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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kuruluşun; 

Unvanı                     : Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) 

Merkezi                   : Ankara 

İlgili bakanlık         : Maliye Bakanlığı 

Esas sermayesi        :130.581.584,45 TL 

Ödenmiş sermayesi:   82.946.213,63 TL 

 

 

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

Karar   Temsil ettiği  Kuruluştaki   Görevli bulunduğu süre 

organındaki Adı ve soyadı bakanlık veya görevi veya  Başlama Bitiş 

unvanı   kuruluş mesleği tarihi tarihi 

 1. Başkan E. Levent ŞAHİN DMO Genel Müdür 29.02.2016 30.03.2018 

Başkan V. Mücahit CİVRİZ “ Genel Müdür Vekili 04.04.2018 Devam ediyor 

2. Üye Şeref ÇOLAK DMO Genel Müd. Yrd. 04.04.2018 Devam ediyor 

       “ İsmet KESKİN “ “ 15.12.2017 Devam ediyor 

3. Üye Murat ALAN DMO Genel Müd. Yrd. 09.01.2013 09.01.2018 

       " Mücahit CİVRİZ " " 29.03.2018 04.04.2018 

4. Üye Tufan BÜYÜKUZUN Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd. 11.04.2016 Devam ediyor 

 5. Üye Mahmut SÜTÇÜ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Bşk. Yrd. 03.07.2017 Devam ediyor 

6. Üye Edip Yılmaz Hazine Müsteşarl. Haz. Müst. Gn. Md. Yrd. 12.11.2013 12.11.2016 
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde 

özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür. 233 sayılı KHK ve 

ana statüde saklı tutulan hususlar dışında, özel hukuk hükümlerine tabidir. 

DMO’nun gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmesi, sunulan mal ve hizmetlerin 

çeşitlendirilerek geliştirilmesi ve faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürmesinin 

sağlanması amacıyla 29.11.2006 tarih ve 52/589 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 

yeni Ana Statüsü, YPK’nın 07.02.2007 tarih ve 2007/T-4 sayılı kararı ile onaylanmış ve 

04.05.2007 tarih ve 26512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  

YPK’nın 16.03.2016 tarih ve 2016/T-2 sayılı kararı ile onaylanarak 14.04.2016 tarih 

ve 29884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ana statü değişikliği ile Kurumun mal ve hizmet 

alımlarına giyim eşyaları ve tamamlayıcı aksesuarları ilave edilmiş, organizasyon yapısına da 

İç denetim daire başkanlığı eklenmiştir. 

Ana Statü’nün 6’ncı maddesinde; DMO’nun amaç ve faaliyet konuları özetle; kamu 

hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan 

kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını sağlamak 

için gerekli faaliyetlerde bulunmak, şeklinde belirlenmiştir.  

DMO, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu 

kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile 

mefruşatı, büro makineleri, aydınlatma cihazları ve ısıtma-soğutma araçları, basılı formlar, 

bildirim ve beyanname çeşitleri, temizlik malzeme araç ve ekipmanları, taşıt ve iş makineleri, 

bunların iç ve dış lastikleri, akaryakıt, akü, tıbbi malzeme türünden benzer mal ve hizmet 

ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını yapmaktadır. 

1.3 Teşkilat 

Ana Statüde DMO’nun teşkilatı; genel müdürlük ve taşra olarak yapılandırılmıştır. 

Genel müdürlük teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı 

hizmet birimlerinden oluşmaktadır. 

Ana hizmet birimleri; I No.lu Satınalma Daire Başkanlığı, II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığı, III No.lu Satınalma Daire Başkanlığı, Katalog Daire Başkanlığı, Pazarlama Daire 
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Başkanlığı, Muhasebe Daire Başkanlığı ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığından oluşmaktadır. 

Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve 

İç Denetim Birimi Başkanlığı, danışma ve denetim birimleridir. 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığı ise yardımcı hizmet birimlerini oluşturmaktadır. 

Yine Ana Statüde; tedarik, muhafaza ve dağıtım hizmetlerini koordine etmek veya 

talepleri toplamak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek amacıyla, gerekli görülen yerlerde 

doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı bir basım işletmesi müdürlüğü, yedi bölge müdürlüğü ve 

bölge müdürlüğü sayısının iki katını geçmemek üzere irtibat bürolarının kurulabileceği hükme 

bağlanmıştır. 

Taşra teşkilatı ise; Basım İşletme Müdürlüğü, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, 

İstanbul, İzmir, Trabzon bölge müdürlükleri ile Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van irtibat 

bürolarından oluşmaktadır.  

DMO’nun teşkilat şemasına rapor ekleri  (Ek: 2.1) arasında yer verilmiştir. 

233 sayılı KHK’nın 5’inci maddesine göre yönetim kurulu teşebbüsün en yüksek 

seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. Aynı KHK’nın 6’ncı maddesine göre; yönetim 

kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. İlgili bakanın teklifi ile ortak kararla atanan 

genel müdür aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinden; 

ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın, ikisi teşebbüs genel 

müdür yardımcıları arasından olmak üzere ilgili bakanın teklifi ve ortak kararla atanmaktadır.  

233 sayılı KHK’nın 10’uncu maddesinde; yönetim kurulunun üye tam sayısının salt 

çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanacağı, kararların üye tamsayısının salt çoğunluğuyla 

alınacağı, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağlamış olacağı 

hükme bağlanmıştır.  

2017 yılında DMO Yönetim Kurulu toplantıları 01.04.2017 tarihine kadar 4 üye ile 

yapılmıştır. Bu tarihte 3 yıllık görev süresi dolan üyenin yerine atama yapılmadığı için 

toplantı nisabı sağlanamamış ve yönetim kurulu 01.04.2017 -  03.07.2017 döneminde 

toplanamamıştır.   

DMO Yönetim Kurulunca; iki üyeliğin boş olması ve bir üyeliğin de görev süresinin 
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01.04.2017 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, yönetim kurulu toplantı yeter sayısı 

sağlanana kadar faaliyetlerin kesintiye uğramaması için, ilgili mevzuat gereğince doğrudan 

yönetim kuruluna verilen ve devredilemeyeceği öngörülen işlemlere ait yetki kullanımları 

hariç olmak üzere, ivedilik ve zorunluluk arz eden durumlarda diğer iş ve işlemlerin 

yürütülmesi ve gerekli kararların alınması ile ilgili hususlarda 29.03.2017 tarih ve 17/105 

sayılı karar ile genel müdüre yetki devrinde bulunulmuştur. 

Yönetim Kurulunda boş bulunan üyeliklere; 23.06.2017 tarih ve 2017/127 sayılı 

Kararname ile Maliye Bakanlığını temsilen bir üye, 12.12.2017 tarih ve 2017/ 571 sayılı 

Kararname ile DMO’yu temsilen genel müdür yardımcılarından birinin ataması yapılmıştır. 

Raporlama tarihi itibarıyla (Mayıs/2018) DMO Yönetim Kurulunda; 09.01.2018 

tarihinde DMO genel müdür yardımcılarından birinin görev süresinin dolması nedeniyle boş 

olan üyeliğe 29.03.2018 tarihinde bir üye atanmıştır. 05.03.2018 tarih ve 2018/11505 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile DMO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanının Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliğine atanması ile 30.03.2018 tarihi 

itibariyle boşalan DMO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, genel müdür ve 

yönetim kurulu üyelerinden biri 03.04.2018 tarihi itibarıyla tedviren görevlendirilmiştir.  

DMO’nun yürütme organı genel müdür ile üç genel müdür yardımcısı ve onlara bağlı 

alt birimlerden oluşmaktadır. Hukuk müşavirliği, teftiş kurulu başkanlığı, iç denetim birimi 

başkanlığı, yönetim kurulu büro müdürlüğü, özel kalem müdürlüğü ve görsel iletişim tasarımı 

ve tanıtım müdürlüğü doğrudan genel müdüre bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 

 DMO Teşkilat ve Görev Yönergesi’ne göre, Hukuk Müşavirliği doğrudan Genel 

Müdüre bağlı olarak çalışmaktadır. Hukuk Müşavirliğinin görev tanım ve esasları Hukuk 

Müşavirliği Yönergesi’nde düzenlenmiştir. Ayrıca Ofis leh ve aleyhine açılmış tüm dava ve 

icra takipleriyle müdahil olarak görev alınan davalarda Ofis lehine hükmedilen mahkeme 

ve/veya icra vekâlet ücretlerinin dağıtımında 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu 

İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK’nın 

ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Hukuk Müşavirliğinde 2017 yılı içerisinde; I. Hukuk 

Müşaviri, 6 avukat, 2 şef, bir uzman ve bir bilgisayar işletmeni istihdam edilmiş olup, 

avukatlardan biri hukuk müşavirliğine görevlendirilmiş, biri de ücretsiz izinlidir.   

DMO Teşkilat ve Görev Yönergesi’ne göre Teftiş Kurulu Başkanlığı, faaliyetlerini 

doğrudan genel müdüre bağlı olarak DMO Teftiş Kurulu Yönetmeliği’ne göre yürütmektedir.  
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Teftiş Kurulu Başkanlığında 2017 yılı başında 1 başkan, 9 başmüfettiş, 7 müfettiş,  2 

şef büro görevlisi olmak üzere toplam 19 kişi çalışırken; yıl içinde bir başmüfettişin emekliye 

ayrılması, bir başmüfettişin 10.03.2017 tarih ve 664 sayılı makam oluru ile Pazarlama Dairesi 

Başkanlığına vekaleten görevlendirilmesi ve 5 müfettişin 06.01.2017 tarih ve 29940 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 679 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılması neticesinde 

raporlama tarihi itibarıyla (Mayıs/2018) 12 kişi istihdam edilmektedir.   

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programı Kararnamesi'nin 24’üncü maddesinde; kamu iktisadi teşebbüslerinde 

2014 yılı sonuna kadar genel müdüre bağlı bir iç denetim biriminin kurulması ve 2 yıl içinde 

iç kontrol sisteminin oluşturulması hükme bağlanarak, KİT’lerde konu ile ilgili mevzuatta 

gerekli düzenlemelerin yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan İç 

Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planı, Yönetim Kurulunun 25.07.2014 tarih ve 22/230 sayılı 

kararıyla kabul edilerek, Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir.  21.12.2015 tarih ve 

2015/8346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5 adet iç denetçi kadrosu ihdas edilmiştir.  

YPK’nın 16.03.2016 tarih ve 2016/T-2 sayılı kararı ile onaylanarak 14.04.2016 tarih 

ve 29884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana Statü değişikliği ile İç Denetim Daire 

Başkanlığı kurulmuştur. 

2015 yılı KİT’ler ve bağlı ortaklıkları iç denetçi aday belirleme sınavında başarılı olan 

ve DMO Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyan 

38 personelin Türk Kamu İşletmeleri Birliği tarafından organize edilen eğitim programına 

katılımının sağlandığı ve eğitim sonunda yapılan sınav sonucunda 19 DMO personelinin 

belirlenmiş olan sınav barajını geçerek başarılı olanlar arasından seçilen 5 kişi, 1’i başkan ve 

4’ü İç denetçi olmak üzere 15.11.2016 - 19.12.2016 tarihleri arasında Genel Müdür olurlarıyla 

görevlendirilmişlerdir. 

Devlet Malzeme Ofisi İç Denetim Birimi Yönergesi Yönetim Kurulunun 29.03.2017 

tarihli ve 17/105 sayılı kararı ile verilen yetki çerçevesinde 19.04.2017 tarih ve 28848 sayılı 

Makam Oluru ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

1.4 Toplu Bilgiler 

DMO’nun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler toplu bilgiler tablosunda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu Bilgiler Ölçü 2015 2016 2017 
Son iki 

yıl farkı 

Artış veya 

azalış 

% 

Sermaye Bin TL 130.582 130.582 130.582 - - 

Ödenmiş sermaye “ 82.946 82.946 82.946 - - 

Öz kaynaklar “ 506.448 528.939 568.142 39.203 7,4 

Yabancı kaynaklar “ 1.058.275 1.310.301 1.054.340 (255.961) 17,5 

Toplam aktifler “ 1.564.723 1.839.240 1.622.482 (216.758) 11,8 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödem. Bin TL 5.037 11.062 6.023 (5.039) (45,6) 

Yatırımların gerç. oranı (nakdi) % 23 28 14 (14) (50) 

Tüm alım tutarı Bin TL 3.293.427 3.454.886 3.599.151 141.265 4,1 

Başlıca (mal ve hiz.) üretim miktarı     

 

   

- Baskı Bin m² 28.227 19.242 21.776 2.534 13,2 

- Klasör Bin adet 957 2.103 1.319 (784) (37,3) 

Tüm üretim tutarı  Bin TL 18.420 19.830 19.249 (581) (2,9) 

Üretim kapasitesi:      

 

   

- Baskı Bin m² 62.720 108.427 108.427 - - 

- Klasör Bin adet 3.570 3.570 3.570 - - 

Kapasiteden yararlanma oranı:     

 

   

- Baskı % 49 17 20 3 17,6 

- Klasör % 27 58 37 (21) (36,2) 

Üretim verimliliği:     

 

   

- Baskı Ad/h 2.347 3.872 4.382 510 13,2 

- Klasör Ad/h 935 928 802 (126) (13,6) 

Net satış tutarı Bin TL 3.477.966 3.661.019 3.785.112 124.093 3,4 

Stoklar:     

 

   

- İlk madde ve malzeme Bin TL 4.602 6.064 5.590 (474) (7,8) 

- Yarı mamuller “ 428 291 - (291) (100) 

- Mamuller “ 495 1.274 2.553 1.279 100,4 

- Ticari mallar “ 19.255 31.959 4.592 (27.367) (85,6) 

- Diğer stoklar “ 50.059 43.840 57.857 14.017 31,9 

Memur  Kişi 93 118 106 (12) (10,2) 

Sözleşmeli  “ 762 751 774 23 3,1 

İşçi  “ 132 129 128 (1) (0,8) 

Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 61.375 71.241 80.121 8.880 12,5 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yön.) % 16,4 16,2 5,0 (11,2) 69,1 

Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 40,2 39,9 42,1 2,2 5,5 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 83.103 85.652 28.367 (57.285) (66,9) 

Dönem kârı veya zararı “ 203.475 211.039 238.967 27.928 13,2 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer 

yasal yükümlülükler “ 40.855 42.330 47.927 5.597 13,2 

Dönem net kârı  “ 162.620 168.709 191.040 22.331 13,2 

 

Kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları kâğıt, karton, kırtasiye vb. sarf malzemeleri ile 

büro makineleri, bilgisayar, mobilya gibi demirbaş malzemelerin toplu olarak, tek elden ve 

uygun fiyatlarla tedarik edilmesi amacıyla, pek çok ülkede merkezi satın alma teşkilatı 

bulunmaktadır. 

Kamu alımları, kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin tedarik 

edilmesinin yanında, ayrılan kaynakların büyüklüğü kamu idarelerini makroekonomik 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Dmo 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 7 

 

stratejiler bakımından ve çevre sorunlarının çözülmesinde bir araç olarak kullanılmasına yol 

açmış, önemini artırmıştır. 

DMO’nun, 2016 yılında “Dünyada ve Türkiye’de Kamu Alımları ve Merkezi Tedarik 

Hizmetlerinde Ülke Uygulamaları” konusunda düzenlediği inceleme ve araştırma raporunda; 

“Kore Cumhuriyeti dışında kalan ülkelerin tamamında yarı merkezi satın alma 

sisteminin bulunduğu, tedarik sistemleri merkezi olmayan İngiltere’de kamu alımlarında 

tasarrufları en üst seviyeye çıkarmak amacıyla sistemin tam olarak merkezileştirildiği, yarı-

merkezi tedarik sistemine sahip Almanya, ABD, Avusturya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, 

İtalya, Kore Cumhuriyeti, Letonya; Portekiz, Slovenya’da ise genellikle merkezi yönetim 

kurumlarının belirlediği mal ve hizmet grupları veya belirlenen limiti aşan alımların, toplu 

alım platformlarında ya da düzenlenen çerçeve anlaşmaları doğrultusunda yapılması 

konusunda zorunluluklar bulunduğu tespitine yer verilerek; yine bu ülkelerde tedarikle 

görevlendirilen kurumların genel olarak kâr amaçlı olmayıp hizmet için kurulduğu, kendi 

bütçesine sahip kurumlar olarak faaliyet gösteren ABD, Finlandiya, Portekiz, Fransa (UGAP) 

gibi bazı ülkelerdeki kamu tedarik kurumlarının faaliyetlerini tedarikçilerden aldıkları düşük 

oranlı işlem ve danışmanlık ücretleri veya sunmuş oldukları mal ve hizmetler üzerinden 

alınan (%1-2 oranlarında) hizmet bedeli ile karşıladığı, Fransa (SAE) ve İtalya (CONSIP) gibi 

bazı ülkelerdeki merkezî satın alma kurumlarının giderlerinin ise devlet bütçesi dâhilinde 

karşılanmakta olduğu belirtilmiştir.” 

Ayrıca çok sayıda ülkede, kamu alımları yoluyla KOBİ Destekleme Programları, 

devlet politikası olarak yürütülmekte ve KOBİ’lere yönelik kolaylıklar getirilerek, kamu alım 

sürecine dâhil edilmektedir. Türkiye’de benzer şekilde DMO-KOSGEB işbirliği protokolü 

yapılarak küçük ve orta ölçekli işletmelerden yapılacak alımlarda bu işletmelere avantaj 

sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir.  

Kamu İhale Kurumunca yayımlanan 2017 yılı kamu alımları istatistiklerine göre; 

(www.ihale.gov.tr/ihale istatistikleri) 2017 yılında gerçekleşmiş 42,5 milyar TL tutarındaki 

kamu mal alımlarının %9,2 oranında 3,9 milyar TL’si DMO tarafından karşılanmıştır. (2016: 

3,7 milyar TL; %9,9) 

Kuruluşun önceki döneme göre %4,3 oranında artarak 3,9 milyar TL’ye yükselen brüt 

satış hasılatının; %40,9 0ranında 1,6 milyar TL’sini nakil vasıtaları, %25,1 oranında 977,1 

milyon TL’sini demirbaş mefruşat ve diğer makine teçhizat, %17,0 oranında 662,3 milyon 

http://www.ihale.gov.tr/ihale
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TL’sini müteferrik malzeme, %11,9 oranında 461,7 milyon TL’sini büro makine ve aletleri, 

%5,1 oranında 198,9 milyon TL’sini kırtasiye, oto aksam ve yedekleri, kağıt, karton ve 

mukavva, matbua, aydınlatma, ısıtma ve muhtelif malzeme satışları teşkil etmiştir. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

233 sayılı KHK’nın 29’uncu maddesi gereğince, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 

Ortaklarının, 2017 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında belirtilen hedefler 

doğrultusunda hazırlanan Devlet Malzeme Ofisi 2017 Yılı İşletme Bütçesi, Yönetim 

Kurulunun 28.12.2016 tarih ve 55/718 sayılı Kararıyla kabul edilerek uygulamaya 

konulmuştur.  

Hazine Müsteşarlığının 28.11.2017 tarih ve 30537 sayılı yazısında gösterilen hedeflere 

göre Kuruma tebliğ edilen 30.11.2017 tarih ve 33727 sayılı yazı doğrultusunda 28.12.2017 

tarih ve 44/512 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bütçe revize edilmiştir.  

DMO’nun 2017 yılı bütçesine ilişkin başlıca bilgiler, gerçekleşme ve bir önceki 

dönem değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca 

Bilgiler 
Ölçü 

2016 2017 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma 

(İlk 

Durum) 

(%) 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma 

(İlk 

Durum) 

(%) 
İlk Durum  Son Durum 

A- Personel sayısı Kişi 1.004 2,03 990 1.008 1.008 1,82 

B- Personel giderleri Bin TL 68.698 (10,73) 81.112 80.025 76.334 (5,89) 

C- Tüm alım tutarı Bin TL 3.454.886 18,87 3.301.206 3.813.613 3.599.151 9,0 

D- Başlıca alımlar Bin TL 

      E- Tüm Üretim Maliyeti Bin TL 19.830 (19,5) 26.520 26.520 19.249 (27,4) 

F- Başlıca Üretimler Bin TL      

 G- Net Satış Tutarı Bin TL 3.661.019 45,37 3.496.166 4.045.586 3.785.112 8,26 

H- Başlıca Satışlar Bin TL       

I)- Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 11.061 (66,48) 44.680 44.680 6.023 (86,52) 

J- Dönem Karı  Bin TL 211.039 (0,77) 190.901 216.584 238.967 25,18 

 

2017 yılı faaliyetleri sonucunda ilk programda 3.496.166 bin TL net satış yapılacağı 

programlanmış, tutar 4.045.586 bin TL olarak revize edilmiş ve net satış hasılatı ise bütçeye 

göre %8,26 oranında artışla 3.785.112 bin TL olmuştur.  
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2017 yılı ilk bütçesinde 1.909.014 bin TL kâr öngörülmüş, bu tutar revize edilerek 

216.584 bin TL kâr olarak yeniden belirlenmiş, gerçekleşen dönem kârı ise ilk bütçeye göre 

%25,18 oranında artışla 238.967 bin TL olmuştur.  

2017 yılı bütçesinde 44.680 bin TL’lik yatırım harcaması öngörülmüş iken, %86,52 

oranında azalma ile yatırım harcaması 6.023 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

1.5.2 İnsan Kaynakları 

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

tutarı bir önceki dönem verileriyle birlikte, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 4: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel sayı ve harcamaları 

Personel sayısı Personel harcamaları 

2016 2017 2016 2017 

Personel 

sayısı 

Program 

kadro 

sayısı 

Personel 

sayısı 

Toplam 

harcama         

Bin TL 

Ödenek     

Bin TL 

Toplam 

harcama    

Bin TL 

I- Yönetim kurulu üyeleri   

(Kuruluş dışı) 

   81 90 82 

II- Memurlar  118 219 106 8.334 11.038 10.650 

III- Sözleşmeliler: 

- 399 sayılı KHK’ya göre 

çalışanlar 751 1.348 774 50.038 55.813 53.419 

VI- İşçiler: 

- Sürekli işçiler 129 339 128 12.788 16.833 15.970 

      Yüklenici işçiler 315  316 10.703 13.446 13.446 

      Diğer giderler    876 968 777 

   

Yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler, Yüksek Planlama Kurulu kararlarıyla 

belirlenmektedir. 21.07.2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18.07.2017 

tarih, 2017/T-7 sayılı YPK kararıyla kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine 

2016 ve 2017 yıllarında uygulanacak ücretler belirlenmiştir.  

 DMO’nun personel kadroları, 399 sayılı KHK eki I ve II sayılı cetvellerde belirtilmiş 

olup, doğan yeni ihtiyacı karşılamak amacıyla, Bakanlar Kurulu Kararı ile gereken 

değişiklikler yapılmaktadır.  

KİT’ler ve bağlı ortaklıklarında ve özelleştirme programına alınmış kamu payı 

%50’nin üzerinde olan işletmeci kuruluşlarda istihdam esasları, kadro ve pozisyon tespit, 

ihdas ve kullanımlarına ilişkin esas ve usuller, KİT’ler ve bağlı ortaklıklarının genel yatırım 
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ve finansman programı hakkında kararlar, mali yıl bütçe kanunları, Maliye Bakanlığı bütçe 

uygulama talimatları, Başbakanlık genelgeleri ve Devlet Personel Başkanlığı’(DPB) nın 

uygulamaları ile düzenlenmektedir. 

KİT’lerin personel alımına ilişkin usul ve esaslar, her yıl çıkarılan Bakanlar Kurulu 

Kararı ile uygulamaya konulan KİT’ler ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman 

Programı Hakkında Karar ile belirlenmektedir. 

Memurlarla ilgili işlemler: 

Memurlar, özlük hakları yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, emeklilik 

ve sosyal güvenlik yönünden 5434 ve 5510 sayılı Kanunlara tabi olarak 399 sayılı KHK’nın I 

sayılı cetvelinde bulunan, asli ve sürekli hizmetleri gören, büyük çoğunluğu yönetim 

kadrosunda yer alan personel olup, ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile DMO Personeli 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği, DMO Memurları Disiplin Amirleri 

Yönetmeliklerine tabi bulunmaktadır.  

DMO’nun merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur sayısı 2017 yılı başında 118 kişi 

iken, yıl içinde 1 naklen atanma ile bir kişinin girişine karşılık, 4’ü emeklilik, 3’ü naklen 

başka kuruluşa atama ve 6’sı KHK ile devlet memurluğundan çıkarılma olmak üzere toplam 

13 kişinin ayrılmasıyla, yılsonu çalışan memur sayısı 106 kişi olmuştur. 

Sözleşmeli personelle ilgili işlemler: 

Sözleşmeli personel; 399 sayılı KHK’nın II sayılı cetvelinde yer alan, emeklilik ve 

sosyal güvenlik yönünden T.C Emekli Sandığı (SGK’ya devredilen) mevzuatına tabi, ücret ve 

özlük hakları YPK tarafından tespit edilen ve II sayılı cetvelde unvanları belirli, çoğunluğu 

yönetim kadrosu dışında asli ve sürekli görevlerde yer alan ve işçi sayılmayan diğer 

personeldir. 

Sözleşmeli personel özlük hakları bakımından; 399 sayılı KHK’ya, 399 sayılı KHK’da 

hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 

sayılı Kanuna, YPK kararlarına, emeklilik açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanunu’na ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ve 

DMO’nun ilgili mevzuatına tabi bulunmaktadır. 

2017 yılı dönem başında, merkez ve taşra teşkilatında toplam 751 sözleşmeli personel 

istihdam edilirken, yıl içinde 24’ü açıktan, 8’i naklen, 8’i 3713 sayılı Terörle Mücadele 
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Kanunu kapsamında ve 2’si 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında olmak üzere 

toplam 42 sözleşmeli personel girişine karşılık; 7’si emeklilik, 6’sı istifa ve 6’sı KHK ile 

kamu görevinden çıkarılma olmak üzere toplam 19 kişinin ayrılmasıyla, yılsonu çalışan 

sözleşmeli personel sayısı 774 kişi olmuştur. 

Memur ve sözleşmeli personelin ücret ve diğer sosyal hakları, 4688 sayılı Kamu 

Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca, Kamu Görevlileri 

Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 23.08.2015 tarihli, 29454 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal 

Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesi hükümlerine 

göre; memur personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre uygulanmakta olan 

aylık gösterge, ek gösterge ile taban aylığı ve yan ödeme katsayıları yeniden belirlenmiş, 

sözleşmeli personelin de ücret tavanı yükseltilmiştir.  

İşçilerle ilgili işlemler:  

İşçiler, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak görev yapan, sendika üyesi olan ve toplu 

iş sözleşmesi yapma hakkı bulunan, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan personeldir. 

İşçilerle ilgili işlemler, 1475 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bunların ek ve tadilleri ile 

işçilerin üyesi bulunduğu sendikalarla imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre 

yürütülmektedir. 

2017 yılı başında toplam 129 işçi bulunurken, yıl içinde 10 işçinin açıktan atama 

yapılarak girişine karşılık, 11 işçinin emekli olması nedeniyle işten ayrılması ile yılsonu işçi 

mevcudu 128 kişiye inmiştir. DMO merkez teşkilatında 16, taşra teşkilatında 112 işçi 

istihdam edilmiştir. 

2017 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında 2017 yılına ait 37 adet 

açıktan atama yetkisinin 10 adedinin, 03.03.2017 tarih ve 64 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla 

İstanbul Basım İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan işçi alımı için kullanılmasına karar 

verilmiştir.  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 
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yapılan sınavlarda başarılı olmuş Meslek Lisesi Matbaa Bölümü (Ofset Baskı-Baskı Sonrası) 

Mezunu adayların gönderilmesi için İstanbul Basım İşletmesi Müdürlüğünce, Türkiye İş 

Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek, gönderilen adaylar arasında yapılan sınavda 

başarılı olanlardan 10 adet işçinin alımı gerçekleştirilmiştir. 

 DMO genel müdürlük, bölge müdürlükleri ve irtibat bürolarında çalışan işçilere 

01.03.2017-28.02.2019 dönemine ait DMO Genel Müdürlüğüne Bağlı (10 No’lu iş kolunda 

faaliyet gösteren) İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri ile DMO Basım İşletmesi 

Müdürlüğünde çalışan işçilere de 01.03.2017-28.02.2019 dönemine ait Devlet Malzeme Ofisi 

Genel Müdürlüğü Basım İşletme Müdürlüğü İşyeri Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 

belirlenen ücret ve sosyal haklar ödenmiştir. DMO ve bağlı iş yerlerinde çalışan işçilere; 

01.03.2017 tarihi itibarıyla almakta oldukları saatlik brüt çıplak ücretlerine 01.03.2017 

tarihinden geçerli olmak üzere %7,5 oranında, ikinci altı ayında da 31.08.2017 tarihi itibarıyla 

almakta oldukları saatlik brüt çıplak ücretlerine 01.09.2017 tarihinden geçerli olmak üzere %5 

oranında ücret artışı yapılmıştır. Bu oranı aşan enflasyon farkları da ilave edilmiştir.  

DMO’da 2017 yılsonu itibarıyla 165’i temizlik ve yükleme boşaltma işlerinde, 128’i 

özel güvenlik hizmetinde ve 23’ü şoför olmak üzere toplam 316 yüklenici işçi çalıştırılmıştır. 

Yüklenici işçilerin 134’ü genel müdürlük merkezinde, 182’si de taşra teşkilatında istihdam 

edilmiştir. Bu hizmetlere yıllık 13.446 bin TL ödemede bulunulmuştur. 

DMO’nun 2017 yılında personeli için yaptığı toplam harcamalar, geçen yıla göre 

%12,6 oranında 8,9 milyon TL artarak, 80,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam 

personel harcamasının; % 95,3 oranında 76,3 milyon TL’si cari yılla, %4,7 oranında 3,8 

milyon TL’si de geçmiş yılla ilgilidir. 777 bin TL tutarındaki diğer giderlerin tamamı 

personele ödenen yolluk ve konaklama giderlerine ait bulunmaktadır.  

Bütçeye ilişkin başlıca bilgiler tablosundaki personel giderleri ile personel harcamaları 

tablosundaki giderler arasında ortaya çıkan 3,8 milyon TL tutarındaki fark, önceki dönem 

gider ve zararlar hesabına verilen personel harcamalarının personel giderlerine ilave 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

3,8 milyon TL’nin; 3,4 milyon TL’si emekli olan personele ödenen emekli 

ikramiyelerinin geçmiş yıllara isabet eden tutarlarına, 334 bin TL’si emekli olan personele 

ödenen makam tazminatlarına, 27 bin TL’si de önceki döneme ait personele yapılan istihkak 

ödemeleri ve istihkak iptallerine aittir.  
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1.5.3 Tedarik 

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

Yönetmeliği ve DMO Satınalma ve Satış İşlemleri Yönergesi’ne göre yürütülmektedir.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun istisnalar başlıklı 3/g maddesine göre 

uygulanacak parasal limit 21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

2017/1 no.lu Kamu İhale Tebliği’nde 01.02.2017 - 31.01.2018 tarihleri arası 8.980.120 TL 

olarak belirlenmiştir.  

DMO’nun Satınalma ve Satış Yönetmeliklerinin ilgili maddelerine ilişkin parasal yetki 

limitleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun uygulanmasında tanımlanan ihale yetkilisinin 

ihale ve harcama yapma yetkisine ilişkin Yönetim Kurulunun 25.02.2016 tarih ve 7/9 sayılı 

kararıyla tespit edilen parasal yetki limitleri, yine Yönetim Kurulunun 29.03.2017 tarih ve 

17/105 sayılı kararıyla değiştirilmiştir. 

Buna göre; 

-DMO Satınalma Yönetmeliği gereğince yapılan satın almalarda satınalma 

komisyonlarının taşıt ve iş makineleri için 2,5 milyon TL, diğerleri için 1,5 milyon TL’yi 

geçmeyen kararlarının onayı, 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım 

işlerinde 1 milyon TL’ye kadar olan ihale komisyon kararının onayı, 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun doğrudan temin usulüne göre (Madde 22/d) 

58.555 TL'ye kadar yapılan alımların onayı, 

-Açık fatura düzenlenmesi, 

-Rotatif kredi verilmesi 

-Marka ve firma belirtilerek yapılan müşteri talepleri hariç yaklaşık maliyetine 

bakılmaksızın satınalma olurlarının (ön müsaade) verilmesi, 

-Yönetim Kurulu’nun onayından geçen satınalma kararlarında esasa ilişkin olmayan 

değişikliklerin yapılması, 

-Merkez teşkilatı için belirlenmiş parasal limitler içinde kalmak kaydıyla, taşra 

teşkilatı için belirlenmiş parasal limitlerin işleme münhasır olmak üzere artırılmasının onayı, 
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-Limitleri açıkça belirtilmek kaydıyla verilmiş olan yetkilerin alt kademelere 

devredilmesi, 

hususlarında genel müdür yetkili kılınmıştır.  

Ayrıca, Satınalma Yönetmeliği’ne göre satın alma komisyon kararları ile yapılan 

alımların onayında, bölge müdürlüğü ve irtibat büroları için 100 bin TL, Basım İşletmesi 

Müdürlüğü için 500 bin TL’ye kadar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan mal ve 

hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale komisyon kararının onayında, bölge müdürlüğü, 

irtibat büroları ve Basım İşletmesi Müdürlüğü için 150 bin TL’ye kadar yetki verilmiştir.  

DMO, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olup, Kanun’un istisnalar başlıklı 3/e 

maddesinde, “Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde Yer Alan Mal ve Hizmetler İçin Devlet 

Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden Yapılacak Alımlar.” hükmü gereği kamu kuruluşlarının 

DMO’dan yaptıkları alımlar, Kamu İhale Kanunu’nun kapsamı dışında tutulmuştur. 

DMO’nun faaliyet konusuna giren kendi ihtiyaçları için yapacağı alımlar, Kamu İhale 

Kurulu’nun 12.02.2007 tarih ve 2007/DK.D–10 sayılı Kararı ile Kamu İhale Kanunu’nun 3/e 

maddesi kapsamında yapılmakta iken, ana statünün “Temel ilkeler” başlıklı 7/12’nci 

maddesindeki “Teşekkülün kendi ihtiyaçları için yapacağı 6’ncı maddede sayılan faaliyetler 

kapsamındaki alımları, diğer kamu kurum ve kuruluşları için uygulanan usullere tabidir” 

hükmü gereğince, Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi kapsamında istisna talebinde 

bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulu’nun 20.08.2007 tarih ve 2007/DK.D–125 sayılı Kararı ile 

istisna kapsamında alınacak mal ve hizmetler yeniden belirlenirken, DMO’nun ana faaliyet 

konusuna giren mallardan kendi ihtiyacı için yapacağı alımlar ile sahip olduğu menkul ve 

gayrimenkul kıymetlerinin sigortalarının yaptırılması ve personel taşımacılığına ilişkin hizmet 

alımları istisna kapsamı dışında tutulmuştur.  

DMO kataloğunda yer alan ürün fiyatlarının pahalı olduğuna dair kamuoyunun 

önyargısı katalog ürünlerine benzer veya muadil olan ürünlerin müteferrik alımlarda daha 

uygun fiyatlarla alınması gibi olumsuzluklar dikkate alınarak, katalog fiyatlarının daha 

gerçekçi zeminlere oturtulması için, ayrıca gerek sözleşme kapsamında yer alan, gerekse 

sözleşmeye dâhil edilecek olan yeni ürünlerin fiyatlarının tespiti amacıyla, Satınalma Dairesi 

Başkanlıkları bünyesinde Fiyat Araştırması ve Analiz Şube Müdürlükleri kurulmuştur. 

DMO Satınalma ve Satış İşlemleri Yönergesi’nin 8’inci ve 9’uncu maddelerinde adı 

geçen Şube Müdürlüklerine;  
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-İlgili satınalma daire başkanlığının faaliyet konuları içinde yer alan ve Katalog Daire 

Başkanlığınca kataloğa (açık satışlara ait satınalma sözleşmesi kapsamında) alınmak üzere 

gönderilen istekli ürünlerine ilişkin olarak, ilgili ürün sorumlusunca fiyat araştırması 

yapılması;  

-Kataloğa alınan ürünlerin fiyatlarını sürekli takip ederek değişiklikleri Katalog Daire 

Başkanlığına bildirmek suretiyle katalogdaki ürün fiyatlarının güncel tutulmasının 

sağlanması,  

-Katalogda yer alan ürünler için ürün sorumlusu personelce, sorumlu olunan katalog 

ürünlerinin (açık satışlara ait satınalma sözleşmesi kapsamında) tamamına ilişkin olarak, 

katalog sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden, mobilya grubunda en fazla 3 ay, 

diğer gruplarda ise 1’er aylık dönemler halinde fiyat araştırmaları yapılması, 

-Yapılan araştırmada düşük fiyat tespit edilmesi halinde, ilgili yükleniciye durum 

yazılı olarak bildirilerek ürün fiyatının revize edilmesinin istenilmesi ve aynı tarihli yazı ile 

Katalog Daire Başkanlığına söz konusu ürünlerin Ofis internet sitesindeki yayınının 

durdurulması hususunun bildirilmesi,  

Görevleri verilmiştir.  

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve 

Hizmet Taleplerine İlişkin Yönetmelik, 14.11.2008 tarih ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 

Yönetmeliğin “Firma, ürün ve parasal sınırlamaları” düzenleyen 16’ncı maddesinin 

dördüncü fıkrasındaki, “Bu maddedeki parasal sınırlar Ofis Yönetim Kurulunca, ihtiyaca göre 

yeniden belirlenebilir veya değiştirilebilir.” hükmü doğrultusunda alınan 28.12.2016 tarih ve 

55/717 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla; 

-500 bin TL’ye kadar tek bir firmadan veya tek marka olarak yapılacak taleplerin, tüm 

sorumluluk talepte bulunan ihtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşuna ait olmak üzere, Ofisçe 

satışı yapılan katalog ürünleri arasından tutara bağlı iskontolar da dikkate alınarak doğrudan 

satış organlarınca tedarikçi firmalara sipariş verilmek suretiyle karşılanması, 

-501 bin TL ile 1.000.000 TL arasında yapılan taleplerde, açık satışlara ait satınalma 

sözleşmesi yapılmış farklı markayı sunan fiyatları birbirine yaklaşık üç katalog firması 

arasından belirli istekliler arasında ihale usulü ile en düşük fiyat esasına göre alım yapılmak 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Dmo 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 16 

 

suretiyle karşılanması ancak, ihtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları 

doğrultusunda; talep konusu malı sunan sadece bir katalog firmasının olması ile talep edilen 

malın niteliği, iç ve dış teknik desteği, bakım maliyeti, parça uyumluluğu, kullanım kolaylığı, 

makine/teçhizat parkının homojenliği veya teknik şartname hazırlamanın imkânsızlığı vb. 

gerekçeler ile 500.001.-TL ile 1.000.000 TL arasında yapılacak talepler, tedarikçi firma ile 

pazarlık yapılmak suretiyle karşılanabilir. 

-1.000.000 TL’nin üzerinde tek bir katalog firmasından yapılacak talepler ile bu 

miktarı geçen tek markaya ilişkin talepler, ihtiyaç sahibi kuruluşlarca hazırlanan teknik 

şartnamelere göre ve Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

ihale yapılmak suretiyle karşılanır. 

-Toplu tedarik kapsamında kurumsal lisanslar 2.000.000 TL ye kadar tek firmadan, 

bunun üzerinde ise müteferrik tedarik kapsamında satın alınabileceği, 

-Protokol kapsamında taşıt, iş makinesi ve üst yapılı araç taleplerinin sınırlamalara tabi 

olmadığı, 

-Yapılacak ihale sonucunda sağlanacak ilave indirimler ile tutar ve miktar 

iskontolarından talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yararlandırılması, 

KOBİ’ler için yukarıda belirlenen tutarlar Kobi kataloğu kapsamında 250 bin TL, 250-

500 bin TL ve 500 bin TL üstü şeklinde belirlenmiştir. 

-Müteferrik tedarikte, ihtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından yaklaşık 

maliyeti 150 bin TL’yi aşmayan tek marka veya tek firmaya yönelik müteferrik alım 

taleplerinin, tüm sorumluluk ihtiyaç sahibi kurum veya kuruluşa ait olmak üzere 

karşılanabileceği, bu tutarı aşan taleplerin ise hazırlanan teknik şartnamelere göre ve Devlet 

Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ihale yapılmak suretiyle 

alınacağı, ancak kamu kurum ve kuruluşlarının taşıt, iş makinası ve ataşmanları ile üst yapılı 

taşıt taleplerinin 150 bin TL sınırlamasına dâhil edilmediği belirtilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 29.03.2017 tarih ve 17/107 sayılı Kararıyla da Cazibe Merkezleri 

Kataloğu kapsamında yer alan ürünler için; 

1) 500.000 TL'ye kadar tek bir firmadan veya tek marka olarak yapılacak talepler, tüm 

sorumluluk talepte bulunan ihtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşuna ait olmak üzere, Ofisçe 

satışı yapılan katalog ürünleri arasından satış organlarınca tedarikçi firmalara doğrudan sipariş 
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verilmek suretiyle karşılanır. 

2) 500.001 TL ile 1.000.000 TL arasındaki talepler, belli nitelikleri taşıdığı varsayılan 

ve Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi yapılmış olup, farklı markayı sunan fiyatları 

birbirine yaklaşık olan en az üç katalog firması ürünleri arasından seçilerek belli istekliler 

arasında ihale usulü ile en düşük fiyat esasına göre alım yapılmak (farklı markayı sunan 

katalog firması sayısının üçten az olması halinde var olan firmalardan tercih yapılabilir) 

suretiyle karşılanır. Bu bent kapsamındaki taleplerde, tercih edilecek firma veya markaların 

ürünleri arasındaki fiyat farkının %20'yi geçmemesi ve ihalede rekabetin sağlanması ile 

uygun fiyatın temini açısından birbiriyle kıyaslanabilir, ortak teknik özelliklere sahip 

ürünlerin seçilmesi gerekir. 

Ancak, ihtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda; talep 

konusu malı sunan sadece bir katalog firmasının olması ile talep edilen malın niteliği, iç ve 

dış teknik desteği, bakım maliyeti, parça uyumluluğu, kullanım kolaylığı, makine/teçhizat 

parkının homojenliği veya teknik şartname hazırlamanın imkânsızlığı vb. gerekçeler ile 

500.001.-TL ile 1.000.000 TL arasında yapılacak talepler, tedarikçi firma ile pazarlık 

yapılmak suretiyle karşılanabilir. 

3) 1.000.000 TL'nin üzerinde tek bir katalog firmasından yapılacak talepler ile bu 

miktarı geçen tek markaya ilişkin talepler, ihtiyaç sahibi kuruluşlarca hazırlanan teknik 

şartnamelere göre ve Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

ihale yapılmak suretiyle karşılanması uygun görülmüştür. 

İdare, 2017 yılında 3,6 milyar TL’si malzeme, 17,6 milyon TL’si hizmet alımı olmak 

üzere toplam 3,7 milyar TL tutarında alım gerçekleştirmiştir. Geçen yıla göre  %5,8 oranında 

(201,9 milyon TL) artış gösteren alımların malzeme ve hizmet grupları itibarıyla ayrıntısı, 

aşağıda incelenmiştir. 

1.5.3.1 Mal Alımları 

DMO tarafından 2017 yılında yapılan mal alımlarının ayrıntısı, bir önceki dönem 

verileriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Mal Alımları Tablosu 

 

2016 yılında 3,4 milyar TL tutarında alım gerçekleştiren DMO’nun, 2017 yılında 3,4 

milyar TL tutarında alım yapması öngörülmüş olmasına karşılık, yıl içinde alım programı 3,8 

milyar TL olarak revize edilmiştir. 2017 yılı alımları, 2016 yılına göre %5,7, ilk programa 

göre ise % 10,7 oranında fazla gerçekleşmiştir.  

DMO’nun ticari mal alımları, müşteri dairelerin talebine bağlı olarak değişmektedir. 

3,6 milyar TL tutarındaki 2017 yılı ticari mal alımları içindeki en büyük pay %42,3 oranı ile 

nakil vasıtalarına ait olup, bu alımları; %25 ile demirbaş, mefruşat, diğer makine ve teçhizat, 

%16,8 ile müşteriler için alınan müteferrik malzeme, %11,8 ile büro makine ve aletleri, %2,3 

ile kırtasiye malzemesi, %1,8 ile diğer malzemeler izlemiştir.  

Alımlar, Satınalma Yönetmeliği kapsamında, Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe 
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giren prensip kararları çerçevesinde stok için alımlar, katalog alımları, protokol alımları ve 

müteferrik alımlar adı altında gerçekleştirilmektedir. 

Stok için alımlar; tedarik planı ile satın alınması öngörülen ve iç satın alma planında 

yer alan madde ve malzemeler için, her stok ayrı bir ihale konusu yapılmak kaydıyla, Resmî 

Gazete ve yüksek tirajlı gazetelerden en az ikisinde birer defa ilan edilerek hazırlanan idari ve 

teknik şartnameye göre gerçekleştirilmektedir. Müşteri dairelerin ihtiyaçlarının karşılanması 

ve satış miktarlarının artırılması amacıyla temel stok ürünleri olan kırtasiye, büro malzemeleri 

ve temizlik maddelerinde asgari stok seviyesi gözetilmek suretiyle alım yapılmaktadır.  

Katalog alımları; 2017 yılında, 401 farklı firmadan katalog kapsamında 1.444.807.337 

TL tutarında alım yapılmış olup, toplam alımlar içindeki payı %40,3 düzeyindedir.   

DMO Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı arasında 24.06.2013 tarihinde yapılan protokol, 25.08.2016 

tarihinde KOBİ'lerin kamu alımlarındaki payının arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının 

DMO aracılığıyla yaptıkları alım süreçlerine dâhil edilmesi amacıyla DMO tedarikçisi 

olabilmelerine yönelik yeni stratejiler ve yöntemler geliştirilmesi için güncellenmiştir.  

Protokol alımları; faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin, üretici, ithalatçı veya 

genel dağıtıcı konumundaki isteklilerden sipariş usulü ile temin edilmesi amacıyla, başvuruda 

bulunan isteklilerle belli süreler için düzenlenen ve ürüne münhasır şartlar ile alıma ilişkin 

şartları taşıyan protokol kapsamında yapılmaktadır. Taşıt aracı ve iş makinesi alımları genel 

olarak, Ofis ile protokol düzenleyen ilk el konumunda olan imalatçı, ithalatçı veya genel 

dağıtıcı firmaların ürünleri üzerinden yapılmış olup, piyasa fiyatları sürekli olarak kontrol 

altında tutulmaya çalışılarak araç taleplerinin karşılanmasında rekabet ortamı, ürün çeşitliliği 

ve farklı markaların farklı fiyatlar ile sunulması suretiyle sağlanmaktadır. 2013 yılından 

itibaren iş makineleri, 2014 yılından itibaren standart taşıtlar,  2017 yılından itibaren Ofisçe 

hazırlanan ortak şartnameler doğrultusunda üst yapılı araçlar ve Satınalma Daire 

Başkanlığınca düzenlenen ihale sonucunda ihale konusu sürücüsüz araç kiralama işi 

uhdesinde kalan tedarikçi ile protokol anlaşması  yapmak suretiyle protokol kapsamında 

temin edilmeye başlanmıştır.  

2017 yılında protokol kapsamında 381.497.618 TL tutarında alım yapılmış olup, 

toplam alımlar içindeki payı %10,7 düzeyindedir. 

Müteferrik malzeme alımları; Ana Statüde yer almakla birlikte stokta ve katalogda yer 
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almayan ürünlerin ihtiyaç sahibi kuruluşlarca hazırlanan teknik şartnameler doğrultusunda 

çeşitli ihale usulleri ile yapılan alım şeklidir. Müşteri dairelerin muhtelif malzeme taleplerini 

karşılamak amacıyla, özellikle büro mefruşatında bir taraftan model, renk ve ürün 

çeşitlemesine gidilmekte, diğer taraftan zaman içinde gündeme gelen bazı standart dışı 

müşteri talepleri ile değişik malzeme ihtiyaçları bu yöntemle karşılanmaktadır. 2017 yılında 

1.734.137.345 TL tutarında müteferrik alım gerçekleştirilmiş olup, toplam alımlar içindeki 

payı %48,4 düzeyindedir.  

DMO’nun 2017 yılı ilk madde ve malzeme stok hareketleri, aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 6: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2016 

2017 yılında 

  

yılından 2018 yılına 

devreden stok devreden devreden   

stok Giren Çıkan stok 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

1- İlk madde ve yardımcı maddeler 6.064 17.780 12.190 5.590 

Karton-mukavva 1.227 4.295 3.090 1.205 

Boyalar 157 681 518 163 

Kutu-etiketler 18 29 29   

Madeni malzeme 2.437 2.851 1.534 1.317 

Diğer ilk maddeler 412 1.350 865 485 

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

Toplam 6.064 17.780 12.190 5.590 

DMO’nun 2016 yılından 6.064 bin TL tutar ile devreden ilk madde ve malzeme 

stoklarına; 2017 yılında 17,8 milyon TL tutarında girişe karşın, 12,2 milyon TL tutarındaki 

çıkış nedeniyle yılsonu ilk madde ve malzeme stokları 5,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

İlk madde ve malzeme stoklarının sonraki yıla devreden en önemli kalemi diğer 

stoklar içerisinde yer alan siparişi verilip teslimatı sonraki yıla sarkan nakil vasıtası 

stoklarıdır.   

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

2017 yılı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi’nin 12’nci ve 13’üncü maddesi 

kapsamında Hazine Müsteşarlığının 30.11.2016 tarih ve E.33727 sayılı yazısı ile 2017 yılı 

için 13.127.000 TL tutarında hizmet alımı izni alınmıştır. 

Ancak, akaryakıt fiyat farkları, asgari ücret artışı, taşeron işçilerin sendika üyesi 
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olmalarından dolayı toplu sözleşme ile ödenmesi öngörülen ücret farkları ve sosyal yardımlar 

nedeniyle yılsonu harcamaların 17.525.000 TL’ye ulaşacağının tahmin edildiği, anılan 

Kararname’nin eki Kararın 13/1-a maddesi ile Yönetim Kurullarına verilen %25 artış 

yetkisinin kullanılması halinde ihale yoluyla hizmet alım tavanının 16.408.750 TL’ye 

artırılabildiği ve harcamalarını karşılamadığı belirtilerek söz konusu tavanın 17.525.000 

TL’ye çıkarılması idare tarafından talep edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın “İlave Hizmet Alımları” başlıklı 13’üncü 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan, 

“…  

b) %60’a kadar bir artışı gerektirmesi halinde, Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının 

görüşünün alınmasını müteakip ilgili Bakan, 

… 

yetkilidir.” Hükmüne istinaden 24.10.2017 tarihli ve 27507 sayılı yazı ile anılan 

Kurumlardan görüş sorulmuş olup, Kalkınma Bakanlığı 16.11.2017 tarihli ve E.5354 sayılı, 

Hazine Müsteşarlığı ise 24.11.2017 tarihli ve E.30199 sayılı yazılarıyla söz konusu talebe 

uygunluk bildirmiştir.  

28.12.2017 tarihli ve 32356 sayılı Bakan onayı ile DMO’nun 2017 yılı ihale alım 

yoluyla hizmet alım tavanı 13.127.000 TL’den 17.525.000 TL’ye yükseltilmiştir.  

DMO’nun 2017 yılı hizmet alımlarının ayrıntısı, program ve bir önceki dönem 

verileriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

         Tablo 7: Hizmet Alımları Tablosu 

Hizmet alımları 

2016 2017 

 

Gerçekleşen 

 

Program 

ödeneği 

 

Bin TL 

Gerçekleşen  
Ödeneğe 

Tutar göre  

Bin TL Bin TL 

sapma 

% 

1- Üretim - - - - 

3- Temizlik 3.854 3.430 4.900 42,9 

4- Koruma ve güvenlik 4.939 4.750 6.151 29,5 

5- Taşıt ve araç kiralama 3.085 2.820 4.393 (55,8) 

6- Yemek - - - - 

7- Diğer  2.033 2.127 2.081 (2,2) 

Genel toplam 13.911 13.127 17.525 33,5 
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DMO’nun hizmet alımları, bir önceki döneme göre %25,9 oranında artarak, 17,5 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın; %35,1’i koruma ve güvenlik, %28’i temizlik, 

%25,1’i taşıt ve araç kiralama , % 11,3’ü diğer hizmet giderleri ile ilgilidir.   

Diğer hizmet alım giderlerinin 1.555 bin TL’si yükleme boşaltma giderlerine aittir. 

Taşıt ve araç kiralama giderleri içerisinde taşıma gideri 3.553 TL olup, personel araç kiralama 

giderleri ise 840 bin TL’dir. 

1.5.4 Giderler 

DMO’nun 2017 yılı giderlerinin ayrıntısı, program ve bir önceki dönem değerleri ile 

birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

     Tablo 8: Gider Grupları Tablosu 

  2016 2017 

  

 

Gerçekleşen 

 

Bin TL 

Ödenek 

 

Bin TL 

  

Ödeneğe 

göre 

sapma 

% 

  Ödeneğin son 

Giderler Gerçekleşen durumuna 

   göre fark 

  Bin TL Bin TL 

0- İlk madde ve malzeme giderleri 12.570 13.830 11.339 (2.491) (18) 

1- İşçi ücret ve giderleri 12.355 15.329 14.466 (863) (5,6) 

2- Memur ve söz. per. ücret ve giderleri 56.342 64.695 61.868 (2.827) (4,4) 

3- Dışarıdan sağlan. fayda ve hizmetler 23.182 31.736 27.038 (4.698) (11,7) 

4- Çeşitli giderler 5.810 6.591 5.686 (905) (15,91) 

5- Vergi resim ve harçlar 36.015 36.861 35.727 (1.134) (3,1) 

6- Amortismanlar ve tükenme payları 6.143 10.399 5.080 (5.319) (51,1) 

7- Finansman giderleri - - - - - 

Genel toplam  152.417 179.441 161.204 (18.237) (10,2) 

 

2017 yılı İşletme Bütçesinde 179,4 milyon TL gider yapılacağı programlanmıştır. 

2016 yılına göre %5,8 oranında 8,8 milyon TL artış göstererek 2017 yılında 161,2 milyon TL 

olarak gerçekleşen giderler toplamı; ödeneğe göre %10,2 altında gerçekleşmiştir. 161,2 

milyon TL tutarındaki giderlerin; %38,4’ü memur ve sözleşmeli personel giderlerine, % 

22,2’si vergi, resim ve harç giderlerine, %16,8’i dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet 

giderlerine, %9’u işçi ücret giderlerine, % 7’si ilk madde ve malzeme giderlerine, %3,1’i 

amortisman giderlerine, % 3,5’i de çeşitli giderlere aittir. 

Toplam giderlerde, önceki yıla göre meydana gelen artış veya azalışlar gider türleri 

itibarıyla analiz edildiğinde; geçen yıla göre ilk madde ve malzeme giderlerinde  %9,8 

oranında, çeşitli giderler %0,8 oranında, vergi, resim ve harç giderleri %2,1 oranında, 
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amortisman ve tükenme payları %17,3 oranında azalma gösterirken; işçi ücret ve giderleri 

%11,7 oranında, memur ve sözleşmeli personel giderleri %11 oranında, dışarıdan sağlanan 

fayda ve hizmetler %11,7 oranında artış göstermiştir. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

Üretim: 

Kamu kuruluşlarının her türlü basılı form ihtiyacı, DMO’ya ait Basım İşletme 

Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.  

Basım İşletme Müdürlüğünde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç ve talepleri 

doğrultusunda siparişe bağlanan her türlü “baskı, cilt işleri, klasör ve zarf” imalatı 

yapılmaktadır.  

İşletmenin, 3 adet sürekli form baskı makinesi, 5 adet tabaka ofset baskı makinesi, 1 

adet rotatif baskı makinası, 1 adet ataç üretim makinası ve 1 adet zarf baskı makinası 

mevcuttur.  

İşletme tarafından kendi atölyelerinde yapılan 2017 yılı üretimleri, program ve bir 

önceki dönem değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 9: Üretim Türü Tablosu 

    2016 2017 Gerçekleşme %  

Üretim türü Ölçü Gerçekleşen 
Program Gerçekleşen 

Programa Geçen yıla  

      göre göre 

Baskı atölyesi:   
 

  
 

    

Baskı (70x100 cm) Bin adet 19.242 45.389 21.776 48 13,2 

Zarf Bin adet 46.356 158.700 159.940 100,8 245 

Klasör atölyesi: 
 

     

Klasör Bin adet 2.103 2.500 1.319 52,8 (37,3) 

Cilt atölyesi: 
 

     

Föy Bin adet 10.507 44.600 35.828 80,3 241 

Blok Bin cilt 15 44 44 100,0 193,3 

Koçan Bin cilt 20 22 11 50,0 (45) 

Karne ve defter Bin adet - - 3 - - 

Sürekli form Bin adet 68.388 89.200 86.442 96,9 26,4 

Toplu iğne ve ataş atölyesi: 
 

     

Toplu iğne Kg - - 4.825 - - 

Ataş Bin adet 33.770 57.500 16.083 28 (52,4) 

 

Baskı atölyesi:  

2017 yılında mevcut makineler ile 70x100 cm ebadında 21,7 milyon adet baskı devri 
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gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında yaklaşık 45,3 milyon adet baskı devri programlanmış 

olmasına rağmen yılsonu itibarıyla üretim, programa göre % 48 oranında gerçekleşmiş olup, 

geçen yıla göre de % 13,2 oranında artmıştır. 

2017 yılında 158.700 bin adet zarf üretimi programına göre %100,8 oranında bir artış 

ile 159.940 bin adet zarf üretimi gerçekleştirilmiştir. Zarf üretimi bir önceki yıla göre %245 

oranında artış göstermiştir.  

Normal kapasitesi 3,6 milyon adet olan atölyede 2017 yılında 1.319.294 adet klasör 

üretilmiştir. 

Klasör atölyesinde 2017 yılında Ofisin satış ve stok ihtiyacını karşılamak amacıyla 

116.880 adet dar büyük boy plastik, 174.270 adet dar A4 boy plastik, 421.720 adet geniş 

büyük boy plastik, 606.424 adet geniş A4 boy plastik klasör olmak üzere, toplamda 1.319.294 

adet mekanizmalı klasör üretimi gerçekleştirilmiştir. . 2017 yılında gerçekleştirilen 1.319.294 

adet mekanizmalı klasör üretiminin 1.294.782 adedi Genel Müdürlük satış ve stok ihtiyacı 

için, 24.512 adedi ise diğer müşteriler için üretilmiştir. 

2017 yılında üretimi belirleyen etkenler, program ve bir önceki dönem değerleriyle 

birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 10: Üretimi Belirleyen Etkenler Tablosu 

Üretimi belirleyen 

başlıca etkenler 
 Ölçü Kapasite 

2016 

Gerçekleşen 

2017 Gerçekleşme 

Program Gerçekleşen 

Programa 

göre 

Geçen 

yıla göre 

(%) (%) 

   Üretim miktarı: 
 

            

      -Baskı  Bin adet 108.427 19.242 45.389 21.776 48,0 113,2 

      -Zarf Bin adet 92.160 46.356 158.700 159.940 100,8 345,0 

      -Klasör  Bin adet 3.570 2.103 2.500 1.319 52,8 62,7 

      -Ataş Bin adet 92.880 33.770 57.500 16.083 28,0 47,6 

      -Toplu iğne Kg. 21.600 3.375 - 4.825 - 142,9 

   Yıllık çalışma süresi:   
 

      
Makine        

      -Baskı  Saat 21.600 4.970 11.576 4.969 43 100 

      -Zarf Saat 2.400 1.590 6.348 6.174 97,3 388,3 

      -Klasör  Saat 2.400 2.266 2.500 1.645 65,8 72,6 

      -Ataş Saat 2.400 1.685 1.336 735 55,0 43,6 

      -Toplu iğne Saat 12.000 - - - - - 

İşçi    
 

      

      -Baskı  Saat 38.400 9.491 18.712 9.661 53,2 101,8 

      -Zarf Saat 4.800 3.180 25.392 24.697 97,3 776,6 

      -Klasör  Saat 38.400 34.140 34.001 23.799 70,0 69,7 

      -Ataş Saat 2.400 1.685 1.336 735 43,6 43,6 

      -Toplu iğne Saat 4.800 - - - - - 

Verimlilik: 

   Üretim  

          
   Üretim        

      -Baskı  Adet/saat 2.746 3.872 2.396 4.382 182,9 113,2 

      -Zarf  Adet/saat 38.400 29.155 25.000 25.905 103,6 88,9 

      -Klasör  Adet/saat 1.488 928 1.000 802 80,2 86,4 

      -Ataş Adet/saat 38.700 20.042 43.039 21.882 50,8 109,2 

      -Toplu iğne Kg./saat 9,0 - - - - - 

   İşgücü  
  

      

      -Baskı  Adet/saat 1.545 2.027 1.067 2.254 211,2 111,2 

      -Zarf Adet/saat 19.200 14.577 12.500 6.476 51,8 44,4 

      -Klasör  Adet/saat 93,0 62 77 55 71,4 88,7 

      -Ataş Adet/saat 38.700 20.042 43.039 21.882 50,8 109,2 

      -Toplu iğne Kg./saat 4,5 - - - - - 

  Kapasiteden 

Yyararlanma:  

  
 

      
Yararlanma:        

      -Baskı  % 100,0 17,7 41,9 20,1 48,0 113,2 

      -Zarf % 100,0 50,3 172,2 174 100,8 345,0 

      -Klasör  % 100,0 58,9 70,0 36,9 52,8 62,7 

      -Ataş % 100,0 36,4 61,9 17,3 28,0 47,6 

      -Toplu iğne % 100,0 15,6 - 22,3 - 142,9 

Baskı atölyesinin 108 milyon adet olan normal kapasitesine karşılık, kapasite kullanım 

oranı, 2016 yılında %17,7 iken, 2017 yılında üretim miktarındaki artışa paralel olarak %20,1 

oranında gerçekleşmiştir. Baskı atölyesi üretimi de bir önceki yıla göre %13,2 oranında 

artmıştır.  
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Maliyetler: 

DMO’ya ait üretim faaliyetleri, kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü baskı, cilt 

işleri, dosya, klasör, zarf, toplu iğne ve ataş ihtiyacını karşılamaya çalışan İstanbul Basım 

İşletmesi Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Ayrıca, müşteri talepleri ve bazı kamu 

kuruluşlarıyla yapılan protokoller çerçevesinde basılı form, karton dosyalar ve muhtelif 

bilgisayar formları üretilmektedir. 

Üretim maliyetlerinin tamamı; İstanbul Basım İşletme Müdürlüğünde gerçekleşmekte 

olup, 2017 yılında oluşan üretim giderleri program ve bir önceki dönem değerleri ile birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 11: Üretim Maliyetleri Tablosu 

Üretim giderleri 

2016 

Gerçekleşen 

2017 Gerçekleşme 

oranı Program Gerçekleşen 

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

1-Üretimle doğrudan ilgili giderler  
 

  
 

  
 

    

-İlk madde ve malzeme 9.805 49,4 14.816 55,87 8.664 45,01 58,48 

-İşçilik 3.002 15,1 4.481 16,9 3.736 19,41 83,37 

-Genel üretim giderleri 6.633 33,4 6.748 25,44 6.421 33,36 95,15 

Toplam (1) 19.440 98,0 26.045 98,21 18.821 97,78 72,26 

2-Üretimle dolaylı ilgili giderler        

-Malzeme giderleri  12 0,1 38 0,14 3 0,01 7,89 

-İşçilik giderleri  169 0,9 423 1,59 304 1,58 71,87 

-Dışardan sağlanan fayda ve hizm.  49 0,2 87 0,33 94 0,49 108,04 

-Bakım onarım giderleri         

-Diğer giderler 23 0,1 52 0,2 27 0,14 51,92 

Toplam (2) 253 1,3 600 2,26 428 2,22 71,33 

   Toplam (1+2) 19.693 99,3 26.645 100,47 19.249 100,0 72,24 

3-Yarı mamul değişmeleri (+; -) 137 0,7 (125) (0,47) - - - 

4-Maliyet giderleri toplamı  19.830 100,0 26.520 100,0 19.249 100,0 72,58 

 

DMO’nun bir önceki yıl 19,8 milyon TL olan üretim giderleri, 2017 yılında %2,93 

oranında azalarak 19,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Oluşan maliyet giderlerinin %97,8 

oranına tekabül eden 18,8 milyon TL’si, üretimle ilgili doğrudan giderlerden oluşmuştur.  

1.5.6 Pazarlama 

1.5.6.1 Satışlar 

Ofisin satışları, DMO Satış Yönetmeliği’ne göre, Pazarlama Dairesi Başkanlığınca 

gerçekleştirilmektedir. 
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Pazarlama Daire Başkanlığı, Taşıt ve İş Makinası Kiralamaları Şube Müdürlüğü, Ön 

İnceleme Şube Müdürlüğü, İş Makinaları Satışları Şube Müdürlüğü, Taşıt Satışları Şube 

Müdürlüğü, Katalog Satışları Şube Müdürlüğü, Stok Satışları ve Ödemeler Şube Müdürlüğü 

olarak 6 şube müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Başkanlık; Ofisin tanıtım politikasının oluşturulması, hazırlanacak bilgilendirme 

programları ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Ofis faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi, 

farklı müşteri gruplarına yönelik müşteri memnuniyeti araştırmalarının yapılması, elde edilen 

sonuçlara dayalı olarak gerekli önlemlerin alınması, bir plan dâhilinde müşteri daire 

ziyaretlerinin yapılması, sonuçlarının rapor haline getirilmesi, çalışmaların etkin bir biçimde 

yapılarak müşterilerin beklentilerine uygun politikalar geliştirilmesi, müşteri talepleri dikkate 

alınarak firma ve ürün çeşitliliğinin artırılması, elektronik satışa geçilerek müşterilere daha 

hızlı hizmet verilmesi ve müşteriler ile sağlıklı iletişim kurulması, gibi çalışmaları yürütmekle 

görevlidir.  

2017 yılı satış programı ve gerçekleşme tutarları, bir önceki yıl değerleri ile birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 12: Satışlar Tablosu 

    2016 2017 

 

  Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Satışlar Ölçü             

    Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

      Bin TL   Bin TL   Bin TL 

1- Esas ürün: 

   Yurtiçi               

    Kağıt, karton, mukavva ve mamulleri:     62.615   83.487   28.165 

    Kırtasiye   86.824  125.396  91.831 

    Büro makine ve aletleri   404.703  435.740  461.672 

    Demirbaş, mefr. diğer mak.ve teç.   845.208  979.492  977.076 

    Nakil vasıtaları   1.709.652  1.880.932  1.590.563 

    Oto aksamı ve yedek parça   29.498  57.500  42.851 

    Aydınlatma, temizlik ve ısıtma malz.   32.039  60.496  19.921 

    Matbua   17.872  14.758  21.233 

    Müşteri için alınan müteferrik malz.   548.165  489.325  662.308 

    Muhtelif malzeme   1.471  2.954  2.385 

2- Yan ve ara ürün     - 

 

- 

 

- 

3- Ticari mal     - 

 

- 

 

- 

Toplam   3.738.049   4.130.080  3.898.004 

Hazine Payı (-)   77.030  84.494  112.891 

Net Satış Toplamı     3.661.019   4.045.586  3.785.112 

 

2017 yılı satışları, önceki yıla göre % 4,3 oranında artarak 3,9 milyar TL olarak 
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gerçekleşmiştir. Net satışlar, önceki yıla göre % 3,4 oranında artarak 3,8 milyar TL olmuştur. 

2017 yılı ilk işletme bütçesinde 3,6 milyar TL tutarında satış hasılatı öngörülmüştür. Ancak, 

yıl içinde satış programı 550 bin TL artırılarak revize edilmiş olup, gerçekleşme ilk programa 

göre % 9,3 üzerinde olmuştur. 

2017 yılında önceki yıl satışlarına göre; kâğıt, karton, mukavva ve mamulleri satışları 

%55, nakil vasıtaları satışları %7, aydınlatma, temizlik ve ısıtma malzemeleri satışları %37,8 

oranında azaldığı, kırtasiye satışları %5,8, büro makineleri ve aletleri satışları %14,1, 

demirbaş, mefruşat ve diğer makine ve teçhizat satışları %15,6, oto aksamı ve yedek parça 

%45,3,matbua satışlarının %18,8,  müşteri için alınan müteferrik malzemeler satışlarının 

%20,8, muhtelif malzemenin %62,1 oranında arttığı görülmüştür. 

Satış hasılatı üzerinden 2017 yılında 112,8 milyon TL tutarında Hazine payı tahakkuk 

etmiştir. 2016 yılında satış yapılan müşteri sayısı 6.917 iken, 2017 yılında bu değer %6,1 

oranında azalarak 6.497 olmuştur.  

DMO’nun 2017 yılı mamul, yarı mamul ve ticari mal stok hareketleri, aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

                     Tablo 13: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

Stoklar 

2016 

yılından 

devreden stok 

2017 Yılında  

2018 yılına 

devreden stok 
Giren Çıkan 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Esas ürünler 
    

a) İlk madde malzeme 

b) Yarı mamuller 

6.064 

291 

17.779 

69 

12.189 

39.537 

5.590 

 

 
    

2- Yan ve ara ürün     

a)   Mamuller 1.274 23.963 21.410 2.553 

 
    

3-Ticari mallar     

a) Ticari mallar 

b) Diğer stoklar 

31.959 

43.840 

4.236.189 

5.718.962 

4.231.598 

5.661.105 

 

4.591 

57.857 

Genel Toplam 83.430 10.036.433 5.200.016 70.592 

  

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

DMO’nun 2017 yılına ilişkin satış sonuçları, program değerleriyle karşılaştırmalı 

olarak bir önceki dönem verileriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 14: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış sonuçları 
Net satışlar 

Satışların 

maliyeti 

Faaliyet 

giderleri 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet 

kârı veya 

zararı 

Net 

satışlara 

göre 

kâr/zarar 

Satış 

maliyet 

toplamına 

göre 

kâr/zarar 

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

1 - Esas ürün:         

 

    

     a) Yurt içi 3.898.004 3.614.806 141.939 3.756.745 141.258 3,6 3,8 

     Kağıt karton muk.ve  mamul. 28.165 21.639 3.265 24.903 3.262 11,6 13,1 

     Kırtasiye malzemesi 91.831 83.062 4.400 87.462 4.369 4,8 5,0 

     Büro makine ve aletleri 461.672 423.616 19.077 442.693 18.979 4,1 4,3 

     Demirb. mefr.ve diğ. mak .tech. 977.076 894.902 41.181 936.082 40.993 4,2 4,4 

     Nakil vasıtaları 1.590.563 1.517.714 36.502 1.554.217 36.346 2,3 2,3 

     Oto aksamı ve yedek parçaları 42.851 39.486 1.689 41.175 1.675 3,9 4,1 

     Aydınl. ısıtma ve temizlik. mlz. 19.921 16.614 1.661 18.275 1.646 8,3 9,0 

     Matbua  21.233 13.452 3.903 17.355 3.877 18,3 22,3 

     Müşt. için alınan müteferrik malz. 662.307 602.160 30.148 632.307 30.000 4,5 4,7 

     Muhtelif malzeme 2.385 2.162 114 2.275 110 4,6 4,8 

2- Yan ürün - - - - - - - 

3- Ticari mal - - - - - - - 

Yurt içi satış toplamı 3.898.004 3.614.806 141.939 3.756.745 141.258 3,6 3,8 

Net satışlar hazine payı ( - ) (112.891)       (112.891) 

  Genel toplam 3.785.112 3.614.806 141.939 3.756.745 28.367 0,7 0,8 

Satış programı 3.496.166 3.285.096 146.946 3.432.044 64.122 1,8 1,9 

Geçen dönem satış 3.661.019 3.442.655 132.712 3.575.367 85.652 2,3 2,4 

Programa göre fark 288.946 329.709 (5.007) 324.702 (35.755) (12,4) (11) 

 

DMO’nun 2017 yılı işletme bütçesinde; 3,5 milyar TL net satış hasılatı elde edilmesi, 

3,3 milyar TL satışların maliyeti ve 146,9 milyon TL faaliyet gideri yapılması ve faaliyetlerin 

64,1 milyon TL kar ile sonuçlanması öngörülmüştür. 

Gerçekleşmede ise, geçen yıla göre %4,3 oranında artış ile 3.898 milyon TL net satış 

hasılatı elde edilmiş, satışların maliyeti 3.615 milyon TL ve faaliyet giderleri 141,9 milyon 

TL’nin mahsubu sonucunda, Kurum faaliyetleri 28,3 milyon TL kar ile sonuçlanmıştır. 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

DMO’nun bağlı şirket veya iştiraki bulunmamaktadır. 

1.5.8 Yatırımlar 

Yüksek Planlama Kurulunun 03.10.2016 tarihli ve 2016/28 sayılı Raporu ile Bakanlar 

Kuruluna sunulan ekli “2017 Yılı Programı” ve “2017 Yılı Programının Uygulanması, 
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Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” 641 sayılı KHK’nın 32’nci maddesi uyarınca 

Bakanlar Kurulunun 03.10.2016 tarih ve 2016/9368 sayılı Kararı ile kabul edilerek 

19.10.2016 tarih ve 29862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’ın 

amacı, 2017 yılı programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için; 

makroekonomik politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının, bölgesel gelişmeye 

yönelik programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesidir. 

Bu Karar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I), (II), (III) 

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

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

Mahalli İdareler ve Diğer Kamu Kuruluşlarının yanı sıra Milli Piyango İdaresi Genel 

Müdürlüğünü de kapsamaktadır. 

03.10.2016 tarih ve 2016/9368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “2017 Yılı Yatırım 

Programı”, 14.01.2017 tarih ve 29948 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Buna 

göre DMO’nun 2017 yılı yatırım ödeneği 40.477 bin TL olarak belirlenmiştir.  

2017 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2016-2018 Orta Vadeli 

Programında ve 2017 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, 2017 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2017 yılı ödeneği ayrı ayrı 

gösterilmiştir. 

DMO 2017 Yılı Yatırım Programında öngörülen yatırım projesinin tutarı ve ödeneği 

ile nakdi ve fiziki gerçekleşme durumu, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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DMO’nun 2017 yılı yatırım programı 44.680.000 TL olarak 14.01.2017 tarih ve 29948 

mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 2017 yılı Yatırım 

Programında yer alan projeler ve detay programları, “2017 Yılı Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın 5’inci maddesi uyarınca, Maliye Bakanlık 

Makamının 15.03.2017 tarihli ve 56745031-900/7923 sayılı Olurları ile onaylanarak harcama 

yetkisi verilmiş olup, yılı içinde %14 oranında 6 milyon TL nakdi harcama yapılmıştır 

Ancak, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından alınan 03.07.2017 tarih, 51035 sayılı, 

05.07.2017 tarihli ve 51761 sayılı yazılarda; 

“2017 yılı Yatırım Programımızda “Muhtelif İşler Projesi” içerisinde yer alan 

1.500.000,-TL tutarındaki “Genel Müdürlük İdari Binalarının Engelli Erişilebilirliğine Uygun 

Duruma Getirilmesi İşi” alt projesi ve 500.000 TL tutarındaki “Rekreasyon Alanı Yapımı” alt 

projesine ilişkin proje çalışmalarının tamamlanarak ihale aşamasına gelindiği, ancak proje 

çalışmalarının tamamlanması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları dikkate alınarak 

hesaplanan maliyetlere göre mevcut ödeneklerin yetersiz kaldığı ve bu nedenle, “Rekreasyon 

Alanı Yapımı” için 1.800.000 TL ve “Genel Müdürlük İdari Binalarının Engelli 

Erişilebilirliğine Uygun Duruma Getirilmesi İşi” için 1.000.000,-TL olmak üzere toplam 

2.800.000 TL ilave ödeneğe ihtiyaç duyulduğu, diğer taraftan, Genel Müdürlüğün 2017 yılı 

Yatırım Programında yine “Muhtelif İşler Projesi” içerisinde yer alan 2.500.000 TL 

tutarındaki “Genel Müdürlük Merkez B Blok Sergi Salonunun Bir Kısmının Laboratuvara ve 

A Blok Zemin Kat Açık Ofisin Eğitim Salonuna Dönüştürülmesi İşi” ile “Genel Müdürlük 

Sergi Salonunun Bir Kısmının Çok Amaçlı Toplantı Salonuna Dönüştürülmesi ve 

Yemekhanenin Genişletilmesi İşi” alt projelerinin, EnerjiSA’nın bu işler için gerekli enerjinin 

sağlanması için yapacağı trafo alanının kamulaştırma sürecinin devam etmesi ve trafonun 

yapımının 2018 Şubat ayında tamamlanacağı öngörüldüğünden, bu projelerin 2017 yılında 

gerçekleştirilemeyeceği, dolayısıyla 2018 yılı yatırım programı döneminde yapılmasının 

planlandığı ve bu nedenle ihtiyaç duyulan toplam 2.800.000 TL ilave ödeneğin bu 

ödeneklerden karşılanabileceği”, 

Belirtilmektedir. 

Bu itibarla, 2017 yılı Yatırım Programında “Muhtelif İşler Projesi” içerisinde yer alan 

“Rekreasyon Alanı Yapımı” için ihtiyaç duyulan 1.800.000 TL ve “Genel Müdürlük İdari 

Binalarının Engelli Erişilebilirliğine Uygun Duruma Getirilmesi İşi” için ihtiyaç duyulan 

1.000.000 TL olmak üzere toplam 2.800.000 TL ilave ödeneğin, aynı Proje içerisinde yer alan 
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ve yukarıda belirtilen nedenlerle yıl içerisinde kullanılmayacağı anlaşılan, “Genel Müdürlük 

Merkez B Blok Sergi Salonunun Bir Kısmının Laboratuvara ve A Blok Zemin Kat Açık 

Ofisin Eğitim Salonuna Dönüştürülmesi İşi” için tahsis edilen 2.500.000,-TL ödeneğin 

tamamı ile “Genel Müdürlük Sergi Salonunun Bir Kısmının Çok Amaçlı Toplantı Salonuna 

Dönüştürülmesi ve Yemekhanenin Genişletilmesi İşi” için tahsis edilen 1.000.000 TL’lik 

ödeneğin 300.000 TL’lik kısmının aktarılması suretiyle karşılanması için Strateji 

Başkanlığının teklifi ve Makamın 05.07.2017 tarih ve 51862 sayılı teklifi olarak Yönetim 

Kuruluna sunulmuştur.  

Yönetim Kurulunun 06.07.2017 tarih ve 18/117 sayılı Kararı ile Genel Müdürlüğün 

2017 yılı Yatırım Programında 2017C070010 proje no.lu “Muhtelif İşler Projesi” içerisinde 

yer alan “Rekreasyon Alanı Yapımı” ve “Genel Müdürlük İdari Binalarının Engelli 

Erişilebilirliğine Uygun Duruma Getirilmesi İşi” alt projeleri için ilave olarak ihtiyaç duyulan 

toplam 2.800.000 TL’lik ödeneğin, aynı Proje içerisinde yer alan “Genel Müdürlük Merkez B 

Blok Sergi Salonunun Bir Kısmının Laboratuvara ve A Blok Zemin Kat Açık Ofisin Eğitim 

Salonuna Dönüştürülmesi İşi” için tahsis edilmiş olan 2.500.000 TL ödeneğin tamamı ile 

“Genel Müdürlük Sergi Salonunun Bir Kısmının Çok Amaçlı Toplantı Salonuna 

Dönüştürülmesi ve Yemekhanenin Genişletilmesi İşi” için tahsis edilen 1.000.000 TL’lik 

ödenekten 300.000 TL’lik kısmının aktarılması suretiyle karşılanmasını teminen, “2017 Yılı 

Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’ın” 5’inci maddesinin 

birinci fıkrasının (a/1) bendi ve 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (e/1) bendi uyarınca, 

Maliye Bakanlık Makamının Onaylarına sunulması yönünde karar verilmiştir. Maliye 

Bakanlık Makamının 19.07.2017 tarihli ve 57745031-000/19788 sayılı Olurları ile 

onaylanarak harcama yetkisi verilmiştir. 

2017 yılında DMO yatırım programında toplam 4 adet proje yer almıştır. 5 milyon TL 

tutarındaki İstanbul Bölge ve İşletme Müdürlükleri bina ve tesislerinin yapımı için yıl içinde 

herhangi bir harcama yapılmamıştır. 3,5 milyon TL tutarındaki Van hizmet binası yapımı için 

ise 46 bin TL harcama yapılmıştır. 11 milyon TL tutarındaki İdari Bina, Depo ve Lojman 

Yapım İşleri ve Yenileme projesi içerisinde yer alan 2,5 milyon TL tutarındaki İzmir Bölge 

Müdürlüğü Depo Binasının Yapımı alt projesi için 144 bin TL harcama yapılmıştır.   

Muhtelif İşler Projesinin ise toplam ödeneği 25.180 bin TL olup, söz konusu proje 

kapsamında %23 oranında 5.833 bin TL tutarında nakdi yatırım harcaması yapılmıştır.  

Van’da yapılması düşünülen hizmet binası için Van İli Tuşba İlçesi 3989 Ada 1 Parsel 
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sayılı 4.804,09 m2 yüzölçümlü arsa Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken, 28.07.2016 tarihinde 

Kurum tarafından satın alınarak DMO adına tapu tescili yapılmıştır. 2017 yılında 3,5 milyon 

TL ödenek öngörülen Van hizmet binası yapımı projesi 2018 yılında yeniden yatırım 

kapsamına alınmış, ilgili yapının uygulama projeleri hazırlanmış ve inşaat çalışmaları için 

Toplu Konut İdaresi ile protokol çalışmaları yürütülmektedir.  

İstanbul Bölge ve işletme müdürlüklerinin bina ve diğer tesislerinin yapım işi için 5 

milyon TL ödenek ayrılmış olmasına rağmen, buradaki arazinin sit alanında kalması 

nedeniyle bu projeye başlanılamamış ve 2018 yılı yatırım programında yer almamıştır..  

Elazığ İli Merkez İlçesi Sürsürü Mahallesi 3184 Ada 3 Parsel sayılı 15.000 m2 

yüzölçümlü arsa Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken 07.08.2017 tarihinde satın alınarak DMO 

adına tapu tescili yapılmıştır. 

Mersin ve Erzurum İrtibat Büro Müdürlükleri tesislerinin yapımına yönelik arsa 

çalışmaları devam etmektedir. 

2-Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler: 

19.10.2016 tarih ve 29862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 03.10.2016 tarih ve 

2016/9368 sayılı “2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair” 

Bakanlar Kurulu Kararında; 

a) Teşebbüsü “Sorumlu Kuruluş” olarak ilgilendiren tedbirler: 

Teşebbüsü doğrudan ya da dolaylı “Sorumlu Kuruluş” olarak ilgilendiren herhangi bir 

düzenleme bulunmamaktadır. 

b)Teşebbüsü “İşbirliği Yapılacak Kuruluş” olarak ilgilendiren düzenlemeler: 

Teşebbüsü “işbirliği yapılacak kuruluş” olarak ilgilendiren; 12 no.lu öncelikli 

Dönüşüm Programı “Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı” 

kapsamında 260 sayılı tedbire ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır. 
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1.6 Bilanço 

DMO’nun 31.12.2017 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait 

gelir tablosu ve diğer finansal tabloları, yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenmiş 

muhasebe ilke ve esaslarına göre hazırlanıp, DMO Yönetim Kurulunun 15.03.2018 tarih ve 

10/45 sayılı onay kararıyla kesinleşmiştir. 

DMO’nun 31.12.2017 tarihli bilançosu ve gelir-gider hesapları; Genel Müdürlük 

Merkez, Basım İşletmesi, 7 bölge müdürlüğü, 4 irtibat bürosu ve Genel Müdürlük merkezinde 

bulunan Stok Takip ve Faturalama Şube Müdürlüğü bilançoları ile gelir-gider hesapları 

muhasebe içi yöntemlerle füzyon edilerek hazırlanmıştır. 

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

esas alarak Maliye Bakanlığınca 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 

hazırlamaktadır. 

DMO’nun içinde bulunduğu sektör itibarıyla, finansal tablolarını önemli ölçüde 

etkileyebilecek mevsimsel veya dönemsel özellikler taşıyan faaliyetleri bulunmamaktadır. 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, DMO’nun 

cari dönem finansal tabloları bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak 

hazırlanmaktadır. 

Öte yandan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte 

19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin 

Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 233 sayılı KHK’ya tabi KİT’ler ile 

bağlı ortaklıklarının 01.01.2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacakları 

öngörülmüştür. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 26.08.2014 

tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26 sayılı kararı ile Türkiye Muhasebe 

Standartları (TMS) uygulaması kapsamı dışında kalan kurum, kuruluş ve işletmelere ilişkin 

bağımsız denetime sunulacak finansal tabloların, VUK hükümleri veya TMS hükümleri 

uyarınca hazırlanması kendi tercihlerine bırakılmıştır. Bu kapsamda, DMO yönetimi geçmiş 

dönem finansal tablolarında olduğu gibi bağımsız denetime tabi tutulacak 31.12.2017 tarihli 

finansal tablolarının TMS’ye uygun olarak hazırlanmasını tercih etmiştir. 
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 DMO’nun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2017 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Bilançonun aktifini oluşturan hesaplar, bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 16: Aktif Tablosu 

Aktif 2016 2017 Fark 

  Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Dönen varlıklar:     

 

    

   A-Hazır değerler 1.479.456 80,4 1.053.268 64,9 (426.188) 

   B-Menkul kıymetler 

  

   

   C-Ticari alacaklar 86.290 4,7 80.797 4,9 (5.493) 

   D-Diğer alacaklar 2.236 0,1 239.113 14,7 236.877 

   E-Stoklar 83.430 4,5 70.592 4,4 (12.838) 

   F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 

  

   

  G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 2.476 0,1 2.880 0,2 404 

  H-Diğer dönen varlıklar 75.142 4,1 96.961 6,0 21.819 

                              Toplam  ( I ) 1.729.030 94,0 1.543.611 95,1 (185.419) 

II - Duran Varlıklar: 

 

     

  A-Ticari alacaklar 309 - 310 - 1 

  B-Diğer alacaklar 

 

    

  C-Malî duran varlıklar 

 

    

  D-Maddi duran varlıklar 109.415 5,9 77.938 4,9 (68.523) 

  E-Maddi olmayan duran varlıklar 486 - 623 - 137 

  F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

 

    

  G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkuk. 

 

    

  H-Diğer duran varlıklar 

 

    

                             Toplam  ( II ) 110.210 6,0 78.871 4,9 (31.339) 

                             Genel toplam  ( I+II ) 1.839.240 100,0 1.622.482 100,0 (216.758) 

        Nazım hesaplar 793.679   897.512  103.833  

Kurum, ihtiyaç fazlası nakitini kısa vadeli repo yaparak değerlendirmektedir. 

31.12.2017 tarihi itibarıyla hazır değerlerde kayıtlı kısa vadeli repo tutarı 998.492 bin TL’dir. 

Kurumun ticari alacaklarının tamamı; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel 

bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahalli idare birliklerinden olan alacaklardır. 

Diğer alacakların 110.820 bin TL’si, mülkiyeti DMO’ne ait Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 
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Çayırova Mahallesi, 4 ada, 40 parsel sayılı 195.763,88 m² yüzölçümlü taşınmazın 137.035 bin 

TL bedelle Hazineye devri, mülkiyeti Hazineye ait olan İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu 

Mahallesi, 57 pafta, 2226 ada, 14 parsel sayılı 6.722 m² yüzölçümlü taşınmazın 26.215 bin TL 

bedelle DMO’ya devri sonucu bedeller arasında DMO lehine oluşan 110.820 bin TL 

tutarındaki farkın, yurtiçi fiyat endeksi dikkate alınarak güncellenmek suretiyle ileriki tarihte 

belirlenecek olan Hazine taşınmazının DMO’ya devredilecek olması nedeniyle Milli Emlak 

Genel Müdürlüğünden alacaklara aittir. 

Stoklar, Kurumun kendi tesislerinde üretim amacıyla elinde bulundurduğu, ürettiği 

ürünler ile satıcılardan aldığı henüz alıcıya teslim edilmemiş ticari mallardan oluşmaktadır.  

DMO tarafından bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi duran 

varlıklar, ilk defa maliyet değeri (edinme değeri) ile kayda alınmakta; daha sonraki 

dönemlerde de maliyet bedeli ile değerlenmektedir. 01.01.2005 tarihinden önce edinilen 

maddi duran varlıklar 31.12.2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş 

maliyet değerlerinden birikmiş amortisman tutarları düşülerek; 01.01.2005 tarihinden sonra 

edinilen maddi duran varlıklar ise maliyet değerlerinden yine birikmiş amortisman tutarları 

düşülerek mali tablolara yansıtılmıştır.  

Arazi ve arsaların, ekonomik ömürleri sonsuz olarak kabul edildiğinden, amortismana 

tabi tutulmamaktadır. DMO, maddi duran varlıklarına ilişkin amortisman oranlarını Vergi 

Usul Kanunu’nda öngörülen ekonomik ömürleri dikkate alarak hesaplamaktadır. DMO’nun 

kullanımındaki maddi duran varlıkların faydalı ömürlerine göre uygulanmakta olan 

amortisman oranları; yer altı ve yerüstü düzenleri için %5-15, binalar %2, makine ve teçhizat 

%10-20, taşıtlar %20, demirbaşlar için %5-16 düzeyinde olup, amortisman, maddi duran 

varlıkların yaklaşık ekonomik ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna 

göre belirlenmekte ve amortisman gideri hesaplanmaktadır. 

Maddi duran varlık kalemlerinin elden çıkarılması ya da hizmetten alınması sonucu 

oluşan kâr veya zarar satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak 

belirlenmekte ve gelir tablosuna dahil edilmektedir. Fiziki varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve 

benzeri türden her hangi bir takyidat bulunmamaktadır. 

Maddi olmayan duran varlıklar, 01.01.2005 tarihinden önce edinilen kalemler için 

31.12.2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden 

birikmiş itfa ve tükenme payları düşülerek; 01.01.2005 tarihinden sonra edinilen kalemler, 
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satın alma maliyet değerinden yine birikmiş itfa ve tükenme payları düşülerek gösterilmiştir. 

Maddi olmayan duran varlıklar faydalı ömürleri üzerinden normal amortisman yöntemiyle itfa 

edilmektedir. 

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Bilançonun pasifini oluşturan hesaplar, bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

    Tablo 17: Pasif Tablosu 

Pasif 2016 2017 Fark 

 Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

 

     

   A - Mali borçlar - - - - - 

   B - Ticari borçlar 970.268 52,8 783.923 48,3 (186.345) 

   C - Diğer borçlar 6.098 0,3 11.569 0,7 5.471 

   D - Alınan avanslar 260.095 14,1 163.729 10,1 (96.366) 

   E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak. - - - - - 

   F - Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 59.321 3,2 80.025 4,9 20.704 

   G - Borç ve gider karşılıkları 356 - 219 - (137) 

   H - Gelecek aylara ait gelir ve gider tah. 320 - 673 0,1 353 

   I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar - - - - - 

                  Toplam  ( I ) 1.296.458 70,4 1.040.138 64,1 (256.320) 

II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar        

   A - Mali borçlar       

   B - Ticari borçlar       

   C - Diğer borçlar       

   D - Alınan avanslar       

   E - Borç ve gider karşılıkları 13.843 0,8 14.202 0,9 359 

   F - Gelecek yıllara ait gelir ve gider tah..       

   G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar       

                 Toplam  ( II ) 13.843 0,8 14.202 0,9 359 

                 Toplam  ( I+II ) 1.310.301 71,2 1.054.340 65,0 (255.961) 

III - Öz kaynaklar         

   A - Ödenmiş sermaye 82.946 4,5 82.946 5,1 - 

   B - Sermaye yedekleri - - - - - 

   C- Kâr yedekleri 277.285 15,1 294.156 18,1 16.871 

   D - Geçmiş yıllar kârları - - - - - 

   E - Geçmiş yıllar zararları  ( - ) - - - - - 

   F - Dönem net kârı veya zararı  168.708 9,2 191.040 11,8 22.332 

                  Toplam  ( III ) 528.939 28,8 568.142 35,0 39.203 

               Genel Toplam  ( I+II+III ) 1.839.240 100,0 1.622.482 100,0 (216.758) 

                  Nazım hesaplar 793.679   897.512  103.833  

Ticari borçların ağırlıklı olarak %98,4’ü kuruluşun satıcılara borçları olup, Alıcıların 

(kamu kurum ve kuruluşları) alınan mal ve hizmetlerin kesin kabulü ile ödenmektedir. Bu 

prosedür yaklaşık otuz gün içinde yerine getirilmekte ve ödeme yapılmaktadır. 
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Diğer borçlar, satıcılarla yapılan sözleşme damga vergisi, risturn ve diğer 

tahsilatlardan oluşmaktadır. 

Alınan avanslar, kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği siparişler için alınan 

avanslardır. 

Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, DMO’nun yükümlü olduğu vergiler ve 

çalışanlardan kaynaklanan yükümlülükler ile satış hasılatı üzerinden hesaplanan Hazine 

paylarından oluşmaktadır. 

Uzun vadeli borç ve gider karşılıklarının tamamı, birikmiş sigorta risk karşılıklarına 

aittir. 

DMO’nun 31.12.2017 tarihi itibarıyla onaylanmış ve çıkarılmış nominal sermaye 

tutarı 130.582 bin TL olup, bunun 82.946 bin TL’si ödenmiştir. Sermayenin tamamı 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına aittir. 

Kar yedekleri, 233 sayılı KHK’nın 36’ncı maddesine göre ayrılan birinci ve ikinci 

tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, teşekkülün nominal 

sermayesinin tamamına ulaşılıncaya kadar, yıllık kârın %20’si olarak ayrılır. İkinci tertip 

yasal yedekler ise teşekkülün olağan yedek akçeler ile vergi ve diğer kanuni yükümlülükler 

ayrıldıktan sonra kalan kârın %20'sini nominal sermayenin tamamına ulaşıncaya kadar ikinci 

tertip olağan yedek akçe olarak ayırılır ve nominal sermayenin tamamına ulaştıktan sonra 

%10 oranında yedek akçe ayrılmasına devam olunur.  

1.7 Gelir Tablosu 

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

31.12.2017 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. DMO’nun 

2017 yılı gelir ve gider hesaplarının ayrıntısı, bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 18: Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 2016 

Bin TL 

2017 

Bin TL 

Fark 

Bin TL 

A- Brüt satışlar 3.738.386 3.898.732 160.346 

     
B- Satış indirimleri (-) 77.367 113.620 36.253 

     
C- Net satışlar 3.661.019 3.785.112 124.093 

     
D- Satışların maliyeti (-) 3.442.655 3.614.806 172.151 

     

Brüt satış kârı 218.364 170.306 (48.058) 

     
E- Faaliyet giderleri (-) 132.712 141.939 9.227 

     

Faaliyet kârı 85.652 28.367 (57.285) 

     
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  95.050 92.908 (2.142) 

     
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 1.226 472 (754) 

     
H- Finansman giderleri (-) - - - 

    

Olağan kâr 179.476 120.803 (58.673) 

     
İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 35.765 125.427 89.662 

     
J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 4.202 7.263 3.061 

     

Dönem kârı 211.039 238.967 27.928 

K- Dönem kârı vergi ve diğ. yasal yükümlülük karşılıkları (-) 42.330 47.927 5.597 

Dönem net kârı 168.709 191.040 22.331 
 

DMO’nun gelirleri, nakil vasıtaları, demirbaş, mefruşat, makine-teçhizat, büro makine 

ve aletleri, kırtasiye malzemesi, oto aksam ve yedek parçaları, kağıt karton mukavva ve 

matbua, aydınlatma, ısıtma ve temizlik malzemesi ile muhtelif malzeme satış gelirlerinden 

oluşmaktadır. Söz konusu gelirlerin yaklaşık %66’sı nakil vasıtaları, demirbaş, mefruşat, 

makine-teçhizat satışlarından kaynaklanmaktadır. Gelirler, mal ve hizmetlerin teslim edildiği 

veya kabulün gerçekleştiği tarihlerde faturalanmış değerler üzerinden tahakkuk esasına göre 

kaydedilmektedir. Net satışlar, alıcılara faturalanmış mal ve hizmet satış bedelinden ürün 

nevileri itibarıyla % 1-3-5 oranlı Hazine hasılat payı ile iadelerin tenzil edilmesinden sonraki 

tutarlar üzerinden gösterilmiştir. 

Aylık gayri safi hasılat esas alınarak ödenen Hazine hasılat payının 2017 yılsonu 

itibarıyla tahakkuk eden toplam tutarı 112.892 bin TL’dir. 

5018 sayılı Kanun’un 78’inci maddesinde, KİT’lerin ve kamu şirketlerinin gayrisafi 
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hasılatlarının en çok %15 ine kadar bir bedelin tahsil edilerek genel bütçeye gelir 

kaydedilmesi hükmolunmuştur. Aynı maddede, hasılat payı tahsil edilecek kurum ve 

kuruluşlar ile hasılat payı oranları, ödeme yeri ve zamanının Bakanlar Kurulunca 

belirleneceği kurala bağlanmıştır. 

Bu kapsamda, hasılat payı ödemelerini yapacak KİT’ler ve ödeme oranları 30.12.2005 

tarihli, 2005/9916 sayılı ve 29.12.2006 tarihli, 2006/11442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

belirlenmiş olup, söz konusu KİT’ler Devlet Hava Meydanları İşletmesi (%14), Devlet 

Malzeme Ofisi (%10’a kadar), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (%10) ve TPAO (%10)’dur. 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca “Aylık gayrisafi hasılat tahakkuk tutarını 

(katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) kapsamak kaydıyla”; Devlet Malzeme 

Ofisi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışlarında ürün nevi itibarıyla %1-3’ü hasılat payı 

olarak Maliye Bakanlığına ödenmekte iken; Bu oranlar 20.10.2017 tarih ve 8175 sayılı Bakan 

oluru ile 01.11.2017 tarihinden itibaren ürün nevileri itibarıyla %1-3-5 olarak 

uygulanmaktadır. 

Net satışlar ve satışların maliyeti; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan satışlar ve bu 

satışların maliyetinden oluşmaktadır. 

Buna göre, DMO’nun 2017 yılı faaliyet döneminde elde ettiği 3.785.112 bin TL 

tutarındaki net satış hasılatına karşılık, satılan hizmet maliyeti 3.614.806 bin TL ile faaliyet 

giderleri 141.939 bin TL’nin tenzil edilmesi neticesinde tahakkuk eden faaliyet kârı tutarı, 

28.367 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Başta faiz gelirleri olmak üzere; üçüncü şahıslardan elde edilen tazminat ve ceza 

gelirleri, karşılık iptalleri ile ihale şartnamesi satış gelirleri gibi kalemlerden tahakkuk etmiş 

diğer faaliyet gelir ve kârları ile olağandışı gelir ve kârlar toplamı 218.335 bin TL’dir. 

Buna karşılık, DMO’nun personel emeklilik ikramiyeleri ve kur farkı giderleri ile 

benzeri gider ve zararlardan tahakkuk etmiş diğer faaliyet gider ve zararları ile olağandışı 

gider ve zararlar toplamı ise 7.735 bin TL’dir. 

DMO’nun faaliyet kârı 28.367 bin TL’ye, esas faaliyet dışı gelir ve gider kalemlerinin 

net olumlu farkı 210.600 bin TL’nin ilave edilmesi neticesinde tahakkuk eden dönem karı 

238.967 bin TL’dir.  

DMO’nun dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler, indirim ve istisnalar 
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dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanan kurumlar 

vergisi ve diğer yasal yükümlülükler için ayrılmış karşılık tutarı 47.927 bin TL’dir. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, 

ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi 

ve yurtiçinde yerleşik şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve 

kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranı %20’dir. Geçici vergi üçer aylık 

dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2017 yılı kurum kazançlarının 

geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden 

hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. 

Geçici vergi dört dönemde ödenir, 14 Şubat, 14 Mayıs, 14 Ağustos ve 14 Kasım beyan 

tarihleri olmak üzere ödemeler ise beyan olunan ayların 17’nci günü yapılır. Geçici vergi 

dönemlerinde ödenen vergiler “193-Peşin ödenen vergi ve fonlar” hesabında kayıt ve izlenir. 

193 no.lu hesaptaki tutarlardan mahsup imkanı doğanlar “371- Dönem Karının Peşin Ödenen 

Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)” hesabının borcuna kaydedilerek 193 no.lu hesaptan 

düşülür. Kurumlar vergisi kesin tahakkukunda ortaya çıkan farklar geçici verginin 371 hesaba 

aktarılmış toplam tutarından mahsup edilir. Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödenen geçici 

verginin üzerinde ise aradaki fark “360-Ödenecek vergi ve fonlar” hesabına aktarılmak 

suretiyle vergi dairesine ödenmekle birlikte, tersi durumda nakden iade alınabileceği gibi 

mahsup işlemi de yapılabilir. 

Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere, 

maksimum beş yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda 

oluşan kârlardan düşülemez. 

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma usulü 

bulunmamaktadır. Kurumlar, vergi beyannamelerini ilgili yılın hesap kapama dönemini takip 

eden yılda ilk dört ay içerisinde hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından söz konusu 

beyannameler ve bunlara baz teşkil eden muhasebe kayıtları beş yıl içerisinde incelenerek 

değiştirilebilmektedir. 
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Yukarıda ifade edilen mevzuat hükümleri paralelinde kurumlar vergisi hesabı: 

Yukarıda ayrıntısı kayıtlı 2017 yılı faaliyet dönemi safi kurum kazancından tahakkuk 

eden kurumlar vergisi tutarından, yıl içinde dört ayrı geçici vergilendirme döneminde peşin 

ödenmiş geçici vergiler tutarı 34.509.867,75 TL ile yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler 

tutarı 13.199.024,31 TL’nin mahsup edilmesinden sonra ortaya çıkan kurumlar vergisi 

bakiyesi 218.667,04 TL ise vergi dairesine ödenmek üzere ilgili hesaplara alınmıştır. 

Sonuç olarak;  dönem kârından, 47.927 bin TL tutarındaki dönem kârı, vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıklarının tenzilinden sonra, 191.040 bin TL tutarında dönem net karı 

DMO’nun 2017 yılı finansal tablolarına yansıtılmıştır.  

1.8 Mali Rasyolar 

DMO’nun mali durumuna ilişkin 2017 yılı bilanço ve gelir tablosu verilerine göre 

hesaplanmış finansal rasyolara, aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 19: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 

2016 2017 Artış- 

  azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı 71,2  65,0  (6,2) 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 40,4  53,9  13,5 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 133,4  148,4  15 

4. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar 126,9  141,6  14,7 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 40,8  43,6  2,8 

6. Faaliyet karlılığı: Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar 16,5   5,2 (11.3) 

7. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 5,9  4,8  (1,1) 

8. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 47,8   45,3 (2,5) 

9. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 2,1  2,5  (0,4) 

10. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi 8,5  7,5  (1,0) 

11. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 7,1  6,6  (0,5) 

 

DMO’nun varlık ve kaynakları bir önceki döneme göre %11,8 oranında azalış 

  Tutar (TL)  

Ticari Bilanço Kârı : 238.967.263,21 

Matraha İlaveler (Kanunen kabul edilmeyen giderler) : 670.532,31 

Matrahtan Tenziller (Zarar olsa dahi indirilecek istisnalar) : (-) 

Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler : (-) 

Dönem Safi Kurum Kazancı (Kurumlar vergisi matrahı) : 239.637.795,52 

Hesaplanan Kurumlar Vergisi : 47.927.559,10 
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kaydederek 1,6 milyar TL’ye gerilemiştir. Toplam varlıkların %95,1’i dönen varlıklardan, 

%4,9’u ise duran varlıklardan oluşurken, varlıklara tahsis edilen kaynakların %65’i yabancı 

kaynaklardan, %35’i ise öz kaynaklardan meydana gelmiştir. 

Toplam aktiflerin %65 oranında yabancı kaynaklarla fonlandığını gösteren mali 

kaldıraç rasyosu, genel kabul gören azami %50 seviyesinin üzerinde seyretmiştir.  

DMO’nun borçları zamanında ödenmekte ve finansman temini için katlanılan bir 

finansman yükü bulunmamaktadır. 

DMO’nun faaliyet dönemine ilişkin nakit akışlarını, kaynakları ve kullanım yerleri 

bakımından gösteren nakit akış tablosuna rapor ekleri (Ek: 1.3) arasında yer verilmiştir. 

DMO’ya tahsis olunan her 100 TL’lik öz kaynağa karşılık 43,6 TL dönem kârı, 5,2 TL 

tutarında da faaliyet kârı sağlandığı; mali kârlılık oranında önceki döneme göre 2,8 puan artış, 

faaliyet kârlılığında ise11,5 puanlık düşüş görülmüştür. 

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi gereğince hesap 

dönemi sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer 

alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8’inci maddesinde yer 

alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

- Yevmiye defteri 

- Geçici ve kesin mizan 

- Bilanço 

- Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

- Envanter defteri 

- Nakit akış tablosu 

- Gelir tablosu 

Tasvibe sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve gelir 

tablosu esas alınmıştır.  
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2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre doğru ve güvenilir 

bilgi içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında 

sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve 

işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu 

mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin 

ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik 

gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş 

amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve 

planın uygulama programlarına uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile 

bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak 

oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını 

oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından 

sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

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, 
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3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, genel kabul görmüş uluslararası denetim 

standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi 

olduğu diğer mevzuattır. 

Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek; mali 

rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu geçerli raporlama 

çerçevesine göre doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek; 

kamu idaresinin ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin 

kuralları ve ekonomik gerekler dâhilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediğini, faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın 

uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve gelir tablosunun Türkiye Büyük Millet Meclisine 

sunulmasına esas denetim raporunu üretmek amacıyla yürütülmüştür. 

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, 

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

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. 
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5. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2017 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve 

ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği 

kanaatine varılmıştır. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

7.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.1.1: Arazi ve Mülkiyet Sorunları Çözülmeden Yatırım Programına 

Alınan İşlere Yıllar İtibarıyla Başlanılamaması Neticesinde Ödeneklerin 

Harcanamaması Konusu. 

DMO’nun 2017 yılı yatırım programı 44.680.000 TL olarak 14.01.2017 tarih ve 29948 

mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 2017 yılı Yatırım 

Programında yer alan projeler ve detay programları, “2017 Yılı Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın 5 inci maddesi uyarınca, Maliye Bakanlığı 

Makamının 15.03.2017 tarihli ve 56745031-900/7923 sayılı Olurları ile onaylanarak harcama 

yetkisi verilmiş olup, yılı içinde %14 oranında 6 milyon TL nakdi harcama yapılmıştır 

Ancak, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından alınan 03.07.2017 tarihli ve 51035 

sayılı ile 05.07.2017 tarihli ve 51761 yazılarda; 

“2017 yılı Yatırım Programımızda “Muhtelif İşler Projesi” içerisinde yer alan 

1.500.000,-TL tutarındaki “Genel Müdürlük İdari Binalarının Engelli Erişilebilirliğine Uygun 

Duruma Getirilmesi İşi” alt projesi ve 500.000 TL tutarındaki “Rekreasyon Alanı Yapımı” alt 

projesine ilişkin proje çalışmalarının tamamlanarak ihale aşamasına gelindiği, ancak proje 

çalışmalarının tamamlanması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları dikkate alınarak 

hesaplanan maliyetlere göre mevcut ödeneklerin yetersiz kaldığı ve bu nedenle, “Rekreasyon 

Alanı Yapımı” için 1.800.000 TL ve “Genel Müdürlük İdari Binalarının Engelli 

Erişilebilirliğine Uygun Duruma Getirilmesi İşi” için 1.000.000,-TL olmak üzere toplam 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Dmo 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 48 

 

2.800.000 TL ilave ödeneğe ihtiyaç duyulduğu, Diğer taraftan, Genel Müdürlüğün 2017 yılı 

Yatırım Programında yine “Muhtelif İşler Projesi” içerisinde yer alan 2.500.000 TL 

tutarındaki “Genel Müdürlük Merkez B Blok Sergi Salonunun Bir Kısmının Laboratuvara ve 

A Blok Zemin Kat Açık Ofisin Eğitim Salonuna Dönüştürülmesi İşi” ile “Genel Müdürlük 

Sergi Salonunun Bir Kısmının Çok Amaçlı Toplantı Salonuna Dönüştürülmesi ve 

Yemekhanenin Genişletilmesi İşi” alt projelerinin, EnerjiSA’nın bu işler için gerekli enerjinin 

sağlanması için yapacağı trafo alanının kamulaştırma sürecinin devam etmesi ve trafonun 

yapımının 2018 Şubat ayında tamamlanacağı öngörüldüğünden bu projelerin 2017 yılında 

gerçekleştirilemeyeceği, dolayısıyla 2018 yılı yatırım programı döneminde yapılmasının 

planlandığı ve bu nedenle ihtiyaç duyulan toplam 2.800.000 TL ilave ödeneğin bu 

ödeneklerden karşılanabileceği” 

belirtilmektedir. 

Bu itibarla, 2017 yılı Yatırım Programında “Muhtelif İşler Projesi” içerisinde yer alan 

“Rekreasyon Alanı Yapımı” için ihtiyaç duyulan 1.800.000 TL ve “Genel Müdürlük İdari 

Binalarının Engelli Erişilebilirliğine Uygun Duruma Getirilmesi İşi” için ihtiyaç duyulan 

1.000.000 TL olmak üzere toplam 2.800.000 TL ilave ödeneğin, aynı Proje içerisinde yer alan 

ve yukarıda belirtilen nedenlerle yıl içerisinde kullanılmayacağı anlaşılan, “Genel Müdürlük 

Merkez B Blok Sergi Salonunun Bir Kısmının Laboratuvara ve A Blok Zemin Kat Açık 

Ofisin Eğitim Salonuna Dönüştürülmesi İşi” için tahsis edilen 2.500.000,-TL ödeneğin 

tamamı ile “Genel Müdürlük Sergi Salonunun Bir Kısmının Çok Amaçlı Toplantı Salonuna 

Dönüştürülmesi ve Yemekhanenin Genişletilmesi İşi” için tahsis edilen 1.000.000 TL’lik 

ödeneğin 300.000 TL’lik kısmının aktarılması suretiyle karşılanması için Strateji 

Başkanlığının teklifi ve Makamın 05.07.2017 tarih ve 51862 sayılı teklifi olarak Yönetim 

Kuruluna sunulmuştur.  

Yönetim Kurulunun 06.07.2017 tarih ve 18/117 sayılı Kararı ile Genel Müdürlüğün 

2017 yılı Yatırım Programında 2017C070010 proje no.lu “Muhtelif İşler Projesi” içerisinde 

yer alan “Rekreasyon Alanı Yapımı” ve “Genel Müdürlük İdari Binalarının Engelli 

Erişilebilirliğine Uygun Duruma Getirilmesi İşi” alt projeleri için ilave olarak ihtiyaç duyulan 

toplam 2.800.000 TL’lik ödeneğin, aynı Proje içerisinde yer alan “Genel Müdürlük Merkez B 

Blok Sergi Salonunun Bir Kısmının Laboratuvara ve A Blok Zemin Kat Açık Ofisin Eğitim 

Salonuna Dönüştürülmesi İşi” için tahsis edilmiş olan 2.500.000 TL ödeneğin tamamı ile 

“Genel Müdürlük Sergi Salonunun Bir Kısmının Çok Amaçlı Toplantı Salonuna 
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Dönüştürülmesi ve Yemekhanenin Genişletilmesi İşi” için tahsis edilen 1.000.000 TL’lik 

ödenekten 300.000 TL’lik kısmının aktarılması suretiyle karşılanmasını teminen, “2017 Yılı 

Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’ın” 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (a/1) bendi ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e/1) bendi uyarınca, 

Maliye Bakanlığı Makamının Onaylarına sunulması yönünde karar verilmiştir. Maliye 

Bakanlığı Makamının 19.07.2017 tarihli ve 57745031-000/19788 sayılı Olurları ile 

onaylanarak harcama yetkisi verilmiştir. 

2017 yılında DMO yatırım programında toplam 4 adet proje yer almıştır. 5 milyon TL 

tutarındaki İstanbul Bölge ve İşletme Müdürlükleri bina ve tesislerinin yapımı için yıl içinde 

herhangi bir harcama yapılmamıştır. 3,5 milyon TL tutarındaki Van hizmet binası yapımı için 

ise 46 bin TL harcama yapılmıştır. 11 milyon TL tutarındaki İdari Bina, Depo ve Lojman 

Yapım İşleri ve Yenileme projesi içerisinde yer alan 2,5 milyon TL tutarındaki İzmir Bölge 

Müdürlüğü Depo Binasının Yapımı alt projesi için 144 bin TL harcama yapılmıştır.   

Muhtelif İşler Projesinin ise toplam ödeneği 25.180 bin TL olup, söz konusu proje 

kapsamında %23 oranında 5.833 bin TL tutarında nakdi yatırım harcaması yapılmıştır.  

Van’da yapılması düşünülen hizmet binası için Van İli Tuşba İlçesi 3989 Ada 1 Parsel 

sayılı 4.804,09 m2 yüzölçümlü arsa, Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken 28.07.2016 tarihinde 

Kurum tarafından satın alınarak DMO adına tapu tescili yapılmıştır. 2017 yılında 3,5 milyon 

TL ödenek öngörülen Van hizmet binası yapımı projesi 2018 yılında yeniden yatırım 

kapsamına alınmış, ilgili yapının uygulama projeleri hazırlanmış ve inşaat çalışmaları için 

Toplu konut idaresi ile protokol çalışmaları yürütülmektedir.  

İstanbul Bölge ve işletme müdürlüklerinin bina ve diğer tesislerinin yapım işi için 5 

milyon TL ödenek ayrılmış olmasına rağmen buradaki arazinin sit alanında kalması nedeniyle 

bu proje başlanılamamış ve 2018 yılı yatırım programında bu projeye yer verilmemiştir.  

Elazığ İli Merkez İlçesi Sürsürü Mahallesi 3184 Ada 3 Parsel sayılı 15.000 m2 

yüzölçümlü arsa Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken 07.08.2017 tarihinde satın alınarak DMO 

adına tapu tescili yapılmıştır. 

Mersin ve Erzurum İrtibat Büro Müdürlükleri tesislerinin yapımına yönelik arsa 

çalışmaları devam etmektedir. 

2017 yılında yatırım programına alınan Erzurum, Mersin ve İzmir bölge müdürlüğü 
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binalarının yenilenmesi için öncelikle arazi ve emlak sorunlarının çözülüp açıklığa 

kavuşturulmamasına rağmen sürekli yapılamayan işler için yatırım programına ödenek 

konulması ve yılsonunda tekrar ödeneğin iptal edilmesine neden olmaktadır. Mevcut 

durumdaki binaların deprem riski dolayısıyla güçlendirilmesi zorunluluğu dolayısı ile Ofisin 

neredeyse bütün binalarının yenilenmesi gerekmekle birlikte bunun belli bir plan ve program 

dahilinde gerçekleştirilmesi için iş hacimlerinin, yeniden teşkilatlanma çalışmalarının ve arazi 

mülkiyet sorunlarının tamamlanarak uygulama projelerine başlanılması önem arz etmektedir. 

Arazi ve mülkiyet sorunları çözülmeden yatırım programına alınan işlere yıllar 

itibariyle başlanılamaması ve ödeneklerin harcanamaması nedeniyle yatırımlarının belirli bir 

plan dahilinde yatırım programına alınması ve yıl içinde uygulamaya konulması 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Arazi ve mülkiyet sorunları çözülmeden yatırım programına alınan işlere yıllar 

itibariyle başlanılamaması, her yılsonunda konulan ödeneklerin iptal edilmesi ve yeniden 

teşkilatlanma çalışmaları çerçevesinde kurumun öncelikli yatırımlarının belirli bir plan 

dâhilinde yatırım programına alınması ve yıl içinde uygulamaya konulması mümkün olmayan 

işler için ödenek konulmaktan kaçınılması önerilir. 

BULGU 7.1.2: Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünün “Temel İlkeler” başlıklı 

7'nci Maddesinin 9'uncu Fıkrasında; “Bu ana statü kapsamındaki kamu kurum ve 

kuruluşları, katalogda yer alan ürünleri piyasadan temin etmeleri halinde, bunların 

teknik özelliklerini de belirten ayrıntılı listesini ve fiyatlarını on gün içinde Ofise 

bildirir” Hükmünün Tüm Kamu Alımlarını da Kapsayacak Şekilde Uygulanabilmesini 

Sağlamaya Yönelik Bir Düzenleme Yapılması Konusu. 

2017 yılında 228 firma katalog başvurusunda bulunmuş, 164 adet Genel katalog, 9 

adet KOBİ katalogu ve 17 adet Cazibe Merkezleri kataloğu firmanın başvurusu sözleşmeye 

bağlanmıştır. 2017 yılsonu itibarıyla toplam 486 firma ile katalog ve protokol sözleşmesi 

mevcut olup, bu kapsamda müşterilere sunulan ürün sayısı 21.961 adet olarak tespit 

edilmiştir.  

Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma 

Sözleşmesinin 18 inci maddesinde “…sözleşme süresi sonuna kadar, sözleşmenin 

feshedilmesi halinde ise fesih tarihine kadar; Ofisin merkez ve taşra birimlerince verilecek 
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toplam sipariş tutarı üzerinden, sözleşme ekinde malzeme grupları itibarıyla bulunan risturn 

tablosu/tabloları esas alınarak hesaplanacak risturn tutarı, tedarikçiye iadeli taahhütlü yazı ile 

bildirilecek olup, risturn tutarı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tedarikçi tarafından 

Ofis hesaplarına yatırılacak veya bu süre içerisinde istihkaklarının doğması halinde 

alacaklarından re’sen mahsup edilecektir.” hükmü yer almaktadır. Bu amaçla, her yıl adı 

geçen sözleşmenin sona erdiği dönem itibarıyla firmalarla ilgili olarak risturn tutarları 

hesaplanmaktadır. 2017 yılında 38,1 milyon TL tutarında risturn geliri elde edilmiştir.  

DMO ana statünün temel ilkeleri düzenleyen 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Bu 

ana statü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, katalogda yer alan ürünleri piyasadan 

temin etmeleri halinde bunların teknik özelliklerini de belirten ayrıntılı listesini ve fiyatlarını 

on gün içinde Ofise bildirir.” ve ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme 

Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmeliğin Ofise bildirim 

yükümlülüğünü düzenleyen 11 inci maddesinde “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 

Ana Statüsünün 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince, Ofis kataloğunda yer alan 

ürünleri piyasadan temin etmeleri halinde, bunların teknik özelliklerini de belirten ayrıntılı 

listesini ve fiyatlarını on gün içerisinde Ofise bildirmekle yükümlüdürler” hükmü yer 

almaktadır.  

Önceki yıllardaki Sayıştay denetim raporlarında; Ana statüde yer alan bu hükmün 

uygulanabilmesine yönelik girişimlerde bulunması yönünde yapılan öneriye verilen cevapta; 

“kamu alımları kapsamında yer alan tüm mal ve hizmet alımlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin 

(teknik özellik, marka, model, ürün kodu, birim fiyat vs.) EKAP üzerinde tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarına açık olacağı bir sistem üzerinde çalışılmasının kamu açısından daha faydalı ve 

maliyet etkin olacağı sonucuna varılmıştır. 

Böylece, kamu alımlarındaki mukayeseli fiyat takibi/kontrolü sadece Genel 

Müdürlükçe değil tüm kamu kurum ve kuruluşları, karar vericiler (bakanlar, üst yöneticiler, 

harcama yetkilileri), satınalma birimleri, denetim otoriteleri (iç denetim, teftiş birimleri, 

Sayıştay), kamuoyu vs. gibi taraflarca yapılabilecektir. Böyle bir sistem kamu alımları için 

ayrılan kamu kaynaklarının daha hesap verilebilir, daha şeffaf, daha etkin, daha ekonomik ve 

verimli şekilde kullanılmasına imkân verecektir. Bu durumda, Ana Statünün söz konusu 

hükmünün gözden geçirilmesi gerekecektir.” denilmiştir. 

01.08.2013 tarihinde DMO yetkilileri, Kamu İhale Kurumu yetkilileri, Maliye 

Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımının sağlandığı toplantıda; Kamu 
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Kurum ve Kuruluşlarının EKAP’a yapılan girişler dışında ayrıca katalog ürünleri için 

DMO’ya bildirim yükümlülüğü getirilmesi yerine DMO, KİK ve diğer ilgili kuruluşların iş 

birliği ile ürün sayısallaştırılmasına gidilerek, kurulacak olan sistemin gerçekleştirilen alımlar 

konusunda referans olabilecek şekilde geliştirilmesinin daha yararlı olabileceği, böyle bir 

sistemin hem hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması, hem de rekabetin 

geliştirilmesi bakımından fiyat kontrolünün temini, kamu kaynaklarının daha tasarruflu 

kullanılması bakımından yarar sağlayacağı, ürün sayısallaştırılması neticesinde alımı 

gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşları için alım sürecinde kullanılmak üzere faydalı bir 

veri tabanı sağlanmış olacağı ve kamu alımlarında mukayeseli fiyat takibi ve kontrolünün, 

sadece DMO Genel Müdürlüğünce değil, tüm kamu kurum ve kuruluşları, üst yöneticiler, 

harcama yetkilileri, satınalma ve denetim birimleri, kamuoyu vs. gibi taraflarca 

yapılabileceği, sonucuna varılmıştır.  

Konu ile ilgili Kamu İhale Kurumu Avrupa Birliğinde kullanılan ürün sınıflandırması 

ile uyumlu OKAS (ortak kamu alımları sözlüğü) sistemi kurmuş,  Devlet Malzeme Ofisi de 

bu sınıflandırma kapsamında ürünlerin detay teknik özelliklerini de kapsayan ürün sayısal kod 

sistemi geliştirmek üzere çalışmaya devam etmektedir. Çalışmaların 2018 yılı itibariyle 

tamamlanacağı öngörülmüştür. Bu çalışma sonucunda her ne kadar DMO dışından yapılan 

ürün fiyatları görülemese de ilerleyen zamanlarda sistemin Kamu İhale Kurumu ile entegre 

edilmesiyle birlikte umulan fayda görülmeye başlanacaktır. Ayrıca, bu yönde yapılan 

çalışmalar diğer kamu kurumları için dışsal fayda sağlayacağından önem arz etmektedir.   

Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünün “Temel İlkeler” başlıklı 7 nci maddesinin 9 

uncu fıkrasında; “Bu ana statü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, katalogda yer alan 

ürünleri piyasadan temin etmeleri halinde, bunların teknik özelliklerini de belirten ayrıntılı 

listesini ve fiyatlarını on gün içinde Ofise bildirir” hükmünün tüm kamu alımlarını da 

kapsayacak şekilde uygulanabilmesini sağlamaya yönelik bir düzenleme yapılması 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünün “Temel İlkeler” başlıklı 7 nci maddesinin 9 

uncu fıkrasında; “Bu ana statü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, katalogda yer alan 

ürünleri piyasadan temin etmeleri halinde, bunların teknik özelliklerini de belirten ayrıntılı 

listesini ve fiyatlarını on gün içinde Ofise bildirir” hükmünün tüm kamu alımlarını da 

kapsayacak şekilde uygulanabilmesini sağlamaya yönelik bir düzenleme yapılması için, ilgili 
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merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 

BULGU 7.1.3: DMO’nun Üretim Faaliyetlerini Yürüten Basım İşletme 

Müdürlüğünün, Ana Faaliyet Konusu Olan Matbaa ve Basım Hizmetlerinin Dışında 

Kalan ve İş Gücü Yetersizliği, Teknik Olanaksızlıklar ve Yüksek Maliyetler vb. 

Nedenlerle Programa Aldığı Üretimlerin Önemli Bir Kısmını Fason Olarak Piyasaya 

Yaptırdığı Dikkate Alınarak; Atölyelerin Durumunun Değerlendirmeye Alınarak 

Akıbeti Konusu. 

Kamu Kuruluşlarının her türlü basılı form ihtiyacı, DMO’ya ait Basım İşletme 

Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.  

Basım İşletme Müdürlüğünde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaç ve talepleri 

doğrultusunda siparişe bağlanan her türlü “baskı, cilt işleri, klasör ve zarf” imalatı 

yapılmaktadır.  

İşletmenin 3 adet sürekli form baskı makinesi, 5 adet tabaka ofset baskı makinesi, 1 

adet rotatif baskı makinası, 1 adet ataç üretim makinası ve 1 adet zarf baskı makinası ile 

sektörde var olmaya çalışmaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının basılı form ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş 

olan işletmenin, en önemli müşterisi konumundaki Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığına bağlı Vergi Dairesi Başkanlıklarında vergi tahsilâtında kullanılan tahakkuk fişi, 

vergi dairesi alıntısı, ödeme emri ile noterlik makbuzu, trafik idari para cezası tutanağı, yıllık 

gelir vergisi beyannamesi ve ekleri, kurumlar vergisi beyannamesi ve ekleri ile Maliye 

Bakanlığı saymanlıklarınca kullanılan “Merkezi Muhasebe Yönetmeliği” ile “Döner 

Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ekleri olan formlar Basım İşletme 

Müdürlüğünde basılmakta ve tüm illere dağıtımı yapılmaktadır.  

Çeşitli beyanname, fatura, irsaliye, makbuz gibi basılı kâğıtların artık bilgisayar 

ortamında bulunması nedeniyle, tabaka baskı talebi giderek azalırken, bilgisayarlarda A4 

kâğıdı kullanımının yaygınlaşması nedeniyle sürekli form talebi de giderek düşmektedir. 

Basım sanayiinin bu genel sorunu Basım İşletmesini de etkilemekte, talepte ve dolayısıyla da 

siparişlerde azalmalara yol açmaktadır. 

Yapılan incelemelerde; baskı üretiminin geçen yıla göre %13,2 oranında artmasına 

rağmen, bütün vergi daireleri başkanlıklarında vergi tahsilâtında kullanılan formların önemli 
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bir kısmının, ilgili Bakanlıktan alınan fiyat talebine ilişkin yazı eki listelerde görüldüğü üzere 

yine kullanılmasına rağmen, Ofisin belirlediği fiyatların yüksek bulunması nedeniyle, 

formların büyük bir bölümünün bu kuruluşlarca ihale yoluyla piyasadan temin edildiği 

anlaşılmaktadır. Bu durum da, kapasite kullanımının düşük olmasına sebep olmaktadır. 

Nitekim, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 23.01.2017 tarih ve 

E.8246 sayılı yazı ile başkanlık taşra teşkilatının 2017 yılı ihtiyacı olarak baskı ve dağıtımı 

için gerekli olan ekli listede DMO birim fiyatları ile 10,5 milyon TL değerinde teknik 

özellikleri belirtilen çeşitli ebatta 112,3 milyon adet formun birim fiyatları istenmiş, ancak 

Bakanlığın ilgili biriminden alınan 27.01.2017 tarih ve E.10593 sayılı yazı ile 4,4 milyon TL 

değerinde 72,3 milyon adet form siparişinde bulunulmuştur. Yıl içinde yapılan 2,1 milyon TL 

ilave siparişlerle birlikte yılsonu itibariyle çeşitli ebatta 86,4 milyon adet sürekli form imalatı 

gerçekleştirilmiştir. 

2018 yılı içinde Maliye Bakanlığından alınan 29.01.2018 tarih ve E.11335 sayılı yazısı 

ile yine ekli listede teknik özellikleri belirtilen çeşitli ebatta DMO birim fiyatları ile 10,2 

milyon TL değerinde 62,9 milyon adet formun birim fiyatları istenmiş, ancak daha sonra 

Bakanlığın ilgili biriminden alınan 08.02.2018 tarih ve E.16977 sayılı yazı ile 3,9 milyon TL 

değerinde 26,5 milyon adet form siparişinde bulunulduğu görülmüştür. Ayrıca, ilk 

siparişlerine ilaveten farklı tarihlerde olmak üzere 15.03.2018 tarihi itibariyle 2,1 milyon TL 

değerinde 38 milyon adet form siparişi verildiği anlaşılmaktadır. 

Geçmiş yıllarda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret 

Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında gümrüklerde kullanılan formların tamamının 

baskısı ve dağıtımının yanında, Türkiye çapında SGK İl Müdürlükleri tarafından kullanılan 

“standart basılı formlar ile karton dosyaların” tamamına yakını İşletmece karşılanmakta iken 

benzer uygulamalara bu kuruluşlarda rastlandığı gözlenmektedir. 

Diğer yandan Basım İşletmesinin, 2007 yılına kadar tüzel kişiliği olan müessese 

statüsünde iken, kendi birimleri kanalı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bağlantı 

kurmak suretiyle sipariş almak durumunda iken, işletme statüsüne alınması sonucu bu 

imkânından da yoksun kaldığı görülmektedir. 

Raporun Üretim bölümünde (Tablo 10) üretimi belirleyen etkenler tablosunda da 

görüleceği üzere, 2017 yılında baskı atölyesinde kapasite kullanım oranı %20,1 dir.  

Kapasite kullanım oranı 2017 yılında %20,1 olarak gerçekleşen Kocaeli/Gebze’de 
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bulunan Basım İşletme Müdürlüğündeki basım atölyesinin üretimini arttırmaya yönelik 

olarak, özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi Kamu 

Kuruluşlarıyla görüşmeler yaparak, DMO’nun verdiği fiyatların siparişlerin azalmasına sebep 

olup olmadığının tespit edilmesi ve bu kamu kuruluşlarının basılı form ihtiyaçlarının 

tamamının DMO tarafından karşılanması imkânlarının araştırılması önemli görülmektedir. 

Diğer taraftan Normal kapasitesi 3,6 milyon adet olan atölyede 2017 yılında 1,3 

milyon adet klasör üretimi gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında % 58,9 oranında olan kapasite 

kullanım oranı, 2017 yılında %37 olarak gerçekleşmiştir. Üretimin bir önceki yıla düşük 

gerçekleşmesi talep yetersizliğinden kaynaklanmıştır. 

2017 yılında üretimin programa göre düşük gerçekleşmesi, klasör üretiminin sadece 

Genel Müdürlük tarafından gönderilen sipariş miktarı doğrultusunda üretim yapılmasının 

yanında eleman eksikliği nedeniyle tüm makinaların bir arada çalıştırılamamasından 

kaynaklanmıştır.  

Ayrıca; 2017 yılında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince siparişi verilen 

124.450 adet PVC kaplamalı bağlı klasör ile Ofisin stok ve satış ihtiyacı için 176.100 adet 

karton bağlı klasör olmak üzere toplam 300.550 adet klasör, malzemesi İşletme tarafından 

karşılanmak kaydıyla piyasaya fason olarak yaptırılmıştır. 

İşletmenin kendi tesislerinde ürettiği klasör miktarı geçen yıla göre % 37,3 oranında 

azalış göstermiştir. 2017 yılında piyasada fason yaptırılanlar da dâhil olmak üzere toplam 1,6 

milyon adet muhtelif klasör üretimi gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan halen kullanılmakta 

olan ve Klasör Mekanizması ve Aksesuarları Çakma Makinesinin tek bir tip ve sadece bu 

makineye has üretilmiş mekanizmayı kullanacak şekilde imal edilmiş olan halen Slovenya 

menşeili tek bir fabrikanın ürettiği malzemeye bağımlı olması yanında 1992 yılı modeli 

olması, sık sık arıza vermesi ve üretime ara vermesi nedeniyle işletme giderlerinin 

yükselmesine neden olduğu görülmektedir. 

İşletme, 2017 yılındaki kendi üretimlerini 4 işçi ile gerçekleştirmiş olup, taleplerin 

zamanında karşılanabilmesi için bir kısım cilt işlerini de daha önceki yıllarda olduğu gibi 

piyasadan karşılamıştır. Piyasaya yaptırılan üretimlerde kullanılan malzemelerin yarı mamul 

ya da hammaddesinin DMO tarafından temin edildiği, baskı atölyesinde üretilen yarı 

mamullerin cilt işçiliği, dosya, arşiv kutusu ve bağlı klasörlerin piyasada yaptırıldığı 

görülmektedir.  
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Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinde 

kullanımdan dolayı yıpranmış defterlerin kapak yenileme işçiliğinin ilgili birimlerde 

yapılması işi İşletmeye sipariş edilmekte olup, 2017 yılı içerisinde toplamda 65.525 adet Tapu 

ve Kat Mülkiyeti Kütüğü, Yevmiye Defteri, Resmi Senet, Zabıt Kütüğü vb. defterlerinin cilt 

kapaklarında kullanılan cilt malzemeleri işletmece verilmek kaydıyla, mahallinde yenilenmesi 

işi işin gereği olarak konusunda uzaman ve güvenirliği bilinen firmalara yaptırılmıştır. 

Ayrıca müşteri dairelerin basılı form siparişleri ile birlikte verilen ve İşletmede üretim 

imkanı olmayan, kendinden yapışkanlı muhtelif etiket, koli ve sipariş miktarı nedeniyle zarf 

makinamızda üretim imkanı bulunmayan zarf siparişleri de iade edilmeyip, müşterilerin 

ihtiyacını karşılamak amacıyla piyasadan temin edilmektedir. 

Baskı sonrası işlerinin yürütüldüğü Cilt Atölyesindeki eleman yetersizliği nedeniyle; 

harman, blok koçan vb. cilt işçilikleri ile karton telli dosya üretimi işleri, genellikle İşletme’de 

uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olmuş, bu işlerde uzun yıllardan beri tecrübesi bulunan 

eski işçilerin yanında, mücellittik işi yapan aile işletmesi niteliğinde 2 - 5 kişinin çalıştığı 

diğer küçük atölyelere fason olarak yaptırılmaktadır. Söz konusu Atölyelerin aile işletmesi 

olması, fason işçilik maliyetlerinin İşletme maliyetlerinin çok altında olması nedeniyle, 

İşletme’ye maliyet ve fiyat avantajı sağlamaktadır. Ayrıca Karton dosyalara tel takılması gibi 

el işçiliği gerektiren işlerin fason işi yapan firmalar tarafından, genelde evlere dağıtılarak çok 

ucuz maliyetlere yaptırılmasının yanında birçok ailenin ek gelir elde etmesine yardımcı 

olmaktadır.  

Türkiye’deki ileri teknoloji kullanan çok az sayıda firmanın dışında, diğer firmalarında 

benzer maliyet düşürücü yöntemleri kullanarak, baskı sonrası işlerinin birçoğunu bu işler için 

kurulmuş alt taşeronlarına veya konusunda uzmanlaşmış diğer firmalara yaptırdığı hususları 

bir arada değerlendirildiğinde, tüm baskı sonrası işlerinin İşletme’de yapılabilmesini 

sağlayacak miktarda ve nitelikte işçi istihdamının, zaten yüksek olan maliyetleri daha da 

yükselteceği ve yılın belli zamanlarında yoğun çalışacak, diğer zamanlarda vaktinin çoğunu iş 

bekler durumda geçirecek hantal bir yapıya neden olacağı değerlendirilmektedir. 

Toplu iğne atölyesinde bulunan 5 adet makinede toplam 3 adet işçi çalıştırılması 

gerekmektedir. İşletmede sadece özel üretilmiş bakır tele toplu iğne formu verilerek teknik 

imkânsızlıklar nedeniyle galvaniz kaplama işinin ise dışarıda yaptırılmak zorunda kalınması 

ile personel yokluğu ve toplu iğne kullanım alanının azalması vb. nedenlerle toplu iğne 

üretiminin dışarıda yaptırılması daha ekonomik bulunarak, 2017 yılında stoklardaki 
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hammaddelerin tüketilmesi amacıyla bütün malzemeleri işletme tarafından verilerek 250 

gramlık 19.300 kutu toplu iğnenin piyasaya yaptırıldığı görülmüştür.  

Aynı atölyede bulunan 1 adet ataş makinasında da tek işçi ile çalıştırılarak, 16.083.000 

adet ataş üretilmiş olup, üretimin tamamı Ofisin stok ve satış talebini karşılamak için 

gerçekleştirilmiş olup, bu atölyedeki makinalarda kullanılacak hammaddelerin tamamı, 

31.12.2017 tarihi itibarıyla tüketilmiştir. 

Bu Atölye ile ilgili olarak Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulunun almış olduğu 

27.10.2017 tarih ve 33/345 karar gereği, 5 adet toplu iğne makinasının Satış Yönetmeliğinin 

27 nci ve Sabit Değerler Yönergesinin 28 inci maddelerine göre kayıtlardan çıkarılarak 

tasfiyesinin sağlanmasını ve 1 adet ataş makinasının ise seçim dönemlerinde Yüksek Seçim 

Kurulu’nun muhtemel taleplerini karşılanabilmesi amacıyla, Klasör Atölyesine devredilmesi 

kararlaştırılmıştır. 

Bu itibarla, İşletmede toplu iğne üretimine son verilmesi ve ataş üretimine ilişkin 

taleplerin de giderek azaldığı dikkate alınarak, üretimine devam edilip edilmemesi konusunun 

değerlendirilmeye alınarak, bu üretim birimlerinin akıbeti konusunda karar verilmesinin 

işletme açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Yukarıda yapılan tüm tespit ve değerlendirmeler sonucunda, DMO’nun üretim 

faaliyetlerini yürüten Basım İşletme Müdürlüğünün, ana faaliyet konusu olan matbaa ve 

basım hizmetlerinin dışında kalan ve iş gücü yetersizliği, teknik olanaksızlıklar ve yüksek 

maliyetler vb. nedenlerle programa aldığı üretimlerin önemli bir kısmını fason olarak 

piyasaya yaptırdığı dikkate alınarak;  atölyelerin durumunun değerlendirmeye alınarak akıbeti 

konusunda bir an önce karar verilmesi gerekmektedir.  

Öneri: 

DMO’nun üretim faaliyetlerini yürüten Basım İşletme Müdürlüğünün, ana faaliyet 

konusu olan matbaa ve basım hizmetlerinin dışında kalan ve iş gücü yetersizliği, teknik 

olanaksızlıklar ve yüksek maliyetler vb. nedenlerle programa aldığı üretimlerin önemli bir 

kısmını fason olarak piyasaya yaptırdığı dikkate alınarak;  atölyelerin durumunun 

değerlendirmeye alınarak akıbeti konusunda bir an önce karar verilmesi önerilir.  
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BULGU 7.1.4: DMO’ya Devri Uygun Görülen ve 13.11.2017 Tarihinde Trampa 

İşlemi Tamamlanan İstanbul İli Kartal İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi 57. Pafta 2226 Ada 

14 No.lu Parselde Bulunan 6.772 m2 Yüz Ölçümlü Taşınmaz Üzerinde Çalışmaların 

Biran Önce Başlatılması Konusu. 

Basım İşletme Müdürlüğü faaliyetlerini 1964 yılından itibaren İstanbul İli, Kadıköy 

İlçesi, Merdivenköy’deki kendi tesislerinde yürütmekte iken, taşınmazların Özelleştirme 

Yüksek Kurulu Kararları ile Medeniyet Üniversitesine devredilmesi nedeniyle Ekim 2011 

tarihinde Gebze/Kocaeli’de kiralanan tesiste yürütmeye başlamış olup,  taşınmazların devrine 

ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 28.02.2007 tarih ve 2007/15 sayılı, 27.04.2010 tarih 

ve 2010/26 sayılı kararları ile Basım İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünün faaliyette 

bulunduğu taşınmazların, Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, söz konusu 

taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmelerine, Özelleştirme işlemlerinin 1 (bir) yıl içinde 

tamamlanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu ÖYK kararları üzerine, DMO Basım İşletmesi Müdürlüğü ile İstanbul 

Bölge Müdürlüğünün faaliyetlerinin sürdürülmesini teminen, Maliye Bakanlığının 03.07.2009 

tarihli uygun görüşü ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar, 

Kayseri, Tekirdağ, Isparta, Sivas, Konya, Samsun Sakarya ve Ankara’nın değişik yerlerinde 

bulunan toplam 100.620 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki idare binası, lojman. depo vb. 

müştemilatı ile birlikte 58.929.025 TL bedel üzerinden Maliye Bakanlığı’na ait Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesine tahsisli Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesi 89 pafta 4 ada 

40 No’lu parsel 195.764,88 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile trampa edilerek 08.07.2009 tarihinde 

tapu kaydı yapılmıştır. 

Maliye Bakanlığı tarafından DMO’ya devredilen arazide Fatih Sultan Mehmet Otağı, 

Hünkar Çeşmesi, Namazgah ve Köprünün yer aldığı ve Kocaeli Tabiat ve Kültür Varlıkları 

Koruma Bölge Kurulunun 12.10.2010 tarih ve 1625 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve aynı 

Kurulun 12.10.2010 tarih ve 1911 sayılı kararı ile de koruma alanı ilan edilmiştir. 

Diğer yandan, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21.03.2016 tarih ve 2016/33 sayılı 

kararı ile; Mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO)’ne ait Kocaeli ili, 

Gebze ilçesi, Çayırova Mahallesi 4 ada, 40 parselde bulunan 195.763,88 m2 yüzölçümüne 

sahip taşınmazın (DMO tarafından fiilen kullanılan kısmının, daha sonra ifraz edilerek 
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özelleştirme kapsam ve programı dışında tutulması kaydıyla) tamamının özelleştirme kapsam 

ve programına alınmasına, söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine, 

Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiş ise de 

yukarıda belirtilen koruma kararı nedeniyle özelleştirme kararının iptali istenilmiş olup, ÖYK 

28.12.2016 tarih ve 2016/100 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programından 

çıkarılmıştır. 

Yukarıda yer alan gelişmeler çerçevesinde; adı geçen arazide İstanbul Bölge 

Müdürlüğü ve Basım İşletme Müdürlüğü hizmet binaları ve tesisleri yapımına ilişkin olarak 

Ofis tarafından herhangi bir tasarrufta bulunma imkanı olmadığı için herhangi bir ilerleme 

kaydedilememiştir. 

DMO tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Maliye Bakanlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü’ne yazılan 09.08.2016 tarih ve 54210 sayılı yazı ile; Mülkiyeti Ofise ait Kocaeli 

İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesi 89 pafta 4 ada 40 No’lu parsel 195.764,88 m2 

yüzölçümlü taşınmaz ile İstanbul Bölge Müdürlüğü için hizmet binası, lojman ve depo 

yapımına uygun olduğu tespit edilen mülkiyeti Hazineye ait İstanbul İli Kartal İlçesi 

Çavuşoğlu Mahallesi 57. Pafta 2226 ada 14 No’lu parselde bulunan 6.772 m2 yüz ölçümlü 

taşınmazın trampa edilmesi talep edilmiş ve Yönetim Kurulunun 26.09.2017 tarih ve 29/276 

sayılı kararında bahsi gecen trampa işlemi kapsamında;  

1) Mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Çayırova mahallesi, 4 ada, 

40 parsel sayılı, 195.763,88 m2 yüzölçümlü taşınmazın 137.035.000 TL bedelle Hazineye 

devri, 

2) Mülkiyeti Hazineye ait İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 57 pafta, 

2226 ada 14 parsel sayılı, 6.722,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 26.215.000 TL bedelle Genel 

Müdürlüğe devri, 

3) Bedeller arasında Genel Müdürlük lehine oluşan 110.820.000 TL farkın ise Yurt İçi 

Üretiçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak güncellenmek suretiyle ileriki tarihlerde 

belirlenecek olan Hazine taşınmazlarının Genel Müdürlüğe devri suretiyle karşılanmasına 

karar verilmiş ve Bakanlık Makamının 03.11.2017 tarih ve 31950 sayılı olurları ile uygun 

görülmesi ile 13.11.2017 tarihinde trampa işlemi tamamlanmıştır. 

Basım İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Bölge Müdürlüğü faaliyetlerinin devamını 

sağlamak üzere Ekim 2011 tarihinde Gebze/Kocaeli’de kiralanan tesiste depolama alanının 
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bulunmaması nedeniyle, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde, hem İşletme’nin depo 

ihtiyacının karşılanması, hem de Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına satın alınan filigranlı 

oy pusulası ve oy zarfı kâğıtları ile üretimi yapılan oy zarflarının muhafaza edilebileceği 

büyüklükte bir depo kiralanmıştır. 

Basım İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Bölge Müdürlüğünün müşterek olarak 

kullandığı tesislere 2016 ve 2017 yıllarında toplam KDV hariç 4.472.128,51 TL tutarında kira 

ödenmiş olup, Aralık/2017 ayı itibarıyla KDV hariç 107.740,02 TL Bölge Müdürlüğü ve 

Basım İşletme Tesisi binalarına, 111.501,81 TL depo binalarına olmak üzere aylık toplam 

219.241,83. TL kira ödendiği görülmektedir. 

Ayrıca deponun, üretim tesislerine 12 km uzakta olması, sürekli hammadde ve basılı 

ürünlerin taşınması, işgücü, nakliye ve güvenlik vb. giderlerin yapılmasını zorunlu 

kıldığından Kuruma ek maliyet getirmektedir. 

Mülkiyeti Bakanlık Makamının 03.11.2017 tarih ve 31950 sayılı olurları ile DMO’ya 

devri uygun görülen ve 13.11.2017 tarihinde trampa işlemi tamamlanan İstanbul İli Kartal 

İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi 57. Pafta 2226 ada 14 No’lu parselde bulunan 6.772 m2 yüz 

ölçümlü taşınmaz üzerinde çalışmaların biran önce başlatılması gerekmektedir.  

Öneri: 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından DMO’ya devri uygun görülen ve 13.11.2017 

tarihinde trampa işlemi tamamlanan İstanbul İli Kartal İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi 57. Pafta 

2226 ada 14 No’lu parselde bulunan 6.772 m2 yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde çalışmaların 

biran önce başlatılması önerilir. 

BULGU 7.1.5: "DMO Genel Müdürlüğü Rekreasyon Alanı Yapım İşi" İle İlgili 

Yapım İşinde Mevzuat Hükümleri Gereğince Revize İş Programlarının Hazırlanması ve 

All risk Sigortaların Zamanında Yapılmaması Konusu. 

Genel Müdürlüğün "Rekreasyon Alanı Yapım" işinin 2017 yılı Yatırım Programında 

muhtelif işler içindeki binalar bölümünde yer alan bütçeden yaptırılması için, söz konusu 

yapım işine ait yaklaşık maliyet hesap cetveli, imalat metrajları, imalat birim fiyatları, imalat 

birim fiyat tarifleri, pursantaj cetvelleri, özel imalat birim fiyat tarifleri, teknik şartnamesi ile 

uygulama projeleri hazırlanmıştır. 

Yaklaşık maliyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı birim fiyatları ile 
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hesaplanmış olup, bahse konu işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine 

göre açık ihale usulü ve anahtar teslimi (götürü bedel) olarak ihale edilmesine karar 

verilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 24.07.2017 tarih ve 21/152 sayılı kararı gereğince "DMO Genel 

Müdürlüğü Rekreasyon Alanı Yapım İşi" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu 

maddesine göre açık ihale usulü ve anahtar teslimi (götürü bedel) olarak ihale edilmiş ve 

Yönetim Kurulunun 25.08.2017 tarih ve 26/231sayılı Kararı ile de Hasan Harman ve Gülistan 

Ayluçtarhan Adi Ortaklığı unvanlı istekliye 1.633.000 TL bedelle yaptırılmasına karar 

verilmiş ve adı geçen yüklenici ile 15.09.2017 tarihli sözleşme imzalanmış olup, 18.09.2017 

tarihinde firmaya yer telimi yapılarak işin sözleşmeye göre 16.12.2017 bitim tarihi olarak 

belirlenmiştir. 

Ancak adı geçen firma, 09.11.2017 tarih ve 145420 sayılı dilekçesi ile mimari ve 

betonarme projede imalatların yapım aşamasında projede detay ve imalat eksikliklerinin tespit 

edildiğini bildirmiştir. Söz konusu işe ait gerekçe raporunda belirtilen sebeplerden ihale 

dokümanı ve sözleşme hükümleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yaptırılması ve söz 

konusu yapım işinde 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşmeleri Kanununun 24 ncü maddesine 

göre bir iş artışının zorunlu olmasından dolayı, anahtar teslimi götürü bedel olarak ihale 

edilen işe ilişkin KDV hariç 141.354,51 TL bedelli I No lu Mukayeseli Keşif hazırlanmıştır. 

Bu çerçevede I Nolu Mukayeseli Keşif toplamı sonucunda sözleşme bedeli üzerinden % 

8,656124 iş artışı gerçekleşmekte olup, söz konusu yapım işinde I Nolu Mukayeseli Keşif 

kapsamında yapılacak işlere ait KDV hariç 141.354,51 TL tutarın Ofis 2017 yılı Yatırım 

Programının 2017C070010 proje nolu hesabından karşılanması ve I No lu Mukayeseli Keşif 

kapsamına giren işlerin yapılabilmesi için 14 (ondört) gün ek süre verilmiştir. İdare tarafından 

ilave işler nedeniyle ikinci defa süre uzatımına gidilerek toplamda 71 gün süre uzatımı 

verildiği anlaşılmaktadır. 

Yapılan incelemelerde, yükleniciye yer tesliminin 18.09.2017 tarihinde yapılmış 

olmasına rağmen All risk sigortanın 26.09.2017 tarihinde 90 gün süreyle yapıldığı, mali 

mesuliyet sigortasının ise yapılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca işin zamanında bitirilememesi 

nedeniyle toplam 71 gün süre uzatımı verilmiş olması ve işin bitiş tarihinin 25.02.2018 olarak 

belirlenmesine rağmen 90 günlük iş bitim tarihinden itibaren yine zamanında All risk sigorta 

yapılmadığı idarenin firmaya ikaz yazılarına müteakip 09.01.2018 tarihinde sigortanın 

yapıldığı görülmüştür. Yapım işleri Genel Şartnamesinin İş ve işyerlerinin korunması ve 
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sigortalanması başlıklı 9 uncu maddesinde; 

“ Yapım işi ile ilgili işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet 

makineleri, taşıtlar, tesisler vb. ile 44 üncü madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe 

başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sözleşme konusu yapım işinin korunmasından 

yüklenici sorumludur.  

Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu 

maddesi hükümleri dahilinde; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet 

makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe 

başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su 

baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere 

karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır.  

Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için (varsa fiyat farkları dahil) hakediş 

tutarları; her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri 

için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. Ödenen toplam hakediş tahakkuk 

tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen 

sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, 

zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur” 

denilmektedir.  

Kanunda sigorta kavramının esas itibarıyla yükleniciyi ve dolayısıyla idareyi korumak 

amacıyla getirildiği görülmektedir. Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre geçici kabulü 

yapılmayan bir işte ortaya çıkacak her türlü sorun yükleniciye aittir. Yüklenici tarafından 

yapılan iş idareye teslim edilmedikçe, sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu durumda, 

yüklenicinin de iradesi haricinde ortaya çıkan afetlerin yükleniciyi zor durumda bırakmaması, 

işi yarım bırakmaması amacıyla sigorta uygulaması getirilmiştir. 

Bu nedenle, işin bedeli içerisinde bu sigortalar bulunduğundan yaptırılmayan ve geç 

yaptırılan sigortalardan dolayı, yükleniciden kesinti yapılması gerekmektedir. Çünkü, 

sözleşme bedeli içerisinde yer verilen bir gider unsuru yüklenici tarafından yerine 

getirilmemiştir. 

Diğer taraftan, belirtilen işte 71 gün süre uzatımı verilmesine rağmen, Yüklenici 

tarafından ilave iş programı yapılmadığı görülmüştür. 
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Yapım işleri Genel Şartnamesinin İş Programı başlıklı 18 inci maddesinde; 

“ Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde tescilin) idare 

tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, 

idarece verilen örneklere uygun ve sözleşmede belirtilen iş kısımları ve bitirme tarihleri ile 

yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini, iş gruplarını, aylık 

imalatı ve iş miktarlarını, (ihzarat ödemesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde ihzaratı), yıllık 

ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını gösterir ayrıntılı iş programlarını (en az dört 

nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.  

Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu 

hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir.  

İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun 

kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş 

programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır.” Denilmektedir. 

Bu nedenle "DMO Genel Müdürlüğü Rekreasyon Alanı Yapım İşi" ile ilgili Yapım 

işinde Mevzuat hükümleri gereğince revize iş programlarının hazırlanması ve All risk 

sigortaların zamanında yapılması gerekmektedir. 

Öneri: 

Yönetim Kurulunun 24.07.2017 tarih ve 21/152 sayılı kararı gereğince "DMO Genel 

Müdürlüğü Rekreasyon Alanı Yapım İşi" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu 

maddesine göre açık ihale usulü ve anahtar teslimi (götürü bedel) olarak ihale edilen yapım 

işinde iş programlarının, tabi olunan mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanması gereken 

süreler içinde hazırlanarak Kuruma sunulmasının sağlanması ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri dâhilinde all risk ile mali mesuliyet 

sigortalarının yapılması önerilir. 

BULGU 7.1.6: Katalog Üzerinden Satın Alma Yapacak Olan Müşterilere Daha 

Fazla Tür ve Çeşitte Ürün Sunabilmek Adına Katalog Kapsamındaki Firmalardan 

Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi Yapmak Üzere Ofise 

Başvuru Yapan Firmalarla İlgili Olarak Yapılan Değerlendirmelerin Kısa Sürede 

Sonuçlandırılması Konusu. 

Katalog Dairesi Başkanlığı’na DMO Ana Statüsünün 19 uncu maddesi ile; 
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- Ofise ait katalog ile çerçeve anlaşmaları ve protokol taslaklarını hazırlamak,  

- Katalog ve çerçeve anlaşmaların kapsamına girecek ürünleri, diğer birimlerle işbirliği 

içinde belirlemek,  

- Fiyat araştırmalarını yapmak veya yaptırmak,  

- İhale ya da pazarlık ilke veya usullerini belirlemek,  

-Müteşebbislerin çerçeve anlaşma hükümlerine uygun hareket edip etmediklerini ilgili 

birimlerle birlikte işbirliği yaparak denetlenmesini sağlamak, 

görevleri verilmiştir. Bu görevler, Taşıtlar ve İş Makineleri Şube Müdürlüğü, Mobilya 

ve Dayanıklı Ürünler Şube Müdürlüğü, Bilişim Ürünleri ve Büro Ekipmanları Şube 

Müdürlüğü, Hastane Donanımları ve Tıbbi Cihazlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülürken; 

29.04.2013 tarih ve 17/140 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Ofis faaliyetlerinin etkinlik ve 

verimliliğinin artırılması amacıyla, Katalog Daire Başkanlığı bünyesinde “ Ön İnceleme ve 

Değerlendirme Şube Müdürlüğü” kurulmuştur. 

Ön İnceleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri; 

1. “Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait 

Satınalma Sözleşmesi” ve “Taşıt Alım Protokolü” 

- imzalamak üzere yapılan firma başvuruları ile sözleşme imzalamış firmaların ilave 

ürün başvurularına ilişkin başvuru evraklarının ön inceleme işlemlerini yapmak ve 

sonuçlandırmak, 

- imzalamak üzere başvuruda bulunan firmalar ile sözleşme imzalamış firmaların 

katalogda yer alma yeterliliklerini incelemek ve firma derecelendirme/değerlendirme 

işlemlerini yapmak, 

- imzalamış firmalara ait belgelerin geçerlilik sürelerinin takibini ilgili Şube 

Müdürlüğü ile birlikte yapmak ve geçerlilik süresi sona eren belgelerin tespiti halinde ilgili 

şube müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek, 

2.Kataloğa alınacak malzeme çeşitleri listesi ve protokol kapsamında alınacak ürün 

listesine yeni ürün ilave edilmesi yönündeki firma taleplerinin değerlendirilmesine yönelik 

işlemleri yapmak, 
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3.Tedarikçi firmalara ilişkin sicil ve yasaklılık bilgilerini tutmak ve takip etmek 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Katalog başvuruları her yılın Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının ilk 15 gününde 

yapılabilmekte olup, (Katalogda yer alan tedarikçi sayısının arttırılarak kamu kurumlarına 

daha çok ürünle hizmet verebilmek ve daha rekabetçi bir ortam sağlamak amacıyla 

25.08.2017 tarih ve 26/233 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Genel ve Kobi katalog ilanlarında 

yer alan ilk defa müracaatlara ilişkin belirlenmiş müracaat dönemleri kaldırılarak, ilk defa 

başvurularda her zaman müracaat edebilme imkânı getirilmiş olup, katalog kapsamında 

verilen siparişlerde tedarikçilerin gecikmeye düşmeleri halinde hesaplanan gecikme cezası 

bedelinin, gecikilen malzemenin bulunduğu ürün grubunun toplam sipariş tutarı yerine 

gecikilen malzeme bedeli üzerinden hesaplanması imkânı verilmiştir.) kataloğa müracaat 

edecek olan firmaların, teklif edeceği ürünlerin kataloğa alınacak malzeme çeşitleri listesinde 

yer alması gerekmektedir. Başvuru ile ilgili süreç aşağıda sıralanmıştır. 

a) Kataloğa başvuran firma ve ürüne ait belge ve dokümanlar Ön İnceleme ve 

Değerlendirme Şube Müdürlüğü’nce incelenerek durum belge kontrol formuna aktarılır.  

b) Ofis Ana Statüsünün Teşekkülün Amaç ve Faaliyet konuları başlıklı 6 ıncı 

maddesinde belirtilen ürün gurupları kapsamında yer almakla birlikte, Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre katalogda yer alması uygun görülen ve ilan edilen 

ürünler için katalog sözleşmesi yapmak üzere başvuruda bulunacak firmalardan, firma ile 

ilgili ve ürünler ile ilgili olarak ise, firmanın pozisyonuna göre (üretici, ithalatçı veya yetkili 

satıcı) değişiklik gösteren belge ve tablolar istenilmektedir.  

c) Belgelerde herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, firmaya eksik belgelerini 

tamamlaması için süre verilir. Tespit edilen eksikliklerin verilen sürede tamamlanamaması 

sebebiyle veya ilandaki diğer nedenlerle müracaatları reddedilen firmalar, başvuru esnasında 

tevdi ettikleri evrakı bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde teslim almak 

zorundadırlar.  

d) Belgelerin tam olması halinde, teklif edilen ürünlerin kataloğa alınacak malzeme 

çeşitleri listesine uygunluğunun kontrolü, ürün grubuna göre ilgili Şube Müdürlüğü’nce 

yapılmaktadır. 

e) Yapılan kontrollerde kataloğa alınacak malzeme çeşitleri uygun olmayan ürünler 

teklif listesinden çıkarılmakta olup, durum firmaya bildirilmektedir. 

f) Kataloğa alınacak malzeme çeşitleri listesine uygun olan ürünlerin Ofis alış fiyatları, 

teslim süreleri, risturn oranları ve indirim oranlarının firmayla görüşülerek tespit edilmesi için 
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dosya ilgili Satınalma Daire Başkanlığına gönderilmektedir. 

g) İlgili Satınalma Daire Başkanlığı, firmayı fiyat görüşmesi için davet etmektedir. 

İlgili Satınalma Daire Başkanlığı’nca ürünün Ofis alış fiyatı, indirim ve risturn 

oranları, firma ile yapılan görüşmeler sonunda tespit edilerek bir tutanağa bağlanır ve Katalog 

Daire Başkanlığı’na gönderilir. Firmaya ve teklif etmiş olduğu ürünlerine ilişkin olarak tespit 

edilen hususlar, Katalog Komisyonunun değerlendirmesine sunulur. 

Katalog komisyonu Genel Müdür tarafından görevlendirilen Genel Müdür Yardımcısı 

Başkanlığında, ürün grubuna göre ilgili Satınalma Daire Başkanı, Pazarlama Daire Başkanı, 

Kalite Kontrol Daire Başkanı, Katalog Daire Başkanı ile ürün grubuna göre ilgili şube 

müdürü ve ürün sorumlusundan oluşmaktadır.   

Katalog Komisyonu tarafından, ürünler ile anlaşma sağlanan Ofis alış fiyatları ile ilgili 

yapılan bu değerlendirme sonucunda; 

- Ofis alış fiyatları uygun görülmez ise, ilgili firmadan bu fiyatların yeniden 

değerlendirilmesi istenmektedir. Ürünler arasında fiyatı uygun olmayan ürünlerin tespit 

edilmesi halinde ise bu ürünler firma teklif listesinden çıkarılmaktadır. 

- Ürün ve Ofis alış fiyatlarının uygun görülmesi halinde, firma ile katalog sözleşmesi 

imzalanması yönünde Katalog Komisyonu Kararı yazılmakta ve üyelerin imzasına 

sunulmaktadır. 

- Komisyon Kararı, aynı gün Genel Müdürlük makamının onayına sunulmaktadır. 

Genel Müdürlük makamı tarafından uygun görülmemesi halinde, gereğine göre işlem 

yapılmaktadır. 

- Katalog Komisyonunun Kararı Genel Müdürlük makamı tarafından da onaylanmış 

ise firma sözleşme yapmak üzere davet edilmektedir. 

2017 Yılı Katalog başvurusunda bulunan firmalara İlişkin Bilgiler incelendiğinde; 

Genel kataloğa müracaat eden firmalara ait dosya sayısı 198, Kobi kataloğuna 12 ve 

Cazibe kataloğuna ise 18 olmak üzere toplam 228 dir. Bu 228 dosyadan 190 adedi sözleşmeye 

bağlanmış olup, 19 dosya ise evrakların eksik olması ve kırılımda bulunmaması gibi 

nedenlerle reddedilmiştir.  

2017 Yılı İlave Ürün Başvurusunda Bulunan Firmalara İlişkin Bilgilerde ise; 

 Genel kataloğa müracaat eden firmalara ait dosya sayısı 424, Kobi kataloğuna 5 ve 
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Cazibe kataloğuna ise 6 olmak üzere toplam 435 tir. Bu 435 dosyadan 284 adedi sözleşmeye 

bağlanmış olup, 50 dosya ile ilgili işlemler olumsuz sonuçlanmıştır. Katalog başvurusu yapan 

firmalarla ilgili değerlendirme ve sözleşme yapma sürelerinin yaklaşık 51-142 gün arasında 

değiştiği görülmektedir. 

Katalog üzerinden satın alma yapacak olan müşterilere daha fazla tür ve çeşitte ürün 

sunabilmek adına Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait 

Satınalma Sözleşmesi yapmak üzere Ofis’e başvuru yapan firmalarla ilgili olarak yapılan 

değerlendirmelerin kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir.   

Öneri: 

Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma 

Sözleşmesi yapmak üzere Ofis’e başvuru yapan firmalarla ilgili olarak yapılan 

değerlendirmelerin, katalog üzerinden satın alma yapacak olan müşterilere daha fazla tür ve 

çeşitte ürün sunabilmek adına, daha kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için gerekli önlemlerin 

alınması önerilir.  

BULGU 7.1.7: Ofis Tarafından Hazırlanan Şartnamelerin Sayısının Artırılması 

İçin Kuruluşlar Tarafından Talep Edilen Farklılıkların Belirlenerek Firmalarla 

İşbirliğine Gidilmesi Konusu. 

Ofisin müşteri dairelerin talepleri doğrultusunda oldukça büyük miktarda taşıt alımı 

gerçekleştirdiği dikkate alınarak, ayrıca, müşteri dairelerin taleplerini zamanında karşılamak, 

en uygun fiyatı elde etmek ve iş yoğunluğunu azaltmak amacıyla tüm araç alımlarının, toplu 

alım yöntemi ile temin edilmesinin hizmet kalitesini artırmak ve kamu kaynaklarını etkin ve 

verimli kullanmak açısından daha uygun olacağından hareketle; 01.01.2012 tarihinden 

itibaren yapılacak bütün araç alımlarında, her müşteri bazında ayrı ayrı satınalma taleplerini 

değerlendirmek ya da firmalarla protokol yapmak yerine, ikişer aylık dönemler ve parasal 

sınırlar itibarıyla talep toplayarak toplu alımın sağlayacağı fiyat avantajlarından azami 

düzeyde faydalanılması ve bu fiyat avantajının talepte bulunan müşterilere yansıtılması 

amacıyla toplu alım yöntemine geçilmesi, Yönetim Kurulu’nun 16.01.2012 tarih ve 2/8 sayılı 

kararı ile kabul edilmiştir. 

Ancak, taşıt alımlarında müşteri dairelerden gelen taleplerin bekletilerek ikişer aylık 

sürelerde gerçekleştirilmesi, uygun fiyatların temin edilebilmesi için yürütülen pazarlık 

görüşmelerinin uzaması, tedarikçi firmaların talep edilen indirim oranlarını vermemesi 
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nedeniyle ihalelerin iptal edilmesi, talep edilen araçların miktarının fazla olmasından dolayı 

firmaların istenilen araçların imalatında gecikmeleri, bu yüzden daha uzun sürelerde teslim 

etmeleri, bu yöntemle yapılan alımlarda yaşanan darboğazları ifade etmektedir.  

Toplu alım sürecinde yapılan pazarlık görüşmeleri neticesinde amaçlanan indirimler 

temin edildiğinden ve gerekli fiyat kontrolü sağlandığından hareketle, müşteri taleplerinin 

daha hızlı karşılanabilmesi amacıyla standart taşıtlar, iş makineleri ve ataşmanları ile Ofis 

tarafından hazırlanan ortak şartname kapsamındaki üst yapılı taşıtların, tedarikçi firmalarla 

birer yıllık protokol yapılmak suretiyle katalog kapsamına alınmasının uygun olacağı 

değerlendirilmiş ve firmalarla protokol anlaşması yapılması amacıyla, Yönetim Kurulu’nun 

06.12.2012 tarih ve 49/606 sayılı kararı alınmıştır. Aynı kararla, bazı istisnai ürünler ile ortak 

şartnamesi bulunmayan üst yapılı araçlar haricinde müteferrik alım yapılmaması 

kararlaştırılmıştır.  

Alınan bu kararlara rağmen raporun yazıldığı tarihe kadar hiçbir firmayla “Standart 

Taşıtlara İlişkin Protokol” imzalanamamış olduğu görülmüştür. Bu süreçte standart taşıt 

protokollerine ilişkin olarak, önceki yıllarda standart taşıt protokolü imzalanmış firmalardan 

protokol maddelerinde değişiklik yapılması yönünde çeşitli görüş ve öneriler gelmiştir. Bu 

gelişmeler ışığında, firmalardan gelen görüş ve öneriler ile bugüne kadar hiçbir firmayla 

standart taşıt protokolü imzalanamamış olması da dikkate alınarak yapılan değerlendirme 

neticesinde; mevcut protokolün 10 uncu maddesinin (a) fıkrasında yer alan,  “Üretici veya 

distribütörün gelmemesi halinde üretici, ithalatçı veya distribütör tarafından düzenlenmiş, 

Ofis ile protokol yapmaya ve Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarına satmaya tek yetkili 

olduğunu gösteren Noter tasdikli yetkili satıcılık belgesi” ifadesinden “tek” ibaresinin 

çıkarılarak standart taşıt protokolü imzalayacak firmalarda aranılan tek yetkili satıcı olma 

şartının kaldırılması, protokol kapsamında alınacak standart taşıtlar için; taşıtların üretici, 

ithalatçı veya distribütörü durumunda olan firmalar ile standart taşıtların üretici, ithalatçı veya 

distribütörünün protokol yapmak üzere gelmemesi durumunda üretici, ithalatçı veya 

distribütör tarafından Ofis ile protokol ve satış yapmak üzere yetkili satıcı olarak 

yetkilendirilmiş firmalar ile protokol yapılabilmesi;  standart taşıtlara ilişkin olarak, bazı 

istisnai ve özellikli ürünler haricinde, müteferrik olarak alım yapılmaması, Yönetim 

Kurulu’nun 03.04.2014 tarih ve 5/44 sayılı Kararı’yla kabul edilmiştir. 

Üst yapılı araç alımları ile ilgili olarak; kuruluşların hazırladıkları üst yapılı araç 

şartnameleri baz alındığında, her üst yapılı araç şartnamesinin diğerlerine göre farklılık 
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göstermesi nedeniyle, aynı ürün için farklı alımlarda farklı fiyatlar elde edildiği, dolayısıyla 

homojen bir fiyat elde edilemediği dikkate alınarak, farklılıkların ortadan kaldırılabilmesi için 

Yönetim Kurulu’nun 07.12.2011 tarih ve 37/331 sayılı kararı ile 2012 yılından itibaren ilgili 

firmaların da görüşü alınmak suretiyle Ofis tarafından hazırlanan ortak şartnameler 

doğrultusunda ve toplu alım yöntemiyle karşılanacağı, toplu alım harici ve Ofis tarafından 

hazırlanmış ortak şartname varsa bu şartname dikkate alınarak alım yapılıp özel şartnameli 

taleplerin karşılanamayacağı yönünde bir karar alınmıştır. Bu kapsamda, Ofis tarafından 3 

adedi 2011 yılında, 8 adedi 2012 yılında, 1 adedi 2015 yılında, 7 adedi 2016 yılında ve 3 

adedi de 2017 yılında olmak üzere toplam 22 adet üst yapılı araçlarla ilgili teknik şartname 

hazırlanmıştır.  

Diğer taraftan, üstyapılı araçlarda Ofis tarafından hazırlanan teknik şartnameler 

yanında, kurumların kendilerinin hazırladıkları teknik şartnameler doğrultusunda da taleplerin 

geldiği, müşteri dairelerle yapılan görüşmelerde; Ofisin hazırladığı ortak teknik şartnamelerin 

genel olduğu, kullanım amacına göre sözkonusu ekipmanların taraflarınca hazırlanan teknik 

şartnameye göre temin edilmesi durumunda ihtiyaçlarına daha uygun cevap vereceği,  ortak 

şartname kapsamında alınan üstyapılı araçların daha sonra ihtiyaçları doğrultusunda revize 

veya ilaveler yapılarak ikinci bir işleme tabi tutulduğu yönünde sıkıntıların dile getirildiği,  

sözkonusu araçların, sağlık, temizlik, güvenlik gibi müşteri dairelerin gecikmeden sunması 

gereken hizmetlere yönelik hassas araçlar olduğu, en iyi hizmetin ihtiyaca en uygun araçla 

verileceği, Ofisin hazırladığı ortak teknik şartname kapsamındaki üst yapılı araç taleplerinin, 

söz konusu şartnameler yanında kurumlar tarafından hazırlanan teknik şartnameler 

doğrultusunda da temin edilmesi hususunda Yönetim Kurulu’nun 03.04.2014 tarih ve 5/36 

sayılı kararı alınmıştır. 

Ofis tarafından hazırlanan şartnamelere ait ürün grubu yayın ve revizyon tarihleri 

incelendiğinde, şartnamelerin 10 adedinin 2016 ve 2017 yılında revize edildiği 

anlaşılmaktadır.  

Ancak, Ofis tarafından hazırlanan ve revize edilen bu şartnamelerin ürün talep eden 

kuruluşların taleplerini karşılayamaması nedeniyle ürün talep eden kuruluşların tedarikçi 

firmalar tarafından hazırlanan şartnamelere uygun Ofis’ten ürün talebinde bulundukları tespit 

edilmiştir. Talep eden kuruluş tarafından Ofis’e vermiş oldukları şartnamelerin tedarikçi firma 

ürünlerini tanımlaması ve fiyat açısından Ofis’in pazarlık gücünü azaltacağı 

değerlendirilmektedir. 
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Diğer taraftan, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Ofis tarafından sipariş edilen araç sayısı 

ve bu araçların Ofis, Ofis+Kuruluş ve Kuruluş şartnameli araç sayıları incelendiğinde ise; 

2015 yılında üst yapılı araç için toplam 4.737 adet alım yapılmış, bu ihalelerin 3.042 

adedi talep eden kuruluşun kendi şartnamesi doğrultusunda, 1.644 adedi Ofis tarafından 

hazırlanan şartnameler, 51 adedi ise Ofis ve talep eden kuruluş şartnameleri doğrultusunda 

gerçekleştirilmiştir.  

2016 yılında üst yapılı araç için toplam 3.636 adet alım yapılmış, bu ihalelerin 2.291 

adedi talep eden kuruluşun kendi şartnamesi doğrultusunda, 1.332 adedi Ofis tarafından 

hazırlanan şartnameler, 13 adedi ise Ofis ve talep eden kuruluş şartnameleri doğrultusunda 

gerçekleştirilmiştir. 

2017 yılında üst yapılı araç için toplam 2.961 adet alım yapılmış, bu ihalelerin 1.916 

adedi talep eden kuruluşun kendi şartnamesi doğrultusunda, 1.041 adedi Ofis tarafından 

hazırlanan şartnameler, 4 adedi ise Ofis ve talep eden kuruluş şartnameleri doğrultusunda 

gerçekleştirilmiştir. 

 2015 yılında 4.737 adet olarak gerçekleşen üst yapılı araç alımı, 2016 yılında 3.636 

adet ve 2017 yılında 2.961 adet olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında bir önceki yıla göre üst 

yapılı araç alımlarında %26 oranında düşüş meydana gelmiştir. Düşüşün ana nedeni, toplu 

alım yönteminde karşılaşılan sıkıntılar olarak gözlenmiştir. 

2011 yılından bugüne kadar Ofis tarafından üst yapılı araçlar için hazırlanmış olan 

ortak şartnamelerle yapılan alımlar sayesinde, ürünlerde kalite ve standardizasyonun 

sağlandığı, teknik şartnamesi olmayan kuruluşlara hazır teknik şartname sunulduğu, dosya 

bazında fiyat araştırması yapmak zorunda kalınmadığı, fiyat birlikteliği sağlandığı, toplu alım 

yöntemi uygulandığı için şasi araçlarda liste fiyatından, üst yapı ekipman fiyatlarında ise bir 

önceki yıl alım fiyatlarından indirimler sağlandığı, buna karşılık, daha önceki uygulamalarda 

müşteri dairelerin şartnameleri dikkate alınarak yapılan alımlarda her bir talep için ayrı ayrı 

temin yoluna gidilmek zorunda kalındığı, taleplerin zamanında yerine getirilemediği, bu 

durumun ciddi bir iş yoğunluğuna neden olduğu, en önemlisi de fiyat istikrarının 

sağlanamadığı görülmüştür. Tüm bu gelişmeler ışığında üst yapılı araçlarla ilgili olarak 

yapılan alımlarda Ofis’in hazırladığı şartnamelerin bir kısmının revize edilmesine rağmen 

Ofis tarafından verilen üst yapılı araç siparişlerinin büyük bir bölümü talep eden kuruluş 

tarafından hazırlanan şartnameler doğrultusunda olduğu görülmektedir. Bu nedenle, Ofis 
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tarafından hazırlanan şartnamelerin sayısının artırılması için kuruluşlar tarafından talep edilen 

farklılıkların belirlenerek firmalarla işbirliğine gidilmesi tedarik sürecini kısaltacağı gibi fiyat 

açısından da istikrar sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

Ofis tarafından hazırlanan şartnamelerin sayısının artırılması için kuruluşlar tarafından 

talep edilen farklılıkların belirlenerek firmalarla işbirliğine gidilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Üst yapılı araç alımları ile ilgili olarak; Ofis’in hazırladığı şartnameler doğrultusunda 

yapılan alımlarda, ürünlerde kalite ve standardizasyonun sağlandığı, teknik şartnamesi 

olmayan kuruluşlara hazır teknik şartname sunulduğu, dosya bazında fiyat araştırması yapmak 

zorunda kalınmadığı, fiyat birlikteliği sağlandığı dikkate alınarak, üst yapılı araç alımlarında 

Ofis tarafından hazırlanan şartnamelerin sayısının artırılması için kuruluşlar tarafından talep 

edilen farklılıkların belirlenerek firmalarla işbirliğine gidilmesi önerilir. 

BULGU 7.1.8: 7.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

7.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.2.1: DMO Basım İşletme Müdürlüğündeki Fazla Mesai 

Uygulamalarında 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 41’inci Maddesiyle Belirlenmiş Fazla 

Çalışma Süresinin Toplamı Bir Yılda İki Yüz Yetmiş Saatten Fazla Olamaz Kuralının 

Aşılması. 

DMO Basım İşletme Müdürlüğünün fazla mesai uygulamalarına ilişkin bilgi, bulgu ve 

harcama belgeleri üzerinde yapılan inceleme ve denetim çalışmaları neticesinde, 2017 yılında 

istihdam edilen toplam 73 işçiden 63’üne fazla mesai yaptırıldığı; bunlardan 27’sinin fazla 

çalışma sürelerinin 270 saatten, 5’inin ise 500 saatten fazla olduğu tespit edilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla çalışma ücreti” kenar başlıklı 41’inci maddesinin 

son fıkrasında, “fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz” 

kuralına yer verilerek, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağının 

çıkarılacak yönetmelikte gösterileceği hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, 2017 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın Uygulanmasına Dair 

Tebliğ’in 8’inci maddesinde Kararda geçen toplam fazla çalışma izni tavana ilişkin olup, 

teşebbüslerin fazla çalışma izninin kullanımında 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuata 
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uymakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.  

4857 sayılı İş Kanunu’nun genel amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak 

çalıştırılan işçilerin çalışma saatleri ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını 

belirlemek olsa da çalışma saati bakımından detaylı düzenlemeler “yönetmelik ( İş Kanunu’na 

İlişkin Fazla Çalışma Yönetmeliği )” ile yapılmıştır. 

22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesine dayanılarak 

hazırlanmış bulunan “İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma Yönetmeliği” (RG. 06.04.2004 

tarih, 25425 sayı) ile ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi 

nedenlerle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63’ üncü maddesinde belirtilen haftalık normal çalışma 

süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esaslar 

ayrıca düzenlenmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesinde; ”Ülkenin genel yararları yahut işin 

niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir.” denilmektedir.  İş 

Kanunu’na İlişkin Fazla Mesai Yönetmeliği’nin 3. ve 5’inci maddeleri fazla mesai ile fazla 

sürelerle mesai kavramlarını ve fazla çalışmada sınırı şöyle açıklamıştır:   

“Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen: 

a) Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan 

çalışmaları, 

b) Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında 

belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları,                         

İfade eder.”  

Yönetmeliğe göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesaidir. Ancak ne 4857 

sayılı İş Kanunu’nda ne de İş Kanunu’na İlişkin Fazla Mesai Yönetmeliği’nde günlük bir 

sınırlama yapılmamıştır. İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma Yönetmeliği’nde fazla çalışma 

tanımı haftalık çalışma saati ile yapılırken sınır yıllık koyulmuştur.  

“Madde 5- Fazla Çalışmada Sınır 

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre 

sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. 
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Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan 

süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.” 

Esas itibarıyla fazla mesai, işçi için ek gelir demektir. Ancak burada devletin ve 

kanunlarının amacı olaylar karşısında daha subjektif davranma ihtimali yüksek olan bireyinin 

yerine daha objektif düşünüp, gerekli tedbirleri almaktır.  

Yönetmelik maddesi açık ve emredici olmasına rağmen, uygulamada işçi-işveren 

ilişkisi bu maddeyi işlevsiz hale getirmektedir.  

Günlük Çalışma Saatlerinin Belirsizliği ve İş Kazaları; 

İş kazalarının temelde 3 sebebi vardır: birincisi bilgisizlik ve özensizliktir. İkincisi 

makine hatasıdır. Üçüncü sebep ise dikkatsizliktir. Başta Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 

araştırmaları olmak üzere birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun araştırmalarına göre iş 

kazalarının en önemli sebebi dikkatsizliktir. Dikkatsizlik, içinde çoğu zaman yorgunluğu da 

barındırmaktadır.  

Bu veriler bize açıkça gösteriyor ki çalışma saatlerinin aşırı uzunluğu, iyi 

dinlenmemek ve benzeri sebepler iş kazalarının asıl sebepleridir. 

Sonuç olarak işçi rıza gösterse de, yılda 270 saatten daha fazla mesai yapamaz. İşçiye 

verilecek farklı bir işte bu sınırın aşılması veya işçiyi geçici görevle başka bir işyerine 

göndermek suretiyle 270 saati geçen fazla çalışma yaptırılmasının hem mevzuat hem de iş 

kazaları yönünden uygun olmayacağı değerlendirilmiştir.  

Öneri: 

DMO Basım İşletme Müdürlüğünde istihdam edilen işçilere ilişkin fazla mesai 

uygulamalarında 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenmiş bulunan 270 

saatten daha fazla mesai yapılamaz kuralına uyulması önerilir.  

BULGU 7.2.2: Devlet Malzeme Ofisi Satışlarının Artırılması Amacıyla 

Düzenlenmekte Olan Bilgilendirme Toplantılarının Daha Geniş Platformlara 

Yayılabilmesini Teminen, Bu Toplantıların Bölge Müdürlüğü ve İrtibat Bürolarının 

Bulunduğu İllerde de Yapılması Konusu. 

DMO’nun satışlar toplamı, önceki yıla göre %4,3 oranında artarak 3,9 milyar TL 

olarak gerçekleşmiştir. Satışlarda en büyük pay, %51,6 oranı ile Genel Müdürlük bünyesinde 
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bulunan Pazarlama Dairesi Başkanlığına aittir. Bunu %10,9 oranıyla İstanbul Bölge 

Müdürlüğü, %9 oranıyla İzmir Bölge Müdürlüğü izlemiştir.  

2017 yılında, altı bölge müdürlüğü ve dört irtibat müdürlüğünde satışlar ortalamanın 

üstünde artmıştır. Pazarlama Daire Başkanlığı, İstanbul Basım İşletmesi Müdürlüğü ve 

Gaziantep bölge müdürlüğündeki satışlar bir önceki yıla göre azalmıştır. İstanbul Basım 

İşletmesi Müdürlüğü’nün satışları %35,5 oranında azalış göstermiştir. Bu müdürlüğün artış 

potansiyeli pazarlama olanaklarının daha fazla kullanılmasıyla daha çok artacağı 

görülmektedir. Bölge müdürlüklerinde özellikle çalışma imkânlarının düzeltilmesi ve 

başarının ödüllendirilmesi gibi yöntemlerle, satış rakamlarının artırılabileceği 

düşünülmektedir. 

2017 yılında “Kamudaki Satış Kanalınız” sloganı ile Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimcileri kamu pazarına ulaştırmayı hedefleyen Tekno 

Katalog tanıtım çalışmaları kapsamında; 

2016 yılı içerisinde Türkiye’nin özelikle büyük illerinde değişik tarihlerde 10 adet 

kamuda akıllı satınalma konferansları düzenlenmiş, bu konferanslarda kamu kurum ve 

kuruluşlarına DMO’nun satınalma usulleri, avantajları, ürünlerin standart ve uygun fiyatla 

temini gibi konularda bilgilendirme yapılmıştır. Bu toplantılara 1.515 kamu kurumunun 

temsilcisi katılmıştır. Yine, şehircilik ve teknoloji alanında düzenlenen 2 adet fuara katılım 

sağlanmış buralarda belediyeler gibi kamu kurumlarına tanıtım faaliyeti icra edilmiştir. 

2017 yılında ise Teknoloji geliştirme bölgelerinde 7 adet Tekno Katalog tanıtım 

toplantısı düzenlenmiş olup, toplam 275 girişimcinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Ar-Ge, 

inovasyon, şehircilik ve teknoloji alanında düzenlenen 3 fuara katılım sağlanmış olup, 

fuarlarda belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve firmalara Ofis tanıtım faaliyetleri 

hakkında bilgi verilmiştir. 

Bu toplantılarda teknokentlerde faaliyet gösteren girişimcilerin; ticarileşme ve 

markalaşma süreçlerine destek olacak, kamu alım gücüyle yenilikçi gelişmeye ve girişimci 

dostu bir kamu alım ekosisteminin oluşturulmasını sağlayacak, tekno kentlerimize özel ilk ve 

tek kanal olan Tekno Katalog uygulaması nedir, avantajları nelerdir, kimler başvurabilir, 

başvuru süreçleri nasıl işler konularında bilgilendirme yapılmıştır. 

Bu gibi faaliyetlerin artarak ve çeşitlendirilerek sürdürülmesi, teknolojik imkânların 

daha etkili kullanılarak satın alma karar vericilerine daha hızlı ulaşım sağlanmasının satış 
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sonuçlarına pozitif etki edeceği şüphesizdir. 2017 yılı tanıtım toplantıları ve katılımcı 

sayısının 2016 yılı ile kıyaslandığında azalma gösterdiği değerlendirilmektedir.  

Devlet Malzeme Ofisi satışlarının artırılması amacıyla düzenlenmekte olan 

bilgilendirme toplantılarının daha geniş platformlara yayılabilmesi için, sürdürülen 

çalışmaların artırılması gerekmektedir.  

Öneri: 

Devlet Malzeme Ofisi satışlarının artırılması amacıyla düzenlenmekte olan 

bilgilendirme toplantılarının daha geniş platformlara yayılabilmesini teminen, bu toplantıların 

bölge müdürlüğü ve irtibat bürolarının bulunduğu illerde de yapılması için çaba gösterilmesi 

önerilir. 

8. SONUÇ 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2017 yılı bilançosu ve 238.967.263,21  

Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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9. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı   

Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2  Devlet Malzeme Ofisi  2017 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3  Devlet Malzeme Ofisi  2017 Yılı Nakit Akış Tablosu 

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 

                                       31.12.2017 Tarihli Bilançosu   (Ek: 1.1/a) 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar:       

  A-Hazır değerler  1.479.455.797,23  1.053.267.699,31 

     1-Kasa 38.817,17                    43.651,53  

     2-Alınan çekler     

     3-Bankalar 1.479.416.980,06  1.053.224.047,78  

     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)     

     5-Posta Çekleri     

    6-Diğer hazır değerler     

  B-Menkul kıymetler     

     1-Hisse senetleri     

     2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları     

     3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları     

     4-Diğer menkul kıymetler     

     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)     

  C-Ticari alacaklar  86.290.464,46  80.797.191,31 

     1-Alıcılar 83.874.001,84  78.306.662,86  

     2-Alacak senetleri     

     3-Alacak senetleri reeskontu (-)     

     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     

     5-Verilen depozito ve teminatlar 3.417,15  3.311,72  

     6-Diğer ticari alacaklar     

     7-Şüpheli ticari alacaklar 6.807.902,02  7.333.322,24  

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (4.394.856,55)  (4.846.105,51)  

  D-Diğer alacaklar  2.236.564,56  239.113.224,12 

     1-Ortaklardan alacaklar   125.000.000,00  

     2-İştiraklerden alacaklar     

     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     

     4-Personelden alacaklar 71.006,81  75.395,36  

     5-Diğer çeşitli alacaklar 2.165.557,75  114.037.828,76  

     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     

     7-Şüpheli diğer alacaklar      

     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     

  E-Stoklar  83.429.750,11  70.592.011,04 

     1-İlk madde ve malzeme 6.064.259,98  5.590.205,99  

     2-Yarı mamuller 290.856,36    

     3-Mamuller 1.274.557,91  2.553.042,72  

     4-Ticari mallar 31.959.171,11  4.591.626,65  

     5-Diğer stoklar 43.840.904,75  57.857.135,68  

     6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)     

     7-Verilen sipariş avansları     

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri     

     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri     

     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı     

     3-Taşeronlara verilen avanslar     

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları  2.475.603,72  2.880.397,98 

     1-Gelecek aylara ait giderler 2.459.004,96  2.880.397,98  

     2-Gelir tahakkukları 16.598,76    

  H-Diğer dönen varlıklar  75.141.940,59  96.960.571,68 

     1-Devreden KDV         75.123.694,61                                  96.950.195,48  

     2-İndirilecek KDV                      445,98    

     3-Diğer KDV     

     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     

     5-İş avansları 7.330,00  8.626,20  

     6-Personel avansları 10.470,00  1.750,00  

     7-Sayım ve tesellüm noksanları     

     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar     

     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)     

                        Dönen varlıklar toplamı  1.729.030.120,67  1.543.611.095,44 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 

                                      31.12.2017 Tarihli Bilançosu                  (Ek: 1.1/b) 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar:     

   A-Ticari alacaklar:  309.366,15  310.443,19 

      1-Alıcılar     

      2-Alacak senetleri     

      3-Alacak senetleri reeskontu (-)     

      4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     

      5-Verilen depozito ve teminat 309.366,15  310.443,19  

      6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)     

   B-Diğer alacaklar:     

      1-Ortaklardan alacaklar     

      2-İştiraklerden alacaklar     

      3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     

      4-Personelden alacaklar     

      5-Diğer çeşitli alacaklar     

      6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     

      7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     

   C-Mali duran varlıklar     

      1-Bağlı menkul kıymetler     

      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşük. karşılığı (-)     

      3-İştirakler     

      4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)     

      5-İştirakler sermaye payları değer düşük. karşılığı (-)     

      6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)     

      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)     

      8-Bağlı ortak. sermaye pay. değ. düşük. karşılığı (-)     

   D-Maddi duran varlıklar  109.414.725,29  77.937.637,89 

      1-Arazi ve arsalar 59.097.106,39  26.813.287,26  

      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 526.489,21  526.489,21  

      3-Binalar 50.872.784,97  52.463.363,57  

      4-Tesis, makine ve cihazlar 48.794.596,71  48.197.384,62  

      5-Taşıtlar 6.010.018,33  5.912.945,10  

      6-Demirbaşlar 1.850.833,25  2.237.725,45  

      7-Diğer maddi duran varlıklar      

      8-Birikmiş amortismanlar (-) (64.746.453,91)  (67.416.611,03)  

      9-Yapılmakta olan yatırımlar 7.009.350,34  9.203.053,71  

    10-Verilen avanslar     

   E-Maddi olmayan duran varlıklar  486.253,5  622.617,83 

      1-Haklar 3.895.508,07  4.482.482,97  

      2-Şerefiye     

      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri     

      4-Araştırma ve geliştirme giderleri     

      5-Özel maliyetler     

      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar      

      7-Birikmiş amortismanlar (-) (3.409.254,57)  (3.859.865,14)  

      8-Verilen avanslar     

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar     

      1-Arama giderleri     

      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri     

      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar      

      4-Birikmiş tükenme payları (-)     

      5-Verilen avanslar     

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları     

      1-Gelecek yıllara ait giderler     

      2-Gelir tahakkukları     

   H-Diğer duran varlıklar     

      1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV     

      2-Diğer KDV     

      3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     

      4-Diğer çeşitli duran varlıklar     

                        Duran varlıklar toplamı  110.210.344,94  78.870.698,91 

                        Aktif (Varlıklar toplamı)  1.839.240.465,61  1.622.481.794,35 

Nazım Hesaplar  793.679.250,69  897.511.841,53 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 

                                         31.12.2017 Tarihli 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     

     1-Banka kredileri     

     2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     

     3-Ertelen. finansal kiralama borçlanma maliyetleri 

(-) 
    

     4-Uzun vadeli yabancı kredi. anapara taksit ve 

faizleri 
    

     5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri     

     6-Çıkarılmış bonolar ve senetler     

     7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     

     8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     

     9-Diğer mali borçlar     

  B-Ticari borçlar  970.267.915,81  783.922.721,51 

      1-Satıcılar 959.573.873,00  771.535.598,41  

      2-Borç senetleri     

      3-Borç senetleri reeskontu (-)     

      4-Alınan depozito ve teminatlar 4.716.430,17  6.210.747,71  

      5-Diğer ticari borçlar 5.977.612,64  6.176.375,39  

   C-Diğer borçlar  6.098.478,83  11.569.126,89 

      1-Ortaklara borçlar     

      2-İştiraklere borçlar     

      3-Bağlı ortaklıklara borçlar     

      4-Personele borçlar 51.730,14  11.286,30  

      5-Diğer çeşitli borçlar 6.046.748,69  11.557.840,59  

      6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     

   D-Alınan avanslar  260.095.351,58  163.729.275,10 

   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  59.320.561,81  80.024.563,69 

      1-Ödenecek vergi ve fonlar 31.090.255,46  35.016.188,21  

      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 213.922,98  221.272,19  

      3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş      

          vergi ve diğer yükümlülükler     

      4-Diğer yükümlülükler 28.016.383,37  44.787.103,29  

   G-Borç ve gider karşılıkları               355.672,62              218.667,04 

       1-Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karşılıkları 42.330.302,98  47.927.559,10  

       2-Dönem kârı peş. öden. vergi ve diğer yüküm. (-) (41.974.630,36)  (47.708.892,06)  

       3-Kıdem tazminatı karşılığı     

       4-Diğer borç ve gider karşılıkları     

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  319.597,81  672.956,37 

       1-Gelecek aylara ait gelirler 14.131,35  16.364,88  

       2-Gider tahakkukları 305.466,46  656.591,49  

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar  66,37  235,58 

       1-Hesaplanan KDV     

       2-Diğer KDV     

       3-Sayım ve tesellüm fazlaları 66,37  235,58  

       4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar     

                        Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  1.296.457.644,83  1.040.137.546,18 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 

                                             31.12.2017 Tarihli 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:      

      1-Banka kredileri      

      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar      

      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlan. maliyetleri (-)      

      4-Çıkarılmış tahviller      

      5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler      

      6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)      

      7-Diğer mali borçlar      

   B-Ticari borçlar      

      1-Satıcılar      

      2-Borç senetleri      

      3-Borç senetleri reeskontu (-)      

      4-Alınan depozito ve teminatlar     

      5-Diğer ticari borçlar     

   C-Diğer borçlar     

      1-Ortaklara borçlar     

      2-İştiraklere borçlar     

      3-Bağlı ortaklıklara borçlar     

      4-Diğer çeşitli borçlar     

      5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     

      6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar     

   D-Alınan avanslar     

   E-Borç ve gider karşılıkları  13.843.458,22  14.202.661,03 

       1-Kıdem tazminatı karşılıkları     

       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  13.843.458,22  14.202.661,03  

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları     

       1-Gelecek yıllara ait gelirler     

       2-Gider tahakkukları     

       3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi     

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     

       1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV     

       2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     

                        Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı  13.843.458,22  14.202.661,03 

                        Yabancı kaynaklar toplamı     

III-Öz kaynaklar:     

   A-Ödenmiş sermaye            82.946.213,63             82.946.213,63 

       1-Sermaye 130.581.584,45  130.581.584,45  

       2-Ödenmemiş sermaye (-) (47.635.370,82)  (47.635.370,82)  

       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları     

       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)     

   B-Sermaye yedekleri     

       1-Hisse senedi ihraç primleri     

       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları     

       3-Diğer sermaye yedekleri     

   C-Kâr yedekleri  277.284.838,34  294.155.669,40 

       1-Yasal yedekler 277.284.838,34  294.155.669,40  

       2-Statü yedekleri     

       3-Olağanüstü yedekler     

       4-Diğer kâr yedekleri     

       5-Özel fonlar     

   D-Geçmiş yıllar kârları     

   E-Geçmiş yıllar zararları (-)     

   F-Dönem net kârı (zararı)         168.708.310,59              191.039.704,11 

       1-Teşebbüsün net kârı (zararı) 168.708.310,59  191.039.704,11  

       2-Azınlık payları net kârı (zararı)     

Öz kaynaklar toplamı  528.939.362,56  568.141.587,14 

                        Pasif (Kaynaklar) toplamı  1.839.240.465,61  1.622.481.794,35 

Nazım Hesaplar  793.679.250,69  897.511.841,53 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 

                                                                             31.12.2017 Tarihli Gelir Tablosu                                                            (Ek:1.2/a)         

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

A- Brüt satışlar 3.738.385.706,17  3.898.731.757,18  

B- Satış indirimleri (-) 73.366.770,71  113.619.427,07  

C- Net satışlar 3.661.018.935,46  3.785.112.330,11  

D- Satışların maliyeti (-) 3.442.655.212,70  3.614.806.326,32  

Brüt satış kârı   218.363.722,76  170.306.003,79 

E- Faaliyet giderleri (-) 132.711.993,99  141.938.908,72  

Faaliyet kârı  85.651.728,77  28.367.095,07 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  95.049.532,62  92.908.113,35  

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar. (-) 1.225.563,86  472.447,41  

H- Finansman giderleri (-) -  -  

Olağan kâr  179.475.697,53  120.802.761,01 

İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 35.765.080,98  125.427.390,38  

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 4.202.164,94  7.262.888,18  

Dönem kârı  211.038.613,57  238.967.263,21 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş. (-) 42.330.302,98  47.927.559,10  

Dönem net kârı   168.708.310,59  191.039.704,11 
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Gelir Tablosu Dipnotları                                                                                                                 (Ek:1.2/b)  
 

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları         

  a) Amortisman  giderleri                   5.080.230,21 

      aa) Normal amortisman giderleri       5.080.230,21       

      bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri           

  b) İtfa ve tükenme payları           0       

                        

2. Dönemin karşılık giderleri                   472.447,41 

                        

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.     1.276.124,46 

 

             

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. 

Önceki dönem ilişkin gelir ve karları: 

40.243.701,33 

Önceki dönem ilişkin gider ve zararları:       

5.452.528,17               

                        

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

  kar payı oranları                   0,00 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 

                                                                  2017 Yılı Nakit Akış Tablosu                                                      (Ek: 1.3) 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri 
Cari dönem  

Bin TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu                 1.639.026 

B- Dönem içi nakit girişleri 3.997.422 

   1- Satışlardan elde edilen nakit: 3.693.787 

       a) Net satışlar 3.785.112 

       b) Ticari alacaklardaki azalışlar   5.041  

       c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) (96.366) 

       d) Alınan avanslarda azalış (-)   

   2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 92.908 

   3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 47.498 

   4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan): 26.177 

     a) Menkul kıymet ihraçlarından    

     b) Alınan krediler   

     c) Diğer artışlar 26.177 

   5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan):  

      a) Menkul kıymet ihraçlarından    

     b) Alınan krediler   

     c) Diğer artışlar   

   6- Sermaye artışından sağlanan nakit   

   7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   

   8- Diğer nakit girişleri 137.052 

C- Dönem içi nakit çıkışları 4.423.610 

   1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları: 3.787.955 

       a) Satışların Maliyeti 3.614.806 

       b) Stoklardaki artışlar   

       c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar 188.038  

       d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-) (1.693) 

       e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-) (359) 

        f) Stoklardaki azalışlar (-) (12.838) 

   2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları: 136.508 

       a) Araştırma ve geliştirme giderleri    

       b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 98.323 

       c) Genel yönetim giderleri 43.616 

       d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) (5.431) 

   3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları: 472 

       a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar  472 

       c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)   

   4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları (451) 

   5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı: 7.263 

       a) Olağan dışı gider ve zararlar 7.263 

       b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-) 

    6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 32.845 

   7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan): 

        a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   

       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   

       c) Diğer ödemeler 

    8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan):    

       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   

       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   

       c) Diğer ödemeler   

   9- Ödenen vergi ve benzerleri 48.065 

 10- Ödenen temettüler  129.062 

 11- Diğer nakit çıkışları 281.892 

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 1.212.838 

E- Nakit artış veya azalış (B-C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(426.188) 
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                                                         TEŞKİLATŞEMASI                                              (Ek: 2.1) 

 

 

 




