T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (DMO)
2018 YILI
SAYIŞTAY DENETİM RAPORU
(Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Rapor)

Ekim 2019

“Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme
Kurulu'nun 30/09/2019 tarih ve 420/3 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.”

İÇİNDEKİLER
1.

KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ ...................................................................................................... 1

1.1

Sermaye Durumu ve Karar Organı..............................................................................................................1

1.2

Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı ...................................................................................................................2

1.3

Teşkilat........................................................................................................................................................2

1.4

Toplu Bilgiler ..............................................................................................................................................4

1.5

Cari Yıl Bilgileri .........................................................................................................................................6

1.5.1

İşletme Bütçesi ...................................................................................................................................6

1.5.2

İnsan Kaynakları ................................................................................................................................ 7

1.5.3

Tedarik ............................................................................................................................................. 10

1.5.4

Giderler ............................................................................................................................................ 16

1.5.5

Üretim ve Maliyetler ........................................................................................................................ 17

1.5.6

Pazarlama ......................................................................................................................................... 20

1.5.7

Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler ............................................................................................ 22

1.5.8

Yatırımlar ......................................................................................................................................... 22

1.6

Bilanço ...................................................................................................................................................... 26

1.6.1

Aktif (Varlıklar) ............................................................................................................................... 27

1.6.2

Pasif (Kaynaklar).............................................................................................................................. 29

1.7

Gelir Tablosu ............................................................................................................................................ 31

1.8

Mali Rasyolar ............................................................................................................................................ 35

1.9

Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler .................................................................................................. 36

2.

DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ............................................. 37

3.

SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU ............................................................................................................ 37

4.

DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI ........................................................ 38

5.

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...................................................................... 39

6.

DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI ......................................................................................... 40

7.

DENETİM GÖRÜŞÜ ................................................................................................................................. 40

8.

TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER .................................................................................................... 41

9.

SONUÇ ........................................................................................................................................................ 73

10. EKLER ........................................................................................................................................................ 75

TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1: Karar Organı Tablosu .................................................................................................. 1
Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu ................................................................................................. 5
Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu ..................................................................... 7
Tablo 4: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu ........................................................................ 8
Tablo 5: Mal Alımları Tablosu................................................................................................. 13
Tablo 6: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu ................................................................... 15
Tablo 7: Hizmet Alımları Tablosu ........................................................................................... 16
Tablo 8: Gider Grupları Tablosu .............................................................................................. 17
Tablo 9: Üretim Türü Tablosu ................................................................................................. 18
Tablo 10: Üretimi Belirleyen Etkenler Tablosu ....................................................................... 19
Tablo 11: Üretim Maliyetleri Tablosu ..................................................................................... 19
Tablo 12: Satışlar Tablosu........................................................................................................ 20
Tablo 13: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu .............................................. 21
Tablo 14: Satış Sonuçları Tablosu ........................................................................................... 22
Tablo 15: Yatırım Tablosu ....................................................................................................... 24
Tablo 16: Aktif Tablosu ........................................................................................................... 27
Tablo 17: Pasif Tablosu............................................................................................................ 30
Tablo 18: Gelir Tablosu ........................................................................................................... 32
Tablo 19: Mali Rasyolar Tablosu ............................................................................................. 36

KISALTMALAR
AB

:

Avrupa Birliği

DPB

:

Devlet Personel Başkanlığı

EBYS

:

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

EKAP

:

Elektronik Kamu Alımları Platformu

ERP

:

Enterprise Resource Planning (Kurumsal kaynak planlaması)

GSMH

:

Gayri Safi Milli Hasıla

GSYH

:

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

KDV

:

Katma Değer Vergisi

MSO

:

Merkezi Satınalma Organı

KİT

:

Kamu İktisadi Teşebbüsü

KOBİ

:

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

OECD

:

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü

ÖTV

:

Özel Tüketim Vergisi

ÖYK

:

Özelleştirme Yüksek Kurulu

TOKİ

:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

TÜİK

:

Türkiye İstatistik Kurumu

YPK

:

Yüksek Planlama Kurulu

T.C. Sayıştay Başkanlığı

1.

KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1

Sermaye Durumu ve Karar Organı
Denetlenen kuruluşun;
Unvanı

: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO)

Merkezi

: Ankara

İlgili bakanlık

: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Esas sermayesi

:130.581.584,45 TL

Ödenmiş sermayesi: 82.946.213,63 TL

(Yönetim Kurulu)
Tablo 1: Karar Organı Tablosu
Karar
organındaki
unvanı

Adı ve soyadı

Görevli bulunduğu süre

Temsil ettiği
bakanlık veya
kuruluş

Kuruluştaki
görevi veya
mesleği

Başlama
Tarihi

Bitiş
Tarihi

1. Başkan

E. Levent ŞAHİN

DMO

Genel Müdür

29.02.2016

30.03.2018

Başkan V.

Mücahit CİVRİZ

"

Genel Müdür V.

04.04.2018

07.02.2019

Mücahit ÖZDEMİR (*)

"

Genel Müdür

Şeref ÇOLAK

DMO

Genel Müd. Yrd.

İsmet KESKİN

"

"

DMO

Genel Müd. Yrd.

09.01.2013

09.01.2018

"

"

29.03.2018

04.04.2018

"

"

07.02.2019

15.03.2019

Milli Emlak Gen. Müd.

11.04.2016

11.04.2019

"
2. Üye
"
3. Üye
"
"
4. Üye

Murat ALAN
Mücahit CİVRİZ (**)
"
Tufan BÜYÜKUZUN

Haz. ve Maliye Bak.

07.02.2019 Devam ediyor
01.04.2014

01.04.2017

15.12.2017 Devam ediyor

Selçuk SEVİNÇ

"

VDK Başkan Yrd.

29.07.2019 Devam ediyor

5. Üye

Mahmut SÜTÇÜ

"

Gelir İdaresi Bşk. Yrd.

03.07.2017 Devam ediyor

6. Üye

Edip YILMAZ

Hazine Müsteşarl.

Yakup TEKİN

"

"

"

Haz. Müst. Gn. Md. Yrd. 12.11.2013

12.11.2016

KMY ve Dön. Ser. Gn.M 29.07.2019 Devam ediyor

(*) Hazine ve Maliye Bakanlığının 7.2.2019 tarih ve 3274 sayılı Bakan Olur’u ile görevlendirilmiştir.
(**) Hazine ve Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen Genel Müdür
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Civriz, 12.02.2019 tarihinde görevinden ayrılmış olup, arka
arkaya dört yönetim kurulu toplantısına katılmadığından adı geçene 15.03.2019 tarihinden itibaren yönetim
kurulu ücreti ödenmemiştir.
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1.2

Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde

özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür. 233 sayılı KHK ve
ana statüde saklı tutulan hususlar dışında, özel hukuk hükümlerine tabidir.
DMO’nun gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmesi, sunulan mal ve hizmetlerin
çeşitlendirilerek geliştirilmesi ve faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürmesinin sağlanması
amacıyla 29.11.2006 tarih ve 52/589 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen yeni Ana
Statüsü, YPK’nın 07.02.2007 tarih ve 2007/T-4 sayılı kararı ile onaylanmış ve 04.05.2007 tarih
ve 26512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
YPK’nın 16.03.2016 tarih ve 2016/T-2 sayılı kararı ile onaylanarak 14.04.2016 tarih ve
29884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ana statü değişikliği ile Kurumun mal ve hizmet
alımlarına giyim eşyaları ve tamamlayıcı aksesuarları ilave edilmiş, organizasyon yapısına da
İç denetim birim başkanlığı eklenmiştir.
Ana Statü’nün 6’ncı maddesinde; DMO’nun amaç ve faaliyet konuları özetle; kamu
hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu
kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını sağlamak için gerekli
faaliyetlerde bulunmak, şeklinde belirlenmiştir.
DMO, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu
kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile
mefruşatı, büro makineleri, aydınlatma cihazları ve ısıtma-soğutma araçları, basılı formlar,
bildirim ve beyanname çeşitleri, temizlik malzeme araç ve ekipmanları, taşıt ve iş makineleri,
bunların iç ve dış lastikleri, akaryakıt, akü, tıbbi malzeme türünden benzer mal ve hizmet
ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını yapmaktadır.

1.3

Teşkilat
Ana Statüde DMO’nun teşkilatı; genel müdürlük ve taşra olarak yapılandırılmıştır.
Genel müdürlük teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile

yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır.
Ana hizmet birimleri; I No.lu Satınalma Daire Başkanlığı, II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığı, III No.lu Satınalma Daire Başkanlığı, Katalog Daire Başkanlığı, Pazarlama Daire
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Başkanlığı, Muhasebe Daire Başkanlığı ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığından oluşmaktadır.
Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç
Denetim Birimi Başkanlığı, danışma ve denetim birimleridir.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı ise yardımcı hizmet birimlerini oluşturmaktadır.
Yine Ana Statüde; tedarik, muhafaza ve dağıtım hizmetlerini koordine etmek veya
talepleri toplamak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek amacıyla, gerekli görülen yerlerde
doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı bir basım işletmesi müdürlüğü, yedi bölge müdürlüğü ve
bölge müdürlüğü sayısının iki katını geçmemek üzere irtibat bürolarının kurulabileceği hükme
bağlanmıştır.
Taşra teşkilatı ise; Basım İşletme Müdürlüğü, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep,
İstanbul, İzmir, Trabzon bölge müdürlükleri ile Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van irtibat
bürolarından oluşmaktadır.
DMO’nun teşkilat şemasına “Ek: 2 Diğer Tablo ve Şemalar” arasında yer verilmiştir.
233 sayılı KHK’nın 5’inci maddesine göre yönetim kurulu teşebbüsün en yüksek
seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. Aynı KHK’nın 6 ncı maddesine göre; yönetim
kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama
Usullerine Dair 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin atama usulü başlıklı 2 nci
maddesine göre KİT yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Onayı ile atanmaktadır.
233 sayılı KHK’nın 10’uncu maddesinde; yönetim kurulunun üye tam sayısının salt
çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanacağı, kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğuyla
alınacağı, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağlamış olacağı
hükme bağlanmıştır.
DMO’nun yürütme organı Genel Müdürlüktür. DMO Ana Statüsü’nün 11’inci
maddesine göre Genel Müdürlük, genel müdür ile 3 genel müdür yardımcısı ve onlara bağlı alt
birimlerden oluşmaktadır. Raporlama tarihi itibarıyla (Nisan 2019) İdarede 2 genel müdür
yardımcısı bulunmakta olup, bunlardan biri Hazine ve Maliye Bakanlığında geçici
görevlendirilmiştir. Hukuk müşavirliği, teftiş kurulu başkanlığı, iç denetim birimi başkanlığı,
yönetim kurulu büro müdürlüğü, özel kalem müdürlüğü doğrudan genel müdüre bağlı olarak
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faaliyetlerini yürütmektedir.
DMO Ana Statüsünün 14’üncü maddesinde; “Teşekkülün 233 sayılı KHK ve bu ana
statü hükümleri dairesinde amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere teşekkül ana
organizasyon cetvelinde gösterilen birimlerin alt birimlerden müdürlük düzeyinde olanlar
teşekkül genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulu kararıyla, daha alt düzeydeki birimler
ise genel müdür onayıyla kurulur.” Hükmü uyarınca teşkilat şemasında bazı düzenlemeler
yapılmıştır.
03.05.2018 tarih ve 15/68 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile proje ve iş geliştirme
müdürlüğünün adı proje ve iş geliştirme müdürlüğü olarak değiştirilerek, genel müdüre
bağlanmıştır. 05.11.2018 tarih ve 40/200 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla da genel müdüre
bağlı medya ve iletişim müdürlüğü kurulmuştur.

1.4

Toplu Bilgiler
DMO’nun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler, Toplu Bilgiler Tablosunda

gösterilmiştir.
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Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu
Son iki
yıl farkı

Toplu bilgiler

Ölçü

2016

2017

2018

Sermaye
Ödenmiş sermaye
Öz kaynaklar
Yabancı kaynaklar
Toplam aktifler
Yatırımlar için yapılan nakdi ödem.
Yatırımların gerç. oranı (nakdi)
Tüm alım tutarı
Başlıca (mal ve hiz.) üretim miktarı
- Baskı
- Klasör
Tüm üretim tutarı
Üretım kapasitesi
- Baskı
- Klasör
Kapasiteden yararlanma oranı :
- Baskı
- Klasör
Üretim verimliliği :
- Baskı

Bin TL
Bin TL
Bin TL
Bin TL
Bin TL

130.582
82.946
528.939
1.462.138
1.839.240

130.582
82.946
568.142
1.054.340
1.622.482

130.582
82.946
484.651
889.906
1.374.557

(83.491)
(164.434)
(247.925)

Bin TL
%
Bin TL

11.062
28
3.454.886

6.023
14
3.599.151

1.122
3
3.174.262

(4.901)
(11)
(424.889)

Bin adet
Bin adet
Bin TL

19.242
2.103
19.830

21.776
1.319
19.249

21.775
1.004
19.955

(1)
(315)
706

Bin adet
Bin adet

108.427
3.570

108.427
3.570

108.427
3.570

-

17
58

20
37

20
28

-

- Klasör
Net satış tutarı
Stoklar :
- İlk madde ve malzeme
- Yarı mamuller
- Mamuller
- Ticari mallar
- Diğer stoklar
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Personel için yapılan tüm giderler
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yön.)
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden)
Faaliyet kârı veya zararı
Dönem kârı veya zararı
Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer
yasal yükümlülükler

Ad/h
Bin TL

3.872
928
3.661.019

4.382
802
3.785.112
5.590

Dönem net kârı veya zararı

Bin TL

%
%
Ad/h

Bin TL
Bin TL
Bin TL
Bin TL
Bin TL
Kişi
Kişi
Kişi
Bin TL

%
%
Bin TL
Bin TL
Bin TL

(31,4)
3,7
-

(9)

(24,3)

4.287
726
3.295.572

(95)
(76)
(489.540)

(2,2)
(9,5)
(12,9)

7.022
656
6.383
749
19.323
100
767
122

25,6
100
150
(83,7)
(66,6)
(6)
(0,9)
(4,7)
16,3
(156)
(44,4)
(148)
(52,5)
(47,7)
(53,7)

6.064
291
1.274
31.959
43.840
118
751
129
71.241
16,2
39,9
85.652
211.039

2.553
4.592
57.857
106
774
128
80.121
5,0
42,1
28.367
238.967

(2,8)
23,4
(13.631)
113.488

1.432
656
3.830
(3.843)
(38.534)
(6)
(7)
(6)
13.075
(7,8)
(18,7)
(41.998)
(125.479)

42.330
168.709

47.927
191.040

25.043
88.445

(22.884)
(102.595)

-

Artış veya
azalış
%
(14,7)
(15,6)
(15,3)
(81,4)
(78,6)
(11,8)

93.196

Kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları kâğıt, karton, kırtasiye vb. sarf malzemeleri ile
büro makineleri, bilgisayar, mobilya gibi demirbaş malzemelerin toplu olarak, tek elden ve
uygun fiyatlarla tedarik edilmesi amacıyla, pek çok ülkede merkezi satın alma teşkilatı
bulunmaktadır.
Kamu alımları, kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin tedarik
edilmesinin yanında, ayrılan kaynakların büyüklüğü kamu idarelerini makroekonomik
stratejiler bakımından ve çevre sorunlarının çözülmesinde bir araç olarak kullanılmasına yol
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açmış, önemini artırmıştır.
Başta AB ve OECD üyesi ülkeler olmak üzere, dünya genelinde pek çok ülke, kamu
tedarik süreçlerinin etkili, şeffaf, adil bir biçimde gerçekleştirilmesi; kamusal ihtiyaçların
standart bir kalitede, hızlı ve uygun fiyatlarla karşılanması amacıyla kamu tedarik plan ve
stratejilerini oluşturmaktadır.
Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi bazı
uluslararası ve uluslar-üstü kuruluş ve organizasyonlar ise kamu alımlarının genel çerçevesini
belirleyen daha üst seviyede birtakım düzenlemeler yaparak; kamu alımlarında etkin kaynak
kullanımı ile toplumsal ve çevresel politika hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamayı
amaçlamışlardır.
Kamu İhale Kurumunca yayımlanan 2018 yılı kamu alımları istatistiklerine göre
(www.ihale.gov.tr/ihale istatistikleri) 2018 yılında gerçekleşmiş 51,2 milyar TL tutarındaki
kamu mal alımlarının %6,7 oranında 3,4 milyar TL’si DMO tarafından karşılanmıştır. (2017:
3,9 milyar TL; %9,2)
Kuruluşun geçen yıla göre %11,7 oranında azalarak 3,4 milyar TL’ye düşen brüt satış
hasılatının; %36,4 oranında 1,3 milyar TL’sini nakil vasıtaları, %32,1 oranında 1,1 milyar
TL’sini demirbaş mefruşat ve diğer makine teçhizat, %22,4 oranında 770,4 milyon TL’sini,
büro makine ve aletleri, %3,3 oranında 114,6 milyon TL’sini kırtasiye malzemesi, %5,8
oranında 201,1 milyon TL’sini de oto aksam ve yedekleri, kağıt, karton ve mukavva, matbua,
aydınlatma, ısıtma ve muhtelif malzeme satışları teşkil etmiştir.

1.5
1.5.1

Cari Yıl Bilgileri
İşletme Bütçesi
KİT’lerin bütçe sistemleri ile ilgili ana hükümler 233 sayılı KHK’nın “Teşebbüslere ait

Mali Hükümler Teşebbüs plan, program ve bütçesi” başlıklı 29’uncu maddesinde
düzenlenmiştir.
KİT’lerin 2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Bakanlar Kurulunun
11.10.2017 tarih ve 2017/10925 sayılı Kararı ile kabul edilmiş, 19.12.2017 tarih ve 30275 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
233 sayılı KHK’nın 29’uncu maddesi gereğince, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı
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Ortaklarının, 2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında belirtilen hedefler
doğrultusunda hazırlanan Devlet Malzeme Ofisi 2018 Yılı İşletme Bütçesi, Yönetim Kurulunun
26.12.2017 tarih ve 43/494 sayılı Kararıyla kabul edilerek uygulamaya konulmuştur.
DMO’nun 2018 yılı bütçesine ilişkin başlıca bilgiler, gerçekleşme ve bir önceki dönem
değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu
2017

2018

Kişi

1.008

Bütçeye
Göre
Sapma
(İlk
Durum)
(%)
1,82

B- Personel giderleri
C- Tüm alım tutarı

Bin TL

76.334

(5,89)

D- Başlıca alımlar

Bin TL

E- Tüm Üretim Maliyeti

Bin TL

F- Başlıca Üretimler

Bin TL

G- Net Satış Tutarı

Bin TL

H- Başlıca Satışlar

Bin TL

I)- Yatırımlar (Nakdi harcama)

Bin TL

6.023

(86,52)

41.060

41.060

1.123

(97,27)

Bin TL

238.967

25,18

222.066

162.123

113.488

(48,9)

Bütçeye İlişkin Başlıca
Bilgiler

A- Personel sayısı

J- Dönem Karı

Ölçü

Bin TL

Gerçekleşen

3.599.151
19.249
3.785.112

9,0
(27,4)
8,26

Bütçe
Gerçekleşen

Bütçeye
Göre
Sapma
(İlk
Durum)
(%)
(1,79)

İlk Durum

Son Durum

1.008

989

989

98.085

92.939

88.889

3.996.624

3.737.831

3.154.902

(21,07)

27.044

27.044

19.955

(26,22)

4.268.093

3.928.947

3.295.572

(22,79)

(10)

Kuruluşun bütçe programına göre gerçekleşme rakamlarındaki azalma yılı içerisinde
döviz kurundaki ani artıştan dolayı kamu harcamalarında yapılan zorunlu tasarruftan
kaynaklanmıştır.

1.5.2

İnsan Kaynakları
DMO’nun program kadro ve yılsonu çalışan personel durumu ile ödenek ve harcama

tutarı bir önceki dönem verileriyle birlikte, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu

7

T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 4: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu
Personel sayısı

Personel harcamaları

2017

Personel sayı ve harcamaları

2018
Program
Personel kadro
Personel
sayısı
sayısı
sayısı

I- Yönetim kurulu üyeleri
(Kuruluş dışı)

2017
Toplam
harcama
Bin TL

2018

82

Ödenek
Bin TL
110

Toplam
harcama
Bin TL
127

II- Memurlar

106

219

100

10.650

11.897

11.588

III- Sözleşmeliler:
- 399 sayılı KHK’ya göre
çalışanlar
VI- İşçiler:
- Sürekli işçiler

774

1.343

767

53.419

68.665

67.531

128

339

122

15.970

15.502

13.950

314

17.525

18.850

19.360

777

510

463

Yüklenici işçiler

316

Diğer giderler

Yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler, Yüksek Planlama Kurulu kararlarıyla
belirlenmektedir.
DMO’nun personel kadroları, 399 sayılı KHK eki I ve II sayılı cetvellerde belirtilmiş
olup, doğan yeni ihtiyacı karşılamak amacıyla, Cumhurbaşkanı Kararı ile gereken değişiklikler
yapılmaktadır.
KİT’ler ve bağlı ortaklıklarında ve özelleştirme programına alınmış kamu payı %50’nin
üzerinde olan işletmeci kuruluşlarda istihdam esasları, kadro ve pozisyon tespit, ihdas ve
kullanımlarına ilişkin esas ve usuller, KİT’ler ve bağlı ortaklıklarının genel yatırım ve
finansman programı hakkında kararlar; mali yıl bütçe kanunları ile düzenlenmektedir.
Memurlarla ilgili işlemler:
Memurlar, özlük hakları yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, emeklilik
ve sosyal güvenlik yönünden 5434 ve 5510 sayılı kanunlara tabi olarak 399 sayılı KHK’nın I
sayılı cetvelinde bulunan, asli ve sürekli hizmetleri gören, büyük çoğunluğu yönetim
kadrosunda yer alan personel olup, ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile DMO Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği, DMO Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliklerine
tabi bulunmaktadır.
Sözleşmeli personelle ilgili işlemler:
Sözleşmeli personel; 399 sayılı KHK’nın II sayılı cetvelinde yer alan, emeklilik ve
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sosyal güvenlik yönünden T.C Emekli Sandığı (SGK’ya devredilen) mevzuatına tabi, ücret ve
özlük hakları Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilen ve II sayılı cetvelde unvanları belirli,
çoğunluğu yönetim kadrosu dışında asli ve sürekli görevlerde yer alan ve işçi sayılmayan diğer
personeldir.
Sözleşmeli personel özlük hakları bakımından; 399 sayılı KHK’ya, Cumhurbaşkanı
kararlarına, emeklilik açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununu ile 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ve DMO’nun ilgili mevzuatına tabi
bulunmaktadır.
Memur ve sözleşmeli personelin ücret ve diğer sosyal hakları; 4688 sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca, Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 25.08.2017 tarihli, 30165 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal
Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesi hükümlerine göre;
memur personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre uygulanmakta olan aylık
gösterge, ek gösterge ile taban aylığı ve yan ödeme katsayıları yeniden belirlenmiş, sözleşmeli
personelin de ücret tavanı yükseltilmiştir.
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca
sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı ilk 6 aylık dönem için 5.941,60 TL ye,
ikinci 6 aylık dönem için 6.455,55 TL ye yükseltilmiştir.
İşçilerle ilgili işlemler:
İşçiler; 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak görev yapan, sendika üyesi olan ve toplu iş
sözleşmesi yapma hakkı bulunan, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan personeldir.
İşçilerle ilgili işlemler; 1475 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu,
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bunların ek ve tadilleri ile işçilerin
üyesi bulunduğu sendikalarla imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.
DMO genel müdürlük, bölge müdürlükleri ve irtibat bürolarında çalışan işçilere
01.03.2017-28.02.2019 dönemine ait DMO Genel Müdürlüğüne Bağlı (10 No’lu iş kolunda
faaliyet gösteren) İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri ile DMO Basım İşletmesi
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Müdürlüğünde çalışan işçilere de 01.03.2017-28.02.2019 dönemine ait Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüğü Basım İşletme Müdürlüğü İşyeri Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre
belirlenen ücret ve sosyal haklar ödenmiştir. DMO ve bağlı iş yerlerinde çalışan işçilere;
29.02.2018 tarihi itibarıyla almakta oldukları saatlik brüt çıplak ücretlerine 01.03.2018
tarihinden geçerli olmak üzere %3,5 oranında, ikinci altı ayında da 31.08.2018 tarihi itibarıyla
almakta oldukları saatlik brüt çıplak ücretlerine 01.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere %3,5
oranında ücret artışı yapılmıştır. Bu oranı aşan enflasyon farkları da ilave edilmiştir.
DMO’da 2018 yılsonu itibarıyla 163’ü temizlik ve yükleme boşaltma işlerinde, 128’i
özel güvenlik hizmetinde ve 23’ü de şoför olmak üzere toplam 314 yüklenici işçi çalıştırmıştır.
Yüklenici işçilerin 131’ü genel müdürlük merkezinde, 183’ü de taşra teşkilatında istihdam
edilmiştir. Bu hizmetlere yıllık 19.360 bin TL ödemede bulunulmuştur.
Bütçeye ilişkin başlıca bilgiler tablosundaki personel giderleri ile personel harcamaları
tablosundaki giderler arasında ortaya çıkan 4,3 milyon TL tutarındaki fark, önceki dönem gider
ve zararlar hesabına verilen personel harcamalarının personel giderlerine ilave edilmesinden
kaynaklanmaktadır.

1.5.3

Tedarik
Tedarik işleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, DMO Ana Statüsü, DMO Satınalma

Yönetmeliği ve DMO Satınalma ve Satış İşlemleri Yönergesi’ne göre yürütülmektedir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun istisnalar başlıklı 3/g maddesine göre uygulanacak
parasal limit; 19.01.2018 tarih ve 30306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/1 no.lu Kamu
İhale Tebliği’nde 01.02.2018 - 31.01.2019 tarihleri arası 10.369.344 TL olarak belirlenmiştir.
DMO’nun Satınalma ve Satış Yönetmelikleri ile Sigorta Yönergesi’nin ilgili maddeleri
gereğince belirlenmesi gereken parasal limitler ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince
belirlenmiş parasal limitler dâhilinde ihale ve harcama yetki limitleri, her yıl Yönetim Kurulu
Kararı ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulunun 14.02.2018 tarih ve 5/30 sayılı Kararı ile 2018
yılı yetki limitleri belirlenmiş olup, 17.03.2016 tarih ve 10/117 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
yürürlükten kaldırılmıştır.
DMO, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olup, Kanun’un istisnalar başlıklı 3/e
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maddesinde, “Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde Yer Alan Mal ve Hizmetler İçin Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden Yapılacak Alımlar.” hükmü gereği kamu kuruluşlarının
DMO’dan yaptıkları alımlar, Kamu İhale Kanunu’nun kapsamı dışında tutulmuştur.
DMO’nun faaliyet konusuna giren kendi ihtiyaçları için yapacağı alımlar, Kamu İhale
Kurulunun 12.02.2007 tarih ve 2007/DK.D–10 sayılı Kararı ile Kamu İhale Kanunu’nun 3/e
maddesi kapsamında yapılmakta iken, ana statünün “Temel ilkeler” başlıklı 7/12’nci
maddesindeki “Teşekkülün kendi ihtiyaçları için yapacağı 6’ncı maddede sayılan faaliyetler
kapsamındaki alımları, diğer kamu kurum ve kuruluşları için uygulanan usullere tabidir” hükmü
gereğince, Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi kapsamında istisna talebinde bulunulmuştur.
Kamu İhale Kurulu’nun 20.08.2007 tarih ve 2007/DK.D–125 sayılı Kararı ile istisna
kapsamında alınacak mal ve hizmetler yeniden belirlenirken, DMO’nun ana faaliyet konusuna
giren mallardan kendi ihtiyacı için yapacağı alımlar ile sahip olduğu menkul ve gayrimenkul
kıymetlerinin sigortalarının yaptırılması ve personel taşımacılığına ilişkin hizmet alımları
istisna kapsamı dışında tutulmuştur.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Hizmet
Taleplerine İlişkin Yönetmelik, 14.11.2008 tarih ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
Yönetmeliğin “Firma, ürün ve parasal sınırlamaları” düzenleyen 16’ncı maddesinin
dördüncü fıkrasındaki, “Bu maddedeki parasal sınırlar Ofis Yönetim Kurulunca, ihtiyaca göre
yeniden belirlenebilir veya değiştirilebilir.” hükmü doğrultusunda Yönetim Kurulu 28.12.2016
tarih ve 55/717 sayılı kararı ile Cazibe Merkezleri Kataloğu kapsamında yer alan ürünler için,
29.03.2017 tarih ve 17/107 sayılı kararı doğrultusunda belirlenen parasal harcama limitleri esas
alınarak satınalma iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca; Yönetim Kurulunun 11.01.2018 tarih ve 1/10 sayılı Kararıyla söz konusu karar
ekindeki listede yer alan mobilya grubu ve hastane mefruşatı ürünlerine ilişkin olarak yapılacak
alımlarda, doğrudan sipariş tutarının 100.000 TL olarak belirlenmesi ve bu tutarın üzerindeki
taleplerin “Elektronik İhalede Uygulanacak Usul ve Esaslar” doğrultusunda, elektronik ihale
yöntemiyle karşılanması,
29.03.2018 tarih ve 12/53 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla da e-ihale modülü üzerinden
gerçekleştirilecek olan e-İhalelerin Genel Katalog, Cazibe Merkezleri ve KOBİ kataloğunda
yer alan firmaların ürünlerinin daha rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla söz
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konusu mobilya grubu ve hastane mefruşatı ürünleri için aynı hizmet bedeli oranının
belirlenmesi (Doğrudan sipariş kapsamındaki taleplerde %4, Doğrudan siparişin üzerinde olup
elektronik ihale ile karşılanacak taleplerde %10 ),
Katalog kapsamında doğrudan sipariş tutarının üzerindeki taleplerin, rekabet ortamının
sağlanarak Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılacak ihaleler ile karşılanacağı ve söz
konusu ihalelerin en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırılacağı dikkate alınarak, bu ihale
sonuçlarına göre verilecek sipariş tutarlarının risturn bedeli hesabında dikkate alınmaması,
uygun görülmüştür.
Genel Müdürlük makamının 29.03.2018 tarih ve 18144 sayılı oluru ile 02.04.2018
tarihinden itibaren katalogda yer alan mobilya grubu ve hastane mefruşatı ürünlerine yönelik
100.000 TL’nin üzerindeki müşteri talepleri için elektronik ihale yöntemine geçilmiştir.
Süreç içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda,
24.05.2018 tarih ve 19/81 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla elektronik ihaleyle karşılanan
ürünler için 100.000 TL olan doğrudan sipariş limiti 500.000 TL ye çıkarılmış, bu tutarın altında
olsa dahi söz konusu ürünler için müşteri kurumlardan belli istekliler arasında elektronik ihale
talebinin gelmesi halinde de talebin elektronik ihale yöntemi ile karşılanabilmesi
kararlaştırılmıştır. Elektronik İhale uygulaması ile sadece 02.04.2018 - 24.05.2018 tarihleri
arasında 15 ihale yapılmış, 5 ihale sonuçlandırılmış 10 ihale ise iptal edilmiştir.
E-İhalenin tüm taraflar için avantajları ve dezavantajları olup avantajları daha çok
olmasına rağmen müşteri dairelerin istediği firmadan istediği ürünü alamaması başta olmak
üzere çeşitli nedenlerle tercih edilmemektedir.
DMO’nun ana faaliyet konusuna giren mallardan kendi ihtiyacı için yapacağı alımlar
istisna kapsamı dışında tutulmuş ve KİK mevzuatına göre iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda 2018 yılı içerisinde 3,2 milyar TL tutarında mal, 17,6 milyon TL tutarında ise hizmet
alımı ihaleleri yapılmıştır.

1.5.3.1 Mal Alımları
DMO tarafından 2018 yılında yapılan mal alımlarının ayrıntısı, bir önceki dönem
verileriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 5: Mal Alımları Tablosu
2018
Alımlar

2017
Gerçekleşen
Bin TL

Ödenek
Bin TL

Gerçekleşen
Bin TL

İlk duruma
göre sapma
%

1- İlk madde ve malzeme
a) iç

8.217

12.846

7.333

(42,92)

8.217

3.500

3.102

(11,37)

16.346

10.435

(36,16)

3.172

11.000

966

(91,22)

3.172

11.000

966

(91,22)

8.169

20.500

17.483

(14,72)

b)Dış
Toplam (1)
2- Kuruluş İhtiyacı Malzeme
a)iç
b)Dış
Toplam (2)
3- Ticari mal:
a) iç:
Kâğıt, karton muk. ve mamul.
Kırtasiye malzemesi
Büro makine ve aletleri
D.baş mef. diğer mak. ve teç.

80.165

120.500

104.053

(13,65)

421.954

716.900

702.201

(2,05)

891.225

1.248.000

1.003.053

(19,63)

1.508.347

1.250.000

1.177.961

(5,76)

Oto aksamı ve yedek parça

39.486

70.000

47.521

(32,11)

Aydın. temiz. ve ısıt. malz.

10.354

76.152

62.991

(17,28)

970

20.500

7.611

(62,87)

2.077

174.433

10.496

(93,98)

3.500

2.704

(22,74)

3.562.525

3.700.485

3.136.074

(15,25)

10.000

7.427

(25,73)

Nakil vasıtaları

Matbua
Müşteri için alınan. müt. malz.

599.778

Muhtelif malzeme
Diğer
Toplam (a)
b)Dış:
Kağıt, karton muk. ve mamul.
Büro makine ve aletleri
Demirbaş mef. diğer mak. ve teç.
Nakil vasıtaları
Müşteri için alınan. müt. malz.

7.712

Toplam (b)

7.712

10.000

7.427

(25,73)

Toplam (3)

3.570.238

3.727.831

3.143.501

(15,67)

4- Diğer alımlar
a) İç
b) Dış
Toplam (4)
İç alımlar toplamı

-

Genel toplam

-

-

3.724.331

3.144.373

(15,57)

7.712

13.500

10.529

(22,01)

3.581.626

3.737.831

3.154.902

(15,60)

Dış alımlar toplamı
Verilen sipariş avansları

-

3.573.914

-

-

-

-

2017 yılında 3,6 milyar TL tutarında alım gerçekleştiren DMO’nun, 2018 yılında 3,7
milyar TL tutarında alım yapması öngörülmüş olmasına karşılık, yıl içinde 3,2 milyar TL olarak
gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı alımları, 2017 yılına göre %13 oranında azalmıştır.
DMO’nun ticari mal alımları, müşteri dairelerin talebine göre şekillenmektedir. 3,1
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milyar TL tutarındaki 2018 yılı ticari mal alımları içindeki en büyük pay %38 oranı ile nakil
vasıtalarına ait olup, bu alımları; %32 ile demirbaş, mefruşat, diğer makine ve teçhizat, %22 ile
büro makine ve aletleri, %3 ile kırtasiye malzemesi, %2 ile aydınlatma temizlik ve ısıtma
malzemeleri, %1,5 ile oto aksamı ve yedek parça ve %1,5 oranları ile diğer malzemeler
izlemiştir.
Alımlar; Satınalma Yönetmeliği kapsamında, Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe
giren prensip kararları çerçevesinde stok için alımlar, katalog alımları, protokol alımları ve
müteferrik alımlar adı altında gerçekleştirilmektedir.
Stok için alımlar; tedarik planı ile satın alınması öngörülen ve iç satın alma planında yer
alan madde ve malzemeler için, her stok ayrı bir ihale konusu yapılmak kaydıyla, Resmî Gazete
ve yüksek tirajlı gazetelerden en az ikisinde birer defa ilan edilerek hazırlanan idari ve teknik
şartnameye göre gerçekleştirilmektedir. Müşteri dairelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve satış
miktarlarının artırılması amacıyla temel stok ürünleri olan kırtasiye, büro malzemeleri ve
temizlik maddelerinde asgari stok seviyesi gözetilmek suretiyle alım yapılmaktadır. Yılı
içerisinde 52 milyon TL tutarında fatura karşılığı stok alımı yapılmıştır.
Katalog alımları; 2018 yılında, 488 farklı firmadan katalog kapsamında 1,8 milyar TL
tutarında alım yapılmış olup, toplam alımlar içindeki payı %53 düzeyindedir.
Protokol alımları; faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin, üretici, ithalatçı veya
genel dağıtıcı konumundaki isteklilerden sipariş usulü ile temin edilmesi amacıyla, başvuruda
bulunan isteklilerle belli süreler için düzenlenen ve ürüne münhasır şartlar ile alıma ilişkin
şartları taşıyan protokol kapsamında yapılmaktadır.
Müteferrik malzeme alımları; Ana Statüde yer almakla birlikte stokta ve katalogda yer
almayan ürünlerin ihtiyaç sahibi kuruluşlarca hazırlanan teknik şartnameler doğrultusunda
çeşitli ihale usulleri ile yapılan alım şeklidir. 2018 yılında 1,6 milyar TL tutarında müteferrik
alım gerçekleştirilmiş olup, toplam alımlar içindeki payı %47 düzeyindedir.
DMO’nun 2018 yılı ilk madde ve malzeme stok hareketleri, aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
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Tablo 6: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu
2017
yılından
İlk madde ve malzemeler
devreden
stok
Bin TL
1- İlk madde ve yardımcı maddeler
5.590
Kağıtlar
Karton-mukavva
1.205
Boyalar
163
Kutu-etiketler
Madeni malzeme
1.317
Diğer ilk maddeler
485
2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer
Toplam
5.590

2018 yılında
Giren
Bin TL
21.045
8.225
4.443
740
3
4.872
2.762

Çıkan
Bin TL
14.023
7.243
2.981
606
3
1.458
1.732

2019 yılına
devreden
devredenstok
stok
Bin TL
7.022
982
1.462
134
3.414
1.030

1.5.3.2 Hizmet Alımları
Hizmet ve faaliyetlerin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi, maliyetlerin
düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla, Yükleme-Boşaltma Temizlik, Binek
Aracı Kiralama, Özel Güvenlik, Sigorta, Personel Servisi, Nakliye, Posta ve Kargo, İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmet İşleri ihale yoluyla temin edilmiştir.
2018 yılı hizmet alımı ihalesi olarak personel servisi ve sigorta işleri ihaleleri yapılmış
olup diğer ihaleler 2017 yılında gerçekleştirilmiştir.
2017 yılı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi’nin 12’nci ve 13’üncü maddesi
kapsamında Hazine Müsteşarlığının 30.11.2016 tarih ve E.33727 sayılı yazısı ile 2017 yılı için
13.127.000 TL tutarında hizmet alımı izni alınmış olup, 28.12.2017 tarihli ve 32356 sayılı
Bakan onayı ile 2017 yılı ihale alım yoluyla hizmet alım tavanı 13.127.000 TL’den 17.525.000
TL’ye yükseltilmiştir. Bu ödeneğe esas 2017 yılında yapılan ihalelerin uygulama süreçleri,
2019 yılı sonuna kadar devam edecektir.
Süreklilik arz eden hizmet alımı işler için yapılan ihalelerin uygulanması aşamasında
yılı içerisinde 19.960.000 TL harcama yapılmıştır.
2018 yılı hizmet alımlarının ayrıntısı, program ve bir önceki dönem verileriyle birlikte
çizelgede gösterilmiştir.
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Tablo 7: Hizmet Alımları Tablosu
2017
Hizmet alımları

Gerçekleşen

1- Üretim
2- Temizlik
3- Koruma ve güvenlik
4- Yükleme boşaltma
4- Taşıt ve araç kiralama
5- Personel Servis
6- Yemek
7- Diğer
Genel toplam

Bin TL
4.900
6.151
1.555
840
3.553
525
17.524

Program
ödeneği
Bin TL
5.334
6.694
1.691
1.600
4.698
164
20.181

2018
Gerçekleşen
Tutar
Bin TL
5.321
6.684
1.690
1.575
4.002
88
19.360

Ödeneğe
göre
sapma
%
(0,24)
(0,15)
(0,06)
(1,56)
(14,81)
(46,34)
(4,07)

DMO’nun hizmet alımları, bir önceki döneme göre %10 oranında artarak, 19,4 milyon
TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın; %34’ü koruma ve güvenlik, %27’si temizlik, %8’i taşıt
ve araç kiralama , % 20’si personel servisi, %8’i yükleme boşaltma işleri ve % 3’si diğer hizmet
giderleri ile ilgilidir.
Diğer hizmet alım giderlerinin içerisinde nakliye, posta ve kargo ile iş sağlığı ve
güvenliği hizmet işleri yer almaktadır.

1.5.4

Giderler
DMO’nun 2018 yılı giderlerinin ayrıntısı, program ve bir önceki dönem değerleri ile

birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 8: Gider Grupları Tablosu
2018

2017
Giderler

0- İlk madde ve malzeme giderleri
1- İşçi ücret ve giderleri
2- Memur ve söz. per. ücret ve giderleri
3- Dışarıdan sağlan. fayda ve hizmetler
4- Çeşitli giderler
5- Vergi resim ve harçlar
6- Amortismanlar ve tükenme payları
7- Finansman giderleri
Genel toplam

Ödeneğin son
Ödenek
Gerçekleşen (son durum) Gerçekleşen Durumuna
Göre fark
(Bin TL)
(Bin TL)
(Bin TL)
(Bin TL)

Ödeneğe
göre
sapma
(%)

11.339

14.715

10.748

(3.967)

(26,96)

14.466

14.470

12.919

(1.551)

(10,72)

61.868

78.470

75.970

(2.500)

(3,19)

27.038

32.982

21.523

(11.459)

(34,74)

5.686

7.526

6.535

(991)

(13,17)

35.727

34.861

32.458

(2.403)

(6,89)

5.080

6.300

3.587

(2.713)

-

(43,06)
-

(25.584)

(13,51)

161.204

189.324

163.740

Toplam giderlerde, önceki yıla göre meydana gelen artış veya azalışlar gider türleri
itibarıyla analiz edildiğinde; geçen yıla göre ilk madde ve malzeme giderlerinde %5 oranında,
işçi ücret ve giderleri %11 oranında, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler %20 oranında, vergi,
resim ve harç giderleri %9 oranında, amortisman ve tükenme payları %29 oranında azalma
gösterirken, memur ve sözleşmeli personel giderleri %23 oranında, çeşitli giderler %15
oranında artış göstermiştir.

1.5.5

Üretim ve Maliyetler
Üretim:
DMO’nun üretim faaliyetleri; kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü baskı, cilt işleri,

dosya, klasör, zarf, toplu iğne ve ataş ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan İstanbul Basım İşletmesi
Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Ayrıca, müşteri talepleri doğrultusunda yapılan
protokoller çerçevesinde basılı form, karton dosyalar ve muhtelif bilgisayar formları
üretilmektedir.
İşletmenin 3 adet sürekli form baskı makinesi, 5 adet ofset baskı makinesi, 1 adet rotatif
baskı makinası, 1 adet ataç üretim makinası ve 1 adet zarf baskı makinası mevcuttur.
2018 yılı üretim, program, gerçekleşme ve üretim ile ilgili parametrelerin bir önceki
dönem değerleriyle birlikte karşılaştırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 9: Üretim Türü Tablosu
Üretim Türü

Ölçü

Gerçekleşen
Üretim miktarı :
- Baskı (70x100 cm.)
- Zarf
- Klasör
- Ataş
- Toplu iğne
Fabrika çalışmasüresi :
- Baskı
- Zarf
- Klasör
- Ataş
- Toplu iğne
İşçi çalışma süresi:
- Baskı
- Zarf
- Klasör
- Ataş
- Toplu iğne
İşçi sayısı (ortalama):
- Baskı
- Zarf
- Klasör
- Ataş
- Toplu iğne
Üretim verimliliği:
- Baskı
- Zarf
- Klasör
- Ataş
- Toplu iğne
İşgücü verimliliği:
- Baskı
- Zarf
- Klasör
- Ataş
- Toplu iğne
Kapasiteden yararlanma:
- Baskı
- Zarf
- Klasör
- Ataş
- Toplu iğne

Gerçekleşme %
Programa
Geçen yıla
Gerçekleşen
Göre
Göre

2018

2017
Kapasite

Program

Bin adet
Bin adet
Bin adet
Bin adet
Kg.

108.427
92.160
3.570
92.880
21.600

21.776
159.940
1.319
16.083
4.825

48.182
208.352
2.000

21.775
108.848
1.004
2.000

45
52
50

100
68
76
12

Saat
Saat
Saat
Saat
Saat

21.600
2.400
2.400
2.400
12.000

4.969
6.174
1.645
735

13.122
6.512
2.000

5.079
3.482
1.382
122

39
54
69

102
56
84
17

Saat
Saat
Saat
Saat
Saat

38.400
4.800
38.400
2.400
4.800

9.661
24.697
23.799
735

20.160
26.048
25.868

9.922
13.927
19.827
122

49
54
77

103
56
83
17

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

61
2
31
1
2

13
4
14
1

29
4
17

13
4
14
1

45
100
82

100
100
100
100

Adet/saat
Adet/saat
Adet/saat
Adet/saat
Kg./saat

2.746
38.400
1.488
38.700
9,0

4.382
25.905
802
21.882

3.663
31.995
1.000

4.287
31.260
726
16.393

117
98
73

98
121
91
75

Adet/saat
Adet/saat
Adet/saat
Adet/saat
Kg./saat

1.545
19.200
93
38.700
4,5

2.254
6.476
55
21.882

2.390
7.999
77

2.195
7.816
51
16.393

92
98
66

97
121
93
75

100
100
100
100
100

20
174
37
17
22

44
226
56

20
118
28
2

45
52
50

100
68
76
12

%
%
%
%
%

2018 yılında mevcut makineler ile 70x100 cm ebadında 21,8 milyon adet baskı devri
gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında yaklaşık 48,2 milyon adet baskı devri programlanmış
olmasına rağmen yılsonu itibarıyla üretim, programa göre % 45 oranında gerçekleşmiş olup,
geçen yıla göre bir değişiklik olmamıştır.
2018 yılında 208,4 milyon adet zarf üretimi programlanmış olup, 108,9 milyon adet
üretim yapılarak %52 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Zarf üretiminde bir önceki yıla göre
%32 oranında azalma olmuştur.
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Baskı atölyesinin 108 milyon adet olan normal kapasitesine karşılık, kapasite kullanım
oranı, 2017 yılında %20,1 iken, 2018 yılında üretim miktarındaki artışa paralel olarak kapasite
kullanım oranı %20,1 oranında gerçekleşmiştir. Baskı atölyesi üretimi de bir önceki yıla göre
bir değişiklik olmamıştır.
İşletme tarafından kendi atölyelerinde yapılan 2018 yılı üretim ile ilgili parametrelerin
bir önceki dönem değerleriyle birlikte karşılaştırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 10: Üretimi Belirleyen Etkenler Tablosu
Üretimi Belirleyen
Başlıca Etkenler
Üretim miktarı
Yıllık çalışma süresi
Makine
İşçi
Verimlilik
Üretim
İşgücü
Randıman

Ölçü

Kapasite

Gerçekleşme oranı

2018

2017
Gerçekleşen

Program

Gerçekleşen

Geçen yıla
göre
100,0

Bin Adet

108.427

21.776

48.182

21.775

Programa
Göre
45,2

Saat
Saat

21.600
38.400

4.969
9.661

13.122
20.160

5.079
9.922

38,7
49,2

102,2
102,7

Adet/Saat
Adet/Saat
(%)

2.746
1.545
100,0

4.382
2.254
20,1

3.663
2.390
44,4

4.287
2.195
20,1

117,0
91,8
45,2

97,8
97,4
100,0

Maliyetler:
Üretim maliyetlerinin tamamı; İstanbul Basım İşletme Müdürlüğünde gerçekleşmekte
olup, 2018 yılında oluşan üretim giderleri program ve bir önceki dönem değerleri ile birlikte
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 11: Üretim Maliyetleri Tablosu
Üretim giderleri

2017
Gerçekleşen
Bin TL

2018
Gerçekleşen

Program

%

Bin TL

%

Bin TL

%

Gerçekleşme
oranı
Program(%)

1-Üretimle doğrudan ilgili giderler
-İlk madde ve malzeme

8.664

45,01

12.846

47,50

8.996

45,08

70,02

-İşçilik

3.736

19,41

5.773

21,34

5.053

25,32

87,52

-Genel üretim giderleri

6.421

33,36

7.679

28,39

5.217

26,14

67,93

18.821

97,78

26.298

97,23

19.266

96,54

73,26

3

0,01

25

0,09

2

0,01

8,00

304

1,58

561

2,07

524

2,62

93,40

94

0,49

108

0,39

127

0,63

117,59

27

0,14

52

0,19

36

0,18

69,23

428

2,22

746

2,74

689

3,44

92,35

19.249

100,0

27.044

100,0

19.955

100,0

73,78

100,0

19.955

100,0

73,78

Toplam (1)
2-Üretimle dolaylı ilgili giderler
-Malzeme giderleri
-İşçilik giderleri
-Dışardan sağlanan fayda ve hizm.
-Bakım onarım giderleri
-Diğer giderler
Toplam (2)
Toplam (1+2)
3-Yarı mamul değişmeleri (+; -)
4-Maliyet giderleri toplamı

19.249

100,0

475
26.569

DMO’nun bir önceki yıl 19 milyon TL olan üretim giderleri, 2018 yılında %4 oranında
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artarak 20 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Oluşan maliyet giderlerinin %96,5 oranına tekabül
eden 19,3 milyon TL’si, üretimle ilgili doğrudan giderlerden oluşmuştur.

1.5.6

Pazarlama

1.5.6.1 Satışlar
Ofisin satışları, DMO Satış Yönetmeliği’ne göre, Pazarlama Dairesi Başkanlığınca
gerçekleştirilmektedir. Pazarlama Daire Başkanlığı, Taşıt ve İş Makinası Kiralamaları Şube
Müdürlüğü, Ön İnceleme Şube Müdürlüğü, İş Makinaları Satışları Şube Müdürlüğü, Taşıt
Satışları Şube Müdürlüğü, Katalog Satışları Şube Müdürlüğü, Stok Satışları ve Ödemeler Şube
Müdürlüğü olarak 6 şube müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
2018 yılı satış programı ve gerçekleşme tutarları, bir önceki yıl değerleri ile birlikte
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 12: Satışlar Tablosu
2017
Gerçekleşen
Satışlar

2018
Program (son)

Gerçekleşen

Ölçü
Miktar

1- Esas ürün:
2- Ticari mallar (Yurtiçi)
Kağıt, karton, mukavva ve mamulleri:
Kırtasiye
Büro makine ve aletleri
Demirbaş, mefr. diğer mak.ve teç.
Nakil vasıtaları
Oto aksamı ve yedek parça
Aydınlatma, temizlik ve ısıtma malz.
Matbua
Müşteri için alınan müteferrik malz.
Muhtelif malzeme
Diğer
Toplam
Hazine Payı (-)
Net Satış Toplamı

Tutar
Bin TL

Miktar

Tutar
Bin TL

Miktar

Tutar
Bin TL

28.165
91.831
461.672
977.076
1.590.563
42.851
19.921
21.233
662.308
2.385

13.456
66.807
90.978
1.398.599
1.924.587
23.000
53.198
22.132

46.574
114.552
770.473
1.103.292
1.251.504
51.860
68.722
19.639

453.627

3.898.004
112.891
3.785.112

4.046.384
117.437
3.928.947

11.515
2.784
3.440.915
145.344
3.295.572

2018 yılı satışları, önceki yıla göre %12 oranında azalarak 3,4 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Net satışlar, önceki yıla göre % 13 oranında azalarak 3,2 milyar TL olmuştur.
2018 yılı ilk işletme bütçesinde 4 milyar TL tutarında satış hasılatı öngörülmüştür. Ancak, yıl
içinde 3,4 miyar TL olarak revize edilmiştir.
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Satış hasılatı üzerinden 2018 yılında 145,3 milyon TL tutarında Hazine payı tahakkuk
etmiştir. 2017 yılında satış yapılan müşteri sayısı 6.497 iken, 2018 yılında bu değer %22
oranında azalarak 5.084 olmuştur.
DMO’nun 2018 yılı mamul, yarı mamul ve ticari mal stok hareketleri, aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo 13: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu
Stoklar

2017
Yılından devreden
stok
Bin TL

1-Esas ürünler
a) İlk madde malzeme
b) Yarı mamuller
2- Yan ve ara ürün
a) Mamuller
3-Ticari mallar
a) Ticari mallar
b) Diğer stoklar
Genel Toplam

2018 Yılında
Giren

Çıkan

Bin TL

Bin TL

2019 Yılına
devreden stok
Bin TL

5.590

15.455
29.245

14.023
28.589

7.022
656

2.553

42.585

38.755

6.383

4.591

4.994.407

4.998.249

749

57.857
70.592

4.134.826
9.216.518

4.173.360
9.252.977

19.323
34.133

1.5.6.2 Satış Sonuçları
DMO’nun 2018 yılına ilişkin satış sonuçları, program değerleriyle karşılaştırmalı olarak
bir önceki dönem verileriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 14: Satış Sonuçları Tablosu

Satış Sonuçları

Net
satışlara
göre
kâr/zarar
%

Satış
maliyet
toplamına
göre
kâr/zarar
%

Net
satışlar
Bin TL

Satışların
maliyeti
Bin TL

Faaliyet
giderleri
Bin TL

Satış
maliyetleri
toplamı
Bin TL

Faaliyet
kârı veya
zararı
Bin TL

3.440.915

3.165.531

143.671

3.309.202

131.713

3,83

3,98

46.574

34.407

6.350

40.757

5.817

12,49

14,27

114.552

104.241

5.373

109.614

4.938

4,31

4,50

1 - Esas ürün:
2- Yan ürün
3- Ticari mal
a) Yurt içi
Kağıt karton muk.ve mamul.
Kırtasiye malzemesi
Büro makine ve aletleri
Demirb. mefr.ve diğ. mak
.tech.
Nakil vasıtaları

770.473

703.755

34.812

738.567

31.906

4,14

4,32

1.103.292

1.003.197

52.214

1.055.411

47.881

4,34

4,54

1.251.504

1.180.359

37.106

1.217.465

34.039

2,72

2,80

Oto aksamı ve yedek parçaları
Aydınl. ısıtma ve temizlik.
mlz.
Matbua

51.860

47.521

2.270

49.791

2.069

3,99

4,16

68.722

63.137

2.917

66.054

2.668

3,88

4,04

19.639

15.650

2.083

17.733

1.906

9,71

10,75

Muhtelif malzeme

11.515

10.561

503

11.064

451

3,92

4,08

Diğer satışlar

2.784

2.703

43

2.746

38

1,36

1,38

Yurt içi satış toplamı
Net satışlar hazine payı ( - )

3.440.915
145.343

3.165.531

143.671

3.309.202

131.713
145.343

3,83

3,98

Genel toplam

3.295.572

3.165.531

143.671

3.309.202

(13.630)

-0,41

-0,41

Satış programı

4.268.093

3.999.808

178.847

4.178.656

178.847

4,19

4,28

Geçen dönem satış

3.785.112

3.614.806

141.939

3.756.745

141.939

3,75

3,78

Programa göre fark

(972.521)

(834.277)

(35.176)

(869.454)

(192.477)

(19,79)

(22,14)

DMO’nun 2018 yılı işletme bütçesinde; 4,3 milyar TL net satış hasılatı elde edilmesi, 4
milyar TL satışların maliyeti ve 179 milyon TL faaliyet gideri yapılması ve faaliyetlerin 179
milyon TL kar ile sonuçlanması öngörülmüştür.
Gerçekleşmede ise, geçen yıla göre %4,3 oranında artış ile 3.441 milyon TL net satış
hasılatı elde edilmiş, satışların maliyeti 3.166 milyon TL ve faaliyet giderleri 144 milyon
TL’nin mahsubu sonucunda, Kurum faaliyetleri 14 milyon TL zarar ile sonuçlanmıştır.

1.5.7

Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler
DMO’nun bağlı şirket veya iştiraki bulunmamaktadır.

1.5.8

Yatırımlar
Yüksek Planlama Kurulunun 06.10.2017 tarih ve 2017/36 sayılı Raporu ile Bakanlar

Kuruluna sunulan ekli “2018 Yılı Programı” ve “2018 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” 641 sayılı KHK’nın 32’nci maddesi uyarınca
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Bakanlar Kurulunun 11.10.2017 tarih ve 2017/10924 sayılı Kararı ile kabul edilerek 28.10.2017
tarih ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’ın
amacı, 2018 yılı programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için;
makroekonomik politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının, bölgesel gelişmeye
yönelik programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesidir.
Bu Karar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I), (II), (III) ve
(IV) sayılı cetvellerde belirtilen kuruluşlar, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar (kamu payı
%50’nin üzerinde olanlar), kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarını, döner
sermayeli kuruluşları, İlbank A.Ş.’yi, fon idarelerini, mahalli idareler ve diğer kamu
kuruluşlarını kapsamaktadır.
11.10.2017 tarih ve 2017/10924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “2018 Yılı Yatırım
Programı”, 15.01.2018 tarih ve 30302 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Buna
göre DMO’nun 2018 yılı yatırım ödeneği 41.060 bin TL olarak belirlenmiştir.
DMO’nun 2018 yılı yatırım programı 41.060.000 TL olarak 15.01.2018 tarih ve 30302
mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 2018 yılı Yatırım
Programında yer alan projeler ve detay programları, “2018 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın 5’inci maddesi uyarınca, Maliye Bakanlık
Makamının 25.04.2018 tarihli ve 56745031-900/9314 sayılı Olurları ile onaylanarak harcama
yetkisi verilmiştir.
DMO 2018 Yılı Yatırım Programında öngörülen yatırım projesinin tutarı ve ödeneği ile
nakdi ve fiziki gerçekleşme durumu, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 15: Yatırım Tablosu
Başlangıçtan 2017 yılı
sonuna kadar

Projenin
Projeler

Başlama
Bitiş Yılı

Son Tutarı
Bin TL

Nakdi
Ödeme
Bin TL

Fiziki
Yatırım
Bin TL

2018 yılı
ödeneğinin
son tutarı
Bin TL

Gerçekleşme (%)

2018 yılında
Nakdi
ödeme
Bin TL

Nakdi

Fiziki
Yatırım
Bin TL

Fiziki

Tümünde

2018
Yılında

Tümünde

2018
Yılında

A-Etüt proje işleri:
Toplam(A)
B-Devam eden projeler:
a) 2018 yılında bitenler
-2012C070010 Van hizmet binası yapımı
b) 2018 yılından sonraya kalanlar:
-2017C070020 İdari bina, Depo ve Loj. Yap. İşl.
İzmir
Elazığ
Toplam (B)
C-Yeni projeler:
a) 2018 yılında bitenler:
-2018C070060 Muhtelif işler (DOKAP, GAP)
Ankara, Bursa, Diyarbakır, Bakım Onarım
Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Teçhizat, T-9 (1 adet)
Kocaeli, Trabzon
-Binalar
-Makine-teçhizat
-Tesisler
-Cihazlar
-Taşıtlar
-Demirbaşlar
-Maddi olmayan duran varlıklar
b) 2017 yılından sonraya kalanlar:
-2018C070040 Kurumsal Kaynak Planlama Projesi

2012-2018

6.000

2017-2019

12.000
6.000
6.000
18.000

2018-2018

46

144

144

200

200

6.000
3.060
9.060

23.500

1.122

1.122

5

5

5

5

9.542
8.449
116
63
176
2,554
2.600

568
104
115
30

568
104
115
30

6
1
99
48

6
1
99
48

6
1
99
48

6
1
99
48

260
45

260
45

10
2

10
2

10
2

10
2

7.000

3.500

2018C070050 Çeşitli Alanların Dönüş. Yenilenmesi

7.500

5.000

Laboratuvar ve Eğitim Salonuna Dönüştürme işi
Mutfağa Dönüştürme ve Trafo Yenilenmesi işi
Toplantı Salonuna Ve Yemekhaneye Dönüştürme İşi

3.000
2.000
2.500

2.000
1.500
1.500

38.000
56.000

32.000
41.060

1.122
1.122

1.122
1.122

4
3

4
3

4
3

4
3

41.060

1.122

1.122

3

3

3

3

Toplam (C)
Toplam (A+B+C)
D-Yatırım programında yer almayan harcamalar
Toplam (D)
Genel toplam (A+B+C+D)

2018-2019

23.500

46
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Yılı içinde ödeneğin 1,1 milyon TL harcama yapılmış ve %3 oranında nakdi ve fiziki
gerçekleşme sağlanmıştır.
2018C070060 no.lu Muhtelif İşler (DOKAP, GAP), 2018C070040 no.lu Kurumsal
Kaynak Planlama Projesi, 2018C070050 no.lu Çeşitli Alanların Dönüştürülmesi ve
Yenilenmesi, 2012C070010 no.lu Van İrtibat Büro Müdürlüğü İdari Bina, Lojman ve Depo
Yapımı (DAP), 2017C070020 no.lu İdari Bina, Depo ve Lojman Yapım İşleri ve Yenileme
projelerinin alt harcama kalemleri için yapılması gereken harcamalar, döviz kurlarındaki
dalgalanmalardan dolayı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yapılamamıştır.
Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler:
28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11.10.2017 tarih ve
2017/10924 sayılı “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair”
Bakanlar Kurulu Kararında;
Teşebbüsü “Sorumlu Kuruluş” olarak ilgilendiren tedbirler:
Teşebbüsü doğrudan ya da dolaylı “Sorumlu Kuruluş” olarak ilgilendiren herhangi bir
düzenleme bulunmamaktadır.
Teşebbüsü “İşbirliği Yapılacak Kuruluş” olarak ilgilendiren düzenlemeler:
Teşebbüsü “işbirliği yapılacak kuruluş” olarak ilgilendiren; 12 no.lu öncelikli Dönüşüm
Programı “Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı”
kapsamında 260 sayılı tedbire ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır.
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1.6

Bilanço
DMO’nun 31.12.2018 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait

gelir tablosu ve diğer finansal tabloları, yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenmiş
muhasebe ilke ve esaslarına göre hazırlanıp, DMO Yönetim Kurulunun 19.03.2019 tarih ve
10/79 sayılı onay kararıyla kesinleşmiştir.
DMO’nun 31.12.2018 tarihli bilançosu ve gelir-gider hesapları; Genel Müdürlük
Merkez, Basım İşletmesi, 7 bölge müdürlüğü, 4 irtibat bürosu ve Genel Müdürlük merkezinde
bulunan Stok Takip ve Faturalama Şube Müdürlüğü bilançoları ile gelir-gider hesapları
muhasebe içi yöntemlerle füzyon edilerek hazırlanmıştır.
DMO muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini, yürürlükteki ticari ve mali mevzuatı
esas alarak 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
düzenlemelere uygun şekilde tutmakta ve yasal finansal tablolarını tarihi maliyet esasına göre
hazırlamaktadır.
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, DMO’nun
cari dönem finansal tabloları bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak
hazırlanmaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte 19.12.2012 tarih ve
2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca, 233 sayılı KHK’ya tabi KİT’ler ile bağlı ortaklıklarının 01.01.2015
tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacakları öngörülmüştür. Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 26 sayılı kararı ile Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uygulaması
kapsamı dışında kalan kurum, kuruluş ve işletmelere ilişkin bağımsız denetime sunulacak
finansal tabloların, VUK hükümleri veya TMS hükümleri uyarınca hazırlanması kendi
tercihlerine bırakılmıştır. Bu kapsamda, DMO yönetimi geçmiş dönem finansal tablolarında
olduğu gibi bağımsız denetime tabi tutulacak 31.12.2018 tarihli finansal tablolarının TMS’ye
uygun olarak hazırlanmasını tercih etmiştir.
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DMO’nun 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin I Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış bulunan bireysel bilanço
ve açıklayıcı dipnotları rapor ekleri arasına alınmıştır.
DMO’nun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır.
31.12.2018 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir.

1.6.1

Aktif (Varlıklar)
Bilançonun aktifini oluşturan hesaplar, bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 16: Aktif Tablosu
Aktif

2017
Bin TL

2018
%

Bin TL

Fark
Bin TL

%

I - Dönen varlıklar:
A-Hazır değerler

1.053.268

B-Menkul kıymetler

-

64,9
-

779.000
-

56,8

(274.268)

-

-

C-Ticari alacaklar

80.797

4,9

104.697

7,6

23.900

D-Diğer alacaklar

239.113

14,7

288.998

20,9

49.885

70.592

4,4

34.133

2,5

(36.459)

E-Stoklar
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

-

G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukl.

2.880

0,2

3.018

0,2

138

96.961

6,0

88.100

6,4

(8.861)

1.543.611

95,1

1.297.946

94,4

(245.665)

H-Diğer dönen varlıklar
Toplam ( I )

-

-

-

-

II - Duran varlıklar:
A-Ticari alacaklar

310

-

514

-

204

B-Diğer alacaklar

-

-

-

-

-

C-Malî duran varlıklar

-

-

-

-

-

D-Maddi duran varlıklar
E-Maddi olmayan duran varlıklar

77.938
623

4,9
-

75.871

5,6

(2.067)

226

(397)

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar
G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukl.
H-Diğer duran varlıklar
Toplam ( II )
Genel toplam ( I+II )
Nazım hesaplar

78.871
1.622.482
897.512

4,9
100,0

76.611
1.374.557
1.081.407

5,6
100,0

(2.260)
(247.925)
183.895

Kurum, ihtiyaç fazlası nakitlerini kısa vadeli repo yaparak değerlendirmektedir.
31.12.2018 tarihli hazır değerlerde kayıtlı kısa vadeli repo tutarı 716.155 bin TL’dir.
Kurumun ticari alacaklarının tamamı; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel
bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri,
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düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahalli idare birliklerinden olan alacaklardır.
Diğer alacakların 110.820 bin TL’si, mülkiyeti DMO’ne ait Kocaeli İli, Gebze İlçesi,
Çayırova Mahallesi, 4 ada, 40 parsel sayılı 195.763,88 m² yüzölçümlü taşınmazın 137.035 bin
TL bedelle Hazineye devri, mülkiyeti Hazineye ait olan İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu
Mahallesi, 57 pafta, 2226 ada, 14 parsel sayılı 6.722 m² yüzölçümlü taşınmazın 26.215 bin TL
bedelle DMO’ya devri sonucu bedeller arasında DMO lehine oluşan 110.820 bin TL tutarındaki
farkın, yurtiçi fiyat endeksi dikkate alınarak güncellenmek suretiyle ileri tarihte belirlenecek
olan Hazine taşınmazının DMO’ya devredilecek olması nedeniyle, Milli Emlak Genel
Müdürlüğünden alacaklara aittir.
Stoklar, Kurumun kendi tesislerinde üretim amacıyla elinde bulundurduğu, ürettiği
ürünler ile satıcılardan aldığı henüz alıcıya teslim edilmemiş ticari mallardan oluşmaktadır.
DMO tarafından bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi duran varlıklar,
ilk defa maliyet değeri (edinme değeri) ile kayda alınmakta; daha sonraki dönemlerde de
maliyet bedeli ile değerlenmektedir. 01.01.2005 tarihinden önce edinilen maddi duran varlıklar
31.12.2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden
birikmiş amortisman tutarları düşülerek; 01.01.2005 tarihinden sonra edinilen maddi duran
varlıklar ise maliyet değerlerinden yine birikmiş amortisman tutarları düşülerek mali tablolara
yansıtılmıştır.
Arazi ve arsaların, ekonomik ömürleri sonsuz olarak kabul edildiğinden, amortismana
tabi tutulmamaktadır. DMO, maddi duran varlıklarına ilişkin amortisman oranlarını Vergi Usul
Kanunu’nda öngörülen ekonomik ömürleri dikkate alarak hesaplamaktadır. DMO’nun
kullanımındaki maddi duran varlıkların faydalı ömürlerine göre uygulanmakta olan amortisman
oranları; yer altı ve yerüstü düzenleri için %5-15, binalar %2, makine ve teçhizat %10-20,
taşıtlar %20, demirbaşlar için %5-16 düzeyinde olup, amortisman, maddi duran varlıkların
yaklaşık ekonomik ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre
belirlenmekte ve amortisman gideri hesaplanmaktadır.
Maddi duran varlık kalemlerinin elden çıkarılması ya da hizmetten alınması sonucu
oluşan kâr veya zarar satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenmekte
ve gelir tablosuna dahil edilmektedir. Fiziki varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri türden
her hangi bir takyidat bulunmamaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar, 01.01.2005 tarihinden önce edinilen kalemler için
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31.12.2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden
birikmiş itfa ve tükenme payları düşülerek; 01.01.2005 tarihinden sonra edinilen kalemler, satın
alma maliyet değerinden yine birikmiş itfa ve tükenme payları düşülerek gösterilmiştir. Maddi
olmayan duran varlıklar faydalı ömürleri üzerinden normal amortisman yöntemiyle itfa
edilmektedir.

1.6.2

Pasif (Kaynaklar)
Bilançonun pasifini oluşturan hesaplar, bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 17: Pasif Tablosu
2017

Pasif
I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar:
A - Mali borçlar
B - Ticari borçlar
C – Diğer borçlar
D - Alınan avanslar
E - Yıllara yay. inşaat ve onarım hakkedişleri
F - Ödenecek vergi ve diğ. yükümlülükler
G - Borç ve gider karşılıkları
H - Gelecek aylara ait gelir ve gid. tahakkuk.
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar
Toplam ( I )
II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar:
A - Mali borçlar
B - Ticari borçlar
C - Diğer borçlar
D - Alınan avanslar
E - Borç ve gider karşılıkları
F - Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuk.
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar
Toplam ( II )
Toplam ( I+II )
III - Öz kaynaklar:
A - Ödenmiş sermaye
B - Sermaye yedekleri
C- Kâr yedekleri
D - Geçmiş yıllar kârları
E - Geçmiş yıllar zararları ( - )
F - Dönem net kârı veya (zararı)
Toplam ( III )
Genel Toplam ( I+II+III )
Nazım hesaplar

Bin TL

2018
%

Bin TL

Fark
Bin TL

%

783.923
11.569
163.729
80.025
219
673
1.040.138

48,3
0,7
10,1
4,9
0,1
64,1

667.817
9.442
137.350
60.478
348
875.435

48,6
0,7
10,0
4,4
63,7

(116.106)
(2.127)
(26.379)
(19.547)
(219)
(325)
(164.703)

14.202

0,9

14.471

1,0

269

14.202
1.054.340

0,9
65,0

14.471
889.906

1,0
64,7

269
(164.434)

82.946
294.156
191.040
568.142
1.622.482
897.512

5,1

82.946
313.260
88.445
484.651
1.374.557
1.081.407

6,0
22,9
6,4
35,3
100,0

19.104
(102.595)
(83.491)
(247.925)
183.895

18,1
11,8
35,0
100,0

-

Ticari borçların ağırlıklı olarak %98,3’ü kuruluşun satıcılara borçları olup, Alıcıların
(kamu kurum ve kuruluşları) alınan mal ve hizmetlerin kesin kabulü ile ödenmektedir. Bu
prosedür yaklaşık otuz gün içinde yerine getirilmekte ve ödeme yapılmaktadır.
Diğer borçlar, satıcılarla yapılan sözleşme damga vergisi, risturn ve diğer tahsilatlardan
oluşmaktadır.
Alınan avanslar, kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği siparişler için alınan avanslardır.
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, DMO’nun yükümlü olduğu vergiler ve
çalışanlardan kaynaklanan yükümlülükler ile satış hasılatı üzerinden hesaplanan Hazine
paylarından oluşmaktadır.
Uzun vadeli borç ve gider karşılıklarının tamamı, birikmiş sigorta risk karşılıklarına
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aittir.
DMO’nun 31.12.2018 tarihi itibarıyla onaylanmış ve çıkarılmış nominal sermaye tutarı
130.582 bin TL olup, bunun 82.946 bin TL’si ödenmiştir. Sermayenin tamamı Hazine ve
Maliye Bakanlığına aittir.
Kâr yedekleri, 233 sayılı KHK’nın 36’ncı maddesine göre ayrılan birinci ve ikinci tertip
yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, teşekkülün nominal sermayesinin
tamamına ulaşılıncaya kadar, yıllık kârın %20’si olarak ayrılır. Teşekkülün olağan yedek
akçeler ile vergi ve diğer kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kârın, %20'si nominal
sermayenin tamamına ulaşıncaya kadar, ikinci tertip olağan yedek akçe olarak ayırılır ve
nominal sermayenin tamamına ulaştıktan sonra %10 oranında yedek akçe ayrılmasına devam
olunur.
Kurumun I. tertip yedek akçe tutarı geçmiş yıllarda ayrılan yedeklerle nominal
sermayeye ulaştığından, I. tertip yedek akçe ayrılamamaktadır. II. tertip yedek akçe tutarı da
nominal sermayenin tamamına ulaştığı için, 2017 yılı dönem kârından sadece %10 oranında
19.104 bin TL II. tertip yedek akçe ayrılarak, yedekler hesabına kaydedilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün
06.06.2018 tarih ve 151.03.01-E.15539 sayılı yazılarında Başbakan Yardımcılığı Makamının
27.04.2018 tarihli ve 11825 sayılı Oluru ile DMO’nun 2018 yılı kârından mahsup edilmek
üzere, stopaj hariç 170 milyon TL tutarında avans temettünün Haziran 2018 ayı içinde ödenmesi
istenmiştir.
DMO Yönetim Kurulu’nun 07.06.2018 tarih ve 21/95 sayılı Kararı ile 2018 yılı
bilançosunda oluşacak kârdan, kâr tevzi sonucu Hazineye ödenecek temettü tutarından mahsup
edilmek suretiyle, 170 milyon TL avans 19.06.2018 tarihinde Hazineye ödenmiştir.
2018 yılı kârından Hazineye ödenmek üzere, 67.660 bin TL temettü payı ve 11.940 bin
TL tutarında da temettü stopajı hesaplanmıştır.

1.7

Gelir Tablosu
DMO’nun ilgili yıl değerlendirmeleri, bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır.

31.12.2018 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. DMO’nun
2018 yılı gelir ve gider hesaplarının ayrıntısı, bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak
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aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 18: Gelir Tablosu
2017
Bin TL
3.898.732

2018
Bin TL
3.441.098

Fark
Bin TL
(457.634)

113.620

145.526

31.906

C- Net satışlar

3.785.112

3.295.572

(489.540)

D- Satışların maliyeti (-)

3.614.806

3.165.532

(449.274)

170.306

130.040

(40.266)

141.939

143.671

1.732

Faaliyet kârı veya (zararı)

28.367

(13.631)

(41.998)

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar

92.908

85.194

(7.714)

472

1.597

1.125

Gelir ve giderler
A- Brüt satışlar
B- Satış indirimleri (-)

Brüt satış kârı
E- Faaliyet giderleri (-)

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)
H- Finansman giderleri (-)
Olağan kâr

-

-

-

120.803

69.966

(50.837)

125.427

48.904

(76.523)

7.263

5.382

(1.881)

Dönem kârı

238.967

113.488

(125.479)

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)

47.927

25.043

(22.884)

Dönem net kârı

191.040

88.445

(102.595)

İ- Olağan dışı gelir ve kârlar
J- Olağan dışı gider ve zararlar (-)

DMO’nun gelirleri, nakil vasıtaları, demirbaş, mefruşat, makine-teçhizat, büro makine
ve aletleri, kırtasiye malzemesi, oto aksam ve yedek parçaları, kağıt karton mukavva ve matbua,
aydınlatma, ısıtma ve temizlik malzemesi ile muhtelif malzeme satış gelirlerinden
oluşmaktadır. Söz konusu gelirlerin yaklaşık %68’i nakil vasıtaları, demirbaş, mefruşat,
makine-teçhizat satışlarından kaynaklanmaktadır. Gelirler, mal ve hizmetlerin teslim edildiği
veya kabulün gerçekleştiği tarihlerde faturalanmış değerler üzerinden tahakkuk esasına göre
kaydedilmektedir. Net satışlar, alıcılara faturalanmış mal ve hizmet satış bedelinden ürün
nevileri itibarıyla % 1-3-5 oranlı Hazine hasılat payı ile iadelerin tenzil edilmesinden sonraki
tutarlar üzerinden gösterilmiştir.
Aylık gayri safi hasılat esas alınarak ödenen Hazine hasılat payının 2018 yılsonu
itibarıyla tahakkuk eden toplam tutarı 145.343 bin TL’dir.
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5018 sayılı Kanun’un 78’inci maddesinde, KİT’lerin ve kamu şirketlerinin gayrisafi
hasılatlarının en çok %15 ine kadar bir bedelin tahsil edilerek genel bütçeye gelir
kaydedilmesine hükmolunmuştur. Aynı maddede, hasılat payı tahsil edilecek kurum ve
kuruluşlar ile hasılat payı oranları, ödeme yeri ve zamanının Cumhurbaşkanı (mülga Bakanlar
Kurulunca) tarafından belirleneceği kurala bağlanmıştır.
Bu kapsamda, hasılat payı ödemelerini yapacak KİT’ler ve ödeme oranları 30.12.2005
tarihli, 2005/9916 sayılı ve 29.12.2006 tarihli, 2006/11442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
belirlenmiş olup; söz konusu KİT’ler Devlet Hava Meydanları İşletmesi (%14), Devlet
Malzeme Ofisi (%10’a kadar), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (%10) ve TPAO (%10)’dur.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, “Aylık gayrisafi hasılat tahakkuk tutarını
(katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) kapsamak kaydıyla”; Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışlarında ürün nevi itibarıyla %1-3’ü hasılat payı olarak
Hazine ve Maliye Bakanlığına ödenmekte iken; Bu oranlar, 20.10.2017 tarih ve 8175 sayılı
Bakan oluru ile 01.11.2017 tarihinden itibaren ürün nevileri itibarıyla, %1-3-5 olarak
uygulanmaktadır.
Net satışlar ve satışların maliyeti; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan satışlar ve bu
satışların maliyetinden oluşmaktadır.
Buna göre, DMO’nun 2018 yılı faaliyet döneminde elde ettiği 3.295.572 bin TL
tutarındaki net satış hasılatına karşılık, satılan hizmet maliyeti 3.165.532 bin TL ile faaliyet
giderleri 143.671 bin TL’nin tenzil edilmesi neticesinde tahakkuk eden faaliyet zararı tutarı,
13.631 bin TL olarak gerçekleşmiştir.
Başta faiz gelirleri olmak üzere; üçüncü şahıslardan elde edilen tazminat ve ceza
gelirleri, karşılık iptalleri ile ihale şartnamesi satış gelirleri gibi kalemlerden tahakkuk etmiş
diğer faaliyet gelir ve kârları ile olağandışı gelir ve kârlar toplamı 134.098 bin TL’dir.
Buna karşılık, DMO’nun personel emeklilik ikramiyeleri ve kur farkı giderleri ile
benzeri gider ve zararlardan tahakkuk etmiş diğer faaliyet gider ve zararları ile olağandışı gider
ve zararlar toplamı ise 6.979 bin TL’dir.
DMO’nun faaliyet zararı 13.631 bin TL’ye, esas faaliyet dışı gelir ve gider kalemlerinin
net olumlu farkı 127.119 bin TL’nin ilave edilmesi neticesinde tahakkuk eden dönem kârı
113.488 bin TL’dir.
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DMO’nun dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler, indirim ve istisnalar
dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi
ve diğer yasal yükümlülükler için ayrılmış karşılık tutarı 25.043 bin TL’dir.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari
kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve
yurtiçinde yerleşik şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan
yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32’nci maddesine göre kurumlar vergisi oranı
%20 olarak belirlenmiştir. Ancak 28.11.2017 tarih ve 7061 sayılı Kanununun geçici 10’uncu
maddesi ile bu oran 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları
için %22 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, söz konusu dönemlerde kurumlar vergisi
mükelleflerince anılan vergilendirme dönemlerinin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere
Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre %22 oranında geçici vergi ödeneceği hükme
bağlanmıştır.
Geçici vergi; üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir.
2018 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında
kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %22’dir.
Geçici vergi dört dönemde ödenir 14 Şubat, 14 Mayıs, 14 Ağustos ve 14 Kasım beyan
tarihleri olmak üzere ve ödemeler ise beyan olunan ayların 17’nci günü yapılır. Geçici vergi
dönemlerinde ödenen vergiler “193-Peşin ödenen vergi ve fonlar” hesabında kayıt ve izlenir.
193 no.lu hesaptaki tutarlardan mahsup imkanı doğanlar “371- Dönem Karının Peşin Ödenen
Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)” hesabının borcuna kaydedilerek, 193 no.lu hesaptan
düşülür. Kurumlar vergisi kesin tahakkukunda ortaya çıkan farklar, geçici verginin 371 hesaba
aktarılmış toplam tutarından mahsup edilir. Tahakkuk eden kurumlar vergisi, ödenen geçici
verginin üzerinde ise; aradaki fark “360-Ödenecek vergi ve fonlar” hesabına aktarılmak
suretiyle vergi dairesine ödenmekle birlikte, tersi durumda nakden iade alınabileceği gibi
mahsup işlemi de yapılabilir.
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere,
maksimum beş yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar, geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan
kârlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma usulü
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bulunmamaktadır. Kurumlar, vergi beyannamelerini ilgili yılın hesap kapama dönemini takip
eden yılda ilk dört ay içerisinde hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından söz konusu
beyannameler ve bunlara baz teşkil eden muhasebe kayıtları beş yıl içerisinde incelenerek
değiştirilebilmektedir.
Yukarıda ifade edilen mevzuat hükümleri paralelinde, aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.
Tutar (TL)

Ticari Bilanço Kârı
Matraha İlaveler (Kanunen kabul edilmeyen giderler)
Matrahtan Tenziller (Zarar olsa dahi indirilecek istisnalar)
Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler
Dönem Safi Kurum Kazancı (Kurumlar vergisi matrahı)

: 113.488.474,29
:
345.456,04
:
(-)
:
(-)
: 113.833.930,33

Hesaplanan Kurumlar Vergisi

:

25.043.464,67

Yukarıda ayrıntısı kayıtlı 2018 yılı faaliyet dönemi safi kurum kazancından tahakkuk
eden kurumlar vergisi tutarından, yıl içinde dört ayrı geçici vergilendirme döneminde peşin
ödenmiş geçici vergiler tutarı 17.287.795,86 TL ile yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler
tutarı 9.726.111,03 TL’nin mahsup edilmesinden sonra, ortaya çıkan 1.970.442,22 TL
tutarındaki fazla ödenen geçici vergi tutarı ise vergi dairesinden tehsil edilmek üzere ilgili
hesaba alınmıştır.
Sonuç olarak; dönem kârından, 25.043 bin TL tutarındaki dönem kârı, vergi ve diğer
yasal yükümlülük karşılıklarının tenzilinden sonra, 88.445 bin TL tutarında dönem net kârı,
DMO’nun 2018 yılı finansal tablolarına yansıtılmıştır.

1.8

Mali Rasyolar
DMO’nun mali durumuna ilişkin 2018 yılı bilanço ve gelir tablosu verilerine göre

hesaplanmış finansal rasyolara, aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
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Tablo 19: Mali Rasyolar Tablosu
2017

2018

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı

(%)
65,0

(%)
64,7

Artışazalış
(%)
(0,5)

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar

53,9

54,5

1,1

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar

148,4

148,3

(0,1)

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

141,6

144,4

2,0

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar

42,1

23,4

(44,4)

6. Faaliyet karlılığı: Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar

5,0

(2,8)

(156)

7. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplam

4,8

5,5

14,6

8. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar

45,3

35,5

(21,6)

9. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar

2,5

2,5

-

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

7,5

7,8

4

11. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar

6,6

6,8

3,0

Rasyolar

(Net işletme sermayesi= Dönen varlıklar- Kısa süreli yabancı kaynaklar)

DMO’nun varlık ve kaynakları bir önceki döneme göre %15,3 oranında azalış
kaydederek 1,4 milyar TL’ye gerilemiştir. Toplam varlıkların %94,4’ü dönen varlıklardan,
%5,6’sı ise duran varlıklardan oluşurken, varlıklara tahsis edilen kaynakların %64,7’si yabancı
kaynaklardan, %35,3’ü ise öz kaynaklardan meydana gelmiştir.
Toplam aktiflerin %64,7 oranında yabancı kaynaklarla fonlandığını gösteren mali
kaldıraç rasyosu, genel kabul gören azami %50 seviyesinin üzerinde seyretmiştir.
DMO’nun borçları zamanında ödenmekte ve finansman temini için katlanılan bir
finansman yükü bulunmamaktadır.
DMO’nun faaliyet dönemine ilişkin nakit akışlarını, kaynakları ve kullanım yerleri
bakımından gösteren nakit akış tablosuna rapor ekleri (Ek: 1.3) arasında yer verilmiştir.
DMO’ya tahsis olunan her 100 TL’lik öz kaynağa karşılık 23,4 TL dönem kârı, 2,8 TL
tutarında da faaliyet zararı sağlandığı; mali kârlılık oranında önceki döneme göre 18,7 puan,
faaliyet kârlılığında ise 7,8 puanlık düşüş olduğu görülmüştür.

1.9

Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler
“Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi
sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar
denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8’inci maddesinde yer alan diğer
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belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.
 Yevmiye defteri
 Geçici ve kesin mizan
 Bilanço
 Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar)
 Envanter defteri
 Özkaynak değişim tablosu
 Nakit akış tablosu
 Gelir tablosu
Tasvibe sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosu
esas alınmıştır.

2.

DENETLENEN

KAMU

İDARESİ

YÖNETİMİNİN

SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre doğru ve güvenilir
bilgi içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında
sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve
işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu
mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin ulusal
ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler
dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına
ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın
uygulama programlarına uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara
ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali
yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak
işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin
denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3.

SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu
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idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinin kanunlar, diğer
hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama programlarına
uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını
sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini
değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence vermek
amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve
doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunmakla sorumludur.

4.

DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; Anayasa’nın 165’inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları,
Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi olduğu diğer
mevzuattır.
Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı
Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap
ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek; mali rapor
ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu geçerli raporlama
çerçevesine göre doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek; kamu
idaresinin ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve
ekonomik gerekler dâhilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip
yönetilmediğini, faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama
programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini
değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve gelir tablosunun Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulmasına esas denetim raporunu üretmek amacıyla yürütülmüştür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
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belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
de değerlendirilmiştir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge
ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak için yeterli ve uygun
denetim kanıtı elde edilmiştir.

5.

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve

Finansman Programı Kararnamesi’nin 24’üncü maddesinde; kamu iktisadi teşebbüslerinde
2014 yılı sonuna kadar genel müdüre bağlı bir iç denetim biriminin kurulması ve 2 yıl içinde iç
kontrol sisteminin oluşturulması hükme bağlanarak, KİT’lerde konu ile ilgili mevzuatta gerekli
düzenlemelerin yapılması yükümlülüğü getirilmiştir.
2014 yılı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi gereğince, DMO tarafından İç
Kontrol Uyum Eylem Planı (İKUP) hazırlanarak Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. Revize
İKUP taslağı hazırlanmış ancak inceleme tarihi itibarıyla (Nisan 2019) uygulamaya
konulmamıştır.
İç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik devam eden çalışmalar kapsamında,
"Kurumsal Risk Yönetimi Strateji ve İlkeler Belgesi" taslağı hazırlanmış olup, sistemin
oluşturulmasına yönelik yapılandırmaya bu belgede yer verilmiştir. Ancak inceleme tarihi
itibarıyla (Nisan 2019) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmamış ve
yetkilendirmeler yapılmamıştır.
DMO personeli "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden

"Etik Sözleşmesini" imzalamış olup, bu

sözleşmeler personel özlük dosyalarında muhafaza edilmektedir.
DMO’nun organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı ana statüde
belirlenmiş, bu kapsamda görev ve teşkilat yönergesi yürürlüğe konulmuştur. Yetkiler ve yetki
devrinin sınırları açıkça belirlenmiş ve yazılı olarak tüm birimlere bildirilmiştir.
İç kontrol sisteminin oluşturulması projesi çalışmalarına devam edilmekte olup, bu
kapsamda, iş akışları, riskler ve kontrollerin bir kısmı belirlenmiş ve iç kontrol yazılımına veri
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girişleri yapılmıştır. "Kurumsal Risk Yönetimi Strateji ve İlkeler Belgesi" taslağı hazırlanmış
olup, henüz uygulamaya konulmamıştır.
Stratejik plan, performans programları, faaliyet raporları ve sektör raporları ile iç ve dış
mevzuat, faaliyet sonuçlarına ilişkin istatistikler ve diğer bilgilere kurumsal internet sitesi
üzerinden erişilebilmektedir. Ayrıca, kurumsal uygulamalar ile dahili mevzuat ve dokümanlara
erişim sağlanabilen bir intranet portalı mevcuttur. Bu portal üzerinden erişilebilen ERP, EBYS,
iş zekası ve dosya paylaşım sistemi uygulamaları yoluyla gerekli ve yeterli bilgiye
ulaşılabilmektedir.
İç kontrol sistem uygulamaya alınmadığı için, iç kontrol sistemi öz değerlendirmesi
yapılmamaktadır.
Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve
geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle idarenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı
olacak şekilde bir iç denetim faaliyeti yürütülmeye başlanmıştır.
Gerekli şartlara haiz, biri birim başkanı olmak üzere 5 iç denetçi görevlendirilmiş olup,
özlük haklarının henüz yasalaşmamış olması nedeniyle, asaleten atamaları yapılamamıştır.
İç kontrol sistemi çalışmalarının henüz tamamlanmamasına karşın, mevcut yapısı
itibariyle iç kontrol sistemi, iç denetim birimi tarafından denetlenmeye başlanmıştır.
2017 yılında oluşturulan iç denetim birim başkanlığı; İç denetim sürecinin geliştirilmesi,
verimliliğin arttırılması, idareye katkı sağlayan, hedefe ulaşmak için makul güvence veren bir
yapı oluşturulması amacıyla iç denetim birimlerin kendi kalite güvence ve geliştirme
programları kapsamında "Dönemsel Gözden Geçirme Faaliyeti" raporu hazırlamamıştır.
Ancak, 2018 yılında gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri ile ilgili 2019 yılının Ocak ayında
dönemsel gözden geçirme çalışmalarına başlanılacağı ifade edilmiştir.

6.

DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI
Herhangi bir denetim bulgusuna rastlanmamıştır.

7.

DENETİM GÖRÜŞÜ
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2018 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve

ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği
kanaatine varılmıştır.
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8.

TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
8.1

Bulgu ve Öneriler

BULGU 8.1.1: DMO’ya Devri Uygun Görülen ve 13.11.2017 Tarihinde Trampa
İşlemi Tamamlanan İstanbul İli Kartal İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi 57. Pafta 2226 Ada 14
No.lu Parselde Bulunan Taşınmaz Üzerinde Çalışmaların Biran Önce Başlatılması
Konusu
Basım İşletme Müdürlüğü faaliyetlerini 1964 yılından itibaren İstanbul İli, Kadıköy
İlçesi, Merdivenköy’deki kendi tesislerinde yürütmekte iken, taşınmazların Özelleştirme
Yüksek Kurulu Kararları ile Medeniyet Üniversitesine devredilmesi nedeniyle Ekim 2011
tarihinde Gebze/Kocaeli’de kiralanan tesiste yürütmeye başlamış olup, taşınmazların devrine
ilişkin bilgiler aşağıda yer verilmiştir.
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28.02.2007 tarih ve 2007/15 sayılı, 27.04.2010 tarih ve
2010/26 sayılı kararları ile Basım İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünün faaliyette
bulunduğu taşınmazların, Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, söz konusu
taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmelerine, Özelleştirme işlemlerinin 1 (bir) yıl içinde
tamamlanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu ÖYK kararları üzerine, DMO Basım İşletmesi Müdürlüğü ile İstanbul Bölge
Müdürlüğünün faaliyetlerinin sürdürülmesini teminen, Maliye Bakanlığının 03.07.2009 tarihli
uygun görüşü ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar, Kayseri,
Tekirdağ, Isparta, Sivas, Konya, Samsun Sakarya ve Ankara’nın değişik yerlerinde bulunan
toplam 100.620 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki idare binası, lojman. depo vb. müştemilatı
ile birlikte 58.929.025 TL bedel üzerinden Maliye Bakanlığı’na ait Kocaeli Büyükşehir
Belediyesine tahsisli Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesi 89 pafta 4 ada 40 No’lu parsel
195.764,88 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile trampa edilerek 08.07.2009 tarihinde tapu kaydı
yapılmıştır.
Maliye Bakanlığı tarafından DMO’ya devredilen arazide Fatih Sultan Mehmet Otağı,
Hünkar Çeşmesi, Namazgah ve Köprünün yer aldığı ve Kocaeli Tabiat ve Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulunun 12.10.2010 tarih ve 1625 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve aynı
Kurulun 12.10.2010 tarih ve 1911 sayılı kararı ile de koruma alanı ilan edilmiştir.
Diğer yandan, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21.03.2016 tarih ve 2016/33 sayılı kararı
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ile; Mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO)’ne ait Kocaeli ili, Gebze ilçesi,
Çayırova Mahallesi 4 ada, 40 parselde bulunan 195.763,88 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın
(DMO tarafından fiilen kullanılan kısmının, daha sonra ifraz edilerek özelleştirme kapsam ve
programı dışında tutulması kaydıyla) tamamının özelleştirme kapsam ve programına
alınmasına, söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine, özelleştirme
işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiş ise de yukarıda belirtilen
koruma kararı nedeniyle özelleştirme kararının iptali istenilmiş olup, ÖYK 28.12.2016 tarih ve
2016/100 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılmıştır.
Yukarıda yer alan gelişmeler çerçevesinde; adı geçen arazide İstanbul Bölge Müdürlüğü
ve Basım İşletme Müdürlüğü hizmet binaları ve tesisleri yapımına ilişkin olarak Ofis tarafından
herhangi bir tasarrufta bulunma imkanı olmadığı için herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir.
DMO tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Maliye Bakanlığı Milli Emlak
Müdürlüğüne yazılan 09.08.2016 tarih ve 54210 sayılı yazı ile; Mülkiyeti Ofise ait Kocaeli İli
Gebze İlçesi Çayırova Mahallesi 89 pafta 4 ada 40 No’lu parsel 195.764,88 m2 yüzölçümlü
taşınmaz ile İstanbul Bölge Müdürlüğü için hizmet binası, lojman ve depo yapımına uygun
olduğu tespit edilen mülkiyeti Hazineye ait İstanbul İli Kartal İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi 57.
Pafta 2226 ada 14 No’lu parselde bulunan 6.772 m2 yüz ölçümlü taşınmazın trampa edilmesi
talep edilmiş ve Yönetim Kurulunun 26.09.2017 tarih ve 29/276 sayılı kararında bahsi gecen
trampa işlemi kapsamında;
1) Mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Çayırova mahallesi, 4 ada,
40 parsel sayılı, 195.763,88 m2 yüzölçümlü taşınmazın 137.035.000 TL bedelle Hazineye
devri,
2) Mülkiyeti Hazineye ait İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 57 pafta, 2226
ada 14 parsel sayılı, 6.722,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 26.215.000 TL bedelle Genel
Müdürlüğe devri,
3) Bedeller arasında Genel Müdürlük lehine oluşan 110.820.000 TL farkın ise Yurt İçi
Üretiçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak güncellenmek suretiyle ileriki tarihlerde
belirlenecek olan Hazine taşınmazlarının Genel Müdürlüğe devri suretiyle karşılanmasına karar
verilmiş ve Bakanlık Makamının 03.11.2017 tarih ve 31950 sayılı olurları ile uygun görülmesi
ile 13.11.2017 tarihinde trampa işlemi tamamlanmıştır.
Basım İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Bölge Müdürlüğü faaliyetlerinin devamını
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sağlamak üzere Ekim 2011 tarihinde Gebze/Kocaeli’de kiralanan tesiste depolama alanının
bulunmaması nedeniyle, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde, hem İşletmenin depo
ihtiyacının karşılanması, hem de Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına satın alınan filigranlı
oy pusulası ve oy zarfı kâğıtları ile üretimi yapılan oy zarflarının muhafaza edilebileceği
büyüklükte bir depo kiralanmıştır.
Basım İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Bölge Müdürlüğünün müşterek olarak kullandığı
tesislere 2016 ve 2017 yıllarında toplam KDV hariç 4.472.128,51 TL tutarında kira ödenmiş
olup, Aralık/2017 ayı itibarıyla KDV hariç 107.740,02 TL Bölge Müdürlüğü ve Basım İşletme
Tesisi binalarına, 111.501,81 TL depo binalarına olmak üzere aylık toplam 219.241,83. TL kira
ödendiği görülmektedir.
Ayrıca deponun, üretim tesislerine 12 km uzakta olması, sürekli hammadde ve basılı
ürünlerin taşınması, işgücü, nakliye ve güvenlik vb. giderlerin yapılmasını zorunlu kıldığından
Kuruma ek maliyet getirmektedir.
Mülkiyeti Bakanlık Makamının 03.11.2017 tarih ve 31950 sayılı olurları ile DMO’ya
devri uygun görülen ve 13.11.2017 tarihinde trampa işlemi tamamlanan İstanbul İli Kartal İlçesi
Çavuşoğlu Mahallesi 57. Pafta 2226 ada 14 No’lu parselde bulunan 6.772 m2 yüz ölçümlü
taşınmaz üzerinde çalışmaların biran önce başlatılması gerekmektedir.
Öneri:
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından DMO’ya devri uygun görülen ve 13.11.2017
tarihinde trampa işlemi tamamlanan İstanbul İli Kartal İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi 57. Pafta
2226 ada 14 No’lu parselde bulunan 6.772 m2 yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde çalışmaların
biran önce başlatılması önerilir.
BULGU 8.1.2: Katalog Üzerinden Satın Alma Yapacak Olan Müşterilere Daha
Fazla Tür ve Çeşitte Ürün Sunabilmek Adına Katalog Kapsamındaki Firmalardan
Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi Yapmak Üzere Ofise Başvuru
Yapan

Firmalarla

İlgili

Olarak

Yapılan

Değerlendirmelerin

Kısa

Sürede

Sonuçlandırılması Konusu
Katalog Dairesi Başkanlığına DMO Ana Statüsünün 19’uncu maddesi ile;
- Ofise ait katalog ile çerçeve anlaşmaları ve protokol taslaklarını hazırlamak,
- Katalog ve çerçeve anlaşmaların kapsamına girecek ürünleri, diğer birimlerle işbirliği
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içinde belirlemek,
- Fiyat araştırmalarını yapmak veya yaptırmak,
- İhale ya da pazarlık ilke veya usullerini belirlemek,
-Müteşebbislerin çerçeve anlaşma hükümlerine uygun hareket edip etmediklerini ilgili
birimlerle birlikte işbirliği yaparak denetlenmesini sağlamak,
Görevleri verilmiştir. Bu görevler, Taşıtlar ve İş Makineleri Şube Müdürlüğü, Mobilya
ve Dayanıklı Ürünler Şube Müdürlüğü, Bilişim Ürünleri ve Büro Ekipmanları Şube Müdürlüğü,
Hastane Donanımları ve Tıbbi Cihazlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülürken; 29.04.2013
tarih ve 17/140 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Ofis faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin
artırılması amacıyla, Katalog Daire Başkanlığı bünyesinde “ Ön İnceleme ve Değerlendirme
Şube Müdürlüğü” kurulmuştur.
Ön İnceleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri;
1. “Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma
Sözleşmesi” ve “Taşıt Alım Protokolü”
- imzalamak üzere yapılan firma başvuruları ile sözleşme imzalamış firmaların ilave
ürün başvurularına ilişkin başvuru evraklarının ön inceleme işlemlerini yapmak ve
sonuçlandırmak,
- imzalamak üzere başvuruda bulunan firmalar ile sözleşme imzalamış firmaların
katalogda yer alma yeterliliklerini incelemek ve firma derecelendirme/değerlendirme
işlemlerini yapmak,
- imzalamış firmalara ait belgelerin geçerlilik sürelerinin takibini ilgili Şube Müdürlüğü
ile birlikte yapmak ve geçerlilik süresi sona eren belgelerin tespiti halinde ilgili şube
müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek,
2.Kataloğa alınacak malzeme çeşitleri listesi ve protokol kapsamında alınacak ürün
listesine yeni ürün ilave edilmesi yönündeki firma taleplerinin değerlendirilmesine yönelik
işlemleri yapmak,
3.Tedarikçi firmalara ilişkin sicil ve yasaklılık bilgilerini tutmak ve takip etmek şeklinde
tanımlanmıştır.
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Katalog başvuruları her yılın Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının ilk 15 gününde
yapılabilmekte olup, (Katalogda yer alan tedarikçi sayısının arttırılarak kamu kurumlarına daha
çok ürünle hizmet verebilmek ve daha rekabetçi bir ortam sağlamak amacıyla 25.08.2017 tarih
ve 26/233 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Genel ve Kobi katalog ilanlarında yer alan ilk defa
müracaatlara ilişkin belirlenmiş müracaat dönemleri kaldırılarak, ilk defa başvurularda her
zaman müracaat edebilme imkânı getirilmiş olup, katalog kapsamında verilen siparişlerde
tedarikçilerin gecikmeye düşmeleri halinde hesaplanan gecikme cezası bedelinin, gecikilen
malzemenin bulunduğu ürün grubunun toplam sipariş tutarı yerine gecikilen malzeme bedeli
üzerinden hesaplanması imkânı verilmiştir.) kataloğa müracaat edecek olan firmaların, teklif
edeceği ürünlerin kataloğa alınacak malzeme çeşitleri listesinde yer alması gerekmektedir.
Başvuru ile ilgili süreç aşağıda sıralanmıştır.
a) Kataloğa başvuran firma ve ürüne ait belge ve dokümanlar Ön İnceleme ve
Değerlendirme Şube Müdürlüğü’nce incelenerek durum belge kontrol formuna aktarılır.
b) Ofis Ana Statüsünün Teşekkülün Amaç ve Faaliyet konuları başlıklı 6 ıncı
maddesinde belirtilen ürün gurupları kapsamında yer almakla birlikte, Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen usul ve esaslara göre katalogda yer alması uygun görülen ve ilan edilen
ürünler için katalog sözleşmesi yapmak üzere başvuruda bulunacak firmalardan, firma ile ilgili
ve ürünler ile ilgili olarak ise, firmanın pozisyonuna göre (üretici, ithalatçı veya yetkili satıcı)
değişiklik gösteren belge ve tablolar istenilmektedir.
c) Belgelerde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, firmaya eksik belgelerini
tamamlaması için süre verilir. Tespit edilen eksikliklerin verilen sürede tamamlanamaması
sebebiyle veya ilandaki diğer nedenlerle müracaatları reddedilen firmalar, başvuru esnasında
tevdi ettikleri evrakı bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde teslim almak
zorundadırlar.
d) Belgelerin tam olması halinde, teklif edilen ürünlerin kataloğa alınacak malzeme
çeşitleri listesine uygunluğunun kontrolü, ürün grubuna göre ilgili Şube Müdürlüğünce
yapılmaktadır.
e) Yapılan kontrollerde kataloğa alınacak malzeme çeşitleri uygun olmayan ürünler
teklif listesinden çıkarılmakta olup, durum firmaya bildirilmektedir.
f) Kataloğa alınacak malzeme çeşitleri listesine uygun olan ürünlerin Ofis alış fiyatları,
teslim süreleri, risturn oranları ve indirim oranlarının firmayla görüşülerek tespit edilmesi için
dosya ilgili Satınalma Daire Başkanlığına gönderilmektedir.
g) İlgili Satınalma Daire Başkanlığı, firmayı fiyat görüşmesi için davet etmektedir.
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İlgili Satınalma Daire Başkanlığınca ürünün Ofis alış fiyatı, indirim ve risturn oranları,
firma ile yapılan görüşmeler sonunda tespit edilerek bir tutanağa bağlanır ve Katalog Daire
Başkanlığına gönderilir. Firmaya ve teklif etmiş olduğu ürünlerine ilişkin olarak tespit edilen
hususlar, Katalog Komisyonunun değerlendirmesine sunulur.
Katalog komisyonu Genel Müdür tarafından görevlendirilen Genel Müdür Yardımcısı
Başkanlığında, ürün grubuna göre ilgili Satınalma Daire Başkanı, Pazarlama Daire Başkanı,
Kalite Kontrol Daire Başkanı, Katalog Daire Başkanı ile ürün grubuna göre ilgili şube müdürü
ve ürün sorumlusundan oluşmaktadır.
Katalog Komisyonu tarafından, ürünler ile anlaşma sağlanan Ofis alış fiyatları ile ilgili
yapılan bu değerlendirme sonucunda;
- Ofis alış fiyatları uygun görülmez ise, ilgili firmadan bu fiyatların yeniden
değerlendirilmesi istenmektedir. Ürünler arasında fiyatı uygun olmayan ürünlerin tespit
edilmesi halinde ise bu ürünler firma teklif listesinden çıkarılmaktadır.
- Ürün ve Ofis alış fiyatlarının uygun görülmesi halinde, firma ile katalog sözleşmesi
imzalanması yönünde Katalog Komisyonu Kararı yazılmakta ve üyelerin imzasına
sunulmaktadır.
- Komisyon Kararı, aynı gün Genel Müdürlük makamının onayına sunulmaktadır. Genel
Müdürlük makamı tarafından uygun görülmemesi halinde, gereğine göre işlem yapılmaktadır.
- Katalog Komisyonunun Kararı Genel Müdürlük makamı tarafından da onaylanmış ise
firma sözleşme yapmak üzere davet edilmektedir.
2017 Yılı Katalog başvurusunda bulunan firmalara İlişkin Bilgiler incelendiğinde;
Genel kataloğa müracaat eden firmalara ait dosya sayısı 198, Kobi kataloğuna 12 ve
Cazibe kataloğuna ise 18 olmak üzere toplam 228 dir. Bu 228 dosyadan 190 adedi sözleşmeye
bağlanmış olup, 19 dosya ise evrakların eksik olması ve kırılımda bulunmaması gibi nedenlerle
reddedilmiştir.
2017 Yılı İlave Ürün Başvurusunda Bulunan Firmalara İlişkin Bilgilerde ise;
Genel kataloğa müracaat eden firmalara ait dosya sayısı 424, Kobi kataloğuna 5 ve
Cazibe kataloğuna ise 6 olmak üzere toplam 435 tir. Bu 435 dosyadan 284 adedi sözleşmeye
bağlanmış olup, 50 dosya ile ilgili işlemler olumsuz sonuçlanmıştır. Katalog başvurusu yapan
firmalarla ilgili değerlendirme ve sözleşme yapma sürelerinin yaklaşık 51-142 gün arasında
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değiştiği görülmektedir.
Katalog üzerinden satın alma yapacak olan müşterilere daha fazla tür ve çeşitte ürün
sunabilmek adına Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait
Satınalma Sözleşmesi yapmak üzere Ofis’e başvuru yapan firmalarla ilgili olarak yapılan
değerlendirmelerin kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir.
Öneri:
Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma
Sözleşmesi

yapmak üzere Ofise başvuru

yapan firmalarla ilgili

olarak

yapılan

değerlendirmelerin, katalog üzerinden satın alma yapacak olan müşterilere daha fazla tür ve
çeşitte ürün sunabilmek adına, daha kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için gerekli önlemlerin
alınması önerilir.
BULGU 8.1.3: Vardiyalı Çalışan Bir Kurum Olmadığı Halde Genel Müdürlük ve
Taşra Teşkilatında 24 Saat Üzerinden Binek Araç Kiralanması
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Genel Müdürlük makamına yazdığı 28.07.2017
tarih ve 59439 sayılı takrir doğrultusunda Yönetim Kurulunun 28.07.2017 tarih ve 22/164 sayılı
kararı ile 2 yıl süreli 23 adet sürücülü araç kiralama hizmet alımı ihale süreci başlatılmıştır.
Konu iş ile ilgili ihale teklifleri ihale komisyonu tarafından 05.09.2017 tarihinde alınmış
ve teklifler üzerindeki değerlendirme tamamlanarak, 07.09.2017 tarihinde hazırlanan tutanak
ile sonuçlandırılmıştır. Tutanakta Baltacı Turizm Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin vermiş
olduğu 3.120.080,31 TL tutarlı teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilmiş
ve Yönetim Kurulunun 07/09/2017 tarih ve 27/242 sayılı kararı ile onaylayarak 20.09.2017
tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.
Konu hizmet alımına ilişkin hak ediş ödemeleri incelendiğinde çalışan şoförler ile
kiralanan araçlar için ayrı ayrı faturaların kesildiği, Personel ödemelerine esas faturada 9/10
KDV tevkifatı uygulandığı, fakat kiralanan araçların kira bedelleri için düzenlenen faturada
KDV tevkifatının uygulanmadığı tespit edilmiştir.
Oysa, aynı konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Gelir İdaresi Başkanlığından
istediği görüşe istinaden, Gelir İdaresi Başkanlığının 10/03/2015 tarih ve 64958909-130-5
sayılı yazısında;
“…
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3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde gerekli görülen
hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları
verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.
Bu yetkiye istinaden yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile 60 sayılı KDV
Sirkülerinde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
KDV Genel Uygulama Tebliğinin; I/C-2.1.3.2.5. bölümünde işgücü temin hizmetlerinde
tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b)
bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün
sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında), alıcılar tarafından
(9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.
Aynı Tebliğin I/C-2.1.3.2.5.2. Kapsam başlıklı bölümünde;
" Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç
duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı
çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda
faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.
Bu tür hizmetler, esas itibarıyla, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil
sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat
kapsamına girmektedir.
Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat
uygulanır:
- Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı
olmaması gerekmektedir.
- Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması
gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde
çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.
Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan
elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle
bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz
önünde bulundurulur, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu
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sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate
alınarak tespit edilir." denilmektedir.
Öte yandan; Tebliğin 2.1.3.2.13. Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler başlıklı
bölümü uyarınca KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki
idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında
söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
Buna göre; şirketiniz tarafından şoförü ile birlikte verilen yakıtsız araç kiralama
hizmetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şanlıurfa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile
şoför arasında herhangi bir hizmet akdi bulunmaması ve şoförün iş süresince idarenin emir ve
talimatları altında çalışması halinde bu hizmet işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilecek
ve idare tarafından toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV 9/10 oranında tevkifata
tabi tutulacaktır. Ancak, hizmet bedelinin ayrıştırılabilmesi halinde yalnızca bu hizmete ait
bedelden şoför teminine ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta
prim bildirgeleri vb. belge ve kayıtlardan hareketle ayrıştırılması ve faturada ayrıca
gösterilmesi halinde, şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı
üzerinden işgücü temin hizmeti kapsamında (9/10) oranında, araç kiralama bedeline isabet
eden KDV tutarı üzerinden ise 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.”
görüşü doğrultusunda tevkifat uygulamasının yapılması gerektiği, fakat bu uygulamanın
yapılmadığı görülmüştür.

Buna göre yüklenici firma hizmet verdiği kiralık araçlar için

hakkediş ödemelerine esas düzenlediği faturalarda 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulaması ve
bu uygulamanın geriye dönük olarak çalıştırılması gerekmektedir.
İhaleye esas teknik şartnameye göre çalıştırılan kiralık araçların ve şoförlerin maliyet
analiz tablosu aşağıdadır.

Birimler

B
E
Kiralık
Sınıfı Sınıfı
Araç
Şoför Şoför
Sayısı
Sayısı Sayısı

Genel
Müdürlük

1

Bursa

1

7

Erzurum

1

Yapılan Akaryakıt Akaryakıt
yol
Gideri
Bir. Mal.
(km)
(TL)
(TL)

11 229.725 194.544

Şoför
Giderleri
(TL)

Toplam
Gider
(TL)

Birim
Açıklama Kadrolu
Maliyet
(Şoför
Şoför
(TL/km) +Araba)
sayısı

73.998

0,38

415.274

718.997

3,70

7+9

3

21.825

13.293

3.912

0,29

60.463

86.200

6,48

1+1

1

1

21.728

10.490

3.254

0,31

-

24.982

2,38

1

2

1

1

25.754

24.879

6.979

0,28

59.291

92.024

3,70

1+1

2

1

1

21.825

8.084

2.909

0,36

120.971

145.705

18,27

2+1

-

1

21.825

20.325

3.753

0,18

-

25.578

1,26

1

4

2

22.011

15.798

4.213

0,27

123.984

150.208

9,51

2+1

-

Eskişehir
Gaziantep

Kira
Bedeli
(TL)

1

Diyarbakır
Elazığ

Kiralık Hizmet Arabalarının Giderleri (Ekim 2017-Aralık 2018)

2
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Mersin
İstanbul
Böl.
İzmir
Trabzon

3

Van

21.825

12.508

4.192

0,33

178.248

204.265

16,33

3+1

-

1

43.650

65.014

17.187

0,26

-

60.837

0,94

2

3

2

1

43.650

41.624

12.477

0,30

134.398

190.525

4,58

3+2

1

2

1

20.370

20.771

6.798

0,33

112.102

139.270

6,66

2+1

1

1

21.825

5.983

2.649

0,44

60.168

84.642

14,15

1+1

1

1

21.825

28.731

6.742

0,23

56.870

85.437

2,97

1+1

2

23 537.838 462.044

149.063

0,32 1.320.769 2.008.670

4,35

23+23

20

1

İst. Basım
Toplam

1

1
4

Toplam
maliyete
oranı (%)

19

26,76

7,42

65,82

Tabloda görüldüğü gibi araç kira giderleri, toplam giderlerin %27 oranında olmasına
rağmen, personel (şoför) giderlerinin %66 oranında olduğu görülmektedir. Personel
giderlerinin bu kadar yüksek olduğu kuruluşta ayrıca farklı bölgelerde 20 kadrolu şoförün
çalıştığı, kadrolu şoförlerin, genelde stoklu çalışıldığı dönemlerde malzeme nakliyesinde
kullanılan kamyon şoförleri olduğu, yapılan incelemelerde stok usulü çalışmaktan vaz geçildiği
için kamyonların çok az çalıştırıldığı veya hiç çalıştırılmadığı tespit edilmiştir.

Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatları 24 saat çalışma esasına göre
(vardiyalı) çalışan bir üretim kurumu olmayıp normal mesai saatlerinde hizmet eden bir
kuruluş olduğundan 24 saat üzerinden araç kiralamanın yeniden analiz edilmesi ile KDV
tevkifat oranının 5/10 olarak uygulanması mevzuata uygun olacaktır.
Öneri:
Genel Müdürlük ve taşra teşkilatı için kiralanan binek araçlarla ilgili olarak:
- Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatları 24 saat çalışma esasına göre (vardiyalı)
çalışan bir üretim kurumu olmayıp normal mesai saatlerinde hizmet eden bir kuruluş
olduğundan 24 saat üzerinden araç kiralamanın yeniden analiz edilmesi,
- KDV tevkifatının mevzuata uygun olarak 5/10 oranında uygulanması
Önerilir.
BULGU 8.1.4: Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşlerine İlişkin Kimi
Uygulamalarda Mevzuat Kurallarına Tam Olarak Uyulmaması
Sözleşmesi 29.01.2018 tarihinde imzalanan konu personel çalıştırmaya dayalı hizmet
alımı işi 165 personel ile yürütülmekte olup; 83 personel merkezde, 82 personel de taşra
birimlerinde hizmet vermektedir.
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Hizmet alımı işleri unvanları ve çalışan sayıları; temizlik işçisi(74), yükleme boşaltma
işçisi(28), engelli temizlik işçisi(2), forklift şoförü(8), aşçı yardımcısı(10), sıhhı tesisatçı(1),
elektrik tesisatçı(1), boyacı(1), kaloriferci(5), servis elemanı(17), marangoz(1), bakıcı
anne(10), bahçıvan(4), cam temizleme işçisi(2), temizlik şefi(1) şeklinde gruplandırılmıştır.
İdare, hazırlamış olduğu şartnamede ihtiyaç belirleme sürecinde tespit ettiği bazı iş
unvanlarının zaman içerisinde fiili olarak hükmünü kaybettiği (forklift şoförü, yükleme
boşaltma işçisi,…) bu unvanlardaki çalışan personelin başka iş alanlarında çalıştırıldığı,
İhale sürecinde işin tanımında yer alan ve işin uygulanması aşamasında geçerliliğini
yitiren (forklift şoförü, yükleme boşaltma işçisi,…) işin ihale mevzuatı doğrultusunda iş
azaltışına gidilmediği, bunun yerine işçileri 2017 yılı Yatırım Programında “Muhtelif İşler
Projesi”nde yer alan ve Yönetim Kurulunun 24.07.2017 tarih ve 21/152 sayılı kararı ile 4734
sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ve anahtar teslimi (götürü
bedel) olarak ihalesi yapılan Ağustos 2018 tarihi itibarıyla kafeterya olarak kullanılan hizmet
biriminde çalıştırdığı,
Konu ile ilgili olarak 2018 yılına ait “Genel Yatırım Ve Finansman Programının
Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ”inin İlave hizmet alımları
başlığı altında;
“MADDE 12 – …(2) Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak
hizmet alımı taleplerine ilişkin başvurularda, EK-5’te yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla
Hizmet Alımı Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:
a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis veya işletme birimi hakkında genel
bilgiler, ilgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve
unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma
aracılığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.
b) Tesis veya işletme birimi devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin devreye girmesi
durumunda yapılan taleplerde söz konusu birimlerin devreye gireceği tarih ile deneme
üretimine başlayacağı tarih.
c) Mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi veya diğer
nedenlerle yapılan ilave hizmet alımlarında, hizmet alımının gerekçesi ile birlikte ilişkili
tablolar (geçmiş yıllar verileri ile birlikte).
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ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.
d) Hizmet alımının niteliği ve gerekçesi.
e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme
süresince oluşacak toplam maliyeti.
f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.
g) İhale kapsamında yıllar itibarıyla çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan
bazında aylık ortalama ücretleri.
(3) İlgili Bakanlık, ikinci fıkra kapsamında Teşebbüsçe yapılan başvuruların kendilerine
ulaşmasını müteakip Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığından görüş talebinde bulunur.
Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının bu kapsamda değerlendirmelerini yapmak için ihtiyaç
duyacakları her türlü ilave bilgi, teşebbüs tarafından ivedilikle hazırlanarak adı geçen
kurumlara sunulur.” şeklinde hüküm yer aldığı,
Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ek: 8 maddesinde “62 nci maddenin birinci
fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri
çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte
çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gereken hâllerde
görüş alınmadan ihaleye çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu
işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne
aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya
çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek
suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı
kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net
ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere
ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında
idari para cezası uygulanır.” Hükmü yer almakta olduğundan dolayı; hizmet alımı ihalelerinde
hizmeti verecek personelin ihaleye esas tarifi yapılan çalışma alanlarının dışında
çalıştırılamayacağı mevzuat hükmüne bağlandığı halde, ihalenin uygulama sürecinde yapılan
işlemlerin bu hükümlere uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiştir.
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Yaklaşık maliyet hesaplamasında personelin yemek ve yol ücretlerinin bir ayda kaç gün
için uygulanacağı tahmini bir rakam olup bu sayının fiili çalışma gün sayısı ile değişebileceği
bu ücretlerin fiili çalışma gün sayısına göre bordroda yer alması gerekirken, işçi puantajlarında
fiili çalışma süresi ne olursa olsun yaklaşık maliyette alınan gün sayılarının sabitlendiğ
anlaşılmıştır. Bu husus teknik şartnamenin (11.12) maddesinde; “Personele ödenen yol ve
yemek ücreti, personelin hastalık, mazeret, yıllık ücretli izin gibi iş başında fiilen çalışmadığı
günler kesilerek, fiilen çalıştığı gün sayısı kadar ödenecektir….” Şeklinde ifade edilmiştir.
(Örneğin; Haziran 2018 hakediş ödemesine esas belgelerde fiili çalışma gün sayısı 20 gün
olduğu halde yemek ve yol ücretleri unvanına göre 22 veya 23 gün üzerinden ödenmiştir.)
Temizlik ve Destek Hizmetleri adı ile ihalesi gerçekleştirilen konu işler içerik olarak
“Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 23.06.2010 tarih ve KDVK-59/2010-7 sayılı
Katma Değer Vergisi Sirküleri/59” yazısında tanımlanan. İşgücü Temin Hizmetlerinin
Kapsamına girdiği için Katma Değer Vergisi Tevkifat oranı uygulamaları ise 9/10 olması
gerekirken bazı hizmet işleri için 7/10 olarak uygulandığı,
Katma Değer Vergisi Tevkifat oranı uygulamaları ile ilgili olarak;
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 23.06.2010 tarih ve KDVK-59/2010-7
sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri/59 yazısında;
“Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
dayanılarak 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 1/12/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere, KDV mükelleflerinin, alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer
işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetlerine ait KDV yi %90 oranında tevkifata tabi tutarak
sorumlu sıfatıyla beyan etmeleri uygun görülmüş, bu uygulama 97 Seri No.lu KDV Genel
Tebliği ile 5/1/2006 tarihinden itibaren 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde
sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin satın alacağı işgücü temin hizmetlerine de teşmil
edilmiştir.
Ancak Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, bahsi geçen konuyla ilgili işlemlerin
niteliğinin belirlenmesi konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılmış olup, konuyla ilgili olarak
aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
…
B.

Konuyla İlgili Yasal Hüküm ve Düzenlemeler
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KDV Kanununun 9/1 maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla
vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda
Bakanlığımızın yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu yetkiye dayanılarak, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.1) numaralı bölümünde,
1/12/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV mükelleflerinin alt işverenlerden veya
bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü temin hizmetine ait KDV
nin %90 oranında tevkifata tabi tutularak bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi
uygun görülmüştür.
…
C.

İşgücü Temin Hizmetlerinin Kapsamı

Yukarıda belirtilen düzenlemelere göre tevkifat uygulaması kapsamına giren işgücü
temin hizmetleri, mal veya hizmet üretimine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan işgücünün, hizmet
akdi ile işletmeye bağlı hizmet erbabı çalıştırılmak yerine, alt işverenlerden veya bu konuda
faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş ve organizasyonlardan satın alınması şeklinde ortaya
çıkmaktadır.
Bu tür hizmetler, alt işverenlerden temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin
bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda
tevkifat kapsamına girmektedir.
İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin
ettiği elemanları kullanarak sunması halinde kendisine verilen işgücü temin hizmetinde de
tevkifat uygulanacaktır.
D.

Değerlendirme

Bu açıklamalar çerçevesinde; işgücü temin hizmetinden bahsedilebilmesi için temin
edilen elemanların, hizmeti alan işletmeye ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması ve
hizmeti alanın sevk ve idaresi altında çalıştırılabilmesi yeterlidir. Öte yandan, temin edilen
elemanların işletmenin mal veya hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması
halinde, sevk ve idarenin hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.
Bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki
hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit
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edilecektir.
Hizmetin niteliğinin tespit edilmesinde, temin edilen elemanların SSK primlerinin,
tedavi giderlerinin, işyerinde yeme içme ve barınma gibi ihtiyaçlarının hizmeti satın alan
işletme tarafından karşılanıp karşılanmadığı vb. hususlarda yapılmış belirlemeler de dikkate
alınacaktır.
Örnek 1: (A) hastanesi, hastane faaliyetleri kapsamındaki yazışma, veri girişi,
hazırlama ve kontrol, hasta yardımcılığı, hasta karşılama ve yönlendirme, hasta taşıma, hasta
danışmanlığı, tıbbi dokümantasyon, koli, kargo ve posta ayrım dağıtım, sekreterlik, tıbbi
sekreterlik ve benzeri hizmetleri, doğrudan kendi elemanlarına (ücret akdi ile kendisine bağlı
bulunan elemanlarına) yaptırmak yerine bu konuda faaliyet gösteren firmalardan almayı tercih
etmiş ve (B) firması ile söz konusu hizmetlerin verilmesi hususunda anlaşmıştır.
(A) hastanesine verilen bu ve benzeri hizmetlerde kullanılan elemanların, esas itibariyle
hastane yönetiminin bilfiil sevk ve idaresi altında çalışması gerektiğinden, (B) tarafından (A)
ya fatura edilecek söz konusu işler, eleman temin hizmeti olarak değerlendirilecek ve işleme ait
KDV, (A) tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
Örnek 3: (T) Ticaret Odası, ihtiyacı olan araçları satın almak yerine kiralama yoluyla
(K) Araç Kiralama A.Ş.den temin etmiştir. Yapılan sözleşme gereğince araçları kullanacak
şoförler de araçlarla birlikte (K) tarafından temin edilmiştir.
(K) nın şoförüyle birlikte vermiş olduğu araç kiralama hizmeti, temin edilen şoförün
sevk ve idaresi (T) de olacağından, şoförle (T) arasında hizmet akdi olmaması kaydıyla, işgücü
temin hizmeti kapsamında değerlendirilecek ve toplam bedel üzerinden hesaplanacak KDV, (T)
tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
Ancak bu hizmetle ilgili olarak şoför teminine ilişkin bedelin, toplam hizmet bedelinden
ayrıştırılabilmesi ve faturada da ayrıca gösterilmesi kaydıyla, yalnızca şoför teminine ilişkin
olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılabilecektir.
Örnek 9: Kamu kurumuna ait bir kreşin personel ihtiyacının (bakıcı anne, öğretmen ve
hizmetli) karşılanması için (G) firması ile bir hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu
hizmet kamu kurumunun sevk, idare ve kontrolü altında verilebileceğinden hizmet bedeli
üzerinden hesaplanan KDV, "işgücü temin hizmeti" kapsamında ilgili kamu kurumu tarafından
% 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
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Örnek 10: (J) Ltd. Şti. idare binasının temizliği, personelin yemek yediği alakart
lokantada servis hizmetlerinin yapılması, bulaşıkların yıkanması ve odacılık hizmetleri için (T)
firması ile anlaşmış, (T) firması kendisine iş akdi ile bağlı 10 elemanını bu iş için (J) ye
göndermiştir.
Bu işlemde, söz konusu hizmetler (J) firmasının sevk, idare ve kontrolü altında
verilebileceğinden "işgücü temin hizmeti" kapsamında değerlendirilecek ve işlem bedeli
üzerinden hesaplanan KDV, (J) tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
…
E.

Sonuç

KDV mükellefleri ile 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan
kurum, kuruluş ve işletmelerin, eleman temini şeklindeki hizmet alımlarında yukarıdaki
açıklamalar ve örnekleri göz önünde bulundurmak suretiyle hareket etmeleri gerekmektedir.”
Şeklinde yer almış olup, konu ile ilgili uygulamanın nasıl ve ne şekilde yapılacağı
örnekleri ile izah edilmiş olduğundan, KDV tevkifat oranlarının söz konusu örneklerde olduğu
gibi 9/10 oranında uygulanması, bu güne kadar yapılan hataların da düzeltilmesi mevzuata
uygun olacaktır.
Öneri:
Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı şeklinde ihale işlemleri yapılan ve
yükleniciler ile bir sözleşmeye bağıtlanan işlerde;
-İhale konusu işlerin uygulama sürecinde çalıştırılacak personellerin KİK’in 62’nci
maddesine uygun olarak çalıştırılması,
-Hazırlanan hak ediş tutanakları ve bu tutanaklara esas teşkil eden yüklenici faturaları
ile bunlara bağlı ödeme iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, Asgari Ücret Destek Primi ve
Katma Değer Vergisi Tevkifat oranları uygulamaları usul ve esaslarına uyulması, bu güne kadar
yapılan uygulamalardan dolayı oluşan yanlışlıkların mevzuat kuralları içerisinde düzeltilmesi
Önerilir.
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BULGU 8.1.5: Personel Taşıma Hizmet Alımı İhalesi İşi ile İlgili Dokümanların
Uyumsuzluğu
Genel Müdürlük personel taşıma işi için hazırlanan teknik şartname ve ekinde belirtilen
güzergâhlarda çalışacak olan 25 adet (16-25 kişilik) midibüs, 4 adet (26 kişi ve fazlası) otobüs
olmak üzere toplam 29 adet araç kiralaması ile ilgili ihale süreci, Yönetim Kurulunun
29.03.2018 tarih ve 12/54 sayılı kararı ile başlatılmıştır.
04.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 7 istekli teklif vermiş olup, 5 istekli teklifi
değerlendirilmiştir. İhale Komisyonu yaptığı değerlendirme sonucunda; ekonomik olarak en
uygun teklifin 3.241.980 TL tutarlı Demirhan Turizm Sanayi Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.nin
teklifi olduğu gerekçesi ile ihalenin bu istekli üzerinde kaldığına karar verip, kararını
08.05.2018 tarihli tutanağa bağlamıştır. İstekli Demirhan Turizm Sanayi Taşımacılık Tic. Ltd.
Şti. ile 24.05.2018 tarihinde 2 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır.
İhaleye

hazırlık

aşamasının en önemli

süreci

yaklaşık

maliyet

cetvelinin

hazırlanmasıdır. Yaklaşık maliyetin en önemli parametresi, çalıştırılacak araçlar olup; bu
araçların nitelik ve nicelik yönünden özelliklerinin optimum seviyede belirlenmesinin birim
maliyeti doğrudan etkilediğinden, araçların güzergâhları ile birlikte bu güzergahlarda ikamet
eden personelin sayısı doğru olarak belirlenmeli ve yaklaşık maliyet cetveli bu veriler üzerinden
hesaplanarak oluşturulmalıdır.
Şöyle ki, Servis hizmetlerinde kullanılan “C” plakalı araçların; Ankara Ticaret Odası
tarafından oluşturulan sınıflandırmada 36 kişi ve üzeri otobüs, 26-35 kişi midibüs(K. otobüs),
18-25 kişi midibüs, 10-17 kişi minibüs olarak tasnif edildiği ve bunların 2017 yılı için kira
bedellerinin sırası ile 636, 548, 456 ve 385 TL olarak belirtildiği 09.03.2018 tarih ve 16340
sayılı yazı DMO’ ya gönderilmiştir.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının ihale öncesi yaptığı çalışmada servis
güzergâhları ve bu güzergâhlarda ikamet eden personeller belirlenirken, hizmet alacak personel
sayısı ile çalışacak servis araçlarının yolcu kapasitelerinin birbiri ile uyumlu olmadığı,
Teknik şartname ekindeki güzergâh listesinde, personel sayısı 15 ve 15’den az olan 15
adet güzergâh olduğu ve bu hatlarda hizmetin ATO’nun belirlediği sınıflamaya göre 10-17 kişi
kapasiteli minibüsler ile verilebileceği halde 16-25 kişi kapasiteli midibüsler ile hizmet vereceği
öngörülmüştür. Ankara Ticaret Odasının (ATO) yapmış olduğu tasnifine göre 10-17 kişi
kapasiteli minibüslerin bir günlük kira bedeli 385 TL iken 16-25 kişi kapasiteli midibüslerin bir
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günlük kira bedeli 456 TL olduğu, dolayısıyla yaklaşık maliyetin olması gereken tutardan daha
fazla hesaplandığı,
Bütün

bunların

istekli

teklifleri

ile

birlikte

ihalenin

sonucunu

doğrudan

etkileyeceğinden, teknik şartnamede belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve
fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi, bütün
istekliler için fırsat eşitliği sağlaması KİK’e göre zorunlu olup, buna göre işlem yapılması
gerektiği,
Personel taşıma hizmet alımı işi sözleşmesinin “Diğer hususlar” başlığı altındaki 36 ncı
maddesinde “36.1. Yüklenici sözleşme sırasında;
a.Hizmet verecek aracın Trafik Sigorta Poliçesinin aslı,
b.Karayolu Yolcu Taşıma Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta belgesinin aslı,
c. Güzergah izin belgesinin aslı,
ç. Araç uygunlık belgesinin aslı ve araç ruhsatının aslı.
d. Taşıt sürücüsünün ehliyet aslı,
e. Toplu taşıma izin belgesinin aslı,
f. Ticari taşıt kullanma belgelerinin asılları,
g. Sürücüler savcılıktan aldıkları sabıka kaydının aslını idareye teslim edeceklerdir.
h. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında
o iş için özel olarak düzenlenen sicil, ruhsat ve belgeler: Ankara Büyükşehir Belediyesinden
alınmış C sınıfı, şehir içi servis yapabilme yetki belgesinin asıllarını istekliler sözleşme
sırasında idareye vereceklerdir.
ı. Yüklenici tarafından, personel taşıma esnasında taşıtların ön camına 30 puntodan az
olmamak kaydıyla; Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Personel Servisi yazılı bir levha
konulacaktır.
i. Yüklenici 4857 Sayıl İş Kanununun emredici hükümlerine (çalışma süresi, fazla
çalışma süresi, yıllık ücretli izin, ara dinlenmesi vs. düzenleyen hükümlere) uymakla
yükümlüdür.
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j. Yüklenici bu işte kiralık araç çalıştıracaksa; kiraladığı aracın noter kira sözleşmesinin
aslını idareye sözleşme aşamasında ibra edecektir.
k. Sürücülerin Sağlık Raporu aslını ibraz edilecektir.(Aile Hekimliğinden alınabilir.)”
hükümleri yer almakta olup sayılan belgelerin yüklenicinin sözleşme sırasında idareye tevsik
etmesi gereken belgeler olduğu halde yüklenicinin bu belgeleri sözleşme sırasında tevsik
etmeden idare ile sözleşme imzaladığı ve belgeleri daha sonra peyderpey ilgili birime verdiği,
2016 yılı ihalesine esas teknik şartnamenin “Diğer hususlar” başlığı altında yer alan
“Yükleniciye hakediş ödemesi yapılabilmesi için, bir önceki hakediş dönemi içerisinde
yüklenici ile kontrol teşkilatının birlikte tuttuğu kayıtlar ve yüklenici ile araç sahibi arasındaki
sözleşme hükümleri dikkate alınarak hesaplanacak olup, tutarın araç sahibine ödendiğini
gösteren banka dekontu İdareye verilecektir. (işe başlanılan ilk ay için banka dekontu
aranmayacaktır.) Aksi takdirde ( Kamu Kurum ve Kuruluşları personel hizmet yönetmeliği
8’inci madde ek fıkra hükmüne göre) Yüklenici, çalıştırdığı alt yüklenici araç sahiplerine
ödeme belgelerini İdaremize ibraz etmediği sürece o aya ait hakediş ödemesi yapılmayacaktır.
İhalenin en son hakedişinde ise yüklenici tarafından banka aracılığı ile taşıt sahiplerine ödeme
yapıldıktan sonra dekontları İdare’ye teslim edilecek olup, teminat iadesi işlemleri ondan sonra
yapılacaktır.” Hükmünün 2018 ihalesine esas teknik şartnameden çıkarıldığı,
Yüklenicinin taşıt kira sözleşmesi ile çalıştırdığı araçların sözleşme dâhilindeki
ücretlerinin ödenip ödenmediği ile ilgili kontrolün, çalışanlar (şoför+araç sahibi) açısından
önemli olduğu gibi, idare açısından da yüklenicinin kiralama ücretlerini araç sahiplerine
ödemediğine dair şikâyetlerin önüne geçilmesi açısından önemlidir. Personel çalıştırmaya
dayalı hizmet alımı işlerinde çalışanların haklarının korunması için maaşların şahısların banka
hesaplarına yatırılmasının takibi gibi kiralık araçların ve şoförlerinin ücretlerinde aynı şekilde
takip edilmesi önem arz etmekte olup, bu maddenin tekrar şartnameye konulmasının yerinde
olacağı,
Teknik şartnamenin “Yüklenicinin Sorumlulukları” başlığı altındaki 3 üncü
maddesinde; “3.9) Yüklenici, ihale konusu işi yerine getirmek için, her türlü koordinasyonu
sağlamak ve sorunları değerlendirmek üzere sabah ilk aracın idare hizmet binasına
ulaşmasından 30 dakika öncesinden başlayarak son servis aracının ulaşmasına kadar ve
akşamları ilk aracın kalkışından 30 dakika öncesinden başlayarak son araç idare hizmet
binasından ayrılana kadar ki zaman zarfında görev yapmak üzere bir personel
görevlendirecektir. Bu personel, servis araçlarının idare hizmet binasına geliş ve gidişlerinde
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araçların hareket noktasından kalkışı ve bu noktaya ulaşması sırasında araçlara personelin biniş
ve inişlerinde düzeni ve personele gerekli kolaylığı sağlamakla, çıkacak herhangi bir sorunda
idare yetkilisi ile koordinasyon içerisinde gerekli iş ve işlemleri yapmakla görevli olacaktır. Bu
maddeye uyulmaması durumunda; her iş günü için sözleşme ücretinin %0,003 (yüzbindeüç)
oranında ceza uygulanacaktır. Ay içerisinde birden fazla tekerrür etmesi halinde her iş günü
için %0,005 (yüzbindebeş) oranında cezai işlem uygulanacaktır.” Hükmünün yer aldığı,
Ayrıca sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlığı altındaki “16.1.6 Teknik
Şartnamenin 3.9. maddesine uyulmaması halinde; ödeme yapılmayan her bir gün için sözleşme
bedelinin % 0,003 (yüzbindeüçü) oranında ceza uygulanacaktır. Ay içerisinde birden fazla
tekerrür etmesi halinde her iş günü için %0,005 (yüzbindebeş) oranında cezai işlem
uygulanacaktır” düzenlemesinin olduğu,
Sözleşme ve eki şartnamelerde bulunan sözkonusu madde hükümlerinin ihale konusu
personel taşıma hizmet alımı işinin uygulanması aşamasında uygulanmadığı, yüklenici
tarafından sık sık araç değişimi yapıldığı ve bu değişim işlemlerinin de sözleşme ve eki
şartnamelere uygun olarak değil, yüklenicinin inisiyatifi doğrultusunda gerçekleştirildiği
anlaşılmıştır.
Öneri:
Personel taşıması hizmet alımı işi ihalesi ile ilgili olarak;
-Teknik şartnamede belirtilecek kriterler, yaklaşık maliyet tutarı ile birlikte istekli
tekliflerini ve ihalenin sonucunu doğrudan etkileyeceğinden, kriterlerin verimliliği ve
fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün
istekliler için fırsat eşitliği sağlanmasının KİK’e göre zorunlu olup ihaleye esas dokümanların
bu meyanda hazırlanması,
-Sözleşme ve ekleri şartnamelerin birbirleri ile uyumsuzluğundan dolayı işin
uygulanması aşamasında telafisi mümkün olamayacak anlaşmazlıklara sebebiyet vermemek
için dokümanların birbirleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanması konusunda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi,
-Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ihaleye esas sözleşme ve eki şartnamelerin, ihale
konusu işin gerçekleştirilmesi aşamasında uyulması gereken tek doküman olup sözleşme ve eki
şartname hükümlerinin yetkili personel tarafından yüklenici lehine olacak şekilde
uygulanmasından vazgeçilerek, uygulamanın mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılması ve
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bu güne kadar yapılan uygulamaların incelenerek varsa işletme zararı oluşturan kısımlarının
belirlenip yükleniciden tahsil edilmesi,
Önerilir.
BULGU 8.1.6: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi

8.2

Diğer Bulgu ve Öneriler

BULGU 8.2.1: Hazine Hasılat Payı Ödemeleriyle Pazarlama Satış Dağıtım ve
Genel Yönetim Giderlerini Karşıladıktan Sonra Makul Bir Faaliyet Karlılığı Üretmesi
Gereken Ofis Hizmet Bedeli Oranlarının Cari Dönemde Yetersiz Kalarak Faaliyet Zararı
Oluşması
DMO ile Merkezi Yönetim Bütçesi arasındaki mali ilişkiler, DMO’dan bütçeye yapılan
hasılat payı ödemeleri, temettü ödemeleri, diğer vergi ve yasal yükümlülüklerden oluşmaktadır.
5018 sayılı Kanunun 78’inci maddesinde, KİT’lerin ve kamu şirketlerinin gayrisafi
hasılatlarının en çok %15’ine kadar bir bedelin tahsil edilerek genel bütçeye gelir
kaydedilmesine hükmolunmuştur. Aynı maddede, hasılat payı tahsil edilecek kurum ve
kuruluşlar ile hasılat payı oranları, ödeme yeri ve zamanının Cumhurbaşkanı (mülga Bakanlar
Kurulunca) tarafından belirleneceği kurala bağlanmıştır.
Bu kapsamda, hasılat payı ödemelerini yapacak KİT’ler ve ödeme oranları 30.12.2005
tarih, 2005/9916 sayılı ve 29.12.2006 tarih, 2006/11442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
belirlenmiş olup, söz konusu KİT’ler; Devlet Hava Meydanları İşletmesi (%14), Devlet
Malzeme Ofisi (%10’a kadar), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (%10) ve TPAO (%10)’dur.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, “Aylık gayrisafi hasılat tahakkuk tutarını
(katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) kapsamak kaydıyla”; Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışlarında ürün nevi itibarıyla %1-3’ü hasılat payı olarak
Maliye Bakanlığına ödenmekte iken; Bu oranlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü’nün 20.10.2017 tarih ve 59751066-000-8222 sayılı yazıları, Bakanlık Makamının
17.10.2017 tarihli Oluru ile 01.11.2017 tarihinden itibaren ürün nevileri itibarıyla %1-3-5
olarak yeniden düzenlenmiştir. DMO Genel Müdürlüğü mal ve hizmet satışlarının ürün nevileri
itibarıyla tahakkuk eden aylık gayrisafi hasılatının, belirlenen pay oranlarına tekabül eden
tutarının, en geç takip eden ayın yirmisine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez
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Saymanlığına ödenmesi ve ödenen bu tutarların bütçeye gelir yazılması gerekmektedir.
DMO’nun faaliyetlerine ilave mali yük getiren ve aylık gayri safi hasılat tutarı esas
alınarak ödenen Hazine hasılat payı toplamı 2018 yılı için 145.343 bin TL’dir.
2018 yılı faaliyet döneminde ürün nevilerine göre yapılan satışlarda DMO’nun
uyguladığı hizmet bedeli oranları ile yine ürün nevilerine göre aylık gayrisafi hasılat tahakkuk
tutarına uygulanan genel bütçeye gelir kaydedilecek hasılat payı oranları, aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

Ürün Nevi

Taşıt, üst Yapılı Taşıt ve İş
Makineleri (Protokol)
Taşıt, üst Yapılı Taşıt ve İş
Makineleri (Müteferrik)
Bilişim, Mobilya ve Diğer
Ürünler (Müteferrik)
Açık Satışlara Ait Satın Alma
Sözleşmesi (Bilişim Ürünleri)
Açık Satışlara Ait Satın Alma
Sözleşmesi (Mobilya, Mefruşat)
Stok Ürünü Büro Makine ve
Aletleri
Stok Ürünü Diğer Satışlar
Araç Kiralama
DMO
İstanbul
Basım
İşletmesinin Diğer Satışları
Açık Satışlara Ait Satınalma
Sözleşmesi Kapsamında Yer
Alan Mobilya Grubu ve Hastane
Mefruşatı (Elektronik İhale)
Sağlık Marketi ürünleri

Satışlarda Uygulanan DMO Hizmet Bedeli Oranları
KOBİ, Cazibe
Merkezi ve
Tekno
Yerli malı
Katologlar
Yerli Malı
Belgesi
(Yerli Malı
Belgesi Yok
Yerli Malı
Aranmayan
Belgesi
(*)
Belgeli (*)
(*)
Aranmaksızın)
%
%
%
%

Hazine
Hasılat
Payı
%

7

5

3

7

5

3

10

5

8

4

5

10

4

5

Azami 50

1

Azami 100

3
3

3
10 - 55

1

10

5

1

5

(*) Genel Katalog ve Protokol kapsamında yer alan malzemeler ile müteferrik malzemeler

Yukarıdaki tabloda ayrıntısı kayıtlı DMO Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet
satışlarındaki ürün nevileri itibarıyla Ofis hizmet bedeli oranları, 233 sayılı KHK’nın 35’inci
maddesine dayalı olarak, DMO Ana Statüsü’nün 7’nci maddesi ile DMO Satış Yönetmeliği’nin
8’inci maddesi hükümleri uyarınca belirlenip, Yönetim Kurulu Kararı ile uygulamaya
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alınmıştır.
DMO’nun pazarlama, satış, dağıtım ve genel yönetim giderleri ile genel bütçeye yapılan
hasılat payı ödemelerini karşıladıktan sonra makul bir faaliyet karlılığı üretmesi gereken Ofis
hizmet bedeli oranları, cari dönemde yetersiz kalmış ve 2018 yılında 13,6 milyon TL tutarında
faaliyet zararı tahakkuk etmiştir.
Yıllardan bu yana kaynak yaratan kârlı bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdüren
DMO’nun finansal tablolarına ilk defa 2018 yılında yansıtılan faaliyet zararı önemli ölçüde,
kimi ürün nevilerinde uygulanan ofis hizmet bedeli oranlarının Hazine hasılat payı
ödemelerinde bile yetersiz kalarak faaliyet giderlerini karşılayamamasından kaynaklanmıştır.
DMO Yönetim Kurulunun 26.01.2018 tarih ve 3/19 karar sayılı toplantısında, Sağlık
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı tarafından ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemelerin DMO
aracılığıyla temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında 19.01.2018
tarihli “Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tedarik İşbirliği
Protokolü” imzalandığından bahisle Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların sağlık
hizmeti sunumlarının yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ve Protokol kapsamında temin
edilecek ilaç ve tıbbi malzemelerin satış fiyatlarının, alım maliyetlerine %1 oranında Ofis
hizmet bedeli ilave edilerek tespit edilmesi karara bağlanmıştır.
Protokol kapsamında temin edilecek ilaç ve tıbbi malzemeler için DMO’ya ödenecek
hizmet bedeli %1 olarak belirlenirken; söz konusu ilaç ve tıbbi malzemelerin gayri safi hasılat
tahakkukuna (katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) uygulanacak Hazine hasılat
payı oranı ise %5 olmuştur.
Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların sağlık hizmeti sunumlarının
yürütülmesi kapsamında temin edilecek ilaç ve tıbbi malzeme satışlarından elde edilecek %1
oranlı Ofis hizmet bedelinin, %5 oranlı Hazine hasılat payı ödemelerinde yetersiz kalmasının
yanı

sıra

DMO’nun

pazarlama,

satış,

dağıtım

ve

genel

yönetim

giderlerini

karşılayamayacağından, kronikleşen bir faaliyet zararlılığına dönüşerek sürekli kaynak tüketen
sürdürülemez bir uygulama olacağı değerlendirilmektedir.
DMO’nun, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin satış ve
dağıtımına ilişkin hizmet bedeli tespitine yönelik uygulamaları, tabi olunan mevzuat
hükümlerine göre aşağıda incelenmiştir.
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DMO’nun, kamunun merkezi satın alma birimi olarak faaliyet amacı; kamu hukukuna
tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum
ve kuruluşlarının, sabit tesisler hariç aydınlatma cihazları ve ısıtma-soğutma araçları, büro
makineleri, bilişim teknolojisi ürünleri, sair makineler ve aletleri ile ofis otomasyonu hariç
paket program yazılımı, basılı formlar, sağlık karnesi, bildirim ve beyanname çeşitleri, çeşitli
temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanları, her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile
mefruşatı, kağıt, karton, mukavva ve bunların mamȗlü, kamu kurum ve kuruluşlarının sair
döşeme, demirbaş, makine ve teçhizatlardan ortak kullanım konusu olanları, giyim eşyaları ve
tamamlayıcı aksesuarları, taşıt ve iş makineleri, bunların iç ve dış lastikleri ile akaryakıt ve
akülerinin alımı, taşıt ve iş makineleri kiralamaları, seyahat ve nakliye hizmetleri, toplu ilaç ve
tıbbi malzeme alımı vb. mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını bunlar adına temin
etmektir.
Bu kapsamda DMO, sermayesinin tamamı kamuya ait 233 sayılı KHK’ya tabi iktisadi
alanda ticari esaslara göre kâr amacı güderek faaliyet gösteren bir iktisadi devlet teşekkülüdür.
08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 1’inci maddesinde;
Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi
kuruluşlarını ve bunların müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsadığı
belirtilmiş;
İktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müesseselerinin,
bağlı ortaklıklarının kurulmasını, iştiraklerinin teşkilini, özerk bir tarzda ve ekonominin
kurallarına uygun olarak yönetilmelerini,
İktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık
ilkeleri doğrultusunda kendi aralarında ve milli ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye
birikimine yardım etmelerini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını,
Hükme bağlamış;
2’nci maddesinde, kamu iktisadi teşebbüsünün, iktisadi devlet teşekkülü ile kamu
iktisadi kuruluşunun ortak adı olduğu belirtilmiş;
İktisadi devlet teşekkülü, sermayesinin tümü devlete ilişkin, iktisadi alanda ticari
esaslara göre etkinlik göstermek üzere kurulan,
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Kamu iktisadi teşebbüsü olarak tanımlanmış;
“Teşebbüs Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” kenar başlıklı 9’uncu maddesinde,
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri, ilgili mevzuat hükümleri, kalkınma planı ve üst politika
metinleri çerçevesinde teşebbüsün gelişmesini sağlayacak kararları almak,
Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların çalışmalarının verimli ve karlı olarak
yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek … ,
Şeklinde tadat edilmiş;
13’üncü maddesinde, Teşebbüs Genel Müdürünün görev ve yetkileri açıkça sayılarak,
5’inci fıkrasında, Teşebbüs sermayesi ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve karlılık ilkelerine
uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak,
Şeklinde kurala bağlanmış;
“Teşebbüslerin uygulayacakları fiyatlar ve görev zararı uygulaması” kenar başlıklı
35’inci maddesinde ise, Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların, işletmelerinde mal ve hizmet
fiyatlarını tespitte serbesttir.
Hükmüne yer verilmiştir.
4.5.2007 tarih ve 26512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan DMO Genel
Müdürlüğü Ana Statüsü’nün “Temel İlker”i düzenleyen 7’nci maddesinin birinci fıkrasında,
Bu Ana Statü kapsamındaki mal ve hizmetlerin iç ve dış piyasadan, öncelikle yerinden ve ilk
elden, toplu alımların sağladığı fiyat avantajlarından azami ölçüde yararlanılarak en ekonomik
biçimde mutad ticari usullerle tedarik edileceği,
İkinci fıkrasında, Teşekkülün, bu mal ve hizmetleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
çerçevesinde veya aynı Kanunun 3’üncü maddesinin (g) bendinde düzenlenen istisna
kapsamına giren alımlar yönünden, çerçeve anlaşma, katalog ve protokol ile elektronik ihale
veya diğer ihale usulleriyle temin edebileceği; Taşıt ve iş makineleri kiralamaları, seyahat ve
nakliye hizmetleri ile akaryakıt ve toplu ilaç alımının çerçeve anlaşmalar ve protokollerle
yapılabileceği; Alım konusu olacak ilaç ve tıbbi malzemelerin Sağlık Bakanlığıyla ortaklaşa
belirleneceği;
Sekizinci fıkrasında, katalogda yer alan müteşebbislerden temin edilen mal ve hizmetler
ile çerçeve anlaşmalar suretiyle veya ihaleler sonucu temin edilen mal ve hizmetlerin
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karşılığında alınacak hizmet bedelinin DMO Yönetim Kurulunca belirleneceği,
Kurala bağlanmış;
14.11.2008 tarih ve 27054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi
Satış Yönetmeliği’nin “Satış Fiyatlarının Tespiti” kenar başlıklı 8’inci maddesinde;
Ofisin mal ve malzeme satışlarının Ülkenin her yerinde tek fiyatla yapılmasının esas
olduğu ve elektronik satış için farklı fiyat tespit edilebileceği,
Ofis stoklarındaki mal ve malzemenin satış fiyatlarının yıllık Teşekkül bütçesi ile tespit
edileceği,
Katalogla satış kapsamında yer alan mal ve malzeme taleplerinde ise, katalog
kapsamında yer alan firmalarla yapılan sözleşmelere göre elde edilen maliyetler esas alınarak
ve hizmet bedeli eklenilerek satış fiyatlarının tespit edileceği,
Müşteri nam ve hesabına müteferrik olarak temin edilen mal ve malzeme fiyatlarının
ise; gerçekleştirilen alım fiyatları dikkate alınarak ve hizmet bedeli eklenilerek tespit edileceği,
Malzemenin, teslimi gereken satış organı deposundan başka bir yerde tesliminin
istenilmesi halinde nakliye ve sigorta masraflarının satış fiyatına ekleneceği;
9’uncu maddesinde, yıl içinde satın alınan mal ve malzemenin maliyetinde, Teşekkül
bütçesi satınalma pogramında tahmin edilen maliyet bedellerine göre artış veya azalma olduğu
takdirde, Yönetim Kurulu Kararı ile satış fiyatlarında değişiklik yapılabileceği; Satış fiyatı
değiştirilen mal ve malzemenin, tüm satış organlarında aynı tarihte yeni fiyatlardan satışının
yapılacağı,
Bedeli Ofis hesaplarına intikal ettirilmekle birlikte tamamı karşılanamayan müşteri
taleplerinden, Ofis ve müşterilerin karşılıklı mutabık kaldığı mal ve malzeme için, bedele ilişkin
yapılan ödemenin Ofis hesabına intikal ettiği tarihteki satış fiyatının uygulanacağı
Hükme bağlanmıştır.
DMO’nun, 233 sayılı KHK’ya tabi iktisadi alanda ticari esaslara göre kâr amacı güderek
faaliyet gösteren bir iktisadi devlet teşekkülü statüsünde bir kuruluş olarak, yukarıda özetle
açıklanan tabi olduğu mevzuat hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde;
DMO tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin satış ve
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dağıtımına ilişkin ürün nevileri itibarıyla uygulanan ve cari dönemde yetersiz kaldığı görülen
hizmet bedeli oranlarının, öncelikle ilave mali yükler getiren Hazine hasılat payı ödemeleri ile
pazarlama, satış, dağıtım ve genel yönetim giderlerini karşıladıktan sonra makul bir faaliyet
karı elde edilecek düzeyde tespitinin, amaca daha uygun düşeceği değerlendirilmektedir.
Öneri:
DMO Genel Müdürlüğünce kamunun merkezi satın alma birimi olarak çeşitli mal,
malzeme ve hizmet ihtiyaçları tedarik ve dağıtımının kamu kurum ve kuruluşları adına temin
edilirken, başta Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ihtiyacı ilaç ve tıbbi malzeme ürün
grubu olmak üzere tüm ürün nevilerinde uygulanan Ofis hizmet bedeli oranlarının, Hazine
hasılat payı ödemeleriyle pazarlama, satış, dağıtım ve genel yönetim giderlerini karşılayıp,
makul bir faaliyet karı üretecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi önerilir.
BULGU 8.2.2: Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde Mevzuat
Gereği Çalıştırılması Gereken İşyeri Hekiminin Çalıştırılmadığı
Personel çalıştırmasına dayalı “DMO Genel Müdürlük (A,B ve C blok Hizmet Binası),
Yenimahalle Ek Hizmet Binası (Laboratuvar, Kreş, Misafirhane, Mutfak) ve Tesisleri ile
İşletme, İrtibat Bürosu ve Bölge Müdürlüğü Binaları ve bu binaların bulunduğu yerlerdeki yol
ve sirkülasyon sahasını temizlik, Depolardaki Yükleme- Boşaltma ve yardımcı hizmet işleri”
ihalesine esas çalıştırılan personel için yüklenicinin işyeri hekimi çalıştırmadığı tespit
edilmiştir.
Konu ile ilgi olarak, KİK Genel Tebliğinde; “78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı
hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki
bileşenlerden oluşur:
ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri,
Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem ve
ihbar tazminatları, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe
uyum) eğitimi gideri, 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri,
silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir
bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki
genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı
üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri
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için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan
sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” Yer almakla birlikte
idari şartnamenin 25.3.4 maddesinde ayrıca belirtilmiş olup, bu hükümler doğrultusunda
uygulama yapılmadığından 6331 sayılı kanunun "İdari para cezaları ve uygulaması" başlığı
altındaki 26'ncı madde hükümlerinin uygulanmasının gerektiği değerlendirilmektedir.
Öneri:
Yüklenicinin, 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve
Teknik Şartname gereğince, 50 den fazla işçi çalıştırdığı için işyeri hekimi çalıştırması gerektiği
halde bu görevini yerine getirmediği tespit edilmiş olup, yüklenici tarafından bu görevin bir an
evvel yerine getirilmesi ve yerine getirlmeyen süreler için kanunun "İdari para cezaları ve
uygulaması" başlığı altındaki 26'ncı madde hükümlerine göre gerekli iş ve işlemlerin yerine
getirilmesi önerilir.
BULGU 8.2.3: Mal Alımlarında Doğrudan Temin Uygulamalarında Mevzuata
Uygun Şekilde Fiyat Araştırmalarının Yapılmaması
Kamu İhale Kurulu’nun 20.08.2007 tarih ve 2007/DK.D–125 sayılı Kararı ile istisna
kapsamında alınacak mal ve hizmetler yeniden belirlenirken, DMO’nun ana faaliyet konusuna
giren mallardan kendi ihtiyacı için yapacağı alımlar ile sahip olduğu menkul ve gayrimenkul
kıymetlerinin sigortalarının yaptırılması ve personel taşımacılığına ilişkin hizmet alımları
istisna kapsamı dışında tutulmuştur.
2018 İşletme Bütçesinde mal alımları için 18,7 milyon TL, hizmet alımları için 35,5
milyon TL ve yapım işleri için 2,7 milyon TL olmak üzere toplam 56,9 milyon TL ödenek
öngörülmüştür.
DMO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığının ilgili müdürlükleri tarafından
yapılan mal alım dosyaları incelendiğinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre bir ihale
usulü olmayan “doğrudan temin” yoluyla tedarik edilmiş olanlar ve temin yönteminin ne olduğu
belli olmayan mal alımı dosyaları görülmüştür. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 nci
maddesinde “doğrudan temin” ile ilgili alımların usul ve esasları düzenlenmiştir.
İdare, “doğrudan temin” usulü ile tedarik ettiği mal alımı iş ve işlemlerini, KİK’in 22/d
maddesinde “Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin onbeş milyar
(Altmışyedibinaltıyüzonüç Türk Lirası), diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını
(Yirmiikibinbeşyüzyirmidört Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama
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faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.” yer alan
harcama limitleri dâhilinde yapmıştır.
Mal alımı dosyaları incelendiğinde, mal alımları ile ilgili olarak piyasa araştırmasının
satın alma görevlisi (mubayaacı) tarafından 3 ayrı firmadan teklif alınarak veya bir firmanın
başka iki firmadan daha aldığı yan teklif olarak tabir edilen hatır teklifleri ile oluşturulduğu
veya da piyasa araştırılması yapılmadığı, diğer bir değişle malzeme veya mal alımı iş ve
işlemlerinin mevzuata uygun piyasa araştırılması yapılmadan mubayaacı tarafından
gerçekleştirildiği ve harcama tutarının 120.000 TL limitli kredi kartı ile ödendiği görülmüştür.
Doğrudan Temin: Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet
edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür.
Dolayısıyla, bu bir İhale usulü değil, temin yöntemidir. Bu yöntem ile, 22 nci maddede sayılan
bütün bentler için ilan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu
madde de sayılan yeterlilik koşullarını arama zorunluluğu olmaksızın ihtiyaçların temin
edilmesi sağlanmıştır.
Doğrudan temin yönteminin uygulanmasında; Satınalma görevlisinin piyasa fiyat
araştırması yapması için yazılı olarak görevlendirilmeli ve alım yapılmadan önce, harcama
yetkilisinden onay alınmalıdır. Esasen doğrudan temin yönteminde sözleşme yapılması zorunlu
olmamakla birlikte, Belli bir süreyi gerektiren işlerde, alımın sözleşmeye bağlanması
zorunludur.
Konuya ilişkin olarak Genel Tebliğin 22.1.1.3. maddesinde “Bu madde kapsamında
alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi
durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup, bir defada yapılacak alımlarda
sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir…” açıklaması yer almaktadır. Sözleşme yapılması
durumunda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan tip sözleşmelerin esas alınması
zorunlu olmayıp, işin niteliğine göre sözleşmenin konusunun, bedelinin, süresi ile tarafların
karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin sözleşmede belirtilmesi yeterlidir.
Doğrudan temin yöntemi kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımlarının nasıl ve ne
şekildeolacağı Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22’nci maddesinin 22.1.1.4 bendinde, “Diğer
taraftan 22 nci maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı
takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması
yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi
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zorunludur. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama
Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde
yapılabilir.” şeklinde tarif edilmiş olup, satın alma işleminden önce onay belgesinin
hazırlanması gerektiği belirtilmiştir.
Teklif alınması durumunda, piyasa rayicini yansıtır, başka bir ifadeyle gerçekçi bir fiyat
tespiti önemli olup, bu çerçevede mümkün olduğunca çok işletmeden fiyat alınması uygun
olacaktır.
22/d kapsamındaki doğrudan teminlerde sınır değere KDV dâhil olmayıp, ihtiyacın
karşılığı olarak ödenecek bedelin KDV hariç öngörülen limitleri aşıp-aşmadığı önemlidir.
Piyasa fiyat araştırması sonucu söz konusu limitlerin aşılacağının anlaşılması durumunda
doğrudan temin yönteminden vazgeçilerek, ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale
yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.
Doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilecek alımlarda “onay belgesi” düzenlenmesi
zorunludur. Zira herhangi bir alımın doğrudan temin kapsamına girip girmediği, ödenek
durumu, işin nev'i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı vb. hususların tespiti onay belgesi ile
somutlaştırılacaktır.
Doğrudan Temin Süreci; Onay belgesi (Birinci), Fiyat araştırması yapacakların
görevlendirilmesi, Fiyat araştırması yapılması, En uygun bedelin tespiti, İhale yetkilisinin
onayı (oluru) (İkinci), Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, Alımın gerçekleştirilmesi,
Fatura vb. belgelerin onay belgesine eklenmesi şeklinde olacak şekilde gerçekleştirilmelidir.
Doğrudan teminde harcama yetkilisince onay verilmesinin ilk aşaması, ihtiyacın
doğrudan teminle karşılanabilmesi için gerekli iznin alınması, ikincisi ise tespit edilen en uygun
fiyattan alımın yapılabilmesidir.
4734 sayılı Kanunun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temin edilmesi
gereken ihtiyacın, Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların
altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki
mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı
Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine
aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat
edilmesi gerekmektedir.
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Kamu İhale Kanununun doğrudan temin yönteminde idarelere tanıdığı esneklik ve
kolaylık, Kanunda belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve
10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale
yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak
idarelerin ihtiyaçlarını karşılamasıyla sınırlıdır. Bunların dışında, satın alma sürecinde ihale
usulleri için öngörülen diğer kuralların ve işlemlerin göz ardı edilmesi veya uygulanmamasına
ilişkin bir hüküm, halen yürürlükte olan Kanunda mevcut değildir.
Her ne kadar ihale usulü olmasa da, kamu kaynakları kullanılarak gerçekleştirilen ve
alım miktarı olarak toplam alımlarda önemli bir yer tutan doğrudan temin, idarenin öncelikle
tercih ettiği bir alım yöntemi olmuştur. Diğer ihalelerde olduğu gibi, doğrudan temin
yönteminde de ihtiyaçların en uygun şartlarla karşılanması, kamu kaynaklarının etkin,
ekonomik ve verimli kullanılması gibi Kanunda yer verilen temel ilkelerin gözetilmesinin esas
olduğu göz ardı edilmemelidir.
Doğrudan temin konusu yapılabilecek ihtiyaçlar Kanunun 22’nci maddesinde sayılmış
olup, sayılanlarla sınırlıdır ve bunların emsal, kıyas gibi yorumlarla genişletilmesi mümkün
değildir. Doğrudan teminde Kanunun ihale usulleri için öngördüğü kuralların uygulanma
zorunluluğu bulunmamakla birlikte, doğrudan teminin doğasıyla çelişmeyen genel kuralların
(temel ilkeler, idarelerce uyulması gereken diğer kurallar gibi) uygulanması gerekmektedir.
Su alımı: Mubayaacı 02.02.2018 tarihinde içme suyu için yaptığı piyasa araştırmasında
(Javsu ESK 0,3 Lt petsu 0,21 TL/Adet) 01.03.2018 tarihine kadar geçerli birinci teklifi,
05.04.2018 tarihinde aynı birim teklif üzerinden 30.04.2018 tarihine kadar geçerli ikinci teklifi
almış ve bu teklif birim fiyatları üzerinden içme suyu temin edilmiştir.
Javsu-ESK İçme suyu için verdiği 05.04.2018 tarihli (0,3 Lt petsu 0,23 TL/Adet) birim
fiyatlı teklifinde ise, teklifin 01.05.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olduğunu
belirtilmiştir. Ayrıca aynı ürün için 24.04.2018 tarihinde (0,33 Lt petsu 0,213 TL/Adet
Seğmenler) ve (0,33 Lt petsu 0,251 TL/Adet Gürpınar) birim fiyatlı iki teklif daha alınmıştır.
Javsu-ESK’nın 05.04.2018 tarihli teklifte, teklifin 01.05.2018 - 31.12.2018 tarihleri
arasında geçerli olduğunu belirtmesine rağmen, 17.07.2018 tarihli teklifte teklifin (0,3 Lt petsu
0,26 TL/Adet) birim fiyat üzerinden 30.09.2018 tarihine kadar geçerli olacağını belirttiği teklifi
verdiği, aynı şekilde 04.09.2018 tarihinde yeni bir teklif vererek birim fiyatın 0,3 Lt petsu 0,34
TL/Adet olarak yenilendiği görülmüştür.
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İçme suyunu temin eden firmanın 01.05.2018-31.12.2018 dönemi için 0,3 Lt petsu 0,21
TL/Adet iken dönem içerisinde (0,23 TL/Adet, 0,26 TL/Adet ve 0,34 TL/Adet) 3 defa yeniden
güncellenmesine rağmen, güncellenen tekliflerle birlikte ayrıca bir teklif alındığı tespit
edilememiştir.
Süt ve süt ürünleri alımı: Mubayaacı süt ve süt ürünlerinin 31.12.2018 tarihine kadar
olan zaman dilimindeki ihtiyaçların temini için yapmış olduğu fiyat araştırmasında, 3 firmadan
teklif almış ve bunlardan Yörükoğlu firmasının teklifinin ucuz olmasından dolayı, ürünler bu
firmadan tedarik edilmiştir.
Teklifler üzerinde yapılan incelemede; Yörükoğlu teklifinin aslı, diğer tekliflerin
fotokopi olduğundan yola çıkılarak yapılan araştırma sonucunda, diğer iki teklifin teklif sahibi
firmalar tarafından verilmediği, bu tekliflerin firmaların bilgileri dışında oluşturulduğu tespit
edilmiştir. Öyleki, Yörsan firmasına mail ortamında gönderilen teklifin kendilerine ait olup
olmadığı sorulmuş olup, 29.1.2018 tarihli cevapta; “ Ekte görseli bulunan fiyat teklifi 3 yıl
önceki adresimizi içeren kaşe olup Yörsan A.Ş tarafından verilen bir teklif değildir. Ayrıca
teklifte adı geçen ürünlerin çoğu üretimimizde olmayan ürünlerdir.”

şeklinde yapılan

açıklamada teklifin kendilerine ait olmadığı beyan edilmiştir.
Kurum ihtiyaçlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin etmek
zorunda olmasına rağmen, ihtiyaçların temininin alışkanlık haline gelen mubayaacı marifetiyle
yapılmasının mevzuat kurullarına uygun olmadığı yukarıdaki örneklerle tespit edilmiştir.
İhtiyaçların temininde önce ihtiyacın ne olduğunun tanımı, özellikleri ve miktarı
belirlendikten sonra, temin yönteminin 4734 sayılı KİK’in ilgili maddelerine uygun olarak
belirlenmesi,

belirlenen

yöntem

doğrultusunda

iş

akışının

devam

ettirilmesi

ve

sonuçlandırılması; ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve aynı zamanda kaynakların da
etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamış olacaktır.
Öneri:
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve bu kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre
yapılan mal alımlarında;
- Mevzuat kurallarına uygun fiyat araştırması yapılması, fiyat araştırmasına ilişkin
dayanak belgelerin harcama evrakına eklenmesi; ihtiyaç konusu mal alımının niteliklerinin tarif
edilmesi, gerekçelerinin detaylı olarak temin edilen ihtiyaçlara ilişkin standart forma yazılması
ve bu hususlara ilişkin bütün belgelerin standart form olarak ihale onay belgesine eklenmesi ile
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etkili kontrol faaliyetlerinin tasarlanması ve uygulanması,
- Birimlerin bir sonraki yıl için mal ve malzeme ihtiyaçlarını cari yıl son çeyreğinde
belirlemesi ve satın alma biriminde taleplerin toplulaştırılarak yılı içerisinde KİK’in açık ihale
usulü ile alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- İhtiyaçların toplulaştırılarak Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü
tarafından tek elden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak temin edilmesi
Önerilir.

9.

SONUÇ
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bilançosu ve 113.488.474,29

Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
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10.

EKLER

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları
Ek 1.1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları
(Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil)
Ek 1.2 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları
Ek 1.3 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu
Ek 1.4 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu
Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar
Ek 2.1 Teşkilat Şeması
Ek 3: Öneriler listesi
Ek 3.1: Öneriler listesi
Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi
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Aktif (Varlıklar)
I-Dönen varlıklar:
A-Hazır değerler
1-Kasa
2-Alınan çekler
3-Bankalar
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)
5-Posta Çekleri
6-Diğer hazır değerler
B-Menkul kıymetler
1-Hisse senetleri
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları
4-Diğer menkul kıymetler
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)
C-Ticari alacaklar
1-Alıcılar
2-Alacak senetleri
3-Alacak senetleri reeskontu (-)
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)
5-Verilen depozito ve teminatlar
6-Diğer ticari alacaklar
7-Şüpheli ticari alacaklar
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
D-Diğer alacaklar
1-Ortaklardan alacaklar
2-İştiraklerden alacaklar
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar
4-Personelden alacaklar
5-Diğer çeşitli alacaklar
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)
7-Şüpheli diğer alacaklar
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)
E-Stoklar
1-İlk madde ve malzeme
2-Yarı mamuller
3-Mamuller
4-Ticari mallar
5-Diğer stoklar
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
7-Verilen sipariş avansları
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı
3-Taşeronlara verilen avanslar
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
1-Gelecek aylara ait giderler
2-Gelir tahakkukları
H-Diğer dönen varlıklar
1-Devreden KDV
2-İndirilecek KDV
3-Diğer KDV
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar
5-İş avansları
6-Personel avansları
7-Sayım ve tesellüm noksanları
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)
Dönen varlıklar toplamı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
31.12.2018 Tarihli Bilançosu
Önceki dönem
TL
Ayrıntısı
Tümü

(Ek: 1.1/a)
Cari dönem
TL
Ayrıntısı

1.053.267.699,31

779.000.467,11

43.651,53

43.270,93

1.053.224.047,78

779.957.196,18

80.797.191,31
78.306.662,86

Tümü

104.696.532,01
102.470.299,74

3.311,72
3.311,72
7.333.322,24
(4.846.105,51)

8.480.460,07
(6.257.539,52)
239.113.224,12

288.997.908,01

125.000.000,00

170.000.000

75.395,36
114.037.828,76

85.781,54
118.912.126,47

70.592.011,04
5.590.205,99

34.133.047,08
7.022.262,56
655.886,26
6.383.263,21
749.415,12
19.322.219,93

2.553.042,72
4.591.626,65
57.857.135,68

2.880.397,98
2.880.397,98

3.018.011,47
2.991.401,18
26.610,29

96.960.571,68

88.099.978,77

96.950.195,48

88.091.064,77

8.626,20
1.750,00

8.914,00

1.543.611.095,44
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Aktif (Varlıklar)

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
31.12.2018 Tarihli Bilançosu
Önceki dönem
TL
Ayrıntısı
Tümü

(Ek: 1.1/b)
Cari dönem
TL
Ayrıntısı

Tümü

II-Duran varlıklar:
A-Ticari alacaklar:
1-Alıcılar
2-Alacak senetleri
3-Alacak senetleri reeskontu (-)
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)
5-Verilen depozito ve teminat
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
B-Diğer alacaklar:
1-Ortaklardan alacaklar
2-İştiraklerden alacaklar
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar
4-Personelden alacaklar
5-Diğer çeşitli alacaklar
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)
C-Mali duran varlıklar
1-Bağlı menkul kıymetler
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşük. karşılığı (-)
3-İştirakler
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)
5-İştirakler sermaye payları değer düşük. karşılığı (-)
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)
8-Bağlı ortak. sermaye pay. değ. düşük. karşılığı (-)
D-Maddi duran varlıklar
1-Arazi ve arsalar
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri
3-Binalar
4-Tesis, makine ve cihazlar
5-Taşıtlar
6-Demirbaşlar
7-Diğer maddi duran varlıklar
8-Birikmiş amortismanlar (-)
9-Yapılmakta olan yatırımlar
10-Verilen avanslar
E-Maddi olmayan duran varlıklar
1-Haklar
2-Şerefiye
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri
4-Araştırma ve geliştirme giderleri
5-Özel maliyetler
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar
7-Birikmiş amortismanlar (-)
8-Verilen avanslar
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar
1-Arama giderleri
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar
4-Birikmiş tükenme payları (-)
5-Verilen avanslar
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları
1-Gelecek yıllara ait giderler
2-Gelir tahakkukları
H-Diğer duran varlıklar
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV
2-Diğer KDV
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar
4-Diğer çeşitli duran varlıklar
Duran varlıklar toplamı
Aktif (Varlıklar toplamı)
Nazım Hesaplar

310.443,19

310.443,19

514.640,95

514.640,95

77.937.637,89

75.870.732,58

26.813.287,26
526.489,21
52.463.363,57
48.197.384,62
5.912.945,10
2.237.725,45

26.813.287,26
526.489,21
55.408.997,37
48.360.560,58
5.864.984,57
2.472.802,29

(67.416.611,03)
9.203.053,71

(70.401.478,19)
6.825.089,49
622.617,83

225.658,74

4.482.482,97

4.527.482,97

(3.859.865,14)

(4.301.824,23)

78.870.698,91
1.622.481.794,35
897.511.841,53
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
31.12.2018 Tarihli Bilançosu

(Ek: 1.1/c)

Önceki dönem
Pasif (Kaynaklar)

Cari dönem

TL
Ayrıntısı

TL
Tümü

Ayrıntısı

Tümü

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar
A-Mali borçlar
1-Banka kredileri
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
3-Ertelen. finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
4-Uzun vadeli yabancı kredi. anapara taksit ve
faizleri
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)
9-Diğer mali borçlar
B-Ticari borçlar
1-Satıcılar
2-Borç senetleri
3-Borç senetleri reeskontu (-)
4-Alınan depozito ve teminatlar
5-Diğer ticari borçlar

783.922.721,51
656.475.457,70

6.210.747,71
6.176.375,39

7.388.588,61
3.952.846,05

C-Diğer borçlar
1-Ortaklara borçlar
2-İştiraklere borçlar
3-Bağlı ortaklıklara borçlar
4-Personele borçlar
5-Diğer çeşitli borçlar
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)

667.816.892,36

771.535.598,41

11.569.126,89

11.286,30
11.557.840,59

D-Alınan avanslar

9.441.407,63

134.547,15
9.306.860,48
163.729.275,10

137.350.104,95

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler
1-Ödenecek vergi ve fonlar
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş
vergi ve diğer yükümlülükler
4-Diğer yükümlülükler

80.024.563,69
35.016.188,21
221.272,19

44.787.103,29

G-Borç ve gider karşılıkları
1-Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karşılıkları
2-Dönem kârı peş. öden. vergi ve diğer yüküm. (-)
3-Kıdem tazminatı karşılığı
4-Diğer borç ve gider karşılıkları

47.927.559,10
(47.708.892,06)

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı

25.043.464,67
25.043.464,67

672.956,37
16.364,88
656.591,49

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar
1-Hesaplanan KDV
2-Diğer KDV
3-Sayım ve tesellüm fazlaları
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar

129,46
218.667,04

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları
1-Gelecek aylara ait gelirler
2-Gider tahakkukları

60.478.305,11
60.251.064,16
227.111,49

348.360,32
8.885,96
339.474,36

235,58

-

235,58
1.040.137.546,18
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
31.12.2018 Tarihli Bilançosu

(Ek: 1.1/d)

Önceki dönem
TL

Pasif (Kaynaklar)
Ayrıntısı

Cari dönem
TL
Tümü

Ayrıntısı

Tümü

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar
A-Mali borçlar:
1-Banka kredileri
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlan. maliyetleri (-)
4-Çıkarılmış tahviller
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)
7-Diğer mali borçlar
B-Ticari borçlar
1-Satıcılar
2-Borç senetleri
3-Borç senetleri reeskontu (-)
4-Alınan depozito ve teminatlar
5-Diğer ticari borçlar
C-Diğer borçlar
1-Ortaklara borçlar
2-İştiraklere borçlar
3-Bağlı ortaklıklara borçlar
4-Diğer çeşitli borçlar
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar
D-Alınan avanslar
E-Borç ve gider karşılıkları
1-Kıdem tazminatı karşılıkları
2-Diğer borç ve gider karşılıkları
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları
1-Gelecek yıllara ait gelirler
2-Gider tahakkukları
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı
Yabancı kaynaklar toplamı
III-Öz kaynaklar:

14.202.661,03
14.202.661,03

A-Ödenmiş sermaye
1-Sermaye
2-Ödenmemiş sermaye (-)
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)
B-Sermaye yedekleri
1-Hisse senedi ihraç primleri
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları
3-Diğer sermaye yedekleri
C-Kâr yedekleri
1-Yasal yedekler
2-Statü yedekleri
3-Olağanüstü yedekler
4-Diğer kâr yedekleri
5-Özel fonlar
D-Geçmiş yıllar kârları
E-Geçmiş yıllar zararları (-)
F-Dönem net kârı (zararı)
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)
2-Azınlık payları net kârı (zararı)
Öz kaynaklar toplamı
Pasif (Kaynaklar) toplamı
Nazım Hesaplar

14.471.043,29
14.471.043,29

14.202.661,03
1.054.340.207,21

14.471.043,29
889.906.113,66

82.946.213,63

82.946.213,63

130.581.584,45
(47.635.370,82)

130.581.584,45
(47.635.370,82)

294.155.669,40
294.155.669,40

313.259.639,81
313.259.639,81

191.039.704,11
191.039.704,11

88.445.009,62
88.445.009,62

568.141.587,14
1.622.481.794,35
897.511.841,53
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Bilanço Dipnotları
(Ek:1.1/e)
1.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı

0,00

2.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür yardımcıları
ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere:
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi

0,00
0,00

3.

Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı

4.

Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı

0,00

5.

Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı
Bankalara verilen Teminat Mektuplarının toplamı

0,00

6.

Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı

0,00

7.

Kasa ve bankaların döviz mevcutları
Banka şubesi

208.510,80

Döviz Türü

Hesap No

Miktarı

TL. Kuru

Toplam Tutar

8.

Yurt dışından alacaklar

0,00

9.

Yurt dışına borçlar

0,00

10.

Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı

0,00

11.

Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı

0,00

12.

Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı

0,00

13.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü

0,00

14.

Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı

0,00

15.

İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının:
Sermayenin tamamı Devlete aittir. Esas sermaye tutarı 130.581.584,45 TL olup,
82.946.213,63 TL ödenmiş, 47.635.370,82 TL’de ödenmemiştir.

16.

Sermayesinin %10 ve daha ve fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların:
Adı

17.

Pay Oranı

Top. Sermayesi

Son Dönem Karı

Stok değerleme yöntemi

a) Cari dönemde uygulanan yöntem hareketli ortalama maliyet metodu
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem hareketli ortalama maliyet metodu
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin
stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı
18.

19.

Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları
- Varlık maliyetlerinde (+)
- Birikmiş Amortismanlarda (-)

0,00

1.122.846,48
159.884,63
0,00

Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları
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1.Ana Kuruluş
2.Bağlı Ortaklık
3.İştirakler

Ticari Alacak
0,00
0,00
0,00

Ticari Borç
0,00
0,00
0,00

20.

Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı

21.

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi

22.

Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta
bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucu etkileyebilecek
hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)

23.

İşletmenin gari safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde
değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri

24.

Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar

0,00

25.

Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve
bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları
çıkaran ortaklıklar

0,00

İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senedi tutarları

0,00

Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma
intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme
ilişkin faiz borçları tutarları

0,00

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı

0,00

26.

27.

28.

990

29.

Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir
olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar,

30.

Bilanço onay tarihi: 19.03.2019 tarih ve 10/79 sayılı YKK.
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
31.12.2018 Tarihli Gelir Tablosu

Gelir ve giderler
A- Brüt satışlar

(Ek:1.2/a)

Önceki dönem

Cari dönem

TL

TL

3.898.731.757,18

3.441.098.059,51

113.619.427,07

145.526.376,45

C- Net satışlar

3.785.112.330,11

3.295.571.683,06

D- Satışların maliyeti (-)

3.614.806.326,32

3.165.531.424,23

B- Satış indirimleri (-)

Brüt satış kârı
E- Faaliyet giderleri (-)

170.306.003,79
141.938.908,72

Faaliyet kârı veya zararı
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar. (-)
H- Finansman giderleri (-)

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-)

Dönem net kârı

(13.630.644,46)

92.908.113,35

85.193.992,47

472.447,41

1.596.758,80

-

120.802.761,01

69.966.589,21

125.427.390,38

48.903.929,81

7.262.888,18

5.382.044,73

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

143.670.903,29
28.367.095,07

Olağan kâr
İ- Olağan dışı gelir ve kârlar

130.040.258,83

238.967.263,21
47.927.559,10

113.488.474,29
25.043.464,67

191.039.704,11
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Gelir Tablosu Dipnotları
1.

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları
a) Amortisman giderleri
aa) Normal amortisman giderleri
bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri
b) İtfa ve tükenme payları

2.

Dönemin karşılık giderleri

3.

Dönemin tüm finansman giderleri
a) Üretim maliyetine verilenler
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler
c) Doğrudan gider yazılanlar

4.

5.

6.

7.

8.

(Ek:1.2/b)
3.586.674,39
3.586.674,39
0
1.596.758,80
0,00
0,00
0,00
0,00

Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle
ilgili kısmın tutarı (toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir. )

0,00

Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar.
(Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir. )

0,00

Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz,
kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir. )

0,00

Yönetim kurulu Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı.

2.090.924,30

Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerden yapılan değişikliklerin dönemin amortisman
giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) :
Normal amortisman yöntemi uygulanmaktadır.

9.

0,00

Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama
maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.):
Nakil vasıtalarında ilk giren ilk çıkar,
Diğer stoklarda hareketli ortalama maliyet sistemleri
uygulanmaktadır.

10.

Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri
Stok sayımları yapılmıştır.

11.

12.

Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yeralan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin
satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde
bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları

0,00

Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarları ve
kaynakları gösteren açıklayıcı not.
Önceki dönem ilişkin gelir ve karları:
40.813.810,22
Önceki dönem ilişkin gider ve zararları:
5.239.537,90
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
2018Yılı Nakit Akış Tablosu
Nakit kaynakları ve kullanım yerleri
A- Dönem başı nakit mevcudu
B- Dönem içi nakit girişleri
1- Satışlardan elde edilen nakit:
a) Net satışlar
b) Ticari alacaklardaki azalışlar
c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)
d) Alınan avanslarda azalış (-)
2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit
3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit
4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan):
a) Menkul kıymet ihraçlarından
b) Alınan krediler
c) Diğer artışlar
5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan):
a) Menkul kıymet ihraçlarından
b) Alınan krediler
c) Diğer artışlar
6- Sermaye artışından sağlanan nakit
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit
8- Diğer nakit girişleri
C- Dönem içi nakit çıkışları
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları:
a) Satışların Maliyeti
b) Stoklardaki artışlar
c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar
d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)
e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-)
f) Stoklardaki azalışlar (-)
2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları:
a) Araştırma ve geliştirme giderleri
b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
c) Genel yönetim giderleri
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)
3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları:
a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar
c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)
4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları
5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı:
a) Olağan dışı gider ve zararlar
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)
6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları
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
10- Ödenen temettüler
11- Diğer nakit çıkışları
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C)
E- Nakit artış veya azalış (B-C)

(Ek: 1.3)
Cari dönem
Bin TL
1.212.838
3.386.676
3.243.678
3.295.572
(25.515)
(26.379)
85.160
48.904
-
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8.934
3.660.943
3.244.677
3.165.531
117.284
(1.178)
(501)
(36.459)
140.317
102.425
41.245
(3.353)
1.597
1.597
(1.411)
3.646
5.382
(1.736)
2.933
21.674

21.674
-

25.262
146.145
76.103
938.571
(274.267)
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Ek 1.4
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Ek 3.1:Öneriler Listesi
Öneri
Sıra
Öneri Metni
No
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından DMO’ya devri uygun görülen ve
13.11.2017 tarihinde trampa işlemi tamamlanan İstanbul İli Kartal İlçesi
8.1.1 Çavuşoğlu Mahallesi 57. Pafta 2226 ada 14 No’lu parselde bulunan 6.772
m2 yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde çalışmaların biran önce başlatılması
önerilir.
Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait
Satınalma Sözleşmesi yapmak üzere Ofis’e başvuru yapan firmalarla ilgili
8.1.2 olarak yapılan değerlendirmelerin, katalog üzerinden satın alma yapacak
olan müşterilere daha fazla tür ve çeşitte ürün sunabilmek adına, daha kısa
sürede sonuçlandırılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması önerilir.
Genel Müdürlük ve taşra teşkilatı için kiralanan binek araçlarla ilgili
olarak:
- Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatları 24 saat çalışma esasına göre
(vardiyalı) çalışan bir üretim kurumu olmayıp normal mesai saatlerinde
8.1.3. hizmet eden bir kuruluş olduğundan 24 saat üzerinden araç kiralamanın
yeniden analiz edilmesi,
- KDV tevkifatının mevzuata uygun olarak 5/10 oranında uygulanması
Önerilir.

8.1.4

8.1.5

Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı şeklinde ihale işlemleri yapılan
ve yükleniciler ile bir sözleşmeye bağıtlanan işlerde;
-İhale konusu işlerin uygulama sürecinde çalıştırılacak personellerin
KİK’in 62’nci maddesine uygun olarak çalıştırılması,
-Hazırlanan hak ediş tutanakları ve bu tutanaklara esas teşkil eden
yüklenici faturaları ile bunlara bağlı ödeme iş ve işlemlerinin
gerçekleştirilmesinde, Asgari Ücret Destek Primi ve Katma Değer Vergisi
Tevkifat oranları uygulamaları usul ve esaslarına uyulması, bu güne kadar
yapılan uygulamalardan dolayı oluşan yanlışlıkların mevzuat kuralları
içerisinde düzeltilmesi önerilir.
Personel taşıması hizmet alımı işi ihalesi ile ilgili olarak;
-Teknik şartnamede belirtilecek kriterler, yaklaşık maliyet tutarı ile birlikte
istekli tekliflerini ve ihalenin sonucunu doğrudan etkileyeceğinden,
kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması,
rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlanmasının KİK’e göre zorunlu olup ihaleye esas dokümanların
bu meyanda hazırlanması,
-Sözleşme ve ekleri şartnamelerin birbirleri ile uyumsuzluğundan dolayı
işin uygulanması aşamasında telafisi mümkün olamayacak anlaşmazlıklara
sebebiyet vermemek için dokümanların birbirleri ile uyumlu olacak şekilde
hazırlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,
-Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ihaleye esas sözleşme ve eki
şartnamelerin, ihale konusu işin gerçekleştirilmesi aşamasında uyulması
gereken tek doküman olup sözleşme ve eki şartname hükümlerinin yetkili
personel tarafından yüklenici lehine olacak şekilde uygulanmasından
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41-43

43-47

47-50

50-56

57-61
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vazgeçilerek, uygulamanın mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılması ve
bu güne kadar yapılan uygulamaların incelenerek varsa işletme zararı
oluşturan kısımlarının belirlenip yükleniciden tahsil edilmesi
Önerilir.
8.1.6

8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerinde yerine getirilmesi
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Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi
Öneri
Sayfa
Sıra
Öneri Metni
Aralığı
No
DMO Genel Müdürlüğünce kamunun merkezi satın alma birimi olarak
çeşitli mal, malzeme ve hizmet ihtiyaçları tedarik ve dağıtımının kamu
kurum ve kuruluşları adına temin edilirken, başta Sağlık Bakanlığı merkez
ve taşra teşkilatı ihtiyacı ilaç ve tıbbi malzeme ürün grubu olmak üzere tüm
8.2.1 ürün nevilerinde uygulanan Ofis hizmet bedeli oranlarının, Hazine hasılat 61-67
payı ödemeleriyle pazarlama, satış, dağıtım ve genel yönetim giderlerini
karşılayıp, makul bir faaliyet karı üretecek şekilde yeniden gözden
geçirilmesi önerilir.

8.2.2

8.2.3

Yüklenicinin, 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ve Teknik Şartname gereğince, 50 den fazla işçi çalıştırdığı için
işyeri hekimi çalıştırması gerektiği halde bu görevini yerine getirmediği
tespit edilmiş olup, yüklenici tarafından bu görevin bir an evvel yerine
getirilmesi ve yerine getirlmeyen süreler için kanunun "İdari para cezaları
ve uygulaması" başlığı altındaki 26'ncı madde hükümlerine göre gerekli iş
ve işlemlerin yerine getirilmesi önerilir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve bu kanunun 22 nci maddesinin (d)
bendine göre yapılan mal alımlarında;
- Mevzuat kurallarına uygun fiyat araştırması yapılması, fiyat araştırmasına
ilişkin dayanak belgelerin harcama evrakına eklenmesi; ihtiyaç konusu mal
alımının niteliklerinin tarif edilmesi, gerekçelerinin detaylı olarak temin
edilen ihtiyaçlara ilişkin standart forma yazılması ve bu hususlara ilişkin
bütün belgelerin standart form olarak ihale onay belgesine eklenmesi ile
etkili kontrol faaliyetlerinin tasarlanması ve uygulanması,
- Birimlerin bir sonraki yıl için mal ve malzeme ihtiyaçlarını cari yıl son
çeyreğinde belirlemesi ve satın alma biriminde taleplerin toplulaştırılarak
yılı içerisinde KİK’in açık ihale usulü ile alım işlemlerinin
gerçekleştirilmesi,
- İhtiyaçların toplulaştırılarak Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Şube
Müdürlüğü tarafından tek elden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun
olarak temin edilmesi
Önerilir.
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