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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kurumun;   

Unvanı : Milli Piyango İdaresi 

Merkezi : Ankara 

Bağlı olduğu bakanlık  : T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Esas sermayesi  : - 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

Karar 

organındaki 

unvanı 

Adı soyadı 

Temsil ettiği 

bakanlık veya 

kuruluş 

Kuruluştaki görevi 

veya mesleği 

Görevde bulunduğu süre 

Başlama tarihi Bitiş tarihi 

1.    Başkan* B. Yunus UÇAR MPİ Genel Müdür 01.03.2019 Devam ediyor 

  Muammer ÇOLAK MPİ Genel Müdür 29.02.2016 28.02.2019 

2.    Üye Mustafa İLHAN MPİ Genel Müdür Yrd. 06.11.2017 Devam ediyor 

3.    Üye Ergün Gürel MPİ Genel Müdür Yrd. 06.11.2017 Devam ediyor 

4-    Üye S.Kemal YILMAZ Cumhurbaşkanlığı Avukat 01.03.2016 28.02.2019 

5.    Üye Boş         

6.    Üye 
Boş       

  

(*) 28.02.2019 t. ve 5064 sayılı Hazine ve Maliye Bakanı oluru ile Muammer ÇOLAK Bakanlık'ta geçici görevlendirilmiş ve 

yerine Bekir Yunus UÇAR görevlendirilmiştir. 
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün (MPİ-İdare); kuruluşu ile görev ve 

yetkilerine ilişkin usul ve esaslar, 04.04.1988 tarih ve 320 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. İdare,  

Maliye Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, her türlü tasarrufa ehil,  özel bütçeli bir kamu 

kuruluşu olarak, kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, piyango, hemen-kazan, 

sayısal loto ve benzeri oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve 

işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin 

vermek ve denetlemek üzere kurulmuştur.  

01.08.2003 tarih ve 4971 sayılı Kanun ile 320 sayılı KHK’ya Ek 2’nci madde eklenerek 

şans oyunları lisansının üçüncü kişilere verilebilmesine imkân tanınmıştır. Yine, 24.07.2008 

tarihli ve 5793 sayılı Kanun ile 320 sayılı KHK’nın Ek 2’nci maddesine lisans hakkı verilmesi 

ile ilgili olarak bir takım ek düzenlemeler yapılmıştır. 

MPİ mevzuatında yapılan bu düzenlemelerle şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle 

özelleştirilmesi çalışmalarına başlanılmıştır. Özelleştirme süreci devam ederken; 06.01.2017 

tarih ve 29940 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 680 sayılı Olağanüstü Hal 

Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 82’nci 

maddesi ile 04.04.1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 2’nci maddesi “Karşılığı nakit olmak 

üzere oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto 

oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin 

lisans, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 49 yıl süreyle 19.08.2016 tarihli ve 6741 

sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik yapılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca kurulan Türkiye Varlık Fonuna 

verilmiştir. Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, 

İdare lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremez, 

Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye 

ve denetlemeye İdare yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İdareye gönderilen 16.01.2017 tarihli ve 

86673822-101-99-V045/0373 sayılı yazıda; 320 sayılı KHK’nın ek 2’nci maddesinin 

değiştirilerek lisansın 06.01.2017 tarihi itibarıyla Türkiye Varlık Fonuna verilmiş olduğu, bu 

kapsamda “Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi” ihalesinin 

sonlandırıldığı bildirilmiştir.  
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680 sayılı KHK uyarınca, Türkiye Varlık Fonu tarafından lisansın üçüncü kişilere 

devredilmesine kadar İdare tarafından mevcut şans oyunlarının düzenlenmesine devam 

edilecektir. 

2018 yılı içerisinde sistem değişikliğine uyum kapsamında çıkarılan 02.07.2018 tarih ve 

703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK’nin 80’inci maddesi 

ile 320 sayılı KHK’nin kuruluş, teşkilat ve görevlere dair çeşitli hükümleri ilga edilmiş, 320 

sayılı KHK’nın adı dâhil çeşitli hükümlerinde de değişiklikler yapılmıştır. 

15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı 

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların 

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile (21. Bölüm- md.283 vd.) Milli Piyango 

İdaresi Genel Müdürlüğü’nün teşkilat ve görevlerine ilişkin hükümler belirlenmiştir. 

Anılan Kararname ile kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen 

faaliyetlere kaynak sağlamak, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etmek ve çekiliş 

düzenlemek, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen 

sürelerle vermek ve denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve 

çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Milli Piyango 

İdaresi Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilât ve görevlerine dair usul ve esaslar 

düzenlenmiştir. 

MPİ, 320 sayılı KHK ile saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabi 

olup, denetim açısından 320 sayılı KHK’nın 40’ıncı maddesi uyarınca; 3346 sayılı Kanun ve 

6085 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM ve Sayıştay’ın denetimine tabi bulunmaktadır. 

1.3 Teşkilat 

4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan düzenlemede; saklı tutulan 

hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz bir 

kamu kuruluşu olan İdare’nin merkez ve taşra teşkilatı ile yurtdışı şube ve bürolarından 

oluştuğu belirtilmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kuruluş olarak faaliyetlerini sürdüren İdarenin en 

üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, genel müdür, 

iki genel müdür yardımcısı ve Cumhurbaşkanınca atanan üç üye olmak üzere altı kişiden oluşur. 

Genel müdür yönetim kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulu üyeleri üç yıl süre için atanırlar. 
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Başkanının çağrısı üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı ve karar yeter 

sayısı üye tamsayısının üçte ikisidir.  

İdarenin yürütme organı olan genel müdürlük; genel müdür, genel müdür yardımcıları 

ile daire başkanlıklarından ve onlara bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. Teftiş Kurulu 

Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği doğrudan Genel Müdüre bağlı bulunmaktadır. 

Genel müdür idarenin en üst amiridir ve İdare hizmetlerini mevzuata, Yönetim Kurulu 

kararlarına, plan ve programlara uygun olarak yürütmekle ve İdarenin faaliyet alanına giren 

konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, idari ve adli yargı mercileri 

ile üçüncü kişilere karşı İdareyi temsil etmekle görevli ve Bakana karşı sorumludur. İdare 

hizmet birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda genel müdüre yardımcı olmak üzere üç genel 

müdür yardımcısı görevlendirilebilir.  

2018 yılında, İdarenin 4’ü İstanbul, 1’i Ankara, 2’si İzmir, diğerleri Adana, Antalya, 

Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İskenderun, Kayseri, 

Trabzon, Muğla, Sakarya ve Samsun’da olmak üzere 22 şube müdürlüğü bulunmaktadır. 

İdarenin yurt dışında şube ve bürosu bulunmamaktadır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 233 sayılı KHK kapsamındaki 

KİT’ler ve Bağlı Ortaklıkları için her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Genel 

Yatırım ve Finansman Programının iç kontrol sisteminin oluşturulmasını düzenleyen 

maddesine tabi olmayan İdarenin “İç Kontrol Sistemi” kurmasına ilişkin herhangi bir yasal 

zorunluluğu bulunmamaktadır. 

İdarenin teşkilat şemasına rapor ekleri  (Ek: 2.1) arasında yer verilmiştir. 
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1.4 Toplu Bilgiler 

Kurumun son üç yılına ilişkin bireysel bilgiler, Toplu Bilgiler Tablosunda gösterilmiştir. 

Tablo 1: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler Ölçü 2016 2017 2018 
Son İki Yıl     

Farkı 

Artış Veya 

Azalış     % 

Öz kaynaklar Bin TL 13.312 3.143 1.755 (1.388) (44,2) 

Yabancı kaynaklar " 810.817 908.935 965.212 56.277 6,2 

Toplam aktifler " 824.129 912.078 966.967 54.889 6,0 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödeme Bin TL 2.019 1.264 1.906 642 50,8 

Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) % 21 12 17 5 41,7 

 Tüm alım tutarı Bin TL 47.182 67.707 70.127 2.420 3,6 

Piyango faaliyeti:             

 -Satılan bilet miktarı Bin adet 65.997 64.828 63.847 (981) (1,5) 

 -Satılan bilet tutarı Bin TL 625.117 683.426 710.772 27.346 4,0 

 -Ödenen ikramiye " 413.363 470.861 467.257 (3.604) (0,8) 

Hemen-kazan faaliyeti:             

 -Satılan bilet miktarı Bin adet 227.104 243.980 188.006 (55.974) (22,9) 

 -Satılan bilet tutarı Bin TL 192.461 206.762 243.334 36.572 17,7 

 -Ödenen ikramiye " 141.486 151.999 176.307 24.308 16,0 

Sayısal loto oyunu:             

 -Oynanan kolon sayısı Milyon ad. 553 437 575 138 31,6 

 -Oynanan oyun tutarı Bin TL 498.759 555.698 731.511 175.813 31,6 

 -Ödenen ikramiye " 221.500 253.779 326.497 72.718 28,7 

Şans topu oyunu:             

 -Oynanan kolon sayısı Milyon ad. 314 330 351 21 6,4 

 -Oynanan oyun tutarı Bin TL 266.352 279.848 297.228 17.380 6,2 

 -Ödenen ikramiye " 119.751 125.852 133.578 7.726 6,1 

On numara oyunu:             

 -Oynanan kolon sayısı Milyon ad. 253 263 306 43 16,3 

 -Oynanan oyun tutarı Bin TL 214.151 223.176 259.113 35.937 16,1 

 -Ödenen ikramiye " 96.513 100.434 117.167 16.733 16,7 

Süper loto:             

 -Oynanan kolon sayısı Milyon ad. 372 391 377 (14) (3,6) 

 -Oynanan oyun tutarı  Bin TL 515.406 663.074 640.201 (22.873) (3,4) 

 -Ödenen ikramiye Bin TL 229.038 287.674 301.534 13.860 4,8 

Net satış tutarı " 859.370 960.186 1.071.604 111.418 11,6 

Satışların maliyeti " 44.159 49.437 58.183 8.746 17,7 

Stoklar " 9.188 15.011 7.621 (7.390) (49,2) 

Memur (yılsonu) Kişi 533 495 466 (29) (5,9) 

Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 31.755 33.318 40.086 6.768 20,3 

Faaliyet kârı veya (zararı)   506.967 562.595 640.491 77.896 13,8 

Bilanço kârı veya (zararı)   " - -      

Dönem kârı veya (zararı) " 581.397 653.902 768.784 114.882 17,6 

 

İdare, 466 memur ve 158 işçi olmak üzere toplam 624 personel ile faaliyetlerini 
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yürütmüştür. 2018 yılında elde ettiği 1.071,6 milyon TL tutarındaki net satış hasılatına karşılık 

satılan hizmet maliyeti 58,2 milyon TL, faaliyet giderleri 372,9 milyon TL olmak üzere 

satışların ticari maliyeti 431,1 milyon TL tutarında gerçekleşmiş olup, söz konusu 

hasılat/maliyet kombinasyonu neticesinde tahakkuk eden faaliyet kârı 640,5 milyon TL’dir. 

İdarenin faaliyet kârı 640,5 milyon TL’ye, esas faaliyet dışı gelir ve gider kalemlerinin 

net olumlu farkı 128,3 milyon TL’nin ilave edilmesi neticesinde tahakkuk eden 763,8 milyon 

TL tutarındaki dönem kârında önceki yıla göre %18 oranında artış görülmüştür.  

MPİ, 2018 yılında elde ettiği gelirlerinden 1,5 milyar TL ikramiye, 288,2 milyon TL 

şans oyunları vergisi tahakkuk etmiş ve üç aylık dönemler itibarıyla oluşan toplam 768,8 milyon 

TL gelir fazlasının tamamını, kamu payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, Maliye 

Bakanlığı merkez muhasebe hesabına aktarmıştır. 

İdarenin elde ettiği dönem kârının tamamı ilgili mevzuat uyarınca Hazine ve Maliye 

Bakanlığına aktarıldığından, finansal tablolara yansıtılmış net kâr tutarı bulunmamaktadır. 

 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

İdarenin 2018 yılı bütçesi, 320 sayılı KHK ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından 

Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde, 320 

sayılı KHK’nın 47’nci maddesi gereğince 30.11.2017 tarih ve 51 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 

ile kabul edilmiş, Hazine ve Maliye Bakanının 12.12.2017 tarihli oluru ile uygulamaya 

konulmuştur. Yıl içerisindeki gelişmeler dikkate alınarak 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 288’nci maddesi kapsamında Yönetim Kurulu yetkisinde kalan ödenek 

aktarımı16.11.2018 tarih ve 52 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilmiştir. 

İdarenin 2018 yılı bütçesine ilişkin başlıca bilgiler, gerçekleşme ve önceki yıl değerleri 

ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 2: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Ölçü 

2017 2018 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre Sapma 

(İlk Durum) 

(%) 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre Sapma 

(İlk Durum) 

(%) 

İlk 

Durum 

Son 

Durum 

A- Personel sayısı Kişi 495   495 624 624 26,1 

B- Personel Giderleri Bin TL 32.098 (17,0) 42.294 49.776 40.086 (5,2) 

C- Tüm alım tutarı Bin TL 67.707 (7,6)         

D-Başlıca Alımlar               

E-Tüm Üretim Maliyeti               

F- Başlıca Üretimler               

G- Net satış tutarı Bin TL 960.186 6,9 998.911 1.086.718 1.071.604 7,3 

H- Başlıca Satışlar Bin TL 2.611.984 0,5 2.869.331 3.093.523 2.882.159 0,4 

I- Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 1.264 (87,9) 11.096 11.096 141 (98,7) 

J- Dönem karı veya zararı Bin TL 653.902 31,1 570.947 635.968 768.784 34,7 

2018 yılı faaliyetleri sonucunda ilk programda 998.911 bin TL net satış yapılacağı 

programlanmış, tutar 1.086.718 bin TL olarak revize edilmiş ve net satış hasılatı ise bütçeye 

göre %7,3 oranında fazlasıyla 1.071.604 bin TL olmuştur.  

2018 yılı ilk bütçesinde dönem sonunda 570.947 bin TL kar öngörülmüş, bu tutar revize 

edilerek 635.968 bin TL kar olarak yeniden belirlenmiş, gerçekleşen dönem kârı ise ilk bütçeye 

göre %34,7 oranında fazlasıyla 768.784 bin TL olmuştur.  

2018 yılı bütçesinde dönem sonunda 11.096 bin TL’lik yatırım harcaması öngörülmüş 

iken, %98,7 oranında azalma ile yatırım harcaması 141 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

1.5.2 İnsan Kaynakları 

İdarenin program kadro ve yılsonu çalışan personel durumu ile ödenek ve harcama tutarı 

önceki dönem verileriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve 

Harcamaları 

Personel Sayısı Personel Harcamaları 

2017 2018 2017 2018 

Personel 

Sayısı 

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı 

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 

I- Yönetim kurulu üyeleri 

ve denetçiler 
    

II- Memurlar 495 1.040 466 33.318 42.261 34.383 

III- Sözleşmeliler             

IV-İşçiler     158   7.515 5.703 

Toplam 495 1.040 624 33.318 49.776 40.086 

Yüklenici İşçiler 164     6.199 1.584 1.584 

İdarede istihdam edilen personelin tamamı memur statüsünde olup; özlük hakları 

yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Milli Piyango İdaresi 

Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği, Disiplin Amirleri 

Yönetmeliklerine tabi bulunmaktadır.  

Milli Piyango İdaresinin kuruluşuna ilişkin 320 sayılı KHK’ye ekli personel kadro 

cetvelinde dışarıdan atanan İdare yönetim kurulu üyelikleri için 3 adet 1. derece kadro tefrik 

edildiğinden, personel sayısının içinde dışarıdan atanan yönetim kurulu üyeleri de yer 

almaktadır. 

Kamu kurumlarında istihdam edilen taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili 

düzenlemeler 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 696 sayılı 

KHK’da yapılmıştır. Söz konusu KHK’nın ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar 

arasında Milli Piyango İdaresi de yer almıştır.  

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tebliğinde yer alan usullere göre İdarede istihdam edilen taşeron işçilerin 

kadroya alınması işlemlerine başlanmış olup, 164 kişiden; ikisinin kadroya geçmeden önce 

emekliliği haketmiş olması, birinin sınava girmemesi, birinin sulh sözleşmesi imzalamaması ve 

birinin de İdareye müracaatının kabul edilmemesi nedeniyle 159 kişi İdareye alınmıştır.  

Memurların ücret ve diğer sosyal hakları, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve 

Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile 

belirlenmektedir.  
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Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, 2018 - 2019 yıllarına ait özlük 

haklarının tespitine ilişkin Toplu Sözleşme Mutabakat metni 25.08.2017 tarih ve 30.165 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

İdare personeline, 15.01.2012 tarihinden itibaren 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya 

eklenen Ek 10 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre ücret ve tazminat ödemesi 

yapılmaktadır. 

Dışarıdan atanan İdare yönetim kurulu üyelikleri için kadro tefrik edildiğinden, KİT 

yönetim kurulu üyeliklerinden farklı olarak bu yönetim kurulu üyeliklerine 1. dereceye isabet 

eden kadro aylığı ödenmektedir. 

320 sayılı KHK’nın 44’üncü maddesine istinaden yönetim kurulu başkanı olarak genel 

müdür ve yönetim kurulu üyeliğine atanan genel müdür yardımcıları, her ay 233 sayılı KHK 

kapsamındaki KİT yönetim kurulu üyelerine tanınan mali haklardan ayrıca yararlanmaktadırlar. 

1.5.3 Tedarik 

İdare, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait satın alma ve ihale işlemleri 

bakımından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

hükümlerine tabi olup; tedarik işleri ağırlıklı olarak 4734 sayılı Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 

3’üncü maddesi ile “Doğrudan Temin” başlıklı 22’nci maddesi hükümleri doğrultusunda idari 

işler daire başkanlığı eliyle yürütülmektedir.  

4734 sayılı Kanun’un 3/e maddesine göre, bu Kanun kapsamına giren kuruluşların 

DMO Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetler için DMO’dan yapacakları alımlar, istisna 

kapsamındadır.  

4734 sayılı Kanun’un 22/d maddesi kapsamındaki parasal limitler Kamu İhale Kurumu 

tarafından yayımlanan tebliğlerle her yıl güncellenmektedir. Bu amaçla yayımlanan kamu ihale 

tebliğlerinde 01.02.2018 -31.01.2019 dönemi parasal limit ve tutar 67.613.- TL’dir.  

İdare alım yetkileri, 01.02.2008 tarih ve 5/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 4734 

sayılı Kanun’un 22/d maddesi kapsamında belirlenen limitin tamamının genel müdür, bu tutarın 

3/5’i genel müdür yardımcısı, 2/5’i idari işler daire başkanı, 1/5’i levazım ve teknik işler şube 

müdürü ve taşra şube müdürleri tarafından kullanılması şeklinde kabul edilmiş, söz konusu 

Kanun’un 67’nci maddesine göre, 22/d maddesinde belirtilen limitin her yıl güncellenen 

miktarının yukarıda belirtilen oranlarda kullandırılması hususunda Genel Müdürlük yetkili 

kılınmıştır.  
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1.5.3.1 Mal Alımları 

İdare tarafından 2018 yılında yapılan malzeme alımlarının ayrıntısı, bir önceki dönem 

verileriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 

Tablo 4: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Ödeneğe 

Miktar 
Tutar 

Miktar 
Ödenek 

Miktar 
Tutar 

Göre  

Sapma 

( Bin TL) ( Bin TL) ( Bin TL) ( % ) 

1-İlk madde ve yardımcı          

    Maddeler   23.651  37.321  24.025 (35,6 ) 

     -Yurtiçi   23.651  37.321  24.025 (35,6 ) 

2-İşletme malzemesi,          

   Yedekler ve Diğer         

   Malzemeler         

3-Ticari Mallar         

    Yurtiçi alımlar toplamı   23.651  37.321  24.025 (35,6 ) 

    Yurtdışı  alımlar toplamı         

Genel Toplam   23.651  37.321  24.025 (35,6 ) 

Verilen sipariş avansları         

MPİ, çeşitli sarf malzemelerinden oluşan ilk madde ve malzemelerini DMO’dan temin 

etmektedir. Malzeme tedariki içinde önemli bir yer tutan sayısal oyunlar rulo ve kuponlar iç 

piyasadan, piyango biletlik kâğıdı ve hemen- kazan biletleri yurt dışı piyasadan olmak üzere 

tamamı DMO tarafından karşılanmaktadır. 

11,6 milyon TL tutarındaki biletlik kâğıtlar 4734 sayılı Kanunu’nun 21 inci maddesi (b) 

bendine göre yapılan ihale ile temin edilmiştir. 

İdarenin 2018 yılı ilk madde ve malzeme stok hareketleri, aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 5: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk Madde Ve Malzemeler 

2017 2018 Yılında 2019 

Yılından 

Giren Çıkan 

Yılına 

Devreden Devreden 

Stok      Stok  

(Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler 1.416 8.104 6.297 3.223 

     -Kırtasiye malzemesi 32 45 35 42 

     -Büro Malzemesi 5 1 1 5 

     -Sayısal loto kuponu 110 297 275 132 

     -Şans topu kuponu 157 297 221 233 

     -On numara kuponu 113 238 195 156 

     -Süper loto kuponu 120 208 246 82 

     -Sayısal oyunlar rulosu 343 6.252 4.277 2.318 

     -Diğer 14 18 27 5 

     -Piyango biletlik kağıt 522 748 1.020 250 

2-İşletme malzemesi, yedekler ve diğer 0 0 0 0 

3-Verilen sipariş avansları 10.069 9.583 19.345 307 

                                                    Toplam 11.485 17.687 25.642 3.530 

İdarenin 2017 yılından 1,4 milyon TL tutar ile devreden ilk madde ve malzeme 

stoklarına; 2018 yılında 8,1 milyon TL tutarında girişe karşın, 6,3 milyon TL tutarındaki çıkış 

nedeniyle yılsonu ilk madde ve malzeme stokları 3,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

748 bin TL tutarındaki biletlik kâğıtlar 4734 sayılı Kanunu’nun 3 üncü maddesi (e) 

bendine göre DMO aracılığı ile yurt dışından temin edilmiştir. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

İdarenin 2018 yılı hizmet alımlarının ayrıntısı, program ve önceki dönem verileriyle 

birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 6: Hizmet Alımları Tablosu 

Hizmet Alımları 

2017 2018 

Gerçekleşen 

  
Gerçekleşen 

Ödeneğe 

Son Durum Göre  

Ödenek Tutar Sapma 

Bin TL Bin TL Bin TL ( % ) 

1-Sayısal oyunlar bilgi işlem hizmetleri:         

  -Merkezi sistemin işl. bak.ve tamiri 10.017 14.040 13.284 (5,4) 

  -Terminallerin bakım ve tamiri 6.268 8.860 8.350 (5,8) 

  -Alan hizmetleri 5.344 7.600 7.136 (6,1) 

  -İşletme yönetimi ve idaresi 1.313 1.840 1.738 (5,5) 

  -Yazılım geliş. vers. destek hizmet. 1101 1535 1450 (5,5) 

  -Sayısal oyunlar data-line 194 225 201 (10,7) 

2-Piyango bileti baskı hizmetleri: 11.088 18.696 11.021 (41,1) 

3-Temizlik 3.704 1.120 1.114 (0,5) 

4-Koruma ve Güvenlik 2.217 673 673  

5-Taşıt ve Araç Kiralama 1.291 1526 1.116 (26,9) 

7-İnternet ve diğer bilgi işlem hizmeti 785  -  -   

8-İş sağlığı ve güvenliği hizmeti 53 29 19 (34,5) 

Genel toplam 43.375 56.144 46.102 (17,9) 

MPİ, sayısal oyunlar bilgi işlem sisteminin işletim bakım ve onarımı, piyango bileti 

baskı, temizlik, özel koruma ve güvenlik, nakliye, personel taşıma, internet ve bilgi işlem erişim 

imkânları, şube otomasyonu yazılım sistemlerinin destek, geliştirme, bakım, danışmanlık, e-

mail kullanıcı ve benzeri iş ve hizmetleri dışarıdan hizmet alımı yoluyla yürütmektedir. 

İdare, dışarıdan hizmet alımı yoluyla yapılması gereken iş ve hizmetleri ilgili gider 

grubunda ayrılan ödenekler göz önüne alınarak öncelik sıralamasına göre doğrudan temin ya 

da açık ihale usulü ile ihale etmekte, mevcut mevzuat, şartname ve sözleşmeler çerçevesinde 

yürütmektedir.  

İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale ettiği 

temizlik ve koruma güvenlik hizmetleri gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ile 

nakliye ve personel taşıma hizmet alımlarında Kamu İhale Genel Tebliğlerinde düzenlenen 

şekil şartlarına uygun tip idari şartname, tip teknik şartname ve tip sözleşmeler imzalamaktadır. 

1.5.4 Giderler 

             İdarenin 2018 yılı giderlerinin ayrıntısı, program ve bir önceki yıl değerleri ile birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 7: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2017 2018 

Gerçekleşen Ödenek Gerçekleşen 

Ödeneğin Son 

Durumuna 

Göre Fark 

Ödeneğe Göre 

Sapma 

(Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (%) 

0-İlk madde ve malzeme 

giderleri 
23.651 37.321 24.025 (13.296) (35,6) 

1-İşçi Ücret ve giderleri     5.703 5.703 100,0 

2-Memur ve söz. .personel ücret 

ve giderleri 
32.098 37.651 31.851 (5.800) (15,4) 

3-Dışarıdan sağlanan fayda ve 

hizmetler 
31.191 34.056 38.544 4.488 13,2 

4-Çeşitli giderler 305.414 406.982 323.992 (82.990) (20,4) 

5-Vergi resim ve harçlar 4.309 4.595 5.887 1.292 28,1 

6-Amortisman ve tükenme 

payları 
929   1.110 1.110 100,0 

7-Finansman giderleri   10   (10) (100,0) 

Toplam 397.592 520.615 431.112 (89.503) (17,2) 

Önceki döneme göre %8,4 oranında artışla 431.112 bin TL’ye ulaşan giderler toplamı 

bütçe ödeneğinin %17,2 oranında 89.503 bin TL altında gerçekleşmiştir. İdarenin toplam 

431.112 bin TL tutarında gerçekleşen 2018 yılı giderleri ayrıntısı aşağıda verilmiştir. 

24.025 bin TL tutarındaki ilk madde ve malzeme giderlerinin 23.948 bin TL’si biletlik 

kâğıt ve baskı maliyetleri ile elektronik çekiliş kâğıt giderleri, ikramiye listesi, kupon gibi kâğıt 

kullanımı giderlerini, kalan 77 bin TL kısmı ise idare faaliyetlerinde kullanılan diğer malzeme 

giderlerini göstermektedir. 

İlk madde ve malzeme giderleri içerisinde en yüksek tutarlı kalemin baskı maliyetleri 

ile birlikte kâğıt kullanımından kaynaklı giderlerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, 

2018 yılında ilk madde ve malzeme giderleri içerisinde, piyango bileti basımı için 16.981 bin 

TL, biletlik kâğıt için 925 bin TL ve ikramiye listeleri için 826 bin TL tutarında gider oluştuğu 

görülmektedir.  

2018 yılı içerisinde kadroya alınan yüklenici işçilerine ilişkin ücret ve diğer giderleri 

gösteren 5.703 bin TL için bütçede bir ödenek öngörülmemiştir. 

38.544 bin TL tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerinin, 33.861 bin 

TL’si oyunlara ilişkin elektronik sistemlerin işletimine dair ana bilgisayar, bayi terminali, bilgi 

işlem yazılımı ve benzeri giderleri, 4.140 bin TL’si genel yönetime 544 bin TL’si de pazarlama 

satış ve dağıtıma dair elektrik, su, telefon, nakliye ve benzeri dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet 

giderlerinden oluşmaktadır. 

Çeşitli giderler toplamı 323.992 bin TL’nin, 21.290 bin TL’si genel yönetim ve 1.902 
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bin TL’si pazarlama, satış ve dağıtıma dair hizmet alımı, seyahat ve sigorta gibi çeşitli giderleri, 

372 bin TL’si ise hizmet üretim maliyet kapsamında kira ve sigorta giderlerini göstermektedir. 

Bu hesap altında yer alan 300.428 bin TL tanıtım ve pazarlama gideri olarak hesaplara 

alınan tutarın 261.498 bin TL’si satış komisyonları, 1.500 TL’si satış aracılık komisyonları, 

16.362 bin TL’si ikramiye ödeme primlerini, 21.068 bin TL’si de reklam ve tanıtım giderlerini 

ifade etmektedir. Reklam ve tanıtım giderleri arasında en yüksek tutar 14.280 bin TL olarak 

gerçekleşen, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında da değerlendirilebilen, okul, yurt vb. 

tesis yapımı giderleridir. 

İdare, reklam giderleri kapsamında 1990 yılından bu yana çeşitli vilayetlerde okul, spor 

tesisi ve benzeri sosyal tesislerin inşasına finansal destek vermiştir. İdare tarafından yaptırılması 

planlanan okulların yerleri, yöresel talepler de dikkate alınarak, sosyal sorumluluk ve halkla 

ilişkiler faaliyetleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. İnşaat işleri, 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nın görüşü alındıktan sonra söz konusu yerlerin 

mülki idare amirleriyle yapılan protokoller çerçevesinde yürütülmektedir. Protokoller 

kapsamında; ihalelerin yapılması, kontrollük hizmetleri, hak edişlerin hazırlanması ve 

ödenmesi ile geçici ve kesin kabul işlemleri mülki idare tarafından gerçekleştirilmekte, İdarenin 

tahsis ettiği kaynağın yerinde ve yeterli bir biçimde kullanılıp kullanılmadığı hususu, merkezde 

görevli personel tarafından daha çok hakedişler üzerinden kontrol edilmektedir.  

Bu kapsamda, 2018 yılında yeni projeye başlanmamış olmakla birlikte, önceki yıllardan 

devam eden projeler kapsamında 14,8 milyon TL tutarında okul ve yurt harcamasında 

bulunulmuştur.  

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

İdarenin faaliyet alanı 320 sayılı KHK hükümleri uyarınca piyango biletlerini basmak, 

piyango, sayısal loto, şans topu, on numara, hemen-kazan planlarını hazırlamak, bu oyunları 

uygulamak, ikramiyelerini dağıtmak, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit 

olmayan her türlü piyangonun çekilişine izin vermek ve denetlemek hizmetlerini 

kapsamaktadır. 

 Bu hizmetlere ilişkin olarak ortaya çıkan üretim türleri ve hasılat verilerine aşağıdaki 

tabloda yer verilmiştir. 
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Tablo 8: Üretim Türü Tablosu 

Üretim Türü Ölçü 

2017 2018 Gerçekleşme (%) 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa 

Göre 

Geçen Yıla 

Göre 
1-Piyango bileti:             

Basılan bilen bilet miktarı Bin adet 87.720 87.900 87.900 100,0 100,2 

Basılan bilen bilet tutarı Bin TL 1.065.600 1.165.600 1.165.600 100,0 109,4 

Satılan bilet miktarı Bin adet 64.828 87.900 63.847 72,6 98,5 

Brüt satış tutarı Bin TL 683.426 778.992 710.772 91,2 104,0 

Dağıtılan ikramiye Bin TL 470.861 584.244 467.257 80,0 99,2 

Şans oyunları vergisi Bin TL 68.343 77.899 71.077 91,2 104,0 

Net satış hâsılatı Bin TL 144.222 116.849 172.438 147,6 119,6 

2-Hemen kazan:             

Basılan bilen bilet miktarı Bin adet 332.858 170.000 258.879 152,3 77,8 

Basılan bilen bilet tutarı Bin TL 332.858 340.000 428.879 126,1 128,8 

Satılan bilet miktarı Bin adet 243.980 192.746 188.006 97,5 77,1 

Brüt satış tutarı Bin TL 206.762 251.368 243.334 96,8 117,7 

Dağıtılan ikramiye Bin TL 151.999 184.785 176.307 95,4 116,0 

Şans oyunları vergisi Bin TL 20.676 25.137 24.333 96,8 117,7 

Net satış hâsılatı Bin TL 34.087 41.446 42.694 103,0 125,3 

3-Sayısal oyunlar:             

 -Sayısal loto:            

Satılan kolon miktarı Bin adet 436.783 580.454 574.955 99,1 131,6 

Brüt satış tutarı Bin TL 555.698 738.530 731.511 99,0 131,6 

Dağıtılan ikramiye Bin TL 253.779 332.339 326.497 98,2 128,7 

Şans oyunları vergisi Bin TL 55.570 73.853 73.151 99,0 131,6 

Net satış hâsılatı Bin TL 246.349 332.338 331.863 99,9 134,7 

 -Şans topu:            

Satılan kolon miktarı Bin adet 330.036 355.593 350.519 98,6 106,2 

Brüt satış tutarı Bin TL 279.848 301.530 297.228 98,6 106,2 

Dağıtılan ikramiye Bin TL 125.852 135.689 133.578 98,4 106,1 

Şans oyunları vergisi Bin TL 27.985 30.153 29.723 98,6 106,2 

Net satış hâsılatı Bin TL 126.011 135.688 133.927 98,7 106,3 

 -On numara:            

Satılan kolon miktarı Bin adet 263.214 307.467 305.581 99,4 116,1 

Brüt satış tutarı Bin TL 223.176 260.730 259.113 99,4 116,1 

Dağıtılan ikramiye Bin TL 100.434 117.328 117.167 99,9 116,7 

Şans oyunları vergisi Bin TL 22.318 26.073 25.911 99,4 116,1 

Net satış hâsılatı Bin TL 100.424 117.329 116.035 98,9 115,5 

 -Süper loto:            

Satılan kolon miktarı Bin adet 390.832 449.355 377.319 84,0 96,5 

Brüt satış tutarı Bin TL 663.074 762.373 640.201 84,0 96,6 

Dağıtılan ikramiye Bin TL 287.674 343.068 301.534 87,9 104,8 

Şans oyunları vergisi Bin TL 66.307 76.237 64.020 84,0 96,6 

Net satış hâsılatı Bin TL 309.093 343.068 274.647 80,1 88,9 

Toplam             

Brüt satış tutarı Bin TL 2.611.984 3.093.523 2.882.159 93,2 110,3 

Dağıtılan ikramiye Bin TL 1.390.599 1.697.453 1.522.340 89,7 109,5 

Şans oyunları vergisi Bin TL 261.199 309.352 288.215 93,2 110,3 

Net satış hâsılatı Bin TL 960.186 1.086.718 1.071.604 98,6 111,6 

 

İdare tarafından 2018 yılında düzenlenen şans oyunlarına ilişkin maliyet giderlerinin 

ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 9: Üretim Maliyetleri Tablosu 

Maliyetler 2017  2018 

(Bin TL) Piyango 
Hemen 

Kazan 

Sayısal 

Oyunlar 
Toplam Bütçe Piyango 

Hemen 

Kazan 

Sayısal 

Oyunlar 
Toplam 

 -Kâğıt ve baskı giderleri 11.088 7.776  18.864 29.651 11.021 6.885   17.906 

 -İkramiye listesi giderleri 682    682 850 826     826 

 -Çekiliş giderleri 265   358 623 1.712 339   380 719 

 -Nakliye ve sigorta giderleri 37 159 534 730 986 54 138 791 983 

 -Kira giderleri    322 322 378      0 

 -Gümrükleme giderleri       5        

 -Kupon giderleri    579 579 1.559    938 938 

 -Rulo giderleri    3.399 3.399 5.100    4.278 4.278 

 -Ana bilgisayar bakım 

giderleri    10.017 10.017 14.040    13.284 13.284 

 -Bayi terminal bakım 

giderleri    6.268 6.268 8.860    8.350 8.350 

 -Teknik müşavirlik giderleri    1.313 1.313 1.840    1.738 1.738 

 -Alan servisi giderleri    5.344 5.344 7.600    7.137 7.137 

 -Data-line giderleri    194 194 225    201 201 

 -Sayısal oyun makine 

amortisman giderleri    3 3      3 3 

 -Bilgi İşlem yazılım destek 

giderleri    1.101 1.101 1.535    1.451 1.451 

 -Diğer giderler       30    369 369 

Toplam 12.072 7.935 29.432 49.439 74.371 12.240 7.023 38.920 58.183 

İdare tarafından şans oyunlarıyla doğrudan ilgili olan giderlerin dışındaki giderler, 

maliyetlere yansıtılmadığından, yukarıdaki tabloda sadece oyunlarla doğrudan ilgili giderler 

yer almıştır. 

Kâğıt, baskı ve ikramiye listesi giderleri milli piyango ve hemen-kazan oyunlarına özgü 

giderlerdir. Çekiliş, nakliye ve sigorta giderleri ile kira giderleri bütün oyunlara ait giderler 

olup, kupon, rulo, ana bilgisayar tamir, bayi terminal bakım ve tamir, teknik müşavirlik, alan 

servis, data line ve bilgi işlem yazılım destek giderleri sayısal oyunlara özgü maliyet 

giderleridir. 

Şans oyunlarına ait 2018 yılı maliyet giderlerinin %30,8 oranında 17,9 milyon TL’sini 

kâğıt ve baskı giderleri oluşturmuştur.  Bu giderler, milli piyango ve hemen- kazan gibi 

bilgisayar ortamında oynanmayan klasik şans oyunlarına ait olup, DMO tarafından ithal edilen 

ve Merkez Bankası Banknot Matbaası tarafından bastırılan kuponlar için ödenen tutarlardır. 

İkramiye listeleri ile sayısal oyunlar için kullanılan rulo ve kupon giderleri de dikkate 

alındığında toplam maliyetlerin %41,2’sinin kâğıt tüketimlerinden kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır. 
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1.5.6 Pazarlama 

1.5.6.1 Satışlar 

Piyango bileti ve hemen-kazan oyunu satışları İdarenin 22 şube müdürlüğü ile başbayi 

ve bayiler tarafından yapılmaktadır. İdare, Milli Piyango Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş 

ve İkramiye Yönetmeliği ile Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre 

başbayi ve bayi teşkilatını oluşturmuştur. 

2018 yılı şans oyunları satışları önceki dönem ve program değerleri ile karşılaştırmalı 

olarak, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 10: Satışlar Tablosu 

Satışlar Ölçü 

2017 2018 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Miktar 
Tutar 

Miktar 
Tutar 

Miktar 
Tutar 

(Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) 

1-Esas ürün            

  a) Yurt içi    953.683  1.078.777  1.063.773 

  b) Yurt dışı    6.504  7.941  7.831 

2- Yan veya ara ürün            

3-Ticari mal            

Genel toplam Bin adet 1.729.673 960.187   1.086.718 1.860.227 1.071.604 

Arızi satışlar               

2018 yılında 2,9 milyar TL brüt satış hasılatı elde edilmiştir. Brüt satış hasılatından 1,5 

milyar TL tutarında dağıtılan ikramiyelerin ve 288,2 milyon TL tutarında şans oyunları 

vergisinin tenzilinden sonra 1.071,6 milyon TL tutarında net satış hasılatı elde edilmiştir. Net 

satış hasılatı geçen yıla göre %11,6 oranında artış göstermiştir. 

Yurtdışı satışların tamamı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti KKTC Spor Dairesi 

Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen satışlara aittir. Dağıtılamayan faaliyet giderleri 631 ve 

632 hesaplarda tutulan komisyon, prim, aracılık gibi harcamaların yansıtılmadığı giderlerden 

oluşmaktadır. 

İdarenin 2018 yılı mamul, yarı mamul ve ticari mal stok hareketleri, aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

Stoklar 

2017 2018 Yılında 2019 

Yılından 

Giren Çıkan 

Yılına 

Devreden Devreden 

Stok Stok 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

1- Esas ürünler         

2- Yan ve ara ürün:         

  -Ödünç ve imalata verilen malzeme         

     (Piyango biletleri) 373 1.020 925 468 

3- Ticari mallar:         

   -Hemen kazan biletleri 3.153 7.354 6.885 3.622 

Toplam 3.526 8.374 7.810 4.090 

 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

İdarenin 2018 yılına ilişkin satış sonuçları, program değerleriyle karşılaştırmalı olarak 

önceki dönem verileriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 12: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 
Net Satışlar 

Satışların 

Maliyeti 

Faaliyet 

Giderleri 

Satış 

Maliyetleri 

Toplamı 

Faaliyet 

Kârı 

/Zararı 

Net 

Satışlara 

Göre 

Kar/Zarar 

Satış 

Maliyetine 

Göre 

Kar/Zarar 

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

1- Esas ürün:            

a) Yurt içi:            

     -Piyango 169.360 12.022 97.831 109.853 59.507 35,1 54,2 

     -Hemen-kazan 42.694 7.023 28.817 35.840 6.854 16,1 19,1 

     -Sayısal loto 329.969 14.682 56.303 70.985 258.984 78,5 364,8 

     -Şans topu 133.403 5.976 23.201 29.177 104.226 78,1 357,2 

     -On numara 115.607 5.211 20.475 25.686 89.921 77,8 350,1 

     -Süper loto 272.740 12.833 48.947 61.780 210.960 77,3 341,5 

Toplam (a) 1.063.773 57.747 275.574 333.321 730.452 68,7 219,1 

b) Yurt dışı:            

     -Piyango 3.078 218 2.956 3.174 (96) (3,1) (3,0) 

     -Hemen-kazan            

     -Sayısal loto 1.894 84 322 406 1.488 78,6 366,5 

     -Şans topu 524 24 90 114 410 78,2 359,4 

     -On numara 428 19 76 95 333 77,8 350,5 

     -Süper loto 1.907 91 342 433 1.474 77,3 340,4 

Toplam (b) 7.831 436 3.786 4.222 3.609 46,1 85,5 

Toplam (1) 1.071.604 58.183 279.360 337.543 734.061 68,5 217,5 

Yurt içi satışlar toplamı 1.063.773 57.747 275.574 333.321 730.452 68,7 219,1 

Yurt dışı satışlar toplamı 7.831 436 3.786 4.222 3.609 46,1 85,5 

Dağıtılmayan faaliyet giderleri     93.569 93.569 (93.569)     

Genel toplam 1.071.604 58.183 372.929 431.112 640.492 59,8 148,6 

Satış programı 1.086.718 74.371 308.834 383.205 703.513 64,7 183,6 

Programa göre fark (15.114) (16.188) 64.095 47.907 (63.021) 417,0 (131,5) 

Geçen dönem satış sonuçları 859.370 44.159 308.244 352.403 506.967 59,0 143,9 

2018 yılında satış programında 1,1 milyon TL’lik net satış hasılatı sağlanacağı, buna 

karşın 74,4 milyon TL satış maliyeti, 308,5 milyon TL’si faaliyet giderleri olmak üzere toplam 
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383,2 milyon TL ticari maliyet giderlerinin oluşacağı ve 703,5 milyon TL’lik faaliyet kârının 

oluşacağı öngörülmüştür. 

İdare, 2018 yılı faaliyet döneminde uygulanan piyango, hemen-kazan ve tüm sayısal 

oyunlar çerçevesinde programın %7 eksiğiyle 2,9 milyar TL brüt satış hasılatından 1,8 milyar 

TL şans oyunları vergisi ile ikramiyelerin ödenmesinden sonra 1.072 milyon TL’lik net satış 

hasılatı elde etmiştir. Satışların maliyeti 58,2 milyon TL, faaliyet giderleri 308,8 milyon TL 

olmak üzere, satışların ticari maliyet tutarı 383,2 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Sonuç 

olarak 503,5 milyon TL’lik faaliyet kârı tahakkuk etmiştir. 

5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; ”Her bir kurum ve kuruluşun tertip 

ettiği tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödeyeceği ikramiyelerin toplamı, aynı 

dönemdeki hasılatının %40’ından az, %59’undan fazla olamaz” hükmü uyarınca İdare 

tarafından 2018 yılında sağlanan hasılatın %52,8’i ikramiye olarak dağıtılmıştır. 

5602 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca her türlü şans oyunları faaliyetinden elde 

edilen hasılat şans oyunları vergisine tabi olup, verginin matrahı ise şans oyunlarında oynanan 

hasılat tutarı olarak belirlenmiştir. Şans oyunları vergisinin oranı şans oyunlarında  %10’dur. 

Bu çerçevede İdarenin hasılatına uygulanan %10 oranlı şans oyunları vergisi 2018 yılında 288,2 

milyon TL olmuştur. 

 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

İdarenin bağlı şirket veya iştiraki bulunmamaktadır. 

1.5.8 Yatırımlar 

Yüksek Planlama Kurulunun 06.10.2017 tarihli 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 

Bakanlar Kurulu’nun 11.10.2017 tarih ve 2017/10924 sayılı Kararı ile Kabul edilerek, 

28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi 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, makro 

ekonomik politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının, bölgesel gelişmeye yönelik 
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programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesidir. 

Bu Karar; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve 

(IV) sayılı cetvellerde belirtilen kuruluşlar, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar (kamu payı 

%50’nin üzerinde olanlar), KİT ve Bağlı Ortaklıkları, İller Bankası, Fon İdareleri, Mahalli 

İdareler ve Diğer Kamu Kuruluşlarının yanısıra Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü de 

kapsamaktadır. 

06.10.2017 tarih ve 2017/10924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “2018 Yılı Yatırım 

Programı” ise, 15.01.2018 tarih ve 30302 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Buna göre İdarenin 2018 yılı yatırım ödeneği 10.296 bin TL olarak belirlenmiştir. 

2018 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2018-2020 Orta Vadeli 

Programında ve 2018 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmış olup, 

Yatırım projeleri; “etüd proje işleri”, “devam eden projeler” ve “yeni projeler” olarak tasnif 

edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje 

tutarı, 2018 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2018 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Buna göre, 2018 Yılı Yatırım Programında İdare için öngörülen yatırım projesinin 

numarası, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, tutarı ve ödeneği ile nakdi ve fiziki gerçekleşme 

durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 13: Yatırım Tablosu 

Projenin adı, numarası ve kuruluş yeri 

Projenin 

Başlangıcından 

2018 Yılı Sonuna 

Kadar 

                         

2018 Yılı 

Ödeneğinin  

 

 

2018 Yılında Gerçekleşme %' si 

Yıllar  

İtibariyle 

Süresi 

Son 

Tutarı 

Nakdi 

Ödeme 

Fiziki 

Yatırım 
Son Tutarı 

Nakdi 

Ödeme 

Fiziki 

Yatırım 

Nakdi Fiziki 

Tümünde      
2018  

Yılında       
Tümünde     

2018  

Yılında      

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

A - Etüt Proje İşleri                        

B - Devam Eden Projeler                        

C - Yeni Projeler                         

           a) 2018 de Bitenler                       

  - Muhtelif İşler ( D. S. ) (2018K010440)  : 2018-2018 10.296 1.816 1.816 10.296 1.816 1.816 17,64 17,64 17,64 17,64 

  
Bakım Onarım, Donanım, Makine-Teçhizat, 

Sistem Kurulumu, Sistem Yazılımı 
    1.816 1.816  1.816 1.816         

    Toplam  (C)    10.296 1.816 1.816 10.296 1.816 1.816 17,64 17,64 17,64 17,64 

    Toplam  (A+B+C)    10.296 1.816 1.816 10.296 1.816 1.816 17,64 17,64 17,64 17,64 

D - Yatırım Programında Yer Almayan Harcamalar                       

     - Demirbaşlar     800 90 90 800 90 90 11,25 11,25 11,25 11,25 

    Toplam  (D)    800 90 90 800 90 90 11,25 11,25 11,25 11,25 

      Genel Toplam  (A+B+C+D)     11.096 1.906 1.906 11.096 1.906 1.906 17,18 17,18 17,18 17,18 
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Yeni Projeler 

-Muhtelif İşler 2018 K 010440 

2018 yılı yatırım programına alınan muhtelif işler projesi ile sayısal oyun terminal ve 

yeni oyun alımı, merkez idare ve şube binalarının ihtiyaç duyduğu bakım-onarım, tefrişat, 

yazılım-donanım ve makine-teçhizat (Çekiliş Küresi) alımlarının yapılması öngörülmüştür. 

2018 yılı programında bu kapsamda tamamı öz kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 

10.296 bin TL tutarında öngörülen yatırım ödeneğinin %17,64 oranında 1.816 bin TL’si nakdi, 

aynı oran ve miktardaki kısmı fiziki yatırıma yansıtılmıştır. 

Buna göre toplam 1.816.210,50.- TL tutarındaki nakdi ve fiziki yatırım harcamasının; 

 - 1.765.030,50.-TL’si, Sayısal Loto 6/49 oyununun Çarşamba çekilişi ve klasik piyango 

oyununun sayısal oyun bayilerinde de satılmaları için IGT Teknik Hiz. Ve Müşavirlik A.Ş. den 

alınan yazılım destek hizmet alım bedeline, 

 - 51.180,00.-TL’si, İdaremiz İstanbul/Kadıköy Şube Müdürlüğünün kentsel 

dönüşümden sonra faaliyete geçen hizmet binası için harcanan demirbaş-tefrişat alımları için 

ödenen bedeline, 

ait bulunmaktadır. 

 Ayrıca, Genel Müdürlük ve İdare Şubelerine ilişkin yatırım programında yer almayan 

demirbaş niteliğindeki ihtiyaçlar için 800 bin TL ödenek karşılığında 90 bin TL harcama 

yapıldığı anlaşılmıştır. 90 bin TL demirbaş alımı harcaması merkez ve şubelere alınan demirbaş 

bedeline ait bulunmaktadır. 

1.6 Bilanço 

İdarenin 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, MPİ Yönetim Kurulu’nun 28.02.2019 tarih ve 4/10 sayılı 

kararıyla onaylanarak kesinleşmiştir. 

MPİ, muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini, yürürlükteki ticari ve mali mevzuatı 

esas alarak Maliye Bakanlığınca Resmî 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 
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hazırlamaktadır. 

İdarenin 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, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 14: Aktif Tablosu 

Aktif 
2017 2018 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

   I-Dönen Varlıklar:           

            

     A-Hazır Değerler  748.157 82,0 896.624 92,7 148.467 

     B-Menkul Kıymetler           

     C-Ticari Alacaklar 139.287 15,3 50.757 5,2 (88.530) 

     D-Diğer Alacaklar 1.297 0,1 1.740 0,2 443 

     E-Stoklar 15.011 1,6 7.621 0,8 (7.390) 

     F-Gelecek Aylara Ait Giderler ve           

        Gelir Tahakkukları 1.426 0,2 1.612 0,2 186 

     G-Diğer Dönen Varlıklar 2.598 0,3 4.131 0,4 1.533 

            

                                                              

Toplam ( I ) 
907.776 99,5 962.485 99,5 54.709 

            

   II-Duran Varlıklar:           

     A-Ticari Alacaklar 104 0,0 106 0,0 2 

     B-Diğer Alacaklar           

     C-Mali Duran Varlıklar           

     D-Maddi Duran Varlıklar 3.143 0,3 1.755 0,2 (1.388) 

     E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.055 0,1 2.621 0,3 1.566 

     F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar           

     G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve           

         Gelir Tahakkukları           

     H-Diğer Duran Varlıklar           

            

                                                            

Toplam ( II ) 
4.302 0,5 4.482 0,5 180 

                                               Genel 

Toplam ( I + II ) 
912.078 100,0 966.967 100,0 54.889 

                                                       

Nazım Hesaplar 
460.446   560.027   99.581 

Hazır değerlerin; 691.533 bin TL’si bankalardaki vadeli TL mevduat, 49.774 bin TL’si 

vadeli döviz tevdiat, 10.963 bin TL’si vadesiz TL mevduat, 98.663 bin TL’si Halkbank POS 

cihazları aracılığıyla yapılan piyango ve hemen kazan bileti satışlarına ait İdare hesabına henüz 

aktarılmamış bloke tahsilat, 43.130 bin TL’si Vakıfbank POS cihazları aracılığıyla yapılan 
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piyango ve hemen kazan bileti satışlarına ait İdare hesabına henüz aktarılmamış bloke tahsilat 

ile ilgilidir. 

Yabancı para mevduat hesabı, bayilerden ABD Doları cinsinden tahsil edilen nakdi 

teminat tutarlarına ait olup;  İdarenin yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki 

para birimleri) muhasebeleştirilen işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak yapılmıştır. 

Yılsonlarında bilançoda yer alan dövize bağlı parasal varlık ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli 

olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmişlerdir. Parasal kalemlerin çevriminden ve 

dövizli işlemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârları ve zararları gelir 

tablosuna yansıtılmıştır. Bu kapsamda, Türk Lirası mevduatlar kayıtlı değerleriyle, döviz 

tevdiat hesapları ise bilanço tarihindeki TCMB döviz alış kuru kullanılmak suretiyle Türk 

Lirasına çevrilmiş değerleriyle finansal tablolara yansıtılmıştır.  

MPİ, tevdiat hesaplarını Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğlerine uygun olarak kamu 

bankalarında izlemektedir. Başbayilik anlaşması bulunan Şekerbank, Denizbank ve ING Bank 

nezdindeki hesap bakiyeleri ise bilet satış ve ikramiye ödemelerine ilişkin vadesiz TL 

hesaplarına aittir. 

Ticari alacakların 50.753 bin TL’si başbayi ve bayi bilet satış ve ikramiye ödeme 

işlemleri, kesin hesap mutabakatı sonucunda tahakkuk eden alacaklardır. 

İdare, maddi duran varlıklarına ilişkin amortisman oranlarını Vergi Usul Kanununda 

öngörülen ekonomik ömürleri dikkate alarak hesaplamaktadır. İdarenin kullanımındaki maddi 

duran varlıkların faydalı ömürlerine göre uygulanmakta olan amortisman oranları; binalar için 

%2, tesis makine ve cihazlar için %10-20, taşıtlar için %20, demirbaşlar ve diğerleri için %5-

16 düzeyindedir. 

İdare 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. İdare, kurumlar vergisi mükellefi olmadığından maddi 

duran varlıklarını yeniden değerleme işlemine tabi tutmamış, 01.01.2005 tarihinden önce 

edindiği maddi duran varlıkların değeri üzerindeki enflasyonun etkilerini 31.12.2004 tarihi 

itibarıyla yansıtacak enflasyon muhasebesi uygulamamıştır. Bu nedenle, maddi duran 

varlıklarını, tarihi maliyet değerlerinden birikmiş amortisman tutarlarını düşürerek mali 

tablolarına yansıtmıştır.  
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1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Bilançonun pasifini oluşturan hesaplar, bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 15: Pasif Tablosu 

Pasif 
2017 2018 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

  I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar:           

            

     A - Mali Borçlar           

     B - Ticari Borçlar 8.093 0,89 10.756 1,11 2.663 

     C - Diğer Borçlar 13.160 1,44 14.897 1,54 1.737 

     D - Alınan Avanslar           

     E - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 423.447 46,43 460.858 47,66 37.411 

     F - Borç ve Gider Karşılıkları           

     G - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve             

           Gider Tahakkukları 389.899 42,75 382.606 39,57 -7.293 

     H - Diğer Kısa Vad.Yabancı Kaynak.   0,00 6 0,00 6 

            

Toplam ( I )    834.599 91,51 869.123 89,88 34.524 

            

  II - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar:           

            

     A - Mali Borçlar           

     B - Ticari Borçlar 40.288 4,42 57.114 5,91 16.826 

     C - Diğer Borçlar           

     D - Alınan Avanslar           

     E - Borç ve Gider Karşılıkları 34.048 3,73 38.975 4,03 4.927 

     F - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve           

           Gider Tahakkukları           

     G - Diğer Uzun Vad.Yabancı Kaynak.            

            

Toplam ( II )    74.336 8,15 96.089 9,94 21.753 

Toplam ( I + II )    908.935 99,66 965.212 99,82 56.277 

            

  III - Özkaynaklar :           

            

     A - Ödenmiş Sermaye           

     B - Sermaye Yedekleri           

     C - Kar Yedekleri 3.143 0,34 1.755 0,18 -1.388 

     D - Geçmiş Yıllar Karları           

     E - Geçmiş Yıllar Zararları ( - )           

     F - Dönem Net Karı           

            

Toplam ( III )    3.143 0,34 1.755 0,18 -1.388 

Genel Toplam ( I + II + III )    912.078 100,00 966.967 100,00 54.889 

Nazım Hesaplar    460.446   560.027   99.581 

Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler hesabında yer alan 460.858 bin TL, İdare’nin 

yükümlü ve aracı olduğu vergiler ile diğer kesintilerin yılsonu bakiyesi olup; 297.887 bin TL’si 

5602 sayılı Kanun gereği Ekim-Aralık 2018 (4. üç aylık) dönemi ödenecek kamu payına, 

162.744 bin TL’si ödenecek vergilere aittir. 

 Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları hesabında yer alan 382.606 bin TL ise, 

cari dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait gelirler ile cari döneme ait olup ödemesi 
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gelecek aylarda yapılacak giderlere ait olup, 382.589 TL’si ödenecek ikramiye ve gider 

tahakkuklarına aittir. 

İdare, sigorta yönergesi doğrultusunda mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan bütün 

taşınır ve taşınmazlar ile bilet, kupon ve sarf malzemelerini (sayısal oyunlarla ilgili rulo, kupon 

ve şeritler) her türlü riske karşı dâhili bir fon ayırmak suretiyle sigortalamaktadır. Söz konusu 

riskler yangın tehlikesi, hırsızlık, nakliye riskleri ve kazalar olabilmektedir. İdari İşler Dairesi 

Başkanlığı tarafından, İdare mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan bütün taşınır ve 

taşınmazlar ile bilet kupon ve sarf malzemeleri için bir risk belirlenmekte ve takip eden yıllarda 

bu riskler güncellenmektedir. Bu kapsamda ayrılmış borç ve gider karşılıklarının yılsonu 

bakiyesi, 38.975 bin TL’dir. 

İdarenin tahsis edilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş ödenmiş sermayesi 

bulunmamaktadır. 

MPİ, maddi duran varlık yatırımlarının net tutarı kadar yatırım harcamaları karşılığı 

ayırmakta ve “Kar Yedekleri” hesabında izlemektedir. 

İdarenin 2018 yılı dönem kârı 768.784 bin TL olup, ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk 

eden aynı tutardaki ödenecek kamu paylarının tenzil edilmesi neticesinde, mali tablolara 

yansıtılacak net kâr tutarı bulunmamaktadır. 

1.7 Gelir Tablosu 

MPİ’nin ilgili yıl değerlendirmeleri, bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2018 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

 İdarenin 2018 yılı gelir ve gider hesaplarının ayrıntısı, önceki dönem verileriyle 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 16: Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 
2017 2018 Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 

  A-Brüt satışlar    2.611.984   2.882.159 270.175 

      1-Yurt içi satışlar 2.591.654   2.858.733   267.079 

      2-Yurt dışı satışlar 20.330   23426   3.096 

      3-Diğer gelirler           

  B-Satış indirimleri (-)    1.651.798   1.810.555 158.757 

      1-Satıştan iadeler (-)           

      2-Satış iskontoları (-)           

      3-Diğer indirimler (-) 1.651.798   1.810.555   158.757 

  C-Net satışlar    960.186   1.071.604 111.418 

  D-Satışların maliyeti (-)    49.437   58.184 8.747 

      1-Satılan mamuller maliyeti (-)           

      2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)           

      3-Satılan hizmet maliyeti (-) 49.437   58.184   8.747 

      4-Diğer satışların maliyeti (-)           

Brüt satış kârı veya  (zararı)   910.749   1.013.420 102.671 

  E-Faaliyet giderleri (-)    348.154   372.929 24.775 

     1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)           

     2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 285.929   303.264   17.335 

     3-Genel yönetim giderleri (-) 62.225   69.665   7.440 

Faaliyet kârı veya (zararı)   562.595   640.491 77.896 

  F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar    48.812   70.053 21.241 

     3-Faiz gelirleri 25.315   45.528   20.213 

     4-Komisyon gelirleri           

     5-Konusu kalmayan karşılıklar 10.186   1.434   (8.752) 

     6-Menkul kıymet satış kârları           

     7-Kambiyo kârları 44   2   (42) 

   10-Diğer olağan gelir ve kârlar 13.267   23.089   9.822 

  G-Diğer faaliyetlerden olağan gid.ve zar. (-)    148   114 (34) 

     1-Komisyon giderleri (-)           

     2-Karşılık giderleri (-) 118   114   (4) 

     4-Kambiyo zararları (-) 29       (29) 

     7-Diğer olağan gider ve zararlar (-) 1       (1) 

  H-Finansman giderleri (-)    -   - - 

     1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)           

     2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)           

Olağan kâr veya (zarar)   611.259   710.430 99.171 

  I-Olağan dışı gelir ve kârlar    50.947   61.951 11.004 

    1-Önceki dönem gelir ve kârları 49.704   60.527   10.823 

    2-Diğer olağandışı gelir ve kârlar 1.243   1.424   181 

  J-Olağan dışı gider ve zararlar (-)    8.304   3.597 (4.707) 

    1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)           

    2-Önceki dönem gider ve zararları (-) 1.292   3.587   2.295 

    3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 7.012   10   (7.002) 

Dönem kârı veya (zararı)   653.902   768.784 114.882 

  K-Dönem kârı ver.ve diğ.yas.yüküm.karş,(-)    653.902   768.784 114.882 

Dönem net kârı veya (zararı)   -   - - 

 

İdarenin gelirleri, karşılığı nakit olmak üzere oynatılan piyango, sayısal oyunlar, hemen 

kazan ve benzeri şans oyunları karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen satış gelirlerinin tümünü 

kapsamaktadır. Brüt satışlar, şans oyunlarının oynatılması karşılığı, iştirakçilerden tahsil edilen 

tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan hasılattan tahakkuk etmektedir. Net 

satışlar ise, brüt satış hasılatından Şans Oyunları Vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan 

ödenecek ikramiyeler düşüldükten sonra kalan net satış bedelinden oluşmaktadır. 
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 İdarenin 2018 yılı faaliyet döneminde elde ettiği 1.071.604 bin TL tutarındaki net satış 

hasılatına karşılık, satılan hizmet maliyeti 58.183 bin TL ile faaliyet giderleri 372.929 bin 

TL’nin düşülmesi neticesinde tahakkuk eden faaliyet kârı tutarı 640.491 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

İdarenin faaliyet kârı 640.491 bin TL’ye; esas faaliyet dışı gelir ve gider kalemlerinin 

net olumlu farkı 128.293 bin TL’nin ilave edilmesi neticesinde, tahakkuk eden 768.784 bin TL 

tutarındaki dönem kârında önceki yıla göre %17,6 oranında artış görülmüştür.  

İdarenin gelirleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi olmadığından, 

hesaplanmış kurumlar vergisi karşılığı yoktur. Ancak, Şans Oyunları Hasılatından Alınan 

Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında 5602 sayılı Kanun’un 7 nci maddesi gereği 

oluşan dönem kârının tamamı kamu payı olarak ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi için,  

Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere karşılık yolu ile ödenecek 

vergi ve fonlar hesabına alınmaktadır. 

5602 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; İdarenin 2018 yılı net hasılatı ile diğer gelirleri 

toplamından her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra, üçer aylık dönemler 

itibarıyla tahakkuk eden ve genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanlığı merkez 

muhasebe birimine ödenmesi gereken toplam kamu payı tutarı 768.784 bin TL’dir.  

İdarenin 2018 yılı dönem kârı 768.784 bin TL’den, ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk 

eden aynı tutardaki diğer yasal yükümlülük karşılıklarının tenzil edilmesi neticesinde, mali 

tablolara yansıtılacak net kâr tutarı bulunmamaktadır 

1.8 Mali Rasyolar 

İdarenin mali durumuna ilişkin 2018 yılı bilanço ve gelir tablosu verilerine göre 

hesaplanmış finansal rasyolara, aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 
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Tablo 17: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 

    Artış- 

2017 2018 Azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   99,6 99,8 0,2 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 0,3 0,2 -0,1 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 108,8 110,4 1,6 

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

yabancı kaynaklar 
106,9 109,9 3 

5. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 0,3 -   

İdarenin varlık ve kaynakları önceki döneme göre %5,8 oranında 54,9 milyon TL 

artarak, 967 milyon TL’ye yükselmiştir. Toplam kaynakların %99,5’i dönen varlıklara, %0,5’i 

duran varlıklara tahsis edilmiştir. 

İdarenin tahsis sermayesi olmadığından, öz kaynaklarının tamamını maddi duran 

varlıklar için ayrılan karşılıklar oluşturmaktadır. Öz kaynaklar geçen yıla göre %44,2 oranında 

azalarak 1,8 milyon TL’ye düşmüştür. İdare, ihtiyaç duyduğu yatırım harcamaları net tutarı 

kadar karşılık ayırmaktadır.  

Önceki döneme göre 0,2 puan artarak %99,8 oranında gerçekleşme gösteren mali 

kaldıraç rasyosu; toplam aktiflerin %99,8’inin yabancı kaynaklarla, %0,2’sinin ise öz 

kaynaklarla fonlandığını ortaya koymaktadır. İdare,  tahakkuk eden dönem kârlarının tamamını 

5602 sayılı Kanun uyarınca genel bütçeye aktardığından ve yatırım harcamaları karşılıklarından 

başkaca öz kaynak yaratamadığından, söz konusu rasyo sonucu normal kabul edilmelidir. 

İdarenin net işletme sermayesi yeterliliğini ve borç ödeyebilme kapasitesini gösteren 

cari oranı ise %110,4 düzeyindedir. Faaliyet gösterdiği sektörün nakit üretme kapasitesinin 

yüksek olmasının yanı sıra ödenecek ikramiyeler, yasal kesintiler ve kamu payları gibi kısa 

süreli borçlardan rahatlıkla fonlama yapabilen İdarenin likidite riski bulunmamaktadır. 
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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 

belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

 Yevmiye defteri 

 Geçici ve kesin mizan 

 Bilanço 

 Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

 Envanter defteri 

 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 

dâhilinde, 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. 
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3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

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, 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 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. 
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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 

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 

İç kontrol sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun beşinci 

kısmında düzenlenmiştir. İç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata 

uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 

kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve 

yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından 

oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller 

bütünüdür. 

Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar 

ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar 

ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir. 

31.12.2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç 

Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 5’inci maddesinde, iç kontrol 

standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin, malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde 

bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, ayrıca Kanun’a ve 

iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her 

türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı 
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Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç 

kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart 

ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir. 

Milli Piyango İdaresi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında 

bulunmadığından,  kamu iç kontrol sisteminin oluşturulmamış olduğu ve Kamu İç Kontrol 

Standartları Uyum Eylem Planının hazırlanmadığı, üst yöneticinin onayı ile görevlendirilmiş İç 

Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile iç kontrol birimi ve iç kontrol sistemine ilişkin 

yapılmış denetim çalışmasının bulunmadığı, 

 belirlenmiştir. 

Kamu idaresi personeli, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek 1’inde yer alan Etik Sözleşmesini imzalamıştır ve bu 

sözleşmeler personelin özlük dosyalarında yer almaktadır. 

Kurum organizasyon yapısı içerisinde personelin ve müdürlüklerin görev, yetki ve 

sorumlulukları açık bir şekilde belirlenmiş olup personel görev tanımları yapılmıştır. Yetkiler 

ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmiştir. 

İdarece Stratejik planın hazırlanmadığı, dolayısıyla İdarenin yürüteceği program, 

faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren 

performans programının da bulunmadığı, 

İdare bütçesi hazırlanırken, bir önceki yıl bütçesi-gerçekleşme ilişkisinin dikkate 

alındığı görülmüştür. 

Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler İdare faaliyet raporunda gösterilmekte ve İdare 

faaliyet raporu kamu idaresinin web sayfasında yayınlanmaktadır. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusuna rastlanmamıştır. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 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: 4 Numaralı Bakanlıklara Bağlı İlgili İlişkili Kurum ve Kuruluşlar 

ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

314 üncü Maddesinde Yer Alan Hüküm Doğrultusunda Piyango Çekilişlerinin Özet 

Olarak Loto Çekilişlerinin Naklen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Tüm Ülke 

Düzeyinde Yayın Yapan Televizyon Kanalından Yayınlanmaması 

Güven ve itibar unsurlarının çekilişli şans oyunları bakımından önem ve özelliği de 

dikkate alınarak, mülga 320 sayılı KHK ile çekilişlerin TRT kanalından yayınlanmasına ilişkin 

düzenlemeler,  15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı 

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların 

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde de yer bulmuştur. Madde hükümleri, 

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen piyango ve loto çekilişlerinin TRT tarafından 

yayınlanması hükmünü amirdir. 

21. Bölümü Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü başlıklı Kararnamenin, Çekilişlerin 

yayını başlıklı 314 üncü maddesinde ‘Piyango çekilişleri özet olarak, loto çekilişleri naklen 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun tüm ülke düzeyinde yayın yapan televizyon 

kanalından yayınlanır. Çekiliş sonuçları özet halinde en az birer defa radyo ve televizyonda 

haber olarak duyurulur. Bu maddede belirtilen yayınlara ait Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu tarafından yapılacak giderler Genel Müdürlükçe karşılanır.’ denilmektedir.  

MPİ tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin dayandığı güven ve itibar unsurlarının, 

tahkim ve muhafazası üzerinde doğrudan etkili olduğu değerlendirilen çekilişlerin, ulusal 

düzeyde yayınlanmasına ilişkin gelişmeler aşağıda özetlenmiştir. 

Mülga 320 sayılı KHK’da yer alan yayın hükümleri doğrultusunda; İdare ile TRT 

arasında en son 30.03.2009 tarihinde imzalanan Milli Piyango Oyunu Çekilişlerinin Yapım ve 

Yayınına İlişkin Protokol ile belirlenen esaslar çerçevesinde çekilişler bedeli mukabilinde TRT 

kurumunun kanallarının birinde 30.04.2012 tarihine kadar yayınlanmıştır. 

TRT’nin 27.03.2012 tarih ve 4679 sayılı yazısı ile İdareye daha önce gönderilmiş olan 

23.06.2010 tarihli yazı ekinde yer alan sözleşme taslaklarında, önceki protokolde yer alan yayın 

bedellerinden Ankara ve İstanbul’da %455, diğer illerde %679’a varan artışların yer alması 
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üzerine İdare ile TRT arasında yayın ücreti konusundaki anlaşmazlıktan dolayı protokol 

yenilenmemiştir. İdare ile TRT arasında yayın sözleşmesi imzalanmaması üzerine TRT, 

30.04.2012 tarihinden itibaren milli piyango ve şans oyunları çekilişlerinin yayınına son 

vermiştir. 

 Bu tarihten itibaren İdare, çekilişleri Genel Müdürlük binasında noter huzurunda ve 

halka açık olarak gerçekleştirmekte ve çekilişlere ait görüntü ve ses kayıtlarını almaktadır. 

Sayıştay’ın önceki dönemlere ait MPİ yıllık denetim raporlarında konuya dair değerlendirmeler 

kapsamında başlatılan çeşitli girişimler sonuca ulaşamadığından, 2016 yılından bu yana, hizmet 

alımı yaparak, çekilişlerin internet sayfası üzerinden yayınlanması yoluna gidilmektedir. 

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 314 üncü maddesinde yer alan piyango 

çekilişlerinin özet olarak, loto çekilişlerinin naklen TRT kanallarından yayınlanması amir 

hükmüne rağmen, farklı yöntemler kullanılarak yapılan yayınların söz konusu yayın 

zorunluluğunu ikame etmesi hukuken mümkün görülmemektedir. 

Öte yandan, çekilişlere dair çeşitli değerlendirmelerin internet dâhil çeşitli iletişim 

kanalları üzerinden yayılması üzerine 2018 yılı sonundan itibaren yoğunlaşan şekilde İdare, 

duyuru ve açıklama ihtiyacı içerisinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, çekilişlerin TRT eliyle 

yayınlanması itibar ve güvenin korunması bakımından da önemli görülmektedir. 

Açıklanan hususlar birlikte değerlendirildiğinde, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’nin amir hükümleri gereğince çekilişlerin TRT kanallarında yayınlanması 

gerekmektedir. 

 

Öneri: 

İdare tarafından yürütülen çekilişlerin itibar ve güvenine sağlayacağı katkılar da dikkate 

alınarak, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin amir hükümleri gereğince çekilişlerin 

TRT kanallarında yayınlanması için başlatılan girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 
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BULGU 8.1.2: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.2.1: Boş Bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Atama Yapılmaması 

Hususu 

Yönetim kurulunun, genel müdür, iki genel müdür yardımcısı ve Cumhurbaşkanınca 

atanacak üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşması gerekmektedir. İnceleme tarihi (Mart-

2019) itibarıyla genel müdür ve iki genel müdür yardımcısı dışında üye bulunmadığından, 

toplantı ve karar nisap sayısının yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. 

Boş bulunan üç yönetim kurulu üyeliği nedeniyle, yönetim kurulu toplantı ve karar yeter 

sayısına erişilmesi mümkün olamamakta, ayrıca 2018 yılı içerisinde tecrübe edildiği şekliyle 

dört üyeliğin dolu iki üyeliğin boş bulunması halinde, toplantı yeter sayısına erişilmekle 

birlikte,  üye tamsayısının üçte ikisi nisabı dolayısıyla, kararların oybirliğine muhtaç olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda, İdare’nin, Hazine ve Maliye Bakanlığını muhatap, 28.01.2019 tarih ve 

E.1077 sayılı yazısı ile yönetim kurulunun toplantı ve karar yeter sayısının dört olup, hali 

hazırda iki üyeliğin boş bulunduğu ve bir üyenin görev süresinin 01.03.2019 tarihinde 

dolacağının bildirilmesi suretiyle yönetim kurulu üyesi atanmasına dair girişimlerde bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Yönetim kurulu faaliyetlerinin sıhhatli bir şekilde sürdürülmesini teminen, boş bulunan 

yönetim kurulu üyeliklerine atama yapılması bakımından ilgili merciler nezdinde başlatılan 

girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Yönetim kurulu faaliyetlerinin sıhhatli bir şekilde sürdürülmesini teminen, boş bulunan 

yönetim kurulu üyeliklerine atama yapılması bakımından ilgili merciler nezdinde başlatılan 

girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 

BULGU 8.2.2: Reklam ve Tanıtım Giderleri Kapsamında Kamu Kuruluşları ile 

Yapılan Protokollerde Tespit Edilen Eksiklikler. 

İdare ile Bayburt Valiliği arasında imzalanan Bayburt İli Polis Meslek Eğitim Merkezi 

500 Öğrencilik Yurt İnşaatı işi hakkındaki protokol hükümleri incelendiğinde; 

“5.3. Yurt inşaatı, İdareye verilen projesine, keşfine, malzeme ve mahal listesine sadık 
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kalınarak yürütülecek ve İdare’nin onayı olmadan hiçbir değişiklik yapılmayacak olup, fiyat 

farkı, nakliye vs. gibi ek ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, kat artırımı, imalat, mahal ve proje 

değişimi gibi uygulamalar yapılmayacaktır. Ancak Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’nda belirtilen nedenlerle, iş artışı zorunluluğu doğması halinde, inşaatın 

yaklaşık maliyetini ve sözleşme bedelinin %10’unu aşmamak üzere oluşan maliyet artışı 

İdare’ce karşılanabilecektir. 

5.7.  İnşaatın başlamasından sonra, İdare’nin İdari/teknik elemanları, işin ilerleme durumu 

konusunda İdarece gerek görülmesi halinde, inşaat mahallinde bulunabilecektir. İlerleme 

raporuna paralel son durumu gösteren fotoğraf albümünü de içeren ve sözleşme hükümlerine 

göre tanzim edilen hakediş dosyasının bir örneği Valilik tarafından İdare’ye gönderilecektir. 

5.8. Hakediş dosyaları, ilerleme raporu, İdare’ye verilen keşif ve mahal listesi, sözleşme ve 

ekleri gibi belgelerle uyumlu olacaktır. İdarece dosya üzerinden incelemeler yapılacak, çelişen 

bir durum görülmesi halinde yeniden incelenmesi veya düzeltilmesi amacıyla Valiliğe iade 

edilebilecek veya hakediş bedelinden gerekli düzeltmeler yapılabilecektir.” 

şeklindeki hükümlerin; İdarenin işin teknik kontrolüne yönelik yetkilerini içerdiği 

görülmektedir. 

İdare ile Valilik arasında imzalan protokolün İdareye kontrol yetkisi sağlayan hükümleri 

değerlendirildiğinde; Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak protokollerde; 

-Protokolün 5.7 ile 5.8 nci maddelerinde yer alan İdare tarafından gerektiğinde işin 

yerinde ve sözleşme dokümanları üzerinden incelenebilmesi yetkisi kapsamında; “İşte süre 

uzatımı söz konusu olduğunda, mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanması zorunlu olan 

revize iş programlarının İdare’ye gönderilmesi.” hükmü ile, 

-Protokolün 5.3 üncü maddesindeki; “İdare’nin onayı olmadan hiçbir değişiklik 

yapılmayacak olup, fiyat farkı, nakliye vs. gibi ek ödeme yapılmayacaktır.” hükmü 

doğrultusundaki değerlendirmenin tam olarak yapılabilmesine yönelik olarak; “İş artışı söz 

konusu olduğunda,  yeni imalatlara yönelik revize projenin hazırlanması, mukayeseli hesapların 

yapılması sonrasında iş artışı onayları verilebilecektir.” hükmünün yer almasının sağlanmasının 

gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

 Reklam ve Tanıtım giderleri kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak 

protokollerde; 

-İşte süre uzatımı söz konusu olduğunda, mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanması 
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zorunlu olan revize iş programlarının İdare’ye gönderilmesi ile, 

-İş artışı söz konusu olduğunda,  yeni imalatlara yönelik revize projenin hazırlanması, 

mukayeseli hesapların yapılması sonrasında iş artışı onayları verilebilecektir, 

 hükümlerinin yer almasının sağlanması önerilir. 

BULGU 8.2.3: Milli Piyango İdaresince İhale Edilen Muhtelif İşlere İlişkin Alınan 

Kesin Teminat Mektuplarının Süresi Dolanların veya Teminat Konusu İşin 

Tamamlanmış Olanların Firmalara İade Edilmemesi 

Milli Piyango İdaresinin 31.12.2018 tarihli mizanında; 901 Alınan Rehin, Emanet ve 

Teminatlar Hesabının borç kalanının 66.170.041 TL olduğu, süreli teminat mektuplarından bir 

kısmının süresinin geçmiş olmasına rağmen hala kasada bekletildiği, bir kısmının ise çok eski 

tarihli olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, Karşılığı Nakit Olmayan Piyango (KNOP) 

kapsamında çok sayıda teminat mektubu alındığı, alınan teminat mektubunun büyük bir 

kısmının eski tarihli olduğu görülmüştür.  

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği alınan kesin teminat ve ek kesin teminatların 

geri verilmesi hususu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesinde;  

    “Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği 

ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra 

alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; 

         a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının 

onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi 

ve  kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, 

         b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin 

getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi 

halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise 

tamamı,   Yükleniciye iade edilir.”  şeklinde düzenlenmiştir. 

 KNOP kapsamında alınan teminat mektupları ile ilgili düzenlemeler ise MPİ Genel 

Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik ile 

yapılmıştır. İlgili Yönetmeliğinin “Teminat” başlıklı 11 inci maddesinde “(1)Piyangoya izin 

verilebilmesi için, çekilişte taahhüt edilen ikramiyelerin toplam rayiç bedelinin % 10 fazlası 

tutarda teminatın düzenleyici tarafından sağlanması zorunludur.(2) Kampanyanın başlama 

tarihinden ikramiyelerin son teslim tarihine kadar olan sürenin 6 ayı geçmesi halinde teminat 
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tutarı, ikramiye toplam rayiç bedelinin %50 fazlasına kadar belirlenebilir.” denilmiştir. 

 Yönetmeliğin “Teminatların iadesi” başlıklı 33 üncü maddesinde ise “ Alınmış olan 

teminatlar; taahhüt edilen ikramiyelerin teslim edildiğini gösteren ve izin yazısında istenilmiş 

olan belgelerin İdareye teslim edilmesi, taahhütlerin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit 

edilmesi halinde, tertip edilen piyangoya ve çekilişe herhangi bir itiraz veya şikâyetin 

yapılmamış olması koşuluyla,  itiraz süresinin bitiminden sonra düzenleyicilerine iade 

edilir….Düzenlenen piyangoya süresi içerisinde itiraz edilmesi ya da 

İdareye şikayette bulunulması halinde teminatın tamamı, kısmi itiraz ya da şikayet durumunda 

ise yalnızca itiraz veya şikayet konusuna tekabül eden bölümü, itiraz veya ihtilafın 

sonuçlanmasına kadar, bu ihtilafın yargıya intikal etmiş olması halinde ise yargı mercilerinin 

verecekleri nihai karara kadar tutulur. Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde teminatın 

çözülememesi halinde, on yıl süreyle teminat iadesi yapılmaz.” hususu düzenlenmiştir. 

MPİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Muhasebe ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı işlemlerinin teftişi sonucu hazırlanan raporlarda özetle; Kesin teminat mektuplarının 

garanti/vade/geçerlilik sürelerinin dolmuş ve/veya çok eski tarihli oldukları anlaşıldığından, 

teminat konusu işin tamamlanmış olanların ilgili firmalara iade edilmesi, halen devam etmekte 

olan işler içinde yeni teminat mektubu alınmasının talep edilmesi istenmiştir.  

Teftiş Kurulu Müfettişlerince hazırlanan rapor doğrultusunca, Muhasebe ve Mali İşler 

Dairesi Başkanlığınca ilgili daire başkanlıklarına müteaddit defa gönderilen yazılarda özetle; 

Firmalarla yapılan sözleşmeler ile sözleşmelerin teminata ilişkin şartları ve Kamu İhale 

mevzuatının teminatlar hakkındaki hükümleri de dikkate alınarak, ekli listede verilen Banka 

Kesin Teminat Mektuplarına ne tür işlem yapılacağının ve yapılacak işleme dayanak teşkil eden 

bilgi ve belgelerle birlikte Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir denilmiştir. Ancak cari 

dönem faaliyetleri kapsamında yapılan denetimlerde mevcut sorunun devam ettiği görülmüştür. 

Bu kapsamda;  

Kurumun kasasında muhafaza edilen ve nazım hesaplarda takip edilen, Kamu İhale 

Kanunu kapsamında yapılan mal, hizmet ve yapım işleri kapsamında alınan kesin teminat 

mektupları ile KNOP kapsamında alınan kesin teminat mektuplarının garanti/vade/geçerlilik 

sürelerinin dolmuş ve/veya çok eski tarihli oldukları anlaşıldığından, teminat konusu işin 

tamamlanmış olanlarının ilgili firmalara iade edilmesi, halen devam etmekte olan işler içinde 

yeni teminat mektubu alınması ve bu hususun bir iç yazışma ile düzenlenmesi gerekmektedir.  
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Öneri: 

 Kurumun kasasında muhafaza edilen ve nazım hesaplarda takip edilen, Kamu İhale 

Kanunu kapsamında yapılan mal, hizmet ve yapım işleri kapsamında alınan kesin teminat 

mektupları ile KNOP kapsamında alınan kesin teminat mektuplarının garanti/vade/geçerlilik 

sürelerinin dolmuş ve/veya çok eski tarihli oldukları anlaşıldığından, teminat konusu işin 

tamamlanmış olanlarının ilgili firmalara iade edilmesi, halen devam etmekte olan işler içinde 

yeni teminat mektubu alınması ve bu hususun bir iç yazışma ile düzenlenmesi önerilir. 

BULGU 8.2.4: İdare Tarafından Reklam ve Tanıtım Giderleri Kapsamında 

Finansmanı Karşılanan Okul İnşaatları Harcamalarının Nazım Hesaplarda Takip 

Edilmemesi 

İdare tarafından finansmanı sağlanan, denetim tarihi olan Kasım 2018’de halen işlem 

gören, kesin hakedişleri yapılmamış 3 adet yapım işinin bulunduğu, sözleşme ve revize 

sözleşme bedelleri ile işlerdeki kalan ödeme tutarlarının nazım hesaplarda izlenmediği 

belirlenmiştir. 

İdare muhasebe kayıtları ve yasal finansal tabloları, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan I 

Sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve ekinde yer alan Tek Düzen Hesap 

Çerçevesi ve Hesap Planı ile bu konuda yayımlanan diğer tebliğlerdeki düzenleme hükümlerine 

göre tutulmaktadır. Bu tebliğin “Muhasebe Usul Ve Esasları” Başlığı Altındaki “Muhasebenin 

Temel Kavramları” içerisinde yer alan; 

– “Kişilik Kavramı; İşletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden 

ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin 

sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür.” ile, 

–  “Tam açıklama kavramı; mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve 

kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını 

ifade eder. 

Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında mali tablo kalemleri 

kapsamında yer almayan, ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel 

olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir.”  

hükümleri gereğince, İdare tarafından reklam ve tanıtım giderleri kapsamında, Kamu 

Kurum ve Kuruluşları ile imzalanan protokoller doğrultusundaki yapım işlerinin finansmanına 

yönelik yapılan ödemelerin, nazım hesaplarda takibinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 
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Öneri: 

İdare tarafından reklam ve tanıtım giderleri kapsamında, Kamu Kurum ve Kuruluşları 

ile imzalanan protokoller doğrultusundaki yapım işlerinin finansmanına yönelik yapılan 

ödemelerin, nazım hesaplarda takibinin yapılması önerilir. 

BULGU 8.2.5: Belli Bir Süreyi Gerektiren Doğrudan Temin Alımlarında Sözleşme 

İmzalanması Zorunlu Olmasına Rağmen Bu Kurala Uyulmaması 

4734 sayılı Kanunun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin ile gerçekleştirilen işlerin 

tesliminin belli bir süreyi gerektirmesine rağmen, ilgili yüklenici ile sözleşme imzalanmadığı 

anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin “Doğrudan temine ilişkin açıklamalar” başlıklı 

22.1.1.3 üncü 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.” hükmü bulunmaktadır. 

İdarenin doğrudan temin kapsamında temin ettiği işleri incelendiğinde; 

-Lojman ve Hizmet binaları kanalizasyon yenileme, yağmursuyu ve yalıtım işleri, tutarı 

24.000 TL, teslim süresi 6 gün, 

-Hizmet binası yemekhane tadilatı işi, 17.560 TL, teslim süresi 22 gün, 

-Hizmet binası alüminyum doğrama yapılması işi, 67.500 TL, teslim süresi 10 gün, 

-Hizmet binası su sızıntısının giderilmesi işi, 19.900 TL, teslim süresi 10 gün, 

-Hizmet binasına özel ölçülerde 6 adet dosya dolabı yaptırılması, 3.750 TL, teslim süresi 

11 gün sürdüğü, ancak sözleşme yapılmadığı tespit edilmiştir. 

İdarenin, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Doğrudan temine ilişkin açıklamalar” başlıklı 

22.1.1.3 üncü maddesinde düzenlenen hüküm gereğince, belli bir süreyi gerektiren doğrudan 

temin alımlarında sözleşme yapılması gerekmektedir. 

 

Öneri: 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Doğrudan temine ilişkin açıklamalar” başlıklı 22.1.1.3 

üncü maddesinde düzenlenen hüküm gereğince, belli bir süreyi gerektiren doğrudan temin 

alımlarında sözleşme yapılması önerilir. 
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BULGU 8.2.6: 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Zorunlu İstihdam 

Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi 

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tebliğinde yer alan usullere göre İdarede istihdam edilen taşeron işçilerin 

kadroya alınması işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda yer alan 164 kişiden, ikisinin 

kadroya geçmeden önce emekliliği haketmiş olması, birinin sınava girmemesi, birinin sulh 

sözleşmesi imzalamaması ve birinin de İdareye müracaatının kabul edilmemesi nedeniyle 159 

kişi İdareye alınmıştır.  

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında doğrudan işveren sıfatına da bürünen İdare’de, anılan 

kanun kapsamında belirlenen oranlarda özürlü ve eski hükümlü istihdamı yükümlülüğü de 

ortaya çıkmıştır.  

4857 sayılı İş Kanunu’nun Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı 30 

uncu maddesinde ‘İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde ise 

yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi … 

çalıştırmakla yükümlüdürler.’   

İşyerleri itibarıyla yapılan incelemede; engelli personel için %4 oranında hesaplanan 

dört kişilik istihdam yükümlülüğünün yerine getirildiği, ancak eski hükümlü istihdamı için %2 

oranındaki yükümlülüğün yerine getirilmediği anlaşılmıştır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda engelli ve eski 

hükümlü personel istihdamına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda zorunlu 

istihdama ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması önerilir. 

BULGU 8.2.7: Milli Piyango İdaresinin Yasadışı Sanal Kumarla Mücadelesinin 

Yetersizliği ve Yetkilerinin Artırılması Hususu 

Türkiye’de özel sektörün işlettiği casinolardaki kumarhanelere önceleri izin 

verilmişken, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 19 uncu maddesinde 4302 sayılı Kanun 

ile yapılan değişiklik sonrasında talih oyunu işletmeleri Kanun'un Resmi Gazete'de 

yayımlandığı 10.08.1998 tarihinden sonra tamamen yasaklanmış olup “talih oyunu" ya da 

"kumar" oynatmak üzere yer ve imkân sağlanması eylemlerinin her ikisi de cezai müeyyideye 

tabi tutulmuştur. 
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Türkiye’de devlet kontrolü altında şans, bahis ve talih oyunları altında üç kurum çeşitli 

oyunlar düzenlemektedir. Mezkûr oyunları Milli Piyango İdaresi, Türkiye Jokey Kulübü ve 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı organize etmektedir. Ancak son yıllarda özellikle internet 

ortamında yaygınlaşan yasa dışı bahis sorunu ülke gündemini meşgul etmektedir. İnternet 

erişiminin kolaylaşmasıyla birlikte kumar oynama yaşının 15’e kadar düşmesi aileleri ve 

çocukları da tehdit eder duruma gelmiştir. 

Deloitte Türkiye’nin hazırladığı ‘Türkiye Spor Bahsi Pazarı/Yasa dışı Bahsin Etkisi’ 

başlıklı rapora göre, 2014 yılı itibarıyla Türkiye’de oynanan yasal bahis pazarı 8 milyar lira 

iken yasa dışı pazar 6 milyar lirayı aşmıştır. Ayrıca raporda verilen bir örneğe göre, 

İngiltere’de yasal olarak faaliyet gösteren ancak Türkiye’de yasa dışı olarak bahis oynatan bir 

şirket, 2013 yılında 135 milyon lira kazanmış, gelirinin yüzde 30’unu Türkiye’den sağlarken 

ancak yüzde 4’ünü İngiltere’den sağlamıştır. Son yıllarda bu rakam hızla artarak yasa dışı 

bahis pazarının Maliye Bakanın (Eylül 2017’de) basına ve medyaya yansıyan açıklamalarına 

göre yıllık 40 milyar lira seviyelerine yükselmiştir.  

Milli Piyango İdaresinin, sanal bahis ve yasa dışı sanal kumar ile mücadele kapsamında 

görev, yetki ve faaliyetleri MPİ Teftiş Kurulu tarafından incelenmiş olup, hazırlanan raporda 

özetle; 

     Türkiye’de ilk olarak 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 

Talih oyunları işletmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 5 yıldızlı otellerin canlı oyun 

salonlarında faaliyete başladığı, işletmelerini denetim görevi de 06.06.1988 tarih ve 19834 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 320 sayılı KHK ile MPİ’ye verildiği, mezkûr talih oyunları 

işletmelerinin her türlü hesap, kayıt ve belgelerini inceleme, gerekirse elkoyma, nitelik ve 

güvenlik açısından sakıncalı oyun makine, alet ve gereçleri gibi fiziki kumar cihazlarının 

kullanımını durdurma, işletmecilere uyarma ve para cezaları verme gibi geniş yetkilerle 

donatıldığı,  

    Ancak, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesinin değiştirilmesi ve 

geçici 1 inci maddenin eklenmesi sonucunda talih oyunları işletmelerinin Türkiye’de faaliyet 

göstermelerinin yasaklandığı, 1998 yılı başından itibaren MPİ’nin casino (canlı kumar) 

oyunları ve işletmelerini denetim görevinin sona erdiği,  “Talih Oyunları Dairesi 

Başkanlığı”nın da tamamen işlevsiz kaldığı, 

  Bugün itibarıyla Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı; Sanal Ortamda Oynatılan Talih 

Oyunları Hakkında Yönetmelik ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 

uyarınca, TCK’nın 228 inci maddesindeki kumar tanımına uyan “kâr ve zararın talihe (şansa) 
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bağlı olduğu oyunları, sanal ortamda yasadışı olarak oynatan veya reklam yoluyla kumar 

sitelerine yönlendirme yapan internet sitelerini tespit etmek ve erişimini engellemesi için 

BTK’ya bildirmek gibi sınırlı bir görevi ifa ettiği, 

    Bu durum karşısında; Talih Oyunları Dairesi Başkanlığınca (hâlihazırda bu birimde 

görevli 3 VHK İşletmeni tarafından); internet arama motorlarına “kumar, çok kazandıran 

kumar, güvenilir kumar…vb sorgulamalar sonucu açılan web sitelerinde sadece “ana sayfa” 

ekran görüntülerinin incelenmekte, “oyuna başla”, “giriş”, “üye girişi” vb. yönlendirme 

tuşları ile yazı, resim, reklam vb. görüntüler esas alınarak karar verildiği,  

   Bu itibarla, MPİ/Talih Oyunları Dairesi Başkanlığının www.bim.org.tr sitesi 

üzerinden çevrimi (on-line) veya yazılı olarak (ana sayfa “print screen” çıktısıyla birlikte) 

BTK’ya yapmış olduğu bildirimler, sade vatandaşın aynı yöntemle tespit edebileceği kumar 

sitelerini www.ihbarweb.org.tr üzerinden ihbar etmesinden öte bir anlam ifade etmediği, 

   BTK erişim engeli uygulamakta ve gerekçesini de engellenen web sayfasından 

duyurmakta ise de; genellikle üye olunarak girilen kumar sitelerini işletenlerin; engelleme 

halinde, yeni bir IP adresi ve domain (alan adı) uzantısında küçük bir (harf/rakam) 

değişiklikle yeni bir site açıp, üyelerine de (mail ve diğer sosyal medya hesaplarından) 

ulaşarak, bu yeni sitede kumara devam etmelerini sağladıkları, üye olmayanların ise; arama 

motorunda eski alan adını sorgulasalar bile, yeni siteye kolaylıkla erişip kumar 

oynamalarının mümkün olduğu, 

  Talih Oyunları Dairesi Başkanlığının ise; başlangıçta fiziki mekanlarda (casino 

salonlarında) oynatılan talih oyunlarını (kumar) ve işletmelerini denetlemek amacıyla 

kurulmuş ve geniş yetkilerle donatılmış, devletin yeniden yapılanma sürecine ilişkin mevzuat 

(2/7/2018 tarih-703 sayılı KHK’nin 80 inci maddesi, 15.07.2018 tarih-4 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci Bölüm, 297, 307 ilâ 309 uncu maddeleri) ile aynen 

korunmuş iken, bugün gelinen noktada Talih Oyunları Dairesi Başkanlığının; sadece internet 

arama motorlarında kumar sitesi aramak ve bulduğu sitelerin de “ana sayfa” ekran 

görüntülerini esas alarak BTK’ya ihbarda bulunmaktan ibaret, son derece sınırlı ve sanal 

kumarla mücadelede, sade vatandaşın yapabildiğinden öteye gitmeyen bir görevi ifa eder 

duruma düştüğü, 

Sanal kumar ve bahis sitelerinin üyelik ve giriş işlemleri ile oyuncu-işletici arasında para 

transferinin nasıl yapıldığı,  hangi banka,  hangi ödeme araçları,  hangi yol ve yöntemlerin 

kullanıldığı konularında araştırma ve inceleme yapılmadan, sadece sitelere erişim engeli 

uygulanmakla da sanal kumarı önlemede yeterince başarı sağlanamadığı,  

Sanal kumarın, canlı casino salonlarında oynanan kumara göre çok daha büyük tehlikeler 

http://www.bim.org.tr/
http://www.ihbarweb.org.tr/
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barındırdığı günümüzde; MPİ/Talih Oyunları Dairesi Başkanlığının sanal kumarla mücadelede 

daha fazla rol alması (etkinliğinin artırılması), 320 sayılı KHK’nin 35 inci, 4108 sayılı Kanunun 

38 inci maddeleriyle verilen ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle de (Bölüm 21, 

Md:297, 307 ilâ 309)  korunmuş olan; canlı oyun salonlarında oynatılan kumar ve talih oyunları 

işletmelerinin denetimi ile ilgili yetkilerin; sanal kumarla mücadeleyi de kapsayacak şekilde 

genişletilmesi, 15.01.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik kapsamında, Talih 

Oyunları Dairesi Başkanlığında Milli Piyango Uzman ve Uzman Yardımcıları istihdamının bir 

an önce gerçekleştirilmesi ile uzman personelin MASAK, BDDK, GİB, BTK gibi kurumlarla 

ortak çalışma guruplarında görevlendirilmeleri, bu çerçevede yürütülecek sanal kumarla 

mücadele çalışılmaları ve sonuçlarına ilişkin doküman nüshalarının Talih Oyunları Dairesi 

Başkanlığınca da muhafaza edilerek kurumsal bir hafıza oluşturulması, hususlarında teklif ve 

girişimlerde bulunulmasının tavsiye olunduğu, 

anlaşılmıştır. 

Yasadışı spor bahsi ile mücadele için üzerine görev düşen tüm paydaşların koordineli bir 

şekilde çalışması gerekmektedir. Etkin uygulamaya yönelik koordinasyonun sağlanması için 

kamu kurumları ve özel sektör işbirliğine yönelik hususlar açıkça tanımlanmalı, her bir 

paydaşın rol ve sorumlulukları netleştirilmeli ve tüm paydaşlar bilgilendirilmelidir. 

Bu kapsamda; 

MPİ/Talih Oyunları Dairesi Başkanlığının sanal kumarla mücadelede etkinliğinin 

artırılması amacıyla; 

- 320 sayılı KHK ve 4108 sayılı Kanun ile MPİ’ye  verilen ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesiyle de korunmuş olan, canlı oyun salonlarında oynatılan kumar ve talih oyunları 

işletmelerinin denetimi ile ilgili yetkilerin; sanal kumarla mücadeleyi ve kamu-özel sektör 

koordinasyonunu  kapsayacak şekilde genişletilmesi, 

- İdare’nin insan kaynaklarının nitelik, nicelik ve yetki bakımından yasa dışı kumarla 

etkin mücadeleyi kapsayacak şekilde geliştirilmesi hususlarında girişimlerde bulunulmasının 

gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Milli Piyango İdaresi (MPİ)'nin, sanal kumarla mücadelede etkinliğinin artırılması 

amacıyla; 

- 320 sayılı KHK ve 4108 sayılı Kanun ile MPİ’ye  verilen ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesiyle de korunmuş olan, canlı oyun salonlarında oynatılan kumar ve talih oyunları 

işletmelerinin denetimi ile ilgili yetkilerin; sanal kumarla mücadeleyi ve kamu-özel sektör 

koordinasyonunu  kapsayacak şekilde genişletilmesi, 
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- İdare’nin insan kaynaklarının nitelik, nicelik ve yetki bakımından yasa dışı kumarla 

etkin mücadeleyi kapsayacak şekilde geliştirilmesi hususlarında girişimlerde bulunulması 

Önerilir. 

9. SONUÇ 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı bilançosu ve 768.783.973,21 Türk 

Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.  
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10. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

 

 

Ek 1.1 Milli Piyango İdaresi 2018 yılı Bilançosu ve Dipnotları  

Ek 1.2 Milli Piyango İdaresi 2018 yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları  

 

  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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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 

                           2018 Yılı Bilançosu   (Ek: 1.1/a) 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar:        

  A-Hazır değerler   748.156.928,98   896.623.715,14 

     1-Kasa 2.377.227,26   2.563.224,12   

     2-Alınan çekler        

     3-Bankalar 580.574.075,77   752.267.567,90   

     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)        

     5-Posta Çekleri        

    6-Diğer hazır değerler 165.205.625,95   141.792.923,12   

  B-Menkul kıymetler   -   - 

  C-Ticari alacaklar   139.287.365,66   50.757.067,66 

     6-Diğer ticari alacaklar 139.287.365,66   50.757.067,66   

     7-Şüpheli ticari alacaklar 1.553.931,07   1.739.932,98   

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) -1.553.931,07   -1.739.932,98   

  D-Diğer alacaklar   1.296.848,87   1.739.932,98 

     1-Ortaklardan alacaklar        

     2-İştiraklerden alacaklar        

     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar        

     4-Personelden alacaklar 31.251,69    17.052,61   

     5-Diğer çeşitli alacaklar 1.265.597,18    1.722.880,37   

     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)        

     7-Şüpheli diğer alacaklar  2.846,42    2.846,42    

     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)      (2.846,42)         (2.846,42)    

  E-Stoklar   15.010.867,81   7.621.221,35 

     1-İlk madde ve malzeme  1.415.849,78   3.223.953,38   

     2-Yarı mamuller        

     3-Mamuller  3.152.510,83   3.621.625,12   

     4-Ticari mallar        

     5-Diğer stoklar  373.392,60   468.370,85   

     6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)        

     7-Verilen sipariş avansları  10.069.114,60   307.272,00   

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri   -   - 

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları   1.425.675,73   1.612.336,53 

     1-Gelecek aylara ait giderler  1.425.675,73   1.612.336,53   

     2-Gelir tahakkukları        

  H-Diğer dönen varlıklar   2.598.517,80   4.130.788,29 

     5-İş avansları  631.300,48   653.620,87   

     6-Personel avansları        

     7-Sayım ve tesellüm noksanları        

     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar  1.967.217,32   3.477.167,42   

     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)  631.300,48       

                        Dönen varlıklar toplamı   907.776.204,85   962.485.061,95 
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 

                           2018 Yılı Bilançosu   (Ek: 1.1/b) 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar:         

   A-Ticari alacaklar:   104.151,73   105.415,28 

      1-Alıcılar        

      2-Alacak senetleri        

      3-Alacak senetleri reeskontu (-)        

      4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)        

      5-Verilen depozito ve teminat 104.151,73   105.415,28   

      6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)        

   B-Diğer alacaklar:   -   - 

   C-Mali duran varlıklar   -   - 

   D-Maddi duran varlıklar   3.142.519,32   1.754.874,51 

      1-Arazi ve arsalar        

      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri        

      3-Binalar 184.443,47   184.443,47   

      4-Tesis, makine ve cihazlar 31.714.333,82   31.713.989,14   

      5-Taşıtlar 355.380,51   355.380,51   

      6-Demirbaşlar 6.679.614,43   6.572.062,86   

      7-Diğer maddi duran varlıklar  5.822,08   5.822,08   

      8-Birikmiş amortismanlar (-) -36.780.348,97   -37.076.823,55   

      9-Yapılmakta olan yatırımlar 983.273,98      

    10-Verilen avanslar        

   E-Maddi olmayan duran varlıklar   1.054.936,45   2.621.188,03 

      1-Haklar 1.193.902,41   3.257.207,85   

      2-Şerefiye        

      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri 2.698.392,28   2.698.392,28   

      4-Araştırma ve geliştirme giderleri        

      5-Özel maliyetler        

      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar         

      7-Birikmiş amortismanlar (-) -2.837.358,24   -3.334.412,10   

      8-Verilen avanslar        

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar   -   - 

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları   -   - 

      1-Gelecek yıllara ait giderler        

      2-Gelir tahakkukları        

   H-Diğer duran varlıklar   -   - 

                        Duran varlıklar toplamı   4.301.607,50   4.481.477,82 

                        Aktif (Varlıklar toplamı)   912.077.812,35   966.966.539,77 

Nazım Hesaplar   460.445.864,89   560.026.642,36 
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 

                           2018 Yılı Bilançosu   (Ek: 1.1/c) 

Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         

  A-Mali borçlar   -   - 

  B-Ticari borçlar   8.093.227,84   10.756.359,74 

      1-Satıcılar 3.672.946,36   6.194.364,58   

      2-Borç senetleri        

      3-Borç senetleri reeskontu (-)        

      4-Alınan depozito ve teminatlar 3.138.095,35   4.561.995,16   

      5-Diğer ticari borçlar 1.282.186,13      

   C-Diğer borçlar   13.159.989,37   14.896.771,85 

      1-Ortaklara borçlar        

      2-İştiraklere borçlar        

      3-Bağlı ortaklıklara borçlar        

      4-Personele borçlar 40.864,82   105.686,77   

      5-Diğer çeşitli borçlar 13.119.124,55   14.791.085,08   

      6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)        

   D-Alınan avanslar   -  - 

   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   423.447.454,04   460.857.795,54 

      1-Ödenecek vergi ve fonlar 168.976.051,76   162.744.226,11   

      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri        

      3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş         

          vergi ve diğer yükümlülükler        

      4-Diğer yükümlülükler 254.471.402,28   298.113.569,43   

   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        

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   389.898.644,08   382.606.221,78 

       1-Gelecek aylara ait gelirler 11.779,53   14.437,58   

       2-Gider tahakkukları 389.886.864,55   382.591.784,20   

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   220   5.519,43 

       1-Hesaplanan KDV        

       2-Diğer KDV        

       3-Sayım ve tesellüm fazlaları 220   5.519,43   

       4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar        

                        Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   834.599.535,33   869.122.668,34 
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 

                           2018 Yılı Bilançosu   (Ek: 1.1/d) 

Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         

   A-Mali borçlar:   -   - 

   B-Ticari borçlar   40.287.653,85   57.114.132,44 

      1-Satıcılar         

      2-Borç senetleri         

      3-Borç senetleri reeskontu (-)         

      4-Alınan depozito ve teminatlar 40.287.653,85   57.114.132,44   

      5-Diğer ticari borçlar         

   C-Diğer borçlar   -   - 

   D-Alınan avanslar   -   - 

   E-Borç ve gider karşılıkları   34.048.103,85   38.974.864,48 

       1-Kıdem tazminatı karşılıkları         

       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  34.048.103,85   38.974.864,48   

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları   -   - 

   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   74.335.757,70   96.088.996,92 

                        Yabancı kaynaklar toplamı   908.935.293,03   965.211.665,26 

III-Öz kaynaklar:         

   A-Ödenmiş sermaye   -   - 

   B-Sermaye yedekleri   -   - 

   C-Kâr yedekleri   3.142.519,32   1.754.874,51 

       1-Yasal yedekler         

       2-Statü yedekleri         

       3-Olağanüstü yedekler         

       4-Diğer kâr yedekleri 3.142.519,32   1.754.874,51   

       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   3.142.519,32   1.754.874,51 

                        Pasif (Kaynaklar) toplamı   912.077.812,35   966.966.539,77 

Nazım Hesaplar   460.445.864,89   560.026.642,36 
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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       0,00 

  b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi         0,00 

                        

  3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı             4.997.477,42 

                        

  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   Döviz Türü   Hesap No Miktarı TL. Kuru     Toplam Tutar 

  ZB.Kurumsal Şb.   $   37711873-5003 35,00 5,2810     184,84 

  ZB.Kurumsal Şb.   $   37711873-5233           487,70 5,2810     32.391,95 

  VB.Kurum.Mrk.Şb.   $   00158048000947350 16.049,66 5,2810     84.758,25 

  ZB.Kurumsal Şb.   $   Vadeli 2.985.000,00 5,2810     15.763.785,00 

  HB.Balgat Şb.   $   Vadeli 3.500.000,00 5,2810     18.483.500,00 

 VB.Kurum.Mrk.Şb.   $   Vadeli 2.940.000,00 5,2810     15.526.140,00 

  VB.Kurum.Mrk.Şb.    Altın    00158048017306812       16.380,00       216,28     3.542.666,40  

  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:       

                        

  Adı       Pay oranı     Pay Tutarı       

                        

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

                        

  Adı   Pay Oranı Top. Sermayesi   Son Dönem Karı 

                        

17. Stok değerleme yöntemi                     

  a) Cari dönemde uygulanan yöntem ağırlıklı ortalama metodu         

  b) Önceki dönemde uygulanan yöntem ağırlıklı ortalama metodu         

  c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin            

      stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı         0,00 

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri             

  a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti       141.214,85 

  b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti       1.232.385,08 

  c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları         0,00 

       - Varlık maliyetlerinde (+)                   

       - Birikmiş Amortismanlarda (-)               

                       

19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları       

                        

          Ticari Alacak   Ticari Borç       

                          1.Ana Kuruluş  0,00   0,00       



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 53 
 

                          2.Bağlı Ortaklık  0,00   0,00       

                          3.İştirakler  0,00   0,00       

                        

                        

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı   

                         

477       

                        

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 

                        

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen 

  bedelsiz hisse senedi tutarları                 0,00 

                        

27. 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 

                        

28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi   

  yükümlülüklerin tutarı                   0,00 

                        

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir 

  
olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: 

          

  
Dönem Safi karına ait açıklama 

              

* Ocak-Mart 2018 dönemine ait  161.403.433,65 TL tutarında safi kar, Kamu payı olarak tahakkuk ettirilip   

  
ödemesi 2018 yılı içerisinde yapılmıştır. 

              

* Nisan-Haziran 2018 dönemine ait 140.534.810,60 TL tutarında safi kar, Kamu payı olarak tahakkuk ettirilip  

  
ödemesi 2018 yılı içerisinde yapılmıştır. 

              

* Temmuz-Eylül 2018 dönemine ait 168.958.691,17 TL tutarında safi kar, Kamu payı olarak tahakkuk ettirilip  

  
ödemesi 2018 yılı içerisinde yapılmıştır. 

              

* Ekim-Aralık 2018 dönemine ait 297.887.037,79 TL tutarında safi kar, Kamu payı olarak tahakkuk ettirilmiş, 

  ödemesi 2019 yılı içerisinde yapılacaktır.               

                        

30. Bilanço onay tarihi: 28.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 54 
 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 

                                                                       2018 Yılı Gelir Tablosu                                                    (Ek:1.2/a)         

Gelir ve giderler 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

A- Brüt satışlar 
2.611.983.676,4

1 
  

2.882.159.113,1

4 
  

B- Satış indirimleri (-) 
1.651.797.427,4

9 
  

1.810.555.456,0

3 
  

C- Net satışlar   
960.186.248,9

2 
  

1.071.603.657,1

1 

D- Satışların maliyeti (-) 49.437.396,51   58.183.356,03   

Brüt satış kârı   
910.748.852,4

1 
  

1.013.420.301,0

8 

E- Faaliyet giderleri (-) 348.153.435,10   372.929.070,57   

Faaliyet kârı   
562.595.417,3

1 
  640.491.230,51 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  48.811.884,41   70.052.516,83   

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 

(-) 
148.356,64   114.308,77   

H- Finansman giderleri (-) -   -   

Olağan kâr   
611.258.945,0

8 
  710.429.438,57 

İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 50.946.676,90   61.951.001,71   

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 8.303.752,61   3.596.467,07   

Dönem kârı    
653.901.869,3

7 
  768.783.973,21 

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

(-) 
653.901.869,37   768.783.973,21   

Dönem net kârı veya (zararı)   -   - 
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Gelir Tablosu Dipnotları                                                                                                                           (Ek:1.2/b)  
 

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları         

  a) Amortisman giderleri                   1.110.403,63 

      aa) Normal amortisman giderleri       539.717,12       

      bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri           

  b) İtfa ve tükenme payları           570.686,51       

                        

2. Dönemin karşılık giderleri                   114.308,77 

                        

3. Dönemin tüm finansman giderleri               0,00 

  a) Üretim maliyetine verilenler         0,00       

  b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler     0,00       

  c) Doğrudan gider yazılanlar           0,00       

                        

4. 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 

                        

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar.       

  (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir. )       0,00 

                        

6. 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 

                        

7. Yönetim kurulu Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları 

  gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı.     648.650,50 

      Dışarıdan atanan     67.654,80       

      İdare içerisinden atanan   580.995,70       

                        

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerden yapılan değişikliklerin dönemin amortisman 

  giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)         0,00 

                        

9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama 

  maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.)           

  İlk giren ilk çıkar yöntemi                     

  uygulanmaktadır.                     

                        

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri       

  Stok sayımları yapılmıştır.                   

                        

11. 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 

                        

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarları ve     

  kaynakları gösteren açıklayıcı not.               

                        

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve        

  kar payı oranları                   0,00 
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(Ek:2.1) 
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        Ek 3.1: Öneriler Listesi 

Öneri  

Sıra No  

 

Öneri metni Bulunduğu      

sayfa 

aralığı 

8.1.1 
İdare tarafından yürütülen çekilişlerin itibar ve güvenine 

sağlayacağı katkılar da dikkate alınarak, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’nin amir hükümleri gereğince çekilişlerin TRT 

kanallarında yayınlanması için başlatılan girişimlerin sürdürülmesi 

 

34-35 

8.1.2 
8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

36 

 

      Ek: 3.2 Diğer Öneriler Listesi 

Öneri 

Sıra No  

 

             Öneri metni Bulunduğu 

sayfa 

aralığı 

8.2.1 Yönetim kurulu faaliyetlerinin sıhhatli bir şekilde 

sürdürülmesini teminen, boş bulunan yönetim kurulu üyeliklerine 

atama yapılması bakımından ilgili merciler nezdinde başlatılan 

girişimlerin sürdürülmesi  

      36 

8.2.2 
Reklam ve Tanıtım giderleri kapsamında; kamu kurum ve 

kuruluşları ile yapılacak protokollerde; 

-İşte süre uzatımı söz konusu olduğunda, mevzuat hükümleri 

çerçevesinde hazırlanması zorunlu olan revize iş programlarının 

İdare’ye gönderilmesi ile, 

-İş artışı söz konusu olduğunda,  yeni imalatlara yönelik revize 

projenin hazırlanması, mukayeseli hesapların yapılması sonrasında iş 

artışı onayları verilebilecektir, 

 hükümlerinin yer almasının sağlanması 

    36-38/ 

8.2.3 Kurumun kasasında muhafaza edilen ve nazım hesaplarda 

takip edilen, Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan mal, hizmet ve 

yapım işleri kapsamında alınan kesin teminat mektupları ile KNOP 

kapsamında alınan kesin teminat mektuplarının 

garanti/vade/geçerlilik sürelerinin dolmuş ve/veya çok eski tarihli 

oldukları anlaşıldığından, teminat konusu işin tamamlanmış 

olanlarının ilgili firmalara iade edilmesi, halen devam etmekte olan 

işler içinde yeni teminat mektubu alınması ve bu hususun bir iç 

yazışma ile düzenlenmesi 

    38-40 

8.2.4 İdare tarafından reklam ve tanıtım giderleri kapsamında, 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile imzalanan protokoller 

doğrultusundaki yapım işlerinin finansmanına yönelik yapılan 

ödemelerin, nazım hesaplarda takibinin yapılması 

 

 

     40-41 
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8.2.5 Kamu İhale Genel Tebliğinin “Doğrudan temine ilişkin 

açıklamalar” başlıklı 22.1.1.3 üncü maddesinde düzenlenen hüküm 

gereğince, belli bir süreyi gerektiren doğrudan temin alımlarında 

sözleşme yapılması 

      41 

8.2.6 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi hükümleri 

doğrultusunda zorunlu istihdama ilişkin yükümlülüklerin 

tamamlanması 

       42 

8.2.7 Milli Piyango İdaresi (MPİ)'nin, sanal kumarla mücadelede 

etkinliğinin artırılması amacıyla; 

- 320 sayılı KHK ve 4108 sayılı Kanun ile MPİ’ye verilen ve 4 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle de korunmuş olan, canlı 

oyun salonlarında oynatılan kumar ve talih oyunları işletmelerinin 

denetimi ile ilgili yetkilerin; sanal kumarla mücadeleyi ve kamu-özel 

sektör koordinasyonunu kapsayacak şekilde genişletilmesi, 

- İdare’nin insan kaynaklarının nitelik, nicelik ve yetki 

bakımından yasa dışı kumarla etkin mücadeleyi kapsayacak şekilde 

geliştirilmesi hususlarında girişimlerde bulunulmasının gerekli 

olduğu 

     42-46 

 

                                                        


