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smm şirket ortaklan Doğan Yıldırım, Musa Topal, Turgut Ünver Atalay ve Uğur Atalay'dır. Öde
nen son istihkak 813 452 647.-TL.'dır. Tenzilatı % 10'dur. 

Soru 4. inönü Sıtadı onarım işinin ihale bedeli nedir? Alan firmanın ismi, şirket ise şirket or
taklarının ismi, tenzilatlar, işin son durumu alınan son istihkakın miktarı nedir? 

Cevap 4. inönü Stadı onarım işinin ihale bedeli 5 750 000 000.-TL.'dır. işi Hüseyin İmamoğ-
lu firması yapmıştır. Ödenen son istihkak 4 599 671 457.-TL.'dır. Tenzilatı % 16'dır. 

Soru 5. Fenerbahçe Stadı onarım işinin ihale bedeli nedir? Alan firmanın ismi, şirket ise şirket 
ortaklarının ismi, tenzilatlar, işinin son durumu alman son istihkakın miktarı nedir? 

Cevap 5. Fenerbahçe Stadı onarım işinin ihale bedeli 18 112 166 627.-TL.'dır. İşi yapan YE
DA firmasının ortaklan yukarıda belirtilmiştir. Ödenen son istihkak tutarı 5 108 881 651.-TL.'dır. 
işin tenzilatı % 17'dir. 

Soru 6. Burhan Felek Yüzme Havuzu onarım işinin ihale bedeli nedir? Alan firmanın ismi, 
şirket ortaklarının ismi, tenzilatlar, işin son durumu alınan son istihkakın miktarı nedir? 

Cevap 6. Burhan Felek Yüzme Havuzu onarımı işinin ihale bedeli 11 298 784 087.-TL.'dır. 
işi alan firma YEDA firmasıdır. Ortakları yukarıda belirtilmiştir. Toplam istihkakları 10 301 018 
157.-TL. 'dır. Tenzilatı % 6.60'dır. 

Soru 7. Yukarıdaki sorularımda belirttiğim işlerde hangi işler birim fiyatla, hangileri faturalı 
fiyatla yaptınlmıştır? Faturalı hale çevrilme nedeni nedir? 

Cevap 7. Yapılan tüm işler birim fiyatla ihale edilmiştir. Bütün işlerde olduğu gibi, işin yapı
mı sırasında ortaya çıkan ve yapılması zaruri olan işlerle, birim fiyat cetvellerinde fiyatı bulunmu
yorsa, yapılan işin ödemesi yapılırken gerekli analizler hazırlanarak fiyat tespiti yapılır. Yapılan bu 
işlerde de bu yol izlenmiştir. Yaptırılan imalatlar birim fiyatlarda mevcut ise birim fiyattan, birim 
fiyatta mevcut değil ise özel analiz yapılarak ödemesi yapılmıştır. 

Soru 8. Faturalı fiyata çevrilen işlerle birim fiyatlı fiyatları mukayese edip, mukayese listesini 
bildirir misiniz? Her işin faturalı müteahhitleri ile yapılan işlerin listesini bildirir misiniz? 

Cevap 8. Faturalı fiyata çevrilen iş yoktur. Yukarıda bahsettiğimiz gibi işin yapımı sırasında 
ortaya çıkan ve yapılması zorunlu olan bu birim fiyat cetvelinde bulunmayan işler için özel analiz
ler yapılabilir. Bayındırlık işleri Genel Şartnamesini bilen herkesin, birim fiyatı olan kalemlerde 
özel faturalı fiyat yapılamıyacağını bilmesi gereklidir. Bu anlamda Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğünde de tüm işlerde, bu yöntem uygulanmaktadır. Bu nedenle mukayese listesi ya da ayrıcalık
lı müteahhit listesi söz konusu değildir. 

Soru 9. Başbakanlık Teftiş Kurulunca hazırlanıp sizin de imzanızı taşıyan teftiş kurulu raporu 
neticesi sorumlular hakkında ne gibi işlem yaptınız? 

Cevap 9. Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporundaki tavsiyeler doğrultusunda, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünde tüm işler yürütülmektedir. 

14. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Abdi İpekçi Spor Salonunun ihalesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazdı cevabı (7/6056) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 26.1.1995 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
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