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KONU: Yapım �ş�nde yanlış �malat yapılması. 
 
1- 131 sayılı İlamın 2. maddes�yle; 09.10.2012 tar�h�nde sözleşmes� �mzalanan, ... Ş�rket� yüklen�m�nde olan toplam ...
TL sözleşme bedell� ... 612 Konut İnşaatı Yapım İş�ne �l�şk�n uygulama projes� ve �nşaat mahal l�stes�nde bel�rt�len
“19.055/C1 Poz Numaralı 5 cm Kalınlıkta XPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” �malatı yer�ne “19.055/024 Poz Numaralı 6 cm
Kalınlıkta EPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” �malatı kullanılması sonucu oluşan ... TL’ye tazm�n hükmü ver�lm�ş, 
 
tazm�n hükmünün 12.04.2017 tar�h ve 42948 tutanak sayılı Temy�z Kurulu Kararının 1. maddes�yle TASDİKİNE karar
ver�lm�şt�r. 
 
İlamda Harcama Yetk�l�s� sıfatıyla sorumlu tutulan ... karar düzelt�lmes� taleb� �le verm�ş olduğu d�lekçes�nde özetle;  
 
Söz konusu Sayıştay 131 sayılı İlamının 2. ve 3. maddeler�nde bel�rt�len �şler�n projeler�n�n, Şartnameler�n�n,
Yüklen�c�ler�n�n aynı olması neden�yle her �k� maddeye yönel�k tek açıklama yapıldığını ve karar düzeltme başvurusunun
her �k� madde (2. ve 3. maddeler) �ç�n de geçerl� olduğunu, 
 
1-Kamu zararı tablosunda yanlış hesaplama yapıldığını; 
 
Temy�z konusu �lamda bel�rt�ld�ğ� g�b� �ş�n uygulama projes� ve mahal l�stes�ne göre 19.055/Cl poz numaralı (5 cm
kalınlıkta XPS) �malatı gözüktüğü halde, 19.055/024 poz numaralı (6 cm kalınlıkta EPS) �malatının uygulandığı ve
projedek�nden daha ucuz b�r �malat yaptırılarak kamu zararına sebeb�yet ver�ld�ğ�n�n kabul ed�ld�ğ� varsayıldığında; 
 
Kamu zararı tablosunda göster�len her �k� �malat �ç�n de sözleşme yılı olan 2012 yılı b�r�m f�yatları üzer�nden hesaplama
yapılarak kamu zararı hesaplanması gerekt�ğ�n�, tabloda 19.055/024 poz numaralı �malat �ç�n 2012 yılı sözleşme f�yatı
d�ye yazılmış olmasına rağmen, 2012 yılı b�r�m f�yat anal�z� kullanılmamış, bu pozun b�r�m f�yatı Çevre Şeh�rc�l�k
Bakanlığı tarafından 2013 yılında �lk defa b�r�m f�yat l�stes�nde yayımlanan 19.055/024 (6 cm kalınlığında 16 kg/m3
yoğunlukta EPS) anal�z� esas alınmak suret�yle, (kullanılan malzeme 20kg/m3 EPS olduğu �ç�n bunun ray�c�yle de
değ�şt�r�lerek) bu anal�z üzer�nden 2012 yılı ray�ç f�yatları esas alınarak 2012 yılı b�r�m f�yatı hesaplandığını (EK1), 
 
Ancak bu hesaplama şekl�n�n doğru b�r uygulama olmadığını, çünkü sorguda ve �lamda açıkça görüleceğ� üzere f��l� ve
f�z�k� denet�m sonucunda 6 cm kalınlıkta ve 20 kg/m3 EPS kullanıldığının kabul ed�ld�ğ�n� ve bu durumda projedek�
19.055/C1 poz numaralı (5 em kalınlıkta XPS) pozunun sözleşme yılı olan 2012 yılının b�r�m f�yat anal�z� esas alınmak
suret�yle bu. pozdak� (5 cm kalınlıkta 16 kg/m3 XPS) malzeme yer�ne, (6 cm kalınlıkta ve 20 kg/m3 EPS) malzemes�
konulmak suret�yle yen� b�r�m f�yat oluşturulması gerekt�ğ�n�, (EK2). 
 
Oysa böyle b�r hesap yapılmadığını, 2013 yılında �lk defa b�r�m f�yat l�stes�ne g�ren 19.055/024 pozu esas alındığını, bu
poz �ç�n de kullanılan (6 cm kalınlığında 16 kg/m3 yoğunlukta EPS) malzeme yer�ne (6 cm kalınlıkta ve 20 kg/m3 EPS),
�nşaatta f��len kullanılan malzeme konulmak suret�yle yen� b�r�m f�yat oluşturularak kamu zararı hesaplandığını, 
 
İhale ve haked�ş mevzuatı açısından anahtar tesl�m� götürü bedel sözleşmelerde, sözleşme yılı b�r�m f�yatlarının ve
ray�çler�n�n esas alınarak yen� b�r�m f�yatların oluşturulması gerek�rken, �haleden sonra 2013 yılında �lk defa yayımlanan
b�r B�r�m F�yatın anal�z� esas alınmak suret�yle 2012 yılı sözleşme b�r�m f�yatlarına dönüştürülmes�n�n doğru b�r uygulama
olmadığını, 
 
İhale hukukuna göre �malatta f��len hang� malzeme kullanılmış �se, �hale tar�h�nde yan� 2012 yılında geçerl� olan b�r�m
f�yat ve ray�çler�n�n esas alınarak hesaplama yapılması gerekt�ğ�n�, çünkü �haleye katılımda tekl�f bedeller�
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hesaplanırken, �stekl�ler tarafından tekl�f�n ver�ld�ğ� tar�hte geçerl� unsurlar d�kkate alındığını, dolayısıyla 2012 yılında,
�hale ed�len b�r �ş �ç�n, �lk defa 2013 yılında b�r�m f�yat l�stes�ne g�ren b�r b�r�m f�yat anal�z� d�kkate alınmak suret�yle bu
pozun 2012 yılı f�yatlarına dönüştürülmes� ve bunun üzer�nden hesaplama yapılmasının doğru b�r uygulama olmadığını,
yan� �hale tar�h�nden sonra yayımlanmış b�r b�r�m f�yat anal�z� esas alınmak suret�yle yanlış hesaplama yapıldığını, 
 
Kaldı k� 2013 yılında b�r�m f�yat l�stes�ne g�ren 19.055/024 pozunda kullanılan (6 cm kalınlığında 16 kg/m3 yoğunlukta
EPS) malzeme, �şte f��len kullanılan (6 cm kalınlıkta ve 20 kg/m3 EPS) malzeme �le b�re b�r aynı olmadığından y�ne bu
poz üzer�nden de yen� b�r�m f�yat anal�z� yapılmak suret�yle yen� b�r�m f�yat oluşturulduğunu, yan� 2013 yılında esas
alman b�r�m f�yat da f��len yapılan �malatın karşılığı olmadığını ve bu pozdak� 16 kg/m3 malzeme. 20 kg/m3 malzeme �le
değ�şt�r�lerek yen� f�yat anal�z� yapıldığını, bu açıdan bakıldığında da, f��len yapılan �malat �le 2013 yılında b�r�m f�yat
l�stes�ne g�ren �malatın b�re b�r aynıymış g�b� kabul ed�lerek 2013 yılı b�r�m f�yat anal�z�n�n esas alınmasının hukuk�
dayanağı da bulunmadığını,  
 
Çünkü 19.055/C1 poz numaralı (5 cm kalınlıkta XPS) pozunun sözleşme yılı olan 2012 yılının b�r�m f�yat anal�z� esas
alınmak suret�yle bu pozdak� (5 cm kalınlıkta 16 kg/m3 XPS) malzeme yer�ne, (6 cm kalınlıkta ve 20 kg/m3 EPS)
malzemes� konulmak suret�yle yen� b�r�m f�yat yapılmasının, 2013 yılında yayımlanan b�r�m f�yattak� (6 cm kalınlığında 16
kg/m3 yoğunlukta EPS) malzemes�n�n değ�şt�r�lerek, (6 cm kalınlığında 20kg/m3 yoğunlukta EPS) malzemes� üzer�nden
anal�z yapılmasından, daha doğru b�r uygulama olduğunu, 
 
Hakked�ş mevzuatında yen� b�r�m f�yat yapılırken, �halen�n ve sözleşmen�n yapıldığı 2012 yılındak� anal�z ve ray�çler�n
kullanılması yer�ne, daha sonrak� yıllarda yayımlanan b�r�m f�yat anal�zler�n�n kullanılmasını zorunlu tutan b�r düzenleme
de bulunmadığını, üstel�k 2013 yılında b�r�m f�yatlara g�ren ve kamu zararı tablosunda esas alınan 19.055/024 pozu da
f��len yapılan �malatın aynısı olmayıp, burada da malzeme değ�şt�r�lerek yen� b�r�m f�yat yapıldığını, çünkü bu pozdak�
malzeme yer�ne, f��len kullanılan malzeme üzer�nden yen� b�r�m f�yat hesaplanarak kamu zararı bel�rlend�ğ�n�, 
 
Kamu zararına konu olan hususla �lg�l� olarak, aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, aslında detay projeye göre
yapılacak �malatın ısı hesap raporuna göre bel�rleneceğ� açık olduğu halde ve ısı hesap raporunda da EPS malzeme
kullanılacağı bel�rt�lmes�ne rağmen, �hale dokümanındak� b�rtakım bel�rs�zl�k ve çel�şk�lerden yola çıkılarak projede yer
alandan daha farklı b�r �malat yapıldığı sonucuna varılıp kamu zararına yol açıldığına karar ver�l�p, b�r de hesaplamanın
kamu zararı toplamını 2,5 kat artıracak şek�lde en olumsuz b�ç�mde yorumlanarak yapılması doğru b�r uygulama
olmadığını, 
 
İlamda ... İnşaatı �ç�n ... TL ve ... İnşaatı �ç�n ... ve toplamda ... TL olarak hesaplanan kamu zararının; �hale ve hakked�ş
mevzuatı gereğ� sözleşme yılında geçerl� anal�zler ve ray�çler kullanılmak suret�yle yen� b�r�m f�yat oluşturulması
durumunda (ekte ver�len hesap tablosunda da görüleceğ� üzere) ... İnşaatı �ç�n ... TL ve ... İnşaatı �ç�n ... TL olmak üzere
toplam ... TL olarak hesaplanması gerekt�ğ�nden karar düzeltme yoluyla kamu zararının tutarının bu rakam üzer�nden
karara bağlanması gerekt�ğ�n�, 
 
2-İhale dokümanında 19.055/C1 pozu esas alınmadığını, detay projede ısı hesap raporuna göre �şlem yapılacağı
bel�rt�ld�ğ�n� 
 
2.1. Bahse konu �şe a�t (EKAP üzer�nden yayınlanan) �hale dokümanı / … / … dosyasında m�mar� kes�tte D-l olarak
�şaretlenen duvarın açılımında XPS yalıtım (19.055/C1) yapılacağı yazılı olduğunu, ancak aynı kes�t�n d�ğer taraftak� dış
cephe duvarında herhang� b�r tanımlama bulunmayıp, sadece ısı yalıtımı �fades� yazılı olduğunu,
 
2.2. Bahse konu �ş�n �hale dokümanı / ... / ... dosyası �ncelend�ğ�nde ( k� bu dosya da proje kapsamında olup projeye a�t
detay ver�lmes� gereken yerler� tar�f etmek üzere hazırlanmıştır) sadece bodrum katta 5 cm XPS göster�ld�ğ�n�, d�ğer
katlara a�t detay projeler�nde �se ısı hesap raporu �şaret ed�ld�ğ�n�, ısı hesap raporunda �se yalıtım EPS ( 19.055/024)
olarak görüldüğünü, 
 
2.3. Söz konusu �şe a�t �nşaat mahal l�stes� Dış Cephe başlığı altında "Projes�ne göre Betonarme perde duvar veya gaz
beton + b�na tüm dış cephede betonarme yüzey �le gazbeton duvar yüzeyler�nde mantolama �le ısı �zalosyonu
yapılacaktır. ( 19.055/C1) + Tüm duvarlarda s�l�kon katkılı akr�l�k dış cephe boyası (25.034/2) yapılacaktır." den�ld�ğ�n�,
aynı başlık altında "Not: Mantolama cephede yerden 1,5 mt’l�k kısım ekstrüde pol�stren yapılacak (Darbeye karşı) "
�fades� bulunduğunu, ( 1-2 ve 3. maddelerde bel�rt�len tüm �fadeler EKAP üzer�nden yayınlanan dokümanlardan
görüleb�leceğ� g�b�, temy�z müracaat d�lekçes�n�n ek�nde de de sunulduğunu) 
 
Sorguya konu olan �malat kalem�ne yönel�k �hale dosyasında taraflarınca tesp�t ed�len (yaptıkları uygulamayı doğrulayan
veya aks�) tüm b�lg�ler�n bunlar olduğunu, yukarıda bel�rt�lenler doğrultusunda �hale dokümanında tutarsızlık olduğu b�r
gerçek olmakla b�rl�kte, detay projes�n�n yapılacak �ş� en detaylı şek�lde tar�f etmes� neden�yle, kes�tte bel�rt�len �fadeye
göre öncel�k taşıdığı, b�r mühend�sl�k hesabı sonucu çıkan değerlere göre yalıtım maddes�n�n tesp�t�n�n daha doğru
olacağı, bu hesabın ve detay projes�n�n de bu yönde (EPS- 19.055/024 ) uygulama yapılmasını �şaret ett�ğ�n�n
görüldüğü ve uygulamanın bu yönde yapıldığını, öncel�k sıralamasında mahal l�stes�n�n uygulama projes�n�n altında
olduğunu, 
 
Bununla b�rl�kte mahal l�stes� üzer�nden b�r değerlend�rme yapılacak olsa dah�, mahal l�stes�nde genel �fadede sorgu
konusu �malatın XPS olarak yapılacağı bel�rt�lmes�ne rağmen, detayında NOT olarak bu uygulamanın 1,5 metre
yüksekl�ğ�nde yapılacağı �fades�n�n bulunduğunu, bu açıklamalar çerçeves�nde kararın düzelt�lerek kamu zararının
kaldırılması gerekt�ğ�n�,  
 
3-Sonuç olarak; �hale dokümanına aykırı b�r �şlem yapılmadığından kamu zararının kaldırılması,tüm açıklamalarına
rağmen yaptıkları uygulamada yanlışlık olduğuna karar ver�lmes� hal�nde �se, kamu zararı tablosundak� yanlışlığın
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g�der�lerek kamu zararının ... + ... = ... TL olarak hesaplanması, hususlarında karar düzeltme başvurusunun kabul
ed�lerek �şlem yapılmasını talep etm�şt�r. 
 
Başsavcılık mütalaasında;  
 
“Da�re kararının 2 nc� maddes�nde, ... Ş�rket� yüklen�m�nde olan toplam ... TL sözleşme bedell� ... 612 Konut İnşaatı
Yapım İş�ne a�t haked�ş dosyaları �ncelen�rken, uygulama projes� ve �nşaat mahal l�stes�nde bel�rt�len “19.055/C1 Poz
Numaralı 5 cm Kalınlıkta XPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” İmalatı yer�ne “19.055/024 Poz Numaralı 6 cm Kalınlıkta EPS İle
Isı Yalıtımı Yapılması” �malatı kullanılması sonucu oluşan ... TL kamu zararının haked�şlerde kontrol �şlem�n� tasd�k eden
Harcama Yetk�l�s� ... (Fen İşler� Müdürü) ve hakked�şlerde �nşaat �şler� kontrolü Gerçekleşt�rme Görevl�s� ... (İnşaat
Mühend�s�)’a, müştereken ve mütesels�len 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddes� gereğ�nce hüküm
tar�h�nden �t�baren �şleyecek fa�zler� �le b�rl�kte ödett�r�lmes�ne, karar ver�lm�şt�r. 
 
Karar düzeltme taleb� d�lekçes�nde özetle sorumlular, kamu zararının yanlış hesaplandığını, kamu zararının hesabında
kullanılan 19.055/024 pozunun (6 cm kalınlığında 16 kg/m3 yoğunluğundak� EPS �le ısı yalıtımı yapılması pozu) b�r�m
f�yatının Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından 2013 yılında bel�rlend�ğ�n�, 2012 yılında henüz b�r�m f�yatının
bulunmaması sebeb�yle “6 cm kalınlığında 20 kg/m3 yoğunluğundak� EPS �le ısı yalıtımı yapılması” �malatı �ç�n bu poz
üzer�nden anal�z yapılarak 2012 yılı �ç�n yen� b�r�m f�yat oluşturulduğunu, ancak 19.055/024 pozu yer�ne 2012 yılı b�r�m
f�yatı bulunan 19.055/B pozu (5 cm kalınlığında 16 kg/m3 yoğunluğundak� EPS �le ısı yalıtımı yapılması) üzer�nden
anal�z yapılarak “6 cm kalınlığında 20 kg/m3 yoğunluğundak� EPS �le ısı yalıtımı yapılması” �malatı �ç�n yen� b�r�m f�yat
oluşturulması gerekt�ğ�n�, bunun da kamu zararı tutarını değ�şt�rd�ğ�n�, yapılan hesaplamaların hatalı olduğunu, bu
çerçevede �şlemler�n mevzuata uygun olarak yapıldığını ve kamu zararının oluşmadığını, kamu zararının oluştuğuna
karar ver�lmes� hal�nde �se kamu zararı tutarının kend�ler�n�n yapmış olduğu hesaplama tablosunda tesp�t etm�ş oldukları
kamu zararı tutarının esas alınması gerekt�ğ�n� bel�rterek, konunun bu çerçevede karar düzeltme yoluyla karara
bağlanması ve kamu zararının kaldırılmasını talep etm�şlerd�r. 
 
Yapım İş�ne a�t haked�ş dosyalarına ekl� uygulama projeler� ve mahal l�steler�nden, dış cephe ısı yalıtımı �ç�n kullanılacak
�malat olarak“19.055/Cl Poz Numaralı 5 cm Kalınlıkta XPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” �malatı yapılmasının gerekt�ğ�,
ancak yer�nde yapılan f��l� ve f�z�k� denet�m sonucu, dış cephe ısı yalıtımı �ç�n “19.055/CÎ Poz Numaralı 5 cm Kalınlıkta
XPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” �malatı yer�ne “19.055/024 Poz Numaralı 6 cm Kalınlıkta EPS İle Isı Yalıtımı Yapılması”
�malatı kullanıldığı tesp�t ed�lm�ş ve bu durumun 19.01.2015 tar�h�nde b�r tutanakla kayıt altına alındığı anlaşılmaktadır.
Maddeye konu husus, hang� yalıtım malzemes�n�n kullanıldığı değ�l, 6 cm kalınlıktak� EPS ısı yalıtım malzemes�
kullanılmasına rağmen sank� XPS yalıtım malzemes� kullanılmış g�b� bu malzemen�n b�r�m f�yatı esas alınarak ödemede
bulunulmasıdır.
 
İlama konu ed�len ödeme emr� belges� ve ek� belgeler� üzer�nde yapılan �ncelemede, ... 612 Konut İnşaatı Yapım İş�nde
�ş artışı yapıldığı, “İş artışı—�ş azalışı yapılan �şler l�stes�nde” 19.055/024 pozunun (6 cm EPS manto lam a yapılması)
kullanıldığı, bu poz üzer�nden 2012 yılı �ç�n anal�z yapılarak b�r�m f�yat bel�rlend�ğ� ve anlaşma tutanağında 2012 yılı
b�r�m f�yatının ... TL, tenz�latlı f�yatının �se ... TL olması yönünde İdare �le Yüklen�c� arasında anlaşma yapıldığı
anlaşılmaktadır. İlamda kamu zararı tutarı da bu f�yatlar üzer�nden hesaplandığından sorumluların �dd�aları yer�nde
olmadığı değerlend�r�lmekted�r. 
 
Bu �t�barla, sorumluların karar düzeltme talepler�n�n redd� yönünde karar ver�lmes� uygun olur.” 
 
den�lm�şt�r. 
 
Dosyada mevcut belgeler�n okunup �ncelenmes�nden sonra,  
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 
 
... Beled�yes� �le ... Ş�rket� arasında ... 612 Konut İnşaatı Yapım İş�ne �l�şk�n ... TL sözleşme bedell� anahtar tesl�m� götürü
bedel sözleşme 09.10.2012 tar�h�nde �mzalanmıştır.  
 
... 612 Konut İnşaatı Yapım İş�ne a�t �hale dokümanında yer alan Uygulama Projeler�, Mahal L�steler� ve İnşaat İşler� Özel
Tekn�k Şartnames� �ncelend�ğ�nde; dış cephe ısı yalıtımı �ç�n “19.055/C1 Poz Numaralı 5 cm Kalınlıkta XPS İle Isı
Yalıtımı Yapılması” �malatının kullanılması gerekt�ğ� anlaşılmıştır 
 
Ancak yer�nde yapılan f��l� ve f�z�k� denet�m sonucu, dış cephe ısı yalıtımı �ç�n “19.055/C1 Poz Numaralı 5 cm Kalınlıkta
XPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” �malatı yer�ne “19.055/024 Poz Numaralı 6 cm Kalınlıkta EPS İle Isı Yalıtımı Yapılması”
�malatı kullanıldığı tesp�t ed�lm�ş ve bu durumun 19.01.2015 tar�h�nde b�r tutanakla kayıt altına alındığı görülmüştür.  
 
12.04.2017 tar�h ve 42948 tutanak sayılı Temy�z Kurulu Kararının 1. maddes�nde bel�rt�ld�ğ� g�b�;  
 
Söz konusu �şe a�t �hale dokümanında yer alan uygulama projes� �ncelend�ğ�nde, m�mar� kes�tte “D1” olarak �şaretlenen
dış cephe duvarının açılımında XPS yalıtım (19.055/C1) yapılacağı bel�rt�lm�ş, kes�t�n her �k� tarafındak� dış cephe
duvarına “Isı yalıtımı” �fades� yazılmış; ancak kes�t�n d�ğer tarafındak� dış cephe duvarı “D1” olarak �şaretlenmem�şt�r. İş�n
detay projes�nde �se, bodrum katta 5 cm XPS Yalıtımı yapılacağı bel�rt�lm�ş, zem�n kat ve d�ğer katlarda sıva üzer�ne
sadece ısı yalıtımı yapılacağı �fade ed�lm�şt�r. Ayrıca İnşaat Mahal L�stes�nde Dış Cephe bölümünde; “Tüm cephelerde
projede bel�rt�len esaslara uygun olarak aşağıdak� katmanlar uygulanacaktır: Projes�ne göre Betonarme Perde duvar
veya gaz beton + B�na tüm dış cephede betonarme yüzey �le gazbeton duvar yüzeyler�nde mantolama �le ısı �zolasyonu
yapılacaktır. (19.055/C1) + Tüm duvarlarda S�l�kon katkılı Akr�l�k dış cephe boyası (25.034/2) yapılacaktır…” den�ld�kten
sonra “Not: Mantolama cephede yerden 1,5 mt’l�k kısım ekstrüde pol�stren yapılacak (Darbeye karşı).” �fades� yer
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almıştır. Yapım �ş�n�n İnşaat İşler� Özel Tekn�k Şartnames�nde �se; “Dış Duvar Kaplamaları” bölümünde “Dış Duvarlarda”
kısmında, “Dış cephe kaplaması olarak projede bel�rt�ld�ğ� g�b�, gazbeton duvar, kaba sıva, Xps mantolama, xps üzer�ne
hazır sıvalı dekorat�f söve ve son kat olarak s�l�kon esaslı grenl� cephe malzemes� �le kaplama yapılması �malatlarından
oluşmaktadır. Projelerde kes�tlerde detaylarda bel�rt�len dış cepheyle temas eden tüm dış cephe yüzeyler� mantolama
tekn�k şartnames�ne uygun olarak kaplanacaktır. Projede bel�rt�lm�ş olan renklere uygun numuneler Yüklen�c� tarafından
en az 3er adet olmak şartıyla tem�n ed�l�p �daren�n onayına sunulacaktır. Onayı alınmadan yapılan �malatlar yüklen�c�
tarafından bedels�z olarak sökülüp, onay ver�len malzemelerle değ�şt�r�lecekt�r. Bu �malatlar �ç�n proje ve s�stem detayları
baz alınacak olup tekn�k özell�kler�, özel tekn�k şartname kısmında açıklanmıştır.” den�ld�kten sonra, “Dış Cephe Isı
İzolasyonu (Dıştan Mantolama) Tekn�k Şartnames�” bölümünde “A. Malzeme” kısmında, “YALITIM LEVHASI: Extrude
Pol�st�ren Sert Köpük (XPS Pol�st�ren Hammaddes�nden Ekstrüzyon Yolu İle Üret�len Sert Köpük) petrolden elde ed�len
köpük hal�ndek� termoplast�k kapalı gözenekl� renkl� b�r ısı yalıtım malzemes�d�r.” şekl�nde bel�rt�l�p XPS Isı Yalıtım
malzemes�nde bulunması gereken özell�kler sıralanmıştır. 
 
Buna göre, ... 612 Konut İnşaatı Yapım İş�nde, bütün dış cephe duvarlarda XPS �le ısı yalıtımı yapılacağı açıkça
bel�rt�lm�şt�r. Ancak sorumlular temy�z d�lekçeler�ndek� �dd�alarını karar düzelt�lmes� taleb� �le başvurdukları d�lekçeler�nde
aynıyla tekrarlamışlar ve �hale dokümanında tutarsızlık olduğunu, �ş�n detay projes�nde sadece bodrum kat duvarlarında
5 cm kalınlığında XPS kullanılacağının bel�rt�ld�ğ�n�, bodrum kat dışındak� tüm katlara yönel�k ver�len detay projes�nde
“Isı Yalıtımı (Isı Yalıtımı Hesabından)” den�ld�ğ�n�, mahal l�stes�nde genel tar�fte 5 cm XPS �şaret ed�l�rken not kısmında
5cm’l�k XPS malzemen�n darbeye karşı sadece yerden 1,5 mt’l�k kısma yapılacağının vurgulandığını, m�mar� projen�n
kes�t�nde sehven XPS yazılı kaldığının düşünüldüğünü, b�r mühend�sl�k hesabı sonucu ortaya çıkan değerlere göre
tesp�t ed�len yalıtım malzemes�n�n kullanılması gerekt�ğ�n� �fade etm�şlerd�r. Ancak, 42948 tutanak sayılı Temy�z Kurulu
Kararının 1. maddes�nde de açıkça bel�rt�ld�ğ� g�b�, �hale dokümanında her hang� b�r tutarsızlık bulunmayıp Uygulama
Projes�nde, Mahal L�stes�nde veya İnşaat İşler� Özel Tekn�k Şartnames�nde dış cepheyle temas eden tüm dış cephe
yüzeyler�nde ısı �zolasyonu olarak XPS malzemes�n�n kullanılacağı bel�rlenm�şt�r. M�mar� kes�tte dış cephe duvarının
“D1” olarak �şaretlen�p “D1” duvarında “XPS yalıtım” (19.055/C1) yapılacağının projede yazılması, b�nanın tüm dış
cephe duvarında XPS �le ısı yalıtımı yapılacağı anlamına gelmekted�r. Ayrıca, �ş�n detay projes�nde bodrum katta veya
d�ğer katlarda XPS malzemes� dışında başka b�r malzeme �le ısı yalıtımı yapılacağı bel�rt�lmem�ş ve �ş�n mahal l�stes�nde
�se b�nanın tüm dış cephes�nde ısı �zolasyonu olarak XPS mantolama yapılacağı bel�rlenm�şt�r. Mahal l�stes�nde yer alan
notta “Mantolama cephede yerden 1,5 mt’l�k kısım ekstrüde pol�stren yapılacak (Darbeye karşı).” �fades� yer alıp
sorumluların �dd�a ett�ğ� g�b� 5cm’l�k XPS malzemen�n darbeye karşı sadece yerden 1,5 mt’l�k kısma yapılacağı
bel�rt�lmem�şt�r. Dolayısıyla notta yer alan �fade b�nanın tüm dış cephe duvarında XPS �le ısı yalıtımı yapılmasının aks�ne
olan b�r �fade değ�ld�r. Ayrıca, sorumlular ısı yalıtım hesap raporuna göre ortaya çıkan değerlere göre tesp�t ed�len
yalıtım malzemes�n�n kullanılması gerekt�ğ�n� �fade etm�şlerse de, �hale dokümanında ısı �zolasyonu olarak kullanılacağı
tesp�t ed�len b�r malzeme yer�ne sonradan yapılan ısı yalıtım hesap raporuna göre başka b�r malzemen�n kullanılması
mümkün değ�ld�r. Şöyle k�, 
 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler� Kanununun;  
 
“İlkeler” başlıklı 4. maddes�n�n �k�nc� fıkrasında, 
 
“Bu Kanunda bel�rt�len haller dışında sözleşme hükümler�nde değ�ş�kl�k yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.”, 
 
“Sözleşmede değ�ş�kl�k yapılması” başlıklı 15. maddes�nde, 
 
“Sözleşme �mzalandıktan sonra, sözleşme bedel�n�n aşılmaması ve �dare �le yüklen�c�n�n karşılıklı olarak anlaşması
kaydıyla, aşağıda bel�rt�len hususlarda sözleşme hükümler�nde değ�ş�kl�k yapılab�l�r: 
 
a)İş�n yapılma veya tesl�m yer�. 
 
b)İş�n süres�nden önce yapılması veya tesl�m ed�lmes� kaydıyla �ş�n süres� ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.” 
 
Hükümler� yer almaktadır. 
 
Buna göre, 4735 sayılı Kanunun 15. maddes�nde bel�rt�len �k� durum dışında sözleşme hükümler�nde her hang� b�r
değ�ş�kl�k yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Sözleşme hükümler�nde değ�ş�kl�k yapılamaz şekl�ndek� hüküm
sözleşmen�n kend�s�yle b�rl�kte ekler�n� de kapsamaktadır. D�ğer b�r �fadeyle sözleşmen�n ek� olan �hale dokümanı
hükümler� de sözleşmen�n uygulanması sırasında değ�şt�r�lemeyecekt�r. Uygulama Projes�, Mahal L�stes� ve İnşaat İşler�
Özel Tekn�k Şartnames� de �hale dokümanını oluşturan belgelerd�r.  
 
Dolayısıyla, dış cephe ısı yalıtımı �ç�n “19.055/024 Poz Numaralı 6 cm Kalınlıkta EPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” �malatı
kullanılmasına rağmen sank� “19.055/C1 Poz Numaralı 5 cm Kalınlıkta XPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” �malatı kullanılmış
g�b� bu malzemen�n b�r�m f�yatı esas alınarak ödemede bulunulmuştur. Bunun sonucu olarak, 5018 sayılı Kamu Mal�
Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 71 maddes�ndek� “Kamu zararı; kamu görevl�ler�n�n kasıt, kusur veya �hmaller�nden
kaynaklanan mevzuata aykırı karar, �şlem veya eylemler� sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eks�lmeye
neden olunmasıdır.” hükmü uyarınca kamu zararına sebeb�yet ver�lm�şt�r.  
 
Ayrıca, sorumlular y�ne temy�z d�lekçeler�nde �dd�a ett�kler� g�b� karar düzelt�lmes� taleb� �le başvurdukları d�lekçeler�nde
de kamu zararının yanlış hesaplandığını, kamu zararının hesabında kullanılan 19.055/024 pozunun (6 cm kalınlığında
16 kg/m3 yoğunluğundak� EPS �le ısı yalıtımı yapılması pozu) b�r�m f�yatının Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından
2013 yılında bel�rlend�ğ�n�, 2012 yılında henüz b�r�m f�yatının bulunmaması sebeb�yle “6 cm kalınlığında 20 kg/m3
yoğunluğundak� EPS �le ısı yalıtımı yapılması” �malatı �ç�n bu poz üzer�nden anal�z yapılarak 2012 yılı �ç�n yen� b�r�m f�yat
oluşturulduğunu, ancak 19.055/024 pozu yer�ne 2012 yılı b�r�m f�yatı bulunan 19.055/B pozu (5 cm kalınlığında 16 kg/m3
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yoğunluğundak� EPS �le ısı yalıtımı yapılması) üzer�nden anal�z yapılarak “6 cm kalınlığında 20 kg/m3 yoğunluğundak�
EPS �le ısı yalıtımı yapılması” �malatı �ç�n yen� b�r�m f�yat oluşturulması gerekt�ğ�n�, bunun da kamu zararı tutarını
değ�şt�rd�ğ�n� �fade etm�şlerd�r.  
 
İlama konu ed�len ödeme emr� belges� ve ek� belgeler�n �ncelenmes� net�ces�nde, ... 612 Konut İnşaatı Yapım İş�nde �ş
artışı yapıldığı, “İş artışı–�ş azalışı yapılan �şler l�stes�nde” 19.055/024 pozunun (6 cm EPS mantolama yapılması)
kullanıldığı, bu poz üzer�nden 2012 yılı �ç�n anal�z yapılarak b�r�m f�yat bel�rlend�ğ� ve anlaşma tutanağında 2012 yılı
b�r�m f�yatının ... TL, tenz�latlı f�yatının �se ... TL olması yönünde İdare �le Yüklen�c� arasında anlaşma yapıldığı ve �k�
tarafın da anlaşma tutanağını �mzaladığı görülmüştür. İlamda kamu zararı tutarı da bu f�yatlar üzer�nden
hesaplandığından sorumluların �dd�aları yer�nde görülmem�şt�r.  
 
Sonuç olarak, sorumluların karar düzelt�lmes� taleb�nde bulundukları d�lekçelerdek� �dd�alarının heps�n�n 12.04.2017 tar�h
ve 42948 tutanak sayılı Temy�z Kurulu Kararının 1. maddes�nde karşılandığı ve yen� b�r �dd�a ve/veya yen� b�r belge
sunmadıkları tesp�t ed�lm�şt�r. 
 
Harcama Yetk�l�s� ...’�n karar düzelt�lmes� kapsamında verm�ş olduğu d�lekçes�nde bel�rtm�ş olduğu hususlar, 12.04.2017
tar�h ve 42948 tutanak sayılı Temy�z Kurulu Kararının 1. maddes�nde d�kkate alındığından ve 6085 sayılı Kanunun 57.
maddes�nde bel�rt�len karar düzelt�lmes�n� gerekt�ren yen� b�r husus �ler� sürülmed�ğ�nden 12.04.2017 tar�h ve 42948
tutanak sayılı (27058 İlam Nolu) Temy�z Kurulu İlamının 1. maddes�n�n DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA,
(Üyeler ..., ...’nın aşağıda yazılı karşı oy gerekçeler�ne karşı) oyçokluğuyla 17.01.2018 tar�h�nde karar ver�ld�. 
 
(Karşı Oy Gerekçes� 
 
Üyeler ..., ...’nın karşı oy gerekçes�; 
 
... 612 Konut İnşaatı Yapım İş�ne a�t �hale dokümanında yer alan Uygulama Projeler�, Mahal L�steler� ve İnşaat İşler� Özel
Tekn�k Şartnames� �ncelend�ğ�nde; dış cephe ısı yalıtımı �ç�n “5 cm Kalınlıkta XPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” �malatının
kullanılması gerekmes�ne rağmen yer�nde yapılan f��l� ve f�z�k� denet�m sonucu “6 cm Kalınlıkta EPS İle Isı Yalıtımı
Yapılması” �malatı kullanıldığı tesp�t ed�lm�şt�r. 
 
Yargılamaya esas rapor ve �lamda yer alan kamu zararı tablosu �ncelend�ğ�nde; kamu zararının hesabında kullanılan
19.055/024 pozunun (6 cm kalınlığında 16 kg/m3 yoğunluğundak� EPS �le ısı yalıtımı yapılması pozu) b�r�m f�yatının
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından 2013 yılında bel�rlend�ğ�, 2012 yılında henüz b�r�m f�yatının bulunmaması
sebeb�yle “6 cm kalınlığında 20 kg/m3 yoğunluğundak� EPS �le ısı yalıtımı yapılması” �malatı �ç�n bu poz üzer�nden
anal�z yapılarak 2012 yılı �ç�n yen� b�r�m f�yat oluşturulduğu, ancak 19.055/024 pozu yer�ne 2012 yılı b�r�m f�yatı bulunan
19.055/B pozu (5 cm kalınlığında 16 kg/m3 yoğunluğundak� EPS �le ısı yalıtımı yapılması) üzer�nden anal�z yapılarak “6
cm kalınlığında 20 kg/m3 yoğunluğundak� EPS �le ısı yalıtımı yapılması” �malatı �ç�n yen� b�r�m f�yat oluşturulması
gerekt�ğ�, bunun da kamu zararı tutarını değ�şt�rd�ğ� görülmüştür. 
 
Bu �t�barla, karar düzeltme taleb�n�n kabul ed�lerek 12.04.2017 tar�h ve 42948 tutanak sayılı Temy�z Kurulu Kararının 1.
maddes�n�n Düzelt�lmes�ne Mahal Olduğuna ve 131 sayılı İlamın 2. maddes� �le tazm�n hükmolunan ... TL’den mevzuata
uygun olarak ödenen ... TL’n�n düşülerek kalan ... TL’n�n Harcama Yetk�l�s� ... (Fen İşler� Müdürü) ve Gerçekleşt�rme
Görevl�s� ... (İnşaat Mühend�s�)’ın uhdeler�nde bırakılmak suret�yle �lam hükmünün ... TL olarak Düzelt�lerek Tasd�k�ne
karar ver�lmes� gerek�r.) 
 
 
 

 

 
 


