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I. TOPLU BAKIġ 

Hızlı nüfus artıĢı ve kontrolsüz kentleĢme sebebiyle oluĢan konut ve kentleĢme 
sorunlarının çözülmesi amacıyla, 1984 yılında genel idare dıĢında Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı Ġdaresi BaĢkanlığı (TOKĠ) kurulmuĢtur. Bu tarihte yürürlüğe giren 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu (TKF) oluĢturulmuĢtur. 

TOKĠ, 1990 yılında 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) 
ile Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi BaĢkanlığı Ģeklinde iki 
ayrı idare olarak teĢkilatlandırılmıĢ, 1993 yılından itibaren TKF Genel Bütçe 
kapsamına alınmıĢtır. 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Kanun; 1993 yılından itibaren 
genel bütçe gelirleriyle faaliyet göstermeye baĢlayan TOKĠ‟ye, özerk ve esnek hareket 
etme imkanı sağlamıĢtır.  

Konut ve kentleĢme sorunlarının çözümüne yönelik önceliklerde zamanla 
değiĢiklikler olmuĢ ve TOKĠ‟nin konut ve kentleĢme sürecinin tamamında faaliyette 
bulunmasına ihtiyaç duyulmuĢtur. Nitekim, 2003 yılında görevde bulunan hükümetin 
ortaya koyduğu Acil Eylem Planı‟nda yer verilen konut seferberliği kapsamında konut 
üretimi ve planlı kentleĢme birlikte ele alınarak, 06.08.2003 tarih ve 4966 sayılı Kanun 
ile yapılan değiĢikliklerle, TOKĠ‟nin 2985 sayılı Kanun ile tanımlanan görevleri 
arasına yeni görevler ilave edilmiĢ; 14.08.2003 tarih ve 12142 sayılı BaĢbakanlık 
kararıyla Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığına, 16.01.2004 tarih ve 802 sayılı BaĢbakanlık 
kararıyla da doğrudan BaĢbakanlığa bağlı kuruluĢ olarak görevlendirilmiĢtir. 

TOKĠ‟nin baĢlıca faaliyet alanları, yurt içi ve yurt dıĢında doğrudan veya 
iĢtirakleri aracılığıyla proje geliĢtirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları 
yapmak veya yaptırmak, ferdi ve toplu konut kredisi vermek, doğal afet meydana 
gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları altyapıları ile 
birlikte inĢa etmek, teĢvik etmek ve desteklemektir.  

Bununla birlikte TOKĠ, uygulama yaptığı bölgelerde birim kurabilme ve 
gerektiğinde bu birimlerde diğer kamu kurumları personelinden geçici görevli 
istihdam etme yetkisine sahip olmuĢtur. Bu itibarla Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı 
Makam onayı ile Ġstanbul, Bingöl, Erzurum, Diyarbakır ve Van‟da birim kurabilme 
kararı alınarak, bunlardan Ġstanbul‟da kurulan yeni hizmet birimi 2014 yılında hayata 
geçirilmiĢtir. Ayrıca yapılan yasal düzenlemeler ile TOKĠ, Hazineye ait arazileri 
Ġdare‟nin talebi, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının müĢterek 
teklifi ve BaĢbakanın onayıyla bedelsiz olarak devralma yetkisi verilmiĢtir. 

Kurulduğu ilk yıllarda kredi vermek suretiyle konut yapım faaliyetlerine destek 
olan TOKĠ, 2003 yılından itibaren bizzat konut yapımına odaklanarak 500 bin konut 
yapım hedefiyle Türkiye‟nin bütün bölgelerinde yoğun bir inĢaat faaliyetine 
baĢlamıĢtır. 2012 yılında bu hedefin aĢılmasıyla, 2023 yılına kadar ikinci 500 bin adet 
konut yapım sürecini baĢlatmıĢtır. 

TOKĠ‟nin son beĢ yılına iliĢkin baĢlıca bireysel bilgileri Tablo 1‟de 
gösterilmiĢtir.  
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Anayasanın çevrenin korunması ve konut hakkına iliĢkin 56 ve 57 nci 
maddeleri devlete, vatandaĢların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢamaları için 
çalıĢmak; konut ihtiyacını karĢılayacak tedbirleri almak ve bu hedeflere ulaĢmak 
doğrultusunda konut projelerini desteklemek görevlerini vermiĢtir. 

Bu hedefler çerçevesinde 1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut 
Kanunu ile özerk TKF oluĢturulmuĢtur. 1990 yılında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Ġdaresi BaĢkanlığının ikiye ayrılmasıyla, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı kurulmuĢtur. 

 Gelinen süreçte, TOKĠ‟nin kurumsal yapısı geliĢtirilerek, yetkileri yapılan 
yasal düzenlemeler ile geniĢletilmiĢ, yapılan bedelsiz arsa devirleriyle de Ġdare‟nin 
kendi kaynaklarını kullanarak yeni projeler geliĢtirebilmesinin önü açılmıĢtır. 

TOKĠ‟nin kuruluĢ kanununa uygun olarak, 2004 yılında doğrudan BaĢbakanlığa 
bağlı bir Ġdare haline getirilmesiyle uygulama ve karar mekanizmalarında daha fazla 
esneklik ve özerklik sağlanmıĢtır. Ayrıca, yeni yasal düzenlemeler ile TOKĠ‟nin büyük 
kentsel dönüĢüm projelerine iliĢkin etkin uygulama yetkisinin sağlanması yönünde 
hukuki zemin oluĢturulmuĢtur. 

TOKĠ, diğer kamu kurum ve kuruluĢlarından farklı olarak sadeleĢtirilmiĢ 
bürokrasi ve yüksek verimlilik sağlama açısından ayrıcalıklı konuma sahip bir  kurum 
yapısıyla, büyük bölümü memur maaĢ artıĢ oranına endeksli uzun vadeli alacaklardan 
oluĢan finansal modele dayalı olarak gelirlerinin yaklaĢık %90‟ını satıĢlardan elde eder 
hale gelmiĢtir. 

 TOKĠ‟nin toplu konut uygulamaları için öngördüğü ortalama yatırım süresi 18-
36 ay olup, alacakların geri ödenmesi için hazırlanan uzun vadeli ödeme takvimi ise 
10-20 yılı kapsamaktadır. TOKĠ, bu süreçte ortaya çıkan kaynak açığını doğrudan arsa 
satıĢları ve özel sektörle yürüttüğü gelir paylaĢımlı projeler aracılığı ile finanse 
etmektedir. 

Bu sayede sosyal nitelikli konut projeleri için gerekli kaynakları yaratmaya 
çalıĢırken, aynı zamanda inĢaat sektörünün ihtiyacı olan altyapılı arsa üretimine de 
katkı sağlamaktadır.  

Bu yapılanmada TOKĠ‟nin vizyonu; kentsel ve kırsal alanda herkesin yeterli ve 
yaĢanabilir konut sahibi olmasında öncü ve destekleyici rol üstlenmek, misyonu ise, 
modern yaĢamın gerektirdiği sosyal ve teknik özelliklere sahip, doğal ve kültürel 
değerlerle bütünleĢmiĢ alanlarda alternatif modeller üreterek, öncelikle konutu 
olmayan dar gelirli insanların konut sahibi olmalarına destek vermektir. 

Kalkınma Bakanlığı, TÜĠK ve TOKĠ‟nin veri tabanından elde edilen bilgilere 
göre 2015-2023 yılları arası 9 yıllık dönemde Türkiye‟nin yenileme, dönüĢüm ve 
nitelikli konut üretimi dahil yaklaĢık 6 milyon adet düzeyinde ortaya çıkan acil konut 
ihtiyacının,  3,8 milyon adedinin nüfus artıĢı ve hızlı kentleĢme kaynaklı, 1,8 milyon 
adedinin kentsel dönüĢüm ve afet kaynaklı, 450 bin adedinin yenileme kaynaklı 
olacağı öngörülmektedir. 

Söz konusu veri tabanına göre, Türkiye konut sektörü yıllık üretiminin ağırlıklı 
olarak %87,9‟u çoğunluğu 5-10 daireden oluĢan apartmanlar inĢa eden küçük ölçekli 
inĢaat firmaları, %9‟u TOKĠ, %1,6‟sı Konut GeliĢtiricileri ve Yatırımcıları Derneği 
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üyesi 17 inĢaat firması, %1,5‟i Emlak Konut GYO Aġ tarafından sağlanmaktadır. 
TOKĠ, 2012-2023 yılları arasında ortaya koymuĢ olduğu 500 bin konut üretim 

hedefiyle, acil konut ihtiyacının yaklaĢık %10‟luk bir kısmını karĢılayarak, alternatif 
uygulamalar ile konut üretiminin belli bir model çerçevesinde gerçekleĢmesini 
öngörmektedir.  

TOKĠ, bu kapsamda günümüzdeki mevcut ana faaliyet konu ve hizmetlerini; 
sosyal konutlar, Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Adana ve Diyarbakır gibi büyük Ģehirlerde 
uydu kent projeleri, kaynak geliĢtirme ve gelir paylaĢımlı projeler, afet konutları, 
göçmen konutları ve tarımköy projelerinden oluĢan konut programı, sosyal donatılar, 
kamuya yönelik uygulamalar, baĢta Ģehit aileleri ve malüllere verilen konut kredileri 
ile taĢınmaz kültür varlıklarının restorasyonu için olmak üzere kredi uygulamaları, arsa 
üretimi ve tarihsel yapıların korunmasına yönelik restorasyon faaliyetleri Ģeklinde altı 
baĢlık halinde kategorize etmiĢtir. 

TOKĠ‟nin 2016 yılı faaliyet dönemine iliĢkin baĢlıca operasyonel göstergelerine 
göre iĢtirak Ģirketleri dahil; toplu konut uygulamaları kapsamında 52.066 konut, 
kentsel dönüĢüm ve gecekondu uygulamaları kapsamında 14.465 konut, hasılat 
paylaĢımlı projeler kapsamında 2.668 konut olmak üzere toplam 69.199 adet konut 
üretilmiĢ; hasılat paylaĢımlı projeler hariç 8,2 milyar TL tutarinda konut proje 
yatırımları harcamasında bulunmuĢtur. Ayrıca, 1.396 konut için toplam 121 milyon TL 
tutarında kredi tahsis etmiĢtir. 

31.12.2016 tarihi itibarıyla Ġdare‟nin elinde bulunan konut ve iĢyeri stokları ise 
4.241 adettir. Bu stoklar baĢta Adana, Ankara, Bitlis, Malatya, Mardin ve Van olmak 
üzere toplam 50 ilde ağırlıklı olarak kentsel dönüĢüm projelerin hak sahiplerine teslim 
aĢamasında olan 3.904 adet konut ve 337 adet iĢyerinden oluĢmaktadır. 

TOKĠ‟nin teĢkilat yapısı bir baĢkan ve üç baĢkan yardımcısı Ankara‟da, iki 
baĢkan yardımcısı Ġstanbul‟da olmak üzere iki ayrı hizmet binasında organize 
olmuĢtur. Ankara‟daki hizmet binasında 9 daire baĢkanlığı, Ġstanbul‟daki hizmet 
binasında 8 daire baĢkanlığı mevcuttur. Hali hazırda görev yapan 826 personelin 
501‟sı Ankara‟da, 325‟i Ġstanbul‟da hizmet vermektedir. Söz konusu personelin  
157‟si iĢtiraklerden görevlendirilmiĢ geçici personeldir. 

Ġdare iĢtirak ettiği ġirketler üzerinden personel çalıĢtırmakta olup, hukuki bir 
takım sorunlarla karĢılaĢılmaması, personel harcamalarının gerçek durumunun ortaya 
konulabilmesi, personel çalıĢtırılması uygulamasının Ģirketler üzerindeki olumsuz 
etkisi de dikkate alınarak, iĢtirak edilen Ģirketler üzerinden personel çalıĢtırılması 
uygulaması gözden geçirilmelidir. 

TOKĠ‟nin faaliyet gösterdiği inĢaat sektöründe sosyal konut, gelir paylaĢım 
projeleri, afet konutları,  tarımköy projelerinden oluĢan konut programı ile sosyal 
donatılar ve kamuya yönelik uygulamalar kapsamında gerçekleĢtirdiği inĢaat 
yatırımlarının sahip olduğu kendine has özellikleri, üretim yerinin her projede 
değiĢmesi, üretimin tekrarlanamaz oluĢu, çevresel faktörlerden etkilenmesi, değiĢik 
tipte ve büyüklükte riskler altında oluĢu onu, diğer sektör ve kuruluĢlardan 
ayırmaktadır. 
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üzere toplam 50 ilde ağırlıklı olarak kentsel dönüĢüm projelerin hak sahiplerine teslim 
aĢamasında olan 3.904 adet konut ve 337 adet iĢyerinden oluĢmaktadır. 

TOKĠ‟nin teĢkilat yapısı bir baĢkan ve üç baĢkan yardımcısı Ankara‟da, iki 
baĢkan yardımcısı Ġstanbul‟da olmak üzere iki ayrı hizmet binasında organize 
olmuĢtur. Ankara‟daki hizmet binasında 9 daire baĢkanlığı, Ġstanbul‟daki hizmet 
binasında 8 daire baĢkanlığı mevcuttur. Hali hazırda görev yapan 826 personelin 
501‟sı Ankara‟da, 325‟i Ġstanbul‟da hizmet vermektedir. Söz konusu personelin  
157‟si iĢtiraklerden görevlendirilmiĢ geçici personeldir. 

Ġdare iĢtirak ettiği ġirketler üzerinden personel çalıĢtırmakta olup, hukuki bir 
takım sorunlarla karĢılaĢılmaması, personel harcamalarının gerçek durumunun ortaya 
konulabilmesi, personel çalıĢtırılması uygulamasının Ģirketler üzerindeki olumsuz 
etkisi de dikkate alınarak, iĢtirak edilen Ģirketler üzerinden personel çalıĢtırılması 
uygulaması gözden geçirilmelidir. 

TOKĠ‟nin faaliyet gösterdiği inĢaat sektöründe sosyal konut, gelir paylaĢım 
projeleri, afet konutları,  tarımköy projelerinden oluĢan konut programı ile sosyal 
donatılar ve kamuya yönelik uygulamalar kapsamında gerçekleĢtirdiği inĢaat 
yatırımlarının sahip olduğu kendine has özellikleri, üretim yerinin her projede 
değiĢmesi, üretimin tekrarlanamaz oluĢu, çevresel faktörlerden etkilenmesi, değiĢik 
tipte ve büyüklükte riskler altında oluĢu onu, diğer sektör ve kuruluĢlardan 
ayırmaktadır. 

 

 

Esas itibarıyla TOKĠ, mevcut kurumsal yapısıyla söz konusu inĢaat projelerinin 
yönetimini üstlenen bir inĢaat poje yöneticisidir. ĠnĢaat sektörü için proje yönetimi ise 
içinde mal sahibi, mühendis, mimar, yüklenici, alt yüklenici, malzeme sağlayıcıları 
gibi pek çok tarafın yanı sıra; ön tasarım, tasarım, ihale ve inĢaat yapımı gibi pek çok 
aĢamayı barındırmaktadır.  

TOKĠ‟nin ortaya koyduğu inĢaat proje yönetimi; profesyonel bir yönetim süreci 
olup, ilk düĢünceden iĢin sonuna kadar süre, maliyet ve kalite kontrol açısından 
hazırlanan tüm prosedürlerin yanı sıra, geniĢ kapsamlı yönetim, bilgi ve deneyimini 
kapsamaktadır. 

TOKĠ, 2014 yılının ikinci yarısından itibaren baĢlattığı yeniden yapılanma 
çalıĢmalarıyla hem Ġdarenin hedeflerini yükseltmiĢ, hem de daha konutların 
niteliklerini yükseltme yönünde çalıĢmalara baĢlamıĢtır. Bu çerçevede TOKĠ‟nin 
geçmiĢ uygulamaları ve vatandaĢların beklentileri dikkate alınarak, Ġdare projelerinin 
daha nitelikli bir seviyeye taĢınması; sosyal donatı, çevre düzenlemeleri ve estetiği 
gözeten konforlu yaĢam alanlarını öne çıkaran projelerin geliĢtirilmesi, kaliteli ve 
nitelikli üretim yapılması, mutlak kalite ilkelerinin esas alınması, mahalle kültürünü 
geliĢtirecek yatay mimari ve yerel mimari projelerine ağırlık ve öncelik verilmesi 
kararlaĢtırılmıĢtır. 

TOKĠ‟nin bu kapsamda inceleme, araĢtırma ve denetim çalıĢmalarına konu 
edilen 2016 yılı faaliyetlerinde; 

ĠnĢaat proje yönetimine iliĢkin; öncelikle proje kullanıcısının ihtiyaçlarını 
karĢılayacak konseptin doğru bir Ģekilde belirlenerek, iĢin yapılacağı arazinin onaylı 
imar planı, mülkiyet durumu, zemin etüdleri, arazi topografik haritası ve araziye uygun 
vaziyet planı aĢamalarının tamamlanmasından sonra uygulama ya da avan projelerin 
hazırlanarak ihale aĢamasına geçilmesi, 

Yapım aĢamasında, ihale öncesi hazırlanmıĢ projelere uygun iĢ programına göre 
imalatlara baĢlanılması, yüklenici firmaların kullandığı her türlü malzeme ve imalatın 
Ģantiye mahallindeki imalat aĢamasında düzenli denetiminin yapılması, kabul 
iĢlemlerinden sonra eksik ve hatalı imalatların tamamlattırılarak teslim sürecinde, 
özellikle kamu kuruluĢlarına yapılan hizmet binası projelerine (hastane, eğitim 
yapıları, spor tesisleri vb) iliĢkin olarak, projesinde olmayan ilave imalat taleplerinin 
mümkün mertebe önlenmeye çalıĢılması,  

Maliyet yönetimine iliĢkin olarak; Ġhale ve Satınalma aĢamasında, özellikle 
avan projeli iĢlerde projeye uygun her türlü imalatın yaklaĢık maliyetlerine iliĢkin 
metrajların doğru Ģekilde belirlenmesi, böylece her imalat metrajının yapılmasını 
müteakip resmi kurumların birim fiyatlarına göre maliyetinin hesaplanması, birim 
fiyatı olmayan imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde Ġdare birimleri arasında 
standardın sağlanmasına özen gösterilmesi,  

Yapım (Ġmalat) aĢamasında, sözleĢme kapsamındaki ilave imalatların proje 
aĢamasında talep edilerek bedellerinin satıĢ maliyetlerine ilave edilmesi ve %10 
oranından fazla artıĢ gösteren ilave imalat taleplerinden özellikle kaçınılması, 

Süre yönetimine iliĢkin olarak; projenin uygulanacağı arsanın belirlenmesi, 
arsaya uygun imar planı süresi, imar planlarının askı süresi, plana yapılan itiraz 
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davaları sonucu planların revize edilmesi, ihtiyaçlara göre projelendirme, ihaleye 
çıkılması, sözleĢmenin imzalanması ve yer teslimi ile iĢe baĢlama süreçlerinin etkin 
Ģekilde yürütülmesi hususunda yaĢanan sorunların daha çok yapım aĢamasında 
çözülmeye çalıĢıldığı, bu nedenle teslim sürelerinde gecikmeler oluĢtuğu, Ġdare‟nin 
geç teslim davaları nedeniyle de tazminat ve mahkeme masrafları ödeme yükümlülüğü 
ile karĢılaĢtığı, en önemlisi doğru planlama, programlama ve koordinasyonun inĢaat 
projelerinin istenen kalitede, zamanda ve öngörülen bütçe içerisinde tamamlanması 
açısından zorunluluk arzettiği,  

Kalite yönetimine iliĢkin olarak; bütçe ve iĢ programı, uyum, albeni, kamuoyu 
onayı gibi tüm proje gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla, ilgili kaynak ve iĢlemleri 
koordine ederek yönlendiren prosedür ve yaklaĢımları planlama, örgütleme, izleme ve 
kaydetme süreçlerinde; iĢ gücü, malzeme, teknoloji, sistemler, dokümantasyon ve 
iĢçilik gibi proje unsurlarının plan, Ģartname, ilgili standartlar ve proje koĢullarına 
uygun olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan inceleme, belgeleme, teftiĢ ve 
testlerden oluĢan kalite kontrolleri bağlamında, Ġdareye kalite güvencesi sağlayacak 
etkin bir müĢavirlik sisteminin geliĢtirilmesi, 

SözleĢme uygulamalarına iliĢkin olarak; Ġdare‟nin tüm inĢaat projelerinde proje 
uygulamaları ve raporlamaları bazında yürütme yükümlülüğü, üç BaĢkan Yardımcısı 
ile onlara bağlı I, II, III ve IV Nolu Uygulama Dairesi BaĢkanlıklarına ait olup, farklı 
yerlerdeki fakat benzer proje uygulamalarına iliĢkin ayrı ayrı hazırlanan iĢ programı 
izleme raporları, proje maliyeti özet raporları ve yapım iĢ programı raporları gibi 
yapım evresi raporları içeriği mukayeseli hesaplar ile süre uzatımı kararlarında 
yaĢanan farklı uygulamaların önlenerek, koordineli biçimde uygulama birliğinin 
sağlanması, 

ĠĢ güvenliğine iliĢkin olarak; Ġdare‟nin iĢ güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik 
yükümlülüğü, büyük ölçüde projelere göre değiĢiklik göstermekle birlikte, bu 
yükümlülük Ġdare ile yüklenici arasındaki sözleĢmelerde açıkça belirlenmekte ve 
Ġdare, sözleĢme hükümleri çerçevesinde iĢin ilerlemesi ve yüklenicinin bilgi verme 
(yönlendirme) eğitimi, tehlike iletiĢim (haberleĢme) eğitimi, kaza araĢtırmaları, Ģantiye 
teftiĢleri, acil durum prosedürleri, disiplin iĢleri, iĢ güvenliği toplantıları ve ilgili iĢ 
güvenliği programının yürütülmesi hususlarında uygun hareket etmesi açısından, 
periyodik iĢ güvenliği denetimlerini yapmakta olup, bu konuda özellikle müĢavir 
firmalara bilgilendirme eğitimleri verilerek yüklenicilerin, yasa, önergeler ve tüzükler 
dahil, kendi iĢ güvenliği programlarına uyma yükümlülüklerinin etkin bir Ģekilde 
sağlanması, 

Mesleki Yeterlilik Belgesine iliĢkin olarak; inĢaat yapım sürecinde Kurumun 
olumsuz etkilenmemesi için, tehlikeli ve çok tehlikeli iĢlerde Mesleki Yeterlilik 
Belgesi zorunluluğunun sektöre daha iyi anlatılıp iĢ hayatında farkındalık 
oluĢturularak iĢyerleri faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, iĢçilerin istihdam 
sorunu yaĢamaması ve iĢverenlerin cezai müeyyidelere maruz kalmaması için mevcut 
mevzuat maddesinde geçiĢ sürecini yeniden düzenleyen kanun değiĢikliği kapsamında, 
belirtilen süre içerisinde tüm eğitimlerin tamamlanması, 
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davaları sonucu planların revize edilmesi, ihtiyaçlara göre projelendirme, ihaleye 
çıkılması, sözleĢmenin imzalanması ve yer teslimi ile iĢe baĢlama süreçlerinin etkin 
Ģekilde yürütülmesi hususunda yaĢanan sorunların daha çok yapım aĢamasında 
çözülmeye çalıĢıldığı, bu nedenle teslim sürelerinde gecikmeler oluĢtuğu, Ġdare‟nin 
geç teslim davaları nedeniyle de tazminat ve mahkeme masrafları ödeme yükümlülüğü 
ile karĢılaĢtığı, en önemlisi doğru planlama, programlama ve koordinasyonun inĢaat 
projelerinin istenen kalitede, zamanda ve öngörülen bütçe içerisinde tamamlanması 
açısından zorunluluk arzettiği,  

Kalite yönetimine iliĢkin olarak; bütçe ve iĢ programı, uyum, albeni, kamuoyu 
onayı gibi tüm proje gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla, ilgili kaynak ve iĢlemleri 
koordine ederek yönlendiren prosedür ve yaklaĢımları planlama, örgütleme, izleme ve 
kaydetme süreçlerinde; iĢ gücü, malzeme, teknoloji, sistemler, dokümantasyon ve 
iĢçilik gibi proje unsurlarının plan, Ģartname, ilgili standartlar ve proje koĢullarına 
uygun olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan inceleme, belgeleme, teftiĢ ve 
testlerden oluĢan kalite kontrolleri bağlamında, Ġdareye kalite güvencesi sağlayacak 
etkin bir müĢavirlik sisteminin geliĢtirilmesi, 

SözleĢme uygulamalarına iliĢkin olarak; Ġdare‟nin tüm inĢaat projelerinde proje 
uygulamaları ve raporlamaları bazında yürütme yükümlülüğü, üç BaĢkan Yardımcısı 
ile onlara bağlı I, II, III ve IV Nolu Uygulama Dairesi BaĢkanlıklarına ait olup, farklı 
yerlerdeki fakat benzer proje uygulamalarına iliĢkin ayrı ayrı hazırlanan iĢ programı 
izleme raporları, proje maliyeti özet raporları ve yapım iĢ programı raporları gibi 
yapım evresi raporları içeriği mukayeseli hesaplar ile süre uzatımı kararlarında 
yaĢanan farklı uygulamaların önlenerek, koordineli biçimde uygulama birliğinin 
sağlanması, 

ĠĢ güvenliğine iliĢkin olarak; Ġdare‟nin iĢ güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik 
yükümlülüğü, büyük ölçüde projelere göre değiĢiklik göstermekle birlikte, bu 
yükümlülük Ġdare ile yüklenici arasındaki sözleĢmelerde açıkça belirlenmekte ve 
Ġdare, sözleĢme hükümleri çerçevesinde iĢin ilerlemesi ve yüklenicinin bilgi verme 
(yönlendirme) eğitimi, tehlike iletiĢim (haberleĢme) eğitimi, kaza araĢtırmaları, Ģantiye 
teftiĢleri, acil durum prosedürleri, disiplin iĢleri, iĢ güvenliği toplantıları ve ilgili iĢ 
güvenliği programının yürütülmesi hususlarında uygun hareket etmesi açısından, 
periyodik iĢ güvenliği denetimlerini yapmakta olup, bu konuda özellikle müĢavir 
firmalara bilgilendirme eğitimleri verilerek yüklenicilerin, yasa, önergeler ve tüzükler 
dahil, kendi iĢ güvenliği programlarına uyma yükümlülüklerinin etkin bir Ģekilde 
sağlanması, 

Mesleki Yeterlilik Belgesine iliĢkin olarak; inĢaat yapım sürecinde Kurumun 
olumsuz etkilenmemesi için, tehlikeli ve çok tehlikeli iĢlerde Mesleki Yeterlilik 
Belgesi zorunluluğunun sektöre daha iyi anlatılıp iĢ hayatında farkındalık 
oluĢturularak iĢyerleri faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, iĢçilerin istihdam 
sorunu yaĢamaması ve iĢverenlerin cezai müeyyidelere maruz kalmaması için mevcut 
mevzuat maddesinde geçiĢ sürecini yeniden düzenleyen kanun değiĢikliği kapsamında, 
belirtilen süre içerisinde tüm eğitimlerin tamamlanması, 

 

 

Yapı ve iskan ruhsatı alınmasıyla ilgili olarak; Ġdarenin yapımını üstlendiği 
projelerde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı alınamamasının ortaya çıkarabileceği sorunlar 
göz önüne alınarak,  ihaleden önce ruhsata esas tüm iĢlemlerin sonuçlandırılması, 

YurtdıĢı çıkıĢ harçları ve Ģehit aileleri, malul, dul ve yetimlerine verilen krediler 
haricinde bütçeden herhangi bir kaynak aktarılmayan Ġdarenin, projelerin 
finansmanında herhangi bir sıkıntıyla karĢılaĢmaması ve banka kredisi kullanımının 
önüne geçmek bakımından, kurum ve kuruluĢlardan alacakların tahsiline öncelik 
verilmesi ve yeni projeler için öngörülen yapım süreleri göz önüne alınarak hakediĢ 
alacaklarının bu doğrultuda planlanması, 

Her ne kadar iç denetim birimi kurulması hususunda yasal bir zorunluluk 
bulunmamasına rağmen, geniĢleyen iĢ hacmine paralel olarak iĢ ve iĢlemlerin kontrolü, 
ortaya çıkan sorunların ve çözüm yollarının incelenmesi, idare kaynaklarının etkili, 
ekonomik ve verimli Ģekilde kullanılması, varlık ve kaynakların korunarak kayıtların 
doğru ve tam olarak tutulması, iç kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi 
amaçlarına yönelik olarak değerlendirme ve rehberlik amacıyla bir iç kontrol biriminin 
kurulması, 

Ġdarenin mali iĢlem ve uygulamalarının kaydedilmesi, sınıflandırılması ve 
raporlanması aĢamalarında, mali tabloların gerçek durumunun ortaya konulabilmesi 
için Muhasebe temel kavramlarına uygun olarak, belirlenmiĢ ilkeler doğrultusunda 
hareket edilmesi, mali tablolarda yer alan ve belirsizlik algısı oluĢturan hesapların 
netleĢtirilmesi, 

Hususlarında raporun ilgili bölümlerinde yer alan inceleme ve araĢtırma 
çalıĢmaları neticesinde ortaya çıkan görüĢ ve öneriler çerçevesinde gerekli önlemlerin 
alınması, 

Hususlarının Ġdarece değerlendirilmesi önemli görülmektedir. 
Öneriler: 
Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın 2016 yılı çalıĢmaları üzerinde, SayıĢtay 

tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aĢağıdadır. 
 Yılına iliĢkin öneriler: 
1- Ġdarenin müĢavirlik ve danıĢmanlık ihaleleri ve düzenlenen sözleĢmeler ile 

ilgili olarak, müĢavirlik ihalelerinde yapılan metodoloji puanlamasında, ihale 
dokümanında belirtilen kriterler esas alınarak, müĢavir firmaların organizasyon yapısı, 
iĢ tanımına uygunluğu, yönetim ve denetim tekniklerine iliĢkin bilgi ve belgelerle 
birlikte danıĢmanın ihale konusu iĢin yapıldığı bölgelerdeki saha kontrollüklerinde 
bulundurduğu teknik personelin ve danıĢmanlık iĢinin kalitesi, baĢarı performansları, 
idare, yerel idareler ve yüklenici arasındaki sorunların incelenerek çözümü, iĢin fen ve 
sanat kurallarına göre yaptırılması,  teknik personelin iĢin baĢında bulundurulması, 
geçici ve kesin kabullerin yapılması vb. gibi müĢavir firmanın idarede daha önceki 
iĢlerdeki yaptığı bütün iĢlemlerin göz önünde bulundurularak puanlama yapılması 
(Sayfa:34-36), 

 
 

VIISayıştay   



 

 

  2- Ġdare‟nin süre uzatım kararlarıyla ilgili olarak; 
- Süre uzatımlarına mahal vermemek için ihale öncesi çözümlenebilecek 

mahiyetteki sorunların ihale ön hazırlık aĢamasında giderilmesi hususuna özen 
gösterilmesi, 

- ÇalıĢılamayan dönem içinde imalat yapılması ile yeni imalatların yapımı için 
hesaplanan süreler içinde sözleĢme kapsamındaki diğer imalatlar devam ettiğinden bu 
dönemde hakediĢ ödenmesi halinde, hakediĢlerde harcanan sürenin iĢin toplam 
süresiyle kıyaslanarak süre uzatımının bu doğrultuda hesaplanması, 

-Ġlave imalatların maliyetinin %10‟dan fazla olması halinde, bu ilave 
imalatlardan dolayı süre uzatımı verilmeden sözleĢme bedeli kadar imalatların 
tamamının ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirilmesinden sonra iĢin tasfiye edilmesi,  geri kalan ilave iĢlerin ikmal ihaleleri 
kapsamında değerlendirilmesi, 

-Ġdarenin süre uygulamalarında uygulama birimleri arasında farklıklara yer 
verilmeyecek Ģekilde uygulama birliği sağlanması  (Sayfa:45-57), 

3- Mukayeseli hesaplarda birim fiyatların tespitiyle ilgili olarak; 
-Ġdarenin uygulama daire baĢkanlıkları arasında ilave iĢlerden dolayı birim 

fiyatların belirlenmesi konusunda uygulama birliğinin sağlanması,  
-Ġlave iĢlerden dolayı birim fiyatların belirlenmesinde, 20.09.2015 tarihinden 

sonra ihale edilen iĢlerin sözleĢmeleri eki Özel Ġdari Teknik ġartnamesinde getirilen bu 
uygulamanın, sözleĢmesinde olan iĢlere uygulanması,  

-20.09.2015 tarihinden önce ihale edilen iĢlerdeki mukayeseli hesapların birim 
fiyatların belirlenmesinde, önceki yıllarda uygulanan iĢin yaklaĢık maliyeti ile ihale 
bedelinin kıyaslanarak birim fiyatının belirlenmesi (Sayfa:64-74), 

4- Ġdarenin yapımını üstlendiği projelerde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı 
alınamamasının ortaya çıkarabileceği sorunlar göz önüne alınarak,  ihaleden önce 
ruhsata esas tüm iĢlemlerin sonuçlandırılması (Sayfa:78-79), 

5- KC Grup yükümlülüğündeki 3 ayrı gelir paylaĢımı iĢi kapsamında; 
-Ġdare tarafından eksik ve kusurlu iĢlerin tamamlanması için ikmal ihaleleri 

kapsamında yapılan yaklaĢık 22,4 milyon TL tutarındaki hakediĢ ödemelerinin ilgili 
firmadan alacak olarak kaydedilmesi,  

-Ġdare ile borçlu yüklenici ve müteselsil kefil arasında imzalanan MüĢterek ve 
Müteselsil Borçlanma Senedi ve MüĢterek Müteselsil Kefalet SözleĢmesi gereğince 
vadesi üzerinden 18 ay geçen tahsil edilemeyen son taksit tutarı 6.868.441 TL ve 
gecikme zammının tahsili için MüĢterek Müteselsil Kefalet sözleĢmesi doğrultusunda 
yasal yollara baĢvurulması, 

-Ankara Eryaman 8-9-10. etaplar ile Ġstanbul BahçeĢehir T1 Ticaret Bölgesi 
gelir paylaĢımı iĢlerinde karĢılıksız kalacağı beklenen Ġdare alacağının tahsili için her 
türlü çabanın gösterilmesi (Sayfa:104-107), 
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  2- Ġdare‟nin süre uzatım kararlarıyla ilgili olarak; 
- Süre uzatımlarına mahal vermemek için ihale öncesi çözümlenebilecek 

mahiyetteki sorunların ihale ön hazırlık aĢamasında giderilmesi hususuna özen 
gösterilmesi, 

- ÇalıĢılamayan dönem içinde imalat yapılması ile yeni imalatların yapımı için 
hesaplanan süreler içinde sözleĢme kapsamındaki diğer imalatlar devam ettiğinden bu 
dönemde hakediĢ ödenmesi halinde, hakediĢlerde harcanan sürenin iĢin toplam 
süresiyle kıyaslanarak süre uzatımının bu doğrultuda hesaplanması, 

-Ġlave imalatların maliyetinin %10‟dan fazla olması halinde, bu ilave 
imalatlardan dolayı süre uzatımı verilmeden sözleĢme bedeli kadar imalatların 
tamamının ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirilmesinden sonra iĢin tasfiye edilmesi,  geri kalan ilave iĢlerin ikmal ihaleleri 
kapsamında değerlendirilmesi, 

-Ġdarenin süre uygulamalarında uygulama birimleri arasında farklıklara yer 
verilmeyecek Ģekilde uygulama birliği sağlanması  (Sayfa:45-57), 

3- Mukayeseli hesaplarda birim fiyatların tespitiyle ilgili olarak; 
-Ġdarenin uygulama daire baĢkanlıkları arasında ilave iĢlerden dolayı birim 

fiyatların belirlenmesi konusunda uygulama birliğinin sağlanması,  
-Ġlave iĢlerden dolayı birim fiyatların belirlenmesinde, 20.09.2015 tarihinden 

sonra ihale edilen iĢlerin sözleĢmeleri eki Özel Ġdari Teknik ġartnamesinde getirilen bu 
uygulamanın, sözleĢmesinde olan iĢlere uygulanması,  

-20.09.2015 tarihinden önce ihale edilen iĢlerdeki mukayeseli hesapların birim 
fiyatların belirlenmesinde, önceki yıllarda uygulanan iĢin yaklaĢık maliyeti ile ihale 
bedelinin kıyaslanarak birim fiyatının belirlenmesi (Sayfa:64-74), 

4- Ġdarenin yapımını üstlendiği projelerde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı 
alınamamasının ortaya çıkarabileceği sorunlar göz önüne alınarak,  ihaleden önce 
ruhsata esas tüm iĢlemlerin sonuçlandırılması (Sayfa:78-79), 

5- KC Grup yükümlülüğündeki 3 ayrı gelir paylaĢımı iĢi kapsamında; 
-Ġdare tarafından eksik ve kusurlu iĢlerin tamamlanması için ikmal ihaleleri 

kapsamında yapılan yaklaĢık 22,4 milyon TL tutarındaki hakediĢ ödemelerinin ilgili 
firmadan alacak olarak kaydedilmesi,  

-Ġdare ile borçlu yüklenici ve müteselsil kefil arasında imzalanan MüĢterek ve 
Müteselsil Borçlanma Senedi ve MüĢterek Müteselsil Kefalet SözleĢmesi gereğince 
vadesi üzerinden 18 ay geçen tahsil edilemeyen son taksit tutarı 6.868.441 TL ve 
gecikme zammının tahsili için MüĢterek Müteselsil Kefalet sözleĢmesi doğrultusunda 
yasal yollara baĢvurulması, 

-Ankara Eryaman 8-9-10. etaplar ile Ġstanbul BahçeĢehir T1 Ticaret Bölgesi 
gelir paylaĢımı iĢlerinde karĢılıksız kalacağı beklenen Ġdare alacağının tahsili için her 
türlü çabanın gösterilmesi (Sayfa:104-107), 

 

 

6- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:13) listesi verilen 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

 Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1- Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca yapılacak veya yaptırılacak inĢaat 

uygulamalarında, inĢaatın yapımına ve denetimine iliĢkin her türlü fenni mesuliyetin 
Ġdare adına üstlenilmesinde, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik 
hükümlerinin yetersiz kaldığı görüldüğünden, Ġdarenin inĢaat uygulamalarında fenni 
mesuliyetin üstlenilmesine yönelik ilgili mevzuatta düzenleme yapılması için ilgili 
merciler nezdinde yapılan giriĢimlerin sürdürülmesi (Sayfa:79-82) 

2- ġantiyelerde iĢ sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili olarak; 
- ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince çalıĢan personelin koruyucu 

malzeme kullanımının titizlikle takibinin yapılması, koruyucu malzeme kullanımından 
imtina eden personel ile ilgili gerekli yaptırımlarda bulunulması,  

- Periyodik olarak özel sağlık birimlerine hizmet alımı suretiyle yaptırılan 
sağlık tetkik ve kontrollerinin, iĢyerlerindeki tüm iĢçilere uygulanmasının sağlanması,  

- Personele düzenli hizmet içi eğitimi verilmesine yönelik tedbirlerin 
uygulanması,  

- ĠĢçilerin istihdam sorunu yaĢamaması ve iĢverenlerin cezai müeyyidelere 
maruz kalmaması için 6645 sayılı Kanun‟un 74 üncü maddesiyle geçiĢ sürecini 
düzenleyen 5544 sayılı Kanuna Ek 1 inci madde kapsamında öngörülen eğitimlerin 
zamanında tamamlattırılması (Sayfa:87-93), 

3- Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı inĢaatı iĢi ile ilgili olarak, BaĢbakanlık 
TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca hazırlanan rapor doğrultusunda yapılması gerekli olan 
iĢlemlerin bir an önce tamamlanması (Sayfa:93-100), 

4-Van Ġli, Merkez KorubaĢ Köyü 1058 adet konut, cami, ticaret merkezi ve 16 
derslikli ilköğretim okulu ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenleme iĢine iliĢkin 
olarak, 2014 yılı SayıĢtay Denetim raporunda talep edilen, BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu 
BaĢkanlığınca yapılması istenilen incelemenin biran önce sonuçlandırılması 
(Sayfa:100), 

Sonuç:  
Toplu Konut Ġdaresi‟nin 2016 yılı bilançosu ve 3.276.719.413,74 TL gelir 

fazlası ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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II. ĠDARĠ BÜNYE 

A- Mevzuat 
Konut ihtiyacının karĢılanması, konut inĢaatını yapanların tabi olacağı usul ve 

esasların düzenlenmesi, ülke Ģartlarına uygun malzeme ve endüstriyel inĢaat teknikleri 
ile araç ve gereçlerin geliĢtirilmesi ve devletin yapacağı desteklemelerin düzenlenmesi 
amacıyla 17.03.1984 tarihinde 2985 sayılı Kanunla TKF kurulmuĢtur. Fonun yönetimi 
2983 sayılı Kanun‟la kurulan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi BaĢkanlığı‟na 
verilmiĢtir. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi BaĢkanlığı; 1990 yılında çıkarılan 
412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) Toplu Konut Ġdaresi 
BaĢkanlığı (TOKĠ) ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi BaĢkanlığı olarak iki ayrı idare halinde 
teĢkilatlandırılmıĢtır. 

TOKĠ, 2985 sayılı Kanun ve bu Kanunda değiĢiklik yapan 412 sayılı KHK 
çerçevesinde fon faaliyetlerini sürdürmüĢ; Fonun 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı “Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 
7 nci maddesiyle tasfiye edilmesiyle Ġdare, 4698 sayılı Kanunla kurulan Konut 
MüsteĢarlığının bağlı kuruluĢu haline getirilmiĢtir. 

27.11.2002 tarih ve 24949 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan KuruluĢların 
Bağlı ve Ġlgili Oldukları Bakanlıkların DeğiĢtirilmesi hakkındaki düzenleme ile Konut 
MüsteĢarlığı Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığına bağlanmıĢtır. Bu düzenlemenin 
ardından 31.07.2003 tarih ve 4966 sayılı “Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve Ġskân 
Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun”la Konut MüsteĢarlığı kaldırılmıĢ, ancak Toplu 
Konut Ġdaresi BaĢkanlığı aynı Bakanlığa bağlı kalmıĢtır. 

Ġdare 3046 sayılı Bakanlıkların KuruluĢ ve Görev Esasları Hakkında Kanunda 
DeğiĢiklik Yapan Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde, 16.01.2004 tarihli 
BaĢbakanlık kararıyla BaĢbakanlığın bağlı kuruluĢu haline getirilmiĢtir. 

15.12.2004 tarihinde yürürlüğe giren Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut 
Kanununda DeğiĢiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü‟nün Kaldırılması 
Hakkında 5273 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, Maliye Bakanlığı‟nca tasfiye 
edilmesi öngörülen Arsa Ofisi Döner Sermaye ĠĢletmesinin Bayındırlık ve Ġskân 
Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü‟ne devredilen varlıkları dıĢındaki tüm 
varlıkları, hakları, yükümlülükleri ve her türlü taĢınmazları ile Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğünün diğer hak ve yükümlülükleri Ġdareye devredilmiĢtir. 

28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5609 sayılı 
Gecekondu Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu‟nun uygulanmasıyla ilgili olarak Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı‟na bu amaç 
için tahsis edilmiĢ taĢınmazlar bedelsiz olarak Ġdareye aktarılmıĢ, ilgili Bakanlığa 
Gecekondu Kanunu‟yla verilmiĢ yetki, görev, sorumluluklar ile iĢ ve iĢlemler de 
Ġdareye devredilmiĢtir. 

31.5.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 6306 sayılı Afet 
Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun ile afet riski altındaki 
alanlar ile bu alanlar dıĢında bulunan riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen 
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ve sanat norm ve standartlarına uygun sağlıklı ve güvenli yaĢam çevrelerini teĢkil 
etmek üzere iyileĢtirme, tasfiye ve yenilemelerle ilgili olarak Ġdareye görevler 
verilmiĢtir. 

412 sayılı KHK‟nin 1 inci maddesi ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟na 
eklenen ek 1‟inci madde ve daha sonra yapılan yasal düzenlemelerle önemli yetki ve 
görevler verilen TOKĠ‟nin görevleri; 

 a) Devlet garantili veya garantisiz iç ve dıĢ tahviller ile her türlü menkul 
kıymetleri çıkarmak, 

b) (DeğiĢik:20.06.2001-4684/7.md.) Yurt dıĢından, görev alanıyla ilgili 
harcamalarda kullanılmak üzere Hazine MüsteĢarlığı‟nın uygun görüĢü üzerine kredi 
almaya karar vermek, 

c) Konutların finansmanı için bankaların iĢtirakini sağlayacak tedbirleri almak, 
bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına iliĢkin 
usulleri tespit etmek, 

d) Konut inĢaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalıĢanları desteklemek, 
e) (DeğiĢik:31.07.2003-4966/4.md.) Konut sektörüyle ilgili Ģirketler kurmak 

veya kurulmuĢ Ģirketlere ve finans kurumlarına ortak olmak,  
h) Gerektiğinde her çeĢit araĢtırma, proje ve taahhüt iĢlemlerinin sözleĢmeyle 

yaptırılmasını temin etmek,   
ı) (Ek:31.07.2003-4966/4.md.) (DeğiĢik:08.12.2004-5273/8.md.) Ferdi veya 

toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliĢtirilmesine, gecekondu alanlarının 
dönüĢümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik 
uygulamalar yapmak ve bu konulardaki projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm 
bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak, 

j) (Ek:31.07.2003-4966/4.md.) Yurt içi ve yurt dıĢında doğrudan veya iĢtirakleri 
aracılığıyla proje geliĢtirmek, konut, alt yapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak 
veya yaptırmak, 

k) (Ek:31.07.2003-4966/4.md.) Ġdareye kaynak sağlanmasını teminen kâr 
amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak, 

 l) (Ek:31.07.2003-4966/4.md.) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek 
görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları alt yapıları ile birlikte inĢa etmek, teĢvik 
etmek ve desteklemek, 

m) (Ek:06.08.2008-5793/9.md.)  Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu 
Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak, 

n) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 
olarak düzenlenmiĢtir. 
Ġdarenin gelirleri, harcamaları ve denetimini düzenleyen Toplu Konut 

Kanunu‟nun 2 nci maddesinde  “Toplu Konut Ġdaresinin gelirleri;  
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ve sanat norm ve standartlarına uygun sağlıklı ve güvenli yaĢam çevrelerini teĢkil 
etmek üzere iyileĢtirme, tasfiye ve yenilemelerle ilgili olarak Ġdareye görevler 
verilmiĢtir. 

412 sayılı KHK‟nin 1 inci maddesi ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟na 
eklenen ek 1‟inci madde ve daha sonra yapılan yasal düzenlemelerle önemli yetki ve 
görevler verilen TOKĠ‟nin görevleri; 

 a) Devlet garantili veya garantisiz iç ve dıĢ tahviller ile her türlü menkul 
kıymetleri çıkarmak, 

b) (DeğiĢik:20.06.2001-4684/7.md.) Yurt dıĢından, görev alanıyla ilgili 
harcamalarda kullanılmak üzere Hazine MüsteĢarlığı‟nın uygun görüĢü üzerine kredi 
almaya karar vermek, 

c) Konutların finansmanı için bankaların iĢtirakini sağlayacak tedbirleri almak, 
bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına iliĢkin 
usulleri tespit etmek, 

d) Konut inĢaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalıĢanları desteklemek, 
e) (DeğiĢik:31.07.2003-4966/4.md.) Konut sektörüyle ilgili Ģirketler kurmak 

veya kurulmuĢ Ģirketlere ve finans kurumlarına ortak olmak,  
h) Gerektiğinde her çeĢit araĢtırma, proje ve taahhüt iĢlemlerinin sözleĢmeyle 

yaptırılmasını temin etmek,   
ı) (Ek:31.07.2003-4966/4.md.) (DeğiĢik:08.12.2004-5273/8.md.) Ferdi veya 

toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliĢtirilmesine, gecekondu alanlarının 
dönüĢümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik 
uygulamalar yapmak ve bu konulardaki projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm 
bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak, 

j) (Ek:31.07.2003-4966/4.md.) Yurt içi ve yurt dıĢında doğrudan veya iĢtirakleri 
aracılığıyla proje geliĢtirmek, konut, alt yapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak 
veya yaptırmak, 

k) (Ek:31.07.2003-4966/4.md.) Ġdareye kaynak sağlanmasını teminen kâr 
amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak, 

 l) (Ek:31.07.2003-4966/4.md.) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek 
görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları alt yapıları ile birlikte inĢa etmek, teĢvik 
etmek ve desteklemek, 

m) (Ek:06.08.2008-5793/9.md.)  Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu 
Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak, 

n) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 
olarak düzenlenmiĢtir. 
Ġdarenin gelirleri, harcamaları ve denetimini düzenleyen Toplu Konut 

Kanunu‟nun 2 nci maddesinde  “Toplu Konut Ġdaresinin gelirleri;  

 

 

- Ġdare tarafından satıĢı yapılacak konut, iĢyeri, arsa ve arazilerin satıĢ ve kira 
gelirlerinden,  

- Ġdare tarafından açılacak kredilerin geri ödemelerinden,  
- Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve iĢyerlerinin arsa maliyet bedellerinin 

en çok yüzde 25'ine kadar alınacak katılım payından,  
- Hazine MüsteĢarlığı‟nın uygun görüĢü üzerine yurt dıĢından sağlanacak 

kredilerden,  
- Faiz gelirlerinden,  
- Bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek ve 29.06.2001 tarihli ve 4705 sayılı 

Kanun‟un 1 inci maddesi uyarınca alınan harçlardan,  
- Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasının (m) bendi kapsamında; talep edilen proje 

ve uygulamaların Ġdarece yapılması veya yaptırılması için imzalanan protokollerle 
belirlenen inĢaat bedelinin yüzde üçünden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, 
kurum ve kuruluĢlardan alınacak olan Ġdare hizmet payı tutarlarından,  

- Ġdareye yapılacak bağıĢ ve yardımlardan” oluĢtuğu belirtilmiĢtir. 
Toplu Konut Ġdaresinin kaynakları ise;  
- (DeğiĢik:31.07.2003-4966/3.md.) Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesine, 

köy mimarisinin geliĢtirilmesine, gecekondu alanlarının dönüĢümüne, tarihi doku ve 
yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projelere kredi verilmesine, 
kredilerde faiz sübvansiyonu yapılmasına, 

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

sağlık tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları, benzeri tesisler ve konut sektörü 
sanayiini teĢvik için yatırım ve iĢletme kredisi verilmesine,  

- ĠĢ ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkârlara ait iĢyerleri ve küçük 
sanayi teĢebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesine,  

- Afet mahallerinde konut yapımının teĢvik ve desteklenmesine, 
 tahsis edilmektedir. 
Ġdarenin gelir ve giderleri 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun 2 nci maddesi 

ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu gereği SayıĢtay denetimine tabi bulunmaktadır. 

1- Kanunlar 
2016 yılında TOKĠ faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir kanuni düzenleme 

yapılmamıĢtır. 
2- Tüzükler 
Ġdare faaliyetleriyle ilgili olarak uygulanan bir tüzük bulunmamaktadır. 
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3- Bakanlar Kurulu Kararları 
30.5.2016 tarih ve 2016/8874 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı‟yla, 2.1.1991 

tarihli ve 91/1333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Toplu Konut 
Ġdaresi BaĢkanlığı‟nda ÇalıĢtırılacak SözleĢmeli Personel Hakkında Hizmet 
SözleĢmesi Esaslarında değiĢiklik yapılmıĢtır.  

Söz konusu kararda “Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı‟nda 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleĢmeli personel çalıĢtırılmasına dair 
hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda 
çalıĢtırılacak sözleĢmeli personel sayısı 100 adedi geçemez” denilmek suretiyle, 59 
olan sözleĢmeli çalıĢtırılacak personel sayısı 100‟e yükseltilmiĢtir.  

4- Uluslararası anlaĢmalar 
2016 yılında Ġdareyi ilgilendiren uluslararası bir anlaĢma yapılmamıĢtır.  
5- Yüksek Planlama Kurulu kararları 
2016 yılında Ġdareyi ilgilendiren YPK kararı yayımlanmamıĢtır. 
6- Yönetmelikler 
2016 yılında Ġdareyi ilgilendiren Yönetmelik yayımlanmamıĢtır. 
B- TeĢkilat 
1- TeĢkilatın yapısı 
Ġdarenin kurulduğu yıldan itibaren merkezi Ankara‟da yer almakta olup, 

ihtiyaca binaen Ġstanbul, Ġzmir ve Van illerinde birimler kurulmak suretiyle iĢin 
etkinliğine yönelik hizmet birimleri oluĢturulmuĢtur. Ġdarenin Ġstanbul‟da bulunan 
birimi için yapılan binanın 2014 yılında hizmete alınmasıyla birlikte organizasyon 
yapısında bazı birimlerinin Ġstanbul‟a nakledilmesi sebebiyle önemli değiĢiklikler 
yapılmıĢtır.  

Bu kapsamda önce 23.6.2014 tarihli 2014/13 sayılı BaĢkanlık Genelgesiyle 
Ġzmir birimi kapatılmıĢ ve Ġdarenin bazı birimlerinin Ġstanbul‟a taĢınması hususunun 
gerekçesine yer verilen 26.6.2014 tarihli BaĢkanlık Oluru alınmıĢtır. 

Söz konusu olurda “Hükümetimizce ülkemizin yeniden inĢaası ile ilgili büyük 
projelerin tamamının Ġstanbul‟da yapılacak olması, coğrafi açıdan deprem kuĢağında 
bulunması sebebiyle kentsel dönüĢüm çalıĢmalarının büyük bir kısmının Ġstanbul‟da 
yürütülmesi, ayrıca finans ve ticaret merkezi olma konumundan dolayı bir çok kamu 
kurum ve kuruluĢlarının Ġdare merkezlerinin Ġstanbul‟a taĢınması sebepleriyle; 
Ġdaremizin yeni dönemdeki hedef ve planlanan faaliyetleri doğrultusunda, yoğun olan 
Ġstanbul‟daki faaliyetlerimizin aksamadan istenilen sürat ve seviyede salimen 
yürütülebilmesi bakımından, Ġdaremizin organizasyon yapısında değiĢikliğe gidilmesi 
ihtiyacı hasıl olmuĢtur.” denilmek suretiyle, Ġdarenin yeniden yapılanmasının önü 
açılmıĢtır. Bu Olur doğrultusunda; 

3 nolu Uygulama Dairesi BaĢkanlığı, Konut Kredileri Daire BaĢkanlığı, Toplu 
Konut Projeleri ve AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı, Ġhale Dairesi BaĢkanlığı Ġstanbul‟a 
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nakledilmiĢ, ayrıca Ġstanbul‟da iki baĢkan yardımcılığı, Destek Hizmetleri Dairesi 
BaĢkanlığı ile Ġmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi BaĢkanlığı kurulmuĢtur. 

Ġstanbul‟da kurulan Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı 18.10.2016 tarih ve 
2016/10 sayılı BaĢkanlık Genelgesi ile kaldırılmıĢ ve Strateji GeliĢtirme Dairesi 
BaĢkanlığı altında Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü halinde teĢkilatlandırılmıĢtır. 

Organizasyon yapısındaki yeni düzenlemeler sonucunda, Ocak 2017 tarihi 
itibariyla Ġdarenin iĢtiraklerden görevli personel dahil, toplam personelinin 501‟i 
Ankara‟da,  325‟ü Ġstanbul‟da görev yapmaktadır. 

Ġdarenin 18.10.2016 tarihi itibariyla yeniden düzenlenen organizasyon yapısına 
göre; Hukuk MüĢavirliği, BaĢkan DanıĢmanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 
doğrudan BaĢkana bağlı, diğer birimler ise 5 baĢkan yardımcısına bağlı olarak faaliyet 
göstermektedir. Ġdarenin organizasyon yapısının ayrıntısı Ek:1 sayılı tabloda 
gösterilmiĢtir. 

Ġdare birimlerinin farklı iki ilde yapılandırılması sonucunda, birimler arasında 
ortaya çıkabilecek eĢgüdüm sorunlarının önüne geçilmesi, iĢ ve iĢlemlerin 
yürütülmesinde aksaklık yaĢanmaması açısından gerekli önlemlerin alınması önemli 
görülmektedir. Ġdare faaliyetlerinin yürütülmesinde yönetim ve kontrol yapısıyla, mali 
iĢlemlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek yönünden iç denetimin 
yapılmasına yönelik olarak teĢkilat yapılanmasında iç denetim birimine yer 
verilmemiĢtir. Ġdarenin Konut MüsteĢarlığına bağlı olduğu dönemde denetim ve 
inceleme birimi bulunmakta iken, müsteĢarlık kaldırıldıktan sonra bu yapılanmaya son 
verilmiĢtir.  

Ġdare‟nin 2002 yılından itibaren toplu konut yapımcılarına kredi 
kullandırmaktan ziyade konut yapımına ağırlık vermesi, ilerleyen süreçte devletin 
yapım ile ilgili faaliyetlerinin (hastane, okul, hizmet binası, karakol vb.) önemli bir 
kısmının üstlenilmesi sonucunda, ülkenin hemen her bölgesinde Ģantiyelerin 
kurulmasına ve iĢ hacminin, dolayısıyla personel sayısının artmasına neden olmuĢtur.  
2002 yılında toplam 282 personel çalıĢan kurumun 2016 yıl sonu itibariyla çalıĢan 
sayısı, geçici olarak çalıĢan kamu personeli ile idarenin iĢtiraki Ģirketlerden kurumda 
görevli personel dahil 826 kiĢi olmuĢtur. Ayrıca Ġdarenin 2014 yılında bazı 
birimlerinin Ġstanbul‟a nakledilmesi nedeniyle organizasyon yapısında önemli 
değiĢimler yaĢanmıĢtır. Ġki farklı ilde faaliyet gösterilmesi sonucunda ortaya çıkan 
koordinasyon sorunlarının giderilmesi ve hizmet kalitesinin değerlendirilmesi önemli 
görülmektedir. 

Ġdare 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dıĢında 
olduğundan, iç denetim birimi kurulması hususunda yasal bir zorunluluk 
bulunmamaktadır. Ancak Ġdare faaliyetlerinin öngörülen hedefler doğrultusunda 
yürütülebilmesi, çalıĢanlar açısından da iç kontrol mekanizmasının bulunmasının 
sağlayacağı katkının, hedeflere ulaĢmak açısından olumlu sonuçlar doğurabileceği 
değerlendirilmelidir. 

GeniĢleyen iĢ hacmine paralel olarak iĢ ve iĢlemlerin kontrolü, ortaya çıkan 
sorunların ve çözüm yollarının incelenmesi, idare kaynaklarının etkili, ekonomik ve 
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verimli Ģekilde kullanılması, varlık ve kaynakların korunarak kayıtların doğru ve tam 
olarak tutulması, iç kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlarına 
yönelik olarak değerlendirme ve rehberlik amacıyla bir iç kontrol biriminin 
kurulmasının Ġdare faaliyetlerine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

2- Karar organı 
TOKĠ BaĢkanı, aynı zamanda Ġdarenin karar organı konumundadır. 2015 

yılında karar mahiyetinde 6.110 adet olan BaĢkanlık Oluru sayısı, 2016 yılında 6.138 
adet gerçekleĢmiĢtir.  

3- Yürütme organı 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına 

göre, TOKĠ BaĢkanı müĢterek kararname ile, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde 
sayılan diğer personeli ise Ġdarenin bağlı bulunduğu Bakan tarafından atanmaktadır. 
Bakan bu yetkisini BaĢkana devredebilmektedir. 

Bu hüküm kapsamında BaĢbakanlığın 23.12.2011 tarih ve 7420 sayılı Oluruyla 
BaĢkan Yardımcısı ve Daire BaĢkanı kadrosu dıĢında kalan 657 sayılı Kanun‟un 59 
uncu maddesinde sayılan diğer kadrolara yapılacak açıktan ve naklen (kurum içi ve 
kurum dıĢı) atama iĢlemleri için TOKĠ BaĢkanı‟na yetki verilmiĢtir. 

MüĢterek kararnameyle atanan Ġdare BaĢkanı, teĢkilatın en üst düzeyde yürütme 
organı görevini ifa etmektedir. BaĢkana yürütme yetkisini kullanmada yardımcı olmak 
amacıyla 5 baĢkan yardımcısı bulunmaktadır. 

4- Servisler 
Ġdare birimleriyle ilgili bilgiler Raporun ilgili bölümlerinde yer aldığından, bu 

kısımda sadece Hukuk MüĢavirliği hakkında bilgi verilecektir.  
- Hukuk MüĢavirliği 
Ġdare‟nin Hukuk MüĢavirliğinde, I.Hukuk müĢaviri, 3 hukuk müĢaviri ve 18 

avukat Ankara‟da görev yapmaktadır.  Ġdarenin 2015 yılında bazı birimlerinin 
Ġstanbul‟a nakledilmesi sonrasında Ġstanbul ve çevre illerdeki hukuki konuların takibi 
amacıyla Ġstanbul Hukuk MüĢavirliği‟nde 2 hukuk müĢaviri ve 13 avukat görev 
yapmaktadır. 

Ġdare‟nin muhatap olduğu dava sayısında özellikle satılan konutların geç teslim 
edilmesi nedeniyle açılan tazminat davalarından kaynaklı 2010-2013 yılları arasında 
büyük bir artıĢ olmuĢ, 2014 yılından itibaren dava sayısındaki artıĢ hız kesmiĢtir. 

 2010 yılında 5.136 adet olan toplam dava sayısı, 2013 yılı sonunda 39.158, 
2015 yılı sonunda 48.073, 2016 yılı sonu itibariyle de 50.857 adede ulaĢmıĢtır. 2016 
yılında açılan toplam dava sayısı geç teslim davalarındaki azalma nedeniyle 2.606‟ya 
gerilemiĢtir. Davaların 38.344 adedi sonuçlanmıĢ, 12.513 adedi derdesttir. Ġdare taraf 
olduğu davalardan 45.619 adedinde davalı, 5.154 adedinde davacı, 84 adedinde de 
müdahil konumundadır. 

Ġdarenin taraf olduğu davaların konuları itibariyle dağılımı Tablo 2‟de 
gösterilmiĢtir. 
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Tablo 2- Konularına göre dava sayıları 

DAVA 
KONULARI 

Toplam 
dava 

dosyaları    
(Aralık 
2014) 

Toplam 
dava 

dosyaları 
(Aralık 
2015) 

Toplam 
dava 

dosyaları 
(Aralık 
2016) 

2016 
yılı 

açılan 
dava 
sayısı 

Sonuçlanan dosyalar 
Devam eden 

dava 
dosyaları 
(Aralık 
2016) Lehe Aleyhe 

Kısmen 
kabul 

BirleĢtir
me 

Geç teslim 
nedeniyle 
tazminat davaları 

24.454 25.830 26.412 582 996 22.707 1.467 32 1.210 

Eksik ve kusurlu 
iĢler tazminat 
davaları 

5.215 6.081 6.508 427 1.863 1.680 488 189 2.288 

Menfi tespit ve 
artıĢ oranına 
itiraz davaları 

2.683 2.779 2.852 73 1.576 539 93 4 640 

Göçmen 
alacakları 
davaları 

3.364 3.368 3.379 11 814 216 16  2.333 

ĠĢçi alacakları ve 
iĢ kazaları 
tazminat davaları 

1.165 1.404 1.634 230 325 127 69 18 1.095 

KamulaĢtırma 
davaları 1.858 2.096 2.264 168 807 225 39 35 1.158 

Tahliye ve 
müdahalenin 
men'i davaları 

1.773 1.981 2.192 211 1.108 115 15 6 948 

Ġdari iĢlemin 
iptali davası 
(Plan ve 
parselasyon) 

755 789 957 168 456 73 21 1 406 

Diğer davalar 2.990 3.745 4.659 736 1.436 578 130 80 2.435 

Toplam  44.257 48.073 50.857 2.606 9.381 26.260 2.338 365 12.513 

Dava sayısını artıran temel uyuĢmazlık; Ġdarenin yapımı tamamlanmadan 
satıĢını gerçekleĢtirdiği konut ve ticari ünitelerin yapım süreciyle ilgili olarak ortaya 
çıkan sorunlar nedeniyle, konut alıcılarıyla imzalanan satıĢ sözleĢmelerinde öngörülen 
tarihlerde satın alanlara teslim edilememesi nedeniyle alıcılar tarafından açılan geç 
teslim davalarıdır. Geç teslim davaları toplam davaların %52‟sini oluĢturmakla 
birlikte, devam eden davaların %10‟u seviyesindedir. 

Geç teslim sebebiyle açılan dava sayısı 2011 yılında 10.062 iken,  Gayrimenkul 
SatıĢ SözleĢmelerinde yapılan düzenlemeler ve satıĢların imalat seviyesinin belirli 
yüzdeye ulaĢmasından sonra yapılmaya baĢlanması neticesinde, yıllar itibariyle 
azalarak 2013 yılında 1.769‟a, 2016 yılında ise 582 adede gerilemiĢtir 

Geç teslimler nedeniyle açılan davaların %95‟i Ġdare aleyhine 
sonuçlanmaktadır. Bu kapsamda ödenen tazminat tutarı 2010 yılında 20,7 milyon TL 
iken, 2011 yılında 54,4 milyon TL, 2012 yılında 35,4 milyon TL iken alınan önlemler 
sonucunda 2016 yılında 7,4 milyon TL‟ye gerileyerek toplam 144,7 milyon TL‟ye 
ulaĢmıĢtır. Alınan önlemler sonucu ödenen tazminat tutarları yıllık bazda 2012 
yılından itibaren gerilemeye baĢlamakla beraber, devam eden davalar nedeniyle 
ödenecek toplam tazminat tutarı artmaya devam etmektedir. 
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Dava sayısı fazla olan diğer uyuĢmazlık konuları, göçmen vatandaĢlar 
tarafından açılan alacak davaları, eksik ve kusurlu iĢler nedeniyle açılan tazminat 
davaları, kamulaĢtırma kararlarına karĢı açılan davalar ve konut taksitlerine yapılan 
artıĢ oranlarına iliĢkin itirazlar nedeniyle açılan davalardır.  

Eksik ve kusurlu iĢler nedeniyle, 2013 yılında 1.334, 2014 yılında 1.590, 2015 
yılında 402, 2016 yılında 427 adet açılan davayla birlikte toplam 6.508 adede 
ulaĢmıĢtır. Bu artıĢa paralel olarak 2011 yılında 73 bin TL olan eksik ve kusurlu iĢler 
için ödenen tazminat tutarı, 2012 yılında 2,1 milyon TL, 2014 yılında 6 milyon TL‟ye 
ulaĢmıĢ, 2016 yılında 769 bin TL‟ye gerileyerek toplam 15,8 milyon TL olarak 
gerçekleĢmiĢtir. Bu kapsamdaki davalardan sonuçlananların yaklaĢık %40‟ı idare 
aleyhindedir. 

Eksik ve kusurlu iĢler nedeniyle açılan tazminat davalarının sayısında 2014 
yılına kadar artan bir seyir var iken, 2015 yılından itibaren dava sayısında önceki 
yıllara göre azalma görülmektedir. Özellikle bazı bölge ve projelerde yoğunlaĢan 
davaların yüklenici firma yapım kusurlarından kaynaklandığı bu durumun idare adına 
denetim görevini yapan bazı müĢavir firmaların görevlerini gereği gibi yerine 
getiremedikleri sonucunu ortaya koymaktadır.  

Ġdare ile yüklenici firmalar arasında imzalanan SözleĢme eki Yapım ĠĢleri Genel 
ġartnamesi‟nin Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları baĢlıklı 26 ncı 
maddesinin 5 inci fıkrasında “Yapım iĢlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının 
fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve 
benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için iĢe baĢlama 
tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay 
tarihinden itibaren de on beĢ yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan 
genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir.”  

Yine 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu‟nun “Yapım iĢlerinde 
yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumluluğu” baĢlıklı 30 uncu maddesinde yer alan 
“Yapım iĢlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan 
zarar ve ziyandan, yapının tamamı için iĢe baĢlama tarihinden itibaren kesin kabul 
tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeĢ yıl 
süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve 
alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir.” hükmü düzenlenmiĢtir.  

Diğer taraftan Ġdare ile iĢin kontrollüğünden sorumlu müĢavir firmalar arasında 
imzalanan sözleĢmenin Mevzuata Uygunluk baĢlıklı 27 nci maddesinde “ DanıĢman, 
ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere, 
ĠĢlerin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve ĠĢlerde olabilecek kusurların 
düzeltilmesine iliĢkin olarak bütün ulusal mevzuata, malları veya hakları, iĢler 
dolayısıyla herhangi bir Ģekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu 
kuruluĢlarının tüzük ve yönetmeliklerine uyacak ve danıĢman, Ġdareyi bu hükümlerin 
ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalar ve sorumluluklardan dolayı tazmin 
edecektir. 
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4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu‟nun DanıĢmanlık Hizmeti 
Sunucularının Sorumluluğu baĢlıklı 32 nci maddesinde “DanıĢmanlık hizmetlerinde; 
tasarım hatası, uygulama yanlıĢlığı, denetim eksikliği, hatalı yaklaĢık maliyet tespiti, 
iĢlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun 
davranılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve benzeri 
nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan, yapı denetimi 
hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım iĢini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle 
birlikte onbeĢ yıl süre ile müteselsilen sorumludur.” 

hükümleri çerçevesinde yüklenici firmalar aleyhine rücu davaları açılarak 
tahsili yoluna gidilmekte ise de, bazı firmaların iflas etmesi, bazı firmaların 
faaliyetlerini durdurması neticesinde tazminat yükü idare üzerinde kalmaktadır.  

Ġdare‟nin satıĢını yapıp teslim ettiği yaklaĢık 595 bin bağımsız bölüm olduğu 
göz önüne alındığında %1 oranına tekabül eden eksik ve kusurlu iĢ için dava açıldığı 
görülmektedir. Her ne kadar oran düĢük gerçekleĢmiĢ olsa da, eksik ve kusurlu iĢler 
nedeniyle açılan davalar göz önüne alınarak, imalat süreci devam eden projelerde 
müĢavir firmalar ve yükleniciler üzerinde Ġdare denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi 
gerekmektedir. 

Dava değeri itibariyle yüksek olan kamulaĢtırma kararlarına karĢı açılan 
davalarda, Ġdare aleyhine en fazla uyuĢmazlık konusu kamulaĢtırmasız el atma 
nedeniyle tazminat talepleriyle açılan davalardır. Özellikle Anayasa Mahkemesi‟nin  
6487 sayılı Kanun ile KamulaĢtırma Kanunu‟na eklenen, “Mahkemelerce idare adına 
tescil kararı verilen kamulaĢtırma iĢlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde 
bulunulamayacağı, kamulaĢtırmaya veya bedeline karĢı itiraz davaları açılamayacağı” 
hükmünü iptal etmesinden sonra özellikle geçmiĢ dönemlere iliĢkin olarak bu konuda 
açılan dava sayısının arttığı görülmektedir. 

Özellikle Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü‟nün faaliyette olduğu dönemlerde 
kamulaĢtırılma iĢlemleri tamamlanmıĢ bulunan taĢınmazlarla ilgili olarak açılan 
davalar, 15.12.2004 tarihinde yürürlüğe giren Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut 
Kanununda DeğiĢiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü‟nün Kaldırılması 
Hakkında 5273 sayılı Kanun‟un 2 nci maddesiyle, Maliye Bakanlığı‟nca tasfiye 
edilmesi öngörülen Arsa Ofisi Döner Sermaye ĠĢletmesinin Bayındırlık ve Ġskân 
Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü‟ne devredilen varlıkları dıĢındaki tüm 
varlıkları, hakları, yükümlülükleri ve her türlü taĢınmazları ile Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğünün diğer hak ve yükümlülükleri Ġdareye devredilmesi nedeniyle Ġdarece 
takip edilmeye baĢlanmıĢtır.  

Ġdare tarafından takip edilen kamulaĢtırma davalarında Ġdare aleyhine verilen 
kararlarda ödenen tazminat, kamulaĢtırmanın amacı doğrultusunda ilgili olduğu kiĢi 
veya kuruma rücu edilmekte ve bu yönde dava ikame edilmektedir. 

C- Personel durumu 
Ġdarenin personel istihdamına iliĢkin hükümler, 2985 sayılı Toplu Konut 

Kanunu‟na 412 sayılı KHK ile getirilen Ek 3‟üncü maddede yer almıĢ, 02.11.2011 
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tarihinde çıkarılan 661 sayılı KHK ile ikinci fıkrası, 14.01.2012 tarihli 666 sayılı KHK 
ile de 4 üncü fıkrası yeniden düzenlenmiĢtir. Söz konusu düzenlemede; 

Ġdare personelinin 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olduğu, 
Ġdare BaĢkanı‟nın müĢterek kararname ile BaĢkanlığın 657 sayılı Kanun‟un 59 

uncu maddesinde sayılan diğer personelinin BaĢkanlığın bağlı bulunduğu Bakan 
tarafından atanacağı, Bakanın bu yetkisini BaĢkana devredebileceği, BaĢkanlığın diğer 
personelinin BaĢkanın onayı ile atanacağı, 

Ġdarenin 657 sayılı Kanun ile diğer kanunların sözleĢmeli personel 
çalıĢtırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren 
konularda sözleĢmeli personel çalıĢtırabileceği ve buna göre çalıĢtırılacak olanların 
sosyal güvenlik açısından T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirileceği,  

Ġdarenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde 
belirtilen unvanlarına ait kadroları ile Daire Tabibi Kadrosu karĢılık gösterilmek 
suretiyle sözleĢmeli personel çalıĢtırabileceği ve istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı 
ile ilgilendirileceği, bu suretle sözleĢmeli çalıĢtırılacaklardan T.C. Emekli Sandığından 
aylık alanların bu aylıklarının kesilmeyeceği, 

SözleĢmeli olarak çalıĢtırılacakların adedinin, ücretlerinin taban ve tavanları ile 
diğer mali haklarının Bakanlar Kurulu‟nca çıkartılacak hizmet sözleĢmesi esaslarına 
göre tespit edileceği,  

Ġdare‟de BaĢbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluĢları personelinin maaĢsız 
izinli ve sözleĢmeli olarak çalıĢtırılabileceği, bu kiĢilerin memuriyetleri ile buna ait her 
türlü hak ve mükellefiyetlerinin saklı tutulacağı, izinli oldukları müddet, terfi ve 
emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katıldığı gibi, bunlardan izinli oldukları 
sırada terfi hakkını kazananların baĢkaca hiçbir iĢleme lüzum kalmaksızın terfi 
ettirileceği, 

belirtilmiĢtir.  
1- Personel kadroları ve personele iliĢkin iĢlemler 
Ġdare‟nin personel kadroları, ortalama ve yıl sonu itibariyle çalıĢan personel 

sayıları bir önceki yıl rakamlarıyla birlikte Tablo 3‟de gösterilmiĢtir. 
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  Tablo 3- Personel durumu 

Personel 

2015 2016 

ÇalıĢan personel Program 
kadro ÇalıĢan personel 

Ortalama Yıl 
sonu Sayı Ortalama 

kiĢi 

Yıl 
sonu 

KiĢi KiĢi KiĢi 
A-Memurlar:           
1. Genel idare hizmetleri 35 35 43 33 31 
2. Teknik hizmetler 4 4 4 4 4 
3. Sağlık hizmetleri           

Toplam (A) 39 39 47 37 35 
B-SözleĢmeliler:            
1. 657 sayılı Kanuna göre 599 597 640 587 575 
2. Diğer sözleĢmeliler 33 38 100 44 54 

Toplam (B) 632 635 740 631 629 
Genel toplam (A+B) 671 674 787 668 664 

 Yüklenici iĢçileri 180 169   179 171 

 
Ġdare faaliyetleri memurlar ve sözleĢmeli personel eliyle yürütülmektedir. 

Ġdare‟de 2015 yılı sonunda 674 olan personel sayısı, 2016 yılı sonu itibariyle 664 
adede gerilemiĢtir. Bu sayıya iĢtirakler ve diğer kurumlardan çalıĢanlar dahil 
edildiğinde toplam 830 olan çalıĢan sayısı, 2016 yılı sonunda 826‟ya gerilemiĢtir. 
Personel hareketlerine iliĢkin tablo raporun 3 nolu ekindedir. 

Ġdarede çalıĢan sözleĢmeli personelin büyük bir kısmı 657 sayılı Kanun‟un 59 
uncu maddesinde kapsamında çalıĢmakta, diğer sözleĢmeliler ise 657 sayılı Kanun ile 
diğer kanunların sözleĢmeli personel çalıĢtırılmasına dair hükümlerine bağlı 
kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıĢtırılmak üzere alınan 
personelden oluĢmaktadır. Ayrıca temizlik, bakım, güvenlik, yemek ve halkla iliĢkiler 
faaliyetleri yüklenici iĢçileri tarafından yerine getirilmektedir.  

2016 yılı içerisinde emeklilik, nakil, istifa ve iĢten çıkarılma nedeniyle ayrılan 
personel sayısı 36 adet gerçekleĢmiĢtir. Ayrılan Ġdare personelinden 14 çalıĢan,  672 
sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline ĠliĢkin Alınan Tedbirlere Dair 
Kanun Hükmünde Kararname” ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca 
Devletin milli güvenliğine karĢı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluĢum 
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olması 
gerekçeleriyle kamu görevinden uzaklaĢtırılmıĢtır. 

Ġdarede özel bilgi ve ihtisas gerektiren alanlarda, 2985 sayılı Kanun‟un Ek 3 
üncü maddesi kapsamında baĢka kurum personeli de çalıĢtırılmaktadır. Bu kapsamda 
2016 yılı sonu itibariyle diğer sözleĢmeliler içerisinde 11 personel çalıĢmaktadır. Bu 
personelin 6‟sı kurumlarından ücretsiz izinli olup Ġdareden ücret almakta, 5‟i ise 
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kadroları ilgili kurumlarında kalmak Ģartıyla istihdam edilmiĢtir. Ayrıca 6 Ġdare 
personeli de baĢka kurumlarda çalıĢtırılmıĢtır.  

Ġdare‟nin iĢtiraki olan Ģirketlerden,  
Emlak Planlama ĠnĢaat Proje Yönetimi ve Ticaret Aġ‟den 65,  
Emlak Konut GYO Aġ‟den 45,  
Toplu Konut-BüyükĢehir Belediyesi ĠnĢaat Emlak Mim.ve Proje Aġ‟den 11,  
Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme Aġ‟den 16,  
Boğaziçi Yönetim Aġ‟den 3,  
Emlak Yönetim Hizmetleri Aġ‟den 8,  
Vakıf ĠnĢaat Restorasyon ve Ticaret Aġ‟den 9,  
olmak üzere toplam 157 çalıĢan bütün yükümlülükleri Ģirketlerce karĢılanarak 

Ġdarede çalıĢtırılmıĢtır.  
Dönem içerisinde iĢtirak Ģirketlerinden Ġdarede görevli 19 personel sözleĢmeli 

personel olarak baĢlatılmıĢ, 8 personel ise ilgili Ģirketlere geri gönderilmiĢtir. Bu 
personellerin yerine Ģirketler üzerinden 2016 yılı içinde 28 yeni personel alımı 
gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Ġdare artan iĢ hacmine paralel olarak, son yıllarda ihtiyaç duyduğu personel 
alımının bir kısmını iĢtirak ettiği Ģirketler üzerinden sağlamaktadır. Yıllar itibariyle 
bakıldığında iĢtiraki Ģirketlerden çalıĢtırılan personel sayısı 2010 yılında 62‟den 2015 
yılında 156‟ya, 2016 yılı sonunda da 157‟ye yükselmiĢ ve toplam personel sayısının 
%19‟una ulaĢmıĢtır. Son iki yıllık dönemde bu kapsamda çalıĢtırılan personel 
sayısında çok fazla bir değiĢiklik olmadığı görülmektedir. 

T.C. Anayasa‟sının 128 inci maddesinin birinci fıkrasında “Devletin, kamu 
iktisadî teĢebbüsleri ve diğer kamu tüzel kiĢilerinin genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, 
memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” hükmü yer almaktadır.  

Ġdare bir kamu tüzel kiĢisi olup, asli ve sürekli görevlerin, kamusal yönetim 
usulleri çerçevesinde kamu görevlileri tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Anayasanın genel çerçevesini çizdiği düzenleme dikkate alındığında, Ġdarenin iĢtirak 
ettiği Ģirket personelinin çalıĢtırılmasının hukuki sorunlara sebebiyet verebileceği 
değerlendirilmektedir.  

Diğer taraftan söz konusu uygulama sonucunda Ġdare ihtiyaç duyduğu personel 
ihtiyacının bir kısmını karĢılamıĢ olsa da, çalıĢanların mali yüklerinin tamamının 
Ģirketler üzerinde kaldığı ve bu yüklerin bazı Ģirketlerin mali yapısında olumsuz etkiye 
neden olduğu da görülmektedir.  

Ġdarenin bu konuda yaĢanması muhtemel hukuki sorunlarla karĢılaĢmaması için 
2015 yılı SayıĢtay Denetim raporunda “Ġdare‟nin iĢtiraki Ģirketler üzerinden gittikçe 
artan sayıda personel çalıĢtırmasının hukuki bir takım sorunlara yol açmaması, 
personel harcamalarının gerçek durumunun ortaya konulabilmesi, personel 
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çalıĢtırılması uygulamasının Ģirketler üzerindeki olumsuz etkisi de dikkate alınarak, 
iĢtirak edilen Ģirketler üzerinden personel çalıĢtırılması uygulamasının yeniden 
değerlendirilmesi ve personel ihtiyacının giderilmesinde mer‟i mevzuat çerçevesinde 
çözümler üretilmesi” önerisine yer verilmiĢtir.  

Konuyla ilgili olarak yapılan incelemede, 2016 yılı içerisinde öneri 
doğrultusunda bir takım çalıĢmalar yapıldığı ancak henüz sonuçlandırılmadığı 
anlaĢılmaktadır.  

Ġdarenin iĢtiraki Ģirketler üzerinden Ġdarede personel çalıĢtırmasının hukuki bir 
takım sorunlara yol açmaması, Ġdare personel harcamalarının gerçek durumunun 
ortaya konulabilmesi, bu uygulamanın iĢtirak ettiği Ģirketler üzerindeki olumsuz etkisi 
de dikkate alınarak, Ģirketler üzerinden personel çalıĢtırılması uygulamasının yeniden 
değerlendirilmesi ve personel ihtiyacının giderilmesinde mer‟i mevzuat çerçevesinde 
çözümler üretilmesi önerilir. 

a) Memurlarla ilgili iĢlemler 
Memurlarla ilgili iĢlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine 

göre yürütülmektedir. Ġdarede 2015 yılı sonunda 39 olan çalıĢan memur sayısı dönem 
içerisinde 4 personelin emeklilik nedeniyle ayrılması sonucunda dönem sonunda 35 
olarak gerçekleĢmiĢtir.  

b) SözleĢmeli personel ile ilgili iĢlemler 
Ġdarede; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟nun 59 uncu maddesinde 

belirtilen unvanlarına ait kadroları ile daire tabibi kadrosu karĢılık gösterilmek 
suretiyle 575 sözleĢmeli personel çalıĢtırılmakta, ayrıca, 2985 sayılı Toplu Konut 
Kanunu‟nun Ek-3 üncü maddesinde yer alan “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 
diğer kanunların sözleĢmeli personel çalıĢtırılmasına dair hükümlerine bağlı 
kalınmaksızın, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleĢmeli personel 
çalıĢtırılabilir” hükmü doğrultusunda da 54 sözleĢmeli personel istihdam edilmektedir. 

 Özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda istihdam edilecek personel için sınav 
Ģartı bulunmamakta olup, Bütçe Kanunu hükümleri doğrultusunda açıktan atama 
yöntemiyle personel alımı yapılmaktadır.  

Ġdarede çalıĢtırılacak sözleĢmeli personel ile ilgili olarak, 2985 sayılı Toplu 
Konut Kanunu‟nun Ek-3 üncü maddesinde; “Ġdarede çalıĢtırılacak sözleĢmeli 
personelin adedi, ücretlerin taban ve tavanı ile diğer mali hakları Bakanlar Kurulu‟nca 
çıkartılacak Hizmet SözleĢmesi Esasları‟na göre tespit edilir.” hükmü yer almaktadır. 
Bakanlar Kurulu‟nca 91/1333 sayılı kararla “Hizmet SözleĢmesi Esasları” belirlenmiĢ, 
2005/8435 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı‟yla bu esaslar değiĢtirilerek, özel bilgi ve 
ihtisas gerektiren alanlarda Ġdarede 2005 yılında çalıĢtırılacak sözleĢmeli personel 
sayısı belirlenmiĢtir. Daha sonra çeĢitli Bakanlar Kurulu Kararlarıyla sözleĢmeli 
personel sayısı artırılmıĢtır.  

Bu kapsamda çalıĢtırılan 216 sözleĢmeli personel, 2.8.2013 tarihinde 
yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve KHK‟larda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile kadro karĢılığı olarak atanmıĢlar ve sözleĢmeli personel kadroları iptal 
edildiği için serbest kadro adedi 59‟a gerilemiĢtir.  
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30.5.2016 tarih ve 2016/8874 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı‟yla, 2.1.1991 
tarihli ve 91/1333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Toplu Konut 
Ġdaresi BaĢkanlığı‟nda ÇalıĢtırılacak SözleĢmeli Personel Hakkında Hizmet 
SözleĢmesi Esaslarında değiĢiklik yapılmıĢtır.  

Söz konusu kararda “Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı‟nda 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleĢmeli personel çalıĢtırılmasına dair 
hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda 
çalıĢtırılacak sözleĢmeli personel sayısı 100 adedi geçemez” denilmek suretiyle 59 
olan sayı 100 adede yükseltilmiĢtir.  

Bu kapsamda çalıĢtırılacak kadro karĢılığı sözleĢmeli ve kadro karĢılıksız 
sözleĢmeli personel istihdamına dair hizmet sözleĢmesi esaslarının uygulanmasına 
iliĢkin olarak, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı‟nda ÇalıĢtırılacak SözleĢmeli Personel 
Hakkında Hizmet SözleĢmesi Esaslarının Uygulanmasına Dair Yönerge 07.03.2011 
tarihinde uygulamaya konulmuĢtur. Bu kapsamda Ġdare tarafından sözleĢmeli 
personelin iĢe alınması hususunda gerekli olan kriterler belirlenmiĢtir.  

2- Personele yapılan harcamalar 
2016 yılında memur ve sözleĢmeli personele yapılan harcamalar önceki yıl 

değerleriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 4‟de gösterilmiĢtir.  
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Ġdarenin 2016 yılı toplam personel harcamaları önceki yıla göre %16,1 oranında 
artarak 66,9 milyon TL‟ye yükselmiĢtir. Bu tutarın %96,6 oranında 64,6 milyon TL‟si 
sözleĢmeli personele, %3,4 oranında 2,3 milyon TL‟si de memurlara ait harcamalardan 
oluĢmaktadır. 

Personel giderlerinin %44,2‟si esas ücretlere, %36,9‟u ek ödemelere, %16,9‟u 
sosyal giderlere, %2‟si de geçmiĢ yıllarla ilgili ödemelere aittir. KiĢi baĢına ayda düĢen 
harcama memurlarda önceki yıla göre %22,3 oranında artarak 4.709 TL, sözleĢmeli 
personelde %16,3 oranında artarak 8.386 TL olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Memurlarda kiĢi baĢına harcama tutarındaki artıĢ 2016 yılı ortalama memur 
maaĢ artıĢ oranı %11,3‟ün yaklaĢık iki katına ulaĢmıĢtır. Bu artıĢın temel nedeni 
memurlarla ilgili olarak yapılan sosyal giderlerdeki artıĢın önceki döneme göre %26 
oranında artmasıdır.  

Ġdare‟de çalıĢan sözleĢmeli personelin istihdam usulü, 02.01.1991 tarih ve 
1/1333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Toplu Konut Ġdaresinde 
ÇalıĢtırılacak SözleĢmeli Personel Hakkında Hizmet SözleĢmesi Esasları” 
çerçevesinde düzenlenmiĢtir. Hizmet sözleĢmesi esaslarının 8‟inci maddesinin (b) 
fıkrasında; “SözleĢmeli olarak çalıĢanlara Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 
ödenmek üzere mali yıl içinde 4 aylık ücret ikramiye olarak verilir. Ayrıca olağanüstü 
gayret ve çalıĢmaları sonucunda emsallerine göre baĢarılı görev yaptıkları tespit 
edilenlere BaĢkanın teklifi ve BaĢbakanlık Onayı ile iki aylığa kadar (iki aylık dahil) 
ücret teĢvik ikramiyesi olarak verilebilir.” hükmü yer almaktadır.  

Bu kapsamda 2016 yılında Ġdarede sözleĢmeli olarak çalıĢan personel için 9,8 
milyon TL tutarında ikramiye, ayrıca 4,6 milyon TL tutarında da baĢarı ve teĢvik 
ikramiyesi ödenmiĢtir.  

3- Sosyal konular ve giderleri 
2016 yılında Ġdare‟de çalıĢan memur ve sözleĢmeli personel için yapılan sosyal 

giderler, önceki yılla karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 5‟de gösterilmiĢtir. 
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edilenlere BaĢkanın teklifi ve BaĢbakanlık Onayı ile iki aylığa kadar (iki aylık dahil) 
ücret teĢvik ikramiyesi olarak verilebilir.” hükmü yer almaktadır.  

Bu kapsamda 2016 yılında Ġdarede sözleĢmeli olarak çalıĢan personel için 9,8 
milyon TL tutarında ikramiye, ayrıca 4,6 milyon TL tutarında da baĢarı ve teĢvik 
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3- Sosyal konular ve giderleri 
2016 yılında Ġdare‟de çalıĢan memur ve sözleĢmeli personel için yapılan sosyal 

giderler, önceki yılla karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 5‟de gösterilmiĢtir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Tablo 5- Sosyal Giderler 
  Memurlar SözleĢmeliler Toplam 

Fark 
Sosyal giderler 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

  Bin 
TL 

Bin 
TL 

Bin    
TL 

Bin 
TL 

Bin 
TL 

Bin 
TL 

Bin 
TL 

A- Cari yılla ilgili               
1.Aile ve çocuk yardımı 63 66 625 688 688 754 66 
2.Evlenme, doğum ve ölüm yrd.   2 6   6 2 (4) 
3.Sosyal yardım               
4.Barındırma giderleri               
5.Yedirme yardımı 34 50 546 906 580 956 376  
6.Giydirme yardımı 2 2     2 2 0 
7.TaĢıma giderleri 133 127 2.154 2.273 2.287 2.400 113  
8. Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası               
   primi iĢveren payı ve ek karĢılığı 275 364 5.442 6.440 5.717 6.804 1.087  
9.Emekli ikramiyesi, iĢten ayrılma tazm.   22 68 47 68 69 1  
10-ĠĢsizlik sigortası iĢveren payı               
11.Sağlık giderleri               
12.Eğitim giderleri     120 233 120 233 113  
13-Spor giderleri               
14-Dinlenme kamp. yapılan yardım               
15-Personel dernek ve vak.yardımlar               
16-Ayni ve nakdi baĢkaca sosyal giderler 1 7 13 80 14 87 73  

                 Toplam (A) 508 640 8.974 10.667 9.482 11.307 1.825 
B.GeçmiĢ Yıllarla Ġlgili               
1.Emekli ikramiyesi, iĢten               
    ayrılma tazminatı   205 1.180 1.122 1.180 1.327 147  
2.Diğer ödemeler               

                 Toplam (B)   205 1.180 1.122 1.180 1.327 147  
        Genel toplam (A+B) 508 845 10.154 11.789 10.662 12.634 1.972 

2016 yılında sosyal giderler toplamı önceki yıla göre %18,5 oranında artarak 
12,6 milyon TL‟ye yükselmiĢtir. Sosyal giderlerin %93,3 oranında 11,8 milyon TL‟si 
sözleĢmeli personele, %6,7 oranında 845 bin TL‟si de memurlara aittir. Personele 
yapılan sosyal giderlerin personel harcamalarından daha yüksek oranda artıĢının temel 
sebebi yedirme yardımında önceki döneme göre gerçekleĢen %64 oranındaki artıĢtır.  

Ġdarenin 2015 yılında hizmet alımı yöntemiyle ihalesini gerçekleĢtirdiği yemek 
hizmeti alımı için yemek birim fiyatı önceki yıla göre yaklaĢık %50 oranında, yenilen 
yemek adedi de %13 oranında artıĢ göstermiĢtir.  

Sosyal giderlerin %54‟ü Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası kurum 
karĢılıkları,%6‟sı aile ve çocuk yardımı, %7,5‟i yedirme giderleri, %19‟u taĢıma 
giderleri, %11‟i emekli ikramiyesi ve iĢten ayrılma tazminatı ve kalan %2,5‟i de diğer 
sosyal giderlerden oluĢmuĢtur. 
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III. TOPLU KONUT ĠDARESĠ FAALĠYETLERĠ 

Ġdarenin kuruluĢunun temellerini oluĢturan TKF faaliyetleri, 1984 yılından 
itibaren 2985 sayılı Kanun ve bu Kanun‟da değiĢiklik yapan 412 sayılı KHK 
çerçevesinde yürütülmüĢtür. 20.06.2001 tarih, 4684 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‟un” 7 nci maddesiyle 
TKF 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere tasfiye edilmiĢ,  TOKĠ BaĢkanlığı ise, 
4698 sayılı Kanun ile kurulan Konut MüsteĢarlığı‟nın bağlı kuruluĢu haline 
getirilmiĢtir. 31.07.2003 tarih ve 4966 sayılı Kanun ile de Konut MüsteĢarlığı 
kaldırılmıĢ ve 14.08.2003 tarih, 25199 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Karar ile 
MüsteĢarlığın bağlı kuruluĢları olan TOKĠ BaĢkanlığı ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
3046 sayılı Kanun‟un 10 uncu maddesi gereğince Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığına 
bağlanmıĢtır. Ġdare, 16.01.2004 tarihli BaĢbakanlık Kararıyla 3046 sayılı Kanun‟un 10 
uncu maddesi çerçevesinde BaĢbakanlığın bağlı kuruluĢu haline getirilmiĢtir.  

15.12.2004 tarihinde yürürlüğe giren Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut 
Kanunu‟nda DeğiĢiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü‟nün Kaldırılması 
Hakkında 5273 sayılı Kanun‟un 2 nci maddesi kapsamında Arsa Ofisi Döner Sermaye 
ĠĢletmesinin Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü‟ne 
devredilen varlıkları dıĢındaki tüm varlıkları, hakları, yükümlülükleri ve her türlü 
taĢınmazları TOKĠ‟ye devredilmiĢtir.    

28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5609 sayılı 
Gecekondu Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 775 sayılı Gecekondu 
Kanun‟unun uygulanmasıyla ilgili olarak Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı‟na bu amaç 
için tahsis edilmiĢ taĢınmazlar bedelsiz olarak TOKĠ‟ye devredilmiĢ, ilgili Bakanlığa 
Gecekondu Kanunu‟yla verilmiĢ yetki, görev, sorumluluklar ile iĢ ve iĢlemler 
TOKĠ‟ye aktarılmıĢtır. 

24.07.2008 tarihli 5793 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun 
ek 1 inci maddesine “m) Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı 
halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak,” (m) bendi 
eklenmiĢ ve mevcut (m) bendi (n) bendi olarak teselsül ettirilerek, kamu kurum ve 
kuruluĢlarının hastane, okul, hizmet binası vb. yapım iĢlerinin Ġdare tarafından 
yaptırılmasıyla ilgili yasal düzenleme yapılmıĢtır.  

31.5.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 6306 sayılı Afet 
Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun ile afet riski altındaki 
alanlar ile bu alanlar dıĢında bulunan riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen 
ve sanat norm ve standartlarına uygun sağlıklı ve güvenli yaĢam çevrelerini teĢkil 
etmek üzere iyileĢtirme, tasfiye ve yenilemelerle ilgili olarak Ġdareye görevler 
verilmiĢtir. 

Ġdare 2985 sayılı Kanun ve daha sonra yapılan yasal düzenlemelerle verilen 
önemli yetki ve görevler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, son yıllarda 
konut yapımına ilave olarak kamu kurumlarıyla yapılan protokollerle hizmet binası, 
hastane, okul, stadyum, karakol vb. iĢlerin ağırlığının arttığı görülmektedir.  
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A- Ġdare bütçesi 
1- Bütçenin genel durumu 
4684 sayılı Bazı Kanun ve KHK‟larda Değiklik Yapılması Dair Kanun‟un 7 nci 

maddesiyle 01.01.2002 tarihinden itibaren TKF‟nin tasfiye edilmesiyle birlikte daha 
önce Fon Bütçesi ve Genel Ġdare Bütçesi olarak ayrı takip edilen bütçeler 
birleĢtirilmiĢtir.  

Ġdare, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun ilk 
düzenlemesinde Kanunun kapsamı içine alınarak Özel Bütçe Kapsamındaki Ġdareleri 
gösteren II sayılı cetvelde yer verilmiĢtir.  Daha sonra 24.12.2005 tarihli Resmi 
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK‟larda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‟un 12 
nci maddesi ile 5018 sayılı Kanun kapsamındaki Ġdareler yeniden düzenlenmiĢ ve 
Ġdare ekli II sayılı cetvelden Ġdare çıkarılarak, 5018 sayılı Kanun‟un kapsamı dıĢına 
alınmıĢtır.  

Ġdare bütçesi 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Yüksek Planlama Kurulu‟nun görevlerini 
düzenleyen 22 /ç bendi hükmü gereğince YPK tarafından onaylanmaktadır.  

Ġdare bütçesinin onaylanmasıyla ilgili olarak 2014 yılı SayıĢtay denetim 
raporunda, “Ġdare bütçesi 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Yüksek Planlama Kurulu‟nun görevlerini 
düzenleyen 22 /ç bendi hükmü gereğince YPK tarafından onaylanması gerekmekte ise 
de bütçelerde bu onayın bulunmadığı görülmektedir. Ġdare bütçesinin ilgili Kanun 
hükmü gereğince Ġdare bütçesinin ilgili olduğu mali yıl öncesinde hazırlanarak YPK 
tarafından onaylanması için giriĢimlerde bulunulmalıdır.” ifadesine yer verilmiĢtir.  

Bu doğrultuda, Ġdarenin 2015 Yılı Bütçesinin 5.10.2015 tarih ve 4403 sayılı 
BaĢkanlık Oluru ile YPK onayına sunulmasına karar verilmiĢ, YPK‟nın 31.12.2015 
tarih ve 2015/T-28 sayılı kararı ile de onaylanmıĢtır. Mali yıl sonuna yakın bir tarihte 
hazırlanarak onaya gönderilen ve 31.12.2015 tarihinde onaylanan 2015 yılına iliĢkin 
harcama bütçesinin, sadece formalitenin yerine getirilmesine yönelik olarak yapıldığı 
anlaĢılmaktadır. 

Ġdarenin faaliyet alanı ve iĢ yapma tarzı göz önüne alındığında, dönem baĢında 
hazırlanan bütçenin fonksiyonlarını yerine getirmekte yetersiz kaldığı 
değerlendirilmektedir. Ġdarenin BaĢkanlık Ģeklinde örgütlenmesi, hızlı ve etkili Ģekilde 
karar alıp hemen uygulamaya geçebilmesi, bütçe sistemi içerisinde hareket edememesi 
sonucunu doğurmakta ve hazırlanan bütçe sadece Ģekil Ģartını yerine getirme amacına 
hizmet etmektedir.  

Ġdarenin 2016 yılı bütçesi 2015 yılı içerisinde hazırlanarak 14.12.2015 tarihli 
BaĢkanlık Oluru ile YPK onayına sunulmuĢ iken, 2017 yılı bütçesinin 30.1.2017 
tarihinde BaĢkanlıkça onaylandığı ve YPK onayına sunulduğu göz önüne alındığında 
bütçe uygulamasının etkili bir Ģekilde kullanılmadığı anlaĢılmaktadır. 

Ġdare‟nin bütçe uygulamasında, öngörülen hedeflerin gerçekleĢtirilmesine 
yönelik planlamaların yapılması ve kontrol edilebilmesine yönelik olarak yol gösterici 
olma özelliğinin bulunmadığı görülmektedir. Bütçeleme, hedeflenen durum ile 
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gerçekleĢen durum arasındaki sapmaları ve nedenlerini tespit ederek gerekli düzeltme 
iĢlemini yapar ve ileriye yönelik önlemini alarak yönetimin sağlıklı ve doğru karar 
vermesine yardımcı olur ve böylece gelir ve giderlerin sürekli kontrol altında 
tutulmasına yardımcı olma fonksiyonunu yerine getirmektedir. 

Ġdare‟nin harcama ve gelirlerinin planlanması ve kontrolü bakımından bütçe 
sistemi ile muhasebe sistemi arasında koordinasyon kurulmalı ve aylık olarak bütçe 
verileri ile muhasebe verileri kontrol edilmeli, bütçe kalemleri ilgililer tarafından 
Ġdarenin fiili sonuçlarına göre devamlı izlenebilmesine olanak sağlayacak Ģekilde 
yeniden düzenlenmelidir.  

BaĢkanlık Makamını‟nın 14.12.2015 tarih ve 5746 sayılı oluru ile YPK onayına 
sunulan 2016 yılı bütçesinde, 4,6 milyar TL‟si kuruluĢlar adına proje üretiminden 
tahsilat olmak üzere gelirlerin 11,6 milyar TL, 10,2 milyar TL‟si inĢaat üretim gideri 
olmak üzere giderlerin 12,2 milyar TL olarak gerçekleĢmesi öngörülmüĢtür.  

Ġdare‟nin 2016 yılı bütçe gerçekleĢmesinde, toplam gelirler 10,5 milyar TL, 
toplam giderler ise 9,7 milyar TL olarak gerçekleĢmiĢ ve dönem sonunda 2016 yılına 
895 milyon TL nakit devredilmiĢtir.  

Ġdare‟nin 2016 yılı bütçesi ve gerçekleĢmeleri önceki yıl verileriyle birlikte 
Tablo 6‟da gösterilmiĢtir. 
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 Tablo 6- Bütçeye ĠliĢkin BaĢlıca Bilgiler 

BÜTÇEYE ĠLĠġKĠN BAġLICA BĠLGĠLER 
2015 (Bin TL) 2016 (Bin TL) Bütçeye 

göre 
sapma % GerçekleĢen  Bütçe 

(Son) GerçekleĢen  

GELĠRLER TOPLAMI 9.489.367 11.586.599 10.459.799 (9,7) 
BÜTÇE ÖDENEKLERĠ VE HAZĠNE YARDIMLARI 561.792 358.700 558.584 55,7  
   Bütçe Ödenek Gelirleri  25.000 25.000 150.000 500,0  
   Kanun Gereği Gelir Transferleri  105.793 113.700 94.946 (16,5) 
   Yüklenilen KDV'den Ġade Geliri 430.999 220.000 313.638 42,6  
 SERMAYE GELĠRLERĠ 8.360.735 10.748.025 9.395.382 (12,6) 
   Arsa ve Arazi SatıĢı Gelirleri  393.851 1.761.717 1.306.123 (25,9) 
   Toplu Konut Projeleri SatıĢ Gelirleri  3.364.587 3.507.261 2.939.476 (16,2) 
   KuruluĢlar Adına Proje Üretiminden Tahsis ve SatıĢ Gelirleri  4.429.211 4.622.703 4.845.450 4,8  
   Arsa KarĢılığı Hasılat Payı Gelirleri  168.790 737.317 304.333 (58,7) 
   Mevzuatla Kaynak Tahsisli Görev Gelirleri  4.296 119.027  -  - 
   Diğer Yatırım Faaliyeti Gelirleri  -  -  -  - 
DĠĞER GELĠRLERĠ 553.051 431.854 467.291 8,2  
   Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 238 1.300 223 (82,8) 
   Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirak Gelirleri 211.243 350.000 226.611 (35,3) 
   Kira Gelirleri 25.002 554 26.106 4.612,3  
   Faiz Gelirleri 102.159 80.000 74.715 (6,6) 
   Diğer Gelirleri 214.409  - 139.636  - 
 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR  -  -  -  - 
 ALACAKLARDAN TAHSĠLATLAR 51.439 48.020 52.348 9,0  
   Konut Kredi Alacaklarından Tahsilat 6.760 8.000 5.548 (30,7) 
   ġehit Malül Ailelerine Verilen Kredi Alacaklarından Tahsilat 31.258 30.000 43.500 45,0  
   Belediye Altyapı ve Teknik Hizmet Kredi Alacaklarından Tahsilat 13.421 10.000 3.300 (67,0) 
   Alman Yapı Tasarruf  Sandığı Kredi Alacaklarından Tahsilat 0 20 0 (100,0) 
RED VE ĠADELER (-) 37.650  - 13.806  - 
   Yatırım Faaliyetleri Gelirlerinden ve SatıĢ Gelirlerinden Ġade (-) 37.650  - 13.806  - 
FĠNANSMAN   -  -  -  - 

GĠDERLER TOPLAMI 8.943.323 12.186.881 9.722.359 (20,2) 
 PERSONEL GĠDERLERĠ 51.924 60.803 58.511 (3,8) 
   Memurlar  1.527 1.631 1.419 (13,0) 
   SözleĢmeli Personel 50.397 59.172 57.092 (3,5) 
 SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRĠM GĠDERLERĠ 5.717 7.348 8.477 15,4  
   Memurlar 275 375 363 (3,2) 
   SözleĢmeli Personel  5.442 6.973 8.114 16,4  
CARĠ MAL VE HĠZMET ALIMI GĠDERLERĠ 59.157 37.706 25.353 (32,8) 
   Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 4.239 8.365 3.405 (59,3) 
   Yolluklar 2.159 - 2.304  - 
   Hizmet Alımları 17.339 25.973 16.331 (37,1) 
   Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 721 2.522 3.313 31,4  
   Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 382 846  - - 
   Diğer Cari Giderler 34.317  - -  - 
BORÇ ANAPARA ve  FAĠZ GĠDERLERĠ  -  -  -  - 
 SERMAYE GĠDERLERĠ 8.693.892 11.909.024 9.497.331 (20,3) 
   ĠnĢaat Üretim Giderleri  7.253.212 10.246.927 8.225.646 (19,7) 
   Arsa ve Arazi Alım ile Arsa Hazırlama Giderleri  648.843 1.582.875 1.234.940 (22,0) 
   Biten ĠnĢaat Giderleri  91.261 59.250 30.068 (49,3) 
   SatıĢ ve Tanıtım Giderleri 4.751 8.900 6.373 (28,4) 
   Mevzuatla Kaynak Tahsisli Görev Giderleri  - 8.435  -  - 
   Mamul Mal Alımları (DemirbaĢ) 2.555 2.637 304 (88,5) 
   Diğer Yatırım Giderleri 693.270  -  -  - 
BORÇ VERME 132.633 172.000 132.687 (22,9) 
   TaĢınmaz kültür varlıkları  15.099 17.000 7.387 (56,5) 
   ġehit ailelerine kredi 117.534 155.000 125.300 (19,2) 
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Dönem sonu itibariyla bütçe kalemleri bazında gerçekleĢmeler incelendiğinde; 
Ġdare‟nin toplam gelirinin önceki döneme göre %10,3 oranında arttığı, gelirler 

içinde en önemli gelir kalemlerinin; 4,9 milyar TL ile kurum ve kuruluĢlar adına proje 
üretiminden sağlanan tahsilatlar,  2,9 milyar TL ile konut projeleri satıĢları, 1,3 milyar 
TL ile arsa ve arazi satıĢları, 313 milyon TL ile de yüklenilen KDV‟den iade 
gelirlerinden oluĢtuğu görülmektedir.  

Ġdare‟nin gelir kaynaklarından yurtdıĢı çıkıĢ harçları, 23.03.2007 tarih ve 26471 
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5597 sayılı  Yurt DıĢına ÇıkıĢ Harcı Hakkında 
Kanun ile ÇeĢitli Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm istisnalar 
kaldırılmak suretiyle yurtdıĢına çıkıĢlardan kiĢi baĢı 15 TL olarak belirlenmiĢtir. 
Ġdarenin yurtdıĢı çıkıĢ harcı geliri 2015 yılında 105,8 milyon TL, 2016 yılında 94,9 
milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Dönem içerisinde idarenin toplam giderleri önceki döneme göre %8,7 oranında 
azalmıĢtır. Giderler içerisinde en büyük pay 8,2 milyar TL olarak gerçekleĢerek 
toplam giderlerin %84 oranına ulaĢan inĢaat üretim giderleridir. Ayrıca dönem 
içerisinde arsa alımı ve kamulaĢtırma çalıĢmaları kapsamında kullanılan kaynak tutarı 
1,2 milyar TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Ġdare tarafından yüklenilen KDV‟den iade kalemi olarak bütçede 220 milyon 
TL olarak öngörülen ve 314 milyon TL olarak gerçekleĢen tutar, Ġdarece üretilen ve 
dönem içerisinde konut alıcılarına teslim edilen projelerdeki konutların üretimi için 
müteahhit firmalara ödenen hakediĢ bedellerinden yüklenilen %18 oranındaki KDV 
tutarını, net alanı 150 m2 altındaki konut satıĢlarında uygulanan %1 oranındaki 
hesaplanan KDV nedeniyle idare üzerinde kalan ve baĢkaca indirim konusu 
yapılamayan tutarı göstermektedir. 

Ġdare harcamalarının finansman kaynakları arasında yer alan arsa ve arazi 
satıĢlarından sağlanan gelir 2012 yılında 1,5 milyar TL, 2013 yılında 1,3 milyar TL, 
2014 yılında 2,7 milyar TL, 2015 yılında 393,9 milyon TL, 2016 yılında 1,3 milyar TL 
gerçekleĢerek önemini korumaktadır. 2017 yılında arsa ve arazi satıĢlarının Ġdarenin 
toplam gelirleri içindeki önemini koruyacağı ve 3,8 milyar TL tutarında gelir elde 
edileceği tahmin edilmektedir.  

Hazineye ait arsa ve araziler Ġdarenin talebi üzerine bedelsiz olarak Ġdareye 
devredilmekte ve dolaylı olarak finansal destek sağlanmaktadır. 1164 sayılı Arsa 
Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun‟un Ek 4 üncü maddesinde 
“ 28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ile her hangi bir kamu 
hizmetine tahsis edilmiĢ arazi ve arsalar hariç olmak üzere Toplu Konut Ġdaresi 
BaĢkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve Ġskân Bakanlarının (Çevre ve ġehircilik 
Bakanı) müĢterek teklifi ve BaĢbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında 
bulunan Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin 
mülkiyeti TOKĠ BaĢkanlığına bedelsiz olarak devredilir” hükmü doğrultusunda önemli 
miktarda arazi ve arsa bedelsiz olarak devralınmıĢtır.  

2- Kaynaklar ve ödemeler 
Ġdare kurulduğu yıldan 2001 yılına kadar, esas itibariyla alt yapılı arsa üretimi 

ve toplu konut yapımcılarına kredi desteği sağlama konularına odaklanmıĢtır. 2003 
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Dönem sonu itibariyla bütçe kalemleri bazında gerçekleĢmeler incelendiğinde; 
Ġdare‟nin toplam gelirinin önceki döneme göre %10,3 oranında arttığı, gelirler 

içinde en önemli gelir kalemlerinin; 4,9 milyar TL ile kurum ve kuruluĢlar adına proje 
üretiminden sağlanan tahsilatlar,  2,9 milyar TL ile konut projeleri satıĢları, 1,3 milyar 
TL ile arsa ve arazi satıĢları, 313 milyon TL ile de yüklenilen KDV‟den iade 
gelirlerinden oluĢtuğu görülmektedir.  

Ġdare‟nin gelir kaynaklarından yurtdıĢı çıkıĢ harçları, 23.03.2007 tarih ve 26471 
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5597 sayılı  Yurt DıĢına ÇıkıĢ Harcı Hakkında 
Kanun ile ÇeĢitli Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm istisnalar 
kaldırılmak suretiyle yurtdıĢına çıkıĢlardan kiĢi baĢı 15 TL olarak belirlenmiĢtir. 
Ġdarenin yurtdıĢı çıkıĢ harcı geliri 2015 yılında 105,8 milyon TL, 2016 yılında 94,9 
milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Dönem içerisinde idarenin toplam giderleri önceki döneme göre %8,7 oranında 
azalmıĢtır. Giderler içerisinde en büyük pay 8,2 milyar TL olarak gerçekleĢerek 
toplam giderlerin %84 oranına ulaĢan inĢaat üretim giderleridir. Ayrıca dönem 
içerisinde arsa alımı ve kamulaĢtırma çalıĢmaları kapsamında kullanılan kaynak tutarı 
1,2 milyar TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Ġdare tarafından yüklenilen KDV‟den iade kalemi olarak bütçede 220 milyon 
TL olarak öngörülen ve 314 milyon TL olarak gerçekleĢen tutar, Ġdarece üretilen ve 
dönem içerisinde konut alıcılarına teslim edilen projelerdeki konutların üretimi için 
müteahhit firmalara ödenen hakediĢ bedellerinden yüklenilen %18 oranındaki KDV 
tutarını, net alanı 150 m2 altındaki konut satıĢlarında uygulanan %1 oranındaki 
hesaplanan KDV nedeniyle idare üzerinde kalan ve baĢkaca indirim konusu 
yapılamayan tutarı göstermektedir. 

Ġdare harcamalarının finansman kaynakları arasında yer alan arsa ve arazi 
satıĢlarından sağlanan gelir 2012 yılında 1,5 milyar TL, 2013 yılında 1,3 milyar TL, 
2014 yılında 2,7 milyar TL, 2015 yılında 393,9 milyon TL, 2016 yılında 1,3 milyar TL 
gerçekleĢerek önemini korumaktadır. 2017 yılında arsa ve arazi satıĢlarının Ġdarenin 
toplam gelirleri içindeki önemini koruyacağı ve 3,8 milyar TL tutarında gelir elde 
edileceği tahmin edilmektedir.  

Hazineye ait arsa ve araziler Ġdarenin talebi üzerine bedelsiz olarak Ġdareye 
devredilmekte ve dolaylı olarak finansal destek sağlanmaktadır. 1164 sayılı Arsa 
Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun‟un Ek 4 üncü maddesinde 
“ 28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ile her hangi bir kamu 
hizmetine tahsis edilmiĢ arazi ve arsalar hariç olmak üzere Toplu Konut Ġdaresi 
BaĢkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve Ġskân Bakanlarının (Çevre ve ġehircilik 
Bakanı) müĢterek teklifi ve BaĢbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında 
bulunan Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin 
mülkiyeti TOKĠ BaĢkanlığına bedelsiz olarak devredilir” hükmü doğrultusunda önemli 
miktarda arazi ve arsa bedelsiz olarak devralınmıĢtır.  

2- Kaynaklar ve ödemeler 
Ġdare kurulduğu yıldan 2001 yılına kadar, esas itibariyla alt yapılı arsa üretimi 

ve toplu konut yapımcılarına kredi desteği sağlama konularına odaklanmıĢtır. 2003 

 

 

yılından itibaren ağırlıklı olarak konut üretimine, 2008 yılından itibaren de kentsel 
dönüĢüm projeleri ve Kamu Kurum ve KuruluĢlarına hizmet binası, sağlık tesisi, okul 
vb. tesislerin yapımına yönelik uygulamalar ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır.  

Ġdarenin 2003 yılından itibaren konut yapımına hız vermesi ve 2008 yılından 
itibaren de kentsel dönüĢüm projeleri ve kamu kurum ve kuruluĢlarına hizmet binası, 
karakol, hastane, okul vb. yapıların inĢaası kapsamında üstlendiği ödeme 
yükümlülüklerinin kısa vadeli olması, buna karĢılık alacaklarının uzun vadeye 
yayılması ve kurumların ödemelerinin zamanıyla ilgili sıkıntılar nedeniyle Ġdare 2007-
2010 yılları arasında kısa vadeli banka kredisi kullanmıĢtır.  

2011-2016 yılları arasında özellikle Ġdare iĢtiraki Emlak Konut GYO Aġ‟ye 
yapılan arsa satıĢlarından sağlanan nakit giriĢi nedeniyle kaynak ihtiyacı karĢılanmıĢ 
ve finansman sıkıntısı yaĢanmamıĢtır.  

Kamu kurum ve kuruluĢlarına protokoller kapsamında yapımı sürdürülen 
projeler nedeniyle oluĢan hakediĢ alacaklarının tahsilinde yaĢanan sıkıntıların, kaynak 
sıkıntısının önemli nedenlerinden biri olduğu değerlendirilmektedir.  

2017 yılı Haziran ayı itibariyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü‟nden 1,7 
milyar TL, Kuzey Ankara Kent GiriĢi Projesinden 889 milyon TL, Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığından 586 milyon TL, Milli Eğitim Bakanlığından 210 milyon TL, Afet ve 
Acil Durum BaĢkanlığından 143 milyon TL alacak bakiyesi bulunmaktadır. 

Ġdarenin konut satıĢlarından elde ettiği gelirler aylık olarak tahsil edilmekte ve 
yılın tamamına yayılan bir görünüm arz etmekte iken, giderleri özellikle inĢaat 
faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde ödenen hakediĢler nedeniyle yaz aylarında 
yoğunlaĢmaktadır.  

Ġdarenin Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı‟ndan alınan 2016 yılı 
gerçekleĢen giderler ile 2017 yılının ilk 5 ayına ait gerçekleĢen giderlere iliĢkin veriler 
değerlendirildiğinde; 

2016 yılı toplamında aylık ortalama gider yaklaĢık 895 milyon TL iken, inĢaat 
faaliyetlerinin ve dolayısıyla hakediĢ ödemelerinin daha az olduğu 2016 yılının ilk 5 
aylık ortalama giderinin 685 milyon TL olarak gerçekleĢtiği, 

2017 yılında ise inĢaat faaliyetlerinin yavaĢ olduğu ilk 5 aylık gider 
ortalamasının yaklaĢık 1 milyar TL olduğu, özellikle inĢaat faaliyetlerinin yoğunlaĢtığı 
yaz aylarında gider toplamının daha da yükseleceği, 

Değerlendirilmektedir. 
Ġdarenin 2016 yılı baĢında nakit mevcudu 1,2 milyar TL, 2016 yılından 2017 

yılına devreden nakit mevcudu 895 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢ iken, 2017 yılı 
Mayıs ayı baĢında nakit mevcudu 61,7 milyon TL, Haziran 2017 baĢında 275,1 milyon 
TL, Temmuz 2017 baĢında da 208,5 milyon TL gerçekleĢmiĢtir. 

2017 yılında yapımı devam eden projeler nedeniyle Ġdare giderlerindeki 
istikrarlı seyrin devam etmesi beklenmekte olup, kamu kurum ve kuruluĢlarından 
alacaklarda herhangi bir tahsilat yapılamaması ve ilave bir gelir elde edilememesi 
durumunda kaynak sıkıntısıyla karĢılaĢılması muhtemel olacaktır. 
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YurtdıĢı çıkıĢ harçları ve Ģehit aileleri, malul, dul ve yetimlerine verilen krediler 
haricinde bütçeden herhangi bir kaynak aktarılmayan Ġdarenin, projelerin 
finansmanında herhangi bir sıkıntıyla karĢılaĢmaması ve banka kredisi kullanımının 
önüne geçmek bakımından, kurum ve kuruluĢlardan alacakların tahsiline öncelik 
verilmesi ve yeni projeler için öngörülen yapım süreleri göz önüne alınarak hakediĢ 
alacakları bu doğrultuda planlanmalıdır.  

Ġdare‟nin 2016 yılı sonuçlarını gösteren mali tablolarında, dönen varlıklar 
toplamı önceki döneme göre %19,4 oranında artarak 40 milyar TL‟ye yükselmiĢtir. 
Dönen varlıkların dağılımında 12,8 milyar TL kısa vadeli alacaklar, 12,7 milyar TL 
inĢaat yatırım maliyetleri, 10,4 milyar TL büyük kısmı arsa ve arazilerden oluĢan 
stoklar önemli kalemleri oluĢturmaktadır.  

2016 yılı sonunda 18,5 milyar TL olarak gerçekleĢen duran varlıkların yaklaĢık 
%88‟lik kısmı konut ve iĢyeri satıĢlarıyla, kredi kullanıcılarından olan bir yıldan uzun 
vadeli alacaklar oluĢturmaktadır.  

2016 yılında kaynaklar içerisinde özkaynakların payı %58 oranında 33,8 milyar 
TL, kısa vadeli yabancı kaynakların payı %26 oranında 15,2 milyar TL, uzun vadeli 
yabancı kaynakların payı da %16 oranında 9,5 milyar TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Ġdarenin yabancı kaynaklarının büyük kısmını, yapımı devam etmekte iken 
satılan konut, iĢyeri, arsa ve araziler için alınan bedeller ile kamu kurum ve kuruluĢları 
adına yapılan hizmet binaları için alınan avanslar oluĢturmaktadır. 

Diğer taraftan son yıllarda idarenin en önemli gelir kaynaklarından olan ve 
büyük kısmı Ġdare iĢtiraki Emlak Konut GYO Aġ‟ye satıĢ yapılmak suretiyle 
değerlendirilen arsa ve arazi satıĢlarından elde edilen gelirler önemini korumaktadır.  

Uzun vadeli mali borçlar içerisinde yer alan 1,3 milyar TL, Ġdare‟nin T.H. 
Emlak Bankasından devralmıĢ olduğu varlıklar karĢılığı 2001/2202 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı çerçevesinde TOKĠ BaĢkanlığınca düzenlenerek Tasfiye Halinde 
T.Emlak Bankası‟na verilen borçlanma senedi olup, Ağustos 2018 tarihinde ilk taksit 
ödemesi gerçekleĢtirilecek iken,  

27.1.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 
6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‟un 25 inci 
maddesiyle Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun‟a 
eklenen geçici 28 inci maddesiyle, Ġdarenin T.H.Emlak Bankasına olan borçları 
Hazine MüsteĢarlığına nakledildiğinden, söz konusu tahvile dair borçlanma tutarı 
7.01.2017 tarihi itibariyle Hazine MüsteĢarlığı‟na borçlar olarak kaydedilmiĢtir. 

Ġdare‟nin satıĢını yaptığı ve geri ödemeleri devam eden bağımsız ünite, arsalar 
ve kredilerin toplam alacak bakiyesi 17,2 milyar TL olarak gerçekleĢmiĢ ve Mayıs  
2017 itibariyla icmali Tablo 7‟de özetlenmiĢtir. 
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YurtdıĢı çıkıĢ harçları ve Ģehit aileleri, malul, dul ve yetimlerine verilen krediler 
haricinde bütçeden herhangi bir kaynak aktarılmayan Ġdarenin, projelerin 
finansmanında herhangi bir sıkıntıyla karĢılaĢmaması ve banka kredisi kullanımının 
önüne geçmek bakımından, kurum ve kuruluĢlardan alacakların tahsiline öncelik 
verilmesi ve yeni projeler için öngörülen yapım süreleri göz önüne alınarak hakediĢ 
alacakları bu doğrultuda planlanmalıdır.  

Ġdare‟nin 2016 yılı sonuçlarını gösteren mali tablolarında, dönen varlıklar 
toplamı önceki döneme göre %19,4 oranında artarak 40 milyar TL‟ye yükselmiĢtir. 
Dönen varlıkların dağılımında 12,8 milyar TL kısa vadeli alacaklar, 12,7 milyar TL 
inĢaat yatırım maliyetleri, 10,4 milyar TL büyük kısmı arsa ve arazilerden oluĢan 
stoklar önemli kalemleri oluĢturmaktadır.  

2016 yılı sonunda 18,5 milyar TL olarak gerçekleĢen duran varlıkların yaklaĢık 
%88‟lik kısmı konut ve iĢyeri satıĢlarıyla, kredi kullanıcılarından olan bir yıldan uzun 
vadeli alacaklar oluĢturmaktadır.  

2016 yılında kaynaklar içerisinde özkaynakların payı %58 oranında 33,8 milyar 
TL, kısa vadeli yabancı kaynakların payı %26 oranında 15,2 milyar TL, uzun vadeli 
yabancı kaynakların payı da %16 oranında 9,5 milyar TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Ġdarenin yabancı kaynaklarının büyük kısmını, yapımı devam etmekte iken 
satılan konut, iĢyeri, arsa ve araziler için alınan bedeller ile kamu kurum ve kuruluĢları 
adına yapılan hizmet binaları için alınan avanslar oluĢturmaktadır. 

Diğer taraftan son yıllarda idarenin en önemli gelir kaynaklarından olan ve 
büyük kısmı Ġdare iĢtiraki Emlak Konut GYO Aġ‟ye satıĢ yapılmak suretiyle 
değerlendirilen arsa ve arazi satıĢlarından elde edilen gelirler önemini korumaktadır.  

Uzun vadeli mali borçlar içerisinde yer alan 1,3 milyar TL, Ġdare‟nin T.H. 
Emlak Bankasından devralmıĢ olduğu varlıklar karĢılığı 2001/2202 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı çerçevesinde TOKĠ BaĢkanlığınca düzenlenerek Tasfiye Halinde 
T.Emlak Bankası‟na verilen borçlanma senedi olup, Ağustos 2018 tarihinde ilk taksit 
ödemesi gerçekleĢtirilecek iken,  

27.1.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 
6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‟un 25 inci 
maddesiyle Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun‟a 
eklenen geçici 28 inci maddesiyle, Ġdarenin T.H.Emlak Bankasına olan borçları 
Hazine MüsteĢarlığına nakledildiğinden, söz konusu tahvile dair borçlanma tutarı 
7.01.2017 tarihi itibariyle Hazine MüsteĢarlığı‟na borçlar olarak kaydedilmiĢtir. 

Ġdare‟nin satıĢını yaptığı ve geri ödemeleri devam eden bağımsız ünite, arsalar 
ve kredilerin toplam alacak bakiyesi 17,2 milyar TL olarak gerçekleĢmiĢ ve Mayıs  
2017 itibariyla icmali Tablo 7‟de özetlenmiĢtir. 

 
 
 
 

 

 

Tablo 7- Borcu Devam Eden Projelerin Borç Bakiyesi 
KONUT-ĠġYERĠ GERĠ ÖDEMELERĠ Halkbank Ziraat Bankası Kurumsal Toplam 

Borcu devam eden konut sayısı 92.200 130.316 3.241 225.757 
Geri ödemesi baĢlamayan 10.414 6.766   17.180 
Toplam konut-ĠĢyeri sayısı 102.614 137.082 3.241 242.937 
Aylık beklenen taksit 63.739.549 81.692.633 1.007.569 146.439.751 

Toplam alacak bakiyesi (TL) 7.190.704.064 9.219.359.822 115.254.008 16.525.317.895 

     ARSA GERĠ ÖDEMELER Vakıf Bank Ziraat Bank Toplam   
Taksiti devam eden arsa sayısı 239 26 265   
Vadesi süren takip edilen kiĢi sayısı 435 26 461   
Aylık beklenen taksit (TL) 2.439.634 2.478.060 4.917.694   

Toplam alacak bakiyesi (TL) 161.910.584 70.788.292 232.698.876   

     FAĠZSĠZ KONUT KREDĠSĠ         
Kullandırılan kredi toplamı (TL) 698.024.818 

  
  

Toplam alacak bakiyesi (TL) 450.719.167 
  

  
2017 kiĢi baĢı kullandırılan kredi (TL)  102.000 

  
  

2017 yılı geri dönüĢ tutarı (TL) 23.529.400 
  

  
2017 yılı kullandırma tutarı (TL) 84.313.281 

  
  

2017 yılı kullandırma adedi 843 
  

  
Borcu devam eden kiĢi sayısı 7974 

  
  

Toplam kredi kullanan kiĢi sayısı 20.199       

     RESTORASYON KREDĠSĠ         
Kredi kullandırılan proje adedi 726 

  
  

Borcu devam eden proje sayısı 523 
  

  
2017 proje baĢı kredi tutarı (TL) 160.000 

  
  

Aylık geri dönüĢ tutarı (TL) 407.467 
  

  
Toplam alacak bakiyesi (TL) 29.212.775       

     KOOPERATĠF KREDĠLERĠ         
Borcu devam eden kooperatif adedi 43 

  
  

Borcu devam eden kooperatif üye adedi 1435 
  

  
Toplam alacak bakiyesi (TL) 10.125.246       

     BELEDĠYE KREDĠLERĠ         
Borcu devam eden Belediye adedi 4 

  
  

Borcu devam eden Belediye üye adedi 245 
  

  
Toplam alacak bakiyesi (TL) 1.395.525       

 

Ġdare‟nin satıĢını gerçekleĢtirdiği konut ve ticari ünitelerden borcu devam 
edenlerin sayısı Mayıs 2017 tarihi itibariyla 242.937 adede, alacak toplamı da 16,5 
milyar TL‟ye yükselmiĢtir. Aylık tahsilat durumu dikkate alındığında 2016 yılında 105 
ay olan geri ödemesi baĢlayan alacakların ortalama tahsilat süresinin 2017 yılında 112 
aya yükseldiği görülmektedir. Arsa ve arazi satıĢlarında ise ortalama tahsilat süresi 
yaklaĢık 47 aya tekabül etmektedir. 
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B- Tedarik iĢleri 
Ġdare‟nin mal ve hizmet alımları ile yapım iĢleri 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhaleleri SözleĢmeleri Kanunu kapsamındadır. Ġdare 
kurumsal ihtiyaçlarını karĢılamak için; temizlik, güvenlik, personel taĢıma, araç 
kiralama, yemek, enerji, ısınma, su, kırtasiye, bilgi iĢlem gibi mal ve hizmet alımları 
ile görev tanımında yer alan faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyacı olan   proje, zemin 
etüd, ekspertiz, halkla iliĢkiler, inĢaat müĢavirlik ve hizmetlerini dıĢarıdan hizmet satın 
alma yöntemiyle yerine getirmektedir.  

a) Mal Alımları 
2016 yılı içerisinde Ġdarenin kurumsal ihtiyaçları kapsamında enerji, su, ısınma, 

kırtasiye, bilgi iĢlem malzemeleri ve diğer malzemeler için 4,4 milyon TL tutarında 
alım yapılmıĢ olup önceki dönem ile karĢılaĢtırılması Tablo 8‟de gösterilmiĢtir.  
Tablo 8- Alımlar 

Alımlar 

2015 2016 
  Program ödeneği 

GerçekleĢen 
Bin TL 

Ġlk duruma 
göre sapma 

% 
GerçekleĢen 

Bin TL 
Ġlk durum    

Bin TL 
Son durum 

Bin TL 
  1- ÇeĢitli malzemeler           
     - Ġç 4.239 11.002 11.002 4.424       (59,79) 
         Toplam  4.239 11.002 11.002 4.424      (59,79) 

Ġdare‟nin enerji, ısınma, su, kırtasiye ve bilgi iĢlem malzemeleri alımlarının 
büyük kısmı doğrudan temin yöntemiyle yerine getirilmiĢtir (4734/22).  

b) Hizmet Alımları 
Ġdare tarafından 2016 yılı içerisinde gerçekleĢtirilen hizmet alımlarının ayrıntısı, 

önceki yılla karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 9‟da gösterilmiĢtir.  
Tablo 9- Hizmet Alımları  

Alımlar 

2015 2016 
GerçekleĢen 

tutar           
Bin TL 

Program 
ödeneği      
Bin TL 

GerçekleĢen 
tutar         

Bin TL 

Ödeneğe 
göre sapma 

% 
1-Temizlik 2.874 5.339 4.001          25,1) 
2-TaĢıma 2.287 2.400 2.400               -    
3-Yemek 580 1.601 956        (40,3) 
4-Koruma ve güvenlik 3.684 3.804 5.724           50,5  
5-Halkla iliĢkiler  909 1.002 1.454           45,1  
6-Reklam, tanıtım, organizasyon ve ilan hiz. 2.211 8.000 3.255        (59,3) 
7-Mimari proje, imar uygulama, harita, 

17.274 34.200 18.634        (45,5) 
    ekspertiz ve zemin etüdü  
8-HaberleĢme, iletiĢim ve bilgisayar hizmeti 1.524 4.360 2.629        (39,7) 
9-Sekreterya, büro, arĢiv ve dökümantasyon hiz. 3.117 7.846 4.260        (45,7) 
10-Hizmet binası periyodik bakım hizmeti 153 686 802           16,9  
11-ĠnĢaat müĢavirlik hizmeti  101.816 102.518 118.382           15,5  

Toplam 136.429 171.756 162.497          (5,4) 
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2016 yılı hizmet alımları tutarı önceki yıla göre %19,5 oranında artarak 162.497 
milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Hizmet alımlarının büyük bölümünü oluĢturan müĢavirlik hizmetleri, Ġdarenin 
yapım iĢlerinde inĢaat kontrollüğü, iĢletmeye alma ve proje yönetimi hizmetlerini 
yerine getirmek üzere 4734 sayılı Kanun‟un 20 nci maddesine göre belli istekliler 
arasında ihale yöntemine göre ihalesini gerçekleĢtirdiği danıĢmanlık/müĢavirlik iĢlerini 
kapsamaktadır. 

Ġdare 2015 yılında toplam 136.429 milyon TL‟lik ve 2016 yılında ise 162.497 
milyon TL‟lik hizmet alımı gerçekleĢtirmiĢtir. Bu tutarların büyük bir bölümü 4734 
sayılı Kanun‟un 20 nci maddesi kapsamında gerçekleĢtirilen müĢavirlik ihaleleri 
hizmeti alımlarıdır. Ġdare, ihale ettiği yapım iĢlerinin kontrolü, denetimi ve o yapım iĢi 
ile ilgili gerekli danıĢmanlık hizmetleri için müĢavirlik ihaleleri düzenlemektedir. Bu 
kapsamda düzenlenen müĢavirlik ihaleleri idare bütçesinde “cari mal ve hizmet alımı 
giderleri”  bütçe kaleminden farklı olarak “ inĢaat üretim giderleri” kaleminde 
bütçelenmektedir. Yani idare, doğru olarak müĢavirlik (danıĢmanlık) hizmetlerini, 
inĢaat yapım giderlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmekte ve inĢaat yapımı 
giderleri ile birlikte bütçelemektedir. 

Ġdare‟nin proje gerçekleĢtireceği arsa ve arazilerin ekspertiz değerlemesi, zemin 
etüdü, harita hizmeti, mimari plan ve proje yaptırılması iĢleri ilgili daire baĢkanlıkları 
tarafından 4734 sayılı Kanun‟un 22-d maddesi kapsamında doğrudan temin 
yöntemiyle yerine getirilmektedir.  

c) Yapım Ġhaleleri 
Ġdarenin görev tanımında yer alan gider niteliğindeki; konut, iĢ yeri, kamu 

kurumlarına bina, hastane, okul gibi yapım iĢlerini, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟na 
ve 4735 sayılı Kamu Ġhaleleri SözleĢmeleri Kanunu‟na göre özel firmalara 
yaptırmaktadır. 

Ġdare tarafından 2016 yılı içerisinde gerçekleĢtirilen yapım ihalelerinin ayrıntısı 
önceki yılla karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 10‟da gösterilmiĢtir.  
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Tablo 10-Yapım ihaleleri 
2015 - 2016 Yıllarına Ait Yapım Ġhaleleri Bilgileri 

    

    
2015 yılında  GerçekleĢtirilen Yapım Ġhale Sayısı (Adet) 171   
2015 yılında  GerçekleĢtirilen Yapım Ġhale Bedeli (TL) 7.212.088.380    

    

  Sayı  Yüzde 
Açık Ġhale Usulü Ġle (4734/19) 159 92,98% 
Belli Ġstekliler Arasında (4734/20) 4 2,34% 
Pazarlık Usulü Ġle (4734/21) 6 3,51% 
Ġstisna Kapsamında (4734/3) 2 1,17% 

     
Protokol kapsamındaki ihaleler 85 49,71% 
Toplu konut kapsamında yapılan ihaleler 86 50,29% 

    

    
2016 Yılında  GerçekleĢtirilen Yapım Ġhale Sayısı (Adet) 248   
2016 Yılında  GerçekleĢtirilen Yapım Ġhale Bedeli (TL) 13.970.807.610    

    

  Sayı  Yüzde 
Açık Ġhale Usulü Ġle (4734/19) 194 78,23% 
Belli Ġstekliler Arasında (4734/20) 2 0,81% 
Pazarlık Usulü Ġle (4734/21) 31 12,50% 
(AFAD Geçici Barınma Merkezi & MSB Sınır Protokolü Ġhaleleri)     
Ġstisna Kapsamında (4734/3) 21 8,47% 
(Emniyet Genel Müdürlüğü Karakol Ġhaleleri)     

     
Protokol kapsamındaki ihaleler 100 40,32% 
Toplu konut kapsamında yapılan ihaleler 148 59,68% 

 
Ġdare tarafından 2015 yılında 171 adet, 2016 yılında ise 248 adet yapım ihalesi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Tabloda da görüldüğü gibi 2015 yılında yapılan ihalelerin % 92,98‟i açık ihale  

usulü ile yapılırken, 2016 yılında bu oran  %78,23 olarak gerçekleĢmiĢtir. 
2016 yılında pazarlık usulü ve istisna kapsamında yapılan ihalelerin sayısının 

artmasının nedeni, AFAD geçici barınma merkezleri, MSB sınır protokolleri ihaleleri 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü karakol ihalelerindeki artıĢlardır.  

C- Toplu Konut Ġdaresi kredileri  
 1- Mevzuat 
Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının görevleri arasında ferdi veya toplu konut 

kredisi vermek, köy mimarisinin geliĢtirilmesine, gecekondu alanlarının dönüĢümüne, 
tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik uygulamalar yapmak 
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ve bu konulardaki projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz 
sübvansiyonu yapmak hususlarının yanı sıra, Ģehit dul eĢini veya yakınlarını konut 
sahibi yapmak amacıyla faizsiz olarak kredi verme görevleri bulunmaktadır. 

Ġdare tarafından kullandırılan kredilerle ilgili iĢlemler, 2985 sayılı Kanun ve bu 
Kanuna iliĢkin Tüzük çerçevesinde; 

Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği,  
Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretim ve 

Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik,  
Toplu Konut Fonu‟ndan ġehit Ailelerine, Malul, Dul ve Yetimlerine Açılacak 

Faizsiz Konut Kredi Yönetmeliği ile bu yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak 
üzere Ġdare tarafından çıkarılan tebliğler, 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 12 nci maddesi 
uyarınca Toplu Konut Ġdaresi‟nce taĢınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve 
restorasyonu için kullandırılacak kredilerin tahsis, kullanım ve geri ödemelerine dair 
usul ve esaslara, göre yürütülmektedir. 

2- Kredi uygulamaları 
Toplu Konut Fonunun kurulduğu 1984 yılından beri finansman sağlanan 

konutlar ile Ġdarenin inĢa ettiği konutların toplam sayıları, kredilendirme yöntemine 
göre 2016 yılı sonu itibariyla Tablo 11‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 11- Kredilendirme Yöntemine Göre Finansman Sağlanan Konut Sayısı 

Kredilendirme dönemi (1984-2016)    Konut sayısı (adet) 

Kredilendirme modeli Bitirilen ĠnĢa 
halinde Toplam % 

a-Toplu Konut Kredileri Uygulama 
Yönetmeliğine göre kredi verilen konutlar 1.037.657 

  
1.037.657 56,6 

b-Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut 
ve Kentsel Çevre Kredileri Yönetmeliğine 
göre kredi verilen konutlar 

20.218 
  

20.218 1,1 

c-ġehit Aileleri, Dul ve Yetimlerine Faizsiz 
Konut Kredisi Yönetmeliğine göre kredi 
verilen konutlar 

19.356 
  

19.356 1 

d-TaĢınmaz kültür varlıkları kredileri 519 207 726 0 
Toplam (a+b+c+d) 1.077.750 207 1.077.957 59 

  
   

  
e-Ġdare tarafından inĢa edilen konutlar     595.449 158.497 753.946 41 

Genel Toplam (a+ b+c+d+e) 1.673.199 158.704 1.831.903 100 

Ġdare‟nin sağladığı kredilerle yapılan konutlar ile Ģehit aileleri, malullere verilen 
krediler ve taĢınmaz kültür varlıklarının restorasyonu için verilen kredilerle edinilen 
konut sayıları 2016 yılı sonu itibariyla 1.077.957 adettir. Bu konutlara, Ġdarenin kendi 
arsaları üzerinde ürettiği sosyal konutlar ile hasılat paylaĢım usulüyle üretilen konutlar 
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eklendiğinde toplam konut sayısı 1.831.903 adede ulaĢmaktadır. Bu konutların 
1.673.199 adedi bitirilmiĢ, 158.704 adedi de inĢa aĢamasındadır.  

Ġdare‟nin 2003 yılından itibaren baĢlatmıĢ olduğu konut üretimi hamlesi ve 
buna bağlı olarak satıĢlarda uygun ödeme koĢulları ve uzun vadeler getirmiĢ olması, 
diğer taraftan konut yapı kooperatiflerinin beklentileri karĢılayamaması, konut 
kredilerinde önemli bir azalmayı beraberinde getirmiĢtir. Bu kapsamda son beĢ yıllık 
dönemde Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliğine göre verilen krediler ile 
Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Kredileri Yönetmeliğine 
göre verilen kredilerden yeni kredi kullanımı gerçekleĢmemiĢtir.  

a- Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliğine göre kredi iĢlemleri 
14.06.1997 tarihinde yürürlüğe konulan Toplu Konut Kredileri Uygulama 

Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde toplu konut yapımcısı olarak tanımlanan; 
kooperatifler, kooperatif birlikleri, sosyal yardımlaĢma kuruluĢları, yapımcılara satmak 
üzere konut üreten gerçek ve tüzel kiĢiler ve belediyelere konut ve alt yapı inĢaatları 
için kredi desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamda açılan kredilerin, borç bakiyesi 
toplamı 10,2 milyon TL‟dir. 2007 yılından itibaren söz konusu yönetmelik kapsamında 
yeni kredi kullandırılmamakta, önceki dönemlerde kullandırılan kredilerin takibi 
yapılmaktadır. 

ĠnĢaatı tamamlanarak geri ödemesi baĢlayan kooperatiflerin 2016 yılında 
toplam kredi geri ödeme tutarı 927 Bin TL olarak gerçekleĢmiĢtir.  

b- Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut, Kentsel Çevre Üretimi ve 
Kredilendirilmesine Dair Yönetmeliğe göre kredi iĢlemleri 

Hâlihazırda belediyelerden yeni projeler kabul edilmemekte olup, mevcut 
projelerin kredilendirilerek tamamlanması çalıĢmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 
açılan kredilerin borç bakiyesi toplamı 1,9 milyon TL‟dir. 2016 yılında geri ödemesi 
baĢlayan belediye kredilerinin toplam geri ödeme tutarı 3,3 milyon TL olarak 
gerçekleĢmiĢtir. 

c- Toplu Konut Fonu’ndan ġehit Ailelerine, Malul, Dul ve Yetimlerine 
Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliğine göre kredi iĢlemleri 

TC. Emekli Sandığı tarafından maaĢa bağlanan Ģehit ailelerine, terör malulleri 
ile dul ve yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanunu‟na bir madde eklenerek, 01.01.1971 yılından itibaren 
Ģehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonundan faizsiz kredi verilmek suretiyle 
baĢlatılmıĢtır. 21.09.1991 tarihinde yürürlüğe giren Toplu Konut Fonu‟ndan ġehit 
Ailelerine, Malul, Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliğine 
göre uygulama alanı yeniden düzenlenmiĢtir.  

Söz konusu yönetmelik 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazete`de 
yayımlanan aynı isimli yeni yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıĢtır. Eski 
yönetmeliğe göre kredi kullananlar için eski yönetmelik hükümleri uygulanmaya 
devam edecektir. Yeni yönetmelik ile faizsiz konut kredisi kullanacak hak sahipliği 
kapsamı geniĢletilmiĢ, hak sahiplerinden alınan masraf karĢılığı azaltılmıĢtır. 
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Uygulamanın baĢladığı 1985 yılından 2014 yılına kadar (Yıllık ortalama 510 
kiĢi) toplam 14.789 kiĢiye kredi imkanı sağlanmıĢ iken, 2014 yılında hak sahipliğinin 
kapsamının geniĢletilerek yeniden düzenlenmesi neticesinde 2014 yılında 1.714 kiĢi, 
2015 yılında 1.347 kiĢi, 2016 yılında 1.317 kiĢi olmak üzere toplam 19.356 kiĢi 
yararlanmıĢtır. 2016 yılında kiĢi baĢı 94.000 TL olarak verilen krediler için toplam 
118,5 milyon TL tutarında kredi ödemesi yapılmıĢtır.  

Geri ödemesi baĢlayan kredilerin 2016 yılında toplam geri ödeme tutarı 43,5 
milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Ġdarenin söz konusu uygulama kapsamında verdiği 
kredilerden toplam alacak bakiyesi 386 milyon TL‟dir. 

TKF‟nin tasfiye edilmesi nedeniyle, bu yönetmelik kapsamında verilen krediler 
TOKĠ kaynaklarından karĢılanmakta olup, dönem içerisinde bütçe ödeneği olarak bu 
kapsamda Ġdare hesaplarına 150 milyon TL aktarılmıĢtır.  

d- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12 nci 
maddesi uyarınca Toplu Konut Ġdaresi’nce taĢınmaz kültür varlıklarının bakımı, 
onarımı ve restorasyonu için kredi iĢlemleri 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 12 nci 
maddesine, 5226 sayılı Kanunla eklenen “2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca 
verilecek kredilerin en az %10‟u tescilli taĢınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı 
ve restorasyonu iĢlemlerine iliĢkin baĢvurularda kullandırılır. Bu kapsamdaki öncelikli 
projeler Bakanlık ile TOKĠ BaĢkanlığı‟nca müĢtereken belirlenir” hükmü gereğince 
özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kiĢilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli 
tescilli taĢınmaz kültür varlıklarının, bakımı, onarımı ve restorasyonu için Ġdare 
tarafından kredi verilmektedir. 

Tescilli taĢınmaz kültür varlıklarına kredi verilmesi iĢlemleriyle ilgili olarak 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TOKĠ BaĢkanlığı arasında “Toplu Konut Ġdaresince 
Kullandırılacak Kredilerin Tahsis, Kullanım ve Geri Ödemelerine Dair Usul ve 
Esaslar” belirlenmek suretiyle, kredi verme esas ve usulleri düzenlenmiĢtir.  

Ġdare tarafından kullandırılacak kredinin miktarı, projenin keĢif bedelinin en 
fazla %70‟i oranında olup, 2015 yılı için en fazla 140.000, 2016 yılı için 150.000 TL 
olarak tespit edilmiĢtir. Verilecek kredi miktarının %15‟i banka tarafından gerekli 
teminatlar alındıktan sonra avans olarak ödenmektedir. TOKĠ bütçesinde bu amaçla 
kullanılacak kaynak bulunmadığı takdirde kredi talepleri incelemeye alınmamaktadır. 

Kullandırılan kredinin faizi yıllık %4, vadesi 10 yıl olup geri ödemeler aylık 
sabit taksitler halinde tahsil edilmektedir.  

2016 yılı içerisinde 79 projeye toplam 11,1 milyon TL tutarında kredi tahsisi 
yapılmıĢ olup, 2005 yılından itibaren baĢlatılan kredi uygulamasında, 2016 yılı sonu 
itibariyle gerçekleĢmeler Tablo 12‟de gösterilmiĢtir. 
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   Tablo 12-  2863 sayılı Kanun Çerçevesinde Kullandırılan Krediler 

Dönem Kredi açılan proje 
sayısı 

Biten proje 
sayısı 

Tahsis edilen kredi 
tutarı                   

(milyon TL) 

Ödenen kredi tutarı     
(milyon TL) 

2005 16 16 1,2 1,2 
2006 50 50 3,5 3,5 
2007 34 34 2,7 2,6 
2008 54 54 4,0 4,0 
2009 80 79 5,9 5,5 
2010 38 36 3,0 2,7 
2011 70 65 6,1 5,6 
2012 94 67 9,4 7,3 
2013 69 51 7,5 6,2 
2014 66 34 7,8 5,3 
2015 76 33  10,2 6,5 
2016 79 - 11,1 2,6 

Toplam 726 519 72,3 53,0 

 2016 yılsonu itibariyla kredi açılan 726 projeden 519 adedi tamamlanmıĢtır. 
2016 yılında, kullandırılan kredilerden geri ödeme tutarı 4,6 milyon TL olarak 
gerçekleĢmiĢtir. 

D- Toplu konut ve proje uygulamaları 
1- Etüd proje iĢleri 
a) ÇED raporu, kentsel dönüĢüm projeleri, halihazır harita alımı, proje ve 

imar uygulamaları 
- ÇED raporu  
Söz konusu iĢler Kamu Ġhale Kanunu‟nun 22 nci maddesi (d) bendi 

çerçevesinde doğrudan temin yöntemiyle yerine getirilmekte olup, 2016 yılında ihale 
edilen toplam 164.550 TL ihale bedelli 2 adet ÇED raporu iĢi tamamlanarak ödemesi 
yapılmıĢtır. 

- Kentsel dönüĢüm projeleri  
Söz konusu iĢler Kamu Ġhale Kanunu‟nun 22 nci maddesi (d) bendi 

çerçevesinde doğrudan temin yöntemi ile yerine getirilmektedir. 
2016 yılında ihale edilen toplam 190.100 TL ihale bedelli 7 adet kentsel 

dönüĢüm projelerinde araĢtırma, ön fizibilite, mevcut yapılarda risk durum tespiti ve 
yıkımı, teknik Ģartnameler, mahal listeleri ve projelerin hazırlanması, hak sahipliği 
uzlaĢma süreci ve teknik danıĢmanlık, iĢlerinin 6 adedinin 138.200 TL ödenmesi 2016 
yılında, 1 adedinin 51.900 TL ödemesi de 2017 yılında tamamlanmıĢtır. 

- Halihazır harita alımı ve imar uygulamaları  
Söz konusu iĢler Kamu Ġhale Kanunu‟nun 22 nci maddesi (d) bendi 

çerçevesinde yerine getirilmekte olup, 2015 yılında doğrudan temin yöntemi yapılan 3 
adet 135.000 TL ihale bedelli harita alımı, ifraz, imar uygulamaları yapılmıĢtır. 
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- Mimari avan proje, uygulama projesi, kesin proje, detay çizimi, yol, 
altyapı avan proje, keĢif ve metrajlarının hazırlanması  

2016 yılında 4734 sayılı Kanun‟un 21.f maddesine göre 5 adet iĢte 792 Bin TL, 
belli istekliler arasında ihale usulüne göre 4 adet iĢte 17.734 Bin TL, doğrudan temin 
usulüne göre 7 adet iĢte 8.605 Bin TL, olmak üzere toplam 16 adet mimari hizmet 
alımı iĢi ile ilgili olarak 27.131 Bin TL tutarında ihale yapılmıĢtır. 

b) Zemin etüdü iĢleri 
Toplu konut uygulamaları kapsamında yapım iĢlerinin ihalesinden önce, 

arazinin yapılaĢmaya elveriĢli olup olmadığının tespiti amacıyla; jeolojik, jeofizik 
zemin etüdlerinin yapılıp jeoteknik raporları hazırlanmaktadır. 

 4734 sayılı Kanun‟un 22 nci maddesi (d) bendi çerçevesinde doğrudan temin 
yöntemiyle alınan 80 adet zemin etüdü iĢinde 2016 yılında 1.298.750 TL ödeme 
yapılmıĢtır. 

4734 sayılı Kanun‟un 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilen 8 
adet zemin etüdü iĢinde 2016 yılında 2.319.384 TL ödeme yapılmıĢtır. 

-28.11.2013 tarihinde 16.000.000 TL bedel üzerinden avan proje ile ihale edilen 
Bolu Merkez Kürkçüler 70 adet konut inĢaatı iĢinde, ihaleden önce arazide çalıĢma 
yapılmadığı, ihale eki gözlemsel değerlendirme formunda belirtilen bilgilerde, arazi 
üzerinde dere yatağı, yeraltı suyu, heyelan riski ve alanda dolgu malzemesi olmadığı, 
eğimin %0-40 arasında yumuĢak toprak, sert küskü ve az miktarda yumuĢak kireç taĢlı 
bir yapıda olduğu ve bu bilgilere göre arazide 2 kademeli yüksekliği 5-7 metre 
arasında değiĢen istinat duvarları yapılacak Ģekilde iĢin vaziyet planı hazırlanmıĢtır.  

Ancak iĢe baĢladıktan sonra yüklenici firma tarafından hazırlatılan zemin etüd 
raporunda zemin cinsinin %16 toprak ve sert küskü, %14 yumuĢak kaya ve %70 sert 
kaya malzeme olduğu, ihale ekinde verilmiĢ olan zemin cinslerinin gerçeği 
yansıtmadığı, ihale eki vaziyet planına göre 9 bloğun eski taĢ ocağından kalan 
çukurlara isabet ettiğinden, 9 bloğun diğer bloklara göre çukurda ve su baskını 
tehlikesi altında kalması nedeniyle bu bloklara proje tadilatı ile bodrum ilavesi 
yapılması ve imalat değiĢikliğinin mukayeseli keĢif kapsamında değerlendirilmesine 
23.09.2014 tarih ve 3932 sayılı BaĢkanlık Makamı tarafından olur verilmiĢtir. 

ĠĢ kapsamında 14 bloğun temel kotlarına inilmesine rağmen sağlam zemine 
ulaĢılamadığı, bu blokların bulunduğu alanın 4-15 metre arasında değiĢen yükseklikte 
dolgu olduğu, projeye uyulması halinde 10 metreyi aĢan istinat duvarları çıktığından 
bu bloklara bodrum kat ilave edilmesi gerektiği,  

Yapılacak istinat duvarlarının yüksekliği nedeniyle duvar yerine fore kazık iksa 
yapılması halinde maliyeti %10 iĢ artıĢ limitini aĢtığından, 14 bloğun iĢ kapsamında 
çıkarılması, bu sahaların çevre düzenlemesi yapılarak park rekreasyon alanı olarak 
projelendirilmesi, vaziyet planında taĢ duvar olarak gösterilen yerlerde arazide tehlike 
oluĢturan Ģev ve yarmalar bulunduğundan, bu kısımlara taĢ duvar yada püskürtme 
beton gibi ilave imalatlar yapılması, ayrıca gerekli görülen yerlerde istinat duvarları 
yapılması bütün imalat değiĢikliklerinin mukayeseli keĢif kapsamında 
değerlendirilmesi 04.01.2017 tarihli BaĢkanlık Oluru ile uygun görülmüĢtür. 
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-25.08.2015 tarihinde 24.440.000 TL bedelle uygulama projesi ile ihale edilen 
Isparta Keçiborlu 2. Etap 157 adet konut inĢaatı iĢinde, ihaleden önce yapılan zemin 
etüd raporuna göre B1-5 blokta minimum kazı derinliği 1,50 metre olarak belirtildiği, 
hafriyat sırasında projede belirtilen kazı kotuna gelindiğinde dolgu malzemesi 
görüldüğü ve bu malzemenin devam ettiğinin tespit edildiği, yüklenici firma tarafından 
yaptırılan zemin etüd raporunda kazı derinliğinin 6,50 metreye çıktığı, iki zemin etüd 
raporu arasında 5 metrelik kazı fazlalığı olduğu, ayrıca temel tabanına C12/15 250 
dozlu grebeton imalatının yapıldığında mukayeseli hesapta iki zemin etüd raporu 
arasında kazıdan dolayı 715,64 m3 x 2,17 TL/m3 =1.552,94 TL ve C12/15 basınç 
dayanım sınıfında beton dökülmesinden dolayı 715,64 m3 x 105,16 TL/m3 = 75.256,70 
TL olmak üzere toplam 76.809,64 TL ek maliyet mukayeseli hesap kapsamında 
yüklenici firmaya ödenmiĢtir. 

-06.01.2016 tarihinde 24.440.000 TL bedelle ihale edilen Giresun 1.000 kiĢilik 
yurt, sosyal tesis ve taĢıt köprüsü inĢaatı iĢinin, ihale eki onaylı uygulama projeleri ve 
zemin etüd raporlarına göre yapılan statik projelerden sonra, kazı çalıĢmaları sırasında 
ihale eki zemin raporunda belirtilen zeminden farklı bir zeminle karĢılaĢtırıldığı zemin 
etüd raporunda yer altı su seviyesi 4,50 metre iken ikinci raporda yer altı su 
seviyesinin 3,50 metrede görüldüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından 
düzenlenen Geoteknik değerlendirme raporunda inĢaat alanının çevresinde bulunan 
derenin su seviyesinin dikkate alınarak, temel kazı kotu değiĢmemek üzere kazı 
alanına 1 metre nitelikli dolgu yapılarak temel alt kotunun yükseltilmesi ve fore kazık 
boylarının 1 metre uzatılması ile ilave imalatların mukayeseli hesap kapsamında 
yapılmasına 29.06.2016 tarihli BaĢkanlık tarafından olur verilmiĢtir.  

Ġhale eki zemin etüd raporu ile ihaleden sonra yapılan zemin edüt raporu 
arasındaki 1 metre dolgu ve 1 metre fore kazık boyunun uzaması nedeniyle artan 
imalatlardan dolayı mukayeseli hesabı henüz onaylanmamıĢtır. 

-27.06.2016 tarihinde 11.619.000 TL bedelle ihale edilen Kayseri Sarız Bahçeli 
mahallesi 110 adet konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezi inĢaatları iĢinin, ihale ekinde 
verilmiĢ olan uygulama projelerine göre inĢaat alanında yapılmıĢ olan temel 
kazılarında gözlemsel olarak yapılan incelemelerde suya rastlanıldığı tespit edildiği, bu 
durumun inĢaat sahasına yanındaki dereden kaynaklandığı, inceleme alanında bulunan 
B1 ve C1 tipi blokların subasman kotlarının dere taĢkın kotları dikkate alınarak 
stabilize malzeme ile dolgu yapılarak yükseltilmesi ve imalat artıĢlarının mukayeseli 
hesap kapsamında yapılmasına 15.11.2016 tarihli BaĢkanlıkça olur verilmiĢtir. 

Uygulama aĢamasında zemin etüd raporları arasında ortaya çıkan farklılıklar 
göz önüne alınarak, Ġdare tarafından ihale öncesi yaptırılan zemin etüdü çalıĢmalarının 
titizlikle incelenmesi, hatalı ve yanlıĢ olduğu değerlendirilen raporlara iliĢkin olarak 
yüklenici firmalar hakkında uygulanacak yaptırımlarla ilgili sözleĢmelerde düzenleme 
yapılması önerilir. 

c) MüĢavirlik-DanıĢmanlık-Kontrollük iĢleri 
Söz konusu iĢler Kamu Ġhale Kanunu‟nun 3.b istisna maddesi, 21.c savunma ve 

güvenlik maddesi, 21.c doğrudan temin ve 20 nci belli istekliler arasında ihale usulü 
maddesi kapsamında ihale edilmektedir. 
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-25.08.2015 tarihinde 24.440.000 TL bedelle uygulama projesi ile ihale edilen 
Isparta Keçiborlu 2. Etap 157 adet konut inĢaatı iĢinde, ihaleden önce yapılan zemin 
etüd raporuna göre B1-5 blokta minimum kazı derinliği 1,50 metre olarak belirtildiği, 
hafriyat sırasında projede belirtilen kazı kotuna gelindiğinde dolgu malzemesi 
görüldüğü ve bu malzemenin devam ettiğinin tespit edildiği, yüklenici firma tarafından 
yaptırılan zemin etüd raporunda kazı derinliğinin 6,50 metreye çıktığı, iki zemin etüd 
raporu arasında 5 metrelik kazı fazlalığı olduğu, ayrıca temel tabanına C12/15 250 
dozlu grebeton imalatının yapıldığında mukayeseli hesapta iki zemin etüd raporu 
arasında kazıdan dolayı 715,64 m3 x 2,17 TL/m3 =1.552,94 TL ve C12/15 basınç 
dayanım sınıfında beton dökülmesinden dolayı 715,64 m3 x 105,16 TL/m3 = 75.256,70 
TL olmak üzere toplam 76.809,64 TL ek maliyet mukayeseli hesap kapsamında 
yüklenici firmaya ödenmiĢtir. 

-06.01.2016 tarihinde 24.440.000 TL bedelle ihale edilen Giresun 1.000 kiĢilik 
yurt, sosyal tesis ve taĢıt köprüsü inĢaatı iĢinin, ihale eki onaylı uygulama projeleri ve 
zemin etüd raporlarına göre yapılan statik projelerden sonra, kazı çalıĢmaları sırasında 
ihale eki zemin raporunda belirtilen zeminden farklı bir zeminle karĢılaĢtırıldığı zemin 
etüd raporunda yer altı su seviyesi 4,50 metre iken ikinci raporda yer altı su 
seviyesinin 3,50 metrede görüldüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından 
düzenlenen Geoteknik değerlendirme raporunda inĢaat alanının çevresinde bulunan 
derenin su seviyesinin dikkate alınarak, temel kazı kotu değiĢmemek üzere kazı 
alanına 1 metre nitelikli dolgu yapılarak temel alt kotunun yükseltilmesi ve fore kazık 
boylarının 1 metre uzatılması ile ilave imalatların mukayeseli hesap kapsamında 
yapılmasına 29.06.2016 tarihli BaĢkanlık tarafından olur verilmiĢtir.  

Ġhale eki zemin etüd raporu ile ihaleden sonra yapılan zemin edüt raporu 
arasındaki 1 metre dolgu ve 1 metre fore kazık boyunun uzaması nedeniyle artan 
imalatlardan dolayı mukayeseli hesabı henüz onaylanmamıĢtır. 

-27.06.2016 tarihinde 11.619.000 TL bedelle ihale edilen Kayseri Sarız Bahçeli 
mahallesi 110 adet konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezi inĢaatları iĢinin, ihale ekinde 
verilmiĢ olan uygulama projelerine göre inĢaat alanında yapılmıĢ olan temel 
kazılarında gözlemsel olarak yapılan incelemelerde suya rastlanıldığı tespit edildiği, bu 
durumun inĢaat sahasına yanındaki dereden kaynaklandığı, inceleme alanında bulunan 
B1 ve C1 tipi blokların subasman kotlarının dere taĢkın kotları dikkate alınarak 
stabilize malzeme ile dolgu yapılarak yükseltilmesi ve imalat artıĢlarının mukayeseli 
hesap kapsamında yapılmasına 15.11.2016 tarihli BaĢkanlıkça olur verilmiĢtir. 

Uygulama aĢamasında zemin etüd raporları arasında ortaya çıkan farklılıklar 
göz önüne alınarak, Ġdare tarafından ihale öncesi yaptırılan zemin etüdü çalıĢmalarının 
titizlikle incelenmesi, hatalı ve yanlıĢ olduğu değerlendirilen raporlara iliĢkin olarak 
yüklenici firmalar hakkında uygulanacak yaptırımlarla ilgili sözleĢmelerde düzenleme 
yapılması önerilir. 

c) MüĢavirlik-DanıĢmanlık-Kontrollük iĢleri 
Söz konusu iĢler Kamu Ġhale Kanunu‟nun 3.b istisna maddesi, 21.c savunma ve 

güvenlik maddesi, 21.c doğrudan temin ve 20 nci belli istekliler arasında ihale usulü 
maddesi kapsamında ihale edilmektedir. 

 

 

Devam etmekte olan 750,7 milyon TL bedelli 118 adet (danıĢmanlık) 
müĢavirlik hizmetleri iĢleri için 2016 yılında 118,4 milyon TL ödeme yapılmıĢtır. 
 -Ġdare uygulamaları kapsamında Türk-Alman Üniversitesi, 1.etap kampüs 
binalarının inĢaat aĢaması ve sonrası danıĢmanlık hizmetleri iĢi: 

24.12.2015 tarihinde 1.695.000 TL bedelle ihale edilen 28.03.2016 tarihinde 
sözleĢmesi imzalanan, Koltek MüĢavirlik A.ġ.nin taahhüdünde devam eden iĢte, 

ĠĢin baĢında eksik teknik personel bulundurulması nedeniyle 08.02.2017 
tarihinde müĢavir firmaya 10.500 TL tutarında ceza kesildiği, 

Aynı müĢavir firmanın taahhüdü altında bulunan iĢlerden;  
-10.06.2013 tarihinde 9.500.000 TL bedelle ihale edilen iĢ kapsamındaki, 

Bingöl 1.etap 713 adet konut iĢinde 23.02.2016 tarihinde hatalı imalatın zamanında 
tespit edilememesi nedeniyle 4.750 TL ceza kesildiği, 

-04.09.2012 tarihinde 7.850.000 TL bedelle ihale edilen iĢ kapsamında  
Ardahan Merkez Karagöl mahallesi, halk eğitim merkezi inĢaatında, sözleĢmesinde 
belirtilen teknik personeli iĢ baĢında bulundurmadığından 24.04.2016 tarihinde 10.000 
TL ceza kesildiği, 

-10.06.2013 tarihinde 9.200.000 TL bedelle ihale edilen iĢ kapsamında,  fen ve 
sanat kurallarına aykırı imalatlar yapılması nedeniyle 28.10.2014 ve 28.01.2014 
tarihlerinde 27.600 TL, iĢ baĢında eksik teknik personel bulundurulması nedeniyle 
14.01.2015 ve 17.11.2015 tarihlerinde 15.000 TL olmak üzere toplam 42.600 TL ceza 
kesildiği, 

Tespit edilmiĢtir. 
- Üçer MüĢavirlik A.ġ.nin taahhüdünde devam eden Afyonkarahisar, Denizli, 

Kütahya ve Manisa illeri 1463 adet konut, ve diğer inĢaatlarının inĢaat aĢaması ve 
sonrası danıĢmanlık hizmetleri iĢinde, 

ĠĢin baĢında eksik teknik personel bulundurulması nedeniyle müĢavir firmaya 
05.08.2016 tarihinde 1.750 TL, 05.09.2016 tarihinde 4.950 TL ve 05.06.2017 tarihinde 
7.900 TL olmak üzere toplam 14.600 TL tutarında ceza kesildiği, tespit edilmiĢtir. 

-Ġdare uygulamaları kapsamında yapım iĢlerinin inĢaat aĢaması ve inĢaat sonrası 
4. paket danıĢmanlık hizmetleri iĢinin yüklenicisi, RenktaĢ Mim.Müh.ĠnĢ.Tur. 
Sağ.Tic.Ltd.ġti.‟nin taahhüdünde devam eden iĢte, 

Yozgat Saraykent 86 adet konut iĢinde, iĢin baĢında teknik personel 
bulundurulmaması ile imalatların fen ve sanat kurallarına göre yaptırılmaması, Yozgat 
Boğazlıyan kentsel dönüĢüm ve geliĢim projesi 285 adet konut iĢinde, iĢlerin fen ve 
sanat kurallarına göre yaptırılmaması nedeniyle 24.03.2016 tarihinde 19.850 TL 
tutarında ceza kesildiği, 

Aynı müĢavir firmanın taahhüdü altında bulunan iĢlerden;  
17.07.2014 tarihinde 11.730.000 TL bedelle ihale edilen danıĢmanlık hizmetleri 

iĢinde, imalat tutanağı olmadan hakediĢ ödemesi nedeniyle 24.01.2016 tarihinde 5.865 
TL tutarında ceza kesildiği, 

35Sayıştay   



 

 

19.08.2011 tarihinde 7.100.000 TL bedelle ihale edilen danıĢmanlık hizmetleri 
iĢinde, Kütahya Gediz 100 yataklı hastane inĢaatında idare tarafından onaylı projesi 
olmadan istinat duvarı yapılması nedeniyle 24.10.2015 tarihinde 3.550 TL, eksik 
teknik personel bulundurulması nedeniyle 30.09.2013 ve 10.12.2013 tarihlerinde 
14.000 TL olmak üzere toplam 17.550 TL ceza kesildiği, tespit edilmiĢtir. 

-Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt, Mardin, ġırnak, Hakkari ve Van illeri inĢaatlarının 
inĢaat aĢaması ve sonrası danıĢmanlık hizmetleri iĢi: 

04.07.2011 tarihinde 7.400.000 TL bedelle ihale edilen 08.09.2014 tarihinde 
sözleĢmesi ve 11.09.2014 tarihinde yer teslimi yapılan, BCT ĠnĢ.Mim.Müh.MüĢ.Turz. 
Tarım Seracılık A.ġ. & Emcan Mim.Müh.MüĢ.ĠnĢ.Taah.Nak.Paz.San.ve. Tic.Ltd.ġti. 
iĢ ortaklığının taahhüdünde devam eden iĢte, 

Iğdır M.Yılmaz ve Ziyaret 80 kiĢilik, AĢağı Çitflikte 60 kiĢilik hudut karakolu 
inĢaatları iĢlerinde, yapım iĢinin ilerlemesi %39,10 seviyesinde iken yüklenicinin iĢi 
yapamaması nedeniyle iĢin feshedildiği, fesih hakediĢinde ise ilerleme seviyesinin 
%35,73 seviyesinde olduğunun görüldüğü, fesih hakkediĢi ile önceki hakediĢ arasında 
%3,37 oranında KDV hariç 572.204,16 TL tutarında yapılmayan imalatların bedelinin 
ödendiği tespit edildiğinden, iĢin müĢavirliğini yürüten firmadan 22.02.2016 tarihli 47 
nolu hakediĢte 14.365,97 TL tutarında ceza kesildiği, tespit edilmiĢtir. 

MüĢavir firmalara kesilen cezaların incelenmesinde; iĢ programını, iĢle ilgili 
gerekli rapor, tutanak, Ģantiye defteri, numune alımı (muayene ve kabul yönetmeliği 
kapsamındaki yükümlülükler dahil) vs gibi yüklenicinin (danıĢmanın) yapmakla 
yükümlü olduğu aylık ilerleme faaliyet raporlarının idareye geç verilmesi, teknik 
personelin iĢin baĢında bulundurulmaması, hatalı olarak yapılan imalatın zamanında 
tespit edilememesi, idare tarafından olur alınmadan sözleĢmesinde olmayan imalatlar 
ile onaylı uygulama projesi olmadan imalatların yapılarak bedellerinin ödenmesi, iĢin 
fen ve sanat kurallarına göre yaptırılmaması,  geçici ve kesin kabul yapılmasına hazır 
olmadığı halde, hazır olduğuna dair tutanak tutulması, eksikliklerin tamamlanarak 
tutanağa bağlandıktan sonra idareye bilgi verilmesi, eksikliklere tamamlanmadığı 
halde tamamlanmıĢtır diye tutanak tutulması gerekçeleri ile müĢavir firmalara cezalar 
kesilmektedir. 

Ġdarenin müĢavirlik ve danıĢmanlık ihaleleri ve düzenlenen sözleĢmeler ile ilgili 
olarak, müĢavirlik ihalelerinde yapılan metodoloji puanlamasında, ihale dokümanında 
belirtilen kriterler esas alınarak, müĢavir firmaların organizasyon yapısı, iĢ tanımına 
uygunluğu, yönetim ve denetim tekniklerine iliĢkin bilgi ve belgelerle birlikte 
danıĢmanın ihale konusu iĢin yapıldığı bölgelerdeki saha kontrollüklerinde 
bulundurduğu teknik personelin ve danıĢmanlık iĢinin kalitesi, baĢarı performansları, 
idare, yerel idareler ve yüklenici arasındaki sorunların incelenerek çözümü, iĢin fen ve 
sanat kurallarına göre yaptırılması,  teknik personelin iĢin baĢında bulundurulması, 
geçici ve kesin kabullerin yapılması vb. gibi müĢavir firmanın idarede daha önceki 
iĢlerdeki yaptığı bütün iĢlemlerin göz önünde bulundurularak puanlama yapılması 
önerilir. 

-08.02.2017 tarihinde ihalesi yapılarak 07.03.2017 tarihinde 5.059.064 TL bedelle 
sözleĢmesi imzalanan “Ġdare 2. Paket Sınır Fiziki Güvenlik Duvarı Yapım ĠĢlerinin ĠnĢaat 
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19.08.2011 tarihinde 7.100.000 TL bedelle ihale edilen danıĢmanlık hizmetleri 
iĢinde, Kütahya Gediz 100 yataklı hastane inĢaatında idare tarafından onaylı projesi 
olmadan istinat duvarı yapılması nedeniyle 24.10.2015 tarihinde 3.550 TL, eksik 
teknik personel bulundurulması nedeniyle 30.09.2013 ve 10.12.2013 tarihlerinde 
14.000 TL olmak üzere toplam 17.550 TL ceza kesildiği, tespit edilmiĢtir. 

-Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt, Mardin, ġırnak, Hakkari ve Van illeri inĢaatlarının 
inĢaat aĢaması ve sonrası danıĢmanlık hizmetleri iĢi: 

04.07.2011 tarihinde 7.400.000 TL bedelle ihale edilen 08.09.2014 tarihinde 
sözleĢmesi ve 11.09.2014 tarihinde yer teslimi yapılan, BCT ĠnĢ.Mim.Müh.MüĢ.Turz. 
Tarım Seracılık A.ġ. & Emcan Mim.Müh.MüĢ.ĠnĢ.Taah.Nak.Paz.San.ve. Tic.Ltd.ġti. 
iĢ ortaklığının taahhüdünde devam eden iĢte, 

Iğdır M.Yılmaz ve Ziyaret 80 kiĢilik, AĢağı Çitflikte 60 kiĢilik hudut karakolu 
inĢaatları iĢlerinde, yapım iĢinin ilerlemesi %39,10 seviyesinde iken yüklenicinin iĢi 
yapamaması nedeniyle iĢin feshedildiği, fesih hakediĢinde ise ilerleme seviyesinin 
%35,73 seviyesinde olduğunun görüldüğü, fesih hakkediĢi ile önceki hakediĢ arasında 
%3,37 oranında KDV hariç 572.204,16 TL tutarında yapılmayan imalatların bedelinin 
ödendiği tespit edildiğinden, iĢin müĢavirliğini yürüten firmadan 22.02.2016 tarihli 47 
nolu hakediĢte 14.365,97 TL tutarında ceza kesildiği, tespit edilmiĢtir. 

MüĢavir firmalara kesilen cezaların incelenmesinde; iĢ programını, iĢle ilgili 
gerekli rapor, tutanak, Ģantiye defteri, numune alımı (muayene ve kabul yönetmeliği 
kapsamındaki yükümlülükler dahil) vs gibi yüklenicinin (danıĢmanın) yapmakla 
yükümlü olduğu aylık ilerleme faaliyet raporlarının idareye geç verilmesi, teknik 
personelin iĢin baĢında bulundurulmaması, hatalı olarak yapılan imalatın zamanında 
tespit edilememesi, idare tarafından olur alınmadan sözleĢmesinde olmayan imalatlar 
ile onaylı uygulama projesi olmadan imalatların yapılarak bedellerinin ödenmesi, iĢin 
fen ve sanat kurallarına göre yaptırılmaması,  geçici ve kesin kabul yapılmasına hazır 
olmadığı halde, hazır olduğuna dair tutanak tutulması, eksikliklerin tamamlanarak 
tutanağa bağlandıktan sonra idareye bilgi verilmesi, eksikliklere tamamlanmadığı 
halde tamamlanmıĢtır diye tutanak tutulması gerekçeleri ile müĢavir firmalara cezalar 
kesilmektedir. 

Ġdarenin müĢavirlik ve danıĢmanlık ihaleleri ve düzenlenen sözleĢmeler ile ilgili 
olarak, müĢavirlik ihalelerinde yapılan metodoloji puanlamasında, ihale dokümanında 
belirtilen kriterler esas alınarak, müĢavir firmaların organizasyon yapısı, iĢ tanımına 
uygunluğu, yönetim ve denetim tekniklerine iliĢkin bilgi ve belgelerle birlikte 
danıĢmanın ihale konusu iĢin yapıldığı bölgelerdeki saha kontrollüklerinde 
bulundurduğu teknik personelin ve danıĢmanlık iĢinin kalitesi, baĢarı performansları, 
idare, yerel idareler ve yüklenici arasındaki sorunların incelenerek çözümü, iĢin fen ve 
sanat kurallarına göre yaptırılması,  teknik personelin iĢin baĢında bulundurulması, 
geçici ve kesin kabullerin yapılması vb. gibi müĢavir firmanın idarede daha önceki 
iĢlerdeki yaptığı bütün iĢlemlerin göz önünde bulundurularak puanlama yapılması 
önerilir. 

-08.02.2017 tarihinde ihalesi yapılarak 07.03.2017 tarihinde 5.059.064 TL bedelle 
sözleĢmesi imzalanan “Ġdare 2. Paket Sınır Fiziki Güvenlik Duvarı Yapım ĠĢlerinin ĠnĢaat 

 

 

AĢaması Ve ĠnĢaat Sonrası DanıĢmanlık (Yapım ĠĢi Kontrollüğü Ve Yapı Denetimi) 
Hizmet Alım ĠĢi” Emay Uluslararası Müh. ve MüĢ. Aġ uhdesinde devam etmektedir. 
          ĠĢe ait ihale bedeli adam/ay üzerinden belirlenmekte olup, bu bedele genel giderler 
için adam/ay maliyetinin belli oranında yüklenici firmanın teklifi ile belirlenen genel gider 
oranı eklenerek hesaplanmaktadır. Söz konusu iĢte adam/ay maliyeti 3.719.900 TL‟dir. 
Yüklenici firma bu maliyetin %36‟sı oranında genel gider olacağını hesaplamıĢ, bu oranın 
karĢılığı ise 3.719.900 x 0,36=1.339.164 TL‟dir. Bu iki bedelin toplamı olan 5.059.064 
TL‟de ihale bedeli olarak belirlenmiĢtir. Genel giderin %70‟i inĢaat dönemine, %30‟luk 
kısmı ise bakım dönemine ayrılmıĢtır. 
             Söz konusu sözleĢmenin ödemeye esas pursanatj listesinde yer alan bakım dönemi 
ve genel giderler %30 pursantaj ödeme kalemlerinde yer alan “daire teslimi, iskan ruhsatı 
ve tapu iĢlerinin” müĢavirlik paketi kapsamında yer almaması nedeniyle bu ödemelerin, 
bakım dönemi (Ģikayet değerlendirme) personel giderleri %30,77, geçici kabul iĢlerinden 
sonra %23,09, kesin hesap iĢlerinden sonra %15,38, iĢlerin MSB (Ġlgili Birlik 
Komutanlığına) tesliminden sonra %15,38,  kesin kabul ĠĢlemlerinden sonra %15,38 
oranlarında ödeme yapılması için 07.07.2017 tarih 3136 sayılı BaĢkanlık Makam Oluru 
alınmıĢtır. 
 ĠĢin müĢavirlik sözleĢmesinde çalıĢtırılacak personelin ile yapım süresi 100-150 gün 
olan iĢlerde 4 aylık yapım süresi iĢinin süresine aĢağıdaki tabloda yer verilmiĢtir.  
 

S.N ÇalıĢtırılacakların ünvanı Adet 

MüĢavirlik 
sözleĢmesi 

çalıĢma süresi  
Ay 

Yapım Dönemi 
çalıĢma süresi 

Ay 

Kabul 
dönemi 

Ay 

ÇalıĢılamayacak 
süreler            

Ay 

1 A3- Kontrol Ģefi (ĠnĢ.Müh.) 4 8 4 1 3 
 2 A-4 Harita ġefi(ĠnĢ.Müh) 1 20 4 1 15 
3 A5- ĠnĢ.Müh. 3 20 4 1 15 
4 A6- Saha Müh (ĠnĢ.Müh. 12 8 4 1 3 
5 A7- Harita Müh 15 8 4 1 3 
6 A8- Elektrik Müh 1 8 4 1 3 
7 A-9 ĠĢ güvenliği uzmanı 1 8 4 1 3 

 
 MüĢavirlik sözleĢmesinin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen sürelerde 
çalıĢılması halinde bu bedelin yüklenici firmaya ödenebileceği, Sınır Fiziki Güvenlik 
Duvarı Yapım ĠĢleri süreleri 100 ile 150 gün arasında sınırlandırıldığında, ortalama 4 ay 
yapım 1 ay kabul olmak üzere toplam 5 aylık sürede iĢ biteceğinden sözleĢmede belirtilen 
sürelerde teknik eleman çalıĢtırılamayacaktır.  
           SözleĢmelerde genel gider olarak belirtilen bu kalemin,  uygulama aĢamasında 
çalıĢtırılan personele orantılı olarak ödendiği görüldüğünden, iĢin sonlandırılması 
dönemlerinde genel gider ödemesinin çok düĢük olacağı ve ihale bedelinde öngörülen 
tutarın karĢılanamayacağı anlaĢılmaktadır. 
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 Ġhalesi adam/ay olarak yapılan müĢavirlik ve danıĢmanlık ihalelerinin uygulanması 
aĢamasında genel giderlerin ödenmesiyle ilgili olarak yaĢanan sorunların ortadan 
kaldırılması için çalıĢma yapılması önerilir. 

2- Konut ve tesis üretim projeleri 
Ġdare kuruluĢ amacı doğrultusunda kredi kullandırmak suretiyle konut üretimini 

desteklemenin yanı sıra özellikle 2002 yılından itibaren arsa alımı, alt yapı ve konut 
inĢaatı iĢlerini de yapmaya baĢlamıĢtır. Toplu Konut Kanunu‟nun 1 ve 4 üncü 
maddeleri uyarınca, toplu konut uygulamalarını gerçekleĢtirmek üzere konut açığının 
bulunduğu ve hızlı kentleĢmenin yaĢandığı bölgelerde, öncelikle Hazine mülkiyetinde 
olan alanlar tespit edilerek doğrudan arsa temini yoluna gidilmektedir. Ayrıca Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü‟nün 2004 yılı sonunda Ġdareye devredilmesiyle birlikte önemli 
ölçüde bir arsa stoku devralınmıĢtır.   

Ġdare‟nin 2003 yılında baĢlattığı konut yapım hamlesi çerçevesinde 500 bin 
konutluk hedefe ulaĢılması sonrasında, 2023 yılı hedef alınarak 500 bin konutluk yeni 
bir projeksiyon yapılmıĢtır. Bu yaklaĢım çerçevesinde hedeflenen amaçlara 
ulaĢabilmesini teminen getirilen yasal düzenlemelerle TOKĠ‟ye önemli yetkiler 
verilmiĢtir. 

Bu yasal yetkiler çerçevesinde, özel sektörle ortaklıklar kurarak projelendiren 
ve satıĢından gelir elde eden Ġdare, Türkiye konut piyasasını etkilemektedir. Kurum 
2003 yılından itibaren alınan geniĢ arazi portföyü ve getirilen yasal düzenlemelerle 
konut piyasasının dinamiklerini yönlendirme, kentlerin geliĢim yönlerini ve 
yoğunluklarını belirlemede önemli bir etkiye sahiptir.  

Verilen bu yetki ve görevler çerçevesinde, Ġdare 2003 yılı baĢından 2016 yılı 
sonuna kadar (iĢtirak ettiği Ģirketler dahil) uygulama aĢamasına geçmiĢ 753.946 adet 
konut sayısına ulaĢmıĢ olup, 595.449 adet konutun yapımı tamamlanarak teslim 
edilmiĢtir. 2016 yılı içerisinde 67.840 konut uygulama aĢamasına geçilmiĢtir. 

Üretilen konutların; 331.493 adedi dar ve orta gelir grubu, 149.462 adedi alt 
gelir ve yoksul grubu, 120.181 adedi kentsel yenileme ve gecekondu dönüĢümü, 
37.734 adedi afet konutu, 5.747 adedi tarımköy konutu, 109.329 adedi de iĢtirak ettiği 
Ģirketlerde dahil olmak üzere kaynak geliĢtirme projeleri kapsamında yer almaktadır.  

Ġdare‟nin son yıllarda özellikle kamu kurum ve kuruluĢları ile yaptığı 
protokoller kapsamında yapımını üstlendiği projelerin sayısında büyük artıĢ yaĢanmıĢ 
ve Ġdare kamunun yapım faaliyetlerinin büyük bir kısmını üstlenmiĢtir. Bu kapsamda 
üstlenilen sosyal donatılar ile protokoller kapsamında yapımı sürdürülen projelerden; 

1.024 okul (lise, ilköğretim okulu ve anaokulu), 991 spor salonu, 18 üniversite 
binası, 775 ticaret merkezi, 620 cami, 266 hastane, 95 sağlık ocağı, 188 yurt ve 
pansiyon, 19 stadyum, 178 kamu hizmet binası ve diğer projelerin inĢaatları 
baĢlatılmıĢ ve büyük bölümü tamamlanmıĢtır.  

Ġdare tarafından yürütülen bazı projelere iliĢkin hususlar il ve konu bazında 
aĢağıda değerlendirilmiĢtir.  
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 Ġhalesi adam/ay olarak yapılan müĢavirlik ve danıĢmanlık ihalelerinin uygulanması 
aĢamasında genel giderlerin ödenmesiyle ilgili olarak yaĢanan sorunların ortadan 
kaldırılması için çalıĢma yapılması önerilir. 

2- Konut ve tesis üretim projeleri 
Ġdare kuruluĢ amacı doğrultusunda kredi kullandırmak suretiyle konut üretimini 

desteklemenin yanı sıra özellikle 2002 yılından itibaren arsa alımı, alt yapı ve konut 
inĢaatı iĢlerini de yapmaya baĢlamıĢtır. Toplu Konut Kanunu‟nun 1 ve 4 üncü 
maddeleri uyarınca, toplu konut uygulamalarını gerçekleĢtirmek üzere konut açığının 
bulunduğu ve hızlı kentleĢmenin yaĢandığı bölgelerde, öncelikle Hazine mülkiyetinde 
olan alanlar tespit edilerek doğrudan arsa temini yoluna gidilmektedir. Ayrıca Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü‟nün 2004 yılı sonunda Ġdareye devredilmesiyle birlikte önemli 
ölçüde bir arsa stoku devralınmıĢtır.   

Ġdare‟nin 2003 yılında baĢlattığı konut yapım hamlesi çerçevesinde 500 bin 
konutluk hedefe ulaĢılması sonrasında, 2023 yılı hedef alınarak 500 bin konutluk yeni 
bir projeksiyon yapılmıĢtır. Bu yaklaĢım çerçevesinde hedeflenen amaçlara 
ulaĢabilmesini teminen getirilen yasal düzenlemelerle TOKĠ‟ye önemli yetkiler 
verilmiĢtir. 

Bu yasal yetkiler çerçevesinde, özel sektörle ortaklıklar kurarak projelendiren 
ve satıĢından gelir elde eden Ġdare, Türkiye konut piyasasını etkilemektedir. Kurum 
2003 yılından itibaren alınan geniĢ arazi portföyü ve getirilen yasal düzenlemelerle 
konut piyasasının dinamiklerini yönlendirme, kentlerin geliĢim yönlerini ve 
yoğunluklarını belirlemede önemli bir etkiye sahiptir.  

Verilen bu yetki ve görevler çerçevesinde, Ġdare 2003 yılı baĢından 2016 yılı 
sonuna kadar (iĢtirak ettiği Ģirketler dahil) uygulama aĢamasına geçmiĢ 753.946 adet 
konut sayısına ulaĢmıĢ olup, 595.449 adet konutun yapımı tamamlanarak teslim 
edilmiĢtir. 2016 yılı içerisinde 67.840 konut uygulama aĢamasına geçilmiĢtir. 

Üretilen konutların; 331.493 adedi dar ve orta gelir grubu, 149.462 adedi alt 
gelir ve yoksul grubu, 120.181 adedi kentsel yenileme ve gecekondu dönüĢümü, 
37.734 adedi afet konutu, 5.747 adedi tarımköy konutu, 109.329 adedi de iĢtirak ettiği 
Ģirketlerde dahil olmak üzere kaynak geliĢtirme projeleri kapsamında yer almaktadır.  

Ġdare‟nin son yıllarda özellikle kamu kurum ve kuruluĢları ile yaptığı 
protokoller kapsamında yapımını üstlendiği projelerin sayısında büyük artıĢ yaĢanmıĢ 
ve Ġdare kamunun yapım faaliyetlerinin büyük bir kısmını üstlenmiĢtir. Bu kapsamda 
üstlenilen sosyal donatılar ile protokoller kapsamında yapımı sürdürülen projelerden; 

1.024 okul (lise, ilköğretim okulu ve anaokulu), 991 spor salonu, 18 üniversite 
binası, 775 ticaret merkezi, 620 cami, 266 hastane, 95 sağlık ocağı, 188 yurt ve 
pansiyon, 19 stadyum, 178 kamu hizmet binası ve diğer projelerin inĢaatları 
baĢlatılmıĢ ve büyük bölümü tamamlanmıĢtır.  

Ġdare tarafından yürütülen bazı projelere iliĢkin hususlar il ve konu bazında 
aĢağıda değerlendirilmiĢtir.  

 

 

Projelerle ilgili değerlendirmelerde bazı projeler hakkında tespit edilen ortak 
hususlar aynı baĢlık altında değerlendirilmiĢ olup, sadece bir projeye ait husus tespit 
edilmiĢ ise öneriye konu olan projenin ismi altında değerlendirmeleri yapılmıĢtır. 

a) Proje, imalat değiĢiklikleri ve mülkiyet sorunları 
-Bitlis 302 adet konut, 129 adet dükkan, Adilcevaz cami ve toplum merkezine 

ait spor alanları inĢaatı 
Ġhale kapsamında yapılacak olan basketbol ve voleybol sahalarının yapılacağı 

yerde 264,107 m2‟lik alanın kadastro yolu ile çakıĢmasından dolayı ihale alanı 
değiĢtirilmeden spor sahalarının 5‟er metre kaydırılarak vaziyet planının revize 
edilmesi ile spor sahalarının Toplum Merkezi ile ihale sınırı arasındaki 366,957 m2‟lik 
alana yapılması, çocuk oyun alanları ile kamelyaların ise Aile ve Sosyal Politikalar Ġl 
Müdürlüğü‟nün bahçesine yapılması 21.07.2016 tarihli BaĢkanlık oluru le uygun 
görülmüĢtür. 

-Edirne Merkez Arnavutköy TOKĠ mahallesi 12 derslikli Anadolu otelcilik ve 
turizm meslek lisesi, 180 kiĢilik pansiyon inĢaatları 

Ġhale eki uygulama projelerinde çevre düzenlemesi ve zemin projelerinde 
gösterilen ihata duvarı imalatlarında, arazideki reel kotlar ile uygulama proje eki 
plankote kotlarının aynı olmaması sonucunda ihata duvarı yerine çeĢitli yüksekliklerde 
istinat duvarları ve arazide yeni istinat duvarları yapılmasına, 

Okul ve pansiyon binalarında mutfak ve çamaĢırhane bölümlerde, elektrik pano 
ve kablolamaları ile elektrik tesisatı uygulama projelerinde ve mahal listesinde 
olmayan, tören alanı aydınlatmaları, kazan dairesi pompaları ile su deposu 
pompalarına ilave pano ve pano içi Ģalt malzemelerin yapılmasına,  

Otopark alanında yer alan çim taĢı yerine 10 cm kalınlığında kilitli parke taĢı 
imalatı olmak üzere bütün ilave imalatların ve imalat değiĢikliklerinin mukayeseli 
hesap kapsamında yapılmasına 07.12.2016 tarihinde BaĢkanlıkça olur verilmiĢtir. 

-Erzurum Aziziye Ilıca mahallesi kentsel dönüĢüm ve geliĢim projesi 374 adet 
konut, 111 (114) ticari birim, camii inĢaatı 

Aziziye Belediye BaĢkanlığı‟nın 30.03.2016 tarihli yazısında proje kapsamında 
bulunan D02, E05 bloklar ve T8 tipi camii ĠnĢaatının yapılacağı bölgede bulunan 
mevcut dükkânların ve müĢtemilatın tahliyesi yapılamadığından, 2 blok ve caminin 
proje kapsamından çıkartılması talebi Ġdare tarafından 12.04.2016 tarihli BaĢkanlık 
tarafından oluru ile uygun görülmüĢtür. 
 -Hakkari Üniversitesi, kafeterya-yemekhane, lojman ve derslik binaları inĢaatı 

32 daireli iki adet lojmanda bulunan 800 kg ve 630 kg taĢıma kapasiteli 
asansörlerden, 800 kg taĢıma kapasitesi olan asansörün 140-200 cm ölçülerindeki kuyu 
içerisine montajı mümkün olmadığından, 800 kg olan asansör imalatı yerine 630 kg 
olarak asansör imalatının yapılmasına 22.01.2016 tarihli BaĢkanlık tarafından olur 
verilmiĢtir. 

-Hatay Hassa KarĢıyaka Mahallesi Toruk mevkii 248 adet konut inĢaatı 
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ĠĢin onaylı altyapı yağmursuyu uygulama projesinde Belediyesi tarafından 
gösterilen deĢarj noktasındaki menfezin imar planındaki yerinde olmadığı, ayrıca 
deĢarj noktasının Ģahıs arazisi içerisinde bulunduğu ve Ģahsın arazisinde kazıya 
müsaade etmediği, Belediyeye alternatif bağlantı noktası için baĢvuruda 
bulunulduğunda yağmursuyu deĢarjı için Tiyek çayına deĢarjının uygun olduğunu, 
yapılacak imalat değiĢikliğinin artı çıkması halinde bila bedel, eksi çıkması halinde 
mukayeseli hesap kapsamında yapılmasına 15.06.2016 tarihli BaĢkanlık tarafından 
olur verilmiĢtir. 

-Ġstanbul Esenler vergi dairesi hizmet binasının güçlendirme, bakım ve onarım 
ile çevre düzenlemesi inĢaatı 

Onaylı yangın tesisat projelerinde 2 adet 90 ton yangın depolarının 5. bodruma 
inen otopark rampasının altında bulunduğu, 1 adet 90 ton kullanma suyu deposunun 
projede mevcut olan yere sığmadığı, yangın ve kullanım suyu depolarının bila bedel 
olarak projesinde belirtilen yerden baĢka bir yere yapılmasına 24.02.2016 tarihli 
BaĢkanlıkça olur verilmiĢtir. 

-Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi merkezi laboratuvar binası inĢaatı 
ĠĢin yapılacağı alanda imalatı engelleyen ĠSKĠ' nin Ø1200‟lük yağmursuyu ve 

Ø600‟lük atık su hattı bulunduğu, ĠSKĠ yetkililerinin deplase için yaklaĢık 180 günde 
yapacaklarını beyan ettikleri, ihale süresinin aksamaması için inĢaat alanında kalan 
bölümlerin kısmen deplase edilerek imalatlarının mukayeseli hesap kapsamında 
yapılmasına 10.11.2016 tarihinde BaĢkanlıkça olur verilmiĢtir. 

-Ġstanbul Maslak YerleĢkesi Yeni Hizmet Binaları ĠnĢaatı 
Ġhale sınırı içinde kullanılan prefabrik yapılar ve ĠSKĠ‟ye ait hatların 

bulunduğu, vaziyet planında HA blok arkasında bulunan yol imalatında kot farkının 
24.25 metre olduğu, kazı imalatında Ģev yapılması imkanı bulunmadığı, mevcut yol 
altında daha önceki dönemlerde metro inĢaatı çalıĢmaları için hazırlanmıĢ tünel 
imalatları ve iksa kazık imalatlarının bulunduğu anlaĢılmıĢtır. 

HA bloğa ait otopark kısmında yapılacak olan kazı imalatlarının emniyetli 
Ģekilde yapılabilmesi, hazırlanacak iksa projelerinden sonra ilave imalatların 
mukayeseli hesap kapsamında yapılmasına 07.06.2016 tarihli BaĢkanlıkça olur 
verilmiĢtir. 

-Ġzmir Buca Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası inĢaatı 
Vaziyet planına göre binanın aplikasyon çalıĢmaları esnasında arsa sınırında 

Buca Belediye tarafından 3,70 metre yol ihlalinin bulunduğu, sokaktan ihale sınırı 
içerisinden telekom ve doğalgaz hattının geçtiği, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 
tarafından doğalgaz altyapı hattı ile Türk Telekom tarafından Telekom hattının 
deplasesinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen revize vaziyet 
planı, atıksu, yağmurcuyu, içme suyu ve yol projesi, peyzaj imalatlarının mukayeseli 
hesap kapsamında değerlendirilmesine 17.02.2016 tarihli BaĢkanlıkça olur verilmiĢtir 

-Karaman DoğukıĢla 1.Etap 450 adet konut, alıĢveriĢ merkezi, restoran, sosyal 
tesis, otopark inĢaatı 
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ĠĢin onaylı altyapı yağmursuyu uygulama projesinde Belediyesi tarafından 
gösterilen deĢarj noktasındaki menfezin imar planındaki yerinde olmadığı, ayrıca 
deĢarj noktasının Ģahıs arazisi içerisinde bulunduğu ve Ģahsın arazisinde kazıya 
müsaade etmediği, Belediyeye alternatif bağlantı noktası için baĢvuruda 
bulunulduğunda yağmursuyu deĢarjı için Tiyek çayına deĢarjının uygun olduğunu, 
yapılacak imalat değiĢikliğinin artı çıkması halinde bila bedel, eksi çıkması halinde 
mukayeseli hesap kapsamında yapılmasına 15.06.2016 tarihli BaĢkanlık tarafından 
olur verilmiĢtir. 

-Ġstanbul Esenler vergi dairesi hizmet binasının güçlendirme, bakım ve onarım 
ile çevre düzenlemesi inĢaatı 

Onaylı yangın tesisat projelerinde 2 adet 90 ton yangın depolarının 5. bodruma 
inen otopark rampasının altında bulunduğu, 1 adet 90 ton kullanma suyu deposunun 
projede mevcut olan yere sığmadığı, yangın ve kullanım suyu depolarının bila bedel 
olarak projesinde belirtilen yerden baĢka bir yere yapılmasına 24.02.2016 tarihli 
BaĢkanlıkça olur verilmiĢtir. 

-Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi merkezi laboratuvar binası inĢaatı 
ĠĢin yapılacağı alanda imalatı engelleyen ĠSKĠ' nin Ø1200‟lük yağmursuyu ve 

Ø600‟lük atık su hattı bulunduğu, ĠSKĠ yetkililerinin deplase için yaklaĢık 180 günde 
yapacaklarını beyan ettikleri, ihale süresinin aksamaması için inĢaat alanında kalan 
bölümlerin kısmen deplase edilerek imalatlarının mukayeseli hesap kapsamında 
yapılmasına 10.11.2016 tarihinde BaĢkanlıkça olur verilmiĢtir. 

-Ġstanbul Maslak YerleĢkesi Yeni Hizmet Binaları ĠnĢaatı 
Ġhale sınırı içinde kullanılan prefabrik yapılar ve ĠSKĠ‟ye ait hatların 

bulunduğu, vaziyet planında HA blok arkasında bulunan yol imalatında kot farkının 
24.25 metre olduğu, kazı imalatında Ģev yapılması imkanı bulunmadığı, mevcut yol 
altında daha önceki dönemlerde metro inĢaatı çalıĢmaları için hazırlanmıĢ tünel 
imalatları ve iksa kazık imalatlarının bulunduğu anlaĢılmıĢtır. 

HA bloğa ait otopark kısmında yapılacak olan kazı imalatlarının emniyetli 
Ģekilde yapılabilmesi, hazırlanacak iksa projelerinden sonra ilave imalatların 
mukayeseli hesap kapsamında yapılmasına 07.06.2016 tarihli BaĢkanlıkça olur 
verilmiĢtir. 

-Ġzmir Buca Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası inĢaatı 
Vaziyet planına göre binanın aplikasyon çalıĢmaları esnasında arsa sınırında 

Buca Belediye tarafından 3,70 metre yol ihlalinin bulunduğu, sokaktan ihale sınırı 
içerisinden telekom ve doğalgaz hattının geçtiği, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 
tarafından doğalgaz altyapı hattı ile Türk Telekom tarafından Telekom hattının 
deplasesinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen revize vaziyet 
planı, atıksu, yağmurcuyu, içme suyu ve yol projesi, peyzaj imalatlarının mukayeseli 
hesap kapsamında değerlendirilmesine 17.02.2016 tarihli BaĢkanlıkça olur verilmiĢtir 

-Karaman DoğukıĢla 1.Etap 450 adet konut, alıĢveriĢ merkezi, restoran, sosyal 
tesis, otopark inĢaatı 

 

 

Blokların daire giriĢ kapılarının malzemesi ile ilgili olarak ihale eki projelerde, 
mahal listelerinde ve teknik Ģartnamede herhangi bir açıklama bulunmadığı,  A, B ve 
C bloklarda pencere doğramalarının büyük bir kısmının döĢemeden kiriĢ altına kadar 
boy pencere, doğrama açılımlarının tek açılır pencere kanadı olarak görüldüğü, 
projeler ve mahal listelerinde ihale eki avan proje kat planları ve kesitlerde B Blok 
ebeveyn yatak odası pencere önünde korkuluk imalatı görünürken, B bloğun diğer 
pencereleri ile A ve C blokların döĢeme üstünden döĢeme altına kadar boy pencere 
olan bütün pencerelerin önlerinde herhangi bir korkuluk imalatı görülmediğinden 
bütün boy pencerelerin önüne 110 cm yüksekliğinde paslanmaz çelik malzemeden 
korkuluk yapılarak, her odada ve salonda en az bir pencerenin çift açılır olarak 
düzenlenmesine 21.01.2016 tarihli BaĢkanlık tarafından olur verilmiĢtir. 

-KırĢehir Kaman 228 adet konut, 25 adet konut altı dükkan, 1 adet pazar alanı, 
alıĢveriĢ merkezi inĢaatı 

Peyzaj uygulama projesinde14.018 pozlu sıkıĢtırılmıĢ tabi zemin, 20 cm kırma 
taĢ temel, 18 cm plentmix temel, 15 cm kum, 4 cm serbest andezit plak taĢ kaplama 
olarak belirtilmiĢ, 
 SözleĢme eki inĢaat iĢleri mahal listesinde, bina çevrelerine 1mt geniĢliğinde 
tretuvarlarda Y.17.136 pozlu15 cm blokaj,Y.16.050/04 pozlu 10 cm C20 betonu, 
26.210/Mk pozlu andezit döĢeme kaplaması ve tretuvarın çevresi andezit bordür ve 
tretuvar içindeki merdiven basamakları 26.221/Mk pozlu andezit olarak belirtilmiĢ, 

Peyzaj ĠĢleri Teknik ġartnamesinde tretuvarlarda sıkıĢtırılmıĢ zemin üzerine 15 
cm blokaj, 10 cm C16 betonu, imalat sonrasında10x10 cm karolaj Ģeklinde derz kesimi 
yapılacağı, kaplama olarak17.141/Mk pozlu parke taĢı yapılacağı, tretuvarlar bordur 
kalınlığı dahil geniĢliği en az 120 cm olacak Ģekilde belirtilmiĢ, 

Yaya kaldırımlarında yumuĢak zemin kaldırıldıktan sonra 25 cm kırmataĢ 
temel, 18 cm plentmiks temel, kaplama olarak17.141/Mk pozlu doğal büyük parke taĢı 
yapılacağı belirtilmiĢtir. 
 Proje kapsamındaki bloklara, alıĢveriĢ merkezine ait tretuvarlar ile ihale sınırları 
içindeki tüm kaldırımlarda, peyzaj uygulama projesi, peyzaj iĢleri teknik Ģartnamesi ve 
sözleĢme eki inĢaat iĢleri mahal listesinde belirtilen hükümler yerine, 14.018 pozlu 
sıkıĢtırılmıĢ tabi zemin,20 cm kırma taĢ temel, 15 cm tek kat hasır çeliklibeton,5 cm 
kum, 4 cm serbest andezit plak taĢ kaplama olarak yapılması, imalat değiĢikliğinin 
mukayeseli hesap kapsamında yapılmasına 18.04.2016 tarihli BaĢkanlık tarafından 
olur verilmiĢtir. 

- Kocaeli Derbent 300 kiĢilik (328 kiĢi kapasiteli) yurt binası inĢaatı 
Ġhale sınırları içerisinde Ø 1000 mm çapında yağmur suyu drenaj hattı 

bulunduğu ve bu hattın inĢaatın yapımını engellediği, deplase edilmesi için 07.03.2016 
tarihli yazı ile Kocaeli BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı‟na yazı yazılmıĢ, 18.03.2016 
tarihli cevabı yazıda, dere yatağı güzergahında inĢaa edilen yurt binasının ve civarının 
su baskınlarına karĢı korunması ile ilgili gerekli çalıĢmaların yapılmaması durumunda 
oluĢacak maddi ve manevi hasarın kurumlarına ait olmadığının bildirildiği, yurt 
binasının 2016-2017 eğitim ve öğretim yılına yetiĢtirilmesi için yağmur suyu deĢarj 
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hattı deplasesinin yüklenici firmaya yaptırılmasına ilave imalatların mukayeseli hesap 
kapsamında değerlendirilmesine 03.06.2016 tarihli BaĢkanlık olur verilmiĢtir. 

-Kocaeli Dilovası 915 adet konut, ticaret merkezi, 6 adet büfe, 2 adet sosyal 
tesis, mescit, kapalı otopark inĢaatları 

Ġhale eki projede yer alan vaziyet planında arazi plankote kotları ile daha sonra 
Ġdare tarafından onaylanan arazi plankote kotları arasında farklılıklar olduğu, bu 
nedenle hazırlanan revize vaziyet planına göre proje ve imalat değiĢikliklerinin 
mukayeseli hesap kapsamında değerlendirilmesine 25.01.2016 tarihli BaĢkanlıkça  
olur verilmiĢtir. 

-Mardin Merkez Nur Mahallesi 1.413 adet konut, ticaret merkezi cami, Siirt 
Merkez Doğan mahallesi 300 kiĢilik cami inĢatları 

TOKĠ, Mardin Valiliği ve Mardin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı arasında 
imzalanan protokole göre, Belediye tarafından onaylanan noktaya kadar içme suyu, 
atıksu ve yağmur suyu altyapı imalatları tamamlandıktan sonra geri kalan altyapı 
imalatlarının bağlantı noktalarına kadar imalatları Belediye tarafından yapılması 
gerekirken, protokol gereği sorumluluğundaki imalatların yapılmaması nedeniyle, 
vatandaĢların mağdur olmaması için, gerekli sayıda su kuyusu açılması ve 1500 m3‟lük 
su deposu imalatlarının mukayeseli hesap kapsamında yapılmasına 19.10.2016 tarihli 
BaĢkanlıkça olur verilmiĢtir. 

-Niğde Efendibey mahallesi 702 adet konut ikmal inĢaatı 
ĠĢin ilk ihalesi 15.02.2012 tarihinde ihale edilip, 09.10.2012 tarihinde 

sözleĢmesi yapıldığı, sadece 4 blokta kazı ve 2 blokta temel betonu imalatları yapımı 
aĢamasında yüklenicisinin mali aciz içinde olması nedeniyle 17.12.2013 tarihinde 565 
sayılı TOKĠ Stratejik Planlama Komisyon Kararı ile feshedilmiĢtir.  

Ġkmal iĢinin genel altyapı projeleri hazırlanırken ihale eki vaziyet planındaki 
bağlantı kotlarının genel altyapı projesi ile uyuĢmadığı, hazırlanan revize vaziyet planı 
sonunda, imalat değiĢiklikleri toplamında iĢ sonu hesaplarında yapılacak mukayeseli 
hesapta değerlendirilmesine 14.06.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile uygun görülmüĢtür. 
 -Sakarya Karasu 400 kiĢilik yurt ve güvenlik binası inĢaatları 

ĠĢin onaylı projesinde çatı örtüsünün Y.18.201/A02 pozlu kiremit çatı örtüsü 
olarak tarif edildiği, ihale eki mekanik tesisat uygulama projesinde çatıda güneĢ enerji 
sistemine ait panellerin bulunduğu ve bu panellerin oturacağı platformun ayaklarının 
çatı döĢemesine sabitleneceğinden çatı kaplaması içinden demir profillerin çatı 
kaplama malzemesi altı su izolasyonuna, güneĢ enerji sisteminin tamamlanıp devreye 
alındıktan sonra iĢletme ve bakım iĢlemleri yapılırken çatı üzerinde sirkülasyon 
olacağından kiremit çatı örtüsüne zarar vereceği gerekçesiyle, kiremit çatı örtüsü 
yerine 18.233/7 pozlu 0,70 mm alüminyum trapez alüminyum ile çatı örtüsü yapılması 
29.12.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile uygun görülmüĢtür. Yapılacak analizde saç çatı 
örtüsü imalatının içinde bulunan 04.152 çam keresteden 5x5 kadron çıta 
yapılmadığından, analiz fiyatı içindeki 04.152 rayiçli ahĢap kadronlar, çivileri ile bu 
imalata giden iĢçilik ve çıraklık bedellerinin düĢülerek ödemeye esas analiz fiyatının 
belirlenmesi ve mukayeseli hesapta yeni fiyata göre yeniden hesaplanması 
gerekmektedir.  
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hattı deplasesinin yüklenici firmaya yaptırılmasına ilave imalatların mukayeseli hesap 
kapsamında değerlendirilmesine 03.06.2016 tarihli BaĢkanlık olur verilmiĢtir. 

-Kocaeli Dilovası 915 adet konut, ticaret merkezi, 6 adet büfe, 2 adet sosyal 
tesis, mescit, kapalı otopark inĢaatları 

Ġhale eki projede yer alan vaziyet planında arazi plankote kotları ile daha sonra 
Ġdare tarafından onaylanan arazi plankote kotları arasında farklılıklar olduğu, bu 
nedenle hazırlanan revize vaziyet planına göre proje ve imalat değiĢikliklerinin 
mukayeseli hesap kapsamında değerlendirilmesine 25.01.2016 tarihli BaĢkanlıkça  
olur verilmiĢtir. 

-Mardin Merkez Nur Mahallesi 1.413 adet konut, ticaret merkezi cami, Siirt 
Merkez Doğan mahallesi 300 kiĢilik cami inĢatları 

TOKĠ, Mardin Valiliği ve Mardin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı arasında 
imzalanan protokole göre, Belediye tarafından onaylanan noktaya kadar içme suyu, 
atıksu ve yağmur suyu altyapı imalatları tamamlandıktan sonra geri kalan altyapı 
imalatlarının bağlantı noktalarına kadar imalatları Belediye tarafından yapılması 
gerekirken, protokol gereği sorumluluğundaki imalatların yapılmaması nedeniyle, 
vatandaĢların mağdur olmaması için, gerekli sayıda su kuyusu açılması ve 1500 m3‟lük 
su deposu imalatlarının mukayeseli hesap kapsamında yapılmasına 19.10.2016 tarihli 
BaĢkanlıkça olur verilmiĢtir. 

-Niğde Efendibey mahallesi 702 adet konut ikmal inĢaatı 
ĠĢin ilk ihalesi 15.02.2012 tarihinde ihale edilip, 09.10.2012 tarihinde 

sözleĢmesi yapıldığı, sadece 4 blokta kazı ve 2 blokta temel betonu imalatları yapımı 
aĢamasında yüklenicisinin mali aciz içinde olması nedeniyle 17.12.2013 tarihinde 565 
sayılı TOKĠ Stratejik Planlama Komisyon Kararı ile feshedilmiĢtir.  

Ġkmal iĢinin genel altyapı projeleri hazırlanırken ihale eki vaziyet planındaki 
bağlantı kotlarının genel altyapı projesi ile uyuĢmadığı, hazırlanan revize vaziyet planı 
sonunda, imalat değiĢiklikleri toplamında iĢ sonu hesaplarında yapılacak mukayeseli 
hesapta değerlendirilmesine 14.06.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile uygun görülmüĢtür. 
 -Sakarya Karasu 400 kiĢilik yurt ve güvenlik binası inĢaatları 

ĠĢin onaylı projesinde çatı örtüsünün Y.18.201/A02 pozlu kiremit çatı örtüsü 
olarak tarif edildiği, ihale eki mekanik tesisat uygulama projesinde çatıda güneĢ enerji 
sistemine ait panellerin bulunduğu ve bu panellerin oturacağı platformun ayaklarının 
çatı döĢemesine sabitleneceğinden çatı kaplaması içinden demir profillerin çatı 
kaplama malzemesi altı su izolasyonuna, güneĢ enerji sisteminin tamamlanıp devreye 
alındıktan sonra iĢletme ve bakım iĢlemleri yapılırken çatı üzerinde sirkülasyon 
olacağından kiremit çatı örtüsüne zarar vereceği gerekçesiyle, kiremit çatı örtüsü 
yerine 18.233/7 pozlu 0,70 mm alüminyum trapez alüminyum ile çatı örtüsü yapılması 
29.12.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile uygun görülmüĢtür. Yapılacak analizde saç çatı 
örtüsü imalatının içinde bulunan 04.152 çam keresteden 5x5 kadron çıta 
yapılmadığından, analiz fiyatı içindeki 04.152 rayiçli ahĢap kadronlar, çivileri ile bu 
imalata giden iĢçilik ve çıraklık bedellerinin düĢülerek ödemeye esas analiz fiyatının 
belirlenmesi ve mukayeseli hesapta yeni fiyata göre yeniden hesaplanması 
gerekmektedir.  

 

 

-Sivas Zara 78 adet konut, ticaret merkezi inĢaatları 
Ġhale eki altyapı uygulama projelerinde öngörülen pissu ve yağmursuyu deĢarj 

noktalarından hızlı tren hattı geçmesi nedeniyle Zara Belediyesi tarafından deĢarj 
noktalarının değiĢtirildiği, 15 metrelik Yol-4 güzergahı üzerinde bulunan mezarlık, 
ihata duvarları nedeniyle yolun geniĢliği 10 metreye düĢürüldüğü, kiremit çatı 
örtüsünün kiremit görünümlü metal çatı örtüsüne dönüĢtürüldüğü, 30 mm 
kalınlığındaki sunta mutfak tezgahının daha önceki iĢlerde hak sahiplerinden çok 
Ģikayet gelmesi nedeniyle mermerit olarak yapılması, bütün bu imalat değiĢikliklerinin 
mukayeseli hesap kapsamında yapılmasına 22.12.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile 
uygun görülmüĢtür. 

-Sivas ġarkıĢla 212 adet konut, ticaret merkezi inĢaatı 
Uygulama projesinde C-l, C-2 ve C-3 bloklarda bulunan dükkanların çatılarının 

mimari uygulama projesinde teras çatı olarak projelendirildiği, bölgenin iklim 
Ģartlarının dikkate alınması ve konut çatıları ile bütünlük sağlaması açısından teras çatı 
yerine ahĢap oturtma çatı üzerine 0,70 mm kalınlığında trapozoidal alüminyum 
levhalar ile çatı örtüsü yapılarak ilave imalatların mukayeseli hesap kapsamında 
yapılması 06.12.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile uygun bulunmuĢtur. 

-Sivas ġarkıĢla 500 kiĢilik yurt binası, sosyal tesis inĢaatı 
Sosyal tesis binasının ihale eki tesisat projesinde S-Z-17 mahallinde bulunan 

yangın ve kullanma suyu depolarının yüksekliğinin 645 cm olduğunu ancak mimari 
projede bu mahallin kat yüksekliği 420 cm olduğundan, yangın suyu deposu aynı 
mahalde kalmak üzere, kullanım suyu deposunu bina dıĢına yeni bir bina yapılması,  

Mimari uygulama projesinde S-Z-18 mahallinde bulunan ana pano-trafo-
jeneratör ekipmanlarının yerleĢimin ve iĢletiminin bu alana sığmamasından dolayı 
elektrik ana panosunun S-Z-18 mahalline yapılması, trafo ve jeneratörün ise bina 
dıĢında köĢk içinde ayrı bir binada yapılması, sosyal tesis mekanik projelerinde, 
mekanik ekipmanların dizaynı yapıldığında SZ-21 teshin merkezi yeterli 
gelmediğinden, trafo ve jeneratörün bina dıĢına çıkartılmasından sonra S-Z-18 
mahallinde atıl kalan boĢ alanın teshin merkezine ilave edilmesi ile bütün imalat 
değiĢikliklerinin mukayeseli hesap kapsamında yapılması, 

18.11.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile uygun görülmüĢtür. 
-ġanlıurfa ViranĢehir Eyyüpnebi 86 adet konut, cami inĢaatı kapsamında 

yapılacak olan 5 blokta konutların arazi üzerinde mevcut yapılara denk gelmesi 
nedeniyle 29.09.2014 tarih ve 4032 sayılı BaĢkanlık Oluru ile vaziyet planı revize 
edilerek 1 adet konutun ihale sınırı içine, 4 adedi ise ihale sınırı dıĢındaki Ġdare 
mülkiyetindeki tarımsal iĢletme alanına yerleĢtirildiği, imalat değiĢikliklerinin 
mukayeseli hesap kapsamında yapılmasına 11.08.2016 tarihinde BaĢkanlıkça 
tarafından olur verilmiĢtir. 

-Tunceli Üniversitesi Aktuluk yerleĢkesi inĢaatı iĢi uygulama projeli olarak 
ihaleye çıkılmıĢ sözleĢmeye müteakip söz konusu inĢaata ait tüm onaylı mimari, 
betonarme, mekanik, elektrik, peyzaj uygulama projeleri yüklenici firmaya verilerek 
imalatlara baĢlanılmıĢtır. 
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 Ancak ihale eki uygulama projesi olarak onaylanmıĢ bulunan spor salonu 
binasına ait çelik çatı projesi ve hesap raporları Ġdare tarafından deprem bölgesi ve 
maksimum kar yükleri doğrultusunda incelenmesinde, projelendirme ve 
hesaplamalarda alınan yüklerin doğru olmadığı gerekçesi ile yeniden projelendirme 
çalıĢması yapılması sonucunda, spor salonu çelik çatı projesinde çelik konstrüksiyon 
bileĢenlerinde ihale eki çelik çatı projesine göre imalat artıĢı oluĢmuĢ ve ilave imalatlar 
yüklenici firmaya yaptırılmıĢtır. 

Onaylı uygulama projelerinde belirtilen arazi kotlarının yerinde alınan 
ölçümlerle farklılık gösterdiği, arazideki yüksek kot farklarının olduğu ancak ihale eki 
onaylı uygulama projelerinde belirtilmemiĢ bu kotların belirtilmemesi nedeniyle teknik 
olarak yapılma zarureti olan ilave istinat ve ihata duvarlarının mukayeseli hesap 
kapsamında yüklenici firmaya yaptırılmasına 16.02.2013 tarihli BaĢkanlıkça olur 
verilmiĢtir. 

ĠĢin ihale eki uygulama projelerindeki spor salonunun çatı yüklerinin hatalı 
alınması ve arazi kotlarının yerinde ölçümlerde farklılık göstermesi ile projelerde 
belirtilmeyen ihate duvarlarının yapılmasının zorunlu olduğu, çatı hesaplarının 
yeniden yapılması sonucunda çelik çatı imalatları ile ilave ihate duvarlarının 
maliyetinin yapılan mukayeseli hesapta artan ve eksilen çatı imalatlarından dolayı 
645.738,82-385.143,55= 260.595,27 TL, ilave ihata ve istinat duvarlarının maliyeti 
191.317,83 TL olmak üzere toplam 451.913,10 TL+KDV ilave imalata sebebiyet 
verildiğinden, çatı ve istinat duvarları projelerinin eksik ve hatalı hazırlanmasından 
sorumlu firmadan yüklenici firmadan sözleĢme hükümleri çerçevesinde cezai iĢlem 
yapılması gerekmektedir. 

-Tunceli Merkez Cumhuriyet Mahallesi 59 adet konut inĢaatı 
ĠĢin onaylı projesinde çatı örtüsünün 18.211 pozlu kiremit çatı örtüsü olarak 

tarif edildiği, bölgenin iklim koĢulları nedeniyle kiremit çatı örtüsü yerine 18.241/A 
pozlu 0,70 mm galvanizli trapez saç çatı örtüsü yapılması 23.12.2016 tarihli BaĢkanlık 
Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Tunceli Merkez Cumhuriyet Mahallesi 59 adet konut inĢaatında, çatı örtüsü 
imalatından önce 21.210 pozlu ahĢap oturtma çatı imalat yapılacağı, bu imalat içinde 
çatı örtüsü altı aralıksız 18 mm tahta kaplama imalatının olduğu, kiremit çatı 
örtüsünden vazgeçilip 18.241/A pozlu 0,70 mm galvanizli trapez saç çatı örtüsü 
yapılması halinde, imalatın içindeki 04.152 rayiçli 5x5 cm ahĢap kadronlar 
yapılmayacağından dolayı, 18.241/A imalatına yapılarak olan analizde birim fiyat 
içinde yapılmayacak olan 04.152 rayiçli 5x5 cm kadrolar, çiviler ile bu malzemeye 
gidecek iĢçilik bedellerinin mukayeseli hesapta değerlendirilmesi önerilir. 

Mülkiyet sorunları ve proje değiĢikliklerine iliĢkin sorunlar önceki yıllara göre 
azalmakla birlikte, bazı projelerde zorunlu olarak ortaya çıkabilmektedir. Özellikle 
2015 yılından itibaren iĢlerin büyük kısmının uygulama projesi yapılarak ihalesinin 
gerçekleĢtirilmesi nedeniyle bu tür sorunların azaldığı görülmektedir. 

SözleĢme imzalandıktan sonra proje ve imalat değiĢiklikleriyle karĢılaĢmamak 
için; 
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 Ancak ihale eki uygulama projesi olarak onaylanmıĢ bulunan spor salonu 
binasına ait çelik çatı projesi ve hesap raporları Ġdare tarafından deprem bölgesi ve 
maksimum kar yükleri doğrultusunda incelenmesinde, projelendirme ve 
hesaplamalarda alınan yüklerin doğru olmadığı gerekçesi ile yeniden projelendirme 
çalıĢması yapılması sonucunda, spor salonu çelik çatı projesinde çelik konstrüksiyon 
bileĢenlerinde ihale eki çelik çatı projesine göre imalat artıĢı oluĢmuĢ ve ilave imalatlar 
yüklenici firmaya yaptırılmıĢtır. 

Onaylı uygulama projelerinde belirtilen arazi kotlarının yerinde alınan 
ölçümlerle farklılık gösterdiği, arazideki yüksek kot farklarının olduğu ancak ihale eki 
onaylı uygulama projelerinde belirtilmemiĢ bu kotların belirtilmemesi nedeniyle teknik 
olarak yapılma zarureti olan ilave istinat ve ihata duvarlarının mukayeseli hesap 
kapsamında yüklenici firmaya yaptırılmasına 16.02.2013 tarihli BaĢkanlıkça olur 
verilmiĢtir. 

ĠĢin ihale eki uygulama projelerindeki spor salonunun çatı yüklerinin hatalı 
alınması ve arazi kotlarının yerinde ölçümlerde farklılık göstermesi ile projelerde 
belirtilmeyen ihate duvarlarının yapılmasının zorunlu olduğu, çatı hesaplarının 
yeniden yapılması sonucunda çelik çatı imalatları ile ilave ihate duvarlarının 
maliyetinin yapılan mukayeseli hesapta artan ve eksilen çatı imalatlarından dolayı 
645.738,82-385.143,55= 260.595,27 TL, ilave ihata ve istinat duvarlarının maliyeti 
191.317,83 TL olmak üzere toplam 451.913,10 TL+KDV ilave imalata sebebiyet 
verildiğinden, çatı ve istinat duvarları projelerinin eksik ve hatalı hazırlanmasından 
sorumlu firmadan yüklenici firmadan sözleĢme hükümleri çerçevesinde cezai iĢlem 
yapılması gerekmektedir. 

-Tunceli Merkez Cumhuriyet Mahallesi 59 adet konut inĢaatı 
ĠĢin onaylı projesinde çatı örtüsünün 18.211 pozlu kiremit çatı örtüsü olarak 

tarif edildiği, bölgenin iklim koĢulları nedeniyle kiremit çatı örtüsü yerine 18.241/A 
pozlu 0,70 mm galvanizli trapez saç çatı örtüsü yapılması 23.12.2016 tarihli BaĢkanlık 
Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Tunceli Merkez Cumhuriyet Mahallesi 59 adet konut inĢaatında, çatı örtüsü 
imalatından önce 21.210 pozlu ahĢap oturtma çatı imalat yapılacağı, bu imalat içinde 
çatı örtüsü altı aralıksız 18 mm tahta kaplama imalatının olduğu, kiremit çatı 
örtüsünden vazgeçilip 18.241/A pozlu 0,70 mm galvanizli trapez saç çatı örtüsü 
yapılması halinde, imalatın içindeki 04.152 rayiçli 5x5 cm ahĢap kadronlar 
yapılmayacağından dolayı, 18.241/A imalatına yapılarak olan analizde birim fiyat 
içinde yapılmayacak olan 04.152 rayiçli 5x5 cm kadrolar, çiviler ile bu malzemeye 
gidecek iĢçilik bedellerinin mukayeseli hesapta değerlendirilmesi önerilir. 

Mülkiyet sorunları ve proje değiĢikliklerine iliĢkin sorunlar önceki yıllara göre 
azalmakla birlikte, bazı projelerde zorunlu olarak ortaya çıkabilmektedir. Özellikle 
2015 yılından itibaren iĢlerin büyük kısmının uygulama projesi yapılarak ihalesinin 
gerçekleĢtirilmesi nedeniyle bu tür sorunların azaldığı görülmektedir. 

SözleĢme imzalandıktan sonra proje ve imalat değiĢiklikleriyle karĢılaĢmamak 
için; 

 

 

- Projelerin gerçekleĢtirileceği arsa ve arazilerdeki sorunların (mülkiyet, 
kamulaĢtırma, hissedarlık vb.) ihale öncesinde giderilmesi, 

- Ġmalat değiĢikliği taleplerinin imalatlara baĢlanılmadan önce projelerin detaylı 
incelenerek öncelikle ihaleden önce belirlenmesi, ihaleden sonra zorunluluk arz eden 
değiĢikliklerin ise yer tesliminden sonra uygulama projelerinin onaylanması sırasında 
yapılması,  

Hususlarına özen gösterilmelidir. 
b) Süre uzatım kararları 
- Adana Ceyhan 250 Yataklı Devlet Hastanesi inĢaatı 
ĠĢin bitim tarihi 14.12.2015‟ten 113 gün sonra imalat değiĢikliği yapılması için 

alınan 05.04.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile imalat değiĢikliğine ait proje onayı, 
malzeme temini, imalat ve montajı için 96 gün olmak üzere toplam 209 gün süre iĢin 
bitim tarihine eklenerek iĢin süresi 10.07.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

ĠĢin hakediĢ ödemelerine bakıldığında, 01.12.2015 tarihli 20 nolu hakediĢte 
ilave imalatlar hariç sözleĢme kapsamındaki imalatlar geçici kabule hazır halde olması 
gerekirken ilerlemenin %26,59 seviyesinde olduğu, ilave imalatlardan dolayı süresinde 
yapılmayan imalatlara süre uzatımı verildiği anlaĢılmaktadır.  

Sağlık Bakanlığının 17.03.2016 tarihinde ikinci kez ilave imalat değiĢikliği 
talebinde bulunması nedeniyle ilave iĢlerin projelerinin hazırlanması ve onayı 
aĢamasında geçen 142 gün süre uzatımı verilerek iĢin süresi 29.11.2016 tarihine kadar 
yeniden uzatılmıĢtır. 

Ġlave proje ve imalat değiĢikliklerinin maliyetinin hesaplandığında, iĢin %10 
yasal artıĢ içinde bitmeyeceğinin anlaĢılması nedeniyle iĢ 29.11.2016 tarihi itibariyle 
%26,59 seviyesinde tasfiye edilmesine karar verilmiĢtir. 

ĠĢin sözleĢmesinin eki olan YĠGġ.‟nin sözleĢmenin feshi ve tasfiye durumları 
baĢlıklı 48 inci maddesinde ve 4735 sayılı Kamu Ġhaleleri SözleĢmeleri Kanunu‟nun 
24‟üncü maddesinde “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleĢmelerinde, 
öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iĢ artıĢının zorunlu olması halinde, artıĢa konu 
olan iĢ; a) SözleĢmeye esas proje içinde kalması, b) Ġdareyi külfete sokmaksızın asıl 
iĢten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, ġartlarıyla, 
anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım iĢlerinde sözleĢme bedelinin %10'una, 
birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım iĢleri 
sözleĢmelerinde ise %20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleĢme ve ihale 
dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Birim fiyat 
sözleĢme ile yürütülen yapım iĢlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleĢme bazında 
%40'a kadar artırmaya yetkilidir. ĠĢin bu Ģartlar dahilinde tamamlanamayacağının 
anlaĢılması durumunda ise artıĢ yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye 
edilir. Ancak bu durumda, iĢin tamamının ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine 
uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur…” hükmü gereğince, 

ĠĢin 14.12.2015 bitim tarihine göre imalatların bitirilip geçici kabule hazır hale 
getirmesi gerekirken, %26,59 ilerleme seviyesine göre çok geride olan, ilave imalatlar 
için verilen 209+142=351 günlük süre içinde yüklenicinin ilave imalatların yapımına 
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baĢlamadığı gibi sözleĢme kapsamındaki imalatları bile yapmadığı iĢlere de dolaylı 
olarak süre uzatımı verildiği görülmektedir.  

-Afyon 26 Ağustos Tabiat Parkı Tanıtım Merkezi (Panoramik Müze) Binası ve 
MüĢtemilatının Yapım ĠnĢaatı 

05.12.2013 tarihinde 8.989.000 TL bedelle ihalesi yapılmıĢ ve sözleĢmeye göre 
iĢ bitim tarihi 04.02.2016 olarak belirlenmiĢtir. 

ĠĢte Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü'nün 10.02.2015 tarihli yazısında projedeki teras çatının, bölgenin Ģartlarına 
uygun olacak Ģekilde tonoz veya makas sistemli ısı yalıtımlı kenet çatı yapılmasını 
talep ettiği, bu imalatların yapılması için 10.08.2015 tarih ve 3566 sayılı BaĢkanlık 
olurunun alındığı ve yükleniciye 15.09.2015 tarihinde bildirildiği,  10.02.2015 tarihi 
ile 15.09.2015 tarihi arasında 217 gün süre iĢin bitim tarihine eklenerek iĢin süresi 
çalıĢılamayan dönem atlanmadan eklenerek 08.09.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

Verilen süre kararında çatı imalatlarının yapılmasının 10.02.2015 tarihinde talep 
edildiği ve bu durum yükleniciye 15.09.2015 tarihinde tebliğ edildiği, bu iki tarih 
arasındaki 217 günlük süre içinde hiçbir imalat yapılmadığı, çatı imalatlarına da bitim 
tarihi 04.02.2016 tarihinden sonra baĢlanacağı değerlendirilerek 217 günlük sürenin 
iĢin bitim tarihine eklenerek süre uzatımı verilmesinin hatalı olduğu 
değerlendirilmektedir. 

10.02.2015 tarihi ile 15.09.2015 tarihleri arasındaki 217 günlük süre içinde 
18.03.2015 tarihli 5 ve 16.07.2015 tarihli 6 nolu hakediĢlerde 982.034 TL ödeme 
yapıldığı, sözleĢmedeki günlük harcama tutarı 8.989.000/700=12.841,4 TL/gün 
olduğu, 217 günlük süre içinde yapılan ödemenin 982.034/12.841,4=77 güne denk 
gelen imalatların yapıldığı dikkate alındığında 217-77=140 gün sürenin imalatların 
yapılmasının yükleniciye tebliğ edildiği tarihe eklenerek süre uzatımı verilmesi 
gerekmektedir. 

-Ağrı Merkez Suçatağı köyü 24 derslikli sağlık meslek lisesi inĢaatı 
26.03.2014 tarihinde 4.944.000 TL bedelle ihalesi yapılıp, 03.07.2014 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 26.02.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir 

ĠĢte mimari projelerin Ġdareye sunulduğu 27.10.2014 tarihi ile onaylandığı 
26.03.2015 tarihi arasında geçen 150 günlük süreden projelerin onaylanması için 
gerekli olan 30 günlük sürenin düĢülerek 120 günlük süre çalıĢılmayan dönem sonu 
15.04.2016 tarihine eklenerek iĢin süresi 13.08.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

ĠĢin hakediĢ ödemelerine bakıldığında 27.10.2014 tarihi ile 26.03.2015 tarihleri 
arasındaki 150 günlük süre içinde 12.01.2015 tarihli 1 nolu hakediĢte 337.316 TL 
hakediĢ ödemesinin yapıldığı, sözleĢme süre 600 gün süre dikkate alındığında, günlük 
harcamanın 4.944.000/600=8.240 TL/gün olduğu, 1 nolu hakediĢte harcama bedeli 
karĢılık gelen sürenin 336.316/8.240=41 gün olduğu, 150 günlük süreden 41 günün 
düĢülmesi ile 109 gün süre verilmesi ile iĢin süresinin 01.08.2016 olarak belirlenmesi 
gerekmektedir. 

-Ankara Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Yeni Hizmet Binası ĠnĢaatı  
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baĢlamadığı gibi sözleĢme kapsamındaki imalatları bile yapmadığı iĢlere de dolaylı 
olarak süre uzatımı verildiği görülmektedir.  

-Afyon 26 Ağustos Tabiat Parkı Tanıtım Merkezi (Panoramik Müze) Binası ve 
MüĢtemilatının Yapım ĠnĢaatı 

05.12.2013 tarihinde 8.989.000 TL bedelle ihalesi yapılmıĢ ve sözleĢmeye göre 
iĢ bitim tarihi 04.02.2016 olarak belirlenmiĢtir. 

ĠĢte Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü'nün 10.02.2015 tarihli yazısında projedeki teras çatının, bölgenin Ģartlarına 
uygun olacak Ģekilde tonoz veya makas sistemli ısı yalıtımlı kenet çatı yapılmasını 
talep ettiği, bu imalatların yapılması için 10.08.2015 tarih ve 3566 sayılı BaĢkanlık 
olurunun alındığı ve yükleniciye 15.09.2015 tarihinde bildirildiği,  10.02.2015 tarihi 
ile 15.09.2015 tarihi arasında 217 gün süre iĢin bitim tarihine eklenerek iĢin süresi 
çalıĢılamayan dönem atlanmadan eklenerek 08.09.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

Verilen süre kararında çatı imalatlarının yapılmasının 10.02.2015 tarihinde talep 
edildiği ve bu durum yükleniciye 15.09.2015 tarihinde tebliğ edildiği, bu iki tarih 
arasındaki 217 günlük süre içinde hiçbir imalat yapılmadığı, çatı imalatlarına da bitim 
tarihi 04.02.2016 tarihinden sonra baĢlanacağı değerlendirilerek 217 günlük sürenin 
iĢin bitim tarihine eklenerek süre uzatımı verilmesinin hatalı olduğu 
değerlendirilmektedir. 

10.02.2015 tarihi ile 15.09.2015 tarihleri arasındaki 217 günlük süre içinde 
18.03.2015 tarihli 5 ve 16.07.2015 tarihli 6 nolu hakediĢlerde 982.034 TL ödeme 
yapıldığı, sözleĢmedeki günlük harcama tutarı 8.989.000/700=12.841,4 TL/gün 
olduğu, 217 günlük süre içinde yapılan ödemenin 982.034/12.841,4=77 güne denk 
gelen imalatların yapıldığı dikkate alındığında 217-77=140 gün sürenin imalatların 
yapılmasının yükleniciye tebliğ edildiği tarihe eklenerek süre uzatımı verilmesi 
gerekmektedir. 

-Ağrı Merkez Suçatağı köyü 24 derslikli sağlık meslek lisesi inĢaatı 
26.03.2014 tarihinde 4.944.000 TL bedelle ihalesi yapılıp, 03.07.2014 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 26.02.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir 

ĠĢte mimari projelerin Ġdareye sunulduğu 27.10.2014 tarihi ile onaylandığı 
26.03.2015 tarihi arasında geçen 150 günlük süreden projelerin onaylanması için 
gerekli olan 30 günlük sürenin düĢülerek 120 günlük süre çalıĢılmayan dönem sonu 
15.04.2016 tarihine eklenerek iĢin süresi 13.08.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

ĠĢin hakediĢ ödemelerine bakıldığında 27.10.2014 tarihi ile 26.03.2015 tarihleri 
arasındaki 150 günlük süre içinde 12.01.2015 tarihli 1 nolu hakediĢte 337.316 TL 
hakediĢ ödemesinin yapıldığı, sözleĢme süre 600 gün süre dikkate alındığında, günlük 
harcamanın 4.944.000/600=8.240 TL/gün olduğu, 1 nolu hakediĢte harcama bedeli 
karĢılık gelen sürenin 336.316/8.240=41 gün olduğu, 150 günlük süreden 41 günün 
düĢülmesi ile 109 gün süre verilmesi ile iĢin süresinin 01.08.2016 olarak belirlenmesi 
gerekmektedir. 

-Ankara Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Yeni Hizmet Binası ĠnĢaatı  

 

 

14.08.2013 tarihinde 49.900.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 26.09.2013 tarihinde 
sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 11.07.2015 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. Verilen 1 inci süre kararları ile iĢin süresi önce 11.06.2016 tarihine, 2 
nci süre kararı ile 08.11.2016 tarihine uzatılmıĢtır. 

ĠĢte 26.08.2016 tarih ve 3896 sayılı BaĢkanlık oluru ile ilave imalatların 
projelerinin hazırlanması, malzeme temini ve yapımı için 30 gün süre 08.11.2016 
tarihli bitim tarihine eklenerek iĢin süresi 08.12.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

Verilen son süre kararında, ilave imalatların yapılmasına 2 nci süre uzatım tarihi 
olan 08.11.2016 tarihinden 74 gün önce 26.08.2016 tarihinde karar verildiği, bu süre 
içinde imalatların yapılma imkanı bulunduğundan, ilave imalatların yapımına 2 inci 
süre uzatım tarihi olan 08.11.2016 tarihinden sonra baĢlanacakmıĢ gibi 
değerlendirilerek süre uzatımı verilmemesi gerekmektedir. 

-Ankara kuzey kent giriĢi 630 adet konut, ünite merkezi ve kreĢ ikmal inĢaatı 
13.10.2014 tarihinde 94.950.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 16.01.2015 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 09.09.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

Vaziyet planındaki otopark sayısının yetersizliği, arazideki eğimler dikkate 
alınarak ihtiyaca göre açık ve kapalı otopark yapılmasına 10.09.2015 tarihinde 
BaĢkanlıkça karar verildiğinden imalat değiĢiklikleri için 23.08.2016 tarih ve 3825 
sayılı BaĢkanlık oluru 75 günlük süre uzatımı verilerek iĢin süresi 23.11.2016 tarihine 
kadar uzatmıĢtır. 

Verilen süre kararında, açık ve kapalı otopark imalatlarının yapılması için uygun 
görülen 75 günlük süre, iĢin sözleĢmeye göre bitim tarihi olan 09.09.2016 tarihinden 
sonra baĢlanacakmıĢ gibi değerlendirilerek süre uzatımı verilmiĢtir. 

Otopark imalatlarının yapılması iĢin sözleĢmeye göre bitim tarihinden 366 gün 
önce 10.09.2015 tarihinde BaĢkanlıkça uygun görüldüğünden süre kararlarında bu süre 
içinde imalatların yapılma imkanı değerlendirilmesi, müĢavir firmanın iĢin bitim 
tarihinden 26 gün önce 15.08.2016 tarihinde otopark imalatlarının yapımı için 75 gün 
süre uzatımı verilmesinin uygun olacağını belirttiğinden verilen süre kararının bu 
doğrultuda revize edilmesi gerekmektedir. 

-Antalya Alanya 300 yataklı hastane ikmal inĢaatı 
25.09.2013 tarihinde 66.500.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 21.10.2013 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 24.09.2015 bitim tarihi olarak belirlenmiĢ, 
verilen ilk süre kararı ile iĢin süresi 07.09.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

ĠĢte 07.06.2016 tarih ve 2658 sayılı BaĢkanlık oluru ile revize elektrik projesine 
göre ilave imalatların yapımı için 90 gün süre uzatımı talebi, iĢin bitim tarihi 
07.09.2016 tarihine eklenerek iĢin süresi 06.12.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

90 günlük ikinci süre kararında ilave imalatların yapımına iĢin bitim olan 
07.09.2016 tarihinden sonra baĢlanacakmıĢ gibi değerlendirilerek iĢin süresinin 
06.12.2016 tarihine kadar uzatıldığı, ancak ilave imalatların yapımına 07.06.2016 
tarihinde BaĢkanlıkça olur verildiğinden dolayı 90 günün olur tarihine ilave edilmesi 
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halinde imalatların iĢin bitim tarihinden önce 05.09.2016 tarihinde biteceğinden dolayı 
süre uzatımı verilmesi gerekmektedir. 

-Balıkesir Merkez Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürlüğü hizmet binası inĢaatı 
24.7.2014 tarihinde 12.104.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 05.01.2015 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 04.09.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

ĠĢte 15.11.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile projesinde teras çatının trapez 
kaplamalı ahĢap oturtma çatı örtüsüyle kaplanmasına karar verildiği, trapez kaplamalı 
ahĢap oturtma çatı imalatı yapılması için yaklaĢık 120 gün ile 04.09.2016 iĢin bitim 
tarihi ile 15.11.2016 olur tarihi arasındaki 72 gün olmak üzere 192 gün süre yapılacak 
ilave imalat harçlı imalat olmayan çatı imalatı olduğundan çalıĢılmayan dönem 01.01-
15.04 tarihleri arası atlatılmadan verilerek iĢin süresi 15.03.2017 tarihine kadar 
uzatılmıĢtır. 

ĠĢe ait hakediĢ ödemelerine bakıldığında, ilave çatı imalatı dıĢındaki sözleĢme 
kapsamındaki iĢleri bitim tarihi olan 04.09.2016 tarihine kadar geçici kabule hazır hale 
getirilmesi gerekirken, 26.09.2016 tarihli 11 nolu hakediĢte ilerlemesinin %36,90 
seviyesinde olduğundan süresi içinde sözleĢme kapsamındaki imalatları yapamadığı, 
ilave çatı imalatından dolayı süresi içinde yapamadığı imalatlara dolaylı olarak süre 
uzatımı verildiği, 

ĠĢin sözleĢme süresinin 598 gün olduğu, uygulama projesindeki 1.751 m2 teras 
çatının 1.358 m2 alanının trapez kaplamalı ahĢap oturtma olarak imalatı yapılmasında, 
teknik olarak projesi, malzeme sipariĢi ve yapımı için teknik olarak 80 günlük süre 
içinde yapılma imkanı varken, iĢin sözleĢme süresi ile kıyaslandığında %20 oranına 
karĢılık gelen 120 gün süre verilmesi ile iĢin sözleĢme süresi içinde ilave çatı imalatı 
haricinde yapamadığı imalatlara da dolaylı olarak süre uzatımı verildiği  

ġeklinde değerlendirilmiĢtir.  
Ġlave imalatlardan dolayı verilecek süre uzatımlarında, teknik olarak bu imalat 

için gerekli olan sürelerin hesaplanarak verilmesi, sözleĢme süresi içinde yapamadığı 
imalatlara ilave imalatların süresi arttırılarak dolaylı olarak süre uzatımı verilmemesi 
önerilir.  

-Bursa Kestel büyük sanayi sitesi genel altyapı inĢaatı 
15.01.2015 tarihinde 77.000.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 18.06.2015 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 29.12.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

ĠĢin sözleĢmesine göre yapılması gereken 8 nolu yolun kamulaĢtırılması gereken 
kısımlarının yüklenici firmaya teslim edilememesi, doğalgaz imalatlarına 
baĢlanılamadığı gibi yol güzergahı üzerinde bulunan dere ıslahı, yol dolguları, yol üst 
yapı imalatları, istinat duvarları, yağmursuyu ve kanalizasyon imalatlarının 
yapılamadığı, ayrıca 28.07.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile iĢin projesinde olmayan 
daha sonra yapılması uygun bulunan mevcut elektrik hattının deplasesi imalatlarına 
yüklenici firma tarafından baĢlandığından, bu imalatların yapılması için çalıĢılmayan 
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halinde imalatların iĢin bitim tarihinden önce 05.09.2016 tarihinde biteceğinden dolayı 
süre uzatımı verilmesi gerekmektedir. 

-Balıkesir Merkez Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürlüğü hizmet binası inĢaatı 
24.7.2014 tarihinde 12.104.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 05.01.2015 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 04.09.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

ĠĢte 15.11.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile projesinde teras çatının trapez 
kaplamalı ahĢap oturtma çatı örtüsüyle kaplanmasına karar verildiği, trapez kaplamalı 
ahĢap oturtma çatı imalatı yapılması için yaklaĢık 120 gün ile 04.09.2016 iĢin bitim 
tarihi ile 15.11.2016 olur tarihi arasındaki 72 gün olmak üzere 192 gün süre yapılacak 
ilave imalat harçlı imalat olmayan çatı imalatı olduğundan çalıĢılmayan dönem 01.01-
15.04 tarihleri arası atlatılmadan verilerek iĢin süresi 15.03.2017 tarihine kadar 
uzatılmıĢtır. 

ĠĢe ait hakediĢ ödemelerine bakıldığında, ilave çatı imalatı dıĢındaki sözleĢme 
kapsamındaki iĢleri bitim tarihi olan 04.09.2016 tarihine kadar geçici kabule hazır hale 
getirilmesi gerekirken, 26.09.2016 tarihli 11 nolu hakediĢte ilerlemesinin %36,90 
seviyesinde olduğundan süresi içinde sözleĢme kapsamındaki imalatları yapamadığı, 
ilave çatı imalatından dolayı süresi içinde yapamadığı imalatlara dolaylı olarak süre 
uzatımı verildiği, 

ĠĢin sözleĢme süresinin 598 gün olduğu, uygulama projesindeki 1.751 m2 teras 
çatının 1.358 m2 alanının trapez kaplamalı ahĢap oturtma olarak imalatı yapılmasında, 
teknik olarak projesi, malzeme sipariĢi ve yapımı için teknik olarak 80 günlük süre 
içinde yapılma imkanı varken, iĢin sözleĢme süresi ile kıyaslandığında %20 oranına 
karĢılık gelen 120 gün süre verilmesi ile iĢin sözleĢme süresi içinde ilave çatı imalatı 
haricinde yapamadığı imalatlara da dolaylı olarak süre uzatımı verildiği  

ġeklinde değerlendirilmiĢtir.  
Ġlave imalatlardan dolayı verilecek süre uzatımlarında, teknik olarak bu imalat 

için gerekli olan sürelerin hesaplanarak verilmesi, sözleĢme süresi içinde yapamadığı 
imalatlara ilave imalatların süresi arttırılarak dolaylı olarak süre uzatımı verilmemesi 
önerilir.  

-Bursa Kestel büyük sanayi sitesi genel altyapı inĢaatı 
15.01.2015 tarihinde 77.000.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 18.06.2015 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 29.12.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

ĠĢin sözleĢmesine göre yapılması gereken 8 nolu yolun kamulaĢtırılması gereken 
kısımlarının yüklenici firmaya teslim edilememesi, doğalgaz imalatlarına 
baĢlanılamadığı gibi yol güzergahı üzerinde bulunan dere ıslahı, yol dolguları, yol üst 
yapı imalatları, istinat duvarları, yağmursuyu ve kanalizasyon imalatlarının 
yapılamadığı, ayrıca 28.07.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile iĢin projesinde olmayan 
daha sonra yapılması uygun bulunan mevcut elektrik hattının deplasesi imalatlarına 
yüklenici firma tarafından baĢlandığından, bu imalatların yapılması için çalıĢılmayan 

 

 

günler düĢülmeden 302 gün süre verilerek iĢin süresi 27.10.2017 tarihine kadar 
uzatılmıĢtır. 

ĠĢin sözleĢme süresinin 550 gün olduğu, sözleĢme kapsamındaki imalatların 
ilerlemesinin %75 seviyesinde olduğu, %25 oranında imalatların henüz yapılmadığı 
buna karĢılık gelen 138 gün süre uzatımı verilmesi gerekirken,  8 nolu yol güzergahı 
üzerindeki altyapı, yağmursuyu ve elektrik imalatlarından dolayı iĢin toplam süresinin 
%55 oranına karĢılık gelen 302 gün süre uzatımı verildiği anlaĢılmaktadır. 

-Erzurum Aziziye Ilıca mahallesi kentsel dönüĢüm ve geliĢim projesi 374 adet 
konut, 111 ticari birim ve camii inĢaatı 

18.11.2014 tarihinde 43.526.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 16.01.2015 tarihinde 
sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 22.12.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

ĠĢin yer tesliminden 131 gün sonra 03.06.2015 tarihli BaĢkanlık oluru ile ihale 
sınırında değiĢiklik yapılması, binalarda tretuvarda 1,50 metre mantolama yerine 
mekanik montajlı taĢ cephe kaplaması, iĢyerlerine depo, dükkan sayısının 114 adede 
çıkarılması için 131 gün ile ticaret merkezinin önündeki yol ve otoparklarda yeniden 
düzenleme yapılması imalatları için 70 gün olmak üzere toplam 201 gün süre 
çalıĢılamayan dönemde 01.11-15.04 atlatılarak eklenmesi ile iĢin süresi 02.11.2017 
tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

 Verilen süre kararının incelenmesinde, iĢin yer teslimi 23.01.2015 tarihi ile 
vaziyet planının revize edilmesi ile dükkanların sayısının 114 adete çıkarılmasına 
03.06.2015 tarihli BaĢkanlık oluru ile karar verildiğinden bu tarihler arasındaki 131 
günlük süre içinde 82 günün çalıĢılamayan dönem içinde kaldığından bu gecikme için 
49 gün süre verilebileceği, 

Binaların tretuvarında 1,50 metre mantolama yerine mekanik montajlı taĢ cephe 
kaplaması yapılmasına iĢin bitim tarihinden 190 gün önce 15.06.2016 tarihinde karar 
verildiğinden süre uzatımı verilmeden bu süre içinde yapılabileceği,  iĢyerlerine depo 
ile ticaret merkezinin önündeki yol ve otoparklarda yeniden düzenleme yapılmasına 
iĢin bitim tarihinden 42 gün önce çalıĢılamayan dönem içinde 10.11.2016 tarihli 
BaĢkanlık oluru ile karar verildiğinden, verilen 201 günlük sürenin hatalı olduğu,  

Değerlendirilmektedir. 
Vaziyet planı değiĢikliğinden dolayı 49 gün, iĢyerlerine depo ile ticaret 

merkezinin önündeki yol ve otoparklarda yeniden düzenleme imalatları için 60 gün 
sürenin yeterli olduğundan toplam 109 günün çalıĢılmayan dönemden sonra ilave 
edilmesi ile iĢin süresinin 02.08.2017 tarihine kadar uzatılması gerekmektedir 

-Hatay Dörtyol 500 kiĢilik (508 kapasiteli) yurt binası inĢaatı 
19.12.2013 tarihinde 12.528.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 17.02.2014 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 13.10.2015 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

ĠĢte enerji müsaadesi verilen 20.02.2015 ile enerji müsaadesinin revize edildiği 
01.12.2015 tarihleri arasındaki 284 gün süre bitim tarihi 13.10.2015 tarihine eklenerek 
iĢin süresi 23.07.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 
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Verilen süre kararında, 20.02.2015 tarihi ile 01.12.2015 tarihleri arasındaki 284 
günlük süre imalatların tamamen durduğu değerlendirilerek süre uzatımı verilmiĢ 
olmasına rağmen, iĢin hakediĢ ödemelerine bakıldığında bu tarihler arasındaki 9 adet 
ara hakediĢte toplam 6.971.542 TL ödeme yapıldığından, bu süre içinde imalatların 
durmadığından süre kararı hatalı olduğu değerlendirilmektedir.  

Bunun yerine sadece enerji temini imalatlarının yapılması için gerekli olan 
sürenin hesaplanarak süre uzatılması verilmesi gerekmektedir.  
 -Ġstanbul Sultangazi 600 Yataklı Devlet Hastanesi ikmal inĢaatı 

27.03.2014 tarihinde 175.234.053 TL bedelle ihalesi yapılan, 25.06.2014 
tarihinde sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 17.02.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

 ĠĢin ilk süre uzatımında yangın tahliye projesinin geç onaylanmasından dolayı 
25.09.2014 tarihi ile 29.04.2015 tarihi arasındaki 216 gün için süre uzatımı verilerek 
süresi 20.09.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

ĠĢte 29.04.2015 tarihi baz alındığında elektrik uygulama projeleri 21.03.2016 
tarihinde onaylandığından arada geçen 327 gün süre içinde yüklenicinin projeleri 112 
gün geç olarak idareye sunmasından dolayı 327-112=215 gün süre verilerek iĢin süresi 
23.04.2017 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

Verilen her iki süre kararının incelenmesinde, 1 inci süre kararındaki 25.09.2014-
29.04.2015 tarihleri arasındaki 216 gün ile 2‟nci süre kararındaki 29.04.2015-
21.03.2016 tarihleri arasındaki 327 gün süre içinde imalatların tamamen durduğu 
dikkate alınarak süre uzatımı verilmiĢtir. 

Ġlk süre uzatımının hesaplandığı 25.09.2014 tarihi ile 29.04.2015 tarihi arasındaki 
216 gün içinde 2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu hakediĢlerde ki ödemelere bakıldığında toplam 
21.272.322 TL ödeme yapıldığı, sözleĢmeye göre günlük harcama dilimi 
175.234.053/600=292.056,76 TL/gün dikkate alındığında yapılan harcamanın 
21.272.322/292.056,76=72,8 ortalama 73 güne denk geldiğinden 216-73=143 gün süre 
verilebileceği, 

Ġkinci süre kararında hesaplandığı 29.05.2015 tarihi ile 21.03.2016 tarihi 
arasındaki 327 gün içinde 10,11,12,13,14,15,16,17 ve 18 nolu hakediĢlerde ki 
ödemelere bakıldığında toplam 46.388.099 TL ödeme yapıldığı, sözleĢmeye göre 
günlük harcama dilimine bölündüğünde 46.388.099/292.056,76=158,8 ortalama 159 
güne denk geldiğinden verilen 215 günden 159 günün düĢülmesi ile 56 gün süre 
verilmesi gerekmektedir. 

Verilen her iki süre kararının hatalı olduğu, birinci süre kararında 143 gün süre 
verilerek bitim tarihinin 22.07.2016, ikinci süre kararında 56 gün süre verilerek bitim 
tarihinin 16.09.2016 olarak belirlenmesi gerekmektedir. 
 -Ġzmir Torbalı 250 Yataklı Devlet Hastanesi inĢaatı 

 27.02.2014 tarihinde 52.670.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 26.04.2014 
tarihinde sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 28.07.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢ, en son verilen süre ile iĢin süresi 05.11.2016 tarihine uzatılmıĢtır. 
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Verilen süre kararında, 20.02.2015 tarihi ile 01.12.2015 tarihleri arasındaki 284 
günlük süre imalatların tamamen durduğu değerlendirilerek süre uzatımı verilmiĢ 
olmasına rağmen, iĢin hakediĢ ödemelerine bakıldığında bu tarihler arasındaki 9 adet 
ara hakediĢte toplam 6.971.542 TL ödeme yapıldığından, bu süre içinde imalatların 
durmadığından süre kararı hatalı olduğu değerlendirilmektedir.  

Bunun yerine sadece enerji temini imalatlarının yapılması için gerekli olan 
sürenin hesaplanarak süre uzatılması verilmesi gerekmektedir.  
 -Ġstanbul Sultangazi 600 Yataklı Devlet Hastanesi ikmal inĢaatı 

27.03.2014 tarihinde 175.234.053 TL bedelle ihalesi yapılan, 25.06.2014 
tarihinde sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 17.02.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

 ĠĢin ilk süre uzatımında yangın tahliye projesinin geç onaylanmasından dolayı 
25.09.2014 tarihi ile 29.04.2015 tarihi arasındaki 216 gün için süre uzatımı verilerek 
süresi 20.09.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

ĠĢte 29.04.2015 tarihi baz alındığında elektrik uygulama projeleri 21.03.2016 
tarihinde onaylandığından arada geçen 327 gün süre içinde yüklenicinin projeleri 112 
gün geç olarak idareye sunmasından dolayı 327-112=215 gün süre verilerek iĢin süresi 
23.04.2017 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

Verilen her iki süre kararının incelenmesinde, 1 inci süre kararındaki 25.09.2014-
29.04.2015 tarihleri arasındaki 216 gün ile 2‟nci süre kararındaki 29.04.2015-
21.03.2016 tarihleri arasındaki 327 gün süre içinde imalatların tamamen durduğu 
dikkate alınarak süre uzatımı verilmiĢtir. 

Ġlk süre uzatımının hesaplandığı 25.09.2014 tarihi ile 29.04.2015 tarihi arasındaki 
216 gün içinde 2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu hakediĢlerde ki ödemelere bakıldığında toplam 
21.272.322 TL ödeme yapıldığı, sözleĢmeye göre günlük harcama dilimi 
175.234.053/600=292.056,76 TL/gün dikkate alındığında yapılan harcamanın 
21.272.322/292.056,76=72,8 ortalama 73 güne denk geldiğinden 216-73=143 gün süre 
verilebileceği, 

Ġkinci süre kararında hesaplandığı 29.05.2015 tarihi ile 21.03.2016 tarihi 
arasındaki 327 gün içinde 10,11,12,13,14,15,16,17 ve 18 nolu hakediĢlerde ki 
ödemelere bakıldığında toplam 46.388.099 TL ödeme yapıldığı, sözleĢmeye göre 
günlük harcama dilimine bölündüğünde 46.388.099/292.056,76=158,8 ortalama 159 
güne denk geldiğinden verilen 215 günden 159 günün düĢülmesi ile 56 gün süre 
verilmesi gerekmektedir. 

Verilen her iki süre kararının hatalı olduğu, birinci süre kararında 143 gün süre 
verilerek bitim tarihinin 22.07.2016, ikinci süre kararında 56 gün süre verilerek bitim 
tarihinin 16.09.2016 olarak belirlenmesi gerekmektedir. 
 -Ġzmir Torbalı 250 Yataklı Devlet Hastanesi inĢaatı 

 27.02.2014 tarihinde 52.670.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 26.04.2014 
tarihinde sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 28.07.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢ, en son verilen süre ile iĢin süresi 05.11.2016 tarihine uzatılmıĢtır. 

 

 

 ĠĢte 03.08.2016 tarih ve 3499 sayılı BaĢkanlık oluru ile 5 inci blok zemin katta 
bulunan MR mahallinin 6 ncı blok bodrum katta yapılması, ısıtma ve soğutma 
borularının ön izoleli çelik borular ile döĢeme içinden geçirilmesi ve toplam 20 
maddeden oluĢan ilave imalat ile bazı imalatlarda da değiĢiklikleri yapılmasına karar 
verilmiĢtir. MR yerinin değiĢimi için 15 gün, ısıtma ve soğutma izolesinin yapılması 
için 15 gün olmak üzere 30 gün, bunun yanında 30.11.2016 tarih ve 5557 sayılı 
BaĢkanlık oluru ile acil giriĢteki kamulaĢtırması yapılacak 15 metrelik yolun yapılması 
için 20 gün olmak üzere toplam 50 gün süre talebi uygun bulunarak iĢin süresi süresi 
25.12.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 
 Verilen süre kararında, MR mahallinin yerinin değiĢmesi, ısıtma ve soğutma 
borularının ön izoleli çelik borular ile döĢeme içinden geçirilmesi ile toplam 20 
maddeden oluĢan ilave imalatlar ve bazı imalat değiĢiklikleri iĢin 05.11.2016 bitim 
tarihinden 94 gün önce 03.08.2016 tarihinde BaĢkanlık oluru ile yapılmasına olur 
verildiğinden 30 günlük süre uzatımının verilmemesi, iĢin bitim tarihinden 25 gün 
sonra 30.11.2016 tarihinde BaĢkanlık oluru ile yapılmasına karar verilen yol 
imalatlarının yapılması için gerekli olan sürenin hesaplanarak verilmesi 
gerekmektedir. 

-Karaman DoğukıĢla vadisi kentsel dönüĢüm ve geliĢim projesi 1.Etap 450 adet 
konut, alıĢveriĢ merkezi, restoran, sosyal tesis ve kapalı otopark inĢaatı 

27.05.2014 tarihinde 89.300.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 22.08.2014 tarihinde 
sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 25.06.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

ĠĢte ihale eki su basman kotları, onaylı plankote ve zemin etüt raporları 
karĢılaĢtırıldığında 2 adet bloğa bodrum kat ilave edilmesinin yüklenici firmaya 
bildirildiği 05.01.2015 tarihi ile bu imalatların yapılması için alınan BaĢkanlık 
olurunun bildirildiği tarih olan 09.04.2015 tarihleri arasında 94 gün,  

Ġhale eki vaziyet planında verilen su basman kotları, onaylı plankote ve zemin 
etüt raporları karĢılaĢtırıldığında arazi kotlarından AVM binasına teknik açıdan 
bodrum kat ilave edilmesi yükleniciye sunduğu 09.06.2015 tarihi ile bu imalatların 
için alınan BaĢkanlık olurunun bildirildiği 05.10.2015 tarihi arasında geçen 118 gün,  

Daire giriĢ kapıları, korkuluklar, asansör söveleri, PVC doğramalar, balkon alın 
parapetleri, yakıt sistemi, bodrum kat perde izolasyonu ile ilgili olarak, ihale eki avan 
projeler, mahal listeleri ve teknik Ģartnamelerde olmayan, imalat değiĢikliği 
yapılmasının önerildiği 04.11.2015 tarihi ile alınan BaĢkanlık olurun yükleniciye 
bildirildiği 03.02.2016 tarihi arasında geçen 91 gün olmak üzere toplam 94+118+91= 
303 gün süre yerine 200 gün süre havanın fen noktasından çalıĢılamayan 15.12-01.04 
tarihleri atlatılarak yeni iĢ bitim tarihinin 27.04.2017 olarak belirlenmiĢtir. 

Verilen süre kararlarında 05.01.2015 tarihi ile 09.04.2015 tarihi arasındaki 94 
günlük süre içinde 85 günlük sürenin çalıĢılamayan dönem içinde kaldığından 9 gün 
süre verilebileceği, 04.11.2015 tarihi ile 03.02.2016 tarihi arasında geçen 91 günlük 
süre içinde 50 günün çalıĢılamayan dönem içinde kaldığından 41 gün süre 
verilebileceği, 
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Bunun yanında iĢe yapılan hakediĢ ödemelerine bakıldığında çalıĢılamayan 
dönemler içinde imalatlar ve hakediĢ ödemelerinin yapıldığı,  

09.06.2015 tarihi ile 05.10.2015 tarihleri arasındaki 118 günlük süre içinde, 3, 4, 
5 ve 6 nolu hakediĢte toplam 12.036.626 TL ödemenin sözleĢmesindeki günlük 
harcama tutarı 89.300.000TL/670gün=133.283,6TL/gün bölündüğünde 
12.036.626/133.283,6=91gün süre çıktığından 118-91=27 gün süre verilebileceği, 

04.11.2015 tarihi ile 03.02.2016 tarihleri arasındaki 91 günlük süre içinde, 8, 9 
ve 10 nolu olmak üzere 3 adet hakediĢte toplam 10.879.398 TL ödemenin günlük 
harcama tutarına bölümünde 10.879.398/133.283,6=82 gün süre çıktığından 91-82=9 
gün süre verilebileceği, 

Tespit edilmiĢtir. 
Bu bilgiler sonucunda verilmesi gereken sürenin toplamda 41+27+9=77 gün süre 

verilebileceği,  bu sürenin iĢin bitim tarihine eklenmesi ile iĢin süresi 10.09.2016 
tarihine kadar uzatılması gerekmektedir. 

-Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi inĢaatı 
13.05.2014 tarihinde 129.837.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 05.09.2014 

tarihinde sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 16.11.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

Yer tesliminden sonra binanın su basman kotu ve vaziyet planında proje 
revizyonlarının yapılması için 26.02.2015 tarihli BaĢkanlık oluru alındığı, ayrıca 
10.02.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile ilave imalatlar ve yeni imalat değiĢikliklerinin 
yapıldığı, yüklenicinin yer teslimi ile vaziyet planının revize edildiği tarih arasında 
imalat yapamadığından, ayrıca 10.02.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile ilave 
imalatlardan dolayı toplam 200 günlük süre çalıĢılamayan dönem 15.12-01.04 tarihleri 
arası atlatılarak eklenmesi ile iĢin süresinin 18.09.2017 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

Verilen süre kararında, yer teslimi tarihi ile 26.02.2015 tarihli BaĢkanlık oluru 
arasındaki yüklenicinin imalat yapamadığı 170 günlük süre içinde çalıĢılamayan 
dönem rastladığından dolayı, bu süre içindeki 97 gün olan çalıĢılabilir gün süre 
verilebileceği, 10.2.2016 tarihli BaĢkanlık oluru ile ilave imalatlar ile yeni imalat 
değiĢiklikleri iĢin sözleĢmeye göre iĢ bitim tarihi 16.11.2016 tarihinden 280 gün önce 
olur alındığından bu süre içinde imalatların yapılma imkanı bulunduğundan 97 gün 
süre çalıĢılamayan dönemlerde atlatılarak verilmesi ile iĢin süresinin 08.06.2017 
tarihine kadar uzatılması gerekmektedir.  

-Manisa Demirci 255 adet konut, büfe inĢaatı 
27.01.2014 tarihinde 17.885.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 24.03.2014 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 17.11.2015 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir 

ĠĢte altyapı bağlantı noktaları iĢin bitim tarihinden sonra 20.11.2015 tarihinde 
Belediye tarafından netleĢtirildiği, bu imalatların yapımı için 150 gün ile çalıĢılamayan 
dönem 01.01-01.03 tarihleri atlatılarak iĢin süresi 14.06.2016 tarihine kadar 
uzatılmıĢtır. 
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Verilen süre kararında, yüklenici firma altyapı imalatları hariç diğer imalatları 
bitim tarihine kadar geçici kabule hazır hale getirmesi gerekirken, hakediĢ ödemelerine 
bakıldığında 04.12.2015 tarihli 17 nolu hakediĢte ilerlemenin %64 seviyesinde olduğu, 
sözleĢme süresi 600 gün olan iĢte altyapı bağlantılarının yapılması için toplam sürenin 
%25 oranında 150 gün süre verilmesi ile süresi içinde yapamadığı üst yapı imalatlarına 
da dolaylı olarak süre uzatımı verilmiĢtir.  

Yüklenicinin iĢi süresi içinde bitirmesi için idare tarafından uyarılmasına 
rağmen, iĢi yapamaması nedeniyle %84,11 seviyesinde 31.10.2016 tarih ve 369 nolu 
Stratejik Komisyon Kararı ile feshedilmiĢtir.  

-Niğde Bor 75 Yataklı Devlet Hastanesi inĢaatı 
15.04.2014 tarihinde 24.919.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 07.08.2014 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 22.05.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

ĠĢte enerji müsaadesi 03.02.2016 tarihinde verildiği, projelerin onaylanmasından 
sonra altyapı, trafo ve çevre düzenleme imalatlarına baĢlanacağından, bu imalatların 
yapımı için belirlenen 90 günlük süre, imalatlara iĢin bitim tarihinden sonra 
baĢlanacağı değerlendirilerek iĢin süresi 20.08.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

Verilen süre kararında, enerji müsaadesinin iĢin bitim 22.05.2016 tarihinden 108 
gün önce 03.02.2016 tarihinde verildiği, imalatların yapılması için uygun görülen 90 
günlük sürenin, imalatlara iĢin bitim tarihinden sonra baĢlanacakmıĢ gibi 
değerlendirilerek süre uzatımı verilmesinin hatalı olduğu, söz konusu imalatlara fiili 
olarak 03.02.2016 tarihinde baĢlanacağı ve iĢin bitim tarihine kadar 108 günlük süre 
içinde bu imalatlar yapılabileceğinden süre uzatımı verilmemesi gerekmektedir. 

ĠĢin onaylı projesinde çatının teras çatı olduğu, bölgenin kar yağıĢı alması, kar ve 
yağmur sularının binaya zarar vermemesi ve ısı kaybının olmaması için 23.08.2016 
tarih ve 3837 sayılı BaĢkanlık oluru ile çatının kapatılmasına karar verilmiĢ olup, ilave 
çatı projesinin hazırlanması, malzeme temini ve yapımı için 150 gün süre 
çalıĢılamayan dönem 15.12-01.04 tarihleri atlatılarak iĢin süresi 28.09.2016 tarihli 
BaĢkanlık oluru ile 03.05.2017 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

Verilen 2 nci süre kararında çatı imalatı harçlı imalatlar olmadığından dolayı 
çalıĢılamayan dönemi atlatılmadan süre uzatımı verilmesi gerekmektedir. 

-NevĢehir Ürgüp 50 Yataklı Devlet Hastanesi ikmal inĢaatı 
09.02.2015 tarihinde 12.184.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 24.03.2015 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 21.11.2016 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

ĠĢte NevĢehir Valiliği Ġl Sağlık Müdürlüğü'nün talebine istinaden 19.09.2016 
tarih ve 4218 sayılı BaĢkanlık oluru ile imalat değiĢikliklerinin yapılabilmesi için 45 
gün süre çalıĢılmayan dönem 15.12-01.04 tarihleri atlatılarak eklenmesi ile iĢin süresi 
23.04.2017 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

Verilen süre kararında imalat değiĢikliğine iĢin bitim tarihinden 63 gün önce 
19.09.2016 tarihinde karar verildiği, ilave imalatların yapımı için öngörülen yapım 
süresinin içinde yapılabileceği, bunun yanında iĢin hakediĢ ödemelerine bakıldığında 

53Sayıştay   



 

 

bitim tarihinden sonraki 25.11.2016 tarihli 18 nolu hakediĢte geçici kabul seviyesinde 
olması gerekirken, ilerlemenin %73,30 seviyesinde olduğu, ilave imalatlardan dolayı 
süresi içinde yapmadığı imalatlara da dolaylı olarak süre uzatımı verildiği 
değerlendirilmektedir.  

-Niğde Çamardı Bademdere Beldesi 100 adet konut, cami ve büfe inĢaatı 
05.12.2012 tarihinde 5.921.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 22.01.2013 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 26.07.2014 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

ĠĢte 27.08.2015 tarihli BaĢkanlık oluru ile cami ve büfe inĢaatlarının yapımından 
vazgeçildiğinden, olur tarihi ve iĢ bitim tarihi arasındaki 397 gün ile altyapı ve peyzaj 
imalatlarına olur tarihinden sonra baĢlanacağından, bu imalatların yapılması için 210 
gün olmak üzere toplam 607 gün süre verilmiĢ, 15.12-01.04 tarihleri arasındaki 
çalıĢılamayan dönem atlatılarak iĢin süresi 10.07.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

ĠĢin sözleĢme süresinin 550 gün olduğu, 27.08.2015 tarihli olur tarihine kadar 
imalatların %82,11‟lik kısmının tamamlandığı, iĢin toplam süresi ile geri kalan 
%17,89 kısmına karĢılık gelen sürenin kıyaslandığında 99 gün süre verilmesi 
gerekirken 210 gün süre verilmiĢtir. 

-Samsun Çay mahallesi 422 adet konut, cami, sosyal tesis inĢaatı 
20.04.2013 tarihinde 36.600.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 27.06.2013 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 17.03.2015 bitim tarihi olarak belirlenmiĢ, 
verilen son süre ile iĢin süresi 08.03.2016 olarak revize edilmiĢtir. 
 ĠĢin ihale sınırları içindeki ibadete açık olan caminin yıkımının iĢin bitim 
tarihinden sonra 20.06.2016 tarihinde gerçekleĢtiğinden, arada geçen 104 gün ile 
yıkımdan sonra sahada yapılması gereken dolgu, altyapı, istinat duvarı, yapısal ve 
bitkisel peyzaj ile imar yolu imalatlarının yapılabilmesi için 180 gün olmak üzere 
toplam 284 gün süre iĢin bitim tarihine eklenerek iĢin süresi 17.12.2016 tarihine kadar 
uzatılmıĢtır. 
 Verilen süre kararının incelenmesinde, yüklenici firma caminin yıkımı ile 
sahadaki dolgu, altyapı, istinat duvarları, yapısal ve bitkisel peyzaj ile imar yolu 
imalatlarının haricindeki bütün iĢleri önceki iĢ bitim tarihi olan 08.03.2016 tarihine 
kadar bitirmesi gerekirken, iĢin hakediĢ ödemelerine bakıldığında 31.03.2016 tarihli 27 
nolu hakediĢte ilerlemenin %65,78 seviyesinde olduğu, yüklenicinin sözleĢme 
kapsamındaki üst yapı imalatlarını süresi içinde tamamlamadığı, caminin yıkımından 
sonra sahadaki imalatlardaki gecikmeden dolayı süresi içinde yapamadığı üst yapı 
imalatlarına dolaylı olarak süre uzatımı verilmiĢtir. 

Daha sonra yüklenicinin iĢi yapamaması ve iflası nedeniyle ile 22.03.2017 tarih 
ve 98 sayılı Stratejik Komisyon Kararı ile iĢ feshedilmiĢtir. 

-Sivas Ġmranlı 288 adet konut, büfe inĢaatı 
16.04.2014 tarihinde 17.869.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 23.06.2014 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 28.12.2015 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 
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Daha sonra yüklenicinin iĢi yapamaması ve iflası nedeniyle ile 22.03.2017 tarih 
ve 98 sayılı Stratejik Komisyon Kararı ile iĢ feshedilmiĢtir. 

-Sivas Ġmranlı 288 adet konut, büfe inĢaatı 
16.04.2014 tarihinde 17.869.000 TL bedelle ihalesi yapılan, 23.06.2014 tarihinde 

sözleĢmesi imzalanan iĢin sözleĢmeye göre 28.12.2015 bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. 

 

 

Ġmranlı Belediyesi 15.08.2016 tarihli yazılarında ilçede Ġller Bankası'nın yapmıĢ 
olduğu 58 metre ilerideki kanalizasyon hattına bağlantı yapılmasının talep edildiğini, 
Ġdarece 22.08.2016 tarihli BaĢkanlık Oluru ile yapımına karar verildiği, imalatların 
yapılabilmesi için, bölgenin fen noktasında çalıĢılmayan dönemi 15.11-15.04 tarihleri 
atlatılarak 138 günlük süre verilerek iĢin süresi 31.08.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

ĠĢin sözleĢmeye göre yapım süresinin 550 gün olduğu dikkate alındığında, 
verilen süre kararında, 58 metre mesafedeki kanalizasyon bağlantı hattı imalatlarının 
yapılması için iĢin sözleĢme süresinin %25 oranına karĢılık gelen 138 günlük süre 
içinde yapılabileceği değerlendirilerek verildiği göz önüne alındığında, bu sürenin çok 
fazla olduğu, bunun yanında 138 günlük sürenin 15.04.2016 çalıĢılmayan dönemin 
bitiminden sonra baĢlatılması halinde bu sürenin imalatın yapılması için alınan 
BaĢkanlık oluru tarihi 22.08.2016 tarihine kadar 130 gününün baĢlamadan bittiği ve 
geriye 8 günlük sürenin kaldığı anlaĢılmaktadır. 

58 metre mesafedeki kanalizasyon hattı imalatlarının yapılmasına 22.08.2016 
tarihinde karar verildiğinden dolayı, bu imalatların yapılabilmesi için gerekli olan 
yapım süresinin gerçekçi olarak belirlenmesi, bu sürenin imalatların yapılmasına karar 
verildiği BaĢkanlık olur tarihine ilave edilerek süre uzatımı kararlarının alınması 
gerekmektedir.  

Ġdare tarafından yüklenici firmalara 2015 yılı içinde 322 ve 2016 yılı içerisinde  
verilen 283 adet süre uzatım kararları ve baĢlıca gerekçelerinin özeti Tablo 13‟te 
verilmektedir. 

 
Tablo 13-  Süre Uzatımı Gerekçeleri 

S.N Ġhale öncesi giderilecek süre uzatım 
gerekçeleri 

2015 yılı 2016 yılı 
Proje 
adedi 

Oranı  
(%) 

Proje 
adedi 

Oranı  
(%) 

1 Diğer kamu kurumlarından kaynaklı 
sebepler 60 18,6 45 15,9 

2 Vaziyet planı revizyonu 28 8,7 18 6,4 
3 Ġmar planı, mülkiyet ve kamulaĢtırma 21 6,5 12 4,2 

4 Ġhale sınırı içindeki yapıların 
boĢaltılmaması 20 6,2 22 7,8 

5 Diğer (Altyapı bağlantı noktası vb.) 55 17,1 32 11,3 
  Toplam 184 57,1 129 45,6 

S.N Ġhale sonrası giderilecek süre uzatım gerekçeleri 
1 Güvenlik problemleri 35 10,9 28 9,9 
2 Ruhsat ve proje geç onaylanması 18 5,6 18 6,4 
3 Ġlave imalat ve iĢ artıĢı 85 26,4 108 38,2 
  Toplam 138 42,9 154 54,4 
  Genel Toplam 322 100 283 100 

 

Süre uzatımlarındaki gerekçeler incelendiğinde anahtar teslimi götürü bedel 
usulü ile ihale edilen iĢlerde, yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı 1 yılı bulan 
gecikmelere sebebiyet verildiği belirlenmiĢtir. 2015 yılında 322 adet verilen süre 
uzatım kararı, 2016 yılında toplam 283 adede düĢtüğü, 2016 yılında verilen 129 adet 
sürenin kararının (Diğer kamu kuruluĢlarından kaynaklanan sebepler,  vaziyet planı 
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revizyonu, imar planı, mülkiyet ve kamulaĢtırma, ihale sınırları içindeki yapıların 
boĢaltılmaması ve diğer altyapı sorunları) ihale öncesinde öngörülebilecek nitelikte 
hususlar olduğu değerlendirilmektedir. 

15.8.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 4964 sayılı 
Kanun‟un 39 uncu maddesi ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟nun Uygulanmayacak 
Hükümler baĢlıklı 68/c maddesi ile getirilen “2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 
kapsamındaki projelerde, 5 inci maddenin beĢinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin 
(a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamulaĢtırma, mülkiyet, arsa temini, imar 
iĢlemleri ve uygulama projesine iliĢkin Ģartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, 
ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleĢme imzalanmadan önce bu raporun 
alınması zorunludur.” hükmü getirilmiĢtir.  

Düzenleme ile arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaĢtırma ve imar iĢlemleri 
tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkma yetkisi verilmiĢtir. 
Mülkiyet sorunları çözülmeden, uygulama projesi hazırlanmadan ihalelere çıkılması 
sonucunda kamulaĢtırma problemlerinin yaĢanması, iĢgallerle karĢılaĢılması, 
beklenilmeyen zemin problemleri ve zemine uygun olmayan vaziyet planları ile 
karĢılaĢılması olağan olacaktır.  

Ġdare‟ye tanınan istisnai hükümlerden dolayı ihaleler sonrasına bırakılan ve 
proje revizyonlarına yol açan iĢlemlerden kaynaklanan bu durumun, iĢlerde iĢ yeri ve 
imalat değiĢiklikleri ile imalat artıĢlarına sebebiyet verdiği görülmektedir.  

Ġdare‟nin Kentsel Yenileme ve Gecekondu DönüĢüm Projeleri ile afet iĢlerinin, 
ulusal ölçekte önem ve büyüklükte, sosyal içeriği de olan, ivedilik arz eden, projeleri 
itibari ile karmaĢık ve birden fazla amaç ve fonksiyon içerdikleri göz önüne 
alındığında, Kanun‟un Ġdare‟ye tanıdığı istisnai hükümlerinin uygulanmasının bir 
zorunluluk olduğu düĢünülebilir. Ancak bunun dıĢında kalan toplu konut, hastane ve 
sosyal donatı (okul, spor salonu, sağlık ocağı vb.) projelerinde, mülkiyetlerin 
çözümlenerek, uygulama projelerinin hazırlanarak ihalelere çıkılması, iĢlerin inĢaat ve 
teslim süreçlerinin iĢ programlarına uygun olarak yürütülmesini sağlayacaktır. 

Ġdare tarafından verilen süre uzatım kararlarının uygulamasında bazı uygulama 
daire baĢkanlıklarında, ilave iĢlerin yapımına iĢin bitim tarihinden (örneğin 120 gün) 
önce  karar verilmesi halinde, ilave iĢ için hesaplanan (örneğin 30 gün proje+30 gün 
yapım toplam 60 gün) süre içinde imalat fiili olarak iĢin normal süresi içinde 
yapılabileceği değerlendirilerek süre uzatımı verilmediği, baĢka bir daire 
baĢkanlığında ilave iĢler için hesaplanan 60 günlük sürenin ilave iĢlerin fiili olarak 
projesi ve imalatına iĢin bitim tarihinden sonra baĢlanacakmıĢ gibi değerlendirilerek, 
bitim tarihine kadar kalan 120 günün sonuna ilave edildiği, bazı iĢlerde de bu süre 
çalıĢılmayan 150 günlük sürenin atlatılması ile süre uzatımı verilmeden iĢin süresi 
içinde yapılabilecek bu imalattan dolayı iĢin süresi 60+150=210 gün uzatılması ile 7 
ay gibi geç teslim edilmesine sebebiyet verildiği görülmektedir. 

Ġdare‟de özellikle 2015 yılından itibaren bölgelere göre yerel mimariye önem 
veren ve uygulama projesi hazırlanmıĢ Ģekilde ihale aĢamasına geçilmektedir. Bunun 
doğal sonucu olarak önümüzdeki dönemlerde süre uzatımı ile ilgili problemlerin 
azalacağı öngörülmektedir.  
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Ġdare‟nin süre uzatım kararlarıyla ilgili olarak; 
- Süre uzatımlarına mahal vermemek için ihale öncesi çözümlenebilecek 

mahiyetteki sorunların ihale ön hazırlık aĢamasında giderilmesi hususuna özen 
gösterilmesi, 

- ÇalıĢılamayan dönem içinde imalat yapılması ile yeni imalatların yapımı için 
hesaplanan süreler içinde sözleĢme kapsamındaki diğer imalatlar devam ettiğinden bu 
dönemde hakediĢ ödenmesi halinde, hakediĢlerde harcanan sürenin iĢin toplam 
süresiyle kıyaslanarak süre uzatımının bu doğrultuda hesaplanması, 

-Ġlave imalatların maliyetinin %10‟dan fazla olması halinde, bu ilave 
imalatlardan dolayı süre uzatımı verilmeden sözleĢme bedeli kadar imalatların 
tamamının ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirilmesinden sonra iĢin tasfiye edilmesi,  geri kalan ilave iĢlerin ikmal ihaleleri 
kapsamında değerlendirilmesi, 

-Ġdarenin süre uygulamalarında uygulama birimleri arasında farklıklara yer 
verilmeyecek Ģekilde uygulama birliği sağlanması, 

önerilir. 
c) Mukayeseli hesaplarla ilgili değerlendirmeler 
-08.12.2010 tarihinde 42.885.000 TL bedelle ihale edilen Afyon spor kompleksi 

inĢaatı iĢinin 11.05.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 
Yarı olimpik yüzme havuzu artan inĢaat imalatları grubunda, 27.525/1 pozlu 

alçı sıva, 27.528/3 pozlu saten alçı sıva ile bu alanların boyası olan 25.048/1A pozlu 
mat plastik boya ve 25.048/3 pozlu saten alçı üzerine plastik boya alanlarının birbirini 
tutmadığı, 

26.005/023A pozlu 30x30 seramik döĢeme, 26.007/145 pozlu 50x50 granit 
döĢeme, 26.021 pozlu yivli karo döĢeme, 26.206/C pozlu mermer döĢeme, 26.502/Mk 
pozlu suni mermer plak döĢeme, YFA.Ġ.08 pozlu doğal granit döĢeme alanlarının 
toplamı kadar olması gereken 27.581 pozlu tesviye tabakası alanlarının birbirini 
tutmadığı, 

Aynı durumun, yarı olimpik yüzme havuzu azalan inĢaat imalatları grubu, kamp 
eğitim merkezi artan ve azalan inĢaat grupları imalat gruplarında da bulunduğu,  

6300/M pozlu 7 cm asfalt betonu ve 6400/M pozlu 5 cm asfalt betonu 
imalatlarının içindeki, beton asfalt, bitüm ve kırmataĢ malzemelerine nakliye bedeli 
ödendiği, diğer imalat kalemlerinde kullanılan, tuğla, çimento ve kum malzemelerine 
nakliye bedelleri ödenmediği, 

Tespit edilmiĢtir. 
-27.08.2010 tarihinde 47.800.000 TL bedelle ihale edilen Ağrı Suçatağı 896 

adet konut, 32 derslikli ilköğretim Okulu, 24 derslikli lise, cami, ticaret merkezi iĢinin 
11.08.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

YFN.01 pozlu kilit taĢı nakliyesi analizinde kullanılan 09.005/1 poz nolu kilitli 
taĢın taĢıtlara yükleme ve boĢaltılmasında, yükleme satıcı tarafından yapıldığından 
yükleme bedelinin düĢülmesi, nakliye formüllerinde malzemelere ağırlık (ton) 

57Sayıştay   



 

 

cinsinden nakliye bedeli hesaplandığından, m2‟deki kilitli taĢın 0,4166667 m3 birim 
miktarı yerine 0,24 m2 olarak birim miktarının alınarak analizin hesaplanması 
gerekmektedir. 

21.062 pozlu 10 metreden yüksek ahĢap kalıp iskelesi imalatında cami 
kubbesinin metrajının 1.169,29 m3 olması gerekirken hatalı olarak 5.246,672 m3 
alınmıĢtır. 

-12.04.2012 tarihinde 91.832.000 TL bedelle ihale edilen Ağrı Merkez Fırat 
Mahallesi 2. etap 1168 adet konut,  24 derslikli ilköğretim okulu, 600 kiĢilik cami, 
GümüĢhane Torul 100 kiĢilik cami, Kars Merkez cami tamamlama, SarıkamıĢ cami 
tamamlama iĢinin 01.07.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 

YFA.P.16 pozlu pramidal doğu mazısı imalatında analiz fiyatı 95,92 TL/Adet 
olması gerekirken 104,26 TL/Adet olarak hatalı alındığı,  

ĠnĢaat imalatları T-15 caminin azalan imalatlar grubunda, 15.140/4 pozlu 
tuvenan kum çakıl ve 15.140/8 pozlu çakıl drenajı ile artan imalatlar grubunda 17.136 
pozlu blokaj yapılması malzemelerinin nakliyelerinin hesaplanmadığı, 

GümüĢhane‟de yapılan T-1 tipi caminin azalan imalatlar grubunda, 15.140/4 
pozlu tuvenan kum çakıl, 15.140/8 pozlu çakıl drenaj yapılması ve 17.136 pozlu blokaj 
yapılması malzemelerinin nakliyesinin hesaba katılmadığı, 

Yol imalatlarının azalan grubunda, 26.222/Mk pozlu 10x20x70 cm boyutlarında 
bordür, 17.156/Mk pozlu 10 cm parke taĢı ve 15.140/1 pozlu kum çakıl 
malzemelerinin nakliyesinin hesaplanmadığı,  

Azalan T-15 cami inĢaat grubunda, plentmiks+kırmataĢ, stabilize malzemesinin 
nakliye formülüne göre naklinin hesaplanmasında TL/ton olan fiyatın ton/m3 malzeme 
yoğunluğu ile çarpılarak TL/m3 olarak fiyatının belirlendiği, malzeme miktarının m3 
olarak çarpılması sonucu malzemenin nakliyesinin TL olarak belirlenmesi gerekirken, 
m3 olan malzeme miktarının yoğunluk ton/m3 olarak çarpılması sonucu fazla ödemeye 
sebebiyet verildiği, 15.140/4 pozlu ve 15.140/8 pozlu tuvenan kum çakıl malzemesinin 
naklinin hesaplanmadığı, 

Azalan T-1 GümüĢhane cami grubunda, 15.140/4 pozlu ve 15.140/8 pozlu 
tuvenan kum çakıl malzemesinin naklinin hesaplanmadığı, 21.062 pozlu 10 metreden 
yüksek ahĢap kalıp iskelesi metrajının hatalı hesaplandığı, 

Tespit edilmiĢtir. 
-18.02.2015 tarihinde 10.610.000 TL bedelle ihale edilen Ankara Çankaya özel 

eğitim okulu inĢaatı iĢinin 02.09.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 
YFA01 pozlu kazı nakliyesi hesabında taĢıma mesafesinden Ģantiye içi 25 metrenin 
kazı mesafesinden düĢülmediği, YFA02 pozlu perde içi stabilize dolgu nakliyesi 
hesabında malzeme yoğunluğu 1,80 ton/m3 alınması gerekirken 1,60 ton/m3 olarak 
hatalı alındığı tespit edilmiĢtir. 

-19.06.2013 tarihinde 22.980.000 TL bedelle ihale edilen Milli Piyango Ġdaresi 
Genel Müdürlüğü hizmet binası inĢaatı olarak iĢinin 18.04.2016 tarihinde onaylanan 
mukayeseli hesabında, 
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tuvenan kum çakıl ve 15.140/8 pozlu çakıl drenajı ile artan imalatlar grubunda 17.136 
pozlu blokaj yapılması malzemelerinin nakliyelerinin hesaplanmadığı, 

GümüĢhane‟de yapılan T-1 tipi caminin azalan imalatlar grubunda, 15.140/4 
pozlu tuvenan kum çakıl, 15.140/8 pozlu çakıl drenaj yapılması ve 17.136 pozlu blokaj 
yapılması malzemelerinin nakliyesinin hesaba katılmadığı, 

Yol imalatlarının azalan grubunda, 26.222/Mk pozlu 10x20x70 cm boyutlarında 
bordür, 17.156/Mk pozlu 10 cm parke taĢı ve 15.140/1 pozlu kum çakıl 
malzemelerinin nakliyesinin hesaplanmadığı,  

Azalan T-15 cami inĢaat grubunda, plentmiks+kırmataĢ, stabilize malzemesinin 
nakliye formülüne göre naklinin hesaplanmasında TL/ton olan fiyatın ton/m3 malzeme 
yoğunluğu ile çarpılarak TL/m3 olarak fiyatının belirlendiği, malzeme miktarının m3 
olarak çarpılması sonucu malzemenin nakliyesinin TL olarak belirlenmesi gerekirken, 
m3 olan malzeme miktarının yoğunluk ton/m3 olarak çarpılması sonucu fazla ödemeye 
sebebiyet verildiği, 15.140/4 pozlu ve 15.140/8 pozlu tuvenan kum çakıl malzemesinin 
naklinin hesaplanmadığı, 

Azalan T-1 GümüĢhane cami grubunda, 15.140/4 pozlu ve 15.140/8 pozlu 
tuvenan kum çakıl malzemesinin naklinin hesaplanmadığı, 21.062 pozlu 10 metreden 
yüksek ahĢap kalıp iskelesi metrajının hatalı hesaplandığı, 

Tespit edilmiĢtir. 
-18.02.2015 tarihinde 10.610.000 TL bedelle ihale edilen Ankara Çankaya özel 

eğitim okulu inĢaatı iĢinin 02.09.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında; 
YFA01 pozlu kazı nakliyesi hesabında taĢıma mesafesinden Ģantiye içi 25 metrenin 
kazı mesafesinden düĢülmediği, YFA02 pozlu perde içi stabilize dolgu nakliyesi 
hesabında malzeme yoğunluğu 1,80 ton/m3 alınması gerekirken 1,60 ton/m3 olarak 
hatalı alındığı tespit edilmiĢtir. 

-19.06.2013 tarihinde 22.980.000 TL bedelle ihale edilen Milli Piyango Ġdaresi 
Genel Müdürlüğü hizmet binası inĢaatı olarak iĢinin 18.04.2016 tarihinde onaylanan 
mukayeseli hesabında, 

 

 

Azalan imalatlar grubunda, 15.140/2C pozlu çakıl serilmesi malzemesinin 
nakliyesinin hesaplanmadığı, 25.120/4 pozlu halı döĢeme 517,13 m2, 26.192/1 pozlu 
seramik döĢeme 262,33 m2 ve YFA.Ġ.16 pozlu granit döĢeme 74,81 m2 ile toplam 
döĢeme alanları 854,27 m2 iken bu alanların tesviye tabakasının hesaplanmadığı, 
27.531/Mk pozlu iç sıva 1.498,81 m2, 27.525 pozlu alçı sıva 2.800,79 m2, bu alanların 
üzerine yapılan 25.048/1A pozlu plastik boya 1.215,44 m2 ve 25.048/6 pozlu katkılı 
mat boya 1.240,17 m2 olduğundan sıva ve boya alanlarının birbirini tutmadığı, 

Tespit edilmiĢtir. 
-28.08.2013 tarihinde 47.795.000 TL bedelle ihale edilen Ankara Mamak 1. 

Etap 688 adet konut ve otopark inĢaatı iĢinin 08.03.2016 tarihinde onaylanan 
mukayeseli hesabında, azalan imalatlar grubunda, 27.581 pozlu tesviye tabakasının 
hesaplanmadığı, azalan imalatlar grubunda, teras çatılardaki çakılın nakliyesinin 
hesaba katılmadığı tespit edilmiĢtir. 

-16.01.2014 tarihinde 104.400.000 TL bedelle ihale edilen Ankara Mamak 2. 
Etap 1.312 adet konut ve Etimesgut Yapracık 2.500 kiĢilik cami, 5 adet büfe inĢaatı 
iĢinin 05.01.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında, azalan imalatlar 
grubunda, 04.003/C rayiç pozlu çakıl, 15.140/1 pozlu el ile kırmataĢ, kum çakıl 
serilmesi, 19.101/Mk pozlu yalıtım Ģapı yapılması, 23.176 pozlu çeĢitli demir iĢleri, 
27.531/1 pozlu iç sıva yapılması imalatlarının içindeki nakliyeye esas malzemelerin 
nakliyesinin hesaba katılmadığı tespit edilmiĢtir. 

-13.05.2013 tarihinde 56.700.000 TL bedelle ihale edilen Bingöl Ġnönü 
mahallesi 2. Etap 620 adet konut, 32 derslikli ilköğretim okulu, terminal binası inĢaatı 
iĢinin, 07.03.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında,  

Artan imalatlar listesinde, 15.142 pozlu makine ile kırmataĢ, kum ve çakıl 
malzemesine ait yükleme miktarı olarak 98.151,99 m3 ödemesi yapılan imalatta, 
malzemelerin özel Ģahsa ait ocaklardan temini ve yüklemesi yapıldığından, malzemeye 
ödenen yükleme bedelinin kesilmesi gerektiği, 

ĠĢin projesinde çatı örtüsü 18.211 pozlu kiremit çatı örtüsü imalatının yerine 
renkli trapezoidal saç çatı örtüsü imalatı olarak değiĢtirildiği, çatı örtüsü imalatının 
altında 21.210 pozlu ahĢap çatı imalatının içinde çatı örtüsünün altında 1,8 cm 
kalınlığında tahta olduğundan, yapılacak YFA-1 pozlu 0,70 mm kalınlığında renkli 
trapezoidal saç çatı örtüsü imalatının içinde bulunan 04.152 çam keresteden 5x5 
kadron çıta yapılmadığından, analiz fiyatı içindeki 04.152 rayiçli ahĢap kadronlar, 
çivileri ile bu imalata giden iĢçilik ve çıraklık bedellerinin düĢülerek ödemeye esas 
analiz fiyatının belirlenmesi ve mukayeseli hesapta yeni fiyata göre yeniden 
hesaplanması gerektiği,  

Azalan imalatlar gurubunda, Y.15.001/1A pozlu makinalı yumuĢak ve sert 
toprak kazının nakliyesinin hesaplanmadığı, 18.211 pozlu kiremit çatı örtüsü, 
18.212/3/Mk pozlu mahya kiremiti, Y.23.014 pozlu nervürlü demir, Y.23.220 pozlu 
demir boru korkuluk imalatlarının nakliyesinin hesaplanmadığı,  

Tespit edilmiĢtir. 
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- 30.01.2013 tarihinde 48.340.000 TL bedelle ihale edilen Bozok Üniversitesi 
Müh.Mim. Fakültesi ve rektörlük hizmet binası inĢaatları iĢinin, 09.05.2016 tarihinde 
onaylanan mukayeseli hesabında,  

Azalan imalatlar grubunda, 15.155/Mk pozlu 8 cm parke taĢı 3.880,61 m2, 
17.156/Mk pozlu 10 cm parke taĢı 2.815,22 m2, 17.176/Mk pozlu 75x30x15 beton 
bordür 3.129,30 mt, 17.191/Mk pozlu serbest boy beton oluk taĢı 1.410,03 mt, 
15.001/1A pozlu çok sert kaya kazılması 103,44 m3, 15.018/5B pozlu çok sert kaya 
kazılması 1.034,41 m3, Y.15.010/2A pozlu yumuĢak kaya kazılması 310,32 m3, 
Y.15.014/4A pozlu sert kaya kazılması 620,64 m3, 15.140/ĠB-4 pozlu temel tabanına 
kum çakıl yataklama yapılması 31,99 m3 ve 15.140/ĠB-8 pozlu pozlu temel tabanına 
kum çakıl yataklama yapılması 244,99 m3 imalatların nakliyesinin hesaplanmadığı, 

Tespit edilmiĢtir. 
-31.01.2012 tarihinde 57.224.000 TL bedelle ihale edilen Erzincan 1.000 kiĢilik 

polis okulu inĢaatı iĢinin, 06.10.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında,  
Yarı açık atıĢ poligon inĢaatı azalan ve artan imalatlar metrajlarında, 21.011 

pozlu düz yüzeyli ahĢap kalıp imalatında 10 cm‟lik grobeton kalıbının hesaplanmadığı, 
artan imalatlar metrajlarında 21.054 pozlu ahĢap kalıp iskelesi metrajında 1 metrenin 
üstündeki imalatlara kalıp iskelesi verilmesi, 1 metrenin altındaki yüksekliklere iskele 
miktarı hesaplanmaması gerekirken 0,80 metre yüksekliğe iskele miktarı hesaplandığı, 

Ziyaretçi binası inĢaatında artan imalatlar listesinde, 21.210 pozlu ahĢap 
oturtma çatı imalatı metrajı 275,40 m2 olduğu, çatı üzerinde MSB.521/B2 pozlu boyalı 
trapezoidal kesitli saç çatı örtüsü alanı eğimli çatı alanı alınması gerekirken yatay alan 
275,40 m2 çatı alanının hatalı olarak alındığı, 

26.008/054A pozlu granit döĢeme 202,89 m2, 26.008/054C pozlu granit döĢeme 
126,96 m2 ve MSB.671 pozlu füme granit döĢeme 85,65 m2 olmak üzere bu alanların 
toplamı olan 415,50 m2 tesviye tabakası olması gerekirken 27.581/Mk pozlu tesviye 
tabakası alanının 202,89 m2 olarak alındığı,  

21.054 pozlu ahĢap kalıp iskelesi metrajında saçak döĢemesi iskelesi üçgen olan 
yarım alan alınması gerekirken, dikdörtgen olarak tüm alanın hatalı alındığı, 

22.009/3A pozlu cam keresteden pres kapı kanadı yapılması metrajında, kapı 
eninden yanlarda olan saç kapı kasası kalınlıklarının, kapı yüksekliğinden üst kapı 
kasası kalınlığı, altta ise tesviye tabakası ve granit döĢeme kalınlıklarının düĢülmediği,  

500 m3 su deposu inĢaatı artan imalatlar grubunda, B1,C1 ilave merdiven 
imalatları artan grubunda 26.502/Mk pozlu karo döĢeme alanı 57,50 m2 olduğu, bu 
alan kadar 27.581/Mk pozlu tesviye alanı olması gerekirken tesviye alanının 72,0 m2 
hatalı olarak alındığı, 

Yol, yağmur suyu, kanalizasyon ve tüm yapı temellerinde yapılan kazılar 
düzenlenen kazı klas tutanağında %70 yumuĢak toprak, diğer zemin cinsi sert toprak, 
yumuĢak küskü ve sert küskü olarak %‟de oranlarının belirlenmesi gerekirken bu 
oranlama yapılmadan, diğer zemin cinsinin  %30‟u küskülük olarak, aradaki zemin 
cinsleri ve yüzdeleri belirtilmeden eksik ve hatalı olarak düzenlendiği, 
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- 30.01.2013 tarihinde 48.340.000 TL bedelle ihale edilen Bozok Üniversitesi 
Müh.Mim. Fakültesi ve rektörlük hizmet binası inĢaatları iĢinin, 09.05.2016 tarihinde 
onaylanan mukayeseli hesabında,  

Azalan imalatlar grubunda, 15.155/Mk pozlu 8 cm parke taĢı 3.880,61 m2, 
17.156/Mk pozlu 10 cm parke taĢı 2.815,22 m2, 17.176/Mk pozlu 75x30x15 beton 
bordür 3.129,30 mt, 17.191/Mk pozlu serbest boy beton oluk taĢı 1.410,03 mt, 
15.001/1A pozlu çok sert kaya kazılması 103,44 m3, 15.018/5B pozlu çok sert kaya 
kazılması 1.034,41 m3, Y.15.010/2A pozlu yumuĢak kaya kazılması 310,32 m3, 
Y.15.014/4A pozlu sert kaya kazılması 620,64 m3, 15.140/ĠB-4 pozlu temel tabanına 
kum çakıl yataklama yapılması 31,99 m3 ve 15.140/ĠB-8 pozlu pozlu temel tabanına 
kum çakıl yataklama yapılması 244,99 m3 imalatların nakliyesinin hesaplanmadığı, 

Tespit edilmiĢtir. 
-31.01.2012 tarihinde 57.224.000 TL bedelle ihale edilen Erzincan 1.000 kiĢilik 

polis okulu inĢaatı iĢinin, 06.10.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında,  
Yarı açık atıĢ poligon inĢaatı azalan ve artan imalatlar metrajlarında, 21.011 

pozlu düz yüzeyli ahĢap kalıp imalatında 10 cm‟lik grobeton kalıbının hesaplanmadığı, 
artan imalatlar metrajlarında 21.054 pozlu ahĢap kalıp iskelesi metrajında 1 metrenin 
üstündeki imalatlara kalıp iskelesi verilmesi, 1 metrenin altındaki yüksekliklere iskele 
miktarı hesaplanmaması gerekirken 0,80 metre yüksekliğe iskele miktarı hesaplandığı, 

Ziyaretçi binası inĢaatında artan imalatlar listesinde, 21.210 pozlu ahĢap 
oturtma çatı imalatı metrajı 275,40 m2 olduğu, çatı üzerinde MSB.521/B2 pozlu boyalı 
trapezoidal kesitli saç çatı örtüsü alanı eğimli çatı alanı alınması gerekirken yatay alan 
275,40 m2 çatı alanının hatalı olarak alındığı, 

26.008/054A pozlu granit döĢeme 202,89 m2, 26.008/054C pozlu granit döĢeme 
126,96 m2 ve MSB.671 pozlu füme granit döĢeme 85,65 m2 olmak üzere bu alanların 
toplamı olan 415,50 m2 tesviye tabakası olması gerekirken 27.581/Mk pozlu tesviye 
tabakası alanının 202,89 m2 olarak alındığı,  

21.054 pozlu ahĢap kalıp iskelesi metrajında saçak döĢemesi iskelesi üçgen olan 
yarım alan alınması gerekirken, dikdörtgen olarak tüm alanın hatalı alındığı, 

22.009/3A pozlu cam keresteden pres kapı kanadı yapılması metrajında, kapı 
eninden yanlarda olan saç kapı kasası kalınlıklarının, kapı yüksekliğinden üst kapı 
kasası kalınlığı, altta ise tesviye tabakası ve granit döĢeme kalınlıklarının düĢülmediği,  

500 m3 su deposu inĢaatı artan imalatlar grubunda, B1,C1 ilave merdiven 
imalatları artan grubunda 26.502/Mk pozlu karo döĢeme alanı 57,50 m2 olduğu, bu 
alan kadar 27.581/Mk pozlu tesviye alanı olması gerekirken tesviye alanının 72,0 m2 
hatalı olarak alındığı, 

Yol, yağmur suyu, kanalizasyon ve tüm yapı temellerinde yapılan kazılar 
düzenlenen kazı klas tutanağında %70 yumuĢak toprak, diğer zemin cinsi sert toprak, 
yumuĢak küskü ve sert küskü olarak %‟de oranlarının belirlenmesi gerekirken bu 
oranlama yapılmadan, diğer zemin cinsinin  %30‟u küskülük olarak, aradaki zemin 
cinsleri ve yüzdeleri belirtilmeden eksik ve hatalı olarak düzenlendiği, 

 

 

T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7 blok inĢaatlarında azalan imalat grubunda, 27.531/Mk 
pozlu iç sıva alanı 7.891,05 m2, 27.535/Mk tavan sıvası alanı 6.466,50 m2 ile toplam 
sıva alanının 14.257,55 m2 olduğu, bu sıva alanları kadar boya alanı olması gerekirken 
25.020/1 pozlu iki kat sentetik boya alanı 2691,35 m2, 25.048/1 pozlu plastik boya 
11.647,42 m2 ile toplam boya alanının 14.338,77 m2 olması ile boya alanları ile sıva 
alanlarının birbirini tutmadığı, 

Tespit edilmiĢtir. 
-09.05.2012 tarihinde 23.348.000 TL bedelle ihale edilen Gaziantep ġehitkamil 

Beylerbeyi 480 adet konut, cami ve ticaret merkezi inĢaatı iĢinin, 18.03.2016 tarihinde 
onaylanan mukayeseli hesabında, 21.066 pozlu tavan iĢ iskelesi metrajında, kapıcı 
dairesinde 2,77 metre yüksekliğe iĢ iskelesi 857,371 m3 olarak metrajının yapıldığı, 
21.066 pozlu (0.00-12.50) metre yükseklikteki tavanlar için iĢ iskelesi birim fiyatının 
tanımında, “NOT: 3) Bu poz 3 metreden yüksek tavan inĢaatıyla bu nitelikteki 
münferit inĢaatlara uygulanır. 4) 3 mt ve 3 metreden aĢağı olan inĢaatlara iĢ iskelesi 
ödenmez…” olarak belirtildiğinden 2,77 metre yükseklik yapılan iĢ iskelesi miktarının 
hatalı olarak ödendiği, tespit edilmiĢtir. 

-26.02.2007 tarihinde 45.521.000 TL bedelle ihale edilen Gaziantep ġehitkamil 
Beylerbeyi 992 adet konut, 32 derslikli ilköğretim okulu, spor salonu, camii, kreĢ, 
ticaret merkezi iĢinin, 25.01.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında, 

2. keĢif metraj icmallerinde (B+Z+7), (B+Z+8)  katlı binalara ait artan imalatlar  
ile (2B+Z+7), (B+Z+7) katlı binalara ait eksilen imalat gruplarında,  26.042 pozlu karo 
döĢeme, 26.191/1 pozlu seramik döĢeme, 26.206/A pozlu mermer döĢeme YFA.i.24 
laminant parke alanları ile bu alanların altında yapılan 27.581 pozlu tesviye alanlarının 
birbirini tutmadığı,  

Altyapı yol azalan imalatlar listesinde 15.023/A pozlu her cins toprağın 
kazılması 54.898,533 m3 olduğu, kazıdan çıkan bu malzemenin 2207 pozlu her cins 
kayanın sıkıĢtırılması ile 42.344,264 m3 sıkıĢtırıldığı, geri kan 12.554,569 m3 
nakledilmesi gerekirken nakledilen kazı miktarının 9.378,750 m3 olarak eksik 
hesaplandığı,  

Tespit edilmiĢtir. 
- 06.06.2013 tarihinde 31.821.000 TL bedelle ihale edilen Ġstanbul BaĢakĢehir 

KayabaĢı 32 derslikli kız ve erkek imam hatip lisesi, 24 derslikli kız meslek, endüstri 
meslek lisesi, anaokulu, 2 adet 300 kiĢilik pansiyon, 3 adet atölye ve spor salonu 
inĢaatı iĢinin, 12.10.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında, azalan inĢaat 
imalatları grubunda KGM/6100-3 pozlu plentmiks temel yapılması imalatının miktarı 
3.151,35 ton iken, aynı imalatın nakli olan YFA.Ġ-03 pozlu naklinin 2.037,12 ton 
olarak hatalı alındığı tespit edilmiĢtir. 

-28.01.2014 tarihinde 7.120.000 TL bedelle ihale edilen Ġstanbul Kağıthane 
Hamidiye mahallesi 70 adet konut inĢaatı iĢinin, 08.01.2016 tarihinde onaylanan 
mukayeseli hesabında,  

152-4105 pozlu doğalgaz kazanı imalatının 2014 yılı resmi birim fiyatı 5.180 
TL/adet %15,95 indirim oranına karĢılık gelen fiyatı 4.353,40 TL/adet alınması 
gerekirken, 5.439 TL/adet ve indirimli fiyatı 4.571,48 TL/adet hatalı olarak alındığı, 
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402-530/1 pozlu brülör imalatının 2014 yılı birim fiyatı olmadığından 
8.360TL/adet olan 2016 yılı birim fiyatından 2014 yılı karne katsayısı 1,154 bölünerek 
2014 yılı fiyatı 7.224,36 TL/adet olarak belirlenip indirimli fiyatı 6.088,89 TL/adet 
olarak alınması gerekirken, bunun yerine 9.880 TL/adet olan fiyat indirimli olarak 
8.051,99 TL/adet hatalı olarak alındığı,  

193-109 pozlu paslanmaz çelik baca imalatı 2014 resmi birim fiyatı 255 TL/mt 
indirimli olarak 214,33 TL/mt alınması gerekirken 355,9 TL/mt ve indirimli fiyatı 
299,13 TL/mt hatalı olarak alındığı,  

074-105 pozlu 50x10 cm etejer imalatı 2014 resmi birim fiyatı olmadığından 
2011 yılı birim fiyatı olan 18TL/adet 2011 yılı karne katsayısı 1,129 ile 2014 yılına 
dönüĢtürülmesi ile 20,32 TL/Adet ve indirimli fiyatı 17,08/Adet alınması gerekirken, 
26,20 TL/Adet fiyat indirimli olarak 22,02 TL/Adet olarak hatalı alındığı,  

074-106 pozlu 60x15 cm etejer imalatı 2014 resmi birim fiyatı olmadığı 2011 
yılı birim fiyatı olan 15,70 TL/Adet den 2011 yılı karne katsayısı 1,129 ile 2014 yılına 
dönüĢtürülmesi ile 17,725 TL/Adet ve indirimli fiyatı 14,90 TL/Adet alınması 
gerekirken, 29,70 TL/Adet fiyat indirimli olarak 24,96 TL/Adet olarak hatalı alındığı,  

174-515 pozlu kapalı genleĢme tankı imalatı 2014 resmi birim fiyatı 1050 
TL/Adet indirimli olarak 882,53 TL/Adet alınması gerekirken 1.798 TL/Adet ve 
indirimli fiyatı 1.511,22 TL/Adet hatalı alındığı,  

Artan inĢaat imalatları grubunda Y.23.241 pozlu Pvc doğrama imalatının birim 
fiyatı 7,83 TL/Kg indirimli fiyatı 6,58TL/Kg iken imalat grubunda fiyatı 12,40 TL 
olarak alındığı, 

15.140/4 pozlu makine ile stabilize malzeme temini ve makine ile serme sulama 
ve sıkıĢtırma imalatının 2014 yılı birim fiyatı 6,30TL/m3 indirimli hali 5,30TL/m3 pozu 
kullanılması gerekirken, bunun yerine YFA.06 stabilize malzemenin titreĢimli 
silindirle sıkıĢtırılarak temel alt dolgusu yapılması imalatının analiz fiyatı 40,69 TL/m3 
olarak alındığı, 

Tespit edilmiĢtir. 
-22.04.2014 tarihinde 41.949.000 TL bedelle ihale edilen Ġzmir ÇeĢme Reisdere 

mahallesi 1.Etap 550 adet konut, 600 kiĢilik cami ve 2 adet büfe inĢaatı iĢinin, 
17.06.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında,  

YFA.Ġ.06 pozlu kırmataĢ kum çakıl nakliyesinin hesaplanmasında 1,60 ton/m3 

malzeme yoğunluğunun dikkate alınmadığı, iĢ baĢında olmayıp, malzemenin temin 
Ģekli ocakta veya fabrikada olan tuğla, demir, profil demir vb gibi her türlü 
malzemelere nakliye bedeli ödenmesi gerekirken sadece kum çakıl, kırmataĢ, kazı 
malzemesi ve HDPE boru nakliyesinin ödendiği, 

Y.21.280/02 pozlu laminant döĢeme, 26.005/402 pozlu 33 mm döĢeme 
kaplaması, 26.041/Mk pozlu kara döĢeme, 27.581/Mk pozlu tesviye tabakası 
alanlarının birbirini tutmadığı,  

Tespit edilmiĢtir. 
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402-530/1 pozlu brülör imalatının 2014 yılı birim fiyatı olmadığından 
8.360TL/adet olan 2016 yılı birim fiyatından 2014 yılı karne katsayısı 1,154 bölünerek 
2014 yılı fiyatı 7.224,36 TL/adet olarak belirlenip indirimli fiyatı 6.088,89 TL/adet 
olarak alınması gerekirken, bunun yerine 9.880 TL/adet olan fiyat indirimli olarak 
8.051,99 TL/adet hatalı olarak alındığı,  

193-109 pozlu paslanmaz çelik baca imalatı 2014 resmi birim fiyatı 255 TL/mt 
indirimli olarak 214,33 TL/mt alınması gerekirken 355,9 TL/mt ve indirimli fiyatı 
299,13 TL/mt hatalı olarak alındığı,  

074-105 pozlu 50x10 cm etejer imalatı 2014 resmi birim fiyatı olmadığından 
2011 yılı birim fiyatı olan 18TL/adet 2011 yılı karne katsayısı 1,129 ile 2014 yılına 
dönüĢtürülmesi ile 20,32 TL/Adet ve indirimli fiyatı 17,08/Adet alınması gerekirken, 
26,20 TL/Adet fiyat indirimli olarak 22,02 TL/Adet olarak hatalı alındığı,  

074-106 pozlu 60x15 cm etejer imalatı 2014 resmi birim fiyatı olmadığı 2011 
yılı birim fiyatı olan 15,70 TL/Adet den 2011 yılı karne katsayısı 1,129 ile 2014 yılına 
dönüĢtürülmesi ile 17,725 TL/Adet ve indirimli fiyatı 14,90 TL/Adet alınması 
gerekirken, 29,70 TL/Adet fiyat indirimli olarak 24,96 TL/Adet olarak hatalı alındığı,  

174-515 pozlu kapalı genleĢme tankı imalatı 2014 resmi birim fiyatı 1050 
TL/Adet indirimli olarak 882,53 TL/Adet alınması gerekirken 1.798 TL/Adet ve 
indirimli fiyatı 1.511,22 TL/Adet hatalı alındığı,  

Artan inĢaat imalatları grubunda Y.23.241 pozlu Pvc doğrama imalatının birim 
fiyatı 7,83 TL/Kg indirimli fiyatı 6,58TL/Kg iken imalat grubunda fiyatı 12,40 TL 
olarak alındığı, 

15.140/4 pozlu makine ile stabilize malzeme temini ve makine ile serme sulama 
ve sıkıĢtırma imalatının 2014 yılı birim fiyatı 6,30TL/m3 indirimli hali 5,30TL/m3 pozu 
kullanılması gerekirken, bunun yerine YFA.06 stabilize malzemenin titreĢimli 
silindirle sıkıĢtırılarak temel alt dolgusu yapılması imalatının analiz fiyatı 40,69 TL/m3 
olarak alındığı, 

Tespit edilmiĢtir. 
-22.04.2014 tarihinde 41.949.000 TL bedelle ihale edilen Ġzmir ÇeĢme Reisdere 

mahallesi 1.Etap 550 adet konut, 600 kiĢilik cami ve 2 adet büfe inĢaatı iĢinin, 
17.06.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında,  

YFA.Ġ.06 pozlu kırmataĢ kum çakıl nakliyesinin hesaplanmasında 1,60 ton/m3 

malzeme yoğunluğunun dikkate alınmadığı, iĢ baĢında olmayıp, malzemenin temin 
Ģekli ocakta veya fabrikada olan tuğla, demir, profil demir vb gibi her türlü 
malzemelere nakliye bedeli ödenmesi gerekirken sadece kum çakıl, kırmataĢ, kazı 
malzemesi ve HDPE boru nakliyesinin ödendiği, 

Y.21.280/02 pozlu laminant döĢeme, 26.005/402 pozlu 33 mm döĢeme 
kaplaması, 26.041/Mk pozlu kara döĢeme, 27.581/Mk pozlu tesviye tabakası 
alanlarının birbirini tutmadığı,  

Tespit edilmiĢtir. 

 

 

-15.11.2013 tarihinde 32.520.000 TL bedelle ihale edilen Kayseri Kocasinan 
ġeker mahallesi 546 adet konut, camii ve büfe inĢaatları iĢinin, 20.12.2016 tarihinde 
onaylanan mukayeseli hesabında, 

Altyapı atıksu, yağmursuyu imalatlarının artan ve azalan imalatlar grubunda, 
hafriyattan çıkan ve dolguda kullanılan malzemeye 14.018 pozlu el ile tabaka tabaka 
sıkıĢtırılarak dolgu yapılması imalatının miktarının belirlenmesine rağmen maliyetinin 
hesaplara katılmadığı, 

Yağmur suyu azalan imalatlar grubunda, toprak nakli miktarı 178,336 ton iken 
hesaplarda 109,690 ton alındığı,  altyapı yol imalatları azalan grubunda KGM/6040  
ocak taĢı ile temel yapılması, 17.176/Mk pozlu beton bordür ve 17.155/Mk beton 
parke taĢı imalatlarının nakliyesinin hesaplanmadığı, 

YFA.01 Kum çakıl nakli, YFA.05 toprak nakliyesi analizlerinde, nakliye 
formüllerinde birimin TL/ton olduğu malzemenin yoğunluğunun (ton/m3)çarpılması 
ile nakliyesi yapılacak malzemenin biriminin TL/m3 olarak bulunduğu, imalatların 
nakliye bedelinin hesaplanmasında malzeme miktarının m3 olarak dikkate alınması 
gerekirken, nakledilecek malzemenin metrajlarında yoğunlukla çarpılması sonucunda 
mükerrer ödemelere sebebiyet verildiği, 

Sadece bu iĢte kazıdan çıkan malzemelere döküm sahasına nakliyesinin 
ödendiği, diğer mukayeseli hesaplarda kazıdan çıkan ve dolguda kullanılmayan 
malzemelere nakliye bedelinin ödenmediği, bazı iĢlerde tuvenan stabilize malzemeye 
nakliye ödendiği, genel olarak tuğla, kum, çimento, kiremit vb. gibi nakliye ödenmesi 
gereken malzemelere nakliye bedelinin ödenmediği, 

Tespit edilmiĢtir. 
-15.12.2011 tarihinde 7.811.000 TL bedelle ihale edilen Malatya Merkez 

Çamurlu mevkii 144 adet konut inĢaatı iĢinin, 15.03.2016 yılında onaylanan 
mukayeseli hesabında,  

Kazıdan çıkan malzemeler yumuĢak toprak ve sert toprak ile yumuĢak kaya 
olduğu, kazı klas tutanağında kazı oranlarının belli olmadığından bütün imalat 
gruplarında kazıların tamamı yumuĢak toprak malzemesi yoğunluğu 1,60 ton/m3 
dikkate alınarak nakliyesinin hesaplandığı, nakliye analizinde, yumuĢak ve sert toprak 
malzemesi yoğunluğunun 1,70 ton/m3, yumuĢak kaya malzemesi yoğunluğunun 2,40 
ton/m3 olarak nakliye analizlerinin hesaplanması, 

Azalan yol imalatları grubunda, kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesinde 
yumuĢak ve sert toprak malzeme miktarının 252,762 m3, yumuĢak kaya miktarının 
842,539 m3 eksik hesaplandığı, bunun yanında 17.155/Mk pozlu 8 cm beton parke taĢı, 
17.175/Mk pozlu 50x20x10 boyutunda beton bordür, 17.176/Mk pozlu 75x30x15 
boyutunda beton bordür, 17.191/Mk pozlu 30x10 beton oluk taĢı imalatlarının 
nakliyesinin hesaplanmadığı, 

Azalan yağmur suyu imalatları grubunda, kazıdan çıkan malzemelerin 
nakliyesinde yumuĢak ve sert toprak malzeme miktarının 220,659 m3, yumuĢak kaya 
miktarının 514,870 m3 eksik hesaplandığı, 

Tespit edilmiĢtir. 
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-23.01.2014 tarihinde 10.593.000 TL bedelle ihale edilen Mersin Gülnar 30 
yataklı hastane inĢaatı iĢinin, 10.10.2016 yılında onaylanan mukayeseli hesabında,  

07.006/K asfalt nakliyesinde nakliye mesafesi 9 km olduğundan 10 Km‟nin 
altında kullanılan nakliye formülü kullanılması gerekirken, 10 Km‟nin üstündeki 
nakliye formülünün kullanıldığı, 

Artan inĢaat grubu imalatlarında, 26.502/Mk pozlu karo döĢeme alanı 4.133,30 
m2 ve 26.008/305A pozlu porselen döĢeme alanı 14,94 m2 ile toplam döĢeme alanı 
4.148,24 m2 olduğu,  bu alanların toplamı kadar 27.581/Mk pozlu tesviye tabakası 
olması gerekirken tesviye tabakası alanının 673,81 m2 olduğu, azalan imalat grubunda 
tesviye tabakası alanının dikkate alınmadığı, 

Altyapı imalatları artan ve azalan grubunda, 26.210 /Mk pozlu andezit döĢeme 
kaplaması imalatlarının altındaki 27.581/Mk pozlu tesviye tabakasının dikkate 
alınmadığı,  

Tespit edilmiĢtir. 
-10.03.2009 tarihinde 36.798.000 TL bedelle ihale edilen NevĢehir Merkez 3. 

Etap 920 adet konut, 1 adet karakol, 1 adet kreĢ inĢaatı iĢinin, 30.06.2016 tarihinde 
onaylanan mukayeseli hesabında, azalan atık su, yağmur suyu, içme suyu yol ve kazı 
iĢleri imalatları gruplarında, hafriyattan çıkan kazılar, buhar kürlü beton borular, 
bordür, parke taĢı ve oluk taĢı gibi malzemelerin nakliyesinin hesaplara katılmadığı 
tespit edilmiĢtir. 

-02.10.2009 tarihinde 35.990.000 TL bedelle ihale edilen Niğde 300 yataklı 
hastane inĢaatı iĢinin, 04.11.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında, artan 
imalatlar grubunda, 22.009/3 pozlu pres kapı kanadı metrajında kapının eninden kapı 
kasalarının kalınlığının, kapı yüksekliğinden üsteki kasa kalınlığı ile alttaki tesviye ve 
döĢeme kaplaması kalınlıklarının düĢülmediği tespit edilmiĢtir. 

Ġdarece yapılan mukayeseli hesaplara iliĢkin yapılan tespit ve değerlendirmeler 
çerçevesinde, artan veya azalan imalat kalemlerine iliĢkin olarak hesaplamaların 
incelenerek gözden geçirilmesi önerilir.  

d) SözleĢmesinde olmayan imalatların birim fiyatlarının tespiti 
-ĠĢlerin sözleĢmelerinde olmayıp daha sonra yapılmasına karar verilen ve 

resmi kurumların birim fiyatları listesinde fiyatı bulunmayan imalatların birim 
fiyatlarının belirlenmesi 

-28.09.2011 tarihinde 39.900.000 TL bedelle ihale edilen Afyonkarahisar 250 
yataklı kadın doğum hastanesi inĢaatı iĢinde, 12.11.2014 tarihinde onaylanan 
mukayeseli hesapta 1 adet proforma faturalı imalatın analiz fiyatında, %25 müteahhit 
karı ilave edildikten sonra iĢin yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %21,89 
indirim oranı uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir.   

Aynı iĢ kapsamında 25.02.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta ise, 11 
adet proforma faturalı imalata %15 müteahhit karı ilave edilmiĢtir.  

-08.12.2010 tarihinde 42.885.000 TL bedelle ihale edilen Afyon spor kompleksi 
inĢaatında, 11.05.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, yarı olimpik yüzme 
havuzu artan inĢaat imalatlarında proforma fatura üzerinden analiz yapılarak belirlenen 
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-23.01.2014 tarihinde 10.593.000 TL bedelle ihale edilen Mersin Gülnar 30 
yataklı hastane inĢaatı iĢinin, 10.10.2016 yılında onaylanan mukayeseli hesabında,  

07.006/K asfalt nakliyesinde nakliye mesafesi 9 km olduğundan 10 Km‟nin 
altında kullanılan nakliye formülü kullanılması gerekirken, 10 Km‟nin üstündeki 
nakliye formülünün kullanıldığı, 

Artan inĢaat grubu imalatlarında, 26.502/Mk pozlu karo döĢeme alanı 4.133,30 
m2 ve 26.008/305A pozlu porselen döĢeme alanı 14,94 m2 ile toplam döĢeme alanı 
4.148,24 m2 olduğu,  bu alanların toplamı kadar 27.581/Mk pozlu tesviye tabakası 
olması gerekirken tesviye tabakası alanının 673,81 m2 olduğu, azalan imalat grubunda 
tesviye tabakası alanının dikkate alınmadığı, 

Altyapı imalatları artan ve azalan grubunda, 26.210 /Mk pozlu andezit döĢeme 
kaplaması imalatlarının altındaki 27.581/Mk pozlu tesviye tabakasının dikkate 
alınmadığı,  

Tespit edilmiĢtir. 
-10.03.2009 tarihinde 36.798.000 TL bedelle ihale edilen NevĢehir Merkez 3. 

Etap 920 adet konut, 1 adet karakol, 1 adet kreĢ inĢaatı iĢinin, 30.06.2016 tarihinde 
onaylanan mukayeseli hesabında, azalan atık su, yağmur suyu, içme suyu yol ve kazı 
iĢleri imalatları gruplarında, hafriyattan çıkan kazılar, buhar kürlü beton borular, 
bordür, parke taĢı ve oluk taĢı gibi malzemelerin nakliyesinin hesaplara katılmadığı 
tespit edilmiĢtir. 

-02.10.2009 tarihinde 35.990.000 TL bedelle ihale edilen Niğde 300 yataklı 
hastane inĢaatı iĢinin, 04.11.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında, artan 
imalatlar grubunda, 22.009/3 pozlu pres kapı kanadı metrajında kapının eninden kapı 
kasalarının kalınlığının, kapı yüksekliğinden üsteki kasa kalınlığı ile alttaki tesviye ve 
döĢeme kaplaması kalınlıklarının düĢülmediği tespit edilmiĢtir. 

Ġdarece yapılan mukayeseli hesaplara iliĢkin yapılan tespit ve değerlendirmeler 
çerçevesinde, artan veya azalan imalat kalemlerine iliĢkin olarak hesaplamaların 
incelenerek gözden geçirilmesi önerilir.  

d) SözleĢmesinde olmayan imalatların birim fiyatlarının tespiti 
-ĠĢlerin sözleĢmelerinde olmayıp daha sonra yapılmasına karar verilen ve 

resmi kurumların birim fiyatları listesinde fiyatı bulunmayan imalatların birim 
fiyatlarının belirlenmesi 

-28.09.2011 tarihinde 39.900.000 TL bedelle ihale edilen Afyonkarahisar 250 
yataklı kadın doğum hastanesi inĢaatı iĢinde, 12.11.2014 tarihinde onaylanan 
mukayeseli hesapta 1 adet proforma faturalı imalatın analiz fiyatında, %25 müteahhit 
karı ilave edildikten sonra iĢin yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %21,89 
indirim oranı uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir.   

Aynı iĢ kapsamında 25.02.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta ise, 11 
adet proforma faturalı imalata %15 müteahhit karı ilave edilmiĢtir.  

-08.12.2010 tarihinde 42.885.000 TL bedelle ihale edilen Afyon spor kompleksi 
inĢaatında, 11.05.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, yarı olimpik yüzme 
havuzu artan inĢaat imalatlarında proforma fatura üzerinden analiz yapılarak belirlenen 

 

 

fiyatlarda, 50 adet imalatın fatura fiyatına %15 müteahhit karı ilave edilmiĢ, 2 adet 
imalatın fatura fiyatına %25 müteahhit karı ilave edilmiĢ, 4 adet imalatın fatura 
fiyatına müteahhit karı ilave edilmeden fiyatlar belirlenmiĢtir. 

-18.02.2015 tarihinde 10.610.000 TL bedelle ihale edilen Ankara Çankaya özel 
eğitim okulu iĢinde, 02.09.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, birim fiyatı 
bulunmayan proforma faturalı imalatlara %15 müteahhit karı ilave edilerek fiyat 
belirlenmiĢtir. 

-19.06.2013 tarihinde 22.980.000 TL bedelle ihale edilen Milli Piyango Ġdaresi 
Genel Müdürlüğü hizmet binası iĢinde, 18.04.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli 
hesapta, YFA.Ġ-01 den baĢlayıp YFA.Ġ-15‟ye kadar sıralı olarak devam eden 15 adet 
özel imalatların proforma faturalı imalatlara %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra 
yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %17,57 indirim uygulanarak fiyat 
belirlenmiĢtir. 

-28.08.2013 tarihinde 47.795.000 TL bedelle ihale edilen Ankara Ġli Mamak 
Ġlçesi 1. Etap 688 adet konut inĢaatı iĢinde, 08.03.2016 tarihinde onaylanan 
mukayeseli hesapta, proforma faturalı imalatlara %15 müteahhit karı ilave edilmiĢtir.   

-16.01.2014 tarihinde 104.400.000 TL bedelle ihalen Ankara Mamak 2. Etap 
1312 adet konut, Yapracık 2.500 kiĢilik cami, 5 adet büfe inĢaatı iĢinde, 05.01.2016 
tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, proforma faturalı imalatlara %15 müteahhit 
karı ilave edilmiĢtir.   

-09.01.2013 tarihinde 68.488.000 TL bedelle ihale edilen Kuzey Ankara 341 
adet villa inĢaatı iĢinde, 16.05.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, artan ve 
azalan imalat gruplarında 53 adet peyzaj imalatının proforma faturalı fiyatları ihale 
ayına göre Pn katsayısı ile güncellenmiĢ fiyatlara yapılan analizlerde %15 müteahhit 
karı ilave edilerek birim fiyatlar belirlenmiĢtir. 

-11.04.2013 tarihinde 46.500.000 TL bedelle ihale edilen Antalya 10.000 
seyirci kapasiteli kapalı spor salonu iĢinde,19.04.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli 
hesapta, artan ve azalan imalat gruplarında, proforma faturalı imalatlara %25 
müteahhit karı ilave edildikten sonra, ihale bedeli ile yaklaĢık maliyet arasındaki 
%13,19 oranında indirim uygulanmak suretiyle mutabakata varılarak uygulamaya esas 
birim fiyatlar belirlenmiĢtir. 

- 18.06.2013 tarihinde 67.580.000 TL bedelle ihale edilen Düzce 300 Yataklı 
Hastane Ġkmal inĢaatı iĢinde, 01.07.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, 
proforma faturalı imalatlara %15 kar ilave edilerek birim fiyatlar belirlenmiĢtir. 

-31.01.2012 tarihinde 57.224.000 TL bedelle ihale edilen Erzincan Ġli 1000 
kiĢilik polis okulu iĢinde, 06.10.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, 
proforma faturalı imalatlara %15 müteahhit karı ilave edilerek fiyat belirlenmiĢtir. 

-25.04.2013 tarihinde 95.870.000 TL bedelle ihale edilen Erzincan Geçit 2.Etap 
1320 adet konut, 24 derslikli ilköğretim okulu inĢaatı iĢinde, 07.10.2016 tarihinde 
onaylanan mukayeseli hesapta, proforma faturalı imalatlara %15 müteahhit karı ilave 
edilmiĢtir.   
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-26.02.2007 tarihinde 45.521.000 TL bedelle ihale edilen Gaziantep ġehitkamil 
Ġlçesi Beylerbeyi 992 adet konut, 32 derslikli ilköğretim okulu, spor salonu, inĢaatı 
iĢinde, 25.01.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, birim fiyat listesinde 
imalatı olmayan 59 adet inĢaat, 4 adet elektrik ve 2 adet mekanik imalatın proforma 
faturalı fiyatlarına %25 mütahhit karı ilave edilmeden, yüklenicinin teklif dosyasında 
sunduğu genel giderler+ müteahhit karı %8,65 oranında, 2 adet YFA.Ġ.28 yangın panik 
kapısı ve YFA.Ġ.29 kolektör dolabı imalatına yüklenicinin teklif dosyasında sunduğu 
genel giderler+ müteahhit karı %10,35 oranında kar uygulanarak fiyat belirlenmiĢtir.  

-19.07.2011 tarihinde 36.680.000 TL bedelle ihale edilen Iğdır 250 Yataklı 
Devlet Hastanesi iĢinde, 31.10.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, birim 
fiyat ve rayiç listesinde fiyatı olmayan 61 adet imalata ait proforma fatura bedeli 
üzerinden %15 müteahhitlik karı ilave edilerek analizle birim fiyatlar belirlenmiĢtir.  

-28.01.2014 tarihinde 7.120.000 TL bedelle ihale edilen Ġstanbul Kağıthane 
Hamidiye mahallesi 70 adet konut iĢinde, 08.01.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli 
hesapta, birim fiyat listesinde olmayan proforma faturalı imalatlara %15 kar ilave 
edilerek birim fiyatlar belirlenmiĢtir. 

-22.04.2014 tarihinde 41.949.000 TL bedelle ihale edilen Ġzmir ÇeĢme Reisdere 
mahallesi 550 adet konut, 600 kiĢilik cami ve 2 adet büfe inĢaatı iĢinde,  17.06.2016 
tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, sözleĢmesinde olup yapılmayacak imalatlar 
ile sözleĢmesinde olmayan yeni yapılacak proforma faturalı imalatların birim 
fiyatlarının tespitinde, yüklenici firmanın hazırladığı ve idare onayına sunduğu 
analizlerde faturalı imalatlara %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra %19,39 
oranında ihale indirimi uygulanmıĢ iken, idare tarafından %25 müteahhit karı ile %19 
tenzilat oranı üzeri çizilerek, yüklenicinin idareye sunduğu faturalı fiyatlara %15 kar 
ilave edilerek toplamda %14,2375 oranında kar uygulanmıĢtır. 

-23.10.2009 tarihinde 43.281.000 TL bedelle ihale edilen Karaman 300 yataklı 
hastane inĢaatı iĢinde, 28.03.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, artan ilave 
iĢler ile azalan iĢlerdeki imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde, YFA.Ġ-01, 
YFA.Ġ-03 ve YFA-Ġ.21 pozlu imalatlarda proforma faturalı fiyatlara yüklenicinin 
ihalede sunduğu %5,0846 oranında müteahhit karı ve genel gider ilave edilmiĢ,  
bunların dıĢındaki diğer proforma faturalı imalatlara %15 müteahhit karı ilave 
edilmiĢtir.   

-03.08.2010 tarihinde 21.726.000 TL bedelle ihale edilen Konya AkĢehir 200 
Yataklı Devlet Hastanesi inĢaatı iĢinde, 01.08.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli 
hesapta, birim fiyat listelerinde fiyatı bulunmayan proforma faturalı imalatlarda, fatura 
bedeli üzerine %15 müteahhit karı ilave edilerek birim fiyat belirlenmiĢtir. 

-02.02.2009 tarihinde 10.254.000 TL bedelle ihale edilen Konya Bozkır 50 
Yataklı Devlet hastanesi inĢaatının 22.1.2016 tarihli mukayeseli hesabında, YFA.M.01 
pozlu imalatın analizinde %15 müteahhit karı ilave edilerek analiz fiyatı belirlenmiĢtir. 

-15.12.2011 tarihinde 7.811.000 TL bedelle ihale edilen Malatya Merkez 
Çamurlu mevkii 144 adet konut inĢaatı iĢinde, 15.03.2016 yılında onaylanan 
mukayeseli hesapta, YFA.P.03 den baĢlayıp YFA.P.17‟ye kadar sıralı olarak devam 
eden 15 adet peyzaj imalatının proforma faturalı imalatlara, fatura tarihinden iĢin ihale 

66 Sayıştay   



 

 

-26.02.2007 tarihinde 45.521.000 TL bedelle ihale edilen Gaziantep ġehitkamil 
Ġlçesi Beylerbeyi 992 adet konut, 32 derslikli ilköğretim okulu, spor salonu, inĢaatı 
iĢinde, 25.01.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, birim fiyat listesinde 
imalatı olmayan 59 adet inĢaat, 4 adet elektrik ve 2 adet mekanik imalatın proforma 
faturalı fiyatlarına %25 mütahhit karı ilave edilmeden, yüklenicinin teklif dosyasında 
sunduğu genel giderler+ müteahhit karı %8,65 oranında, 2 adet YFA.Ġ.28 yangın panik 
kapısı ve YFA.Ġ.29 kolektör dolabı imalatına yüklenicinin teklif dosyasında sunduğu 
genel giderler+ müteahhit karı %10,35 oranında kar uygulanarak fiyat belirlenmiĢtir.  

-19.07.2011 tarihinde 36.680.000 TL bedelle ihale edilen Iğdır 250 Yataklı 
Devlet Hastanesi iĢinde, 31.10.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, birim 
fiyat ve rayiç listesinde fiyatı olmayan 61 adet imalata ait proforma fatura bedeli 
üzerinden %15 müteahhitlik karı ilave edilerek analizle birim fiyatlar belirlenmiĢtir.  

-28.01.2014 tarihinde 7.120.000 TL bedelle ihale edilen Ġstanbul Kağıthane 
Hamidiye mahallesi 70 adet konut iĢinde, 08.01.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli 
hesapta, birim fiyat listesinde olmayan proforma faturalı imalatlara %15 kar ilave 
edilerek birim fiyatlar belirlenmiĢtir. 

-22.04.2014 tarihinde 41.949.000 TL bedelle ihale edilen Ġzmir ÇeĢme Reisdere 
mahallesi 550 adet konut, 600 kiĢilik cami ve 2 adet büfe inĢaatı iĢinde,  17.06.2016 
tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, sözleĢmesinde olup yapılmayacak imalatlar 
ile sözleĢmesinde olmayan yeni yapılacak proforma faturalı imalatların birim 
fiyatlarının tespitinde, yüklenici firmanın hazırladığı ve idare onayına sunduğu 
analizlerde faturalı imalatlara %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra %19,39 
oranında ihale indirimi uygulanmıĢ iken, idare tarafından %25 müteahhit karı ile %19 
tenzilat oranı üzeri çizilerek, yüklenicinin idareye sunduğu faturalı fiyatlara %15 kar 
ilave edilerek toplamda %14,2375 oranında kar uygulanmıĢtır. 

-23.10.2009 tarihinde 43.281.000 TL bedelle ihale edilen Karaman 300 yataklı 
hastane inĢaatı iĢinde, 28.03.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, artan ilave 
iĢler ile azalan iĢlerdeki imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde, YFA.Ġ-01, 
YFA.Ġ-03 ve YFA-Ġ.21 pozlu imalatlarda proforma faturalı fiyatlara yüklenicinin 
ihalede sunduğu %5,0846 oranında müteahhit karı ve genel gider ilave edilmiĢ,  
bunların dıĢındaki diğer proforma faturalı imalatlara %15 müteahhit karı ilave 
edilmiĢtir.   

-03.08.2010 tarihinde 21.726.000 TL bedelle ihale edilen Konya AkĢehir 200 
Yataklı Devlet Hastanesi inĢaatı iĢinde, 01.08.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli 
hesapta, birim fiyat listelerinde fiyatı bulunmayan proforma faturalı imalatlarda, fatura 
bedeli üzerine %15 müteahhit karı ilave edilerek birim fiyat belirlenmiĢtir. 

-02.02.2009 tarihinde 10.254.000 TL bedelle ihale edilen Konya Bozkır 50 
Yataklı Devlet hastanesi inĢaatının 22.1.2016 tarihli mukayeseli hesabında, YFA.M.01 
pozlu imalatın analizinde %15 müteahhit karı ilave edilerek analiz fiyatı belirlenmiĢtir. 

-15.12.2011 tarihinde 7.811.000 TL bedelle ihale edilen Malatya Merkez 
Çamurlu mevkii 144 adet konut inĢaatı iĢinde, 15.03.2016 yılında onaylanan 
mukayeseli hesapta, YFA.P.03 den baĢlayıp YFA.P.17‟ye kadar sıralı olarak devam 
eden 15 adet peyzaj imalatının proforma faturalı imalatlara, fatura tarihinden iĢin ihale 

 

 

tarihine Pn katsayısı ile dönüĢümü yapıldıktan sonra bulunan fiyatlara %25 müteahhit 
karı ilave edildikten sonra %27,27 oranında indirimin uygulanmıĢtır. 

-27.03.2009 tarihinde 29.620.000 TL bedelle ihale edilen Mersin Silifke 200 
yataklı hastane inĢaatı iĢinde, 22.06.2016 yılında onaylanan mukayeseli hesapta, 
sözleĢmesinde olmayan ancak resmi kurumların birim fiyatlarında birim fiyatı 
olmayan imalatların analizlerle belirlenen fiyatlarının tespitinde, 19 adet inĢaat 
imalatının analiz fiyatına önce %25 müteahhit karı ilave edilip, daha sonra yaklaĢık 
maliyet ile ihale bedeli arasındaki %22,31 oranında ihale indirimi uygulanarak analiz 
birim fiyatı belirlenmiĢ, 1 adet inĢaat imalatı ile 22 adet elektrik imalatının proforma 
faturalı imalatına idare tarafından daha önceki yıllarda analizlerle belirlenmiĢ birim 
fiyat esas alınmıĢ, 3 adet proforma faturalı inĢaat imalatına %15 müteahhit karı ilave 
edilerek analiz birim fiyatının belirlenmiĢtir.  

Proforma faturalı analizlerde, YFA-E23, YFA-E24, YFA-E25 ve YFA-E26 
pozlu elektrik imalatlarında aĢağıdaki tabloda görüleceği üzere imalatların 2016 yılı 
sanayi ve ticaret odası tasdikli fiyatlarına, yüklenicinin 2009 yılındaki ihalesinde teklif 
dosyasında sunduğu karı %11,91 ve genel giderleri %3,54 toplam %15,45 oranının 
ilavesi ile analiz fiyatları belirlenmiĢ ancak bu imalatların maliyetinin hesaplandığı 
çarĢaf listesinde aĢağıdaki listede görüldüğü gibi farklı fiyatlar dikkate alınarak 
maliyet belirlenmiĢtir. 

-24.09.2013 tarihinde 53.295.000 TL bedelle ihale edilen NevĢehir Ürgüp 
1.Etap 518 adet konut, cami ve ticaret merkezi inĢaatları iĢinde, 04.12.2014 tarihinde 
onaylanan mukayeseli hesapta, 5 adet proforma faturalı imalatlara %25 müteahhit karı 
ilave edildikten sonra iĢin yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %19,52 indirim 
oranı uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir.  

 05.09.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta ise 3 adet proforma faturalı 
imalata %15 müteahhit karı ilave edilmiĢtir.  

-02.10.2009 tarihinde 35.990.000 TL bedelle ihale edilen Niğde 300 Yataklı 
Devlet Hastanesi ĠnĢaatı ĠĢinde, 04.11.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, 
proforma faturalı imalatlara %15 müteahhit karı ilave edilmiĢtir.   

-18.06.2012 tarihinde 82.138.000 TL bedelle ihale edilen Sivas 25.000 seyirci 
kapasiteli stadyum inĢaatı iĢinde, 21.06.2016 yılında onaylanan mukayeseli hesapta, 
proforma fatura bedeli üzerinden yapılan analizlerde Pn katsayısı ile ihale tarihine 

S.
N Poz No Ġmalatın adı 

Proforma 
faturalı 
fiyatı 

Yüklenicinin teklif 
dosyasında (%11,91 
karı +%3,54 genel 

gider=15,45) 

Azalan Ġmalat 
maliyetinde çarĢaf 
listesinde alınan 

birim fiyat 

1 YFA-E23 Ana gösterge 5 satır yönlendirme 
panosu temini ve montajı  (Ad) 122,88 355,20 411,36 

2 YFA-E24 Lokal gösterge giĢe pano gösterge 
paneli temini ve montajı (Ad) 68,52 85,71 104,09 

3 YFA-E25 Çağrı cihazı- çağrı kumanda paneli 
temini ve montajı (Ad) 68,89 85,71 104,09 

4 YFA-E26 Power temini ve montajı  (Ad) 40,97 111,99 136,00 
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dönüldükten sonra %25 müteahhit karı ilavesinden sonra %10 oranında anlaĢma 
tenzilatı uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir. 

-ĠĢlerin sözleĢmelerinde olmayıp daha sonra yapılmasına karar verilen ve 
resmi kurumların birim fiyatları listesinde fiyatı bulunan imalatların birim 
fiyatlarının belirlenmesi 

-28.09.2011 tarihinde 39.900.000 TL bedelle ihale edilen Afyonkarahisar 250 
yataklı kadın doğum hastanesi inĢaatı iĢinde, 12.11.2014 ve 25.2.2016 tarihlerinde 
onaylanan mukayeseli hesaplarda, birim fiyatı veya rayici bulunan imalatların analiz 
fiyatlarına %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra iĢin yaklaĢık maliyeti ile ihale 
bedeli arasındaki %21,89 indirim oranı uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir.   

-08.12.2010 tarihinde 42.885.000 TL bedelle ihale edilen Afyon spor kompleksi 
inĢaatı iĢinde, 11.05.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, yarı olimpik yüzme 
havuzu artan inĢaat imalatları grubunda, resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı 
bulunan 137 adet imalatın %25 müteahhit karlı fiyatına yaklaĢık maliyet ile ihale 
bedeli arasındaki %33,32 indirim oranı uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir. 

-18.02.2015 tarihinde 10.610.000 TL bedelle ihalen Ankara Çankaya Özel 
Eğitim Okulu inĢaatı iĢinde, 02.09.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, 
malzeme ve iĢçilik rayiçli %25 müteahhit karlı resmi birim fiyatı bulunan imalatlara, 
%25 kar ilave edildikten sonra iĢin yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %23,29 
oranında tenzilat uygulanarak fiyatı belirlenmiĢtir. 

Aynı mukayeseli hesapta,  2 adet YFA03 pozlu St44  ve YFA04 pozlu St52 
çeliği ile her çeĢit profil, çelik çubuk, çelik saçlarla karkas inĢaat yapılması 
imalatlarının analizlerinde, malzemelere proforma fatura bedeli ile iĢçilik ve 
ustalıklara resmi birim fiyat rayiçleri üzerinden %15 müteahhit karı verilerek analiz 
fiyatları belirlenmiĢtir. 

YFA03 pozlu St44 ve YFA04 pozlu St52çeliği ile her çeĢit profil, çelik çubuk, 
çelik saçlarla karkas inĢaat yapılması analizlerinde proforma faturalı imalatlara %15 
müteahhit karı, analiz içindeki iĢçilik ve ustalık rayiçleri bulunan rayic fiyatlarına %25 
müteahhit karı ilave edilip %23,29 oranında indirim uygulanarak birim fiyatlarının 
belirlenmesi gerekmektedir. 

-28.08.2013 tarihinde 47.795.000 TL bedelle ihale edilen Ankara Mamak 1. 
Etap 688 adet konut inĢaatı iĢinde, 08.03.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli 
hesapta,  birim fiyatı veya rayici bulunan imalatların analizlerinde %25 müteahhit karı 
ilave edildikten sonra %22,74 oranında anlaĢma tenzilatı adı altında indirime tabi 
tutulmuĢtur.   

-16.01.2014 tarihinde 104.400.000 TL bedelle ihale edilen Ankara Mamak 2. 
Etap 1.312 adet konut, otopark binaları ve Etimesgut Yapracık 2.500 kiĢilik cami, 5 
adet büfe inĢaatı iĢinde, 05.01.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta,  birim 
fiyatı veya rayici bulunan imalatların analizlerinde %25 müteahhit karı ilave edildikten 
sonra %17,38 oranında anlaĢma tenzilatı adı altında indirime tabi tutulmuĢtur.   

-30.01.2013 tarihinde 48.340.000 TL bedelle ihale edile Bozok Üniversitesi 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Rektörlük Hizmet Binası inĢaatı iĢinde, 
09.05.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, KGM/9001/A pozlu delik içine 
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dönüldükten sonra %25 müteahhit karı ilavesinden sonra %10 oranında anlaĢma 
tenzilatı uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir. 

-ĠĢlerin sözleĢmelerinde olmayıp daha sonra yapılmasına karar verilen ve 
resmi kurumların birim fiyatları listesinde fiyatı bulunan imalatların birim 
fiyatlarının belirlenmesi 

-28.09.2011 tarihinde 39.900.000 TL bedelle ihale edilen Afyonkarahisar 250 
yataklı kadın doğum hastanesi inĢaatı iĢinde, 12.11.2014 ve 25.2.2016 tarihlerinde 
onaylanan mukayeseli hesaplarda, birim fiyatı veya rayici bulunan imalatların analiz 
fiyatlarına %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra iĢin yaklaĢık maliyeti ile ihale 
bedeli arasındaki %21,89 indirim oranı uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir.   

-08.12.2010 tarihinde 42.885.000 TL bedelle ihale edilen Afyon spor kompleksi 
inĢaatı iĢinde, 11.05.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, yarı olimpik yüzme 
havuzu artan inĢaat imalatları grubunda, resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı 
bulunan 137 adet imalatın %25 müteahhit karlı fiyatına yaklaĢık maliyet ile ihale 
bedeli arasındaki %33,32 indirim oranı uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir. 

-18.02.2015 tarihinde 10.610.000 TL bedelle ihalen Ankara Çankaya Özel 
Eğitim Okulu inĢaatı iĢinde, 02.09.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, 
malzeme ve iĢçilik rayiçli %25 müteahhit karlı resmi birim fiyatı bulunan imalatlara, 
%25 kar ilave edildikten sonra iĢin yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %23,29 
oranında tenzilat uygulanarak fiyatı belirlenmiĢtir. 

Aynı mukayeseli hesapta,  2 adet YFA03 pozlu St44  ve YFA04 pozlu St52 
çeliği ile her çeĢit profil, çelik çubuk, çelik saçlarla karkas inĢaat yapılması 
imalatlarının analizlerinde, malzemelere proforma fatura bedeli ile iĢçilik ve 
ustalıklara resmi birim fiyat rayiçleri üzerinden %15 müteahhit karı verilerek analiz 
fiyatları belirlenmiĢtir. 

YFA03 pozlu St44 ve YFA04 pozlu St52çeliği ile her çeĢit profil, çelik çubuk, 
çelik saçlarla karkas inĢaat yapılması analizlerinde proforma faturalı imalatlara %15 
müteahhit karı, analiz içindeki iĢçilik ve ustalık rayiçleri bulunan rayic fiyatlarına %25 
müteahhit karı ilave edilip %23,29 oranında indirim uygulanarak birim fiyatlarının 
belirlenmesi gerekmektedir. 

-28.08.2013 tarihinde 47.795.000 TL bedelle ihale edilen Ankara Mamak 1. 
Etap 688 adet konut inĢaatı iĢinde, 08.03.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli 
hesapta,  birim fiyatı veya rayici bulunan imalatların analizlerinde %25 müteahhit karı 
ilave edildikten sonra %22,74 oranında anlaĢma tenzilatı adı altında indirime tabi 
tutulmuĢtur.   

-16.01.2014 tarihinde 104.400.000 TL bedelle ihale edilen Ankara Mamak 2. 
Etap 1.312 adet konut, otopark binaları ve Etimesgut Yapracık 2.500 kiĢilik cami, 5 
adet büfe inĢaatı iĢinde, 05.01.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta,  birim 
fiyatı veya rayici bulunan imalatların analizlerinde %25 müteahhit karı ilave edildikten 
sonra %17,38 oranında anlaĢma tenzilatı adı altında indirime tabi tutulmuĢtur.   

-30.01.2013 tarihinde 48.340.000 TL bedelle ihale edile Bozok Üniversitesi 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Rektörlük Hizmet Binası inĢaatı iĢinde, 
09.05.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, KGM/9001/A pozlu delik içine 

 

 

perfore boru ile Ø100 mm barbakan tesis edilmesi imalatının analizi 204-403 sert Pvc 
boru malzemesinin %25 müteahhit karlı olarak alınmıĢ, analizin sonunda iĢçilikler de 
ilave edildikten sonra malzeme ve iĢçilikleri toplamına yeniden %25 müteahhit karı 
ilave edilmiĢtir.   

KGM/9001/A pozlu delik içine perfore boru ile Ø100 mm barbakan tesis 
edilmesi imalatının analizin yeniden yapılarak 204.403 pozlu imalatın müteahhit karsız 
malzeme fiyatları alındıktan sonra malzeme ve iĢçilik maliyetlerin toplamına 
müteahhit karı ilave edilerek hesaplanması gerekmektedir. 

-18.06.2013 tarihinde 67.580.000 TL bedelle ihale edilen Düzce 300 Yataklı 
Hastane ikmal inĢaatı iĢi olarak iĢin 01.07.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli 
hesapta, iĢin sözleĢmesinde olmayan artan imalatlar ile sözleĢmesinde olup 
yapılmayan azalan imalatların birim fiyatlarının tespitinde resmi Bakanlıkların birim 
fiyatlarına yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %13,19 indirim oranı 
uygulanarak uygulamaya esas birim fiyatlar belirlendiği, YFA-Ġ04 paslanmaz çelik 
korkuluk yapılması imalatında MSB.805/A pozu esas alınarak analiz fiyatının 
hesaplanmasında,  01.018 rayiç pozlu sıcak demirci ustası birim saat miktarı 0,50 iken 
(0,90+0,85)=1,75 olarak, 01.021 rayiç pozlu kaynakçı ustası birim saat miktarı 0,50 
iken 0,85 olarak, 01.027 rayiç pozlu tornacı ustası birim saat miktarı 0,50 iken 0,85 
olarak, 01.501 rayiç pozlu düz iĢçi birim saat miktarı (0,2+0,25)=0,45 iken 
(0,70+0,70)=1,40 olarak hatalı alındıkları, doğru birim saat miktarlarına göre birim 
fiyatı analizle 25,87 TL/Kg, indirimli 22,45 TL/Kg olarak belirlenmesi gerekirken, 
yapılan analizde fiyatın 47,00 TL/Kg indirimli 40,80 TL/Kg hatalı olarak 
hesaplanmıĢtır. 

-31.01.2012 tarihinde 57.224.000 TL bedelle ihale edilen Erzincan 1000 kiĢilik 
polis okulu inĢaatı iĢinde, 06.10.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, 
malzeme ve iĢçilik rayiçli %25 müteahhit karlı birim fiyatlı imalat kalemlerine 
yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %8,10 indirim oranı uygulanarak birim 
fiyatı belirlenmiĢtir.  

-25.04.2013 tarihinde 95.870.000 TL bedelle ihale edilen Erzincan Geçit 2.Etap 
1320 adet konut, 24 derslikli ilköğretim okulu ve sosyal tesis inĢaatı iĢinde, 
07.10.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, birim fiyatı veya rayici bulunan 
imalatların analizlerinde %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra %5,75 oranında 
anlaĢma tenzilatı adı altında indirim oranı uygulanarak birim fiyat belirlenmiĢtir.  

-09.05.2012 tarihinde 23.348.000 TL bedelle ihale edilen Gaziantep ġehitkamil 
Beylerbeyi 480 adet konut, cami ve ticaret merkezi inĢaatı iĢinde, 18.03.2016 tarihinde 
onaylanan mukayeseli hesapta, resmi kurumların birim fiyatları listesinde birim fiyatı 
bulunan imalat kalemlerine yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %27,48 indirim 
oranı kullanılarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir.  

- 26.02.2007 tarihinde 45.521.000 TL bedelle ihale edilen Gaziantep ġehitkamil 
Beylerbeyi 992 adet konut, 32 derslikli ilköğretim okulu, spor salonu inĢaatı iĢinde, 
25.01.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesapta, iĢin sözleĢmesinde olmayıp daha 
sonra yapılmasına karar verilen, resmi kurumların birim fiyatları listesinde fiyatı 
bulunan imalat kalemlerine yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki indirim oranı 
%13,57 uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir.  
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-15.10.2015 tarihinde 23.740.000 TL bedelle ihale edilen Ġstanbul Üsküdar 173 
adet konut, 8 adet konut altı dükkan inĢaatı iĢinde, 02.06.2016 tarihinde onaylanan 
mukayeseli hesapta, iĢin sözleĢmesinde olmayan imalatların birim fiyatlarının 
tespitinde resmi birim fiyatlara yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %23,71 
indirim oranı uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir. 

-28.01.2014 tarihinde 7.120.000 TL bedelle ihale edilen Ġstanbul Kağıthane 
Hamidiye Mahallesi 70 adet konut inĢaat iĢinde, 08.01.2016 tarihinde onaylanan 
mukayeseli hesapta, resmi birim fiyatlarına yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki 
%15,95 indirim oranı uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir.  

-19.02.2014 tarihinde 23.944.000 TL bedelle ihale edilen Ġzmir KarĢıyaka 
Salhane vergi dairesi binası inĢaatı iĢinde, 21.03.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli 
hesapta, resmi birim fiyatlara yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %11,87 
indirim oranı uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir.  

Yapılan birim fiyat analizlerinde; 
YFA-Nak.1 pozlu 9.40 Km mesafedeki çimento nakliyesi analiz fiyatının %25 

karsız fiyat 3,23 TL/ton olarak hesaplandığı,  
Y.09.001/1 çimentonun yükleme, boĢaltma ve istifinin 2014 yılına ait 6,44 

TL/ton %25 müteahhit karlı birim fiyatı yükleme bedeli fabrikadan yapıldığından, 
yükleme bedeli düĢülüp, karsız boĢaltma ve istifinin fiyatı ile nakliye fiyatı toplamına 
%25 müteahhit karı ilave edildikten sonra %11,87 oranında ihale indirimi uygulanması 
ile 6,39 TL/ton olarak belirlenmesi gerekirken, 3,23 TL/ton karsız nakliye fiyatı ile 
boĢaltma ve istifine karlı 4,29 fiyatı toplanarak 3,23+4,29=7,52 TL/ton fiyatına tekrar 
%25 müteahhit karı ilave edilip %11,87 oranında indirime tabi tutularak toplamda 8,28 
TL/ton hatalı olarak fiyatın belirlendiği, 

YFA-Nak.2 pozlu 773 Km mesafedeki her türlü profil ve demir malzemesinin 
nakliyesi analizinin %25 karsız fiyat 108,02 TL/ton olarak hesaplandığı,  

Y.09.012/1 demir ve profil demir yükleme, boĢaltma ve istifinin 2014 yılına ait 
7,91 TL/ton %25 müteahhit karlı birim fiyatı yükleme bedeli fabrikadan yapıldığından, 
yükleme bedeli düĢülüp, boĢaltma ve istifinin karsız fiyatı ile nakliye fiyatının 
toplamına %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra %11,87 oranında ihale indirimi 
uygulanması ile %11,87 indirimli 122,48 TL/ton olarak belirlenmesi gerekirken, 
124,80 TL/ton hatalı fiyatın belirlendiği, 

Bunun yanında 27.10.2015 tarihinde ihale edilip sözleĢmesi yapılan Ġzmir Ġli 
Çiğli Toplu Konut alanında heyelan önlenmesi yapım iĢinin 18.10.2016 tarihinde 
onaylanan mukayeseli hesabında demir malzemesinin temin edildiği yerin 43 Km 
mesafedeki Ġzmir Aliağa olarak gösterildiği ve mesafe tutanağının yüklenici, müĢavir 
ve Ġdare Uzmanı tarafından tutanağa bağlandığı, 

Tespit edilmiĢtir.  
Söz konusu malzemelerin birim fiyat nakliye analizlerinde, fabrikadaki 

yükleme karĢılığı olarak birim fiyat bedelinin yarısı düĢülür ifadesi yer almaktadır  
Ġzmir KarĢıyaka Salhane vergi dairesi binası inĢaatı iĢinde;  
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Çimentonun yükleme, boĢaltma ve istifi ile her cins betonarme demir, profil ve 
lama demir malzemesinin yükleme ve boĢaltma ve istifinin ½ oranında alınarak 
analizlerin yeniden hesaplanması ve bu fiyatlara göre mukayeseli hesabın yeniden 
düzenlenmesi, 

 Ġzmir Ġli Çiğli Toplu Konut Alanında 2.Etap Heyelan Önlenmesi Yapım iĢinin 
Ekim 2016 tarihinde onaylanan mukayeseli hesabında yapıldığı Ģekilde, demir 
malzemesinin temin edildiği yerin 43 Km mesafedeki Ġzmir Aliağa‟dan temin edilecek 
Ģekilde nakliye analizinin revize edilerek mukayeseli hesabın yeniden düzenlenmesi, 

Önerilir. 
-03.08.2010 tarihinde 21.726.000 TL bedelle ihale edilen Konya AkĢehir 200 

Yataklı Devlet Hastanesi inĢaatı iĢinde, ilave iĢlerden dolayı artan ve yapımından 
vazgeçilen imalatların birim fiyatlarının belirlenmesinde, resmi kurumların birim 
fiyatları listesinde fiyatı bulunan %25 müteahhit karlı imalatlar ile birim fiyatı 
bulunmayan ancak rayici bulunan imalatlara %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra 
yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %32,58 indirim oranı uygulanarak 
ödemeye esas birim fiyatlar belirlenmiĢtir. 

-02.02.2009 tarihinde 10.254.000 TL bedelle ihale edilen Konya Bozkır 50 
Yataklı Devlet hastanesi inĢaatı iĢinde yapılan mukayeseli hesapta, YFA.1.03 pozlu 
imalatının analizle belirlenen fiyatına %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra 
yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasında kıyaslama yapılarak %1,60 oranına karĢılık 
gelen anlaĢma tenzilatı adı altında indirim oranı uygulanmıĢ, bunun yanında 31 adet 
resmi kurumların listesinde fiyatı olan imalatın birim fiyatlarına %1,60 oranında 
tenzilat uygulanarak birim fiyat belirlenmiĢ, azalan imalat grubunda yapılan 7 adet 
analiz fiyatında %25 müteahhit karı ilave edildikten sonra yaklaĢık maliyet ile ihale 
bedeli arasında kıyaslama yapılarak %1,60 oranına karĢılık gelen anlaĢma tenzilatı adı 
altında ihale indirim oranı uygulanmıĢtır. 

-15.12.2011 tarihinde 7.811.000 TL bedelle ihale edilen Malatya Merkez 
Çamurlu Mevkii 144 adet konut inĢaatı iĢinde, 15.03.2016 tarihinde onaylanan 
mukayeseli hesapta,  ilave olarak yapılmasına karar verilen imalatlardan resmi 
kurumların birim fiyatları listesinde bulunan %25 karlı imalatlara yaklaĢık maliyet ile 
ihale bedeli arasındaki %27,27 indirim oranı uygulanarak fiyatlar belirlenmiĢtir. 

-27.03.2009 tarihinde 29.620.000 TL bedelle ihale edilen Mersin Silifke 200 
yataklı devlet hastanesi inĢaatı iĢinde, 22.06.2016 yılında onaylanan mukayeseli 
hesapta, resmi kurumların birim fiyat listesinde fiyatı bulunan 165 adet imalatın %25 
müteahhit karlı fiyatına yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %22,31 indirim 
oranı uygulanarak birim fiyatları belirlenmiĢtir. 

-10.03.2009 tarihinde 36.798.000 TL bedelle ihale edilen NevĢehir merkez 3. 
Etap 920 adet konut, karakol, kreĢ inĢaatı iĢinde, 30.06.2016 tarihinde onaylanan 
mukayeseli hesapta, birim fiyatı veya rayici bulunan imalatların analizlerinde %25 
müteahhit karı ilave edildikten sonra %14,66 oranında anlaĢma tenzilatı adı altında 
indirime tabi tutulmuĢtur.   

-24.09.2013 tarihinde 53.295.000 TL bedelle ihale edilen NevĢehir Ürgüp 
1.Etap 518 adet konut, cami ve ticaret merkezi inĢaatı iĢinde, 04.12.2014 ve 
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05.09.2016 tarihlerinde onaylanan mukayeseli hesaplarda, birim fiyatı veya rayici 
bulunan imalatların analizle belirlen maliyetine, %25 müteahhit karı ilave edildikten 
sonra iĢin yaklaĢık maliyet ile ihale bedeli arasındaki %19,52 indirim oranı 
kullanılarak uygulamaya esas birim fiyatlar belirlenmiĢtir.   

-18.06.2012 tarihinde 82.138.000 TL bedelle ihale edilen Sivas 25.000 seyirci 
kapasiteli stadyum inĢaatı iĢinde, 21.06.2016 yılında onaylanan mukayeseli hesapta, 
ilave imalatlardan dolayı yapılan iĢlerin birim fiyatlarının belirlenmesinde, resmi 
kurumların birim fiyatları listesinde fiyatı olan %25 müteahhit karlı imalatlara %10 
anlaĢma tenzilatı uygulanarak birim fiyatlar belirlenmiĢtir.   

- Pn katsayısı ile dönüĢüm yapılarak sözleĢme birim fiyatların belirlenmesi 
-28.08.2013 tarihinde 47.795.000 TL bedelle ihale edilen Ankara Ġli Mamak 

Ġlçesi 1. Etap 688 adet konut inĢaatı iĢinde, 08.03.2016 tarihinde onaylanan 
mukayeseli hesapta, YFA.ĠNġ.10 pozlu alüminyum baskı çıtası imalatının fiyatı, 2005 
yılında ihale edilerek imalatları tamamlanan Trabzon Yıldızlı 2.bölge 204 adet konut 
inĢaatı iĢindeki 2005 yılında belirlenen proforma faturalı fiyatı, fiyatın belirlendiği ay 
ile bu iĢin ihale tarihi olan 28.08.2013 tarihine Pn katsayısı ile güncellenmesi 
gerekirken,  2005 yılı ile 2013 yılı karne katsayısı dikkate alınarak 2013 yılına 
dönüĢtürülmüĢtür. 

-31.10.2013 tarihinde 64.275.000 TL bedelle ihale edilen Antalya Kepez ilçesi 
300 Yataklı Devlet Hastane inĢaatı iĢinde, 14.04.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli 
hesapta, YFA.M.01 pozlu pendant tipi yoğun bakım ünitesi imalatının fiyatının 
belirlenmesinde, idarede daha önce yıllarda yapılan Sivas 600 yataklı hastane inĢaatı 
iĢinde proforma faturalı fiyatının sözleĢme tarihindeki güncel fiyatı ile 31.10.2013 
ihale tarihli güncel indeks Pn katsayısı ile dönüĢümü yapılarak fiyat belirlenmiĢtir.  

-19.07.2011 tarihinde 36.680.000 TL bedelle ihale edilen Iğdır Merkez 250 
Yataklı Devlet Hastanesi inĢaatı iĢinde, 31.10.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli 
hesapta, YFA-Ġ11 pozlu giydirme cephe yapılması imalatında idarenin daha önce 
12.10.2011 tarihinde ihale edilen Afyonkarahisar 250 yataklı hastane inĢaatında 2015 
yılındaki proforma fatura fiyatına Pn katsayısı ile ihale tarihine dönüĢüm yapılarak 
belirlenen 357,47 TL/m2 fiyat, 19.07.2011 ihale tarihine Pn katsayısı ile dönüĢüm 
yapılarak belirlenmesi gerekirken, 19.07.2011 tarihine Pn ile dönüĢüm yapılmadan 
12.10.2011 tarihindeki fiyat aynen alınmıĢtır. 

YFA-Ġ12 pozlu laminat tezgah yapılması imalatında idarenin daha önce 
23.10.2009 tarihinde ihale edilen Karaman 300 yataklı hastane inĢaatında uygulama 
tarihindeki alınan proforma fatura fiyatı Pn katsayısı ile ihale tarihine dönüĢüm 
yapılarak belirlenen 374,53 TL/m2 fiyat, Iğdır 250 yataklı hastane iĢinin 19.07.2011 
tarihine Pn katsayısı ile dönüĢüm yapılarak belirlenmesi gerekirken, dönüĢüm 
yapılmadan 23.10.2009 tarihinde belirlenen 374,53 TL/m2 fiyatı 2009-2011 yılı 
arasındaki karne katsayısı 1,104 çarpımı dikkate alınarak 374,53x1,104=413,48 TL/m2 
hatalı olarak belirlenmiĢtir. 

-22.04.2014 tarihinde 41.949.000 TL bedelle ihale edilen Ġzmir ÇeĢme Reisdere 
Mahallesi 550 adet konut, 600 kiĢilik cami ve 2 adet büfe iĢinde,  17.06.2016 tarihinde 
onaylanan mukayeseli hesapta, YFA-E01 çanak anten imalatında daha önce 2007 
yılında proforma faturalı olarak ödemesi yapılan imalatın fiyatı, 2014 yılı sözleĢme 
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belirlenen 357,47 TL/m2 fiyat, 19.07.2011 ihale tarihine Pn katsayısı ile dönüĢüm 
yapılarak belirlenmesi gerekirken, 19.07.2011 tarihine Pn ile dönüĢüm yapılmadan 
12.10.2011 tarihindeki fiyat aynen alınmıĢtır. 

YFA-Ġ12 pozlu laminat tezgah yapılması imalatında idarenin daha önce 
23.10.2009 tarihinde ihale edilen Karaman 300 yataklı hastane inĢaatında uygulama 
tarihindeki alınan proforma fatura fiyatı Pn katsayısı ile ihale tarihine dönüĢüm 
yapılarak belirlenen 374,53 TL/m2 fiyat, Iğdır 250 yataklı hastane iĢinin 19.07.2011 
tarihine Pn katsayısı ile dönüĢüm yapılarak belirlenmesi gerekirken, dönüĢüm 
yapılmadan 23.10.2009 tarihinde belirlenen 374,53 TL/m2 fiyatı 2009-2011 yılı 
arasındaki karne katsayısı 1,104 çarpımı dikkate alınarak 374,53x1,104=413,48 TL/m2 
hatalı olarak belirlenmiĢtir. 

-22.04.2014 tarihinde 41.949.000 TL bedelle ihale edilen Ġzmir ÇeĢme Reisdere 
Mahallesi 550 adet konut, 600 kiĢilik cami ve 2 adet büfe iĢinde,  17.06.2016 tarihinde 
onaylanan mukayeseli hesapta, YFA-E01 çanak anten imalatında daha önce 2007 
yılında proforma faturalı olarak ödemesi yapılan imalatın fiyatı, 2014 yılı sözleĢme 

 

 

ayına Pn katsayısı ile dönüĢümü yapılarak fiyatının belirlenmesi gerekirken, 2007-
2014 yılları arası karne katsayısı ile dönüĢümü yapılarak hatalı olarak fiyat 
belirlenmiĢtir.  

YFA-E02, YFA-E03, YFA-E04, YFA-E05, YFA-E06, YFA-Mo1 ve YFA-M02 
poz nolu imalatlarda daha önce 2011 yılında baĢka bir iĢte proforma faturalı olarak 
ödemesi yapılan fiyatın 2014 yılı sözleĢme ayına Pn katsayısı ile dönüĢümü yapılarak 
fiyatlarının belirlenmesi gerekirken, 2011-2014 yılları arası karne katsayısı ile 
dönüĢümü yapılarak hatalı olarak fiyat belirlenmiĢtir.  

-07.11.2013 tarihinde 58.540.000 TL bedelle ihale edilen Kocaeli Ġzmit 200 
Yataklı Devlet Hastanesi inĢaatı iĢinde, 31.03.2016 tarihinde onaylanan mukayeseli 
hesapta, YFA-12 pozlu Pvc esaslı drenaj levhası ile bodrum perdelerinde yalıtım 
koruması yapılması imalatının analizinde,  2008 yılında ihale edilen Ġstanbul KayabaĢı 
1. Bölge 1042 adet konut inĢaatı iĢinde Sanayi ve Ticaret Odası tasdikli fatura onay 
tarihinden sözleĢme tarihine aylık Pn katsayısı ile dönüĢümü yapılarak 2008 yılı birim 
fiyatı 1,92 TL/m2 olarak fiyatı belirlenmiĢ,  

Aynı imalatın 2009 yılında ihale edilen Ġstanbul Ümraniye 100 adet konut 
inĢaatı iĢinde yapılması nedeniyle daha önce 2008 yılında uygulama ayından sözleĢme 
ayına Pn katsayısı ile dönüĢümü yapılarak belirlenen 1,92 TL/m2 fiyatı bu sefer aylık 
Pn katsayısı ile dönüĢüm yapılmadan 2008-2009 yılları arası karne katsayısı olan 
1,095 ile çarpılması sonucu 1,92x1,095=2,10 TL/m2 olarak belirlenmiĢtir. 

Bu imalat 2013 yılında Ġzmit 200 Yataklı Devlet Hastanesi inĢaatı iĢinde 
yapılması nedeniyle 2009 yılında Ümraniye 100 adet konut inĢaatı iĢinde belirlenen 
2,1 TL/m2 fiyatı 2009-2013 yılı arası karne katsayısı 1,1398 katsayısı ile çarpılarak 
2,1x1,1398= 2,39 TL/m2 olarak 2013 yılı birim fiyat belirlenmiĢtir.  

Fatura bedeli üzerinden ödemesi yapılan bir imalatın Sanayi ve Ticaret Odası 
tasdikli fiyatın fatura onay tarihinden, sözleĢme tarihine aylık Pn katsayısı ile 
dönüĢümü yapılarak sözleĢme/ihale tarihi fiyatı belirlenmesi, aynı imalatın baĢka bir 
iĢte kullanılması halinde önceki iĢin proforma faturasının onaylandığı yıl ile yeni iĢin 
sözleĢme yılına karne katsayısı ile dönüĢümü yapılmasının hatalı olduğu, bunun yerine 
daha önceki iĢte onaylanan proforma faturalı imalatın onay tarihinden yeni iĢin 
sözleĢme/ihale tarihine aylık Pn katsayısı ile dönüĢümünün yapılarak birim fiyatının 
belirlenmesi gerekmektedir. 

-03.08.2010 tarihinde 21.726.000 TL bedelle ihale edilen Konya AkĢehir 200 
Yataklı Devlet Hastanesi inĢaatı iĢinde, proforma faturalı YFA.Ġ-10, YFA.Ġ-48, YFA.Ġ-
49, YFA.Ġ-03 pozlu imalatlarda idare tarafından daha önceki iĢlerdeki Pn katsayısı ile 
belirlenen idare onaylı fiyatlar, bu iĢin ihale tarihine aylık Pn katsayılarla 
dönüĢtürülmesi gerekirken yıllık karne katsayısı ile dönüĢtürülmüĢtür. 

-15.12.2011 tarihinde 7.811.000 TL bedelle ihale edilen Malatya Merkez 
Çamurlu Mevkii 144 adet konut inĢaatı iĢinde, 15.03.2016 yılında onaylanan 
mukayeseli hesapta, 23.11.2015 tarihli Ankara Ticaret Odası tasdikli proforma faturalı 
15 adet peyzaj imalatında temel indeks iĢin ihale tarihi Kasım 2011 alınması 
gerekirken Eylül 2009 ayının indeks değerleri hatalı alınmıĢtır. 
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Azalan ve artan peyzaj imalatları gruplarında temel indeks iĢin ihale tarihi 
Aralık 2011, güncel indeks Kasım 2015 olarak alınarak imalatların maliyetlerinin 
yeniden hesaplanması gerekmektedir. 

Birim fiyatların tespiti hususunda genel değerlendirme: 
ĠĢlerin sözleĢmesinde olmayıp daha sonra yapılmasına karar verilen imalatlar ile 

sözleĢmesinde olup yapımından vazgeçilen imalatların maliyetinin belirlendiği 
mukayeseli hesaplarda oluĢturulan birim fiyatlarının tespitinde, daha önceki yıllarda 
yeni birim fiyatların tespitinde her bir sözleĢme için iĢin yaklaĢık maliyeti ile ihale 
bedeli arasındaki indirim oranı kıyaslanarak uygulamaya esas birim fiyatlar 
belirlenmiĢtir. 

2015 ve 2016 yılı denetim çalıĢmaları kapsamında yapılan incelemelerde; 
20.09.2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerin eki Özel Ġdari Teknik ġartnamelerine 
“Ġhale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiĢ yeni iĢ kalemlerinin 
ve/veya iĢ gruplarının bedelleri YĠGġ‟nin 22 nci maddesinde öngörülen usul ve 
esaslara göre belirlenecektir. Bu kapsamda belirlenecek olan yeni birim fiyatların 
tespitinde; yüklenicinin teklif birim fiyatlarından/analizlerinden emsal alınabilecek kar 
ve genel gider oranın mevcut olduğu durumlarda bu oran, olmadığı durumlarda ise 
%15 yüklenici karı ve genel gider oranı uygulanacaktır.” düzenlemesi getirilmiĢtir.  

Bu tarihten sonra onaylanan mukayeseli hesaplarda birim fiyatların 
belirlenmesinde, aynı iĢin 2014 yılı içindeki mukayeseli hesabı ile aynı iĢin 2014- 
2016 yılları arasında yapılan mukayeseli hesaplarında bazı birim fiyatlara iĢin yaklaĢık 
maliyeti ile ihale bedeli arasında indirim uygulandığı, bazı birim fiyatlarda %15 kar 
ilave edildiği, uygulamaların uygulama daire baĢkanlıkları arasında da farklılık 
gösterdiği, 20.09.2015 tarihinden sonraki iĢlerin sözleĢmelerinde yapılan 
düzenlemenin bu tarihten önceki yıllarda sözleĢmesi yapılan iĢlerin daha sonraki 
yıllarda yapılan mukayeseli hesaplarına da uygulandığı görülmektedir 

Mukayeseli hesaplarda belirlenen ilave iĢlerin fiyatlarının belirlenmesindeki 
farklı uygulamaların, her bir uygulama daire baĢkanlığı altında kurulan teknik Ģube 
müdürlüklerindeki uygulama birliği olmamasından kaynaklandığı anlaĢılmaktadır. 

Mukayeseli hesaplarda birim fiyatların tespitiyle ilgili olarak; 
-Ġdarenin uygulama daire baĢkanlıkları arasında ilave iĢlerden dolayı birim 

fiyatların belirlenmesi konusunda uygulama birliğinin sağlanması,  
-Ġlave iĢlerden dolayı birim fiyatların belirlenmesinde, 20.09.2015 tarihinden 

sonra ihale edilen iĢlerin sözleĢmeleri eki Özel Ġdari Teknik ġartnamesinde getirilen bu 
uygulamanın, sözleĢmesinde olan iĢlere uygulanması,  

-20.09.2015 tarihinden önce ihale edilen iĢlerdeki mukayeseli hesapların birim 
fiyatların belirlenmesinde, önceki yıllarda uygulanan iĢin yaklaĢık maliyeti ile ihale 
bedelinin kıyaslanarak birim fiyatının belirlenmesi 
 Önerilir. 
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Azalan ve artan peyzaj imalatları gruplarında temel indeks iĢin ihale tarihi 
Aralık 2011, güncel indeks Kasım 2015 olarak alınarak imalatların maliyetlerinin 
yeniden hesaplanması gerekmektedir. 

Birim fiyatların tespiti hususunda genel değerlendirme: 
ĠĢlerin sözleĢmesinde olmayıp daha sonra yapılmasına karar verilen imalatlar ile 

sözleĢmesinde olup yapımından vazgeçilen imalatların maliyetinin belirlendiği 
mukayeseli hesaplarda oluĢturulan birim fiyatlarının tespitinde, daha önceki yıllarda 
yeni birim fiyatların tespitinde her bir sözleĢme için iĢin yaklaĢık maliyeti ile ihale 
bedeli arasındaki indirim oranı kıyaslanarak uygulamaya esas birim fiyatlar 
belirlenmiĢtir. 

2015 ve 2016 yılı denetim çalıĢmaları kapsamında yapılan incelemelerde; 
20.09.2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerin eki Özel Ġdari Teknik ġartnamelerine 
“Ġhale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiĢ yeni iĢ kalemlerinin 
ve/veya iĢ gruplarının bedelleri YĠGġ‟nin 22 nci maddesinde öngörülen usul ve 
esaslara göre belirlenecektir. Bu kapsamda belirlenecek olan yeni birim fiyatların 
tespitinde; yüklenicinin teklif birim fiyatlarından/analizlerinden emsal alınabilecek kar 
ve genel gider oranın mevcut olduğu durumlarda bu oran, olmadığı durumlarda ise 
%15 yüklenici karı ve genel gider oranı uygulanacaktır.” düzenlemesi getirilmiĢtir.  

Bu tarihten sonra onaylanan mukayeseli hesaplarda birim fiyatların 
belirlenmesinde, aynı iĢin 2014 yılı içindeki mukayeseli hesabı ile aynı iĢin 2014- 
2016 yılları arasında yapılan mukayeseli hesaplarında bazı birim fiyatlara iĢin yaklaĢık 
maliyeti ile ihale bedeli arasında indirim uygulandığı, bazı birim fiyatlarda %15 kar 
ilave edildiği, uygulamaların uygulama daire baĢkanlıkları arasında da farklılık 
gösterdiği, 20.09.2015 tarihinden sonraki iĢlerin sözleĢmelerinde yapılan 
düzenlemenin bu tarihten önceki yıllarda sözleĢmesi yapılan iĢlerin daha sonraki 
yıllarda yapılan mukayeseli hesaplarına da uygulandığı görülmektedir 

Mukayeseli hesaplarda belirlenen ilave iĢlerin fiyatlarının belirlenmesindeki 
farklı uygulamaların, her bir uygulama daire baĢkanlığı altında kurulan teknik Ģube 
müdürlüklerindeki uygulama birliği olmamasından kaynaklandığı anlaĢılmaktadır. 

Mukayeseli hesaplarda birim fiyatların tespitiyle ilgili olarak; 
-Ġdarenin uygulama daire baĢkanlıkları arasında ilave iĢlerden dolayı birim 

fiyatların belirlenmesi konusunda uygulama birliğinin sağlanması,  
-Ġlave iĢlerden dolayı birim fiyatların belirlenmesinde, 20.09.2015 tarihinden 

sonra ihale edilen iĢlerin sözleĢmeleri eki Özel Ġdari Teknik ġartnamesinde getirilen bu 
uygulamanın, sözleĢmesinde olan iĢlere uygulanması,  

-20.09.2015 tarihinden önce ihale edilen iĢlerdeki mukayeseli hesapların birim 
fiyatların belirlenmesinde, önceki yıllarda uygulanan iĢin yaklaĢık maliyeti ile ihale 
bedelinin kıyaslanarak birim fiyatının belirlenmesi 
 Önerilir. 
 
 

 

 

e) Kabul eksiklikleri ile ilgili hususlar 
Ġdare iĢlerin geçici ve kesin kabul aĢamalarından sonra, kabul heyetleri 

tarafından tespit edilen eksik ve kusurlu imalatların tamamlanması için yüklenici 
firmalara süre verilmekte olup, yüklenici firmaların bir kısmının verilen sürelerin çok 
üstünde iĢleri tamamladığı tespit edilmiĢtir.  

Yukarıdaki tabloda verilen örneklerde görüldüğü gibi, bazı iĢlerde eksikliklerin 
tamamlanmasının birkaç yılı bulduğu, bu durumun konutlarda ikamet edenlerin 
mağduriyetine sebep olduğu anlaĢılmaktadır.  

Yüklenicilerle imzalanan sözleĢme eki YĠGġ‟nin Geçici Kabul baĢlıklı 41 inci 
maddesinde "Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici 
tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar 
geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleĢmesinde günlük 
gecikme cezası olarak yazan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve 
geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu 
gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini 

S.N. ĠĢin Adı 
Ġhale   
bedeli      
(TL) 

Yer teslim 
tarihi 

Bitim 
tarihi 

ĠĢin 
süresi 
(gün) 

Eksik 
imalat 
tutarı  
(TL) 

Verilen 
süre 

(gün) 

Tamam- 
lanan 
süre 
(gün) 

1 Adıyaman Merkez Toplum Merkezi ĠĢi 
(kesin kabul) 1.510.000 09.09.2011 01.12.2012 450 14.700 60 310 

2 Ağrı Tutak Ġlçesi 30 Yataklı hastane, 
altyapı ve çevre Düz. ĠĢi (Geçici kabul) 3.385.000 14.09.2011 13.08.2013 700 164.427 90 635 

3 
Ankara Yenimahalle 16 Ders.Lise, Bilgi 
ĠletiĢim Tekno.ve Bilgisayar Atölyesi 
(Kesin kabul) 

4.380.000 02.07.2010 02.01.2012 550 119.305 120 456 

4 Ankara Yapracık 3. Böl. 592 konut, 32 
Deslikli Ġlköğretim Ok.iĢi (Kesin kabul) 35.541.000 25.09.2009 06.07.2011 650 465.139 75 764 

5 Ankara Yapracık 6. Bölge 488 Adet 
Konut iĢi (Kesin kabul)  26.750.000 05.10.2009 16.07.2011 650 304.276 90 673 

6 
Balıkesir GaziosmanpaĢa 280, Ayvalık 
Altınova 48, Gönen Sarıköy 72 Adet 
konut iĢi (Kesin kabul) 

16.377.880 11.04.2011 09.01.2013 640 380.139 120 365 

7 Elazığ Sürsürü 1. Etap 164 , 2. Etap 232 
Adet konut iĢi.(Kesin kabul) 25.744.000 01.07.2011 31.03.2013 640 171.123 135 374 

8 GümüĢhane Özürlü Bakım 
Rehabilitasyon Mer. iĢi (Kesin kabul) 2.298.000 13.03.2008 10.06.2009 454 39.685 170 1.608 

9 
Ġsparta Eğirdir 78 Adet Hait ĠnĢaatı, 
Altyapı Ve Çevre Düz. Ġkmal ĠnĢ. 
(Kesin kabul) 

1.480.000 08.04.2010 05.08.2010 120 21.163 75 1.220 

10 
KırĢehir KuĢdili Mah. 300 KiĢilik 
Pansiyon Altyapı ve Çevre Düz. iĢi 
(Geçici kabul) 

3.524.000 03.08.2012 20.12.2013 504 194.665 45 266 

11 

KırĢehir Akçakent 16 Derslikli Lise, 
AĢıkpaĢa 20 Derslikli Güzel Sanat 
lisesi, pansiyon, konser ve spor sal. ĠĢi. 
(Geçici kabul) 

7.489.500 26.11.2010 28.05.2012 550 372.700 120 383 

12 Ordu Mer. Yenimahalle 24 Derslikli 
Sağlık Mes. lisesi ĠĢi (Geçici kabul) 4.500.000 11.11.2013 19.04.2015 524 105.475 100 319 

13 Samsun Bafra 250 Yataklı Hastane 
ĠnĢ.iĢi  (Kesin kabul) 41.755.947 10.06.2010 23.09.2013 1200 521.255 77 464 

14 Sivas Koyuluhisar 124 Ad. Konut, cami, 
Tic. Mer. iĢi (Kesin kabul) 7.440.000 25.02.2010 17.10.2011 600 60.446 45 604 
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kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması 
devam eder ve kabul tarihi ertelenir." hükmü ile,  

Kesin Kabul baĢlıklı 44 üncü maddesinde "Ġdarenin kabul edebileceği 
gecikmeler dıĢında, sözleĢme ve Ģartname hükümlerine göre iĢi kesin kabule elveriĢli 
duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmıĢ ise, idare ya yükleniciye 41 inci 
maddede belirtilen Ģekilde ceza uygulayarak eksik ve küsurların giderilmesini bekler, 
ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve 
eksikleri yüklenici hesabına kendisi giderir." hükmü yer almaktadır.  

ġartname hükmü dikkate alındığında, eksik ve kusurlu iĢlerin giderilmesi için 
verilen sürenin 30 günden fazla gecikmesi durumunda, Ġdarenin iĢin daha fazla 
sürüncemede kalmaması için yüklenici hesabına iĢleri tamamlattırıp sonuçlandırması 
gerektiği anlaĢılmaktadır. 

Diğer taraftan Yüklenicilere Ġdare tarafından geçici ve kesin kabul 
eksikliklerinin tamamlanması sürecinde, zamanında tamamlanmayan eksik ve kusurlu 
iĢler için uygulanacak ceza oranları hakkında, imalatlardaki eksiklik bedelleri 
toplamının sözleĢme bedeline oranlanması yöntemi ile ceza oranlarının belirlendiği, 
asıl amacı caydırıcılık olan gecikme cezası oranları ve neticesinde hesaplanan günlük 
gecikme cezası bedellerinin çok düĢük oldukları, buna paralel olarak iĢlerde geçici ve 
kesin kabul eksikliklerinin verilen sürelerden 1, 2 yılı hatta bazı iĢlerde 4 yılı aĢan 
gecikmelerle Ġdare tarafından yüklenicilerin namına tamamlatıldıkları tespit edilmiĢtir.   

Ġdare tarafından yüklenici firmalara geciken günler için sözleĢme bedelinin 
%0,05 inin belli bir oranındaki gecikme cezasının iĢin eksik kalan bedelin ihale 
bedeline oranlamasıyla bulunana oran üzerinden günlük ceza kesintisi 
uygulanmaktadır.  

Belli bir oranda kesilecek ceza oranının belirlenmesinde örnek olarak, kat 
kapıları tamamlanmayan asansör imalat kaleminde eksiklik olarak kat kapıları değil 
hizmete sunulamayan asansörün toplam imalat bedelinin sözleĢme bedeli ile 
oranlanarak, çatı kaplaması tamamlanmamıĢ bir blokta çatı imalatının toplam 
bedelinin tamamlanmayan imalat bedeli olarak ceza oranı belirlenmesinde dikkate 
alınması ile belli bir oranın tespiti hususunda yeknesaklığın sağlanması gerekmektedir.  

Kabul eksikliklerini süresi içinde yüklenicileri tarafından tamamlanmaması, 
yanında, iĢlerin yüklenicilerin nam ve hesabına tamamlanması sonucunda yaĢanan 
gecikmeler nedeni ile açılan eksik ve kusurlu iĢ davaları karĢısında Ġdare tarafından 
tazminatlar ödenmesine sebebiyet verilmektedir.  

Ġdare tarafından kabul eksikliklerinin giderilmesi sürecinde uygulanacak ceza 
oranının belirlenmesinde, eksiklik içeren iĢlerin iĢ kapsamındaki önem derecesi ile 
gecikmedeki etkenler de dikkate alınarak, iĢlerdeki eksik ve kusurlu iĢlerin biran önce 
tamamlanmasını sağlayacak nitelikte belirlenmesinin gerekli olduğu 
değerlendirilmektedir.  

Projelerde kabul eksikliklerinin bir an önce tamamlanması için, kabul 
komisyonu tarafından tespit edilen eksikliklerin verilen süre içinde tamamlanamaması 
durumunda, otuz gün içinde idare tarafından belirlenen belli bir oranda ceza 
uygulanması, otuz günden sonraki gecikmelerde ise yükleniciler tarafından 
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kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması 
devam eder ve kabul tarihi ertelenir." hükmü ile,  

Kesin Kabul baĢlıklı 44 üncü maddesinde "Ġdarenin kabul edebileceği 
gecikmeler dıĢında, sözleĢme ve Ģartname hükümlerine göre iĢi kesin kabule elveriĢli 
duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmıĢ ise, idare ya yükleniciye 41 inci 
maddede belirtilen Ģekilde ceza uygulayarak eksik ve küsurların giderilmesini bekler, 
ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve 
eksikleri yüklenici hesabına kendisi giderir." hükmü yer almaktadır.  

ġartname hükmü dikkate alındığında, eksik ve kusurlu iĢlerin giderilmesi için 
verilen sürenin 30 günden fazla gecikmesi durumunda, Ġdarenin iĢin daha fazla 
sürüncemede kalmaması için yüklenici hesabına iĢleri tamamlattırıp sonuçlandırması 
gerektiği anlaĢılmaktadır. 

Diğer taraftan Yüklenicilere Ġdare tarafından geçici ve kesin kabul 
eksikliklerinin tamamlanması sürecinde, zamanında tamamlanmayan eksik ve kusurlu 
iĢler için uygulanacak ceza oranları hakkında, imalatlardaki eksiklik bedelleri 
toplamının sözleĢme bedeline oranlanması yöntemi ile ceza oranlarının belirlendiği, 
asıl amacı caydırıcılık olan gecikme cezası oranları ve neticesinde hesaplanan günlük 
gecikme cezası bedellerinin çok düĢük oldukları, buna paralel olarak iĢlerde geçici ve 
kesin kabul eksikliklerinin verilen sürelerden 1, 2 yılı hatta bazı iĢlerde 4 yılı aĢan 
gecikmelerle Ġdare tarafından yüklenicilerin namına tamamlatıldıkları tespit edilmiĢtir.   

Ġdare tarafından yüklenici firmalara geciken günler için sözleĢme bedelinin 
%0,05 inin belli bir oranındaki gecikme cezasının iĢin eksik kalan bedelin ihale 
bedeline oranlamasıyla bulunana oran üzerinden günlük ceza kesintisi 
uygulanmaktadır.  

Belli bir oranda kesilecek ceza oranının belirlenmesinde örnek olarak, kat 
kapıları tamamlanmayan asansör imalat kaleminde eksiklik olarak kat kapıları değil 
hizmete sunulamayan asansörün toplam imalat bedelinin sözleĢme bedeli ile 
oranlanarak, çatı kaplaması tamamlanmamıĢ bir blokta çatı imalatının toplam 
bedelinin tamamlanmayan imalat bedeli olarak ceza oranı belirlenmesinde dikkate 
alınması ile belli bir oranın tespiti hususunda yeknesaklığın sağlanması gerekmektedir.  

Kabul eksikliklerini süresi içinde yüklenicileri tarafından tamamlanmaması, 
yanında, iĢlerin yüklenicilerin nam ve hesabına tamamlanması sonucunda yaĢanan 
gecikmeler nedeni ile açılan eksik ve kusurlu iĢ davaları karĢısında Ġdare tarafından 
tazminatlar ödenmesine sebebiyet verilmektedir.  

Ġdare tarafından kabul eksikliklerinin giderilmesi sürecinde uygulanacak ceza 
oranının belirlenmesinde, eksiklik içeren iĢlerin iĢ kapsamındaki önem derecesi ile 
gecikmedeki etkenler de dikkate alınarak, iĢlerdeki eksik ve kusurlu iĢlerin biran önce 
tamamlanmasını sağlayacak nitelikte belirlenmesinin gerekli olduğu 
değerlendirilmektedir.  

Projelerde kabul eksikliklerinin bir an önce tamamlanması için, kabul 
komisyonu tarafından tespit edilen eksikliklerin verilen süre içinde tamamlanamaması 
durumunda, otuz gün içinde idare tarafından belirlenen belli bir oranda ceza 
uygulanması, otuz günden sonraki gecikmelerde ise yükleniciler tarafından 

 

 

eksikliklerin bir an önce tamamlanmasına yönelik özel idari teknik Ģartnamelerde 
düzenleme yapılması önerilir. 

-Adana Kargakekeç 1. Bölge 336 adet konut ile ada içi altyapı ve çevre 
düzenlemesi inĢaatı 

22.09.2005 tarihinde 11.630.000 TL bedelle ihale edilen 07.11.2005 tarihinde 
sözleĢmesi yapılan iĢin geçici kabulü 17.06.2008 tarihinde onaylanmıĢtır. 17.06.2009 
kesin kabul itibar tarihi olmak üzere 15-18.12.2009 tarihleri arasında yapılan kesin 
kabulünde 187.115 TL tutarındaki eksik ve kusurlu imalatların yapılması için 
yüklenici firmaya 19.12.2009 tarihinden itibaren 04.03.2010 tarihine kadar 75 gün süre 
verilmiĢ, yüklenici firma bu süre içinde eksik ve kusurlu imalatları 
tamamlayamadığından kesin kabul onaylanamamıĢtır. 

Söz konusu iĢ kapsamında eksik ve kusurlu imalatlar nedeniyle konut alıcıları 
tarafından Ġdare aleyhine açılan eksik ve kusurlu iĢler davalarından 238 adedi aleyhe 
sonuçlanmıĢtır. 

Geçen süreç içinde kesin kabul eksikliklerinin yapılamaması nedeniyle 
15.01.2015 tarih ve 15 sayılı Stratejik Planlama Komisyon Kararı ile iĢ feshedilmiĢ ve 
fesih heyetinin kurulması için 01.02.2015 tarihli BaĢkanlık oluru ile fesih heyeti 
oluĢturulmuĢtur.  

19.12.2009 tarihinden itibaren yaklaĢık 7,5 yıllık içinde kesin kabul 
eksikliklerinin tamamlanmadığı tespit edilmiĢtir. 

Adana Kargakekeç 1. Bölge 336 adet konut iĢinin 2005 yılında ihale edildiği, 
kesin kabul heyeti tarafından belirlenen eksikliklerin yanında geçen süre içinde 
bozulan, hasara uğrayan ve onarılması gereken baĢka imalatlarda oluĢacağı göz önüne 
alınarak, iĢin kesin kabulü bir an önce tamamlanmalıdır. 

-Adana Yüreğir KarĢıyaka Mahallesi 888 adet konut, 24 derslikli lise, ticaret 
merkezi, cami ile ada içi altyapı ve çevre düzenlemesi inĢaatı 

24.10.2005 tarihinde 37.946.000 TL bedelle ihale edilen 25.11.2005 tarihinde 
sözleĢmesi yapılan iĢin geçici kabulü 26.08.2008 tarihinde onaylanmıĢtır. 17.08.2009 
kesin kabul itibar tarihi olmak üzere 15-21.10.2009 tarihleri arasında yapılan kesin 
kabulünde 1.064.304 TL tutarındaki eksik ve kusurlu imalatların yapılması için 
yüklenici firmaya 22.10.2009 tarihinden itibaren 20.03.2011 tarihine kadar 150 gün 
süre verilmiĢ, yüklenici firma bu süre içinde eksik ve kusurlu imalatları 
tamamlayamadığından kesin kabul onaylanamamıĢtır. 

ĠĢin kesin kabulü tarihinde yapılmıĢ olup yüklenici firma kesin kabulde 
belirtilen eksik ve kusurlu imalatları tamamlayamadığından kesin kabul 
onaylanamamıĢtır. 

Geçen süreç içinde kesin kabul eksikliklerinin yapılamaması nedeniyle 
15.01.2015 tarih ve 15 sayılı Stratejik Planlama Komisyon Kararı ile iĢ feshedilmiĢtir.  

22.10.2010 tarihinden itibaren yaklaĢık 7 yıllık süre içinde kesin kabul 
eksikliklerinin tamamlanmadığı tespit edilmiĢtir. 

ĠĢin kesin kabul eksikliklerinin yapılması için idare tarafından yaklaĢık maliyeti 
1.192.180,24 TL olan eksiklerin tamamlanması için 04.11.2015, 17.05.2016 ve 
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22.06.2016 tarihlerinde üç kez ihale edilmek için ilana çıkılmıĢ teklif gelmemesi 
nedeniyle eksikliler tamamlanamamıĢtır. 

2005 yılında ihale edilen Adana Yüreğir KarĢıyaka mahallesi 888 adet konut, 
24 derslikli lise, ticaret merkezi, cami inĢaatı iĢinin 15-21.10.2009 tarihleri arasında 
yapılan kesin kabulünde 1.064.304 TL tutarındaki eksik imalatların bir an önce 
tamamlanmalıdır. 
 f)Yapı Ruhsatı ve Ġskan Ruhsatları 

Ġdare uygulamaları kapsamında yapımı devam eden ve tamamlanmıĢ bulunan 
projelerle ilgili olarak yapılan incelemede, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı alınmasıyla 
ilgili sorunların devam ettiği aĢağıda yer alan tablodan görülmektedir. 

 Ruhsat bilgileri  
Yapı ruhsatı olmayan                

Adet 
Ġskan ruhsatı olmayan                    

Adet 
2016 Yılı 2017 Yılı 2016 Yılı 2017 Yılı 

1 Kesin hesabı yapılan iĢler 3 5 46 16 
2 Kesin kabulü yapılan iĢler 16 7 91 15 
3 Geçici kabulü yapılan iĢler 37 17 180 73 
4 Deven eden iĢler 157 138 - - 
  Toplam 213 167 317 104 

3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun Ruhsat Alma ġartları baĢlıklı 22 nci maddesinde 
“Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (....) (1) bürolarına yapı sahipleri veya 
kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde 
tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat 
projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. 
Belediyeler veya valiliklerce (....) (2) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlıĢ 
bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi 
verilir. Eksik veya yanlıĢ olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeĢ gün 
içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlıĢları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlıĢlar 
giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç 15 gün içinde yapı 
ruhsatiyesi verilir.” 

Kamuya Ait Yapı ve Tesisler ile Sanayi Tesislerinde Ruhsat baĢlıklı 26 ncı 
maddesinde “Kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, 
imar planlarında o maksada tahsis edilmiĢ olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak 
üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve 
kuruluĢlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre 
ruhsat verilir. Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve 
savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara; belediyeden alınan imar durumuna, 
kat nizamı, cephe hattı, inĢaat derinliği ve toplam inĢaat metrekaresine uyularak 
projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına 
ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirdiği takdirde, 22‟nci 
maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir.” 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu‟na eklenen Ek Madde 9‟da “, Ġmar 
Planlarında o maksada tahsis edilmiĢ olmak, uygulama imar planı ve mevzuata aykırı 
olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyetin BaĢkanlık 
tarafından üstlenmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla baĢkaca belge 
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22.06.2016 tarihlerinde üç kez ihale edilmek için ilana çıkılmıĢ teklif gelmemesi 
nedeniyle eksikliler tamamlanamamıĢtır. 

2005 yılında ihale edilen Adana Yüreğir KarĢıyaka mahallesi 888 adet konut, 
24 derslikli lise, ticaret merkezi, cami inĢaatı iĢinin 15-21.10.2009 tarihleri arasında 
yapılan kesin kabulünde 1.064.304 TL tutarındaki eksik imalatların bir an önce 
tamamlanmalıdır. 
 f)Yapı Ruhsatı ve Ġskan Ruhsatları 

Ġdare uygulamaları kapsamında yapımı devam eden ve tamamlanmıĢ bulunan 
projelerle ilgili olarak yapılan incelemede, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı alınmasıyla 
ilgili sorunların devam ettiği aĢağıda yer alan tablodan görülmektedir. 

 Ruhsat bilgileri  
Yapı ruhsatı olmayan                

Adet 
Ġskan ruhsatı olmayan                    

Adet 
2016 Yılı 2017 Yılı 2016 Yılı 2017 Yılı 

1 Kesin hesabı yapılan iĢler 3 5 46 16 
2 Kesin kabulü yapılan iĢler 16 7 91 15 
3 Geçici kabulü yapılan iĢler 37 17 180 73 
4 Deven eden iĢler 157 138 - - 
  Toplam 213 167 317 104 

3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun Ruhsat Alma ġartları baĢlıklı 22 nci maddesinde 
“Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (....) (1) bürolarına yapı sahipleri veya 
kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde 
tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat 
projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. 
Belediyeler veya valiliklerce (....) (2) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlıĢ 
bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi 
verilir. Eksik veya yanlıĢ olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeĢ gün 
içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlıĢları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlıĢlar 
giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç 15 gün içinde yapı 
ruhsatiyesi verilir.” 

Kamuya Ait Yapı ve Tesisler ile Sanayi Tesislerinde Ruhsat baĢlıklı 26 ncı 
maddesinde “Kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, 
imar planlarında o maksada tahsis edilmiĢ olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak 
üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve 
kuruluĢlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre 
ruhsat verilir. Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve 
savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara; belediyeden alınan imar durumuna, 
kat nizamı, cephe hattı, inĢaat derinliği ve toplam inĢaat metrekaresine uyularak 
projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına 
ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirdiği takdirde, 22‟nci 
maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir.” 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu‟na eklenen Ek Madde 9‟da “, Ġmar 
Planlarında o maksada tahsis edilmiĢ olmak, uygulama imar planı ve mevzuata aykırı 
olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyetin BaĢkanlık 
tarafından üstlenmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla baĢkaca belge 

 

 

istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde avan projeye göre yapı 
ruhsatı verilir.”amir hükümler yeralmaktadır.    

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı kuruluĢ ve görevleri hakkındaki 644 sayılı kanun 
hükmündeki kararnamenin 2‟nci maddesinin birinci fıkrası (ç) bendinde ; “ Her tür ve 
ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve 
standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca 
yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti 
kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair 
tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve 
telekomünikasyon tesislerine iliĢkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, 
nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değiĢikliklerini resen 
yapmak, yaptırmak, onaylamak ve baĢvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili 
idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni 
vermek. “ denilmektedir.  

Ġdarenin yapımını üstlendiği projelerde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı 
alınamamasının ortaya çıkarabileceği sorunlar göz önüne alınarak, ihaleden önce 
ruhsata esas tüm iĢlemlerin sonuçlandırılması önerilir. 

g) Yapım iĢlerine iliĢkin fenni sorumluluk 
3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun Ruhsat Alma ġartları baĢlıklı 22 nci maddesinde, 

“Yapı ruhsatiyesi almak için Belediye, Valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni 
vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye, sadece tapu (istisnai hallerde tapu 
senedi yerine geçecek belge) mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, 
resim ve hesapları röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. 
Belediyeler veya Valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlıĢ 
bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren engeç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi 
verilir. Eksik veya yanlıĢ olduğu takdirde, müracaat tarihinden itibaren on beĢ gün 
içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlıĢları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlıĢlar 
giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren engeç onbeĢ gün içinde yapı 
ruhsatiyesi verilir.” hükmü, 

Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat baĢlıklı 26 ncı 
maddesinde “Kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, 
imar planlarında o maksada tahsis edilmiĢ olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak 
üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve 
kuruluĢlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre 
ruhsat verilir.” hükmü, 

“Müelliflik, fenni mesuliyet, Ģantiye Ģefliği, yapi müteahhitliği ve kayıtlar” 
baĢlıklı 28 inci maddesinde, “Bu Kanun kapsamındaki mimarlık, mühendislik ve 
planlama hizmetine iliĢkin harita, plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlenmesi ve 
bunların yerine getirilmesinin; uygulamada bulunulacak alanın, yerleĢme merkezinin 
ve yapının sınıfına, özelliğine ve büyüklük derecesine göre, uzmanlık alanlarına uygun 
olarak 38 inci maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılması mecburidir. 
Müellifler ve uygulamada bulunan meslek mensupları, iĢlerini bu Kanuna ve ilgili 
diğer mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirmekten sorumludur. 
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Yapıda inĢaat ve tesisat iĢleri ile kullanılan malzemelerin kamu adına 
denetimine iliĢkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı 
haiz meslek mensupları tarafından ayrı ayrı üstlenilmek zorundadır. Fenni mesul 
mimar ve mühendisler uzmanlık alanlarına göre; yapının, tesisatı ve malzemeleri ile 
birlikte, bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki 
etüt ve projelere, standartlara ve teknik Ģartnamelere uygun olarak inĢa edilmesini 
denetlemekle görevlidir. ” hükmü, 

3194 sayılı Ġmar Kanunu‟na dayalı olarak çıkarılan Planlı Alanlar Tip Ġmar 
Yönetmeliği‟nin 

57 nci maddesinde “…Yapının kamu adına denetimine iliĢkin bütün fenni 
mesuliyetler mimar ve mühendisler tarafından üstlenilmeden yapı ruhsatı 
düzenlenemez... Yapım iĢlerinde yapı müteahhidi, taĢeron ve Ģantiye Ģefi olarak görev 
alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak görev üstlenemezler… “ hükmü, 

58 inci maddesinde, 
“… Fenni mesuliyeti, konusu, ilgisi ve yapım aĢamasına göre mimar, inĢaat, 

makina ve elektrik mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür… 
Fenni mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır. 

Farklı bir ilde fenni mesuliyet üstlenilebilmesi için ilgili idarenin uygun görmesi ve 
yapı yeri ile fenni mesulün iĢyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir. 

Fenni mesuller unvanına ve eğitimine göre, yapının kanuna, plâna, 
yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat 
eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik Ģartnamelere uygun 
yapılıp yapılmadığını denetleyeceğine dair taahhütnameyi ilgili idareye vermek 
zorundadır 

Fenni mesullerden, mimar veya inĢaat mühendisi 30.000 m2'den, makina 
mühendisi 60.000 m2'den, elektrik mühendisi 120.000 m2'den fazla inĢaatın, fenni 
mesuliyetini aynı anda üstlenemez. Üzerinde baĢka bir fenni mesuliyet bulunmamak 
koĢulu ile bu miktarları aĢan tek ruhsata bağlı inĢaatlarda bu Ģart aranmaz….” hükmü, 

59 uncu maddesinde, “… Kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapılacak veya 
yaptırılacak yapılar; uygulama imar planlarında o maksada tahsis edilmiĢ ve mülkiyeti 
belgelenmiĢ olmak kaydıyla ilgili idarelerden avan projelere göre yapı ruhsatı alınarak 
inĢa edilir. Bu yapılarda plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat 
projelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına, inĢaatın yapımına ve denetimine iliĢkin 
her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluĢlarının mimar ve mühendislerince 
üstlenilir.” hükmü, 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun  9 uncu Ek Maddesinde ise “Toplu Konut 
Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar plânlarında o 
maksada tahsis edilmiĢ olmak, uygulama imar plânı ve mevzuata aykırı olmamak 
üzere mimarî, statik, tesisat ve her türlü fennî mesuliyetin BaĢkanlık tarafından 
üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla baĢkaca belge istenmeksizin 
müracaat tarihinden itibaren onbeĢ gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı verilir. “ 

hükmü, yer almaktadır. 
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Yapıda inĢaat ve tesisat iĢleri ile kullanılan malzemelerin kamu adına 
denetimine iliĢkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı 
haiz meslek mensupları tarafından ayrı ayrı üstlenilmek zorundadır. Fenni mesul 
mimar ve mühendisler uzmanlık alanlarına göre; yapının, tesisatı ve malzemeleri ile 
birlikte, bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki 
etüt ve projelere, standartlara ve teknik Ģartnamelere uygun olarak inĢa edilmesini 
denetlemekle görevlidir. ” hükmü, 

3194 sayılı Ġmar Kanunu‟na dayalı olarak çıkarılan Planlı Alanlar Tip Ġmar 
Yönetmeliği‟nin 

57 nci maddesinde “…Yapının kamu adına denetimine iliĢkin bütün fenni 
mesuliyetler mimar ve mühendisler tarafından üstlenilmeden yapı ruhsatı 
düzenlenemez... Yapım iĢlerinde yapı müteahhidi, taĢeron ve Ģantiye Ģefi olarak görev 
alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak görev üstlenemezler… “ hükmü, 

58 inci maddesinde, 
“… Fenni mesuliyeti, konusu, ilgisi ve yapım aĢamasına göre mimar, inĢaat, 

makina ve elektrik mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür… 
Fenni mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır. 

Farklı bir ilde fenni mesuliyet üstlenilebilmesi için ilgili idarenin uygun görmesi ve 
yapı yeri ile fenni mesulün iĢyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir. 

Fenni mesuller unvanına ve eğitimine göre, yapının kanuna, plâna, 
yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat 
eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik Ģartnamelere uygun 
yapılıp yapılmadığını denetleyeceğine dair taahhütnameyi ilgili idareye vermek 
zorundadır 

Fenni mesullerden, mimar veya inĢaat mühendisi 30.000 m2'den, makina 
mühendisi 60.000 m2'den, elektrik mühendisi 120.000 m2'den fazla inĢaatın, fenni 
mesuliyetini aynı anda üstlenemez. Üzerinde baĢka bir fenni mesuliyet bulunmamak 
koĢulu ile bu miktarları aĢan tek ruhsata bağlı inĢaatlarda bu Ģart aranmaz….” hükmü, 

59 uncu maddesinde, “… Kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapılacak veya 
yaptırılacak yapılar; uygulama imar planlarında o maksada tahsis edilmiĢ ve mülkiyeti 
belgelenmiĢ olmak kaydıyla ilgili idarelerden avan projelere göre yapı ruhsatı alınarak 
inĢa edilir. Bu yapılarda plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat 
projelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına, inĢaatın yapımına ve denetimine iliĢkin 
her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluĢlarının mimar ve mühendislerince 
üstlenilir.” hükmü, 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun  9 uncu Ek Maddesinde ise “Toplu Konut 
Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar plânlarında o 
maksada tahsis edilmiĢ olmak, uygulama imar plânı ve mevzuata aykırı olmamak 
üzere mimarî, statik, tesisat ve her türlü fennî mesuliyetin BaĢkanlık tarafından 
üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla baĢkaca belge istenmeksizin 
müracaat tarihinden itibaren onbeĢ gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı verilir. “ 

hükmü, yer almaktadır. 

 

 

03.07.2017 tarihinde 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve 
ġehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan, “Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği” 
nde fenni mesuliyetle ilgili olarak herhangi bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. 

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu gereği TOKĠ‟nin taĢra yapılanması 
bulunmadığından, yapılan inĢaat uygulamalarının denetimleri için hizmet alımı 
yapılarak, yapı denetim firmaları (MüĢavirlikler) aracılığıyla inĢaatların denetimleri 
sağlanmaktadır. 

Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği‟nin 58 inci maddesinde “… Fenni 
mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır…” hükmü yer 
almakta ise de;  iĢ yükü de dikkate alındığında taĢra teĢkilatı olmayan TOKĠ 
personelinin iĢin sürekli baĢında bulunup fenni mesul olması mümkün değildir. Bu 
görev hizmet alımı yapılarak sözleĢme imzalanan yapı denetim firmaları (müĢavirler) 
tarafından yapılmaktadır. TOKĠ teknik personeli yapmıĢ olduğu izlemelerle yapı 
denetim firmalarının müĢavirlerin görevlerini ifa etmesini denetlemektedirler. 

Ülkenin her bölgesinde faaliyet gösteren Ġdarenin inĢa ettiği konut, okul, 
üniversite, spor salonu, yurt, hastane, sağlık ocağı, ticaret merkezi, kütüphane, cami, 
kamu hizmet binası, stadyum, sevgi evi, huzurevi, askeri hizmet binaları vb. tüm 
sosyal donatıların toplamı 8.030‟a ulaĢmıĢtır. Ġdarenin iĢ yükü ve taĢra teĢkilatının 
bulunmaması hususları göz önüne alındığında; Planlı Alanlar Tip Ġmar 
Yönetmeliği‟ndeki “…Fenni mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet 
etmesi esastır… Fenni mesullerden, mimar veya inĢaat mühendisi 30.000 m2'den, 
makina mühendisi 60.000 m2'den, elektrik mühendisi 120.000 m2'den fazla inĢaatın, 
fenni mesuliyetini aynı anda üstlenemez.” Hükmü karĢısında aynı Yönetmeliğin 59 
uncu maddesinde yer alan  “…Kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapılacak veya 
yaptırılacak yapılar; uygulama imar planlarında o maksada tahsis edilmiĢ ve mülkiyeti 
belgelenmiĢ olmak kaydıyla ilgili idarelerden avan projelere göre yapı ruhsatı alınarak 
inĢa edilir. Bu yapılarda plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat 
projelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına, inĢaatın yapımına ve denetimine iliĢkin 
her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluĢlarının mimar ve mühendislerince 
üstlenilir.” hükmünün fiilen uygulanabilmesi mümkün olamamaktadır. 

Mezkur Yönetmeliğin 57 nci maddesinde yer alan “… Yapım iĢlerinde yapı 
müteahhidi, taĢeron ve Ģantiye Ģefi olarak görev alanlar aynı zamanda fenni mesul 
olarak görev üstlenemezler…” Ģeklindeki hüküm ile yapım iĢlerinde kimlerin fenni 
mesul olamayacaklarının sınırlı olarak sayıldığı görülmektedir. Ġdare personelinin iĢin 
sürekli baĢında bulunup fenni mesul olması fiilen mümkün olamadığından mevcut 
uygulamada Ġdare tarafından yapılan inĢaat uygulamalarının denetimleri için hizmet 
alımı yapılan danıĢman firmalar (MüĢavirlikler) aracılığıyla yapılmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaĢılacağı üzere, TOKĠ'nin iĢ yükü ve taĢra 
teĢkilatının bulunmaması sebepleriyle Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği‟nin  59 
uncu maddesinde yer alan“… Kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapılacak veya 
yaptırılacak yapılar; uygulama imar planlarında o maksada tahsis edilmiĢ ve mülkiyeti 
belgelenmiĢ olmak kaydıyla ilgili idarelerden avan projelere göre yapı ruhsatı alınarak 
inĢa edilir. Bu yapılarda plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat 
projelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına, inĢaatın yapımına ve denetimine iliĢkin 
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her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluĢlarının mimar ve mühendislerince 
üstlenilir” hükmünün fiilen uygulanması mümkün olamamaktadır. 

Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca yapılacak veya yaptırılacak inĢaat 
uygulamalarında, inĢaatın yapımına ve denetimine iliĢkin her türlü fenni mesuliyetin 
Ġdare adına üstlenilmesinde, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik 
hükümlerinin yetersiz kaldığı görüldüğünden, Ġdarenin inĢaat uygulamalarında fenni 
mesuliyetin üstlenilmesine yönelik ilgili mevzuatta düzenleme yapılması için ilgili 
merciler nezdinde yapılan giriĢimlerin sürdürülmesi önerilir. 

h) Kabullerden sonra yüklenicilerin namı hesabına yaptırılan iĢler: 
-Iğdır Merkez Halfeli köyü 16 derslikli kız meslek lisesi ve 200 kiĢilik pansiyon 

ile Erzurum Karayazı ticaret meslek lisesi ve 100 kiĢilik pansiyon inĢaatları iĢi olarak 
15.06.2011 tarihinde 11.461.000 TL bedelle ihale edilen iĢin geçici kabulündeki eksik 
ve kusurlu imalatlar yapılıp kabulü onaylandıktan sonra, bakım dönemindeki 
müteferrik iĢlerin yapılması sırasında ana yüklenici firma mali acz içinde olduğunu 
belirterek, kabul eksikliklerinin nam ve hesabına yapılmasını talep etmiĢtir.  

Geçici kabulden sonra bakım dönemindeki Ģikayet konusu imalatlar ile 
müteferrik iĢler yüklenici nam ve hesabına 560.000 TL bedelle Erdal ġener Sa-Ta 
inĢaat firmasına ihalesi edilerek, 18.07.2014 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ, iĢin bitim 
tarihi 15.10.2014 olarak belirlenmiĢtir. Ancak nam ve iĢi yapan yüklenici firmanın 
bakım dönemindeki Ģikayetler ile müteferrik iĢleri yapamaması nedeniyle ilerlemesi 
%58,12 seviyesinde iken iĢ idare tarafından 25.02.2015 tarihinde feshedilmiĢtir. 

Kesin kabulü yapıldıktan sonra ana yüklenici firma kesin kabul eksikliklerinin 
namı hesabına yapılmasını talep etmiĢtir. Kesin kabul eksiklikleri 550.000 TL bedelle 
AZM Ak ĠnĢ.Taah.Nak.Turz.San.ve Tic.Ltd.ġti. ihale edilerek 04.10.2016 tarihinde 
sözleĢme imzalanmıĢ iĢ bitim tarihi 22.01.2017 olarak belirlenmiĢtir. Kesin kabul 
eksiklikleri süresi içinde tamamlanarak kesin kabulü 15.02.2017 tarihinde 
onaylanmıĢtır. 

-Iğdır Tuzluca 240 kiĢilik pansiyon, Iğdır Aralık 16 derslikli lise, Iğdır Topçular 
16 derslikli lise, 300 kiĢilik pansiyon, spor salonu, Iğdır Merkez 24 derslikli ilköğretim 
okulu iĢi olarak 01.09.2008 tarihinde 13.473.000 TL bedelle ihale edilen iĢin geçici 
kabul onaylandıktan sonra, bakım dönemindeki Ģikayetler ile müteferrik iĢleri 
yüklenici firma, mali acz içinde olduğunu belirterek bu iĢlerin nam ve hesabına 
yapılmasını talep etmiĢtir.  

ĠĢin geçici kabulünden sonra geçici kabul ile kesin kabul tarihleri arasındaki 
bakım dönemi içindeki Ģikayetler ile müteferrik iĢlerin yüklenicinin nam ve hesabına 
yapılması için, 230.000 TL bedelle Sinçe ĠnĢ.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.ġti.‟ye ihale 
edilerek, 14.03.2012 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ ve iĢ bitim tarihi 30.06.2012 
olarak belirlenmiĢtir. Geçici ve kesin kabul arası bakım dönemindeki Ģikayetlerin 
giderilmemesi iĢindeki ilerlemesi %30 seviyesinde iken, iĢi yapan namı hesap 
yüklenicinin 26.06.2012 tarihli dilekçesinde sözleĢme bedeli ile süresi içinde iĢi 
bitiremeyeceğini bildirmesi üzerine teminatı kesilerek 27.06.2012 tarihinde iĢ 
feshedilmiĢtir. 
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her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluĢlarının mimar ve mühendislerince 
üstlenilir” hükmünün fiilen uygulanması mümkün olamamaktadır. 

Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca yapılacak veya yaptırılacak inĢaat 
uygulamalarında, inĢaatın yapımına ve denetimine iliĢkin her türlü fenni mesuliyetin 
Ġdare adına üstlenilmesinde, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik 
hükümlerinin yetersiz kaldığı görüldüğünden, Ġdarenin inĢaat uygulamalarında fenni 
mesuliyetin üstlenilmesine yönelik ilgili mevzuatta düzenleme yapılması için ilgili 
merciler nezdinde yapılan giriĢimlerin sürdürülmesi önerilir. 

h) Kabullerden sonra yüklenicilerin namı hesabına yaptırılan iĢler: 
-Iğdır Merkez Halfeli köyü 16 derslikli kız meslek lisesi ve 200 kiĢilik pansiyon 

ile Erzurum Karayazı ticaret meslek lisesi ve 100 kiĢilik pansiyon inĢaatları iĢi olarak 
15.06.2011 tarihinde 11.461.000 TL bedelle ihale edilen iĢin geçici kabulündeki eksik 
ve kusurlu imalatlar yapılıp kabulü onaylandıktan sonra, bakım dönemindeki 
müteferrik iĢlerin yapılması sırasında ana yüklenici firma mali acz içinde olduğunu 
belirterek, kabul eksikliklerinin nam ve hesabına yapılmasını talep etmiĢtir.  

Geçici kabulden sonra bakım dönemindeki Ģikayet konusu imalatlar ile 
müteferrik iĢler yüklenici nam ve hesabına 560.000 TL bedelle Erdal ġener Sa-Ta 
inĢaat firmasına ihalesi edilerek, 18.07.2014 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ, iĢin bitim 
tarihi 15.10.2014 olarak belirlenmiĢtir. Ancak nam ve iĢi yapan yüklenici firmanın 
bakım dönemindeki Ģikayetler ile müteferrik iĢleri yapamaması nedeniyle ilerlemesi 
%58,12 seviyesinde iken iĢ idare tarafından 25.02.2015 tarihinde feshedilmiĢtir. 

Kesin kabulü yapıldıktan sonra ana yüklenici firma kesin kabul eksikliklerinin 
namı hesabına yapılmasını talep etmiĢtir. Kesin kabul eksiklikleri 550.000 TL bedelle 
AZM Ak ĠnĢ.Taah.Nak.Turz.San.ve Tic.Ltd.ġti. ihale edilerek 04.10.2016 tarihinde 
sözleĢme imzalanmıĢ iĢ bitim tarihi 22.01.2017 olarak belirlenmiĢtir. Kesin kabul 
eksiklikleri süresi içinde tamamlanarak kesin kabulü 15.02.2017 tarihinde 
onaylanmıĢtır. 

-Iğdır Tuzluca 240 kiĢilik pansiyon, Iğdır Aralık 16 derslikli lise, Iğdır Topçular 
16 derslikli lise, 300 kiĢilik pansiyon, spor salonu, Iğdır Merkez 24 derslikli ilköğretim 
okulu iĢi olarak 01.09.2008 tarihinde 13.473.000 TL bedelle ihale edilen iĢin geçici 
kabul onaylandıktan sonra, bakım dönemindeki Ģikayetler ile müteferrik iĢleri 
yüklenici firma, mali acz içinde olduğunu belirterek bu iĢlerin nam ve hesabına 
yapılmasını talep etmiĢtir.  

ĠĢin geçici kabulünden sonra geçici kabul ile kesin kabul tarihleri arasındaki 
bakım dönemi içindeki Ģikayetler ile müteferrik iĢlerin yüklenicinin nam ve hesabına 
yapılması için, 230.000 TL bedelle Sinçe ĠnĢ.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.ġti.‟ye ihale 
edilerek, 14.03.2012 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ ve iĢ bitim tarihi 30.06.2012 
olarak belirlenmiĢtir. Geçici ve kesin kabul arası bakım dönemindeki Ģikayetlerin 
giderilmemesi iĢindeki ilerlemesi %30 seviyesinde iken, iĢi yapan namı hesap 
yüklenicinin 26.06.2012 tarihli dilekçesinde sözleĢme bedeli ile süresi içinde iĢi 
bitiremeyeceğini bildirmesi üzerine teminatı kesilerek 27.06.2012 tarihinde iĢ 
feshedilmiĢtir. 

 

 

Kesin kabul eksikliklerinin yapılması için ikinci kez namı hesabına 599.000 TL 
bedelle Analiz Ltd.ġti.‟ye ihale edilerek, 03.09.2012 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ ve 
iĢ bitim tarihi 30.11.2012 olarak belirlenmiĢtir. Kabul eksiklikleri süresi içinde 
tamamlanarak kesin kabulü onaylanmıĢtır. 

-Kırıkkale Yenimahalle 1. Etap 340 adet konut inĢaatı iĢi olarak 08.03.2011 
tarihinde 16.422.000 TL bedelle ihale edilen iĢte, %96,73 kesin kabul seviyesinde iken 
ana yüklenicinin kesin kabul eksikliklerinin yapamaması nedeniyle yüklenicinin nam 
ve hesabına geri kalan eksikliklerin yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Kesin kabul eksikliklerinin yapılması için 850.000 TL bedelle namı hesap 
ihalesi yapılarak 17.05.2016 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ ve 15.08.2016 bitim tarihi 
olarak belirlenmiĢ iĢte,  namı hesap iĢini yapan firması Ġzyapı Mim.Müh.Yapı ĠnĢ. 
Taah.San.Tic.Ltd.ġti. firmasının mali acz içinde olması nedeniyle imalatların 
ilerlemesi %28 seviyesinde iken namı hesap sözleĢmesi 12.12.2016 tarihinde 
feshedilmiĢtir. 

Kesin kabul eksikliklerinden birinci firmanın yapamadığı geri kalan iĢler ikinci 
kez namı hesabına Öztürkler Bir Gayrimenkul ĠnĢ.Ltd.ġti. firmasına 08.02.2017 
tarihinde 844.000 TL bedelle ihale edilerek, 15.02.2017 tarihinde sözleĢme 
imzalanmıĢ 16.05.2017 iĢ bitim tarihi olarak belirlenmiĢ olup imalatların yapımı 
devam etmektedir. 

-KırĢehir Akçakent 16 derslikli lise, AĢıkpaĢa 20 derslikli (192 kiĢilik) güzel 
sanatlar lisesi, pansiyon, konser salonu, spor salonu inĢaatı iĢi olarak 21.10.2010 
tarihinde 7.489.000 TL bedelle ihale edilen iĢte, %91,26 geçici kabul seviyesinde iken 
yüklenicinin geçici kabul eksikliklerinin yapamaması nedeniyle yüklenicinin namı 
hesabına geri kalan eksikliklerin yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Geçici kabul eksikliklerinin yapılması için 750.000 TL bedelle namı hesap 
iĢinin ihalesi yapılıp 25.08.2014 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ 23.12.2014 iĢ bitim 
tarihi olarak belirlenmiĢtir. Namı hesap iĢini yapan Kar ĠnĢ.Mak.Tarım Peyzaj San. 
Tic.Ltd.ġti. firmasının mali acz içinde olması nedeniyle imalatların ilerlemesi %75,05 
seviyesinde iken namı hesap sözleĢmesi 06.01.2015 tarihinde feshedilmiĢtir. 

Geçici kabul eksikliklerinden birinci firmanın yapamadığı Akçakent‟teki geri 
kalan iĢler ikinci kez namı hesabına Asena Yapı End.Tur.San.ve Tic.Ltd.ġti firmasına 
02.02.2015 tarihinde 250.000 TL bedelle sözleĢme imzalanmıĢ 04.03.2015 bitim tarihi 
olarak belirlenmiĢtir. 

Geçici kabul eksikliklerinden birinci firmanın yapamadığı AĢıkpaĢa‟daki geri 
kalan iĢler 3. kez namı hesabına Asena Yapı End.Tur.San.ve Tic.Ltd.ġti firmasına 
26.02.2015 tarihinde 470.340 TL bedelle ihale edilerek sözleĢme imzalanmıĢ 
25.06.2015 bitim tarihi olarak belirlenmiĢtir. 

-Malatya YeĢilyurt 5 adet engelsiz yaĢam merkezi, idari bina inĢaatları iĢi 
olarak 15.09.2011 tarihinde 2.345.000 TL bedelle ihale edilen iĢte, %90,27 geçici 
kabul seviyesinde iken ana yüklenicinin geçici kabul eksikliklerinin yapamaması 
nedeniyle yüklenicinin namı hesabına geri kalan eksikliklerin yapılmasına karar 
verilmiĢtir. 

83Sayıştay   



 

 

Geçici kabul eksikliklerinin yapılması için 300.000 TL bedelle namı hesap 
iĢinin ihalesi yapılıp 24.03.2014 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢ 24.08.2014 bitim 
tarihi olarak belirlenmiĢtir. Namı hesap iĢini yapan Biçen ĠnĢ.Mad.Gıda.Tur.Nak.San. 
Ltd.ġti. firmasının mali acz içinde olması nedeniyle imalatların ilerlemesi %96,59 
seviyesinde iken namı hesap sözleĢmesi 09.04.2015 tarihinde feshedilmiĢtir. 

Geçici kabul eksikliklerinden birinci firmanın yapamadığı geri kalan iĢler ikinci 
kez namı hesabına Meser ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti firmasına 08.06.2015 tarihinde 170.000 
TL bedelle ihale edilip, 22.06.2015 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢ 22.08.2015 bitim 
tarihi olarak belirlenmiĢ ve namı hesap iĢleri tamamlanmıĢtır. 

-Trabzon Araklı 192 adet konut inĢaatı iĢi olarak 04.07.2011 tarihinde 
11.199.000 TL bedelle ihale edilen iĢte, %97,70 geçici kabul seviyesinde iken ana 
yüklenicinin kesin kabul eksikliklerinin yapamaması nedeniyle yüklenicinin namı 
hesabına geri kalan eksikliklerin yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Geçici kabul eksikliklerinin yapılması için 180.000 TL bedelle namı hesap 
iĢinin ihalesi yapılıp, 23.12.2015 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢ 23.03.2016 bitim 
tarihi olarak belirlenmiĢtir. Namı hesap iĢini yapan MSS firmasının mali acz içinde 
olması nedeniyle imalatların ilerlemesi %16,66 seviyesinde iken namı hesap 
sözleĢmesi 28.04.2016 tarihinde feshedilmiĢtir. 

Geçici kabul eksikliklerinden birinci firmanın yapamadığı geri kalan iĢler ikinci 
kez namı hesabına Yağız Asansör firmasına 70.800 TL bedelle sözleĢme imzalanmıĢ 
30.03.2017 bitim tarihi olarak belirlenmiĢ ve namı hesap iĢleri tamamlanmıĢtır. 

-Yozgat Merkez Mutafoğlu mevkii 482 adet konut 24 derslikli ilköğretim 
okulu, cami, ticaret merkezi inĢaatı iĢi olarak 26.05.2011 tarihinde 26.839.000 TL 
bedelle ihale edilen iĢte, %91,21 geçici kabul seviyesinde iken ana yüklenicinin kesin 
kabul eksikliklerinin yapamaması nedeniyle yüklenicinin namı hesabına geri kalan 
eksikliklerin yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Geçici kabul eksikliklerinin yapılması için 18.07.2014 tarihinde 2.350.000 TL 
bedelle namı hesap sözleĢmesi imzalanmıĢ, 19.10.2014 iĢ bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. Namı hesap iĢini yapan Art Taah.ĠnĢ.Gıda Teks.San.Tic.Ltd.ġti. 
firmasının mali acz içinde olması nedeniyle imalatların ilerlemesi %93,20 seviyesinde 
iken namı hesap sözleĢmesi 25.03.2015 tarihinde feshedilmiĢtir. 

Geçici kabul eksikliklerinden birinci firmanın yapamadığı geri kalan iĢler ile 
geçici kabul heyeti tarafından tespit edilmeyen daha sonra ortaya çıkan asansör 
imalatında eksik ve kusurlu iĢler ikinci kez namı hesabına Bezah ĠnĢ.Taah.Tic.Ltd.ġti. 
firmasına 08.04.2015 tarihinde 3.900.000 TL bedelle yapılması için sözleĢme 
imzalanmıĢ, 28.06.2015 bitim tarihi olarak belirlenmiĢ ve namı hesap iĢleri 
tamamlanmıĢtır. 

Geçici kabul veya kesin kabullerden sonra kabul heyetleri tarafından belirlenen 
eksiklik ve kusurlu imalatların ana yüklenici firmaların mali aczi nedeniyle 
yapılamaması, ana yüklenici firmaların idareden bu iĢlerin namı hesabına yapılmasını 
talep etmeleri halinde, yukarıdaki iĢlerde görüldüğü gibi namı hesabına iĢi alan 
firmaların da bu iĢleri süresi içinde yapamadıklarından sözleĢmeleri feshedilerek geri 
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Geçici kabul eksikliklerinin yapılması için 300.000 TL bedelle namı hesap 
iĢinin ihalesi yapılıp 24.03.2014 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢ 24.08.2014 bitim 
tarihi olarak belirlenmiĢtir. Namı hesap iĢini yapan Biçen ĠnĢ.Mad.Gıda.Tur.Nak.San. 
Ltd.ġti. firmasının mali acz içinde olması nedeniyle imalatların ilerlemesi %96,59 
seviyesinde iken namı hesap sözleĢmesi 09.04.2015 tarihinde feshedilmiĢtir. 

Geçici kabul eksikliklerinden birinci firmanın yapamadığı geri kalan iĢler ikinci 
kez namı hesabına Meser ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti firmasına 08.06.2015 tarihinde 170.000 
TL bedelle ihale edilip, 22.06.2015 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢ 22.08.2015 bitim 
tarihi olarak belirlenmiĢ ve namı hesap iĢleri tamamlanmıĢtır. 

-Trabzon Araklı 192 adet konut inĢaatı iĢi olarak 04.07.2011 tarihinde 
11.199.000 TL bedelle ihale edilen iĢte, %97,70 geçici kabul seviyesinde iken ana 
yüklenicinin kesin kabul eksikliklerinin yapamaması nedeniyle yüklenicinin namı 
hesabına geri kalan eksikliklerin yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Geçici kabul eksikliklerinin yapılması için 180.000 TL bedelle namı hesap 
iĢinin ihalesi yapılıp, 23.12.2015 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢ 23.03.2016 bitim 
tarihi olarak belirlenmiĢtir. Namı hesap iĢini yapan MSS firmasının mali acz içinde 
olması nedeniyle imalatların ilerlemesi %16,66 seviyesinde iken namı hesap 
sözleĢmesi 28.04.2016 tarihinde feshedilmiĢtir. 

Geçici kabul eksikliklerinden birinci firmanın yapamadığı geri kalan iĢler ikinci 
kez namı hesabına Yağız Asansör firmasına 70.800 TL bedelle sözleĢme imzalanmıĢ 
30.03.2017 bitim tarihi olarak belirlenmiĢ ve namı hesap iĢleri tamamlanmıĢtır. 

-Yozgat Merkez Mutafoğlu mevkii 482 adet konut 24 derslikli ilköğretim 
okulu, cami, ticaret merkezi inĢaatı iĢi olarak 26.05.2011 tarihinde 26.839.000 TL 
bedelle ihale edilen iĢte, %91,21 geçici kabul seviyesinde iken ana yüklenicinin kesin 
kabul eksikliklerinin yapamaması nedeniyle yüklenicinin namı hesabına geri kalan 
eksikliklerin yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Geçici kabul eksikliklerinin yapılması için 18.07.2014 tarihinde 2.350.000 TL 
bedelle namı hesap sözleĢmesi imzalanmıĢ, 19.10.2014 iĢ bitim tarihi olarak 
belirlenmiĢtir. Namı hesap iĢini yapan Art Taah.ĠnĢ.Gıda Teks.San.Tic.Ltd.ġti. 
firmasının mali acz içinde olması nedeniyle imalatların ilerlemesi %93,20 seviyesinde 
iken namı hesap sözleĢmesi 25.03.2015 tarihinde feshedilmiĢtir. 

Geçici kabul eksikliklerinden birinci firmanın yapamadığı geri kalan iĢler ile 
geçici kabul heyeti tarafından tespit edilmeyen daha sonra ortaya çıkan asansör 
imalatında eksik ve kusurlu iĢler ikinci kez namı hesabına Bezah ĠnĢ.Taah.Tic.Ltd.ġti. 
firmasına 08.04.2015 tarihinde 3.900.000 TL bedelle yapılması için sözleĢme 
imzalanmıĢ, 28.06.2015 bitim tarihi olarak belirlenmiĢ ve namı hesap iĢleri 
tamamlanmıĢtır. 

Geçici kabul veya kesin kabullerden sonra kabul heyetleri tarafından belirlenen 
eksiklik ve kusurlu imalatların ana yüklenici firmaların mali aczi nedeniyle 
yapılamaması, ana yüklenici firmaların idareden bu iĢlerin namı hesabına yapılmasını 
talep etmeleri halinde, yukarıdaki iĢlerde görüldüğü gibi namı hesabına iĢi alan 
firmaların da bu iĢleri süresi içinde yapamadıklarından sözleĢmeleri feshedilerek geri 

 

 

kalan iĢlerin baĢka firmalara yeniden namı hesabına tamamlattırıldıkları 
görülmektedir. 

Ana yüklenici firmaların namı hesabına yaptırılan iĢlerde, iĢlerin zaman 
geçirilmeden bitirilerek hak sahiplerine teslim edilebilmesi için, geçici ve kesin 
kabullerden sonraki eksik ve kusurlu imalatların tek sözleĢme kapsamında yapabilecek 
maddi ve teknik gücü sahip firmaların tercih edilerek iĢlerin tamamlattırılması önerilir.  

ı) Özel Ġdari ve Teknik ġartname Hükümleri Doğrultusunda 
Yüklenicilerin Teslim Ettiği TaĢıt Araçları 

Ġdare yapım ihalelerinde, anahtar teslimi ve götürü bedel usulüyle imzalanan 
sözleĢmeler ekinde yer alan Özel Ġdari ve Teknik ġartnamelere;  

“Yüklenicinin Bu ĠĢin Yürütülmesi Sırasında Temin Edecekleri Araç ve 
Gereçler 

a)  Yüklenici, bu iĢin yürütülmesi sırasında açılacak Ģantiye için asgari ….. m², 
tam donanımlı (bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, telefon, fax, vb.) bir mahalli 
Ġdare‟nin kullanımına verecektir. 

b)  Yüklenici, Ġdare‟nin  kullanımı için aĢağıda yazılan araç ve gereçleri 
bulunduracaktır. 

- Yüklenici Ġdarenin kullanımı için 1 adet sıfır kilometre binek otomobili (… 
cc ve … model) yakıt ve tüm masrafları kendisine ait olmak üzere tahsis edecektir. 

c)  ġantiyede Ġdare‟ye tahsis edilen odaların elektrik, su, telefon, faks, temizlik 
ve yakıt giderleri ile  Ġdare‟nin kullanımı için verilen otomobilin yakıt, kasko, sigorta, 
vergi ve tüm masrafları yüklenici tarafından karĢılanacaktır. 

Yukarıdaki koĢullar-gereksinimler yer tesliminden sonra 10 gün içinde 
gerçekleĢtirilecektir. ġantiye binalarının bakım ve onarımı yükleniciye aittir. 

d)  Yüklenici tarafından temin edilen otomobiller, iĢ bitiminde Yükleniciye iade 
edilecektir.” Ģeklinde hükümler konulmaktadır.  

Bu kapsamda Ģartnameler gereği yükleniciler tarafından teslim edilen 154 adet 
(Nisan 2017 itibariyle) araç Ġdare birimlerinde kullanılmaktadır. Söz konusu araç 
sayısı Nisan 2016 tarihinde 165 adetti.  

237 sayılı TaĢıt Kanunu‟na tabi olmayan söz konusu araçların kullanımına 
iliĢkin Ġdare tarafından herhangi bir düzenleme yapılmaması nedeniyle araçların 
kullanımları tamamen tahsis edildiği birim amirlerinin inisiyatiflerinde bulunmaktadır.  

Yüklenici firmalar tarafından Ģantiyelerde kullanılmak amacıyla temin edilen 
taĢıt araçları baĢlangıçta kurumun üst düzey personeline, daha sonra ise giderek 
yaygınlaĢtırılmak suretiyle daha alt düzeydeki personele tahsis edilmiĢ, bu araçların 
bütün iĢletme giderleri yüklenici firmalar tarafından karĢılanmıĢtır. 

Yüklenici firmaların Ġdareye teslim ettiği araçların satın alma maliyeti ile yakıt 
ve diğer tüm masraflarının kendilerine ait olması nedeniyle üstlenecekleri maliyetleri 
ihale teklif fiyatlarına yansıtacakları aĢikardır. Bu durumun doğal sonucu da yansıtılan 
bu maliyetlerin sonuçta Ġdare tarafından yüklenilmesidir.  
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Her ne kadar alınan taĢıtlar TaĢıt Kanunu‟na tabi olmasa da, TaĢıt Kanunu‟nun 
7 nci maddesinde yer alan “kurumların ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle 
karĢılamaları esastır… Kullanılacak bu taĢıtların muayyen ve standart tipte, lüks ve 
gösteriĢten uzak, memleket yollarına elveriĢli ucuz ve ekonomik olanlarından temin 
olunması Ģarttır.” hükmünün dikkate alınarak hareket edilmesi önemli görülmektedir.  

Ġdare tarafından 2015 ve 2016 yıllarında yüklenici firmalardan teslim alınan 
araçların menĢei ve motor hacimlerinin dağılımı Tablo 14‟de gösterilmektedir. 
    Tablo 14- Yüklenici Araçları 

Yüklenici araçları (2015)   Yüklenici araçları (2016) 
MenĢei                 
(Adet) 

Motor hacmi                                                
(Adet) 

 

MenĢei                 
(Adet) 

Motor hacmi                                                
(Adet) 

Yerli 32 1600 cc ve altı 111   Yerli 10 1600 cc ve altı 101 

Ġthal 133 2000 cc 54   Ġthal 144 2000 cc 53 

Toplam 165  165   Toplam 154  154 

Ülkemizin ekonomik olarak önemli sorunlarından birinin cari açık problemi 
olduğu göz önüne alındığında, yüklenicilerden talep edilen araçlarda ithal araçlardan 
ziyade menĢei yerli araçlara ağırlık verilmelidir.  

Ġdare hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim alınan bu araçların kamu 
görevlilerince, kamusal amaçlar ve hizmet gereklerine uygun olarak hizmete hazır 
halde bulundurulmaları için gerekli tedbirlerin alınmasının etik açıdan olduğu gibi 
hizmet gerekleri açısından da zaruret olduğu değerlendirilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak Ġdare‟nin 2014 ve 2015 yılına iliĢkin olarak düzenlenen 
SayıĢtay denetim raporlarında; 

“ Ġdare‟nin yapmıĢ olduğu bazı ihalelerin Ģartname ve sözleĢmelerine maddeler 
eklemek suretiyle yüklenici firmalardan temin edilen araçlar ile ilgili olarak, 

- Araçların birimlere tahsisi ve idare hizmetlerinde hangi esaslar dahilinde 
kullanılacağına iliĢkin esas ve usullerin yer aldığı bir düzenlemenin hazırlanarak 
uygulamaya konulması,  

- Alınacak araçların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 13.9.2014 
tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Yerli Malı Tebliği dikkate alınarak 
idare ihtiyaçları doğrultusunda menĢeinin yerli olması hususuna özen gösterilmesi,” 

Önerilerine yer verilmiĢtir.  
Ġdare tarafından söz konusu denetim raporlarında yer alan önerilere “Öneri 

doğrultusunda araçların birimlere tahsisi ve kullanılması yönünde esas ve usullerle 
ilgili çalıĢmalar yapılacak olup, araçların yerli malı olması hususunda özen 
gösterilecektir.” Ģeklinde cevap verilmiĢ, ancak denetim tarihi (Nisan 2017) tarihi 
itibariyle konuyla ilgili olarak herhangi bir düzenleme yapılmamıĢtır. 

Ġdare tarafından bazı ihalelerin Ģartname ve sözleĢmelerine maddeler eklenmek 
suretiyle yüklenici firmalardan temin edilen araçlar ile ilgili olarak, 
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Her ne kadar alınan taĢıtlar TaĢıt Kanunu‟na tabi olmasa da, TaĢıt Kanunu‟nun 
7 nci maddesinde yer alan “kurumların ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle 
karĢılamaları esastır… Kullanılacak bu taĢıtların muayyen ve standart tipte, lüks ve 
gösteriĢten uzak, memleket yollarına elveriĢli ucuz ve ekonomik olanlarından temin 
olunması Ģarttır.” hükmünün dikkate alınarak hareket edilmesi önemli görülmektedir.  

Ġdare tarafından 2015 ve 2016 yıllarında yüklenici firmalardan teslim alınan 
araçların menĢei ve motor hacimlerinin dağılımı Tablo 14‟de gösterilmektedir. 
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Motor hacmi                                                
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Ülkemizin ekonomik olarak önemli sorunlarından birinin cari açık problemi 
olduğu göz önüne alındığında, yüklenicilerden talep edilen araçlarda ithal araçlardan 
ziyade menĢei yerli araçlara ağırlık verilmelidir.  

Ġdare hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim alınan bu araçların kamu 
görevlilerince, kamusal amaçlar ve hizmet gereklerine uygun olarak hizmete hazır 
halde bulundurulmaları için gerekli tedbirlerin alınmasının etik açıdan olduğu gibi 
hizmet gerekleri açısından da zaruret olduğu değerlendirilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak Ġdare‟nin 2014 ve 2015 yılına iliĢkin olarak düzenlenen 
SayıĢtay denetim raporlarında; 

“ Ġdare‟nin yapmıĢ olduğu bazı ihalelerin Ģartname ve sözleĢmelerine maddeler 
eklemek suretiyle yüklenici firmalardan temin edilen araçlar ile ilgili olarak, 

- Araçların birimlere tahsisi ve idare hizmetlerinde hangi esaslar dahilinde 
kullanılacağına iliĢkin esas ve usullerin yer aldığı bir düzenlemenin hazırlanarak 
uygulamaya konulması,  

- Alınacak araçların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 13.9.2014 
tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Yerli Malı Tebliği dikkate alınarak 
idare ihtiyaçları doğrultusunda menĢeinin yerli olması hususuna özen gösterilmesi,” 

Önerilerine yer verilmiĢtir.  
Ġdare tarafından söz konusu denetim raporlarında yer alan önerilere “Öneri 

doğrultusunda araçların birimlere tahsisi ve kullanılması yönünde esas ve usullerle 
ilgili çalıĢmalar yapılacak olup, araçların yerli malı olması hususunda özen 
gösterilecektir.” Ģeklinde cevap verilmiĢ, ancak denetim tarihi (Nisan 2017) tarihi 
itibariyle konuyla ilgili olarak herhangi bir düzenleme yapılmamıĢtır. 

Ġdare tarafından bazı ihalelerin Ģartname ve sözleĢmelerine maddeler eklenmek 
suretiyle yüklenici firmalardan temin edilen araçlar ile ilgili olarak, 

 

 

- Yüklenici firmalardan alınan araçların birimlere tahsisi ve idare hizmetlerinde 
hangi esaslar dahilinde kullanılacağına iliĢkin esas ve usullerin yer aldığı bir 
düzenlemenin hazırlanarak uygulamaya konulması,  

- Alınacak araçların idare ihtiyaçları doğrultusunda menĢeinin yerli olması 
hususuna özen gösterilmesi, 

Önerilir. 
i)  ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri 
30.06.2012 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2013 tarihinde 

yürürlüğe giren 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalıĢanların iĢle ilgili 
sağlık ve güvenliğini sağlama, bu çerçevede; mesleki riskleri önleme, eğitim ve bilgi 
verilmesi dâhil her türlü tedbiri alma, gerekli organizasyonu yapma, gerekli araç ve 
gereçleri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değiĢen Ģartlara uygun hale getirme 
ve mevcut durumun iyileĢtirilmesi için çalıĢmalar yapma, iĢ yerinde alınan iĢ sağlığı 
ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukların 
giderilmesini sağlama yükümlülüklerini getirmiĢtir. Ayrıca, 02.08.2013 tarih ve 28726 
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6331 sayılı Kanununun 
Yürürlük maddesi olan 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan 
değiĢiklik ile 4857 sayılı ĠĢ Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalıĢanlar 
için iĢverenlerin iĢyeri hekimi çalıĢtırmakla yükümlü oldukları, hükme bağlanmıĢtır. 

6645 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 tarih ve 
29335 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır.  

TOKĠ‟nin faaliyet alanının 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan “ ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine ĠliĢkin ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ” 
hükümlerine göre merkez bina için az tehlikeli, Ģantiyelerde yaptığı çalıĢmalar için çok 
tehlikeli sınıfa girdiği anlaĢılmaktadır. 

Öte yandan, 05.10.2013 tarih ve 28786 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “ 
Yapı ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik ” hükümleri ile 
iĢverenlerin yükümlülükleri ve yapı alanındaki çalıĢma yerleri için genel asgari Ģartlar 
ayrıntılı biçimde belirtilmiĢtir. 

Belirtilen düzenleme hükümleri çerçevesinde TOKĠ bünyesindeki Ģantiyelerde 
yerinde yapılan denetim çalıĢmaları sırasında aĢağıda sıralanan hususlar ayrıntılı 
biçimde incelenmiĢtir. 

a) ġantiyenin Sağlık ve Güvenlik Planı, Risk Değerlendirme Raporu, Acil 
Eylem Planı, ĠĢ Sağlığı Güvenliği Kurulu, ÇalıĢan Temsilcisi, Acil Durum Ekipleri 
(Yangın, Arama-Kurtarma, Ġlk Yardım ), ĠĢçilerin eğitimleri ve buna dair belgeleri, 
iĢçilerin sağlık raporları, iĢçilerin yaptıkları iĢle ilgili Mesleki Yeterlilik belgeleri,  
gerekli tatbikatların yapılıp yapılmadığı ve bunlarla ilgili belgeler, kullanılan iĢ 
makinalarının periyodik bakım ve kontrol belgeleri, operatörlerin bulundurmak  
zorunda olduğu belgeler,  topraklama,  paratoner ve diğer ölçüm raporları. 
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b) ĠĢçilerin KiĢisel Koruyucu Donanımlarının (KKD) olup olmadığı, bunlarla 
ilgili belgeler ve Ģantiyedeki KKD kullanımının seviyesi. 

c) Yüksekten düĢmeyi önleyici tedbirler (korkuluk ve alan perdeleri, paraĢüt tipi 
emniyet kemerlerinin kullanımı). 

d) Ġskelelerin standartlara uygunluğu (azami yük kapasitesini gösteren levhalar, 
korkuluklar, taban plakaları, seyyar iskelelerin tekerlekleri, fren sistemleri, kalıp 
iskelelerin sağlamlık ve dayanıklılık raporları vb.). 

e) Elektrikle yapılan çalıĢmalarla ilgili alınan veya alınmayan tedbirler (elektrik 
panolarının yerleri, doğru sabitlenip sabitlenmediği, kaçak akım roleleri, elektrik 
kablolarının sağlamlığı, ek yeri olup olmadığı, muhafaza içerisine alınıp alınmadığı, 
elektrikle çalıĢan iĢ makinalarının, demir kesme ve bükme makinalarının, gırgır 
vinçlerin, metal iskelelerin gövde topraklamaları vb.) 

f) ġantiyede yaya ve araç yollarının ayrılıp ayrılmadığı. 
g) ġantiyenin tertip-düzen ve temizliği. Molozların, sökülen kalıpların, çiviler 

ve çivili tahtaların düzenli olarak temizletilip temizletilmediği. 
h) Kullanılan oksijen kaynağı ekipmanının uygunluğu, tüplerin sabitlenip 

sabitlenmediği, depolama koĢullarının uygunluğu. 
ı) Kullanılan vinçlerin tüm ekipmanlarının kontrolü. 
i) Barınma koĢulları, yatakhaneler, yemekhaneler, soyunma odaları, duĢlar, 

tuvaletler, lavaboların uygunluğu. 
Söz konusu incelemeler neticesinde bazı Ģantiyelerde;  
- Sahada taĢeron olarak çalıĢan firmaların Risk Analizi, Acil Durum Planı, ĠĢ 

Sağlığı ve Güvenliğine dair noter onaylı defteri, ĠĢyeri Hekimine ait sözleĢmesi, ĠĢ 
Güvenliği Uzmanına ait sözleĢmesi, çalıĢanların toplam 16 saatlik ĠĢ Sağlığı ve 
Güvenliği ile ilgili eğitimleri ve yaptıkları iĢle ilgili almaları gereken Mesleki 
Eğitimlerin eksik olduğu,  

- Çelik burunlu iĢ ayakkabısı kullanmayan, gürültülü ortamda (hilti çalıĢırken) 
kulak koruyucu, baret ve iĢ elbisesi kullanmayan iĢçilerin olduğu,  

- Sabit dıĢ cephe iskelelerinin bir kısmının korkulukların çok büyük bir 
kısmınında merdiven tertibatı olmadığı,  

- Sahaya iniĢ çıkıĢta kullanılan merdivenin kenarları korkuluklu ve standartlara 
uygun olmadığı, 

- Seyyar kabloların muhafaza içerisine alınmadığı, ek yerlerinin olduğu,  
- Seyyar iskelelerin korkuluklarının takılmadığı, 
- Elektrik panolarının bazılarının kapalı ve kilitli tutulmadığı,  önlerinin yalıtkan 

paspasla kaplanmadığı, 
- Hareketli platformların ve sabit dıĢ cephe iskelelerinin kurulduğu zemin ve 

kurulum Ģeklinin riskli olduğu,  
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- Yüksekte çalıĢma yapan iĢçilerden bazılarının paraĢüt tipi emniyet kemeri 
kullanmadıkları,  

- Yüksekten düĢme tehlikesi olan bazı yerlerde ve asansör boĢluklarında 
emniyet tedbirinin olmadığı,   

- Spiralle demir kesme iĢlemi ve elektrik kaynağı yapan iĢçilerin ise kaynak 
maskesi ve eldiven kullanmadığı, 

Tespit edilmiĢtir. 
Bu nedenle; çalıĢanların eksik KKD‟ ları tamamlanmalı (baret, iĢ ayakkabısı, 

yüksekte çalıĢanlar için paraĢüt tipi emniyet kemeri vb.), KKD kullanmayan kiĢilerin 
sahaya giriĢleri yasaklanmalıdır. Yüksekten düĢme riski bulunan her yer, (asansör, 
galeri-Ģaft boĢlukları, merdiven kenarları gibi yerler) korkuluk ve alan perdesi gibi 
önlemlerle emniyetli hale getirilmeli; iskelelerin, el merdivenlerinin, hareketli 
platformların standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilmeli, yüksekte çalıĢma 
yapan iĢçilerin paraĢüt tipi emniyet kemerlerini doğru bir biçimde kullanmaları 
sağlanmalıdır. Elektrik panolarının tamamında kaçak akım rolesi olup olmadığı 
kontrol edilmeli, bu panoların kapakları kilitli tutulmalı, önlerine yalıtkan paspas 
konulmalıdır. Seyyar kabloların tamamı muhafaza içerisinde olmalı ve ekyeri olanlar 
sağlamlarıyla değiĢtirilmelidir. Sahada kullanılan elektrikle çalıĢan tüm makina ve 
ekipmanın (demir kesme-bükme makinaları, gırgır vinç vb.) gövde topraklamaları 
yaptırılmalıdır. ÇalıĢanların kullandıkları barınma yerleri, yemekhaneler, duĢlar ve 
tuvaletlerin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sahada 
bulunan tüm iĢ makinalarının periyodik bakım ve kontrolleri zamanında yaptırılmalı, 
bu kontrollerde tespit edilen herhangi bir uygunsuzluk varsa giderilmelidir. ĠĢ 
makinalarında operatöründen baĢka bir kiĢinin bulunması, iĢçi taĢınması 
engellenmelidir. ġantiyenin Sağlık Güvenlik Planı, Risk Değerlendirmesi, Acil Durum 
Planı, iĢçilerin eğitimleri, tetkikleri ve sağlık raporları ile ilgili evrakların tam olması 
önem arz etmektedir. 

Koruyucu malzemelerin gerektiği Ģekilde kullanımı konusunda gerekli tedbirler 
alınmalı ve eğitimlerde bu husus üzerinde ağırlıklı olarak durulmalıdır. Koruyucu 
malzemelerin kullanılması ve denetimi özellikle ġantiye Ģefleri ile proje müdürleri 
tarafından daha etkin bir Ģekilde yapılmalıdır. 

Sağlıklı ve güvenli bir iĢ ortamı hazırlanması, kaza ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi, iĢ kazalarının ve iĢgücü kaybının en az düzeye indirilmesi amacıyla, risk 
değerlendirmeleri ve risk analizleri ile acil durum planları doğrultusunda birimler ve 
çalıĢanların bilgilendirilmeleri, eğitimlerin sürdürülmesi ve katılımın sağlanması 
gerekmektedir. 

6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu alanda çıkarılmıĢ ilk kapsamlı 
Kanun olmakla birlikte esas olan uygulamadır. Bu nedenle konu üzerinde hassasiyetle 
durulmalı ve yürütülmekte olan çalıĢmalara etkinlik kazandırılarak eksiklikler 
tamamlanmalıdır. 

Ġdarece imzalanan DanıĢmanlık Hizmeti iĢlerine ait sözleĢmelerinin; 

Madde 6.1. SözleĢme konusu iĢ; “….. ĠĢyerinde, çalıĢmaların, iĢ sağlığı ve 
güvenliği mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına uygun 
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olarak yapıldığını kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin alınması için yapı 
yüklenicilerini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu Ġdareye ve 
gerekirse ilgili ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu il müdürlüğüne bildirmek…” hükmü yer 
almaktadır. MüĢavir firmalar kendi iĢ kapsamlarında iĢ güvenliği uzmanı 
bulundurmaktadır. 

Madde 17.1.3. ĠĢ Güvenliği ve ĠĢ Sağlığı ile ilgili mevzuat hükümleri yerine 
getirilmeden yüklenicinin iĢe baĢlatılması ve devam ettirilmesi durumunda her bir 
tedbir için sözleĢmenin %0,05  i oranında ceza kesilir. 

Ayrıca DanıĢmanlık Özel Ġdari ve Teknik ġartnamesinin 3.1.13 üncü 
maddesinde ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı ile ilgili müĢavir firmanın inĢaat alanındaki 
denetim konuları detaylı olarak belirtilmiĢtir. 

Bu doğrultuda yapılan inĢaat iĢlerindeki aksaklıkların, müĢavir firma tarafından 
Ġdareye ve ilgili Bakanlığa bildirimde bulunulup, Ġdarenin bu konularda gerekli 
tedbirleri alması gerekmektedir. 

Diğer yandan, iĢ sağlığı ve güvenliği konusu sadece yüklenici, müĢavir 
çalıĢanlarını değil, alt iĢvereni de kapsamaktadır. 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu hükümlerince iĢverenler gerçekleĢen iĢ kazalarına karĢı, kendi çalıĢanları için 
sorumlu olduğu gibi, alt iĢveren çalıĢanları için de alt iĢverenle birlikte müteselsilen 
sorumludurlar. Dolayısıyla alt iĢveren çalıĢanlarının iĢ sağlığı ve güvenlikleri de TOKĠ 
tarafından titizlikle takip edilmelidir. Bu açıdan, mevzuat yükümlülüklerinin yerine 
getirilerek kaza riskinin asgari seviyeye indirilmesi, yapılan faaliyetlerinin olumsuz 
etkilenmemesi ve cezai durumlarla karĢılaĢılmamasını teminen gerekli önlemlerin 
alınmasında, bu çerçevede Ģantiyelerde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Sistemi oluĢturulması 
amacıyla yapılan çalıĢmalara etkinlik kazandırılması önemli görülmektedir. 

Ayrıca, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereğince iĢveren, periyodik olarak 
her iĢçinin sağlık durumunu altı ayda bir kontrol ettirip durumu iĢçi sağlık kartlarına 
iĢletmek durumundadır. Özel sağlık birimlerinden hizmet alımı ile dönemsel sağlık 
kontrollerinin bazı iĢyerlerinde iĢçi personelin tamamına uygulanmadığı görülmüĢtür.  

Diğer taraftan 6645 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ġle Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mesleki 
Yeterlilik Kurumu Kanunu ve ĠĢsizlik Sigortası Kanununda kimi değiĢiklikler yapılmıĢ 
olup, buna göre;  

– 4447 sayılı Kanununa eklenen madde ile, “ Tehlikeli ve çok tehlikeli iĢlerden 
olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21.09.2006 tarih ve 
5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiĢ sınav ve 
belgelendirme kuruluĢlarının gerçekleĢtireceği sınavlarda baĢarılı olan kiĢilerin 
31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 
31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karĢılanır. 
Fondan karĢılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere 
meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. 
Fondan karĢılanan bu desteklerden kiĢiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin 
uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

Hükümlerinin yanı sıra; 
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kontrollerinin bazı iĢyerlerinde iĢçi personelin tamamına uygulanmadığı görülmüĢtür.  

Diğer taraftan 6645 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ġle Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mesleki 
Yeterlilik Kurumu Kanunu ve ĠĢsizlik Sigortası Kanununda kimi değiĢiklikler yapılmıĢ 
olup, buna göre;  

– 4447 sayılı Kanununa eklenen madde ile, “ Tehlikeli ve çok tehlikeli iĢlerden 
olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21.09.2006 tarih ve 
5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiĢ sınav ve 
belgelendirme kuruluĢlarının gerçekleĢtireceği sınavlarda baĢarılı olan kiĢilerin 
31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 
31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karĢılanır. 
Fondan karĢılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere 
meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. 
Fondan karĢılanan bu desteklerden kiĢiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin 
uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

Hükümlerinin yanı sıra; 

 

 

– 5544 sayılı Kanununa ek madde ile de; 
1- Tehlikeli ve çok tehlikeli iĢlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve 

Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden 
itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik 
belgesine sahip olmayan kiĢiler çalıĢtırılamaz. 05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki 
Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almıĢ olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim 
veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde 
belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıĢtırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi Ģartı 
aranmaz.  

2- Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluĢlarının görev alanlarını ilgilendiren 
mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara iliĢkin gerekli düzenlemeler bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır.  

3- Birinci fıkraya iliĢkin denetimler iĢ müfettiĢlerince yapılır. Birinci fıkrada 
belirtilen hükümlere aykırı davranan iĢveren veya iĢveren vekillerine ÇalıĢma ve ĠĢ 
Kurumu il müdürü tarafından her bir çalıĢan için beĢ yüz Türk lirası idari para cezası 
verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde 
ödenir.”   

Hükümlerine yer verilmiĢtir. 
Söz konusu düzenleme hükümlerine istinaden 25.06.2015 tarih ve 29366 sayılı 

Resmi Gazete‟de yayımlanan 2015/1 sayılı tebliğdeki, “Tehlikeli ve çok tehlikeli 
iĢlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından standardı yayımlanan ve 
ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik 
Belgesine (MYB) sahip olmayan kiĢiler iĢbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki 
ay sonra çalıĢtırılamazlar” hükmü uyarınca, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
25.05.2015 tarihinde yayımlamıĢ olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24.03.2016 
tarihinde yayımlamıĢ olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte olmak üzere toplam 48 
meslekte belge zorunluluğu baĢlatılmıĢtır. Bu kapsamda ilgili tebliğlerin yayım 
tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kiĢiler bu 
mesleklerde çalıĢtırılması yasaklanmıĢtır. 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟ndan 26.05.2016 tarihinde yapılan 
konuya iliĢkin yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımız bünyesinde bulunan Mesleki 
Yeterlilik Kurumu ulusal meslek standartlarının belirlenmesi ve nitelikli iĢgücünün 
belgelendirilmesi kapsamında inĢaat, enerji, otomotiv ve metal sektörlerinde toplam 48 
meslek için bugün sona erecek belgesiz çalıĢma süresinin 31 Aralık 2016‟ya kadar 
uzatılması için Kanun değiĢikliği hazırlanmıĢ olup, MYK tarafından 21‟i inĢaat, 10‟u 
enerji, 7‟si otomotiv, 10‟u metal sektörlerinde olmak üzere toplam 48 meslekte, MYB 
zorunluluğu bulunuyor” denilmiĢtir. 

Bakanlık açıklamasında, söz konusu 48 meslekte belgesiz çalıĢma süresinin 26 
Mayıs 2016 tarihinden itibaren mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kiĢilerin 
çalıĢtırılmayacağına dikkat çekerek, Ģu bilgilere yer verilmiĢtir: “Belgesiz kiĢilerin 
çalıĢtırılması halinde iĢveren veya iĢveren vekiline Kanunda cezai müeyyidelerin 
uygulanacağı hükmü yer almakta iken, tehlikeli ve çok tehlikeli iĢlerde çalıĢan 
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yaklaĢık 1 milyon kiĢinin önemli kısmının Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip 
olmaması nedeniyle çalıĢma hayatında sıkıntılara sebebiyet verilebileceği 
değerlendirildiğinden ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın talimatıyla özellikle 
inĢaat sektöründe yoğun bir çalıĢmanın bulunduğu bu dönemde sektörün olumsuz 
etkilenmemesi  için  tehlikeli  ve  çok  tehlikeli  iĢlerde  MYB  zorunluluğunun  
sektöre daha iyi  anlatılıp  iĢ  hayatında farkındalık oluĢturularak iĢyerlerinin 
faaliyetlerin devamının sağlanması, iĢçilerin istihdam sorunu yaĢamaması ve 
iĢverenlerin  cezai müeyyidelere maruz  kalmaması için mevcut mevzuat maddesinde 
geçiĢ  sürecini  yeniden düzenleyen  kanun  değiĢikliği  kapsamında, söz konusu 
yükümlülükler ve cezai müeyyidelerin 31 Aralık 2016 tarihine kadar ertelenmesine 
iliĢkin Kanun değiĢikliği hazırlanarak BaĢbakanlığa gönderilmiĢtir.” Denilmektedir. 

MYB zorunluluğu 31 Aralık 2016‟ya kadar uzatılan meslekler: "AhĢap Kalıpçı 
Seviye 3, Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3, Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3, 
Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3, Bacacı Seviye 3, Bacacı Seviye 4, Betonarme 
Demircisi Seviye 3, Betoncu Seviye 3, Çelik Kaynakçısı Seviye 3, Direnç Kaynak 
Ayarcısı Seviye 4, Doğal Gaz, Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4, Doğal Gaz 
Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3, Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis 
Personeli Seviye 4, Doğal Gaz ĠĢletme Bakım Operatörü Seviye 4, Doğal Gaz 
Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4, 
Duvarcı Seviye 3, Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3, Hidrolik Pnömatikçi Seviye 
4, Hidrolik Pnömatikçi Seviye 5, Isı Yalıtımcısı Seviye 3, Isıtma ve Doğal Gaz Ġç 
Tesisat, Yapım Personeli Seviye 3, ĠnĢaat Boyacısı Seviye 3, Ġskele Kurulum Elemanı 
Seviye 3, Kaynak Operatörü Seviye 4, Makine Bakımcı Seviye 3, Makine Bakımcı 
Seviye 4, Makine Bakımcı Seviye 5, Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5, Otomotiv 
Mekanikçisi Seviye 4, Otomotiv Montajcısı Seviye 3, Otomotiv Sac ve Gövde 
Kaynakçısı Seviye 3, Panel Kalıpçı Seviye 3, Plastik Kaynakçısı Seviye 3, Seramik 
Karo Kaplamacısı Seviye 3, Ses Yalıtımcısı Seviye 3, Sıvacı Seviye 3, Su Yalıtımcısı 
Seviye 3, Tünel Kalıpçısı Seviye 3, Yangın Yalıtımcısı Seviye 3."  olarak 
belirlenmiĢtir. MYB zorunluluğu 16 Mart 2017 de baĢlayan meslekler ise; Asansör 
bakım ve onarımcısı Seviye 3, Asansör bakım ve onarımcısı Seviye 4, Asansör 
montajcısı Seviye 3, Asansör montajcısı Seviye 4, CNC programcısı Seviye 4, CNC 
programcısı Seviye 5, Metal sac iĢlemeci Seviye 3 ve Metal sac iĢlemeci Seviye 4 
olarak belirlenmiĢtir.  

Burada Yeterlilik Seviyesi: Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde yer alan; bireyin 
bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyini gösteren sekiz seviyeden her birini göstermekte 
olup, Seviye 3: Çırak/Kalfa, Seviye 4: Usta, Meslek Lisesi Diploması, Seviye 5: 
Yükseokul, Seviye 6: Lisans, Seviye 7: Yüksek Lisans ve Seviye 8 ise Doktora 
derecelerine sahip olunması gerektiğini belirtmektedir. 

Ayrıca 5544 sayılı MYK Kanunu‟na göre Kurum tarafından sınav ve 
belgelendirme konusunda yetkilendirilecek personel belgelendirme kuruluĢlarının, 
Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma 
anlaĢması imzalamıĢ, diğer akreditasyon kuruluĢları tarafından ilgili yeterlilikte TS EN 
ISO/IEC 17024 standardına uygun oluĢturulmuĢ sistem dâhilinde akredite edilmiĢ 
olmaları gerekmektedir.  
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yaklaĢık 1 milyon kiĢinin önemli kısmının Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip 
olmaması nedeniyle çalıĢma hayatında sıkıntılara sebebiyet verilebileceği 
değerlendirildiğinden ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın talimatıyla özellikle 
inĢaat sektöründe yoğun bir çalıĢmanın bulunduğu bu dönemde sektörün olumsuz 
etkilenmemesi  için  tehlikeli  ve  çok  tehlikeli  iĢlerde  MYB  zorunluluğunun  
sektöre daha iyi  anlatılıp  iĢ  hayatında farkındalık oluĢturularak iĢyerlerinin 
faaliyetlerin devamının sağlanması, iĢçilerin istihdam sorunu yaĢamaması ve 
iĢverenlerin  cezai müeyyidelere maruz  kalmaması için mevcut mevzuat maddesinde 
geçiĢ  sürecini  yeniden düzenleyen  kanun  değiĢikliği  kapsamında, söz konusu 
yükümlülükler ve cezai müeyyidelerin 31 Aralık 2016 tarihine kadar ertelenmesine 
iliĢkin Kanun değiĢikliği hazırlanarak BaĢbakanlığa gönderilmiĢtir.” Denilmektedir. 

MYB zorunluluğu 31 Aralık 2016‟ya kadar uzatılan meslekler: "AhĢap Kalıpçı 
Seviye 3, Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3, Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3, 
Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3, Bacacı Seviye 3, Bacacı Seviye 4, Betonarme 
Demircisi Seviye 3, Betoncu Seviye 3, Çelik Kaynakçısı Seviye 3, Direnç Kaynak 
Ayarcısı Seviye 4, Doğal Gaz, Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4, Doğal Gaz 
Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3, Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis 
Personeli Seviye 4, Doğal Gaz ĠĢletme Bakım Operatörü Seviye 4, Doğal Gaz 
Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4, 
Duvarcı Seviye 3, Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3, Hidrolik Pnömatikçi Seviye 
4, Hidrolik Pnömatikçi Seviye 5, Isı Yalıtımcısı Seviye 3, Isıtma ve Doğal Gaz Ġç 
Tesisat, Yapım Personeli Seviye 3, ĠnĢaat Boyacısı Seviye 3, Ġskele Kurulum Elemanı 
Seviye 3, Kaynak Operatörü Seviye 4, Makine Bakımcı Seviye 3, Makine Bakımcı 
Seviye 4, Makine Bakımcı Seviye 5, Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5, Otomotiv 
Mekanikçisi Seviye 4, Otomotiv Montajcısı Seviye 3, Otomotiv Sac ve Gövde 
Kaynakçısı Seviye 3, Panel Kalıpçı Seviye 3, Plastik Kaynakçısı Seviye 3, Seramik 
Karo Kaplamacısı Seviye 3, Ses Yalıtımcısı Seviye 3, Sıvacı Seviye 3, Su Yalıtımcısı 
Seviye 3, Tünel Kalıpçısı Seviye 3, Yangın Yalıtımcısı Seviye 3."  olarak 
belirlenmiĢtir. MYB zorunluluğu 16 Mart 2017 de baĢlayan meslekler ise; Asansör 
bakım ve onarımcısı Seviye 3, Asansör bakım ve onarımcısı Seviye 4, Asansör 
montajcısı Seviye 3, Asansör montajcısı Seviye 4, CNC programcısı Seviye 4, CNC 
programcısı Seviye 5, Metal sac iĢlemeci Seviye 3 ve Metal sac iĢlemeci Seviye 4 
olarak belirlenmiĢtir.  

Burada Yeterlilik Seviyesi: Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde yer alan; bireyin 
bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyini gösteren sekiz seviyeden her birini göstermekte 
olup, Seviye 3: Çırak/Kalfa, Seviye 4: Usta, Meslek Lisesi Diploması, Seviye 5: 
Yükseokul, Seviye 6: Lisans, Seviye 7: Yüksek Lisans ve Seviye 8 ise Doktora 
derecelerine sahip olunması gerektiğini belirtmektedir. 

Ayrıca 5544 sayılı MYK Kanunu‟na göre Kurum tarafından sınav ve 
belgelendirme konusunda yetkilendirilecek personel belgelendirme kuruluĢlarının, 
Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma 
anlaĢması imzalamıĢ, diğer akreditasyon kuruluĢları tarafından ilgili yeterlilikte TS EN 
ISO/IEC 17024 standardına uygun oluĢturulmuĢ sistem dâhilinde akredite edilmiĢ 
olmaları gerekmektedir.  

 

 

Özellikle inĢaat sektöründe yoğun bir çalıĢmanın bulunduğu bu dönemde 
Kurumun olumsuz etkilenmemesi için tehlikeli ve çok tehlikeli iĢlerde MYB 
zorunluluğunun sektöre daha iyi anlatılıp iĢ hayatında farkındalık oluĢturularak 
iĢyerlerinin faaliyetlerin devamının sağlanması, iĢçilerin istihdam sorunu yaĢamaması 
ve iĢverenlerin cezai müeyyidelere maruz kalmaması için mevcut mevzuat maddesinde 
geçiĢ sürecini yeniden düzenleyen kanun değiĢikliği kapsamında, söz konusu 
yükümlülükler ve cezai müeyyideler ile karĢılaĢmamak için belirtilen süre içerisinde 
tüm eğitimlerin tamamlanması önem arz etmektedir. 

TOKĠ ve bağlı Ģantiyelerde, iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda yürütülmekte 
olan çalıĢmalara etkinlik kazandırılarak, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi; 6331 
sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‟nun öngördüğü yükümlülüklerin hayata 
geçirilmesinde eğitim faaliyetlerine ve iĢ baĢı bilinçlendirme çalıĢmalarına ağırlık 
verilmesi, özellikle kiĢisel koruyucu donanımların gerektiği Ģekilde kullanılması 
yönünde gerekli bilincin oluĢturulmasına yönelik tedbirlerin alınması; ayrıca, alt 
iĢveren çalıĢanlarının iĢ sağlığı ve güvenliklerinin de gerektiği Ģekilde sağlanması 
hususunun titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Buna göre; 

ġantiyelerde iĢ sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili olarak; 
- ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince çalıĢan personelin koruyucu 

malzeme kullanımının titizlikle takibinin yapılması, koruyucu malzeme kullanımından 
imtina eden personel ile ilgili gerekli yaptırımlarda bulunulması,  

- Periyodik olarak özel sağlık birimlerine hizmet alımı suretiyle yaptırılan 
sağlık tetkik ve kontrollerinin, iĢyerlerindeki tüm iĢçilere uygulanmasının sağlanması,  

- Personele düzenli hizmet içi eğitimi verilmesine yönelik tedbirlerin 
uygulanması,  

- ĠĢçilerin istihdam sorunu yaĢamaması ve iĢverenlerin cezai müeyyidelere 
maruz kalmaması için 6645 sayılı Kanun‟un 74 üncü maddesiyle geçiĢ sürecini 
düzenleyen 5544 sayılı Kanuna Ek 1 inci madde kapsamında öngörülen eğitimlerin 
zamanında tamamlattırılması, 

önerilir. 
j) Diğer iĢlere iliĢkin değerlendirmeler 
-Ankara Turkuaz Vadisi Konutları genel altyapı inĢaatı 
Ankara Turkuaz Vadisinde yapılması düĢünülen konutlar için bölgeye içme 

suyu temin edilmesine yönelik TOKĠ‟nin 31.08.2006 tarihli ve 36673 sayılı yazısı ile 
ASKĠ‟ye baĢvuru yapıldığı, ASKĠ‟nin 10.10.2006 tarihli ve 21-1728 sayılı cevabı 
yazısı ile de, bölgede içme suyu hattının mevcut olmadığı ve yakın zamanda da bölge 
için yeni bir hat kurulmasının düĢünülmediği belirtilerek, yeraltı su kaynaklarının 
araĢtırılmasının önerildiği anlaĢılmaktadır. Akabinde, Ankara Turkuaz Vadisinde 
yapılması planlanan konutların içme suyu ihtiyacı için TOKĠ tarafından hazırlanan 
projeler onay için ASKĠ‟ye gönderilmiĢtir. 

ASKĠ tarafından söz konusu projeler 02.05.2008 tarihinde onaylanmıĢ olup, 
onaylanan projeler doğrultusunda Ankara Yukarı Yurtçu Toplu Konut Alanı Ġçme 
suyu Projeleri Genel YerleĢim Planın lejantında “Boru çapları dıĢ çap olup milimetre 
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cinsinden verilmiĢtir. Bütün borular 10 Atü basınca dayanıklı PE-100 boru olacaktır” 
ibareleri yazılı olup, isale hattı Ģematik planında ise Ø 500 düktil font (DF) olarak 
görülmektedir. 

ĠĢin ihale süreci: 
TOKĠ BaĢkanlığının 22.04.2008 tarihli ve 1993 Sayılı Onayı ile “Ankara 

Turkuaz Vadisi Genel Altyapı ĠnĢaatı ĠĢi” ihale onay belgesinde yer alan ifadede iĢin 
yaklaĢık maliyetinin 28.833.063.87 YTL+KDV olarak hesaplandığı ve TOKĠ 
tarafından, baĢkanlık makamının 02.05.2008 tarih ve 1993 sayılı onayına istinaden, 
Kamu Ġhale Kanunu‟nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüne göre ihale 
yapılmak üzere, 22.04.2008 tarih ve 1088 sayılı Kamu Ġhale bülteninde ilan edildiği ve 
17.06.2008 tarihinde ihaleye çıkıldığı, genel altyapı iĢinin yapılmasında öngörülen 
boru tipi için beĢ firma tarafından teklif verildiği, teklif veren iki firmanın iĢ deneyim 
belgelerinin istenen benzer iĢ kriterlerine uygun olmaması nedeniyle değerlendirme 
dıĢı bırakıldığı belirtilmiĢtir. 

17.06.2008 tarihli ihalede Ekit ĠnĢ. Mad.Turz. San.ve Tic.Aġ‟nin 22.998.155,12 
TL bedelle en düĢük teklifi vermiĢ olduğundan ihalenin 25.06.2008 tarih ve 197 sayılı 
ihale Ġhale Komisyonu Kararı ile belirtilen ġirket üzerinde kaldığı, TOKĠ ile adı geçen 
ġirket arasında 14.07.2008 tarihinde (yapım iĢi-hizmet alımı) sözleĢmesi imzalanmıĢ 
olduğu ve yer tesliminin ise 15.07.2008 tarihinde yapıldığı görülmektedir.  

Anılan sözleĢme uyarınca, iĢ bedeli olarak 22.998.155,12 TL belirlenmiĢ ve iĢin 
iĢyeri tesliminden itibaren 150 gün içerisinde tamamlanarak Geçici Kabule hazır hale 
getirileceği hüküm altına alınmıĢtır. 

Yüklenici firma ile imzalanan, sözleĢme ve eklerinde projenin yürütülmesi 
aĢamasında yüklenicinin sorumluluklarının belirtildiği, sözleĢme maddelerinde; 

ĠĢin sözleĢme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, 
taahhüdün devamı süresince iĢyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluĢan 
yapı denetim görevlileri tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleĢme ve 
ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak 
zorundadır. ġu kadar ki, iĢin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmıĢ 
olması, yüklenicinin, üstlenmiĢ olduğu iĢi bütünüyle projelerine, Ģartnamelerine, 
sözleĢmesine ve sözleĢmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan 
kaldırmayacağı, 

- Yüklenici bu iĢte kullanacağı her türlü malzeme ocağını ve analiz sonuçlarını 
iĢe baĢlamadan önce Ġdare‟nin onayına sunacaktır. Ġdare‟nin onayı alınmadan hiçbir 
imalat yapılamayacağı, 

- Yapılacak imalata baĢlamadan önce ilgili tüm alt yapı kurumlarına (ASKĠ, 
PTT, KARAYOLLARI, EGO, TELEKOM, BOTAġ vb.) müracaat ederek çalıĢılacak 
inĢaat sahası içerisinde bu tesislerden herhangi birinin bulunup bulunmadığı sorulacak 
bulunduğu takdirde tesisat bakımından ilgili kurumun vereceği direktif ve istikamete 
aynen uyulacak ve bu direktifleri denetim görevlisine ibraz edeceği, ilgili kurumun 
onayları alınmadan ve projeler onaylanmadan baĢlanmayacağı, 
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cinsinden verilmiĢtir. Bütün borular 10 Atü basınca dayanıklı PE-100 boru olacaktır” 
ibareleri yazılı olup, isale hattı Ģematik planında ise Ø 500 düktil font (DF) olarak 
görülmektedir. 

ĠĢin ihale süreci: 
TOKĠ BaĢkanlığının 22.04.2008 tarihli ve 1993 Sayılı Onayı ile “Ankara 

Turkuaz Vadisi Genel Altyapı ĠnĢaatı ĠĢi” ihale onay belgesinde yer alan ifadede iĢin 
yaklaĢık maliyetinin 28.833.063.87 YTL+KDV olarak hesaplandığı ve TOKĠ 
tarafından, baĢkanlık makamının 02.05.2008 tarih ve 1993 sayılı onayına istinaden, 
Kamu Ġhale Kanunu‟nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüne göre ihale 
yapılmak üzere, 22.04.2008 tarih ve 1088 sayılı Kamu Ġhale bülteninde ilan edildiği ve 
17.06.2008 tarihinde ihaleye çıkıldığı, genel altyapı iĢinin yapılmasında öngörülen 
boru tipi için beĢ firma tarafından teklif verildiği, teklif veren iki firmanın iĢ deneyim 
belgelerinin istenen benzer iĢ kriterlerine uygun olmaması nedeniyle değerlendirme 
dıĢı bırakıldığı belirtilmiĢtir. 

17.06.2008 tarihli ihalede Ekit ĠnĢ. Mad.Turz. San.ve Tic.Aġ‟nin 22.998.155,12 
TL bedelle en düĢük teklifi vermiĢ olduğundan ihalenin 25.06.2008 tarih ve 197 sayılı 
ihale Ġhale Komisyonu Kararı ile belirtilen ġirket üzerinde kaldığı, TOKĠ ile adı geçen 
ġirket arasında 14.07.2008 tarihinde (yapım iĢi-hizmet alımı) sözleĢmesi imzalanmıĢ 
olduğu ve yer tesliminin ise 15.07.2008 tarihinde yapıldığı görülmektedir.  

Anılan sözleĢme uyarınca, iĢ bedeli olarak 22.998.155,12 TL belirlenmiĢ ve iĢin 
iĢyeri tesliminden itibaren 150 gün içerisinde tamamlanarak Geçici Kabule hazır hale 
getirileceği hüküm altına alınmıĢtır. 

Yüklenici firma ile imzalanan, sözleĢme ve eklerinde projenin yürütülmesi 
aĢamasında yüklenicinin sorumluluklarının belirtildiği, sözleĢme maddelerinde; 

ĠĢin sözleĢme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, 
taahhüdün devamı süresince iĢyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluĢan 
yapı denetim görevlileri tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleĢme ve 
ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak 
zorundadır. ġu kadar ki, iĢin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmıĢ 
olması, yüklenicinin, üstlenmiĢ olduğu iĢi bütünüyle projelerine, Ģartnamelerine, 
sözleĢmesine ve sözleĢmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan 
kaldırmayacağı, 

- Yüklenici bu iĢte kullanacağı her türlü malzeme ocağını ve analiz sonuçlarını 
iĢe baĢlamadan önce Ġdare‟nin onayına sunacaktır. Ġdare‟nin onayı alınmadan hiçbir 
imalat yapılamayacağı, 

- Yapılacak imalata baĢlamadan önce ilgili tüm alt yapı kurumlarına (ASKĠ, 
PTT, KARAYOLLARI, EGO, TELEKOM, BOTAġ vb.) müracaat ederek çalıĢılacak 
inĢaat sahası içerisinde bu tesislerden herhangi birinin bulunup bulunmadığı sorulacak 
bulunduğu takdirde tesisat bakımından ilgili kurumun vereceği direktif ve istikamete 
aynen uyulacak ve bu direktifleri denetim görevlisine ibraz edeceği, ilgili kurumun 
onayları alınmadan ve projeler onaylanmadan baĢlanmayacağı, 

 

 

- Ġdarenin kabulünün yanı sıra; Belediye, Telefon Ġdaresi, Enerji Dağıtım 
ġirketleri, TSE, Su ve Kanalizasyon Ġdaresi vb. gibi ilgili kuruluĢlarca yapılması 
gereken kabul iĢlemlerinin de yaptırılması ve bununla ilgili her türlü masrafın 
yükleniciye ait olduğu, 

- Ġdare imalatlar esnasında da gerekli gördüğü malzemelerin testini isteyebilir. 
Söz konusu test ve deneyler ile ilgili tüm masrafların yükleniciye ait olduğu ve 
yükleniciye Ġdare tarafından bu konuda herhangi bir bedel ödenmeyeceği, 

- Yüklenicinin projelerde hiçbir değiĢiklik yapamayacağı, proje ve Ģartnamelere 
uymayan eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen iĢleri yüklenici, yapı denetim 
görevlisinin talimatı ile belirtilen süre içerisinde bedelsiz olarak değiĢtireceği veya 
yıkıp yeniden yapacağı, bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye ait 
olacağı, 

hükümleri yer almaktadır. 
Diğer taraftan Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı iĢi danıĢmalık hizmetleri 

iĢi TOKĠ BaĢkanlığı tarafından yapılan belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 
ihalenin Yüksel Proje Uluslararası Aġ‟nin üzerinde kaldığı, sözleĢmenin 14.07.2008 
tarihinde 2.920.000 TL götürü bedel üzerinden imzalandığı söz konusu iĢin süresinin 
ise iĢe baĢlama tarihinden itibaren dokuz yüz gün olduğu görülmektedir. 

MüĢavir firma ile imzalanan sözleĢme ve eklerinde, müĢavir firmanın söz 
konusu iĢ ile alakalı olarak, inĢaat sırasında yerine getirmesi gereken müĢavirlik 
hizmetleri kapsamında; 

- Uygulama projelerinin imalata girmeden önce son kontrollerini yapmak ve 
imalatların projeye, yapı fiziğine ve fen kurallarına uygun olarak gerçekleĢmesini 
sağlayacağı, 

- Bölgeye hizmet verecek olan kamu kuruluĢları ile (TEDAġ, Belediye, 
Telekom vb.) zamanında iliĢkiye geçerek, inĢaat bitiminde eĢ zamanlı olarak bu 
kuruluĢların hizmet vermelerini sağlayacağı, 

- Yüklenicilerin alt yüklenici kullanmaları durumunda alt yüklenicilerin de 
yapım kalitelerini, yapım hızlarını ve verimliliklerini kontrol ederek iĢin istenilen 
kalitede elde edilmesi için sorumlu yüklenicilere gerekli uyarılarda bulunarak iĢi 
sonuçlandıracağı, 

- Ada içi ve dıĢı altyapı tesislerinin iĢletme testlerinin yapılmasını sağlayacağı, 
hüküm altına alındığı anlaĢılmaktadır. 
ĠĢin yapım süreci: 
ĠĢin sözleĢme dosyasına bakıldığında, iĢ kapsamında yaptırılacak içme suyu 

boruları imalatının HDPE (Yüksek Çözünürlüklü Polietilen) olarak tarif edildiği 
görülmektedir. Oysa yukarıda değinildiği üzere ASKĠ tarafından onaylanan projesinde 
borular Ø500 (DF) olarak tanımlanmıĢtır. 

MüĢavir Yüksel Proje firmasının yüklenici Ekit Aġ firmasına hitaben 
düzenlediği 14.04.2009 tarih ve 2503 sayılı yazısında; 
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Taahhütleri altında bulunan “Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı ĠnĢaatı” 
iĢinde sahada yapılan incelemeler neticesinde A yolunda yapılan içme suyu hattının 
projesinde Düktil olarak belirtilmesine rağmen Polietilen olarak yapıldığının tespit 
edildiği, bunun ivedilikle Projesine uygun Ģekilde değiĢtirilmesi ve bundan sonra da 
projesine uygun imalat yapılması yönünde yüklenicinin uyarıldığı anlaĢılmaktadır. Söz 
konusu yazının altına yüklenici tarafından el ile yazılmak suretiyle “söz konusu 
imalatlar iĢletme projesinde iĢlenip ASKĠ‟ye devri yapılmasında proje iĢletmesi 
yapılarak tarafımızdan teslimi yapılacaktır” Ģeklinde not düĢüldüğü görülmüĢtür. Bahsi 
geçen MüĢavir firma yazısı ve yüklenici notu MüĢavir firmanın 05.05.2009 tarih ve 
2065 sayılı yazısı ekinde TOKĠ‟ye intikal ettirildiği anlaĢılmaktadır. 

Yapılan incelemede; MüĢavir firma tarafından TOKĠ‟ye yapılan uyarının, 
yüklenici firma tarafından ASKĠ‟nin kabul etmediği ana isale hattına döĢenen boru (10 
Atü HDPE 100) imalatlarının 22.11.2008 tarih 4 numaralı hakediĢ‟te %90 seviyesinde 
olduğu ve söz konusu uyarı yapıldığında ise iĢin tamamlandığı anlaĢılmaktadır.  

Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı iĢi 12.03.2010 tarihinde geçici kabul hale 
gelmiĢ olup, toplam 1.153.389 TL bedelli eksik ve kusur tespit edilmiĢtir. Ancak, 
tespit edilen eksik ve kusurlu imalatlar arasında içme suyu hattı inĢaatında kullanılan 
boru tipinin onaylı projede belirtilen boru tipine aykırı bir tip borunun döĢenmiĢ 
olduğuna dair herhangi bir eksik veya kusur belirtilmemiĢtir. 

Bu durum dahi, Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı ĠĢinde onaylı projesine 
aykırı boru imalatı yapılması hususunda; ihaleye çıkıĢ aĢamasından baĢlamak üzere, 
iĢin yapım ve geçici kabule hazır hale gelme aĢamalarına kadar bir dizi ihmaller zinciri 
yaĢandığına iĢaret etmektedir. 

 Öncelikle, yüklenici Ekit firması ilgili idaresince onaylı projede belirtilen boru 
tipinden farklı bir boru tipi ile içme suyu hattının imalatının %90'ını 22.11.2008 
Öncelikle, yüklenici Ekit firması ilgili idaresince onaylı projede belirtilen boru 
tipinden farklı bir boru tipi ile içme suyu hattının imalatının %90‟ını 22.11.2008 tarihli 
4 üncü hakediĢ ile tamamlamıĢ, iĢin kontrollük hizmetini TOKĠ adına üstlenen müĢavir 
Yüksel Proje firması yapılan imalatların projeden farklı olduğuna dair uyarısını 
05.05.2009 tarihinde, diğer bir ifade ile 7 ay gecikme ile yapmıĢ, geç dahi olsa yapılan 
uyarıya rağmen TOKĠ tarafından herhangi bir iĢlem tesis edilmemiĢ, hatta iĢin geçici 
kabule hazır olduğuna dair hazırlanan 12.03.2010 tarihli tutanakta bu hususa dair 
herhangi bir tespitte de bulunulmamıĢtır.  

Bu olumsuzlukların temelinde; 
TOKĠ tarafından ihaleye çıkıĢ aĢamasında, ASKĠ onaylı projede belirlenen 16 

Atü Duktil Font boru tipinden farklı olarak 10 Atü PE 100 olarak hatalı belirlenmesi, 
Ġdare tarafından hatalı boru tipi üzerinden ihale çıkılsa dahi, yüklenici Ekit 

firması tarafından esas alınması gereken dokümanın onaylı proje olması gerektiğinden 
hareketle, yüklenici firma tarafından hatalı imalat yapılması, 

Yapılan imalatları TOKĠ adına kontrol etmekle görevli ve yetkili olan müĢavir 
Yüksel Proje firmasının bu yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmemesi, 

TOKĠ tarafından iĢin geçici kabule hazır hale geldiğini belirten 12.03.2010 
tarihli tutanakta bu yönde bir tespitin yer almaması, 
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hususları yatmaktadır. 
Bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, onaylı projesinden farklı bir boru 

imalatı yapılmıĢ olmasında öncelikle yüklenici Ekit firması ile müĢavir Yüksel Proje 
firmasının sorumlu olduğu ancak TOKĠ‟nin de bu olumsuzluğun önüne geçmeye dair 
herhangi bir giriĢimde bulunmaması ve kontrol teĢkilatının kusuru nedeniyle 
sorumluluğunun bulunduğu değerlendirilmektedir. 

TOKĠ‟nin ASKĠ‟ye muhatap 04.05.2011 tarih ve 31927 sayılı yazısı ile hattın 
bir an önce kabulünün yapılması ve ferdi su aboneliklerinin baĢlatılması istenilmiĢtir. 

ASKĠ‟nin TOKĠ‟ye muhatap 09.05.2011 tarih ve 21-3390 sayılı yazısı ile içme 
suyu tatbikat projelerinin KuruluĢlarınca 31.10.2008 tarihinde onaylandığı, onaylı 
tatbikat projesi ile yüklenici tarafından KuruluĢlarına sunulan iĢletme projesinin 
karĢılaĢtırılması sonrasında Ø500 mm‟lik isale hattında kullanılan boru cinsi ve basınç 
sınıfının tutmadığının (Ø500 mm çapında 16 Atü‟lük düktil boru yerine Ø500 PE 100 
PN10 (10 atü) boru kullanıldığı) görüldüğü, TOKĠ‟nin 16.03.2011 tarih ve 19589 
sayılı yazısında, söz konusu Ø500 mm‟lik düktil hattın idareleri tarafından TS418-2 
EN 12201-2 standardında PE 100 boru döĢettirildiğinin belirtildiği, ancak 
KuruluĢlarının arĢivlerinde düktil borunun PE 100 boru cinsine dönüĢtürülmesine 
yönelik revize tatbikat projesinin bulunmadığı, yazıları ekinde gönderilen onaylı 
tatbikat projesine ait suretin Ģematik profil paftasının incelenmesi halinde, hat üzerinde 
oluĢan iĢletme basıncının yaklaĢık 15 Atü‟ye ulaĢtığının görüldüğü, bu nedenle iĢletme 
projelerinin onaylanmaksızın yazıları ekinde TOKĠ'ye iade edildiği, hattın onaylı 
projesine uygun Ģekilde düzeltilerek KuruluĢlarına müracaat edilmesi halinde gerekli 
iĢlemlere devam edileceği bildirilmiĢtir. 

TOKĠ‟nin ASKĠ‟ye muhatap 08.06.2011 tarih ve 40351 sayılı yazısında ise, 
Onaylı uygulama isale hattı plan ve profili 0+000,00 ile 3+814,59 km leri arası 16 atü 
düktil font boru görünmesine karĢın sehven Ø500 HDPE 100 olarak imalat yapıldığı, 
mevcut hattın uygulama projesine uygun olarak 16 atü basınca dayanıklı Ø 500 düktil 
boru ile 15.12.2011 tarihine kadar değiĢtirileceği Ġdareleri tarafından taahhüt edilerek, 
toplu konut alanında yaĢayan kiĢilerin mağduriyetlerinin önlenmesi için kabul ve devir 
iĢlemleri beklenilmeden içme suyu abonelik iĢlemlerinin baĢlatılması istenilmiĢtir. 

ASKĠ‟nin TOKĠ‟ye muhatap 19.10.2011 tarih ve 21779 sayılı yazısı ile 
TOKĠ‟nin 08.06.2011 tarih ve 40351 sayılı yazısında yer alan, hattın onaylı projesine 
uygun olarak 15.11.2011 tarihine kadar değiĢtirileceği yönündeki taahhütlerine 
istinaden, vatandaĢların mağdur olmaması için abonelik iĢlemlerinin yapıldığı 
bildirilmiĢtir. 

Diğer taraftan TOKĠ‟nin Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü'ne (DSĠ) muhatap 
23.09.2011 tarihli ve 66933 sayılı yazısı ile, yüklenici tarafından DSĠ projelerinde 
kullanılan basınç düĢürücü kontrol vanası ile hattın sökülmesine gerek kalmadan 
çözülebileceği yönündeki çözüm önerisinin uygun olup olmadığına yönelik DSĠ 
görüĢü sorulmuĢtur, 

DSĠ‟nin 30.09.2011 tarih ve 363095 sayılı cevabi yazısı ile de, yüklenici 
çözümünün doğru olduğu, yazı ekindeki çizili sistemde gösterilen sürgülü vana, plastik 
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tutucu ve basınç düĢürme/sabitleme vanası ile hattın sökülmesine gerek kalmadan 
basıncın istenilen seviyeye düĢürülebileceğinin anlaĢıldığı Ģeklinde görüĢ verilmiĢtir. 

Bu görüĢ doğrultusunda TOKĠ‟in ASKĠ‟ye muhatap 01.11.2011 tarih ve 75335 
sayılı yazısında, mevcut hattın projesine uygun olarak değiĢtirilmesi için yüklenici 
firmanın uyarıldığı, yüklenici firmanın yapmıĢ olduğu araĢtırma neticesinde DSĠ‟nin 
olumlu görüĢü alınarak hattın sökülmesine gerek kalmaksızın, basınç düĢürücü iĢlem 
yapılarak, sorunun çözülebileceği ifade edilmiĢ olup, ASKĠ‟den hattın devir alınması 
istenilmiĢtir. 

ASKĠ‟nin TOKĠ‟ye muhatap 14.12.2011 tarih ve 2911 sayılı yazısı ile branĢam 
noktasında piyezometre kotunun 1121.33 m, Turkuaz depo krepin kotunun ise 1108.5 
m olduğu, hattaki kayıplar da dikkate alındığında, Turkuaz depo giriĢ iĢletme 
basıncının 7.34 m olduğu ve hesaplarda hata olmadığının tespit edildiği, bu nedenle 
DSĠ Genel Müdürlüğü'nün görüĢü doğrultusunda branĢam noktasına basınç kırıcı vana 
konulması halinde (basıncın döĢenen boruya uygun basınca dönüĢtürülmesi) Turkuaz 
deposuna suyun iletilmesinin mümkün olamayacağının, bu nedenle DSĠ Genel 
Müdürlüğünün görüĢünün teknik olarak uygulanabilirliğinin olmadığının anlaĢıldığı, 
yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, ASKĠ tarafından onaylı tatbikat projesinde 
belirtilen imalatların yapılması halinde hattın kabul ve devir iĢlemlerinin yapılacağı 
bildirilmiĢtir. 

Konutlara Abonelik Verilememesi Nedeniyle Ġçme Suyunun TaĢıma 
Maliyetinin Ortaya Çıkması 

TOKĠ‟nin ASKĠ‟ye muhatap 11.09.2009 tarih ve 56012 sayılı yazısından, Ġçme 
suyu hattının tamamlanmadan, TOKĠ tarafından Turkuaz vadisinde yaptırılan 4852 
Konut ve Sosyal Donatı uygulamalarından tamamlanan kısımları hak sahiplerine 
teslim edilmeye baĢlanıldığı anlaĢılmaktadır. Aynı yazıda ayrıca, teslim edilen 
konutların içme suyu ihtiyacının bölgede inĢa edilen 2000m3'liik depodan 
karĢılanmasının planlandığı, su tankerleri ile beslenecek ilgili depoya aktarılacak içme 
suyunun bedeli mukabilinde nereden sağlanabileceğinin sorulduğu görülmektedir. 

TOKĠ BaĢkanlığına yazılan 22.03.2010 tarih ve 1336 sayılı yazıda, toplu konut 
alanına içme suyunu temin edecek olan hattın inĢaat iĢinin ihalesinin 10.06.2009 
tarihinde yapıldığı, isale hattı, su deposu ve terfi istasyonlarının yapımı devam etmekte 
olup, yüklenicinin yavaĢ hareket ettiği, bölgeye içme suyunun yaklaĢık beĢ ay 
içerisinde ulaĢabileceği, bölgede, satıĢ sözleĢmesi sonucu konutların teslim süresi 
Haziran 2008 ve sonrasında olduğu, konut teslimi Ağustos ayında baĢlamıĢ olduğu, 
oturulan konut sayısının yaklaĢık beĢ yüz olduğu, Haziran ayına kadar tüm konutlarda 
ikamet edileceğinin düĢünüldüğü, tüketici hakları çerçevesinde konutların su 
ihtiyacının karĢılanması gerektiği, ailelerin mağdur olmaması için mevcut 5000 m3‟lük 
su deposuna su ikmali yapılarak bölgenin su ihtiyacının Ġdare tarafından 
karĢılanmasının uygun olacağı, depoyu dolduracak su ihtiyacının ASKĠ Genel 
Müdürlüğünden 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun Doğrudan temin yöntemi ile 
karĢılanmasının uygun olacağı belirtilmektedir. 

Anılan onay uyarınca, ilki 30.04.2010 tarihli olmak üzere muhtelif tarihli 10 
adet fatura, kapsamında ASKĠ‟den taĢıma bedeli dâhil 1.308.084,44 TL‟lik içme suyu 
satın alındığı görülmektedir. 
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Turkuaz Vadisi Toplu Konutlarında, satıĢ sözleĢmesi sonucu konutların teslim 
süresi Haziran 2008 ve sonrasında dolmuĢtur. Bu nedenle konut teslimi 2009 Ağustos 
ayında baĢlamıĢ olup, teslim edilen konutlarda mülk sahiplerinin ikamet etmeye 
baĢladığı bu nedenle konutların su ihtiyacının karĢılanmasının zorunlu olduğu 
görülmektedir. Konutların teslim edilmeye baĢlamasına rağmen, o tarihlerde içme 
suyunu toplu konut bölgesine ulaĢtıracak hattın yapımı, henüz tamamlanmamıĢ, hattın 
yapım sürecinin daha devam ettiği görülmektedir. Bu durumda konutlarda yaĢayan 
vatandaĢların, içme suyu hususunda mağduriyet yaĢayacağı alenen belli iken, 
TOKĠ'nin konutları, içme suyu hattı bitmeden konut teslimine baĢlayarak, söz konusu 
problemlerin yaĢanmasına sebebiyet verdiği anlaĢılmaktadır. 

TOKĠ mülk sahiplerine konutları teslim tarihini bildiği halde, içme suyu hattı ve 
altyapı iĢlerini konutların mülk sahiplerine teslim edilmeye baĢlanmasından sonra 
bitecek Ģekilde, yüklenici ile sözleĢme imzaladığı görülmektedir. 

Ayrıca, TOKĠ'nin söz konusu iĢin yapımını üstlenen yüklenici firma ve müĢavir 
firma üzerinde gerekli denetimi yapmayarak iĢin zamanında bitirilmesi konusunda 
gerekli hassasiyeti göstermediği, bu hususları dikkate aldığımızda içme suyunun bir 
problem haline gelmesinin kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Dolayısıyla içme suyu 
hattının yapımı tamamlanıp, aboneliklerin yapılacağı tarihe kadar TOKĠ'nin mülk 
sahiplerini mağdur etmemek için, satın alınan taĢıma su bedelini ödemesinin bir 
zorunluluk olduğu, 

Bu zorunluluk gereği TOKĠ tarafından mevcut konut sahiplerini mağdur 
etmemek amacıyla içme suyu temin etme arayıĢına girdiği ve bunun sonucu olarak da 
ASKĠ Genel Müdürlüğünden 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun doğrudan temin 
yöntemi ile karĢılanması yoluna gidildiği, doğrudan temin yapılan kurumun da bir 
kamu kurumu olmasının ötesinde, hattı değiĢik gerekçelerle kabul etmeyen idare 
olduğu dikkate alındığında, toplamda 1.308.084,44 TL içme suyu bedelinin 
ödenmesinin hattın ilgili idaresince kabul edilmemesinden ileri geldiği, 

değerlendirilmektedir 
2010 yılı SayıĢtay denetim raporunda söz konusu iĢle ilgili olarak BaĢbakanlık 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı‟ndan istenilen inceleme sonucunda; 
BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı‟nın 22.10.2013 tarih ve 61877266-40-13-

63 sayılı yazısı ekinde gönderilen teftiĢ raporunda; 
Denetim raporundaki önerinin birinci paragrafı ile ilgili olarak; 
“-Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı iĢindeki içmesuyu hattında oluĢan 

iĢletme basıncına dair yapılan mekanik hesaplamalarda, hatta mevcut basıncın yer yer 
15 atüye kadar çıktığı, bu durumda mevcut hattın oluĢan iĢletme basıncı karĢısında 
limitlerde gittiği ve sonradan yapılan basınç ayarlayıcı imalatlara rağmen hattın arıza 
yapma ve ekonomik ömrünün kısa olması ihtimallerini dikkate alarak hattın 
yenilenmesi gerektiği, 

 -Ancak, ASKĠ tarafından kabul edilmeyen hat kullanılarak, Çankaya 
Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü kurumlarına aynı hat üzerinden abonelik 
verildiği de dikkate alınarak, her ikisi de kamu kurumu olan TOKĠ ve ASKĠ tarafından 
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hattın yenilenmesinin metodu ve finansmanı konusunda mutabakat sağlanması 
gerektiği, 

-Hattın TOKĠ tarafından yenilenmesinin TOKĠ tarafından detaylı bir inceleme 
yapılarak, onaylı projesine aykırı Ģekilde eksik ve/veya noksan yapılan imalatların 
miktar ve tutar olarak belirlenmesi ve bu belirlenen imalatların yüklenici firma ve 
müĢavir firma ile imzalanan sırasıyla 14.07.2008 tarihli sözleĢme hükümleri 
doğrultusunda anılan firmalara müĢterek ve müteselsil olarak tamamlattırılarak hattın 
ilgili idaresi olan ASKĠ tarafından kabul edilecek hale getirilmesi yoluna gidilmesinin 
uygun olacağı, 

-ĠĢin kabulünün henüz yapılmadığı, yüklenici ve müĢavir firmanın toplam 
2.511.700 TL tutarındaki geçerli teminat mektupları bulunduğu dikkate alındığında, bu 
aĢamada adli ve idari bir öneri getirilmesine gerek olmadığı,” 

Denetim raporundaki önerinin ikinci paragrafı ile ilgili olarak; 
“-TOKĠ BaĢkanlığınca yüklenici ve müĢavir firmaya hattın yenilenmesinin 

yaptırılmasına karar verilmesi durumunda, içmesuyu bedeli için katlanılan maliyetin 
de söz konusu yenilemenin finansmanı kapsamında ele alınması gerektiği, 
düĢünüldüğünden, bu aĢamada içmesuyu bedeli ile ilgili olarak da adli ve idari bir 
öneri getirilmesine gerek olmadığı, 

Ancak, Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı ĠnĢaatı iĢi kapsamında, raporun 
ilgili bölümlerinde detaylı olarak izah edilen gerekçelerle, TOKĠ BaĢkanlığı‟nın 
bundan sonraki iĢlerde yüklenici ve müĢavir firmalarla imzalanan sözleĢmelere uyum 
konusunda gereken dikkat ve özeni göstermesi hususunda uyarılmasının uygun 
olacağı, sonuç ve kanaatine varıldığı” belirtilmiĢtir. 

SayıĢtay 2015 yılı denetim raporunda Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı 
inĢaatı iĢi ile ilgili olarak, BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca hazırlanan rapor 
doğrultusunda yapılması gerekli olan iĢlemlerin bir an önce tamamlanması önerilmiĢ 
olup, denetim tarihi Haziran 2017 itibari ile Ġdare ile ilgili Kurum arasında bir 
komisyonun kurulduğu, ancak çalıĢmaların tamamlanmadığı ve konunun çözümü 
konusunda bir geliĢmenin olmadığı görülmektedir. Bu nedenle; 

Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı inĢaatı iĢi ile ilgili olarak, BaĢbakanlık 
TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca hazırlanan rapor doğrultusunda yapılması gerekli olan 
iĢlemlerin bir an önce tamamlanması önerilir.           

-Van Ġli, Merkez KorubaĢ Köyü 1058 adet konut, cami, ticaret merkezi ve 
16 derslikli ilköğretim okulu ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenleme inĢaatı 

Van Ġli, Merkez KorubaĢ Köyü 1058 adet konut, cami, ticaret merkezi ve 16 
derslikli ilköğretim okulu ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenleme iĢine iliĢkin 
olarak, 2014 yılı SayıĢtay Denetim raporunda talep edilen, BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu 
BaĢkanlığınca yapılması istenilen incelemenin biran önce sonuçlandırılması önerilir. 

3- Kentsel yenileme ve gecekondu dönüĢüm projeleri 
12.05.2004 tarihli 5162 sayılı Kanun ve 24.07.2008 tarihli 5793 sayılı Kanunla, 

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun 4 üncü maddesi “BaĢkanlık, gecekondu 
dönüĢüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve 
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2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun 4 üncü maddesi “BaĢkanlık, gecekondu 
dönüĢüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve 

 

 

arazilerden konut uygulama alanı olarak belirlediği alanlarda veya valiliklerce toplu 
konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak 
Ģekilde her tür ve ölçekteki imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye 
yetkilidir. Bu planlar, büyükĢehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için 
büyükĢehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe belediye sınırları ile mücavir alanları 
içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, beldelerde ve diğer 
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tarafından re‟sen yapılmak suretiyle yürürlüğe konur.” 

Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 
5162 sayılı Kanunla Toplu Konut Kanunu‟na eklenen Ek 6 ncı madde de 

“BaĢkanlık gecekondu bölgelerinin tasfiyesine veya iyileĢtirilerek yeniden kazanımına 
yönelik olarak gecekondu dönüĢüm projeleri geliĢtirebilir, inĢaat uygulamaları ve 
finansman düzenlemeleri yapabilir. Bu amaçla gecekondu bölgelerinde, gerçek 
kiĢilerin ve özel hukuk tüzel kiĢilerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ile 
24/02/1984 tarihli ve 2981 sayılı Ġmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara 
Uygulanacak Bazı ĠĢlemler ve 6785 Sayılı Ġmar Kanununun Bir Maddesinin 
DeğiĢtirilmesi Hakkında Kanuna göre hak sahibi olan kiĢilerin haklarına konu 
gayrimenkullerin değeri BaĢkanlık tarafından tespit edilir ve BaĢkanlık bu kiĢilerle 
proje çerçevesinde anlaĢmalar yapabilir. Bu anlaĢmaların usul ve esaslarını 
belirlemeye BaĢkanlık yetkilidir. 

Gecekondu DönüĢüm Projesi çerçevesinde Ġdare tarafından yapımı 
gerçekleĢtirilen konutların bedelleri proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut 
ekonomik durum, doğal afetler, konut rayiç bedelleri ve gecekondu bölgesindeki 
kiĢilerin gelir durumu göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğünde kamuoyuna 
ilan edilerek yapım maliyetlerinin altında tespit edilebilir. Bu madde uyarınca konut 
bedellerini, ödeme Ģeklini ve süresini belirlemeye Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanının 
önerisi üzerine BaĢkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir.” hükümlerine yer 
verilerek, aynı zamanda BaĢkanlığa gecekondu dönüĢüm projesi çerçevesinde yaptığı 
konutları bağlı olduğu Bakanlığın izni ile yapım maliyetinin altında satılması 
konusunda yetki verilmiĢtir. 

5793 sayılı Kanunla 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun ek 7 nci maddesine 
“BaĢkanlık, yukarıda belirtilen hükümler kıyas yoluyla uygulanmak suretiyle depremle 
ilgili dönüĢüm projeleri de gerçekleĢtirebilir. Bu projelere dair iĢlemlerin usul ve 
esaslarını belirlemeye BaĢkanlık yetkilidir.” fıkrası eklenmek suretiyle TOKĠ‟ye 
depremle ilgili dönüĢüm projeleri gerçekleĢtirme yetkisi verilmiĢtir.  

Toplu Konut Kanunu‟nda yapılan değiĢiklikler sonucunda, gecekondu dönüĢüm 
projeleri yapma ve geliĢtirme yetkileri doğrultusunda, ilgili yerel yönetimlerden gelen 
baĢvuru ve talepler üzerine Ġdare tarafından dönüĢüm projeleri çalıĢmaları 
baĢlatılmıĢtır. 
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 Ayrıca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında 
Kanun ile  6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine 
Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait 
Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanunlar kapsamında Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı‟nca Ġdarenin yetkilendirildiği alanlarda da Kentsel DönüĢüm çalıĢmaları 
yürütülmektedir. 

Ġdare ile yerel yönetimler arasında imzalanan protokoller kapsamında 120.181 
adet konutun ihalesi yapılmıĢ ve büyük bölümü tamamlanmıĢtır.  

DönüĢüm projesinin ilk evresinde Ġdare ve yerel yönetimler arasında imzalanan 
ön protokol ile hak sahipliğinin tespiti ve proje uygulanacak alanın jeolojik etüdlerinin 
belediyeler tarafından yerine getirilmesi istenmektedir. Daha sonra Ġdare tarafından 
konut yapımının gerçekleĢtirileceği alanlar projelendirilmekte, projenin tamamı ve 
birim konut maliyetleri belirlenerek BaĢkanlık Oluruna bağlanmakta, buna mukabil 
ana protokol imzalanarak proje hayata geçirilmektedir. 

2985 sayılı Kanun‟un Ek 7 nci maddesinin 2 nci paragrafındaki hüküm 
gereğince hak sahiplerine inĢa edilen konutlar için proje uygulamalarının yapıldığı 
illerdeki mevcut durum, doğal afetler ve vatandaĢların gelir durumları dikkate alınmak 
suretiyle yapım maliyetlerinin altında fiyatlar belirlenebilmektedir. Bu kapsamda Ġdare 
BaĢkanının önerisi üzerine Ġdarenin bağlı olduğu Bakan (mevcut durumda BaĢbakan) 
onayı ile projelerde oluĢan fiyatlarda indirim yapılabilmektedir. 

Ġdarenin bu kapsamda yapmıĢ olduğu inĢaat harcamalarından geçici kabulü 
yapılmayan inĢaatların 2016 yılı sonu itibariyle toplam yatırım maliyeti 2,5 milyar TL 
olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu tutarın yaklaĢık 1,3 milyar TL‟lik kısmı Kuzey Ankara 
Kent GiriĢi projesi kapsamında yapılan harcamlardan oluĢmaktadır. 

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun Ġdare kaynaklarının kullanım yerleri 
baĢlıklı 4 üncü maddesi “Ġdare kaynakları; ... n) Gecekondu bölgelerinin ıslahı ve 
iyileĢtirilmesi amacıyla finansman sağlanması,” için kullanılır 

2985 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan Toplu Konut Ġdaresi Kaynaklarının 
Kullanım ġekline ĠliĢkin Yönetmelik‟in Gecekondu bölgelerine sağlanacak finansman 
baĢlıklı 17 nci maddesi “Gecekondu bölgelerinin ıslahı ve iyileĢtirilmesi amacıyla 
hazırlanan ve Ġdarece uygun görülen projelere finansman sağlanabilir. Bu finansmanın 
kullanım esasları Ġdarece belirlenir.” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

Diğer taraftan 6.7.2013 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan Onuncu Kalkınma 
Planında “Kentsel dönüĢüm uygulamalarının finansmanında kamu harcamalarını 
asgariye indiren model ve yöntemler kullanılacaktır.” denilmek suretiyle dönüĢüm 
uygulamalarında kamu harcamalarının azaltılacağı yöntemlere öncelik verileceği 
anlaĢılmaktadır.  

Ġdare özellikle 2003 yılından itibaren konut seferberliği kapsamında yapımını 
üstlendiği konutlar ve sosyal donatılar ile 2008 yılından itibaren kamu kurum ve 
kuruluĢlarına hizmet binası, hastane, okul vb. tesislerin yapımı için bütçeden ayrılan 
kaynaklar çok düĢük tutarlarda kalmıĢtır. Ġdare kaynak ihtiyacını karĢılamakta sıkıntı 
düĢtüğü bazı dönemlerde banka kredisi kullanmak zorunda kalmıĢtır. Son 3-4 yıllık 
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süreçte banka kredisi kullanmaksızın özellikle arsa ve arazi satıĢlardan elde edilen 
gelirle kaynak ihtiyacını karĢılamaktadır.  

Ġdare‟nin kaynak sıkıntısıyla karĢılaĢmaması ve projelerin Ġdare açısından 
negatif bakiye vermemesi için, kentsel dönüĢüm projelerinin uygulamaya geçilmesi 
aĢamasında gelir gider dengesinin gözetilerek çalıĢmaların bu doğrultuda planlanması 
önemli görülmektedir. 

4- Tarımköy projeleri 
Kırsal alanda hayat standardının yükseltilmesi, köy mimarisinin geliĢtirilmesi, 

sağlıklı yaĢanabilir konutların inĢası, mevcut imkanların verimli kullanılmasını 
sağlamak ve Ģehre olan göçün azaltılabilmesi için Ġdare tarafından tarımköy projeleri 
hayata geçirilmektedir.  

Bu projelerde valilikler veya belediyeler aracılığıyla talepler intikal ettirilmekte, 
konut satın almak isteyenlerden baĢvuru bedeli tahsil edilmektedir. Kaynakların 
verimli kullanılması için her bir projede en az 100 adet tarımköy konutu ve ihtiyaç 
duyulan sosyal donatı yapılması hedeflenmektedir. 

Son yıllarda tarımköy projeleri kapsamında yapılan konut sayısında maliyet 
yüksekliği ve dolayısıyla talep olmaması nedeniyle değiĢiklik olmamamıĢtır.  2016 yılı 
sonu itibariyla toplam 5.747 adet konutun inĢası tamamlanmıĢ bulunmaktadır. 

5- Afet konutu projeleri 
4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata ĠliĢkin 

Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun ile Kanunun geçici 1 inci maddesi 
çerçevesinde çıkarılan Yönetmelik doğrultusunda, Ġdareye verilen görevler 
çerçevesinde afet konutlarının yapımı gerçekleĢtirilmekte olup, 2016 yılı sonu 
itibariyla konut sayısı 37.734 adettir. 

6- Kaynak geliĢtirme (Gelir paylaĢımı) projeleri 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun Ek-1 maddesine 4966 sayılı Kanun‟un 4 

üncü maddesi ile eklenen “k“ bendi ile “Ġdareye kaynak sağlanmasını teminen kar 
amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak“ TOKĠ‟nin görevleri arasına 
eklenmiĢ olup, kaynak sağlanmasına yönelik gelir paylaĢım projeleri bu kapsamda 
yürütülmektedir.  

Gelir/Hasılat paylaĢımı yöntemiyle yapılan ihalelerle ilgili olarak, 2004 yılı 
Kamu Ġhale Genel Tebliği ile, “Ġdarelerin Kamu Kaynağı Kullanımını Gerektirmeyen 
ĠĢleriyle” ilgili olarak; “Kamuya ait taĢınmaz malların kamu harcaması yapılmasını 
gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan kat ve/veya arsa 
karĢılığı inĢaat yapım iĢleri 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır.” 
istisnası getirilmiĢtir.  

Ġdarenin arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢım projeleri, Ġdare tarafından hazırlanan 
Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı 
Ayni Hak Tesisi Ve Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda yürütülmektedir. 
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Bu kapsamda Ġdare tarafından 45 adet proje ihale edilmiĢ olup üretilen konut 
sayısı 20.933 adettir. Halihazırda devam eden gelir paylaĢımı projesi sayısı 11 adettir. 

- KC Grup yükümlülüğündeki üç ayrı gelir paylaĢım projesi 
KC grup yükümlülüğünde bulunan Ankara Eryaman 8. ve 9. Etap, 10.Etap ve 

Ġstanbul BahçeĢehir T1 Ticaret Bölgesi iĢleriyle ilgili ayrıntılı değerlendirmeler 
SayıĢtay 2013 denetim raporunda yer almıĢtır. 

Konuyla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nca Ġdare görevlileri 
hakkında Görevi Kötüye Kullanmak suçundan düzenlenen iddianame Ankara 10. Sulh 
Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek kamu davası açılmıĢtır.  

Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin 2011/1474 tarihli dosyası üzerinden 
görülen davada, alınan 2 ayrı bilirkiĢi raporunda; sanıkların suç iĢleme kastı 
olmaksızın iĢlem yaptığı, Ġdarenin herhangi bir ödeme yapmadığı, alacakların 
alınamadığına dair bir iĢleme rastlanmadığı bu nedenle kamu zararına sebebiyet 
verilmediği doğrultusundaki bilirkiĢi görüĢleri üzerine, mahkemece 21.5.2014 tarihli 
duruĢmada ilgililer hakkında beraat kararı verilmiĢtir. Ġdare tarafından beraat kararı 
üzerine temyiz incelemesi talebinde bulunulmuĢ olup, süreç devam etmektedir. 

Diğer taraftan Yüklenici firmaların kabul etmediği Ġdare alacaklarıyla ilgili 
olarak hukuki süreç baĢlatılmıĢ, yüklenici aleyhine 31.351.937 TL bedelin tahsili 
amacıyla alacak davası açılmıĢtır.  

Ankara 5.Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen dava ile ilgili olarak hazırlanan 
bilirkiĢi raporları sonucunda Ġdarenin “Erteleme Faizi ve Gecikme Cezası” talebinde 
bulunabilceği, ancak “KDV anapara borcu ve erteleme faizi”ni isteyemeyeceği 
yönünde görüĢ bildirilmiĢtir. Raporlara idarece itiraz edilmiĢ ve mahkeme tarafından 
ek rapor tanzimi için dosyanın bilirkiĢiye verilmesine ve duruĢmanın 16.11.2017 
tarihine ertelenmesine karar verilmiĢtir. 

Söz konusu iĢin yüklenicilerinden; 
Canberk ĠnĢ. San. ve Tic. Tur. Ltd. ġti. hakkında Ankara 3. Asliye Ticaret 

Mahkemesinin 11.6.2013 tarih ve 2012/364E. 2013/253K sayılı kararıyla iflasına karar 
verilmiĢ ve Ankara Ġflas (21.Ġcra) Dairesi Müdürlüğü‟nün 2013/19 iflas dosyası ile, 

KontaĢ ĠnĢ.ve Mad.San.Tic.Ġth.Ġhr.Ltd.ġti hakkında Ankara 11.Ticaret 
Mahkemesinin 24.6.2013 tarih ve 2011/202 E. Sayılı kararı ile iflasına karar verilmiĢ 
olup, Ankara Ġflas (21.Ġcra) Dairesi Müdürlüğü‟nün 2013/12 iflas dosyası ile, 

 iflas tasfiyesi yürütülmektedir. 
Ġdare tarafından yüklenicinin kabul etmediği alacakların tahsili amacıyla alacak 

davası açılmıĢ olsa da, davalı Ģirketlerin iflas etmiĢ olmaları nedeniyle alacağının 
karĢılıksız kalacağı değerlendirilmektedir. 

2.8.2007 tarihinde geçici kabul tutanağı onaylanan Ankara Eryaman 8-9. 
Etaplar 29.5.2012 tarih ve 274 sayılı, 31.3.2008 tarihinde geçici kabul tutanağı 
onaylanan Eryaman 10. Etap gelir paylaĢımı iĢi de 29.5.2012 tarih ve 273 sayılı 
Stratejik Planlama Komisyon kararı alınmak suretiyle feshedilmiĢtir. Fesih tespit 
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Ġstanbul BahçeĢehir T1 Ticaret Bölgesi iĢleriyle ilgili ayrıntılı değerlendirmeler 
SayıĢtay 2013 denetim raporunda yer almıĢtır. 

Konuyla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nca Ġdare görevlileri 
hakkında Görevi Kötüye Kullanmak suçundan düzenlenen iddianame Ankara 10. Sulh 
Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek kamu davası açılmıĢtır.  

Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin 2011/1474 tarihli dosyası üzerinden 
görülen davada, alınan 2 ayrı bilirkiĢi raporunda; sanıkların suç iĢleme kastı 
olmaksızın iĢlem yaptığı, Ġdarenin herhangi bir ödeme yapmadığı, alacakların 
alınamadığına dair bir iĢleme rastlanmadığı bu nedenle kamu zararına sebebiyet 
verilmediği doğrultusundaki bilirkiĢi görüĢleri üzerine, mahkemece 21.5.2014 tarihli 
duruĢmada ilgililer hakkında beraat kararı verilmiĢtir. Ġdare tarafından beraat kararı 
üzerine temyiz incelemesi talebinde bulunulmuĢ olup, süreç devam etmektedir. 

Diğer taraftan Yüklenici firmaların kabul etmediği Ġdare alacaklarıyla ilgili 
olarak hukuki süreç baĢlatılmıĢ, yüklenici aleyhine 31.351.937 TL bedelin tahsili 
amacıyla alacak davası açılmıĢtır.  

Ankara 5.Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen dava ile ilgili olarak hazırlanan 
bilirkiĢi raporları sonucunda Ġdarenin “Erteleme Faizi ve Gecikme Cezası” talebinde 
bulunabilceği, ancak “KDV anapara borcu ve erteleme faizi”ni isteyemeyeceği 
yönünde görüĢ bildirilmiĢtir. Raporlara idarece itiraz edilmiĢ ve mahkeme tarafından 
ek rapor tanzimi için dosyanın bilirkiĢiye verilmesine ve duruĢmanın 16.11.2017 
tarihine ertelenmesine karar verilmiĢtir. 

Söz konusu iĢin yüklenicilerinden; 
Canberk ĠnĢ. San. ve Tic. Tur. Ltd. ġti. hakkında Ankara 3. Asliye Ticaret 

Mahkemesinin 11.6.2013 tarih ve 2012/364E. 2013/253K sayılı kararıyla iflasına karar 
verilmiĢ ve Ankara Ġflas (21.Ġcra) Dairesi Müdürlüğü‟nün 2013/19 iflas dosyası ile, 

KontaĢ ĠnĢ.ve Mad.San.Tic.Ġth.Ġhr.Ltd.ġti hakkında Ankara 11.Ticaret 
Mahkemesinin 24.6.2013 tarih ve 2011/202 E. Sayılı kararı ile iflasına karar verilmiĢ 
olup, Ankara Ġflas (21.Ġcra) Dairesi Müdürlüğü‟nün 2013/12 iflas dosyası ile, 

 iflas tasfiyesi yürütülmektedir. 
Ġdare tarafından yüklenicinin kabul etmediği alacakların tahsili amacıyla alacak 

davası açılmıĢ olsa da, davalı Ģirketlerin iflas etmiĢ olmaları nedeniyle alacağının 
karĢılıksız kalacağı değerlendirilmektedir. 

2.8.2007 tarihinde geçici kabul tutanağı onaylanan Ankara Eryaman 8-9. 
Etaplar 29.5.2012 tarih ve 274 sayılı, 31.3.2008 tarihinde geçici kabul tutanağı 
onaylanan Eryaman 10. Etap gelir paylaĢımı iĢi de 29.5.2012 tarih ve 273 sayılı 
Stratejik Planlama Komisyon kararı alınmak suretiyle feshedilmiĢtir. Fesih tespit 

 

 

komisyonu tarafından yapılan tespitte her iki iĢin fesih yüzdesi %97,5 olarak 
belirtilmiĢtir.  

Fesih sonrası eksik ve kusurlu iĢlerin tamamlanması için Ankara Eryaman 8-9. 
Etaplar ile 10.Etabın birlikte ikmal ihalesi sonucu 7.724.000 TL+KDV bedel 
üzerinden sözleĢme imzalanmıĢtır. Daha sonra ortaya çıkan ilave iĢler nedeniyle ihale 
bedeli 8.442.842 TL‟ye yükselmiĢtir.  ĠĢin geçici kabulü yapılmıĢ olup, toplam 
istihkak tutarı fiyat farkı ve KDV dahil 9.980.647 TL olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Ġstanbul BahçeĢehir T1 Ticaret Bölgesi iĢi de 8.8.2012 tarihinde feshedilmiĢtir. 
Eksik iĢlerinin tamamlanması için 25.3.2014 tarihinde yapılan ikmal iĢi ihalesi 
sonucunda 10.500.000 TL+KDV bedel üzerinden sözleĢme imzalanmıĢtır. ĠĢin kesin 
kabulü yapılmıĢ olup, toplam istihkak tutarı fiyat farkı ve KDV dahil 12.424.855 TL 
olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Ġdare tarafından üç projede yüklenicinin eksik ve kusurlu iĢleri kapsamında 
yapılan ikmal ihaleleri sonucunda ödenen tutar yaklaĢık 22,4 milyon TL‟ye ulaĢmıĢtır. 
Söz konusu tutar ilgili yüklenici firmadan alacak olarak kaydedilmesi gerekirken, 
idarece düzenlenen mahsupta Kabulü Yapılan Olağan ĠnĢaat Gideri olarak 
kaydedilmiĢtir. ĠĢin yüklenicisine ait takipteki alacaklar hesabında 2016 yılı sonu 
itibariyle kayıtlı alacak tutarı 28.666.892 TL olarak görülmekte olup, yüklenicinin 
eksik ve kusurlu iĢleri sonucu idarenin yüklenici firma adına ikmal inĢaatları için 
ödediği 22,4 milyon TL tutar alacak olarak kaydedilmemiĢtir.   

Söz konusu 3 ayrı gelir paylaĢımı iĢiyle ilgili olarak Ġdare ile yüklenici arasında 
mutabakata varılan 50.666.657,77 TL Ġdare alacağının 12 taksit halinde Ġdareye 
ödenmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Söz konusu taksit ödemeleri Mart 2011 tarihi itibariyle 
baĢlamıĢ ve 8,7 milyon TL tutarındaki 31.10.2015 vadeli 12. ve son taksit ödemesi 
vadesinde yerine getirilmemiĢtir. 

12. taksit ödemesinin vadesi geçtikten sonra 2015 yılında 649.146 TL, 2016 
yılında 105.549 TL, 2017 yılında 1.107.609 TL ödeme yapılmıĢ, kalan idare alacağı 
6.868.441 TL‟nin vadesi üzerinden yaklaĢık 18 ay geçmiĢ olmasına rağmen denetim 
tarihi (Nisan 2017) itibariyle ödenmemiĢtir. 

Ġdare ile borçlu yüklenici ve müteselsil kefil arasında imzalanan “MüĢterek ve 
Müteselsil Borçlanma Senedi ve MüĢterek Müteselsil Kefalet SözleĢmesinin” Geri 
Ödeme ve Gecikme Faizi baĢlıklı 5 inci maddesinde “…Vadesinde ödenmeyen taksit 
veya taksit bakiyesine vade tarihinden ödeme tarihine kadar, gecikilen her gün için 
gecikmenin oluĢtuğu dönemdeki cari yıllık yasal faiz nispeti üzerinden gecikme 
zammı ödeyeceğini/ödeyeceklerini, belirlenen taksit miktarından/miktarlarından ayrı 
olarak tahakkuk eden gecikme zamlarının TOKĠ‟nin talebi üzerine derhal veya en geç 
vadesi gelen ilk taksitle birlikte TOKĠ‟ye tamamen tediye edeceğini/edeceklerini kabul 
ve taahhüt eder/ederler.” düzenlemesi yer almaktadır.  

Ġdare ile borçlu yüklenici ve müteselsil kefil arasında imzalanan sözleĢmeye 
göre, vade tarihinden ödeme tarihine kadar yıllık yasal fazi nispetinde günlük gecikme 
zammı hesaplanmakta olup, Ġdarenin 13.4.2017 tarihi itibariyle yaptığı hesaplamaya 
göre 6.868.441 TL anapara ve 1.037.177 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 
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alacak 7.905.618 TL olarak hesaplanmıĢtır. Anapara borcu ödenmedikçe günlük olarak 
gecikme zammı tutarı artmaktadır. 

Ġdareye olan borcun ödenmesi konusunda yükleniciyle birlikte MüĢterek ve 
Müteselsil Borçlanma Senedi ve MüĢterek Müteselsil Kefalet SözleĢmesinin 
müteselsil kefili Yeni Sarp ĠnĢ.Mad. Yağlar Pet.Ürün.Tur.Ġth. Ġhr.San. ve Tic. Ltd.ġti, 
Ġdarenin ihalesini gerçekleĢtirdiği Samsun Ġli, Çay Mahallesi 422 konut yapım iĢinin 
yüklenicisi konumundadır.  

Söz konusu iĢ kapsamında yüklenici firmaya borcun vadesinin dolduğu  
31.10.2015 tarihinden sonra 01.12.2015 ile 23.2.2017 tarihleri arasında 9 adet hakediĢ 
ile birlikte sözleĢme gereği %5 blokelerden toplam 5,8 milyon TL ödeme yapılmıĢtır. 

Ġdareye borcun ödenmesi konusunda yükleniciyle birlikte MüĢterek ve 
Müteselsil Borçlanma Senedi ve MüĢterek Müteselsil Kefalet SözleĢmesinin 
müteselsil kefilleri, Yeni Sarp ĠnĢ. Mad. Yağlar Pet.Ürün.Tur.Ġth. Ġhr. San. ve Tic. 
Ltd.ġti ile Alaattin AKAR hakkında son taksit vadesinin üzerinden 18 ay geçmiĢ 
olmasına rağmen MüĢterek Müteselsil Kefalet SözleĢmesi gereğince alacağın tahsili 
konusunda herhangi bir hukuki giriĢimde bulunulmamıĢtır.  

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‟nun 162 nci ve devam maddelerinde 
müteselsil borçluluk, 586 ncı ve devam maddelerinde de müteselsil kefaletle ilgili 
hususlar düzenlenmiĢtir. 

Müteselsil borçluluk iliĢkisinde alacaklı borcun tamamını dilediği borçludan 
talep edebilmektedir. Alacaklı, bu imkana borç ifa ya da baĢka Ģekilde sona erinceye 
kadar sahiptir. Alacaklı, dilediği borçludan ifayı talep edebileceği gibi, borcun 
tamamının veya bir kısmının ifasını da talep edebilecektir. Müteselsil kefalette de 
alacaklı isterse doğrudan kefile isterse borçluya baĢvurma yetkisine sahiptir. ġahsi 
teminat veren, borçlunun borcunun karĢılığını teĢkil etmek üzere haczi kabil tüm 
malvarlığı ile birlikte sorumluluk altına girmektedir. 

Söz konusu alacağın müteselsil kefillerinden Yeni Sarp ĠnĢ.Mad.Yağlar 
Pet.Ürün.Tur.Ġth. Ġhr.San. ve Tic. Ltd.ġti. hakkında Ġstanbul Anadolu 1.Asliye Ticaret 
Mahkemesinin 2016/216 E. Sayılı dosyasına iliĢkin 22.2.2017 tarihli duruĢmasında 
iflasına kararı verilmiĢtir.  

Eryaman 8. 9. ve 10.Etaplar ile BahçeĢehir T1 Ticaret Bölgesi gelir paylaĢım 
projelerinin geçici kabul tutanağının onay tarihinden yaklaĢık 5 yıl sonra feshedildiği, 
yüklenici firmanın kesin teminatlarının taksitlerin ödenmemesi nedeniyle daha önce 
nakde çevrilmiĢ olduğu, Ġdarenin yüklenici firmanın kabul etmediği yaklaĢık 31,3 
milyon TL alacağını tahsil edebilmek için açılan alacak davasının devam ettiği, Ġdare 
tarafından feshedilen 3 iĢ kapsamında eksik ve kusurlu iĢler için yapılan ikmal ihaleleri 
sonucunda yaklaĢık 22,4 milyon TL ödeme yapıldığı, takside bağlanan alacaklardan 
anapara ve gecikme zammı olarak 7,9 milyon TL‟nin tahsilatının yapılamadığı ve 
Ġdarenin karĢılıksız kalacak alacak tutarının yaklaĢık olarak 58,9 milyon TL‟ye ulaĢtığı 
görülmektedir.  

KC Grup yükümlülüğündeki 3 ayrı gelir paylaĢımı iĢi kapsamında; 
-Ġdare tarafından eksik ve kusurlu iĢlerin tamamlanması için ikmal ihaleleri 

kapsamında yapılan yaklaĢık 22,4 milyon TL tutarındaki hakediĢ ödemelerinin ilgili 
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alacak 7.905.618 TL olarak hesaplanmıĢtır. Anapara borcu ödenmedikçe günlük olarak 
gecikme zammı tutarı artmaktadır. 

Ġdareye olan borcun ödenmesi konusunda yükleniciyle birlikte MüĢterek ve 
Müteselsil Borçlanma Senedi ve MüĢterek Müteselsil Kefalet SözleĢmesinin 
müteselsil kefili Yeni Sarp ĠnĢ.Mad. Yağlar Pet.Ürün.Tur.Ġth. Ġhr.San. ve Tic. Ltd.ġti, 
Ġdarenin ihalesini gerçekleĢtirdiği Samsun Ġli, Çay Mahallesi 422 konut yapım iĢinin 
yüklenicisi konumundadır.  

Söz konusu iĢ kapsamında yüklenici firmaya borcun vadesinin dolduğu  
31.10.2015 tarihinden sonra 01.12.2015 ile 23.2.2017 tarihleri arasında 9 adet hakediĢ 
ile birlikte sözleĢme gereği %5 blokelerden toplam 5,8 milyon TL ödeme yapılmıĢtır. 

Ġdareye borcun ödenmesi konusunda yükleniciyle birlikte MüĢterek ve 
Müteselsil Borçlanma Senedi ve MüĢterek Müteselsil Kefalet SözleĢmesinin 
müteselsil kefilleri, Yeni Sarp ĠnĢ. Mad. Yağlar Pet.Ürün.Tur.Ġth. Ġhr. San. ve Tic. 
Ltd.ġti ile Alaattin AKAR hakkında son taksit vadesinin üzerinden 18 ay geçmiĢ 
olmasına rağmen MüĢterek Müteselsil Kefalet SözleĢmesi gereğince alacağın tahsili 
konusunda herhangi bir hukuki giriĢimde bulunulmamıĢtır.  

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‟nun 162 nci ve devam maddelerinde 
müteselsil borçluluk, 586 ncı ve devam maddelerinde de müteselsil kefaletle ilgili 
hususlar düzenlenmiĢtir. 

Müteselsil borçluluk iliĢkisinde alacaklı borcun tamamını dilediği borçludan 
talep edebilmektedir. Alacaklı, bu imkana borç ifa ya da baĢka Ģekilde sona erinceye 
kadar sahiptir. Alacaklı, dilediği borçludan ifayı talep edebileceği gibi, borcun 
tamamının veya bir kısmının ifasını da talep edebilecektir. Müteselsil kefalette de 
alacaklı isterse doğrudan kefile isterse borçluya baĢvurma yetkisine sahiptir. ġahsi 
teminat veren, borçlunun borcunun karĢılığını teĢkil etmek üzere haczi kabil tüm 
malvarlığı ile birlikte sorumluluk altına girmektedir. 

Söz konusu alacağın müteselsil kefillerinden Yeni Sarp ĠnĢ.Mad.Yağlar 
Pet.Ürün.Tur.Ġth. Ġhr.San. ve Tic. Ltd.ġti. hakkında Ġstanbul Anadolu 1.Asliye Ticaret 
Mahkemesinin 2016/216 E. Sayılı dosyasına iliĢkin 22.2.2017 tarihli duruĢmasında 
iflasına kararı verilmiĢtir.  

Eryaman 8. 9. ve 10.Etaplar ile BahçeĢehir T1 Ticaret Bölgesi gelir paylaĢım 
projelerinin geçici kabul tutanağının onay tarihinden yaklaĢık 5 yıl sonra feshedildiği, 
yüklenici firmanın kesin teminatlarının taksitlerin ödenmemesi nedeniyle daha önce 
nakde çevrilmiĢ olduğu, Ġdarenin yüklenici firmanın kabul etmediği yaklaĢık 31,3 
milyon TL alacağını tahsil edebilmek için açılan alacak davasının devam ettiği, Ġdare 
tarafından feshedilen 3 iĢ kapsamında eksik ve kusurlu iĢler için yapılan ikmal ihaleleri 
sonucunda yaklaĢık 22,4 milyon TL ödeme yapıldığı, takside bağlanan alacaklardan 
anapara ve gecikme zammı olarak 7,9 milyon TL‟nin tahsilatının yapılamadığı ve 
Ġdarenin karĢılıksız kalacak alacak tutarının yaklaĢık olarak 58,9 milyon TL‟ye ulaĢtığı 
görülmektedir.  

KC Grup yükümlülüğündeki 3 ayrı gelir paylaĢımı iĢi kapsamında; 
-Ġdare tarafından eksik ve kusurlu iĢlerin tamamlanması için ikmal ihaleleri 

kapsamında yapılan yaklaĢık 22,4 milyon TL tutarındaki hakediĢ ödemelerinin ilgili 

 

 

firmadan alacak olarak kaydedilmesi,  
-Ġdare ile borçlu yüklenici ve müteselsil kefil arasında imzalanan MüĢterek ve 

Müteselsil Borçlanma Senedi ve MüĢterek Müteselsil Kefalet SözleĢmesi gereğince 
vadesi üzerinden 18 ay geçen tahsil edilemeyen son taksit tutarı 6.868.441 TL ve 
gecikme zammının tahsili için MüĢterek Müteselsil Kefalet sözleĢmesi doğrultusunda 
yasal yollara baĢvurulması, 

- Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin 2011/1474 tarihli dosyası üzerinden 
görülen davayla ilgili olarak, sanıkların suç iĢleme kastı olmaksızın iĢlem yaptığı, 
Ġdarenin herhangi bir ödeme yapmadığı, alacakların alınamadığına dair bir iĢleme 
rastlanmadığı bu nedenle kamu zararına sebebiyet verilmediği gerekçeleriyle  
21.5.2014 tarihli oturumunda verilen beraat kararına iliĢkin olarak Ġdarece yapılan 
temyiz baĢvurusunda ortaya çıkan yeni hususların değerlendirilmesi, 

-Ankara Eryaman 8-9-10. etaplar ile Ġstanbul BahçeĢehir T1 Ticaret Bölgesi 
gelir paylaĢımı iĢlerinde karĢılıksız kalacağı beklenen Ġdare alacağının tahsili için her 
türlü çabanın gösterilmesi, 

önerilir. 
7- Kurum ve KuruluĢlar ile yapılan protokoller 
24.07.2008 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 5793 sayılı Kanun ile, 2985 

sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun ek 1 inci maddesine “Bakanlıkların talebi ve bağlı 
bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya 
yaptırmak,” Ģeklinde (m) bendi eklenmiĢ ve kamu kurum ve kuruluĢlarının talepte 
bulunmaları halinde ihtiyaçları olan hizmet binası, okul, hastane, yurt, stadyum, 
karakol vb. yapım iĢlerinin Ġdare tarafından yaptırılmasıyla ilgili yasal düzenleme 
yapılmıĢtır. Düzenleme kapsamında kurum ve kuruluĢlarının talepleri, TOKĠ‟nin bağlı 
olduğu BaĢbakan tarafından onaylandıktan sonra projeler gerçekleĢtirilmektedir.  

Bu kapsamda Ġdare tarafından yapımı gerçekleĢtirilecek projeler hakkında, 
31.5.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut 
Kanunu‟nun Toplu Konut Ġdaresinin gelirlerini düzenleyen 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasına “g” bendi olarak “Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasının (m) bendi 
kapsamında; talep edilen proje ve uygulamaların Ġdarece yapılması veya yaptırılması 
için imzalanan protokollerle belirlenen inĢaat bedelinin yüzde üçünden az, yüzde 
onundan fazla olmamak üzere, ilgili kurum ve kuruluĢlardan alınacak olan idare 
hizmet payı tutarlarından,”  düzenlemesi yapılarak Ġdarece alınacak hizmet bedelleri 
konusunda yasal düzenleme yapılmıĢtır. 

Bu hüküm kapsamında Ġdare tarafından alınacak hizmet bedeli oranları tespit 
edilerek 29.8.2012 tarih ve 4152 sayılı BaĢbakanlık Oluru alınmıĢtır.   

Bu kapsamda 27‟si üniversitelerle olmak üzere çeĢitli kamu kurum 
kuruluĢlarıyla  (Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 
Maliye Bakanlığı, Gümrük MüĢteĢarlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, vb) 
protokoller ve bunlara ek protokoller imzalanmıĢtır. Her kurumla farklı bir yaklaĢımla 
imzalanan protokollerde arsa devri karĢılığı veya nakit ödeme yöntemiyle uygulamalar 
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devam etmektedir. Bu kapsamda toplam ihale bedeli bedeli yaklaĢık 38,7 milyar TL 
olan projelerin ihaleleri gerçekleĢtirilerek uygulama aĢamasına geçilmiĢtir.  

Ġdarenin Haziran 2017 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluĢlarıyla yaptığı 
protokoller kapsamında üstlenmiĢ olduğu yapım iĢleri için ödenen hakediĢlere göre 
alacak tutarı önceki döneme göre 2,8 milyar TL‟den 2,5 milyar TL‟ye gerilemiĢtir.  

Ödenen hakediĢ tutarlarına göre bazı kurumlardan alacaklar, Tablo 15‟te 
gösterilmiĢtir. 
Tablo 15-Kamu Kurumlarından Alacaklar 

Protokollerden kaynaklı projeler sonucunda Kamu 
Kurumlarından alacaklar 

Haziran 2017 

Ödenen hakediĢ tutarına 
göre alacak                             
(Bin TL) 

Jandarma Genel Komutanlığı 258.078 
Sağlık Bakanlığı 126.879 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1.671.712 
Milli Eğitim Bakanlığı 210.346 
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 586.321 
Afet ve Acil Durum BaĢkanlığı 142.895 
Kuzey Ankara Kent GiriĢi Projesi 889.476 

Ġdare son yıllarda yeni proje taleplerinde nakit akıĢı doğrultusunda planlanma 
yaparak alacakların tahsiline göre değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda özellikle 
2016 yılı baĢında kamu kurumlarından alacakların tahsilinde bir artıĢ yaĢandığı 
görülmektedir. Ġdarenin yapımı devam eden stadyumlar nedeniyle Gençlik ve Spor 
Bakanlığı‟ndan, kentsel dönüĢüm kapsamında yapmıĢ olduğu harcamalar nedeniyle 
henüz geri dönüĢ sağlamadığı Kuzey Ankara DönüĢüm Projesinden olan alacakları 
yüksek tutarlı alacaklarını oluĢturmaktadır.  

E- Tasfiye Halinde T. Emlakbank’tan devir alınan varlıklar 
4603 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince, “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası Anonim ġirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim ġirketi ve Türkiye Emlak 
Bankası Anonim ġirketinin Yeniden Yapılandırılmalarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar” 
Bakanlar Kurulu‟nun 28.03.2001 tarih, 2001/2202 sayılı kararıyla yürürlüğe 
konulmuĢtur.  

Bu kararın 1 inci maddesinde; 
 “Türkiye Emlak Bankası Anonim ġirketinin bankacılık faaliyetleri dıĢında 

kalan mal varlıkları ve bu konuda faaliyet gösteren iĢtiraklerindeki hisse payları ve 
ticari gayrimenkulleri tüm hak ve yükümlülükleriyle bilanço değerleri üzerinden TOKĠ 
BaĢkanlığına devredilmiĢtir. 

Türkiye Emlak Bankası Anonim ġirketi‟nin bankacılık ve bankacılık dıĢı 
faaliyetlerinde müĢtereken kullanılan menkul, gayrimenkul, araç, gereç ve 
malzemelerinin dağılımı Türkiye Emlak Bankası Anonim ġirketi ile TOKĠ BaĢkanlığı 
arasında yapılacak protokol ile belirlenir ”  
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hükümleri yer almaktadır. 
 Bu doğrultuda Ġdare ile Bankanın birlikte oluĢturduğu komisyon çalıĢmalarını 

tamamlamıĢ ve protokol 14.12.2001 tarihinde imzalanmıĢtır. Protokol kapsamında 
bilanço değeri 1,3 milyar TL tutarında çeĢitli konut, iĢyeri, arsa, sosyal donatı, nakil 
vasıtası, büro araç ve gereçleriyle, büro tanıtım ofisi varlıkları TOKĠ‟ye devredilmiĢtir.  

Devir sonrası oluĢan Ġdare borcunun geri ödenme Ģartları, YPK‟nın 14.08.2001 
tarih, 2001/T-27 sayılı kararıyla belirlenmiĢtir. Buna göre devir iĢlemlerinden doğan 
Ġdare borçlarının; 

- % 0 ( yüzde sıfır ) faizli ve15 Ağustos 2001 tarihinden itibaren yedi yıl vadeli, 
- Ġki yıl ödemesiz ve geri kalanı beĢ yılda eĢit taksitler halinde ödenmek üzere 

(Ödemeler 15 Ağustos tarihlerinde ve yılda bir kez yapılacaktır), 
- Devir protokolünün imzalandığı tarih itibariyle söz konusu aktiflerin sahip 

oldukları bilanço değerleri üzerinden (1,3 milyar TL‟ye kadar), 
borçlanma senedi ihraç edilerek Tasfiye Halindeki Emlak Bankası A.ġ‟ ne 

verilmek suretiyle ödenmesi kararlaĢtırılmıĢtır.  
Borç vadesinin yaklaĢtığı dönemlerde Ġdare tarafından beĢ kez borcun vadesinin 

uzatılması yönünde talepte bulunulmuĢ ve bunun sonucunda; 
YPK‟nın 19.08.2003 tarih, T-20 sayılı kararıyla borçlanma senedinin ödemesiz 

süresi 5 yıla, toplam vadesi de 10 yıla çıkarılarak borcun ilk taksit ödemesi Ağustos 
2006 tarihine,  

YPK‟nın 08.05.2006 tarih ve 2006/T-16 sayılı kararıyla borçlanma senedinin 
beĢ yıllık ödemesiz süresi sekiz yıla, toplam vadesi de 13 yıla çıkarılarak geri ödeme 
baĢlangıcı ikinci defa uzatılarak Ağustos 2009 tarihine, 

YPK‟nın 05.06.2009 tarih ve 2009/T-18 sayılı kararıyla borçlanma senedinin 8 
yıllık ödemesiz süresinin 11 yıla, 13 yıl olan toplam vadesinin 16 yıla çıkartılarak geri 
ödeme baĢlangıcının üçüncü defa uzatılarak Ağustos 2012 tarihine,  

YPK‟nın 23.12.2012 tarih ve 2012/T-18 sayılı kararıyla borçlanma senedinin 11 
yıllık ödemesiz süresinin 14 yıla 16 yıl olan toplam vadesinin 19 yıla çıkartılarak geri 
ödeme baĢlangıcı dördüncü defa uzatılarak Ağustos 2015 tarihine, 

Son olarak YPK‟nın 7.8.2015 tarihli ve 2015/T-15 sayılı kararıyla borçlanma 
senedinin 14 yıllık ödemesiz süresinin 17 yıla, 19 yıl olan toplam vadesinin 22 yıla 
çıkartılarak geri ödeme3 baĢlangıcı beĢinci defa uzatılarak Ağustos 2018 tarihine 
ertelenmiĢtir. 

27.1.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 
6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‟un 25 inci 
maddesiyle Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun‟a 
eklenen geçici 28 inci maddesiyle  

“GEÇĠCĠ MADDE 28- Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının 28/3/2001 tarihli ve 
2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Yüksek Planlama Kurulu Kararı 
kapsamında ihraç ettiği borçlanma senetlerinden kaynaklı Tasfiye Halinde Türkiye 
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Emlak Bankası Aġ‟ye olan borçları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih esas alınarak 
belirlenen tutar üzerinden MüsteĢarlığa nakledilir.  

MüsteĢarlık, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Aġ‟nin 15/11/2000 tarihli 
ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim 
ġirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim ġirketi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü 
maddesi kapsamında MüsteĢarlığa olan ve diğer Hazine alacağı kapsamında izlenen 
borçlarını birinci fıkra çerçevesinde nakledilen tutardan takas ederek mahsup iĢlemini 
gerçekleĢtirir.  

Yukarıdaki fıkralar kapsamında yapılacak nakil, takas ve mahsup iĢlemleri 
sonrasında oluĢan bakiye tutarın ödenmesine iliĢkin usul ve esaslar Bakan tarafından 
belirlenir ve bu tutar MüsteĢarlık bütçesine konulacak ödenekten karĢılanır. 

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Aġ ve Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı, 
bu madde kapsamında gerçekleĢtirilen nakil, takas ve mahsup iĢlemlerinden sonra 
bilançolarında gerekli düzeltmeleri yapar. 

Bu madde kapsamında gerçekleĢtirilecek nakil, takas ve mahsup iĢlemlerini 
Bakanın teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla iliĢkilendirilmeksizin 
mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.” 

Düzenlemesi yapılmıĢtır.  
Bu kapsamda Ġdarenin T.H.Emlak Bankasına olan borçları Hazine 

MüsteĢarlığına nakledildiğinden, söz konusu tahvile dair borçlanma tutarı 27.01.2017 
tarihi itibariyle Hazine MüsteĢarlığı‟na borçlar hesabına aktarılmıĢtır. 

F- Göçmen Konutları 
Bulgaristan‟dan göçe tabi tutulan Türk soylu ailelerin barınmaları ve iskanı 

amacıyla YPK‟nın 27.11.1990 tarih ve 90/T-103 sayılı kararı ile ülke genelinde 46.754 
soydaĢ baĢvuru bedeli yatırmak suretiyle müracaatta bulunmuĢ, 23.531 adet göçmen 
konutu inĢa edilerek hak sahiplerine teslim edilmiĢtir. 

Bu faaliyetlerin koordinasyonu ve yürütülmesi amacıyla Devlet Bakanlığı 
uhdesinde bulunan Göçmen Konutları Koordinatörlüğü, BaĢbakanlık Makamı‟nın 
13.08.2004 tarih ve 1594 sayılı Onayı ile TOKĠ BaĢkanını Göçmen Konutları 
Koordinatörü olarak görevlendirmiĢtir. 

TOKĠ BaĢkanı‟nı Göçmen Konutları Koordinatörü olarak görevlendirilmesi 
nedeniyle, 18.01.2005 tarih 25710 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5286 sayılı 
“Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟nün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” ile göçmen konutları ve göçmen konutları yapılmak 
amacıyla ayrılmıĢ arazilerin TOKĠ‟ye devredilmesi hükme bağlanmıĢ, 5819 sayılı 
Kanun kapsamında da bu konutlar ile ilgili yapılacak tasarrufları belirleme yetkisi 
Ġdareye verilmiĢtir. 

26.09.2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5543 sayılı Ġskan 
Kanunu ile de göçmen konutu olarak yapılmıĢ ancak boĢ tutulan veya iĢgal edilen 
konutların tahliyesinin sağlanarak gerekli düzenlemelerin yapılması için TOKĠ 
BaĢkanlığı yetkilendirilmiĢtir.  
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1991 yılında göçmen konutlarına müracaat ederek peĢinat miktarını 
yatıranlardan hak sahibi olamayan soydaĢların BaĢbakanlık aleyhine alacak davası 
açtığı ve bu davaların kazanılması üzerine, 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 5819 sayılı Kanun‟la yeni düzenleme 
yapılmıĢtır.  

Göçmen Konutları kapsamında 23.531 adet konut üretimi gerçekleĢtirilerek hak 
sahiplerine verilmiĢtir. Ayrıca, konut veya arsa alamayan soydaĢlardan 12.4.2017  
tarihi itibariyle Göçmen Konutları Koordinatörlüğü hesabından 12.054 kiĢiye 23 
milyon TL ödeme yapılmıĢtır. 2008 yılından sonra 5819 sayılı Kanun kapsamında 
konut talebinde bulunan göçmen vatandaĢlardan 107 kiĢiye konut tahsisi yapılmıĢ, 359 
kiĢinin ise konut talebi henüz karĢılanamamıĢtır. Geri kalan 7.900 soydaĢ ise 
Kanun‟un yürürlük tarihi içinde Ġdareden herhangi bir talepte bulunmamıĢtır. 

Diğer taraftan hak sahibi soydaĢlar tarafından iki ayrı taleple Ġdare ve 
BaĢbakanlık aleyhine davalar açılmaktadır: 

1- Bulgaristan‟tan zorunlu göçe tabi tutulan ve barınma ihtiyacının karĢılanması 
amacıyla YPK‟nın 27.11.1990 tarih ve 90/T-103 sayılı kararı çerçevesinde göçmen 
konutlarından edinebilmek amacıyla 1991 yılında T.Emlak Bankası A.ġ.ne baĢvuruda 
bulunarak yatırmıĢ olduğu 2.500.000 TL‟ nin, konut tesliminin yapılmaması nedeniyle 
haksız iktisap edildiğinden bahisle, toplam zararının tazminine hükmedilmesi talepli 
alacak davalarıdır. Bu nitelikteki davalar gerek ilk derece Mahkemeleri gerekse 
Yargıtay tarafından göçmen vatandaĢlar lehine sonuçlandırılmaktadır. Ġnceleme tarihi 
itibariyle bu konuda açılmıĢ dava sayısı 2.329 olup; bu davalardan 1.278 adedi 5819 
sayılı Kanun kapsamında sonuçlandırılmıĢ, 380 adedinde peĢinatlar karĢılığı konut 
aldıkları gerekçesiyle Ġdare lehine karar verilmiĢ, 671 adedinde ise dava süreci devam 
etmektedir. 

2- T.Emlak Bankası A.ġ.‟ye baĢvuruda bulunarak peĢinat yatıran ve yatırmıĢ 
olduğu bu peĢinatın kendisiyle borçlanma sözleĢmesi imzalanması durumunda kredi 
borcundan düĢülmesi yönünde taahhütname alındığından bahisle, yatırılan peĢinat ve 
avansların söz konusu taksit tutarlarından düĢülmediği iddiasıyla bu tutarların bugüne 
uyarlanarak ödenmesi talebiyle dava açılmaktadır. Ġnceleme tarihi itibariyle bu konuda 
açılmıĢ dava sayısı 3.102 olup; bu davalardan 1.272‟si (1.138 adedi davacılar lehine, 
134 adedi Ġdare lehine) sonuçlanmıĢ 1.830‟u ise derdesttir.  

Göçmen konutları kapsamında önceki dönemlerden devreden ve yukarıda 
belirtilen davalar sonucunda, Ġdare bu davaların bir kısmını kaybetmiĢ, kaybedilen 
davalarda yargılama gideri ve vekalet ücreti dahil yaklaĢık ödenen tutar 22,2 milyon 
TL‟ye ulaĢmıĢtır.  

Göçmen konutları kapsamında Ġdare tarafından kaybedilen davalar karĢılığı 
koordinatörlük hesabından karĢılanamayan tutarlar, 15.08.2011 tarihli yazı ile Maliye 
Bakanlığı‟ndan talep edilmiĢ, bu çerçevede 13.10.2011 tarihinde 5 milyon TL 
tutarında aktarma yapılmıĢtır. 

Ġdare yasal kayıtlarında göçmen konutları varlıkları olarak 2016 yılı sonu 
itibariyle, 31,7 milyon TL banka mevduat hesapları, 19,9 milyon TL devir alınan 
kullanımlar, 22,9 milyon TL mahkeme ve icra giderleri, 14 milyon TL göçmen 
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koordinatörlüğü taĢınmaz malları olmak üzere toplam 88,7 milyon TL kayıtlı 
bulunmaktadır. 

G- TaĢınmaz satıĢları 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun 1 inci maddesinde; “Konut ihtiyacının 

karĢılanması, konut inĢaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, 
memleket Ģart ve malzemelerine uygun endüstriyel inĢaat teknikleri ile araç ve 
gereçlerin geliĢtirilmesi ve devletin yapacağı desteklemeler bu Kanun hükümlerine 
tabidir” kuralına yer verilerek, 

Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Ġdare kaynaklarının kullanımına 
iliĢkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle tespit 
edilir” hükmüne bağlanmıĢtır. 

TOKĠ BaĢkanlığının görevlerinin belirlendiği 2985 sayılı Kanunun Ek 1 inci 
maddenin (j) bendinde; “ Yurt içi ve yurt dıĢında doğrudan veya iĢtirakleri aracılığıyla 
proje geliĢtirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya 
yaptırmak ” hükmü; aynı maddenin (k) bendinde; “ Ġdareye kaynak sağlanmasını 
teminen kâr amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak ” hükmü yer 
almıĢtır. 

5273 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda DeğiĢiklik 
Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesi ile 29.04.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun adı “Arsa Üretimi 
ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” olarak değiĢtirilmiĢ ve 1164 sayılı Arsa Ofisi 
Kanunu ile kurulan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, teĢkilatı ile birlikte kaldırılmıĢtır” 
hükmüne, aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde ise, “Toplu Konut Ġdaresi 
BaĢkanlığınca, bu Kanuna istinaden 1164 sayılı Kanunun uygulamasına iliĢkin olarak 
Maliye Bakanlığının görüĢü alınarak çıkarılacak yönetmelikler, bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Söz konusu yönetmelikler 
yürürlüğe girinceye kadar 1164 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevcut 
yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilir” kuralına yer verilmiĢtir. 

Diğer taraftan, 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında 
Kanunun 08.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanun ile değiĢik 1 inci maddesinde;  

“ Bu Kanunun amacı, arsaların aĢırı fiyat artıĢlarını önlemek üzere tanzim alıĢ 
ve satıĢı yapmak, konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri 
için arsa ve arazi sağlamaktır. Bu Kanunda yazılı görevler Toplu Konut Ġdaresi 
BaĢkanlığı tarafından yürütülür. Bu Kanunda, diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına 
yapılmıĢ sayılır” kuralı, 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün yetkilerini düzenleyen aynı Kanunun 2 nci 
maddesinin (c) fıkrasında; “Sağladığı arsa ve arazileri olduğu gibi veya planlayarak, 
altyapı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine 
satmaya, kiralamaya, trampaya, irtifak hakkı tesis etmeye, kamu kurum ve kuruluĢları 
eliyle pazarlamaya ve satmaya, Genel Müdürlük mülkiyetinde olup, ihale suretiyle 
satılan, ancak yapılan satıĢ iĢlemleri yargı kararları ile iptal edilerek kamu malına 
dönüĢtürülen, satıĢa konu arsa ve arazilerin maliklerine, ihale bedellerinin 
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koordinatörlüğü taĢınmaz malları olmak üzere toplam 88,7 milyon TL kayıtlı 
bulunmaktadır. 

G- TaĢınmaz satıĢları 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun 1 inci maddesinde; “Konut ihtiyacının 

karĢılanması, konut inĢaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, 
memleket Ģart ve malzemelerine uygun endüstriyel inĢaat teknikleri ile araç ve 
gereçlerin geliĢtirilmesi ve devletin yapacağı desteklemeler bu Kanun hükümlerine 
tabidir” kuralına yer verilerek, 

Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Ġdare kaynaklarının kullanımına 
iliĢkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle tespit 
edilir” hükmüne bağlanmıĢtır. 

TOKĠ BaĢkanlığının görevlerinin belirlendiği 2985 sayılı Kanunun Ek 1 inci 
maddenin (j) bendinde; “ Yurt içi ve yurt dıĢında doğrudan veya iĢtirakleri aracılığıyla 
proje geliĢtirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya 
yaptırmak ” hükmü; aynı maddenin (k) bendinde; “ Ġdareye kaynak sağlanmasını 
teminen kâr amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak ” hükmü yer 
almıĢtır. 

5273 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda DeğiĢiklik 
Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesi ile 29.04.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun adı “Arsa Üretimi 
ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” olarak değiĢtirilmiĢ ve 1164 sayılı Arsa Ofisi 
Kanunu ile kurulan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, teĢkilatı ile birlikte kaldırılmıĢtır” 
hükmüne, aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde ise, “Toplu Konut Ġdaresi 
BaĢkanlığınca, bu Kanuna istinaden 1164 sayılı Kanunun uygulamasına iliĢkin olarak 
Maliye Bakanlığının görüĢü alınarak çıkarılacak yönetmelikler, bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Söz konusu yönetmelikler 
yürürlüğe girinceye kadar 1164 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevcut 
yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilir” kuralına yer verilmiĢtir. 

Diğer taraftan, 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında 
Kanunun 08.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanun ile değiĢik 1 inci maddesinde;  

“ Bu Kanunun amacı, arsaların aĢırı fiyat artıĢlarını önlemek üzere tanzim alıĢ 
ve satıĢı yapmak, konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri 
için arsa ve arazi sağlamaktır. Bu Kanunda yazılı görevler Toplu Konut Ġdaresi 
BaĢkanlığı tarafından yürütülür. Bu Kanunda, diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına 
yapılmıĢ sayılır” kuralı, 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün yetkilerini düzenleyen aynı Kanunun 2 nci 
maddesinin (c) fıkrasında; “Sağladığı arsa ve arazileri olduğu gibi veya planlayarak, 
altyapı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine 
satmaya, kiralamaya, trampaya, irtifak hakkı tesis etmeye, kamu kurum ve kuruluĢları 
eliyle pazarlamaya ve satmaya, Genel Müdürlük mülkiyetinde olup, ihale suretiyle 
satılan, ancak yapılan satıĢ iĢlemleri yargı kararları ile iptal edilerek kamu malına 
dönüĢtürülen, satıĢa konu arsa ve arazilerin maliklerine, ihale bedellerinin 

 

 

güncelleĢtirilmiĢ değeri veya emsali değerdeki, Genel Müdürlük mülkiyetinde bulunan 
ya da Genel Müdürlükçe imkân dâhilinde sağlanacak en yakın arsa veya arazilerden 
vermeye yetkilidir” kuralı, 

Yine aynı Kanunun 6 ncı maddesinde; “ Arsa alımı ve satımı, harita, planlama, 
kamu tesis ve hizmetlerinin yapılması, diğer döner sermaye iĢlemleri 1050 sayılı 
Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi değildir ” 
kuralı, bulunmaktadır. 

Öte yandan, 2886 sayılı Kanunun uygulanmayacağına iliĢkin istisna hükümleri, 
TOKĠ BaĢkanlığınca yürütülen faaliyetin özellik ve niteliği göz önüne alınıp, ihale 
usullerinin 2886 sayılı Kanun dıĢında düzenlenmesi amacını ortaya koymaktadır. 

Bu kapsamda TOKĠ, taĢınmaz satıĢ faaliyetlerini; 2985 sayılı Toplu Konut 
Kanunu, 5273 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda DeğiĢiklik 
Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun, 1164 
sayılı Arsa Üretilmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre 
hazırlanıp, 03.05.2006 tarih ve 26157 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢ bulunan “ 
Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı 
Ayni Hak Tesisi ve Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliği ” 
hükümlerine göre yürütmekte olup, DanıĢtay derecatından geçirilen kimi 
hükümlerinde yapılan değiĢiklikler, sırasıyla 27.02.2007 tarih ve 26447 sayılı, 
25.01.2008 tarih ve 26767 sayılı, 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı, 30.03.2013 tarih ve 
28603 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmıĢtır.  

Söz konusu Yönetmelik ile TOKĠ‟nin satıĢ, devir, intikal, kiraya verme, trampa, 
sınırlı ayni hak tesisi ve arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢlerinde uygulanacak usul 
ve esaslar ayrıntılı biçimde belirlenmiĢtir. 

Yönetmeliğin “ Tanımlar ” kenar baĢlıklı 4 üncü maddesi uyarınca TOKĠ, 
konutların satıĢ fiyat, koĢul ve yöntemlerine iliĢkin olarak projelerin yerleĢim 
konumları, projeye dâhil edilen okul, hastane, ticaret ve iĢ merkezleri gibi sosyal 
donatıları da dikkate alarak her bir uygulama için ayrı ayrı olmak üzere, altı farklı satıĢ 
yöntemi belirlemiĢtir. Buna göre; 

Kuralı satıĢ; Ġdare tarafından satılması planlanan taĢınmaz sayısından daha 
fazla talep olması durumunda baĢvuranlar arasında kura çekiliĢi yapılmak suretiyle 
alıcıların belirlendiği satıĢ yöntemidir. Ġdare, mevcut piyasa koĢullarında konut sahibi 
olamayan dar ve orta gelir grubundaki vatandaĢların uygun ödeme koĢullarıyla konut 
sahibi olmalarına yönelik olarak ürettiği konutları, hakkaniyet çerçevesinde kura 
yöntemiyle satıĢa sunmaktadır.  Hali hazırda bu konutlar, genel olarak %10-%25 arası 
peĢinat ve 300 TL‟den baĢlayan taksit tutarlarıyla 8-15 yıl vadeli olarak satılmakta ve 
taksit tutarları, 6 ayda bir memur maaĢ artıĢ oranı kadar artırılmaktadır.  

Alt gelir grubuna yönelik olarak 55 m² - 85 m²  büyüklüğünde üretilen konutlar, 
%12-%20 peĢinat ve 200 TL‟den baĢlayan taksit tutarlarıyla 15-20 yıl vadeli olarak 
satılmaktadır. 

Alt gelir grubuna yönelik satıĢlarda, konut alıcılarının Ġdare‟nin belirlemiĢ 
olduğu özel Ģartlara sahip olduklarını gösteren belgeleri ayrıca sunmaları 
gerekmektedir.   
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Açık satıĢ; SatıĢ yöntemlerinden herhangi birisi veya birkaçıyla satıĢa 
sunulduğu halde, yeterli sayıda talep gelmemesi nedeniyle satılamayarak Ġdare 
stoklarında kalan taĢınmazlar ile satıldıktan sonra satıĢ sözleĢmesinin feshedilerek 
Ġdare stoklarına çekilen taĢınmazların; belirlenen bedelleri üzerinden Ġdare tarafından 
ilan edilen tarih aralığında satıĢa aracılık eden bankalara baĢvurulması suretiyle 
baĢvuru önceliğine göre alıcıların belirlendiği satıĢ yöntemidir.  

Ön talep toplamalı satıĢ; Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerde, ön 
talep toplama yöntemiyle gayrimenkul alıcısının talebi valilikler, kaymakamlıklar ve 
belediyeler aracılığıyla belirlenen satıĢ yöntemidir. 

Açık artırmalı satıĢ; Ġdare tarafından bir gayrimenkul için belirlenen 
muhammen bedelin alıcılar arasında fiyat artırılarak oluĢturulduğu en yüksek fiyat 
üzerinden alıcının belirlendiği satıĢ yöntemidir. Ġdare, kaynak yaratmak amacıyla 
üretmiĢ olduğu rant ve prestij projelerinde uyguladığı bu satıĢ yöntemiyle diğer 
projelerine finansal destek sağlamayı öngörmektedir. 

Pazarlık ile satıĢ; Muhammen bedeli ve satıĢ esasları Ġdare tarafından 
belirlenmiĢ olan ve satıĢı yapılacak projelerde yer alan gayrimenkullerin toplu 
satıĢında ve satıĢa konu gayrimenkullerin maliyetinin altında olmamak Ģartıyla nihai 
satıĢ fiyatının belirlendiği satıĢ yöntemidir. 

Kapalı teklif ile satıĢ; Tekliflerin kapalı zarf usulüyle yazılı olarak alındığı 
satıĢ yöntemidir. 

Yukarıda belirtilen satıĢ yöntemlerinin yanı sıra, Yönetmeliğin 4 üncü 
maddesinde aĢağıdaki hususlar ayrıca tanımlanmıĢtır. Buna göre; 

Arazi; Ġmar planları yapılmamıĢ tescilli veya tescilsiz alanları, 
Arsa; Ġmar planları ile parsel ölçeğinde yapılanma Ģartları belirlenmiĢ alanları, 
Ġhale yetkilisi; TOKĠ BaĢkanı veya yetkisini devredeceği BaĢkan Yardımcısını, 
Ġhale; Bu Yönetmelikte yazılı usul ve Ģartlarla, iĢin istekliler arasında seçilecek 

birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan 
sözleĢmeden önceki iĢlemleri, 

Ġstekli; Ġhaleye katılan gerçek veya tüzel kiĢiler ile bunların oluĢturdukları ortak 
giriĢimleri, 

Teklif; Gelir paylaĢma esasına dayalı teklif alınması halinde, TOKĠ ve 
müteahhidin gelir ve paylaĢma miktar ve oranlarını, diğer hallerde bedeli, 

Uygun bedel; Tahmin edilen bedelden aĢağı olmamak üzere, teklif edilen 
bedellerin en yükseğini, bedel tahmin edilmeyen durumlarda teklif edilen bedellerin en 
yükseğini,  

ġartname; Yapılacak iĢlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini 
gösteren belge veya belgeleri, 

SözleĢme; TOKĠ ile istekli arasında yapılan yazılı anlaĢmayı, 
Yüklenici; Üzerine ihale yapılan ve sözleĢme imzalanan istekliyi, 
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Açık satıĢ; SatıĢ yöntemlerinden herhangi birisi veya birkaçıyla satıĢa 
sunulduğu halde, yeterli sayıda talep gelmemesi nedeniyle satılamayarak Ġdare 
stoklarında kalan taĢınmazlar ile satıldıktan sonra satıĢ sözleĢmesinin feshedilerek 
Ġdare stoklarına çekilen taĢınmazların; belirlenen bedelleri üzerinden Ġdare tarafından 
ilan edilen tarih aralığında satıĢa aracılık eden bankalara baĢvurulması suretiyle 
baĢvuru önceliğine göre alıcıların belirlendiği satıĢ yöntemidir.  

Ön talep toplamalı satıĢ; Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerde, ön 
talep toplama yöntemiyle gayrimenkul alıcısının talebi valilikler, kaymakamlıklar ve 
belediyeler aracılığıyla belirlenen satıĢ yöntemidir. 

Açık artırmalı satıĢ; Ġdare tarafından bir gayrimenkul için belirlenen 
muhammen bedelin alıcılar arasında fiyat artırılarak oluĢturulduğu en yüksek fiyat 
üzerinden alıcının belirlendiği satıĢ yöntemidir. Ġdare, kaynak yaratmak amacıyla 
üretmiĢ olduğu rant ve prestij projelerinde uyguladığı bu satıĢ yöntemiyle diğer 
projelerine finansal destek sağlamayı öngörmektedir. 

Pazarlık ile satıĢ; Muhammen bedeli ve satıĢ esasları Ġdare tarafından 
belirlenmiĢ olan ve satıĢı yapılacak projelerde yer alan gayrimenkullerin toplu 
satıĢında ve satıĢa konu gayrimenkullerin maliyetinin altında olmamak Ģartıyla nihai 
satıĢ fiyatının belirlendiği satıĢ yöntemidir. 

Kapalı teklif ile satıĢ; Tekliflerin kapalı zarf usulüyle yazılı olarak alındığı 
satıĢ yöntemidir. 

Yukarıda belirtilen satıĢ yöntemlerinin yanı sıra, Yönetmeliğin 4 üncü 
maddesinde aĢağıdaki hususlar ayrıca tanımlanmıĢtır. Buna göre; 

Arazi; Ġmar planları yapılmamıĢ tescilli veya tescilsiz alanları, 
Arsa; Ġmar planları ile parsel ölçeğinde yapılanma Ģartları belirlenmiĢ alanları, 
Ġhale yetkilisi; TOKĠ BaĢkanı veya yetkisini devredeceği BaĢkan Yardımcısını, 
Ġhale; Bu Yönetmelikte yazılı usul ve Ģartlarla, iĢin istekliler arasında seçilecek 

birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan 
sözleĢmeden önceki iĢlemleri, 

Ġstekli; Ġhaleye katılan gerçek veya tüzel kiĢiler ile bunların oluĢturdukları ortak 
giriĢimleri, 

Teklif; Gelir paylaĢma esasına dayalı teklif alınması halinde, TOKĠ ve 
müteahhidin gelir ve paylaĢma miktar ve oranlarını, diğer hallerde bedeli, 

Uygun bedel; Tahmin edilen bedelden aĢağı olmamak üzere, teklif edilen 
bedellerin en yükseğini, bedel tahmin edilmeyen durumlarda teklif edilen bedellerin en 
yükseğini,  

ġartname; Yapılacak iĢlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini 
gösteren belge veya belgeleri, 

SözleĢme; TOKĠ ile istekli arasında yapılan yazılı anlaĢmayı, 
Yüklenici; Üzerine ihale yapılan ve sözleĢme imzalanan istekliyi, 

 

 

Alt yüklenici; Müteahhidin üstlenmiĢ olduğu iĢin belirli bir kısmını 
malzemeleri ve/veya makine, ekipmanları ile birlikte noter tasdikli sözleĢmeye dayalı 
olarak yapan gerçek ve tüzel kiĢileri, 

Arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı; Gelirin, Ģartnamede tanımlanması 
kaydıyla, TOKĠ‟nin maliki bulunduğu arazi ve/veya arsada, Ġdare‟nin uygun göreceği 
proje uyarınca, müteahhidin proje maliyetinin tamamını karĢılayacağı inĢaat veya 
inĢaatların bölümlerinin satıĢından sağlanacak gelirin, sözleĢmede belirlenen esaslara 
göre TOKĠ ve müteahhit arasında paylaĢılmasını, 

Toplam gelir tutarı paylaĢım planı; SatıĢtan elde edilecek toplam gelirin 
TOKĠ ile yüklenici arasında paylaĢım miktar ve oranını gösterir planı, 

Ġdare payı toplam geliri ödeme planı; Toplam gelirdeki TOKĠ payının, ödeme 
dilimleri ile ödeme zamanını gösterir planı, 

SatıĢ; TaĢınır ve taĢınmazlar ile her türlü mal ve hakkın satıĢını, 
Tanzim satıĢı; Onaylı 1/1000 ölçekli imar planı bulunan veya imar uygulaması 

yapılarak arsa niteliği kazanan taĢınmazların sınırlandırılmıĢ belirli bir hedef kitleye 
yönelik olmak üzere ihale ile satıĢını, 

Trampa ve sınırlı ayni hak tesisi; Borçlar Kanunu ile Türk Medeni 
Kanunu‟nun trampa ve sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen 
iĢlemleri, 

Kira; TaĢınır ve taĢınmazların ve hakların kiraya verilmesini, 
Ġfade etmektedir. 
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1- Konut ve iĢyeri satıĢları 
TOKĠ‟nin konut ve iĢyeri satıĢları, Konut Kredileri Dairesi ile Finansman 

Dairesi tarafından yapılmaktadır. Buna göre Marmara Bölgesinin tamamı, Ege 
Bölgesinde Ġzmir, Manisa, Denizli, UĢak ve Kütahya illerinde, Karadeniz Bölgesinde 
Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Ordu illerinde 
gerçekleĢtirilen konut projelerinin satıĢ iĢlemleri Ġstanbul Konut Kredileri Dairesi 
BaĢkanlığı tarafından, diğer illerde gerçekleĢtirilen konut projelerinin satıĢ iĢlemleri 
ise Finansman Dairesi BaĢkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

TOKĠ, 2016 yılı faaliyet döneminde toplam 19.976 adet konut ve iĢyeri 
satıĢından 2,7 milyar TL tutarında satıĢ hasılatı elde ederken, bunun 514 milyon 
TL‟sini peĢin tahsil etmiĢtir. Bununla birlikte, 2016 yılsonu itibarıyla yükümlülüklerini 
yerine getirmedikleri gerekçesiyle toplam 1.934 konut ve iĢyeri alıcısı hakkında 
hukuksal takibat baĢlatmıĢtır. 

 31.12.2016 tarihi itibarıyla Ġdare‟nin elinde bulunan konut ve iĢyeri stokları ise 
4.241 adettir. Bu stoklar baĢta Adana, Ankara, Bitlis, Malatya, Mardin ve Van olmak 
üzere toplam 50 ilde ağırlıklı olarak kentsel dönüĢüm projelerin hak sahiplerine teslim 
aĢamasında olan 3.904 adet konut ve 337 adet iĢyerinden oluĢmaktadır. 

Ancak TOKĠ, stoklarında bulunan konut ve iĢyerleri için yönetim ve aidat 
gideri ödemektedir. Ġdare, bu kapsamda, 2012 yılında 2,4 milyon TL, 2013 yılında 2,1 
milyon TL, 2014 yılında 2,0 milyon TL, 2015 yılında 3,2 milyon TL, 2016 yılında ise 
2,3 milyon TL tutarında yönetim ve aidat gideri ödemiĢtir.  

Öte yandan, kimi konut alıcılarının çeĢitli nedenlerle satın aldıkları konut ve 
iĢyerlerini iade ettikleri, özellikle 2009-2011 yıllarında yoğun olarak yaĢanan konut 
iadelerinde, 2012-2016 yılları arasında azalma görülmüĢtür. 

Ġdare, konut ve iĢyeri iadelerine iliĢkin olarak 2010 yılında 4.822 adet iade 
karĢılığı 117,7 milyon TL, 2011 yılında 3.181 adet iade karĢılığı 64 milyon TL, 2012 
yılında 1.687 iade karĢılığı 38,5 milyon TL, 2013 yılında 1.676 iade karĢılığı 39,6 
milyon TL, 2014 yılında 980 iade karĢılığı 17,9 milyon TL, 2015 yılında 928 iade 
karĢılığında 16,8 milyon TL ve 2016 yılında 974 iade karĢılığında18,8 milyon TL 
tutarında geri ödeme yapmıĢtır. 

Alıcılarla imzalanan gayrimenkul satıĢ sözleĢmelerine göre, konut iadeleri 
anahtar tesliminin gerçekleĢeceği tarihe kadar yapılabilmektedir. Konut ve iĢyeri 
alıcıları açısından konut ve iĢyeri iadesi bir memnuniyetsizliği gösterebileceği gibi 
ödeme güçlüğü gibi nedenlerle de olabilmektedir. Ancak iade iĢlemlerinin ağırlıklı 
olarak, yapılan projelerin piyasasının yeterince oluĢmamasından veya oluĢan piyasa 
rayicinin ödemeleri karĢılayamamasından kaynaklandığı anlaĢılmıĢtır.  

Ġdare‟nin satıĢını yaptığı kimi projelerde, konut ve ticari ünitelerin satıĢ 
sözleĢmelerinde belirtilen (projeye göre 10 ay ile 30 ay arasında değiĢik teslim süreleri 
öngörülmüĢtür.) zamanda teslim edilememesi sonucunda, mağdur olan alıcılar 
tarafından konunun yargı safhasına intikal ettirildiği görülmüĢtür. 2016 yılsonu 
itibarıyla geç teslim edilen konut sayısı 147 projede 41.201 adettir. Geç teslim süreleri 
projeler bazında değiĢiklik göstermekle birlikte 35 aya kadar çıkmaktadır.  
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Bazı projelerde geç teslim süreleri; Ankara Turkuaz Vadisi projesinde 2.893 
konut tesliminde 20 ay, Ġzmir Menemen Asarlık 2. etap 521 konut tesliminde 23 ay, 
Ankara Polatlı 2.Etap 249 konut tesliminde 31 ay, Sivas SuĢehri 132 konut iĢinde 60 
konut tesliminde 35 ay, Erzurum Yakutiye 384 konut tesliminde 29 ay olarak 
gerçekleĢmiĢtir. 

Geç teslim nedeniyle açılan davalar sonucunda son altı yıl itibarıyla ödenen 
tazminat tutarları, 2010 yılında 20,7 milyon TL, 2011 yılında 54,4 milyon TL, 2012 
yılında 35,4 milyon TL, 2013 yılında 13,8 milyon TL, 2014 yılında 5,8 milyon TL, 
2015 yılında 7,2 milyon TL, 2016 yılında 7,4 milyon TL olmak üzere toplam 145 
milyon TL‟ye ulaĢmıĢtır.  

Konut ve iĢyeri tesliminde yaĢanan gecikmelere iliĢkin olarak SayıĢtay‟ın 2013 
yılı denetim raporunda özetle; 

 Konut ve ticari ünitelerin geç teslim edilmesinin önemli nedenlerinden birinin, 
15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 4964 sayılı Kanun‟un 
39 uncu maddesi ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟nun Uygulanmayacak Hükümler 
baĢlıklı 68/c maddesine getirilen “ 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki 
projelerde, 5 inci maddenin beĢinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) 
bentleri ile (c) bendindeki kamulaĢtırma, mülkiyet, arsa temini, imar iĢlemleri ve 
uygulama projesine iliĢkin Ģartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu 
zorunluluğu bulunan hallerde sözleĢme imzalanmadan önce bu raporun alınması 
zorunludur ” hükmüyle verilen yetkinin kullanım Ģeklinden kaynaklandığı;  

Düzenleme ile arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaĢtırma ve imar iĢlemleri 
tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkma yetkisinin verildiği,  

Ġdareye verilen bu yetki doğrultusunda, projelerin uygulama aĢamasında, 
mülkiyet sorunları, imar problemleri, altyapı sorunlarıyla karĢılaĢıldığı, yüklenici 
firmalara verilen ek sürelerle projelerin tamamlandığı, ancak konut teslimlerinin 
zamanında yapılamadığı,  

Diğer taraftan bazı yüklenici firmaların iĢleri zamanında bitirememesi, mali 
açıdan sıkıntı yaĢayan yüklenicilerin iĢlerinin feshedilmesi nedeniyle projelerin 
sürelerinde tamamlanamadığı,  

Projelerde alt yapı ve üst yapıda kullanıma engel teĢkil edecek eksik ve kusurlu 
imalatların konut tesliminde gecikmelere neden olduğu, eksik imalatlardan dolayı 
konut satın alanların sıkıntılar yaĢamaması ve mağduriyetlerinin önüne geçilmesi 
bakımından, sözleĢmelerde muhtemel olumsuzluklar da dikkate alınmak suretiyle, 
konut teslimleri için uygun zaman belirlenmelidir” Ģeklinde inceleme, araĢtırma ve 
tespitlere yer verilmek suretiyle;  

“Ġdare‟nin satıĢını yaptığı konut ve ticari ünitelerin geç teslim edilmesi 
nedeniyle, ödenmek zorunda kaldığı tazminat tutarları dikkate alınarak; projelerde geç 
teslimlere neden olan sorunların zamanında giderilmesi, projelerin fiili gerçekleĢmeleri 
belli bir aĢamaya geldikten sonra satıĢlara baĢlanması ve geç teslim edilen projelerde 
konunun yargı aĢamasına intikal ettirilmeksizin çözümlenebilmesi için çaba 
gösterilmesi ”  Ģeklinde öneriye bağlandığı;  
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Ġdare, söz konusu öneri uyarınca uygulamaya koyduğu düzenlemeler ile 2016 
yılında geç teslimi yapılan proje sayısını 1 adede indirmiĢ, teslim sürelerinin gerçekçi 
Ģekilde tespitine yönelik çeĢitli önlemler alarak, geç teslim nedeniyle sıkıntılar 
oluĢmaması için projenin ihale edilmesi ve yer teslimini müteakip, % 30-40 inĢaat 
seviyesinden sonra konut satıĢlarını baĢlatmıĢtır. 

Diğer taraftan 2010 yılından bu yana alıcılarla akdedilen Gayrimenkul SatıĢ 
SözleĢmelerinde, 30 ay olan teslim süresi, 2015 yılından itibaren 36 ay olarak 
düzenlenmeye baĢlanmıĢtır. Yapılan bu düzenlemeler ve Uygulama Dairesi 
BaĢkanlıklarınca alınan tedbirler sonucunda geç teslim edilen proje ve konut sayısının 
asgari seviyeye indirilmesi öngörülmektedir.  

Denetim tarihi (Haziran / 2017) itibarı ile yapılan incelemelerde konut stok 
listeleri incelendiğinde eski projelerden kalan konutların stok listelerinde görüldüğü, 
bazı konutların ise yapımı tamamlanmıĢ olduğu halde uzun zamandan beri satıĢının 
yapılmadığı ve bu süre içerisinde site yönetim aidatı ve diğer giderlerinin ödendiği, 
ayrıca TOKĠ‟nin finansman ihtiyacının olduğu bir dönemde özellikle Ġstanbul Ġli 
BaĢakĢehir Ġlçesi KayabaĢı bölgesinde yapımı %90‟nın üzerinde tamamlanmıĢ bulunan 
2512 konutun henüz satıĢ iĢlemlerine baĢlanmadığı görülmüĢtür. 

Bu nedenle, 
TOKĠ stoklarında bulunan ve uzun süredir site yönetim aidatı ile diğer 

giderlerinin ödemesinin yapıldığı konutlar ile Ġstanbul Ġli BaĢakĢehir Ġlçesi KayabaĢı 
bölgesinde yapımı %90‟nın üzerinde tamamlanmıĢ bulunan konutların bir an önce 
satıĢına baĢlanılması iĢaret olunur.          

2- Gelir paylaĢım projelerinden satıĢlar 
TOKĠ‟nin sosyal nitelikli konut projelerine finansal destek sağlanması 

bakımından arsa karĢılığı yapılan gelir paylaĢım projeleri büyük bir önem 
taĢımaktadır. TOKĠ, bu modeli kısa vadeli sermaye giderleriyle uzun vadeli alacakları 
arasında oluĢan finansal açıklarını kapatmak amacıyla geliĢtirmiĢtir. 

 Ġdare ve iĢtiraki Emlak Konut GYO Aġ‟nin yüklenici firmalarla ortaklaĢa 
gerçekleĢtirdiği gelir paylaĢım projeleri ile genellikle yüksek gelir grupları 
hedeflenmekte Ġdare, kendi kaynaklarıyla finanse ettiği sosyal konut projelerini ise, dar 
ve orta gelir gruplarına yönelik olarak yürütmektedir. 

TOKĠ, portföyündeki uygun arsalar karĢılığında özel sektör ile iĢbirliği yaparak 
proje gelirlerinden yüklenici firmaya belli oranda pay vermektedir. Proje konusu 
arsaların TOKĠ mülkiyetinde olması, projenin mülkiyet edinim sürecinden 
kaynaklanabilecek süre kayıplarını ortadan kaldırırken, hızlı biçimde inĢaa 
edilebilmesine imkân tanımaktadır. 

TOKĠ, gelir paylaĢım projesi modelinde arsanın geliĢtirilmesi sürecini tamamen 
yükleniciye bırakırken yatırımın tüm finansmanı, yüklenici tarafından 
üstlenilmektedir. Arsanın inĢaata hazır hale getirilmesinin yanı sıra, inĢaatın belirlenen 
en kısa sürede bitirilmesi de yüklenicinin sorumluluğunda bulunmaktadır.  

Böylece, gelir paylaĢım projelerinde yükleniciler tarafından yapımı 
gerçekleĢtirilen konutların her türlü maliyetleri ile reklam ve satıĢı yine yüklenici 
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TOKĠ, portföyündeki uygun arsalar karĢılığında özel sektör ile iĢbirliği yaparak 
proje gelirlerinden yüklenici firmaya belli oranda pay vermektedir. Proje konusu 
arsaların TOKĠ mülkiyetinde olması, projenin mülkiyet edinim sürecinden 
kaynaklanabilecek süre kayıplarını ortadan kaldırırken, hızlı biçimde inĢaa 
edilebilmesine imkân tanımaktadır. 

TOKĠ, gelir paylaĢım projesi modelinde arsanın geliĢtirilmesi sürecini tamamen 
yükleniciye bırakırken yatırımın tüm finansmanı, yüklenici tarafından 
üstlenilmektedir. Arsanın inĢaata hazır hale getirilmesinin yanı sıra, inĢaatın belirlenen 
en kısa sürede bitirilmesi de yüklenicinin sorumluluğunda bulunmaktadır.  

Böylece, gelir paylaĢım projelerinde yükleniciler tarafından yapımı 
gerçekleĢtirilen konutların her türlü maliyetleri ile reklam ve satıĢı yine yüklenici 

 

 

firma tarafından yerine getirilmekte olup, yüklenici firma tarafından tespit edilip 
Ġdareye sunulan satıĢ fiyatları, Ġdare tarafından yaptırılan ekspertiz değerleriyle 
mukayese edildikten sonra satıĢ onayı verilmektedir.  

Ġdare, gelir paylaĢım projelerinin tamamını ihale usulü ile gerçekleĢtirmekte 
olup, bu ihalelerinde açık ihale usulünü uygulamaktadır. Açık ihale usulü, bütün 
isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 

Ġdare‟nin 2016 yılı sonuna kadar uygulamaya koymuĢ olduğu gelir paylaĢımı 
projesi sayısı 45 adet olmakla birlikte, bunların 34‟ünün satıĢ ve ödeme iĢlemleri 
tamamlanmıĢtır.  

Ġdare tarafından gelir paylaĢımı yöntemiyle ihalesi gerçekleĢtirilerek 
uygulaması devam eden veya 2016 yılında tamamlanan projelere iliĢkin arsa alanı, 
sözleĢme tarihi, Ġdare Payı Toplam Geliri (ĠPTG), SözleĢme SatıĢ Toplam Geliri 
(STG) bazında satıĢ ve gelir durumu Tablo 16‟da gösterilmiĢtir. 
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Ġdare 2016 yılı sonuna kadar gelir paylaĢımı yöntemiyle toplam 45 proje 
gerçekleĢtirmiĢtir. Bu projelerden 2016 yılından önce baĢlamakla birlikte satıĢı devam 
eden 5 proje bulunmaktadır. Ayrıca satıĢa baĢlanmayan 6 proje mevcuttur. Yapılan 
incelemelerde satıĢı devam eden projelerden;  

Ankara Ġli Çankaya Ġlçesi Lodumlu (Beytepe Köyü) Mah. EskiĢehir Yolu 
üzerindeki 27030 Ada 18 Parsel Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı ĠĢi, TOKĠ ile 
Türkerler ĠnĢ. Tur. Mad. Enerji Ürt. Tic. ve San. Aġ arasında imzalanan 21.10.2011 
tarihli sözleĢme ile yürütülmekte olup, sözleĢmeye göre iĢ bitim tarihi 12.04.2015 
olarak belirlenmiĢtir. Ancak Çankaya Belediye BaĢkanlığınca imar planlarının iptali 
için dava açılmıĢ, Ankara 7. Ġdare Mahkemesi 07.06.2012 tarihinde yürütmeyi 
durdurma kararı vermiĢtir. Bu çerçevede yeni imar planı hazırlanmıĢtır. Yeni imar 
planı 13.03.2013 tarihinde kesinleĢmiĢtir. YaĢanan bu geliĢmeler karĢısında yüklenici, 
imar planı değiĢikliği ve ayrıca iĢin yapılacağı alandaki binaların boĢaltılmasının uzun 
zaman aldığını belirterek süre uzatımı talebinde bulunmuĢtur. Ġdarece 05.12.2013 tarih 
ve 5893 sayılı BaĢkanlık oluru ile “Ġhale sınırı içerisinde bulunan binaların boĢaltılma 
süreci ile imar planında değiĢiklik yapılması süreci göz önüne alınarak,” sözleĢmenin 
31 inci maddesi (yüklenici kusuru dıĢında iĢin gecikmesi) çerçevesinde yükleniciye 
499 gün süre uzatımı verilmiĢtir.   

SözleĢmenin 4 üncü maddesine göre; sözleĢme imza tarihinden itibaren 30 gün 
içinde yüklenici idare payı olarak teklif ettiği tutarın %25 ini Ġdare hesabına yatıracak, 
kalan kısım 360 ncı gün ile 1260 ncı gün arasında 180 gün ara ile 6 taksitlik ödeme 
planı çerçevesinde ödenecektir. Yüklenici ayrıca, 21.01.2014 tarihli yazı ile 
sözleĢmenin 4 üncü maddesinin son fıkrası gereği arsa satıĢ karĢılığı Ġdare payı geri 
ödeme tarihlerinin verilen süre uzatımı kadar ertelenmesini istemiĢtir. Ġdare‟nin 
11.02.2014 tarihli ve 633 sayılı Olur‟u ile ödeme tarihleri de 499 gün ertelenmiĢtir. 

Arsa SatıĢ KarĢılığı Ġdare Payı Geliri Ödeme Planı, Yüklenici Firma talebi ve 
Ġdarenin onayı ile altı kez düzenlenmiĢ ve sözleĢmenin ayrılmaz parçası olan 
mutabakat metinleri ile imza altına alındığı görülmüĢtür. 

Ayrıca, Yüklenici Firmanın 254 adet bağımsız bölümü toplu olarak alım talebi,  
04.05.2016 tarih, 2109 sayılı BaĢkanlık Makam oluru ile onaylanmıĢ olup, toplu alım 
sonrasında SözleĢmede belirlenen, Arsa SatıĢ KarĢılığı Ġdare Payı Geliri (AKĠPG)‟nin 
tamamı Ġdare hesaplarına aktarıldığı anlaĢılmaktadır.   

Denetim tarihi ( Haziran / 2017) itibarı ile Proje kapsamında 32 adet mağaza, 40 
adet ofis ve 1 adet konut olmak üzere, toplam 73 adet stok bağımsız bölüm 
bulunmaktadır. Söz konusu bağımsız bölümlerin ekspertiz sonrası belirlenen satıĢ 
bedelleri ile hesaplanan Arsa SatıĢ KarĢılığı SatıĢ Toplam Gelirinin (AKSTG), 
SözleĢmede Yüklenici tarafından taahhüt edilen bedelin altında olduğunun tespiti ve 
Yüklenici tarafından SözleĢme gereği ödenmesi gereken ĠPTG bedelinin tamamının 
ödenmesi sebebiyle 73 adet stok taĢınmazın Yükleniciye devredilmesinin planlandığı 
yapılan incelemelerden anlaĢılmaktadır. 

Ankara Ġli Çankaya Ġlçesi Atakent Devlet Mahallesi, 16551 Ada 1 Parselin Arsa 
SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı ĠĢi, 11.02.2013 tarihinde ihale edilmiĢtir. Yüklenici 
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Ġdare 2016 yılı sonuna kadar gelir paylaĢımı yöntemiyle toplam 45 proje 
gerçekleĢtirmiĢtir. Bu projelerden 2016 yılından önce baĢlamakla birlikte satıĢı devam 
eden 5 proje bulunmaktadır. Ayrıca satıĢa baĢlanmayan 6 proje mevcuttur. Yapılan 
incelemelerde satıĢı devam eden projelerden;  

Ankara Ġli Çankaya Ġlçesi Lodumlu (Beytepe Köyü) Mah. EskiĢehir Yolu 
üzerindeki 27030 Ada 18 Parsel Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı ĠĢi, TOKĠ ile 
Türkerler ĠnĢ. Tur. Mad. Enerji Ürt. Tic. ve San. Aġ arasında imzalanan 21.10.2011 
tarihli sözleĢme ile yürütülmekte olup, sözleĢmeye göre iĢ bitim tarihi 12.04.2015 
olarak belirlenmiĢtir. Ancak Çankaya Belediye BaĢkanlığınca imar planlarının iptali 
için dava açılmıĢ, Ankara 7. Ġdare Mahkemesi 07.06.2012 tarihinde yürütmeyi 
durdurma kararı vermiĢtir. Bu çerçevede yeni imar planı hazırlanmıĢtır. Yeni imar 
planı 13.03.2013 tarihinde kesinleĢmiĢtir. YaĢanan bu geliĢmeler karĢısında yüklenici, 
imar planı değiĢikliği ve ayrıca iĢin yapılacağı alandaki binaların boĢaltılmasının uzun 
zaman aldığını belirterek süre uzatımı talebinde bulunmuĢtur. Ġdarece 05.12.2013 tarih 
ve 5893 sayılı BaĢkanlık oluru ile “Ġhale sınırı içerisinde bulunan binaların boĢaltılma 
süreci ile imar planında değiĢiklik yapılması süreci göz önüne alınarak,” sözleĢmenin 
31 inci maddesi (yüklenici kusuru dıĢında iĢin gecikmesi) çerçevesinde yükleniciye 
499 gün süre uzatımı verilmiĢtir.   

SözleĢmenin 4 üncü maddesine göre; sözleĢme imza tarihinden itibaren 30 gün 
içinde yüklenici idare payı olarak teklif ettiği tutarın %25 ini Ġdare hesabına yatıracak, 
kalan kısım 360 ncı gün ile 1260 ncı gün arasında 180 gün ara ile 6 taksitlik ödeme 
planı çerçevesinde ödenecektir. Yüklenici ayrıca, 21.01.2014 tarihli yazı ile 
sözleĢmenin 4 üncü maddesinin son fıkrası gereği arsa satıĢ karĢılığı Ġdare payı geri 
ödeme tarihlerinin verilen süre uzatımı kadar ertelenmesini istemiĢtir. Ġdare‟nin 
11.02.2014 tarihli ve 633 sayılı Olur‟u ile ödeme tarihleri de 499 gün ertelenmiĢtir. 

Arsa SatıĢ KarĢılığı Ġdare Payı Geliri Ödeme Planı, Yüklenici Firma talebi ve 
Ġdarenin onayı ile altı kez düzenlenmiĢ ve sözleĢmenin ayrılmaz parçası olan 
mutabakat metinleri ile imza altına alındığı görülmüĢtür. 

Ayrıca, Yüklenici Firmanın 254 adet bağımsız bölümü toplu olarak alım talebi,  
04.05.2016 tarih, 2109 sayılı BaĢkanlık Makam oluru ile onaylanmıĢ olup, toplu alım 
sonrasında SözleĢmede belirlenen, Arsa SatıĢ KarĢılığı Ġdare Payı Geliri (AKĠPG)‟nin 
tamamı Ġdare hesaplarına aktarıldığı anlaĢılmaktadır.   

Denetim tarihi ( Haziran / 2017) itibarı ile Proje kapsamında 32 adet mağaza, 40 
adet ofis ve 1 adet konut olmak üzere, toplam 73 adet stok bağımsız bölüm 
bulunmaktadır. Söz konusu bağımsız bölümlerin ekspertiz sonrası belirlenen satıĢ 
bedelleri ile hesaplanan Arsa SatıĢ KarĢılığı SatıĢ Toplam Gelirinin (AKSTG), 
SözleĢmede Yüklenici tarafından taahhüt edilen bedelin altında olduğunun tespiti ve 
Yüklenici tarafından SözleĢme gereği ödenmesi gereken ĠPTG bedelinin tamamının 
ödenmesi sebebiyle 73 adet stok taĢınmazın Yükleniciye devredilmesinin planlandığı 
yapılan incelemelerden anlaĢılmaktadır. 

Ankara Ġli Çankaya Ġlçesi Atakent Devlet Mahallesi, 16551 Ada 1 Parselin Arsa 
SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı ĠĢi, 11.02.2013 tarihinde ihale edilmiĢtir. Yüklenici 

 

 

firma Kuzu Toplu Konut ĠnĢaat Aġ ile TOKĠ arasında 09.04.2013 tarihinde sözleĢme 
imzalanmıĢtır. SözleĢmeye göre iĢ bitim tarihi 29.09.2016 olarak belirlenmiĢtir.  

Ancak arsa üzerindeki 12 blokta yer alan toplam 180 adet konuttan 80 adedinin 
dolu olduğu ve ihale sınırları içinde yer alan sağlık ocağının hizmet vermeye devam 
ettiği, buna iliĢkin düzenlenen 25.04.2013 tarihli tutanak ile Ankara 7. Sulh Hukuk 
Mahkemesi‟nin dosyasına iliĢkin bilirkiĢi raporu hazırlandığı ve son olarak Ankara 27. 
Asliye Hukuk Mahkemesi‟nin 14.02.2014 tarihli kararı ile de taĢınmaz üzerine ihtiyati 
tedbir konulduğu anlaĢılmıĢtır. Bu sebeple yüklenici firma 27.12.2013 tarihinde süre 
uzatımı talebinde bulunmuĢtur. Ġdarece 09.04.2014 tarih ve 1559 sayılı BaĢkanlık 
oluru ile “arsa üzerindeki yapıların kaldırılamaması ile Ankara 27. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 14.02.2014 tarihli kararı sonucunda arsa üzerinde ihtiyati tedbir 
konulması sürecinin hâlihazırda devam etmesi” nedeniyle sözleĢmenin 31 inci 
maddesi (yüklenici kusuru dıĢında iĢin gecikmesi) çerçevesinde yükleniciye 349 gün 
süre uzatımı verilmiĢtir.  

SözleĢmenin 4 üncü maddesine göre sözleĢme imza tarihinden itibaren 30 gün 
içinde yüklenici Ġdare payı olarak teklif ettiği tutarın %20 sini Ġdare hesabına 
yatıracak, kalan kısım 360 ncı gün ile 1260 ncı gün arasında 180 gün ara ile 6 taksitlik 
ödeme planına bağlanmıĢtır. SözleĢmenin 4 üncü maddesine göre; “… yüklenicinin 
kusuru dıĢındaki nedenlere bağlı süre uzatımları verilir ise ödemeler aynı gün süre 
kadar uzatılacaktır” hükmü uyarınca taksit tutarlarının ödeme takvimi de ertelenmiĢtir. 

Ġdare tarafından sürecin devam etmesi üzerine Yüklenici talebi doğrultusunda,  
SözleĢmenin Süre Uzatımı ve Zorlayıcı Sebepler baĢlıklı 31 inci Maddesindeki 
“Yüklenici kusuru dışında, İdarenin kendisinin de kabul edilebileceği tarzda işin 
gecikmesine sebebiyet vermesi (inşaat alanının tesliminde gecikme olması vb.) .. söz 
konusu ile … bu hususların taktiri ile süre uzatımı verilmesi yetkisi tamamen İdare’ye 
aittir…” amir hükmü gereği, iĢ bitim tarihi olan 12.09.2017 tarihine, 226 
(ikiyüzyirmialtı) gün sürenin eklenerek yeni iĢ bitim tarihinin 26.04.2018 olarak 
belirlenmesi uygun bulunmuĢtur. SözleĢmenin 4 üncü Maddesi “… Ancak yüklenicinin 
kusuru dışındaki nedenlere bağlı süre uzatımları verilir ise ödemeler aynı gün süre 
kadar uzatılacaktır.”hükmü gereği Arsa SatıĢ KarĢılığı Ġdare Payı Geliri Ödeme Planı 
da 226 (Ġkiyüzyirmialtı) gün ertelenmiĢtir. 

Arsa satıĢ karĢılığı Ġdare Payı geri ödeme tarihlerinde, Yüklenicinin talebi ile 3. 
Ġdare Payı ödemesinden kalan tutar, Ankara 10. Noterliği tarafından 27 Ekim 2016 
tarih ve 20549 Yevmiye No ile onayladığı Mutabakat Metni I ile faizli olarak 180 gün 
ertelenmiĢtir. Proje kapsamında satıĢlar devam etmekte olduğu anlaĢılmaktadır. 

SatıĢa baĢlanmayan projelerden;  
Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi Çukurambar Mahallesi 29101 Ada 18 Parsel ve 

29102 ada 5 parselde arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢi, 18.09.2012 tarihinde ihale 
edilmiĢtir. Yüklenici firma Türkerler ĠnĢ. Tur. Mad. Enerji Ürt. Tic. ve San. Aġ ile 
TOKĠ arasında 16.11.2012 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ ve sözleĢmeye göre iĢin 
bitim tarihi 08.05.2016 olarak belirlenmiĢtir. Proje kapsamındaki iĢ, Ankara 54. 
Noterliği tarafından 19.03.2013 tarih ve 11065 Yevmiye No ile onaylanan Devir 
SözleĢmesi ile Türkerler ĠnĢ. Tur. Mad. Enerji Ürt. Tic. ve San. Aġ ve Renkyol Yapı 
ve Tic. Aġ ĠĢ Ortaklığı‟na devredilmiĢtir. 
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Yüklenici firmanın 09.12.2013 tarihli yazısında arsa üzerinde gecekondular ve 
taĢınmazların bulunduğunu, Çankaya Tapu Müdürlüğünden alınan “TaĢınmaza Ait 
Tapu Kaydı” belgesinde her iki parselde de Ģerhlerin bulunduğu,  29101 Ada 18 
Parselde ifraz iĢlemlerinin 27.03.2013 tarihinde tamamlanabildiğini, 1/1000 ölçekli 
imar planıyla ilgili Ankara 11 inci Ġdare Mahkemesi‟nin 2012/1194 esas nolu kararı ile 
yürütmenin durdurulduğunu belirterek, süre uzatımı talebinde bulunmuĢtur. Ġdarece 
28.03.2014 tarih ve 11378 sayılı BaĢkanlık oluru ile “arsa üzerinde bulunan Ģerhlerin 
kaldırılması ve ifraz iĢlemlerinin yapılması, ihale sınırı içerisinde bulunan 
gecekonduların kaldırılması süreci ile imar planında değiĢiklik yapılması sürecinin 
hâlihazırda devam etmesi göz önüne alınarak,” sözleĢmenin 31 inci maddesi (yüklenici 
kusuru dıĢında iĢin gecikmesi) çerçevesinde yükleniciye 378 gün süre uzatımı 
verilmiĢtir.  

SözleĢmenin 4 üncü maddesine göre sözleĢme imza tarihinden itibaren 30 gün 
içinde yüklenici Ġdare payı olarak teklif ettiği tutarın %20 sini Ġdare hesabına 
yatıracak, kalan kısım 360 ncı gün ile 1260 ncı gün arasında 180 gün ara ile 6 taksitlik 
ödeme planına bağlanmıĢtır. SözleĢmenin 4 üncü maddesine göre; “… Yüklenicinin 
kusuru dıĢındaki nedenlere bağlı süre uzatımları verilir ise ödemeler aynı gün süre 
kadar uzatılacaktır” hükmü uyarınca ödeme takvimi, taksit tutarları değiĢmeden bu 
süre kadar ertelenmiĢtir. 

Ancak, projeye iliĢkin 18.09.2012 tarihinde “ Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 
SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa SatıĢı 
KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliği ” uyarınca yapılan ihalenin iptali talebiyle 
açılan davada Ankara 2 inci Ġdare Mahkemesi‟nin 28.11.2014 tarihli ve 2014/1258 E. 
2014/1375 K. sayılı kararı ile “…  imar planında “Üniversite alanında yer almakta iken 
baĢka amaçla kullanımına olanak sağlayan plan değiĢikliği ve TOKĠ BaĢkanlığı 
iĢleminin Mahkemece iptal edildiği dikkate alındığında, taĢınmazın baĢka amaçla 
kullanımının 3194 sayılı yasanın 3 üncü maddesi hükmü uyarınca mümkün olmaması 
nedeniyle, davalı Ġdarece yapılan ihalede hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenle dava konusu iĢlemin iptaline …” gerekçesiyle dava konusu ihale 
iĢleminin iptaline karar verilmiĢ olup, Ġdare tarafından Ġdari Yargılama Usulu Kanunu 
hükümleri uyarınca anılan Mahkeme kararı gereğince, ihalenin iptali için Ġhale Dairesi 
BaĢkanlığı tarafından tasfiye iĢlemlerinin baĢlatılması için 18.02.2015 tarih ve 704 
sayılı BaĢkanlık Makam Oluru alınarak ihalenin iptaline karar verilmiĢtir. 

Ġdare tarafından mezkur karar “Yürütmenin Durdurulması Talepli” olarak 
temyiz edilmiĢ ve DanıĢtay 13 üncü Dairesi tarafından Yürütmenin durdurulması 
talebinin 01.07.2015 tarih 2015/861 E. sayılı karar ile reddedilmesi üzerine, 
02.09.2015 tarih, 267 sayılı Stratejik Komisyon Kararı ile sözleĢmenin tasfiyesine 
karar verilmiĢ ve tasfiye iĢlemleri baĢlatılmıĢtır.   

Tasfiye sürecinde, DanıĢtay 13 üncü Dairesi‟ne ait 17.06.2016 tarih, 2015/861 
E. 2016/2571 K. sayılı karar ile Ankara 2 inci Ġdare Mahkemesi‟nin 28.11.2014 tarih 
ve 2014/1258 E. 2014/1375 K. sayılı kararının (ihalenin iptali hk) bozulmasına kesin 
olarak (karar düzeltme yolu kapalı) karar verilmiĢ ve karar gereği gerekli iĢ ve 
iĢlemlerin yapılması hususu Ġdaremize bildirilmiĢtir. 
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Yüklenici firmanın 09.12.2013 tarihli yazısında arsa üzerinde gecekondular ve 
taĢınmazların bulunduğunu, Çankaya Tapu Müdürlüğünden alınan “TaĢınmaza Ait 
Tapu Kaydı” belgesinde her iki parselde de Ģerhlerin bulunduğu,  29101 Ada 18 
Parselde ifraz iĢlemlerinin 27.03.2013 tarihinde tamamlanabildiğini, 1/1000 ölçekli 
imar planıyla ilgili Ankara 11 inci Ġdare Mahkemesi‟nin 2012/1194 esas nolu kararı ile 
yürütmenin durdurulduğunu belirterek, süre uzatımı talebinde bulunmuĢtur. Ġdarece 
28.03.2014 tarih ve 11378 sayılı BaĢkanlık oluru ile “arsa üzerinde bulunan Ģerhlerin 
kaldırılması ve ifraz iĢlemlerinin yapılması, ihale sınırı içerisinde bulunan 
gecekonduların kaldırılması süreci ile imar planında değiĢiklik yapılması sürecinin 
hâlihazırda devam etmesi göz önüne alınarak,” sözleĢmenin 31 inci maddesi (yüklenici 
kusuru dıĢında iĢin gecikmesi) çerçevesinde yükleniciye 378 gün süre uzatımı 
verilmiĢtir.  

SözleĢmenin 4 üncü maddesine göre sözleĢme imza tarihinden itibaren 30 gün 
içinde yüklenici Ġdare payı olarak teklif ettiği tutarın %20 sini Ġdare hesabına 
yatıracak, kalan kısım 360 ncı gün ile 1260 ncı gün arasında 180 gün ara ile 6 taksitlik 
ödeme planına bağlanmıĢtır. SözleĢmenin 4 üncü maddesine göre; “… Yüklenicinin 
kusuru dıĢındaki nedenlere bağlı süre uzatımları verilir ise ödemeler aynı gün süre 
kadar uzatılacaktır” hükmü uyarınca ödeme takvimi, taksit tutarları değiĢmeden bu 
süre kadar ertelenmiĢtir. 

Ancak, projeye iliĢkin 18.09.2012 tarihinde “ Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 
SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa SatıĢı 
KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliği ” uyarınca yapılan ihalenin iptali talebiyle 
açılan davada Ankara 2 inci Ġdare Mahkemesi‟nin 28.11.2014 tarihli ve 2014/1258 E. 
2014/1375 K. sayılı kararı ile “…  imar planında “Üniversite alanında yer almakta iken 
baĢka amaçla kullanımına olanak sağlayan plan değiĢikliği ve TOKĠ BaĢkanlığı 
iĢleminin Mahkemece iptal edildiği dikkate alındığında, taĢınmazın baĢka amaçla 
kullanımının 3194 sayılı yasanın 3 üncü maddesi hükmü uyarınca mümkün olmaması 
nedeniyle, davalı Ġdarece yapılan ihalede hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenle dava konusu iĢlemin iptaline …” gerekçesiyle dava konusu ihale 
iĢleminin iptaline karar verilmiĢ olup, Ġdare tarafından Ġdari Yargılama Usulu Kanunu 
hükümleri uyarınca anılan Mahkeme kararı gereğince, ihalenin iptali için Ġhale Dairesi 
BaĢkanlığı tarafından tasfiye iĢlemlerinin baĢlatılması için 18.02.2015 tarih ve 704 
sayılı BaĢkanlık Makam Oluru alınarak ihalenin iptaline karar verilmiĢtir. 

Ġdare tarafından mezkur karar “Yürütmenin Durdurulması Talepli” olarak 
temyiz edilmiĢ ve DanıĢtay 13 üncü Dairesi tarafından Yürütmenin durdurulması 
talebinin 01.07.2015 tarih 2015/861 E. sayılı karar ile reddedilmesi üzerine, 
02.09.2015 tarih, 267 sayılı Stratejik Komisyon Kararı ile sözleĢmenin tasfiyesine 
karar verilmiĢ ve tasfiye iĢlemleri baĢlatılmıĢtır.   

Tasfiye sürecinde, DanıĢtay 13 üncü Dairesi‟ne ait 17.06.2016 tarih, 2015/861 
E. 2016/2571 K. sayılı karar ile Ankara 2 inci Ġdare Mahkemesi‟nin 28.11.2014 tarih 
ve 2014/1258 E. 2014/1375 K. sayılı kararının (ihalenin iptali hk) bozulmasına kesin 
olarak (karar düzeltme yolu kapalı) karar verilmiĢ ve karar gereği gerekli iĢ ve 
iĢlemlerin yapılması hususu Ġdaremize bildirilmiĢtir. 

 

 

Söz konusu karar sonucunda da, Ġstanbul 8 inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 
13.10.2016 tarih, 2015/406 E. sayılı kararı ile Türkerler ĠnĢ. Tur. Mad. Enerji Ürt. Tic. 
ve San. Aġ tarafından açılan davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile reddine karar 
vermiĢtir. Mahkeme kararına istinaden Ġdare iĢin tasfiye öncesi koĢullara geri 
dönülerek sözleĢme hükümlerine devam edilmesi yönünde karar almıĢtır. 

Arsa karĢılığı idare payı taksit ödemeleri; taksit günlerine kadar yapılan 
satıĢlardan karĢılanamadığında, bir önceki ödeme tarihinden baĢlamak üzere ödeme 
tarihine kadar ÜFE oranları ile güncellenmektedir. Ancak yapım ruhsatının 
yüklenicinin kusuru dıĢında geç alınması durumunda ÜFE farkı uygulanmamaktadır. 
Ayrıca yüklenicinin kusurundan kaynaklanan gecikmelerde ödeme planında bir 
değiĢiklik olmamakla birlikte yüklenicinin kusuru dıĢındaki nedenlere bağlı süre 
uzatımı verilir ise ödemeler aynı gün süre kadar uzatılmaktadır.  

Ġdare‟nin, 31.12.2016 tarihi itibarıyla tahakkuka bağlayıp ilgili finansal 
tablolarına yansıtmıĢ olduğu gelir paylaĢım esaslı satıĢ gelirleri toplamı 51,3 milyon 
TL‟dir.  

3- Gayrimenkul Sertifikası: 
Gayrimenkul Sertifikası; ĠnĢaa edilecek veya edilmekte olan bir projenin 

finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Gayrimenkul 
Sertifikası yatırımcılara sertifika biriktirerek konut sahibi olma veya gayrimenkul 
değerlemesine katılma imkânı sağlamaktadır.  

Gayrimenkulde sertifikalı satıĢı öngören tebliğ ilk olarak 05.07.2013 tarih ve 
28698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢ olup, 03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı ile 
07.03.2017 tarih ve 30000 sayılı Resmi Gazetelerde çeĢitli değiĢiklikler yapılarak 
güncel hale getirilmiĢtir. Son Tebliğde düzenlenen uygulama ile baĢta kentsel 
dönüĢüm olmak üzere hem gayrimenkul yatırımlarına fon oluĢturulması hem de 
gayrimenkul yatırımındaki yüksek değerlenmelerden yerli ve yabancı kurumsal 
yatırımcıların yanı sıra küçük yatırımcıların da yararlanması amaçlanmaktadır. Buna 
göre bir küçük yatırımcı bir projeden daire gibi bağımsız bir bölüme karĢılık düĢen 
sertifika alabileceği gibi bir dairenin bir bölümünü, belirli bir metrekaresini de 
alabilmektedir. Tebliğde metrekare sınırlaması öngörülmediği için bir metrekaresini 
bile almak mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda KiĢi, metrekare biriktirerek daire sahibi 
olabilecek veya sertifikasını satarak değer artıĢlarından yararlanabilmektedir. 

Ayrıca, küçük yatırımcılara değerli gayrimenkul projelerine yatırımları oranında 
ortak olma imkânı sağlayan bir sermaye piyasası aracı olarak görülmektedir. 
Yatırımcılar,  Borsa Ġstanbul‟da iĢlem görecek sertifikalarını istedikleri kadar artırma 
veya isterlerse borsada satıp nakde döndürme imkânına sahip olabilecekleri 
anlaĢılmaktadır. Bu kapsamda TOKĠ ve Park Mavera Grup arasında yapılan protokol 
gereğince 29,30 ve 31 Mart 2017 tarihleri arasında talep toplama iĢlemlerinin Vakıf 
Yatırım aracılığı ile gerçekleĢtiği görülmüĢtür.  

TOKĠ tarafından ihraç edilen gayrimenkul sertifikalarının ait olduğu projelerde 
inĢaatın tamamlanması TOKĠ‟nin güvencesi altında olduğu anlaĢılmaktadır. Bu 
kapsamda Ġstanbul Ġli BaĢakĢehir Ġlçesi KayabaĢı Toplu Konut Alanı 876 Ada 2 
Parselde Arsa SatıĢ KarĢılığı Gelir PaylaĢım ĠĢi (Park Mavera III), Toplu Konut Ġdaresi 
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BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, intikal, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve arsa 
satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı ihale yönetmeliği kapsamında ihale edilmiĢ olup, Ġhaleyi 
Makro ĠnĢaat Ticaret Aġ (Yüklenici) kazanmıĢtır. Ġdare ile Yüklenici firma arasında iĢ 
ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için 
06.04.2016 tarihinde SözleĢme imzalanmıĢtır. 

Yüklenici firma 10.02.2017 tarih ve 1601.2017.0284 sayılı dilekçesiyle Ġdareye 
baĢvurarak projede bulunan bazı bağımsız bölümlerin gayrimenkul sertifikasına konu 
edilerek satılmasını talep etmiĢtir. Söz konusu talep BaĢkanlık Makamının 08.03.2017 
tarih ve 1087 sayılı Olur‟u ile uygun bulunmuĢtur. Yüklenici ile 06.04.2016 tarihinde 
imzalanan Ġhale SözleĢmesine ek olarak gayrimenkul sertifikasına iliĢkin haklar ve 
yükümlülükleri içeren 21.03.2017 tarihli Mutabakat Metni imza altına alınarak 
10.03.2017 tarih ve 2077 sayılı yazıyla Sermaye Piyasası Kurulu‟na gayrimenkul 
sertifikası ihraç baĢvurusu yapılmıĢ ve bu baĢvuru Kurul tarafından 23.03.2017 
tarihinde onaylanmıĢtır. 

4-Arsa tahsisleri ve satıĢları: 
Ġdare, Toplu Konut Kanunu‟nun 1 ve 4 üncü maddeleri uyarınca toplu konut 

uygulamalarını gerçekleĢtirmek üzere, konut açığının bulunduğu ve hızlı kentleĢmenin 
yaĢandığı bölgelerde öncelikle Hazine mülkiyetinde olan alanları tespit ederek arsa 
temin etmektedir. 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun‟un 
Ek 4 üncü maddesinde “ 28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında 
bulunanlar ile her hangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiĢ arazi ve arsalar hariç olmak 
üzere Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın talebi, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve 
Ġskân Bakanlarının müĢterek teklifi ve BaĢbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim 
alanlarında bulunan Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa 
ve arazilerin mülkiyeti Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına bedelsiz olarak devredilir” 
hükmü doğrultusunda önemli miktarda arazi ve arsa bedelsiz olarak devralınmıĢtır.  

Yanı sıra, 2002 yılında Emlakbank‟tan devralınan arsalar, 2004 yılında Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü‟nün TOKĠ ile birleĢtirilmesi nedeniyle devir alınan arsalar ile 
birlikte Ġdare‟ye ait arsa ve arazi stoku önemli ölçüde artmıĢtır.  

Ayrıca Ġdare tarafından, 11.09.2004 tarih ve 25580 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanan Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla SatıĢına ĠliĢkin 
Yönetmelik yürürlüğe konulmuĢtur. Buna göre altyapılı arsa uygulaması yapılacak 
alanın, BüyükĢehir Belediyeleri sınırları içinde yer alıyorsa en az 1000 konutun, diğer 
belediye sınırları içinde ise en az 400 konutun sığacağı büyüklükte olması zorunludur. 
Ġmar planı bulunmayan belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında ise 20 hektardan 
küçük olamaz. Uygulama yapılacak yerdeki konut açığı, göç, nüfus hareketi vb. 
sebeplerle belirtilen büyüklüklerin altına inilmesine Altyapılı Arsa Üretimi ve Tahsis 
Komisyonu karar vermektedir. 

Ġdare, altyapılı arsalarını kendi satıĢ yönetmeliği hükümlerine göre satabileceği 
gibi kooperatiflere, sosyal yardımlaĢma kurumlarına, belediyelere, kendi konutunu 
yapan kiĢilere ve yapımcılara tahsis yoluyla da satabilmektedir.   
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Ġdare, arsa ve arazi satıĢlarını, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, 
Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir 
PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapmaktadır. 

Söz konusu Yönetmeliğin “Tahmin edilen bedel” kenar baĢlıklı 10 uncu 
maddesine göre; 

“a) Arsa ve araziler için tahmin edilen bedel, Ġdarece belirlenen ve en az üç 
kiĢiden oluĢan Kıymet Takdir Komisyonunca aynı yerde ve aynı nitelikte olan emsal 
taĢınmaz malların rayiç satıĢ bedelleri de dikkate alınarak, gerektiğinde Belediyeler, 
Ziraat, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kamu kurum ve kuruluĢlarıyla özel 
emlakçılardan da sorulmak suretiyle belirlenen veya hizmet alımı suretiyle Sermaye 
Piyasası Kurulu‟nca onaylı Gayrimenkul Değerleme ġirketlerince tespit edilen 
bedeldir. Bu esaslara göre tespit edilen bedel 6 ay süre ile geçerli olup bu sürenin 
geçmesi halinde ya aynı usulle veya Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi 
ilavesiyle yeniden tespit edilir. 

b) Eğer arsa veya araziler, avans karĢılığı iktisap olunan arsa ve araziler ise; 
1) Arazi ve arsanın iktisap bedeli ile bu iktisap dolayısıyla yapılan tüm 

harcamalar, 
2) Arazi ve arsaya iliĢkin harita, planlama ve imar uygulaması ile altyapı, yapı 

veya tesislerin projelendirilmesi ve yapımına iliĢkin tüm harcamalar, 
3) SatıĢ tarihine kadar ödenmiĢ bulunan her türlü vergi, resim ve harçlar.  
4)  (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen harcamaların toplamına, genel 

gider olarak bu toplamın % 10‟unun eklenmesi, 
Hususlarının dikkate alınacağı belirtilmiĢtir.  
Yukarıdaki tutara; satıĢ nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca Ġdareye tahakkuk 

olunacak tutarlar ayrıca eklenmektedir. 
Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (ç) bendinde 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı 

Resmi Gazete‟de yayımlanan değiĢiklikle; 
 “ç) Kamu tüzel kiĢiliğini haiz kuruluĢlarla kamu kurumlarının talepleri 

öncelikle değerlendirilir. Bu kurum ve kuruluĢlara, iĢin mahiyetine göre, 2942 sayılı 
KamulaĢtırma Kanununun 30 uncu maddesine göre veya tahmin edilen bedel 
üzerinden satıĢ yapılabilir. Ġdarece sözleĢmeyle belirlenen koĢullarda kiralama 
yapılmak veya sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle kullanım hakkı devredilebilir. 
Yabancı devletlerin diplomatik amaçlı talepleri, DıĢiĢleri Bakanlığınca uygun görüĢ 
verilmesi halinde bu kapsamda değerlendirilebilir.” Ģeklinde yeniden düzenlenerek 
diplomatik amaçlı taleplerinde öncelikli olarak değerlendirilmesine olanak verilmiĢtir.  

Ġdarenin iĢtirakleri olan ġirketlere arsa ve arazi satıĢlarıyla ilgili olarak 
Yönetmeliğin 25/h maddesinde “Ġdarenin iĢtiraki olan Ģirketlerin talep etmeleri 
halinde, Ġdare mülkiyetinde bulunan ve Ġdare tarafından üzerinde uygulama 
yapılmayacak olan arsa ve araziler, tahmin edilen bedelin altında kalmamak kaydıyla 
Ġdarece takdir olunacak bedel üzerinden satılabilir veya kiralanabilir.” 

düzenlemesine yer verilmiĢtir. 
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Ġdare portföyündeki taĢınmazların ĠĢtiraklere satıĢ iĢlemleri Yönetmeliğin 10 
uncu maddesi hükümlerine göre tespit edilen bedel üzerinden yapılmakta olup, bu 
bedel SPK‟ya kayıtlı gayrimenkul değerleme Ģirketleri tarafından tespit edilmektedir. 
Ayrıca, söz konusu Yönetmelik hükümleri, DanıĢtay derecatından da geçmiĢtir. 

Böylece Ġdare, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde stoklarında yer alan ve 
herhangi bir proje uygulamasında düĢünmediği taĢınmazlarını satıĢ yoluyla 
değerlendirmektedir. TaĢınmazlar, Yönetmelik hükümleri kapsamında açık artırma 
yoluyla veya kamu kurumları, iĢtirakler ve hissedarlara doğrudan satılmaktadır. 

Ġdare tarafından 2016 yılı faaliyet döneminde, iĢtiraklere doğrudan satıĢ 
yöntemiyle devredilen/devredilecek (arsa ve arazilerin) taĢınmazların ayrıntısı Tablo 
17‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 17-ĠĢtiraklere doğrudan satıĢı yapılan (arazi ve arsalar) taĢınmazlar 

Emlak Konut GYO Aġ‟ne satıĢı yapılan taĢınmaz listesi 

No Ġl-Ġlçe-Mah Ada/Parsel Yüzölçüm m2 

Devri yapılan 

Yüzölçüm 

m2 

Toplam Bedel 

(TL) 
Devir tarihi 

1 

Ġstanbul 

Maltepe 

Küçükyalı 

16771/1 18.344,34 18.344,34 167.201.963,77 25.11.2016 

2 16772/1 35.479,85 35.479,85 323.385.883,29 25.11.2016 

3 16773/1 4.004,99 3.854,69 35.134.092,46 25.11.2016 

4 16773/2 14.961,70 14.961,70 136.370.434,77 25.11.2016 

5 16773/4 600,00 600,00 2.787.619,97 25.11.2016 

6 

Kocaeli 

Gebze 

Güzeller 

6160/1 61.893,47 61.893,47 23.210.051,00 
 

13.10.2016 

Toplam  135.134,05 688.090.045,26  
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Tablodan da görüleceği üzere, Ġdare (Ġstanbul Emlak Dairesi BaĢkanlığı) 
tarafından 2016 yılında, 135.134,05 m2 büyüklüğe sahip 6 adet taĢınmaz toplam 
688.090.045,26 TL karĢılığında Emlak Konut GYO Aġ‟ne satılmıĢtır. Ayrıca, 
20.06.2016 tarihli Protokol kapsamında 983.857,84 m2 büyüklüğe sahip 2 ilçedeki 5 
adet taĢınmaz toplam 2.277.960.526,00 TL karĢılığında Emlak Konut GYO Aġ‟ne 
TOKĠ tarafından devir alındıktan sonra satıĢının yapılmasına karar verilmiĢtir.  

Diğer taraftan Ġdare (Ġstanbul Emlak Dairesi BaĢkanlığı) tarafından, 2016 
yılında, 512.499,85 m2 büyüklüğe sahip 54 adet taĢınmazın, toplam 213.862.053,01 
TL bedelle Emlak Planlama ĠnĢaat Proje Yönetimi ve Ticaret Aġ‟ne 3.002,03 m2 

büyüklüğe sahip, 39 adet taĢınmazın 12.916.702,50 TL bedelle Vakıf ĠnĢaat 
Restorasyon ve Ticaret Aġ‟ne satıĢı yapılmıĢ olup, tapu devri yapılmıĢtır. 

Ayrıca, 29.12.2016 tarihli Protokol kapsamında, 1.505,90 m2 büyüklüğe sahip 
Ġstanbul AtaĢehir EsatpaĢa‟da yer alan 2572 ada 1 parsel no lu taĢınmaz üzerinde 
bulunan 18 adet bağımsız bölüm toplam 6.090.000 TL karĢılığında Vakıf ĠnĢaat 
Restorasyon ve Ticaret Aġ‟ne satılmıĢtır. 

Ġdare tarafından, 2016 yılı içerisinde 568.505,42 m2 büyüklüğe sahip 74 adet 
taĢınmaz, toplam 98.449.836,09 TL bedelle ilgili yönetmelik çerçevesinde, gerek Ġdare 
ile hissedar durumunda olan hisse sahiplerine gerekse Kamu Kurum ve KuruluĢlarına 
“Doğrudan SatıĢ” yöntemi ile satılmıĢtır.  

Diğer taraftan Ġdare tarafından 2016 yılı içerisinde (7 Nisan, 11 Ağustos ve 8 
Kasım tarihlerinde), üç adet “Açık Arttırma Müzayedesi” yöntemi ile “Arsa SatıĢ 
Ġhalesi” gerçekleĢtirilmiĢ olup, bu üç ihale sonucunda 22 adet peĢin, 4 adet vadeli 
olmak üzere, 318.498,46 m2 büyüklüğe sahip 26 adet taĢınmaz toplam 143.297.361 TL 
bedelle satılmıĢtır. 

Ġdare, yıl içinde gerçekleĢtirdiği söz konusu arsa ve arazi satıĢlarını toplam 2,7 
milyar TL tutar üzerinden 31.12.2016 tarihli finansal tablolarına yansıtmıĢtır. 

SayıĢtay 2015 raporunda; 

“Ġdare tarafından arsa ve arazi satıĢlarında genel prensip olarak açık artırmalı 
satıĢ yönteminin uygulandığı ve alıcılar tarafından fiyat artırılarak en yüksek fiyatı 
veren alıcıya satıĢ iĢleminin gerçekleĢtirildiği bilinmekle beraber; Ġdare‟nin 
sermayesine ortak olduğu, kamu dıĢında özel Ģahıs ve Ģirketlerin pay sahibi olduğu 
iĢtiraklere doğrudan satın alma hakkı verilmesinin, bu genel prensibin dıĢında 
iĢtiraklere arazi ve arsa satıĢlarında rekabet ortamının oluĢmasını engelleyici ve 
sözkonusu arazi ve arsa satıĢ fiyatlarının piyasa rayicini yansıtıp yansıtmadığı 
hususunun tespitine olanak vermeyen sonuçlar doğurabildiği görülmektedir. 

Buradan hareketle, kısa sürede satıĢ kabiliyetine sahip olduğu anlaĢılan söz 
konusu arazilere iliĢkin olarak, iĢtiraklere uygulanan satıĢ fiyatının piyasa rayicini 
yansıtıp yansıtmadığı hususunda tereddüt oluĢtuğu, zira kısa sürede önemli fiyat 
artıĢlarının yaĢandığının görüldüğü; bu durumda ĠĢtirakteki kamu payını temsil eden 
hisseler açısından herhangi bir kayıp oluĢmamakla birlikte kamu payının dıĢındaki 
hisse sahipleri açısından yaratacağı sakıncalar dikkate alınarak,  Toplu Konut Ġdaresi 
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Tablodan da görüleceği üzere, Ġdare (Ġstanbul Emlak Dairesi BaĢkanlığı) 
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veren alıcıya satıĢ iĢleminin gerçekleĢtirildiği bilinmekle beraber; Ġdare‟nin 
sermayesine ortak olduğu, kamu dıĢında özel Ģahıs ve Ģirketlerin pay sahibi olduğu 
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hisseler açısından herhangi bir kayıp oluĢmamakla birlikte kamu payının dıĢındaki 
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BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve 
Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliğinin ilgili maddesinin bu 
yönüyle gözden geçirilerek değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Buna göre; 
Ġdare tarafından doğrudan satıĢ yöntemiyle iĢtiraklerine devredilen arsa ve 

arazilerin, yeterli düzeyde kaynak sağlayabilecek gelir paylaĢımlı projeler ile sınırlı 
tutulması hususunun değerlendirilmesi önerilir.”  

ġeklinde öneriye yer verilmiĢ olup, Ġdare tarafından verilen cevapta acil nakit 
ihtiyacı nedeniyle ve yönetmeliğin verdiği yetkiye dayanarak böyle bir iĢlemin 
yapıldığı ifade edilmiĢ ve yapılan 2015 yılı Alt Komisyon Toplantısında konu KĠT Alt 
Komisyonu tarafından izlemede bırakılmasına karar verilmiĢtir. 2016 yılı hesaplarının 
denetimi sırasında yapılan incelemelerde TOKĠ tarafından arsaların satıĢı ile ilgili 
olarak  3 defa açık artırma satıĢının yapıldığı ve nakit ihtiyacını teminen de iĢtiraklere 
doğrudan satıĢların yapıldığı anlaĢılmaktadır.  

Öte yandan, Ġdare tarafından planlama çalıĢması yapılan bölgelerde, plan 
kapsamında ayrılan sosyal donatı alanları, bölgeye getirilmesi planlanan nüfusun 
ihtiyacına göre ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince ayrılması zorunlu olan alanlar 
olup,  söz konusu donatı alanlarında gerekli olan yatırımların Ġdare projeleri 
kapsamında gerçekleĢtirilmesi veya gerekli yatırımların gerçekleĢtirilebilmesi için 
ilgili kuruma taĢınmazın mülkiyetinin devredilmesi gerekmektedir. Ayrıca 1164 sayılı 
Kanunun Ek 4 üncü maddesi kapsamında bedelsiz olarak alınan yerlerde bu 
taĢınmazların devri zorunluluk arz etmektedir. 

Planda ayrılan donatı alanları, donatı alanının niteliğine göre, kurumların 
kanunlarla kendilerine verilen görevlerini yerine getirmeleri için imar planındaki 
amacına uygun olarak kullanılmak üzere protokol kapsamında ilgili kurumlara 
devredilmektedir.  Ayrıca, devredilen taĢınmazın devir amacı dıĢında kullanıldığının 
tespiti halinde Ġdare tarafından gerekli iĢlemler tesis edilmektedir. Bu kapsamda;  

Ġdare tarafından 2016 yılı içerisinde Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman 
mahallesinde kayıtlı 46475 ada 1 parsel no lu ve imar planında Sosyo-Kültürel Tesis 
Alanı kullanımında bulunan taĢınmaz, 18.12.2000 tarihli Protokole istinaden 
Etimesgut Belediyesi‟ne bedelsiz olarak devredildiği anlaĢılmaktadır. 

Ancak 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında 
kullanılmak üzere BaĢakĢehir Belediyesine devredilmiĢ olan taĢınmazların devir 
amacına aykırı olarak kullanılması neticesinde Ġdare tarafından BaĢakĢehir Belediye 
BaĢkanlığı aleyhine açılan BahçeĢehir, 128/1, 137/1, 145/1, 168/1,171/1-2, 227/1, 
228/1, 575/1 parsel sayılı taĢınmazların tapularının iptali ve TOKĠ adına tescili talepli 
olarak açılan Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi‟nin 2012/378 Esas sayılı 
dosyasına iliĢkin devam eden dava sürecinde; 

Davaya konu taĢınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesi 
kapsamında kullanılmak üzere devredilmiĢ olmasına rağmen devir amacına aykırı 
olarak Sofa Ġstanbul adı altında konut, ticaret vb. ticari amaçlarla kullanılması nedeni 
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ile taĢınmazların tapularının iptali amacıyla açılmıĢ ve taĢınmazın tapu kaydına tedbir 
konulması talep edilmiĢtir. 

Mahkemeye sunulan 19.01.2015 tarihli BilirkiĢi Ek Raporundaki bedellerin 
protokolde belirlenen devir hisseleri üzerinden hesap edildiği ve dava tarihindeki 
değerinin toplam 18.987.521 TL olduğu tespit edilmiĢtir. Alınan BilirkiĢi Raporunda 
Ġdarenin taleplerinin haklı olduğu tespit edilmiĢ ve Ġdarenin talep edebileceği alacak 
tutarının 19.000.000 TL olduğu görüĢ ve kanaatiyle rapor tanzim edilmiĢ olup, davanın 
alacak davasına dönüĢtürülmesine yönelik olarak ıslah talebi mahkemeye sunulmuĢtur. 

 Mahkeme tarafından iki tarafında kamu kurumu olması nedeniyle davaya 
„hakem sıfatı‟ ile bakılması gerektiği gerekçesiyle 27.11.2015 tarih ve 2015/445 Karar 
sayı ile davanın reddine ve dosyanın en yüksek dereceli mahkemeye gönderilmesine 
karar vermiĢ, karar TOKĠ tarafından temyiz edilerek Ġdarenin 3533 Sayılı Kanuna tabi 
olan kurumlardan olmadığı belirtilmiĢtir.  

Dosya ġubat 2016 ayında mahkeme tarafından Yargıtay‟a gönderilmiĢ olup, 
Yargıtay 13 üncü Hukuk Dairesinin 2016/13881 E. sayılı kaydına iĢlenmiĢ ve Denetim 
tarihi  (Haziran / 2017) itibari ile halen ön inceleme aĢamasında olduğu anlaĢılmıĢtır.   

5- Kiralama iĢlemleri 
Ġdare, arsa ve arazileri ile diğer gayrimenkullerinin kiralanması iĢlemlerini 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı 
Ayni Hak Tesisi ve Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliği 
hükümlerine göre yürütmektedir. 

Bu kapsamda, 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca T.H. Emlak 
Bankasından devralınan taĢınmazlar, 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa Ofisi‟nden 
devralınan taĢınmazlar ile olağan taĢınmazlardan 2016 yılında kira uygulamasına tabi 
tutulanların sayısı toplam 66 adettir.  

Ġdare, 2016 yılında 16,1 milyon TL 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
mahiyetli varlık kira gelirleri, 2,9 milyon TL olağan taĢınmaz kira geliri, 26,9 bin TL 
Çay ocağı kira geliri, 7 milyon TL Gemi söküm bölgesi kira gelirleri, 13,5 bin TL Baz 
istasyonu kira gelirleri ve 45,5 bin TL arsa kira gelirleri olmak üzere toplam 26,1 
milyon TL tutarındaki taĢınmaz kira gelirlerini, 31.12.2016 tarihli finansal tablolarına 
yansıtmıĢtır. 

H- Bağlı ortaklık ve iĢtirakler  
2985 sayılı Kanun‟un Ek 1 inci maddesinin 31.07.2003 tarih ve 4966 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesiyle değiĢik (e) ve (j) fıkralarında;  
“TOKĠ‟nin konut sektörüyle ilgili Ģirketler kurmak veya kurulmuĢ Ģirketlere ve 

finans kurumlarına ortak olmak; yurt içi ve yurt dıĢında doğrudan veya iĢtirakleri 
aracılığıyla proje geliĢtirmek; konut, alt yapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak 
veya yaptırmak ” düzenlemesine yer verilmiĢtir. 

Bu kapsamda, 31.12.2016 tarihi itibarıyla TOKĠ‟ye ait 1 adet bağlı ortaklık ve 6 
adet iĢtirak bulunmaktadır. 
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ile taĢınmazların tapularının iptali amacıyla açılmıĢ ve taĢınmazın tapu kaydına tedbir 
konulması talep edilmiĢtir. 
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değerinin toplam 18.987.521 TL olduğu tespit edilmiĢtir. Alınan BilirkiĢi Raporunda 
Ġdarenin taleplerinin haklı olduğu tespit edilmiĢ ve Ġdarenin talep edebileceği alacak 
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Yargıtay 13 üncü Hukuk Dairesinin 2016/13881 E. sayılı kaydına iĢlenmiĢ ve Denetim 
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Bu kapsamda, 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca T.H. Emlak 
Bankasından devralınan taĢınmazlar, 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa Ofisi‟nden 
devralınan taĢınmazlar ile olağan taĢınmazlardan 2016 yılında kira uygulamasına tabi 
tutulanların sayısı toplam 66 adettir.  

Ġdare, 2016 yılında 16,1 milyon TL 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
mahiyetli varlık kira gelirleri, 2,9 milyon TL olağan taĢınmaz kira geliri, 26,9 bin TL 
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1- Bağlı Ortaklık 
Vakıf ĠnĢaat, Restorasyon ve Ticaret Aġ 
ġirket, GüneĢ ĠnĢaat, Ticaret, Finansman, Ġthalat ve Ġhracat Aġ ünvanıyla 

kurulmuĢ ve 14.12.1977 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tescil 
edilmiĢtir. ġirketin 07.05.2004 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurulunda ticaret ünvanı 
Vakıf ĠnĢaat, Restorasyon ve Ticaret Aġ olarak değiĢtirilmiĢtir.  

Hisselerinin tamamı 2005 yılına kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 
iĢtiraklerine ait Vakıf ĠnĢaat, Restorasyon ve Ticaret Aġ‟deki Vakıflar Genel 
Müdürlüğü‟ne ait %50 hisse, 23.02.2005 tarihinde kapalı teklif usulüyle 
gerçekleĢtirilen ihale sonucunda, TOKĠ tarafından 2,5 milyon TL bedelle satın 
alınmıĢtır. 

ġirket ortaklarından Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme Aġ‟nin 
ġirkette sahip olduğu %3,09 oranındaki hissesi de Mart 2011 tarihinde TOKĠ 
tarafından satın alınmıĢ ve ġirketteki TOKĠ hissesi %53,09 oranına yükselmiĢtir.  

ġirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet göstermekte olup, mal ve 
hizmet alımı ve yapım iĢlerinde Kamu Ġhale Mevzuatına tabidir. ġirketin ana 
sözleĢmesi 27.03.2013 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulda değiĢtirilerek 6102 
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ġirket yüklenicisi olduğu yapım iĢlerinin alt yükleniciler vasıtasıyla yaptırılması 
hususunda 15.08.2013 tarihine kadar 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesindeki “4734 
sayılı Kanun‟un 3 üncü maddesinin g bendindeki istisna hükmünden yararlanan 
kuruluĢların sözleĢme altında yüklenici oldukları yapım iĢi alımları da on yıl süreyle 
aynı bentte öngörülen istisna hükümlerine tabidir” düzenleme doğrultusunda 10 yıl 
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ġirketin kuruluĢ amacı inĢaat, restorasyon, taahhüt, onarım ve güçlendirme 
iĢlerinin yapımını üstlenmektir. Yapım iĢlerinin farklı imalat gruplarını içermesi 
nedeniyle, inĢaat sektörünün saha uygulamasında alt yükleniciler kullanılmak suretiyle 

133Sayıştay   



 

 

imalatlar yapılmaktadır. ġirketin yapım iĢlerinde alt yüklenici kullanılması istisnanın 
kapsamı dıĢında kalması sonucunda, almıĢ olduğu ihaleyi alt yükleniciler vasıtasıyla 
yerine getirmesi hususunda yeniden ihale yapma durumunda kalacak, bu durumda iĢin 
yapılma süresini ve ġirketin sorumluluklarını zamanında yerine getirememesi riskini 
ortaya çıkarabilecektir. 

4964 sayılı Kanunla getirilen yapım iĢlerinde alt yüklenici kullanılması 
hususundaki istisnanın 15.08.2013 tarihinde sona erdiği de dikkate alınarak, ġirket 
faaliyetlerinin ticari esaslar dahilinde sürdürülebilmesi açısından yapım iĢlerindeki 
istisnanın devam etmesi önemli görülmektedir. 

ġirketin 2016 yılı sonunda çalıĢan personel sayısı önceki döneme göre 5 kiĢi 
artarak 24 kiĢi olarak gerçekleĢmiĢtir. ÇalıĢan personelden 2016 yılı sonu itibariyle 9 
çalıĢan bütün mali ve sosyal hakları ġirket tarafından karĢılanmak üzere ana 
sermayedar TOKĠ‟de görevlendirilmiĢtir. TOKĠ‟de geçici görevlendirilen personel 
sayısı 2013 yılında 4 iken, 2016 sonunda 9‟a yükselmiĢtir. Söz konusu 9 personelin 
2016 yılında ġirkete toplam maliyeti yıllık 682 bin TL‟ye ulaĢarak toplam personel 
harcamalarının %32‟sini oluĢturmuĢtur.  

ġirket üzerinden TOKĠ‟de personel çalıĢtırılması uygulamasının yeni iĢ alanları 
yaratılamaması durumunda ġirketin öz kaynaklarını olumsuz yönde etkileyeceği 
değerlendirilmektedir. 

ġirket varlıklarının yapısı incelendiğinde, önceki dönem  % 98,5 olan dönen 
varlıkların payının, %64,2‟ye gerilediği, duran varlıkların payının %1,5‟ten %35,8 
oranına yükseldiği görülmektedir. ġirket ödenmiĢ sermayesinin 23.6.2016 tarihinde 
toplanan ġirket olağanüstü genel kurul toplantısında 10 milyon TL‟den 34,3 milyon 
TL‟ye yükseltilmesi, artıĢın 12,9 milyon TL‟si ana sermayedar TOKĠ tarafından 
taĢınmaz mal devredilmek suretiyle ayni sermaye olarak karĢılanması, 11,4 milyon 
TL‟si de diğer ortaklar tarafından nakit olarak sağlanması sonucunda mali yapısı 
güçlendirilmiĢtir. 

Bağlı ortaklığın 31.12.2016 tarihi itibarıyla sermayesi ve TOKĠ‟nin sermaye 
payı ile toplam kamu payının ayrıntısı Tablo 18‟de gösterilmiĢtir. 

 
Tablo 18 -Bağlı Ortaklık 
  Bağlı ortaklığın KuruluĢça 2016 yılı sonunda Toplam kamu payı 

Bağlı ortaklık Esas Ödenen Taahhüt 

% 

 

% 

Taahhüt  

% 

  sermayesi sermayesi edilen Ödenen edilen Ödenen 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Vakıf ĠnĢaat, Restorasyon ve 
Ticaret Aġ 34.330 34.330 18.225 53 18.225 53 18.225 18.225 53 

 
 
 

134 Sayıştay   



 

 

imalatlar yapılmaktadır. ġirketin yapım iĢlerinde alt yüklenici kullanılması istisnanın 
kapsamı dıĢında kalması sonucunda, almıĢ olduğu ihaleyi alt yükleniciler vasıtasıyla 
yerine getirmesi hususunda yeniden ihale yapma durumunda kalacak, bu durumda iĢin 
yapılma süresini ve ġirketin sorumluluklarını zamanında yerine getirememesi riskini 
ortaya çıkarabilecektir. 

4964 sayılı Kanunla getirilen yapım iĢlerinde alt yüklenici kullanılması 
hususundaki istisnanın 15.08.2013 tarihinde sona erdiği de dikkate alınarak, ġirket 
faaliyetlerinin ticari esaslar dahilinde sürdürülebilmesi açısından yapım iĢlerindeki 
istisnanın devam etmesi önemli görülmektedir. 

ġirketin 2016 yılı sonunda çalıĢan personel sayısı önceki döneme göre 5 kiĢi 
artarak 24 kiĢi olarak gerçekleĢmiĢtir. ÇalıĢan personelden 2016 yılı sonu itibariyle 9 
çalıĢan bütün mali ve sosyal hakları ġirket tarafından karĢılanmak üzere ana 
sermayedar TOKĠ‟de görevlendirilmiĢtir. TOKĠ‟de geçici görevlendirilen personel 
sayısı 2013 yılında 4 iken, 2016 sonunda 9‟a yükselmiĢtir. Söz konusu 9 personelin 
2016 yılında ġirkete toplam maliyeti yıllık 682 bin TL‟ye ulaĢarak toplam personel 
harcamalarının %32‟sini oluĢturmuĢtur.  

ġirket üzerinden TOKĠ‟de personel çalıĢtırılması uygulamasının yeni iĢ alanları 
yaratılamaması durumunda ġirketin öz kaynaklarını olumsuz yönde etkileyeceği 
değerlendirilmektedir. 

ġirket varlıklarının yapısı incelendiğinde, önceki dönem  % 98,5 olan dönen 
varlıkların payının, %64,2‟ye gerilediği, duran varlıkların payının %1,5‟ten %35,8 
oranına yükseldiği görülmektedir. ġirket ödenmiĢ sermayesinin 23.6.2016 tarihinde 
toplanan ġirket olağanüstü genel kurul toplantısında 10 milyon TL‟den 34,3 milyon 
TL‟ye yükseltilmesi, artıĢın 12,9 milyon TL‟si ana sermayedar TOKĠ tarafından 
taĢınmaz mal devredilmek suretiyle ayni sermaye olarak karĢılanması, 11,4 milyon 
TL‟si de diğer ortaklar tarafından nakit olarak sağlanması sonucunda mali yapısı 
güçlendirilmiĢtir. 

Bağlı ortaklığın 31.12.2016 tarihi itibarıyla sermayesi ve TOKĠ‟nin sermaye 
payı ile toplam kamu payının ayrıntısı Tablo 18‟de gösterilmiĢtir. 

 
Tablo 18 -Bağlı Ortaklık 
  Bağlı ortaklığın KuruluĢça 2016 yılı sonunda Toplam kamu payı 

Bağlı ortaklık Esas Ödenen Taahhüt 

% 

 

% 

Taahhüt  

% 

  sermayesi sermayesi edilen Ödenen edilen Ödenen 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Vakıf ĠnĢaat, Restorasyon ve 
Ticaret Aġ 34.330 34.330 18.225 53 18.225 53 18.225 18.225 53 

 
 
 

 

 

Bağlı ortaklığın 31.12.2016 tarihli kar ve zarar durumu, önceki dönem 
verileriyle birlikte Tablo 19 ‟da gösterilmiĢtir. 

Tablo 19 -Bağlı Ortaklık Dönem Sonuçları 
  2015 2016 
  GerçekleĢen KuruluĢa Temettünün GerçekleĢen KuruluĢa Temettünün 

Bağlı ortaklık dönem sonuçları dönem isabet ödenmiĢ dönem isabet ödenmiĢ 
  kar veya eden sermayeye kar veya eden sermayeye 
  zararı temettü oranı zararı temettü oranı 
  Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL % 

Vakıf ĠnĢaat, Restorasyon ve 
Ticaret Aġ 2.928 - - (1.071) - - 

Bağlı ortaklık, 3346 sayılı Kanun ve 6085 sayılı Kanun hükümlerine göre 
TBMM ve SayıĢtay‟ın denetimine tabi bulunmaktadır. 

2- ĠĢtirakler 
Ġdare‟nin iĢtiraki olan Ģirket sayısı, 2016 yılı sonu itibariyle 6‟dır. ĠĢtiraklerin 

2016 yılsonu itibariyle sermayeleri ve Ġdareye ait sermaye payları Tablo 20‟de 
gösterilmiĢtir. 

 
Tablo 20- ĠĢtirakler  
  ĠĢtirakin KuruluĢça 2016 yılı sonunda Toplam kamu payı 

ĠĢtirakler Esas  Ödenen Taahhüt  

% 

Ödenen 

% 

Taahhüt  Ödenen 

%   sermayesi  
sermayesi edilen   edilen  

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Emlak Konut Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı Aġ 3.800.000 3.800.000 1.874.830 49,3 1.874.830 49,3 1.874.830 1.874.830 49,3 

Emlak Planlama ĠnĢ.Proje 
Yönetimi ve Ticaret Aġ 65.000 65.000 31.850 49 31.850 49 31.850 31.850 49 

GEDAġ Gayrimenkul 
Değerleme Aġ 700 700 343 49 343 49 343 343 49 

Vakıf Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Aġ 

213.000 213.000 31.152 14,6 31.152 14,6 31.152 31.152 14,6 

                

TOBAġ Toplu Konut- 
BüyükĢehir Belediyesi ĠnĢ. 
Emlak Mim. ve Proje Aġ 

13.000 13.000 6.490 50 6.490 50 13.000 13.000 100 

 Boğaziçi Konut Hizmet 
Yönetim ĠĢl. ve Tic. Aġ 2.800 2.800 28 1 28 1 28 28 1 

Toplam 4.094.500 4.094.500 1.944.693   1.944.693   1.951.203 1.951.203   

 
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ 
Bakanlar Kurulu‟nun 2001/2201 sayılı kararıyla T.Emlak Bankası Aġ‟ye ait 

olan %39,03 oranındaki hisse ile T.Emlak Bankası Aġ‟nin ayni sermaye olarak 
koyduğu %60,97 oranındaki hisse KEY hak sahiplerini temsilen TOKĠ‟ye devredilmiĢ 
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ve TOKĠ lider giriĢimci olarak belirlenmiĢtir. 01.08.2002 tarih ve 5604 sayılı T.Ticaret 
Sicili Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Emlak Konut GYO Aġ Esas 
SözleĢmesi ile ġirketin faaliyet konuları, sermaye piyasası mevzuatına göre yeniden 
düzenlenmiĢ ve ġirket gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüĢtürülmüĢtür.  

Gayrimenkul yatırım ortaklığı oluĢturulması nedeniyle Emlak Konut Aġ‟nin 
KEY hesabı karĢılığına tekabül eden hisselerinin, KEY hak sahiplerine baĢvuruları 
üzerine payları oranında hisse senedi olarak verilmesi kabul edilmiĢtir. Bu kapsamda 
ġirket tarafından KEY hak sahiplerine ayni sermaye olarak devredilen 395,8 milyon 
TL tutar karĢılığı, nemalandırılmıĢ tutar olan 1,8 milyar TL ödeme yapılmıĢtır. 

ġirketin 17.08.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda ana sözleĢmede 
yapılan değiĢiklikle hisseler A ve B grubu olarak sınıflandırılarak,  A Grubu hisselerin 
tamamının nama yazılı ve TOKĠ‟ye ait olduğu belirtilmiĢtir. TOKĠ‟ye bu hisseler 
karĢılığı yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanınmıĢtır.  

ġirket Yönetim Kurulu‟nun 18.08.2010 tarih ve 43 sayılı kararı ile 1,875 
milyon TL olan çıkarılmıĢ sermayenin 4 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve 
halka arz edilmek üzere 2,5 milyar TL‟ye yükseltilmesine ve söz konusu sermaye 
artırımı nedeniyle artırılan kısmın mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen 
kısıtlanarak halka arzına karar verilmiĢtir. ġirket sermayesinin artırılan 625 milyon TL 
tutarındaki kısmının 23-24.11.2010 tarihlerinde gerçekleĢtirilen halka arzı sonucunda, 
halka açıklık oranı %25 olarak gerçekleĢmiĢ, ġirket sermayesindeki TOKĠ payı 
%74,99 seviyesine gerilemiĢtir. ġirket hisseleri 02.12.2010 tarihinden itibaren Borsa 
Ġstanbul‟da (BĠST) iĢlem görmeye baĢlamıĢtır. 

ġirket Yönetim Kurulu‟nun 4.11.2013 tarih ve 140 sayılı kararıyla, ġirket 
hisselerinin 6-7-8 Kasım 2013 tarihlerinde talep toplama iĢleminin gerçekleĢtirilerek 
halka arzın tamamlanması kararlaĢtırılmıĢtır. Ġkincil halka arz kapsamında satıĢa 
sunulan 1,3 milyar TL‟lik ġirket hisselerinin satıĢının tamamlanmasıyla ana 
sermayedar TOKĠ‟nin ġirketteki ortaklık payı %49,33 oranına gerilemiĢtir.  

Diğer taraftan 28.4.2014 tarihinde toplanan 2013 yılına iliĢkin ġirket Genel 
Kurulunda, 380 milyon TL sermayeye tekabül eden payların geri alımı ile ilgili ġirket 
Yönetim Kurulu baĢkanı ve genel müdüre yetki verilmiĢtir.  

Bu karar doğrultusunda ġirket tarafından Borsa Ġstanbul‟da muhtelif tarihlerde 
yaklaĢık 120.070.862 TL nominal değerli sermaye payının geri alımı yapılarak 2016 
yılı sonu itibariyle ġirket ödenmiĢ sermayesinin %3,16 oranına ulaĢılmıĢtır.  

ġirketin halka arz sonunda sermaye durumu; 
% 49,34  TOKĠ 
% 50,66  Diğer 
Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 
ġirket bağımsız denetime tabi olup, 1 Ocak-31 Aralık 2016 dönemine iliĢkin 

olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Aġ tarafından 
yapılan incelemeler sonucu, 27.2.2017 tarihinde düzenlenen Finansal Tablolar 
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Hakkındaki Bağımsız Denetim raporunda, finansal tabloların gerçeğe uygun Ģekilde 
sunulduğuna iliĢkin olumlu görüĢ verilmiĢtir. 

ġirketin 2016 yılı faaliyet sonucu dönem karı 1.761 milyon TL olarak 
gerçekleĢmiĢ, ġirket Genel Kurulu‟nda alınan karar gereğince elde edilen karın 
ortaklara dağıtılmayarak arsa yatırımlarında kullanılmak üzere olağanüstü yedeklere 
alınmasına karar verilmiĢtir. 

Emlak Planlama ĠnĢaat Proje Yönetimi ve Ticaret Aġ 
1980 yılında Türkiye Emlak Bankası Aġ tarafından kurulan ġirketin, Bakanlar 

Kurulu‟nun 2001/2202 sayılı Kararı uyarınca %49 hissesi Türkiye Emlak 
Bankası‟ndan Ġdareye devrolunmuĢtur.  

ġirketin 15.5.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 
ġirket ana sözleĢmesinde değiĢikliğe gidilerek, sermaye A Grubu ve B Grubu hisseler 
olarak ayrılmıĢ, hisse devirleri ile ilgili yeni düzenleme yapılmıĢtır.  

22.10.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda ġirketin ünvanı Emlak Planlama 
ĠnĢaat Proje Yönetimi ve Tic. Aġ olarak değiĢtirilmiĢtir.  

ġirketin ortaklık yapısı aĢağıda gösterilmiĢtir: 
% 49,00 TOKĠ (A Grubu), 
% 25,64 ÖztaĢ ĠnĢaat ve Taah. ĠĢleri Tic.Aġ (B Grubu), 
% 22,36 DentaĢ Gayrimenkul Yatırım Aġ (B Grubu), 
%   3,00 EstaĢ Gayrimenkul Yatırım ve GeliĢtirme San. Tic. Aġ (B Grubu), 
ġirket‟in faaliyet konusu proje yönetimi ve kontrolörlüğü, gayrimenkul 

pazarlaması ve kiralaması, mühendislik hizmetleri, müĢavirlik hizmetleri, müteahhitlik 
hizmetleri, inĢaatların geçici ve kesin kabullerinin yapılması, site yönetimleri kurmak 
ve iĢletmek, arsalar üzerinde hasılat paylaĢımı modeline dayanan projeler 
geliĢtirmektir. ġirket merkezi Ġstanbul‟da olup, 2016 yılı sonu itibariyle toplam çalıĢan 
sayısı 250‟dir. 

ġirketin Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret Aġ (%100 hisse), EPP EMAY 
Adi Ortaklığı (%60 hisse) olmak üzere 2 bağlı ortaklığı, Ege Yapı EPP Adi Ortaklığı 
(%5 hisse), EPP Cathay Adi Ortaklığı (%7 hisse), TOBAġ Toplu Konut-BüyükĢehir 
Belediyesi ĠnĢaat Emlak Mimarlık ve Proje Aġ (%0,76 hisse), Bio Ġstanbul Proje 
GeliĢtirme ve Yatırım Aġ (%20 hisse) ve yurtdıĢında Kazakistan Ziraat Ulusal 
Bankası (%0,24 hisse) olmak üzere 5 adet iĢtiraki bulunmaktadır.  

ġirketin toplam 7 olan yönetim kurulu üyelerinin 3 adedi A grubuna, 4 adedi de 
B grubuna sahip hissedarlardan seçilmekte olup, yönetim kurulunun A grubunu temsil 
eden üyeleri TOKĠ tarafından önerilmiĢtir. 

ġirketin 2016 yılı faaliyet dönemi sonucunda aktif büyüklüğü %67,3 oranında 
azalarak 341 milyon TL, öz kaynakları da %57,8 oranında azalarak 90,7 milyon TL 
olarak gerçekleĢmiĢtir. Faaliyet dönemi 51,5 milyon TL net satıĢ hasılatı ile dönem 
sonucu 18,5 milyon TL dönem zararı ile sonuçlanmıĢtır. 
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ġirketin 2016 yılı içerisinde toplanan iki ayrı genel kurulunda yaklaĢık 105,8 
milyon TL kar payı dağıtımına karar verilmiĢ, ayrıca Ġstanbul Cami ve Eğitim Kültür 
Hizmet Birimleri Yaptırma ve YaĢatma Derneğine 8,5 milyon TL bağıĢ yapılması 
kararlaĢtırılmıĢtır. Bu nakit çıkıĢları sonucunda ġirketin özkaynaklarının gerilediği 
görülmektedir.  

ġirketin 1 Ocak-31 Aralık 2016 dönemine iliĢkin olarak CPA Turk Bağımsız 
Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik Aġ tarafından yapılan incelemeler sonucu, 
14.3.2017 tarihinde düzenlenen Finansal Tablolar Hakkındaki Bağımsız Denetim 
raporunda, finansal tabloların gerçeğe uygun Ģekilde sunulduğuna iliĢkin olumlu görüĢ 
verilmiĢtir. 

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ 
15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan, 5273 sayılı Arsa 

Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda DeğiĢiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğü‟nün Kaldırılması Hakkında Kanun uyarınca, Arsa Ofisi Döner Sermaye 
ĠĢletmesinin hizmet binası ve lojmanları dıĢındaki tüm gayrimenkulleri ile hak ve 
yükümlülükleri Ġdare‟ye devredilmiĢtir.  

Bu kapsamda %14,63 hisse payı Ġdareye devredilen ġirket, SPK‟nın 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına iliĢkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla 
iĢtigal etmek üzere gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından oluĢan bir 
portföy oluĢturmak suretiyle faaliyet göstermekte olup, hisseleri Borsa Ġstanbul‟da 
iĢlem görmektedir. 

ġirket sermayesinin ortaklar bazında dağılımı; 
%14,63 TOKĠ, 
%38,70 T.Vakıflar Bankası TAO. 
%9,60  Vakıfbank Per. Özel Sos.Güv.Hiz.Vakfı  
%8,88  T.Vakiflar Bankasi T.A.O. Mem. ve Hizm. Em. ve Yard. Sand. Vakfı 
%28,19  Diğer  
Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 
ġirket bağımsız denetime tabi olup, 1 Ocak-31 Aralık 2016 dönemine iliĢkin 

olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Aġ tarafından 
yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen 16.2.2017 tarihli Finansal Tablolar 
Hakkında Bağımsız Denetçi raporunda, finansal tabloların gerçeğe uygun Ģekilde 
sunulduğuna iliĢkin olumlu görüĢ verilmiĢtir. 

ġirketin 15.4.2016 tarihli olağan genel kurulunda ġirketin kar dağıtım politikası 
ve ana sözleĢmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ödenmiĢ 
sermayenin %3,70 oranına tekabül eden safi karın 7,6 milyon TL‟lik kısmının bedelsiz 
hisse senedi Ģeklinde dağıtılmasına karar verilmiĢ, sermaye artıĢ iĢlemleri 1.6.2016 
tarihinde tescil edilmiĢtir. Sermaye tescil iĢlemleri sonucunda ġirketin ödenmiĢ 
sermayesi 213 milyon TL‟ye yükselmiĢtir. 
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2016 yılı faaliyet dönemi sonunda ġirketin aktif büyüklüğü 1.029 milyon 
TL‟ye, öz kaynakları da 864,9 milyon TL‟ye yükselmiĢtir. ġirketin net satıĢları 3,1 
milyon TL, dönem karı 42,4 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. ġirketin 11 üyeden 
oluĢan yönetim kurulu üyelerinin 3‟ü TOKĠ temsilcisidir. 

GEDAġ Gayrimenkul Değerleme Aġ  
YPK‟nın 08.03.1994 tarih ve 94/T-22 sayılı kararına istinaden 06.04.1994 

tarihinde kurulmuĢ ve 11.04.1994 tarih ve 3508 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil 
ve ilan edilerek faaliyetlerine baĢlamıĢ olan ġirketin % 49 oranındaki hissesi T.Emlak 
Bankası‟ndan 14.12.2001 tarihli protokol ile bilanço değeri üzerinden Ġdare‟ye 
devredilmiĢtir.   

ġirket Yönetim Kurulu‟nun 24.9.2013 tarih ve 261 sayılı kararıyla ġirket 
ortaklarından Axa Sigorta Aġ‟nin ġirket sermayesinin %20‟sine tekabül eden 140.000 
TL‟lik hisseleri Türkiye Çevre Koruma Vakfı‟na devredilmiĢtir. 

ġirket sermayesinin devir sonrası 31.12.2016 tarihi itibariyle dağılımı aĢağıda 
gösterilmiĢtir. 

% 49  TOKĠ, 
% 20  Emlak Bankası Munzam Sos.Güv.Yrd.Vakfı  
% 20  Türkiye Çevre Koruma Vakfı  
% 10  T.C. Ziraat ve Halkbank Mensupları Emekli ve Sos.Yrd.Vakfı 
% 1    Emlak Bankalılar Sağlık ve Sosyal Yrd.Vakfı 
ġirket, her türlü gayrimenkul (arsa, bina, tesis değerleri ve kira değerleri) ve 

menkul (Makine, teçhizat, gemi vb. taĢınır hareketli malların değerleri) malların 
yerinde tetkiki ile değerleme ve ekspertiz çalıĢmalarını gerçekleĢtirmektedir. ġirket 
1998 yılında SPK‟nın lisanslı değerleme ve ekspertiz Ģirketleri listesine dahil 
olmuĢtur.  

ġirketin 7 kiĢiden oluĢan yönetim kurulunun 4‟ü TOKĠ temsilcisidir. ġirketin 
28.3.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine Yüksek 
Planlama Kurulu'nca belirlenen ve belirlenecek olan ücretlerin ödenmesine 
oybirliğiyle karar verilmiĢtir. 

ġirketin 1 Ocak-31 Aralık 2016 dönemine iliĢkin olarak Aksis Uluslararası 
Bağımsız Denetim Aġ tarafından yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen 22.3.2017 
tarihli Bağımsız Denetçi raporunda, finansal tabloların Türkiye Muhasebe 
Standartlarına uygun olarak tüm yönleriyle gerçeğe uygun Ģekilde sunulduğuna iliĢkin 
olumlu görüĢ verilmiĢtir. 

2016 yılı faaliyet dönemi sonunda net satıĢlar önceki döneme göre %78 
oranında artmıĢ ve dönem sonucu 183,8 bin TL dönem karıyla sonuçlanmıĢtır. ġirketin 
aktif büyüklüğü önceki döneme göre %3,5 oranında azalarak 2,86 milyon TL‟ye 
gerilemiĢ,  öz kaynaklar toplamı dönem karının etkisiyle %3,5 oranında artarak 530 
bin TL‟ye yükselmiĢtir.  
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TOBAġ Toplu Konut-BüyükĢehir Belediyesi ĠnĢaat Emlak Mimarlık ve 
Proje Aġ 

5104 sayılı Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanunu‟nun 6 ncı 
maddesi gereğince, projenin müĢavirlik ve kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi 
amacıyla, Ankara BüyükĢehir Belediyesi ile TOKĠ tarafından “TOBAġ Toplu Konut-
BüyükĢehir Belediyesi ĠnĢaat Emlak Mimarlık ve Proje Aġ” kurulmuĢ, 09.12.2004 
tarih ve 6194 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmak suretiyle tescil edilmiĢtir.  

ġirket bölgede yapımı gerçekleĢtirilecek projelerin adaiçi ve genel altyapı ile 
çevre düzenleme inĢaat iĢleri, inĢaat aĢaması ve inĢaat sonrası her türlü danıĢmanlık 
hizmetleri ile görevlendirilmiĢtir. 

ġirket sermayesinin 31.12.2016 tarihi itibariyle paylar itibariyle dağılımı 
aĢağıda gösterilmiĢtir: 

% 49,92  TOKĠ, 
% 49,98  Ankara BüyükĢehir Belediyesi, 
% 0,08    Emlak Planlama ĠnĢaat Proje Yönetimi ve Ticaret Aġ, 
% 0,01    Ankara Elektrik Otobüs Havagazı ĠĢletme Müessesesi, 
% 0,01    ASKĠ. 
ġirketin 2011-2016 yılları arasında yapılan Genel Kurul toplantılarında, 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda ikili bir ücret sistemi 
benimsenmiĢtir. TOKĠ‟yi temsilen seçilen üyeler için YPK kararı doğrultusunda 
belirlenen ücretler ödenirken, Ankara BüyükĢehir Belediyesini temsilen seçilen üyeler 
için ücret düzeyi daha yüksek belirlenmiĢtir. 

Diğer taraftan Ģirketin 20.2.2008 tarihli Olağan Genel Kurulunda alınan karar 
gereğince Yönetim Kurulu üye sayısı 6‟dan 8‟e, Denetim Kurulu üye sayısı da 2‟den 
4‟e yükseltilmiĢtir.  

15.09.2011 tarihinde yönetim kurulu üye sayısının artırılması konusuyla 
toplanan Olağanüstü Genel Kurulda, Yönetim Kurulu üye sayısı 8‟den 10‟a çıkarılmıĢ, 
22.4.2014 tarihli ġirket genel kurulunda da yönetim kurulu üye sayısı 14‟e 
yükseltilmiĢtir. 28.4.2015 tarihli genel kurulda da Yönetim Kurulu üye sayısı 14 olarak 
korunmuĢtur. Yönetim Kurulu üyelerinin 7 üyesi TOKĠ, 7 üyesi de Ankara BüyükĢehir 
Belediyesini temsilen seçilmektedir. 

ġirket faaliyetlerinin karlılıktan uzak bir performans göstermesi ve öz 
kaynaklardaki azalmanın devamlı olması nedeniyle, 13.3.2015 tarih ve 3 nolu Yönetim 
Kurulu toplantısında 6102 sayılı TTK‟nın 376 ncı maddesi gereğince ġirket 
sermayesinin %50‟den fazla kayba uğradığı gerekçe gösterilerek, ödenmiĢ sermayenin 
10 milyon TL‟den 13 milyon TL‟ye yükseltilmesi hususunun genel kurul onayına 
sunulmasına karar verilmiĢtir.  

28.4.2015 tarihli olağan genel kurulda Ģirket ödenmiĢ sermayesinin 3 milyon 
TL artırılarak 13 milyon TL‟ye yükseltilmesi yönünde karar alınmıĢtır.  
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ġirketin 2016 yılı net satıĢları önceki döneme göre %9,9 oranında azalarak 4,7 
milyon TL‟ye gerilemiĢ, dönem sonucu da 1,9 milyon TL dönem zararıyla 
sonuçlanmıĢtır. ġirketin 2015 yılında yapılan 3 milyon TL‟lik sermaye artıĢıyla 5,7 
milyon TL‟ye ulaĢan aktif büyüklüğü, 2016 yılı dönem sonucundaki 1.906 bin TL‟lik 
dönem zararının etkisiyle %22 oranında azalarak 4,5 milyon TL‟ye gerilemiĢ, öz 
kaynakları da dönem zararının etkisiyle 4,3 milyon TL‟den 2,4 milyon TL‟ye 
gerilemiĢtir.  

ġirketin son altı yıllık faaliyet sonuçları değerlendirildiğinde, aĢağıdaki tabloda 
görüldüğü gibi dönem sonucunun devamlı surette zararla sonuçlandığı görülmektedir. 

 
 Bu durum ġirket faaliyetlerinin ve yapısının bu Ģartlar altında sürdürülemez 

olduğunu, sermaye artırımı yapılmak suretiyle finanse edilmesinin ġirket yöneticileri 
açısından en kolay yol olması sebebiyle tercih edildiği, maliyetleri azaltıcı ve kaynak 
yaratıcı projelere odaklanılmasını gerekli kılmaktadır. 

ġirketin 31.12.2016 tarihli bilançosunda sermaye ve kanuni yedek akçeler 
toplamının %82‟sinin karĢılıksız kaldığı anlaĢılmaktadır. 

TTK‟nın Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu baĢlıklı 376 ncı 
maddesinde  “(1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının 
yarısının zarar sebebiyle karĢılıksız kaldığı anlaĢılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu 
hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileĢtirici önlemleri sunar. 

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte 
ikisinin zarar sebebiyle karĢılıksız kaldığı anlaĢıldığı takdirde, derhâl toplantıya 
çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin 
tamamlanmasına karar vermediği takdirde Ģirket kendiliğinden sona erer.” 
düzenlemelerine yer verilmiĢtir.  

ġirketin 2016 yılı faaliyetleri sonucunda TTK‟nın 376/2. maddesinde 
tanımlanan sermaye ve yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karĢılıksız kalması 
durumu oluĢmuĢtur. Bu durumda, Ģirket yönetim kurulu üyeleri genel kurulu derhal 
toplantıya çağırmakla ve toplantı gündeminde sermayenin kaybı ile ilgili bir gündem 
maddesine yer vererek genel kurulda görüĢülmesini sağlamakla yükümlüdür. (TTK 
m.376/2) Kanun koyucu, TTK 376/2 maddesinde, genel kurulun alacağı kararlar 
konusunda belirleyici davranmıĢtır. Bu kapsamda, son yıllık bilânçodan, zararlar 
sebebiyle sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karĢılıksız kaldığı 
anlaĢıldığı takdirde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanan genel kurul, ya 
sermayenin üçte biri ile yetinme, yani sermayenin azaltılıp zararın bünye dıĢına 
atılmasına ya da esas sermayenin azalan oranda tamamlanmasına karar vermek 
durumundadır. Aksi takdirde Ģirketin sona ermiĢ sayılacağı kanunun amir hükmüdür.  

                      (Dönem sonucu,  Bin TL) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(705) (1.182) (2.178) (3.230) (1.067) (1.906) 
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Türk Ticaret Kanunu‟nun 376 ncı maddesindeki düzenlemeler göz önüne 
alınarak, TOBAġ Toplu Konut-BüyükĢehir Belediyesi ĠnĢaat Emlak Mimarlık ve Proje 
Aġ‟nin geleceği hakkında karar verilmesi amacıyla, ġirket genel kurulunun bir an 
toplanması için giriĢimlerde bulunulması önerilir. 

 Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim ĠĢletmeciliği ve Ticaret Aġ 
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi iĢtiraki KĠPTAġ Ġstanbul Konut Ġmar Plan Tur. 

UlaĢım San. Tic. Aġ tarafından kurulmuĢ olan ve site yönetimi konusunda faaliyet 
gösteren ġirketin %1 oranındaki hissesi bedelsiz olarak 21.07.2008 tarihinde TOKĠ‟ye 
devredilmiĢtir. 

ġirketin sermaye yapısı; 
%96 KĠPTAġ, 
%1 TOKĠ, 
%1 Ġstanbul Ağaç, Peyzaj, Eğitim Hiz. ve Hayvanat Bahçesi ĠĢl. San. Tic. Aġ, 
%1 Pendik Hilal Konutları Site Yönetimi, 
% 0,5 Ġstanbul Ġmar Aġ, 
%0,5 Ġstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. Aġ 
Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 
2016 yılsonu itibariyle net satıĢları 11,5 milyon TL, dönem karı 187,7 bin TL 

olarak gerçekleĢen ve site yönetimi alanında faaliyet gösteren ġirket, faaliyet hacmi 
itibariyle küçük ölçekte bir Ģirket olmasına rağmen, 30.4.2013 tarihli Olağan Genel 
Kurulunda Yönetim Kurulu üye sayısı 13 olarak tespit edilmiĢtir.  

ġirketin %1 hissesinin Ġdareye bedelsiz olarak devredilmesinde, Ġdarenin iĢ 
potansiyelinden faydalanma amacının ön planda olduğu, ayrıca Yönetim Kurulunda 
Ġdare temsilcisi olarak 6 üyenin seçildiği görülmektedir.  

Bu durumun temel göstergesi, ġirketin 2016 yılı sonu itibariyle site yönetimi 
hizmeti verdiği toplam 162.247 adet konutun 61.840 adedinin TOKĠ tarafından inĢa 
edilen konutlar olmasından anlaĢılmaktadır. 

ĠĢtiraklerde Ġdareyi temsilen bulunan kamu görevlisi Yönetim Kurulu 
Üyelerinin ücretlerinin tespitiyle ilgili hususlar: 

Ġdare iĢtiraki Emlak Konut GYO Aġ’nin; 
 28.4.2014 tarihinde toplanan Olağan Genel kurulunda;  
Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000 TL ücret ve ayrıca yılda 2 net maaĢ 

tutarında ikramiye ödenmesine karar verilmiĢtir.  
6.4.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu‟nda;  
Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.000 TL ücret ve ayrıca yılda 4 net maaĢ 

tutarında ikramiye ödenmesine karar verilmiĢtir.  
14.4.2016 tarihli Olağan Genel Kurulunda;  
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Türk Ticaret Kanunu‟nun 376 ncı maddesindeki düzenlemeler göz önüne 
alınarak, TOBAġ Toplu Konut-BüyükĢehir Belediyesi ĠnĢaat Emlak Mimarlık ve Proje 
Aġ‟nin geleceği hakkında karar verilmesi amacıyla, ġirket genel kurulunun bir an 
toplanması için giriĢimlerde bulunulması önerilir. 

 Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim ĠĢletmeciliği ve Ticaret Aġ 
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi iĢtiraki KĠPTAġ Ġstanbul Konut Ġmar Plan Tur. 

UlaĢım San. Tic. Aġ tarafından kurulmuĢ olan ve site yönetimi konusunda faaliyet 
gösteren ġirketin %1 oranındaki hissesi bedelsiz olarak 21.07.2008 tarihinde TOKĠ‟ye 
devredilmiĢtir. 

ġirketin sermaye yapısı; 
%96 KĠPTAġ, 
%1 TOKĠ, 
%1 Ġstanbul Ağaç, Peyzaj, Eğitim Hiz. ve Hayvanat Bahçesi ĠĢl. San. Tic. Aġ, 
%1 Pendik Hilal Konutları Site Yönetimi, 
% 0,5 Ġstanbul Ġmar Aġ, 
%0,5 Ġstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. Aġ 
Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 
2016 yılsonu itibariyle net satıĢları 11,5 milyon TL, dönem karı 187,7 bin TL 

olarak gerçekleĢen ve site yönetimi alanında faaliyet gösteren ġirket, faaliyet hacmi 
itibariyle küçük ölçekte bir Ģirket olmasına rağmen, 30.4.2013 tarihli Olağan Genel 
Kurulunda Yönetim Kurulu üye sayısı 13 olarak tespit edilmiĢtir.  

ġirketin %1 hissesinin Ġdareye bedelsiz olarak devredilmesinde, Ġdarenin iĢ 
potansiyelinden faydalanma amacının ön planda olduğu, ayrıca Yönetim Kurulunda 
Ġdare temsilcisi olarak 6 üyenin seçildiği görülmektedir.  

Bu durumun temel göstergesi, ġirketin 2016 yılı sonu itibariyle site yönetimi 
hizmeti verdiği toplam 162.247 adet konutun 61.840 adedinin TOKĠ tarafından inĢa 
edilen konutlar olmasından anlaĢılmaktadır. 

ĠĢtiraklerde Ġdareyi temsilen bulunan kamu görevlisi Yönetim Kurulu 
Üyelerinin ücretlerinin tespitiyle ilgili hususlar: 

Ġdare iĢtiraki Emlak Konut GYO Aġ’nin; 
 28.4.2014 tarihinde toplanan Olağan Genel kurulunda;  
Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000 TL ücret ve ayrıca yılda 2 net maaĢ 

tutarında ikramiye ödenmesine karar verilmiĢtir.  
6.4.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu‟nda;  
Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.000 TL ücret ve ayrıca yılda 4 net maaĢ 

tutarında ikramiye ödenmesine karar verilmiĢtir.  
14.4.2016 tarihli Olağan Genel Kurulunda;  

 

 

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey 
Yöneticiler için önceden belirlenen ücretlendirme politikası çerçevesinde Yönetim 
Kurulu üyelerine net 6.600 TL ücret ödenmesi ve ayrıca yılda 4 net maaĢ tutarında 
ikramiye ödenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir.  

26.4.2017 tarihli Olağan Genel Kurulunda; 
Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey 

Yöneticiler için önceden belirlenen ücretlendirme politikası çerçevesinde Yönetim 
Kurulu üyelerine net 7.250 TL ücret ödenmesi ve ayrıca yılda 4 net maaĢ tutarında 
ikramiye ödenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir.  

ġirket Yönetim Kurulu‟na aday gösterme imtiyazını elinde bulunduran TOKĠ 
tarafından aday gösterilen üyelerden 3‟ü Ġdare temsilcisidir.  

Ġdare iĢtiraki Emlak Planlama ĠnĢaat Proje Yönetimi ve Tic. Aġ’nin; 
25.03.2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında Madde 8 baĢlığı altında 

“8.Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar 
verilmiĢtir.” denilmek suretiyle yıllardır uygulanan YPK kararı paralelinde ücret 
belirlenmesi uygulamasından vazgeçilmiĢtir. 

21.3.2017 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulu‟nda Yönetim Kurulu 
üyelerine aylık net 5.000 TL ücret ödenmesine devam edilmesi yönünde karar 
alınmıĢtır.  

Yönetim Kurulu‟na Ġdare tarafından seçilen üyelerden 3‟ü Ġdare temsilcisidir.  
Ġdare iĢtiraki Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ’nin; 
30.4.2104 tarihinde toplanan ġirket Olağan Genel kurulunda Yönetim Kurulu 

üyelerine aylık net 2.875 TL ücret ödenmesine karar verilmiĢtir.  
31.3.2015 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulu‟nda Yönetim Kurulu 

üyelerine aylık net 3.150 TL ücret ödenmesine karar verilmiĢtir.  
15.4.2016 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulu‟nda Yönetim Kurulu 

üyelerine aylık net 3.500 TL ücret ödenmesine karar verilmiĢtir.  
16.6.2017 tarihli Olağan Genel Kurulu‟nda Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 

3.800 TL ücret ödenmesine karar verilmiĢtir.  
Yönetim Kurulu‟na seçilen üyelerden 3‟ü Ġdarede görev yapmaktadır.  
Kamu görevlilerinin yönetim kurulu üyelikleriyle ilgili olarak 527 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile Ġlgili Bazı Kanun ve KHK‟larda DeğiĢiklik 
Yapılmasına Dair KHK‟nın 31 inci maddesinde “… Kamu kurum ve kuruluĢları ile 
sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait kurum ve kuruluĢlarda çalıĢan memur, 
sözleĢmeli personel ve diğer kamu görevlilerine asli görevlerinin yanında Devlet 
iĢtirakleri de dahil olmak üzere kamuya ait iktisadi kuruluĢlarda verilen yönetim kurulu 
baĢkan ve üyelikleri ile, denetçi ve tasfiye kurulu üyeliği hakkında da 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır” denilmektedir. 
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 Söz konusu 399 sayılı Kamu Ġktisadi Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair 
KHK nın 34 üncü maddesinde ise;  

“a)TeĢebbüslerde, bağlı ortaklıklarda ve bunları temsilen iĢtiraklerde teĢebbüs 
mensupları ile kamu görevlilerinden ve dıĢarıdan atanan veya seçilen bütün yönetim ve 
danıĢma kurulu baĢkan ve üyeleri, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine, her yıl YPK‟da 
belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir.  

b)Tahakkuk ettirilen ücret, prim, temettü ve benzeri ödemelerin, YPK‟da 
kararlaĢtırılan miktarı aĢan kısmi ilgililere verilmeyerek bir ay içinde temsil olunan 
teĢebbüs veya bağlı ortaklığa ödenir.” hükmü yer almaktadır. 

10.9.2015 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 21.08.2015 tarihli ve 2015/T-17 
sayılı YPK kararı ile 2013-2014-2015 yılına iliĢkin Yönetim Kurulu üyeleri ücretleri, 
21.7.2017 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 18.07.2017 tarihli ve 2017/T-7 YPK 
kararı ile de 2016 ve 2017 yıllarında uygulanacak Yönetim Kurulu ücretleri 
belirlenmiĢtir. 

Yönetim Kurulu üyeleri ücretleri 2014 yılında ortalama 2.761 TL, 2015 yılı 
1.altı ay 2.851 TL, 2. altı ay 2.986 TL, 2016 yılı 1. altı ay 3.184 TL, 2. altı ay 3.343 TL, 
2017 yılı 1.altı ay 3.444 TL, 2. altı ay 3.681 TL olarak hesaplanmıĢtır. 2016 yılından 
itibaren 18.07.2017 tarihli ve 2017/T-7 YPK kararı gereğince Yönetim Kurulu 
BaĢkanına üyeler için tespit edilen ücretin iki katı olarak uygulanacağı düzenlenmiĢtir. 

ġirketlerin Olağan Genel Kurullarında seçilen ve halen devam eden Yönetim 
Kurulu üyelerinden kamu idarelerinde çalıĢanların ücretleri, 527 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlileri ile Ġlgili Bazı Kanun ve KHK‟larda DeğiĢiklik Yapılmasına 
Dair KHK‟nın 31 inci maddesine aykırılık teĢkil etmektedir. 527 sayılı KHK 
çerçevesinde kamu idarelerinde çalıĢan yönetim kurulu üyelerine 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanması gerekmektedir. 
Buna göre; kamu idarelerinde çalıĢan yönetim kurulu üyelerine, her yıl YPK‟da 
belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemelerin yapılması, tahakkuk ettirilen ücret, 
prim, temettü ve benzeri ödemelerin, YPK‟da kararlaĢtırılan miktarı aĢan kısmının ise 
ilgililere verilmeyerek bir ay içinde temsil olunan TOKĠ‟ye ödenmesi gerekmektedir.  

Konuyla ilgili olarak 2014 ve 2015 yılı SayıĢtay denetim raporlarında; 

-Ġdare iĢtiraki Vakıf GYO Aġ Yönetim Kurulu üyelerinden idareyi temsilen 
atananların uhdelerinde kamu görevi bulunanlara, her yıl Yüksek Planlama Kurulu‟nca 
belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemelerin yapılması, tahakkuk ettirilen ücret, 
prim, temettü ve benzeri ödemelerin, Yüksek Planlama Kurulu‟nca kararlaĢtırılan 
miktarı aĢan kısmının ise ilgililere verilmeyerek bir ay içinde Ġdare hesaplarına 
aktarılmasının sağlanması, 2013-2016 yıllarında yapılan fazla ödemelerin, 

-Ġdare iĢtiraki Emlak Konut GYO Aġ Yönetim Kurulu üyelerinden idareyi 
temsilen atananların uhdelerinde kamu görevi bulunanlara, her yıl Yüksek Planlama 
Kurulu‟nca belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemelerin yapılması, tahakkuk 
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 Söz konusu 399 sayılı Kamu Ġktisadi Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair 
KHK nın 34 üncü maddesinde ise;  

“a)TeĢebbüslerde, bağlı ortaklıklarda ve bunları temsilen iĢtiraklerde teĢebbüs 
mensupları ile kamu görevlilerinden ve dıĢarıdan atanan veya seçilen bütün yönetim ve 
danıĢma kurulu baĢkan ve üyeleri, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine, her yıl YPK‟da 
belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir.  

b)Tahakkuk ettirilen ücret, prim, temettü ve benzeri ödemelerin, YPK‟da 
kararlaĢtırılan miktarı aĢan kısmi ilgililere verilmeyerek bir ay içinde temsil olunan 
teĢebbüs veya bağlı ortaklığa ödenir.” hükmü yer almaktadır. 

10.9.2015 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 21.08.2015 tarihli ve 2015/T-17 
sayılı YPK kararı ile 2013-2014-2015 yılına iliĢkin Yönetim Kurulu üyeleri ücretleri, 
21.7.2017 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 18.07.2017 tarihli ve 2017/T-7 YPK 
kararı ile de 2016 ve 2017 yıllarında uygulanacak Yönetim Kurulu ücretleri 
belirlenmiĢtir. 

Yönetim Kurulu üyeleri ücretleri 2014 yılında ortalama 2.761 TL, 2015 yılı 
1.altı ay 2.851 TL, 2. altı ay 2.986 TL, 2016 yılı 1. altı ay 3.184 TL, 2. altı ay 3.343 TL, 
2017 yılı 1.altı ay 3.444 TL, 2. altı ay 3.681 TL olarak hesaplanmıĢtır. 2016 yılından 
itibaren 18.07.2017 tarihli ve 2017/T-7 YPK kararı gereğince Yönetim Kurulu 
BaĢkanına üyeler için tespit edilen ücretin iki katı olarak uygulanacağı düzenlenmiĢtir. 

ġirketlerin Olağan Genel Kurullarında seçilen ve halen devam eden Yönetim 
Kurulu üyelerinden kamu idarelerinde çalıĢanların ücretleri, 527 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlileri ile Ġlgili Bazı Kanun ve KHK‟larda DeğiĢiklik Yapılmasına 
Dair KHK‟nın 31 inci maddesine aykırılık teĢkil etmektedir. 527 sayılı KHK 
çerçevesinde kamu idarelerinde çalıĢan yönetim kurulu üyelerine 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanması gerekmektedir. 
Buna göre; kamu idarelerinde çalıĢan yönetim kurulu üyelerine, her yıl YPK‟da 
belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemelerin yapılması, tahakkuk ettirilen ücret, 
prim, temettü ve benzeri ödemelerin, YPK‟da kararlaĢtırılan miktarı aĢan kısmının ise 
ilgililere verilmeyerek bir ay içinde temsil olunan TOKĠ‟ye ödenmesi gerekmektedir.  

Konuyla ilgili olarak 2014 ve 2015 yılı SayıĢtay denetim raporlarında; 

-Ġdare iĢtiraki Vakıf GYO Aġ Yönetim Kurulu üyelerinden idareyi temsilen 
atananların uhdelerinde kamu görevi bulunanlara, her yıl Yüksek Planlama Kurulu‟nca 
belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemelerin yapılması, tahakkuk ettirilen ücret, 
prim, temettü ve benzeri ödemelerin, Yüksek Planlama Kurulu‟nca kararlaĢtırılan 
miktarı aĢan kısmının ise ilgililere verilmeyerek bir ay içinde Ġdare hesaplarına 
aktarılmasının sağlanması, 2013-2016 yıllarında yapılan fazla ödemelerin, 

-Ġdare iĢtiraki Emlak Konut GYO Aġ Yönetim Kurulu üyelerinden idareyi 
temsilen atananların uhdelerinde kamu görevi bulunanlara, her yıl Yüksek Planlama 
Kurulu‟nca belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemelerin yapılması, tahakkuk 

 

 

ettirilen ücret, prim, temettü ve benzeri ödemelerin, Yüksek Planlama Kurulu‟nca 
kararlaĢtırılan miktarı aĢan kısmının ise ilgililere verilmeyerek bir ay içinde Ġdare 
hesaplarına aktarılmasının sağlanması, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan fazla 
ödemelerin, 

-Ġdare iĢtiraki Emlak Planlama ĠnĢaat ve Proje Yönetimi Ticaret Aġ Yönetim 
Kurulu üyelerinden idareyi temsilen atananların uhdelerinde kamu görevi bulunanlara, 
her yıl Yüksek Planlama Kurulu‟nca belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer 
ödemelerin yapılması, tahakkuk ettirilen ücret, prim, temettü ve benzeri ödemelerin, 
Yüksek Planlama Kurulu‟nca kararlaĢtırılan miktarı aĢan kısmının ise ilgililere 
verilmeyerek bir ay içinde Ġdare hesaplarına aktarılmasının sağlanması, 2016 yılında 
yapılan fazla ödemelerin, 

 hesaplanarak ilgililerden tahsil edilmesi, 

önerisine yer verilmiĢtir. 

Ġdare tarafından SayıĢtay 2014 yılı denetim raporunda yer alan yukarıdaki 
öneriye “Öneri dikkate alınarak gerekli iĢlemler yapılacaktır.”, 2015 yılı denetim 
raporundaki öneriye de “Konu ile ilgili olarak öneri doğrultusunda gerekli iĢlemler 
yapılacaktır.” denilmek suretiyle cevap verilmiĢtir. Denetim tarihi (Nisan 2017) 
itibariyle yapılan ödemelerle ilgili olarak herhangi bir iĢlem yapılmadığı ve 
uygulamanın aynı Ģekilde devam ettiği anlaĢılmaktadır. 

Ġdare‟nin öneriye verdiği cevapta gerekli iĢlemler yapılacak denilmesine rağmen 
iki yılı aĢan sürede bu konuda herhangi bir giriĢimde bulunulmadığı anlaĢılmaktadır. 

Ġdare iĢtiraklerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak idareyi temsilen atananların 
uhdelerinde kamu görevi bulunanlara, her yıl Yüksek Planlama Kurulu‟nca belirlenen 
miktarda aylık ücret ve diğer ödemelerin yapılması, tahakkuk ettirilen ücret, prim, 
temettü ve benzeri ödemelerin, Yüksek Planlama Kurulu‟nca kararlaĢtırılan miktarı 
aĢan kısmının ise ilgililere verilmeyerek bir ay içinde Ġdare hesaplarına aktarılması 
önerilir. 

ĠĢtiraklerin 2016 yılı dönem sonuçları geçen yılla karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 
21‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 21- ĠĢtirakler dönem sonuçları  
  2015 2016 
  GerçekleĢen  KuruluĢa  Temettünün GerçekleĢen  KuruluĢa  Temettünün 

ĠĢtirakler  dönem isabet  ödenmiĢ dönem isabet  ödenmiĢ 
  kar veya eden sermayeye kar veya eden sermayeye 
  zararı temettü oranı zararı temettü oranı 
  Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL % 
 Emlak Konut Gay. Yatırım 
Ortaklığı A.ġ. 952.379 181.520 4,8 1.761.040  -  - 

 Emlak Planlama ĠnĢaat Proje 
Yönetimi ve Ticaret A.ġ. 153.965 29.998 46,2 (18.475)  -  - 

 GEDAġ Gayrimenkul 
Değerleme A.ġ. (368)  -  - 424   -  - 

Vakıf Gayrimenkul Yat. 
Ortaklığı A.ġ. 74.143 1.112 3,7 42.425 657 2,1 

 TOBAġ Toplu Konut- 
BüyükĢehir Belediyesi ĠnĢ. 
Emlak Mim. Ve Proje A.ġ. 

            
(1.067)  -  - (1.906)  -  - 

            
 Boğaziçi Konut Hizmet 
Yönetim ĠĢletmeciliği ve Tic. 
A.ġ.  

101  -  - 133  -  - 

Toplam 1.179.153 212.630   1.783.641     

 
2016 yılı faaliyetleri sonucunda Ġdare iĢtiraklerinden Emlak Planlama ĠnĢaat 

Proje Yönetimi ve Ticaret Aġ ile TOBAġ Aġ‟nin dönem sonucu zararla, diğer 
iĢtiraklerin dönem sonucu karla sonuçlanmıĢtır. 

Dönem sonucu karlı olan iĢtiraklerden;  
Emlak Konut GYO Aġ‟nin 26.4.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 

1.761 milyon TL dönem karından I.Tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 
1.673 milyon TL‟nin alınan ve alınması planlanan arsalar için kullanılmak üzere 
olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verilmiĢ ve nakit temettü dağıtılmamıĢtır. 

Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim ĠĢl. ve Tic. Aġ, GEDAġ Gayrimenkul 
Değerleme Aġ‟nin genel kurullarında karın dağıtılmaması yönünde karar alınmıĢtır. 

Vakıf GYO Aġ‟nin 16.6.2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında 42,4 
milyon TL net dönem karından 4,5 milyon TL tutarında bedelsiz hisse senedi Ģeklinde 
dağıtılması ve kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınmasına karar verilmiĢtir. 

I- Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar 
1- Yatırımlar 
KĠT Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine ĠliĢkin Bakanlar 

Kurulu Kararnamesi kapsamı dıĢında bulunan TOKĠ‟nin yatırımları, Ġdare Bütçesi ile 
belirlenmektedir.  
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milyon TL net dönem karından 4,5 milyon TL tutarında bedelsiz hisse senedi Ģeklinde 
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KĠT Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine ĠliĢkin Bakanlar 
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Buna göre, TOKĠ‟nin 2016 yılı iĢletme bütçesinde “ 06-Sermaye 
giderleri/ĠnĢaat giderleri ” faslına toplam 1,7 milyon TL tutarında yatırım ödeneği 
ayrılmıĢtır. 

Dönem içerisinde herhangi bir yatırım harcaması yapılmamıĢtır.  
2- Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler 

6.7.2013 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan Onuncu Kalkınma Planında 
TOKĠ ile ilgili olarak; 

2.3.2. Mekânsal GeliĢme ve Planlama baĢlığı altında “941. Çoğunlukla kamu 
eliyle yürütülen büyük ölçekli konut, ulaĢım, sağlık, eğitim gibi yatırımların yer seçim 
süreçleri kentsel geliĢmenin yönlendirilmesinde etkili olmaktadır. Özellikle Toplu 
Konut Ġdaresi BaĢkanlığı (TOKĠ) tarafından yürütülen büyük ölçekli konut projelerinin 
yer seçimi ve tasarım kriterlerinin Ģehirlerin kimliği, dokusu ve yoğunluğu ile 
uyumunun güçlendirilmesi ihtiyacı devam etmektedir.” 

2.3.3. Kentsel DönüĢüm ve Konut baĢlığı altında uygulanacak politikalar 
bağlamında; 

“960. Afet riski taĢıyan alanlar baĢta olmak üzere üretim ve ortak kullanım 
alanlarında yüksek fayda ve değer üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, 
mekân ve yaĢam kalitesini yaygın Ģekilde artıran dönüĢüm projelerine öncelik 
verilecektir.  

961. Kentsel dönüĢüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaĢam alanlarını 
kaynaĢtıran, iĢyeri-konut mesafelerini azaltan, Ģehrin tarihi ve kültürel birikimiyle 
uyumlu, sosyal bütünleĢmeyi destekleyen bir yaklaĢımla gerçekleĢtirilecektir.  

962. Kentsel dönüĢümde ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğü gözetilecek, 
planlama araçlarından en üst düzeyde yararlanılması sağlanacak, plan ve projelerin 
niteliklerini, önceliklendirme, hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme, denetim 
ve yönetiĢim süreçlerini tanımlayan usul ve esaslar geliĢtirilecektir.  

963. Kentsel dönüĢüm uygulamalarının finansmanında kamu harcamalarını 
asgariye indiren model ve yöntemler kullanılacaktır. 

964. Kentsel dönüĢüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, 
yaratıcı endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen 
uygulamalara öncelik verilecektir. 

 965. Dar gelirliler baĢta olmak üzere, halkın temel konut ihtiyacının daha 
yüksek oranda karĢılanması için gerekli önlemler alınacak; barınma sorununa sağlıklı 
ve alternatif çözümler geliĢtirilecektir. 

966. Kamunun, konut piyasasında yönlendirici, düzenleyici, denetleyici ve 
destekleyici rolü güçlendirilecek, altyapısı hazır arsa üretimi hızlandırılacaktır.” 

Denilmek suretiyle Ġdareye yukarıda belirtilen konular hakkında sorumlu ve 
iĢbirliği yapılacak kuruluĢlar arasında yer verilmiĢtir. 
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10. Kalkınma Planının “ Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu GeliĢtiren Kentsel 
DönüĢüm Programı ” hedefleri baĢlığı altında ; 

“Alana göre farklılaĢan yeni kentsel dönüĢüm modellerinin geliĢtirilmesi,  

Kentsel dönüĢümün doğurduğu değer artıĢlarından kamuya kaynak sağlanması,  

Yeni ürün ve teknolojilerin geliĢtirilmesi, 

Konut üretiminde orta ve alt gelir gruplarına odaklanan modellerin 
geliĢtirilmesi, 

Planlamada ve proje uygulamasında sosyal boyutun güçlendirilmesi, 

BüyükĢehirlerde sosyal uyumun kolaylaĢtırılması,  

Temel mali politikalar olarak belirlenmiĢtir. 

Bu kapsamda altyapısı hazır arsa üretiminin hızlandırılması, temel konut 
sahipliği için uzun vadeli konut finansman sisteminin etkinliğinin artırılması, sosyal 
konut uygulamalarının geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması, altyapısı hazır arsa 
üretiminin hızlandırılması temel politika olarak belirlenmiĢtir. 

10. Kalkınma Planı doğrultusunda hazırlanan 2016 yılı programında, Tablo 
22‟de belirtilen politika ve tedbirlerde TOKĠ iĢbirliği yapılacak kuruluĢ olarak 
belirtilmiĢtir. 
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Tablo 22- 2016 yılı programında TOKĠ ile ilgili hususlar 

Politika / Tedbir Sorumlu/iĢbirliği 
yapılacak kuruluĢlar Süre Yapılacak iĢlem ve açıklama 

Roman kökenli 
vatandaĢların sorunlarının 
çözümüne yönelik daha 
önce atılmıĢ adımlar 
değerlendirilerek yeni 
çalıĢmalar baĢlatılacaktır. 

BaĢbakanlık (S), Aile 
ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, ÇalıĢma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Çevre ve 
ġehircilik Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
TOKĠ BaĢkanlığı, Ġlgili 
STK‟lar 

Mart 
Sonu 

Roman kökenli vatandaĢların baĢta eğitim, istihdam ve 
iskân sorunları olmak üzere tüm sorunlarının çözümüne 
hız verilecek ve her türlü ayrımcılık zemininin ortadan 
kaldırılmasına yönelik bir çalıĢma baĢlatılacaktır. 

Kamu hizmet binası 
temini ihtiyaca uygun ve 
maliyet etkin Ģekilde 
yapılacaktır. 

Maliye Bakanlığı ve 
Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı (S), 
Kalkınma Bakanlığı, 
BaĢbakanlık, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, DMO, TOKĠ 

Aralık 
sonu 

Hizmet binalarının kiralama, satın alma veya yapımıyla 
ilgili kararların ekonomiklik, hizmet standartlarına 
uygunluk, enerji verimliliği gibi hususları da içerecek 
Ģekilde fayda-maliyet analizlerine dayandırılmasını temin 
etmek üzere gerekli hukuki-teknik altyapı 
oluĢturulacaktır. 

Hazine mülkiyetine kayıtlı 
taĢınmaz envanteri 
geliĢtirilecektir. 

Maliye Bakanlığı (S), 
Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı, TOKĠ 

Aralık 
sonu 

Kentsel geliĢme için gerekli arsa ihtiyacını karĢılamak 
üzere, öncelikle kamu elindeki arsa stoku ve bu 
kapsamdaki arsaların güncel maliyetlerinin belirlenmesi 
ve taĢınmaz envanterinin geliĢtirilmesi sağlanacaktır 

Kentsel Mimarlık 
Stratejisi hazırlanacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı (S), 
Kalkınma Bakanlığı, 
TOKĠ, Mahalli Ġdareler, 
Üniversiteler, Ġlgili 
STK‟lar 

Aralık 
sonu 

BaĢta kamu binaları olmak üzere yapıların ülkemizin 
coğrafi koĢullarına, tarihi ve kültürel değerlerine uygun 
olarak yapılmasını teminen Kentsel Mimarlık Stratejisi 
hazırlanacaktır 

ġehirlerde kamu 
arazilerinin daha aktif 
kullanımı sağlanacaktır. 

Maliye Bakanlığı (S), 
Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı, TOKĠ, 
Mahalli Ġdareler 

Aralık 
sonu 

Kamu arazilerinin kentsel yaĢam kalitesinin artırılması 
amacıyla daha aktif kullanımını sağlayacak düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Çevresel, sosyal ve 
ekonomik 
sürdürülebilirlik 
kriterlerine dayanan yeni 
bir kentsel tasarım 
standardı oluĢturulacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı (S), ĠçiĢleri 
Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, TOKĠ, 
Mahalli Ġdareler 

Aralık 
sonu 

Kentsel dönüĢüm uygulamaları için çevresel, sosyal ve 
ekonomik sürdürülebilirlik kriterlerine dayanan yeni bir 
kentsel tasarım standardı oluĢturulacak, bu standardın 
pilot uygulamasının gerçekleĢtirilmesinden elde edilecek 
sonuç doğrultusunda yapının yaygınlaĢtırılması 
sağlanacaktır. 

Kentsel dönüĢüm 
uygulamalarında arsa ve 
arazi düzenleme 
yöntemlerinin 
çeĢitlendirilmesi ve değer 
esaslı düzenlemeler ile 
uygulama yapılabilmesi 
için pilot çalıĢmalar 
baĢlatılacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı (S), TOKĠ, 
SPK, Mahalli Ġdareler 

Aralık 
sonu 

Kentsel dönüĢüm alanı ilan edilen yerlerdeki imar 
uygulamalarında taĢınmaz değerini esas alan pilot 
çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir. 

DönüĢüm projeleri için 
özgün tasarım rehberleri 
hazırlanacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı (S), ĠçiĢleri 
Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 
TOKĠ, Mahalli Ġdareler 

Aralık 
sonu 

Kent kimliğine iliĢkin araĢtırmalar yapılacak ve bu 
araĢtırmalar doğrultusunda baĢta tarihi ve kültürel değer 
taĢıyan kent merkezlerinin canlandırma projelerinde 
kullanılmak üzere tasarım rehberleri hazırlanacaktır. 
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Kentsel dönüĢüm 
alanlarında hakların 
devredilmesine imkân 
sağlayacak Gayrimenkul 
Sertifikası Modeli 
geliĢtirilecektir. 

Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı (S), Maliye 
Bakanlığı, Hazine 
MüsteĢarlığı, SPK, 
TOKĠ, Türkiye 
Değerleme Uzmanları 
Birliği, GYODER, 
KONUTDER, 
Belediyeler Birliği, 
Yerel Yönetimler 

Haziran 
Sonu 

Gayrimenkul Sertifikası Modeli kapsamında söz konusu 
kentsel dönüĢüm alanına iliĢkin değerleme iĢleminin nasıl 
finanse edileceği, kimin tarafından yapılacağı, 
sertifikasının alımı ve satımı vb. unsurlar kapsanacaktır. 
Bu sertifika sayesinde kiĢilerin haklarının daha doğru 
tespit edilmesinin yanında farklı yerlerde sertifikayı 
kullanabilme imkânı da sağlanmıĢ olacaktır. Söz konusu 
modele iliĢkin mevzuat taslak çalıĢması SPK tarafından 
tamamlanacaktır. 

 

Kentsel dönüĢümün yerli 
ve yenilikçi üretimi 
destekleyecek Ģekilde 
uygulanmasına yönelik 
usul ve esaslar 
belirlenecektir 

Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı (S), Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, TOKĠ, 
Mahalli Ġdareler, 
Üniversiteler, 
TÜBĠTAK 

Aralık 
sonu 

Kentsel dönüĢüm projelerinde ileri malzemelerin, akıllı 
bina teknolojilerinin, dayanıklılığı geliĢtiren uygulama 
araçlarının ve yüksek teknik özelliklere sahip inĢaat 
makinalarının yurt içinde geliĢtirilmesi ve üretilmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Sağlıklı, engelsiz, güvenli 
ve çevre dostu konut 
alanlarının 
yaygınlaĢtırılması için 
yasal, idari ve finansal 
mekanizmalar 
güçlendirilecektir. 

Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı (S), Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, AFAD, 
TOKĠ, ĠLBANK, 
Mahalli Ġdareler, 
Üniversiteler 

Aralık 
sonu 

Mevcut ve yeni konut alanlarının engelsiz hale 
getirilmesi ve konutlarda güvenliğin ve yaĢam 
standartlarının artırılması amacıyla, mevzuat altyapısı 
geliĢtirilecek, konut finansman mekanizmalarının bu 
konudaki standartları gözetmesi sağlanacaktır. 

Konutlarda enerji 
verimliliği 
uygulamalarının 
artırılması amacıyla yeni 
finansman modelleri 
geliĢtirilecektir. 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
(S), Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, TOKĠ, 
ĠLBANK, Mahalli 
Ġdareler 

Aralık 
sonu 

Kamu konutlarında enerji verimliliği uygulamalarının 
artırılması için finans desteği sağlanacak ve bu 
uygulamaların diğer konutlara da yaygınlaĢması amacıyla 
vergi indirimini, bankalar tarafından kredi, proje ve 
teknik destek sağlanmasını da içeren idari, teknik ve mali 
mekanizmalarla piyasanın yönlendirilmesi için alternatif 
modeller geliĢtirilecek ve mevzuat düzenlemesi 
tamamlanacaktır. 

Konut yapı 
kooperatifçiliğinin 
desteklenmesi amacıyla 
kredilendirme gibi 
yöntemler geliĢtirilecek ve 
kooperatiflerin Ģeffaflığı 
artırılacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı (S), Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı, 
TOKĠ, ĠLBANK, 
Mahalli Ġdareler 

Aralık 
sonu 

Konut kooperatifçiliğinin Ģeffaflığının ve etkinliğinin 
sağlanması amacıyla Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 
tarafından yürütülen ve yüzde 70 oranında ilerleme 
kaydedilen projenin tamamlanması sağlanacaktır. 
Kooperatiflerin iĢleyiĢ ve denetim süreçlerinde açıklığın 
sağlanmasına, kooperatiflerle ilgili bilgilerin paylaĢımına 
yönelik yazılımların ve elektronik sistemlerin 
geliĢtirilmesine yönelik projeler desteklenecektir. 
Kooperatif mevzuatında düzenlemeye gidilmesine, 
kooperatiflerin desteklenmesi için kredilendirme gibi 
yöntemlerin geliĢtirilmesine öncelik verilecektir. 

Konut projelerinde dar 
gelirliler, engelliler, 
emekliler, öğrenciler gibi 
dezavantajlı gruplara 
yönelik düzenleme 
yapılması için bir çalıĢma 
baĢlatılacaktır. 

Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı (S), Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, TOKĠ, 
ĠLBANK, Mahalli 
Ġdareler 

Aralık 
sonu 

Alt gelir gruplarının ve dezavantajlı kesimlerin konut 
ihtiyacının karĢılanması amacıyla konut projelerinde bu 
gruplara belirli bir pay ayrılmasının sağlanması, bunun 
koĢullarının, kamunun ve özel sektörün 
yapabileceklerinin belirlenmesi için bir çalıĢma 
baĢlatılacaktır. 

Konut piyasasında ihtiyaç 
duyulan veri kaynakları ve 
destekleyici düzenleyici 
yöntemlerin geliĢtirilmesi 
konularındaki çalıĢmaya 
devam edilecektir 

Kalkınma Bakanlığı 
(S), Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı, TOKĠ, 
TÜĠK, Mahalli Ġdareler 

Aralık 
sonu 

Konut finansman yöntemleri, konut piyasasının iĢleyiĢ 
sorunları ve kamunun rolü konularında; doğru analizler 
yapılmasına imkan veren veri kaynaklarının 
sağlanmasına ve uluslararası iyi uygulamalar ıĢığında 
alternatif yöntemlere odaklanmak üzere baĢlatılan 
çalıĢmalara devam edilecektir. 
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IV. BĠLANÇO 

TOKĠ‟nin 31.12.2016 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap 
dönemine ait gelir tablosu ve diğer mali tabloları, yürürlükte bulunan düzenlemelerde 
belirlenmiĢ muhasebe ilke ve esaslarına göre hazırlanıp, 24.04.2017 tarih ve 1945 
sayılı BaĢkanlık Olur‟u ile kesinleĢmiĢtir.  

TOKĠ‟nin 31.12.2016 tarihli finansal tabloları, döneme iliĢkin tüm gelir, gider 
ve harcamalarına ait hesap ve iĢlemlerini kapsamaktadır. 

TOKĠ, muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini Maliye Bakanlığınca Resmi 
Gazete‟de yayımlanan (RG:26.12.1992, mükerrer 21447) I Sıra No.lu “Muhasebe 
Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ve ekinde yer alan “Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve 
Hesap Planı” ile bu konuda yayımlanan diğer tebliğlerdeki düzenleme hükümlerini 
esas alarak 11.02.2002 tarih ve 83 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 01.01.2002 tarihinde 
uygulamaya konulmuĢ bulunan “Toplu Konut Ġdaresi Muhasebe Hesap Planı”na 
uygun Ģekilde Türk Lirası cinsinden tutmakta ve yasal finansal tablolarını tarihi 
maliyet esasına göre hazırlamaktadır. 

Ġdarenin mali iĢlemleri ve muhasebe uygulamalarının yürütülebilmesi amacıyla 
3.11.1997 tarihinde Mali ĠĢler ve Muhasebe Yönetmeliği yürürlüğe konulmuĢtur.  

Söz konusu Yönetmeliğin Hukuki Dayanak baĢlıklı 3 üncü maddesinde “Bu 
yönetmelik 16.6.1984 tarih ve 84/821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 22.6.1984 
tarih ve 18439 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren Tüzüğün “Fon 
Hesaplarının Tutulmasını düzenleyen 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.” 
denilmek suretiyle yönetmeliğin çıkarılma amacının Fon Hesaplarının takibine yönelik 
olarak hazırlandığı anlaĢılmaktadır.  

Yönetmeliğin hukuki dayanağı olarak gösterilen Toplu Konut Fonu‟nun 
Kullanımına ĠliĢkin Tüzük 20.6.2001 tarih ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve KHK‟larda 
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‟un 7 nci maddesiyle Toplu Konut Fonu‟nun 
tasfiye edilmesi sonucu hükümsüz kalmıĢtır.  

Yönetmeliğin Kapsamı baĢlıklı 2 nci maddesinin “Toplu Konut Fonu 
faaliyetlerinin yürütülmesinde görevli birimler arasında kıymet ifade eden iĢlemlerin 
takibine esas kayıt yöntemleri ile birimler arası koordinasyon ve bütünlüğün 
sağlanmasına yarayan bir sistemin kurulmasıdır” denilerek toplu konut fonunun 
kullanılmasıyla ilgili olduğu anlaĢılmaktadır. 

Yine Yönetmeliğin Bütçe baĢlıklı 12 nci maddesinde “TOKĠ‟de Toplu Konut 
Fonu Bütçesi ve Genel Ġdare Giderleri Bütçesi olmak üzere iki ayrı bütçe düzenlenir” 
denilmek suretiyle söz konusu bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili 
düzenlemelere yer verilmiĢtir. 

Yapılan açıklama ve değerlendirmelerde görüldüğü gibi ilgili yönetmeliğin 
Toplu Konut Fonunun yürürlükte olduğu tarihteki iĢ ve iĢlemlere iliĢkin mali 
hususların düzenlenmesine yönelik olarak hazırlandığı anlaĢılmaktadır. Toplu Konut 
Fonu 20.6.2001 tarihinde 4684 sayılı Kanunla tasfiye edilmiĢtir.  
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Ġdarenin özellikle 2003 yılından itibaren baĢlattığı konut yapım hamlesiyle 
faaliyet hacminin oldukça arttığı görülmektedir. 2007 yılından itibaren de Kamu 
Kurum ve KuruluĢlarıyla yapılan protokoller ile hizmet binası, okul, hastane vb. 
projelerin ön plana geçmesiyle faaliyet çeĢitliliği ve mali durumunda önemli 
değiĢiklikler yaĢanmıĢtır.   

YaĢanan geliĢmeler karĢısında Mali ĠĢler ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ġdare 
ihtiyaçlarını karĢılamakta yetersiz kaldığı ve güncel durumuna uygun olmadığı 
değerlendirilmektedir. 

Ġdare tarafından 3.11.1997 tarihinde yürürlüğe konulan Mali ĠĢler ve Muhasebe 
Yönetmeliği‟nin hukuki dayanaktan yoksun kalması, ayrıca güncel mali iĢlem ve idare 
uygulamalarını kapsamakta yetersiz olması göz önüne alınarak, Ġdare bütçe yapısının 
ve hesap planının gözden geçirilmek suretiyle Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi 
önerilir. 

TOKĠ‟nin 2016 yılı faaliyet dönemine iliĢkin muhasebe iĢlem ve kayıtları 
üzerindeki inceleme ve denetimler, rapor ekleri (Ek:10, 11) arasına alınmıĢ bulunan 
bilanço ile gelir tablosu ve diğer açıklayıcı dipnotları üzerinden yapılmıĢtır. 

Raporda yer verilen 31.12.2016 tarihli finansal tablolar ve karĢılaĢtırmak 
amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere tüm 
finansal tabloların açıklamalarındaki değerler “Bin TL” bazında; yani 500 TL ve 
üzerindeki değerler Bin TL‟ye iblağ edilmek suretiyle bu tutarların altındaki değerleri 
dikkate almadan, küsuratsız bir Ģekilde ifade edilmiĢ; rapor ekleri arasına alınan 
“tasvibe esas” bilanço ve gelir tablosunun yanı sıra sonuç cümlelerindeki değerler ise 
Ġdare‟nin muhasebe kayıtlarında olduğu biçimde yansıtılmıĢtır. 

Ġdarenin mali iĢlemleri ve tabloları üzerinde yapılan incelemelerde, bazı 
iĢlemlerde muhasebenin temel ilke ve kavramlarına uygun hareket edilmediği, 
belirsizlik algısı oluĢturan hesapların kullanıldığı, uzun yıllardan beri iĢlem görmeyen 
hesapların sayısının fazla olduğu, yapılan muhasebe iĢlemlerinde dönem sonucunu 
etkileyecek bazı hatalar yapıldığı görüldüğünden, Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi 
BaĢkanlığı‟nın yeterli sayı ve nitelikte personelle takviye edilmesi önerilir.  

TOKĠ‟nin 31.12.2016 tarihli bilançosuna ait incelemeler hesap grupları 
itibarıyla aĢağıda açıklanmıĢtır.  

 Aktif: 
Bilançonun aktifini oluĢturan hesaplar önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı 

olarak Tablo 23‟de gösterilmiĢtir. 
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 Tablo 23- Aktif hesaplar 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 
 I- Dönen varlıklar              
    A- Hazır değerler 1.221.554 2,4 895.437 1,5 (326.117) 
    B- Menkul kıymetler         
    C- Kısa vadeli alacaklar 10.003.286 19,4 12.780.123 21,8 2.776.837 
    D- Diğer kısa vadeli alacaklar  367  362  (5) 
    E- Stoklar 9.432.929 18,3 10.446.279 17,8 1.013.350 
    F- Yatırımlar 10.179.204 19,8 12.678.457 21,7 2.499.253 
    G- Gelecek aylara ait gid. ve gel. tah. 1     (1) 
    H- Diğer dönen varlıklar  2.660.038 5,1 3.203.807 5,5 543.769 

Toplam (I) 33.497.379 65 40.004.465 68,3 6.507.086 
II- Duran varlıklar         
   A- Yönetilen hesap varlıkları 148.319 0,3 157.415 0,3 9.096 
   B- Uzun vadeli alacaklar 15.789.704 30,7 16.312.795 27,9 523.091 
   C- Diğer alacaklar 48.895 0,1 53.881 0,1 4.986 
   D- Mali duran varlıklar 1.949.232 3,8 1.963.260 3,4 14.028 
   E- Maddi duran varlıklar 63.404 0,1 65.369 0,1 1.965 
   F- Maddi olmayan duran varlıklar         
   G- Gel. yıllara ait gid. ve gelir tahak. 237 - 224  (13) 
   H- Diğer duran varlıklar         

Toplam II 17.999.791 35 18.552.944 31,7 553.153 
Genel toplam (I+II) 51.497.170 100 58.557.409 100 7.060.239 

Nazım hesaplar 3.407.708   3.734.426   326.718 
 

I- Dönen varlıklar 
Önceki döneme göre %19,4 oranında artarak, 40.004.465 bin TL olarak 

gerçekleĢen dönen varlık kalemlerinin ayrıntısı, hesap grupları itibarıyla aĢağıda 
incelenmiĢtir. 

A- Hazır değerler 
Hesapta kayıtlı 895.437 bin TL‟nin ayrıntısı, önceki dönem verileriyle 

karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 24‟te gösterilmiĢtir.  
Tablo 24- Hazır değerler  

Hazır değerler  
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
1- Bankalar 1.200.695 894.821 (305.874) 
2- Verilen çekler ve ödeme emirleri  (-) 1.812 2.050 238 
3- Döviz pozisyonları 19.698 116 (19.582) 
4- Aracı bankalar 2.499 2.076 (423) 
5- Diğer bankalar  474 474 -  

Toplam 1.221.554 895.437 (326.117) 
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Ġdare muhasebe hesap planında 10-Hazır Değerler hesap grubu altında 102-
Bankalar, 104-Döviz Pozisyonları, 105-Aracı Bankalar, 109-Diğer Bankalar adı 
altında ayrı ayrı hesaplar açılmak suretiyle, esasta hepsi bankalar aracalığıyla 
yürütülen iĢlemlerle ilgili olan kalemlerin ayrı ayrı hesaplarda gösterildiği 
görülmektedir. Mahiyeti itibariyla bankalar ile ilgili olan bütün hesap kalemlerinin 
Ġdare faaliyetleri doğrultusunda bankalar hesabında açılacak yardımcı hesaplar 
vasıtasıyla bölümlendirilerek çalıĢtırılmalıdır. 

 Ġdare faaliyetleri gereği bankalarda açtırmıĢ olduğu döviz veya TL cinsinden 
mevduat bulunan hesaplarını, bankalar hesabı altında takip edilmelidir. 

1- Bankalar 
Bu hesapta kayıtlı 894.821 bin TL‟nin ayrıntısı, önceki dönem verileriyle 

karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 25‟de gösterilmiĢtir. 

           Tablo 25- Bankalardaki mevduat 

Bankanın unvanı Önceki dönem Cari dönem Fark  

  Bin TL Bin TL Bin TL 
1- Yurt içi bankalar       
a) Kamu bankaları      
    T.C. Ziraat Bankası  632.990 722.877 89.887 
    T. Halk Bankası  269.588 69.927 (199.661) 
    T. Vakıflar Bankası  298.083 102.003 (196.080) 

Toplam (a) 1.200.661 894.807 (305.854) 
b) Özel bankalar:       
    Denizbank 34 14 (20) 

Toplam (b)  34 14 (20) 
Genel toplam (a+b) 1.200.695 894.821 (305.874) 

Ġdare, Bütçe Kanununda yer alan hükümler ve bu hükümler kapsamında 
belirlenen Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde banka mevcutlarını, T.C Ziraat 
Bankası, T.Halk Bankası ve T.Vakıflar Bankası nezdinde açılan tevdiat hesaplarında 
izlemektedir.  

Denizbank nezdinde kayıtlı 14 bin TL‟nin tamamı; 28.09.2006 tarih ve 4055 
sayılı BaĢbakanlık Olur‟u kapsamında, TOKĠ tarafından Sınırlı Sorumlu Ġstanbul 
Nakliye ĠĢ Yerleri ve Sanayi Mamulleri Depolama Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifi 
adına, Ġstanbul Ġli Arnavutköy Ġlçesi Deliklikaya Bölgesinde avans usulü ile yapılan 
kamulaĢtırma sonucunda anlaĢma sağlanamayan parsel sahiplerine karĢı açılan davalar 
neticesinde, yargı kararıyla tespit edilen kamulaĢtırma bedellerinin ödenmesinde 
kullanılmak üzere Denizbank Ataköy 5. Kısım ġubesi nezdinde oluĢturulmuĢ “TOKĠ-
Deliklikaya/Nakliyeciler KamulaĢtırma Avans” hesabına aittir.  

 2- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) 
2016 yılsonu itibarıyla cari hizmet abonelik ve iĢ avanslarına iliĢkin olarak 

Ġdare‟nin banka hesapları üzerine keĢide edilmiĢ ancak alıcılarına henüz ödenmemiĢ 
çekler ve ödeme emirleri toplamı 2.050 bin TL tutarında olup, 2017 yılında bankalarca 
ödenerek kapanmıĢtır. 
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Ġdare‟nin banka hesapları üzerine keĢide edilmiĢ ancak alıcılarına henüz ödenmemiĢ 
çekler ve ödeme emirleri toplamı 2.050 bin TL tutarında olup, 2017 yılında bankalarca 
ödenerek kapanmıĢtır. 

 

 

3- Döviz pozisyonları 
Hesapta kayıtlı 115 bin TL‟nin; 73 bin TL‟si Ziraat Bankası Ankara/Bilkent 

ġubesi nezdindeki ABD Doları cinsinden  Proje Uygulama Birimi hesap bakiyesine, 
42 bin TL‟si Halkbankası nezdindeki Avro cinsinden döviz tevdiat hesabına aittir. 

Ġdare, Türk Lirası mevduatlarını maliyet değerleriyle göstermiĢ, Avro cinsinden 
döviz tevdiat hesaplarını ise bilanço tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) döviz alıĢ kuru üzerinden TL‟ye dönüĢtürmüĢ; bu çevrimden 
kaynaklanan kur farkı gelirleri veya giderlerini gelir tablosunda yansıtmıĢtır.   

T.C. Ziraat Bankası Bilkent ġubesinde bulunan 33.339,32 ABD dolarının 
bilanço tarihinde geçerli olan TCMB döviz alıĢ kuru olan 3,5192 ABD doları/TL kuru 
üzerinden dönüĢtürülüp 117,3 bin TL olarak kaydedilmesi gerekirken, 2,2128 ABD 
doları/TL kurundan dönüĢtürüldüğü ve 43,5 bin TL eksik değerleme yapıldığı tespit 
edilmiĢtir.  

Ġdarenin bilanço dipnotlarında da dönem sonu değerlemesine iliĢkin yapılan 
iĢlemlerin açıklamasına yer verilerek dönüĢümde esas alınan TCMB ABD doları/TL 
döviz alıĢ kuru 2,2128 olarak gösterilmiĢtir.  

Ġdare dönemsel faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan dönem gelir fazlası, her ne 
kadar Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuĢ olsa da, Ġdare varlık ve kaynaklarının 
gerçek durumunun ortaya konulabilmesi açısından dönem sonu değerleme iĢlemlerinin 
gerçeğe uygun yapılması büyük önem arz etmektedir.  

Ġdarenin varlık ve kaynaklarının tam ve doğru olarak ortaya konulabilmesi 
açısından, dönem sonu kur değerleme iĢlemlerinin bilanço tarihinde geçerli olan 
TCMB döviz alıĢ kuru üzerinden yapılması önerilir. 

Avro cinsinden döviz tevdiat hesabı, Alman Yapı Tasarruf Sandıkları aracılığı 
ile kullanılan kredi iĢlemlerinden doğan geri dönüĢlerden oluĢmaktadır. 

Alman Yapı Tasarruf Sandıklarından, yurtdıĢında çalıĢanlara 1 inci, 2 nci ve     
3 üncü dilim kredi adı altında sağlanan kredilerin kullanımı; Sandık, TOKĠ ve 
T.C.Ziraat/Emlak Bankasının taraf olduğu protokole göre yürütülmektedir. Söz konusu 
protokol uyarınca TOKĠ Alman Yapı Tasarruf Sandıklarında birikimi olan iĢçilerin 
kullandığı kredilerin geri dönüĢünü garanti etmektedir.  

Ġlk dilim kredi kullananlardan Türkiye'ye geri dönüĢ yapanların TL'ye 
dönüĢtürülen Avro cinsinden sandığa olan borçlarının, ödeme güçlüğüne düĢmüĢ 
olanların taksit ödeme tarihindeki kur farklarının ve Emlak Bankası tarafından kanuni 
takibe konulmuĢ olanların, ödenme yükümlülükleri bu hesaptan karĢılanmaktadır. 
Kesin dönüĢ yapanlar adına yapılan kur farkı ödemeleri, dönem gideri olarak kayıtlara 
alınırken; yasal takibe alınanlar adına yapılan ödemeler karĢılığı takibe uğrayanlar 
borçlandırılarak aktif hesaplarda izlenmektedir. 

4- Aracı bankalar 
Bu hesapta kayıtlı 2.076 bin TL‟nin tamamı, T.C. Ziraat Bankası Bilkent ġubesi 

nezdindeki taĢınmaz satıĢ hasılatı bakiyesine aittir. 
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TOKĠ mülkiyetindeki arsalar üzerinde inĢa edilerek satıĢa sunulan konut ve 
iĢyerlerinin satıĢ peĢinat ve taksitlerine iliĢkin tahsilat iĢlemleri, TOKĠ ve ilgili 
bankalar arasında yapılan protokoller ile alıcılarla yapılan sözleĢme hükümlerine 
uygun olarak aracı bankalar tarafından yürütülmektedir. 

Aracı bankalar, protokol ve satıĢ sözleĢmesi hükümleri gereğince konut 
alıcılarından yaptıkları peĢin ya da taksitler halindeki tahsilat tutarlarını T.C. Ziraat 
Bankası Bilkent ġubesi nezdindeki TOKĠ hesaplarına aktarmakla yükümlüdür.     

5- Diğer bankalar 
Bu hesapta kayıtlı 474 bin TL‟nin tamamı, Arsa Ofisi‟nden devralınan 

kamulaĢtırmalar nedeniyle kıymet takdir komisyonunun tespit ettiği bedele itiraz 
nedeniyle açılan davalar karĢılığı bloke tutulan meblağa aittir. 

B- Menkul kıymetler 
Bu hesap iĢlem görmemiĢtir.  
C- Kısa vadeli alacaklar 
Önceki döneme göre %27,7 oranında artarak 12.780.123 bin TL‟ye yükselen 

kısa vadeli alacakların ayrıntısı, hesap grupları itibarıyla Tablo 26‟da gösterilmiĢtir. 
Tablo 26- Kısa vadeli ticari alacaklar  

Kısa vadeli alacaklar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
    1- Arsa tahsis ve satıĢ alacakları 2.520.300 3.948.055 1.427.755 
    2- Konut ve iĢyeri satıĢ alacakları 2.605.670 2.798.406 192.736 
    3- Arsa karĢılığı gelir payı alacakları 284.759 809.493 524.734 
    4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 8.478 8.112 (366) 
    5- Kurum ve kuruluĢlardan alacaklar 4.487.890 5.106.161 618.271 
    6- Faaliyetlerden doğan diğer alacaklar 11.629 25.303 13.674 
    7- Verilen depozito-teminat ve blokeler 27 27 0 
    8- Takipteki alacaklar  84.533 84.566 33 

Toplam 10.003.286 12.780.123 2.776.837 

1- Arsa tahsis ve satıĢ alacakları 
2016 yılı ve önceki dönemlerde gerçekleĢtirilen vadeli arsa tahsis ve 

satıĢlarından kaynaklanan ve bir yıl içerisinde tahsili öngörülen kısa vadeli alacaklar 
tutarı 3.948.055 bin TL‟nin;  
3.943.153 Bin TL‟si vadeli arsa satıĢlarından alacaklara, 

4.105 " 5609 sayılı Kanun ile TOKĠ‟ye devrolan ve 775 sayılı Kanun 
uyarınca gecekondu önleme bölgesi arsa satıĢlarından alacaklara, 

98 " 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa Ofisi‟nden devralınan alacaklara,  
698 " Ankara tahsis bölgesi olağan arsa tahsis ve satıĢ alacaklarına, 

  
aittir. 
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TOKĠ mülkiyetindeki arsalar üzerinde inĢa edilerek satıĢa sunulan konut ve 
iĢyerlerinin satıĢ peĢinat ve taksitlerine iliĢkin tahsilat iĢlemleri, TOKĠ ve ilgili 
bankalar arasında yapılan protokoller ile alıcılarla yapılan sözleĢme hükümlerine 
uygun olarak aracı bankalar tarafından yürütülmektedir. 

Aracı bankalar, protokol ve satıĢ sözleĢmesi hükümleri gereğince konut 
alıcılarından yaptıkları peĢin ya da taksitler halindeki tahsilat tutarlarını T.C. Ziraat 
Bankası Bilkent ġubesi nezdindeki TOKĠ hesaplarına aktarmakla yükümlüdür.     

5- Diğer bankalar 
Bu hesapta kayıtlı 474 bin TL‟nin tamamı, Arsa Ofisi‟nden devralınan 

kamulaĢtırmalar nedeniyle kıymet takdir komisyonunun tespit ettiği bedele itiraz 
nedeniyle açılan davalar karĢılığı bloke tutulan meblağa aittir. 

B- Menkul kıymetler 
Bu hesap iĢlem görmemiĢtir.  
C- Kısa vadeli alacaklar 
Önceki döneme göre %27,7 oranında artarak 12.780.123 bin TL‟ye yükselen 

kısa vadeli alacakların ayrıntısı, hesap grupları itibarıyla Tablo 26‟da gösterilmiĢtir. 
Tablo 26- Kısa vadeli ticari alacaklar  

Kısa vadeli alacaklar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
    1- Arsa tahsis ve satıĢ alacakları 2.520.300 3.948.055 1.427.755 
    2- Konut ve iĢyeri satıĢ alacakları 2.605.670 2.798.406 192.736 
    3- Arsa karĢılığı gelir payı alacakları 284.759 809.493 524.734 
    4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 8.478 8.112 (366) 
    5- Kurum ve kuruluĢlardan alacaklar 4.487.890 5.106.161 618.271 
    6- Faaliyetlerden doğan diğer alacaklar 11.629 25.303 13.674 
    7- Verilen depozito-teminat ve blokeler 27 27 0 
    8- Takipteki alacaklar  84.533 84.566 33 

Toplam 10.003.286 12.780.123 2.776.837 

1- Arsa tahsis ve satıĢ alacakları 
2016 yılı ve önceki dönemlerde gerçekleĢtirilen vadeli arsa tahsis ve 

satıĢlarından kaynaklanan ve bir yıl içerisinde tahsili öngörülen kısa vadeli alacaklar 
tutarı 3.948.055 bin TL‟nin;  
3.943.153 Bin TL‟si vadeli arsa satıĢlarından alacaklara, 

4.105 " 5609 sayılı Kanun ile TOKĠ‟ye devrolan ve 775 sayılı Kanun 
uyarınca gecekondu önleme bölgesi arsa satıĢlarından alacaklara, 

98 " 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa Ofisi‟nden devralınan alacaklara,  
698 " Ankara tahsis bölgesi olağan arsa tahsis ve satıĢ alacaklarına, 

  
aittir. 
 

 

 

Arsa satıĢlarından doğan alacağın 3.079.952 bin TL‟si Ġdare iĢtiraki Emlak 
Konut GYO Aġ‟ye satılan arsa bedelini, 770.571 bin TL‟si de yine Ġdare iĢtiraki 
Emlak Planlama ĠnĢaat Proje Yönetimi ve Tic. Aġ iĢtiraki Bio Ġstanbul Proje 
GeliĢtirme ve Yatırım Aġ‟den arsa tahsis sözleĢmesinden olan alacağı götermektedir.  

Ġdare ile Bio Ġstanbul Proje GeliĢtirme ve Yatırım Aġ arasında 27.3.2012 
tarihinde imzalanan “TOKĠ Arazisi GeliĢtirme ve Düzenleme ġeklinde Gayrimenkul 
SatıĢ Vaadi SözleĢmesiyle”, TOKĠ‟nin mülkiyetinde bulunan Ġstanbul BaĢakĢehir 
Ġlçesi, KayabaĢı Mahallesindeki yaklaĢık brüt 1.100.000 m2 TOKĠ hissesinin hastane, 
okul, çeĢitli sağlık tesisleri, ticari ve konut alanlarını içinde barındıracak projeleri 
geliĢtirmek üzere satım ve devrine iliĢkin Ģartlar düzenlenmiĢtir. SözleĢme kapsamında 
belirli ödeme periyotları doğrultusunda TOKĠ‟ye ödenecek 247.962.000 ABD Doları 
karĢılığında arsa devri yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. Ġdare bu doğrultuda 29.000.000 
ABD doları karĢılığı arsayı Ģirkete devretmiĢ, kalan 218.962.000 ABD Doları da 
alacaklar hesabına kaydetmiĢtir. 

Ġdarenin faaliyetleriyle ilgili olarak mal ve hizmet satıĢlarından doğan alacakları 
vade türlerine göre kısa veya uzun vadeli alacaklarda gösterilmektedir. Ancak söz 
konusu satıĢ vaadi sözleĢmesi kapsamında Ġdare mülkiyetindeki arsaların alıcı ġirkete 
henüz satıĢ iĢlemi gerçekleĢtirilmeden, sanki satıĢ yapılmıĢ gibi 27.3.2012 tarihli 
mahsup iĢlemiyle hasılat hesabına alacak kaydı, kısa ve uzun vadeli alacaklar hesabına 
da borç kaydı yapılmıĢtır. 

 Ticari alacaklara kayıt yapılması için satıĢ iĢlemi gerçekleĢtikten sonra mal ve 
hizmet bedelinin tutarı ile ilgili ödeme veya tahsilat iĢlemi belli bir süre sonra 
yapılmalıdır. 

Yapılan iĢlem bilançonun varlıklar ile ilgili temel ilkelerinden olan kesin 
olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmamalıdır ilkesiyle ve gelir tablosunun temel 
ilkelerinden olan gerçekleĢmemiĢ satıĢlar, gelir ve karlar; gerçekleĢmiĢ gibi veya 
gerçekleĢenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir ilkesiyle çeliĢmekte 
ve yasal mali tabloların güvenilirliğini Ģüpheye düĢürmektedir.  

SözleĢmenin uygulama aĢamasında arsa temininde yaĢanan sorunlar nedeniyle 
Ġdare tarafından ilgili ġirkete yazılan 17.12.2014 tarihli yazıda, Ġdare ile ġirket 
arasında imzalanan 27.3.2012 tarihli TOKĠ Arazisi GeliĢtirme ve Düzenleme ġeklinde 
Gayrimenkul SatıĢ Vaadi SözleĢmesinin 10.12.2014 tarihi itibariyle feshedildiği 
bildirilmiĢtir.  

Ġdare iĢi feshettiğini 10.12.2014 tarihinde ġirkete bildirmiĢ olmasına rağmen 
2014, 2015 ve 2016 dönem sonu mali tablolarında kısa vadeli alacaklar hesabında arsa 
tahsis ve satıĢ alacağı olarak yer vererek varlıklar toplamının olduğundan daha fazla 
görünmesine sebep olmuĢ, ayrıca karĢılığı olmayan bir alacak için yıl sonlarında döviz 
değerlemesi yaparak kur farkı geliri kaydetmiĢtir. Bu kayıt sonucunda Ġdarenin gelir ve 
giderler tablosunda 2016 yılı dönem net geliri tutarının 133.917 bin TL fazla 
gerçekleĢmesine sebebiyet verilmiĢtir. 

Ġdarenin yasal mali tablolarının, varlık ve kaynaklarının gerçek durumunu 
ortaya koyması ve uygun değerlerde gösterilmesi açısından, muhasebe kayıtlarının 
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ilgili mali mevzuat ve muhasebenin temel ilkeleri doğrultunda, yapılan iĢlemin özü 
gözetilerek düzenlenmesi ve 120.05-Hesapta kayıtlı söz konusu alacağın mahsup 
iĢleminin yapılarak kapatılması önerilir. 

 2-  Konut ve iĢyeri satıĢ alacakları 
Hesapta kayıtlı 2.798.406 bin TL tutarındaki konut ve iĢyeri satıĢ alacaklarının 

ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 27‟de gösterilmiĢtir. 
Tablo 27- Konut ve iĢyeri satıĢ alacakları  

Konut ve iĢyeri satıĢ alacakları 
Önceki 
dönem 

Cari 
dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
Olağan konut ve iĢyeri satıĢ alacakları 2.088.039 2.274.047 186.008 
Konut karĢılığı arsa alacakları 465.946 466.113 167 
Kurum ve kuruluĢ mensuplarına satıĢlardan alacak 45.139 56.597 11.458 
Hasılat paylı projeler idare konut payı alacakları 4.268 1.585 (2.683) 
Kuzey Ankara kentsel dönüĢüm taĢınmaz satıĢlarından alacak 2.278 - (2.278) 
2202 BKK mahiyetli taĢınmaz satıĢlarından alacaklar   64 64 

Toplam 2.605.670 2.798.406 192.736 

Ġdare, üretmekte olduğu konut ve iĢyeri projelerinin vadeli satıĢından doğan ve 
kısa vadede tahsili beklenen alacakları ile kurum ve kuruluĢlara arsa bedeli karĢılığı 
teslim edilen konut satıĢ bedelinden tahakkuk eden alacaklarını bu hesapta 
izlemektedir.  

3- Arsa karĢılığı gelir payı alacakları 
Bu hesapta kayıtlı 809.493 Bin TL‟nin; 

353.590 Bin TL‟si Ġstanbul/AtaĢehir “Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi” 3328/2 No‟lu ada  
parselde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Hizmet 
Binasının arsa satıĢ karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait YDA ĠnĢ. San. ve Tic. 
Aġ‟den gelir payı alacaklarına, 

215.123 " Ġstanbul/AtaĢehir “Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi” 3328/8 No‟lu ada  
parselde SPK Hizmet Binasının arsa satıĢ karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait 
KuruluĢ ĠnĢaat/Serim ĠĢ Ortaklığından gelir payı alacaklarına, 

114.552 " Ankara/Çankaya Atakent Devlet Mahallesi 16551/1 No‟lu ada parselin arsa 
satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Kuzu Toplu Konut ĠnĢ. Aġ‟den gelir 
payı alacaklarına, 

21.152 " Ankara/Çankaya Karakusunlar Mahallesi, 27457/1-2 No‟lu, 27474/1 No‟lu 
ada parsellerin arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Pasifik 
Gayrimenkul ĠnĢaat Aġ‟den gelir payı alacaklarına, 

56.300 " Diyarbakır/YeniĢehir Ġlçesi YeniĢehir Mahallesi 123/1 No‟lu ada parselin arsa 
satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Ġzka Gayrimenkul Ltd. ġti./ Kayaoğlu 
ĠnĢ. Aġ ĠĢ Ortaklığından gelir payı alacaklarına, 

7.976 " MüĢterek müteselsil kefalet sözleĢmesinden KC Adi Ort./Yeni Sarp ĠnĢ. Ltd. 
ġti. ĠĢ Ortaklığından gelir payı alacaklarına, 

    40.800 " Ġstanbul BaĢakĢehir KayabaĢı 876/2 parselin arsa satıĢı karĢılığı gelir 
paylaĢımı iĢine ait Makro ĠnĢaat gelir payı alacaklarına, aittir. 
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Konut ve iĢyeri satıĢ alacakları 
Önceki 
dönem 

Cari 
dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
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Ġdare, üretmekte olduğu konut ve iĢyeri projelerinin vadeli satıĢından doğan ve 
kısa vadede tahsili beklenen alacakları ile kurum ve kuruluĢlara arsa bedeli karĢılığı 
teslim edilen konut satıĢ bedelinden tahakkuk eden alacaklarını bu hesapta 
izlemektedir.  

3- Arsa karĢılığı gelir payı alacakları 
Bu hesapta kayıtlı 809.493 Bin TL‟nin; 

353.590 Bin TL‟si Ġstanbul/AtaĢehir “Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi” 3328/2 No‟lu ada  
parselde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Hizmet 
Binasının arsa satıĢ karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait YDA ĠnĢ. San. ve Tic. 
Aġ‟den gelir payı alacaklarına, 

215.123 " Ġstanbul/AtaĢehir “Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi” 3328/8 No‟lu ada  
parselde SPK Hizmet Binasının arsa satıĢ karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait 
KuruluĢ ĠnĢaat/Serim ĠĢ Ortaklığından gelir payı alacaklarına, 

114.552 " Ankara/Çankaya Atakent Devlet Mahallesi 16551/1 No‟lu ada parselin arsa 
satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Kuzu Toplu Konut ĠnĢ. Aġ‟den gelir 
payı alacaklarına, 

21.152 " Ankara/Çankaya Karakusunlar Mahallesi, 27457/1-2 No‟lu, 27474/1 No‟lu 
ada parsellerin arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Pasifik 
Gayrimenkul ĠnĢaat Aġ‟den gelir payı alacaklarına, 

56.300 " Diyarbakır/YeniĢehir Ġlçesi YeniĢehir Mahallesi 123/1 No‟lu ada parselin arsa 
satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Ġzka Gayrimenkul Ltd. ġti./ Kayaoğlu 
ĠnĢ. Aġ ĠĢ Ortaklığından gelir payı alacaklarına, 

7.976 " MüĢterek müteselsil kefalet sözleĢmesinden KC Adi Ort./Yeni Sarp ĠnĢ. Ltd. 
ġti. ĠĢ Ortaklığından gelir payı alacaklarına, 

    40.800 " Ġstanbul BaĢakĢehir KayabaĢı 876/2 parselin arsa satıĢı karĢılığı gelir 
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TOKĠ, finansal kaynak ihtiyacının karĢılanması amacıyla, 03.05.2006 tarih ve 
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4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 
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5-Kurum ve kuruluĢlardan alacaklar 
Bu hesapta kayıtlı 5.106.161 bin TL‟nin; 

4.687.754 Bin TL‟si CumhurbaĢkanlığı, BaĢbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
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Üniversitesi, Denizli Valiliği, ġırnak Valiliği, 8 Belediye, Tasfiye Halinde 
Emlak Bankası, Türkkonut ve Göçmen Koordinasyon hesabından alacaklara,   

130.684 " özel sektör kuruluĢlarından alacaklara, 
215.325 " Milli Ġstihbarat TeĢkilatı, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı, Trabzon 

Valiliği Ġl Özel Ġdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TÜĠK ve 
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı nam ve hesabına yapılan iĢlerden söz konusu kamu 
kurumlarından alacaklara, 

64.846 “ Geçici ve kesin kabul eksikliklerinin firma nam ve hesabına yapılması 
sonucu doğan alacaklara, 

3.634 " doğalgaz abonelik güvence tesis bedelinden ilgili konut sahiplerinden 
alacaklara, 

3.917 " diğer kiĢi ve kuruluĢlardan muhtelif alacaklara, aittir. 

124.02-Özel sektör kuruluĢlarından alacaklar hesabında kaydedilen 130.684 Bin 
TL ile ilgili olarak yapılan incelemede, alacakların bir kısmının yasal takibe konu 
edilen alacaklardan oluĢtuğu anlaĢılmaktadır. Ġdare hesap planında yasal takibe aldığı 
alacakları 127-Takipteki alacaklar hesabına kaydetmektedir. 

Diğer taraftan 124.02-Özel sektör kuruluĢlarından alacaklar hesabında kayıtlı 
Soyak ĠnĢ. ve Tic. Aġ‟den alacak tutarı 492 bin TL‟nin tahsili için, Ġdare tarafından 

159Sayıştay   



 

 

4.12.2008 tarihinde Ankara 2.Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan alacak davasının 
reddedildiği ve 8.2.2011 tarihli Yargıtay kararıyla onandığı tespit edilmiĢtir.  

Ġdarenin 124-Kurum ve kuruluĢlardan alacaklar hesabında takip ettiği 
alacakların mahiyetinin araĢtırılarak son durumları göz önüne alınmak suretiyle 
hesabın gözden geçirilmesi, alacakların kaydedilmesinde yasal takibe alınan 
alacakların hesap planındaki bölümlendirmeye uygun olarak takipteki alacaklar 
hesabında takip edilmesi önerilir. 

6- Faaliyetlerden doğan diğer alacaklar 
Bu hesapta kayıtlı 25.303 bin TL‟nin; 23.910 bin TL‟si kiracılardan kira 

alacaklarına, 1.393 bin TL‟si konut alıcılarından alacaklara aittir. 
Kira alacaklarında kayıtlı 21,1 milyon TL, Çelebican ĠnĢaat Otelcilik San.ve 

Tic. Aġ‟den kira alacağına aittir. Mülkiyeti Ġdareye ait olan ve Ġstanbul Ġli, Bakırköy 
Ġlçesi, Zeytinlik Mahallesinde bulunan 564 ada 160 parsel sayılı taĢınmaz üzerinde 
bulunan Tescilli Tarihi Yapıların Aslına Uygun Restorasyonu Ġle Tescilli Anıt 
Ağaçların Korunması ve 564 ada 160 nolu Parselin Kiralanması/Ġrtifak Hakkı Tesisi 
ĠĢi; KDV hariç yıllık 6.000.000 TL bedel üzerinden ihale edilmiĢ ve 19.08.2010 tarihli 
sözleĢme akdedilmiĢtir.  

BaĢkanlık Makamının 05.05.2011 tarih ve 2462 sayılı Oluru ile bahse konu 
taĢınmaza sözleĢme tarihinden geçerli olmak üzere 49 yıl süre ile Çelebican ĠnĢaat 
Otelcilik San. ve Tic. A.ġ. lehine üst hakkı tesis edilmesi kararlaĢtırılmıĢ ve 
23.08.2013 tarihinde Üst Hakkı tapu kütüğüne müstakil bir gayrimenkul olarak 
Çelebican ĠnĢaat Otelcilik San. ve Tic. Aġ adına tesis edilmiĢtir. 

Söz konusu arazi üzerinde kiracı tarafından inĢaasına baĢlanılan yapılaĢmalarla 
ilgili olarak Ġstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‟nun 
durdurma kararı Ġstanbul 12. Ġdare Mahkemesinin 2015/373 Esas sayılı dosyasında, 
Ġstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun durdurma 
kararı ise yine aynı mahkemenin 2015/522 Esas sayılı dosyasında görülmekte olup bu 
davalar halen derdesttir.  

Çelebican ĠnĢaat Otelcilik San.ve Tic. Aġ‟ye sözleĢme gereği ödemesi gereken 
kira bedellerini ödemediğinden bahisle Ġstanbul Hukuk MüĢavirliğince Bakırköy 49. 
Noterliği aracılığıyla  02.03.2017 tarihinde ihtarname keĢide edilmiĢ ve Kamu Ġhale 
SözleĢmeleri Kanunu‟nun 20 nci maddesi, Kiralama SözleĢmesinin ilgili maddeleri 
doğrultusunda ihtarnamenin tebliğ tarihten itibaren 45 günlük süre içerisinde birikmiĢ 
tüm kira bedellerinin SözleĢmede belirtilen yasal faizi ve KDV ilavesi suretiyle 
ödenmesi, ödememe halinin devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye, hüküm 
almaya gerek olmaksızın sözleĢmenin feshedileceği bildirilmiĢtir.   

Söz konusu bedellerin ödenmemesi üzerine Ġstanbul Ġli, Bakırköy Ġlçesi, 
Zeytinlik Mahallesinde bulunan 564 Ada 160 Parsel sayılı taĢınmaz üzerinde bulunan 
Tescilli Tarihi Yapıların Aslına Uygun Restorasyonu Ġle Tescilli Anıt Ağaçların 
Korunması 564 Ada 160 No.lu Parselin Kiralanması/Ġrtifak Hakkı Tesisi ĠĢinin, 
19.08.2010 tarihli sözleĢmesinin fesh edilmesi, tapu kütüğünün bağımsız bir sayfasına 
müstakil bir gayrimenkul olarak tesis edilen üst hakkının ve bunun üzerine kurulan kat 
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irtifakının iptal edilmesi hususlarında düzenlenen Stratejik Komisyon Kararı 
13.06.2017 tarihinde onaylanmıĢtır. 

Söz konusu kira alacağının Ġdare ile kiralayan yüklenici firma arasında ihtilafa 
konu olacağı anlaĢıldığından, konunun yargı safhasına intikaline müteakip takipteki 
alacaklar hesabında takip edilmesi gerekmektedir. 

Konut alıcılarından alacaklar; satıldığı halde henüz tapu devri yapılmadığı için 
site yönetimlerine yapılan aidat ödemeleri olup, Ġdare söz konusu bu alacakları tapu 
teslim aĢamasında gerçek maliklerinden tahsil etmektedir. 

7- Verilen depozito-teminat ve blokeler  
Bu hesapta kayıtlı 27 bin TL‟nin tamamı; Ankara 23. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 2003/652 E, 2004/376 K. sayılı hükümlerince icra kararının 
ertelenmesi için yatırılan teminat tutarıdır. 

8- Takipteki alacaklar 
Bu hesapta kayıtlı ve tamamı yasal takipteki alacaklar tutarı 84.566 bin TL‟nin; 

82.663 Bin TL‟si özel sektör kuruluĢlarından alacaklara, 
1.822 " 2202 sayılı BKK gereği kiracılardan alacaklara, 

66 " kiracılardan olan alacaklara, 
15 " kamu kurum ve kuruluĢlarından alacaklara, aittir. 

Toplam 82.663 bin TL tutar ile kayıtlı özel sektör kuruluĢlarından alacaklar, 
sözleĢmesi feshedilmiĢ Ġdare projelerine iliĢkin yüklenicilere ait teminat mektuplarının 
ÜFE farklarından doğan alacakların yanı sıra yine yükleniciler tarafından 
bitirilemeyen iĢlerin Ġdare tarafından firma nam ve hesabına yürütülmesi sonucu doğan 
ve hukuki takibe alınmıĢ alacaklara aittir. 

Kamu kurum ve kuruluĢlarından alacaklarda takip edilen 4 bin TL, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı adına 
ödenen site yönetim aidatlarının ilgili kurumlarca kabul edilmemesi üzerine 1992 yılı 
bilanço döneminde kayda alınan ve tevsik edilemeyen tutarı göstermektedir. 

Kültür Bakanlığı‟ndan alacaklarda kayıtlı 11 Bin TL, Kültür Bakanlığına 
devredilen Ankara Eryaman‟da bulunan Kültür Sitesi için ödenen aidatların tarihli 
bilanço döneminde alacak kaydedilmesiyle ilgilidir.  

Ġdarenin yaklaĢık 25 yıldır 127-Takipteki alacaklar hesabında ilgili kamu kurum 
ve kuruluĢlarından alacak olarak takibini yaptığı ve tevsik edemediği söz konusu 
alacakların tasfiye edilmesi için çalıĢma yapılması önerilir. 

D- Diğer kısa vadeli alacaklar 
Diğer kısa vadeli alacakların ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı 

olarak Tablo 28‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 28-  Diğer kısa vadeli ticari alacaklar  

Kısa vadeli alacaklar Önceki dönem 
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

    1- Katma değer vergisi iade alacağı - 0,08 0,08  
    2- Personelden alacaklar 1 4 3 
    3- Diğer çeĢitli alacaklar 366 358 (8) 

Toplam 367 362 (5) 

1- Katma değer vergisi iade alacağı 
Hesa bakiyesi 80 TL olup, KDV iade alacağını götermektedir. 
2- Personelden alacaklar 
Bu hesapta kayıtlı 4 bin TL‟nin tamamı, iliĢiği kesilmiĢ bir personelden icra 

takibinde bulunan alacağa aittir. 
3- Diğer çeĢitli alacaklar 
Bu hesapta kayıtlı 358 bin TL‟nin; 276 bin TL‟si konut ve iĢyeri iadelerinden 

alacaklara, 82 bin TL‟si de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)‟ndan alacağa aittir. 
SGK‟dan olan 82 bin TL alacağın, 79 bin TL‟si 2012 yılında, 3 bin TL‟si de 

2011 yılında kayıtlara alınan alacak tutarlarını göstermekte olup, yaklaĢık 5 yıldır 
hesapların iĢlem görmediği tespit edilmiĢtir.  

136.20 hesapta kayıtlı 82 bin TL alacağın mahiyetinin araĢtırılarak tasfiye 
edilmesi için çalıĢma yapılması önerilir.   

E- Stoklar 
Stokların ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 29‟da 

gösterilmiĢtir. 
Tablo 29-  Stoklar  

Stoklar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
    1- Arsa ve araziler 8.426.536 10.090.127 1.663.591 
    2- Konut, iĢyeri ve sosyal donatılar 897.641 247.123 (650.518) 
    3- 2202 s. BKK gereği devir alınan varlıklar 108.242 108.242 0 
    4- Diğer stoklar 510 787 277 

Toplam 9.432.929 10.446.279 1.013.350 

 

Ġdare, mülkiyetindeki arsa ve arazi stoklarını satın alma ve devir bedelleri 
üzerinden finansal tablolarına yansıtmıĢtır. Dönem içerisinde tahakkuk eden emlak 
vergileri de mahal bazında ortalama metrekareye düĢen pay doğrultusunda stok 
maliyetlerine yansıtılmaktadır.  Ġdare, mülkiyetindeki arsa ve arazilerin inĢaat 
projelerine tahsis edilip, inĢaat iĢlerinin tamamlanmasından sonra, inĢaat projesine 
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tahsis edilen arsa m²‟sini esas alarak bu hesapta oluĢan stok m² maliyet birim değeri 
üzerinden proje maliyetlerine dahil etmektedir. 

1- Arsa ve arazi stokları 
 Bu hesapta kayıtlı 10.090.127 bin TL‟nin; 

6.940.170 Bin TL‟si 81 ildeki olağan arsa ve arazi stoklarına, 
2.750.362 " Ġdarenin kentsel yenileme arsa ve arazi stoklarına, 

399.594 " Bolu, Balıkesir, Gaziantep, Ġstanbul, Bursa, Kocaeli, Trabzon, Rize ve 
KahramanmaraĢ illerindeki avans karĢılığı kamulaĢtırmalara ait arsa 
stoklarına, aittir. 

2- Konut, iĢyeri ve sosyal donatı stokları 
Bu hesapta kayıtlı 247.123 bin TL‟nin; 242.216 bin TL‟si konut stoklarına, 

4.907 bin TL‟si iĢyeri stoklarına aittir. 
3- 2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği devir alınan varlık stokları 
Önceki dönemle aynı tutarda gerçekleĢen hesapta kayıtlı 108.242 bin TL‟nin; 

88.095 Bin TL‟si 2202 BKK gereği devir alınan varlıklardan 11 ilde mevcut arsa ve arazi 
stoklarına, 

13.542 " 2202 BKK gereği devir alınan varlıklardan Ġstanbul ve Bodrum‟da bulunan 
sosyal donatı stoklarına, 

4.509 " 2202 BKK gereği devir alınan varlıklardan Ġstanbul ve Ġzmir‟de mevcut 5 
adet iĢyeri stoklarına, 

2.096 " 2202 BKK gereği devir alınan varlıklardan Ġstanbul ve Ġzmir‟de bulunan 
diğer stoklara, aittir. 

03.04.2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 2001/2202 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası Aġ ile TOKĠ 
arasında imzalanan 14.12.2001 tarihli Protokol Eki “Devir Edilen Varlıklar 
Listesi”nde yer alan varlıklar toplam 714.873,03 TL kayıtlı değer üzerinden Ġdare 
tarafından devralınmıĢtır. 

2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca TOKĠ tarafından devralınan 
taĢınmazlar arasındaki BahçeĢehir arsaları ve diğer taĢınmazların, 03.04.2004 tarihli 
Arsa Malikleri Genel Kurulunda alınan kararlar ve varılan mutabakata dayalı olarak 
16.04.2004 tarih ve 584 sayılı BaĢkanlık Oluru ile BaĢbakanlık onayı alınmak suretiyle 
paylaĢılmasına karar verilmiĢtir. Bu çerçevede, 617.180,40 m² yüzölçümlü 61 adet 
arsa parseli, 29 adet apartman dairesi, 177 adet villa tipi konut, 18 adet dükkan ve 2 
adet iĢyeri olmak üzere 226 adet bağımsız bölüm ile üzerinde yap-iĢlet-devret ve 
kiralık tesisler bulunan 7 adet parselden oluĢan toplam 294 adet taĢınmazın mülkiyeti 
TOKĠ adına tescil edilmiĢtir. 

Ġdare, yukarıda belirtilen protokol kapsamındaki taĢınmazlara iliĢkin 2002 
yılından 31.12.2016 dönem sonuna kadar devralma, satıĢ ve satıĢtan iade iĢlemleri 
sonrasında hali hazırda 5 adet iĢyeri, muhtelif arsa ve arazi ile sosyal donatı ve büro ve 
tanıtım ofisi varlıklarını toplam 108.242 bin TL kayıtlı değer üzerinden finansal 
tablolarına yansıtmıĢtır. 
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Önceki dönem bakiyesi ile aynı tutarda gerçekleĢen ve uzun zamandır hareket 
görmeyen 2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği devir alınan varlık stoklarının, 
güncel durumunun ortaya konulabilmesi için, 155-Hesapta kayıtlı varlıkların 
incelenerek hesabın yeniden düzenlenmesi önerilir. 

4- Diğer stoklar 
Bu hesapta kayıtlı 787 bin TL‟nin tamamı, kırtasiye ve sarf malzemelerine ait 

bulunmaktadır. 
F- Yatırımlar 
ĠnĢaat yatırımları maliyet hesaplarının ayrıntısı, önceki dönem verileriyle 

karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 30‟da gösterilmiĢtir. 
Tablo 30- Yatırımlar inĢaat maliyetleri  

Yatırımlar inĢaat maliyetleri 
Önceki 
dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
    1- Olağan inĢaat maliyetleri 2.437.274 3.201.850 764.576 
    2- Gecekondu dönüĢüm projeleri inĢaat maliyetleri 1.323.756 2.492.264 1.168.508 
    3- Afet nitelikli diğer konut inĢaat maliyetleri 50.750 80.355 29.605 
    4- Kurum ve kuruluĢlar adına yapılan inĢ. maliyetleri 6.308.394 6.862.959 554.565 
    5- Tarımköy projeleri inĢaat maliyetleri 32.264 10.674 (21.590) 
    6- Olağan inĢaat avansları 26.766 30.355 3.589 

Toplam 10.179.204 12.678.457 2.499.253 

1- Olağan inĢaat maliyetleri 
Bu hesapta kayıtlı 3.201.850 bin TL‟nin; 

865.265 Bin TL‟si Ġç Anadolu Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 
384.381 " Doğu Anadolu Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 
496.707 " Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 
408.336 " Karadeniz Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 
425.306 " Marmara Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 
408.628 " Ege Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 
213.227 " Akdeniz Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 

  aittir. 

Ġdare, 2985 sayılı Kanun uyarınca üstlendiği görev gereği yapımı sürdürülen ve 
henüz geçici kabulleri yapılmamıĢ olağan inĢaat uygulamaları için yapılan harcamaları 
yukarıda kayıtlı bölgeler itibarıyla “170-Olağan inĢaat maliyetleri” hesabı ayrıntısında 
izlemektedir. 

2- Gecekondu dönüĢüm projeleri inĢaat maliyetleri 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun 12.05.2004 tarih ve 25460 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanmıĢ bulunan 5162 sayılı Kanun ile  değiĢik 4 üncü ve Ek 7 nci 
maddeleri uyarınca TOKĠ, gecekondu bölgelerinin tasfiyesine veya iyileĢtirilerek 
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Önceki dönem bakiyesi ile aynı tutarda gerçekleĢen ve uzun zamandır hareket 
görmeyen 2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği devir alınan varlık stoklarının, 
güncel durumunun ortaya konulabilmesi için, 155-Hesapta kayıtlı varlıkların 
incelenerek hesabın yeniden düzenlenmesi önerilir. 

4- Diğer stoklar 
Bu hesapta kayıtlı 787 bin TL‟nin tamamı, kırtasiye ve sarf malzemelerine ait 

bulunmaktadır. 
F- Yatırımlar 
ĠnĢaat yatırımları maliyet hesaplarının ayrıntısı, önceki dönem verileriyle 

karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 30‟da gösterilmiĢtir. 
Tablo 30- Yatırımlar inĢaat maliyetleri  

Yatırımlar inĢaat maliyetleri 
Önceki 
dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
    1- Olağan inĢaat maliyetleri 2.437.274 3.201.850 764.576 
    2- Gecekondu dönüĢüm projeleri inĢaat maliyetleri 1.323.756 2.492.264 1.168.508 
    3- Afet nitelikli diğer konut inĢaat maliyetleri 50.750 80.355 29.605 
    4- Kurum ve kuruluĢlar adına yapılan inĢ. maliyetleri 6.308.394 6.862.959 554.565 
    5- Tarımköy projeleri inĢaat maliyetleri 32.264 10.674 (21.590) 
    6- Olağan inĢaat avansları 26.766 30.355 3.589 

Toplam 10.179.204 12.678.457 2.499.253 

1- Olağan inĢaat maliyetleri 
Bu hesapta kayıtlı 3.201.850 bin TL‟nin; 

865.265 Bin TL‟si Ġç Anadolu Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 
384.381 " Doğu Anadolu Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 
496.707 " Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 
408.336 " Karadeniz Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 
425.306 " Marmara Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 
408.628 " Ege Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 
213.227 " Akdeniz Bölgesi illerindeki olağan inĢaat uygulamalarına, 

  aittir. 

Ġdare, 2985 sayılı Kanun uyarınca üstlendiği görev gereği yapımı sürdürülen ve 
henüz geçici kabulleri yapılmamıĢ olağan inĢaat uygulamaları için yapılan harcamaları 
yukarıda kayıtlı bölgeler itibarıyla “170-Olağan inĢaat maliyetleri” hesabı ayrıntısında 
izlemektedir. 

2- Gecekondu dönüĢüm projeleri inĢaat maliyetleri 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun 12.05.2004 tarih ve 25460 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanmıĢ bulunan 5162 sayılı Kanun ile  değiĢik 4 üncü ve Ek 7 nci 
maddeleri uyarınca TOKĠ, gecekondu bölgelerinin tasfiyesine veya iyileĢtirilerek 

 

 

yeniden kazanımına yönelik gecekondu dönüĢüm projeleri geliĢtirme, inĢaat 
uygulamaları ve finansman düzenlemeleri yapmak yetkisine sahip olup, bu kapsamda 
yürütülen ve henüz geçici kabulü yapılmamıĢ inĢaat proje harcamalarını “171-
Gecekondu dönüĢüm projeleri inĢaat maliyetleri” hesabı ayrıntısında izlemektedir. 

Bu hesapta kayıtlı 2.492.264 bin TL‟nin; 
1.271.592 Bin TL‟si Kuzey Ankara Kent GiriĢi arsa hazırlama ve proje etüt giderleri, üstyapı 

maliyetleri, proje kontrollük ve müĢavirlik giderleri, sosyal donatı, ticaret 
merkezi ve diğer giderlere, 

238.245 " UĢak Merkez Kentsel Yenileme Projesi üst yapı maliyetleri, proje kontrollük 
ve müĢavirlik giderleri ile ticaret merkezi maliyetlerine, 

175.781 " Ankara Mamak Gecekondu DönüĢüm Projesi Konut Uygulamaları üstyapı 
maliyetleri, proje kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

112.625 " Niğde Kentsel DönüĢüm Projesi Konut Uygulamaları üstyapı maliyetleri, proje 
kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

94.660 " Adana Gecekondu DönüĢüm Projesi Konut Uygulamaları üstyapı maliyetleri, 
proje kontrollük ve müĢavirlik giderleri ile gecekondu hak sahiplerine kira 
yardımlarına, 
 66.646 " Karabük Kentsel DönüĢüm Projesi üstyapı maliyetleri, proje kontrollük ve 
müĢavirlik giderlerine, 

63.208 " Gaziantep Toplu Konut Uygulaması Uygulaması üstyapı maliyetleri, proje 
kontrollük ve müĢavirlik giderleri ile sosyal donatı maliyetlerine, 

91.290 " Erzurum Kentsel DönüĢüm Projeleri üst yapı maliyetleri, proje kontrollük ve 
müĢavirlik giderlerine, 

69.042 " Karaman Toplu Konut Uygulaması üstyapı maliyetleri, proje kontrollük ve 
müĢavirlik giderlerine, 

59.330 " Ġstanbul Küçükçekmece Toplu Konut Uygulaması üstyapı maliyetleri, proje 
kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

50.479 " Mardin Kentsel DönüĢüm Projesi üstyapı maliyetleri ile proje kontrollük ve 
müĢavirlik giderlerine, 

44.847 " Yozgat Toplu Konut Uygulaması üstyapı maliyetleri, proje kontrollük ve 
müĢavirlik giderlerine, 

39.003 " Sakarya Kentsel DönüĢüm Projesi üstyapı maliyetleri ile proje kontrollük ve 
müĢavirlik giderlerine, 

37.504 " Samsun Gecekondu DönüĢüm Projesi üstyapı maliyetleri ile proje kontrollük 
ve müĢavirlik giderlerine, 

78.012  20 farklı ilde baĢlatılmıĢ olan Gecekondu ve Kentsel DönüĢüm Projeleri 
giderlerine, aittir. 

3- Afet nitelikli diğer konut inĢaat maliyetleri 
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında yapımı sürdürülen ve geçici kabulü 
yapılmamıĢ inĢaat uygulamları için yapılan harcamalar bu hesapta izlenmektedir. 

Hesapta kayıtlı 80.355 bin TL‟nin; 
42.737 Bin TL‟si Van ilindeki afet nitelikli konutlar için yapılan arsa hazırlama proje etüd 

giderleri, üstyapı ve adaiçi altyapı inĢaat harcamaları, proje kontrollük ve 
müĢavirlik giderlerine, 
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20.866 " Manisa ilindeki afet nitelikli konutlar için yapılan üstyapı ve adaiçi altyapı 
inĢaat harcamaları ile proje kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

10.459 " Trabzon ilindeki afet nitelikli konutlar için yapılan üstyapı ve adaiçi altyapı 
inĢaat harcamaları ile proje kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

2.137 " Elazığ ilindeki afet nitelikli konutlar için yapılan arsa hazırlama proje etüd 
giderleri, üstyapı ve adaiçi altyapı inĢaat harcamaları ile kontrollük ve 
müĢavirlik giderlerine, 

1.510 " ġanlıurfa  ilindeki afet nitelikli konutlar için yapılan üstyapı ve adaiçi altyapı 
inĢaat harcamaları ile proje kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

1.240 " Kütahya ilindeki afet nitelikli konutlar için yapılan üstyapı ve adaiçi altyapı 
inĢaat harcamaları ile proje kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

1.406 " 12 ayrı ilde afet nitelikli konutlar için yapılan üstyapı ve adaiçi altyapı inĢaat 
harcamaları ile proje kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, aittir. 

4- Kurum ve kuruluĢlar adına yapılan inĢaat maliyetleri 
Bu hesapta kayıtlı 6.862.959 bin TL‟nin; 

1.515.976 Bin TL‟si Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına 22 ilde yapılan arsa hazırlama proje 
etüd giderleri, proje kontrollük giderleri ile inĢaat maliyetlerine, 

1.073.031 " Milli Eğitim Bakanlığı adına çeĢitli illerde yapılan okul inĢaat maliyetlerine, 
895.973 " ĠçiĢleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına çeĢitli illerde yapılan 

inĢaat maliyetlerine, 
833.438 " Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü adına farklı illerde 

yapılan inĢaat maliyetlerine, 
230.089 " Kredi Yurtlar Kurumu adına çeĢitli illerde yapılan inĢaat maliyetlerine, 
600.439 " Milli Savunma Bakanlığı adına çeĢitli illerde yapılan inĢaat maliyetlerine, 
212.020 " Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığ) adına 6 ilde yapılan inĢaat 

maliyetlerine, 
103.552 " Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu adına çeĢitli illerde yapılan 

inĢaat maliyetlerine, 
153.738 " Milli Savunma Bakanlığı adına 6 ilde yapılan karakol binası inĢaat 

maliyetlerine,  
153.582 " SGK adına farklı illerde yapılan inĢaat maliyetlerine, 
160.372 " ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) adına çeĢitli illerde yapılan 

inĢaat maliyetlerine,  
95.763 " DSĠ adına Batman, Mardin ve ġırnak‟ta yapılan inĢaat maliyetlerine, 
76.857 " ĠçiĢleri Bakanlığı (Valilikler) adına 5 ilde yapılan inĢaat maliyetlerine, 
48.263 " Milli Savunma Bakanlığı (GATA) adına Ankara‟da yapılan inĢaat 

maliyetlerine, 
35.467 " NevĢehir Belediyesi (Hastane) adına aynı ilde yapılan inĢaat maliyetlerine,  
34.708 " Sağlık Bakanlığı adına çeĢitli illerde ilde yapılan hastane inĢaatı maliyetlerine, 
25.938 " Adalet Bakanlığı adına Ağrı ve Samsun‟da yapılan inĢaat maliyetlerine, 
25.938 " Adalet Bakanlığı adına Ağrı ve Samsun‟da yapılan inĢaat maliyetlerine, 

1.686.784 “ 
Protokoller kapsamında çeĢitli kamu kurum ve kuruluĢları adına yapılan 
inĢaat uygulamlarına ait maliyetlere, aittir. 
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20.866 " Manisa ilindeki afet nitelikli konutlar için yapılan üstyapı ve adaiçi altyapı 
inĢaat harcamaları ile proje kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

10.459 " Trabzon ilindeki afet nitelikli konutlar için yapılan üstyapı ve adaiçi altyapı 
inĢaat harcamaları ile proje kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

2.137 " Elazığ ilindeki afet nitelikli konutlar için yapılan arsa hazırlama proje etüd 
giderleri, üstyapı ve adaiçi altyapı inĢaat harcamaları ile kontrollük ve 
müĢavirlik giderlerine, 

1.510 " ġanlıurfa  ilindeki afet nitelikli konutlar için yapılan üstyapı ve adaiçi altyapı 
inĢaat harcamaları ile proje kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

1.240 " Kütahya ilindeki afet nitelikli konutlar için yapılan üstyapı ve adaiçi altyapı 
inĢaat harcamaları ile proje kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

1.406 " 12 ayrı ilde afet nitelikli konutlar için yapılan üstyapı ve adaiçi altyapı inĢaat 
harcamaları ile proje kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, aittir. 

4- Kurum ve kuruluĢlar adına yapılan inĢaat maliyetleri 
Bu hesapta kayıtlı 6.862.959 bin TL‟nin; 

1.515.976 Bin TL‟si Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına 22 ilde yapılan arsa hazırlama proje 
etüd giderleri, proje kontrollük giderleri ile inĢaat maliyetlerine, 

1.073.031 " Milli Eğitim Bakanlığı adına çeĢitli illerde yapılan okul inĢaat maliyetlerine, 
895.973 " ĠçiĢleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına çeĢitli illerde yapılan 

inĢaat maliyetlerine, 
833.438 " Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü adına farklı illerde 

yapılan inĢaat maliyetlerine, 
230.089 " Kredi Yurtlar Kurumu adına çeĢitli illerde yapılan inĢaat maliyetlerine, 
600.439 " Milli Savunma Bakanlığı adına çeĢitli illerde yapılan inĢaat maliyetlerine, 
212.020 " Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığ) adına 6 ilde yapılan inĢaat 

maliyetlerine, 
103.552 " Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu adına çeĢitli illerde yapılan 

inĢaat maliyetlerine, 
153.738 " Milli Savunma Bakanlığı adına 6 ilde yapılan karakol binası inĢaat 

maliyetlerine,  
153.582 " SGK adına farklı illerde yapılan inĢaat maliyetlerine, 
160.372 " ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) adına çeĢitli illerde yapılan 

inĢaat maliyetlerine,  
95.763 " DSĠ adına Batman, Mardin ve ġırnak‟ta yapılan inĢaat maliyetlerine, 
76.857 " ĠçiĢleri Bakanlığı (Valilikler) adına 5 ilde yapılan inĢaat maliyetlerine, 
48.263 " Milli Savunma Bakanlığı (GATA) adına Ankara‟da yapılan inĢaat 

maliyetlerine, 
35.467 " NevĢehir Belediyesi (Hastane) adına aynı ilde yapılan inĢaat maliyetlerine,  
34.708 " Sağlık Bakanlığı adına çeĢitli illerde ilde yapılan hastane inĢaatı maliyetlerine, 
25.938 " Adalet Bakanlığı adına Ağrı ve Samsun‟da yapılan inĢaat maliyetlerine, 
25.938 " Adalet Bakanlığı adına Ağrı ve Samsun‟da yapılan inĢaat maliyetlerine, 

1.686.784 “ 
Protokoller kapsamında çeĢitli kamu kurum ve kuruluĢları adına yapılan 
inĢaat uygulamlarına ait maliyetlere, aittir. 

 

 

 

5- Tarımköy projeleri inĢaat maliyetleri 
Bu hesapta kayıtlı 10.674 bin TL‟nin; 

1.698 Bin TL‟si Kayseri Tarımköy Projesi üstyapı ve adaiçi altyapı inĢaat harcamaları ile proje 
kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

7.461 " Gaziantep 214 Tarımköy Projesi üstyapı ve adaiçi altyapı inĢaat harcamaları 
ile proje kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

1.090 " Afyon Tarımköy Projesi üstyapı ve adaiçi altyapı inĢaat harcamaları ile proje 
kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 

221 " NevĢehir Tarımköy Projesi proje kontrollük ve müĢavirlik giderlerine, 
202 " 3 farklı ilde devam tarımköy projesi proje kontrollük ve müĢavirlik 

giderlerine, aittir. 

6- Olağan inĢaat avansları 
Bu hesapta kayıtlı 30.355 bin TL‟nin tamamı, 32 farklı ildeki inĢaat iĢlerine 

iliĢkin yüklenici nam ve hesabına Ġdare Uygulama Dairesi BaĢkanlıklarınca ihalesi 
yapılan iĢler kapsamında aktarılan avanslara aittir. 

G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
Hesap, dönem sonunda bakiye vermemiĢtir. 
H- Diğer dönen varlıklar 
Bu hesapta kayıtlı 3.203.807 bin TL‟nin; 

3.032.208
2 

Bin TL‟si devreden KDV hesabına, 
171.591 " kamulaĢtırma, kentsel yenileme projesi avansları, tapu harç, arsa temin, 

dıĢarıdan sağlanan mal ve hizmet gibi iĢ avanslarına, 
9 " personel yolluk avanslarına, aittir. 

II- Duran varlıklar: 
Önceki döneme göre %3 oranında artarak 18.552.944 bin TL‟ye yükselen duran 

varlıkların ayrıntısı hesap grupları itibarıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 
A- Yönetilen hesap varlıkları 
Ġdare‟nin asli faaliyetleri dıĢında ek ve geçici kanuni düzenlemelerle Ġdare‟ye 

verilen görevler ve tahsis edilen varlıkların takip edildiği bu hesap grubunda yılsonu 
itibarıyla kayıtlı 157.415 bin TL‟nin; 

88.697 Bin TL‟si Göçmen konutları varlıklarına, 
63.686 " 4767 sayılı Kanun, Afyonkarahisar deprem bölgesi varlıklarına, 
3.540 " Pakistan deprem ödeneği varlıklarına, 
1.412 " 4864 sayılı Kanun, Bingöl, Elazığ, Tunceli afet iĢleri ödeneğinden bankalar 

hesabı ve afetzede kredilerine, 
79 " Habitat varlıklarına, aittir. 

Yönetilen hesap varlıkları hesap grubunda kayda alınan varlıklardan, önceki 
dönem değerleriyle kıyaslandığında sadece göçmen konutları varlıklarının artıĢ 
gösterdiği, diğer hesaplarda herhangi bir değiĢiklik olmadığı görülmektedir. 
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Yönetilen hesap varlıklarıyla ilgili olarak, faaliyetin son bulduğu dönemden 
itibaren yasal düzenlemeler paralelinde ilgili kurum ve kuruluĢlarla mutabakata 
varılmak suretiyle hesapların tasfiyesi için giriĢimlerde bulunulması önerilir.  

B- Uzun vadeli alacaklar 
Önceki döneme göre %3 oranında artarak 16.312.795 bin TL‟ye yükselen uzun 

vadeli alacakların ayrıntısı, hesap grupları itibarıyla Tablo 31‟de gösterilmiĢtir. 
Tablo 31- Uzun vadeli alacaklar  

Uzun vadeli alacaklar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

 Bin TL  Bin TL  Bin TL  
    1- Arsa tahsis ve satıĢ alacakları 207.691 236.700 29.009 
    2- Konut ve iĢyeri satıĢ alacakları 14.357.217 15.147.509 790.292 
    3- Arsa karĢılığı gelir payı alacakları 804.969 436.588 (368.381) 
    4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 335.609 418.910 83.301 
    5- Verilen depozito teminat ve blokeler 51.770 72.588 20.818 
    6- Kullandırılan diğer kredilerden alacaklar 32.448 500 (31.948) 

Toplam  15.789.704 16.312.795 523.091 

 

1- Arsa tahsis ve satıĢ alacakları 
Bu hesapta kayıtlı 236.700 bin TL‟nin; 217.740 bin TL‟si uzun vadeli arsa 

satıĢlarından alacaklara, 18.960 bin TL‟si de gecekondu önleme amaçlı satıĢlardan 
alacaklara aittir 

2- Konut ve iĢyeri satıĢ alacakları  
Bu hesapta kayıtlı 15.147.509 bin TL‟nin; 

15.025.183 Bin TL‟si Türkiye‟nin değiĢik il ve ilçelerinde satıĢı yapılan olağan konut ve iĢyeri 
satıĢlarından alacaklara, 

114.240 “ Polis Sandığı (Polsan), Belediyeler, Adalet Bakanlığı ve Vakıflar gibi kamu 
kurum ve kuruluĢ mensupları için üretilen taĢınmaz satıĢlarından alacaklara, 

4.547 " hasılat paylı projeler (BahçeĢehir) idare konut payı alacaklarına, 
3.539 " 2202 sayılı BKK mahiyetli olarak AtaĢehir, BahçeĢehir, MaviĢehir, Adana, 

Diyarbakır, Yozgat-Yerköy ve Kırklareli-Babaeski‟den yapılan taĢınmaz 
satıĢlarından alacaklara, aittir. 
 
 2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı mahiyetli olarak çeĢitli yerlerdeki taĢınmaz 

satıĢlarından uzun vadeli alacak olarak kaydedilen ve önceki dönem tutarıyla aynı 
gerçekleĢen 221.02-Hesapta kayıtlı 3.539 bin TL bakiyenin mahiyetinin araĢtırılarak 
hesabın yeniden düzenlenmesi önerilir.  

3- Arsa karĢılığı gelir payı alacakları 
Bu hesapta kayıtlı 436.588 bin TL‟nin; 

32.288 " Ankara/Çankaya Atakent Devlet Mahallesi 16551/1 nolu ada parselin arsa 
satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Kuzu Toplu Konut ĠnĢaat Aġ‟den gelir 
payı alacaklarına, 
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satıĢlarından uzun vadeli alacak olarak kaydedilen ve önceki dönem tutarıyla aynı 
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56.300 " Diyarbakır/YeniĢehir Ġlçesi YeniĢehir Mahallesi 123/1 nolu ada parselin arsa 
satıĢ karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Ġzka Gayrimenkul Ltd. ġti./Kayaoğlu 
ĠnĢ. Aġ ĠĢ ortaklığından gelir payı alacaklarına, 

234.600 " Ġstanbul/BaĢakĢehir Ġlçesi KayabaĢı Mahallesi 876/2 nolu ada parselin arsa 
satıĢ karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Makro ĠnĢ. Tic. Aġ iĢ ortaklığından 
gelir payı alacaklarına, 

113.400 " Ġstanbul/GaziosmanpaĢa 6619/8 ve 10086/1 nolu ada parsellerin arsa satıĢı 
karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Fuzul YapıĠnĢ-Yol ĠnĢ. Taah.Ltd. iĢ 
ortaklığından gelir payı alacaklarına, aittir. 

TOKĠ, finansal kaynak ihtiyacının karĢılanması amacıyla, Arsa SatıĢ KarĢılığı 
Gelir PaylaĢımı Yöntemi ile gerçekleĢtirmiĢ olduğu ihaleler neticesinde, TOKĠ ve 
Yüklenici firmalar arasında akdedilen SözleĢme hükümleriyle ödeme takvimine 
bağlanarak 450-Taahhüt karĢılığı gelir tahakkukları hesabında tahakkuk ettirilen 
toplam idare payı gelirlerinden 31.12.2016 tarihi itibarıyla yukarıda bakiyeleri kayıtlı 
ve bir yıldan uzun sürelerde ödeme tarihi/tahsili öngörülen taksit tutarlarını 222-Arsa 
karĢılığı gelir payı alacakları hesabında izlemektedir. 

4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 
Bu hesapta kayıtlı 418.910 bin TL‟nin; 

386.472 Bin TL‟si T.C. Ziraat Bankası nezdindeki Ģehit ailesi veya malül olup konut kredisi 
kullanıcılarından alacaklara, 

22.762 " T.C. Ziraat Bankası nezdindeki restorasyon kredisi kullanıcılarından alacaklara, 
9.677 " T.C. Ziraat Bankası ve Vakıfbank nezdindeki konut kooperatifleri ile belediye 

kredi kullanıcılarından alacaklara, aittir. 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 12 nci 
maddesine eklenen “2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca verilecek kredilerin en 
az %10‟u tescilli taĢınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu 
iĢlemlerine iliĢkin baĢvurularda kullandırılır. Bu kapsamdaki öncelikli projeler 
Bakanlık ile Toplu Konut Ġdaresi baĢkanlığınca müĢtereken belirlenir” hükmü 
uyarınca TOKĠ, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kiĢilerin mülkiyetinde bulunan 
korunması gerekli tescilli taĢınmaz kültür varlıklarının bakımı ve onarımı için 2006 
yılından bu yana restorasyon kredisi vermektedir.  

5- Verilen depozito-teminat ve blokeler 
Bu hesapta kayıtlı 72.588 bin TL‟nin; 72.371 TL‟si verilen teminat 

mektuplarına, 203 bin TL‟si verilen nakit teminatlara, 14 bin TL‟si de verilen nakit 
depozitolara aittir. 

Teminat mektupları icra takibine bağlanmıĢ dosyalara Yargıtay‟dan tehir-i icra 
kararı alınabilmesi için, ilgili icra müdürlükleri nezdinde verilen teminatlardan 
oluĢmaktadır. Bu hesap, “426-Alınan depozito-teminat ve blokeler” hesabı ile 
karĢılıklı çalıĢmaktadır. Ġdare, söz konusu yükümlülükleri nazım hesaplar yerine 
bilanço içine alarak daha yakından izlemektedir. 
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6- Kullandırılan diğer kredilerden alacaklar 
Hesapta kayıtlı 500 bin TL‟nin tamamı, Erzincan Merkez ÇarĢı Mahallesi 

kentsel yenileme projesi kredisi kullanıcılarından alacaklara aittir. 
Kentsel yenileme projesi kapsamında, Erzincan Belediyesi ile TOKĠ arasında 

imzalanan 3.11.2004 tarihli Ek Protokol ile Erzincan ÇarĢı Mahallesinde, Belediye 
mülkiyetinde bulunan 41.875 m² arsa üzerindeki tapu tahsislerinin kaldırılması ve 
alanın boĢaltılarak iyileĢtirilmesi amacıyla kullanılmak Ģartıyla, Ek Protokol imza 
tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz, 3 üncü yılın sonunda baĢlamak ve 7 yıl boyunca 
taksitlerle ödenmek üzere 500 bin TL kredi kullandırılmıĢtır.  

Ġdare kayıtlarında 500 bin TL kentsel yenileme projesi kredi alacağı olarak 
kaydedilmiĢ bulunan alacak, Ġdare ile Erzincan Belediyesi arasında imzalanan 
23.5.2008 tarihli Ek Protokolün “MahsuplaĢma Esasları” baĢlıklı 3 üncü maddesi 
kapsamında Belediyenin Ġdareye arsa devri yapması sonucunda toplam faizli borç 
tutarı 545 bin TL kapatılmıĢ, ancak Ġdarenin yasal kayıtlarında alacak olarak takip 
edilmeye devam edilmiĢtir. 

228.01 Hesapta Erzincan Merkez ÇarĢı Mahallesi kentsel yenileme projesi 
kredisi kullanıcılarından alacaklarda kayıtlı 500 bin TL‟lik alacağın kapatılmıĢ 
olmasına rağmen hala yasal kayıtlarda yer almasının, Muhasebe birimi ile Ġdarenin 
diğer birimleri arasındaki iletiĢim eksikliğinden kaynaklandığı anlaĢıldığından, söz 
konusu alacağın mahsup iĢleminin yapılarak kapatılması önerilir. 

C- Diğer alacaklar 
Hesap bakiyesi 53.880 bin TL‟nin tamamı; 5273 sayılı Kanun uyarınca Mülga 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tasfiye kesin mizanından TOKĠ kayıtlarına devrolunan 
gerçek ve tüzel kiĢilerden çeĢitli alacak tutarlarına aittir. 

15.12.2004 tarihinde yürürlüğe giren Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut 
Kanunu‟nda DeğiĢiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü‟nün Kaldırılması 
Hakkında 5273 sayılı Kanun‟un 2 nci maddesi kapsamında Arsa Ofisi Döner Sermaye 
ĠĢletmesinin Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü‟ne 
devredilen varlıkları dıĢındaki tüm varlıkları, hakları, yükümlülükleri ve her türlü 
taĢınmazları TOKĠ‟ye devredilmiĢtir.    

236.20 Hesapta takip edilen Mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tasfiye kesin 
mizanından TOKĠ kayıtlarına devrolunan alacakların devir tarihinden itibaren yaklaĢık 
12 yıllık bir süre geçtiği göz önüne alındığında, uzun süre iĢlem görmeyen alacakların 
mahiyetinin araĢtırılarak tahsili için yasal süreç baĢlatılması, tahsili mümkün 
olmayanların tasfiye edilmesi için çalıĢma yapılması önerilir.  

D- Mali duran varlıklar 
Bu hesapta kayıtlı 1.963.260 bin TL‟nin tamamı, 31.12.2016 tarihi itibarıyla 7 

adet Ģirketteki iĢtirak hisselerinin kayıtlı değerlerine ait bulunmaktadır.  
ĠĢtiraklere iliĢkin ayrıntılı incelemelere raporun “Bağlı ortaklık ve iĢtirakler” 

bölümünde yer verilmiĢtir. 
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E- Maddi duran varlıklar 
Maddi duran varlıkların geçen yıldan devreden, cari dönemde giren çıkan ve 

izleyen yıla devreden edinme değerleri, bilanço tipindeki sıralamaya göre Tablo 32‟de 
gösterilmiĢtir. 
Tablo 32- Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar 2015'den devir            
Bin TL 

2016 yılında 2017‟ye        
devir             

Bin TL 
Giren         

Bin TL 
Çıkan        

Bin TL 
Binalar 50.821 557   51.378 
Tesis makine ve cihazlar 452 87 -  539 
TaĢıt araç ve gereçleri 278 - -  278 
DemirbaĢlar 8.425 1.208 259 9.374 
Diğer maddi duran varlıklar 3.284 558 42 3.800 

Toplam  63.260 2.410 301 65.369 
BirikmiĢ amortismanlar (-) -      

Toplam (Net) 63.260 2.410 301 65.369 
Yapılmakta olan yatırımlar 144  144 0 
Yatırım avansları -      

Yatırım Toplamı -       
Genel Toplam 63.404     65.369 

Önceki dönemden devreden maddi duran varlık hesaplarına yıl içinde yapılan 
giriĢ ve çıkıĢlardan sonra 2016 yılına devreden maddi duran varlıklarını, 65.369 bin 
TL tutarındaki edinme değerleri üzerinden finansal tablolarına yansıtmıĢtır. 

Ġdare vergiye tabi olmadığından, sabit kıymetler için yaptığı harcamaları, sabit 
kıymetler ekonomik ömürlerini tamamlayıp kullanım dıĢı bırakıldığında kayıtlı 
değerleri üzerinden 659-Diğer giderler hesabında giderleĢtirmek suretiyle söz konusu 
maddi duran varlıklarını amortismana tabi tutmamaktadır. 

- Maddi duran varlık girişleri 
Maddi duran varlık hesaplarında yıl içinde aktifleĢtirilen 2.410 bin TL‟nin; 

557 Bin TL‟si aktifleĢtirilen hizmet binası harcamalarına, 
87 “ yıl içinde doğrudan aktifleĢtirilen tesis, makine ve cihaz bedellerine,  

1.208 “ yıl içinde hibe veya alım suretiyle aktifleĢtirilen demirbaĢ bedellerine,  
558 “ tesis, makine ve cihazlar hesabından virman yapılan diğer maddi duran 

varlıklara, aittir. 

- Maddi duran varlık çıkışları 
Maddi duran varlık hesaplarından yıl içinde çıkıĢı yapılan 301 bin TL‟nin; 

259 Bin TL‟si DemirbaĢlar hesabından, hesabına virman suretiyle çıkıĢı yapılan sabit 
kıymetlere, 

42 " Tesis, makine ve cihazlar hesabından, diğer maddi duran varlık hesabına 
virman suretiyle çıkıĢı yapılan sabit kıymetlere, aittir. 
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- Yapılmakta olan yatırımlar 
Yapılmakta olan yatırımlar hesabının önceki dönem bakiyesi 144 bin TL; 

önceki dönemlerde yapılmasına karar verilen ancak daha sonra yapımından vazgeçilen 
Ġdarenin Ankara Hizmet Binası yatırımına iliĢkin etüd proje giderlerine ait olup, 2016 
yılı içerisinde giderleĢtirilerek kapatılmıĢtır. 

F- Maddi olmayan duran varlıklar 
Bu hesap grubu iĢlem görmemiĢtir. 
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
Bu hesap grubunda kayıtlı 224 bin TL‟nin tamamı gelecek yıllara ait giderlere 

ait olup; 220 bin TL‟si gelir karĢılığı gider tahakkuklarına, 4 bin TL‟si hizmet binası 
sigorta giderlerine aittir. 

H- Diğer duran varlıklar 
Bu hesap grubu iĢlem görmemiĢtir. 
- Nazım hesaplar: 
Nazım hesaplar bilânçonun pasif bölümünde incelenmiĢtir.  
Pasif: 
Bilânçonun pasif bölümünü oluĢturan hesaplar, önceki dönem verileriyle 

karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 33‟te gösterilmiĢtir. 
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Tablo 33- Pasif hesaplar 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:         
  A- Mali borçlar -   -    
  B- Yönetilen hesap kaynakları 192.911 0,4 201.775 0,3 8.864 
  C- Faaliyetten doğan borçlar 6.309.245 12,3 6.854.421 11,7 545.176 
  D- Diğer borçlar 49.055 0,1 26.275 0,0 (22.780) 
  E- Alınan avanslar 6.462.758 12,5 7.687.449 13,1 1.224.691 
  F- Yasal yükümlülükler 53.219 0,1 64.985 0,1 11.766 
  G- Borç ve gider karĢılıkları -   -    
  H- Gel. Aylara ait gelir ve gider tahak. 146.192 0,3 414.454 0,7 268.262 
  I- Diğer kısa vadeli yab. Kaynaklar -   -    

Toplam (I) 13.213.380 25,7 15.249.359 26,0 2.035.979 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:         
   A-Mali borçlar 1.273.506 2,5 1.273.506 2,2 0 
   B-Faaliyetten doğan borçlar 4.835.152 9,4 6.188.859 10,6 1.353.707 
   C-Diğer borçlar -   -    
   D-Alınan avanslar -   -    
   E-Taahhüt karĢılığı gelir tahakkukları 1.663.215 3,2 2.057.048 3,5 393.833 
   F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tah. -   -    
   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar -   -    

Toplam (II) 7.771.873 15,1 9.519.413 16,3 1.747.540 
 Toplam (I+II) 20.985.253 40,8 24.768.772 42,3 3.783.519 

III-Öz kaynaklar:          
    A- Yedekler 1.621.629 3,1 1.621.629 2,8 0 
    B- Devir alınan kaynaklar 53.201 0,1 53.201 0,1 0 
    C- GeçmiĢ yıllar gelirleri 25.763.797 50 28.862.978 49,3 3.099.181 
    D- GeçmiĢ yıllar giderleri (-) (25.890) 0,0 (25.890) 0,0 0 
    E- Dönem net geliri 3.099.180 6 3.276.719 5,6 177.539 

Toplam (III) 30.511.917 59,2 33.788.637 57,7 3.276.720 
Genel toplam (I+II+III) 51.497.170 100 58.557.409 100,0 7.060.239 

Nazım hesaplar 3.407.708 - 3.734.426  - 326.718 
 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Önceki döneme göre %15,4 oranında artarak 15.249.359 bin TL‟ye yükselen 

kısa vadeli yabancı kaynaklar toplam kaynakların %26‟sını oluĢturmakta olup, 
ayrıntısı hesap grupları itibarıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 

A- Mali borçlar 
Bu hesapta kayıtlı bakiye yoktur. 
B- Yönetilen hesap kaynakları 
Ġdare‟nin asli faaliyetleri dıĢında, ek ve geçici kanuni düzenlemelere 

dayanılarak yürütülen faaliyetleri ifa edebilmesi için tahsis edilen kaynaklar ile 
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faaliyetin son bulmasına bağlı ilgili kurum veya kuruluĢlar nezdindeki yasal 
düzenlemeye esas iĢleme tabi tutulmak üzere, bu hesap grubunda izlenen 201.775 bin 
TL‟nin ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 34‟te 
gösterilmiĢtir. 
Tablo 34- Yönetilen hesap kaynakları  

Yönetilen hesap kaynakları 
Önceki dönem Cari dönem Fark                          

Bin TL  Bin TL  Bin TL 
    1- 4767 S.K.‟dan doğan Afyon deprem böl. kaynakları 62.862 62.862 0 
    2- Pakistan deprem ödeneği kaynakları 4.540 4.540 0 
    3- Göçmen konutları kaynakları 79.593 88.505 8.912 
    4- Afet iĢleri proje tahsis kaynakları 45.916 45.868 (48) 

Toplam 192.911 201.775 8.864 

1- 4767 sayılı Kanundan doğan Afyon deprem bölgesi kaynakları  
Önceki dönemle aynı tutarda 62.862 bin TL olarak gerçekleĢen hesabın tamamı, 

2002 yılında Afyonkarahisar ve civarında meydana gelen deprem sonucunda ağır 
hasarlı ve yıkık konut sahibi afetzedelere kurulacak kooperatifler kanalıyla yapılacak 
konutlar için TOKĠ aracılığıyla verilen konut ve iĢyeri kredilerine iliĢkin olarak 
Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı bütçesindeki afet tertibinden aktarılan toplam ödenek 
tutarına ait bulunmaktadır. 

Söz konusu tutar, yönetilen hesap varlıklarında kayda alınan 4767 sayılı 
Kanundan doğan Afyon deprem bölgesi varlıkları tutarı 63.686 bin TL‟den daha düĢük 
gerçekleĢmiĢtir. Yönetilen hesap varlıkları ve yönetilen hesap kaynaklarında takip 
edilen tutarların, Ġdare faaliyetleri sonucu oluĢan özsermaye dengesini muhasebe 
tekniği açısından değiĢtirmemesi gerekmektedir. 

2- Pakistan deprem ödeneği kaynakları 
Bu hesapta kayıtlı 4.540 bin TL‟nin tamamı, 2005 yılında yaĢanan Pakistan 

depremine iliĢkin olarak Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünden 
TOKĠ‟ye aktarılan yardım ödeneğinden kalan tutara aittir. 

BaĢbakanlık Makamı‟nın 27.10.2005 tarih ve 3071 sayılı Oluru kapsamında 
TOKĠ, Pakistan‟da meydana gelen depremle ilgili yapılacak iĢ ve iĢlemlerde  
koordinatör olarak görevlendirilmiĢtir. Bu çerçevede, BaĢbakanlık Acil Durum 
Yönetim Genel Müdürlüğünce Ġdarece yapılacak iĢ ve iĢlemler için toplam 109.720 
bin TL aktarılmıĢ, 105.180 bin TL harcama sonrası hesapta izlenen kaynak toplamı 
4.540 bin TL olarak devam etmektedir.  

Söz konusu tutar, yönetilen hesap varlıklarında kayda alınan Pakistan Deprem 
Ödeneği Varlıkları tutarı 3.540 bin TL‟den daha yüksek gerçekleĢmiĢtir. Yönetilen 
hesap varlıkları ve yönetilen hesap kaynaklarında takip edilen tutarların Ġdare 
faaliyetleri sonucu oluĢan özsermaye dengesini muhasebe tekniği açısından 
değiĢtirmemesi gerekmektedir. 

3- Göçmen konutları kaynakları  
Bu hesapta kayıtlı 88.505 bin TL‟nin;  
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31.657 Bin TL‟si devralınan banka mevcutlarına, 
22.948 " mahkeme, icra, noter ve posta giderleri karĢılıklarına, 
19.868 " 5543 sayılı Kanun Geçici 1. madde uyarınca hak sahiplerine yapılan 

ödemeler karĢılığına, 
14.030 " devralınan arsalar ve konutlara, 

2 " Ġkitelli göçmen konutları nakit teminatlarına, aittir. 

13.08.2004 tarih ve 1594 sayılı BaĢbakanlık Olur‟u ile Göçmen Konutları 
Koordinatörlüğü‟nün TOKĠ‟ye bağlanması öngörülmüĢ ve 3835 sayılı Kanun‟un 3 
üncü maddesiyle oluĢturulan Üst Komisyon‟un görevlerini yerine getirmek üzere 
TOKĠ görevlendirilmiĢtir. Bu çerçevede, Göçmen Konutları Koordinatörlüğü‟nün 
TOKĠ kayıtlarına devrolan banka hesabı, mal varlığı ve her türlü hak ve alacağı 
üzerinden iĢlem gören ve yükümlülüklerini ortaya koyan 2016 yılsonu hesap bakiyesi 
88.505 bin TL‟dir. 

Söz konusu tutar, yönetilen hesap varlıklarında kayda alınan Göçmen Konutları 
Koordinatörlüğü Varlıkları tutarı 88.697 bin TL‟den daha yüksek gerçekleĢmiĢtir. 
Yönetilen hesap varlıkları ve yönetilen hesap kaynaklarında takip edilen tutarların, 
Ġdare faaliyetleri sonucu oluĢan özsermaye dengesini muhasebe tekniği açısından 
değiĢtirmemesi gerekmektedir. 

Ġdarenin varlık ve kaynak yapısını değiĢtirmemesi gereken Yönetilen hesap 
varlık ve kaynaklarında takip edilen 4767 sayılı Kanundan doğan Afyon deprem 
bölgesi ödeneği, Pakistan deprem ödeneği ve Göçmen konutlarında takip edilen 
tutarlar arasındaki farkın nedenleri araĢtırılarak hesapların düzeltilmesi önerilir. 

4- Afet iĢleri proje tahsis kaynakları 
Bu hesapta kayıtlı 45.868 bin TL‟nin; 

43.508 Bin TL‟si 2008/8 sayılı YPK kararı uyarınca tahsis olunan Bala ve Köyleri özel tertip 
deprem ödeneğine, 

1.397 " Çankırı Bayramören Yaylatepe Köyü altyapı projesi özel tertip afet ödeneğine, 
963 " 4864 sayılı Kanun uyarınca Bingöl, Elazığ ve Tunceli illeri özel tertip deprem 

ödeneğine, aittir. 

YPK‟nın 22.04.2008 tarih ve 2009/8 sayılı kararı gereğince; Ankara Ġli, Bala 
ilçesi ve köylerinde 27.12.2007 tarihinde yaĢanan deprem nedeniyle konutları yıkılan 
afetzede aileleri için konut ve altyapılarının yapılması amacıyla “Doğal Afet Giderleri 
KarĢılama Ödeneği‟nden yapılan 52.000 bin TL‟lik tahsisattan yapılan mahsup 
iĢlemlerinden sonra bakiye 43.508 bin TL‟dir. 

Çankırı Ġli Bayramören, Yaylatepe Köyünde 12.09.2008 tarihinde meydana 
gelen yangın afeti nedeniyle Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı tarafından yaptırılan 63 
konutun altyapı hizmetlerinin yapılması için; Devlet Planlama TeĢkilatı 
MüsteĢarlığı‟nın 14.11.2008 tarih ve 4221 sayılı yazısı ile 2008 yılı yatırım 
programına alınan iĢler için 1.397 bin TL tutarında ödenek tahsisi yapılmıĢtır. 

 2011 yılında Bingöl ve çevresinde yaĢanan depremler nedeniyle Bayındırlık ve 
Ġskan Bakanlığı tarafından yaptırılan konutların altyapı hizmetlerinin yapılması için  
tahsis edilen 7.668 bin TL  tutarındaki ödeneğe, 2013 yılında 1.775 bin TL ödenek 
ilave edilmiĢtir. Geçen dönem içinde ilgili depremzedeler için aktarılan tutarların 
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mahsubundan sonra 2016 yılsonu itibarıyla bu hesabın arzettiği bakiye 963 bin TL‟ye 
gerilemiĢtir. 

Yönetilen hesap kaynaklarında kayda alınan tutarlardan, önceki dönem 
değerleriyle kıyaslandığında afet iĢleri proje tahsis kaynakları ile göçmen konutları 
kaynakların değiĢiklik gösterdiği, diğer hesaplarda herhangi bir değiĢiklik olmadığı 
görülmektedir. 

Yönetilen hesap kaynaklarında takip edilen tutarlarla ilgili olarak, faaliyetin son 
bulduğu dönemden itibaren yasal düzenlemeler paralelinde ilgili kurum ve kuruluĢlarla 
mutabakata varılmak suretiyle hesapların tasfiyesi için giriĢimlerde bulunulması 
önerilir.  

C- Faaliyetten doğan borçlar 
Faaliyetten doğan kısa vadeli borçların izlendiği hesap grubunda kayıtlı 

6.854.421 bin TL‟nin ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 
35‟te gösterilmiĢtir. 
Tablo 35- Faaliyetten doğan kısa vadeli borçlar  

Faaliyetten doğan kısa vadeli borçlar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
    1- Kurum ve kuruluĢlara borçlar 6.034.105 6.513.536 479.430 
    2- SatıĢ vaadinden borçlar 1.604 1.108 (496) 
    3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 254.172 295.744 41.572 
    4- Kentsel dönüĢüm proje borçları 8.247 8.247 0 
    5- Diğer  11.117 35.786 24.669 

Toplam 6.309.245 6.854.421 545.175 

 

1- Kurum ve kuruluĢlara borçlar 
Ġdare‟nin sürdürmekte olduğu faaliyetlerinden doğan kamu kurum 

kuruluĢlarıyla özel sektör kuruluĢlarına, bankalara ve diğer hizmet alımlarından 
takhakkuk etmiĢ kısa vadeli borçlarının izlendiği bu hesapta kayıtlı 6.513.536 bin 
TL‟nin ayrıntısı önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 36‟da 
gösterilmiĢtir. 
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TL‟nin ayrıntısı önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 36‟da 
gösterilmiĢtir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tablo 36- Kurum ve kuruluĢlara borçlar  

Kurum ve kuruluĢlara borçlar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
Kamu kuruluĢlarına borçlar 1.699.697 1.748.552 48.855 
Ziraat Bankasına borçlar 79 79 0 
Özel sektör kuruluĢlarına borçlar 10.129 10.046 (83) 
Adapazarı Bld. arsa bedeli kar. altyapı inĢaatl. borçlar 10.967 10.967 0 

Kamu kuruluĢlarına arsa bedeli karĢılığı konut borçları 3.607.295 3.776.263 168.968 
Cari gider mal ve hizmet alımlarından borçlar 17.052 16.797 (255) 
Hasılat paylaĢımı borçları (2202 BKK) 321 321 0 
Hasılat paylaĢımı blokeleri (2202 BKK) 8.417 8.417   
SatıĢ iadesinden borçlar 95 168 73 
Sorumlu sıfatıyla tahsil edilen vergiler 583 1.418 835 
Arsa bedeli karĢılığı Ģahıslara borçlar   9.223 9.223 
Ödenek tahsisli projelere borçlar 6.571 8.873 2.302 
Basın ilan tanıtım borçları 31 20 (11) 
Arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı borçları 671.452 671.452 0 
Firma nam ve hesabına yapılan iĢler 19 578 559 
KamulaĢtırma iĢlemlerinden borçlar   161.688   
Ġcra müdürlüklerinden iadeler 1 1 0 
Diğer borçlar 1.396 88.672 87.276 
                                    Toplam 6.034.105 6.513.536 479.430 

Hasılat paylaĢımı borçlarında kayıtlı ve önceki dönem bakiyesiyle aynı olan 
321 bin TL‟lik tutar, 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği T.H.Emlak 
Bankası‟ndan Ġdareye devir olunan Bilkent 3 Projesine iliĢkin borç tutarıdır.  

Hasılat paylaĢımı blokelerinde kayıtlı ve önceki dönemle aynı olan 8.417 bin 
TL‟lik tutar, 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği T.H.Emlak Bankası‟ndan 
Ġdareye devir olunan AtaĢehir Projesi hasılat payı üzerinden Yapı Kredi Bankası adına 
yapılan %6,42 oranındaki pay ödemesinin, 25.6.2004 tarihli BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu 
BaĢkanlığı raporu doğrultusunda durdurulması sonucunda bloke olarak hesapta tutulan 
borç tutarıdır. 

324.07-Hesapta hasılat paylaĢım borçlarında kayıltı 321 bin TL ile 324.08-
Hesapta hasılat paylaĢım blokelerinde kayıtlı 8.417 bin TL‟nin uzun zamandan beri 
hareket görmediği göz önüne alınarak, söz konusu borç kayıtlarıyla ilgili olarak ilgili 
kurum ve kuruluĢlarla mutabakata varılmak suretiyle hesapların tasfiyesi için çalıĢma 
yapılması önerilir.   

2- SatıĢ vaadinden borçlar  
Bu hesapta kayıtlı 1.108 bin TL‟nin; 

518 Bin 
TL‟si 

Kocaeli 2-B haksahipleri arazi baĢvuru bedellerine, 
180 " Ġstanbul 2-B haksahipleri arazi baĢvuru bedellerine, 
410 " arsa satıĢlarından borçlara, aittir. 
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TOKĠ tarafından satıĢı yapılan arsalara ait peĢinat ve teminat bedelleri olarak 
Ġdareye aktarılan, ancak ihale ve satıĢ sözleĢmelerinin TOKĠ‟ye intikali ile arsaların 
alıcısına teslimiyle birlikte düzenlenecek fatura karĢılığı kesin gelir kaydının 
yapılmasına kadar geçen süredeki arsa satıĢ tahsilatları bu hesapta izlenmektedir. Arsa 
satıĢları üzerinden tahsilatı yapılmakla birlikte alıcısı adına faturası 
düzenlenmediğinden henüz gelir kaydı yapılmayan iĢlemlerin 31.12.2016 tarihli 
bakiyesi 1.108 bin TL‟ dir.  

3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 
Bu hesapta kayıtlı 295.744 bin TL‟nin; 

293.346 Bin 
TL‟si 

yüklenici özel sektör kuruluĢlarına ait blokelere, 
1.767 " nakdi teminatlara, 

321 " 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa Ofisinden devralınan teminatlara, 
311 " Namı hesap tamamlama komisyonu iĢlerinden borçlara, 
100 " kiracıdan tahsilatın mahkeme kararı gereği banka hesabında blokesine, 

aittir. 
4- Kentsel dönüĢüm proje borçları  
Bu hesapta kayıtlı 8.247 bin TL‟nin tamamı, gecekondu ve enkaz bedeli 

karĢılığı konut borçlarını göstermektedir. 
TOKĠ, kentsel dönüĢüm projelerinde gecekondu hak sahiplerinin tespit edilen 

arsa ve enkaz bedeli üzerinden hak sahiplerince imzalanan muvafakatnamelere dayalı 
olarak konut satıĢı karĢılığı mahsup iĢlemi yapmaktadır. Yukarıda kayıtlı bedel 
Karabük, Trabzon, Mamak Yatıkmusluk, Ġstanbul Küçükçekmece, Ayazma, Ankara 
Protokol Yolu ve Ġstanbul Halkalı kentsel dönüĢüm projelerindeki hak sahiplerine olan 
arsa ve enkaz bedeli borçlanmayı göstermektedir. 

5- Diğer  
Bu hesapta kayıtlı 35.786 bin TL‟nin; 

35.643 Bin TL‟si emanetten borçlar ve sehven tahsilatlara, 
18 “ kiracı ve taĢınmaz satıĢları emanetten borçlara, 
55 “ 375 sayılı KHK uyarınca Ġstanbul defterdarlığına emanetten borçlara, 
35 “ SatıĢ sözleĢmeleri feshedilen arsa sahiplerine ödenecek bedel, 
35 “ davalı kiracılardan tahakkuksuz tahsilat borçlarına, 
12 “ 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa Ofisi‟nden devreden diğer borçlara, aittir. 

Ġdare hesaplarına aktarılmaması gerektiği halde aktarılan ve 329.02-Ġstanbul 
Defterdarlığına emanetten borçlar olarak 2007 yılında kayda alınan ve uzun yıllardır 
hareket görmeyen 55 bin TL‟lik borç kaydının ilgili kurum nezdinde giriĢimlerde 
bulunulmak suretiyle tasfiye edilmesi önerilir. 

D- Diğer borçlar  
Bu hesapta kayıtlı 26.275 bin TL‟nin; 
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TOKĠ tarafından satıĢı yapılan arsalara ait peĢinat ve teminat bedelleri olarak 
Ġdareye aktarılan, ancak ihale ve satıĢ sözleĢmelerinin TOKĠ‟ye intikali ile arsaların 
alıcısına teslimiyle birlikte düzenlenecek fatura karĢılığı kesin gelir kaydının 
yapılmasına kadar geçen süredeki arsa satıĢ tahsilatları bu hesapta izlenmektedir. Arsa 
satıĢları üzerinden tahsilatı yapılmakla birlikte alıcısı adına faturası 
düzenlenmediğinden henüz gelir kaydı yapılmayan iĢlemlerin 31.12.2016 tarihli 
bakiyesi 1.108 bin TL‟ dir.  

3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 
Bu hesapta kayıtlı 295.744 bin TL‟nin; 

293.346 Bin 
TL‟si 

yüklenici özel sektör kuruluĢlarına ait blokelere, 
1.767 " nakdi teminatlara, 

321 " 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa Ofisinden devralınan teminatlara, 
311 " Namı hesap tamamlama komisyonu iĢlerinden borçlara, 
100 " kiracıdan tahsilatın mahkeme kararı gereği banka hesabında blokesine, 

aittir. 
4- Kentsel dönüĢüm proje borçları  
Bu hesapta kayıtlı 8.247 bin TL‟nin tamamı, gecekondu ve enkaz bedeli 

karĢılığı konut borçlarını göstermektedir. 
TOKĠ, kentsel dönüĢüm projelerinde gecekondu hak sahiplerinin tespit edilen 

arsa ve enkaz bedeli üzerinden hak sahiplerince imzalanan muvafakatnamelere dayalı 
olarak konut satıĢı karĢılığı mahsup iĢlemi yapmaktadır. Yukarıda kayıtlı bedel 
Karabük, Trabzon, Mamak Yatıkmusluk, Ġstanbul Küçükçekmece, Ayazma, Ankara 
Protokol Yolu ve Ġstanbul Halkalı kentsel dönüĢüm projelerindeki hak sahiplerine olan 
arsa ve enkaz bedeli borçlanmayı göstermektedir. 

5- Diğer  
Bu hesapta kayıtlı 35.786 bin TL‟nin; 

35.643 Bin TL‟si emanetten borçlar ve sehven tahsilatlara, 
18 “ kiracı ve taĢınmaz satıĢları emanetten borçlara, 
55 “ 375 sayılı KHK uyarınca Ġstanbul defterdarlığına emanetten borçlara, 
35 “ SatıĢ sözleĢmeleri feshedilen arsa sahiplerine ödenecek bedel, 
35 “ davalı kiracılardan tahakkuksuz tahsilat borçlarına, 
12 “ 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa Ofisi‟nden devreden diğer borçlara, aittir. 

Ġdare hesaplarına aktarılmaması gerektiği halde aktarılan ve 329.02-Ġstanbul 
Defterdarlığına emanetten borçlar olarak 2007 yılında kayda alınan ve uzun yıllardır 
hareket görmeyen 55 bin TL‟lik borç kaydının ilgili kurum nezdinde giriĢimlerde 
bulunulmak suretiyle tasfiye edilmesi önerilir. 

D- Diğer borçlar  
Bu hesapta kayıtlı 26.275 bin TL‟nin; 

 

 

23.487 Bin TL‟si bankalarca yapılan projesi belli olmayan tahsilatlara iliĢkin KDV 
borçlarına, 

2.113 " 2985 sayılı Kanun Ek 7 nci maddesince avukatlık vekalet ücretlerinden 
borçlara, 

626 " 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa Ofisi‟nden devreden çeĢitli borçlara, 
49 " harcırah yolluk bildiriminden personele çeĢitli borçlara, aittir. 

Diğer çeĢitli borçlar hesabının Projesi Belli Olmayan KDV alt detayında 
izlenen, banka tarafından yapılan ve beyana tabi tutulan ancak hangi projeye ait 
olduğu bilinemeyen KDV tahsilatlarını göstermektedir. Projelerle iliĢkilendirildiğinde 
tasfiye edilmesi beklenen 23.487 bin TL‟lik bakiye önceki dönem ile aynı tutarda 
gerçekleĢmiĢtir.  

5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa Ofisi‟nden devreden sertifika sahiplerine 
borçlar, mülkiyeti ihtilaflı parsellerin faiz geliri, vekalet ücreti borçlarına iliĢkin 626 
bin TL borç kaydı önceki dönemle aynı bakiyeyi vermiĢtir.  

336.20-Hesapta takip edilen, Arsa Ofisinden devreden ve uzun yıllardan beri 
hesapta kayıtlı bulunan söz konusu borç tutarlarından hareket görmeyenlerin tasfiye 
edilebilmesi için ilgili kurum ve kiĢiler nezdinde çalıĢma yapılması önerilir. 

E- Alınan avanslar 
Bu hesapta kayıtlı 7.687.449 bin TL‟nin;   

6.126.024 Bin 
TL‟si 

kamu kurum ve kuruluĢları bina ve sosyal donatı yapım avanslarına, 
1.376.152 " 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa Ofisi‟nden devreden kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kooperatiflerden alınan avanslara, 
124.892 " belediyeler nezdindeki konut satıĢ baĢvuru avanslarına, 
26.251 " memur sendikaları için proje avanslarına, 
24.126 " ödeme talimatları hesabında mahsuba bağlanmakla birlikte, yılsonu 

itibarıyla banka kayıtları ve ilgilileri arasında henüz mutabakatı 
sağlanmamıĢ avanslara, 

10.000 " kamulaĢtırma avanslarına, 
4 " Savunma Sanayi MüsteĢarlığından alınan kamulaĢtırma avanslarına, 

aittir. 

Ġdarece dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaĢlar ile yoksulların konut 
ihtiyacının karĢılanmasına yönelik nüfusu 40.000 ve altında olan yerlerde belediyelerle 
iĢbirliği halinde projeler gerçekleĢtirilmektedir. Bu projelerde konut baĢvuru bedelleri 
belediyelerce tahsil edilerek Ġdare hesabına aktarılmaktadır. Yapılan incelemede bazı 
projelerde konut alımından vazgeçilmesi vb. nedenlerle idare hesaplarında küçük 
meblağların kaldığı görülmektedir. 

Konut alımı için ön talep bedeli olarak Ġdare hesaplarına aktarılan ancak 
alımdan vazeçilmesi sebebiyle hesapta bekletilen tutarların tasfiye edilebilmesi için, 
baĢvuru bedellerinin tahsil edildiği belediyelerle irtibata geçilerek bakiye kalan 
meblağların ilgililerine aidesi sağlanmalıdır.  

Alınan sipariĢ avansları hesabının Dönem Sonu ĠĢlemleri alt detayında izlenen 
24.125 bin TL ile ilgili olarak, Ġdarenin 2016 yılına iliĢkin mali rapor açıklamalarında 
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“Hesabın 99 Dönem Sonu ĠĢlemleri alt muavin detayında izlenen 24.125 bin TL‟lik 
tutar 103-Ödeme Talimatları Hesabında mahsuba bağlanmakla birlikte, dönem sonu 
itibariyle ödeme kaydının ilgilileri adına yapılıp yapılmadığı belirlenemeyen kayıtları 
ifade etmektedir. Ödemelerin banka kayıtları ve ilgilileriyle iliĢkilendirilmesi halinde 
bu hesaptan tasfiyesi gerçekleĢtirilecektir” denilmektedir. 

Ġdarenin muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olarak tutulması ve mali 
tablolarının açık ve anlaĢılabilir olması bakımından muhasabenin temel kavramlarına 
uygun olarak zamanında ve doğru olarak kayıt yapılması önemli görülmektedir. 

F- Yasal yükümlülükler 
Ġdare‟nin sorumlu ve mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, 

sigorta primi, sendika aidatı, icra kesintileri ve benzeri yükümlülüklerinin izlendiği bu 
hesap grubunun yılsonu bakiyesi 64.985 bin TL olup, bunun; 

22.289 Bin TL‟si ödenecek gelir vergisi tevkifatına, 
8.368 " ödenecek damga vergisine, 

3 " ödenecek sosyal güvenlik kesintilerine, 
34.325 " sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV tutarına, aittir. 

G- Borç ve gider karĢılıkları 
Bu hesap grubu iĢlem görmemiĢtir. 
 H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
Cari dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile cari döneme ait 

olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin yer aldığı bu hesapta kayıtlı 
414.454 bin TL‟nin; 414.451 bin TL‟si BaĢbakanlık hizmet binası, CumhurbaĢkanlığı 
Külliyesi ve KOSGEB hizmet binası inĢaatı peĢin tahsil edilmiĢ yapım gelirlerine, 3 
bin TL‟si personel gider tahakkuklarına aittir. 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Bu hesap grubu iĢlem görmemiĢtir. 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Önceki döneme göre %22,5 oranında artarak 9.519.413 bin TL‟ye yükselen 

uzun vadeli yabancı kaynaklar toplam kaynakların %16,3‟ünü oluĢturmakta olup,  
ayrıntısı hesap grupları itibarıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 

A- Mali borçlar 
Önceki dönemle aynı tutarla kayıtlı 1.273.506 bin TL‟nin; 1.247.743 bin TL‟si 

2001/T-27-TOKĠ-2002/1 tertipli tahviller, T.H. T.Emlak Bankasından devralınan 
varlıklar karĢılığı borçlara, 25.763 Bin TL‟si YPK-2000/T-28 KEY-1 tertipli ihraç 
edilen tahvillerden borçlara, aittir 

TOKĠ tarafından düzenlenerek T.H. T.Emlak Bankası Aġ‟ye verilen tahvile 
bağlı borçlanma senetlerine iliĢkin olarak; Ġdare borcunun geri ödenme Ģartları, 
YPK‟nın 14.08.2001 tarih, 2001/T-27 sayılı kararıyla belirlenmiĢtir. Buna göre devir 
iĢlemlerinden doğan Ġdare borçlarının; 
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“Hesabın 99 Dönem Sonu ĠĢlemleri alt muavin detayında izlenen 24.125 bin TL‟lik 
tutar 103-Ödeme Talimatları Hesabında mahsuba bağlanmakla birlikte, dönem sonu 
itibariyle ödeme kaydının ilgilileri adına yapılıp yapılmadığı belirlenemeyen kayıtları 
ifade etmektedir. Ödemelerin banka kayıtları ve ilgilileriyle iliĢkilendirilmesi halinde 
bu hesaptan tasfiyesi gerçekleĢtirilecektir” denilmektedir. 

Ġdarenin muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olarak tutulması ve mali 
tablolarının açık ve anlaĢılabilir olması bakımından muhasabenin temel kavramlarına 
uygun olarak zamanında ve doğru olarak kayıt yapılması önemli görülmektedir. 

F- Yasal yükümlülükler 
Ġdare‟nin sorumlu ve mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, 

sigorta primi, sendika aidatı, icra kesintileri ve benzeri yükümlülüklerinin izlendiği bu 
hesap grubunun yılsonu bakiyesi 64.985 bin TL olup, bunun; 

22.289 Bin TL‟si ödenecek gelir vergisi tevkifatına, 
8.368 " ödenecek damga vergisine, 

3 " ödenecek sosyal güvenlik kesintilerine, 
34.325 " sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV tutarına, aittir. 

G- Borç ve gider karĢılıkları 
Bu hesap grubu iĢlem görmemiĢtir. 
 H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
Cari dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile cari döneme ait 

olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin yer aldığı bu hesapta kayıtlı 
414.454 bin TL‟nin; 414.451 bin TL‟si BaĢbakanlık hizmet binası, CumhurbaĢkanlığı 
Külliyesi ve KOSGEB hizmet binası inĢaatı peĢin tahsil edilmiĢ yapım gelirlerine, 3 
bin TL‟si personel gider tahakkuklarına aittir. 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Bu hesap grubu iĢlem görmemiĢtir. 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Önceki döneme göre %22,5 oranında artarak 9.519.413 bin TL‟ye yükselen 

uzun vadeli yabancı kaynaklar toplam kaynakların %16,3‟ünü oluĢturmakta olup,  
ayrıntısı hesap grupları itibarıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 

A- Mali borçlar 
Önceki dönemle aynı tutarla kayıtlı 1.273.506 bin TL‟nin; 1.247.743 bin TL‟si 

2001/T-27-TOKĠ-2002/1 tertipli tahviller, T.H. T.Emlak Bankasından devralınan 
varlıklar karĢılığı borçlara, 25.763 Bin TL‟si YPK-2000/T-28 KEY-1 tertipli ihraç 
edilen tahvillerden borçlara, aittir 

TOKĠ tarafından düzenlenerek T.H. T.Emlak Bankası Aġ‟ye verilen tahvile 
bağlı borçlanma senetlerine iliĢkin olarak; Ġdare borcunun geri ödenme Ģartları, 
YPK‟nın 14.08.2001 tarih, 2001/T-27 sayılı kararıyla belirlenmiĢtir. Buna göre devir 
iĢlemlerinden doğan Ġdare borçlarının; 

 

 

- % 0 ( yüzde sıfır ) faizli ve15 Ağustos 2001 tarihinden itibaren yedi yıl vadeli, 
- Ġki yıl ödemesiz ve geri kalanı beĢ yılda eĢit taksitler halinde ödenmek üzere 

(Ödemeler 15 Ağustos tarihlerinde ve yılda bir kez yapılacaktır), 
- Devir protokolünün imzalandığı tarih itibariyle söz konusu aktiflerin sahip 

oldukları bilanço değerleri üzerinden (1,3 milyar TL‟ye kadar), 
borçlanma senedi ihraç edilerek Tasfiye Halindeki Emlak Bankası A.ġ‟ ne 

verilmek suretiyle ödenmesi kararlaĢtırılmıĢtır.  
Borç vadesinin yaklaĢtığı dönemlerde Ġdare tarafından beĢ kez borcun vadesinin 

uzatılması yönünde talepte bulunulmuĢ, son olarak YPK‟nın 07.08.2015 tarih ve 
2015/T-15 karar sayılı toplantısında, TOKĠ tarafından düzenlenerek Tasfiye Halinde 
T.Emlak Bankası Aġ‟ye verilen ve yine Kurulun 23.11.2012 tarihli ve 2012/T-18 
sayılı Kararı ile Ģartları yeniden belirlenen borçlanma senedinin on dört (14) yıllık 
ödemesiz süresinin on yedi (17) yıla, on dokuz (19) yıl olan vadesinin yirmi iki (22) 
yıla çıkartılarak geri ödeme baĢlangıcının Ağustos/2018‟e ertelenmesine karar 
verilmiĢtir.  

27.1.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 
6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‟un 25 inci 
maddesiyle Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun‟a 
eklenen geçici 28 inci maddesiyle, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının 28/3/2001 
tarihli ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca YPK Kararı kapsamında 
ihraç ettiği borçlanma senetlerinden kaynaklı T.H. Türkiye Emlak Bankası Aġ‟ye olan 
borçları Hazine MüsteĢarlığına nakledilmiĢtir. 

Bu kapsamda Ġdarenin T.H.Emlak Bankasına olan borçları Hazine 
MüsteĢarlığına nakledildiğinden, söz konusu tahvile dair borçlanma tutarı 27.01.2017 
tarihi itibariyle Hazine MüsteĢarlığı‟na borçlar hesabına aktarılmıĢtır. 

B- Faaliyetten doğan borçlar 
Faaliyetten doğan uzun vadeli borçların izlendiği bu hesap grubunda kayıtlı 

6.188.859 bin TL‟nin ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 
37‟de gösterilmiĢtir. 
 Tablo 37- Faaliyetten doğan uzun vadeli borçlar  

Faaliyetten doğan uzun vadeli borçlar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
    1- Kurum ve kuruluĢlara borçlar - -   
    2- SatıĢ vaadinden borçlar 4.743.825 6.071.305 1.327.480 
    3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 91.327 117.554 26.227 

Toplam 4.835.152 6.188.859 1.353.707 

1- Kurum ve kuruluĢlara borçlar 
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Hesapta yılsonu itibarıyla bin TL‟nin altında kayıtlı bulunan önceki dönem 
tutarıyla aynı bakiye olan 222 TL‟nin tamamı, T.H. Emlak Bankasına olan borç 
tutarıyla ilgilidir. 

Önceki dönemlerden devreden uzun yıllardır hareket hareket görmeyen söz 
konusu borcun mahiyetinin araĢtırılarak tasfiye edilebilmesi için ilgili kurum nezdinde 
giriĢimlerde bulunulmalıdır. 

2- SatıĢ vaadinden borçlar 
Bu hesapta kayıtlı 6.071.305 bin TL‟nin; 

6.051.618 Bin TL‟si olağan konut ve iĢyeri satıĢ vaadinden borçlara, 
15.843 " kurum ve kuruluĢ mensuplarına satıĢ vaadinden borçlara, 

2.019 " arsa payı karĢılığı taĢınmaz satıĢ vaadinden borçlara, 

1.825 " T.C. Ziraat Bankası nezdindeki 2001/2202 sayılı BKK gereği 
taĢınmaz satıĢ vaadinden borçlara, aittir. 

Ġdare, yapımı devam etmekte iken satılan taĢınmazlar ile inĢası sona ermekle 
birlikte satıĢı gerçekleĢtirilen, ancak henüz faturası düzenlenmeyen taĢınmaz 
satıĢlarına ait tahsilat tutarları ile vadeli satıĢlardaki dönemsel artıĢlardan kaynaklanan 
tutarları, satıĢa konu taĢınmazın teslimine kadar bu hesapta izlemektedir.  

2001/2202 sayılı BKK gereği taĢınmaz satıĢ vaadinden borçlarda kayıtlı önceki 
dönem bakiyesi ile aynı tutarda gerçekleĢen 1.825 bin TL; 269 bin TL‟si 2009 yılında 
Ġstanbul Ataköy projesi 1 adet iĢyeri satıĢ bedeli olarak, 1.556 bin TL‟si de 2011 
yılında BahçeĢehir Projesi 2 adet konut satıĢ bedeli olarak hesaba kaydedilmiĢ ve 2016 
yılı sonuna kadar hiç hareket görmemiĢtir.  

425.02-Hesapta 2001/2202 sayılı BKK gereği taĢınmaz satıĢ vaadinden 
borçlarda kayıtlı 1.825 bin TL‟nin mahiyetinin araĢtırılarak, hesabın kapatılması için 
çalıĢma yapılması önerilir. 

3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 
Bu hesapta kayıtlı 117.554 bin TL‟nin; 

41.387 Bin TL‟si yüklenici istihkaklarından kesilen nakdi teminatlara, 
72.371 " Ġcra müdürlükleri için alınan teminat mektuplarına, 
3.796 " yüklenici nam ve hesabına yapılan iĢler teminat ve blokelerine, aittir. 

C- Diğer borçlar 
D- Alınan avanslar 
Bu hesaplar iĢlem görmemiĢtir. 
E- Taahhüt karĢılığı gelir tahakkukları 
Bu hesapta kayıtlı 2.057.048 bin TL‟nin; 
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Hesapta yılsonu itibarıyla bin TL‟nin altında kayıtlı bulunan önceki dönem 
tutarıyla aynı bakiye olan 222 TL‟nin tamamı, T.H. Emlak Bankasına olan borç 
tutarıyla ilgilidir. 

Önceki dönemlerden devreden uzun yıllardır hareket hareket görmeyen söz 
konusu borcun mahiyetinin araĢtırılarak tasfiye edilebilmesi için ilgili kurum nezdinde 
giriĢimlerde bulunulmalıdır. 

2- SatıĢ vaadinden borçlar 
Bu hesapta kayıtlı 6.071.305 bin TL‟nin; 

6.051.618 Bin TL‟si olağan konut ve iĢyeri satıĢ vaadinden borçlara, 
15.843 " kurum ve kuruluĢ mensuplarına satıĢ vaadinden borçlara, 

2.019 " arsa payı karĢılığı taĢınmaz satıĢ vaadinden borçlara, 

1.825 " T.C. Ziraat Bankası nezdindeki 2001/2202 sayılı BKK gereği 
taĢınmaz satıĢ vaadinden borçlara, aittir. 

Ġdare, yapımı devam etmekte iken satılan taĢınmazlar ile inĢası sona ermekle 
birlikte satıĢı gerçekleĢtirilen, ancak henüz faturası düzenlenmeyen taĢınmaz 
satıĢlarına ait tahsilat tutarları ile vadeli satıĢlardaki dönemsel artıĢlardan kaynaklanan 
tutarları, satıĢa konu taĢınmazın teslimine kadar bu hesapta izlemektedir.  

2001/2202 sayılı BKK gereği taĢınmaz satıĢ vaadinden borçlarda kayıtlı önceki 
dönem bakiyesi ile aynı tutarda gerçekleĢen 1.825 bin TL; 269 bin TL‟si 2009 yılında 
Ġstanbul Ataköy projesi 1 adet iĢyeri satıĢ bedeli olarak, 1.556 bin TL‟si de 2011 
yılında BahçeĢehir Projesi 2 adet konut satıĢ bedeli olarak hesaba kaydedilmiĢ ve 2016 
yılı sonuna kadar hiç hareket görmemiĢtir.  

425.02-Hesapta 2001/2202 sayılı BKK gereği taĢınmaz satıĢ vaadinden 
borçlarda kayıtlı 1.825 bin TL‟nin mahiyetinin araĢtırılarak, hesabın kapatılması için 
çalıĢma yapılması önerilir. 

3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 
Bu hesapta kayıtlı 117.554 bin TL‟nin; 

41.387 Bin TL‟si yüklenici istihkaklarından kesilen nakdi teminatlara, 
72.371 " Ġcra müdürlükleri için alınan teminat mektuplarına, 
3.796 " yüklenici nam ve hesabına yapılan iĢler teminat ve blokelerine, aittir. 

C- Diğer borçlar 
D- Alınan avanslar 
Bu hesaplar iĢlem görmemiĢtir. 
E- Taahhüt karĢılığı gelir tahakkukları 
Bu hesapta kayıtlı 2.057.048 bin TL‟nin; 

 

 

372.200 Bin TL‟si Ġstanbul/AtaĢehir Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3328/2 nolu ada 
parselde BDDK hizmet binasının arsa satıĢ karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait 
YDA ĠnĢ. San. ve Tic. Aġ‟den hasılat payı gelir tahakkuklarına,  

215.123 " Ġstanbul/AtaĢehir Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3328/8 nolu ada 
parselde SPK Hizmet Binasının arsa satıĢ karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait 
KuruluĢ ĠnĢaat/Sersim ĠĢ Ortaklığından hasılat payı gelir tahakkuklarına,  

397.000 " Ankara/Çankaya Lodumu Mahallesi EskiĢehir Yolu Üzeri 27030/18 nolu 
ada parselin arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Türkerler ĠnĢaat 
Aġ‟den hasılat payı gelir tahakkuklarına, 

306.000 " Ġstanbul/BaĢakĢehir KayabaĢı 876/2 nolu parselin arsa satıĢı karĢılığı gelir 
paylaĢımı iĢine ait Makro ĠnĢ. Tic. Aġ‟den hasılat payı gelir tahakkuklarına, 

174.172 " Ġstanbul/Bakırköy ġenlik Mahallesi 1227/1 nolu ada parselin arsa satıĢı 
karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Aydınlı ĠnĢ./Metal Yapı Konut 
Ltd./Vizyonlife ĠnĢ./Ar-Ke ĠnĢ. Ltd. ġti. ortaklığından hasılat payı gelir 
tahakkuklarına, 

126.000 " Ġstanbul/G.OsmanpaĢa 6619/8, 10086/1 nolu parsellerin arsa satıĢı karĢılığı 
gelir paylaĢımı iĢine ait Fuzul Yapı ĠnĢ./Yol ĠnĢ. Taah.Ltd.ġti. ĠĢ 
Ortaklığından hasılat payı gelir tahakkuklarına, 

112.600 " Diyarbakır/YeniĢehir Ġlçesi YeniĢehir Mahallesi 123/1 nolu ada parselin 
arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Ġzka Gayrimenkul Ltd. ġti./ 
Kayaoğlu ĠnĢ. Aġ ĠĢ Ortaklığından hasılat payı gelir tahakkuklarına, 

107.625 " Ankara/Çankaya Atakent Devlet Mahallesi 16551/1 nolu ada parselin arsa 
satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Kuzu Toplu Konut ĠnĢ. Aġ‟den 
hasılat payı gelir tahakkuklarına, 

106.363 " Ġstanbul/Bakırköy ġenlik Mahallesi 275/23-24 nolu ada parsellerin arsa 
satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Erfa Müh. Aġ/Erk Pazarlama Aġ/ 
Emiroğlu ĠnĢ. Aġ iĢ ortaklığından hasılat payı gelir tahakkuklarına, 

92.170 " Ġstanbul/Bakırköy Zeytinlik Mahallesi 564/161-162 nolu ada parsellerin 
arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Özyazıcı ĠnĢaat/Karadeniz  
Örme San. iĢ ortaklığından hasılat payı gelir tahakkuklarına, 

41.348 " Ankara/Çankaya Karakusunlar Mahallesi 27457/1-2 nolu, 27474/1 nolu ada 
parsellerin arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait Pasifik Gayrimenkul 
ĠnĢaat Aġ‟den hasılat payı gelir tahakkuklarına, 

6.360 " Ġstanbul/ġiĢli DikilitaĢ‟ta arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait 
Torunlar/AĢçıoğlu/Kapıcıoğlu iĢ ortaklığından hasılat payı gelir 
tahakkuklarına, 

77 " Ġstanbul BahçeĢehir 243/1 nolu ada parselin arsa satıĢı KDV tahakkuklarına, 
11 " Ġstanbul/BahçeĢehir Toplu Konut Alanı V.Bölge Varyap VarlıbaĢlar/Teknik 

Yapı Ortaklığı hasılat payı  gelir tahakkuklarına, aittir. 

Ġstanbul‟un Finans Merkezi ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanan “Ġstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi” 29.09.2009 tarih ve 2009/31 sayılı YPK 
kararı ile kabul edilmiĢ, 02.10.2009 tarih ve 27364 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezine iliĢkin master plan, kentsel tasarım ve 
planlama çalıĢmaları Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca baĢlatılmıĢ olup, Finans 
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Merkezine iliĢkin master planlarının hazırlatılmasına iliĢkin görev Emlak Konut GYO 
Aġ‟ye verilmiĢtir. 

TOKĠ, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi ile ilgili olarak 24.04.2012 tarihli 
“Ġstanbul AtaĢehir Finans Merkezi Mutabakat ve Protokol Metni” hükümleri 
çerçevesinde BDDK, SPK ve TCMB hizmet binalarının ayrı ayrı inĢa edilmesine 
iliĢkin iĢ ve iĢlemlerin yaptırılmasını üstlenmiĢtir. 

Bu kapsamda, BDDK mülkiyetindeki Ġstanbul/AtaĢehir‟de bulunan 3328/2 nolu 
ada parselde kayıtlı 21.717,87 m2 yüzölçümlü taĢınmazın bedelsiz olarak TOKĠ‟ye 
devredilmesi; devri yapılacak taĢınmaz üzerinde, BDDK‟ca talep edilen hizmet binası 
ve otopark vb. kullanım alanlarının arsa devri karĢılığı yaptırılması hususunda BDDK 
ve TOKĠ arasında 20.11.2013 tarihli tip protokol imzalanmıĢtır. 

BDDK Hizmet Binasının Arsa SatıĢ KarĢılığı Gelir PaylaĢımı ĠĢi‟ne ait ihale, 
Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı 
Ayni Hak Tesisi ve Arsa KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliği hükümlerine 
göre 25.11.2014 tarihinde yapılmıĢ, YDA ĠnĢ. San. ve Tic. Aġ‟ye Arsa SatıĢ KarĢılığı 
SatıĢ Toplam Geliri 1.861.000.000 TL, Arsa SatıĢ KarĢılığı Ġdare Payı Geliri 
372.200.000 TL, Ġdare Payı Gelir Oranı %20, Artan Arsa SatıĢ KarĢılığı Ġdare Payı 
Gelir Oranı %20 olacak Ģekilde ihale edilmesine iliĢkin Ġhale Komisyonu Kararına 
05.01.2015 tarihli BaĢkanlık Olur‟u verilmiĢtir. 

Arsa karĢılığı idare payı gelirinin ödenmesi iĢini konu alan ve yer teslimi 
tarihinden itibaren 1395 gün süreli 11.02.2015 tarihli SözleĢme TOKĠ ve Yüklenici 
firma tarafından imzalanmıĢ olup, TOKĠ SözleĢmenin 4 üncü maddesinde 1030 gün 
içerisinde 5 ayrı taksit/ödeme zamanı halinde ödenmesi öngörülen toplam 372.200.000 
TL tutarındaki Ġdare Payı Gelirini “450-Taahhüt karĢılığı gelir tahakkukları” hesabında 
finansal tablolarına yansıtmak suretiyle izlemeye almıĢtır. 

Aynı kapsamda, SPK mülkiyetindeki Ġstanbul/AtaĢehir‟de bulunan 3328/8 nolu 
ada parselde kayıtlı 12.530,10 m2 yüzölçümlü taĢınmazın bedelsiz olarak TOKĠ‟ye 
devredilmesi; devri yapılacak taĢınmaz üzerinde, SPK‟nın ve TOKĠ‟nin müĢtereken 
belirlediği hizmet binasının da yer alacağı bir kompleks inĢa ettirilerek arsa karĢılığı 
gelir elde edilmesi ve SPK‟ca talep edilen hizmet binası ve otopark vb. kullanım 
alanlarının arsa devri karĢılığı yaptırılması hususunda SPK ve TOKĠ arasında 
20.11.2013 tarihli tip protokol imzalanmıĢtır. 

SPK Hizmet Binasının Arsa SatıĢ KarĢılığı Gelir PaylaĢımı ĠĢi‟ne ait ihale, 
Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı 
Ayni Hak Tesisi ve Arsa KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliği hükümlerine 
göre 30.10.2014 tarihinde yapılmıĢ, KuruluĢ ĠnĢ. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti/Sersim Dayanıklı 
Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. ġti. ĠĢ Ortaklığına Arsa SatıĢ KarĢılığı SatıĢ 
Toplam Geliri 915.417.022 TL, Arsa SatıĢ KarĢılığı Ġdare Payı Geliri 215.123.000 TL, 
Ġdare Payı Gelir Oranı %23,50, Artan Arsa SatıĢ KarĢılığı Ġdare Payı Gelir Oranı 
%23,50 olacak Ģekilde ihale edilmesine iliĢkin Ġhale Komisyonu Kararına 23.12.2014 
tarihli BaĢkanlık Olur‟u verilmiĢtir. 
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Merkezine iliĢkin master planlarının hazırlatılmasına iliĢkin görev Emlak Konut GYO 
Aġ‟ye verilmiĢtir. 

TOKĠ, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi ile ilgili olarak 24.04.2012 tarihli 
“Ġstanbul AtaĢehir Finans Merkezi Mutabakat ve Protokol Metni” hükümleri 
çerçevesinde BDDK, SPK ve TCMB hizmet binalarının ayrı ayrı inĢa edilmesine 
iliĢkin iĢ ve iĢlemlerin yaptırılmasını üstlenmiĢtir. 

Bu kapsamda, BDDK mülkiyetindeki Ġstanbul/AtaĢehir‟de bulunan 3328/2 nolu 
ada parselde kayıtlı 21.717,87 m2 yüzölçümlü taĢınmazın bedelsiz olarak TOKĠ‟ye 
devredilmesi; devri yapılacak taĢınmaz üzerinde, BDDK‟ca talep edilen hizmet binası 
ve otopark vb. kullanım alanlarının arsa devri karĢılığı yaptırılması hususunda BDDK 
ve TOKĠ arasında 20.11.2013 tarihli tip protokol imzalanmıĢtır. 

BDDK Hizmet Binasının Arsa SatıĢ KarĢılığı Gelir PaylaĢımı ĠĢi‟ne ait ihale, 
Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı 
Ayni Hak Tesisi ve Arsa KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliği hükümlerine 
göre 25.11.2014 tarihinde yapılmıĢ, YDA ĠnĢ. San. ve Tic. Aġ‟ye Arsa SatıĢ KarĢılığı 
SatıĢ Toplam Geliri 1.861.000.000 TL, Arsa SatıĢ KarĢılığı Ġdare Payı Geliri 
372.200.000 TL, Ġdare Payı Gelir Oranı %20, Artan Arsa SatıĢ KarĢılığı Ġdare Payı 
Gelir Oranı %20 olacak Ģekilde ihale edilmesine iliĢkin Ġhale Komisyonu Kararına 
05.01.2015 tarihli BaĢkanlık Olur‟u verilmiĢtir. 

Arsa karĢılığı idare payı gelirinin ödenmesi iĢini konu alan ve yer teslimi 
tarihinden itibaren 1395 gün süreli 11.02.2015 tarihli SözleĢme TOKĠ ve Yüklenici 
firma tarafından imzalanmıĢ olup, TOKĠ SözleĢmenin 4 üncü maddesinde 1030 gün 
içerisinde 5 ayrı taksit/ödeme zamanı halinde ödenmesi öngörülen toplam 372.200.000 
TL tutarındaki Ġdare Payı Gelirini “450-Taahhüt karĢılığı gelir tahakkukları” hesabında 
finansal tablolarına yansıtmak suretiyle izlemeye almıĢtır. 

Aynı kapsamda, SPK mülkiyetindeki Ġstanbul/AtaĢehir‟de bulunan 3328/8 nolu 
ada parselde kayıtlı 12.530,10 m2 yüzölçümlü taĢınmazın bedelsiz olarak TOKĠ‟ye 
devredilmesi; devri yapılacak taĢınmaz üzerinde, SPK‟nın ve TOKĠ‟nin müĢtereken 
belirlediği hizmet binasının da yer alacağı bir kompleks inĢa ettirilerek arsa karĢılığı 
gelir elde edilmesi ve SPK‟ca talep edilen hizmet binası ve otopark vb. kullanım 
alanlarının arsa devri karĢılığı yaptırılması hususunda SPK ve TOKĠ arasında 
20.11.2013 tarihli tip protokol imzalanmıĢtır. 

SPK Hizmet Binasının Arsa SatıĢ KarĢılığı Gelir PaylaĢımı ĠĢi‟ne ait ihale, 
Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı 
Ayni Hak Tesisi ve Arsa KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliği hükümlerine 
göre 30.10.2014 tarihinde yapılmıĢ, KuruluĢ ĠnĢ. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti/Sersim Dayanıklı 
Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. ġti. ĠĢ Ortaklığına Arsa SatıĢ KarĢılığı SatıĢ 
Toplam Geliri 915.417.022 TL, Arsa SatıĢ KarĢılığı Ġdare Payı Geliri 215.123.000 TL, 
Ġdare Payı Gelir Oranı %23,50, Artan Arsa SatıĢ KarĢılığı Ġdare Payı Gelir Oranı 
%23,50 olacak Ģekilde ihale edilmesine iliĢkin Ġhale Komisyonu Kararına 23.12.2014 
tarihli BaĢkanlık Olur‟u verilmiĢtir. 

 

 

Arsa karĢılığı idare payı gelirinin ödenmesi iĢini konu alan ve yer teslimi 
tarihinden itibaren 1365 gün süreli 30.11.2015 tarihli SözleĢme TOKĠ ve Yüklenici 
firma tarafından imzalanmıĢ olup, TOKĠ SözleĢmenin 4 üncü maddesinde 1000 gün 
içerisinde 5 ayrı taksit/ödeme zamanı halinde ödenmesi öngörülen toplam 
215.123.000,17 TL tutarındaki Ġdare Payı Gelirini “450-Taahhüt karĢılığı gelir 
tahakkukları” hesabında finansal tablolarına yansıtmak suretiyle izlemeye almıĢtır. 

Yine aynı kapsamda, TCMB mülkiyetinde bulunan 3328/10 nolu ada parselde 
kayıtlı 15.960,61 m2 yüzölçümlü taĢınmazın bedelsiz olarak TOKĠ‟ye devredilmesi; 
devri yapılacak taĢınmaz üzerinde arsa karĢılığı en yüksek Ġdare gelirini getirecek 
Ģekilde; arsa karĢılığı gelir elde edilmesi ve TCMB‟ce talep edilen hizmet alanları, 
konferans merkezi, teknik hacimler, otopark vb. kullanım alanlarının TCMB‟ye 
bedelsiz devredilmesi hususunda TCMB ve TOKĠ arasında 28.07.2015 tarihli protokol 
imzalanmıĢtır. 

Protokol konusu iĢin ihalesi; Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, 
Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir 
PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliği hükümlerine göre Arsa SatıĢ KarĢılığı Gelir PaylaĢımı 
Yöntemi ile TOKĠ tarafından 28.2.2017 tarihinde yapılan 1.Ġhaleye tek teklif gelmesi, 
26.4.2017 tarihindeki 2.Ġhalede geçerli tek teklif sunulması nedeniyle ihaleler iptal 
edilmiĢtir. 

Raporlama tarihi itibarıyla 3. Ġhale henüz gerçekleĢmemiĢtir. 
Bu projelere ait Ġdare payı toplam gelirinin pasif hesap grubunda tahakkuk 

olarak kayda alınması, akdedilen sözleĢmeler kapsamında satıĢın ilgili yüklenicilerce 
gerçekleĢtirilmesine karĢın, taĢınmazların alıcılara teslimiyle birlikte Ġdareye taahhüt 
edilen paya ait arsa karĢılığı faturanın da yükleniciye düzenlenmesi gerektiğinden 
kaynaklanmaktadır. Konut/Bina teslimleriyle birlikte idare payı toplam geliri, arsa 
payı karĢılığı yüklenicilere düzenlenecek faturaların tutarları, fatura düzenleme 
tarihinde bu hesap karĢılığı “601-Gelir paylaĢım esaslı satıĢ geliri” hesabında hasılat 
olarak kaydedilmektedir. 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar  
Bu hesap grupları iĢlem görmemiĢtir. 
III- Öz kaynaklar 
Yılsonu itibarıyla önceki döneme göre %10,7 oranında artarak 33.788.637 bin 

TL‟ye ulaĢan ve toplam kaynakların %57,7‟sini oluĢturan öz kaynak kalemlerinin 
detayı, önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 38‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 38- Özkaynaklar 

Özkaynaklar Önceki dönem        
Bin TL 

Cari dönem             
Bin TL 

Fark              
Bin TL 

  A- Yedekler 1.621.629 1.621.629 0 
  B- Devir alınan kaynaklar 53.201 53.201 0 
  C- GeçmiĢ yıllar gelirleri 25.763.797 28.862.978 3.099.181 
  D- GeçmiĢ yıllar giderleri (-) (25.890) (25.890) 0 
  E- Dönem net geliri 3.099.180 3.276.719 177.539 

Toplam 30.511.917 33.788.637 3.276.720 

  

A- Yedekler  
Hesapta kayıtlı 1.621.629 bin TL‟nin; 

1.621.461 Bin TL‟si TOKĠ iĢtiraki Emlak Konut GYO Aġ‟nin 17.08.2010 tarihli sermaye 
artıĢından Ġdare payına isabet eden B Tertibi bedelsiz hisse senetlerine, 

168 " TOKĠ iĢtiraki Vakıf GYO Aġ‟nin 2011 sermaye artıĢından Ġdare payına 
isabet eden bedelsiz hisse senetlerine, aittir. 

B- Devir alınan kaynaklar 
Bu hesapta kayıtlı 53.201 bin TL‟nin tamamı, 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa 

Ofisi‟nden devralınan kaynaklara aittir. 
5273 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun uyarınca, 
Arsa Ofisi Döner Sermaye ĠĢletmesi‟nin hizmet binası ve lojmanları dıĢındaki tüm 
gayrimenkulleri ile hak ve yükümlülükleri, ayrıca aynı kanunla değiĢik 1164 sayılı 
Yasa‟dan gelen görev ve sorumlulukları Ġdareye devredilmiĢtir.  

C- GeçmiĢ yıllar gelirleri 
Bu hesapta kayıtlı 28.862.978 bin TL‟nin; 

28.301.31
1 

Bin TL‟si 2002-2015 yılları arası TOKĠ gelirlerine, 
342.715 " 1985-2000 yılları arası idari bütçe ve Toplu Konut Fonu gelirlerine, 
218.951 " 2001 yılı Toplu Konut Fonu ve Habitat II gelirlerine, aittir. 

D- GeçmiĢ yıllar giderleri (-) 
Bu hesapta kayıtlı 25.890 bin TL‟nin; 21.542 bin TL‟si 1985-2000 yılları arası 

idari bütçe ve Toplu Konut Fonu giderlerine, 4.348 bin TL‟si 2001 yılı idari bütçe 
giderlerine aittir. 

E- Dönem net geliri 
TOKĠ‟nin 2016 yılı faaliyet dönemine iliĢkin tahakkuk eden net geliri 

3.276.719 bin TL olup, dönem net gelirinin oluĢumu hakkında ayrıntılı incelemelere, 
raporun “Gelir Tablosu” bölümünde yer verilmiĢtir. 
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Tablo 38- Özkaynaklar 
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Cari dönem             
Bin TL 

Fark              
Bin TL 
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Hesapta kayıtlı 1.621.629 bin TL‟nin; 
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168 " TOKĠ iĢtiraki Vakıf GYO Aġ‟nin 2011 sermaye artıĢından Ġdare payına 
isabet eden bedelsiz hisse senetlerine, aittir. 

B- Devir alınan kaynaklar 
Bu hesapta kayıtlı 53.201 bin TL‟nin tamamı, 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa 

Ofisi‟nden devralınan kaynaklara aittir. 
5273 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun uyarınca, 
Arsa Ofisi Döner Sermaye ĠĢletmesi‟nin hizmet binası ve lojmanları dıĢındaki tüm 
gayrimenkulleri ile hak ve yükümlülükleri, ayrıca aynı kanunla değiĢik 1164 sayılı 
Yasa‟dan gelen görev ve sorumlulukları Ġdareye devredilmiĢtir.  

C- GeçmiĢ yıllar gelirleri 
Bu hesapta kayıtlı 28.862.978 bin TL‟nin; 

28.301.31
1 

Bin TL‟si 2002-2015 yılları arası TOKĠ gelirlerine, 
342.715 " 1985-2000 yılları arası idari bütçe ve Toplu Konut Fonu gelirlerine, 
218.951 " 2001 yılı Toplu Konut Fonu ve Habitat II gelirlerine, aittir. 

D- GeçmiĢ yıllar giderleri (-) 
Bu hesapta kayıtlı 25.890 bin TL‟nin; 21.542 bin TL‟si 1985-2000 yılları arası 

idari bütçe ve Toplu Konut Fonu giderlerine, 4.348 bin TL‟si 2001 yılı idari bütçe 
giderlerine aittir. 

E- Dönem net geliri 
TOKĠ‟nin 2016 yılı faaliyet dönemine iliĢkin tahakkuk eden net geliri 

3.276.719 bin TL olup, dönem net gelirinin oluĢumu hakkında ayrıntılı incelemelere, 
raporun “Gelir Tablosu” bölümünde yer verilmiĢtir. 

 

 

- Nazım hesaplar 
TOKĠ‟nin sağladığı bir kısım haklar ile yüklendiği yükümlülüklerin izlenmesi, 

TOKĠ‟nin fer‟i zilyetliği altında bulunan kıymetlerin izlenmesi; kullanılması bir kısım 
hukuki sınırlamalara tabi Ġdare varlıklarının bu özelliğinin belirtilmesi ya da muhasebe 
disiplini altında toplanması istenen bir kısım bilgilerin elde edilmesi amacıyla bu 
hesapta izlenen toplam 3.734.426 bin TL tutarındaki meblağın; 
3.418.758 Bin TL‟si banka teminat mektuplarını, 

223.962 " ABD Doları cinsinden arsa tahsis ve satıĢ alacaklarını, 
61.401 " hasılat payı karĢılığı satıĢ tahsis teminat ve blokelerini, 
12.220 " Alman Yapı Tas. Hes. Avro cinsinden takipli borçluları, 
8.000 " Ġstanbul Ataköy arsa satıĢ karĢılığı Avro cinsinden teminat 

mektuplarını, 
6.737 " Pakistan deprem ödeneği ABD Doları cinsinden döviz mevcudunu, 
2.858 “ hasılat paylaĢım esaslı inĢaat uygulamaları ABD Doları cinsinden 

alacakları, 
2.682 " AFAD ABD Doları cinsinden döviz mevcudunu, 

33 " T.C. Ziraat Bankası Bilkent ġubesi ABD Doları cinsinden döviz 
mevcudunu, 
 
 göstermektedir. 
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V. GELĠR TABLOSU 
TOKĠ‟nin hasılat hesapları olağan taĢınmaz satıĢları, gelir paylaĢım esaslı 

taĢınmaz satıĢları, 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa Ofisi devir varlıkları satıĢları ile 
kredili taĢınmaz satıĢları faizleri, kullandırılan konut kredi faiz ve komisyon 
gelirlerinden oluĢmaktadır. Gelirler, mal ve hizmetlerin teslim edildiği veya kabulün 
gerçekleĢtiği tarihlerde faturalanmıĢ değerler üzerinden tahakkuk esasına göre 
kaydedilmektedir. Net satıĢlar, taĢınmazlar için alıcılara faturalanmıĢ net satıĢ 
bedelinden faiz indirimleri ve iadeler, kullandırılan konut kredi faizleri için kredi faiz 
indirimleri düĢüldükten sonraki tutarlar üzerinden gösterilmiĢtir. 

TOKĠ‟nin faaliyetleriyle ilgili olarak bazı vergi kanunlarının uygulanmasında 
Ġdareye istisna ve muafiyetler tanınmıĢ olup; 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun muafiyetler baĢlıklı 4/g maddesi 
hükmü gereğince Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuĢtur. 

3065 sayılı KDV Kanunu‟nun istisnalar ile ilgili 17/4-p bent hükmü gereğince 
TOKĠ tarafından yapılan arsa ve arazi teslimleri KDV‟den istisna edilmiĢtir.  

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu‟nun muaflık ve istisnalar baĢlıklı 14/i bent 
hükmü gereğince TOKĠ BaĢkanlığına ait arazi ve arsalar emlak vergisinden muaf 
tutulmuĢtur. 

TOKĠ‟nin, 2016 yılı faaliyet döneminde elde ettiği 5.371.439 bin TL tutarındaki 
net satıĢ gelirine karĢılık satıĢların maliyeti 2.931.389 bin TL, faaliyet giderleri 
117.942 bin TL olmak üzere satıĢların ticari maliyet toplamı 3.049.331 bin TL 
gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu hasılat/maliyet kombinasyonu neticesinde 2.322.108 bin 
TL tutarında faaliyet geliri tahakkuk etmiĢtir. 

ĠĢtiraklerden temettü gelirleri, mevzuat gereği yapılan gelir aktarmaları, 
tazminat ve ceza gelirleri, faiz gelirleri, kur farkları, genel bütçe ödenekleri, kiralar ile 
diğer gelirler kaleminden tahakkuk etmiĢ diğer faaliyetlerden olağan ve olağan dıĢı 
gelir toplamı 989.370 bin TL‟dir. 

Buna karĢılık, gelirlerden yapılan dahili tevkifatlar, tazminat ve ceza iadeleri, 
arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı projelerine iliĢkin sözleĢme ve teminat masrafları, 
hafriyat döküm ücretleri mülkiyet sahipi pay giderleri ile diğer kalemlerinden 
tahakkuk etmiĢ diğer faaliyetlerden olağan/olağan dıĢı giderler ve finansman giderleri 
toplamı 34.691 bin TL‟dir. 

Sonuç olarak; TOKĠ‟nin faaliyet geliri tutarı 2.322.108 bin TL‟ye, diğer 
faaliyetlerden olağan/olağan dıĢı gelir-gider olumlu farkı 954.679 bin TL‟nin ilavesi 
neticesinde tahakkuk eden dönem net geliri 3.276.719 bin TL‟dir. 

TOKĠ‟nin 2016 yılı faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesaplarının ayrıntısı, 
önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 39‟da gösterilmiĢtir. 
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V. GELĠR TABLOSU 
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net satıĢ gelirine karĢılık satıĢların maliyeti 2.931.389 bin TL, faaliyet giderleri 
117.942 bin TL olmak üzere satıĢların ticari maliyet toplamı 3.049.331 bin TL 
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Tablo 39-Gelir ve giderler 

Gelir ve giderler  
Önceki dönem Cari dönem 

Fark                
Bin TL Ayrıntısı        

Bin TL 
Toplam          
Bin TL 

Ayrıntısı      Bin 
TL 

Toplam           
Bin TL 

 A- Brüt satıĢlar    4.867.294   5.472.627 605.333 
    1-Olağan taĢınmaz satıĢ geliri 4.516.426  5.394.163    
    2-Gelir paylaĢım esaslı satıĢ geliri 315.404  51.307    
    3-2202 sayılı BKK ile devir varlıklar satıĢ geliri -  -    
    4-Arsa Ofisi devir varlıkları satıĢ geliri 830  428    
    5-Kredili taĢınmaz satıĢları faiz geliri 28.761  23.749    
    6-Kullandırılan kredi faiz geliri 3.303  1.622    
    7-Komisyon geliri 2.570  1.358    
    8-Diğer faaliyet gelirleri -       
 B- SatıĢ indirimleri (-)   18.643   101.188 82.545 
    1-Olağan taĢınmaz satıĢ faiz indirimleri (-) 589  87.382    
    2-TaĢınmaz satıĢlarından iadeler (-) 17.937  13.806    
    3-Kullandırılan kredi faiz indirimleri (-) 117         

Net satıĢlar   4.848.651   5.371.439 522.788 
 C- SatıĢların maliyeti (-)   2.394.839   2.931.389 536.550 
    1-Satılan taĢınmaz stok maliyeti (-) 331.217  110.493    
    2-Arsa hazırlama ve etüt giderleri (-) 101  448    
    3-Kabulü yapılan olağan inĢaat giderleri (-) 1.737.038  2.782.140    
    4-Biten olağan inĢaat giderleri (-) 232.052  17.675    
    5-Komisyon giderleri (-) 13  7    
    6-Yatırımlar diğer giderleri (-) 94.418  20.626    

Brüt satıĢ geliri veya (gideri)   2.453.812   2.440.050 (13.762) 
 D- Faaliyet giderleri (-)   118.007   117.942 (65) 
    1-AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri (-) 2  1    
    2-Pazarlama satıĢ ve tanıtım giderleri (-) 4.751  6.373    
    3-Genel yönetim giderleri (-) 55.726  44.768    
    4-Personel ücret ve giderleri (-) 57.528  66.800    

 Faaliyet geliri veya (gideri)   2.335.805   2.322.108 (13.697) 
 E- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler    799.895   885.911 86.016 
    1-ĠĢtiraklerden temettü gelirleri 211.243  226.611    
    2-Tazminat ve ceza gelirleri 108.974  103.266    
    3- Faiz gelirleri 102.159  74.715    
    4-Kanun gereği gelir aktarmaları 105.793  94.946    
    5-Genel bütçe ödenekleri 25.000  150.000    
    6-Kur farkı gelirleri 132.781  137.212    
    7-Kira gelirleri 25.002  26.106    
    8-Tasfiye ve devredilen hesap gelirleri -       
    9-Diğer olağan gelirler 88.943  73.055    
 F- Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-)   40.299   34.096 (6.203) 
    1-Gelirlerden dahili tevkifat giderleri (-) 18.851  10.758    
    2-Tazminat ve ceza iadeleri (-) -  810    
    3-Kur farkı giderleri (-) -       
    4-Kira giderleri (-) -  16.000    
    5- Tasfiye ve devredilen hesap giderleri (-) 12  37    
    6-Diğer olağan giderler (-) 21.436  6.491    
 G- Finansman giderleri (-)   205   74 (131) 
    1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 205  74    

Olağan gelir veya (gider)   3.095.196   3.173.849 78.653 
 H- Olağan dıĢı gelirler   4.640   103.391 98.751 
    1-OlağandıĢı faaliyet gelirleri 2       
    2-Önceki dönem maliyetleri 4.456  103.323    
    3-Diğer olağan dıĢı gelirler 182  68    
 I- Olağan dıĢı giderler (-)   656   521 (135) 
    1-OlağandıĢı faaliyet giderleri (-) 254  507    
    2-Gecikme faizi ve gecikme zammı giderleri (-) 109  14    
    3-Diğer olağandıĢı faaliyet giderleri (-) 293       

Dönem net geliri veya (gideri)   3.099.180   3.276.719 177.539 
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A- Brüt satıĢlar 
Hasılat hesaplarında kayıtlı 5.472.627 bin TL tutarındaki satıĢ gelirlerinin 

ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 40‟da gösterilmiĢtir. 
Tablo 40- Brüt satıĢ gelirleri 

Brüt satıĢ gelirleri Önceki dönem 
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark            
Bin TL 

1- Olağan taĢınmaz satıĢ geliri 4.516.426 5.394.163 877.737 

2- Gelir paylaĢım esaslı satıĢ geliri 315.404 51.307 (264.097) 

3- 2202 sayılı BKK ile devir varlıklar satıĢ geliri -  - -  

4- Arsa Ofisi devir varlıkları satıĢ geliri 830 428 (402) 

5- Kredili taĢınmaz satıĢları faiz geliri 28.761 23.749 (5.012) 

6- Kullandırılan kredi faiz geliri 3.303 1.622 (1.681) 

7- Komisyon geliri 2.570 1.358 (1.212) 

8- Diğer faaliyet gelirleri -  - -  

Toplam 4.867.294 5.472.627 605.333 

1- Olağan taĢınmaz satıĢ geliri 
Ġdare‟nin olağan faaliyetleri sonucu edinilen taĢınmazların satıĢ hasılat 

hesaplarında kayıtlı 5.394.163 bin TL tutarındaki olağan taĢınmaz satıĢ gelirlerinin; 

2.633.488 Bin TL‟si konut ve iĢyeri satıĢ hasılatına, 
2.746.501  “ arsa satıĢ hasılatına, 

14.175  “ 775 sayılı Kanun çerçevesinde satıĢı yapılan  taĢınmazların gelir 
 tahakkularına, aittir 

Ġdare tarafından yapımı gerçekleĢtirilen konut ve iĢyerleri ile Ġdare 
kaynaklarından arsalar olağan taĢınmazlar niteliğinde olup, söz konusu taĢınmazların 
satıĢ gelirleri bu hesapta izlenmektedir.  

 2- Gelir paylaĢım esaslı satıĢ geliri 
Bu hesapta kayıtlı 51.307 bin TL‟nin tamamı, Ġstanbul/Bakırköy Zeytinlik 

Mahallesi 564/174 nolu ada parselin arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait 
Özyazıcı ĠnĢaat/Karadeniz Örme San. ĠĢ Ortaklığından 2016 yılında fatura karĢılığı 
tahsil edilen Ġdare gelir payından oluĢmaktadır. 

TOKĠ, gelir paylaĢımı esasına göre ihale ettiği projelere iliĢkin olarak yüklenici 
tarafından satılan taĢınmazların alıcılarına teslimiyle birlikte tahakkuk eden idare 
payını arsa karĢılığı hasılat payı olarak ilgili yüklenicisine fatura etmektedir. 

3- 2202 sayılı BKK ile devir varlıklar satıĢ geliri 
2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Tasfiye Halindeki T. Emlak 

Bankası Aġ‟den Ġdareye intikal eden konut, iĢyeri, arsa ve nakil vasıtaları gibi devir 
konusu varlıklardan cari dönemde tahakkuk eden satıĢ hasılatı bulunmamaktadır. 
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A- Brüt satıĢlar 
Hasılat hesaplarında kayıtlı 5.472.627 bin TL tutarındaki satıĢ gelirlerinin 

ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 40‟da gösterilmiĢtir. 
Tablo 40- Brüt satıĢ gelirleri 

Brüt satıĢ gelirleri Önceki dönem 
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark            
Bin TL 

1- Olağan taĢınmaz satıĢ geliri 4.516.426 5.394.163 877.737 

2- Gelir paylaĢım esaslı satıĢ geliri 315.404 51.307 (264.097) 

3- 2202 sayılı BKK ile devir varlıklar satıĢ geliri -  - -  

4- Arsa Ofisi devir varlıkları satıĢ geliri 830 428 (402) 

5- Kredili taĢınmaz satıĢları faiz geliri 28.761 23.749 (5.012) 

6- Kullandırılan kredi faiz geliri 3.303 1.622 (1.681) 

7- Komisyon geliri 2.570 1.358 (1.212) 

8- Diğer faaliyet gelirleri -  - -  

Toplam 4.867.294 5.472.627 605.333 

1- Olağan taĢınmaz satıĢ geliri 
Ġdare‟nin olağan faaliyetleri sonucu edinilen taĢınmazların satıĢ hasılat 

hesaplarında kayıtlı 5.394.163 bin TL tutarındaki olağan taĢınmaz satıĢ gelirlerinin; 

2.633.488 Bin TL‟si konut ve iĢyeri satıĢ hasılatına, 
2.746.501  “ arsa satıĢ hasılatına, 

14.175  “ 775 sayılı Kanun çerçevesinde satıĢı yapılan  taĢınmazların gelir 
 tahakkularına, aittir 

Ġdare tarafından yapımı gerçekleĢtirilen konut ve iĢyerleri ile Ġdare 
kaynaklarından arsalar olağan taĢınmazlar niteliğinde olup, söz konusu taĢınmazların 
satıĢ gelirleri bu hesapta izlenmektedir.  

 2- Gelir paylaĢım esaslı satıĢ geliri 
Bu hesapta kayıtlı 51.307 bin TL‟nin tamamı, Ġstanbul/Bakırköy Zeytinlik 

Mahallesi 564/174 nolu ada parselin arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı iĢine ait 
Özyazıcı ĠnĢaat/Karadeniz Örme San. ĠĢ Ortaklığından 2016 yılında fatura karĢılığı 
tahsil edilen Ġdare gelir payından oluĢmaktadır. 

TOKĠ, gelir paylaĢımı esasına göre ihale ettiği projelere iliĢkin olarak yüklenici 
tarafından satılan taĢınmazların alıcılarına teslimiyle birlikte tahakkuk eden idare 
payını arsa karĢılığı hasılat payı olarak ilgili yüklenicisine fatura etmektedir. 

3- 2202 sayılı BKK ile devir varlıklar satıĢ geliri 
2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Tasfiye Halindeki T. Emlak 

Bankası Aġ‟den Ġdareye intikal eden konut, iĢyeri, arsa ve nakil vasıtaları gibi devir 
konusu varlıklardan cari dönemde tahakkuk eden satıĢ hasılatı bulunmamaktadır. 

 

 

4- Arsa Ofisi devir varlıkları satıĢ geliri 
Bu hesapta kayıtlı 428 bin TL‟nin tamamı, arsa sertifikası karĢılığı arsa satıĢ 

gelirlerine aittir. 
Ġdare, 5273 sayılı Kanun uyarınca Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden devraldığı 

taĢınmazlar ile aynı yasayla değiĢik 1164 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan 
yönetmelik kapsamında satıĢa çıkarılan Arsa Sertifikaları karĢılığında yapılan arsa ve 
arazi satıĢlarını bu hesapta izlemektedir. 

5- Kredili taĢınmaz satıĢları faiz geliri 
Hesapta kayıtlı 23.749 bin TL‟nin; 20.223 bin TL‟si kredili arsa satıĢ ve 

tahsisleri faiz gelirine, 3.526 bin TL‟si kredili konut satıĢları faiz gelirine aittir. 
Ġdare, vadeli taĢınmaz satıĢlarına iliĢkin 6 aylık memur maaĢ artıĢları ile diğer 

artıĢ oranlarına bağlı olarak cari dönem itibarıyla tahakkuk ettirilen faizleri bu hesaba 
alacak, ödeme süresine göre uzun ve kısa vadeli alacaklar grubunda bulunan hesaplara 
borç kaydetmektedir. Dönem sonunda hesabın bakiyesini, 690-Dönem net karı veya 
zararı hesabına yansıtarak tasfiye etmektedir. 

Ġdarenin 2016 yılsonu mali tablolarında kısa vadeli ve uzun vadeli alacaklar 
hesabında takip ettiği konut ve iĢyeri satıĢından alacaklar tutarı yaklaĢık 17.299.229 
bin TL olarak kaydedilmiĢtir.  

Ġdarenin kredili taĢınmaz satıĢları faiz geliri hesabında kredili konut satıĢları 
faiz geliri olarak kayda aldığı 3.526 bin TL, toplam alacak bakiyesi dikkate alındığında 
çok düĢük kalmaktadır.  

Ġdare mali tablolarının gerçeğe uygun değerlerde gösterilebilmesi açısından, 
vadeli taĢınmaz satıĢlarından kalan alacak bakiyesine uygulanan artıĢ oranlarının 
sonucunun incelenerek 608-Kredili TaĢınmaz SatıĢları Faiz Gelirleri hesabının gözden 
geçirilmesi bulgusu doğrultusunda, Ġdarece 4.8.2017 tarihli mahsupla 362.766 Bin TL 
önceki dönem gelir ve karları olarak kayda alınmıĢtır.    

6- Kullandırılan kredi faiz geliri 
Bu hesapta kayıtlı 1.622 bin TL‟nin tamamı restorasyon kredileri faiz gelirine 

aittir. 
Ġdarenin, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun 3 üncü maddesi uyarınca 

kullandırdığı kredilere uyguladığı faizlere iliĢkin 31.12.2016 tarihi itibarıyla tahakkuk 
eden toplam faiz geliri 1.622 bin TL‟dir. 

7- Komisyon gelirleri 
Bu hesapta kayıtlı 1.358 bin TL‟nin tamamı, olağan taĢınmaz satıĢlarına iliĢkin 

mevcut yasa, protokol ve benzeri düzenlemeler doğrultusunda üçüncü Ģahıslara 
devredilen taĢınmazlardan devir bedeli üzerinden aracı bankalar tarafından Ġdare adına  
tahakkuk ettirilen komisyon gelirlerine aittir.  
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B- SatıĢ indirimleri (-)  
Bu hesapta kayıtlı 101.188 bin TL tutarındaki satıĢ indirimlerinin ayrıntısı 

önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 41‟de gösterilmiĢtir. 
Tablo 41- SatıĢ indirimleri 

SatıĢ indirimleri (-) 
Önceki 
dönem Cari dönem Fark            

Bin TL 
Bin TL Bin TL 

1- Olağan taĢınmaz satıĢ faiz indirimi (-) 589 87.382 86.793 
2- TaĢınmaz satıĢlarından iadeler (-) 17.937 13.806 (4.131) 
3- Kullandırılan kredi faiz indirimleri (-) 117   (117) 

Toplam 18.643 101.188 82.545 

1- Olağan taĢınmaz satıĢ faiz indirimi (-) 
Bu hesapta kayıtlı 87.382 bin TL‟nin 87.324 bin TL‟si Ġdarenin taksitli 

taĢınmaz satıĢlarında peĢin borç kapatma karĢılığı konut ve iĢyeri satıĢ hasılatlarından 
yapılan indirimleri, 58 bin TL‟si arsa indirim kampanyası uygulamalarındaki arsa 
satıĢları iskonto tutarlarını göstermektedir. 

Ġdarenin konut alıcıları için 22.8.2016-30.9.2016 tarihleri arasında yapmıĢ 
olduğu bakiye borcun peĢin kapatılması durumunda %20 indirim kampanyası 
sonucunda, Konut Kredileri Dairesi BaĢkanlığından alınan verilerde indirim sonrası 
819.020 bin TL borcun kapatıldığı ifade edilmektedir. 

Olağan taĢınmaz satıĢ faiz indirimine kaydedilen 87.324 bin TL‟nin, %20 
indirim yapılarak kapatılan borç bakiyesi 819.020 bin TL göz önüne alındığında, 
düĢük kaldığı değerlendirilmektedir. 

Ġdarenin yasal mali tablo ve kayıtlarının gerçek durumunun ortaya 
konulabilmesi açısından, 615-Olağan TaĢınmaz SatıĢ Ġndirimleri hesabına yapılan 
kayıtların doğruluğunun kontrol edilerek kaydedilmesi önerilir. 

2- TaĢınmaz satıĢlarından iadeler (-) 
Bu hesapta kayıtlı 13.806 bin TL‟nin;   7.201 bin TL‟si Ġdarenin ĠĢtiraki Emlak 

Konut GYO Aġ‟ye satılan Ġstanbul GOP Küçükköy, Ġstanbul AtaĢehir 
Küçükbakkalköy, Balıkesir Merkez Akıncılar bölgelerindeki arsa satıĢlarından 
iadeleri, 6.605 Bin TL‟si Ġdare iĢtiraki Emlak Planlama ĠnĢaat Proje Yönetimi ve 
Ticaret Aġ‟ye satılan Ġstanbul AtaĢehir Örnek, EsatpaĢa gecekondu önleme 
bölgelerindeki arsalardan iadeleri göstermektedir. 

Ġdare, faturalı olarak gerçekleĢtirdiği satıĢlarından (konut, iĢyeri, arsa, 
gecekondu önleme tahsis) alıcılar tarafından çeĢitli gerekçelere dayalı olarak iade 
edilen taĢınmazlara iliĢkin fatura matrahları üzerinden yapılan iade tutarlarını bu 
hesapta izlemektedir. 

3- Kullandırılan kredi faiz indirimleri (-) 
Hesap dönem sonunda bakiye vermemiĢ olup, Ġdare, 14.06.1997 tarih ve 23019 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği‟nin 
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B- SatıĢ indirimleri (-)  
Bu hesapta kayıtlı 101.188 bin TL tutarındaki satıĢ indirimlerinin ayrıntısı 

önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 41‟de gösterilmiĢtir. 
Tablo 41- SatıĢ indirimleri 

SatıĢ indirimleri (-) 
Önceki 
dönem Cari dönem Fark            

Bin TL 
Bin TL Bin TL 

1- Olağan taĢınmaz satıĢ faiz indirimi (-) 589 87.382 86.793 
2- TaĢınmaz satıĢlarından iadeler (-) 17.937 13.806 (4.131) 
3- Kullandırılan kredi faiz indirimleri (-) 117   (117) 

Toplam 18.643 101.188 82.545 

1- Olağan taĢınmaz satıĢ faiz indirimi (-) 
Bu hesapta kayıtlı 87.382 bin TL‟nin 87.324 bin TL‟si Ġdarenin taksitli 

taĢınmaz satıĢlarında peĢin borç kapatma karĢılığı konut ve iĢyeri satıĢ hasılatlarından 
yapılan indirimleri, 58 bin TL‟si arsa indirim kampanyası uygulamalarındaki arsa 
satıĢları iskonto tutarlarını göstermektedir. 

Ġdarenin konut alıcıları için 22.8.2016-30.9.2016 tarihleri arasında yapmıĢ 
olduğu bakiye borcun peĢin kapatılması durumunda %20 indirim kampanyası 
sonucunda, Konut Kredileri Dairesi BaĢkanlığından alınan verilerde indirim sonrası 
819.020 bin TL borcun kapatıldığı ifade edilmektedir. 

Olağan taĢınmaz satıĢ faiz indirimine kaydedilen 87.324 bin TL‟nin, %20 
indirim yapılarak kapatılan borç bakiyesi 819.020 bin TL göz önüne alındığında, 
düĢük kaldığı değerlendirilmektedir. 

Ġdarenin yasal mali tablo ve kayıtlarının gerçek durumunun ortaya 
konulabilmesi açısından, 615-Olağan TaĢınmaz SatıĢ Ġndirimleri hesabına yapılan 
kayıtların doğruluğunun kontrol edilerek kaydedilmesi önerilir. 

2- TaĢınmaz satıĢlarından iadeler (-) 
Bu hesapta kayıtlı 13.806 bin TL‟nin;   7.201 bin TL‟si Ġdarenin ĠĢtiraki Emlak 

Konut GYO Aġ‟ye satılan Ġstanbul GOP Küçükköy, Ġstanbul AtaĢehir 
Küçükbakkalköy, Balıkesir Merkez Akıncılar bölgelerindeki arsa satıĢlarından 
iadeleri, 6.605 Bin TL‟si Ġdare iĢtiraki Emlak Planlama ĠnĢaat Proje Yönetimi ve 
Ticaret Aġ‟ye satılan Ġstanbul AtaĢehir Örnek, EsatpaĢa gecekondu önleme 
bölgelerindeki arsalardan iadeleri göstermektedir. 

Ġdare, faturalı olarak gerçekleĢtirdiği satıĢlarından (konut, iĢyeri, arsa, 
gecekondu önleme tahsis) alıcılar tarafından çeĢitli gerekçelere dayalı olarak iade 
edilen taĢınmazlara iliĢkin fatura matrahları üzerinden yapılan iade tutarlarını bu 
hesapta izlemektedir. 

3- Kullandırılan kredi faiz indirimleri (-) 
Hesap dönem sonunda bakiye vermemiĢ olup, Ġdare, 14.06.1997 tarih ve 23019 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği‟nin 

 

 

ilgili maddeleri uyarınca her yıl belirlenen indirim oranları çerçevesinde uygulanan 
peĢin ve dört taksit kredi borç kapatma indirim tutarlarını ve kredilere uygulanan artıĢ 
oranının tahsilatın gerçekleĢtirildiği gün üzerinden geri dönüĢlere uygulanması sonucu 
bulunan faiz indirimlerini bu hesapta izlemektedir. 

 Net satıĢlar 
Brüt satıĢlardan satıĢ indirimlerinin tenzilinden sonra tahakkuk eden net satıĢlar 

tutarı 5.371.439 bin TL‟dir.  
C- SatıĢların maliyeti (-)  
Bu hesapta kayıtlı 2.931.389 bin TL‟nin tamamı, 2985 sayılı Toplu Konut 

Kanunu‟nun 2 nci maddesinde belirtilen idare faaliyetleri kapsamındaki kredi 
plasmanı, tahsis ve satıĢa konu olan varlıkların tedariki ve üretimi için yapılan maliyet 
giderlerine ait olup, ayrıntısı önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 
42‟de gösterilmiĢtir. 
Tablo 42- SatıĢların maliyeti 

SatıĢların maliyet giderleri 
Önceki dönem Cari dönem Fark            

Bin TL 
Bin TL Bin TL 

1- Satılan taĢınmaz stok maliyeti (-) 331.217 110.493 (220.724) 
2- Arsa hazırlama ve etüt giderleri (-) 101 448 347 
3- Kabulü yapılan olağan inĢaat giderleri (-) 1.737.038 2.782.140 1.045.102 
5- Biten olağan inĢaat giderleri  (-) 232.052 17675 (214.377) 
6- Komisyon giderleri  (-) 13 7 (6) 
7- Yatırımlar diğer giderleri (-) 94.418 20626 (73.792) 

Toplam 2.394.839 2.931.389 536.550 

1- Satılan taĢınmaz stok maliyeti (-) 
Bu hesapta kayıtlı 110.493 bin TL‟nin; 

110.014 Bin TL‟si olağan arsa ve arazi satıĢları maliyetine, 
474 " konut satıĢları maliyetine, 

5 " Arsa Ofisi devir varlıkları arsa satıĢ maliyetine, aittir. 

Ġdare, 150-Arsa ve arazi stokları, 154-Konut, iĢyeri ve sosyal donatı stokları, 
155-2202 sayılı BKK gereği devir alınan varlıklar hesaplarında stok bedelleriyle 
kayıtlı taĢınmaz ve varlıkların satıĢ iĢlemine tabi tutulmasıyla birlikte, teslim edilen 
taĢınmaz ve varlıklara isabet eden stok değerlerini, aktif hesapları karĢılığında bu 
hesaba gider kaydetmektedir. 

2- Arsa hazırlama ve etüt giderleri (-) 
Bu hesapta kayıtlı 448 bin TL‟nin; 

31 Bin TL‟si imar planı ve imar uygulama giderlerine, 
48 " Kentsel dönüĢüm proje etüd ve proje giderlerine, 

369 " halihazır harita çizim giderlerine, aittir. 
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Ġdare, henüz kendi mülkiyetinde bulunmamakla birlikte uygun arsa teminine 
yönelik olarak yaptığı arsa hazırlama ve zemin etüdü harcamalarını bu hesapta 
giderleĢtirmektedir. 

3- Kabulü yapılan olağan inĢaat giderleri (-)  
Bu hesapta kayıtlı 2.782.140 bin TL‟nin; 

2.770.686 Bin TL‟si 75 ilde gerçekleĢtirilen olağan konut inĢaatları giderlerine, 

10.823 " 23 ilde gerçekleĢtirlen olağan sosyal tesis ve ticaret merkezi inĢaat 
giderlerine, 

621 " ġanlıurfa ilindeki tarımköy nitelikli  inĢaat giderlerine, 

10 " KahramanmaraĢ ilindeki afet nitelikli diğer inĢaat giderlerine, aittir. 
 
 Ġdare, yapımı gerçekleĢtirilen olağan yıllara yaygın inĢaat uygulamaları ile 

29.05.2003 tarih ve 4864 sayılı Kanun kapsamındaki inĢaatlar ve afet nitelikli diğer 
inĢaat uygulamaları için yapılan harcamalarını geçici kabulünün yapıldığı yılın dönem 
sonu itibariyle bu hesaba mahsup suretiyle gider kaydı yapmaktadır. 

4- Biten olağan inĢaat giderleri (-) 
Bu hesapta kayıtlı 17.675 bin TL‟nin; 

16.862 Bin TL‟si 29 ilde bitirilen olağan konut inĢaatları giderlerine, 
621 “ 1 ilde bitirilen tarımköy mahiyetli inĢaat giderlerine, 
192 “ 1 ilde bitirilen olağan sos. tesis ve tic. merkezi inĢaatları giderlerine, aittir. 

Ġdare, önceki yıllarda biten olağan inĢaat uygulamalarından geçici kabulü 
yapılan ve harcamaları maliyet unsuru olarak ilgili hesaplara alınan taĢınmazların, 
alıcılarına tesliminden sonra yapılan harcamaları yapıldıkları dönemler itibarıyla ilgili 
projenin maliyetine aktarmamakta, bu hesapta giderleĢtirmektedir.  

Ġdarenin uyguladığı bu kayıt yöntemi, yapımını gerçekleĢtirmiĢ olduğu 
projelerin maliyetlerini tam olarak saptayamamakta ve projenin gelir unsurları ile 
elveriĢli bir değerlendirme yapılmasına imkan vermemektedir. 

Ġdare uygulamasında projelerin geçici kabul aĢaması iĢin ihale bedelinin 
yaklaĢık %90,25‟i olarak uygulanmaktadır. Bu aĢamadan sonraki harcamaların ilgili 
projenin maliyet unsurları arasında yer almaması yapılan değerlendirmelerin sağlıklı 
olmasına engel olabilecek mahiyet arz etmektedir.  

Ġdarenin yapımını üstlendiği projelerin maliyetinin doğru ve sağlıklı bir Ģekilde 
tespiti için, geçici ve kesin kabul aĢamasından sonra yapılan harcamaların söz konusu 
projelerin maliyetine dahil edilmesi için çalıĢma yapılmalıdır.  

 5- Komisyon giderleri (-) 
TOKĠ tarafından kullandırılan kredilere aracılık eden bankalara; Bakanlar 

Kurulunun 16.06.1984 tarih ve 1984/8271 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Toplu 
Konut Fonunun Kullanım ġekline Ait Tüzük” hükümleri uyarınca %1-2 oranında 
komisyon ödenmesi öngörülmüĢtür. 14.06.1997 tarih ve 23019 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanan “Toplu Konut Kredi Yönetmeliği”nin 10 uncu maddesine göre yönetmelik 
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Ġdare, henüz kendi mülkiyetinde bulunmamakla birlikte uygun arsa teminine 
yönelik olarak yaptığı arsa hazırlama ve zemin etüdü harcamalarını bu hesapta 
giderleĢtirmektedir. 

3- Kabulü yapılan olağan inĢaat giderleri (-)  
Bu hesapta kayıtlı 2.782.140 bin TL‟nin; 

2.770.686 Bin TL‟si 75 ilde gerçekleĢtirilen olağan konut inĢaatları giderlerine, 

10.823 " 23 ilde gerçekleĢtirlen olağan sosyal tesis ve ticaret merkezi inĢaat 
giderlerine, 

621 " ġanlıurfa ilindeki tarımköy nitelikli  inĢaat giderlerine, 

10 " KahramanmaraĢ ilindeki afet nitelikli diğer inĢaat giderlerine, aittir. 
 
 Ġdare, yapımı gerçekleĢtirilen olağan yıllara yaygın inĢaat uygulamaları ile 

29.05.2003 tarih ve 4864 sayılı Kanun kapsamındaki inĢaatlar ve afet nitelikli diğer 
inĢaat uygulamaları için yapılan harcamalarını geçici kabulünün yapıldığı yılın dönem 
sonu itibariyle bu hesaba mahsup suretiyle gider kaydı yapmaktadır. 

4- Biten olağan inĢaat giderleri (-) 
Bu hesapta kayıtlı 17.675 bin TL‟nin; 

16.862 Bin TL‟si 29 ilde bitirilen olağan konut inĢaatları giderlerine, 
621 “ 1 ilde bitirilen tarımköy mahiyetli inĢaat giderlerine, 
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yapılan ve harcamaları maliyet unsuru olarak ilgili hesaplara alınan taĢınmazların, 
alıcılarına tesliminden sonra yapılan harcamaları yapıldıkları dönemler itibarıyla ilgili 
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projelerin maliyetlerini tam olarak saptayamamakta ve projenin gelir unsurları ile 
elveriĢli bir değerlendirme yapılmasına imkan vermemektedir. 

Ġdare uygulamasında projelerin geçici kabul aĢaması iĢin ihale bedelinin 
yaklaĢık %90,25‟i olarak uygulanmaktadır. Bu aĢamadan sonraki harcamaların ilgili 
projenin maliyet unsurları arasında yer almaması yapılan değerlendirmelerin sağlıklı 
olmasına engel olabilecek mahiyet arz etmektedir.  

Ġdarenin yapımını üstlendiği projelerin maliyetinin doğru ve sağlıklı bir Ģekilde 
tespiti için, geçici ve kesin kabul aĢamasından sonra yapılan harcamaların söz konusu 
projelerin maliyetine dahil edilmesi için çalıĢma yapılmalıdır.  

 5- Komisyon giderleri (-) 
TOKĠ tarafından kullandırılan kredilere aracılık eden bankalara; Bakanlar 

Kurulunun 16.06.1984 tarih ve 1984/8271 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Toplu 
Konut Fonunun Kullanım ġekline Ait Tüzük” hükümleri uyarınca %1-2 oranında 
komisyon ödenmesi öngörülmüĢtür. 14.06.1997 tarih ve 23019 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanan “Toplu Konut Kredi Yönetmeliği”nin 10 uncu maddesine göre yönetmelik 

 

 

kapsamında kullandırılacak kredilere iliĢkin bankalar ile yapılan protokollerde 
belirtilen banka komisyonlarını ise, kredi kullanıcıları ödemektedir. Bu çerçevede cari 
dönem kredi uygulamalarına iliĢkin bankalara ödenen veya kredilerden mahsup edilen 
banka komisyon giderleri toplamı 0,5 bin TL‟dir. 

Yasal takip sonucu tahsil edilen Alman Yapı Tasarruf Sandığı kredilerine 
iliĢkin cari dönemde ödenen banka komisyonu ise 6,5 bin TL‟dir.  

6- Yatırımlar diğer giderleri (-) 
Bu hesapta kayıtlı 20.626 bin TL‟nin;  

12.376 Bin TL‟si olağan konut ve arsalar koruma ve güvenlik, dava takip, vergi ve harç, sigorta, 
Ģantiye güvenlik ve diğer giderlerine, 

31 " 2202 sayılı BKK ile devir varlıklara iliĢkin dava takip giderlerine, 
7.368 " yargı kararı uyarınca ödenen geç teslim tazminatlarına, 

769 " yargı kararı uyarınca ödenen eksik ve kusurlu iĢ tazminatlarına, 
82 " yargı kararı uyarınca ödenen ÜFE/TÜFE artıĢ fazlası tazminatlarına, aittir. 

Ġdare, olağan ve 2001/2002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı mahiyetli projelerden 
biten ve alıcılarına teslimi gerçekleĢtirildikten sonra ortaya çıkan ve alıcısından 
tahsilata bağlanamayacak nitelikteki diğer giderleri bu hesapta izlemektedir. 

Brüt satıĢ geliri 
Net satıĢ gelirlerinde kayıtlı 5.371.439 bin TL‟den satıĢların maliyet giderleri 

toplamı 2.931.389 bin TL‟nin tenzil edilmesi neticesinde tahakkuk eden brüt satıĢ 
geliri 2.440.050 bin TL‟dir. 

D- Faaliyet giderleri (-) 
Hesap dönemi sonunda önceki döneme göre artıĢ göstermeyen ve 117.942 bin 

TL olarak gerçekleĢen faaliyet giderlerinin ayrıntısı aĢağıda incelenmiĢtir. 
1- AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri (-) 
Hesapta kayıtlı Bin TL‟nin tamamı, Ar-Ge mahiyetindeki proje çizim ve etüd 

giderine aittir. 
2- Pazarlama, satıĢ ve tanıtım giderleri (-) 
Bu hesapta kayıtlı 6.373 bin TL‟nin; 

3.007 Bin TL‟si reklam, tanıtım ve ilan giderlerine, 
1.597 " gayrimenkul ekspertiz giderlerine, 
1.454 " halkla iliĢkiler ve satıĢ tanıtım giderlerine, 

234 " Kamu Ġhale Kurumu bülten giderlerine, 
67 " Konut sigorta poliçe giderlerine, 
14 " Gecekondu önleme kapsamındaki taĢınmaz satıĢ komisyon giderlerine, aittir. 

3- Genel yönetim giderleri (-) 
Genel yönetim giderleri toplamı 44.768 bin TL‟nin ayrıntısı Tablo 43‟te 

gösterilmiĢtir. 
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 Tablo 43- Genel yönetim giderleri  

Genel yönetim giderleri   Ayrıntısı 
Bin TL  

 Toplam           
Bin TL 

Genel idari faaliyet giderleri   37.563 
-ĠĢletme faaliyet hizmet alımları 13.994   
-DanıĢmanlık ve müĢavirlik hizmet alımlar 339   
-Denetim ve diğer kuruluĢlar katkı payı 10   
-Makamlara tahsisli sarf ve giderler 65   
-Basın yayın ve doküman hizmet sarfları 304   
-Yargı, icra ve noter giderleri 17.833   
-Kanuni yükümlülük giderleri 4.861   
-TaĢıt araçları iĢletme giderleri 114   
-Ayniyatsız idari faaliyet giderleri 43   

Büro hizmetleri sarf malzeme giderleri   1.040 
-Merkez hizmet ofisi 610   
-Ġstanbul hizmet ofisi 429   
-Ġzmir hizmet ofisi 1   
-Farabi ek hizmet ofisi     

HaberleĢme ve iletiĢim giderleri   711 
-Merkez hizmet ofisi 489   
-Ġstanbul hizmet ofisi 222   
-Farabi ek hizmet ofisi     

Tesis iĢletme sarf giderleri   2.142 
-Elektrik sarfiyat giderleri 1.664   
-Su sarfiyat giderleri 299   
-Isınma sarfiyat giderleri 179   

AktifleĢtirilmeyen bakım onarım giderler   3.312 
-Merkez hizmet ofisi bakım onarım gideri 3.116   
-Ġstanbul hizmet ofisi bakım onarım gideri 163   
-Ġzmir hizmet ofisi bakım onarım giderleri 2   
-Farabi ek hizmet ofisi bakım onarım giderleri 26   
-TaĢıt araçları bakım onarım giderleri 5   

Hizmet bürosu kira ve bakım giderleri     
-Ankara hizmet büroları kira giderleri     
-Bina bakım ve onarım giderleri     

 Toplam 44.768 

4- Personel ücret ve giderleri (-) 
Cari döneme iliĢkin tahakkuk eden personel giderleri toplamı 66.800 bin TL 

tutarında olup, ayrıntısı idari bünye bölümünde incelenmiĢtir.  
Faaliyet geliri 
Brüt satıĢ gelirinde kayıtlı 2.440.050 bin TL‟den, faaliyet giderleri toplamı 

117.942 bin TL‟nin tenzil edilmesi neticesinde tahakkuk eden faaliyet geliri önceki 
döneme göre %05 oranında azalarak 2.322.108 bin TL tutarında gerçekleĢmiĢtir. 
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Bin TL  
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-Denetim ve diğer kuruluĢlar katkı payı 10   
-Makamlara tahsisli sarf ve giderler 65   
-Basın yayın ve doküman hizmet sarfları 304   
-Yargı, icra ve noter giderleri 17.833   
-Kanuni yükümlülük giderleri 4.861   
-TaĢıt araçları iĢletme giderleri 114   
-Ayniyatsız idari faaliyet giderleri 43   

Büro hizmetleri sarf malzeme giderleri   1.040 
-Merkez hizmet ofisi 610   
-Ġstanbul hizmet ofisi 429   
-Ġzmir hizmet ofisi 1   
-Farabi ek hizmet ofisi     

HaberleĢme ve iletiĢim giderleri   711 
-Merkez hizmet ofisi 489   
-Ġstanbul hizmet ofisi 222   
-Farabi ek hizmet ofisi     

Tesis iĢletme sarf giderleri   2.142 
-Elektrik sarfiyat giderleri 1.664   
-Su sarfiyat giderleri 299   
-Isınma sarfiyat giderleri 179   

AktifleĢtirilmeyen bakım onarım giderler   3.312 
-Merkez hizmet ofisi bakım onarım gideri 3.116   
-Ġstanbul hizmet ofisi bakım onarım gideri 163   
-Ġzmir hizmet ofisi bakım onarım giderleri 2   
-Farabi ek hizmet ofisi bakım onarım giderleri 26   
-TaĢıt araçları bakım onarım giderleri 5   

Hizmet bürosu kira ve bakım giderleri     
-Ankara hizmet büroları kira giderleri     
-Bina bakım ve onarım giderleri     

 Toplam 44.768 

4- Personel ücret ve giderleri (-) 
Cari döneme iliĢkin tahakkuk eden personel giderleri toplamı 66.800 bin TL 

tutarında olup, ayrıntısı idari bünye bölümünde incelenmiĢtir.  
Faaliyet geliri 
Brüt satıĢ gelirinde kayıtlı 2.440.050 bin TL‟den, faaliyet giderleri toplamı 

117.942 bin TL‟nin tenzil edilmesi neticesinde tahakkuk eden faaliyet geliri önceki 
döneme göre %05 oranında azalarak 2.322.108 bin TL tutarında gerçekleĢmiĢtir. 

 

 

E- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler  
Ġdare‟nin diğer faaliyetler kapsamındaki iĢ ve iĢlemler üzerinden elde ettiği 

gelirler 885.911 bin TL tutarında olup,  ayrıntısı Tablo 44‟te gösterilmiĢtir. 
Tablo 44- Diğer faaliyetlerden sağlanan olağan gelirler  

 Diğer faaliyetlerden sağlanan olağan gelirler  Ayrıntısı 
Bin TL 

Tümü 
Bin TL 

1- ĠĢtiraklerden temettü gelirleri   226.611 
   -Emlak GYO Aġ 181.409   
   -Emlak Planlama ĠnĢ. Proje Yön. ve Tic. Aġ  44.091   
   -Vakıf GYO Aġ 1.111   
2- Tazminat ve ceza gelirleri   103.266 

-Yapım sözleĢmelerinden doğan irat ve ceza gelirleri 51.158   
-Hasılat paylaĢım sözleĢmesinden doğan irat ve ceza geliri 3.213   
-TaĢınmaz satıĢ sözleĢmesinden doğan irat ve ceza geliri 48.895   

3- Faiz gelirleri    74.715 
-Mevduat faizleri 74.196   
-Döviz Tevdiat Hesabı faiz gelirleri 519   

4- Kanun gereği gelir aktarmaları   94.946 
-5281 sayılı Kanun'un 43/6 md. gereği 94.946   

5- Genel bütçe ödenekleri   150.000 
-Hazine yardımları 150.000   

6- Kur farkı gelirleri   137.212 
7- Kira gelirleri   26.106 

-2202 BKK mahiyetli varlık kiraları 16.121   
-Olağan taĢınmazlar kira geliri 2.878   
-Çay ocağı kirası 27   
-5273 Arsa Ofisi'nden devir kira gelirleri 7.021   
 -Arsa kira geliri 45   
 -Baz istasyonu kira geliri 14   

8- Tasfiye ve devredilen hesap gelirleri     
9- Diğer olağan gelirler   73.055 

-ġartname ve kitap satıĢ gelirleri 243   
-Mal ve hizmet alımlarından iadeler 48   
-SözleĢme gereği tahsilatlar 67.959   
-Yargı ilamı ve yükümlülük gelirleri 2.726   
-Teminat ve fesih irat gelirleri 494   
-Alman yapı tasarruf sandığı gelirleri 54   
 -Hibe gelirleri 894   
 Kurum ve kuruluĢlar adına yapılan kamulaĢtırma gelirleri 575   
-Diğer gelirler 62   

Toplam   885.911 
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Yukarıdaki tabloda “4-Kanun gereği gelir aktarmaları” hesabında kayıtlı 94.946 
bin TL‟nin tamamı; 31.12.2004 tarih ve 25687/3 mükerrer sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanan 5281 sayılı Kanun‟un 43/16 maddesiyle değiĢik 2985 sayılı Kanun‟un 2/f 
maddesi ile 4705 sayılı Kanun‟un 1 inci maddesi uyarınca yurtdıĢı çıkıĢlarından alınan 
ve Ġdare hesaplarına aktarılan harçlara aittir. 

Yine yukarıdaki tabloda “5-Genel bütçe ödenekleri” hesabında kayıtla 150.000 
bin TL‟nin tamamı; 2016 mali yılında TOKĠ tarafından, ġehit ve Malül Ailelere 
ödenen kredilere münhasır olmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından Genel Bütçe‟den 
aktarılan kaynaklarla ilgilidir.   

ĠĢtiraklerden temettü gelirleri hesabında Vakıf GYO Aġ‟den temettü geliri 
olarak kaydedilen 1.111 bin TL, ġirketin bedelsiz sermaye artıĢından Ġdareye isabet 
eden payları göstermektedir.  

Bedelsiz sermaye artırımından sağlanan payların, nakit temettü olarak gelir 
kaydı yapılmayıp, 242-Mali Duran Varlıklarda kayıtlı hesabın borcu karĢılığı 529- 
Yedekler hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir. 

Ġdare 2016 yılı faaliyet döneminde 137.212 bin TL kur farkı geliri kaydetmiĢtir. 
Bu tutarın 133.917 bin TL‟si, Ġdare ile Emlak Planlama ĠnĢaat Proje Yönetimi ve 
Ticaret Aġ iĢtiraki Bio Ġstanbul Proje GeliĢtirme ve Yatırım Aġ arasında imzalanan 
gayrimenkul satıĢ vaadi sözleĢmesinden kaynaklanan 218.962.000 ABD doları alacak 
kaydı karĢılığı hesaplanan kur farkı gelirini göstermektedir. 

Söz konusu alacak ile ilgili değerlendirmeler raporun Kısa Vadeli Alacaklar 
hesap grubu altında Arsa Tahsis ve SatıĢ Alacakları hesabında yapılmıĢtır.   

Ġdare ile Bio Ġstanbul Proje GeliĢtirme ve Yatırım Aġ arasında 27.3.2012 
tarihinde imzalanan TOKĠ Arazisi GeliĢtirme ve Düzenleme ġeklinde Gayrimenkul 
SatıĢ Vaadi SözleĢmesi kapsamında, belirli ödeme periyotları doğrultusunda ödenecek 
247.962.000 ABD Doları karĢılığında arsa devri yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. Ġdare bu 
doğrultuda 29.000.000 ABD doları karĢılığı arsayı Ģirkete devretmiĢ, kalan 
218.962.000 ABD Doları kısmı da kısa ve uzun vadeli alacaklar hesabına kaydetmiĢtir. 

SözleĢmenin uygulama aĢamasında Ġdare tarafından ilgili ġirkete yazılan 
17.12.2014 tarihli yazıda, Ġdare ile ġirket arasında imzalanan 27.3.2012 tarihli 
sözleĢmenin 10.12.2014 tarihi itibariyle feshedildiği bildirilmiĢtir.  

Gayrimenkul satıĢ vaadi sözleĢmesine dayanılarak döviz cinsinden kayda alınan 
218.962.000 ABD Doları alacak için TCMB yıl sonu döviz alıĢ kurundan 2015 yılında 
128.903 bin TL, 2016 yılında da 133.917 bin TL kur farkı geliri kaydedilmiĢtir. 

Ġdare iĢi feshettiğini 10.12.2014 tarihinde ġirkete bildirmiĢ olmasına rağmen 
2014, 2015 ve 2016 yıllarında kısa vadeli alacaklar hesabında arsa tahsis ve satıĢ 
alacağı olarak yasal kayıtlarında yer vermiĢ ve karĢılığı olmayan bir alacak için yıl 
sonlarında döviz değerlemesi yaparak yukarıda tutarları belirtilen kur farkı geliri 
kaydetmiĢtir. Bu kayıt sonucunda Ġdarenin 2016 yılı gelir ve giderler tablosunda 
dönem net geliri tutarının 133.917 bin TL fazla gerçekleĢmesine sebebiyet verilmiĢtir. 
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Yukarıdaki tabloda “4-Kanun gereği gelir aktarmaları” hesabında kayıtlı 94.946 
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yayımlanan 5281 sayılı Kanun‟un 43/16 maddesiyle değiĢik 2985 sayılı Kanun‟un 2/f 
maddesi ile 4705 sayılı Kanun‟un 1 inci maddesi uyarınca yurtdıĢı çıkıĢlarından alınan 
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bin TL‟nin tamamı; 2016 mali yılında TOKĠ tarafından, ġehit ve Malül Ailelere 
ödenen kredilere münhasır olmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından Genel Bütçe‟den 
aktarılan kaynaklarla ilgilidir.   

ĠĢtiraklerden temettü gelirleri hesabında Vakıf GYO Aġ‟den temettü geliri 
olarak kaydedilen 1.111 bin TL, ġirketin bedelsiz sermaye artıĢından Ġdareye isabet 
eden payları göstermektedir.  

Bedelsiz sermaye artırımından sağlanan payların, nakit temettü olarak gelir 
kaydı yapılmayıp, 242-Mali Duran Varlıklarda kayıtlı hesabın borcu karĢılığı 529- 
Yedekler hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir. 

Ġdare 2016 yılı faaliyet döneminde 137.212 bin TL kur farkı geliri kaydetmiĢtir. 
Bu tutarın 133.917 bin TL‟si, Ġdare ile Emlak Planlama ĠnĢaat Proje Yönetimi ve 
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kaydı karĢılığı hesaplanan kur farkı gelirini göstermektedir. 

Söz konusu alacak ile ilgili değerlendirmeler raporun Kısa Vadeli Alacaklar 
hesap grubu altında Arsa Tahsis ve SatıĢ Alacakları hesabında yapılmıĢtır.   

Ġdare ile Bio Ġstanbul Proje GeliĢtirme ve Yatırım Aġ arasında 27.3.2012 
tarihinde imzalanan TOKĠ Arazisi GeliĢtirme ve Düzenleme ġeklinde Gayrimenkul 
SatıĢ Vaadi SözleĢmesi kapsamında, belirli ödeme periyotları doğrultusunda ödenecek 
247.962.000 ABD Doları karĢılığında arsa devri yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. Ġdare bu 
doğrultuda 29.000.000 ABD doları karĢılığı arsayı Ģirkete devretmiĢ, kalan 
218.962.000 ABD Doları kısmı da kısa ve uzun vadeli alacaklar hesabına kaydetmiĢtir. 

SözleĢmenin uygulama aĢamasında Ġdare tarafından ilgili ġirkete yazılan 
17.12.2014 tarihli yazıda, Ġdare ile ġirket arasında imzalanan 27.3.2012 tarihli 
sözleĢmenin 10.12.2014 tarihi itibariyle feshedildiği bildirilmiĢtir.  

Gayrimenkul satıĢ vaadi sözleĢmesine dayanılarak döviz cinsinden kayda alınan 
218.962.000 ABD Doları alacak için TCMB yıl sonu döviz alıĢ kurundan 2015 yılında 
128.903 bin TL, 2016 yılında da 133.917 bin TL kur farkı geliri kaydedilmiĢtir. 

Ġdare iĢi feshettiğini 10.12.2014 tarihinde ġirkete bildirmiĢ olmasına rağmen 
2014, 2015 ve 2016 yıllarında kısa vadeli alacaklar hesabında arsa tahsis ve satıĢ 
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Ġdare 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun muafiyetler baĢlıklı 4/g 
maddesi hükmü gereğince Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuĢ olsa da, söz konusu 
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 F- Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-) 
Ġdare‟nin esas faaliyetleri dıĢında kalan olağan faaliyetleriyle ilgili olarak 

tahakkuk eden gider ve zararlar toplamı 34.096 bin TL‟nin; 

Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen 
geçici 67 nci madde uyarınca, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının 
elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, 

10.758 Bin TL‟si faiz gelirleri dahili tevkifat giderlerine, 

37 “ Tasfiye edilen Proje Uygulama Birimi personeline yargı kararı uyarınca ödenen 
ihbar tazminatına, 

16.000 “ Ġdarece ihale edilen Ġstanbul/BaĢakĢehir KayabaĢı 888 ada 1 parselin hafriyat 
döküm alanı olarak kullandırılması iĢinin %87 seviyesinde tasfiye edilmesi ve 
kalan kısım için iĢ ortaklığının kar mahrumiyeti nedeniyle arsaların satıldığı 
Emlak Konut GYO Aġ tarafından iĢ ortaklığına ödenmek üzere Ġdare 
hesaplarına aktarılan ve ödenen tutara, 

4.739 “ arsa satıĢı karĢılığı gelir paylaĢımı projelerine iliĢkin sözleĢme ve teminat 
masrafları, gecikme cezası iadeleri ile mutabakat metni güncelleme giderlerine, 

49 “ önceki dönem gelir tahakkuk düzeltmesine, 
810 “ yüklenici firmalara yapılan gecikme cezası iadelerine, 

 1.678 “ yüklenici kusuru olmayan sözleĢmenin tasfiyesi nedeniyle ödenen sözleĢme ve 
teminat masrafları ile dava tazminat giderlerine, 

25 “ diğer giderlere, aittir. 
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repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi 
gerekmekte olup, bu kapsamda cari dönemde Ġdarenin banka mevduatlarının 
nemalandırılması neticesinde elde ettiği faiz gelirleri, 31.12.2016 tarihi itibarıyla ilgili 
bankalar tarafından dahili tevkifat suretiyle %15 oranında vergilendirilmiĢ olup, cari 
dönemde gerçekleĢen tevkifat tutarı 10.758 bin TL tutarındadır. 

G- Finansman giderleri (-) 
Cari dönemde tahakkuk eden 74 bin TL tutarındaki finansman giderinin tamamı 

5273 sayılı Kanun uyarınca devralınan ve tasarruf sahiplerince arsa alımında 
kullanılmayan Arsa Sertifikaları iadeleri faiz giderlerine aittir.  

Olağan gelir 
Ġdare‟nin 2.322.108 bin TL tutarındaki faaliyet gelirine; 885.911 bin TL‟lik 

diğer faaliyetlerden olağan gelirlerin ilavesi, 34.096 bin TL‟lik diğer faaliyetlerden 
olağan giderler ile finansman giderleri toplamının tenzili neticesinde tahakkuk eden 
olağan gelir tutarı 3.173.849 bin TL‟dir. 

H- Olağan dıĢı gelirler 
Olağan faaliyetlerden bağımsız ve bu nedenle düzenli olarak ortaya çıkması 

beklenmeyen iĢlem ve olaylardan kaynaklanan gelirlerin yer aldığı bu hesap grubunun 
yılsonu bakiyesi 103.391 bin TL tutarında olup, 103.323 bin TL‟si önceki dönemlerde 
protokol gereğince tamamlanarak geçici kabulü yapılan projelerin teslim faturalarının 
ilgili kurumlara düzenlenmesi nedeniyle oluĢan gelir kaydına, 68 bin TL‟si hurda satıĢ, 
bedelsiz devralma, trampa ve hibe, arsa ofisi tasfiye, küsurat farkları ve benzeri 
gelirlere, aittir 

I- Olağan dıĢı giderler (-) 
Olağan faaliyetlerden bağımsız ve bu nedenle düzenli olarak ortaya çıkması 

beklenmeyen iĢlem ve olaylardan kaynaklanan giderlerin yer aldığı bu hesap grubunun 
yılsonu bakiyesi 521 bin TL tutarında olup, bunun; 

180 Bin TL‟si hurdaya ayrılan malzemem çıkıĢ bedellerine, 
14 " yargı karar harçları gecikme faizi giderlerine, 

327 " diğer olağandıĢı giderlere, aittir. 

Dönem net geliri 
13.06.2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Muafiyetler 

baĢlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Toplu Konut Ġdaresi 
BaĢkanlığı kurumlar vergisinden muaf tutulmuĢ olup, kurum kazancı üzerinden tarh ve 
tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi bulunmadığından; Ġdare‟nin 3.173.849 bin TL‟lik 
olağan gelir tutarına; 103.391 bin TL‟lik olağan dıĢı gelirlerin ilavesi, 521 bin TL‟lik 
olağan dıĢı giderlerin tenzil edilmesi neticesinde 3.276.719 bin TL tutarında dönem net 
geliri tahakkuk etmiĢtir. 

Sonuç:  
Toplu Konut Ġdaresi‟nin 2016 yılı bilançosu ve 3.276.719.413,74 TL gelir 

fazlası ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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VI. GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME FONU 
I. Mevzuat 
412 sayılı KHK‟nın TOKĠ‟ye verdiği görevlerden biri de; GeliĢtirme ve 

Destekleme Fonu‟nu yönetmek iken 05.04.2000 tarih ve 24011 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanan 03.04.2000 tarihli ve 2000/281 sayılı Kararnamenin eki Karar ile, 
GeliĢtirme ve Destekleme Fonu kurulması hakkındaki 27.11.1984 tarihli 84/8800 
sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıĢtır.  

Kararın yürürlük tarihi itibarıyla 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu‟nun 29 uncu 
Maddesi çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek mevcut yükümlülüklerden 
zorunluluk arz edenlerin bütçeye konulan ödenek çerçevesinde, TOKĠ BaĢkanlığınca 
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yerine getirilmesi ve bu fondan açılan kredilerin, 
ilgili mevzuatı çerçevesinde, TOKĠ BaĢkanlığınca tahsil edilerek en geç 15 gün 
içerisinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere, hazine hesaplarına intikal ettirilmesi 
kararlaĢtırılmıĢtır.  

 Bu karar kapsamındaki fon hesaplarının tasfiye edilmesi ve yükümlülüklerin 
devredilmesi ile ilgili diğer iĢlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıĢtır.    

GeliĢtirme ve Destekleme Fonu gelirlerinin Hazine‟ye aktarılmasına bağlı 
olarak Hazine MüsteĢarlığı Hesaplarına iliĢkin 2009, 2010 ve 2011 yılı SayıĢtay 
Denetim Raporlarında belirtilen görüĢ ve öneriler doğrultusunda aracı banka ve 
taraflarla mutabakat çalıĢması yapılarak 2011 döneminde fon hesaplarında 
düzenlemeye gidilmiĢtir. Hazine MüsteĢarlığı nezdinde kayıt devri 
gerçekleĢtirilmesine karĢın, 2000/281 sayılı Kararname eki BKK‟nın TOKĠ‟ye verdiği 
görev ve sorumluluk çerçevesinde, kullandırılan kredilerin geri dönüĢlerinin takibine 
yönelik iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesine devam edilmektedir.  

II. Bilanço 
Bazı Fonların Tasfiye Edilmesine ĠliĢkin 03.04.2000 tarih ve 2000/281 sayılı  

Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kaldırılan ve tasfiyesi sürdürülen GeliĢtirme ve 
Destekleme Fonu‟nun 31.12.2016 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap 
dönemine ait gelir tablosu yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenmiĢ muhasebe 
ilke ve esaslarına göre TOKĠ tarafından hazırlanıp, 28.04.2016 tarih ve 1990 sayılı 
BaĢkanlık Olur‟u ile kesinleĢmiĢtir.  

GeliĢtirme ve Destekleme Fonu‟nun 31.12.2016 tarihli bilançosu hesap grupları 
itibarıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 

Aktif: 
Fon bilançosunun aktifini oluĢturan hesaplar, önceki dönem verileriyle 

karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 45‟te gösterilmiĢtir. 
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Tablo 45- GeliĢtirme ve Destekleme Fonu aktif hesaplar 

Aktif 
Önceki Dönem Cari Dönem  Fark 
Bin TL % Bin TL %   

I- Dönen varlıklar:         
  A- Hazır değerler 104 3,3 22 0,7 (82) 
  B- Menkul kıymetler -       
  C- Faaliyetten doğan alacaklar 3.090 96,7 3.024 99,3 (66) 
  D- Diğer alacaklar -       
  E- Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakk. -       

Toplam (I) 3.194 100 3.046 100 (148) 
II- Duran varlıklar         
  A- Fon faaliyetlerinden doğan alacaklar - -      

Toplam (II) - -       
Aktif toplamı 3.194 100 3.046 100 (148) 

 

I- Dönen varlıklar  
A- Hazır değerler 
1-Bankalar 
Fon gelir hesabının izlendiği bankalar hesabında bakiye yoktur. 
2- Görevli bankalar 
Yılsonu itibarıyla hesapta kayıtlı 22 bin TL‟nin tamamı görevli bankalardan 

T.Halk Bankasınca tahsil edilmiĢ ve TCMB‟ye aktarılacak kredi tahsilatına aittir. 
B- Menkul kıymetler 
Bu hesap iĢlem görmemiĢtir. 
C- Faaliyetten doğan alacaklar   
Bu hesapta kayıtlı 3.024 bin TL‟nin; 

2.887 Bin TL‟si takipli kredi alacaklarına, 
136 " kurum ve kuruluĢlardan alacaklara, 

1 " kredi kullanıcılarından alacaklara, aittir. 
   

1- Kredi kullanıcılarından alacaklar 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı Bin TL‟nin tamamı, T.C. Ziraat Bankası 

tarafından Kırıkkale/Hasandede Belediyesine verilen kamulaĢtırma kredisi anapara ve 
faiz alacakları (526 TL) bakiyesine aittir. 

2- Kurum ve kuruluĢlardan alacaklar  
Bu hesapta kayıtlı 136 bin TL‟nin tamamı, “Tabi Afetten Zarar Gören Tarımsal 

Üretici Kredisi‟ne yönelik T.C. Ziraat Bankası ile yapılan kayıt sorgulamaları 
neticesinde,  Bankanın bildirdiği risk tutarı olan 165 bin TL ile GeliĢtirme ve 
Destekleme Fonu muhasebe kayıtlarındaki 301 bin TL arasındaki Anapara Alacak 
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tutarında tespit edilen fark olup, Mutabakat Farkı niteliğinde görülerek GeliĢtirme ve 
Destekleme Fonu muhasebe kayıtlarında geçici “Mutabakat Farkı Kredi Alacakları” 
hesabında izlemeye alınmıĢtır. 

T.C. Ziraat Bankası‟nın 3.2.2017 tarihli yazısıyla, söz konusu farkın yanlıĢ 
kayıt sonucu kredi anapara dönüĢü yerine faiz tahsilatı olarak kaydından 
kaynaklandığını bildirmesi sonucu 2017 yılında gerekli düzeltme kaydı yapılmıĢtır. 

3- Takipli kredi alacakları 
Bu hesapta kayıtlı 2.887 bin TL tutarındaki takipli kredi alacaklarının ayrıntısı 

önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 46‟da  gösterilmiĢtir.  
Tablo 46- GeliĢtirme ve destekleme fonu takipli kredi alacakları  

Takipli kredi alacakları Önceki dönem       
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark        
Bin TL 

T.C. Ziraat Bankası Aġ:       
- Afet tarımsal üretici kredisi ana para alacağı 93 93 0 
T. Halk Bankası Aġ:       
- Afet esnaf kredileri ana para alacağı 2.860 2.794 (66) 

Toplam 2.953 2.887 (66) 

D- Diğer alacaklar 
E- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları  
Bu hesaplar iĢlem görmemiĢtir.  
II- Duran Varlıklar  
Fonun duran varlıkları yoktur. 
Pasif: 
Fon bilançosunun pasifini oluĢturan hesaplar, önceki dönem verileriyle 

karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 47‟de gösterilmiĢtir. 
Tablo 47- GeliĢtirme ve destekleme fonu pasif hesaplar 

Pasif 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar:         
   A- Faaliyetten doğan borçlar         
   B- Yasal tahsisat gereği borçlar         

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı -   -   - 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar -   -   - 

Yabancı kaynaklar toplamı -   -   - 
III- Öz kaynaklar:         
   A- GeçmiĢ yıllar gelir/(gider farkları) 95.897 3.002 95.897 3.148 0 
   B- GeçmiĢ dönem net giderleri (-) (92.476) (2.895) (92.703) (3.043) (227) 
   C- Dönem gelir/(gider farkı) (227) (7) (148) (5) 79 

Toplam (III) 3.194 100 3.046 100   
Genel Toplam (I+II+III) 3.194 100 3.046   (148) 
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I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A- Faaliyetten doğan borçlar  
B- Yasal tahsisat gereği borçlar 
 Fonun tasfiyesi nedeniyle bu hesapların bakiyeleri önceki dönemlerde 

yükümlülük tasfiye gelirleri hesabına aktarılarak kapatılmıĢtır.  
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar  
Uzun vadeli yabancı kaynak yoktur. 
III- Öz kaynaklar  
A- GeçmiĢ yıllar gelir-gider farkları  
Hesapta kayıtlı 95.897 bin TL‟nin tamamı, 1990-2000 yılları arası döneme 

iliĢkin toplam gelir ve giderlerin pozitif farkına aittir. 
B- GeçmiĢ dönem net giderleri (-) 
Bu hesapta kayıtlı 92.703 bin TL‟nin tamamı, 2001-2014 yılları arası döneme 

ait dönem net giderleri toplamını göstermektedir. 
C- Dönem gelir/(gider farkı)   
Cari dönem gelir/gider farkı 148 bin TL tutarında zarar olarak tahakkuk 

etmiĢtir. 
III. Gelir Tablosu 
GeliĢtirme ve Destekleme Fonu‟nun 2016 yılı faaliyet dönemine ait gelir ve 

gider hesaplarının ayrıntısı önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 48‟de 
gösterilmiĢtir. 
 
Tablo 48- GeliĢtirme ve Destekleme Fonu gelir ve giderleri 

Gelirler ve Giderler 
Önceki 
dönem 

Cari 
dönem  Fark         

Bin TL 
Bin TL Bin TL 

A- Gelirler:      
   1- Kredi banka mutabakat geliri 176 164 (12) 
   2- Yükümlülük tasfiye geliri -  -   
   3- Gecikme faizleri -  -   

Toplam (A) 176 164 (12) 
B- Giderler:      
   1- 6111 s.K. yeniden yapılandırma faiz terkini 41  -   
   2- 2000/281 S. Karar gereği hazineye aktarmalar                                  362 312 (50) 

Toplam (B) 403 312 (91) 
Dönem gelir/ gider farkı (227) (148) 79 
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A- Gelirler  
1- Kredi banka mutabakat geliri  
Bu hesapta kayıtlı 176 bin TL‟nin tamamı, T. Halk Bankası nezdindeki esnaf 

üretici kredileri anapara ve faiz gelirlerine aittir. 
 B- Giderler 
2-  2000/281 sayılı karar gereği hazineye aktarmalar 
2001 ve önceki yıllardaki fon faaliyetlerinden kaynaklanan kredi geri dönüĢü ve 

faiz gelirleri 2001 yılında Kanun Gereği Fondan aktarmalar hesabında izlenirken 2002 
yılından bu yana söz konusu gelirler 2000/281 sayılı yasa uyarınca Hazineye aktarılan 
tahsilatlar hesabında izlenmeye baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda 2016 yılında Hazineye 
aktarılan fon hasılatı 312 bin TL‟dir.  

Dönem gelir/ gider farkı 
Bazı Fonların Tasfiye Edilmesine ĠliĢkin 03.04.2000 tarih ve 2000/281 sayılı  

Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kaldırılan ve tasfiyesi sürdürülen GeliĢtirme ve 
Destekleme Fonu‟nun, 2016 yılı dönem sonu 147.998,07 TL gider fazlası ile 
kapanmıĢtır. 
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VII. E K L E R 
 

 1- TeĢkilat Ģeması, 

 2- Personelin teĢkilat içinde dağılımı, 

 3- Memur ve sözleĢmeli personelin hareketini gösterir tablolar, 

 4- Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı, 

 5- Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı, 

 6- Nakit akıĢ tablosu, 

 7- KuruluĢun gayri safi milli hasıla (GSMH)‟ya katkısı, 

      8- Vergiler, 

    9- TOKĠ konsolide olmayan (füzyon) bilanço ve dipnotları, 

    10- TOKĠ konsolide olmayan (füzyon) gelir tablosu ve dipnotları, 

    11- GeliĢtirme ve Destekleme Fonu bilançosu, 

    12- GeliĢtirme ve Destekleme Fonu gelir tablosu, 

13- Diğer öneri ve tavsiyeler listesi. 

Sayıştay   
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Ek:1 

Sayıştay   



 

 
 

                                             Personelin teĢkilat içinde dağılımı                                        (Ek: 2) 

Üniteler 
2015 çalıĢan kiĢi  2016 çalıĢan KiĢi  

Memur SözleĢmeli Toplam Memur SözleĢmeli Toplam 

1-BaĢkanlık Makamı   13 13   10 10 
2-BaĢkan Yrd. (Ġdari)   1 1  1 1 
3-BaĢkan Yrd. (Teknik-1)   1 1  1 1 
4-BaĢkan Yrd. (Teknik-2)   2 2  2 2 
5-BaĢkan Yrd. (Teknik-3)   2 2  2 2 
6-BaĢkan Yrd. (Teknik-4)   1 1  - - 
7-Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BĢk. 2 38 40 6 38 44 
8-Personel ve Eğt. Dai.BĢk. 2 27 29 2 27 29 
9-Konut Kredileri D.BĢk.   14 14  19 19 
10-Strateji Gel.Dai.BĢk.    21 21 4 22 26 
11-Finansman Dai. BĢk. 1 31 32 1 32 33 
12-Uygulama Dai. BĢk. 1 60 61  61 61 
13-Top. Kon. Proje ve AraĢ Dai. BĢk.   26 26  29 29 
14-Hukuk MüĢavirliği 2 28 30  25 25 
15-Emlak Daire BaĢkanlığı 1 34 35 1 33 34 
16-Ġstanbul Hukuk MüĢavirliği   12 12 1 13 14 
17-Ġstanbul Emlak Dai. BĢk.   11 11  11 11 
18-Kentsel Yenileme Daire BĢk. 1 27 28 1 26 27 
19-Sosyal Hizmetler Daire BĢk. 19 10 29 14 10 24 
20-Göçmen Konutları Koor. 2 8 10 1 9 10 
21-Ġhale Dairesi BaĢkanlığı 1 18 19 1 23 24 
22-Daire tabipliği   3 3  3 3 
23-Ġmar ve Planlama Daire BĢk.   20 20  18 18 
24- Kabul Dairesi BaĢkanlığı   45 45  41 41 
25-Basın DanıĢmanlığı 2 4 6 3 4 7 
26-2 Nolu Uygulama Dairesi BĢk.   63 63  63 63 
27-3 Nolu Uygulama Dairesi BĢk.   38 38  45 45 
28-Ġmar Planlama ve Kentsel Yen.Dai.BĢk.   18 18  19 19 
29-4 Nolu Uygulama Dairesi BĢk.   48 48  42 42 
30-Destek Hizmetleri Dairesi BĢk. 5 11 16   -   - 

Toplam     39 635 674 35 629 664 

 
 
 
 

 

Sayıştay   



 

 
 

                                             Personelin teĢkilat içinde dağılımı                                        (Ek: 2) 
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Memurlar ve sözleĢmeli personel hareketini gösterir tablolar (Ek:3) 

       Memurlar SözleĢmeli 
personel 

GiriĢ ve çıkıĢlar 2015 2016 2015 2016 
  KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi 
YılbaĢı mevcudu 37 39 632 635 
Yıl içinde giren 3   14 26 
Yıl içinde çıkan (-) 1 4 11 32 
Yıl sonu mevcudu 39 35 635 629 

     
       Memurlar SözleĢmeli 

personel 
GiriĢ Ģekli 2015 2016 2015 2016 
  KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi 
Açıktan tayin 2   9 21 
Naklen tayin 1   3 5 
Göreve iade     1   
Askerlik dönüĢü         
Memuriyetten sözleĢmeli statüye geçiĢ         
SözleĢmeli statüden memuriyete geçiĢ         
Bağlı ortaklıklardan geçiĢ         
ĠĢçilikten nakil (4046 sayılı kanun)     1   
BaĢkaca nedenler (6495 sayılı kanun kapsamında kadroya 
geçiĢ)         

Toplam 3   14 26 

     
       Memurlar SözleĢmeli 

personel 
AyrılıĢ nedenleri 2015 2016 2015 2016 
  KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi 
Emeklilik 1 4 7 11 
BaĢka kuruluĢa nakil    3 3 
Bağlı ortaklıklara geçiĢ        
Memuriyetten sözleĢmeli statüye geçiĢ        
SözleĢmeli statüden memuriyete geçiĢ        
Askerlik        
ĠĢten çıkarma        
SözleĢmenin yenilenmemesi        
Ġstifa    1 6 
Ölüm        

BaĢkaca nedenler (672 sayılı KHK ile memuriyetten men)      12 

Toplam 1 4 11 32 

Sayıştay   



 

 
 

                                      Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                         (Ek : 4) 

Varlık türleri Kod 
Dönen Duran Toplam 

 Bin TL Bin TL Bin TL 
1- Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:        

Kasa ve bankalar:        
Kasa mevcudu 1      
Bankalardaki nakit 2 895.437   895.437 
Kanuni karĢılıklar kasası 3      
Diğer 4      

Hazır değerler toplamı 5 895.437     
Kasa ve bankalar toplamı 6    895.437 

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

Menkul kıymetler toplamı 10    - 
Alacaklar:        
Bankaların verdiği krediler 11      
Ticari alacaklar:        
Kamu iktisadi teĢebbüslerinden 12      
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 13 4.687.754   4.687.754 
Bağlı ortaklıklardan (Konsolidasyon dıĢı) 14      
ĠĢtiraklerden 15 3.850.523   3.850.523 
Yurt dıĢından 16      
Diğer 17 4.241.846 16.312.795 20.554.641 

Ticari alacaklar toplamı 18    20.554.641 
Diğer alacaklar:        
Hazineden 19      
Kamu iktisadi teĢebbüslerinden 20      
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 21      
Bağlı ortaklıklardan (Konsolidasyon dıĢı) 22      
ĠĢtiraklerden 23      
Yurt dıĢından 24      
Diğer 25 362 53.881 54.243 

Diğer alacaklar toplamı 26    54.243 
Alacaklar toplamı 27 12.780.485   20.608.884 

Stoklar:        
Ġlk madde ve malzeme 28      
Yarı mamuller 29 10.090.127   10.090.127 
Mamuller 30 355.365   355.365 
Ticari mallar 31      
Diğer 32 787   787 

Stoklar toplamı 33 10.446.279   10.446.279 
Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 15.882.264 157.415 16.039.679 

Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 39.109.028     
Hazır ve paraya çevrilebilir değerler toplamı (1) 36 40.004.465 16.524.091 56.528.556 

2- Bağlı değerler:        
ĠĢtirakler 37  1.944.693 1.944.693 
Bağlı ortaklıklar (Konsolidasyon dıĢı) 38  18.567 18.567 
Maddi duran varlıklar:        
Maddi duran varlıklar edinme değeri 39  65.369 65.369 
BirikmiĢ amortismanlar (-) 40  - - 

Maddi duran varlıklar (net) 41    65.369 
Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42      

Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43      
Diğer bağlı değerler 44  224 224 

Bağlı değerler toplamı (2) 45  2.028.853 2.094.222 
Varlıklar toplamı (1+2) 46 40.004.465 18.552.944 58.557.409 

                                     

Sayıştay   



 

 
 

                                      Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                         (Ek : 4) 
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                                        Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                                 (Ek: 5) 

Kaynak türleri Kod 
Kısa 
süreli 

Uzun 
süreli Toplam 

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 dıĢ krediler 5      
Banka kredileri 6      
Diğer krediler 7      
ÇıkarılmıĢ menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8 - 1.273.506 1.273.506 
Diğer 9 201.775 - 201.775 

Mali borçlar toplamı 10 201.775 1.273.506 1.475.281 
Ticari borçlar:         
Kamu iktisadi teĢebbüslerine 11      
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 12 10.455.972  10.455.972 
Bağlı ortaklıklara (Konsolidasyon dıĢı) 13      
ĠĢtiraklere 14      
Yurt dıĢına 15      
Diğer 16 4.085.897 8.245.907 12.331.804 

Ticari borçlar toplamı 17 14.541.869 8.245.907 22.787.776 
Diğer borçlar:        
Kamu iktisadi teĢebbüslerine 18      
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 19      
Sosyal güvenlik kuruluĢlarına 20      
Bağlı ortaklıklara (Konsolidasyon dıĢı) 21      
ĠĢtiraklere 22      
Yurt dıĢına 23      
Diğer 24 91.261  91.261 

Diğer borçlar toplamı 25 91.261 - 91.261 
Diğer yabancı kaynaklar:        
Ġç sigorta fonları 26      
Kıdem tazminatı karĢılıkları 27      
Dönem kârından Hazineye ödenecek kar payı 28      
Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29      
Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 30      
Ödenecek diğer vergiler 31      
Diğer 32 414.454  414.454 

Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 414.454 - 414.454 
Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 15.249.359 9.519.413 24.768.772 

2- Öz kaynaklar:       
Sermaye 36     
ÖdenmemiĢ sermaye (-) 37     
ÖdenmiĢ sermaye 38   - 
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39     
Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40     
Tahsis sermayeleri olmayan kuruluĢların  fon veya karĢılıkları  41    53.201 
Sermaye yedekleri 42   1.621.629 
Kâr yedekleri 43   - 
GeçmiĢ yıllar kârları 44   28.862.978 
GeçmiĢ yıllar zararları (-) 45   (25.890) 
Dönem kârının öz kaynaklarda kalacak kısmı(+)  46   3.276.719 
Dönem net zararı (-) 47   - 

Öz kaynaklar toplamı (2) 48   33.788.637 
3- Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 49   - 

Kaynaklar toplamı (1+2+4) - (3+5) 52     58.557.409 

Sayıştay   



 

 
 

                               Nakit AkıĢ Tablosu                                                         (Ek:6) 
Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari dönem                                 

Bin TL 
A-Dönem baĢı nakit mevcudu 1.200.695 
B-Dönem içi nakit giriĢleri 10.434.056 
   1-SatıĢlardan elde edilen nakit 9.402.223 
      a)Net satıĢlar 9.402.223 
      b)Ticari alacaklardaki azalıĢlar    
      c)Ticari alacaklardaki artıĢlar (-)   
   2-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlardan sağlanan nakit 202.348 
   3-Olağan dıĢı gelir ve kârlardan sağlanan nakit 608.524 
   4-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlardan sağlanan naki  (Alımlarla ilgili olmayan)   
      a)Menkul kıymet ihraçlarından   
      b)Alınan krediler   
      c)Diğer artıĢlar   
   5-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlardan sağlanan nakit  (Alımlarla ilgili olmayan)   
      a)Menkul kıymet ihraçlarından   
      b)Alınan krediler   
      c)Diğer artıĢlar   
   6-Sermaye artıĢından sağlanan nakit   
   7-Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   
   8-Diğer nakit giriĢleri 220.961 
C-Dönem içi nakit çıkıĢları: 10.739.930 
    1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkıĢları 9.829.500 
       a)SatıĢların maliyeti 9.829.500 
       b)Stoklardaki artıĢlar   
       c)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalıĢlar    
       d)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artıĢlar (-)   
       e)Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen giderler (-)   
       f)Stoklardaki azalıĢlar (-)   
     2-Faaliyet giderlerine iliĢkin nakit çıkıĢları 124.992 
        a)AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri 1 
        b)Pazarlama satıĢ ve dağıtım giderleri 6.373 
        c)Genel yönetim giderleri 118.618 
        d)Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (-)   
     3-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara iliĢkin nakit çıkıĢları:   
        a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar   
        b)Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)   
     4-Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkıĢları 75 
     5-Olağan dıĢı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkıĢı:   
        a)Olağan dıĢı gider ve zararlar   
        b)Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)   
     6-Duran varlık yatırımlarına iliĢkin nakit çıkıĢları 2.109 
     7-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan):   
        a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri   
        b)Alınan krediler anapara ödemeleri   
        c)Diğer ödemeler         
     8-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan):   
        a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri   
        b)Alınan krediler anapara ödemeleri   
        c)Diğer ödemeler         
     9-Ödenen vergi ve benzerleri 604.097 
   10-Ödenen temettüler   
   11-Diğer nakit çıkıĢları 179.157 
D-Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 894.821 
E-Nakit artıĢ veya azalıĢ (B-C) 305.874 

 
 

Sayıştay   



 

 
 

                               Nakit AkıĢ Tablosu                                                         (Ek:6) 
Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari dönem                                 

Bin TL 
A-Dönem baĢı nakit mevcudu 1.200.695 
B-Dönem içi nakit giriĢleri 10.434.056 
   1-SatıĢlardan elde edilen nakit 9.402.223 
      a)Net satıĢlar 9.402.223 
      b)Ticari alacaklardaki azalıĢlar    
      c)Ticari alacaklardaki artıĢlar (-)   
   2-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlardan sağlanan nakit 202.348 
   3-Olağan dıĢı gelir ve kârlardan sağlanan nakit 608.524 
   4-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlardan sağlanan naki  (Alımlarla ilgili olmayan)   
      a)Menkul kıymet ihraçlarından   
      b)Alınan krediler   
      c)Diğer artıĢlar   
   5-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlardan sağlanan nakit  (Alımlarla ilgili olmayan)   
      a)Menkul kıymet ihraçlarından   
      b)Alınan krediler   
      c)Diğer artıĢlar   
   6-Sermaye artıĢından sağlanan nakit   
   7-Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   
   8-Diğer nakit giriĢleri 220.961 
C-Dönem içi nakit çıkıĢları: 10.739.930 
    1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkıĢları 9.829.500 
       a)SatıĢların maliyeti 9.829.500 
       b)Stoklardaki artıĢlar   
       c)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalıĢlar    
       d)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artıĢlar (-)   
       e)Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen giderler (-)   
       f)Stoklardaki azalıĢlar (-)   
     2-Faaliyet giderlerine iliĢkin nakit çıkıĢları 124.992 
        a)AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri 1 
        b)Pazarlama satıĢ ve dağıtım giderleri 6.373 
        c)Genel yönetim giderleri 118.618 
        d)Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (-)   
     3-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara iliĢkin nakit çıkıĢları:   
        a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar   
        b)Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)   
     4-Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkıĢları 75 
     5-Olağan dıĢı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkıĢı:   
        a)Olağan dıĢı gider ve zararlar   
        b)Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)   
     6-Duran varlık yatırımlarına iliĢkin nakit çıkıĢları 2.109 
     7-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan):   
        a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri   
        b)Alınan krediler anapara ödemeleri   
        c)Diğer ödemeler         
     8-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan):   
        a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri   
        b)Alınan krediler anapara ödemeleri   
        c)Diğer ödemeler         
     9-Ödenen vergi ve benzerleri 604.097 
   10-Ödenen temettüler   
   11-Diğer nakit çıkıĢları 179.157 
D-Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 894.821 
E-Nakit artıĢ veya azalıĢ (B-C) 305.874 

 
 

 

 
 

KuruluĢun gayri safi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı 
(Gelir yoluyla) (Ek: 7) 

Firma ölçeğinde katma değerin oluĢumu Sıra 
no Bin TL 

A-Pozitif etkiler:    
   Personel giderleri (Yevmiler dahil) 1 66.743 
   Verilen faizler (yurtiçi) 2 74 
   Verilen bina ve arazi kiraları 3  
   KarĢılık giderleri 4  
   Mevzuat gereğince katılma payları 5  
   Dernek ve benzeri yerlere bağıĢlar 6  
   GeçmiĢ yıllara ait gider ve zararlar 7 5.642 
   Ġç sigorta fonu gideri 8  
   Amortisman ve tükenme payları 9  
   DıĢ aleme ödenen giderler 10  
   Diğer pozitif etkiler 11 11.279 
   Dönem karı 12 3.276.719 
Toplam (A) 13 3.360.457 
B-Negatif etkiler (-) :    
    Alınan faizler (Yurtiçi) 14 74.715 
    Alınan bina ve arazi kiraları 15 26.106 
    KarĢılıklardan kullanılmayan kısım 16  
    GeçmiĢ yıllara ait gelir ve karlar 17 103.391 
    Bağlı ortaklık ve iĢtiraklerden alınan kar payları 18 226.611 
    Ġç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19  
    DıĢ alemden sağlanan gelirler 20  
    Diğer negatif etkiler 21 408.479 
    Dönem zararı 22  

Toplam (B) 23 839.302 
Üretici fiyatlarıyla gayri safi hasıla (GSYH)'ya katkı: (A-B) 24 2.521.155 
Subvansiyonlar (-) 25  
Hazine yardımları(-) 26 150.000 
Diğer yardım ve bağıĢlar (-) 27  
Vergi iadeleri (-) 28  
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 44.491 
Alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)'ya katkı 30 2.415.646 
DıĢ aleme ödenen giderler (-) 31  
DıĢ alemden sağlanan gelirler  32  
Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'ya katkı 33 2.415.646 

(*) Yollukların %50 oranında 1.152 bin TL'si yevmiye sayılmıĢtır.  
 

Sayıştay   



 

 
 

                                                                                Vergiler                                                              (Ek: 8) 

Vergi türleri Sıra 
no 

  
Geçen 
yıldan 
devir  

 
       Bin 
TL 

Tahakkuk 
                  

Bin TL 
  
  

Ödenen 
veya 

mahsup 
edilen 

 
Bin TL 

  

  
Yılsonu 
kalıntısı 

                 
Bin TL 

A-KuruluĢun yükümlü olduğu vergi, resim ve harçlar:         

1-Gelirden alınan:         
-Gelir vergisi 1 - 10.758 10.758 - 
-Kurumlar vergisi  2       
-Diğer 3       
Toplam (1) 4 - 10.758 10.758 - 
2-Servetten alınan:         
-Motorlu taĢıtlar vergisi 5 - 10 10 - 
-Emlak vergisi (Belediyelere ödenen) 6 - 44.481 44.481 - 
 -Diğer 7       
Toplam (2) 8 - 44.491 44.491 - 
3-Mal ve hizmetten alınan:         
-KDV 9       
-Özel tüketim vergisi  10       
-Banka ve sigorta muamele vergisi 11       
-Damga vergisi 12       
-DıĢ ticarette ödenen vergiler  13       
-Harçlar  14       
-Belediye.öden. vergi, resim, harçlar(Eml.verg.hariç)    15        
-Özel iletiĢim vergisi 16       
-ġans oyunları vergisi  17       
-HaberleĢme vergisi 18       
-Diğer 19       
 Toplam (3) 20 - - - - 
 Toplam (2+3) 21 - 44.491 44.491 - 
 Toplam (A) 22 - 55.249 55.249 - 
B-KuruluĢun sorumlu olduğu vergi, resim ve harçlar:         

-Personelden stope edilen gelir ve damga vergisi 23 1.420 9.643 9.503 1.560 
-Yüklenici, üretici ve ortaklardan stope edilen gelir, 
kurumlar ve damga vergisi                                                                                                                                                                24 23.209 262.806 256.919 29.096 

-Tevkif edilen KDV 25 28.590 298.919 293.183 34.326 
-Diğer 26 - - - - 
          Toplam (B) 27 53.219 571.368 559.605 64.982 
                         Genel Toplam (A+B) 28   626.617 614.854 64.982 

 

Sayıştay   



 

 
 

                Toplu Konut Ġdaresi 31.12.2016 tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu                        (Ek:9/a)                                           

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
TL TL TL TL 

I- Dönen varlıklar         

  A- Hazır değerler   1.221.553.781,33   895.436.757,32 

     1- Bankalar 1.200.694.813,97  894.821.269,23   
     2- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)      (1.812.110,09)         (2.050.001,93)   
     3- Döviz pozisyonları 19.698.014,89  115.634,57   
     4- Aracı bankalar 2.499.402,03  2.076.194,92   
     5- Diğer bankalar 473.660,53  473.660,53   

  B- Menkul kıymetler   -     

     1- Kamu kesimi tahvil ve bonoları         

  C- Kısa vadeli alacaklar   10.003.285.696,67   12.780.122.764,94 

     1- Arsa tahsis ve satıĢ alacakları 2.520.300.205,12  3.948.055.120,13   
     2- Konut ve iĢyeri satıĢ alacakları 2.605.670.285,67  2.798.406.472,31   
     3- Arsa karĢılığı gelir payı alacakları 284.758.927,16  809.492.537,91   
     4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 8.477.822,49  8.111.721,47   
     5- Kurum ve kuruluĢlardan alacaklar 4.487.890.048,16  5.106.161.173,52   
     6- Faaliyetlerden doğan diğer alacaklar 11.628.416,44  25.303.181,56   
     7- Verilen depozito-teminat ve blokeler 27.000,00  27.000,00   
     8- Takipteki alacaklar 84.532.991,63  84.565.558,04   

  D- Diğer kısa vadeli alacaklar   367.268,92   362.341,56 

     1- Katma değer vergisi iade alacağı -  80,19   
     2- Personelden alacaklar 1.076,68  4.483,13   
     3- Diğer çeĢitli alacaklar 366.192,24  357.778,24   

  E- Stoklar   9.432.929.256,42   10.446.278.768,41 

     1- Arsa ve araziler 8.426.536.241,28  10.090.126.712,31   
     2- Konut, iĢyeri ve sosyal donatılar 897.640.745,75  247.122.981,70   
     3- 2202 say. BKK. Gereği devir alınan varlıklar 108.241.834,39  108.241.834,39   
     4- Diğer stoklar 510.435,00  787.240,01   
     5- Verilen sipariĢ avansları -      

  F-Yatırımlar   10.179.204.165,69   12.678.457.351,12 

     1- Olağan inĢaat maliyetleri 2.437.273.312,40  3.201.849.913,99   
     2- Gecekondu dönüĢüm projeleri inĢaat maliyetleri 1.323.756.309,02  2.492.264.483,45   
     3- Afet nitelikli diğer konut inĢaat maliyetleri 50.750.273,79  80.354.996,83   
     4- Kurum ve kuruluĢlar adına yap. inĢaat maliyet. 6.308.393.910,38  6.862.959.239,60   
     5- Tarımköy projeleri inĢaat maliyetleri 32.264.058,03  10.673.598,02   
     6- Olağan inĢaat avansları 26.766.302,07  30.355.119,23   

  G- Gel. aylara ait giderler ve gelir tahakkukları   1.026,57     

     1- Gelecek aylara ait giderler 1.026,57      
     2- Gelir tahakkukları -      

  H- Diğer dönen varlıklar   2.660.037.884,94   3.203.807.022,16 

     1- Devreden KDV 2.629.141.652,82  3.032.207.820,46   
     2- Ġndirilecek KDV -      
     3- ĠĢ avansları 30.886.407,29  171.590.914,69   
     4- Personel avansları 9.824,83  8.287,01   

Dönen varlıklar toplamı   33.497.379.080,54   40.004.465.005,51 

 
 

Sayıştay   



 

 
 

           Toplu Konut Ġdaresi  31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu                     (Ek:9/b)                                           

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
TL TL TL TL 

II- Duran varlıklar        

   A-Yönetilen hesap varlıkları   148.319.188,38   157.414.705,15 

      1- 4767 S. Kanundan doğan Afyon dep.böl.varlıkları 63.686.282,29   63.686.282,29   
      2- Habitat varlıkları 78.727,93   78.727,93   
      3- Pakistan deprem ödeneği varlıkları 3.540.000,00   3.540.000,00   
      4- Göçmen konutları varlıkları 79.601.728,16   88.697.244,93   
      5- 4864 S. K. Bingöl Elazığ Tunceli afet kredileri 1.412.450,00   1.412.450,00   

  B- Uzun vadeli alacaklar   15.789.704.333,20   16.312.795.137,98 

      1- Arsa tahsis ve satıĢ alacakları 207.691.332,26   236.700.139,77   
      2- Konut ve iĢyeri satıĢ alacakları 14.357.216.847,06   15.147.509.000,97   
      3- Arsa karĢılığı gelir payı alacakları 804.968.717,17   436.587.500,00   
      4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar 335.608.989,13   418.910.363,32   
      5- Verilen depozito-teminat ve blokeler 51.770.450,04   72.588.133,92   
      6- Kullandırılan diğer kredilerden alacaklar 32.447.997,54   500.000,00   

   C- Diğer alacaklar   48.894.496,78   53.880.768,74 

      1- ĠĢtiraklerden alacaklar -       
      2- Diğer çeĢitli alacaklar 48.894.496,78   53.880.768,74   

   D- Mali duran varlıklar   1.949.231.993,79   1.963.260.216,68 

      1- ĠĢtirakler 1.949.231.993,79   1.963.260.216,68   
      2- ĠĢtiraklere sermaye taahhütleri (-) -       

   E- Maddi duran varlıklar   63.403.910,98   65.369.356,68 

      1- Arazi ve arsalar -       
      2- Yer altı ve yerüstü düzenleri -       
      3- Binalar 50.820.555,70   51.378.247,29   
      4- Tesis, makine ve cihazlar 451.660,79   538.656,36   
      5- TaĢıtlar 278.122,40   278.122,40   
      6- DemirbaĢlar 8.425.253,04   9.374.311,18   
      7- Diğer maddi duran varlıklar 3.284.319,05   3.800.019,45   
      8- Yapılmakta olan yatırımlar 144.000,00       
      9- Verilen avanslar -       

   F- Maddi olmayan duran varlıklar   -     

      1- Haklar         
      2- ġerefiye         
      3- KuruluĢ ve örgütlenme giderleri         
      4- AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri         
      5- Özel maliyetler         
      6- Diğer maddi olmayan duran varlıklar          
      8- Verilen avanslar         

   G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tah.   237.234,60   223.704,80 

      1- Gelecek yıllara ait giderler 237.234,60   223.704,80   
      2- Gelir tahakkukları -       

   H- Diğer duran varlıklar   -     

      1- Gelecek yıllarda indirilecek KDV         
      2- Diğer KDV         
      3- PeĢin ödenen vergiler ve fonlar         
      4- Diğer çeĢitli duran varlıklar         

Duran varlıklar toplamı   17.999.791.157,73   18.552.943.890,03 

Aktif (Varlıklar toplamı)   51.497.170.238,27   58.557.408.895,54 

Sayıştay   



 

 
 

                   Toplu Konut Ġdaresi  31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu                        (Ek:9/c) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
TL TL TL TL 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar        

  A- Mali borçlar   -   - 

     1- Banka kredileri        

     2- Bono tahvil taksit ve faizleri        

  B- Yönetilen hesap kaynakları   192.910.966,98   201.775.130,38 

      1- 4767 S. K. doğan Afyon deprem bölgesi kaynakları 62.862.235,12  62.862.235,12   

      2- Pakistan deprem ödeneği kaynakları 4.540.000,00  4.540.000,00   

      3- Göçmen konutları kaynakları 79.592.681,86  88.504.845,26   

      4- Afet iĢleri proje tahsis kaynakları 45.916.050,00  45.868.050,00   

  C- Faaliyetten doğan borçlar   6.309.245.352,11   6.854.420.508,40 

      1- Kurum ve kuruluĢlara borçlar 6.034.105.322,32  6.513.534.764,13   

      2- SatıĢ vaadinden borçlar 1.603.798,80  1.108.448,80   

      3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 254.171.791,74  295.743.923,03   

      4- Kentsel dönüĢüm proje borçları 8.246.980,18  8.246.980,18   

      5- Diğer borçlar 11.117.459,07  35.786.392,26   

   D- Diğer borçlar   49.054.803,18   26.274.964,95 

      1- ĠĢtiraklere borçlar 23.300.000,00      

      2- Personele borçlar 1.641.607,06  2.161.768,83   

      3- Diğer çeĢitli borçlar 24.113.196,12  24.113.196,12   

   E- Alınan avanslar   6.462.757.752,29   7.687.448.867,54 

      1- Alınan sipariĢ avansları 6.462.753.948,24  7.687.445.063,49   

      2- Kurum ve kuruluĢlar adına kamulaĢtırma avansları 3.804,05  3.804,05   

   F- Yasal yükümlülükler   53.219.127,39   64.985.577,92 

      1- Ödenecek vergi ve fonlar 53.218.529,27  64.982.059,11   

      2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 598,12  2.713,67   

      3- Personel özel kesintileri  -  805,14   

   G- Borç ve gider karĢılıkları   -     

   H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   146.191.935,70   414.453.761,42 

       1- Gelecek aylara ait gelirler 146.118.550,79  414.451.040,61   

       2- Gider tahakkukları 73.384,91  2.720,81   

    I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   -     

       1- Hesaplanan KDV         

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   13.213.379.937,65   15.249.358.810,61 

 
 
 
 
 
 

 

Sayıştay   



 

 
 

          Toplu Konut Ġdaresi 31.12.2016 tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu               (Ek:9/d)  

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü  Ayrıntısı  Tümü  
TL  TL  TL  TL 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar        

   A- Mali borçlar   1.273.505.821,51   1.273.505.821,51 

      1- Ġhraç edilen bono ve tahviller 1.273.505.821,51  1.273.505.821,51   

   B- Faaliyetten doğan borçlar   4.835.152.232,22   6.188.859.121,24 

      1- Kurum ve kuruluĢlara borçlar 221,88  221,88   

      2- SatıĢ vaadinden borçlar 4.743.824.852,25  6.071.304.958,26   

      3- Alınan depozito-teminat ve blokeler 91.327.158,09  117.553.941,10   

      4- Diğer borçlar -      

   C- Diğer borçlar   -     

      1- ĠĢtiraklere borçlar         

   D- Alınan avanslar   -     

   E- Taahhüt karĢılığı gelir tahakkukları   1.663.214.847,11   2.057.048.328,66 

       1- Hasılat payı karĢılığı gelir tahakkukları 1.663.214.847,11   2.057.048.328,66   

   F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tah.   -     

       1- Gelecek yıllara ait gelirler        

       2- Gider tahakkukları        

   G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar   -     

Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı   7.771.872.900,84   9.519.413.271,41 

Yabancı kaynaklar toplamı   20.985.252.838,49   24.768.772.082,02 

III- Öz kaynaklar        

   A-Yedekler   1.621.628.838,31   1.621.628.838,31 

       1- Diğer sermaye yedekleri 1.621.628.838,31  1.621.628.838,31   

   B- Devir alınan kaynaklar   53.201.368,71   53.201.368,71 

       1- Arsa Ofisi‟nden devir alınan kaynaklar 53.201.368,71  53.201.368,71   

   D- GeçmiĢ yıllar gelirleri   25.763.797.370,96   28.862.977.583,61 

   E- GeçmiĢ yıllar giderleri (-)        (25.890.390,85)        (25.890.390,85) 

   F- Dönem net geliri (gideri)   3.099.180.212,65   3.276.719.413,74 

Öz kaynaklar toplamı   30.511.917.399,78   33.788.636.813,52 

Pasif (Kaynaklar) toplamı   51.497.170.238,27   58.557.408.895,54 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   
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Bilanço Dipnotları:                                                                                                     (Ek:9/e)                                                                                                                                                                                                                                                             
 

1- (104) Hesapta TL.Olarak Ġzlenen Dövizin: 
 Bankası                                    Cinsi             Tutarı                         TL.Tutarı 
 Ziraat (Ankara Emlak) Bankası  Euro             11.282,78                      41.857,99 
 Ziraat (Bilkent) Bankası  USD           33.339,32              73.776,58 
 (ĠĢlemlerin yapıldığı aylar itibariyle kur birim değerlemesi yapılmıĢ olup; dönem sonu 
değerlemesine esas birim kur değerleri 3,7099 TL/€ ve 2,2128 TL/ABD doları üzerinden 
hesaplanmıĢtır.) 
 2- (131) Hesapta, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu‟nun 29/2. maddesi 
kapsamında, Ġndirimli Orana Tabii ĠĢlemler Nedeniyle Doğan ve yılı içerisinde telafi 
edilemediğinden 150 m²‟nin altındaki konut teslimleri nedeniyle oluĢan KDV Ġade Talebi 
tutarları izlenmektedir.   

Hesapta izlenen 313.688.042 TL tutarındaki 2015 Dönemi Ġndirimli Orana Tabii KDV 
Ġade alacak tutarı Mayıs 2016 ayında iĢlemleri tamamlanarak tahsilata bağlanmıĢ olup; 
hesapta kalan 80,19 TL.‟lık tutar, Yamanlar V.D.‟nce Ġdaremiz adına takibe bağlanan borç 
tutarının alacağımızdan mahsup edilmekle birlikte mahsuba esas evrağın intikal ettirilmemesi 
nedeniyle bakiye bedeli ifade etmektedir. 

 3- (150) Arsa ve Arazi Stokları Hesabı : 
Bu hesapta izlenen Ġdare mülkiyetindeki arsa ve araziler, satın alım değeri ve Ġdare‟ye 

devir bedelleri ile yasal kayıtlara intikal ettirilmektedir. Ġdare mülkiyetindeki arsaların inĢaat 
projelerine tahsisiyle ve inĢaatların bitirilmesiyle, inĢaat projesine tahsis edilen arsa m²‟si esas 
alınarak bu hesapta oluĢan stok m² maliyet birim değeri itibariyle, proje maliyetlerine 
yansıtılmaktadır.   

4- (154) Hesapta Ġzlenen Konut ve ĠĢyeri Bina TaĢınmaz Stokları : 
 Cinsi                           Adet    Kaydi Tutar(TL) 
 Konut     ----     242.216.398,74            
 ĠĢyeri         ----         4.906.582,96 
      Toplam Kaydi Bedel  :            247.122.981,70 

5- (155) Hesapta Ġzlenen 2202 BKK.Gereği Devir Alınan Varlıklar: 
 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 2001/2202 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı gereği, Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.ġ. ile Ġdaremiz arasında 
imzalanan 14/12/2001 tarihli Protokol eki “Devir Edilen Varlıklar Listesi”nde yer alan 
varlıkların, anılan B.K.K. gereği Banka Bilanço Değerleri itibariyle 31.12.2001 dönem sonu 
stok kaydı aĢağıda belirtildiği Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. 
 
Cinsi      Birimi    Kaydi Tutar (TL.) :  
Konutlar Toplamı   2.149 Adet     453.182,81 
ĠĢyerleri Toplamı      117 Adet           38.002,65   
Arsa ve Arazi Toplamı          421 Parsel      205.641,62  
Sosyal Donatı Toplamı          12 Adet           15.806,67 
Nakil Vasıtaları        27 Adet                                46,27  
Büro Araç Gereçleri       Muhtelif                105,04 
Diğer Varlıklar (Büro ve Tanıtım Ofisi) Muhtelif                2.087,97 
155 Hs.(31.12.2001) Toplam Kayıtlı Devir Stok Değeri :               714.873,03 
 

Sayıştay   



 

 
 

Ayrıca, 2001/2202 sayılı BKK. gereği Ġdaremize devir olunan taĢınmazlar arasında yer 
alan BahçeĢehir arsaları ve taĢınmazlarının, 03.04.2004 tarihli Arsa Malikleri Genel 
Kurulu‟nda alınan kararlar ve mutabakata dayalı olarak 16.04.2004 tarih ve 584 sayılı 
BaĢkanlık Makam Olur‟u çerçevesinde, BaĢbakanlık Makamı‟nın onayı alınmak kaydıyla 
paylaĢılmasına karar verilmiĢtir. BaĢbakanlık Makamı‟nın 19.04.2004 tarih ve 587-A Sayılı 
Olur‟u kapsamında söz konusu hisseli taĢınmazların paylaĢımında, Ġdaremizce tercih edilen 
Mavi Bölge‟nin Ġdaremiz adına tapuda tescil iĢlemi  19.01.2005 tarih ve 770 yevmiye no‟lu 
Resmi Senetle gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece, 617.180,40 m² yüzölçümlü 61 Adet arsa parseli, 
29 Adet apartman dairesi, 177 Adet villa, 18 Adet dükkan ve 2 Adet de iĢ yeri olmak üzere 
226 Adet bağımsız bölüm ile üzerinde yap-iĢlet-devret ve kiralık tesisler bulunan 7 Adet 
Parsel‟den oluĢan toplam 294 Adet taĢınmazın mülkiyeti Ġdaremiz adına tescil edilmiĢtir. 

Anılan protokol kapsamında Ġdaremize devredilen gayrimenkullerin 2002 döneminden  
2016 Dönem sonuna kadar gerçekleĢtirilen devir alma, satıĢ ve satıĢtan iade iĢlemleri sonrası, 
155 Hesap detayında mahalleri ve mevcutları itibariyle, 31.12.2016 dönem sonu stok 
değerleri aĢağıda sıralanmıĢtır: 
Cinsi        Birimi           Kaydi Tutar (TL.) :  
ĠĢyerleri Toplamı       ------             4.509.113,79 
Arsa ve Arazi Toplamı           ------                             88.095.224,80 
Sosyal Donatı Toplamı       Muhtelif        13.541.585,27 
Diğer Varlıklar (Büro ve Tanıtım Ofisi) Muhtelif        2.095.910,53 
155 Hs. 31.12.2016 Toplam Kayıtlı Stok Değeri :                        108.241.834,39  
   
 6- 242 Hesapta Ġzlenen ĠĢtirakler; 

31.12.2016 tarihi itibariyle, 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Ġdaremize 
devir olunan iĢtirakler ile 5104 sayılı Yasa kapsamında kurulan iĢtirak ve ihaleyle hisse alımı 
gerçekleĢtirilen iĢtirak de dahil olmak üzere, Ġdaremiz iĢtiraklerinin hisse payı üzerinden 
nominal hisse değerleri, yasal kayıtlarımıza dayalı olarak aĢağıda belirtilmektedir. 

 

S.
N

O
 

ĠġTĠRAKĠN ÜNVANI 
ĠġTĠRAK  
PAYI(%) 

NOMĠNAL 
HĠSSE TUTARI 

KAYITLI 
DEĞER 

1 EMLAK KONUT GYO Aġ (*) 49% 1.874.830.757,35 1.874.830.757,35 
2 EMLAK PAZ.PROJE YÖN.SERVĠS Aġ 49% 31.850.000,00 31.850.000,00 
3 GAYRĠMENKUL EKSPERTĠZ Aġ 49% 343.000,00 343.000,00 

4 
TOBAġ (TOKĠ-BÜYÜKġEHĠR BEL.PRJ. 
Aġ)  49,90% 6.490.000,00 6.490.000,00 

5 
VAKIF ĠNġAAT RESTERASYON VE 
TĠC.Aġ 53,09%         18.225.602,50 18.566.702,50 

6 VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORT.Aġ 14% 14.867.997,25 31.151.756,83 

7 
BOĞAZĠÇĠ KONUT HĠZM.YÖN.ĠġL.VE 
TĠCAġ 1% 1.000,00               28.000,00 

ĠġTĠRAKLER GENEL TOPLAMI 1.932.191.654,60 1.963.260.216,68 
 
(*) ġirketin 17.08.2010 tarihli Olağanüstü Gen.Kurul Kararı gereğince Sermaye ArtıĢından 
Ġdare Hisse nispetine isabet eden Bedelsiz B Tertibi Hisse Tutarı  olan 1.621.460.838,35 TL., 
242.01 Hesabın borcu karĢılığı 529.01 Hesabın alacağına kaydedilmiĢtir. 
 7- Cari Dönem Sonu Personel Sayısı : 664 

Sayıştay   



 

 
 

Ayrıca, 2001/2202 sayılı BKK. gereği Ġdaremize devir olunan taĢınmazlar arasında yer 
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Kurulu‟nda alınan kararlar ve mutabakata dayalı olarak 16.04.2004 tarih ve 584 sayılı 
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Olur‟u kapsamında söz konusu hisseli taĢınmazların paylaĢımında, Ġdaremizce tercih edilen 
Mavi Bölge‟nin Ġdaremiz adına tapuda tescil iĢlemi  19.01.2005 tarih ve 770 yevmiye no‟lu 
Resmi Senetle gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece, 617.180,40 m² yüzölçümlü 61 Adet arsa parseli, 
29 Adet apartman dairesi, 177 Adet villa, 18 Adet dükkan ve 2 Adet de iĢ yeri olmak üzere 
226 Adet bağımsız bölüm ile üzerinde yap-iĢlet-devret ve kiralık tesisler bulunan 7 Adet 
Parsel‟den oluĢan toplam 294 Adet taĢınmazın mülkiyeti Ġdaremiz adına tescil edilmiĢtir. 

Anılan protokol kapsamında Ġdaremize devredilen gayrimenkullerin 2002 döneminden  
2016 Dönem sonuna kadar gerçekleĢtirilen devir alma, satıĢ ve satıĢtan iade iĢlemleri sonrası, 
155 Hesap detayında mahalleri ve mevcutları itibariyle, 31.12.2016 dönem sonu stok 
değerleri aĢağıda sıralanmıĢtır: 
Cinsi        Birimi           Kaydi Tutar (TL.) :  
ĠĢyerleri Toplamı       ------             4.509.113,79 
Arsa ve Arazi Toplamı           ------                             88.095.224,80 
Sosyal Donatı Toplamı       Muhtelif        13.541.585,27 
Diğer Varlıklar (Büro ve Tanıtım Ofisi) Muhtelif        2.095.910,53 
155 Hs. 31.12.2016 Toplam Kayıtlı Stok Değeri :                        108.241.834,39  
   
 6- 242 Hesapta Ġzlenen ĠĢtirakler; 

31.12.2016 tarihi itibariyle, 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Ġdaremize 
devir olunan iĢtirakler ile 5104 sayılı Yasa kapsamında kurulan iĢtirak ve ihaleyle hisse alımı 
gerçekleĢtirilen iĢtirak de dahil olmak üzere, Ġdaremiz iĢtiraklerinin hisse payı üzerinden 
nominal hisse değerleri, yasal kayıtlarımıza dayalı olarak aĢağıda belirtilmektedir. 
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2 EMLAK PAZ.PROJE YÖN.SERVĠS Aġ 49% 31.850.000,00 31.850.000,00 
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TOBAġ (TOKĠ-BÜYÜKġEHĠR BEL.PRJ. 
Aġ)  49,90% 6.490.000,00 6.490.000,00 

5 
VAKIF ĠNġAAT RESTERASYON VE 
TĠC.Aġ 53,09%         18.225.602,50 18.566.702,50 

6 VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORT.Aġ 14% 14.867.997,25 31.151.756,83 

7 
BOĞAZĠÇĠ KONUT HĠZM.YÖN.ĠġL.VE 
TĠCAġ 1% 1.000,00               28.000,00 
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(*) ġirketin 17.08.2010 tarihli Olağanüstü Gen.Kurul Kararı gereğince Sermaye ArtıĢından 
Ġdare Hisse nispetine isabet eden Bedelsiz B Tertibi Hisse Tutarı  olan 1.621.460.838,35 TL., 
242.01 Hesabın borcu karĢılığı 529.01 Hesabın alacağına kaydedilmiĢtir. 
 7- Cari Dönem Sonu Personel Sayısı : 664 

 

 
 

 8- “Konut Edindirme Yardımı Hesabı”na Ġdaremiz boçlanmasının 2000 Dönem baĢı 
değeri olan 61.106.849,32 YTL. üzerinden, 17.07.2000 tarih ve 2000/T-28 Sayılı YPK Kararı 
gereğince, T.Emlak Bankası lehine vade baĢlangıcı 01.01.2000, 5 Yıl vadeli ve vade süresince 
TÜFE‟ye endeksli yıllık faiz ödemeli Tahvil Makbuzu karĢılığı, ödenen faiz bedelleri 
sonrasında 2004 Dönem sonu itibariyle TÜFE endeksi üzerinden ödenmeyen faiz tutarı 
toplamı 51.332.869,46 TL.‟dır. 404 Hesapta toplam 112.439.718,78 TL. üzerinden izlenen 
tahvile bağlı borçlanma tutarı, YPK.‟nun 04.11.2004 tarih ve 2004/T-31 sayılı Kararı‟nda 
yıllık faiz üzerinden yapılacak kupon ödemelerinin Ocak 2005‟den baĢlamak üzere (5) yıl 
ödemesiz, geri ödeme baĢlangıcının Ocak 2010‟dan itibaren olmak üzere (10) yıl vadede 
yapılmasına karar verilmesi nedeniyle; toplamı 33.731.915,64 TL. olan 2010,2011 ve 
2012/Ocak vadeli üç taksit ödeme tutarı 304 hesabın ilgili alt detayında izlenmekte iken 2012 
döneminde 112.439.718,78 TL.‟lık toplam tutar T.H.Emlak Bankası A.ġ.‟ne ödenmiĢtir. 
YPK.‟nun 04.11.2004 tarih ve 2004/T-31 sayılı Kararı gereği 2005-2009 dönemleri arası 5 
yıllık kupon faizleri toplamını ifade etmekte olan 25.762.647,67 TL.‟lık bedel, T.H.Emlak 
Bankası A.ġ.‟nce konunun yargıya intikali nedeniyle 404 hesabın ilgili alt detayına 
aktarılmıĢtır. 

9- 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 2001/2202 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı gereği, Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.ġ. ile Ġdaremiz arasında 
imzalanan 14/12/2001 tarihli Protokol çerçevesinde devir alınan Varlıklar, ĠnĢaatlar ve ĠĢtirak 
Hisse Pay değerleri toplamı olan 1.293.577.000.445.980 TL.‟lık borçlanma, 424 Hesap alt 
detayında 31.12.2001 tarihi itibariyle kayda alınmıĢtır.  

Ayrıca, Ġdaremiz ile T.Halinde Emlak Bankası arasında 06.12.2004 tarihinde 
imzalanan Ek Protokol kapsamında, 14.12.2001 tarihli Protokol gereği Ġdaremize devri 
sağlanamayan varlıklar ile bu protokolden sonra devredilmesi gerektiği tespit edilen varlıklar 
ve devir kapsamından çıkarılması gereken varlıklar belirlenmiĢtir. Bu çerçevede, 14.12.2001 
tarihli Protokol ve 06.12.2004 tarihli Ek Protokol kapsamındaki düzenlemeler sonrasında, 404 
hesapta kayda alınan borçlanma tutarı, 1.247.743.174,84 TL‟dır. 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2001/T-27 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 
gereğince,  mülkiyeti Ġdaremizce devir alınan varlıklar karĢılığı vade baĢlangıcı 15/08/2001, 
iki yıl ödemesiz olmak üzere 7 yıl vadeli, geri kalan beĢ yılda eĢit taksitte ödemeli 
1.055.346.070.000.040 TL.‟lık 2001/T-27-TOKĠ-2002/1 Özel Seri No‟lu Tahvil Makbuzu 
24.01.2002 tarih ve 06313/69-337 sayılı yazımız ekinde lehdar Tasfiye Halinde T.Emlak 
Bankası A.ġ.‟ne verilmiĢti. Daha sonra,19.08.2003 tarih ve 2003/T-20 Sayılı Yüksek 
Planlama Kararı ile 08.05.2006 tarih ve 2006/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararları 
çerçevesinde vade süresi ile geri ödeme baĢlangıç tarihlerinde ertelemelerde bulunulmuĢtur.  

Son olarak 2015/T-15 Sayılı YPK Kararı gereği ödeme vade baĢlangıç tarihinin 2018 
Yılı Ağustos ayına ertelenmiĢtir. Bu ertelemeye bağlı olarak tahvile bağlı toplam borçlanma 
tutarının 1/5‟ine isabet eden ilk taksit ödeme tutarı olan 211.069.214 TL.‟nın 304 Hesapta 
izlenmesi gerekmekle birlikte; 27/01/2017 tarih ve 29961sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 
6770 sayılı Kanun‟un 25‟inci maddesi ile 4749 sayılı Kanun‟a eklenen Geçici 28‟inci 
maddesi hükümleri gereğince, Ġdaremizin anılan Banka‟ya olan borcunun Hazine 
MüsteĢarlığı‟na nakledilmesi nedeniyle söz konusu hesap virmanı iĢlemi yapılmamıĢtır. 
Tahvile bağlı borçlanma tutarı bahsi geçen Kanun‟un yürürlük tarihi olan 27/01/2017 tarihi 
itibariyle, “424-Kurum ve KuruluĢlar Hesabı” detayında “Hazine MüsteĢarlığı’na 
Borçlar” alt muavin hesabına nakledilmiĢtir.  

 

Sayıştay   



 

 
 

 10-Bilanço harici kıymetler olarak "9-Nazım Hesaplar"da takip amacıyla 
izlenen: 
     Kayıtlı Kıymet Nevi                           Birimi                                     Miktarı    

Banka Teminat Mektubu        TL.             3.418.757.830,64 
Döviz  Mevcudu         Euro              11.282,78 
Alman Yapı Tas.Hs.Takipli Borçluları  Euro        12.220.100 
Dövizli Teminat Mektubu       Euro          8.000.000 
Döviz Cinsinden Alacak      ABD Doları     223.962.000 

 Dövizli Teminat Mektubu       ABD Doları           620.000 
Döviz  Mevcudu(AFAD)       ABD Doları        2.682.000 
Döviz  Mevcudu(Pak.Depr.Öd.)      ABD Doları            33.339,32 
Döviz  Hesabı(Pak.Depr.Öd.)     ABD Doları        6.736.960,43 

  Konut ve ĠĢyeri Stok Miktarı       Adet      --------- 
Hasılat Payı KarĢ.Teminat Hesapları    TL                     61.400.900,90 
Hasılat Payı KarĢ.Tem.MüĢ.Payı      TL                              2.165,98 
 

değerlerini ifade etmektedir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

 10-Bilanço harici kıymetler olarak "9-Nazım Hesaplar"da takip amacıyla 
izlenen: 
     Kayıtlı Kıymet Nevi                           Birimi                                     Miktarı    

Banka Teminat Mektubu        TL.             3.418.757.830,64 
Döviz  Mevcudu         Euro              11.282,78 
Alman Yapı Tas.Hs.Takipli Borçluları  Euro        12.220.100 
Dövizli Teminat Mektubu       Euro          8.000.000 
Döviz Cinsinden Alacak      ABD Doları     223.962.000 

 Dövizli Teminat Mektubu       ABD Doları           620.000 
Döviz  Mevcudu(AFAD)       ABD Doları        2.682.000 
Döviz  Mevcudu(Pak.Depr.Öd.)      ABD Doları            33.339,32 
Döviz  Hesabı(Pak.Depr.Öd.)     ABD Doları        6.736.960,43 

  Konut ve ĠĢyeri Stok Miktarı       Adet      --------- 
Hasılat Payı KarĢ.Teminat Hesapları    TL                     61.400.900,90 
Hasılat Payı KarĢ.Tem.MüĢ.Payı      TL                              2.165,98 
 

değerlerini ifade etmektedir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Toplu Konut Ġdaresi 

             31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Gelir Tablosu        (Ek:10/a) 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
    

A- Brüt satıĢlar 4.867.294.202,36 5.472.626.646,07 
      
B- SatıĢ indirimleri (-) 18.642.749,91 101.187.632,22 
      

Net satıĢlar 4.848.651.452,45 5.371.439.013,85 
      
C- SatıĢların maliyeti (-) 2.394.839.025,59 2.931.388.512,49 
      

Brüt satıĢ geliri veya (gideri) 2.453.812.426,86 2.440.050.501,36 
      
D- Faaliyet giderleri (-) 118.006.745,01 117.942.493,58 
      

Faaliyet geliri veya (gideri) 2.335.805.681,85 2.322.108.007,78 
      
E- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler  799.894.817,88 885.911.443,46 
      
F- Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-) 40.299.239,51 34.096.363,08 
      
G- Finansman giderleri (-) 204.789,00 74.462,00 
      

Olağan gelir veya (gider) 3.095.196.471,22 3.173.848.626,16 
      
H- Olağan dıĢı gelirler 4.640.222,15 103.391.800,67 
      
I- Olağan dıĢı giderler (-) 656.480,72 521.013,09 
      

Dönem net geliri veya (gideri) 3.099.180.212,65 3.276.719.413,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

 
 
Gelir Tablosu Dipnotları:                                                                                           (Ek:10/b) 
 

 1- (A-1), (A-2), (A-3) ve (A-4) Dönem içinde gerçekleĢtirilen taĢınmaz satıĢ 
iĢlemlerine iliĢkin teslimi gerçekleĢtirilen taĢınmazlara ait satıĢ gelirlerinden oluĢmaktadır. 
 2- (A-5) Kullandırılan kredilerin; 31.12.2016 tarihi itibariyle 6 aylık dönem 
artıĢlarından oluĢan kredi faizleridir. 

3- (A-7) Vadeli taĢınmaz satıĢlarına iliĢkin teslimi yapılan taĢınmazlara ait 6 Aylık 
Memur MaaĢ ArtıĢları ile diğer artıĢ oranlarına bağlı dönem içerisinde doğan faiz 
gelirlerinden oluĢmaktadır. 

4- (B-1) ve (B-2); Kredili taĢınmaz satıĢlarında, peĢin ve taksitli borç kapatma 
karĢılığı Ġndirim Kampanyası uygulamalarına iliĢkin uygulanan indirim (iskonto) tutarlarını 
ifade etmektedir. 

5- (B3); Teslimi yapılan taĢınmaz satıĢlarından yapılan mal iadeleri nedeniyle, iade 
fatura matrahları üzerinden yapılan kayıt tutarlarını ifade eder.   

6- (B-4) Bu hesapta, 16.01.1993 tarih ve 21467 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik'in 2. ve 3. maddelerinde belirlenen peĢin ve dört taksit kredi borç kapatma 
indirimleri ile 14.06.1997 tarih ve 23019 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Konut 
Kredileri Uygulama Yönetmeliği'nin (8/b.) maddesi gereğince Ġdare'ce her yıl belirlenen 
indirim oranları çerçevesinde 2016 Döneminde uygulanan peĢin ve dört taksit kredi borç 
kapatma indirim tutarlarını ve kredilere uygulanan artıĢ oranının tahsilatın gerçekleĢtirildiği 
gün üzerinden geri dönüĢlere uygulanması sonucu bulunan tutarlar izlenmektedir. 2016 
yılında "Kullandırılan Kredi Faiz Ġndirimleri Hesabı‟nda izlenen tutar bulunmamaktadır. 
 7- (C-1) 150, 154 ve 155 hesaplarda stok bedelleri itibariyle kayıtlı bulunan taĢınmaz 
ve varlıkların satıĢıyla birlikte, teslim edilen taĢınmaz ve varlıklara isabet eden stok değerinin 
ilgili aktif hesaplar karĢılığında bu hesaba yapılan gider kaydını kapsamaktadır. 
 8- (C-3); 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan inĢaat uygulamalarına iliĢkin toplam 
proje maliyetlerinin gider kaydını içermektedir.  
 9- (E-4) 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı (3) mükerrer sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanan 5281 sayılı Kanun‟un 43/16 maddesiyle değiĢik 2985 sayılı Kanun‟un 2.‟nci 
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince, 4705 sayılı Kanunun 1.‟inci maddesi 
uyarınca yurtdıĢı çıkıĢlarından alınan ve Ġdaremiz hesaplarına aktarılan harçlar bu hesaba gelir 
kaydedilmektedir. 
 10- (E-5) 2016 Mali Yılı‟nda; Ġdarece yürütülen Afet Projelerine tahsis edilen 
kaynaklar hariç olmak üzere, ġehit ve Malül Aile Kredisine münhasır olmak üzere Maliye 
Bakanlığı tarafından Genel Bütçe‟den aktarılan tutarı ifade etmektedir.  
 
 

 
  
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

 
 
Gelir Tablosu Dipnotları:                                                                                           (Ek:10/b) 
 

 1- (A-1), (A-2), (A-3) ve (A-4) Dönem içinde gerçekleĢtirilen taĢınmaz satıĢ 
iĢlemlerine iliĢkin teslimi gerçekleĢtirilen taĢınmazlara ait satıĢ gelirlerinden oluĢmaktadır. 
 2- (A-5) Kullandırılan kredilerin; 31.12.2016 tarihi itibariyle 6 aylık dönem 
artıĢlarından oluĢan kredi faizleridir. 

3- (A-7) Vadeli taĢınmaz satıĢlarına iliĢkin teslimi yapılan taĢınmazlara ait 6 Aylık 
Memur MaaĢ ArtıĢları ile diğer artıĢ oranlarına bağlı dönem içerisinde doğan faiz 
gelirlerinden oluĢmaktadır. 

4- (B-1) ve (B-2); Kredili taĢınmaz satıĢlarında, peĢin ve taksitli borç kapatma 
karĢılığı Ġndirim Kampanyası uygulamalarına iliĢkin uygulanan indirim (iskonto) tutarlarını 
ifade etmektedir. 

5- (B3); Teslimi yapılan taĢınmaz satıĢlarından yapılan mal iadeleri nedeniyle, iade 
fatura matrahları üzerinden yapılan kayıt tutarlarını ifade eder.   

6- (B-4) Bu hesapta, 16.01.1993 tarih ve 21467 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik'in 2. ve 3. maddelerinde belirlenen peĢin ve dört taksit kredi borç kapatma 
indirimleri ile 14.06.1997 tarih ve 23019 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Konut 
Kredileri Uygulama Yönetmeliği'nin (8/b.) maddesi gereğince Ġdare'ce her yıl belirlenen 
indirim oranları çerçevesinde 2016 Döneminde uygulanan peĢin ve dört taksit kredi borç 
kapatma indirim tutarlarını ve kredilere uygulanan artıĢ oranının tahsilatın gerçekleĢtirildiği 
gün üzerinden geri dönüĢlere uygulanması sonucu bulunan tutarlar izlenmektedir. 2016 
yılında "Kullandırılan Kredi Faiz Ġndirimleri Hesabı‟nda izlenen tutar bulunmamaktadır. 
 7- (C-1) 150, 154 ve 155 hesaplarda stok bedelleri itibariyle kayıtlı bulunan taĢınmaz 
ve varlıkların satıĢıyla birlikte, teslim edilen taĢınmaz ve varlıklara isabet eden stok değerinin 
ilgili aktif hesaplar karĢılığında bu hesaba yapılan gider kaydını kapsamaktadır. 
 8- (C-3); 2016 yılında Geçici Kabulü yapılan inĢaat uygulamalarına iliĢkin toplam 
proje maliyetlerinin gider kaydını içermektedir.  
 9- (E-4) 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı (3) mükerrer sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanan 5281 sayılı Kanun‟un 43/16 maddesiyle değiĢik 2985 sayılı Kanun‟un 2.‟nci 
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince, 4705 sayılı Kanunun 1.‟inci maddesi 
uyarınca yurtdıĢı çıkıĢlarından alınan ve Ġdaremiz hesaplarına aktarılan harçlar bu hesaba gelir 
kaydedilmektedir. 
 10- (E-5) 2016 Mali Yılı‟nda; Ġdarece yürütülen Afet Projelerine tahsis edilen 
kaynaklar hariç olmak üzere, ġehit ve Malül Aile Kredisine münhasır olmak üzere Maliye 
Bakanlığı tarafından Genel Bütçe‟den aktarılan tutarı ifade etmektedir.  
 
 

 
  
 
 
 
 

 

 
 

                             GeliĢtirme ve Destekleme Fonu 31.12.2016 Tarihli Bilançosu                                        (Ek:11) 

Aktif Önceki 
Dönem TL 

Cari Dönem   
TL Pasif Önceki 

DönemTL 
Cari Dönem   

TL 
l- Dönen varlıklar:    I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar:    

  A) Hazır değerler 103.437,96 22.121,14    A) Faaliyetten doğan borçlar -   
     1- Bankalar           1- Kurum ve kuruluĢlara borçlar    
       - Fon Gelir Hesabı             - Fonlara borçlar    
     2- Görevli bankalar 103.437,96 22.121,14          - KuruluĢlara borçlar    
      - T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 75.605,20           - Kurumlara borçlar    

      - T.Halk Bankası A.ġ. 27.832,76 22.121,14    B) Yasal tahsisat gereği borçlar -   

  B) Mankul kıymetler -   Kısa vadeli yab. kaynaklar toplamı -   

  C) Faaliyetten doğan alacaklar 3.090.377,90 3.023.696,65 ll- Uzun vadeli yabancı kaynaklar: -   

     1- Kredi kullanıcıları alacaklar 799,19 526,2    A) Fon faaliyetlerinden doğan borçlar    
      - T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 526,2 526,2    B) Diğer borçlar    

      - T.Halk Bankası A.ġ.     Uzun vadeli yab. kaynaklar toplamı -   
      - Ġller Bankası A.ġ. 272,99   Yabancı kaynaklar toplamı -   
      - Diğer faaliyet ve kredi alacakları     lll- Öz kaynaklar:     
     2-Kurum ve kuruluĢlardan alacak 135.872,15 135.872,15    A) GeçmiĢ yıllar gelir/gider farkları 95.896.859,82 95.896.859,82 
      - Kamu kuruluĢları -           - 1990 yılı  (-) 171.594,62 171.594,62 
      - Banka mutabakat farkı 135.872,15 135.872,15         - 1991 yılı  (-) 338.940,52 338.940,52 
     3- Takipli kredi alacakları 2.953.706,56 2.887.298,30         - 1992 yılı  591.931,18 591.931,18 
      - T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 93.588,28 93.138,42         - 1993 yılı  1.142.972,14 1.142.972,14 
      - T.Halk Bankası A.ġ. 2.860.118,28 2.794.159,88         - 1994 yılı  1.914.127,32 1.914.127,32 

  D) Diğer alacaklar -          - 1995 yılı  (-) 69.725,05 69.725,05 

  E) Gel. yıllara ait gid.ve gelir tahak. -           - 1996 yılı  (-) 1.342.196,28 1.342.196,28 
     1- Gelir tahakkukları            - 1997 yılı  3.481.051,50 3.481.051,50 
       - ġarta bağlı alacak terkini            - 1998 yılı  10.605.410,29 10.605.410,29 

Dönen varlıklar toplamı 3.193.815,86 3.045.817,79         - 1999 yılı 43.986.153,49 43.986.153,49 

ll- Duran varlıklar:            - 2000 yılı  36.097.670,37 36.097.670,37 

   A) Fon faaliyet. doğan alacaklar -     B) GeçmiĢ dönem net giderleri (-) 92.476.069,81 92.703.043,96 
     1-Kredi kullanıcılarından alacaklar            - 2001 yılı  (-) 7.778.292,25 7.778.292,25 
      - T.C. Ziraat Bankası A.ġ.            - 2002 yılı  (-) 7.380.798,05 7.380.798,05 
      - T.Halk Bankası A.ġ.            - 2003 yılı  (-) 17.485.415,21 17.485.415,21 
      2-Kredi Ödemeleri            - 2004 yılı  (-) 9.393.760,05 9.393.760,05 
       - Tarım            - 2005 yılı  (-) 8.570.738,74 8.570.738,74 
       - Hayvancılık            - 2006 yılı  (-) 4.877.681,68 4.877.681,68 
       - Turizm             - 2007 yılı  (-) 4.518.447,73 4.518.447,73 
       - Esnaflar            - 2008 yılı  (-) 8.346.865,15 8.346.865,15 
       - Belediye             - 2009 yılı  (-) 353.640,44 353.640,44 
       - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti            - 2010 yılı  (-) 2.497.761,65 2.497.761,65 
       - AraĢtırma ve proje kredileri            - 2011 yılı  (-) 1.651.862,85 1.651.862,85 
       - Kültür merkezi kredileri            - 2012 yılı  (-) 7.212.181,02 7.212.181,02 
       - Yerel basını destekleme kredisi            - 2013 yılı  (-) 4.693.852,24 4.693.852,24 
             - 2014 yılı  (-) 7.714.772,75 7.714.772,75 
              -2015 yılı (-)   226.974,15 
       - 3000 Konut Projesi       C) Dönem gelir/(gider farkı) -226.974,15 -147.998,07 

Duran varlıklar toplamı -   Öz kaynaklar toplamı 3.193.815,86 3.045.817,79 
Aktif Toplamı 3.193.815,86 3.045.817,79 Pasif Toplamı 3.193.815,86 3.045.817,79 

 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

             GeliĢtirme ve Destekleme Fonu 31.12.2016 Tarihli Gelir Tablosu                   (Ek:12) 

Gelirler 
Önceki 
Dönem  

TL 

Cari 
Dönem  TL  Giderler 

Önceki 
Dönem        

TL 

Cari Dönem  
TL 

A- Gelirler:     B- Giderler:     

1. Kredi banka mutabakat 
geliri 175.622,73 164.416,12   1. 6111 S. K. yapılandırma faiz terkini 40.982,64  - 

2. Yükümlülük tasfiye 
gelirleri -  -   2. 2000/281 s. K. ger. hazineye aktarma 361.614,00 312.414,19 

3. Gecikme faizleri  -  -       

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Gelir Toplamı 175.622,73 164.416,12 Gider Toplamı 402.596,88 312.414,19 

Dönem Gelir/(Gider Farkı) -     (226.974) (147.998) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

             GeliĢtirme ve Destekleme Fonu 31.12.2016 Tarihli Gelir Tablosu                   (Ek:12) 

Gelirler 
Önceki 
Dönem  

TL 

Cari 
Dönem  TL  Giderler 

Önceki 
Dönem        

TL 

Cari Dönem  
TL 

A- Gelirler:     B- Giderler:     

1. Kredi banka mutabakat 
geliri 175.622,73 164.416,12   1. 6111 S. K. yapılandırma faiz terkini 40.982,64  - 

2. Yükümlülük tasfiye 
gelirleri -  -   2. 2000/281 s. K. ger. hazineye aktarma 361.614,00 312.414,19 

3. Gecikme faizleri  -  -       

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Gelir Toplamı 175.622,73 164.416,12 Gider Toplamı 402.596,88 312.414,19 

Dönem Gelir/(Gider Farkı) -     (226.974) (147.998) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Diğer Öneri ve Tavsiye Listesi (Ek:13) 

No Bölüm Konu Sayfa 

1- Ġdari 
bünye 

Ġdarenin iĢtiraki Ģirketler üzerinden Ġdarede personel 
çalıĢtırmasının hukuki bir takım sorunlara yol açmaması, Ġdare 
personel harcamalarının gerçek durumunun ortaya 
konulabilmesi, bu uygulamanın iĢtirak ettiği Ģirketler üzerindeki 
olumsuz etkisi de dikkate alınarak, Ģirketler üzerinden personel 
çalıĢtırılması uygulamasının yeniden değerlendirilmesi ve 
personel ihtiyacının giderilmesinde mer‟i mevzuat çerçevesinde 
çözümler üretilmesi, 

12-13 

2- Ġdare 
faaliyetleri 

Uygulama aĢamasında zemin etüd raporları arasında ortaya 
çıkan farklılıklar göz önüne alınarak, Ġdare tarafından ihale 
öncesi yaptırılan zemin etüdü çalıĢmalarının titizlikle 
incelenmesi, hatalı ve yanlıĢ olduğu değerlendirilen raporlara 
iliĢkin olarak yüklenici firmalar hakkında uygulanacak 
yaptırımlarla ilgili sözleĢmelerde düzenleme yapılması, 

33-34 

3- Ġdare 
faaliyetleri 

Ġhalesi adam/ay olarak yapılan müĢavirlik ve danıĢmanlık 
ihalelerinin uygulanması aĢamasında genel giderlerin 
ödenmesiyle ilgili olarak yaĢanan sorunların ortadan 
kaldırılması için çalıĢma yapılması, 

36-38 

4- Ġdare 
faaliyetleri 

Tunceli Merkez Cumhuriyet Mahallesi 59 adet konut inĢaatında, 
çatı örtüsü imalatından önce 21.210 pozlu ahĢap oturtma çatı 
imalat yapılacağı, bu imalat içinde çatı örtüsü altı aralıksız 18 
mm tahta kaplama imalatının olduğu, kiremit çatı örtüsünden 
vazgeçilip 18.241/A pozlu 0,70 mm galvanizli trapez saç çatı 
örtüsü yapılması halinde, imalatın içindeki 04.152 rayiçli 5x5 
cm ahĢap kadronlar yapılmayacağından dolayı, 18.241/A 
imalatına yapılarak olan analizde birim fiyat içinde 
yapılmayacak olan 04.152 rayiçli 5x5 cm kadrolar, çiviler ile bu 
malzemeye gidecek iĢçilik bedellerinin mukayeseli hesapta 
değerlendirilmesi, 

44 

5- Ġdare 
faaliyetleri 

Ġlave imalatlardan dolayı verilecek süre uzatımlarında, teknik 
olarak bu imalat için gerekli olan sürelerin hesaplanarak 
verilmesi, sözleĢme süresi içinde yapamadığı imalatlara ilave 
imalatların süresi arttırılarak dolaylı olarak süre uzatımı 
verilmemesi, 

45-57 

6- Ġdare 
faaliyetleri 

Ġdarece yapılan mukayeseli hesaplara iliĢkin yapılan tespit ve 
değerlendirmeler çerçevesinde, artan veya azalan imalat 
kalemlerine iliĢkin olarak hesaplamaların incelenerek gözden 
geçirilmesi,  

57-64 

Sayıştay   



 

 
 

7- Ġdare 
faaliyetleri 

Ġzmir KarĢıyaka Salhane vergi dairesi binası inĢaatı iĢinde;  

70-71 

Çimentonun yükleme, boĢaltma ve istifi ile her cins betonarme 
demir, profil ve lama demir malzemesinin yükleme ve boĢaltma 
ve istifinin ½ oranında alınarak analizlerin yeniden 
hesaplanması ve bu fiyatlara göre mukayeseli hesabın yeniden 
düzenlenmesi, 
 Ġzmir Ġli Çiğli Toplu Konut Alanında 2.Etap Heyelan 
Önlenmesi Yapım iĢinin Ekim 2016 tarihinde onaylanan 
mukayeseli hesabında yapıldığı Ģekilde, demir malzemesinin 
temin edildiği yerin 43 Km mesafedeki Ġzmir Aliağa‟dan temin 
edilecek Ģekilde nakliye analizinin revize edilerek mukayeseli 
hesabın yeniden düzenlenmesi, 

8- Ġdare 
faaliyetleri 

Projelerde kabul eksikliklerinin bir an önce tamamlanması için, 
kabul komisyonu tarafından tespit edilen eksikliklerin verilen 
süre içinde tamamlanamaması durumunda, otuz gün içinde idare 
tarafından belirlenen belli bir oranda ceza uygulanması, otuz 
günden sonraki gecikmelerde ise yükleniciler tarafından 
eksikliklerin bir an önce tamamlanmasına yönelik özel idari 
teknik Ģartnamelerde düzenleme yapılması,  

75-77 

9- Ġdare 
faaliyetleri 

Ana yüklenici firmaların namı hesabına yaptırılan iĢlerde, iĢlerin 
zaman geçirilmeden bitirilerek hak sahiplerine teslim 
edilebilmesi için, geçici ve kesin kabullerden sonraki eksik ve 
kusurlu imalatların tek sözleĢme kapsamında yapabilecek maddi 
ve teknik gücü sahip firmaların tercih edilerek iĢlerin 
tamamlattırılması,  

82-85 

10- Ġdare 
faaliyetleri 

Ġdare tarafından bazı ihalelerin Ģartname ve sözleĢmelerine 
maddeler eklenmek suretiyle yüklenici firmalardan temin edilen 
araçlar ile ilgili olarak, 

85-87 
- Yüklenici firmalardan alınan araçların birimlere tahsisi ve 
idare hizmetlerinde hangi esaslar dahilinde kullanılacağına 
iliĢkin esas ve usullerin yer aldığı bir düzenlemenin hazırlanarak 
uygulamaya konulması,  
- Alınacak araçların idare ihtiyaçları doğrultusunda menĢeinin 
yerli olması hususuna özen gösterilmesi, 

11- Ġdare 
faaliyetleri 

KC Grup yükümlülüğündeki 3 ayrı gelir paylaĢımı iĢi 
kapsamında; 

104-107 

Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin 2011/1474 tarihli dosyası 
üzerinden görülen davayla ilgili olarak, sanıkların suç iĢleme 
kastı olmaksızın iĢlem yaptığı, Ġdarenin herhangi bir ödeme 
yapmadığı, alacakların alınamadığına dair bir iĢleme 
rastlanmadığı bu nedenle kamu zararına sebebiyet verilmediği 
gerekçeleriyle 21.5.2014 tarihli oturumunda verilen beraat 
kararına iliĢkin olarak Ġdarece yapılan temyiz baĢvurusunda 
ortaya çıkan yeni hususların değerlendirilmesi, 
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12- Ġdare 
faaliyetleri 

Türk Ticaret Kanunu‟nun 376 ncı maddesindeki düzenlemeler 
göz önüne alınarak, TOBAġ Toplu Konut-BüyükĢehir 
Belediyesi ĠnĢaat Emlak Mimarlık ve Proje Aġ‟nin geleceği 
hakkında karar verilmesi amacıyla, ġirket genel kurulunun bir 
an toplanması için giriĢimlerde bulunulması,  

140-142 

13- Ġdare 
faaliyetleri 

Ġdare iĢtiraklerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak idareyi 
temsilen atananların uhdelerinde kamu görevi bulunanlara, her 
yıl Yüksek Planlama Kurulu‟nca belirlenen miktarda aylık ücret 
ve diğer ödemelerin yapılması, tahakkuk ettirilen ücret, prim, 
temettü ve benzeri ödemelerin, Yüksek Planlama Kurulu‟nca 
kararlaĢtırılan miktarı aĢan kısmının ise ilgililere verilmeyerek 
bir ay içinde Ġdare hesaplarına aktarılması, 

142-145 

14- Bilanço 

Ġdare tarafından 3.11.1997 tarihinde yürürlüğe konulan Mali 
ĠĢler ve Muhasebe Yönetmeliği‟nin hukuki dayanaktan yoksun 
kalması, ayrıca güncel mali iĢlem ve idare uygulamalarını 
kapsamakta yetersiz olması göz önüne alınarak, Ġdare bütçe 
yapısının ve hesap planının gözden geçirilmek suretiyle 
Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi,  

151-152 

15- Bilanço 

Ġdarenin mali iĢlemleri ve tabloları üzerinde yapılan 
incelemelerde, bazı iĢlemlerde muhasebenin temel ilke ve 
kavramlarına uygun hareket edilmediği, belirsizlik algısı 
oluĢturan hesapların kullanıldığı, uzun yıllardan beri iĢlem 
görmeyen hesapların sayısının fazla olduğu, yapılan muhasebe 
iĢlemlerinde dönem sonucunu etkileyecek bazı hatalar yapıldığı 
görüldüğünden, Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı‟nın yeterli 
sayı ve nitelikte personelle takviye edilmesi 

152 

16- Bilanço 
Ġdarenin varlık ve kaynaklarının tam ve doğru olarak ortaya 
konulabilmesi açısından, dönem sonu kur değerleme 
iĢlemlerinin bilanço tarihinde geçerli olan TCMB döviz alıĢ 
kuru üzerinden yapılması,  

155 

17- Bilanço 

Ġdarenin yasal mali tablolarının, varlık ve kaynaklarının gerçek 
durumunu ortaya koyması ve uygun değerlerde gösterilmesi 
açısından, mali kayıtların ilgili mali mevzuat ve muhasebenin 
temel ilkeleri doğrultunda, yapılan iĢlemin özü gözetilerek 
düzenlenmesi ve 120.05-Hesapta kayıtlı söz konusu alacağın 
mahsup iĢleminin yapılarak kapatılması 

157-158 

18- Bilanço 

Ġdarenin 124-Kurum ve kuruluĢlardan alacaklar hesabında takip 
ettiği alacakların mahiyetinin araĢtırılarak son durumları göz 
önüne alınmak suretiyle hesabın gözden geçirilmesi, alacakların 
kaydedilmesinde yasal takibe alınan alacakların hesap 
planındaki bölümlendirmeye uygun olarak takipteki alacaklar 
hesabında takip edilmesi, 

159-160 

19- Bilanço 

Ġdarenin yaklaĢık 25 yıldır 127-Takipteki alacaklar hesabında 
ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından alacak olarak takibini 
yaptığı ve tevsik edemediği söz konusu alacakların tasfiye 
edilmesi için çalıĢma yapılması,  

161 

Sayıştay   



 

 
 

20- Bilanço 136.20 hesapta kayıtlı 82 bin TL alacağın mahiyetinin 
araĢtırılarak tasfiye edilmesi için çalıĢma yapılması,  

162 

21- Bilanço 

Önceki dönem bakiyesi ile aynı tutarda gerçekleĢen ve uzun 
zamandır hareket görmeyen 2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
gereği devir alınan varlık stoklarının, güncel durumunun ortaya 
konulabilmesi için, 155-Hesapta kayıtlı varlıkların incelenerek 
hesabın yeniden düzenlenmesi,  

163-164 

22- Bilanço 
Yönetilen hesap varlıklarıyla ilgili olarak, faaliyetin son 
bulduğu dönemden itibaren yasal düzenlemeler paralelinde ilgili 
kurum ve kuruluĢlarla mutabakata varılmak suretiyle hesapların 
tasfiyesi için giriĢimlerde bulunulması,  

167-168 

23- Bilanço 

2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı mahiyetli olarak çeĢitli 
yerlerdeki taĢınmaz satıĢlarından uzun vadeli alacak olarak 
kaydedilen ve önceki dönem tutarıyla aynı gerçekleĢen 221.02-
Hesapta kayıtlı 3.539 bin TL bakiyenin mahiyetinin araĢtırılarak 
hesabın yeniden düzenlenmesi, 

168 

24- Bilanço 

228.01 Hesapta Erzincan Merkez ÇarĢı Mahallesi kentsel 
yenileme projesi kredisi kullanıcılarından alacaklarda kayıtlı 
500 bin TL‟lik alacağın kapatılmıĢ olmasına rağmen hala yasal 
kayıtlarda yer almasının, Muhasebe birimi ile Ġdarenin diğer 
birimleri arasındaki iletiĢim eksikliğinden kaynaklandığı 
anlaĢıldığından, söz konusu alacağın mahsup iĢleminin 
yapılarak kapatılması 

170 

25- Bilanço 

236.20 Hesapta takip edilen Mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
tasfiye kesin mizanından TOKĠ kayıtlarına devrolunan 
alacakların devir tarihinden itibaren yaklaĢık 12 yıllık bir süre 
geçtiği göz önüne alındığında, uzun süre iĢlem görmeyen 
alacakların mahiyetinin araĢtırılarak tahsili için yasal süreç 
baĢlatılması, tahsili mümkün olmayanların tasfiye edilmesi için 
çalıĢma yapılması, 

170 

26- Bilanço 

Ġdarenin varlık ve kaynak yapısını değiĢtirmemesi gereken 
Yönetilen hesap varlık ve kaynaklarında takip edilen 4767 sayılı 
Kanundan doğan Afyon deprem bölgesi ödeneği, Pakistan 
deprem ödeneği ve Göçmen konutlarında takip edilen tutarlar 
arasındaki farkın nedenleri araĢtırılarak hesapların düzeltilmesi, 

173-175 

27- Bilanço 

Yönetilen hesap kaynaklarında takip edilen tutarlarla ilgili 
olarak, faaliyetin son bulduğu dönemden itibaren yasal 
düzenlemeler paralelinde ilgili kurum ve kuruluĢlarla 
mutabakata varılmak suretiyle hesapların tasfiyesi için 
giriĢimlerde bulunulması,  

175-176 
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28- Bilanço 

324.07-Hesapta hasılat paylaĢım borçlarında kayıltı 321 bin TL 
ile 324.08-Hesapta hasılat paylaĢım blokelerinde kayıtlı 8.417 
bin TL‟nin uzun zamandan beri hareket görmediği göz önüne 
alınarak, söz konusu borç kayıtlarıyla ilgili olarak ilgili kurum 
ve kuruluĢlarla mutabakata varılmak suretiyle hesapların 
tasfiyesi için çalıĢma yapılması, 

177 

29- Bilanço 
Ġdare hesaplarına aktarılmaması gerektiği halde aktarılan ve 
329.02-Ġstanbul Defterdarlığına emanetten borçlar olarak 2007 
yılında kayda alınan ve uzun yıllardır hareket görmeyen 55 bin 
TL‟lik borç kaydının ilgili kurum nezdinde giriĢimlerde 
bulunulmak suretiyle tasfiye edilmesi,  

178 

30- Bilanço 
336.20-Hesapta takip edilen, Arsa Ofisinden devreden ve uzun 
yıllardan beri hesapta kayıtlı bulunan söz konusu borç 
tutarlarından hareket görmeyenlerin tasfiye edilebilmesi için 
ilgili kurum ve kiĢiler nezdinde çalıĢma yapılması, 

179 

31- Bilanço 425.02-Hesapta 2001/2202 sayılı BKK gereği taĢınmaz satıĢ 
vaadinden borçlarda kayıtlı 1.825 bin TL‟nin mahiyetinin 
araĢtırılarak hesabın kapatılması için çalıĢma yapılması, 

182 

32- Gelir 
tablosu 

Ġdarenin yasal mali tablo ve kayıtlarının gerçek durumunun 
ortaya konulabilmesi açısından, 615-Olağan TaĢınmaz SatıĢ 
Ġndirimleri hesabına yapılan kayıtların doğruluğunun kontrol 
edilerek kaydedilmesi,  

192 

33- Gelir 
tablosu 

Ġdarenin yasal kayıtlarında döviz cinsinden alacak olarak kayıtlı 
bulunan ancak sözleĢmenin feshedilmesi nedeniyle karĢılığı 
bulunmadığı anlaĢılan alacak için 2017 yılında düzeltme kaydı 
yapılarak mali tabloların düzenlenmesi, 

198-199 

34- Gelir 
tablosu 

Ġdarenin varlık ve kaynak yapısının doğru olarak ortaya 
konulabilmesi açısından, dönem sonu kur değerleme 
iĢlemlerinin bilanço tarihinde geçerli olan TCMB döviz alıĢ 
kuru üzerinden yapılması. 

199 

 

Sayıştay   


