran varlıklar       
2015'den          2016 yılında 2017'e 

devir Giren Çıkan devir 
TL TL TL TL 

Arazi ve arsalar - - -   
Yer altı ve yerüstü düzenleri 84.794.866 2.360.039 - 87.154.905 
Binalar 232.915.930 7.563.126 - 240.479.056 
Tesis, makine ve cihazlar - 8.534.273 - 8.534.273 
Demirbaşlar 3.675.594 39.148 14.618 3.700.124 
Diğer maddi duran varlıklar        
             Toplam (brüt) 321.386.390 18.496.586 14.618 339.868.358 
Birikmiş amortismanlar 89.023.670   - 100.277.352 

Toplam (net) 232.362.720 18.496.586 14.618 239.591.006 
Yapılmakta olan yatırımlar - 47.000 - 47.000 

    Genel Toplam 232.362.720 18.496.586 14.618 239.638.006 

İOOHDK’ nın 2015 yılından 321.386.390 TL olarak devreden brüt maddi duran 
varlıkları; 2016 yılında 18.496.586 TL giriş ile 14.618 TL çıkış sonucu 2017 yılına 
339.868.358 TL tutarında devretmiştir. 

Brüt maddi duran varlıklardan 100.277.352 TL birikmiş amortisman 
düşülmesinden sonra 2017 yılına 239.591.006 TL net maddi duran varlık devretmiştir. 
Net maddi duran varlıklar bir önceki yıla göre %3,1 oranında artış göstermiştir. 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabında bulunan 87.154.905 TL Olimpiyat Stadı 
çevresinde yapılan düzenlemelere aittir. 

Binalar hesabında kayıtlı bulunan tutarın tamamı Atatürk Olimpiyat 
Stadyumuna ve Atletizm Salonuna aittir. Bir önceki yıl brüt tutarı 232.915.930 TL 
olarak devreden binalar hesabına, dönem içerisinde 7.563.126 TL giriş olması 
sonucunda 2016 yılsonunda 240.479.056 TL tutarında bakiye vermiştir. 

Binalar hesabında girişlerin tamamı İBB’ nin Protokol kapsamında inşa etmiş 
olduğu Atletizm Salonu bedellerini göstermektedir. 

Bir önceki yıldan devri olamayan Tesis makine ve cihazlar hesabında yıl 
içerisinde 8.534.273 TL’ giriş olması sonucunda 2016 yılsonunda 8.534.273 TL 
tutarında bakiye vermiştir. 

 
 

 
 

Tesis makine ve cihazlar hesabında bulunan tutarın tamamı 6222 sayılı kanun 
kapsamında Türkiye Futbol Federasyonun yapmış olduğu mülkiyeti TFF’da olan E-
Bilet Sistemi mülkiyetinin fatura karşılığında Kurul’a geçmesi sonucu TFF’ na ödenen 
tutarı ifade eder. 

Bir önceki yıldan 3.675.594 TL olarak devreden brüt demirbaşlar hesabına yıl 
içinde 39.148 TL’lik giriş ile 14.618 TL çıkış olması sonucunda 2016 yılsonu bakiyesi 
3.700.124 TL olarak gerçekleşmiştir.  

Demirbaş hesabına 39.148 TL Girişler ise; VİP salonuna alınan makine halısı, 
akü, ofis programı, ayaklı TV aparatı, Toplantı masa ve koltuğu, vitrin, yazıcı ve cep 
telefonu bedellerinden oluşturmaktadır.  

Demirbaş hesabına 14.618 TL Çıkışlar ise; atıl durumdaki LPG tankının satışı 
ile arızalı olan cep telefonunun firmaya iadesi sonucu gerçekleşmiştir. 

Yapılmakta olan yatırımlar hesabında yer alan 47.000 TL tutar ise; Atatürk 
Olimpiyat Stadyumuna yapılması planlanan yeni Jeneratör sistemi proje ve ihale 
yaklaşık maliyeti hesaplanması için dışarıdan bir firmadan alınan hizmetin bedelini 
oluşturmaktadır.  

- Birikmiş amortismanlar    

Edinme değeri 339.868.358 TL olan maddi duran varlıklar için dönem sonu 
itibariyle % 29,5 oranında 100.277.352 TL amortisman ayrılmıştır. 

Tablo 19:Birikmiş amortismanlar tablosu 

      Birikmiş Amortismanlar       
2015'den          2016 yılında 2017’e 

Devir Giren Çıkan Devir 
TL TL TL TL 

Arazi ve arsalar - - -  
Yer altı ve yerüstü düzenleri 41.848.001 4.357.745 - 46.205.746 
Binalar 44.945.961 4.809.581 - 49.755.542 
Tesis, makine ve cihazlar - 1.706.855 - 1.706.855 
Taşıtlar - - - - 
Demirbaşlar 2.229.707 392.825 13.323 2.609.209 
Diğer maddi duran varlıklar - - - - 
             Toplam (brüt) 89.023.670 11.267.005 13.323 100.277.352 

Bir önceki yıldan devreden 89.023.670. TL birikmiş amortismanlara, cari 
dönemde 11.267.005 TL giriş ve 13.323 TL çıkış ile 2017 yılına 100.277.352 TL 
tutarında birikmiş amortisman devretmiştir. 
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E-Maddi olmayan duran varlıklar: 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar: 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları: 

H-Diğer duran varlıklar: 

Yukarıdaki hesap gruplarında yer alan hesaplar, 2016 yılında işlem 
görmemiştir. 

-Pasif: 

Bilânçonun pasifini oluşturan hesaplar geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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E-Maddi olmayan duran varlıklar: 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar: 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları: 

H-Diğer duran varlıklar: 

Yukarıdaki hesap gruplarında yer alan hesaplar, 2016 yılında işlem 
görmemiştir. 

-Pasif: 

Bilânçonun pasifini oluşturan hesaplar geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Tablo 20: Pasif tablosu 

Pasif 
2015 

  
2016 

  Fark 
TL TL % TL % 

 I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:          
   A-Mali borçlar -  1.801  1.801 
   B-Ticari borçlar 397.905 0,1 632.795 0,1 234.890 
   C-Diğer borçlar      
   D-Alınan avanslar      
   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri      
   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 250.293 0,1 276.235 0,1 25.942 
   G-Borç ve gider karşılıkları      
   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.      
    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar      

Toplam (I) 648.198 0,2 910.831 0,2 262.633 

 II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:      

   A-Mali borçlar      

   B-Ticari borçlar      

   C-Diğer borçlar      

   D-Alınan avanslar      

   E-Borç ve gider karşılıkları      

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tah.      

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar      

Toplam (II)      

Toplam (I+II) 648.198 0,2 910.831 0.2 262.633 

III-Öz kaynaklar:      
   A-Ödenmiş sermaye      
   B-Sermaye yedekleri      
   C-Kâr yedekleri      
   D-Geçmiş yıllar gelir fazlası 399.094.186 116,9 399.937.980 100,4 843.794 
   E-Geçmiş yıllar gider fazlası (59.136.459) (17,3) (59.136.459) (14,8) - 
   F-Dönem net gelir fazlası 843.794 0,2 56.592.978 14,2 55.749.184 

Toplam (III) 340.801.521 99,8 397.394.499 99,8 56.592.978 

Genel toplam (I+II+III) 341.449.719 100 398.305.330  56.855.611 

    Nazım hesaplar 1.276.140  1.489.835  213.695 

Cari dönemde, İOOHDK’ nın pasif toplamı bir önceki dönem göre % 16,7 
oranında,  56.855.611 TL artarak 398.305.330 TL olarak gerçekleşmiştir. Kaynakların 
%0,2 i kısa vadeli yabancı kaynaklara,  %99,8’si öz kaynaklara aittir.  

Pasifte yer alan değerler, aşağıda hesap grupları itibariyle sırasıyla incelemeye 
tabi tutulmuştur. 
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I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 

Dönem sonu itibariyle pasif toplamın %0,2’ ini, toplam yabancı kaynakların ise 
tamamını oluşturan kısa vadeli yabancı kaynaklar, bir önceki yılsonuna göre %41 
oranında 262.633 TL azalarak 910.831 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Kısa vadeli yabancı kaynakların ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 

A-Mali borçlar: 

Mali Borçların tamamı Kurum adına T.Vakıflar Bankasından çıkartılmış olan 
kredi kartından doğan banka borçlarını ifade eder.    

B-Ticari borçlar: 

Ticari borçların tamamı satıcılar hesabında yer almaktadır. Satıcılar hesabı, 
2016 yılsonu itibariyle bir önceki yılsonuna göre % 59 oranında artarak 632.795 TL 
bakiye vermiştir. Hesap bakiyesinin;  
 
   173.094    “          CLK Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye elektrik bedeli borcuna, 
   380.721    “          Halk Sigorta A.Ş.’ye prim bedeli borcuna, 
     35.298    “          Spor Yapı A.Ş.’ ye çim saha bakım hakedişleri borcuna, 
     27.382    “          İgdaş Doğalgaz tüketim bedeli borcuna,  
     15.000    “          diğer ticari borçlara, 
       1.300      “       alınan Depozito ve Teminatlar hesabında bulunan tutara aittir. 

C-Diğer borçlar: 

D-Alınan avanslar: 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri: 

Bu hesaplar grubunda yer alan hesaplar faaliyet döneminde işlem görmemiştir. 

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 

İOOHDK’ nun sorumlu veya mükellef sıfatıyla, ödeyeceği vergi ve diğer 
yükümlülükler toplamı 276.235 TL’nin; 

           65.520  TL’si      SGK Prim borcuna, 

40.101     “       Personel ücretlerinden kesilen gelir vergisine, 

  1.745     “          İşçi ücretlerinden kesilen damga vergisine, 

 57.242      “         Firmalardan kesilen KDV’ye ait bulunmaktadır. 

         110.579    “          özel güvenlik personelinin önceki dönem fazla çalışma, genel 
tatil ücreti vs. ek ödeme alacakları ile ilgili dava konusu işlemler nedeniyle ödenmesi 
muhtemel vergi ve SGK tutarlarına,  
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I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 

Dönem sonu itibariyle pasif toplamın %0,2’ ini, toplam yabancı kaynakların ise 
tamamını oluşturan kısa vadeli yabancı kaynaklar, bir önceki yılsonuna göre %41 
oranında 262.633 TL azalarak 910.831 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Kısa vadeli yabancı kaynakların ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 

A-Mali borçlar: 

Mali Borçların tamamı Kurum adına T.Vakıflar Bankasından çıkartılmış olan 
kredi kartından doğan banka borçlarını ifade eder.    

B-Ticari borçlar: 

Ticari borçların tamamı satıcılar hesabında yer almaktadır. Satıcılar hesabı, 
2016 yılsonu itibariyle bir önceki yılsonuna göre % 59 oranında artarak 632.795 TL 
bakiye vermiştir. Hesap bakiyesinin;  
 
   173.094    “          CLK Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye elektrik bedeli borcuna, 
   380.721    “          Halk Sigorta A.Ş.’ye prim bedeli borcuna, 
     35.298    “          Spor Yapı A.Ş.’ ye çim saha bakım hakedişleri borcuna, 
     27.382    “          İgdaş Doğalgaz tüketim bedeli borcuna,  
     15.000    “          diğer ticari borçlara, 
       1.300      “       alınan Depozito ve Teminatlar hesabında bulunan tutara aittir. 

C-Diğer borçlar: 

D-Alınan avanslar: 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri: 

Bu hesaplar grubunda yer alan hesaplar faaliyet döneminde işlem görmemiştir. 

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 

İOOHDK’ nun sorumlu veya mükellef sıfatıyla, ödeyeceği vergi ve diğer 
yükümlülükler toplamı 276.235 TL’nin; 

           65.520  TL’si      SGK Prim borcuna, 

40.101     “       Personel ücretlerinden kesilen gelir vergisine, 

  1.745     “          İşçi ücretlerinden kesilen damga vergisine, 

 57.242      “         Firmalardan kesilen KDV’ye ait bulunmaktadır. 

         110.579    “          özel güvenlik personelinin önceki dönem fazla çalışma, genel 
tatil ücreti vs. ek ödeme alacakları ile ilgili dava konusu işlemler nedeniyle ödenmesi 
muhtemel vergi ve SGK tutarlarına,  

 
 

 
 

 Özel güvenlik personeli önceki dönem fazla çalışma, genel tatil ücreti vs. ek 
ödeme alacakları ile ilgili açmış olduğu alacak davalarına konu dosyalar, Yargıtay 
temyiz aşamasında bulunmaktadır. 

 1.048 TL’ si        ödenecek diğer yükümlülükler hesabında yer almaktadır. Bu 
tutar, personelin ücretinden kesilen icra kesintisidir.  

G-Borç ve gider karşılıkları: 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Bu hesap gruplarında yer alan hesaplar, 2016 yılı sonunda bakiye vermemiştir. 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 

A-Mali borçlar: 

B-Ticari borçlar: 

C-Diğer borçlar: 

D-Alınan avanslar: 

E-Borç ve gider karşılıkları: 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları: 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar: 

Bu hesaplar 2016 yılı sonunda bakiye vermemiştir. 

III-Öz kaynaklar: 

İOOHDK’nun öz kaynakları; geçmiş yıllardan cari yıl dönem sonuna kadar 
oluşan gelir/gider fazlaları arasındaki farkı ifade etmektedir. 

Bu itibarla, 1992-2016 yılları arasında toplam 399.937.980 TL geçmiş yıllar 
gelir fazlasına, faaliyet dönemi gelir fazlası tutarı olan 56.592.978 TL ekleyip, 2010 ve 
2013 yıllarına ait gider fazlası tutarı 59.136.459 TL’nin tenzilinden sonra; 2016 
yılsonu itibariyle İOOHDK öz kaynakları (gelir/gider dengesi) 397.394.499 TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

A-Ödenmiş sermaye: 

B-Sermaye yedekleri: 

C-Kâr yedekleri: 

Bu hesaplar çalışmamaktadır. 
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D-Geçmiş yıllar kârı: 

1992–2016 yılları arasında toplam 399.937.980 TL gelir fazlası elde edilmiştir. 

E- Geçmiş yıllar zararları: 

Bu hesap yer alan 59.136.459 TL 2010 ve 2013 yılına ait geçmiş yıllar zararına 
aittir. 

F-Dönem net kârı(gider fazlası): 

İOOHDK, 2016 yılını 56.592.978 TL gelir fazlası ile kapatmıştır. 

- Nazım hesaplar: 

 Yılsonu itibariyle muhasebe kayıtlarında yer alan “nazım hesaplar” tutarı 
1.489.835 TL olmuştur. Nazım hesaplarda Olimpiyat stadyumu ile çeşitli ihalelere 
giren diğer firmalara ait teminat çekleri ve mektupları izlenmektedir.      
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D-Geçmiş yıllar kârı: 
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VI. GELİR TABLOSU 

 İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 2016 faaliyet 
döneminde elde ettiği 2.412.799 TL tutarındaki brüt satış hasılatından,  20.699.431 TL 
faaliyet giderlerinin düşmesi sonucunda 18.286.632 TL faaliyet zararı oluşmuş, diğer 
faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar toplamının 95.985.280 TL ilavesi, 20.454.471 TL 
diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ile 657.358 TL finansman giderlerinin 
çıkarılması sonucu 56.586.819 TL olağan kar oluşmuş, 6.159 TL olağandışı gelir ve 
kârların ilavesi ile faaliyet dönemi 56.592.978 TL gelir fazlası ile sonuçlanmıştır. 

  İOOHDK’nın 2016 yılı gelir tablosu ve gelir tablosu dipnotları rapor ekleri 
arasında (Ek:9) yer almış olup, incelemeye esas olan ayrıntılı gelir tablosu, bir önceki 
yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer alan gelir ve gider hesapları 
sırasıyla açıklanmıştır. 
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Tablo 21:Gelir ve giderler tablosu 

Gelir ve giderler 2015 2016 Fark 
TL TL TL 

A-Brüt satışlar:  3.221.476  2.412.799 (808.677) 
  1-Yurt içi satışlar      
  2-Yurt dışı satışlar      
  3-Diğer gelirler 3.221.476  2.412.799  (808.677) 
B-Satış indirimleri (-):      
  1-Satıştan iadeler (-)      
  2-Satış ıskontoları (-)      
  3-Diğer indirimler (-)      
C-Net satışlar  3.221.476  2.412.799 (808.677) 
D-Satışların maliyeti (-):      
  1-Satılan mamuller maliyeti (-)      
  2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)      
  3-Satılan hizmet maliyeti (-)      
  4-Diğer satışların maliyeti (-)      
     Brüt satış kârı   3.221.476  2.412.799 (808.677) 
E-Faaliyet giderleri (-):  18.033.297  20.699.431 2.666.134 
  1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)      
  2-Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-)      
  3-Genel yönetim giderleri (-) 18.033.297  20.699.431  2.666.134 
     Faaliyet zararı  (14.811.821)  (18.286.632 3.474.811 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  92.232.105  95.985.280 3.753.175 
  1-İştiraklerden temettü gelirleri      
  2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri      
  3-Faiz gelirleri 3.656.083  4.403.902  747.819 
  4-Komisyon gelirleri      
  5-Konusu kalmayan karşılıklar      
  6-Menkul kıymet satış kârları      
  7-Kambiyo kârları 2.834    (2.834) 
  8-Reeskont faiz gelirleri      
  9-Fon ve transfer gelirleri 88.573.188  91.581.378  3.008.190 
10-Diğer olağan gelir ve kârlar      
G-Diğer faaliyetlerden olağan gid ve zararlar(-):  76.518.740  20.454.471 (56.064.269) 
  1-Komisyon giderleri (-)      
  2-Karşılık giderleri (-) 23.600    (23.600) 
  3-Menkul kıymet satış zararları (-)      
  4-Kambiyo zararları (-)      
  5-Reeskont faiz giderleri (-)      
  6-Diğer olağan gider ve zararlar (-) 76.495.140  20.454.471  (56.064.269) 
H-Finansman giderleri (-):  561.951  657.358 95.407 
  1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)      
  2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 561.951  657.358  95.407 
     Olağan kâr   339.593  56.586.819 56.247.226 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar:  504.201  6.159 (498.042) 
  1-Önceki dönem gelir ve kârları      
  2-Diğer olağandışı gelir ve kârlar 504.201  6.159  (498.042) 
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-):      
  1-Çalışmayan kısım giderleri (-)      
  2-Önceki dönem gider ve zararları (-)      
  3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-)      
     Dönem kârı  843.794  56.592.978 55.749.184 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük      
    karşılıkları (-)      
    Dönem net kârı  843.794  56.592.978 55.749.184 
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Tablo 21:Gelir ve giderler tablosu 

Gelir ve giderler 2015 2016 Fark 
TL TL TL 

A-Brüt satışlar:  3.221.476  2.412.799 (808.677) 
  1-Yurt içi satışlar      
  2-Yurt dışı satışlar      
  3-Diğer gelirler 3.221.476  2.412.799  (808.677) 
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  2-Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-)      
  3-Genel yönetim giderleri (-) 18.033.297  20.699.431  2.666.134 
     Faaliyet zararı  (14.811.821)  (18.286.632 3.474.811 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  92.232.105  95.985.280 3.753.175 
  1-İştiraklerden temettü gelirleri      
  2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri      
  3-Faiz gelirleri 3.656.083  4.403.902  747.819 
  4-Komisyon gelirleri      
  5-Konusu kalmayan karşılıklar      
  6-Menkul kıymet satış kârları      
  7-Kambiyo kârları 2.834    (2.834) 
  8-Reeskont faiz gelirleri      
  9-Fon ve transfer gelirleri 88.573.188  91.581.378  3.008.190 
10-Diğer olağan gelir ve kârlar      
G-Diğer faaliyetlerden olağan gid ve zararlar(-):  76.518.740  20.454.471 (56.064.269) 
  1-Komisyon giderleri (-)      
  2-Karşılık giderleri (-) 23.600    (23.600) 
  3-Menkul kıymet satış zararları (-)      
  4-Kambiyo zararları (-)      
  5-Reeskont faiz giderleri (-)      
  6-Diğer olağan gider ve zararlar (-) 76.495.140  20.454.471  (56.064.269) 
H-Finansman giderleri (-):  561.951  657.358 95.407 
  1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)      
  2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 561.951  657.358  95.407 
     Olağan kâr   339.593  56.586.819 56.247.226 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar:  504.201  6.159 (498.042) 
  1-Önceki dönem gelir ve kârları      
  2-Diğer olağandışı gelir ve kârlar 504.201  6.159  (498.042) 
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-):      
  1-Çalışmayan kısım giderleri (-)      
  2-Önceki dönem gider ve zararları (-)      
  3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-)      
     Dönem kârı  843.794  56.592.978 55.749.184 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük      
    karşılıkları (-)      
    Dönem net kârı  843.794  56.592.978 55.749.184 

 

 
 

 
 

A-Brüt satışlar: 

 Stadyum ve eklentilerinin kiralanması ile diğer hizmet satışlarından sağlanan 
gelirlerinin yer aldığı brüt satışları toplamı geçen yıla göre % 25,1 oranında 808.677 
TL azalış göstererek 2.412.799 TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satışların, 

 525.000 TL’si Stat kira gelirlerine, 

 281.884     “     GSM şirketlerinden alınan baz istasyonları kira bedeline,  

 301.091     ”     otopark işletim gelirlerine, 

 119.250     ”     reklam ve film çekimleri kira gelirlerine, 

     4.407     ”     Annex Antrenman Sahası kira gelirlerine, 

 293.211     ”     3.şahıslardan tahsil edilen elektrik kullanım bedelin gelirlerine, 

   40.000     ”     ofis kira gelirlerine, 

 832.917     “     diğer kira gelirlerine,   

   15.039     ”     sair gelirlere, 

         2.412.799 TL      ait bulunmaktadır. 

 B-Satış indirimleri: 

 İOOHDK’nın 2016 yılında brüt satışlarından indirimi olmamıştır. 

  C-Net satışlar: 

 2016 yılı faaliyet döneminde satış indirimi olmadığında, brüt satış hasılatı tutarı 
2.412.799 TL  net satış hasılatı gerçekleşmiştir. 

 D-Satışların maliyeti: 

 İOOHDK, şirket olarak değerlendirilmeyeceğinden, satışların maliyeti 
hesaplanmamakta ve gerçekleşen giderler faaliyet giderleri olarak 
muhasebeleştirilmektedir. 

 - Brüt satış kârı: 

 Brüt satış karı, net satış tutarını ifade etmekte olup, faaliyet döneminde bir 
önceki yıla göre % 25,1 oranında 808.677 TL azalış göstererek 2.412.799 TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

 E-Faaliyet giderleri: 

 Dönem sonunda 20.699.431 TL olarak gerçekleşen faaliyet giderlerinin tamamı 
genel yönetim giderlerine ait olup, önceki yıla göre % 14,8 oranında artış göstermiştir. 
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Faaliyet dönemine ilişkin genel yönetim giderlerinin;  
          11.267.006    TL’ si  Amortisman ve tükenme paylarını,   
 6.770.575 ” Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetleri, 
 2.661.569 ” Personel ücret ve giderlerini, 
           281 ” Vergi, resim ve harçları ifade etmektedir.   

 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin ayrıntısına raporun İşletme Çalışmaları 
bölümünde, personel giderlerinin ayrıntısı İdari Bünye bölümünde, amortisman 
giderlerinin ayrıntısı Bilanço bölümünde yer verilmiştir. 

 Vergi resim ve harçlar tutarı 281 TL, yıl içerisinde verilen beyannamelerin 
damga vergisinden oluşmaktadır. 

 -Faaliyet zararı: 

 İOOHDK’nın, 2.412.799 TL tutarındaki brüt satış karından, 20.699.431 TL 
tutarındaki faaliyet giderlerinin düşülmesi sonucunda; 18.286.632 TL faaliyet zararı 
gerçekleşmiştir. 2016 yılı faaliyet zararı, bir önceki yıla göre  % 23,5 oranında 
3.474.811 TL artış göstermiştir. 

 F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 

 2016 yılında 95.985.280 TL tutarında gerçekleşen diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve kârları oluşturan hesapların ayrıntısı aşağıda incelenmiştir.   

 3 -Faiz gelirleri:  

 İOOHDK, faaliyet döneminde 4.403.902 TL tutarında faiz geliri elde etmiş 
olup, bu tutarın tamamını bankalardaki vadeli mevduat faiz gelirlerinden oluşmuştur. 

 7-Kambiyo kârları: 

 İOOHDK, 2016 yılında kambiyo karı elde edilmemiştir. 

 9-Fon ve transfer gelirleri: 

  3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu’nun 11 
inci maddesi gereğince 2016 yılında İOOHDK’nın gelirleri toplamı 91.581.378 TL 
olarak gerçekleşmiştir. 

 21.03.2007 tarih ve 26469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5602 sayılı Şans 
Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunun 7 nci maddesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarca bir takvim yılının üçer aylık 
dönemleri itibarıyla hesaplanan kamu payları, izleyen ikinci ayın 15 inci günü mesai 
bitimine kadar Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye 
gelir kaydedileceği ve devamında, yıllık kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle 
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olup, bu tutarın tamamını bankalardaki vadeli mevduat faiz gelirlerinden oluşmuştur. 

 7-Kambiyo kârları: 
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Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere 
Bakanlık bütçesine ödenek konulur; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 
yılı bütçesine ödenek ayrılırken bu paylar dikkate alınacağı hüküm altına alınmış olup; 
bu kapsamda Maliye Bakanlığınca 2016 yılında 11.081.378 TL İOOHDK’nın 
hesaplarına aktarılmıştır. 

 İBB’den 2016 yılında tahakkuk ettirilen tutar, tasdik edilen İBB Bütçesinin 
%0,5 oranında payı olan 80.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.  

 G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: 

İOOHDK’nın faaliyet döneminde diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 
toplamı önceki yıla göre % 73,3 oranında 56.064.269 TL azalarak 20.454.471 TL 
olarak gerçekleşmiş olup; diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararları oluşturan 
hesapların ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 
                 2- Karşılık Giderleri  (-)  :            

Faaliyet döneminde Karşılık Giderleri Hesabı çalıştırılmamıştır. 
                 6- Diğer olağan gider ve zararlar  (-)  :            
 Faaliyet döneminde diğer olağan gider ve zararlar hesabı, bir önceki yıla göre 
%73,3 oranında 56.064.269 TL azalarak 20.454.471 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu 
tutarın; 

1.500.000  TL’ si 38. İstanbul Vodafone Maratonu giderine, 
6.468.780     ”  Dopingle Mücadele Komisyonu giderlerine, 
        12.407.484     “ Okullara Kapalı Spor Salonu giderlerine,  

        78.206     “           IOC Organizasyon Giderlerine ilişkin bulunmaktadır. 
78.206 TL tutarındaki gider, IOC Başkanının Türkiye Seyahati sırasında yapılan 

Temsil ve Ağırlama giderlerine aittir. Bu gider TMOK tarafından yapılmış olup, HDK’ 
na fatura ve belge ibrazı sonrası talepleri doğrultusunda TMOK’ ne ödenmiştir. 

38.Vodafone İstanbul Maratonu kapsamında 1.500.000 TL tutarındaki gider 
gerçekleşmesi; 2016 yılından 38.si yapılan Vodafone İstanbul Maratonu giderlerine 
katkı sağlanması amacıyla, İOOHDK’nın İBB’ye olan alacaklarından mahsuplaşma 
yoluyla oluşan giderlere aittir 

 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan Protokole 
dayanarak Dopingle Mücadele Komisyonu Giderleri için TMOK’ ne 2016 yılı 
içerisinde 6.468.780 TL aktarılmıştır. 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İOOHDK arasında 20.02.2015 tarihinde 
imzalanan Protokol gereği İBB’ nin İstanbul geneli okullara kapalı spor salonu yatırım 
harcamaları için 12.407.484 TL mahsuba konu yapılarak mahsuplaşma yolu ile İBB’ 
den olan alacaklardan düşülerek gider kaydedilmiştir.   

55Sayıştay   



 
 

 
 

 H-Finansman giderleri: 

 İOOHDK’nın 2016 yılında faiz giderleri toplamı 657.358 TL olup bu tutarın;  
657.358 TL’si de banka muamele, faizlerden kesilen gelir vergisi ve teminat 
mektupları masraf ve komisyonlarını ifade etmektedir. 

  -Olağan kâr: 

   Kurulun faaliyet zararı olan 18.286.632 TL’ye, 20.454.471 TL tutarındaki 
diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ile 657.358 TL finansman giderlerinin 
toplamının ilavesi ve 95.985.280 TL diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 
toplamının düşülmesi sonucu olağan kar 56.586.819 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 I-Olağan dışı gelir ve kârlar: 

 Olağan dışı gelir ve karlar tutarı 6.159 TL’nin, 5.350 TL’si şartname satış 
gelirini,  809 TL’si sair gelir ve tahsil edilen vekâlet ücret gelirleri kalan kısmı 
göstermektedir.  

 J-Olağan dışı gider ve zararlar: 

  2016 yılında hesap işlem görmemiştir. 

 -Dönem karı: 

  İOOHDK, olağan kar tutarı olan 56.586.819 TL’ye,  TL olağan dışı gelir ve 
karların ilavesi sonucu 2016 yılı faaliyet dönemini 56.592.978 TL dönem karı (gelir 
fazlası) ile kapatmıştır. 

  K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları: 

  3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu’nun Vergi 
Muafiyetini taşıyan 13. maddesinde, Kurulun her türlü vergi (katma değer vergisi 
hariç), resim ve harçtan muaf olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler tahakkuk etmemiştir. 

 -Dönem net karı: 

 Kurumlar Vergisinden muaf olan İOOHDK’nun 2016 yılı dönem karı (gelir 
fazlası) tutarı 56.592.978 TL’ si aynı zamanda net dönem karıdır. 

 Sonuç: 

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 2016 yılı 
bilânçosu ve 56.592.978 Türk Lirası gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı 
tasvibe sunulur. 
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 H-Finansman giderleri: 

 İOOHDK’nın 2016 yılında faiz giderleri toplamı 657.358 TL olup bu tutarın;  
657.358 TL’si de banka muamele, faizlerden kesilen gelir vergisi ve teminat 
mektupları masraf ve komisyonlarını ifade etmektedir. 

  -Olağan kâr: 

   Kurulun faaliyet zararı olan 18.286.632 TL’ye, 20.454.471 TL tutarındaki 
diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ile 657.358 TL finansman giderlerinin 
toplamının ilavesi ve 95.985.280 TL diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 
toplamının düşülmesi sonucu olağan kar 56.586.819 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 I-Olağan dışı gelir ve kârlar: 

 Olağan dışı gelir ve karlar tutarı 6.159 TL’nin, 5.350 TL’si şartname satış 
gelirini,  809 TL’si sair gelir ve tahsil edilen vekâlet ücret gelirleri kalan kısmı 
göstermektedir.  

 J-Olağan dışı gider ve zararlar: 

  2016 yılında hesap işlem görmemiştir. 

 -Dönem karı: 

  İOOHDK, olağan kar tutarı olan 56.586.819 TL’ye,  TL olağan dışı gelir ve 
karların ilavesi sonucu 2016 yılı faaliyet dönemini 56.592.978 TL dönem karı (gelir 
fazlası) ile kapatmıştır. 

  K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları: 

  3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu’nun Vergi 
Muafiyetini taşıyan 13. maddesinde, Kurulun her türlü vergi (katma değer vergisi 
hariç), resim ve harçtan muaf olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler tahakkuk etmemiştir. 

 -Dönem net karı: 

 Kurumlar Vergisinden muaf olan İOOHDK’nun 2016 yılı dönem karı (gelir 
fazlası) tutarı 56.592.978 TL’ si aynı zamanda net dönem karıdır. 

 Sonuç: 

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 2016 yılı 
bilânçosu ve 56.592.978 Türk Lirası gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı 
tasvibe sunulur. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
VII. EKLER  
 1 - Organizasyon şeması  

 2- Personelin teşkilat içindeki dağılımı  

 3- Personel hareketini gösterir çizelge  

 4- Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı  

 5- Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı  

 6- Şirketin gayrisafi milli hâsılaya katkısı  

 7- Vergiler  

 8- 2016 yılı bilançosu ve dipnotları  

 9- 2016 yılı gelir tablosu ve dipnotları  

 10- Rapor içinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler 
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                                      Teşkilat Şeması       
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                                      Teşkilat Şeması       

 
 
 
 

 
 

 
 

 
               Personelin Teşkilat İçindeki Dağılımı                                 (Ek:2) 
 

Üniteler Kişi 
Genel Sekreterlik* 1 
Yönetim Direktörlüğü 4 
Tesisler Direktörlüğü 13 
Hukuk Müşavirliği 2 
TOPLAM 20 

 
                      * Genel Sekreter, Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli olup, geçici görevle ataması yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personelin Hareketini Gösterir Çizelge                      (Ek:3)              

Giriş Çıkışlar 
İşçiler 

2015 2016 

Yılbaşı mevcudu 21 22 
Yıl içinde giren 2 - 
Yıl içinde çıkan (-) 1 3 

Yılsonu mevcudu 22 19 
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                 Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı  (Ek: 4 ) 
    Dönen Duran Toplam 
       Varlık türleri  Kod Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir  değerler:   
 

    

  Kasa ve bankalar:   
 

    
    Kasa mevcudu  1 16   16 
    Bankalardaki nakit  2 41.400   41.400 
    Kanuni karşılıklar kasası 3    
    Diğer 4    
                  Hazır değerler toplamı 5 41.416     
                  Kasa ve bankalar toplamı 6 

 
  41.416 

  Menkul kıymetler:         
    Hisse senetleri 7       
    Tahvil, senet ve bonolar  8 127   127 
    Diğer 9       
                 Menkul kıymetler toplamı 10 127    127 

  Alacaklar:   
 

    
    Bankaların verdiği krediler  11   

 
  

  Ticari alacaklar:   
 

    
      Kamu iktisadi teşebbüslerinden  12 

 
    

      Resmi dairelerden 13 
 

    
      Bağlı ortaklıklardan  14   

 
  

      İştiraklerden 15   
 

  
      Yurt dışından  16 

 
    

      Diğer  17 651   651 
               Ticari alacaklar toplamı   18 651   651 

  Diğer alacaklar:   
 

    
    Hazineden 19 

 
   

    Kamu iktisadi teşebbüslerinden  20      
    Resmi dairelerden 21      
    Bağlı ortaklıklardan  22      
    İştiraklerden 23      
    Yurt dışından  24      
    Diğer 25 11.318   11.318 
               Diğer alacaklar toplamı 26 11.318   11.318 
               Alacaklar toplamı  27 11.969   11.969 

  Stoklar:   
 

    
    İlk madde ve malzeme 28 

 
   

    Yarı mamuller   29 
 

    
    Mamuller 30 

 
    

    Ticari mallar 31       
    Diğer 32 2   2 
               Stoklar toplamı 33     2 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 104.908   104.908 

               Kısa sürede paraya çevrilebilir    
 

    
               değerler toplamı  35       

               Paraya çevrilebilir ve hazır          
               değerler toplamı (1) 36 158.420 0 158.420 

2-Bağlı değerler:   
 

    
  İştirakler 37 

 
  0 

  Bağlı ortaklıklar  38 
 

    

  Maddi duran varlıklar:              
 

    
    Maddi duran varlıklar edinme değeri 39 

 
339.915 339.915 

    Birikmiş amortismanlar (-) 40 
 

100.277 100.277 
               Maddi duran varlıklar (net)  41 

 
  239.638 

  Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42 
 

    
  Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43 

 
    

  Diğer bağlı değerler 44 
 

247 247 
               Bağlı değerler toplamı (2) 45 

 
239.885 239.885 

               Varlıklar toplamı (1+2+3) 46 158.420 239.885 398.305 
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                 Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı  (Ek: 4 ) 
    Dönen Duran Toplam 
       Varlık türleri  Kod Bin TL Bin TL Bin TL 
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  Kasa ve bankalar:   
 

    
    Kasa mevcudu  1 16   16 
    Bankalardaki nakit  2 41.400   41.400 
    Kanuni karşılıklar kasası 3    
    Diğer 4    
                  Hazır değerler toplamı 5 41.416     
                  Kasa ve bankalar toplamı 6 

 
  41.416 

  Menkul kıymetler:         
    Hisse senetleri 7       
    Tahvil, senet ve bonolar  8 127   127 
    Diğer 9       
                 Menkul kıymetler toplamı 10 127    127 

  Alacaklar:   
 

    
    Bankaların verdiği krediler  11   

 
  

  Ticari alacaklar:   
 

    
      Kamu iktisadi teşebbüslerinden  12 

 
    

      Resmi dairelerden 13 
 

    
      Bağlı ortaklıklardan  14   

 
  

      İştiraklerden 15   
 

  
      Yurt dışından  16 

 
    

      Diğer  17 651   651 
               Ticari alacaklar toplamı   18 651   651 

  Diğer alacaklar:   
 

    
    Hazineden 19 

 
   

    Kamu iktisadi teşebbüslerinden  20      
    Resmi dairelerden 21      
    Bağlı ortaklıklardan  22      
    İştiraklerden 23      
    Yurt dışından  24      
    Diğer 25 11.318   11.318 
               Diğer alacaklar toplamı 26 11.318   11.318 
               Alacaklar toplamı  27 11.969   11.969 

  Stoklar:   
 

    
    İlk madde ve malzeme 28 

 
   

    Yarı mamuller   29 
 

    
    Mamuller 30 

 
    

    Ticari mallar 31       
    Diğer 32 2   2 
               Stoklar toplamı 33     2 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 104.908   104.908 

               Kısa sürede paraya çevrilebilir    
 

    
               değerler toplamı  35       

               Paraya çevrilebilir ve hazır          
               değerler toplamı (1) 36 158.420 0 158.420 

2-Bağlı değerler:   
 

    
  İştirakler 37 

 
  0 

  Bağlı ortaklıklar  38 
 

    

  Maddi duran varlıklar:              
 

    
    Maddi duran varlıklar edinme değeri 39 

 
339.915 339.915 

    Birikmiş amortismanlar (-) 40 
 

100.277 100.277 
               Maddi duran varlıklar (net)  41 

 
  239.638 

  Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42 
 

    
  Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43 

 
    

  Diğer bağlı değerler 44 
 

247 247 
               Bağlı değerler toplamı (2) 45 

 
239.885 239.885 

               Varlıklar toplamı (1+2+3) 46 158.420 239.885 398.305 

 
 

 
 

 
 

                                       Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı  
 

(Ek: 5  ) 

    
     Kısa 
süreli Uzun süreli Toplam 

          Kaynak türleri Kod Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Yabancı kaynaklar:   
 

    

  Mevduat:    
 

    
    Tasarruf mevduatı 1 

 
    

    Diğer mevduat 2 
 

    
          Mevduat toplamı 3       

  Mali borçlar:   
 

    
    Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4 

 
    

    Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5 
 

    
    Banka kredileri  6 

 
    

    Diğer krediler 7 
 

    
    Çıkarılmış menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8 

 
    

    Diğer  9 2   2 
                Mali borçlar toplam  10 2   2 

  Ticari borçlar:   
 

    
    Kamu iktisadi teşebbüslerine  11 

 
    

    Resmi dairelere 12 
 

    
    Bağlı ortaklıklara 13 

 
    

    Yurt dışına 15 
 

    
    Diğer  16 632   632 
               Ticari borçlar toplamı  17 632   632 

  Diğer borçlar :   
 

    
    Kamu iktisadi teşebbüslerine  18 

 
    

    Resmi dairelere 19 
 

    
    Diğer  24 

 
    

               Diğer borçlar toplamı 25       

  Diğer yabancı kaynaklar:   
 

    
    İç sigorta fonları 26 

 
    

    Kıdem tazminatı karşılıkları 27 
 

    
    Dönem karından diğer ortaklara ödenecek kar  payı 29 

 
    

    Dönem karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 30 
 

    
    Ödenecek diğer vergiler 31 276   276 
    Diğer  32 

 
    

               Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 276   276 
    Negatif konsolidasyon şerefiyesi 34       
               Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35     910 

2-Öz kaynaklar:   
 

    
  Esas sermaye 36 

 
    

  Ödenmemiş sermaye (-) 37 
 

    
  Ödenmiş sermaye 38 

 
    

  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 39 
 

    
  Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40 

 
    

  Sermaye yedekleri.   
 

    
    MDV yeniden değerleme artışları 41 

 
    

    Diğer sermaye yedekleri 42 
 

    
  Kar yedekleri 43 

 
    

  Geçmiş yıllar karları 44 
 

  399.938 
  Geçmiş yıllar zararları (-) 45 

 
  -59.136 

  Dönem karının öz kaynaklarda kalacak kısmı 46 
 

    
Dönem karı 47 

 
  56.593 

    
 

    
               Öz kaynaklar toplamı (2) 48 

 
  397.395 

3-Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 49 
 

    
4-Azınlık payları 50 

 
    

5-Azınlık paylarına sirayet eden zarar 51 
 

    
               Kaynaklar toplamı (1+2+4) - (3+5) 52     398.305 
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              Gayri Safi Milli Hasılaya Katkı Çizelgesi (Gelir Yoluyla)                  (Ek: 6) 

 
Firma ölçeğinde Sıra   

Katma değerin oluşumu No Bin TL. 
A-Pozitif etkiler:     
  -Personel giderleri (Yevmiyeler dâhil ) 1 2.803 
  -Verilen faizler (Yurtiçi ) 2 - 
  -Verilen bina ve arazi kiraları 3 - 
  -Karşılık giderleri 4 - 
  -Mevzuat gereğince katılma payları 5 - 
  -Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6 - 
  -Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 - 
  -İç sigorta fonu gideri 8 - 
  -Amortisman ve tükenme payları 9 11.267 
  -Dış âleme ödenen giderler 10 657 
  -Diğer pozitif etkiler 11 6.630 
  -Dönem karı 12 56.593 

Toplam (A) 13 77.950 
B-Negatif etkiler (-) :     
  -Alınan faizler (Yurtiçi) 14 4.404 
  -Alınan bina ve arazi kiraları 15 1.595 
  -Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16    -  
  -Geçmiş yıllara ait gelir ve karlar 17 - 
  -Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kar payları 18 - 
  -İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 - 
  -Dış âlemden sağlanan gelirler 20 - 
  -Diğer negatif etkiler 21 16.358 
  -Dönem zararı 22 - 

Toplam (B)  23 21.357 
Üretici fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH)'ya katkı: (A-B) 24  56.593 
Sübvansiyonlar (-) 25                   - 
Hazine yardımları (-) 26                   - 
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27                   - 
Vergi iadeleri (-) 28                   - 
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 -  

Alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH)'ya katkı 30 
                  

56.593 
Dış âleme ödenen giderler (-) 31  657 
Dış âlemden sağlanan gelirler 32 -  

Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH)'ya katkı 33 
                  

55.936 
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              Gayri Safi Milli Hasılaya Katkı Çizelgesi (Gelir Yoluyla)                  (Ek: 6) 

 
Firma ölçeğinde Sıra   

Katma değerin oluşumu No Bin TL. 
A-Pozitif etkiler:     
  -Personel giderleri (Yevmiyeler dâhil ) 1 2.803 
  -Verilen faizler (Yurtiçi ) 2 - 
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  -Karşılık giderleri 4 - 
  -Mevzuat gereğince katılma payları 5 - 
  -Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6 - 
  -Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 - 
  -İç sigorta fonu gideri 8 - 
  -Amortisman ve tükenme payları 9 11.267 
  -Dış âleme ödenen giderler 10 657 
  -Diğer pozitif etkiler 11 6.630 
  -Dönem karı 12 56.593 
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  -Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16    -  
  -Geçmiş yıllara ait gelir ve karlar 17 - 
  -Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kar payları 18 - 
  -İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 - 
  -Dış âlemden sağlanan gelirler 20 - 
  -Diğer negatif etkiler 21 16.358 
  -Dönem zararı 22 - 
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Üretici fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH)'ya katkı: (A-B) 24  56.593 
Sübvansiyonlar (-) 25                   - 
Hazine yardımları (-) 26                   - 
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27                   - 
Vergi iadeleri (-) 28                   - 
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 -  

Alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH)'ya katkı 30 
                  

56.593 
Dış âleme ödenen giderler (-) 31  657 
Dış âlemden sağlanan gelirler 32 -  

Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH)'ya katkı 33 
                  

55.936 

 
 

 
 

 
 
 

Vergiler ( Ek: 7 ) 

Vergi türleri Sıra 
no 

Geçen 
yıldan 
devir 

Tahakkuk Ödenen  
Gelecek 

yıla 
devreden 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim, harç ve fonlar:           

1- Gelirden alınan:           
 -Kurumlar Vergisi 1         
 -Diğer 2         

Toplam ( 1 ) 3         
2- Servetten Alınan:           
Motorlu taşıtlar Vergisi 4         
Emlak Vergisi ( Belediyelere Ödenen ) 5         

Toplam ( 2 ) 7         
3- Mal ve Hizmetten Alınan            
 - KDV 8         
 -Özel Tüketim Vergisi 9         
 -Banka ve Sigorta Muamele Vergisi 10         
 -Damga Vergisi 11         
 -Dış ticarette ödenen vergiler 12         
 -Harçlar 13         
 -Belediyelere öden. vergi, resim ve harçlar          14         
   (Emlak Vergisi Dışında)     
 -Diğer 18         

Toplam( 3 ) 19         
Toplam (A) 20         

B- Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim, harç ve fonlar:           
  -Personelden stope edilen gelir ve damga vergisi 21 41 374 373 42 
 -Yüklenici ve üreticilerden stope edilen gelir, kurumlar ve 
damga vergileri ile menkul ve gayrimenkul sermaye 
iratlarından stope edilen gelir ve damga vergisi 

22 - 10 10 - 

 - Tevkif edilen KDV 23 61 660 664 57 
 -Diğerleri 25     

Toplam( B ) 26 102 1.044 1.047 99 
Genel toplam( A +B ) 27 102 1.044 1.047 99 
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İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 
                                       2016 Yılı Bilançosu                                                      (Ek:8/a ) 

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem (TL) Cari dönem (TL) 
I.Dönen varlıklar         
   A-Hazır Değerler           51.406.547,67               41.416.003,82     
   B-Menkul Kıymetler                187.411,81                    127.386,70     
     1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karş.         
   C-Ticari Alacaklar                453.592,43                    650.411,12     
     1-Ticari Alacaklar              605.731,44                     650.411,12       
     2-Şüpheli Diğ. Alacaklar              152.139,01                     152.139,01       
     3-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)     -            152.139,01       
     4- Verilen Depozito ve Teminatlar         
      5-Alacak Senetleri         
   D-Diğer Alacaklar           34.725.210,58               11.317.900,80     
      6-Diğer Çeşitli Alacaklar         34.725.210,58                11.317.900,80       
      9-Şüpheli Diğ. Alacaklar Karşılığı(-)         
   E-Stoklar                    1.439,85                        1.440,75     
      7-Verilen Sipariş Avansları                  1.439,85                         1.440,75       
   F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Gid.         
   G-Gel.Aylara Ait Gid.ve Gelir Tahakkuk.                356.604,92               81.054.501,14     
      1-Gelecek Aylara Ait Giderler              356.604,92                     554.501,14       
     2- Gelir Tahakukları              80.500.000,00       
   H-Diğer Dönen Varlıklar           21.668.887,07               23.853.202,15     
      1-Devreden KDV         21.666.334,09                23.853.202,15       
      5-İş Avansları         
      6-Personel Avansları                  2.552,98           
Dönen varlıklar toplamı          108.799.694,33             158.420.846,48     
II.Duran varlıklar         
   A-Ticari Alacaklar         
   B-Diğer Alacaklar                287.303,83                    246.476,39     
      6-Diğer Çeşitli Alacaklar              287.303,83                     246.476,39       
   C-Mali Duran Varlıklar         
   D-Maddi Duran Varlıklar         232.362.720,92             239.638.006,68     
      1-Arsa ve Araziler         
      2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri         84.794.866,54                87.154.905,88       
      3-Binalar       232.915.930,05              240.479.056,49       
      4-Tesis Makina ve Cihazlar                8.534.273,00       
      5-Taşıtlar         
      6-Demirbaşlar           3.675.593,91                  3.700.123,43       
      8-Birikmiş Amortismanlar (-)         89.023.669,58              100.277.352,12       
      9-Yapılmakta Olan Yatırımlar                     47.000,00       
   E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar         
   F-Özel Tükenmeye Tabi varlıklar         
   G-Gel.Yıl.Ait Gid.ve Gelir Tahakkukları         
   H-Diğer Duran Varlıklar         
 Duran varlıklar toplamı         232.650.024,75             239.884.483,07     
Aktif (Varlıklar)         341.449.719,08             398.305.329,55     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 
 

 
 
 
 

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 
                                       2016 Yılı Bilançosu                                                      (Ek:8/a ) 

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem (TL) Cari dönem (TL) 
I.Dönen varlıklar         
   A-Hazır Değerler           51.406.547,67               41.416.003,82     
   B-Menkul Kıymetler                187.411,81                    127.386,70     
     1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karş.         
   C-Ticari Alacaklar                453.592,43                    650.411,12     
     1-Ticari Alacaklar              605.731,44                     650.411,12       
     2-Şüpheli Diğ. Alacaklar              152.139,01                     152.139,01       
     3-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)     -            152.139,01       
     4- Verilen Depozito ve Teminatlar         
      5-Alacak Senetleri         
   D-Diğer Alacaklar           34.725.210,58               11.317.900,80     
      6-Diğer Çeşitli Alacaklar         34.725.210,58                11.317.900,80       
      9-Şüpheli Diğ. Alacaklar Karşılığı(-)         
   E-Stoklar                    1.439,85                        1.440,75     
      7-Verilen Sipariş Avansları                  1.439,85                         1.440,75       
   F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Gid.         
   G-Gel.Aylara Ait Gid.ve Gelir Tahakkuk.                356.604,92               81.054.501,14     
      1-Gelecek Aylara Ait Giderler              356.604,92                     554.501,14       
     2- Gelir Tahakukları              80.500.000,00       
   H-Diğer Dönen Varlıklar           21.668.887,07               23.853.202,15     
      1-Devreden KDV         21.666.334,09                23.853.202,15       
      5-İş Avansları         
      6-Personel Avansları                  2.552,98           
Dönen varlıklar toplamı          108.799.694,33             158.420.846,48     
II.Duran varlıklar         
   A-Ticari Alacaklar         
   B-Diğer Alacaklar                287.303,83                    246.476,39     
      6-Diğer Çeşitli Alacaklar              287.303,83                     246.476,39       
   C-Mali Duran Varlıklar         
   D-Maddi Duran Varlıklar         232.362.720,92             239.638.006,68     
      1-Arsa ve Araziler         
      2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri         84.794.866,54                87.154.905,88       
      3-Binalar       232.915.930,05              240.479.056,49       
      4-Tesis Makina ve Cihazlar                8.534.273,00       
      5-Taşıtlar         
      6-Demirbaşlar           3.675.593,91                  3.700.123,43       
      8-Birikmiş Amortismanlar (-)         89.023.669,58              100.277.352,12       
      9-Yapılmakta Olan Yatırımlar                     47.000,00       
   E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar         
   F-Özel Tükenmeye Tabi varlıklar         
   G-Gel.Yıl.Ait Gid.ve Gelir Tahakkukları         
   H-Diğer Duran Varlıklar         
 Duran varlıklar toplamı         232.650.024,75             239.884.483,07     
Aktif (Varlıklar)         341.449.719,08             398.305.329,55     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 
                                               2016 Yılı Bilançosu                                              (Ek:8/b ) 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem (TL) Cari dönem (TL) 
I.Kısa vadeli yabancı kaynaklar         
   A-Mali Borçlar   -   1.800,86  
   B-Ticari Borçlar    397.904,89    632.794,72  
   C-Diğer Borçlar         
   D-Alınan Avanslar         
   D-Alınan Depozito ve Teminatlar         
   E-Yıl.Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bed.         
   F-Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler   250.293,24    276.235,16  
      1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 143.465,41    99.087,75    
      2-Ödenecek Sosyal Guvenlık Kesintileri 106.827,83    65.520,47    
      3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 
Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler     110.578,94    
      4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler     1.048,00    
   G-Borç ve Gider Karşılıkları         
   H-Gel.Aylara Ait Gel.ve Gider Tahakkukları         
   I- Diğ.Kısa Vd.li Yab.Kaynaklar         
      2-Diğer KDV         
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   648.198,13    910.830,74  
          
II.Uzun vadeli yabancı kaynaklar         
   A-Mali Borçlar         
   B-Ticari Borçlar         
   C-Diğer Borçlar         
   D-Alınan Avanslar         
   E-Borç ve Gider Karşılıkları         
   F-Gel.Yıl.Ait Gel.Gider Tahakkukları         
   G-Diğer Uzun Vadelı Yab.Kaynaklar         
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı   0,00    0,00  
III.Özkaynaklar         
   A-Ödenmiş Sermaye         
   B-Sermaye Yedekleri         
   C-Kar Yedekleri         
   D-Geç.Yıl.Kar.(Geçmiş Yıl.Gelir Fazlası)   399.094.186,70    399.937.980,41  
   E-Geç.Yı.Zararı(Geç.Yıl.Gider Fazlası)(-)   (59.136.459,46)    (59.136.459,46)  
   F-Dönem Net Karı (Zararı)   843.793,71    56.592.977,86  
      (Dönem Net Gelir(Gider)Fazlası)     

 
  

Özkaynaklar koplamı   340.801.520,95    397.394.498,81  
Pasif  (Kaynaklar)   341.449.719,08    398.305.329,55  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 
 

 
 
 
 
                                  2016 yılı Bilanço dipnotları                                                            (Ek:8/c ) 
 
 
1. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 
yardımcıları  
ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:  
 
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı  - TL 
 
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi  - TL 
 
2. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 363.500.000.- TL. 
 
3. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 1.489.834,85.- TL 
 
4. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: 0 
 
5. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) : 0.-TL 
 
6. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri : 
 
   a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 18.496.586.-TL 
 
7. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 21 
 
8. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar:  7.000 TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 
 

 
 
 
 
                                  2016 yılı Bilanço dipnotları                                                            (Ek:8/c ) 
 
 
1. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 
yardımcıları  
ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:  
 
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı  - TL 
 
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi  - TL 
 
2. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 363.500.000.- TL. 
 
3. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 1.489.834,85.- TL 
 
4. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: 0 
 
5. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) : 0.-TL 
 
6. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri : 
 
   a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 18.496.586.-TL 
 
7. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 21 
 
8. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar:  7.000 TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 

2016 yılı gelir tablosu             (Ek:9/a) 

Gelir ve giderler 
2015 2016 

TL TL 

A-Brüt satışlar: 3.221.476 2.412.799 
B-Satış indirimleri (-):     
C-Net satışlar 3.221.476 2.412.799 

D-Satışların maliyeti (-):     

     Brüt satış kârı  3.221.476 2.412.799 

E-Faaliyet giderleri (-): 18.033.297 20.699.431 

     Faaliyet zararı 14.811.821 18.286.632 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 92.232.105 95.985.280 
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-): 76.518.740 20.454.471 

H-Finansman giderleri (-): 561.951 657.358 

     Olağan kâr  339.592 56.586.819 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar: 504.201 6.159 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-):     

     Dönem kârı 843.794 56.592.978 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yüküm. karş.(-)     

    Dönem net kârı 843.794 56.592.978 
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2016 yılı gelir tablosu dipnotları  
                                                                                                             Ek:(9/b) 

 
 
 

 
 

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları  

     a) Amortisman giderleri 11.267.005.-TL     

        aa) Normal amortisman gideri 11.267.005.-TL        

 

2. Dönemin tüm finansman giderleri 

     Sabit varlıkların maliyetine verilenler 657.358.-TL.  

 

3. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel 
koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde 
sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 38.842 TL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2016 yılı gelir tablosu dipnotları  
                                                                                                             Ek:(9/b) 

 
 
 

 
 

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları  

     a) Amortisman giderleri 11.267.005.-TL     

        aa) Normal amortisman gideri 11.267.005.-TL        

 

2. Dönemin tüm finansman giderleri 

     Sabit varlıkların maliyetine verilenler 657.358.-TL.  

 

3. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel 
koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde 
sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 38.842 TL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Rapor İçinde Yer Alan Diğer Öneri ve Tavsiyeler Listesi Ek:10  
Bölüm Konu Sayfa  

İdari bünye 

     Mevcut birimlerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen bir “Çalışma Usul 

ve Esasları Yönerge/Genelgesi” ile mevcut ve gelecekte gerçekleştirilecek 

yatırım ve tesislerin işletilmesine yönelik hususları düzenleyen “Tesis İşletme 

Genelgesi” ve hizmet alımı işi kapsamında görev yapan güvenlik personelinin 

çalışma esaslarını düzenleyen “Güvenlik Yönergesi” hazırlanmış olup, Hazırlık 

ve Düzenleme Kurulu onayına sunulması önerilir. 

6  

İşletme çalışmaları 

     17.10.2016 tarihli Başakşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve İOOHDK arasında; 

İstanbul Olimpiyat Parkı alanındaki Mülkiyet ve İmar Problemlerinin 

Çözümüne Dair Protokol kapsamında Başakşehir Belediyesine Olimpiyat Parkı 

Alanı içerisinde tesis yapma ve işletme hakkı veren düzenlemenin Hazırlık ve 

Düzenleme Kurulunun ilgi kararında yer almadığı hususu dikkate alınarak, 

ilgili protokol hükümlerinde gerekli değişikliklerin yapılması önerilir. 
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Sayıştay   


