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I.TOPLU BAKIŞ 
 
A- Üretilen malın veya hizmetin dünya ekonomisindeki yeri: 
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 alımlarında toplu alım fırsatlarından ve uzmanlaşmanın gücünden 
faydalanılarak kurum ve devlet bütçesi için tasarruf sağlanması, ihale süreçlerinin 
şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine göre açık olarak yapılması için birçok ülkede 
kamu alımlarında düzenlemeler yapılmaktadır.  

Kamu alımları; alımların düzenlenmesi, denetlenmesi ve satın alma 
fonksiyonlarından oluşmakta olup, alımların organizasyonu konusunda değişik 
ülkelerde farklı politikalar izlenmektedir. 

Kamu alımları, kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerinin tedarik 
edilmesinin yanında, kamu alımları için ayrılan kaynakların büyüklüğü nedeniyle Kamu 
idarelerini makroekonomik stratejiler bakımından ve çevre sorunlarının çözülmesinde 
bir araç olarak kullanılmasına yol açmış, önemini artırmıştır. 

DMO tarafından, kamu alımları konusunda dünyanın farklı bölgelerindeki 
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, 
Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kore Cumhuriyeti, Letonya; Portekiz, 
Slovenya’daki uygulamaları kapsayan bir araştırma yapılmış, elde edilen sonuçlar 2016 
yılında, “Dünyada ve Türkiye’de Kamu Alımları ve Merkezi Tedarik Hizmetlerinde 
Ülke Uygulamaları“ adı ile yayınlanmıştır. 1 

Raporda; Kore Cumhuriyeti dışında kalan ülkelerin tamamında yarı merkezi satın 
alma sisteminin bulunduğu, tedarik sistemleri merkezi olmayan İngiltere’de de bu 
konuda ciddi çalışmalar yapılarak kamı alımlarında tasarrufları en üst seviyeye 
çıkarmak amacıyla sistemin tam olarak merkezileştirildiği, yarı-merkezi tedarik 
sistemine sahip olan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, 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 bulunulduğu 
görülmektedir,  

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 
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merkezî satın alma kurumlarının giderlerinin ise devlet bütçesi dâhilinde karşılanmakta 
olduğu belirtilmiştir. MSO’lar maliye, ekonomi ve hazine bakanlıklarına bağlı birimler, 
bağlı şirketler şeklinde ya da bağımsız birimler olarak örgütlenmekte ve kamu tarafından 
denetlenmektedir.2 

Avrupa Birliği ve Dünyadaki pek çok ülkenin kamu alımlarını merkezi satın alma 
kurumları aracılığı ile gerçekleştirdiği ve tüm dünyada kamu alımlarının merkezileşmesi 
yönünde bir eğilim olduğu ve ülkelerin uluslararası düzenlemeler ile teşvik edildiği 
görülmektedir. 

MSO’ların faaliyet konuları arasında; ofis malzemeleri, mobilya, bilgisayar, 
iletişim ürünleri, nakil vasıtaları, akaryakıt, tıbbi cihaz vb. mal alımlarının yanında, 
temizlik, güvenlik ve seyahat gibi hizmet alımları da bulunmaktadır.  

MSO’lar, “e-tedarik” sistemini uygulayarak, yüklenicilerle çerçeve anlaşmalar 
yapmakta, müşteri daireler tercihlerini belirlemekte, doğrudan yüklenicilerden siparişte 
bulunmakta ve ödemeyi gerçekleştirmektedir. MSO’lar sözleşme sürecini yönetip 
denetlemek ve sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkları izlemek ve çözümü için 
devreye girmekle yükümlüdürler. 

2000’li yıllardan itibaren bütün dünyada, pek çok alanda işlemlerin elektronik 
ortamda yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş, bu durum kamu alımları dahil pek 
çok işlemin birbiri ile bağlantılı olarak daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi sonucunu 
ortaya koymuştur. 

Elektronik yolla yapılan kamu alımları, müşterilerine işlem süresinin kısaltılması 
ve kolaylaştırılması, maliyeti düşürmesi ve raporlama ve değerlendirme sistemiyle mal 
alım sürecinin kontrolünde şeffaflık sağlaması gibi avantajlar sunmaktadır.  

Diğer taraftan, olumsuz çevresel değişimler, küresel ısınma, artan enerji ihtiyacı, 
su-hava-toprak kirlilikleri ve diğer zararlı değişimler, hükümetleri «yeşil tedarik 
politikaları» geliştirmeye zorlamıştır. Çevresel faktörleri gözetmenin yanı sıra, kamusal 
alanda enerji ve kaynak tasarrufunun sağlanması için önlemler almaktadırlar. Avrupa 
Birliği bu konuya oldukça hassas yaklaşmakta ve kamu alımlarıyla ilgili 
yönetmeliklerinde “Yeşil Alıma” geniş yer vermektedir. Çoğu üye devlet ise bu 
kapsamda, AB yönetmeliklerini temel alarak kendi eylem planlarını hazırlamaktadır.  

Ayrıca çok sayıda ülkede, kamu alımları yoluyla KOBİ Destekleme Programları, 
devlet politikası olarak yürütülmekte ve KOBİ’lere yönelik kolaylıklar getirilerek, kamu 
alım sürecine dâhil edilmesine önem verilmektedir. Türkiye de DMO bu anlamda 
KOSGEB ile işbirliği protokolü yaparak küçük ve orta ölçekli işletmelerden yapılacak 
alımlarda bu işletmelere avantaj sağlayacak düzenlemeler getirmiştir. Ayrıca özellikle 
doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesini kapsayan illerdeki işletmeler için bunlara ek bazı 
avantajlar da uygulamaya konulmuştur. 

AB üyesi ülkelerde kamu alımları, AB Kamu Alımları Mevzuatı ile kendi ülke 
mevzuatına göre yürütülmektedir. 2004/18 sayılı AB direktifinde Merkezi Satınalma 
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merkezî satın alma kurumlarının giderlerinin ise devlet bütçesi dâhilinde karşılanmakta 
olduğu belirtilmiştir. MSO’lar maliye, ekonomi ve hazine bakanlıklarına bağlı birimler, 
bağlı şirketler şeklinde ya da bağımsız birimler olarak örgütlenmekte ve kamu tarafından 
denetlenmektedir.2 

Avrupa Birliği ve Dünyadaki pek çok ülkenin kamu alımlarını merkezi satın alma 
kurumları aracılığı ile gerçekleştirdiği ve tüm dünyada kamu alımlarının merkezileşmesi 
yönünde bir eğilim olduğu ve ülkelerin uluslararası düzenlemeler ile teşvik edildiği 
görülmektedir. 

MSO’ların faaliyet konuları arasında; ofis malzemeleri, mobilya, bilgisayar, 
iletişim ürünleri, nakil vasıtaları, akaryakıt, tıbbi cihaz vb. mal alımlarının yanında, 
temizlik, güvenlik ve seyahat gibi hizmet alımları da bulunmaktadır.  

MSO’lar, “e-tedarik” sistemini uygulayarak, yüklenicilerle çerçeve anlaşmalar 
yapmakta, müşteri daireler tercihlerini belirlemekte, doğrudan yüklenicilerden siparişte 
bulunmakta ve ödemeyi gerçekleştirmektedir. MSO’lar sözleşme sürecini yönetip 
denetlemek ve sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkları izlemek ve çözümü için 
devreye girmekle yükümlüdürler. 

2000’li yıllardan itibaren bütün dünyada, pek çok alanda işlemlerin elektronik 
ortamda yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş, bu durum kamu alımları dahil pek 
çok işlemin birbiri ile bağlantılı olarak daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi sonucunu 
ortaya koymuştur. 

Elektronik yolla yapılan kamu alımları, müşterilerine işlem süresinin kısaltılması 
ve kolaylaştırılması, maliyeti düşürmesi ve raporlama ve değerlendirme sistemiyle mal 
alım sürecinin kontrolünde şeffaflık sağlaması gibi avantajlar sunmaktadır.  

Diğer taraftan, olumsuz çevresel değişimler, küresel ısınma, artan enerji ihtiyacı, 
su-hava-toprak kirlilikleri ve diğer zararlı değişimler, hükümetleri «yeşil tedarik 
politikaları» geliştirmeye zorlamıştır. Çevresel faktörleri gözetmenin yanı sıra, kamusal 
alanda enerji ve kaynak tasarrufunun sağlanması için önlemler almaktadırlar. Avrupa 
Birliği bu konuya oldukça hassas yaklaşmakta ve kamu alımlarıyla ilgili 
yönetmeliklerinde “Yeşil Alıma” geniş yer vermektedir. Çoğu üye devlet ise bu 
kapsamda, AB yönetmeliklerini temel alarak kendi eylem planlarını hazırlamaktadır.  

Ayrıca çok sayıda ülkede, kamu alımları yoluyla KOBİ Destekleme Programları, 
devlet politikası olarak yürütülmekte ve KOBİ’lere yönelik kolaylıklar getirilerek, kamu 
alım sürecine dâhil edilmesine önem verilmektedir. Türkiye de DMO bu anlamda 
KOSGEB ile işbirliği protokolü yaparak küçük ve orta ölçekli işletmelerden yapılacak 
alımlarda bu işletmelere avantaj sağlayacak düzenlemeler getirmiştir. Ayrıca özellikle 
doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesini kapsayan illerdeki işletmeler için bunlara ek bazı 
avantajlar da uygulamaya konulmuştur. 

AB üyesi ülkelerde kamu alımları, AB Kamu Alımları Mevzuatı ile kendi ülke 
mevzuatına göre yürütülmektedir. 2004/18 sayılı AB direktifinde Merkezi Satınalma 
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Organ (MSO) 4148 kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hukukuna tabi kuruluşlarla, 
bazı ülkelerde özel hastaneler gibi kamu hizmeti gören özel sektör kuruluşlarına hizmet 
vermektedir.  

B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi:  
Kamu kuruluşlarının kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı 

konusunda ilk düzenleme, 1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde “Kırtasiye Baş 
Memurluğu” kurulmasıyla yapılmış, daha sonraları bu teşkilat “Kırtasiye Müdürlüğü ” 
ve “Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü” adı altında faaliyet göstermiştir. 

Devletin kâğıt, karton, kırtasiye, büro makineleri yanında diğer ihtiyaçlarının da 
tek elden, topluca ve uygun fiyatlarla karşılanması gereği, Devlet Kâğıt ve Basım Genel 
Müdürlüğü’nün daha bağımsız bir kuruluş şeklinde örgütlendirilmesini gerektirmiş ve 
11.03.1954 tarih ve 6400 sayılı “Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun” ile 
DMO; Maliye Bakanlığı’na bağlı 100 milyon TL sermayeli bir iktisadi devlet teşekkülü 
olarak kurulmuştur.3 

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili olarak 1983 yılında yürürlüğe giren 2929 
sayılı Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan 121 sayılı “Devlet Malzeme Ofisi 
Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre faaliyetlerini sürdüren 
DMO, 1984 yılında 233 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesi ile 28.10.1984 tarih ve 18559 
sayılı Resmî Gazete’de DMO’nun ana statüsü yayımlanmıştır. DMO’nun faaliyet 
alanlarını ve sunduğu ürün çeşitlerini artırarak, taşra teşkilatını daraltan yeni ana statüsü 
04.05.2007 tarih ve 26512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisi kendisine bağlı 22 Bölge Müdürlüğü ve 2 Müessese 
Müdürlüğü ile faaliyetini sürdürmekte iken, 31.12.2003 tarihi itibarıyla DMO İmalat 
Müessesesi, DMO Basım Müessesesine devredilerek tüzel kişiliği sona erdirilmiş, 
09.03.2006 tarihinde İzmit ve Balıkesir Bölge Müdürlüklerinin faaliyetine son verilmiş, 
böylece müessese müdürlüğü sayısı 2’den 1’e,  Bölge Müdürlüğü sayısı da 22’den 20’ye 
düşürülmüş, 2007 yılında yayımlanan ana statüsünün geçici 2 nci maddesi ile de Basım 
Müessesesinin tüzel kişiliği sona erdirilerek İşletme Müdürlüğü haline 
dönüştürülmüştür. 

Son olarak, Yönetim Kurulunun 23.01.2008 tarih ve 4/12 sayılı Kararı ile taşra 
teşkilatının; 1 Basım İşletme Müdürlüğü, 7 adet bölge ve 4 adet irtibat bürosu şeklinde 
yeniden yapılandırılması benimsenmiş ve mevcut bölge müdürlüklerinden Bursa, 
Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon Bölge Müdürlüklerinin 
faaliyetlerine devam etmesi, Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van Bölge Müdürlükleri 
yerine irtibat bürosu kurulması ve Ankara, Afyon, Isparta, Kayseri, Konya, Samsun, 
Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak Bölge Müdürlüklerinin kapatılması kararlaştırılmıştır. 
DMO, halen taşra teşkilatı olarak 7 Bölge Müdürlüğü, 4 İrtibat Bürosu ve Basım 
İşletmesi Müdürlüğü ile faaliyetini sürdürmektedir. 

DMO’nun son beş yıllık faaliyet sonuçlarıyla ilgili toplu bilgiler, aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

                                                           
3- Kuruluş veri tabanı 
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Tablo 1: Toplu bilgiler  

Toplu bilgiler  Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 Son iki 
yıl farkı 

Artış veya 
azalış 

% 
Sermaye Bin TL 130.582 130.582 130.582 130.582 130.582 -  
Ödenmiş sermaye Bin TL 82.946 82.946 82.946 82.946 82.946 -  
Öz kaynaklar Bin TL 298.899 387.305 343.828 360.230 377.102 16.872 4,7 
Yabancı kaynaklar Bin TL 664.085 753.494 1.154.824 1.204.492 1.462.138 257.646 21,4 
Maddi duran varlıklar (edinme değ) Bin TL 150.369 156.349 160.586 164.661 174.161 9.500 5,8 
Maddi duran varlıklar birk.amort. Bin TL 49.376 52.606 56.935 60.555 64.747 4.192 6,9 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödem. Bin TL 2.548 6.298 8.292 5.037 11.062 6.025 119,6 
Yatırımların gerç. oranı (nakdi) % 33 53 28 23 28 5 21,8 
Tüm alım tutarı Bin TL 1.526.125 1.588.571 2.126.861 3.293.427 3.454.886 147.548 4,5 
Başlıca (mal ve hiz.) üretim miktarı              
-    Baskı Bin m² 24.005 21.891 20.557 28.227 19.242 (8.985) (31,8) 
-    Klasör Bin adet 1.646 1.502 1.113 957 2.103 1.146 119,7 
Tüm üretim tutarı  Bin TL 18.632 19.137 20.721 18.420 19.830 1.410 7,6 
Üretım kapasitesi               
-    Baskı Bin m² 93.046 62.720 62.720 62.720 108.427 45.707 7,3 
-    Klasör Bin adet 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 - - 
Kapasiteden yararlanma oranı :              
-    Baskı % 26 35 33 49 17 (32) (6,5) 
-    Klasör % 66 42 31 27 58 31 114,8 
Üretim verimliliği :              
-    Baskı Ad/h 2.660 2.518 1.951 2.347 3.872 1.525 65 
-    Klasör Ad/h 1.303 1.236 1.425 935 928 (7)  
Net satış tutarı Bin TL 1.623.714 1.690.343 2.198.000 3.477.966 3.661.019 183.053 5,3 
Stoklar :              
 - İlk madde ve malzeme Bin TL 4.535 4.433 4.457 4.602 6.064 1.462 31,8 
 - Yarı mamuller Bin TL 293 230 396 428 291 (137) (32) 
 - Mamuller Bin TL 863 671 568 495 1.274 779 157,4 
 - Ticari mallar Bin TL 33.305 34.864 13.794 19.255 31.959 12.704 66 
 - Diğer stoklar Bin TL 27.611 35.836 77.370 50.059 43.840 (6.219) (12,4) 
Memur (ortalama) Kişi 91 98 94 92 106 14 15,2 
Sözleşmeli (ortalama) Kişi 641 675 737 749 757 8 1 
İşçi (Ortalama) Kişi 186 161 144 134 131 (3) 2,2 
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 44.861 49.685 56.800 61.375 71.241 9.866 16 
Cari yıla ilişkin :              
 - Memurlar için yapılan giderler Bin TL 5.535 5.887 6.005 6.353 8.334 1.981 31,2 
 - Memur başına aylık ortalama gid. TL 5.069 5.006 5.323 5.755 6.478 723 12,6 
 - Sözleşmeliler için yapılan gider Bin TL 25.964 31.114 38.334 41.544 50.037 8.493 20,4 
 - Sözleşmeli başına aylık ort. gider TL 3.375 3.841 4.334 4.622 5.233 611 13,2 
 - İşçiler için yapılan giderler Bin TL 10.394 9.525 9.939 11.025 12.788 1.763 15,6 
 - İşçi başına aylık ortalama gider TL 4.657 4.930 5.751 6.856 7.986 1.130 16,5 
Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer               
yasal yükümlülükler Bin TL 18.868 22.287 27.658 40.855 42.330 1.475 3,6 
Tahakkuk eden vergiler Bin TL 35.116 99.449 53.313 556.117 852.088 295.971 53,2 
GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL 94.309 111.979 110.352 146.257 165.605 19.348 13,2 
GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 110.557 130.495 136.007 661.519 201.620 (459.899) (69,5) 
GSMH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla Bin TL 110.557 130.495 136.007 661.519 201.620 (459.899) (69,5) 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yön.) % 21,1 15,1 14,1 23,5 23,2 (0,3) (1,3) 
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 31,1 28,6 41,2 57,8 57,2 (0,5)  
Ekonomik kârlılık % 9,7 9,7 9,2 13,2 11,5 (1,7) (12,9) 
Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 63.081 59.479 47.017 83.103 85.652 2.549 3 
Dönem kârı veya zararı Bin TL 92.924 110.693 137.144 203.475 211.039 7.564 3,7 
Bilanço kârı veya zararı  Bin TL 74.056 88.406 109.486 162.620 168.708 6.088 3,7 
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Devlet Malzeme Ofisi, Ana Statüsünde belirtildiği üzere; “Kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek, kamu 
kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılması, savurganlığın önlenmesi, faaliyet 
alanına giren ihtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesinin azami ölçüde 
sağlanması, şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda iç ve dış 
piyasadan tedarik edilmesi ve dağıtımı için kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi 
satın alma işlevini” yürütmeyi amaçlayan bir kuruluştur. 

DMO’nun merkez ve taşra teşkilatında 2016 yılı içerisinde ortalama olarak 106 
memur, 757 sözleşmeli personel, 131 işçi olmak üzere toplam 994 personel istihdam 
edilerek toplam 71,2 milyon TL harcama yapılmıştır.  

Kurumun, 2016 yılı sonu itibariyle varlık ve kaynakları %17,5 oranında artış 
göstererek 1,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu artışın %21,4 oranında 257,6 milyon TL’si 
yabancı kaynaklarda, %4,7 oranında 17 milyon TL’si ise öz kaynaklarda olmuştur. 
Varlıklardaki artışın da %18,5 oranında 269,7 milyon TL’si dönen varlıklarda %4,5 
oranında duran varlıklarda olmuştur.  

Yılsonu itibariyle 1.839 milyon TL tutarındaki kaynakların, %94’ü dönen, %6’sı 
de duran varlıklara tahsis edilmiştir 

Kurumum 2016 yılı işletme bütçesinde 160,8 milyon TL gider yapılması 
programlanmış, daha sonra değişen şartlar nedeniyle 161,1 milyon TL düzeyine 
çıkarılmıştır. Fiili gerçekleşme ise 152,4 milyon TL olmuştur. 

DMO’nun; 2016 yılında alımları, %4,5 oranında artarak 3,4 milyar TL olarak 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alımların 18 milyon TL’si yurt dışından yapılmıştır.  

DMO’nun ticari mal alımları, müşteri dairelerin talebine bağlı olarak değişmekte 
olup 2016 yılında gerçekleştirilen alımların; 85,9 milyon TL’si stok amaçlı, 1.498,6 
milyon TL’si katalog kapsamında, 1.856,4 milyon TL’si de müteferrik alımlardan 
oluşmuştur. 

Stok kapsamındaki alımlar bir önceki yıla göre %42,1, müteferrik kapsamındaki 
alımlar %4,5, katalog kapsamındaki alımlar bir önceki yıla göre %3,6 oranında artış 
göstermiştir. 

 Kurum’un. 2016 yılı işletme bütçesinde 3,1 milyar TL tutarında net satış hasılatı 
öngörülmüştür. Yıl içinde satış programı 3,9 milyar TL olarak revize edilmiş, olup, 2016 
yılı net satışlarında, revize programın %5,1 oranında altında, önceki yıla göre %5,3 
oranında artarak 3,7 milyar TL olarak gerçekleşme sağlanmıştır. 

2016 yılı içinde gerçekleştirilen 3,7 milyar TL tutarındaki satışların; %3,3 
oranında 123,9 milyon TL’si stok satışlarından, %44,3 oranında 1.655,7 milyon TL’si 
katalog satışlarından, %52,4 oranında 1.958,4 milyon TL’si müteferrik satışlarından 
oluşmuştur. Geçen yıla göre satış rakamlarında görülen artışa en fazla stok yöntemiyle 
yapılan satış, %34,9 ile katkı yapmıştır.  

DMO’da stok ve katalog satışları “e-satış” portalı üzerinden yürütülmektedir. 
Müşteriler hızlı bir şekilde portal üzerinden ürünlere ulaşabilmektedirler. Ürünler çeşitli 
arama ölçütlerine göre sorgulanabilmekte, benzer nitelikteki ürünler teknik özellikler ve 
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fiyat yönünden mukayese edilebilmekte olup, bu şekilde ürünlerin siparişleri 
verilebilmektedir. Onay verilen siparişler için aynı gün içinde ilgili tedarikçisine 
geçilerek işlemlerin daha hızlı yürütülmesi sağlanmaktadır. e-satış portalı üzerinden 
talep edilen katalog ve stok ürünlerinin sayısı 2016 yılında 12.253’e ulaşmıştır. 

DMO’nun ticari faaliyetleri, bir yandan stok maliyetlerinin azaltılması amacıyla 
az stokla çalışılmasını gerektirirken, diğer taraftan müşteri dairelerin taleplerinin en kısa 
sürede karşılanabilmesi için, satın alma sürecinin kısaltılmasının yanında stokta yeterli 
miktarda mal bulundurulmasını gerektirmektedir. 

Bu itibarla, alımların mümkün olduğunca hızlı ve uygun fiyatla yapılabilmesine 
imkân sağlayacak bir tedarik sisteminin planlanması gerekli görülmektedir. Buna bağlı 
olarak, teslim sürelerini ürün grubu, tedarik usulü ve gecikmenin kaynağına göre ayrı 
ayrı analiz ederek, bu konuda DMO’dan kaynaklanan sorunların çözümü konusunda 
yapılmakta olan çalışmaların sürdürülmesi ile stok maliyetlerini asgari düzeyde 
tutmasının yanı sıra, depoda her an müşteriye arz edilebilecek mal bulunmasını 
sağlayacak “konsinye satış” ve benzeri yöntemlerin geliştirilmesi, lojistik hizmetin hızlı, 
ekonomik ve kaliteli olarak sunabilmesini sağlayacak etkin bir tedarik ve dağıtım ağı 
oluşturulması yönünde yapılan çalışmaların sürdürülmesi, büyük önem arz etmektedir. 

Kamu İhale Kurumunun kamu alım istatistiklerine göre, 2016 yılında 
gerçekleştirilen 156 milyar TL’lik toplam kamu alımının, 37,7 milyar TL’si mal 
alımıdır. DMO’nun 2016 yılına ait 3,7 milyar TL tutarındaki satışlarıyla 
karşılaştırıldığında, DMO payının %9,9 düzeyinde olduğu görülmektedir. 

Diğer yandan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 78 inci 
maddesi gereğince, DMO’nun mal ve hizmet satışlarında (KDV ve ÖTV hariç) ürün 
nevileri itibarıyla, gayrisafi satış hasılatına %1-3 oranlarının uygulanması suretiyle 
Hazine hasılat payı ödenmektedir. 2015 yılında 67,9 milyon TL olan Hazine hasılat payı 
2016 yılında 77 milyon TL’ye yükselmiş olup, Kurum satış fiyatları ve kâr oranlarının 
tespitinde, Hazine hasılat payını dikkate almakta ve kârlılık hedeflerini gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır. 

Bu uygulama, bir yönden DMO’nun satış fiyatlarını yükseltirken, diğer taraftan 
DMO’ca belirlenen satış fiyatları, kamu alımlarında kısmen de olsa referans 
oluşturduğundan, kamuya satış yapan firmaların, DMO’nun satış fiyatlarını dikkate 
alarak fiyat belirlemesi nedeniyle kamu alımlarında fiyatların daha yüksek bir seviyede 
oluşmasına ve toplam kamu alımlarının maliyetinin artmasına yol açmaktadır. 
Müşterilerinin tamamına yakının kamu kaynağı kullandığı hususları dikkate alınarak, 
satış fiyatlarının yüksek tespit edilmesine neden olan Hazine hâsılat payı uygulamasının 
kaldırılmasında yarar bulunmaktadır  

Diğer kamu kuruluşlarını bağlayıcı bir düzenleme olmayan, DMO Ana Statüsü 
’nün 7/9 uncu maddesinde yer alan; “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 uygulanması konusunda önceki yıllar denetim raporlarında getirilen öneriler, 
TBMM KİT Komisyonu tarafından izlemeye alınmış ve ilgili kuruluşlardan konuyu 
değerlendirmeleri istenilmiştir. 
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fiyat yönünden mukayese edilebilmekte olup, bu şekilde ürünlerin siparişleri 
verilebilmektedir. Onay verilen siparişler için aynı gün içinde ilgili tedarikçisine 
geçilerek işlemlerin daha hızlı yürütülmesi sağlanmaktadır. e-satış portalı üzerinden 
talep edilen katalog ve stok ürünlerinin sayısı 2016 yılında 12.253’e ulaşmıştır. 

DMO’nun ticari faaliyetleri, bir yandan stok maliyetlerinin azaltılması amacıyla 
az stokla çalışılmasını gerektirirken, diğer taraftan müşteri dairelerin taleplerinin en kısa 
sürede karşılanabilmesi için, satın alma sürecinin kısaltılmasının yanında stokta yeterli 
miktarda mal bulundurulmasını gerektirmektedir. 

Bu itibarla, alımların mümkün olduğunca hızlı ve uygun fiyatla yapılabilmesine 
imkân sağlayacak bir tedarik sisteminin planlanması gerekli görülmektedir. Buna bağlı 
olarak, teslim sürelerini ürün grubu, tedarik usulü ve gecikmenin kaynağına göre ayrı 
ayrı analiz ederek, bu konuda DMO’dan kaynaklanan sorunların çözümü konusunda 
yapılmakta olan çalışmaların sürdürülmesi ile stok maliyetlerini asgari düzeyde 
tutmasının yanı sıra, depoda her an müşteriye arz edilebilecek mal bulunmasını 
sağlayacak “konsinye satış” ve benzeri yöntemlerin geliştirilmesi, lojistik hizmetin hızlı, 
ekonomik ve kaliteli olarak sunabilmesini sağlayacak etkin bir tedarik ve dağıtım ağı 
oluşturulması yönünde yapılan çalışmaların sürdürülmesi, büyük önem arz etmektedir. 

Kamu İhale Kurumunun kamu alım istatistiklerine göre, 2016 yılında 
gerçekleştirilen 156 milyar TL’lik toplam kamu alımının, 37,7 milyar TL’si mal 
alımıdır. DMO’nun 2016 yılına ait 3,7 milyar TL tutarındaki satışlarıyla 
karşılaştırıldığında, DMO payının %9,9 düzeyinde olduğu görülmektedir. 

Diğer yandan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 78 inci 
maddesi gereğince, DMO’nun mal ve hizmet satışlarında (KDV ve ÖTV hariç) ürün 
nevileri itibarıyla, gayrisafi satış hasılatına %1-3 oranlarının uygulanması suretiyle 
Hazine hasılat payı ödenmektedir. 2015 yılında 67,9 milyon TL olan Hazine hasılat payı 
2016 yılında 77 milyon TL’ye yükselmiş olup, Kurum satış fiyatları ve kâr oranlarının 
tespitinde, Hazine hasılat payını dikkate almakta ve kârlılık hedeflerini gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır. 

Bu uygulama, bir yönden DMO’nun satış fiyatlarını yükseltirken, diğer taraftan 
DMO’ca belirlenen satış fiyatları, kamu alımlarında kısmen de olsa referans 
oluşturduğundan, kamuya satış yapan firmaların, DMO’nun satış fiyatlarını dikkate 
alarak fiyat belirlemesi nedeniyle kamu alımlarında fiyatların daha yüksek bir seviyede 
oluşmasına ve toplam kamu alımlarının maliyetinin artmasına yol açmaktadır. 
Müşterilerinin tamamına yakının kamu kaynağı kullandığı hususları dikkate alınarak, 
satış fiyatlarının yüksek tespit edilmesine neden olan Hazine hâsılat payı uygulamasının 
kaldırılmasında yarar bulunmaktadır  

Diğer kamu kuruluşlarını bağlayıcı bir düzenleme olmayan, DMO Ana Statüsü 
’nün 7/9 uncu maddesinde yer alan; “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 uygulanması konusunda önceki yıllar denetim raporlarında getirilen öneriler, 
TBMM KİT Komisyonu tarafından izlemeye alınmış ve ilgili kuruluşlardan konuyu 
değerlendirmeleri istenilmiştir. 

 

 
 

 Bu konuda, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
tarafından söz konusu önerinin ilgili kurumlar arasında görüşülerek çözüme 
kavuşturulması maksadıyla 2013 yılında DMO yetkililerinin, Kamu İhale Kurumu 
yetkilileri ile Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımının 
sağlandığı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda; DMO, KİK ve diğer ilgili 
kuruluşların iş birliği ile kurulacak olan sistemin gerçekleştirilen alımlar konusunda 
referans olabilecek şekilde geliştirilmesinin 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 gibi taraflarca 
yapılabileceği, sonucuna varılmıştır.  

Konu ile ilgili olarak hem Kamu İhale Kurumu nezdinde hem de DMO tarafından 
bazı çalışmalar sürdürülmekte, bu anlamda tam anlamıyla ürün sayısallaştırmasına 
geçildiğinde sonuç olarak bütün kamu kurumlarına fayda sağlayacağı göz önüne 
alınarak çalışmaların neticelendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

2014 yılında yapılan yatırımlar ile ERP modülünün yenilenmesi noktasında 
donanım ve yazılım güncellemeleri gerçekleştirilmiştir. Ancak henüz tam olarak ERP 
yazılımlarında bir üst versiyona geçecek çalışmalar tamamlanmamıştır. Bu kapsamda 
yapılan yatırımlar tamamlanmış ancak yazılımın tam anlamıyla uygulamaya alınması 
2018 yılı olarak planlanmıştır. ERP ile ilgili gerekli etütlerin bir an önce tamamlanarak 
uygulamaya geçilmesi önem arz etmedir. 

Kuruluşun kayıtlı sermayesi 25.11.2009 gün ve 2009/T-27 sayılı YPK kararı ile 
130.582 bin TL’ye yükseltilmiş ve 82.946 bin TL’si ödenmiş olup bu tarihten itibaren 
sermayede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu durumun doğal sonucu olarak 
zamanla kayıtlı sermayenin her yıl giderek büyüyen Kurum faaliyet hacminin gerisinde 
kaldığı, ticari faaliyetlerde bulunan Kurumun her yıl belirli oranda kar sağlamakla 
beraber, 233 sayılı KHK’nin kar dağıtımı ile ilgili 36/1 maddesi dönem karından tefrik 
edilecek 1. tertip yedek akçe matrahının kayıtlı sermaye ile sınırlandırılması, işletme 
faaliyetlerinden yeterli öz kaynak yaratılmasını engellemekte ve Kurumun öz kaynak 
yabancı kaynak dengesini olumsuz etkileme riski taşımaktadır.  

Bu nedenle; ödenmemiş sermaye kalemleri içerisinde bulunan 47.635 bin 
TL’nin, yasal yedekler içerisinde bulunan 1.tertip yasal yedek akçe rakamlarından 
mahsup edilerek kurumun gerekli yatırımlarını yapmasına olanak verilmesi önemli 
görülmektedir. 

 C- Öneriler: 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2016 yılındaki çalışmaları üzerinde, 

Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 
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Yılına ilişkin öneriler: 
1- Taşra teşkilat binalarında yerinde ve evrak üzerinde yapılan incelemelerde 

hizmet binalarının genel olarak depreme dayanıksız olduğu, çoğu binanın kaliteli hizmet 
üretmeye elverişli olmadığı dikkate alınarak;  

-DMO yatırım planında da yer alan inşaat çalışmalarının bir an önce 
başlanılmasına yönelik arazi ve imar sorunlarının çözülmesi için Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü ve Belediyeler nezdinde girişimlerde bulunulması,  

- İstanbul ve Bursa bölge müdürlükleri hizmet yerleşkelerinin faaliyetleri 
aksatacak şekilde Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Maliye Bakanlığı kararları ile başka 
kurumlara devredilmesi bina kiralanmasını zorunlu kıldığından kurum giderlerini 
artırarak, faaliyetin devamlılığını tehlikeye attığından konunun çözümlenmesi için ilgili 
bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulması,  

- Arazi ve mülkiyet sorunları çözülmeden yatırım programına alınan işlere yıllar 
itibariyle başlanılamaması ve her yılsonunda konulan ödeneklerin iptal edilmesi, yatırım 
hacminin yüksek görünmesine ve belirli makamlar nezdinde ciddiyet sorununun ortaya 
çıkmasına neden olduğundan, yeniden teşkilatlanma çalışmaları çerçevesinde kurumun 
öncelikli yatırımlarının belirli bir plan dahilinde yatırım programına alınması ve yıl 
içinde uygulamaya konulması mümkün olmayan işler için ödenek konulmaktan 
kaçınılması (Sayfa 5-6,77), 

2- Yönetim Kurulundaki 3 üyeliğin boşalması sonucu toplantı yeter sayısı 
sağlanamadığından Yönetim Kurulu yetkilerinin Genel Müdür’e devredilmesi, 233 
sayılı KHK’nın 9.maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesine 
aykırı olduğundan, Yönetim Kurulundaki boş bulunan üyeliklere atama yapılması için 
ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa 7), 

3- DMO iç mevzuatına göre alım fiyatlarının piyasadaki en düşük tutar üzerinden 
temin edilebilmesi esası ile katalog veri tabanında sunulan ürünlerin fiyatlarındaki 
hareketlilik nedeniyle binlerce ürünün bir birim tarafından güncellenmesinin daha 
sağlıklı yapılabilmesini teminen; günün teknolojik imkanlarından da yararlanarak 
yurtiçinde bulunan üretici, satıcı ve Kobilerin tedarik haritasının çıkarılması ve fiyat 
araştırma faaliyetlerinin daha somut verilere dayandırılması için üretici firmalar, 
tedarikçiler ve Ticaret Odaları gibi kurumlarla işbirliği çerçevesinde ortak bir veri tabanı 
üzerinde yazılımların oluşturulması (Sayfa 33), 

4- Stok alımlarının teknolojideki değişim hızının artmasına paralel olarak 
azalması kaçınılmaz görülmekle birlikte, stok yöntemi ile alınan ürünlerin tedarikinde 
kalite kontrolünün DMO tarafından yapılmasının kamu kurum ve kuruluşlarına önemli 
bir avantaj sağlaması, Kurumun diğer yöntemlerle yaptığı alımlarda, toplu alımlardan 
elde edilen fiyatlara ulaşılamaması, kuruluşlara teslimatların geç yapılması, diğer 
malzeme taleplerini de olumsuz yönde etkilemesi vb. hususlar dikkate alınarak stok 
tutma maliyeti ile toplu alım avantajının karşılıklı değerlendirilmesi, stoktan vazgeçme 
maliyetinin etüt edilmesi (Sayfa 36-37) 

5- Kamu kurum ve kuruluşlarının basılı form ihtiyacını karşılamak amacıyla 
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kurulmuş olan ve sipariş üzerine üretim yapan işletmenin, üretim miktarı ve dolayısı ile 
kapasite kullanımının artırılmasını teminen; makro düzeyde Ofis gelirlerinin diğer kamu 
kurum ve kuruluşunun giderlerinden oluştuğu vergi vb. ödemeler ile dönem karlarının 
da Hazineye temettü olarak geri döndüğü dikkate alınarak, DMO’nun verdiği fiyatların, 
siparişlerin azalmasına sebep olup olmadığının tespit edilmesi ve Genel Müdürlük ilgili 
Birimlerince, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile belirli periyodlarla temaslarda 
bulunularak bu kuruluşlarının basılı form ihtiyaçlarının tamamının DMO tarafından 
karşılanması imkânlarının artırılması için gerekli tüm önlemlerin alınması (Sayfa 51), 

 6- İstanbul Merdivenköy’de faaliyetlerini kendi tesislerinde yürütmekte iken, 
faaliyet gösterdiği taşınmazların, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 28.02.2007 tarih ve 
2007/15 sayılı, 27.04.2010 tarih ve 2010/26 sayılı ve 06.08.2012 tarih ve 2012/121 sayılı 
Kararları çerçevesinde özelleştirme kapsamında Medeniyet Üniversitesine 
devredilmesinden sonra kiralık bir alanda faaliyetlerini devam ettirmekte olan İstanbul 
Basım İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Bölge Müdürlüğünün faaliyetlerini sürdürmesini 
teminen; Maliye Bakanlığı mülkiyetinde iken DMO’ya başka bölgelerde bulunan 
arazilerine mahsuben verilen Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesi 89 pafta 4 ada 
40 No’lu parsel 195.764,88 m2 yüzölçümlü taşınmazın sonradan sit alanı olduğunun 
ortaya çıkması ve bu alana işletme kurulmasının mümkün olmaması nedeniyle sağlıklı 
ve güvenli bir üretim tesisinin kurulması için üretim yapmaya uygun ihtiyaç duyulan 
arazinin Milli Emlak Genel Müdürlüğünden talep edilmesi (Sayfa 56), 

7- DMO 233 sayılı KHK’nın 36.maddesi gereğince ayırdığı I. tertip yasal yedek 
akçe ödenmiş sermaye sınırına gelmiştir. Kurum kayıtlı sermayesinin giderek gelişen 
faaliyet hacminin gerisinde kaldığı, dönem sonuçlarının karlı olmasına rağmen öz 
kaynak yaratılamadığı, öz kaynak ve yabancı kaynak dengesinin giderek bozulması ve 
kurum mali yapısının daha fazla yabancı kaynakların etkisinde kalması riskini de 
beraberinde getireceği, bundan sonra I. tertip yasal yedek akçe de ayrılamayacağı 
dikkate alınarak yasal yedeklerinde biriken tutardan ödenmemiş sermayeye mahsup 
edilmesi için girişimlerde bulunması (Sayfa: 96), 

8- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan ve rapor ekinde (Ek:15) listesi verilen 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi, 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1- DMO’nun kuruluş amacına daha uygun hizmet verebilmesi için; belirlenen 

satış fiyatlarının kamu alımlarında kısmen de olsa referans fiyatları oluşturduğu dikkate 
alınarak, satış fiyatlarının yüksek tespit edilmesine neden olan Hazine hasılat payı 
uygulamasının kaldırılması konusunda, ilgili merciler nezdindeki girişimlerin 
sürdürülmesi (Sayfa: 71-72), 

Sonuç:  
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bilançosu ve 

211.038.613,57 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
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II. İDARİ BÜNYE 
 
A-Mevzuat: 
1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: 
1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde “Kırtasiye Baş Memurluğu” adı 

altında, daha sonra “Kırtasiye Müdürlüğü” ve “Devlet Kâğıt ve Basım Genel 
Müdürlüğü” adları altında faaliyet gösteren teşkilat, 11.03.1954 tarih ve 6400 sayılı 
Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanunla, Maliye Bakanlığı’na bağlı, tüzel 
kişiliği haiz, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet 
teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmış ve aynı yıl içerisinde DMO adı ile 
faaliyetlerine başlamıştır.  

28.10.1983 tarih ve 18205 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 121 sayılı 
KHK ile 6400 sayılı DMO Kuruluş Kanunu yürürlükten kaldırılarak DMO yeniden 
yapılandırılmış iken, 1984 yılında yürürlüğe giren 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listede DMO iktisadi devlet 
teşekkülleri içinde yer almış ve 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan Ana Statüsü, 
28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

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 Gazetede yayımlanmıştır.  

Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü’nün Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görev 
alanından çıkarılarak, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı adı altında müstakil bir birim olarak 
yapılandırılması nedeniyle Ana Statünün 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair Ana Statü değişikliği, YPK’nın 20.05.2011 tarih ve 2011/T-14 sayılı 
kararı ile kabul edilmiş, 09.06.2011 tarih ve 27959 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Son olarak YPK’nın 16.03.2016 tarih ve 2016/T-2 sayılı kararı ile onaylanarak 
14.04.2016 tarih ve 29884 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ana Statü değişikliği ile 
Kurumun mal ve hizmet alımlarına giyim eşyaları ve tamamlayıcı aksesuarları ilaveleri 
yapılmış, İç Denetim Daire Başkanlığı kurulmuştur. 

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, olarak 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 malzemeleri ile 
temizlik araç ve ekipmanları, taşıt ve iş makineleri, bunların iç ve dış lastikleri, 
akaryakıt, akü, tıbbi malzeme türünden benzer mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve 
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dağıtımını temin etmektedir. 
DMO Genel Müdürlüğü; 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. İlgili olduğu 
bakanlık Maliye Bakanlığı olup, genel müdürlük merkezi ise Ankara’dadır. 

DMO’da hizmetler; memur, sözleşmeli personel ve işçiler tarafından 
yürütülmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan memurlar 
ile 399 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışan sözleşmeli personel, emeklilik ve sosyal 
güvenlik yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına tabi olup; işçiler hakkında 
özlük ve sosyal hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve lokavt Kanunu uygulanmaktadır.  

DMO, 72 ve 233 sayılı KHK’ler gereğince mali, idari, hukuki ve teknik yönden 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun sürekli denetimine tabi iken, 19.12.2010 
tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 
Sayıştay’ın denetim kapsamına alınmıştır. Ayrıca, TBMM’nin denetim yetkisini 
düzenleyen 3346 sayılı Kanuna tabi bulunmaktadır. 

2-Tüzükler:  
2016 yılı içerisinde, Devlet Malzeme Ofisi’nin görev ve yetkileriyle ilgili her 

hangi bir tüzük çıkartılmamıştır. 
3-Bakanlar Kurulu kararları: 
Bakanlar Kurulu’nun kamu kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin genel nitelikteki 

kararları ile kamu personelinin ücret, ek ödeme ve sosyal giderlerinin belirlenmesine 
esas olan katsayı, puan ve oran tespitine ilişkin kararları ilgili kamu kurumlarında 
olduğu gibi DMO Genel Müdürlüğü’nde de uygulanmıştır. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait; 399 sayılı KHK’nin eki I 
ve II sayılı cetvellerin ilgili bölümlerinde Devlet Malzeme Ofisini ilgilendiren son 
değişiklik, 21.12.2015 tarih ve: 2015/8346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla, merkez 
ve taşra personel kadrolarının unvanlarında iptal ve ihdas değişikliği ile yapılmıştır. 

4-Uluslararası anlaşmalar: 
DMO’nun, uluslararası anlaşmalardan dolayı herhangi bir yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. 
5-Yüksek Planlama Kurulu kararları: 
16.03.2016 tarih ve 2016/T-2 sayılı YPK kararı ile; DMO’nun ana statüsünün 

bazı maddelerinde değişiklik yapılarak yeni bir birim kurulmuş ve ana statüsünün 
6.maddesine yeni bir faaliyet konusu eklenmiştir. 

Ayrıca yönetim kurulunun 17.02.2017 tarih ve 9/49 sayılı kararı ile Yüksek 
Planlama Kuruluna sunulan teşkilat yapısının oluşturulması ve standardizasyon 
kurulunun ana statü kapsamından çıkarılması ile ilgili değişiklik taslağı, Yüksek 
Planlama Kurulunun onay aşamasındadır. Gerekçe kısmında kamu kurum ve 
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kuruluşlarının ihtiyaçlarının hızlı ve ekonomik bir şekilde karşılanabilmesini temin 
etmek, standardizasyon kurulunun ise toplanamaması ve işlevsiz kalması şeklinde 
belirtilmiştir. 

6-Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
ve Maliye Bakanlığı kararları:  

DMO’ya ait İstanbul İli Kadıköy İlçesi merdiven mahallesi ile Üsküdar ilçesi 
Ünalan mahallesindeki 138.368 m² yüzölçümlü, Sakarya İli Serdivan mahallesi 132 ada 
1 sayılı parsel ile İzmir ili Konak ilçesi 7490 ada 1 ve 2 sayılı parsellerdeki DMO 
hisseleri Özelleştirme yüksek kurulunun 2007/15 sayılı kararı ile önce satışı yapılmak 
üzere özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Daha sonra İstanbul Kadıköy 
Merdiven mahallesindeki arazilerin satışından vazgeçilerek Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun 2012/121 sayılı kararı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesine bedelsiz 
devredilmesine karar verilmiştir. 

Yine 19.02.2015 tarihli ve 2015/07 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına 
istinaden DMO mülkiyetinde bulunan Gaziantep Şahinbey de 1072 m² yüzölçümlü arsa 
ile Van ili Tuşba ilçesinde bulunan 11.123 m² yüzölçümlü arazi de bedelsiz olarak 
özelleştirme kapsamında bulunan tta gayrimenkul A.Ş.’ ye devredilmiştir. 

Ayrıca Maliye Bakanlığının 24.05.2016 tarih ve 14778 sayılı yazısı gereğince 
Bursa Bölge Müdürlüğü yerleşkesinin bulunduğu Arabayatağı Mahallesi 4768 ada,1 
sayılı parselde 21.803 m² yüzölçümlü arazinin 6.522,48 m² kısmına okul inşası için 
hazine adına hisseli mülkiyet oluşturulmuş, Diyarbakır ili Sur ilçesinde bulunan 571,80 
m² yüzölçümlü taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığına 233 sayılı KHK’nın 
54.maddesine istinaden Maliye Bakanı onayıyla bedelsiz devredilmesine karar 
verilmiştir. 

Bursa Bölge Müdürlüğünün görev yaptığı alanın bir kısmı Milli Eğitim 
Müdürlüğünün talebi üzerine Maliye Bakanlığının onayıyla Milli Eğitim Bakanlığına 
bedelsiz devrine karar verilmiştir. Maliye Bakanlığı bu kararı 233 sayılı KHK’nın 
54.maddesine göre almıştır. İlgili maddenin üçüncü fıkrasında aynen “Kamu iktisadi 
teşebbüslerine ait işletmelerin atıl durumda bulunan varlıklarının genel yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi 
teşebbüslerine bedelsiz veya rayiç bedelin altında devri, teşebbüs yönetim kurulunun 
teklifi üzerine; devre konu varlıkların rayiç bedelinin 10.000.000 TL’nin altında olması 
durumunda ilgili bakanın onayı, bu tutarın üzerinde olması durumunda ise ilgili bakanın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca alınacak karar ile gerçekleştirilir.” denilmektedir. 
Yukarıdaki maddede atıl kalan varlıklarının devredilebilmesinden bahsedilmekte iken 
Bursa Bölge Müdürlüğünün bulunduğu arazide faaliyetlerin devam ettiği görülmektedir. 
Ayrıca Bursa ili Arabayatağı mevkiinde bulunan DMO’ya ait parselin bulunduğu 
mevkiye Yıldırım Belediyesi tarafından 2007 yılında yapılan İmar uygulaması ile 
belirtilen parsel okul alanı olarak gösterilmiş, ilgili karara karşı DMO’nun 23.11.2007 
tarihinde iptal davası açtığı, dava gerekçesinde de ilgili alanın ifrazı halinde ofisin 
hizmet veremeyeceği belirtilmiştir. Ancak Bursa 3.İdare mahkemesi davanın geç 
açılması nedeniyle süre yönünden (1 aylık askı süresi) reddetmiştir. Nihayetinde 
bahsedilen parselin DMO Yönetim Kurulu’nun 26.05.2016 tarih ve 18/221 sayılı kararı 
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ile okul yapılmak üzere 21.803 m² toplam alanın 6.552 m² hazineye devredilerek hisseli 
mülkiyet tesis edilmiştir. Sonuç olarak gelecek yıllarda DMO’nun Bursa hizmetlerinde 
aksamalar yaşanılması kaçınılmazdır. 

Devlet Malzeme Ofisinin 2007 tarihinde Afyon, Isparta, Samsun, Tekirdağ, 
Sivas, Konya, Kayseri, Zonguldak Bölge Müdürlüklerinin kapatılması dolayısıyla 
buralarda taşınmazın 195.763 m²’lik kısmı Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü ile trampa usulü ile mülkiyet değiştirilmesine karar verilmiştir. Böylece 
DMO’ya ait Afyon, Kayseri Tekirdağ, Isparta, Sivas, Konya, Samsun, Ankara, Sakarya 
illerinde toplam 97.685,77 m² yüzölçümlü arazi ile Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Çayırova 
mahallesinde 4 ada 24 No’lu parselde bulunan arazinin 195.763,88 m²’lik kısmı Milli 
Emlak Genel Müdürlüğünün 25.12.2008 tarih ve 66246 sayılı yazısı ile başabaş olarak 
trampasına karar verilmiştir. 

7-Yönetmelikler: 
DMO’nun iç mevzuatı yönetim kurulu tarafından uygulamaya konulan 

yönetmelik ve yönergelerden oluşmaktadır. Faaliyetlerin yürütülmesinde; 10 adet 
yönetmelik ile 14 adet yönerge uygulanmaktadır. 

2016 yılı içerisinde Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.01.2016 tarih ve 2/20 sayılı Yönetim 
Kurulu Kararı ile kabul edilerek 08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

B-Teşkilat: 
1-Teşkilat yapısı: 
2007 yılında yürürlüğe giren Ana Statüsünde; DMO teşkilatı, genel müdürlük 

teşkilatı ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılmıştır.  
a)Genel müdürlük teşkilatı (Merkez teşkilatı): 
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 Başkanlığı, Muhasebe Daire Başkanlığı ve Kalite Kontrol Daire 
Başkanlığından oluşmaktadır. Ana hizmet birimleri arasında görev değişikliği yapmaya 
ve yeni görev vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Genel müdürlük teşkilatında bazı daire başkanlıklarında işlerin çok yoğun olduğu 
tespit edilmiş, daire başkanlarına vekâlet edecek başkan yardımcılığı kadrolarının 
olmadığı görülmüştür. Kurumun yeni dönemde gerçekleştireceği teşkilat çalışmalarında 
bu hususun da değerlendirilerek ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunulması, 
özellikle ihtiyaç duyulan dairelerde kurum içinde başarı gösteren personelin bu anlamda 
oluşturulacak kadrolarda değerlendirilmesi önerilir. 

Danışma ve denetim birimleri; Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi Başkanlığı şeklinde 
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belirlenmiştir. 
Yardımcı hizmet birimleri; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığından oluşmaktadır. 
DMO’nun Ana Statüsüne ve Genel Müdürlük emrine göre hazırlanan teşkilat 

şemasına, rapor ekleri arasında (Ek:1) yer verilmiştir. 
b)Taşra teşkilatı: 
DMO’nun taşra teşkilatı: Basım İşletme Müdürlüğü, Bursa, Elazığ, Eskişehir, 

Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon bölge müdürlükleri ile Diyarbakır, Erzurum, Mersin 
ve Van irtibat bürolarından oluşmaktadır. 

Taşra teşkilat binalarında yerinde ve evrak üzerinde yapılan incelemelerde 
hizmet binalarının genel olarak depreme dayanıksız olduğu, çoğu binanın kaliteli hizmet 
üretmeye elverişli olmadığı görülmüştür. DMO yatırım planında da yer alan inşaat 
çalışmalarının bir an önce başlanılmasına yönelik arazi ve imar sorunlarının çözülmesi 
için milli emlak genel müdürlüğü ve belediyeler nezdinde girişimlerde bulunulması,  

İstanbul Bölge Müdürlüğü binasının 2012 yılında Medeniyet Üniversitesine 
devredilmesinden sonra Bölge Müdürlüğü olarak Gebze/Çayırova’da özel mülkiyette 
bulunan bir gayrimenkulde kiracı olarak faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca 
bahsedilen tesiste Basım İşletme Müdürlüğü de üretime devam etmektedir. Diğer 
yandan Yüksek Seçim Kurulunun zarf malzemeleri ile Basım İşletmesi’nin malzemeleri 
için ayrı bir depo kiralanması yoluna gidilmiştir. Her iki tesis için yılda yaklaşık 2,4 
milyon TL kira bedeli ödenmektedir. 

2007 yılında DMO’nun Afyon, Isparta, Samsun, Tekirdağ, Sivas, Konya, 
Kayseri, Zonguldak Bölge Müdürlüklerinin kapatılması dolayısıyla buralardaki 
taşınmazlarının ve buna ek olarak Ankara ve Sakarya’da bazı gayrimenkullerinin Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü’ne devri karşılığında Gebze\Çayırova bölgesinde mülkiyeti 
Hazineye ait 4 ada 24 No’lu parsel DMO Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Ancak 
bahsedilen parsel içerisinde Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağının kurulması ve kabrinin 
bulunması dolayısıyla ilgili parsel sit alanı kapsamında bulunmaktadır. Parselin bir 
kısmı ifraz edilerek DMO müştemilatının bu kısma yapılması düşünülmüşse de Kocaeli 
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Bursa Bölge Müdürlüğü’nün faaliyet gösterdiği Bursa ili Arabayatağı mevkideki 
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Taşra teşkilat binalarında yerinde ve evrak üzerinde yapılan incelemelerde 
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hizmet binalarının genel olarak depreme dayanıksız olduğu, çoğu binanın kaliteli hizmet 
üretmeye elverişli olmadığı dikkate alınarak;  

-DMO yatırım planında da yer alan inşaat çalışmalarının bir an önce 
başlanılmasına yönelik arazi ve imar sorunlarının çözülmesi için milli Emlak Genel 
Müdürlüğü ve belediyeler nezdinde girişimlerde bulunulması,  

- İstanbul ve Bursa bölge müdürlüğü hizmet yerleşkelerinin faaliyetleri aksatacak 
şekilde Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Maliye Bakanlığı kararları ile başka kurumlara 
devredilmesi bina kiralanmasını zorunlu kıldığından kurum giderlerini artırarak, 
faaliyetin devamlılığını tehlikeye attığından konunun çözümlenmesi için ilgili bakanlık 
nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir.  

2-Karar organı: 
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 Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu 
bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından olmak üzere ilgili bakanın 
teklifi ile ortak kararla atanmaktadır.  

Karar Organının oluşumunu gösteren çizelgeye, raporun iç kapaktan sonra gelen 
ikinci sayfasında yer verilmiştir. 

233 sayılı KHK’nın 10 uncu maddesinde; yönetim kurulunun üye tam sayısının 
salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanacağı, kararlarını üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla alacağı, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu 
sağlamış olacağı hükme bağlanmıştır.  

Kurum yönetim kurulu 01.04.2017 tarihine kadar 4 üye ile toplantılarını yapmış, 
en son 3 yıllık görev süresini dolduran bir üyenin de görevinin sona ermesi ile kurumda 
toplantı yeter sayısı kalmamıştır.  

DMO Yönetim Kurulunda 3 üyeliğin halihazırda boş olmasından dolayı Yönetim 
Kurulu yetkilerinin tamamını 29.03.2017 tarih ve 17/105 sayılı kararı ile Genel Müdüre 
devretmiştir.233 sayılı kararnamenin Yönetim Kurulu yetkilerini tanımlayan 
9.maddesinin son fıkrasında Yönetim Kurulu sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla 
yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir ancak yetki devri Yönetim 
Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz denilmektedir. Yukarıda bahsedilen devir 
kararında da devredilen yetkiler sayılmış fakat bir sınırlama getirilmemiştir. Ayrıca yine 
Yönetim Kurulunun uhdesinde olan yetkilerin içerisinde örneğin Bilanço, Netice 
Hesapları, Faaliyet Raporunu onaylayarak ilgili mercilere sunmak şeklindeki şirket 
hesaplarının genelini ilgilendiren görevini devretmesi, harcayan ve onaylayanın aynı 
makam olmasından dolayı hem 233 sayılı KHK’da belirtilen hükümlere hem de 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesinde Yönetim Kurulunun devredemeyeceği 
yetkileri arasında sayılan yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi ve genel kurula 
sunulması hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. 

Yönetim Kurulundaki 3 üyenin boşalması sonucu toplantı yeter sayısı 

6 Sayıştay   



 

 
 

hizmet binalarının genel olarak depreme dayanıksız olduğu, çoğu binanın kaliteli hizmet 
üretmeye elverişli olmadığı dikkate alınarak;  

-DMO yatırım planında da yer alan inşaat çalışmalarının bir an önce 
başlanılmasına yönelik arazi ve imar sorunlarının çözülmesi için milli Emlak Genel 
Müdürlüğü ve belediyeler nezdinde girişimlerde bulunulması,  

- İstanbul ve Bursa bölge müdürlüğü hizmet yerleşkelerinin faaliyetleri aksatacak 
şekilde Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Maliye Bakanlığı kararları ile başka kurumlara 
devredilmesi bina kiralanmasını zorunlu kıldığından kurum giderlerini artırarak, 
faaliyetin devamlılığını tehlikeye attığından konunun çözümlenmesi için ilgili bakanlık 
nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir.  

2-Karar organı: 
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 Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu 
bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından olmak üzere ilgili bakanın 
teklifi ile ortak kararla atanmaktadır.  

Karar Organının oluşumunu gösteren çizelgeye, raporun iç kapaktan sonra gelen 
ikinci sayfasında yer verilmiştir. 

233 sayılı KHK’nın 10 uncu maddesinde; yönetim kurulunun üye tam sayısının 
salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanacağı, kararlarını üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla alacağı, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu 
sağlamış olacağı hükme bağlanmıştır.  

Kurum yönetim kurulu 01.04.2017 tarihine kadar 4 üye ile toplantılarını yapmış, 
en son 3 yıllık görev süresini dolduran bir üyenin de görevinin sona ermesi ile kurumda 
toplantı yeter sayısı kalmamıştır.  

DMO Yönetim Kurulunda 3 üyeliğin halihazırda boş olmasından dolayı Yönetim 
Kurulu yetkilerinin tamamını 29.03.2017 tarih ve 17/105 sayılı kararı ile Genel Müdüre 
devretmiştir.233 sayılı kararnamenin Yönetim Kurulu yetkilerini tanımlayan 
9.maddesinin son fıkrasında Yönetim Kurulu sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla 
yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir ancak yetki devri Yönetim 
Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz denilmektedir. Yukarıda bahsedilen devir 
kararında da devredilen yetkiler sayılmış fakat bir sınırlama getirilmemiştir. Ayrıca yine 
Yönetim Kurulunun uhdesinde olan yetkilerin içerisinde örneğin Bilanço, Netice 
Hesapları, Faaliyet Raporunu onaylayarak ilgili mercilere sunmak şeklindeki şirket 
hesaplarının genelini ilgilendiren görevini devretmesi, harcayan ve onaylayanın aynı 
makam olmasından dolayı hem 233 sayılı KHK’da belirtilen hükümlere hem de 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesinde Yönetim Kurulunun devredemeyeceği 
yetkileri arasında sayılan yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi ve genel kurula 
sunulması hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. 

Yönetim Kurulundaki 3 üyenin boşalması sonucu toplantı yeter sayısı 

 

 
 

sağlanamadığından Yönetim Kurulu yetkilerinin Genel Müdür’e devredilmesi, 233 
sayılı KHK’nın 9.maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesine 
aykırı olduğundan, Yönetim Kurulundaki boş bulunan üyeliklere atama yapılması için 
ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 

Yönetim Kurulu kendi görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin olarak, 2016 
yılı faaliyet döneminde yaptığı 56 oturum neticesinde, toplam 726 karar almıştır. 

3-Yürütme organı: 
DMO’nun yürütme organı genel müdür ile 3 genel müdür yardımcısı ve onlara 

bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. Hukuk müşavirliği, teftiş kurulu başkanlığı, yönetim 
kurulu büro müdürlüğü, özel kalem müdürlüğü ve genel müdürlük müşavir ve 
başuzmanlar doğrudan genel müdüre bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 

2016 yılı itibarıyla 5 adet müşavir ve 10 adet Başuzman mevcudu bulunmaktadır. 
4-Servisler: 
Genel Müdürlüğe bağlı alt birimleri oluşturan servislerin görevleri, DMO Görev 

ve Teşkilat Yönergesinde belirlenmiştir. 
Faaliyetleri, raporun ilgili bölümlerinde yer almayan ve teşkilat şemasında 

danışma ve denetim birimlerini oluşturan servisler hakkında, aşağıda bilgi verilmiştir. 
a)Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 
DMO Ana Statüsü’nün 25 inci maddesinde Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı’nın görevleri; uzun vadeli strateji ve kalkınma planları, orta vadeli ve yıllık 
programlar ile hükümet programı çerçevesinde Ofisin orta ve uzun vadeli strateji ve 
politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 
Ofisin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, 
hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, 
kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek, 
Ofis yatırım programını hazırlamak şeklinde belirlenmiştir. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; 1 daire başkanı, 3 şube müdürü,  5 uzman, 
4 uzman yardımcısı, 1 bilgisayar işletmeni,1 adet memur olmak üzere toplam 15 
personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2016 yılında; 2016 yılı Genel Yatırım ve 
Finansman Programına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereği; faaliyet raporu, sektör 
raporu, performans değerlendirme raporu ve 2017 yılı performans programı 
hazırlanarak ilgili kuruluşlara gönderilmiştir.  

2015-2019 stratejik planında; üç adet stratejik amaç belirlenmiştir.   
Kamu alımlarında tasarrufu artırıcı sistemler, modeller ve yöntemler geliştirmek 

ve yaygınlaştırmak, 
 Bununla ilgili belirlenen alt hedef ise; faaliyet alanına giren kamu alımlarında 

rekabet, verimlilik ve saydamlığın artırılmasına katkı sağlayacak sistem altyapısını 
oluşturmaktır. Bu hedefle ilgili oluşturulan performans gösterge tablosunda ise alım 
yapılan Kobi sayısı ve tedarikçi firma sayısı yaklaşık %10 oranında artmasına karşın, 
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verimlilik ve saydamlığın artırılması ile ilgili bir veri ortaya konulamamıştır.   
  Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak 
 Bu strateji de üç temel ayağa dayanmaktadır. Bunlar, kamu mal alımları içinde 

satış payını artırmak,  tüm operasyonel süreçlerin bütünleşik e-tedarik sistemi üzerinden 
yürütülmesini sağlamak, kurumsal katma değeri artırmak şeklinde sıralanmıştır. 
Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin (müşteri ziyareti) yaklaşık %10 artması ile 
satışlarda da bu oranda bir artış görülmüştür. Bu anlamda tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerinin desteklemesine devam edilmesi önem arz etmektedir.  

 Tüm operasyonel süreçlerin bütünleşik e-tedarik sistemi üzerinden sağlama 
hedefi teknolojik gelişmelerden kaynaklanan imkânlarla iyi göstergeler elde edilmiş 
olsa da süreçlerin işleri daha kolay hale getirecek şekilde tasarlanması ve bilişim 
sisteminin kurum ihtiyaçlarının doğru okunup ona göre tasarlanması gerekmektedir.    

 Müşteri ihtiyaçları ve piyasa şartları gözetilerek üretim ve basım ile elde edilen 
kurumsal katma değeri artırmak şeklinde belirlenen hedef göstergeleri fayda-maliyet 
analizinde herhangi bir veri bulunamamıştır. DMO basım işletmesinde birkaç çıktının 
aynı üretim tesisinde aynı personelle elde edilmesi dolayısıyla fayda-maliyet analizinin 
yapılması kamunun ihtiyacı olan ürünlerin belirlenerek buradan kurulu kapasiteye dahil 
edilebilecek ürünlerin üretimine odaklanılması gerekmektedir. Fakat bu türlü bir 
çalışmayı Basım işletme müdürlüğünün yapabilme kabiliyeti olmadığı gibi bu konuların 
üst yönetimin bir üretim planlaması çerçevesinde baştan sona planlaması gereken bir 
durumdur. Yeni ürün belirleme gibi diğer göstergeler için de bir veri ortaya 
konulamamıştır. Bu türlü bir çaba yukarıda belirttiğimiz gibi kurumun diğer 
faaliyetleriyle eşgüdümlü olarak planlanması gereken ve pazarlama çalışmaları 
gerektiren kurum yönetimince de destek verilmesi ve kaynak ayrılması gereken bir 
konudur.  

Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme temelli bütüncül bir yaklaşımla kurumsal 
yetkinlik ve kapasiteyi artırmak   

Hedef olarak ise stratejik yönetimi, insan kaynakları yönetim anlayışını ve 
kurumsal kültürü geliştirmek denilmiştir. Bu hedefe ulaşmada bakılacak göstergelere 
göre iç kontrol sistemi oluşturulmuş, muhasebe standartlarına uyumlu finansal 
raporlama sisteminin 2016 yılı içerisinde tamamlandığı belirtilmiştir. Çalışan 
memnuniyet oranı yıldan yıla % 5 artış gösterse de bu durumla ilgili göstergeler genel 
olarak mevzuat düzenleme, eğitim, vb. konulara odaklanılmıştır. DMO’da görülen en 
büyük eksiklik göreve getirilen personelin uzun vadeli bir perspektifle getirilmemesi, 
üst yönetim dahil sık sık görev değişimine gidilmesidir. Kurum aidiyetinin yaşanması 
için çalışana iş tatmini sağlayacak üst yönetimlere yükselebilme olanağının açılması, 
dışarıdan kuruma yönetici atama geleneğinin sınırlandırılması önem arz etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca; bilgi edinme hakkı ile ilgili 
olarak Ofise yapılan başvurular satın alma faaliyetini gerçekleştiren daire başkanlığı 
tarafından değerlendirilip cevaplanmıştır. Ancak kurumun kamu ihale kanunu dışında 
yaptığı açık ihalelerde firmaların ihale süreçleri ile ilgili doğrudan başvuracağı ve üst 
yöneticisinin de satın alma birimleri çalışanlarından olmayan bir birim kurması hem 

8 Sayıştay   



 

 
 

verimlilik ve saydamlığın artırılması ile ilgili bir veri ortaya konulamamıştır.   
  Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak 
 Bu strateji de üç temel ayağa dayanmaktadır. Bunlar, kamu mal alımları içinde 

satış payını artırmak,  tüm operasyonel süreçlerin bütünleşik e-tedarik sistemi üzerinden 
yürütülmesini sağlamak, kurumsal katma değeri artırmak şeklinde sıralanmıştır. 
Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin (müşteri ziyareti) yaklaşık %10 artması ile 
satışlarda da bu oranda bir artış görülmüştür. Bu anlamda tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerinin desteklemesine devam edilmesi önem arz etmektedir.  

 Tüm operasyonel süreçlerin bütünleşik e-tedarik sistemi üzerinden sağlama 
hedefi teknolojik gelişmelerden kaynaklanan imkânlarla iyi göstergeler elde edilmiş 
olsa da süreçlerin işleri daha kolay hale getirecek şekilde tasarlanması ve bilişim 
sisteminin kurum ihtiyaçlarının doğru okunup ona göre tasarlanması gerekmektedir.    

 Müşteri ihtiyaçları ve piyasa şartları gözetilerek üretim ve basım ile elde edilen 
kurumsal katma değeri artırmak şeklinde belirlenen hedef göstergeleri fayda-maliyet 
analizinde herhangi bir veri bulunamamıştır. DMO basım işletmesinde birkaç çıktının 
aynı üretim tesisinde aynı personelle elde edilmesi dolayısıyla fayda-maliyet analizinin 
yapılması kamunun ihtiyacı olan ürünlerin belirlenerek buradan kurulu kapasiteye dahil 
edilebilecek ürünlerin üretimine odaklanılması gerekmektedir. Fakat bu türlü bir 
çalışmayı Basım işletme müdürlüğünün yapabilme kabiliyeti olmadığı gibi bu konuların 
üst yönetimin bir üretim planlaması çerçevesinde baştan sona planlaması gereken bir 
durumdur. Yeni ürün belirleme gibi diğer göstergeler için de bir veri ortaya 
konulamamıştır. Bu türlü bir çaba yukarıda belirttiğimiz gibi kurumun diğer 
faaliyetleriyle eşgüdümlü olarak planlanması gereken ve pazarlama çalışmaları 
gerektiren kurum yönetimince de destek verilmesi ve kaynak ayrılması gereken bir 
konudur.  

Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme temelli bütüncül bir yaklaşımla kurumsal 
yetkinlik ve kapasiteyi artırmak   

Hedef olarak ise stratejik yönetimi, insan kaynakları yönetim anlayışını ve 
kurumsal kültürü geliştirmek denilmiştir. Bu hedefe ulaşmada bakılacak göstergelere 
göre iç kontrol sistemi oluşturulmuş, muhasebe standartlarına uyumlu finansal 
raporlama sisteminin 2016 yılı içerisinde tamamlandığı belirtilmiştir. Çalışan 
memnuniyet oranı yıldan yıla % 5 artış gösterse de bu durumla ilgili göstergeler genel 
olarak mevzuat düzenleme, eğitim, vb. konulara odaklanılmıştır. DMO’da görülen en 
büyük eksiklik göreve getirilen personelin uzun vadeli bir perspektifle getirilmemesi, 
üst yönetim dahil sık sık görev değişimine gidilmesidir. Kurum aidiyetinin yaşanması 
için çalışana iş tatmini sağlayacak üst yönetimlere yükselebilme olanağının açılması, 
dışarıdan kuruma yönetici atama geleneğinin sınırlandırılması önem arz etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca; bilgi edinme hakkı ile ilgili 
olarak Ofise yapılan başvurular satın alma faaliyetini gerçekleştiren daire başkanlığı 
tarafından değerlendirilip cevaplanmıştır. Ancak kurumun kamu ihale kanunu dışında 
yaptığı açık ihalelerde firmaların ihale süreçleri ile ilgili doğrudan başvuracağı ve üst 
yöneticisinin de satın alma birimleri çalışanlarından olmayan bir birim kurması hem 

 

 
 

süreçlerin şeffaflığına hizmet edecektir hem de kurumun kendi iç kontrolünün işlemesi 
açısından tamamlayıcı bir uygulama olacaktır. 

Strateji Geliştirme başkanlığı Ofise benzer yapıda satınalma kurumu bulunduran 
veya yenilikçi tedarik politikaları takip eden, 13 ülkeye ait bilgilerin yer aldığı  
“Dünyada ve Türkiye’de Kamu Alımları ve Merkezi Tedarik Hizmetlerinde Ülke 
Uygulamaları Raporu” yayınlamıştır.  

b)Hukuk Müşavirliği: 
DMO Teşkilat ve Görev Yönergesine göre, Hukuk Müşavirliği doğrudan Genel 

Müdüre bağlı olarak çalışmaktadır. 
 Hukuk Müşavirliği’nin görev tanım ve esasları Hukuk Müşavirliği 

Yönergesinde 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’nin ilgili hükümleri uygulanmaktadır. 

Hukuk Müşavirliğinde 2016 yılı içerisinde; I. Hukuk Müşaviri ve fiilen görevli 4 
avukat, 2 şef, bir bilgisayar işletmeni, bir uzman ve bir sekreterden müteşekkil Hukuk 
Müşavirliği kadrosundaki avukatlardan birinin hukuk müşavirliğine görevlendirilmesi 
gerçekleştirilmiştir.  

Hukuk Müşavirliği tarafından 2016 yılında takip edilen dava ve icra dosyalarına 
ilişkin bilgiler, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 2: Dava dosyaları  

 Dava 
Türleri 
   

2015 yılından 
devir 

  

2016 yılında 2017 yılına  
devir 

  
DMO'nun  DMO'ya karşı Kazanılan Kaybedilen açtığı davalar açılan davalar 

Adet Tutar Adet Tutar Adet Tutar Adet Tutar Adet Tutar Adet Tutar 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

İdari 55 1.835   14  2    67 1.835 
Hukuk 76 11.025 3 51 7 218 3 93 1 2 82 11.199 
İş 53 803   4  2    55 803 
İcra 146 5.621 13 2.303 11 773 14 109 6 1.206 150 7.382 
Vergi 25 2.477         25 2.477 
Ceza 1  3        4  
Toplam 356 21.761 16 2.354 36 991 21 202 7 1.208 383 23.696 

 Çizelgenin incelenmesinde görüldüğü gibi, 2016 yılında 202 bin TL tutarında 21 
dava kazanılmış, 1.208 bin TL tutarında 7 dava kaybedilmiş ve 2017 yılına 23.696 bin 
TL tutarında 383 dava ve icra dosyası devretmiştir 

c) Teftiş Kurulu Başkanlığı: 
DMO Teşkilat ve Görev Yönergesine göre, Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan 

Genel Müdüre bağlı olarak çalışmaktadır. Teftiş Kurulu faaliyetlerini DMO Teftiş 
Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre yürütmektedir. 
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Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda 2016 yılsonu itibarıyla; 1 başkan, 9 başmüfettiş, 2 
müfettiş,  2 şef büro görevlisi olmak üzere toplam 14 kişiden oluşmaktadır. 

10.06.2016 tarih ve 2614 sayılı Genel Müdürlük Oluruyla; 2016 yılı yaz dönemi 
turne programı kapsamında Basım İşletme Müdürlüğü, İzmir, Gaziantep, Bursa, 
Trabzon, İstanbul, Elazığ, Eskişehir Bölge Müdürlüklerinin ve Erzurum, Diyarbakır, 
Mersin ve Van İrtibat Bürolarının 2015 yılı işlemleri denetlenmiştir.  

23.09.2016 tarih ve 4143 sayılı Genel Müdürlük Oluruyla; 2016 yılı merkez teftiş 
programı kapsamında I, II ve III No’lu Satınalma, Katalog, Kalite Kontrol, Destek 
Hizmetleri, Pazarlama, Muhasebe ve Bilgi İşlem Daire 2015 yılı işlemlerinin teftiş 
edildiği tespit edilmiştir.   

Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2016 yılında; 42 adet cevaplı teftiş raporu, 17 adet 
cevapsız rapor, 12 adet genel durum raporu düzenlenmiştir. Ayrıca, muhtelif konularla 
ilgili 10 adet inceleme ve 2 adet soruşturma olmak üzere toplam 83 adet rapor 
düzenlenmiştir. 

C-Personel durumu: 
1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
Devlet Malzeme Ofisi'nin merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında çalışan personelin 

program kadroları, yıl içinde çalışan ortalama personel sayısı ile yılsonu personel 
durumu bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 3: personel kadro ve mevcutları 

Personel 

2015 2016 
Çalışan personel Norm 

kadro 
Program 

kadro 
Çalışan personel 

Ortalama 
kişi 

Yılsonu 
kişi 

Ortalama 
kişi 

Yılsonu 
kişi sayı sayı 

A-Memurlar:             
  1-Genel idare hizmetleri 92 93 219 219 106 118 
  2-Teknik hizmetler        
  3 Sağlık hizmetleri       
  Toplam (A) 92 93 219 219 106 118 
B-Sözleşmeliler:       
  1-399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar 749 762 1348 1348 757 751 
  Toplam (B) 749 762 1348 1348 757 751 
C-İşçiler:       
  1-Sürekli işçiler 134 132 339 339 131 129 
    a) Kapsam içi       
  2-Geçici işçiler       
  Toplam (C) 134 132 339 339 131 129 

Genel toplamı 975 987 1906 1906 994 998 
Yüklenici işçileri    311    315 

 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.  

DMO’nun 2016 yılı itibariyle program kadro sayısı 219 memur, 1.348 sözleşmeli 
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Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda 2016 yılsonu itibarıyla; 1 başkan, 9 başmüfettiş, 2 
müfettiş,  2 şef büro görevlisi olmak üzere toplam 14 kişiden oluşmaktadır. 

10.06.2016 tarih ve 2614 sayılı Genel Müdürlük Oluruyla; 2016 yılı yaz dönemi 
turne programı kapsamında Basım İşletme Müdürlüğü, İzmir, Gaziantep, Bursa, 
Trabzon, İstanbul, Elazığ, Eskişehir Bölge Müdürlüklerinin ve Erzurum, Diyarbakır, 
Mersin ve Van İrtibat Bürolarının 2015 yılı işlemleri denetlenmiştir.  

23.09.2016 tarih ve 4143 sayılı Genel Müdürlük Oluruyla; 2016 yılı merkez teftiş 
programı kapsamında I, II ve III No’lu Satınalma, Katalog, Kalite Kontrol, Destek 
Hizmetleri, Pazarlama, Muhasebe ve Bilgi İşlem Daire 2015 yılı işlemlerinin teftiş 
edildiği tespit edilmiştir.   

Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2016 yılında; 42 adet cevaplı teftiş raporu, 17 adet 
cevapsız rapor, 12 adet genel durum raporu düzenlenmiştir. Ayrıca, muhtelif konularla 
ilgili 10 adet inceleme ve 2 adet soruşturma olmak üzere toplam 83 adet rapor 
düzenlenmiştir. 

C-Personel durumu: 
1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
Devlet Malzeme Ofisi'nin merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında çalışan personelin 

program kadroları, yıl içinde çalışan ortalama personel sayısı ile yılsonu personel 
durumu bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 3: personel kadro ve mevcutları 

Personel 

2015 2016 
Çalışan personel Norm 

kadro 
Program 

kadro 
Çalışan personel 

Ortalama 
kişi 

Yılsonu 
kişi 

Ortalama 
kişi 

Yılsonu 
kişi sayı sayı 

A-Memurlar:             
  1-Genel idare hizmetleri 92 93 219 219 106 118 
  2-Teknik hizmetler        
  3 Sağlık hizmetleri       
  Toplam (A) 92 93 219 219 106 118 
B-Sözleşmeliler:       
  1-399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar 749 762 1348 1348 757 751 
  Toplam (B) 749 762 1348 1348 757 751 
C-İşçiler:       
  1-Sürekli işçiler 134 132 339 339 131 129 
    a) Kapsam içi       
  2-Geçici işçiler       
  Toplam (C) 134 132 339 339 131 129 

Genel toplamı 975 987 1906 1906 994 998 
Yüklenici işçileri    311    315 

 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.  

DMO’nun 2016 yılı itibariyle program kadro sayısı 219 memur, 1.348 sözleşmeli 

 

 
 

personel, 339 işçi olmak üzere toplam 1.906 personel iken istihdam edilen personel 
sayısı 998 kişi olmuştur. 

KİT’ler ve bağlı ortaklıklarında ve özelleştirme programına alınmış kamu payı 
%50’nin üzerinde olan işletmeci kuruluşlarda istihdam esasları, kadro ve pozisyon 
tespit, ihdas ve kullanımlarına ilişkin esas ve usuller, KİT’ler ve bağlı ortaklıklarının 
genel yatırım ve finansman programı hakkında kararlar, mali yıl bütçe kanunları, Maliye 
Bakanlığı bütçe uygulama talimatları, Başbakanlık genelgeleri ve Devlet Personel 
Başkanlığı’(DPB) nın uygulamaları ile düzenlenmektedir. 

 DMO’nun merkez ve taşra teşkilatında 2016 yılsonu itibarıyla; 118’i memur, 
751’i sözleşmeli personel, 129’u işçi olmak üzere toplam 998 personel istihdam 
edilmiştir.  

Yıl içinde 40’ı memur, 58’i sözleşmeli personel,2’si işçi olmak üzere 100 adet 
personel girişi olmuştur. Memur olarak göreve başlatılan 40 personelin; 1’i açıktan, 39’ü 
sözleşmeliden memuriyete geçiş şeklinde atanmıştır. Sözleşmeli personel olarak 
başlatılan 58 personelin 27’si kamu personeli seçme sınavını kazanan ve DPB tarafından 
gönderilen açıktan atanan, 2’si naklen atanan ve 29’u 3713 sayılı Kanun kapsamında 
şehit yakını ve gazi statüsünden atanan personelden oluşmaktadır. 

2016 yılsonu itibarıyla personelin teşkilat içinde dağılımını gösteren çizelgeye 
raporun ekler (Ek:2 ) bölümünde yer verilmiştir. 

DMO’da 2016 yılsonu itibarıyla 164’ü temizlik ve yükleme boşaltma işlerinde, 
128’i özel güvenlik hizmetinde ve 23’ü de şoför olmak üzere toplam 315 yüklenici işçi 
çalıştırmıştır. Yüklenici işçilerin 135’i genel müdürlük merkezinde, 180’i de taşra 
teşkilatında istihdam edilmiştir. Bu hizmetlere yıllık 10,7 milyon TL ödemede 
bulunulmuştur. 

a)Memurlarla ilgili işlemler: 
Memurlar, özlük hakları yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 

emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5434 ve 5510 sayılı kanunlara tabi olarak 399 
sayılı KHK’nın I sayılı cetvelinde bulunan, asli ve sürekli hizmetleri gören, büyük 
çoğunluğu yönetim kadrosunda yer alan personel olup, ayrıca 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu ile DMO Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği, DMO Memurları 
Disiplin Amirleri Yönetmeliklerine tabi bulunmaktadır.  

DMO’nun merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur sayısı 2016 yılı başında 93 
kişi iken, yıl içinde kuruma genel müdür ataması ve görevde yükseltme sınavı 
neticesinde 40 kişi memur kadrosuna geçiş yapmış, 2’si naklen tayin, 8 adedinin KHK 
ile devlet memurluğuna son verilmiş, 4’ü emeklilik ve kurum genel müdürünün başka 
bir kuruma nakli neticesinde yılsonu çalışan memur sayısı 118 kişi olmuştur. 

Memurların yıl içindeki hareketini gösterir çizelgeye, rapor ekleri arasında (Ek:3) 
yer verilmiştir. 

b)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, 
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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 Kanununa ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa ve DMO’nun ilgili mevzuatına tabi bulunmaktadır. 

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. 

KİT’ler ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman 
Programına ait 12.10.2015 tarih ve 2015/8196 sayılı Kararnamede;  

 Kuruluş içinde eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının 
mümkün olmadığı zorunlu hallerde bir önceki yıl ayrılan eleman sayısının en fazla 
%75’i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması, Bir önceki yıl ayrılan eleman 
sayısının en fazla %10’u kadar personelin özelleştirme uygulamaları nedeniyle DPB’ye 
bildirilen nakle tabi personelden atanması, hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim 
kurulu yetkilendirilmiştir. Ayrıca çeşitli nedenlerle istihdamına ihtiyaç duyulan ilave 
personelin bir önceki yıl ayrılan personel sayısının %25’ini geçemeyeceği de hükme 
bağlanmıştır. 

2016 yılbaşı itibarıyla, merkez ve taşra teşkilatında toplam 762 sözleşmeli 
personel istihdam edilirken, yıl içinde 27’si açıktan, 2’si naklen, 29’u şehit yakını olmak 
üzere toplam 58 sözleşmeli personel girişine karşılık; 14 personelin emekli olması, 5 
adedi istifaen, 39 personelin sözleşmeli pozisyondan memur kadrosuna geçirilmesi, 2 
personelin vefat etmesi,8 adedinin KHK ile görevine son verilmesi ve 1 personelin 
kurum dışına nakli ile toplam 69 personelin ayrılmasıyla yılsonu sözleşmeli personel 
sayısı 751 kişi olmuştur. 

Sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeye, raporun ekleri arasında 
(Ek:3) yer verilmiştir. 

c)İşçilerle ilgili işlemler:  
İşçiler, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak görev yapan, sendika üyesi olan ve 

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

İşçilerle ilgili işlemler, 1475 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi, 4857 sayılı İş 
Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
bunların ek ve tadilleri ile işçilerin üyesi bulunduğu sendikalarla imzalanan toplu iş 
sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.  

DMO’da Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) ile 7 bölge 
müdürlüğü ve 4 irtibat bürosunda çalışan işçilerin üye olduğu Türkiye Sosyal Sigortalar, 
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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 Kanununa ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa ve DMO’nun ilgili mevzuatına tabi bulunmaktadır. 

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. 

KİT’ler ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman 
Programına ait 12.10.2015 tarih ve 2015/8196 sayılı Kararnamede;  

 Kuruluş içinde eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının 
mümkün olmadığı zorunlu hallerde bir önceki yıl ayrılan eleman sayısının en fazla 
%75’i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması, Bir önceki yıl ayrılan eleman 
sayısının en fazla %10’u kadar personelin özelleştirme uygulamaları nedeniyle DPB’ye 
bildirilen nakle tabi personelden atanması, hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim 
kurulu yetkilendirilmiştir. Ayrıca çeşitli nedenlerle istihdamına ihtiyaç duyulan ilave 
personelin bir önceki yıl ayrılan personel sayısının %25’ini geçemeyeceği de hükme 
bağlanmıştır. 

2016 yılbaşı itibarıyla, merkez ve taşra teşkilatında toplam 762 sözleşmeli 
personel istihdam edilirken, yıl içinde 27’si açıktan, 2’si naklen, 29’u şehit yakını olmak 
üzere toplam 58 sözleşmeli personel girişine karşılık; 14 personelin emekli olması, 5 
adedi istifaen, 39 personelin sözleşmeli pozisyondan memur kadrosuna geçirilmesi, 2 
personelin vefat etmesi,8 adedinin KHK ile görevine son verilmesi ve 1 personelin 
kurum dışına nakli ile toplam 69 personelin ayrılmasıyla yılsonu sözleşmeli personel 
sayısı 751 kişi olmuştur. 

Sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeye, raporun ekleri arasında 
(Ek:3) yer verilmiştir. 

c)İşçilerle ilgili işlemler:  
İşçiler, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak görev yapan, sendika üyesi olan ve 

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

İşçilerle ilgili işlemler, 1475 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi, 4857 sayılı İş 
Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
bunların ek ve tadilleri ile işçilerin üyesi bulunduğu sendikalarla imzalanan toplu iş 
sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.  

DMO’da Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) ile 7 bölge 
müdürlüğü ve 4 irtibat bürosunda çalışan işçilerin üye olduğu Türkiye Sosyal Sigortalar, 

 

 
 

Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Sosyal-İş) 
arasında 25.06.2015 tarihinde imzalanan 01.03.2015-28.02.2017 tarihlerini kapsayan 
DMO Genel Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi uygulanmıştır.  

Ayrıca Basım İşletmesi Müdürlüğünde çalışan işçiler için de Kamu-İş ile Türkiye 
Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası (Basın-İş) arasında 
16.09.2015 tarihinde imzalanan 01.03.2015-28.02.2017 tarihlerini kapsayan DMO 
Genel Müdürlüğü Basım İşletmesi Müdürlüğü İşyeri Toplu İş Sözleşmesi hükümleri 
uygulanmıştır. 

2016 yılı başında toplam 132 işçi bulunurken, yıl içinde 2 eski hükümlü istihdamı 
ile 4 emeklilik ve 1 tanesinin de vefat nedeniyle yılsonu işçi mevcudu 129 kişiye 
inmiştir. DMO’da, merkez teşkilatında 16, taşra teşkilatında da 113 işçi istihdam 
edilmiştir. 

İşçi personelin hareketini gösterir çizelgeye, raporun ekleri arasında (Ek:4) yer 
verilmiştir. 

2-Personele yapılan harcamalar: 
DMO’nun, 2016 yılında istihdam edilen personeli için yapılan harcamalar önceki 

yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 4: Personele yapılan harcamalar 

Personele yapılan 
harcamalar 

2015 2016 
Harcanan    Harcanan  

Toplam Kişi 
başına Ödeneğin Esas Ek Sosyal Cari Geçmiş yılla Toplam Kişi 

başına 
harcama ayda  son ücretler ödemeler giderler yıl ilgili ödeme  harcama Ayda  

   düşen durumu       toplamı  ve geri alış.    Düşen 
Bin TL TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL 

A-Yönetim Kurulu             

üyeleri ve denetçiler             

(Kuruluş dışı) 45  90 70 11  81  81  

B-Memurlar 7.392 5.755 7.473 3.256 2.709 1.332 7.297 1.038 8.334 6.478 

C-Sözleşmeliler 42.073 4.622 49.870 36.102 4.644 8.218 48.965 1.073 50.037 5.233 

D-İşçiler 11.868 6.856 12.713 3.470 3.494 5.391 12.355 433 12.788 7.986 

Toplam 61.378  70.146 42.898 10.858 14.941 68.698 2.543 71.241  

Geçen yıl toplamı 56.801  65.502 36.741 9.389 12.838 58.968 2.410 61.378  

Fark 4.577  4.644 6.157 1.469 2.103 9.730 133 9.863  

2016 yılı içinde DMO’da çalışan personele yapılan toplam harcamalar, geçen yıla 
göre % 16 oranında 9,9 milyon TL artarak 71,2 milyon TL olmuştur. Toplam personel 
harcamalarının; %11,7 oranında 8,3 milyon TL’si memurlara, % 70,2 oranında 50 
milyon TL’si sözleşmelilere, %18 oranında 12,8 milyon TL’si işçilere ait 
bulunmaktadır. 

Memur ve sözleşmeli personelin ücret ve diğer sosyal hakları, 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca, Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 23.08.2015 tarihli, 29454 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik 
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Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu 
Sözleşmesi hükümlerine göre; memur personelin, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa göre uygulanmakta olan aylık gösterge, ek gösterge ile taban aylığı ve yan 
ödeme katsayıları yeniden belirlenmiş, sözleşmeli personelinde ücret tavanı 
yükseltilmiştir.  

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi 
uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı ilk 6 aylık dönem için 
4.820,70 TL ye, ikinci 6 aylık dönem için 5.061,74 TL ye yükseltilmiştir. 

DMO genel müdürlük, bölge müdürlükleri ve irtibat bürolarında çalışan işçilere 
01.03.2015-28.02.2017 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 01.03.2015-28.02.2017 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 yılın ilk altı ayında %3 oranında ikinci altı ayında da 
%3 oranında ücret artışı yapılmıştır. Bu oranı aşan enflasyon farkları da ilave edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 yılına ait Genel 
Yatırım ve Finansman Programına ait 12.10.2015 tarih ve 2015/8196 sayılı sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararında; bu karar kapsamındaki kuruluşların personele 
yaptıracakları fazla çalışmanın 2015 yılı için belirlenen fazla çalışma tavanını (saat/yıl) 
aşmayacak şekilde fazla mesai ve çalışma yaptırabilecekleri, gerekli görüldüğü takdirde 
ilave fazla mesai süresini 2015 yılı izninin %10’una kadar artırmaya teşebbüs yönetim 
kurulunun yetkili olduğu, hüküm altına alınmıştır. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliği’nin 8 nci 
maddesinde de toplam fazla çalışma süresinin işin gereği dikkate alınarak statüler 
arasında dağıtma yetkisinin yönetim kuruluna ait olacağı ve toplam fazla çalışma izninin 
tavana ilişkin hüküm olduğu bu konuda 4857 sayılı iş kanunundaki sınırlara uyulacağı 
belirtilmiştir. 

DMO Yönetim Kurulu’nun 07.01.2016 tarih ve 1/9 sayılı kararıyla; Hazine 
Müsteşarlığınca 2016 yılı için DMO’ca kullanılmasına onay verilen sözleşmeli personel 
için 5.000 saat, işçiler için 28.160 saat fazla çalışmanın yaptırılmasına, 399 sayılı 
KHK’nın 30/a maddesinde belirtilen oranlar dâhilinde sözleşmeli personele yaptırılacak 
fazla çalışmanın her saati için 1,74 TL ödenmesine karar verilmiştir. 

2016 yılında sözleşmeli personel için uygun görülen 5.000 saat fazla mesai 
kullanılmamıştır. İşçi personele ise uygun görülen 28.160 saat fazla mesainin 26.279 
saati kullanılarak 648.055,50 TL ödeme yapılmıştır. 

İstanbul Basım işletmesinde 2016 yılsonunda 64 işçinin istihdam ettiği görülmüş, 
bunların 7’si hariç diğerlerine fazla mesai yaptırıldığı görülmüştür.4857 sayılı iş 
kanununun 41.maddesinin son fıkrasında bir yılda yaptırılan fazla mesai süresi iki yüz 
yetmiş saatten fazla olamaz denilmektedir. Ayrıca 2016 yılı Genel Yatırım ve 
Finansman Programının uygulanmasına dair tebliğin 8.maddesinde de kararda geçen 
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Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu 
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01.03.2015-28.02.2017 dönemine ait DMO Genel Müdürlüğüne Bağlı (10 No’lu iş 
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%3 oranında ücret artışı yapılmıştır. Bu oranı aşan enflasyon farkları da ilave edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 yılına ait Genel 
Yatırım ve Finansman Programına ait 12.10.2015 tarih ve 2015/8196 sayılı sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararında; bu karar kapsamındaki kuruluşların personele 
yaptıracakları fazla çalışmanın 2015 yılı için belirlenen fazla çalışma tavanını (saat/yıl) 
aşmayacak şekilde fazla mesai ve çalışma yaptırabilecekleri, gerekli görüldüğü takdirde 
ilave fazla mesai süresini 2015 yılı izninin %10’una kadar artırmaya teşebbüs yönetim 
kurulunun yetkili olduğu, hüküm altına alınmıştır. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliği’nin 8 nci 
maddesinde de toplam fazla çalışma süresinin işin gereği dikkate alınarak statüler 
arasında dağıtma yetkisinin yönetim kuruluna ait olacağı ve toplam fazla çalışma izninin 
tavana ilişkin hüküm olduğu bu konuda 4857 sayılı iş kanunundaki sınırlara uyulacağı 
belirtilmiştir. 
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2016 yılında sözleşmeli personel için uygun görülen 5.000 saat fazla mesai 
kullanılmamıştır. İşçi personele ise uygun görülen 28.160 saat fazla mesainin 26.279 
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toplam fazla çalışma izni tavana ilişkin olup teşebbüsler fazla çalışma izninin 
kullanımında 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuata uymakla yükümlüdürler 
denilmektedir. Basım işletme müdürlüğünde çalışan işçilerden 20 kişinin yıllık 270 
saatten fazla çalıştığı tespit edilmiş, bunlardan 13 işçi ise yıllık 500 saatten çok fazla 
mesai yapmışlardır. Basım İşletme müdürlüğünde fazla çalışma hususunda 4857 sayılı 
kanun ve diğer ilgili mevzuata uyulması önerilir.  

3-Sosyal konular ve giderleri: 
2016 yılında tüm personel için yapılan sosyal giderler bir önceki yıl değerleriyle 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 5: Sosyal giderler  
  Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Fark Sosyal giderler 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Cari yılla ilgili                  
    1- Aile ve çocuk yardımı 83 100 690 811    773 911 138 
    2- Evlenme, doğum, ölüm yard.    9 6  1  9 7 (2) 
    3- Sosyal yardım        418 419 418 419 1 
    4- Barındırma gideri              
    5- Yedirme yardımı 97 134 372 427 260 299 729 861 132 
    6- Giydirme yardımı    28 22 115 138 143 160 17 
    7- Taşıma giderleri       1.881 2.600 1.881 2.600 719 
    8- Sosyal güvenlik ve genel sağlık   876 1.021 5.278 6.214 1.453 1.542 7.607 8.777 1.170 
        sig. işveren payı ve ek karşılığı              
    9- Emekli ikr. ve işten ayr. Tazm. 2 3 1 16 10 20 13 40 27 
   10- İşsizlik sigortası işveren payı       141 149 141 149 8 
   11- Sağlık giderleri       108 89 109 89 (19) 
   12- Eğitim giderleri 53 65 732 607 104 116 889 788  (101) 
   13- Spor giderleri              
   14- Dinlenme kamp. yap. harc.              
   15- Personel Der. ve vak. yard.              
 . 16- Ayni ve nakdi başkaca sos. gid 9 8 93 115 24 18 126 141 14 

Toplam (A) 1.120 1.332 7.203 8.218 4.514 5.391 12.838 14.941 2.104 
B- Geçmiş Yıllarla İlgili              

    1- Emekli ikramiyesi ve işten               
        ayrılma tazminatı 637 636 392 1.077 721 434 1.750 2.147 398 
    2- Diğer ödemeler 402 402 136 (4) 121 (1) 660 397 (263) 

Toplam (B) 1.039 1.038 528 1.073 842 433 2.410 2.544 134 
Genel toplam (A+B) 2.159 2.370 7.731 9.290 5.356 5.824 15.248 17.485 2.237 

2016 yılında tüm personel için yapılan sosyal gider niteliğindeki harcamalar, 
önceki döneme göre % 14,7 oranında 2,2 milyon TL artış göstererek 17,5 milyon TL 
düzeyinde gerçekleşmiş olup, bu tutarın; % 85,4 oranında 14,9 milyon TL’si cari yılla, 
%14,6 oranında 2,5 milyon TL’si de geçmiş yıllara aittir.  

Cari yıla ait 14,9 milyon TL tutarındaki sosyal giderlerin, %8,9’u memurlara, 
%55’i sözleşmeli personele ve %36,1 i de işçilere aittir. İşçi personele ödenen 419 bin 
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TL nakdi sosyal yardımı, cari yıl giderleri içinde yer alan 140 bin TL tutarındaki ayni 
ve nakdi başkaca sosyal giderlerin; 101 bin TL'si memur ve sözleşmeli personelin 
sendika ödeneği, 38 bin TL’si de işçilere verilen temizlik malzemesi, ferdi kaza 
sigortası, işten ayrılan işçilere ödenen yolluklara ve diğer giderlere aittir. 

Geçmiş yıllarla ilgili sosyal giderlerin, 2,1 milyon TL’si emekli ikramiyesi ve 
işten ayrılma tazminatlarına, 396 bin TL’si de diğer ödemelere aittir.  

2016 yılında eğitim giderleri geçen yıla göre %11,4 oranında 101 bin TL azalarak 
788 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

16 Sayıştay   



 

 
 

TL nakdi sosyal yardımı, cari yıl giderleri içinde yer alan 140 bin TL tutarındaki ayni 
ve nakdi başkaca sosyal giderlerin; 101 bin TL'si memur ve sözleşmeli personelin 
sendika ödeneği, 38 bin TL’si de işçilere verilen temizlik malzemesi, ferdi kaza 
sigortası, işten ayrılan işçilere ödenen yolluklara ve diğer giderlere aittir. 

Geçmiş yıllarla ilgili sosyal giderlerin, 2,1 milyon TL’si emekli ikramiyesi ve 
işten ayrılma tazminatlarına, 396 bin TL’si de diğer ödemelere aittir.  

2016 yılında eğitim giderleri geçen yıla göre %11,4 oranında 101 bin TL azalarak 
788 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

 

 
 

III. MALİ BÜNYE 

 
A-Mali durum: 
DMO’nun mali bünyesinin incelenmesine esas olmak ve mali analize elverişli 

hale getirilmek üzere sadeleştirilen 2016 yılı bilançosu, geçen yıl değerleriyle 
karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 6: Mali durum 

Mali durum 2015 2016 Fark 
Bin TL % Bin TL %  Bin TL 

Varlıklar ( Aktif )  :         

1 - Dönen varlıklar         

a ) Hazır değerler 1.234.638 78,9 1.479.456 80,4 244.818 
b ) Kısa sürede paraya çev. değ. 224.651 14,4 249.574 13,6 24.923 

Toplam ( 1 ) 1.459.289 93,3 1.729.030 94 269.741 

2 - Duran varlıklar       
a ) Uzun sürede paraya çev. değ. 237 0,0 309 0,1 72 
b ) Bağlı değerler 105.197 6,7 109.901 5,9 4.704 

Toplam ( 2 ) 105.434 6,7 110.210 6 4.776 

                Varlıklar toplamı 1.564.723 100,0 1.839.240 100,0 274.517 

Kaynaklar ( pasif ) :       

1 - Yabancı kaynaklar:       
 a ) Kısa süreli 1.191.152 75,9 1.448.295 70,5 257.143 
 b ) Uzun süreli 13.340 0,9 13.843 0,7 503 

Toplam ( 1 )  1.204.492 77 1.462.138 79,5 257.646 

2 –Öz kaynaklar 360.231 23 377.102 20,5 16.871 

                Kaynaklar toplamı 1.564.723 100,0 1.839.240 100,0 274.517 

Kurumun 2016 yılı bilançosunun karşılıklı ilişkileri doğrultusunda yapılan 
inceleme ve yorumlara mali bünyenin aşağıdaki bölümlerinde yer verilmiştir.  

Ayrıca vade durumlarına göre ve kar dağıtımı ile ilgili olarak hesaplar arası 
düzenleme ve aktarma işlemleri yapılmış, dönem karından hazineye ödenecek tutarlar 
ile kar üzerinden ayrılan vergiler yine ilgili olduğu yabancı kaynak hesaplarına 
aktarılmıştır.  

Kurumun 2016 yılı sonu itibariyle varlık ve kaynakları %17,5 oranında artış 
göstererek 1.839.240 bin TL’ye yükselmiştir.  

Varlıklardaki artış, %19,8 oranı ile dönen varlıklarda spesifik olarak hazır 
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değerlerde yaşanan artıştan kaynaklanmış dönen varlıkların toplam varlıklar içindeki 
payı, 2015 yılında %93,3 iken 2016 yılında %94’e yükselmiştir. 

Kaynaklardaki artış ise %21,6 oranı ile kısa vadeli yabancı kaynaklarda, %3,8 
oranda uzun vadeli yabancı kaynaklarda,%4,7 oranı ile öz kaynaklarda olmuştur. Artış 
nedenlerine aşağıda rasyoların incelenmesi sırasında verilmiştir.  

Kurumun mali durumuna ilişkin olarak, düzenlenen ayrıntılı kaynaklar ve 
varlıklar çizelgeleri rapor ekleri arasında (Ek: 5, 6) No’lu tablolarda verilmiştir.  

Söz konusu tablolardaki veriler doğrultusunda düzenlenen rasyo sonuçlarına göre 
yapılan finansal inceleme ve değerlendirmeler aşağıdadır. 
 1- Mali yapı oranları: 

a) Mali kaldıraç: 

    
2016   
% 

 2015 
% 

Yabancı kaynaklar x 100           
= 

1.462.138 x 100   = 79,5  77 
Varlıklar toplamı 1.839.240 

2016 yılında kurum varlıklarının hangi oranda yabancı ve hangi oranda öz 
kaynaklarla karşılandığının gösteren rasyo sonucuna göre, toplam varlıkların %79,5’ini 
yabancı kaynaklar teşkil etmektedir. Başka bir ifade ile varlıkların %79,5'i yabancı 
kaynaklarla finanse edilmektedir. 

 Göstergenin 2,5 puan artmasında; yabancı kaynakların geçen döneme göre 
%21,4 oranında artış göstermesine karşılık varlıklar toplamının %17,5 oranında artış 
göstermesi etkili olmuştur. 

Kurumun Yabancı kaynakların; %65,6 oranında 959,6 milyon TL’sinin sipariş 
üzerine gerçek ve tüzel kişilerden alınan çeşitli mal ve hizmet alımlarından doğan 
borçlara, %10,4 oranında 151,8 milyon TL’sinin dönem karından Hazineye ödenecek 
temettü, %17,8 oranında 260 milyon TL’sinin de alınan avanslara ait olduğu, varlıkların 
ise %80,4’ü hazır değerler olduğu dikkate alındığında Kuruluşun kaynak sorununun 
olmadığı açıkça görülmektedir. 

Dolayısıyla, DMO’nun borçları zamanında ödenmekte bir sorunu ve finansman 
temini için katlanılan bir finansman yükü bulunmamaktadır. 

b) Mali yeterlilik (finansman): 

     
2016  
% 

 2015 
% 

Öz kaynaklar x 100 
= 

377.102 x 100 = 25,8  29,9 
Yabancı kaynaklar 1.462.138 

 
Kurum faaliyetlerinin %20,5'i öz kaynaklarla %79,5'i ise yabancı kaynaklarla 
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Kaynaklardaki artış ise %21,6 oranı ile kısa vadeli yabancı kaynaklarda, %3,8 
oranda uzun vadeli yabancı kaynaklarda,%4,7 oranı ile öz kaynaklarda olmuştur. Artış 
nedenlerine aşağıda rasyoların incelenmesi sırasında verilmiştir.  

Kurumun mali durumuna ilişkin olarak, düzenlenen ayrıntılı kaynaklar ve 
varlıklar çizelgeleri rapor ekleri arasında (Ek: 5, 6) No’lu tablolarda verilmiştir.  

Söz konusu tablolardaki veriler doğrultusunda düzenlenen rasyo sonuçlarına göre 
yapılan finansal inceleme ve değerlendirmeler aşağıdadır. 
 1- Mali yapı oranları: 

a) Mali kaldıraç: 

    
2016   
% 

 2015 
% 

Yabancı kaynaklar x 100           
= 

1.462.138 x 100   = 79,5  77 
Varlıklar toplamı 1.839.240 

2016 yılında kurum varlıklarının hangi oranda yabancı ve hangi oranda öz 
kaynaklarla karşılandığının gösteren rasyo sonucuna göre, toplam varlıkların %79,5’ini 
yabancı kaynaklar teşkil etmektedir. Başka bir ifade ile varlıkların %79,5'i yabancı 
kaynaklarla finanse edilmektedir. 

 Göstergenin 2,5 puan artmasında; yabancı kaynakların geçen döneme göre 
%21,4 oranında artış göstermesine karşılık varlıklar toplamının %17,5 oranında artış 
göstermesi etkili olmuştur. 

Kurumun Yabancı kaynakların; %65,6 oranında 959,6 milyon TL’sinin sipariş 
üzerine gerçek ve tüzel kişilerden alınan çeşitli mal ve hizmet alımlarından doğan 
borçlara, %10,4 oranında 151,8 milyon TL’sinin dönem karından Hazineye ödenecek 
temettü, %17,8 oranında 260 milyon TL’sinin de alınan avanslara ait olduğu, varlıkların 
ise %80,4’ü hazır değerler olduğu dikkate alındığında Kuruluşun kaynak sorununun 
olmadığı açıkça görülmektedir. 

Dolayısıyla, DMO’nun borçları zamanında ödenmekte bir sorunu ve finansman 
temini için katlanılan bir finansman yükü bulunmamaktadır. 

b) Mali yeterlilik (finansman): 

     
2016  

% 
 2015 

% 
Öz kaynaklar x 100 

= 
377.102 x 100 = 25,8  29,9 

Yabancı kaynaklar 1.462.138 
 
Kurum faaliyetlerinin %20,5'i öz kaynaklarla %79,5'i ise yabancı kaynaklarla 

 

 
 

finanse edilmektedir. Öz kaynakların yabancı kaynaklara oranı öz kaynak borç 
dengesini, kurumlar için kriz durumlarında ayakta durabilme kabiliyetini gösteren bir 
orandır. Bu oranın 1 den küçük olduğu durumlarda yabancı kaynaklara bağımlı 
olunduğunu göstermekle birlikte kurumun faaliyeti gereği avans usulü ile çalışması 
dolayısıyla bu oranın 1 den küçük olması ve yabancı kaynaklara bağımlı olması 
anlaşılabilir bir durumdur. Ancak böyle kurumların harcama dengesini hassas bir 
şekilde kurması özellikle yatırım gibi kararlarını öz kaynak artışı ile dengelemesi özellik 
arz etmektedir. 

c) Oto finansman (iç kaynaklar): 

    
2016  

% 
 2015% 

Yedekler x 100 
= 

294.156 x 100    
= 354,6  334,3         

Ödenmiş sermaye 82.946 

2016 yılı faaliyetleri sonucunda sağlanan yedeklerle ödenmiş sermayenin 
%354,6’sı oranında oto finansman yaratılmıştır.  

İncelemelerde; DMO’nun kayıtlı sermayesinin en son olarak YPK’nın 
25.11.2009 tarih ve 2009/T-27 sayılı kararı ile artırılarak 130.582 bin TL’ye 
yükseltildiği, bilahare enflasyon düzeltmelerinden doğan 32.946 bin TL’nin ilavesiyle 
ödenmiş sermayenin 82.946 bin TL olarak tespit edildiği, bu tarihten itibaren geçen 
zaman içinde herhangi bir sermaye artırımına gidilmediği belirlenmiştir.  

Kurumun kayıtlı sermayesinin zamanla giderek gelişen faaliyet hacminin 
oldukça gerisinde kaldığı, yıldan yıla yabancı kaynaklarında önemli oranda artışlar 
olduğu ve bunun yanında faaliyetleri karlı olmakla birlikte, dönem karlarından ayrılan 
yedeklerin 233 sayılı KHK 36 ncı maddesi çerçevesinde 2015 yılı karından ayrılan 
yedeklerin ilavesi sonucu nominal sermayeye ulaştığından, bundan sonraki yıllarda 
ayrılacak yedek akçe oranının %10 ile sınırlı kalacağı, bu nedenle yeterli öz kaynak 
yaratılamamasının doğal sonucu olarak, öz ve yabancı kaynak dengesinin bozulmasına, 
giderek daha fazla yabancı kaynakların etkisinde kalması riskini de beraberinde 
getirmektedir.  

İktisadi işletmelerin en önemli finans kaynakları dönem faaliyetlerinden 
sağladığı dönem karları ile bu karlar üzerinden tefrik edilen yedek akçeler olmaktadır. 
Kurumun kayıtlı sermayesinin düşük olmasının diğer bir olumsuz tarafı, mevzuata göre 
zorunlu olarak gereği kadar yedek akçe ayıramıyor ya da oto finansman yaratamıyor 
olmasıdır. Zira kuruluşun tabi olduğu 233 sayılı KHK’nin kar dağıtımı ile ilgili 36'ncı 
maddesi kar dağıtımına kayıtlı sermaye ile bir sınırlama getirmekte olup; 36/1 maddede 
ayrılan I. tertip yedek akçenin kayıtlı sermayeyi aşamayacağı belirtilmektedir. Kurumun 
faaliyetlerinde avans sisteminin avantajlarından yararlanarak finansman sıkıntısına 
düşmemesi imkânı olmakla birlikte, kuruluşların kullandığı sermaye miktarının faaliyet 
hacmi ile uyumlu olması istikrarlı bir karlılık düzeyi yakalayabilmesinin de gereği 
olmakta ve mali göstergeler yönünden de büyük önem arz etmektedir.  
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d) Bağlı değerlerin finansmanından kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin 
kaynaklar içindeki yeri: 

    
2016  
% 

 2015 
% 

Bağlı değerler x 100 
= 

109.901 x 100    
= 29,1  29,2          

Öz kaynaklar 377.102 

Kurumun bağlı değerlerinin hangi ölçüde öz kaynaklarla karşılanabildiğinin 
göstergesi olan rasyo sonucuna göre bağlı değerler tamamıyla öz kaynaklarla 
karşılanabilmektedir. Ancak kurumun uzun süreden beri duran varlıklarını 
yenilememesi buradaki değerlerin aktife girdikleri yıl değerleri ile kaldığından dolayı 
bu şekilde hesaplanan oran gerçeği yansıtmamaktadır. Raporun ilgili kısımlarında da 
belirtildiği üzere kurumun duran varlıklarının aktife giriş tarihleri eski olduğundan 
özellikle çoğu bina ekonomik ömrünü tamamlamış vaziyettedir. Öz kaynak değerleri 
içerisinde kardan ayrılan yedek akçeler bulunmakta her yıl kardan yedek akçe 
ayrıldığından buradaki rakam güncel değerleri yansıtmakta ancak bağlı değerler 
enflasyon düzeltmesi uygulaması şartlarının da oluşmamasından dolayı gerçeği 
yansıtmamaktadır. 

e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: 

    
2016  

% 
 2015 

% 
 Paraya çevrilebilir ve hazır değ. x 100          

= 
1.729.030 x 100     = 94  93,3 

Varlıklar toplamı 1.839.240 

Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin toplam varlıklar içindeki payını gösteren 
rasyo geçen yıla göre ihmal edilebilecek bir oranda artmıştır. 

Kurumun bir miktar üretim faaliyeti de bulunmasına rağmen ana faaliyetleri ticari 
olduğundan, paraya çevrilebilir değerlerin oranının yüksek olması kurumun borçlarını 
çevirebileceğine işaret etmektedir.  

2- Likidite oranları: 
2-Likidite: 

      
2016   
% 

 2015 
% 

Nakit 
Oranı 

= 
Hazır değerler x 100 

= 
1.479.456 x 100 

= 102,2  103,6 
 Kısa vadeli yabancı kay. 1.448.295 

 
 

Asit-Test 
Oranı 

= 
(Dönen var.-Stoklar) x100 

= 
1.729.030-83.430 x100 

= 113,6  115      
Kısa vadeli yabancı kay. 1.448.295 

Kurumun kısa süreli borç ödeme gücünün tespiti amacıyla kullanılan cari ve 
likidite oranları Kurumun hazır değerleri ile dönen varlıkları ile kısa süreli borçlarını 
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d) Bağlı değerlerin finansmanından kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin 
kaynaklar içindeki yeri: 

    
2016  
% 

 2015 
% 

Bağlı değerler x 100 
= 

109.901 x 100    
= 29,1  29,2          

Öz kaynaklar 377.102 

Kurumun bağlı değerlerinin hangi ölçüde öz kaynaklarla karşılanabildiğinin 
göstergesi olan rasyo sonucuna göre bağlı değerler tamamıyla öz kaynaklarla 
karşılanabilmektedir. Ancak kurumun uzun süreden beri duran varlıklarını 
yenilememesi buradaki değerlerin aktife girdikleri yıl değerleri ile kaldığından dolayı 
bu şekilde hesaplanan oran gerçeği yansıtmamaktadır. Raporun ilgili kısımlarında da 
belirtildiği üzere kurumun duran varlıklarının aktife giriş tarihleri eski olduğundan 
özellikle çoğu bina ekonomik ömrünü tamamlamış vaziyettedir. Öz kaynak değerleri 
içerisinde kardan ayrılan yedek akçeler bulunmakta her yıl kardan yedek akçe 
ayrıldığından buradaki rakam güncel değerleri yansıtmakta ancak bağlı değerler 
enflasyon düzeltmesi uygulaması şartlarının da oluşmamasından dolayı gerçeği 
yansıtmamaktadır. 

e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: 

    
2016  

% 
 2015 

% 
 Paraya çevrilebilir ve hazır değ. x 100          

= 
1.729.030 x 100     = 94  93,3 

Varlıklar toplamı 1.839.240 

Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin toplam varlıklar içindeki payını gösteren 
rasyo geçen yıla göre ihmal edilebilecek bir oranda artmıştır. 

Kurumun bir miktar üretim faaliyeti de bulunmasına rağmen ana faaliyetleri ticari 
olduğundan, paraya çevrilebilir değerlerin oranının yüksek olması kurumun borçlarını 
çevirebileceğine işaret etmektedir.  

2- Likidite oranları: 
2-Likidite: 

      
2016   
% 

 2015 
% 

Nakit 
Oranı 

= 
Hazır değerler x 100 

= 
1.479.456 x 100 

= 102,2  103,6 
 Kısa vadeli yabancı kay. 1.448.295 

 
 

Asit-Test 
Oranı 

= 
(Dönen var.-Stoklar) x100 

= 
1.729.030-83.430 x100 

= 113,6  115      
Kısa vadeli yabancı kay. 1.448.295 

Kurumun kısa süreli borç ödeme gücünün tespiti amacıyla kullanılan cari ve 
likidite oranları Kurumun hazır değerleri ile dönen varlıkları ile kısa süreli borçlarını 

 

 
 

ödeyebilecek durumda olduğu görülmektedir. 
Kısa vadeli yabancı kaynakların %21,6 oranında artmasına karşılık, dönen 

varlıkların %18,5 gibi daha düşük bir oranda artması sonucunda, bu göstergede 1,4 puan 
azalış görülmektedir.  

Toplam dönen değerlerden paraya çevrilebilirlik yeteneği nispeten düşük 
stokların tenzili ile bulunan asit-test oranı kurumun kısa süreli borçlarını ödeyebilme 
yeteneğini belirlemekte olup; gösterge sonuçları dönen varlıklarla bu borçların 
%113,6’sının kurumun en likit durumunu gösteren nakit oranı ise kısa süreli borçların 
%102,2 ödeyebilecek durumda olduğunu göstermektedir. 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar, paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin %83,8'ini 
teşkil etmesine rağmen, kısa vadeli borçların ödenmesinde herhangi bir sorun 
bulunmamaktadır.  

DMO’nun, faaliyet dönemlerinin az da olsa istikrarlı dönem karları ile 
kapatılması ve alacakların tahsilinde bir sorunla karşılaşılmaması nedeniyle, 
faaliyetlerini sürdürmek için faize tabi yabancı kaynağa ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Bilançoda yer alan yabancı kaynaklar; yürütülen ticari faaliyetin doğal sonucu 
olarak yapılan işlemlerden kaynaklanmakta olup, süresinde ödenecek vergi ve temettü 
borçları ile gider tahakkuklarından, müşteri dairelerden alınan sipariş avanslarından ve 
müşteri dairelerden bedeli tahsil olunmasına rağmen, sözleşmelerdeki sınırlamalar 
nedeniyle ödenemeyen ve bloke edilen mal bedellerinden oluşmaktadır.  

DMO’nun net işletme sermayesi yeterli durumda olup; dönen varlıkları ile kısa 
süreli borçlarını ödeme sorunu bulunmamakta ve herhangi bir likidite sorunu 
yaşanmamaktadır. 

3- Varlık kullanım oranları: 
Kurum varlıklarının işletme faaliyetlerinde ne derece etkin ve verimli bir şekilde 

kullanıldığının en belirgin göstergesi sayılabilecek devir hızları ile ilgili araştırma 
sonuçları aşağıdaki gibidir. 

a) Alacak devir hızı: 

    2016  2015 
Net satışlar 

= 
3.661.019 

= 47,8  49,5 
Ortalama ticari alacaklar (66.879+86.290)/2 

Net satışların geçen döneme göre %5,3 oranında artışına karşın kurumun 
ortalama alacaklarının ise geçen yıla göre %8,9 oranında artması nedeniyle alacak devir 
hızında 1,7 puan azalış gerçekleşmiştir. Kurumun alacaklarının, zamanında tahsil 
edilmesi konusunda bir sorunu bulunmamakla birlikte, satışlarında da vade farkı 
uygulaması olmayan DMO’nun alacakların devir hızı oranı yüksek gerçekleşmektedir. 

b) Stok devir hızı: 
    2016  2015 

Satışların maliyeti = 3.442.655 = 39,9  32,8 Ortalama stoklar (88.918+83.430)/2 
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2016 yılında ortalama stoklar geçen yıla göre %13,8 azalmasına karşın satışların 
maliyetinde %4,9 oranında artış olması sonucu stok devir hızında da 7,1 puanlık artış 
olmuştur. Bu oran bir yıl içerisinde stokların devir hızını göstermekle birlikte kurumun 
bütün satışlarının stok satışları olmadığı, stok satış miktarının toplam satışlardaki oranı 
%4-5 gibi düşük rakamlardan oluştuğu satışların maliyetine stok tutma maliyetlerinin 
de çok önemli bir katkı yapmadığı belirtilmelidir. Aksine kurum stok satışları düşük 
olduğundan bu devir oranı da yüksek çıkmıştır. 

c) Aktif devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

3.661.019 = 2  2,2 
Varlıklar toplamı  1.839.240 

Önceki yıla göre net satışlardan sağladığı hâsılat %5,3 oranında artış gösterirken, 
varlıklar toplamı %17,5 oranında artış göstermesi nedeniyle aktif devir hızı da 0,2 puan 
azalmıştır.  

Gösterge sonucuna göre, Kurumun satışlardan sağladığı net hâsılat ile toplam 
varlıklarını yılda 2 defa devrettiğini göstermektedir. Varlıklar toplamının %80 gibi bir 
oranı hazır değerlerden oluştuğu ve bu tutarlarında kurumlardan alınan avans 
miktarlarını oluşturduğu ve kurumun hizmet bedellerini artıramadığı düşünüldüğünde 
aktif devir hızının bu rakamlarda oluşması beklenmekle birlikte satış rakamlarının 
artması varlıklardaki artışı daha da fazla artıracağından kurumun satışlarını artırması 
hedefi, aktif devir hızını düşürme yönünde bir seyir izleyecektir. 

d) Net işletme sermayesi devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar = 3.661.019 = 13  13 Net işletme sermayesi (1.729.030-1.448.295 )  
Kurumun 2016 yılı satışlarından sağlanan hasılat ile net işletme sermayesinin 13 

defa devretme olanağı sağlanmıştır. 
 Net satışların önceki yıla göre %5,3 oranında artmasına karşılık, net işletme 

sermayesinin 2016 yılında % 4,7 oranında artarak 268,1 milyon TL’den 280,7 milyon 
TL’ye yükselmesi neticesinde, rasyo ihmal edilebilir bir oranda yükselmiştir.  

Rasyonun sonucuna göre, DMO, işletme faaliyetinde kullandığı 100 TL net 
işletme sermayesi ile 1.300 TL net satış hâsılatını gerçekleştirdiğini göstermektedir.  

d) Öz kaynak devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

3.661.019 = 9,9  9,9 
Öz kaynaklar (ortalama)             (360.231+377.102)/2 

Öz kaynakların ne ölçüde verimli kullanıldığının tespit edilmesinde kullanılan 
rasyoya göre Kurum tarafından 2016 yılında elde edilen hâsılat ile ortalama öz 
kaynaklarının 9,9 defa devrettiği görülmektedir. 
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2016 yılında ortalama stoklar geçen yıla göre %13,8 azalmasına karşın satışların 
maliyetinde %4,9 oranında artış olması sonucu stok devir hızında da 7,1 puanlık artış 
olmuştur. Bu oran bir yıl içerisinde stokların devir hızını göstermekle birlikte kurumun 
bütün satışlarının stok satışları olmadığı, stok satış miktarının toplam satışlardaki oranı 
%4-5 gibi düşük rakamlardan oluştuğu satışların maliyetine stok tutma maliyetlerinin 
de çok önemli bir katkı yapmadığı belirtilmelidir. Aksine kurum stok satışları düşük 
olduğundan bu devir oranı da yüksek çıkmıştır. 

c) Aktif devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

3.661.019 = 2  2,2 
Varlıklar toplamı  1.839.240 

Önceki yıla göre net satışlardan sağladığı hâsılat %5,3 oranında artış gösterirken, 
varlıklar toplamı %17,5 oranında artış göstermesi nedeniyle aktif devir hızı da 0,2 puan 
azalmıştır.  

Gösterge sonucuna göre, Kurumun satışlardan sağladığı net hâsılat ile toplam 
varlıklarını yılda 2 defa devrettiğini göstermektedir. Varlıklar toplamının %80 gibi bir 
oranı hazır değerlerden oluştuğu ve bu tutarlarında kurumlardan alınan avans 
miktarlarını oluşturduğu ve kurumun hizmet bedellerini artıramadığı düşünüldüğünde 
aktif devir hızının bu rakamlarda oluşması beklenmekle birlikte satış rakamlarının 
artması varlıklardaki artışı daha da fazla artıracağından kurumun satışlarını artırması 
hedefi, aktif devir hızını düşürme yönünde bir seyir izleyecektir. 

d) Net işletme sermayesi devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar = 3.661.019 = 13  13 Net işletme sermayesi (1.729.030-1.448.295 )  
Kurumun 2016 yılı satışlarından sağlanan hasılat ile net işletme sermayesinin 13 

defa devretme olanağı sağlanmıştır. 
 Net satışların önceki yıla göre %5,3 oranında artmasına karşılık, net işletme 

sermayesinin 2016 yılında % 4,7 oranında artarak 268,1 milyon TL’den 280,7 milyon 
TL’ye yükselmesi neticesinde, rasyo ihmal edilebilir bir oranda yükselmiştir.  

Rasyonun sonucuna göre, DMO, işletme faaliyetinde kullandığı 100 TL net 
işletme sermayesi ile 1.300 TL net satış hâsılatını gerçekleştirdiğini göstermektedir.  

d) Öz kaynak devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

3.661.019 = 9,9  9,9 
Öz kaynaklar (ortalama)             (360.231+377.102)/2 

Öz kaynakların ne ölçüde verimli kullanıldığının tespit edilmesinde kullanılan 
rasyoya göre Kurum tarafından 2016 yılında elde edilen hâsılat ile ortalama öz 
kaynaklarının 9,9 defa devrettiği görülmektedir. 

 

 
 

Ticari alanda faaliyet gösteren ve faize tabi yabancı kaynak kullanmayan 
DMO’nun, öz kaynak devir hızının yükselmesi olumlu bir gelişme olarak görülmelidir. 

B- Mali sonuçlar: 
1- Kârlılık (Rantabilite): 
a) Mali kârlılık (Mali rantabilite) : 

    2016  2015 
    %  % 

Dönem karı x 100 
= 

211.039 x 100 = 254,4 
 

245,3 
Ödenmiş sermaye 82.946  

 

Dönem karı x 100 
= 

211.039 x 100 
= 57,2 

 
57,8 

Öz kaynaklar (ort) 368.667  
 
Faaliyet karı x 100 

= 
85.652x 100 

= 23,2 
 

  23,5                 
Öz kaynaklar (ort) 368.667  

Kuruluşa tahsis edilmiş olan sermaye ile diğer öz kaynak unsurlarının ne ölçüde 
etkin ve verimli kullanıldığını belirlemek amacıyla hesaplanan rasyolara göre, 2016 yılı 
faaliyetleri sonucunda, tahsis edilen beher 100 TL sermaye karşılığında 254,4 TL dönem 
karı sağlanmıştır.  

Kuruluşun nominal sermayesinde 2009 yılından itibaren herhangi bir değişiklik 
olmadığından, dönem karında geçen yıla göre %3,7 oranında artış olmasına karşın öz 
kaynaklarında %4,7 bir artış yaşanmış, rasyoya 0,6 puan azalma yönünde yansımıştır. 
Aynı karşılaştırma faaliyet karı için yapılırsa faaliyet karındaki önceki yıla göre %3 
artış, öz kaynaklardaki %4,7 artışın gerisinde kalmasından dolayı rasyo, 0,3 puan 
azalmıştır. 

b)Ekonomik kârlılık (Ekonomik rantabilite) : 

        
2016   

% 
 2015 

% 
(Dönem karı +(Finansman gid - yat. 

maliyetine verilen faizler) x 100 
= 

211.039 x 100 
= 11,5  13 Kullanılan sermaye - işletmeye 

açılmayan yat. kullanılan kaynaklar 1.839.240-7.009 

Yatırım ve işletme faaliyetleri için faize tabi kaynak kullanmayan DMO’nun, 
dönem karının %3,7 oranında artması ve işletme faaliyetinde kullandığı kaynakların 
%17,4 oranında artması neticesinde, ekonomik kârlılık oranında, önceki yıla göre 1,5 
puan azalma gerçekleşmiştir. Kullandığı kaynaklara göre karlılık oranının azaldığını 
gösteren bu rasyo sonucuna göre, kurumun kar etme misyonu olmadığı, daha düşük 
maliyetle hizmet üretebilme kapasitesinin esas misyonu olduğu dolayısıyla hizmet 
bedellerinin düşürülmesi yönünde izlenen politikanın sonucunun kısa vadede ekonomik 
karlılık rasyosunu düşürmesine karşın uzun dönemde satış hacmini artırmasının ve buna 
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bağlı olarak rasyonun tekrar yükselme trendine girmesinin beklenmesi, satış hacminde 
belirtilen artışın gerçekleştirilmemesi durumunda ise kurumun ekonomik karlılık 
düzeyinin gitgide azalarak kurumun politika üretebilme kabiliyetini sınırlandıracağı göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

2- Mali sonucu ilgilendiren etkenler: 
a) Net satışlara göre kârlılık oranları:   

    
2016   
% 

 2015  
% 

Net satışlar x 100 = 3.661.019 x 100 = 199,8 
 

222,6 Kullanılan sermaye-işletmeye 1.839.240-7.009 
açılmayan yat. kull. kaynaklar      

       
Dönem karı 
oranı = 

Dönen karı x 100 
= 

211.039 x 100 
= 5,8  5,9 

Net satışlar 3.661.019 

DMO, 2015 yılında işletme faaliyetleri için kullanılan kaynakların %222,6’si 
oranında net satış hâsılatı elde edilmiş iken, 2016 yılında oran %199,8’e düşmüştür. 
Ancak dönem karı rasyosuna bakıldığında, satış karı marjının 2014 yılında %6,2 iken, 
2015 yılında %5,9’a 2016 yılında da %5,8’e düştüğü görülmektedir. 

Satışlardaki artış oranının düşmesi ile dönem karı artış oranı da düşmüş yukarıda 
satışlara bağlı olarak geliştirilen rasyolar da düşüş göstermiştir. DMO’nun satışları ile 
karlılık oranlarında yüksek bir ilgileşim olduğu yukarıdaki rakamlardan anlaşılmaktadır. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

A-İşletme bütçesinin genel durumu: 

233 sayılı KHK’nın 29 uncu maddesi gereğince, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve 
Bağlı Ortaklarının, 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında belirtilen 
hedefler doğrultusunda hazırlanan Devlet Malzeme Ofisi 2016 Yılı İşletme Bütçesi 
Yönetim Kurulu’nun 30.12.2015 tarih ve 54/1021 sayılı Kararıyla kabul edilerek 
uygulamaya konulmuştur.  

Hazine Müsteşarlığının Orta vadeli Programı 11.01.2016 tarih 29590 sayılı resmi 
gazetede yayınlanmasından dolayı DMO’dan 15.02.2016 tarihine kadar bütçesini revize 
etmesi istenmiştir.04.02.2016 tarih ve 4/37 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bütçe revize 
edilmiştir.23.12.2016 tarih ve 54/698 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 2016 yılı İşletme 
Bütçesi hizmet alımlarında 2,6 milyon TL artışa gitmesi nedeniyle ikinci bir defa 
revizyona uğramıştır.  

DMO’nun 2016 yılı bütçesine ilişkin toplu bilgiler, geçen yıl gerçekleşen 
değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 7: İşletme bütçesi 

Bütçeye ilişkin başlıca 
bilgiler 

  2015 2016 
    Bütçeye Bütçe   Bütçeye 

Ölçü Gerçekleşen (İlk durum) 
göre sapma İlk 

durum 
Son 

durum 
Gerçekleşen 

(İlk durum) 
göre 

sapma) 
    %   % 

1-Personel sayısı Kişi 987 1,86 984 990 987  
2-Personel giderleri Bin TL 58.968 (15,58) 76.956 72.412 68.698 (10,73) 
3-Tüm alım tutarı "       
  (yoldaki mallar dahil)  3.333.181 74,39 2.894.335 3.682.697 3.483.032 20,34 
4-Net satış hasılatı " 3.477.966 67,94 3.125.028 3.877.570 3.661.019 (5,58) 
5-Yatırımlar (nakdi) " 8.290 (62,32) 33.000 33.000 11.061 (66,48) 
6-Dönem kârı veya zararı " 203.475 105,38 212.679 171.488 211.039  
7- Stoklar " 88.918 2,71 87.848 92.014 83.430 (5,03) 

DMO’nun 2016 yılı bütçesinde; 2,9 milyar TL alım yapılacağı, 33 milyon TL 
yatırım yapılacağı, satışı yapılan mamul ve ticari maldan 3,1 milyar TL net satış hasılatı 
elde edileceği, dönem kârının ise 213 milyon TL olacağı öngörülmüştür. 

Ancak yıl içinde meydana gelen ekonomik değişimler nedeniyle, işletme bütçesi 
revize edilmiştir. Revize edilen bütçede ise 3,7 milyar TL tutarında alım yapılacağı, 33 
milyon TL yatırım yapılacağı, 3,9 milyar TL tutarında net satış hâsılatı elde edileceği, 
dönem kârının ise 171,5 milyon TL olacağı hedeflenmiştir. 

DMO’nun 2016 yılı faaliyetleri sonucunda ise; 3,5 milyar TL tutarında alım 
gerçekleştirmiş, 11 milyon TL yatırım yapılmış, ticari mal ve mamul satışlarından 3,7 
milyar TL tutarında net satış hâsılatı elde edilmiş ve sonuçta 211,4 milyon TL tutarında 
dönem kârı oluşmuştur. 
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Bütçe çizelgesi incelendiğinde; bütçeye göre en büyük sapma %66 oranı ile 
yatırımlar ve %20 oranı ile tüm alım tutarlarında görülmektedir. Bunu sırası ile %11 
oranı ile personel giderleri, %5 oranı ile net satış hasılatı izlemiştir. 

B- Finansman: 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına ait Genel 
Yatırım ve Finansman Programına ilişkin 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 18.01.2016 tarih ve 1303 sayılı yazı ile 
Kuruluştan, Genel Yatırım ve Finansman Programında 2016 yılı revize ve 2016-2018 
yıllarına ilişkin Yatırım ve Finansman Programını hazırlaması istenmiştir. Bu çerçevede 
hazırlanan finansman programı, Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. 

Kuruluşça belirtilen hedefler dikkate alınarak hazırlanan Kurum’un faiz dışı fazla 
çizelgesi programı geçen yıl gerçekleşme rakamları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 8: Finansman programı büyüklükleri 
 

2015 yılı 
Kesin 

2016 yılı 

Finansman programı büyüklükleri Program 2016 yılı 
kesin İlk durum  Son durum 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
 I -Yaratılan fonlar (1+2):         81.705 50.752 (856) 29.985 

   1-Ayıklanmış dönem kar veya zararı (-) 
(A+B+C+D+E) 209.918 220.731 179.890 218.408 
      A-Dönem karı veya zararı   (-): 203.475 212.679 171.488 211.039 
        -Brüt satışlar  (+) 3.547.325 3.192.924 3.940.000 3.738.386 
        - Satış indirimler (-) (69.360) (67.896) (62.430) (77.367) 
       - Net satışlar 3.477.965 3.125.028 3.877.570 3.661.018 
        - Satışların maliyet (-) 3.282.065 (2.891.431) (3.682.520) (3.442.655) 
        - Faaliyet giderleri  (-) 112.797 (135.972) (138.952) (132.712) 
        - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (+) 103.299 92.224 92.560 95.050 
        - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zar. (-) 888 (1.000) (1.000) (1.226) 
        - Finansman giderleri    (-)      
        - Olağandışı gelir ve karlar  (+) 21.679 31.000 31.000 35.765 
        - Olağandışı gider ve zararlar  (-) 3.717 (7.170) (7.170) (4.202) 
     B-Görev zararı (tahakkuk eden)    (-)      
    C-Amortisman (cari dönemde ayrılan  (+) 5.554 7.052 7.402 6.143 
     D-Karşılık giderleri (cari dönemde ayrıla (+) 888 1.000 1.000 1.226 
     E-Kur farkları  (+)      
   2-Kanuni yükümlükler: (128.213) (169.979) (180.746) (188.423) 
   - Kurumlar vergisi (önceki dönem)  (-) (27.658) (35.440) (40.855) (40.855) 

   - Dönem kar. peş. öd.ver. ve diğ. yük.(cari dönem)(-) (40.625) (42.536) (34.298) (41.975) 
   - Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem)  (+) 27.658 35.440 40.625 40.625 

   - Temettü ödemesi (önceki dönem kar. Hazine'ye)(-) (74.450) (108.326) (124.285) (124.285) 
   - Temettü stopajı (önceki dönem karından)  (-) (13.138) (19.117) (21.933) (21.933) 
 II- Toplam finansman ihtiyacı:   (17.566) 36.847 36.096 10.277 
     -Yatırım 5.037 33.000 33.000 11.061 
     -Stok artışı (22.061) 3.847 3.096 (5.488) 
     -Sabit kıymet artışı (542)   4.704 
     -Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki sermaye artışı      
 III-Borçlanma gereği (II-I) (99.271) (13.905) 36.952 (19.708) 
 IV-Net faiz ödemesi: (98.613) (88.603) (88.739) (90.177) 
      -Faiz gelirleri    (-) (98.811) (88.603) (88.939) (90.218) 
      -Faiz giderleri   (+) 198  200 41 
 V-Faiz dışı fazla (bütçe transferleri hariç) (IV-III)  658 (74.698) (125.691) (70.469) 

VI-Toplam bütçe ve fon transferleri (tahakkuk veya 
mahsup olunan)     
      -Sermaye     
      -Görev zararı      
      -Yardım      
VII-Transferler sonrası faiz dışı fazla (V+VI)  658 (74.698) (125.691) (70.469) 
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Kurumca hazırlanan programa göre 2016 yılında 3,2 milyar TL brüt satış 
sağlanması ve 212,6 milyon TL dönem karı elde edilmesi, kanuni yükümlülük olarak 
169,9 milyon TL ödenmesi ve 50,8 milyon TL fon yaratılması, yatırım, stok ve sabit 
kıymet artışı olarak 36,8 milyon TL harcama yapılması ve sonucunda 13,9 milyon TL 
fon fazlasının olması, net faiz ödemesi sonrasında ise 102.508 milyon TL faiz dışı fazla 
yaratılması öngörülmüştür. 

Yıl içindeki gelişmeler paralelinde Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 30.11.2016 
tarih ve 33727 sayılı yazı ile hazırlanan revize işletme bütçesinde ise; işletme 
faaliyetlerinden 3,9 milyar TL brüt satış hasılatı, 171,5 milyon TL dönem karı ve 180,1 
milyon TL kanuni yükümlülükler düşüldükten sonra (856) bin TL tutarında fona ihtiyaç 
duyulmasına karşılık, yatırım, stok ve sabit kıymet artışı olarak 36,1 milyon TL 
finansman ihtiyacı ile borçlanma gereği 36,9 milyon TL olarak belirlenmiştir. 88,7 
milyon TL net faiz ödemesi sonrasında 51,8 milyon TL faiz dışı fazla yaratılması 
programlanmıştır. 

2016 yılı hedeflerinin neticesinde yaratılan 29,9 milyon TL’lik fona karşılık, 
yatırımların hedeflerin altında gerçekleşmesi ve stoklardaki önemli ölçüde azalma 
nedeniyle 10,3 milyon TL finansman ihtiyacı ortaya çıkmış ve bunun sonucunda 19,7 
milyon TL fon fazlası oluşmuştur. Net faiz ödemesi (90,2) milyon TL faiz geliri olması 
nedeniyle 109,9 milyon TL tutarında faiz dışı fazla oluşmuştur. 

2016 yılında sağlanan fon kaynakları ve bunların kullanım yerlerini gösteren fon 
akım tablosuna (Ek: 7), faaliyet dönemine ilişkin nakit akışlarını, kaynakları ve kullanım 
yerleri bakımından gösteren nakit akım tablosuna (Ek: 8), rapor ekleri arasında yer 
verilmiştir. 

C-Giderler: 
DMO Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı giderleri, program ödenekleri ve 

gerçekleşmeleri, 2015 yılı değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
Tablo 9:  İşletme giderleri 

    2016 

  2015 yılı  Ödenek   Ödeneğin  
 Ödeneğe göre 

sapma 

Giderler Gerçekleşen İlk Son Gerçekleşen son dur. 
İlk 

duruma 
Son 

duruma 
    durum durum   göre fark göre göre 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 
0-İlk madde ve malzeme gid. 10.248 16.939 13.739 12.570 (1.169) (25,8) (8,5) 
1-İşçi ücret ve gid. 11.026 13.373 12.714 12.355 (359) (7,6) (2,8) 
2- Memur ve sözl.personel ücret gid.. 47.943 63.583 57.433 56.342 (1.091) (11,4) (1,9) 
3-Dışarıdan sağl. fayda ve hizm. 18.520 25.059 26.209 23.182 (3.027) (7,5) (11,5) 
4-Çeşitli giderler 5.138 6.394 6.805 5.810 (995) (9,1) (14,6) 
5-Vergi, resim ve harçlar 32.767 28.300 36.595 36.015 (580) 27,3 (1,6) 
6-Amortisman ve tükenme payl. 5.554 7.114 7,602 6.143 (1.459) (13,6) (19,1) 

Toplam  131.196 160.762 161.097  152.417 (8.680) (5,2) (5,4) 
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4-Çeşitli giderler 5.138 6.394 6.805 5.810 (995) (9,1) (14,6) 
5-Vergi, resim ve harçlar 32.767 28.300 36.595 36.015 (580) 27,3 (1,6) 
6-Amortisman ve tükenme payl. 5.554 7.114 7,602 6.143 (1.459) (13,6) (19,1) 

Toplam  131.196 160.762 161.097  152.417 (8.680) (5,2) (5,4) 

 

 
 

2016 yılı İşletme Bütçesinde 160,8 milyon TL gider yapılacağı programlanmıştır. 
2015 yılına göre %16 oranında 21,2 milyon TL artış göstererek 2016 yılında 

152,4 milyon TL olarak gerçekleşen giderler toplamı; ödeneğin ilk durumuna göre % 
5,2 son durumuna göre ise % 5,4 altında gerçekleşmiştir. 152,4 milyon TL tutarındaki 
giderlerin; %36,9’u memur ve sözleşmeli personel giderlerine, % 23,6’sı vergi, resim 
ve harç giderlerine, %15,2’si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerine, %8,1’i işçi 
ücret giderlerine, % 8,3’ü ilk madde ve malzeme giderlerine, % 4,’ü amortisman 
giderlerine, % 3,8’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 giderleri 
%22,6 oranında, işçi ücret ve giderleri %12 oranında, memur ve sözleşmeli personel 
giderleri %17,4 oranında, çeşitli giderler %13,1 oranında, vergi, resim ve harç giderleri 
%9,9 oranında, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler %25,2 oranında, amortisman ve 
tükenme payları ise %10,6 oranında artış göstermiştir. 

2016 yılında gerçekleşen giderlerin %15,2’sini oluşturan 23,2 milyon TL 
tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerinin ayrıntısı aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

Tablo 10: Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler  

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 
2015 yılı 

Gerçekleşme 
 

Bin TL 

2016 yılı Geçen yıla göre 
fark  

Program 
     Bin TL 

Gerçekleşme 
Bin TL Bin TL % 

  -Yüklenicilere ödenen giderler 7.772 9.050 10.826 3.055 39,3 
  -Bakım-onarım giderleri 3.271 7.005 5.106 1.835 56,1 
  -Üretimle ilgili dışarıya yapılan gid. 3.039 3.000 3.058 19 1 
  -Elektrik, su ve gaz giderleri 1.689 2.300 1.609 (80) (4,7) 
  -Taşıma hizmet giderleri 1.885 2.520 1.510 (375) (20) 
  -Haberleşme  840 980 847 7 1 
  -Diğer dışarıdan sağ. fayda ve hizm. 24 200 226 202 842 

Toplam 18.520 23.008 23.182 4.661 25 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerinin % 46,7’sini 10,8 milyon TL ile 
yüklenicilere ödenen giderler oluştururken, bakım ve onarım giderleri toplamı 5,1 
milyon TL, üretimle ilgili olarak dışarıya yaptırılan giderler 3 milyon TL, elektrik, su, 
buhar ve gaz giderleri 1,6 milyon TL, taşıma hizmet giderleri 1,5 milyon TL, haberleşme 
giderleri 847 bin TL ve diğer dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılan giderler 
226 bin TL olarak gerçekleştirilmiştir.  

Temizlik, yükleme-boşaltma ve güvenlik hizmetleri yüklenici firmalar eliyle 
yürütülmüştür. 

3 milyon TL tutarındaki üretimle ilgili olarak dışarıya yaptırılan giderlerin 
tamamı Basım İşletmesinin dışarıya yaptırdığı işlerle ilgili olup, 2016 yılında %1 
oranında artış göstermiştir. 

İşletme giderlerinin %3,8’ini oluşturan çeşitli giderlerin ayrıntısı önceki yıl 

29Sayıştay   



 

 
 

değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
Tablo 11:  Çeşitli giderler 

Çeşitli giderler 
2015yılı 

Gerçekleşme 
 

Bin TL 

2016 yılı 
Geçen yıla göre 

fark 

Program 
     Bin TL 

Gerçekleşme 
Bin TL Bin TL % 

  -Yolluk giderleri 659 1.042 876 218 33 
  -Sigorta giderleri 732 1.216 737 5 1 
  -Dava, icra ve noter gid. 82 115 58 (25) (30) 
  -İştirak payı ve aidat gid. 278 311 401 124 45 
  -Temsil giderleri 92 115 91 (1)  
  -Sergi ve reklam gid. 733 530 906 174 24 
  -Kiralar 2.323 2.800 2.559 236 10 
  -Diğer çeşitli giderler 239 266 182 (57) (24) 

Toplam 5.138 6.395 5.810 672 12 

Çeşitli giderler geçen yıla %9 oranında artarak 5,8 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Çeşitli giderlerden, dava, icra ve noter giderleri %30 oranında, diğer 
çeşitli giderler %24 oranında azalırken, yolluk giderleri %33, sigorta giderleri %1 
oranında, iştirak payı ve aidat giderleri % 45 oranında, sergi ve reklam giderleri % 24 
oranında, kiralar %10 oranında artış göstermiştir. 

Kira giderlerinin 1.989 bin TL’si bina kiralama giderleri,570 bin TL’si binek 
aracı kiralama giderlerine aittir. Bina kiralama giderlerinin tamamı Basım İşletmesi ile 
İstanbul Bölge Müdürlüğü hizmet binası ve depoları için Gebze/Kocaeli'nde kiralanan 
taşınmazların kiralarına aittir. 

906 bin TL tutarındaki sergi ve reklam giderlerinin; 266 bin TL’si ilan giderleri,  
640 bin TL’si reklam ve yayın giderleri, bin TL’si de fuar ve sergilere iştirak giderleri 
ile ilgilidir. 

401 bin TL tutarındaki iştirak payı ve aidat giderlerinin; 204 bin TL’si Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, 163 bin TL’si 
Türk Standartları Enstitüsü, 15 bin TL’si de Türk Kamu İşletmeleri Birliği, 17 bin TL’si 
Sanayi ve Ticaret Odaları ve 2 bin TL’si Kamu İşletmeleri İşveren Sendikası aidatlarına 
aittir. 

182 bin TL tutarındaki diğer çeşitli giderlerin; 105 bin TL’si mesleki eğitim 
kanunu gereğince yapılan giderler, 17 bin TL’si inceleme, araştırma ve tecrübe giderleri, 
6 bin TL’si kitap, gazete ve dergi giderleri, , 53 bin TL’si de diğer çeşitli giderlerle 
ilgilidir. 91 bin TL ise temsil giderlerine aittir. 

D- Tedarik işleri:  
Kurumda tedarik işleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, DMO Ana Statüsü, 

DMO Satınalma Yönetmeliği ve DMO Satınalma ve Satış İşlemleri Yönergesine göre 
yürütülmektedir.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun istisnalar başlıklı 3/g maddesine göre 
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değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
Tablo 11:  Çeşitli giderler 

Çeşitli giderler 
2015yılı 

Gerçekleşme 
 

Bin TL 

2016 yılı 
Geçen yıla göre 

fark 

Program 
     Bin TL 

Gerçekleşme 
Bin TL Bin TL % 

  -Yolluk giderleri 659 1.042 876 218 33 
  -Sigorta giderleri 732 1.216 737 5 1 
  -Dava, icra ve noter gid. 82 115 58 (25) (30) 
  -İştirak payı ve aidat gid. 278 311 401 124 45 
  -Temsil giderleri 92 115 91 (1)  
  -Sergi ve reklam gid. 733 530 906 174 24 
  -Kiralar 2.323 2.800 2.559 236 10 
  -Diğer çeşitli giderler 239 266 182 (57) (24) 

Toplam 5.138 6.395 5.810 672 12 

Çeşitli giderler geçen yıla %9 oranında artarak 5,8 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Çeşitli giderlerden, dava, icra ve noter giderleri %30 oranında, diğer 
çeşitli giderler %24 oranında azalırken, yolluk giderleri %33, sigorta giderleri %1 
oranında, iştirak payı ve aidat giderleri % 45 oranında, sergi ve reklam giderleri % 24 
oranında, kiralar %10 oranında artış göstermiştir. 

Kira giderlerinin 1.989 bin TL’si bina kiralama giderleri,570 bin TL’si binek 
aracı kiralama giderlerine aittir. Bina kiralama giderlerinin tamamı Basım İşletmesi ile 
İstanbul Bölge Müdürlüğü hizmet binası ve depoları için Gebze/Kocaeli'nde kiralanan 
taşınmazların kiralarına aittir. 

906 bin TL tutarındaki sergi ve reklam giderlerinin; 266 bin TL’si ilan giderleri,  
640 bin TL’si reklam ve yayın giderleri, bin TL’si de fuar ve sergilere iştirak giderleri 
ile ilgilidir. 

401 bin TL tutarındaki iştirak payı ve aidat giderlerinin; 204 bin TL’si Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, 163 bin TL’si 
Türk Standartları Enstitüsü, 15 bin TL’si de Türk Kamu İşletmeleri Birliği, 17 bin TL’si 
Sanayi ve Ticaret Odaları ve 2 bin TL’si Kamu İşletmeleri İşveren Sendikası aidatlarına 
aittir. 

182 bin TL tutarındaki diğer çeşitli giderlerin; 105 bin TL’si mesleki eğitim 
kanunu gereğince yapılan giderler, 17 bin TL’si inceleme, araştırma ve tecrübe giderleri, 
6 bin TL’si kitap, gazete ve dergi giderleri, , 53 bin TL’si de diğer çeşitli giderlerle 
ilgilidir. 91 bin TL ise temsil giderlerine aittir. 

D- Tedarik işleri:  
Kurumda tedarik işleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, DMO Ana Statüsü, 

DMO Satınalma Yönetmeliği ve DMO Satınalma ve Satış İşlemleri Yönergesine göre 
yürütülmektedir.  

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

 

 
 

uygulanacak parasal limit 29.01.2015 tarih ve 229251 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan 2015/1 No’lu Kamu İhale Tebliğinde 01.02.2016 -31.01.2017 tarihleri arası 
8.168.201 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 Kurulu’nun 25.02.2015 
tarih ve 7/9 sayılı kararıyla ile tespit edilen parasal yetki limitleri, yine Yönetim 
Kurulu’nun 17.03.2016 tarih ve 10/117 sayılı kararıyla 21.03.2016 tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere 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 Kanununa göre yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım 
işlerinde 1 milyon TL’ye kadar olan ihale komisyon kararının onayı, 

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun doğrudan temin usulüne göre (Madde 22/d) 
53.261 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, 

-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 İrtibat Büroları için 100 bin TL, Basım 
İşletmesi Müdürlüğü için 500 bin TL’ye kadar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 
yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale komisyon kararının onayında, 
Bölge Müdürlüğü, İrtibat 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 için 
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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;  

-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.  
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapılacak alımlar.” hükmü gereği kamu 
kuruluşlarının DMO’dan yaptıkları alımlar, Kamu İhale Kanunu’nun kapsamı dışında 
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katalog ürünlerinin (açık satışlara ait satınalma sözleşmesi kapsamında) tamamına 
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DMO iç mevzuatına göre alım fiyatlarının piyasadaki en düşük tutar üzerinden 
temin edilebilmesi esası ile katalog veri tabanında sunulan yaklaşık 17 bin ürünün 
fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle bir birim tarafından güncellenmesinin fiilen 
mümkün olmadığı görülmektedir. 

Ayrıca ülkemizde firmaların kendi sektörlerinde kümeleşememe sorunu hem 
kendi üretim maliyetlerini artırmakta hem de rekabetin tesisi açısından e-pazar gibi 
kavramların uygulamaya geçirilmesini zaruri kılmaktadır. Bu anlamda Ticari Odaları 
gibi firma verilerine haiz kuruluşların öncülüğünde tedarikçi haritalarının çıkarılması ve 
pazarların elektronik ortamda birbirleri ile bazı bilgilerini paylaşabilmeleri kaynakların 
israfını önleyebilecek önemli bir husustur. 
 DMO alımları yanında kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan temin 
yöntemiyle alım yapacakları durumlarda alacakları fiyat tekliflerinin bu platformlardan 
temin edilebilmesi kamu alımlarında da şeffaflaşmaya katkı sağlayacaktır. 

DMO iç mevzuatına göre alım fiyatlarının piyasadaki en düşük tutar üzerinden 
temin edilebilmesi esası ile katalog veri tabanında sunulan ürünlerin fiyatlarındaki 
hareketlilik nedeniyle binlerce ürünün bir birim tarafından güncellenmesinin daha 
sağlıklı yapılabilmesini teminen; günün teknolojik imkanlarından da yararlanarak 
yurtiçinde bulunan üretici, satıcı ve Kobilerin tedarik haritasının çıkarılması ve fiyat 
araştırma faaliyetlerinin daha somut verilere dayandırılması için üretici firmalar, 
tedarikçiler ve Ticaret Odaları gibi kurumlarla işbirliği çerçevesinde ortak bir veri tabanı 
üzerinde yazılımların oluşturulması önerilir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve 
Hizmet Taleplerine İlişkin Yönetmelik, 14.11.2008 tarih ve 27054 sayılı Resmî 
Gazetede 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 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 imkansızlığı vb. gerekçeler ile 500.001.-TL ile 1.000.000 
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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 dahil edilmediği belirtilmiştir. 

1-Alımlar: 
İlk madde, malzeme ve ticari mal alımları ile hizmet alımları aşağıda ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. 

a) İlk madde, malzeme ve ticari mal alımları: 
2016 yılı ilk madde, malzeme ve ticari mal alımları, program ve 2015 yılı 

gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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TL arasında yapılacak talepler, tedarikçi firma ile pazarlık yapılmak suretiyle 
karşılanabilir. 
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-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, 
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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 dahil edilmediği belirtilmiştir. 

1-Alımlar: 
İlk madde, malzeme ve ticari mal alımları ile hizmet alımları aşağıda ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. 

a) İlk madde, malzeme ve ticari mal alımları: 
2016 yılı ilk madde, malzeme ve ticari mal alımları, program ve 2015 yılı 

gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tablo 12: Alımlar 

Alımlar 

  2016 
2015 Program ödeneği   İlk duruma 

Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen göre sapma 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

1- İlk madde ve malzeme         
    a) iç 6.235 13.548 10.568 8.166 (39,7) 

Toplam (1) 6.235 13.548 10.568 8.166 (39,7) 
2- Kuruluş İhtiyacı Malzeme        
    a)iç 2.905 10.000 10.000 3.390 (66,1) 
    b)Dış       

Toplam (2) 2.905 10.000 10.000 3.390 (66,1) 
3- Ticari mal:       
   a) iç:       
   Kâğıt, karton muk. ve mamul. 14.181 44.052 44.052 32.619 (26) 
   Kırtasiye malzemesi 69.905 85.723 85.723 79.092 (7,7) 
   Büro makine ve aletleri 300.974 270.554 356.954 358.304 32,4 
   D.baş mef. diğer mak. ve teç. 545.133 851.076 764.576 765.297 (10,1) 
   Nakil vasıtaları 1.795.218 812.904 1.809.244 1.623.476 99,7 
   Oto aksamı ve yedek parça 19.789 11.000 27.100 27.078 146,2 
   Aydın. temiz. ve ısıt. malz. 30.943 43.854 43.854 27.201 (38) 
   Matbua 1.851 1.000 1.000 737 (26,3) 
   Müşteri için alınan. müt. malz. 466.350 746.887 504.169 496.316 (33.5) 
   Muhtelif malzeme 1.853 797 1.307 1.303 63,5 

Toplam (a) 3.246.198 2.867.846 3.637.979 3.411.423 19 
   b)Dış:       
   Kağıt, karton muk. ve mamul. 9.988  14.305 10.254  
   Büro makine ve aletleri 6.570 2.940    
   Demirbaş mef. diğer mak. ve teç.   745   
   Nakil vasıtaları 4.800  1.355   
   Müşteri için alınan. müt. malz. 6.623  7.745 7.743  

Toplam (b) 27.982 2.940 24.150 17.996 512,1 
Toplam (3) 3.274.180 2.870.786 3.662.129 3.429.419 531,1 

4- Diğer alımlar       
     a) İç      
     b) Dış      

Toplam (4)      
     İç alımlar toplamı 3.255.338 2.891.395 3.658.547 3.422.979 18,4 
     Dış alımlar toplamı 27.981 2.940 24.150 17.996 512,1 

Genel toplam 3.283.320 2.894.335 3.682.697 3.440.975 18,9 
Verilen sipariş avansları      

2015 yılında 3,28 milyar TL tutarında alım gerçekleştiren DMO’nun, 2016 
yılında 2,89 milyar TL tutarında alım yapması öngörülmüş olmasına karşılık, yıl içinde 
alım programı 3,6 milyar TL olarak revize edilmiştir. 2016 yılı alımları, 2015 yılına göre 
%4,8, ilk programa göre ise %18,9 oranında fazla gerçekleşmiştir.  

35Sayıştay   



 

 
 

DMO’nun ticari mal alımları, müşteri dairelerin talebine bağlı olarak 
değişmektedir. 3,44 milyar TL tutarındaki 2016 yılı ticari mal alımları içindeki en büyük 
pay %47,2 oranı ile nakil vasıtalarına ait olup, bu alımları; %22,2 ile demirbaş, mefruşat, 
diğer makine ve teçhizat, %14,4 ile müşteriler için alınan müteferrik malzeme, %10,4 
ile büro makine ve aletleri, %2,3 ile kırtasiye malzemesi, %3,5 ile diğer malzemeler 
izlemiştir.  

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

Stok için alımlar; tedarik planı ile satın alınması öngörülen ve iç satın alma 
planında yer alan madde ve malzemeler için, her stok ayrı bir ihale konusu yapılmak 
kaydıyla Resmî Gazete ve yüksek tirajlı gazetelerden en az ikisinde birer defa ilan 
edilerek hazırlanan idari ve teknik şartnameye göre gerçekleştirilmektedir. Müşteri 
dairelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve satış miktarlarının artırılması amacıyla temel 
stok ürünleri olan kırtasiye, büro malzemeleri ve temizlik maddelerinde asgari stok 
seviyesi gözetilmek suretiyle alım yapılmaktadır. 2016 yılında stok amaçlı olarak 86 
milyon TL tutarında alım yapılmış olup, toplam alımlar içindeki payı %2,5 
düzeyindedir. Stok alımları geçen yıla göre %42,1 oranında artmıştır. 

Denetim çalışmaları çerçevesinde yapılan incelemelerde; Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerindeki üretici ve tedarikçileri desteklemek amacıyla oluşturulan Cazibe 
Merkezleri kataloğundaki satışları artırmak amacıyla stok satış yönteminden 
vazgeçildiği görülmüştür. 

Nitekim 2016 yılında stok amaçlı olarak 86 milyon TL tutarında alım yapılmış 
ve 2016 yılında önceki yıla göre % 42 oranında stok satışları artmış iken 2017 yılında 
stok alımlarından vazgeçilmesi kararı ile birlikte 2017 Mayıs itibariyle stok alım tutarı 
4 milyon TL gibi bir rakamda kalmıştır. 

Stok alımlarının teknolojideki değişim hızının artmasıyla birlikte azalması 
kaçınılmaz görülmekle birlikte, stok yöntemi ile alınan ürünlerin tedarikinde kalite 
kontrolünün DMO tarafından yapılması kamu kurum ve kuruluşlarına önemli bir avantaj 
sağlaması yanında, Kurumun diğer yöntemlerle yaptığı alımlarda, toplu alımlardan elde 
edilen fiyatlara ulaşılamamaktadır. 

Stok satışlarının katalog ürünlerine kaydırılması düşüncesi uygulamada 
yürümediğinden dolayı bu kapsamdaki talepler toplanarak müteferrik alım yöntemi 
denenmeye çalışılmış, bu durumda teslimatların parçalı olmasından dolayı maliyet 
artışlarına ve geç teslim edilmesi gibi durumlara neden olmuştur.  

Ayrıca müşteri kuruluşların stok ürünleri taleplerinin karşılanmaması diğer 
malzemelerin taleplerini de olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. 

2017 yılında bazı ürünlerin stokları tükendiğinden kamu kurum ve kuruluşlarının 
ihtiyaçları müteferrik alım yöntemiyle karşılanmaya çalışılmış ise de stok alım 
yöntemiyle alınan fiyata ulaşılamadığından, 17.04.2017 tarih ve 27698 sayılı Genel 
Müdür Olurunda olduğu gibi, alımın iptal edilmesi sonucunu doğurmuştur. 

Stok alımlarının teknolojideki değişim hızının artmasına paralel olarak azalması 
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DMO’nun ticari mal alımları, müşteri dairelerin talebine bağlı olarak 
değişmektedir. 3,44 milyar TL tutarındaki 2016 yılı ticari mal alımları içindeki en büyük 
pay %47,2 oranı ile nakil vasıtalarına ait olup, bu alımları; %22,2 ile demirbaş, mefruşat, 
diğer makine ve teçhizat, %14,4 ile müşteriler için alınan müteferrik malzeme, %10,4 
ile büro makine ve aletleri, %2,3 ile kırtasiye malzemesi, %3,5 ile diğer malzemeler 
izlemiştir.  

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

Stok için alımlar; tedarik planı ile satın alınması öngörülen ve iç satın alma 
planında yer alan madde ve malzemeler için, her stok ayrı bir ihale konusu yapılmak 
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seviyesi gözetilmek suretiyle alım yapılmaktadır. 2016 yılında stok amaçlı olarak 86 
milyon TL tutarında alım yapılmış olup, toplam alımlar içindeki payı %2,5 
düzeyindedir. Stok alımları geçen yıla göre %42,1 oranında artmıştır. 

Denetim çalışmaları çerçevesinde yapılan incelemelerde; Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerindeki üretici ve tedarikçileri desteklemek amacıyla oluşturulan Cazibe 
Merkezleri kataloğundaki satışları artırmak amacıyla stok satış yönteminden 
vazgeçildiği görülmüştür. 

Nitekim 2016 yılında stok amaçlı olarak 86 milyon TL tutarında alım yapılmış 
ve 2016 yılında önceki yıla göre % 42 oranında stok satışları artmış iken 2017 yılında 
stok alımlarından vazgeçilmesi kararı ile birlikte 2017 Mayıs itibariyle stok alım tutarı 
4 milyon TL gibi bir rakamda kalmıştır. 

Stok alımlarının teknolojideki değişim hızının artmasıyla birlikte azalması 
kaçınılmaz görülmekle birlikte, stok yöntemi ile alınan ürünlerin tedarikinde kalite 
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Stok satışlarının katalog ürünlerine kaydırılması düşüncesi uygulamada 
yürümediğinden dolayı bu kapsamdaki talepler toplanarak müteferrik alım yöntemi 
denenmeye çalışılmış, bu durumda teslimatların parçalı olmasından dolayı maliyet 
artışlarına ve geç teslim edilmesi gibi durumlara neden olmuştur.  
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malzemelerin taleplerini de olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. 

2017 yılında bazı ürünlerin stokları tükendiğinden kamu kurum ve kuruluşlarının 
ihtiyaçları müteferrik alım yöntemiyle karşılanmaya çalışılmış ise de stok alım 
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kaçınılmaz görülmekle birlikte, stok yöntemi ile alınan ürünlerin tedarikinde kalite 
kontrolünün DMO tarafından yapılmasının kamu kurum ve kuruluşlarına önemli bir 
avantaj sağlaması, Kurumun diğer yöntemlerle yaptığı alımlarda, toplu alımlardan elde 
edilen fiyatlara ulaşılamaması, kuruluşlara teslimatların geç yapılması, diğer malzeme 
taleplerini de olumsuz yönde etkilemesi v.b hususlar dikkate alınarak stok tutma 
maliyeti ile toplu alım avantajının karşılıklı değerlendirilmesi, stoktan vazgeçme 
maliyetinin etüt edilmesi önerilir. 

Katalog alımları; toplu alım suretiyle stok edilmesinde fayda görülmeyen 
malzemeler için, ihtiyaç sahiplerinin katalog kod numaraları ile talep etmeleri halinde 
katalogda belirtilen özelliklere uygun olarak, satıcı firmalarla imzalanan açık satışlara 
ait satın alma sözleşmesi kapsamında yapılmaktadır.2016 yılında, 367 farklı firmadan 
katalog kapsamında 1.498,6 milyon TL tutarında alım yapılmış olup, toplam alımlar 
içindeki payı %43,6 düzeyindedir. DMO ile KOSGEB arasında 25.08.2016 tarihinde 
revize edilen işbirliği protokolüne göre yerli ürün ürettiğinin belgelendiren küçük 
işletmelerin kamu alımlarındaki payının arttırılması amacıyla hazırlanan KOBİ 
Kataloğu uygulamasına 19.12.2016 tarihi itibariyle başlamasına karar verilmiştir. KOBİ 
kataloğuna pilot uygulama olarak Ankara, Elazığ, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, ve 
Van illerinde başlanılmıştır.    

Buna ilaveten yönetim kurulunun 03.02.2017 tarih ve 6/33 sayılı kararı ile Cazibe 
Merkezleri Kataloğunun oluşturulması kararı alınmış, bu kataloğun KOBİ kataloğuna 
göre daha avantajlı olması nedeniyle KOBİ kataloğunun Cazibe Merkezleri 
programında olmayan illere uygulanmasına karar verilmiştir.22.11.2016 tarih ve 29896 
sayılı resmi gazetede yayınlanan 678 sayılı KHK’nın 31.maddesine göre DMO ana 
statüsünde olmayan mallar için de Cazibe Merkezleri Kataloğunda satışa sunulabilmesi 
ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesindeki parasal sınırın iki katına çıkarılması hükmü 
getirilmiştir. 

Protokol alımları; faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin, üretici, 
ithalatçı veya genel dağıtıcı konumundaki isteklilerden sipariş usulü ile temin edilmesi 
amacıyla, davet edilen isteklilerle belli süreler için düzenlenen ve ürüne münhasır şartlar 
ile alıma ilişkin şartları taşıyan protokol kapsamında yapılmaktadır. 16.01.2012 tarihine 
kadar, 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 ve piyasa fiyatları sürekli olarak kontrol altında tutulmaya çalışılarak araç 
taleplerinin karşılanmasında rekabet ortamı, ürün çeşitliliği ve farklı markaların farklı 
fiyatlar ile sunulması suretiyle sağlanmıştır. Bu tarihten itibaren, üst yapılı araçlar ortak 
şartnameler doğrultusunda, ortak şartname konusu dışındaki araçlar ise, müşteri 
dairelerce hazırlanan teknik şartnamelere göre toplu alım yöntemi ile temin edilmesinin 
hizmet kalitesini artırmak, rekabeti güçlendirmek ve kamu kaynaklarını etkin ve verimli 
kullanmak açısından daha uygun olacağı değerlendirilerek, tüm araç ve iş makinesi 
alımları, toplu alım yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılında protokol kapsamında 271.060 bin TL tutarında alım yapılmış olup, 
toplam alımlar içindeki payı %8 düzeyindedir 

Müteferrik malzeme alımları; Ana Statüde yer almakla birlikte stokta ve 
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katalogda yer 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. 2016 yılında 1.856,4 milyon TL tutarında müteferrik alım 
gerçekleştirilmiş olup, toplam alımlar içindeki payı %54 düzeyindedir.  

I No’lu Satınalma Dairesi Başkanlığı; taşıt ve iş makineleri ile bunların akü 
dâhil ekipmanlarının, iç ve dış lastiklerinin ve her türlü akaryakıtın yurt içinden ve 
dışından alımı ile taşıt ve iş makinelerinin yurt içinden kiralanması, seyahat, nakliye ve 
sigorta hizmetleri alımıyla görevlendirilmiştir. Bu görevler; Taşıtlar Şube Müdürlüğü, 
Üst Yapılı Araçlar Şube Müdürlüğü, İş Makineleri Şube Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilmekte, ayrıca ihalelerde elde edilen fiyatların uygun olup olmadığı, Fiyat 
Araştırmaları ve Analiz Şube Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. 

Diğer taraftan, Ofisin müşteri dairelerin talepleri doğrultusunda oldukça büyük 
miktarda taşıt alımı gerçekleştirdiği dikkate alınarak, 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 toplu alım yönteminde sipariş zamanları 
arasındaki uyumsuzluklar, araç fiyatlarının hareketli olması nedeniyle bu alım yöntemi 
terkedilerek bunun yerine protokol limit üstü alımları müteferrik alım yöntemi ve 
pazarlık usulü ile yapılmaya devam edilmektedir. 

I No’lu Satınalma Daire Başkanlığınca 2016 yılında, 1.502 adet alım kararı,170 
adet iptal kararı ve 25 adet hem iptal hem de alım kararı olmak üzere toplam 1.697 adet 
karar almıştır. 

 I No’lu Daire Başkanlığı 2016 yılında 1.529 sözleşme karşılığında 999,9 milyon 
TL, 54,9 milyon Euro,149 bin $’lık sözleşme yapılmıştır. 

II No’lu Satınalma Dairesi Başkanlığı; büro mefruşatı, mobilya, temizlik 
malzemesi ve ekipmanları ile ilaç ve tıbbi malzemelerin yurt içi ve yurt dışından 
alımlarıyla görevlendirilmiştir. Bu görevler; Mobilya ve Mefruşat Şube Müdürlüğü, 
Hastane Donanımı ve Sarf Malzemeleri Şube Müdürlüğü, Beyaz Eşya ve Temizlik 
Malzemeleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte, ayrıca ihalelerde elde 
edilen fiyatların uygun olup olmadığı, Fiyat Araştırmaları ve Analiz Şube Müdürlüğü 
tarafından kontrol edilmektedir.   

II No’lu Satınalma Daire Başkanlığı 2016 yılında 196 adet alım ve 92 adet iptal 
kararı olmak üzere toplam 288 adet karar almıştır. 

30 adet Stok Alım Sözleşmesi sonucu 8.7 milyon TL’lik, 157 adet Müteferrik 
Alım Sözleşmesi sonucu 95,8 milyon TL’lik, 9 adet Katalog Sözleşmesi sonucu 3,9 
milyon TL’lik alım gerçekleştirmiştir. 

Başkanlıkta; Mobilya ve Mefruşat Şube Müdürlüğü tarafından 19,6 milyon TL 
tutarında, Beyaz Eşya ve Temizlik Malzemeleri Şube Müdürlüğü tarafından 36,7 milyon 
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katalogda yer 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. 2016 yılında 1.856,4 milyon TL tutarında müteferrik alım 
gerçekleştirilmiş olup, toplam alımlar içindeki payı %54 düzeyindedir.  

I No’lu Satınalma Dairesi Başkanlığı; taşıt ve iş makineleri ile bunların akü 
dâhil ekipmanlarının, iç ve dış lastiklerinin ve her türlü akaryakıtın yurt içinden ve 
dışından alımı ile taşıt ve iş makinelerinin yurt içinden kiralanması, seyahat, nakliye ve 
sigorta hizmetleri alımıyla görevlendirilmiştir. Bu görevler; Taşıtlar Şube Müdürlüğü, 
Üst Yapılı Araçlar Şube Müdürlüğü, İş Makineleri Şube Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilmekte, ayrıca ihalelerde elde edilen fiyatların uygun olup olmadığı, Fiyat 
Araştırmaları ve Analiz Şube Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. 

Diğer taraftan, Ofisin müşteri dairelerin talepleri doğrultusunda oldukça büyük 
miktarda taşıt alımı gerçekleştirdiği dikkate alınarak, 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 toplu alım yönteminde sipariş zamanları 
arasındaki uyumsuzluklar, araç fiyatlarının hareketli olması nedeniyle bu alım yöntemi 
terkedilerek bunun yerine protokol limit üstü alımları müteferrik alım yöntemi ve 
pazarlık usulü ile yapılmaya devam edilmektedir. 

I No’lu Satınalma Daire Başkanlığınca 2016 yılında, 1.502 adet alım kararı,170 
adet iptal kararı ve 25 adet hem iptal hem de alım kararı olmak üzere toplam 1.697 adet 
karar almıştır. 

 I No’lu Daire Başkanlığı 2016 yılında 1.529 sözleşme karşılığında 999,9 milyon 
TL, 54,9 milyon Euro,149 bin $’lık sözleşme yapılmıştır. 

II No’lu Satınalma Dairesi Başkanlığı; büro mefruşatı, mobilya, temizlik 
malzemesi ve ekipmanları ile ilaç ve tıbbi malzemelerin yurt içi ve yurt dışından 
alımlarıyla görevlendirilmiştir. Bu görevler; Mobilya ve Mefruşat Şube Müdürlüğü, 
Hastane Donanımı ve Sarf Malzemeleri Şube Müdürlüğü, Beyaz Eşya ve Temizlik 
Malzemeleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte, ayrıca ihalelerde elde 
edilen fiyatların uygun olup olmadığı, Fiyat Araştırmaları ve Analiz Şube Müdürlüğü 
tarafından kontrol edilmektedir.   

II No’lu Satınalma Daire Başkanlığı 2016 yılında 196 adet alım ve 92 adet iptal 
kararı olmak üzere toplam 288 adet karar almıştır. 

30 adet Stok Alım Sözleşmesi sonucu 8.7 milyon TL’lik, 157 adet Müteferrik 
Alım Sözleşmesi sonucu 95,8 milyon TL’lik, 9 adet Katalog Sözleşmesi sonucu 3,9 
milyon TL’lik alım gerçekleştirmiştir. 

Başkanlıkta; Mobilya ve Mefruşat Şube Müdürlüğü tarafından 19,6 milyon TL 
tutarında, Beyaz Eşya ve Temizlik Malzemeleri Şube Müdürlüğü tarafından 36,7 milyon 

 

 
 

TL tutarında, Hastane Donanımı ve Sarf Malzemeleri Şube Müdürlüğü tarafından 30,3 
milyon TL tutarında alım gerçekleştirilmiştir. 

III No’lu Satınalma Dairesi Başkanlığı; bilişim teknolojisi donanımı, paket 
program yazılımı ve büro makine ve aletleri ile kırtasiye, kâğıt, karton ve mukavva 
malzemeleri, sair makine ve aletlerin yurt içi ve yurt dışından alımıyla 
görevlendirilmiştir. Bu görevler; Bilgisayar ve Ekipman Şube Müdürlüğü, Büro 
Makineleri ve Aletleri Şube Müdürlüğü, Kırtasiye Şube Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilmekte, ayrıca ihalelerde elde edilen fiyatların uygun olup olmadığı, Fiyat 
Araştırmaları ve Analiz Şube Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. 

2016 yılında III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı 431 adet alım kararı almış olup 
183 adet alım kararı çeşitli gerekçelerle iptal edilmiştir. İptal gerekçeleri arasında fiyatın 
yüksek olması ve teklif veren firma olmaması, alım yapan kurumun alımdan vazgeçmesi  
gibi nedenler ön sıradadır.   

59 Stok Alımı Sözleşmesi sonucu 38,5 milyon TL ve 903 bin Euro’luk, 384 adet 
Müteferrik Alım Sözleşmesi sonucu 336,9 milyon TL,2,9 milyon Euro ve 2,4 milyon 
$’lık, 13 adet Katalog Sözleşmesi sonucu 5,1 milyon TL’lik alım gerçekleşmiştir. 

Katalog Dairesi Başkanlığı;  
2016 yılında 178 firma ilk müracaat, 246 firma sözleşme yenileme talebiyle 

katalog başvurusunda bulunmuş, 305 firmanın başvurusu sözleşmeye bağlanmıştır. 
2016 yılsonu itibariyle toplam 339 firma ile katalog ve protokol sözleşmesi mevcut olup 
ve bu kapsamda müşterilere sunulan ürün sayısı 17.569 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 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. 2016 
yılında 23,6 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.  

39Sayıştay   



 

 
 

Önceki yıl 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 
Müdürlüğümüzce 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 verebilir, 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 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.   

Dünya genelinde gelişmiş ülkeler kamu alımlarında salt fiyat ve kalite dengesini 
göz önünde bulundurmamakta, giderek KOBİ’lerin desteklenmesi ve çevresel unsurlar 
gibi daha stratejik hedefleri dikkate almaktadırlar. DMO ile KOSGEB arasında 
imzalanan protokol gereğince yönetim kurulunun 04.11.2016 ve 43/551 kararı ile küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin katalogda yer alma maliyetlerini azaltabilmeyi teminen bazı 
avantaj içeren hükümler uygulamaya konulmuştur ve 6 ili kapsayan pilot uygulama 
başlatılmıştır. Ayrıca bu kapsamda 09.12.2016 tarih ve 51/640 sayılı yönetim kurulu 
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Önceki yıl 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 
Müdürlüğümüzce 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 verebilir, 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 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.   

Dünya genelinde gelişmiş ülkeler kamu alımlarında salt fiyat ve kalite dengesini 
göz önünde bulundurmamakta, giderek KOBİ’lerin desteklenmesi ve çevresel unsurlar 
gibi daha stratejik hedefleri dikkate almaktadırlar. DMO ile KOSGEB arasında 
imzalanan protokol gereğince yönetim kurulunun 04.11.2016 ve 43/551 kararı ile küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin katalogda yer alma maliyetlerini azaltabilmeyi teminen bazı 
avantaj içeren hükümler uygulamaya konulmuştur ve 6 ili kapsayan pilot uygulama 
başlatılmıştır. Ayrıca bu kapsamda 09.12.2016 tarih ve 51/640 sayılı yönetim kurulu 

 

 
 

kararı ile KOBİ katalog ilanı ve ekleri ile KOBİ katalog sözleşmesi kabul edilmiştir.  
b) Hizmet alımları: 
DMO’nun 2016 yılı hizmet alımlarının program ve gerçekleşme tutarları, 2015 

yılı değeriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 13: Hizmet alımları  

Hizmet alımları 

  2016 
2015 Program ödeneği   İlk duruma 

Gerçekleşen İlk 
durum 

Son 
durum Gerçekleşen göre sapma 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
1- Üretim - - - - - 
2- Temizlik 2.669 3.000 4.000 3.854 28,5 
3- Taşıma 1.803 2.500 2.515 2.515 - 
4- Yemek      
5- Koruma ve güvenlik 3.633 4.200 5.250 4.939 17,6 
6- Yükleme boşaltma 895 1.200 1.500 1.329 10,8 
7-Binek aracı kiralama gideri 533 650 650 570 (12,3) 
8-Diğer hizmet giderleri 574 650 885 704 8,3 

Toplam 10.107 12.200 14.800 13.911 14 

DMO’nun hizmet alımları, bir önceki döneme göre %37,6 oranında artarak, 13,9 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın; %35,5’i koruma ve güvenlik, %27,7’si 
temizlik, %18’i taşıma, %4’ü binek aracı kiralama, %9,5’i yükleme boşaltma, % 5’i 
diğer hizmet giderleri ile ilgilidir.   

Hizmet alımları ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. 

Temizlik ve yükleme, boşaltma hizmeti: Yönetim Kurulu’nun 02.09.2015 tarih 
ve 32/549 sayılı kararı ile Genel Müdürlük, Genel Müdürlük Ek Tesisleri, Basım 
İşletmesi, İrtibat Büroları ve Bölge Müdürlüklerinin temizlik ve yükleme boşaltma 
hizmetinin toplam 155 personelle yürütülmesi amacıyla 01.01.2016-31.12.2017 tarihleri 
arasında hizmet satın alınması için ihaleye çıkılmasına onay verilmiştir.  

Son teklif verme tarihi 07.10.2015 olan ihaleye 14 firma teklif vermiş olup 
bunlardan 4 firmanın ihale evraklarında eksiklikler tespit edilmesinden dolayı ihale dışı 
bırakılmış, ve 10 firmanın teklifleri geçerli kabul edilmiştir. 

İhalede 8,254.858,56 TL ile teklif veren firmanın teklifinin uygun görüldüğü 
27.10.2015 tarihli ve 42/750 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.  

İhaleyi kazanan firma ile 18.11.2015 tarihinde 01.01.2016-31.12.2017 tarihlerini 
kapsayan sözleşme imzalanmıştır. Daha sonra hizmet alım sözleşmesinin 29.maddesi 
gereğince sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkan ihtiyaca binaen 25.03.2016 tarih ve 
11/131 sayılı kararı gereğince 10 kişilik iş artışı yapılmıştır. 

Güvenlik hizmeti: Genel Müdürlük, Genel Müdürlük Ek Tesisleri, Ankara 
Yenimahalle Ek Hizmet Binası ve Tesisleri ile taşra teşkilatı  (irtibat bürosu ve bölge 
müdürlükleri) Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesi 28.08.2015 tarihinde yapılmıştır. 
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İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 ncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile 
yapılmıştır. 01.01.2016-31.12.2017 tarihlerini kapsayan 2 güvenlik amiri ve 126 
güvenlik personeli için çıkılan ihaleye 10 adet istekli katılmış olup, 3 isteklinin teklifi 
çeşitli nedenlerden dolayı ihale dışı bırakılmış, ihale de 8.375.994,72 TL teklif veren 
isteklinin teklifi ekonomik açıdan en uygun teklif olarak kabul edilmiştir. 

Bu çerçevede 11.09.2015 tarih ve 34/576 sayılı yönetim kurulu kararı ile 
07.10.2015 tarihinde ilgili firma ile sözleşme imzalanmıştır. 

Personel taşıma hizmeti:4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Açık 
İhale Usulü ile 10.05.2016 tarihinde çıkılan ihaleye 6 istekli teklif vermiş olup, 2 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmasıyla 4 teklif geçerli kabul edilmiştir. 

01.07.2016-30.06.2018 tarihleri arasında günde en az 2 sefer sunulmak üzere 29 
araç için 3.539.100 TL tutarında ekonomik açıdan en uygun teklifi veren firmanın teklifi 
Yönetim Kurulu’nun 13.05.2016 tarih ve 17/203 sayılı kararı ile onaylanmış ve firma 
ile 30.05.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Araç kiralama: Genel Müdürlüğün çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere 19 
adet sürücülü araç ihalesi Kamu İhale Kanunu 19 uncu maddesine göre Açık İhale Usulü 
ile yapılmış olup işin süresi 09.09.2015-09.09.2017 olmak üzere 24 aydır. Teklif zarfları 
açıldıktan sonra en uygun teklif açıklanmış ve bu fiyat üzerinden açık eksiltme yapılarak 
1.588.980 TL teklif veren istekli ekonomik açıdan en uygun teklif olarak kabul 
edilmiştir. Yönetim kurulunun 12.08.2015 tarih ve 31/512 sayılı kararı ile ilgili firma ile 
18.08.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.  

2-Taşıma ve gümrükleme:  

DMO tarafından tedarik edilen mal ve malzemenin tesellümü, ihalede belirtilen 
bölge müdürlükleri ve irtibat büroları tarafından yapılmakta, ithal satın almalarda ise 
İstanbul Gümrüğü’nden çekilen mallar İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından teslim 
alındıktan sonra, Pazarlama Dairesi Başkanlığınca belirlenen talepler doğrultusunda 
diğer bölgelere sevk edilmektedir. İstanbul Bölgesinden diğer bölgelere yapılan taşıma 
işlemleri ile bölgeler arası taşımalar, DMO’nun kendi imkânları ve yüklenici firmalar 
vasıtasıyla yapılmaktadır.  

2016 yılında; 770,7 bin TL’si bölgeler arasında gönderilen malzemenin taşıma 
gideri, 358,8 bin TL’si satılan malzemenin kargo gideri, 377 bin TL’si satılan 
malzemenin taşıma gideri, 3,3 bin TL’si satılan malzemenin yükleme boşaltma 
giderleri, 245 bin TL’si nakledilen ve satılan malzemelerle ilgili iç sigorta gideri, 5 bin 
TL’si taşınan ve nakledilen malzemelerle ilgili dış sigorta gideri olmak üzere toplam 1,8 
milyon TL tutarında taşıma gideri yapılmıştır. 

3-İlk madde ve malzeme stokları: 

 DMO’nun ilk madde ve malzeme stoklarının, 2016 yılı hareketi aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 
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İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 ncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile 
yapılmıştır. 01.01.2016-31.12.2017 tarihlerini kapsayan 2 güvenlik amiri ve 126 
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3-İlk madde ve malzeme stokları: 
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2016 yılına devreden 49,9 milyon TL tutarındaki ilk madde ve malzeme 
stoklarının; %84,3’ü yoldaki mallar, %3,6’sı kâğıt, %2,5’i karton-mukavva, %4,9’u 
madeni malzeme, %1’i ise boya, kutu etiketleri ve diğer ilk maddelerden oluşmaktadır. 

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. Direkt ilk madde malzeme içerisinde ise kağıt fiyatlarının dalgalanmasından 
kaynaklanan sıkıntı için sonraki yılın üretiminin bir kısmına yetecek kadar kağıt stoku 
tedariki yapılmış, ancak bu kalemde toplam devreden malzeme içerisinde  %3,6 gibi 
önemsiz bir orana tekabül etmektedir. 
 E- Üretim ve maliyetler: 
 1-Üretim: 

Kamu Kuruluşlarının her türlü basılı form ihtiyacı, DMO’ya ait Basım İşletme 
Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.  

İşletmenin 3 adet sürekli form baskı makinesi, 5 adet ofset baskı makinesi, 1 adet 
rotatif baskı makinası, 1 adet ataç üretim makinası ve 1 adet zarf baskı makinası ile 
sektörde var olmaya çalışmaktadır. 

İşletme tarafından kendi atölyelerinde yapılan 2016 yılı üretimleri, program ve 
geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 15: Üretim 
    2015 2016 Gerçekleşme %  

Üretim türü Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Geçen yıla  
      göre göre 
Baskı atölyesi:           
Baskı (70x100 cm) Bin adet 28.227 44.838 19.242 42,9 (31,8) 
Zarf Bin adet 32.462 41.000 46.356 113,1 42,8 
Klasör atölyesi:          
Klasör Bin adet 957 2.550 2.103 82,5 119,7 
Cilt atölyesi:          
Föy Bin adet 27.790 44.000 10.507 23,9 (62,2) 
Blok Bin cilt 62 44 15 34,1 (75,8) 
Koçan Bin cilt 3 22 20 90,9 566,7 
Karne ve defter Bin adet -        
Sürekli form Bin adet 87.857 88.000 68.388 77,7 (22,2) 
Toplu iğne ve ataş atölyesi:          
Toplu iğne Kg - - - -   
Ataş Bin adet 26.971 60.000 33.770 56,3 25,2 

Kaynak: DMO, Basım İşletme Müdürlüğü verileri 

 İşletmeye ait atölyeler ile 2016 yılına ilişkin faaliyetleri aşağıda incelenmiştir. 
 a) Baskı atölyesi: 2016 yılında mevcut makineler ile 70X100 cm ebadında 19,2 
milyon adet form baskısı gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında yaklaşık 44,8 milyon adet 

baskı yapılması programlanmış olmasına rağmen, yılsonu itibariyle baskı sayısı 
programın % 42 oranında kalırken, geçen yıla göre de % 32 oranında azalmıştır. 
Görüleceği üzere İşletmenin baskı atölyesinde gerçekleştirilen üretim miktarında her 
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2016 yılına devreden 49,9 milyon TL tutarındaki ilk madde ve malzeme 
stoklarının; %84,3’ü yoldaki mallar, %3,6’sı kâğıt, %2,5’i karton-mukavva, %4,9’u 
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kaynaklanan sıkıntı için sonraki yılın üretiminin bir kısmına yetecek kadar kağıt stoku 
tedariki yapılmış, ancak bu kalemde toplam devreden malzeme içerisinde  %3,6 gibi 
önemsiz bir orana tekabül etmektedir. 
 E- Üretim ve maliyetler: 
 1-Üretim: 

Kamu Kuruluşlarının her türlü basılı form ihtiyacı, DMO’ya ait Basım İşletme 
Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.  

İşletmenin 3 adet sürekli form baskı makinesi, 5 adet ofset baskı makinesi, 1 adet 
rotatif baskı makinası, 1 adet ataç üretim makinası ve 1 adet zarf baskı makinası ile 
sektörde var olmaya çalışmaktadır. 

İşletme tarafından kendi atölyelerinde yapılan 2016 yılı üretimleri, program ve 
geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 15: Üretim 
    2015 2016 Gerçekleşme %  

Üretim türü Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Geçen yıla  
      göre göre 
Baskı atölyesi:           
Baskı (70x100 cm) Bin adet 28.227 44.838 19.242 42,9 (31,8) 
Zarf Bin adet 32.462 41.000 46.356 113,1 42,8 
Klasör atölyesi:          
Klasör Bin adet 957 2.550 2.103 82,5 119,7 
Cilt atölyesi:          
Föy Bin adet 27.790 44.000 10.507 23,9 (62,2) 
Blok Bin cilt 62 44 15 34,1 (75,8) 
Koçan Bin cilt 3 22 20 90,9 566,7 
Karne ve defter Bin adet -        
Sürekli form Bin adet 87.857 88.000 68.388 77,7 (22,2) 
Toplu iğne ve ataş atölyesi:          
Toplu iğne Kg - - - -   
Ataş Bin adet 26.971 60.000 33.770 56,3 25,2 

Kaynak: DMO, Basım İşletme Müdürlüğü verileri 

 İşletmeye ait atölyeler ile 2016 yılına ilişkin faaliyetleri aşağıda incelenmiştir. 
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geçen yıl düşüş meydana gelmektedir.  
Kamu kurum ve kuruluşlarının basılı form ihtiyacını karşılamak amacıyla 

kurulmuş olan işletmenin, en önemli müşterisi konumundaki Maliye Bakanlığı ve bütün 
vergi daireleri başkanlıklarında vergi tahsilâtında kullanılan; tahakkuk fişi, vergi dairesi 
alındısı, 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 Yönetmeliği”nin 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 giderek azalmasına rağmen, bütün vergi 
daireleri başkanlıklarında vergi tahsilâtında kullanılan formların önemli 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 
görülmektedir. 

Nitekim Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 02.12.2015 tarih 
ve 114899 sayılı yazı ile başkanlık taşra teşkilatının 2016 yılı ihtiyacı olarak baskı ve 
dağıtımı için gerekli olan ekli listede DMO birim fiyatları ile 11,5 milyon TL değerinde 
teknik özellikleri belirtilen çeşitli ebatta 103,8 milyon adet formun birim fiyatları 
istenmiş, ancak Bakanlığın ilgili biriminden alınan 06.01.2016 tarih ve E.705 sayılı yazı 
ile 2,7 milyon TL değerinde 19,2 milyon adet form siparişinde bulunulmuştur. Yıl içinde 
yapılan ilave siparişlerle de yılsonu itibariyle çeşitli ebatta 60.650 bin adet form imalatı 
gerçekleştirilmiştir. 

2017 yılı için de Maliye Bakanlığından alınan 23.01.2017 tarih ve E.8246 sayılı 
yazısı ile yine ekli listede teknik özellikleri belirtilen çeşitli ebatta DMO birim fiyatları 
ile 10,5 milyon TL değerinde 112,4 milyon adet formun birim fiyatları istenmiş, ancak 
daha sonra Bakanlığın ilgili biriminden alınan 27.01.2017 tarih ve E.10593 sayılı yazı 
ile 4,4 milyon TL değerinde 72.360 bin adet form siparişinde bulunulduğu görülmüştür. 

Yukarıda da açıklandığı üzere geçen yıl rakamlarına göre, baskı üretiminin 
%32,8 oranında azalmasında Kurumun en önemli alıcısı konumunda olan Gelir İdaresi 
Başkanlığının siparişlerindeki düşüşler etkili olmuştur. Diğer yandan 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. 

İşletmece, Gelir İdaresi Başkanlığının siparişlerinin azalmasından kaynaklanan 
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azalışın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü’nün 22 Bölge Müdürlüğü ile kurulan ilişkiler sonucu 2016 yılında 
16 bölge müdürlüğü ile ağırlığını defter cilt işçiliği hizmeti, PVC kaplı bağlı klasör, tapu 
senedi ve kat mülkiyet senetlerinin basımı ve tapu işlem dosyasının oluşturduğu 
siparişlerinin artırılarak devam ettirilmesi yoluyla kapatılmaya çalışılmış ve Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinin İşletmenin önemli müşterisi 
durumuna gelmiştir.   
 Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkanlığı (kırmızı, yeşil 
ve mor reçete), Osmanlı Arşivleri Müdürlüğü (arşiv kutusu ve defter kabı), MSB Asker 
Alma Daire Başkanlığı (dosya ve basılı evrak) gibi Kurumların yıllık siparişlerinin 
alınabilmesi için görüşmelere devam edildiği gözlenmiştir. 
 Diğer yandan, Baskı atölyesi içerisinde mütalaa edilen 92 milyon adet/yıl 
kapasiteli 1 adet zarf makinesi ile zarf üretimi yapılmakta olup, zarf üretiminde piyasa 
belirleyici özelliğe sahip olan İşletme tarafından, yerel ve genel seçimlerde kullanılmak 
üzere Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına satın alınan filigranlı oy pusulası kâğıtları 
ile filigranlı oy zarfı kâğıtları, İşletmede muhafaza edilerek, muhtelif renklerdeki oy 
zarfları kısmen kendi tesislerinde, kısmen piyasada ürettirilmekte ve dağıtımı 
yapılmaktadır. 

2016 yılında programın %113 oranında üzerinde olmak üzere 46,4 milyon adet 
zarf üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretim miktarı 2019 yılı genel ve yerel seçimlerinde 
kullanılmak üzere 2016 yılı Kasım ayında başlanan zarf üretimi nedeniyle bir önceki 
yıla göre %143 oranında artış göstermiştir. Kapasiteye göre gerçekleşme %50 oranında 
olmuştur.  

Üretimi yapılan 46,5 milyon adet zarfın; 31,1 milyon adedi Yüksek Seçim 
Kurulu’nun (YSK) talebi olan filigranlı oy pusulası zarfı, 15,1 milyon adedi Ofisin stok 
ve satış için hazırlanan muhtelif zarfları, 122 bin adedinin ise Milli Savunma Bakanlığı 
Asker Alma Dairesi Başkanlığınca sipariş edilen özel baskılı hastane sevk zarfından 
oluştuğu görülmüştür.  

Ayrıca Genel Müdürlük ihtiyacına binaen 2,8 milyon adet zarfın da 0,01 TL adet 
fiyat üzerinden 27,6 bin TL’ye dışarıya fason olarak yaptırılmıştır. 

Yapılan değerlendirmelerde; YSK’nın talebinin olmadığı yıllarda kapasite 
kullanım oranının oldukça düşük gerçekleştiği görülmektedir. Nitekim 2019 yılı genel 
ve yerel seçimlerinde kullanılmak üzere Yüksek Seçim Kurulu adına 2016 yılında satın 
alınan, 2.142 ton zarf kağıdı ile Kasım 2016 ayı sonu itibariyle iki vardiyalı 24 saat esaslı 
2 vardiya sistemiyle yıllık kapasite 180 milyon adet zarfa yükseltilerek, üretime 
başlandığı ve Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı olan yaklaşık 350 milyon adet muhtelif 
renkte filigranlı zarf ile 150 milyon adet yedek olmak üzere toplam 500 milyon adet 
seçim zarfı üretiminin, Mayıs 2019 ayına kadar işletme imkanları ile üretilmesinin 
programlandığı görülmektedir.  

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 

46 Sayıştay   



 

 
 

azalışın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü’nün 22 Bölge Müdürlüğü ile kurulan ilişkiler sonucu 2016 yılında 
16 bölge müdürlüğü ile ağırlığını defter cilt işçiliği hizmeti, PVC kaplı bağlı klasör, tapu 
senedi ve kat mülkiyet senetlerinin basımı ve tapu işlem dosyasının oluşturduğu 
siparişlerinin artırılarak devam ettirilmesi yoluyla kapatılmaya çalışılmış ve Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinin İşletmenin önemli müşterisi 
durumuna gelmiştir.   
 Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkanlığı (kırmızı, yeşil 
ve mor reçete), Osmanlı Arşivleri Müdürlüğü (arşiv kutusu ve defter kabı), MSB Asker 
Alma Daire Başkanlığı (dosya ve basılı evrak) gibi Kurumların yıllık siparişlerinin 
alınabilmesi için görüşmelere devam edildiği gözlenmiştir. 
 Diğer yandan, Baskı atölyesi içerisinde mütalaa edilen 92 milyon adet/yıl 
kapasiteli 1 adet zarf makinesi ile zarf üretimi yapılmakta olup, zarf üretiminde piyasa 
belirleyici özelliğe sahip olan İşletme tarafından, yerel ve genel seçimlerde kullanılmak 
üzere Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına satın alınan filigranlı oy pusulası kâğıtları 
ile filigranlı oy zarfı kâğıtları, İşletmede muhafaza edilerek, muhtelif renklerdeki oy 
zarfları kısmen kendi tesislerinde, kısmen piyasada ürettirilmekte ve dağıtımı 
yapılmaktadır. 

2016 yılında programın %113 oranında üzerinde olmak üzere 46,4 milyon adet 
zarf üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretim miktarı 2019 yılı genel ve yerel seçimlerinde 
kullanılmak üzere 2016 yılı Kasım ayında başlanan zarf üretimi nedeniyle bir önceki 
yıla göre %143 oranında artış göstermiştir. Kapasiteye göre gerçekleşme %50 oranında 
olmuştur.  

Üretimi yapılan 46,5 milyon adet zarfın; 31,1 milyon adedi Yüksek Seçim 
Kurulu’nun (YSK) talebi olan filigranlı oy pusulası zarfı, 15,1 milyon adedi Ofisin stok 
ve satış için hazırlanan muhtelif zarfları, 122 bin adedinin ise Milli Savunma Bakanlığı 
Asker Alma Dairesi Başkanlığınca sipariş edilen özel baskılı hastane sevk zarfından 
oluştuğu görülmüştür.  

Ayrıca Genel Müdürlük ihtiyacına binaen 2,8 milyon adet zarfın da 0,01 TL adet 
fiyat üzerinden 27,6 bin TL’ye dışarıya fason olarak yaptırılmıştır. 

Yapılan değerlendirmelerde; YSK’nın talebinin olmadığı yıllarda kapasite 
kullanım oranının oldukça düşük gerçekleştiği görülmektedir. Nitekim 2019 yılı genel 
ve yerel seçimlerinde kullanılmak üzere Yüksek Seçim Kurulu adına 2016 yılında satın 
alınan, 2.142 ton zarf kağıdı ile Kasım 2016 ayı sonu itibariyle iki vardiyalı 24 saat esaslı 
2 vardiya sistemiyle yıllık kapasite 180 milyon adet zarfa yükseltilerek, üretime 
başlandığı ve Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı olan yaklaşık 350 milyon adet muhtelif 
renkte filigranlı zarf ile 150 milyon adet yedek olmak üzere toplam 500 milyon adet 
seçim zarfı üretiminin, Mayıs 2019 ayına kadar işletme imkanları ile üretilmesinin 
programlandığı görülmektedir.  

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 

 

 
 

imkanından da yoksun kaldığı ve görülmektedir. 
Kapasite kullanım oranı her geçen yıl azalan ve 2015 yılında %26 olarak 

gerçekleşen Kocaeli/Gebze’de 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 imkanlarının araştırılması önemli görülmektedir. 

b) Klasör atölyesi: Normal kapasitesi 3,6 milyon adet olan atölyede 2016 
yılında 2,1 milyon adet klasör üretimi gerçekleştirilmiştir.2015 yılında % 26,8 oranında 
olan kapasite kullanım oranı, 2016 yılında üretim miktarındaki artışa paralel olarak 
%58,9 olarak gerçekleşmiştir. 

Ayrıca Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince siparişi verilen 293.700 adet 
PVC kaplamalı bağlı klasör ile kendi ihtiyacı için de 3 bin adet muhtelif plastik klasöre 
ve 70 bin adedi de karton bağlı klasör olmak üzere toplam 366,7 bin adet klasör, 
malzemesi İşletme tarafından karşılanmak kaydıyla piyasaya fason olarak yaptırılmıştır. 

İşletmenin kendi tesislerinde ürettiği klasör miktarı geçen yıla göre % 143 
oranında artış göstermiştir.2016 yılında piyasada fason yaptırılanlar da dahil olmak 
üzere toplam 2.469.236 adet mekanizmalı klasör üretimi gerçekleştirilmiştir. Genel 
Müdürlükçe 1,8 milyon adet sipariş verilmiş ve yılsonu itibariyle 2 milyon adet üretim 
gerçekleştirilerek üretimin talebi karşılama oranı %110 seviyesinde olmuştur.  

Klasör Atölyesindeki tüm makinelerin tek vardiyada, ortalama 10.000 adet 
üretim kapasitesine sahip olması, yalnız PVC kaplı klasör üretimine geçildikten sonra, 
kaplama makinesinde kartonun önce dışının, bilahare içinin kaplanması nedeniyle 
bitmiş iş kapasitesinin 5.000 adede düşmesi üzerine, ilave makine yatırımına gidilmiş 
ve 2016 yılında yeni bir PVC kaplama makinesi satın alınarak darboğazın giderilmesi 
sonucu, İşletmece de biraz fazla çalışma takviyesi ile günlük ortalama 10.000 adet PVC 
kaplı klasör üretimi ile Türkiye’nin 3 veya 4’üncü büyük kapasitesine sahip hale 
gelmiştir. Nitekim 2016 yılında hedeflenen 2,2 milyon adet PVC kaplı klasör üretiminin 
büyük oranda gerçekleştiği görülmektedir.  

İşletmece yapılan tanıtım çalışmaları sonucu, Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürlüklerinde kaliteli bağlı klasör üretiminin İşletmeye pazar oluşturacağının 
görülmesi üzerine, sadece bu Kurum’a münhasır, Kurum’un kendi logolu etiketi 
takılmış PVC Kaplı, kenar koruma raylı bağlı klasör üretimine geçilmiştir. Ürünün 
ihtiyaç duyabilecek Kurumlara da yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalarda, 
mekanizmalı klasörün yanında, başta Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve bağlı Bölge 
Müdürlükleri için yıllık 350.000 – 500.000 adet arasında PVC kaplı bağlı klasör talebi 
oluşturulmuştur. Gelen PVC kaplı bağlı klasör talepleri kısmi malzemesi İşletmece 
verilerek piyasada ürettirilmekte olup, 2017 yılında bu klasörlerin İşletmede üretilmesi 
için gerekli altyapı çalışmaları başlatılmıştır. 

İşletme’nin Klasör Atölyesindeki makineler, sadece bu makinelere özel yurt 
dışında üretilmiş karton, mekanizma ve aksesuarları ile çalışmakta iken 2016 yılında 
satın alınan PVC Kaplama Makinesinin devreye alınmasından sonra, iç piyasadaki 
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karton üreticileri ile yapılan işbirliği sonucu, iç piyasadan temin edilen klasörlük 
kartonlar işlenebilir hale getirilerek hem yurt dışına döviz çıkmasının önüne geçilmiş 
hem de daha ucuz hammadde tedarik edilmeye başlandığı gözlenmiştir. 

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. 

İşletmece yapılan araştırmalarda; Kamunun yıllık Ofis türü klasör ihtiyacının 
5.000.000 adet civarında olduğu, bunun yaklaşık 1.500.000 ile 2.000.000 adedinin 
Kamu Bankaları tarafından kullanıldığı, geri kalanının ise diğer Kurum ve Kuruluşlar 
tarafından satın alındığı tahminlerine ulaşılmıştır. Bunun yanında, miktarı kesin olarak 
tespit edilememekle birlikte, ya piyasadan hazır halde satın alınarak ya da özel üretim 
olarak 1.000.000 adet civarında kırtasiye tipi (çıtçıtlı mekanizmalı) klasör kullanıldığı 
tahmin edilmektedir. 

Yine İşletmece yapılan araştırmalarda; Yeni nesil Klasör Mekanizma ve 
Aksesuar Çakma Makinelerinde halen İşletme’de üretimi yapılan dar ve geniş 
klasörlerin yanında kırtasiye türü klasör üretme imkânının da bulunduğu,  makinenin 
üretimi sırasında yaptırılacak ilave ünite ile halen Ofis’te satışı yapılan karton bağlı 
klasör yerine, PVC kaplı veya Kurumlara özel kendi logoları basılmış selefon kaplı, 
kenar koruma raylı bağlı klasör üretme imkanının yaratılması yanında, klasik Ofis stok 
malzemesi klasörleri yerine, her Kurumun kurumsal kimlik tanımındaki renk ve biçimde 
baskılı olarak özel üretilmiş; dar ve geniş klasörün yanında bağlı klasör ve kırtasiye türü 
klasörler üretilerek, yeni ürün yelpazesinin genişletilebilmesi imkanının da yaratılacağı 
sonucuna varılmıştır. 

Klasör Mekanizma ve Aksesuarları Çakma Makinesinin yeni nesil, her tür 
mekanizma ve aksesuarlarını işleyebilen, mevcut klasörlerin yanında kırtasiye tipi 
(sunum klasörü) klasör de üretebilen makine ile yenilenmesi hususunun 
değerlendirilmesi önerilir. 

b) Cilt atölyesi: 2016 yılında cilt atölyesinde ve ayrıca piyasaya yaptırılan işleri 
gösteren veriler, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 16: Mamuller 

Mamulün 
cinsi 

İşletme üretimi Piyasada yaptırılan Toplam 
(adet) (adet) (adet) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Föy 27.790.350 10.507.000 99.240.055 17.065.300 127.030.405 27.572.300 
Blok 62.335 15.160 224.170 131.250 286.505 146.410 
Koçan 2.780 20.000 254.790 311.480 257.570 331.480 
Defter     1.360 555 1.360 555 
Karne     66.000 40.050 66.000 40.050 
Sürekli form 87.856.500 68.388.250 11.077.500 84.883.250 98.934.000 153.271.500 
Kaynak: DMO, 2016 yılı faaliyet raporu. 

48 Sayıştay   
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İşletme, 2016 yılındaki kendi üretimlerini 5 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 atölyelerinde 
üretilen yarı mamullerin cilt işçiliği, dosya, arşiv kutusu ve bağlı klasörlerin, piyasada 
yaptırıldığı görülmektedir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinin tapu ve 
mülkiyet kütüğü, resmi senet, yevmiye defteri, zabıt kütüğü gibi defterlerin eskimiş ve 
yıpranmış ciltlerinin yenileme işlemleri, malzemeler DMO’ca verilerek piyasada daha 
önce işletmede çalışmış ve emekli olmuş tecrübe sahibi eski işçilere yaptırıldığından 
işletme üretimine göre maliyeti daha düşük olmaktadır. 

d) Toplu iğne ve ataş atölyesi: Toplu iğne atölyesinde bulunan 5 adet makinede 
toplam 3 adet işçi çalıştırılması gerekmektedir. İşletmede sadece özel üretilmiş bakır 
tele toplu iğne formu verilerek teknik imkansızlıklar 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, 2016 yılında stoklardaki hammaddelerin tüketilmesi amacıyla 
bütün malzemeleri işletme tarafından verilerek 250 gramlık 13.500 kutu toplu iğnenin 
piyasaya yaptırıldığı görülmüştür.  

Aynı atölyede bulunan 1 adet ataş makinasında da tek işçi ile çalıştırılarak, 33,8 
milyon adet ataş üretilmiş olup, üretimin tamamı Ofisin stok ve satış talebini karşılamak 
için gerçekleştirilmiştir. 

Bu itibarla, İşletmede toplu iğne 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.  

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.  

2016 yılında üretimi belirleyen başlıca etkenler, program ve geçen yıl 
değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 17: Üretimi belirleyen başlıca etkenler 

Üretimi belirleyen 
başlıca etkenler  Ölçü Kapasite 2015 

Gerçekleşen 

2016 Gerçekleşme 

Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 
Geçen 

yıla göre 
(%) (%) 

   Üretim miktarı:              
      -Baskı  Bin m2 108.427 28.227 44.838 19.242 42,9 68,2 
      -Zarf Bin adet 92.160 32.462 41.000 46.356 113,1 142,8 
      -Klasör  Bin adet 3.570 957 2.550 2.103 82,5 238,9 
      -Ataş Bin adet 92.880 26.971 60.000 33.770 56,3 125,2 
      -Toplu iğne Kg. 21.600 - -  3.375 100,0 100,0 
   Fabrika çalışma süresi:            
      -Baskı  Saat 21.600 7.096 11.440 4.970 43,4 70,0 
      -Zarf Saat 2.400 1.092 1.640 1.590 97,0 145,6 
      -Klasör  Saat 2.400 1.023 2.550 2.266 88,9 221,5 
      -Ataş Saat 2.400 1.317 1.400 1.685 120,4 127,9 
      -Toplu iğne Saat 12.000 - -  -  -  -  
   İşçi çalışma süresi:            
      -Baskı  Saat 38.400 14.907 18.480 9.491 51,4 63,7 
      -Zarf Saat 4.800 2.184 3.280 3.180 97,0 145,6 
      -Klasör  Saat 38.400 15.810 31.290 34.140 109,1 215,9 
      -Ataş Saat 2.400 1.317 1.400 1.685 120,4 127,9 
      -Toplu iğne Saat 4.800 -  -  -  -  -  
   İşçi sayısı (ortalama):            
      -Baskı  Adet 61 16 26 13 50,0 81,3 
      -Zarf Adet 2 2 3 2 66,7 100,0 
      -Klasör  Adet 31 14 15 14 93,3 100,0 
      -Ataş Adet 1 1 1 1 100,0 100,0 
      -Toplu iğne Adet 2 -  - -  - -  
   Üretim verimliliği:               
      -Baskı  m2/saat 2.746 3.978 2.447 3.872 158,2 97,3 
      -Zarf Adet/saat 38.400 29.727 25.000 29.155 116,6 98,1 
      -Klasör  Adet/saat 1.488 935 1.000 928 92,8 107,8 
      -Ataş Adet/saat 38.700 20.479 42.857 20.042 46,8 97,9 
      -Toplu iğne Kg./saat 9,0 -  -  -  -  -  
   İşgücü verimliliği:           
      -Baskı  m2/saat 1.545 1.894 1.077 2.027 188,2 107,1 
      -Zarf Adet/saat 19.200 14.864 12.500 14.577 116,6 98,1 
      -Klasör  Adet/saat 93,0 61 66,0 62 101,5 110,6 
      -Ataş Adet/saat 38.700 20.479 42.857 20.042 46,8 97,9 
      -Toplu iğne Kg./saat 4,5 - -  -  -   - 
  Kapasiteden 
yararlanma:             
      -Baskı  % 100 26,0 71,0 17,7 25,0 68,2 
      -Zarf % 100 35,2 44,0 50,3 114,3 142,8 
      -Klasör  % 100 26,8 71,0 58,9 90,2 238,9 
      -Ataş % 100 29,0 65,0 36,4 55,9 125,2 
      -Toplu iğne % 100 -  -  15,6 -  -  

Not: 2015 yılında kapasite miktarı Bin m2 olmasına rağmen, üretim bin adet olarak yer aldığından kapasite Bin 
adet olarak düzeltilmiştir.  

Baskı atölyesindeki normal kapasitesi yılda 108 milyon adet olan mevcut 
makinelerin kapasite kullanım oranı, 2015 yılında %26 oranında iken 2016 yılında 
üretim miktarındaki azalışa paralel olarak %17,7 oranına gerilemiştir. Baskı atölyesi 
üretiminde ve kapasite kullanım oranında geçen yıla göre ciddi oranda düşüş 
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kaydedilmiştir.  
Kamu kurum ve kuruluşlarında beyanname, fatura, irsaliye, makbuz gibi basılı 

kâğıtların artık bilgisayar ortamında bulunması, tabaka baskı talebi ile bilgisayarlarda 
A4 kâğıdı kullanımının yaygınlaşması nedeniyle sürekli form talebi de giderek 
azalmaktadır. Basım sanayiinin bu genel sorunu Basım İşletmesini de etkilemekte, 
özellikle sipariş üzerine üretim yapan İşletmenin baskı üretiminin de giderek azalmasına 
yol açmakla birlikte halen bütün vergi daireleri başkanlıklarında vergi tahsilâtında 
kullanılan formların Ofiste basım imkanlarının artırılması büyük önem arz etmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının basılı form ihtiyacını karşılamak amacıyla 
kurulmuş olan ve sipariş üzerine üretim yapan İşletmenin, üretim miktarı ve dolayısı ile 
kapasite kullanımının artırılmasını teminen; makro düzeyde Ofisin gelirlerinin diğer 
kamu kurum ve kuruluşunun giderlerinden oluştuğu vergi vb. ödemeler ile dönem 
karlarının da Hazineye temettü olarak geri döndüğü dikkate alınarak, DMO’nun verdiği 
fiyatların, siparişlerin azalmasına sebep olup olmadığının tespit edilmesi ve Genel 
Müdürlük ilgili Birimlerince, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile belirli periyodlarla 
temaslarda bulunularak bu kuruluşlarının basılı form ihtiyaçlarının tamamının DMO 
tarafından karşılanması imkanlarının artırılması için gerekli tüm önlemlerin alınması 
önerilir. 

Zarf üretimi ise Yüksek Seçim Kurulu için üretilen oy pusulası zarflarından 
dolayı 2016 yılında geçen yıla göre miktar olarak % 143 oranında artış olmuştur. 
Kapasite kullanım oranında da önemli düzeyde atış olmuş ve geçen yıl  % 35,2 iken 
2016 yılında  % 50,3’e yükselmiştir.  

Yine aynı şekilde klasör üretiminde 2016 yılında yeni bir klasör kaplama 
makinasının devreye girmesi nedeniyle miktar olarak artışlar olduğu ve 2015 yılında % 
26,8 olan kapasite kullanım oranının, 2016 yılında % 69,2’ye yükseldiği görülmektedir.  

Yukarıda değinildiği üzere personel yetersizliği ve teknik imkansızlıklar 
nedeniyle toplu iğne makinaları çalıştırılamamış, bütün malzemeleri İşletme tarafından 
verilmek suretiyle 3,4 bin kg toplu iğne fason olarak dışarıya yaptırılmıştır. 

Ataş üretiminde ise programda öngörülen miktarın çok altında üretim 
yapılmasına rağmen miktarın geçen yıla göre % 25 oranında artış göstermesinin etkisi 
ile kapasite kullanım oranında da yükselme olmuştur. 

Sonuç olarak baskı atölyesi hariç diğer üretim türlerinde geçen yıla göre üretim 
miktarındaki artışa paralel olarak işgücü ve üretim verimliliklerinde de artışlar 
gözlenmektedir. 

Baskı atölyesinde bulunan makinaların kapasite kullanım oranları, tüzel 
kişiliğinin ayrı olduğu müessese halinde iken sanayi odası tarafından belirlenmiş olup, 
2007 yılında yayımlanan ana statüsünün geçici 2’nci maddesi ile Basım Müessesesinin 
tüzel kişiliği sona erdirilerek İşletme Müdürlüğü haline dönüştürüldüğünden, aradan 
geçen sürede kapasite kullanım oranlarında güncelleme yapılmamıştır. 

Diğer yandan 2016 yılında işletmede toplam 9 adet makina olmasına rağmen, 
70x100 cm ebadında 42,6 milyon adet baskı kapasitesi ile toplam kapasitenin % 40’ını 
oluşturan 5 adet tek renkte baskı yapan, renk sayısını artırmak için renk sayısı kadar 
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baskı yapılması gerektirdiğinden maliyetin yüksek olması ve tek renk form talebinin de 
düşük olması nedeniyle, çok düşük sayıda üretim yapılan ofset baskı makinalarının 
üretim kapasitelerinin de toplam içinde değerlendirilmesi, yıllık kapasite kullanım 
oranları düşük görülmesine neden olmaktadır. 

Nitekim en büyük kâğıt standardı olan B1 normu (70x100 cm.) esas alındığında 
yıllık 42,6 milyon adet baskı kapasitesine sahip olan ve genellikle kartvizit vb. tek renkli 
baskı işlerinin yapıldığı söz konusu makinalarda 2016 yılında 1,5 milyon adet baskı 
yapıldığı ve bu makinelerin kapasite kullanım oranının da % 3,5 oranında olduğu 
görülmektedir. 

Sürekli form baskısı yapan ve en büyük kâğıt standardı olan B1 normu (70x100 
cm.) esas alındığında 65,6 milyon adet üretim kapasitesine sahip diğer 4 adet baskı 
makinasında ise 2016 yılında 18,2 milyon adet baskı üretimi yapılmış olup kapasite 
kullanım oranının % 27,7 olduğu tespit edilmiştir.  

Ayrıca klasör üretiminde de, 2015 yılı yatırım programı kapsamında satın alınan 
PVC Kaplama Makinasının devreye alınmasıyla, 2016 yılında klasör atölyesindeki fiili 
üretim miktarı iki katına çıkarılmıştır.  

DMO’ya ait İşletme ve Basım Müdürlüğünün İstanbul yerleşkesinden Gebze 
yerleşkesine taşınması, yer yokluğu, talep azlığı ve makinaların teknik eksiklikleri vb. 
nedenlerle kurulamayan bazı makinaların da kutularda bekletildiği görülmektedir. 

DMO’ya Basım İşletme Müdürlüğünde kullanım imkanı kalmayan, talep 
eksikliği nedeniyle çok az kullanım imkanı olan veya ilave yatırımlarla üretim kapasitesi 
artabilecek makinalarının kapasite oranlarının yeniden belirlenmesi ile talep yetersizliği 
veya teknik olarak kullanım imkanı kalmayan makinalarının tasfiye edilmesi önerilir.  

Üretim maliyetleri: 
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, 2016 yılında oluşan üretim giderleri program ve geçen yıl 
değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 18: Üretim giderleri 

 Üretim giderleri  
2015 

Gerçekleşen 
2016 Gerçekleşme 

oranı Program Gerçekleşen 
Bin TL % Bin TL % Bin TL % program=100 

1-Üretimle doğrudan ilgili 
giderler  

           

-İlk madde ve malzeme 8.522 46,3 13.548 55,0 9.805 49,4 72,4 
-İşçilik 3.332 18,1 4.053 16,4 3.002 15,1 74,1 
-Genel üretim giderleri 6.210 33,7 6.616 26,8 6.633 33,4 100,3 

Toplam (1) 18.064 98 24.217 98,3 19.440 98,0 80,3 
2-Üretimle dolaylı ilgili giderler            
-Malzeme giderleri  8 0,0 37 0,2 12 0,1 32,4 
-İşçilik giderleri  239 1,3 396 1,6 169 0,9 42,7 
-Dışardan sağlanan fayda ve hizm.  49 0,3 72 0,3 49 0,2 68,1 
-Bakım onarım giderleri   0,0  0,0  0,0   
-Diğer giderler 27 0,1 53 0,2 23 0,1 43,4 

Toplam (2) 323 1,8 558 2,3 253 1,3 45,3 
   Toplam (1+2) 18.387 99,8 24.775 100,5 19.693 99,3 79,5 

3-Yarı mamul değişmeleri (+;-) 33 0,2 (129) (,5) 137 0,7 (106,2) 
4-Maliyet giderleri toplamı  18.420 100,0 24.646 100,0 19.830 100,0 80,5 
Kaynak: DMO, Basım İşletme Müdürlüğü üretim verileri 

Bir önceki yıl 18,4 milyon TL olan üretim giderleri, 2016 yılında %7,6 oranında 
artış ile 19,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Oluşan maliyet giderlerinin geçen yıl 
olduğu gibi %98 oranında 19,4 milyon TL’si üretimle doğrudan ilgili giderlerden 
oluşmuştur.  

DMO tarafından uygulamaya alınan ERP projesi içinde, maliyet modülünün 
tamamlanmamış olması nedeniyle, üretim birimi olan Basım İşletme Müdürlüğünce 
üretimi yapılan baskı, zarf, klasör, ataş ve toplu iğne atölyelerinde oluşan giderler, 
masraf yerleri itibarıyla izlenememekte, ürünlerin fiili maliyetleri gerçekçi olarak 
hesaplanamamaktadır. İşletmenin atölyelerde ürettiği mamullere ait gerçekleşen 
giderlerin ilgili hesaplarında izlenebilmesi ve fiili maliyetlerin gerçekçi olarak 
hesaplanabilmesi, Kamusal Kaynakların Planlanması (ERP) projesi içinde maliyet 
modülünün uygulamaya konulmasına bağlı bulunmaktadır.  

DMO Basım İşletme Müdürlüğünün üretim birimleri olan baskı, zarf, klasör, ataş 
ve toplu iğne atölyelerinde oluşan giderlerin masraf yerlerine göre doğru bir şekilde 
izlenmesini sağlayacak yazılım devreye alınmadan, işgücü ya da üretim verimlilikleri 
konularında kesin sonuç elde etmek ve bu sonuçlara göre yorum yapmak mümkün 
görülmemektedir.  

DMO Basım İşletme Müdürlüğünün üretim birimleri olan baskı, zarf, klasör, ataş 
ve toplu iğne atölyelerinde oluşan giderlerin masraf yerlerine göre doğru bir şekilde 
izlenmesini ve üretimi tamamlanmadığı için yarı mamuller hesabında izlenen varlıkların 
fiili maliyetlerini takip edecek yazılımın bir an önce tamamlanması önerilir. 

Diğer yandan İşletmenin malzemesini vermek suretiyle baskı ve cilt işlerini 
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piyasaya yaptırdığı bazı işlerin basım İşletmesi ve piyasa maliyetleri, aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Tablo 19: Piyasaya yaptırılan baskı ve cilt işleri 
İşin adı Piyasa birim 

maliyeti  
İşletme birim 

maliyeti  Maliyet farkı    % 

Sürekli form  0,070 TL/Sayfa 0,087 TL/Sayfa 0,017TL/Sayfa 19,0 
Koçan 3,43 TL/Cilt 4,09 TL/Cilt 0,66 TL/Cilt 24,6 
Defter 9,36 TL/Adet 11,48 TL/Adet 2,12 TL/Adet 35,1 
Blok 6,93 TL/Cilt 7,59 TL/Cilt 0,66 TL/Cilt 4,4 
Telli dosya  0,36 TL/Adet 0,40 TL/Adet 0,04 TL/Adet 8,8 
Zarf 0,26 TL/Adet 0,032 TL/Adet 0,006 TL/adet 21,7 

Kaynak: DMO, Basım İşletme Müdürlüğü 2016 yılı raporu. 

Çizelgede görüldüğü gibi, İşletme tarafından yapılan üretimlerin maliyetlerinin 
piyasaya göre daha yüksek düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Genellikle her üretim 
dalında kamu tarafından yapılan üretimlerin piyasa üretimine göre daha yüksek olduğu 
bilinmekle birlikte, İşletmede gerçekleştirilen üretim miktarının giderek azalması 
maliyetlerin de yüksek gerçekleşmesinde etkili olmaktadır. 

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’nu 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 sürdürmesinin 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 yüz ölçümlü 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. 

DMO Genel Müdürlüğü’nce İşletmeye muhatap yazılan 24.03.2010 tarih ve 662 
sayılı ve 26.07.2010 tarih ve 1714 sayılı yazılar ile; 195.764,88 m2 yüzölçümlü 
taşınmazın üzerinde İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Basım İşletme Müdürlüğü hizmet 
binaları ve tesislerine ilişkin proje yaptırılmasını teminen danışmanlık hizmeti alımı için 
deprem ve yeraltı su durumu, zemin etüdü, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, 
elektrik, doğalgaz durumu, Gebze İlçesi iklim verileri, 1/500 ölçekli plankote, yol kodu 
tutanağı, ve uydu fotoğrafı, taşınmazın aplikasyonunu ile sınırlarının zeminde tespiti vb. 
çalışmalara başlanmıştır. 
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Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 06.08.2012 tarih ve 2012/121 sayılı kararı ile; 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı iken, 28.02.2012 tarih ve 2007/15 
sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Kadıköy 
İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 33.995 m2 yüzölçümlü 1270 ada 7 No’lu parsel, 
19.373,38 m2 yüzölçümlü 1270 ada 11 No’lu parsel ve 27.04.2010/26 sayılı kararı ile 
özelleştirme kapsam ve programına alınan,  54.476,62 m2 yüzölçümlü 1270 ada 10 
No’lu parsel ile üzerindeki binaların mütemmim cüz’üleriyle birlikte “Üniversite Alanı“ 
olarak kullanılmak üzere 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden, devir nedeninin 
tapuya derci suretiyle İstanbul Medeniyet Üniversitesine bila bedel devrine, 
taşınmazların devir işlemlerinin DMO Genel Müdürlüğü tarafından yerine 
getirilmesine, karar verilmiştir. 

İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Medeniyet Üniversitesi arasında 16.11.2012 
tarihinde düzenlenen protokol çerçevesinde 1270 ada 10 ve 11 No’lu parsellerin devri 
gerçekleştirilerek DMO Yönetim Kurulunun 04.12.2012 tarih ve 49/601 sayılı kararı ile 
İstanbul Bölge Müdürlüğü kayıtlarında takip edilen sabit kıymetlerin 18.866.131,45 TL 
iktisap bedelinden 9.132.614,91 TL birikmiş amortismanların düşülmesinden sonra 
kalan 9.733.516,54 TL net değerinin “Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabına 
kaydedilerek kayıtlardan tasfiye edilmesi sağlanmıştır. 

Diğer yandan Maliye Bakanlığı tarafından DMO’ya devredilen Kocaeli İli Gebze 
İlçesindeki 4 ada 40 No’lu parsel üzerinde yapılan çalışmalar sırasında, 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. 

Bu gelişmeler üzerine, DMO Genel Müdürlüğünün 30.04.2015 tarih ve 32112 
sayılı  yazısı ile “….2015 yılı Yatırım Programında 2015 2016 ve 2017 yıllarında Basım 
İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Bölge Müdürlüğü tesisleri yapılmak amacıyla gerekli 
Yatırım Ödeneğinin ayrıldığı, bu konuda yapılacak çalışmaya esas olmak üzere söz 
konusu taşınmazın imar planına göre ifrazının yaptırılması.” konusundaki talimatları 
doğrultusunda, Basım İşletme Müdürlüğü’nce Gebze Belediye Başkanlığına yapılan 
müracaat ile söz konusu arazinin, Fatih Sultan Mehmet Otağı, Hünkar Çeşmesi, 
Namazgah ve Köprüye ait kısımları ile kentsel park ve yolların belediyeye devri 
konusunda daha sonra gerekli işlemler yapılmak kaydı ile arazinin yazı eki imar planına 
göre ifraz edilmesi talep edilmiştir. İmar Planı değişikliği, Gebze Belediye 
Başkanlığının 06.08.2015 tarih ve 179 ayılı kararı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 
de 12.11.2015/632 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Bu arada, arazinin Gebze Teknik Üniversitesinin batısında kalması nedeniyle 
Üniversitenin DMO Genel Müdürlüğüne yazdığı 06.05.2015 tarihli yazı ile özetle; 
lisans ve lisansüstü olmak üzere halen 5.166 olan öğrenci sayısının ilerleyen yıllarda 
10.000 öğrenciye ulaşması öngörüsü ile şu an kullanılmakta olan alanın gelişime cevap 
verecek büyüklükte ve yeterlikte olmadığı belirtilerek söz konusu taşınmazın 
155.763,78 m2 ’lik kısmının Üniversiteye tahsisi ve buna karşılık Üniversite tarafından 
40.000 m2 alanda DMO’nun ihtiyaçları gözetilerek inşaat yapılması konusunda teklif 
yapıldığı tespit edilmiştir 
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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 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 verildiği görülmüştür. 

Yukarıda yer alan gelişmeler çerçevesinde; adı geçen arazide İstanbul Bölge 
Müdürlüğü ve Basım İşletme Müdürlüğü hizmet binaları ve tesisleri yapımına ilişkin 
olarak Ofis’çe herhangi bir tasarrufta bulunma imkanı olmadığı için herhangi bir 
ilerleme kaydedilememiştir. 

Söz konusu gelişmeler üzerine, 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, ancak denetim 
tarihi itibariyle (Temmuz 2017) henüz olumlu bir cevap alınamadığı görülmüştür. 

Basım İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Bölge Müdürlüğü faaliyetlerinin devamını 
sağlamak üzere Ekim 2011 tarihinde Gebze/Kocaeli’de kiralanan tesiste depolama 
alanının 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 yılında toplam KDV hariç 2 milyon TL tutarında kira ödenmiş 
olup, Ocak/2017 ayı itibarıyla KDV hariç 96.153,52. TL Bölge Müdürlüğü ve Basım 
İşletme Tesisi binalarına, 101.585,96 TL depo binalarına olmak üzere aylık toplam 
197.739,48. 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. 
 İstanbul Merdivenköyde faaliyetlerini kendi tesislerinde yürütmekte iken, faaliyet 
gösterdiği taşınmazların, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 28.02.2007 tarih ve 2007/15 
sayılı, 27.04.2010 tarih ve 2010/26 sayılı ve 06.08.2012 tarih ve 2012/121 sayılı Kararları 
ile özelleştirme kapsamında Medeniyet Üniversitesine devredilmesinden sonra kiralık bir 
alanda faaliyetlerini devam ettirmekte olan İstanbul Basım İşletme Müdürlüğü ile İstanbul 
Bölge Müdürlüğünün faaliyetlerini sürdürmesini teminen; Maliye Bakanlığı 
mülkiyetinde iken Devlet Malzeme Ofisine başka bölgelerde bulunan arazilerine 
mahsuben verilen Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesi 89 pafta 4 ada 40 No’lu 
parsel 195.764,88 m2 yüzölçümlü taşınmazın sonradan sit alanı olduğunun ortaya 
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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 
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özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle 
özelleştirilmesine, Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına 
karar verildiği görülmüştür. 

Yukarıda yer alan gelişmeler çerçevesinde; adı geçen arazide İstanbul Bölge 
Müdürlüğü ve Basım İşletme Müdürlüğü hizmet binaları ve tesisleri yapımına ilişkin 
olarak Ofis’çe herhangi bir tasarrufta bulunma imkanı olmadığı için herhangi bir 
ilerleme kaydedilememiştir. 

Söz konusu gelişmeler üzerine, 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, ancak denetim 
tarihi itibariyle (Temmuz 2017) henüz olumlu bir cevap alınamadığı görülmüştür. 

Basım İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Bölge Müdürlüğü faaliyetlerinin devamını 
sağlamak üzere Ekim 2011 tarihinde Gebze/Kocaeli’de kiralanan tesiste depolama 
alanının 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 yılında toplam KDV hariç 2 milyon TL tutarında kira ödenmiş 
olup, Ocak/2017 ayı itibarıyla KDV hariç 96.153,52. TL Bölge Müdürlüğü ve Basım 
İşletme Tesisi binalarına, 101.585,96 TL depo binalarına olmak üzere aylık toplam 
197.739,48. 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. 
 İstanbul Merdivenköyde faaliyetlerini kendi tesislerinde yürütmekte iken, faaliyet 
gösterdiği taşınmazların, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 28.02.2007 tarih ve 2007/15 
sayılı, 27.04.2010 tarih ve 2010/26 sayılı ve 06.08.2012 tarih ve 2012/121 sayılı Kararları 
ile özelleştirme kapsamında Medeniyet Üniversitesine devredilmesinden sonra kiralık bir 
alanda faaliyetlerini devam ettirmekte olan İstanbul Basım İşletme Müdürlüğü ile İstanbul 
Bölge Müdürlüğünün faaliyetlerini sürdürmesini teminen; Maliye Bakanlığı 
mülkiyetinde iken Devlet Malzeme Ofisine başka bölgelerde bulunan arazilerine 
mahsuben verilen Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesi 89 pafta 4 ada 40 No’lu 
parsel 195.764,88 m2 yüzölçümlü taşınmazın sonradan sit alanı olduğunun ortaya 

 

 
 

çıkması ve bu alana işletme kurulmasının mümkün olmaması nedeniyle maliyetlerin 
aşağıya çekilmesi, sağlıklı ve güvenli bir üretim tesisinin kurulması açısından üretim 
yapmaya uygun ihtiyaç duyulan arazinin, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden talep 
edilmesi önerilir.  

  F- Pazarlama: 
DMO, satış faaliyetlerini, DMO Satış Yönetmeliği ve ilgili iç düzenlemeler 

çerçevesinde yapmaktadır. DMO’ca uygulanan satış şekilleri; peşin satış, kredili satış, 
kampanyalı satış, promosyonlu satış, tahditli satış, ihalelere katılım suretiyle satış 
şeklindedir. 

DMO; müşteri dairelerin muhtelif malzeme taleplerini karşılayabilmek için bir 
taraftan model, renk ve ürün çeşitlemesine giderken, diğer taraftan zaman içinde 
gündeme gelen standart dışı müşteri taleplerini de karşılamaya çalışmaktadır. Bu 
kapsamda stok edilmesinde yarar görülmeyen malzeme çeşitleri “Açık Satışlara Ait 
Satın alma Sözleşmesi” kapsamında tedarik edilmektedir. 

DMO tarafından tedarik edilen ürünlerle ilgili bilgiler internet ortamına da 
aktarılmıştır. Bu suretle; DMO’nun oluşturduğu kataloğa kayıtlı olan müşterilerin 
elektronik satış sitesinden yararlanmaları sağlanmış, kayıtlı müşteriler dışındaki internet 
kullanıcılarına ürünler hakkında bilgilenme fırsatı verilmiş, dolayısıyla tedarikçi 
firmalar lehine reklam ve tanıtım imkânı oluşturulmuştur. Bu firmaların DMO’nun 
yerine geçerek pazarlama faaliyetlerini yürütmesi, pazarlama maliyetlerinde tasarrufa 
neden olurken aynı zamanda tanıttıkları ürünlerde yanlış yönlendirmelere sebebiyet 
verebileceklerinden pazarlama inisiyatifinin bu alanda tamamen tedarikçi firmalara 
bırakılmaması önerilir. 

Kurum pazarlama faaliyetlerini Pazarlama Daire Başkanlığı eliyle 
yürütmektedir. DMO ana statüsünün 20.maddesinde “Pazarlama Daire Başkanlığı; 
Ofisin faaliyet konusuna giren her çeşit mal ve hizmetlerle ilgili bilgileri toplamak, 
değerlendirmek, alım faaliyetlerini planlamak, satış ve hizmet bedelinin tespitine 
yönelik çalışmaları yapmak, mal ve hizmetlerin ilgililere teslimini sağlamak ve Ofisin 
faaliyetleriyle ilgili sigorta işlerini yürütmekle görevlidir.” denilmektedir. 

Pazarlama Daire başkanlığında Tanıtım Şube müdürlüğü ile tanıtım faaliyetleri 
yürütülürken bu müdürlüğün yerine Yönetim Kurulunun 10.03.2017 tarih 12/72 sayılı 
kararıyla Görsel İletişim ve Tasarım Şube Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiş ve bu 
birim idari yönden doğrudan Genel Müdüre bağlı çalışmalarına başlamıştır. Görevleri 
ise; DMO’yu tanıtıcı filmler, sunumlar, bültenler, broşürler, raporlar, kitaplar, dergiler, 
afişler, grafikler ve benzeri reklam araçlarında kullanılmak üzere çizim tasarıları 
yapmak veya bunların yapılmasını sağlamak ve verilen diğer görevleri yapmak şeklinde 
sıralanmıştır. 

Kurumda tanıtım faaliyetleri incelendiğinde çeşitli kurumların satınalma 
temsilcilerinin davet edildiği konferanslar düzenlenmiş, kamu kurumlarının 
temsilcilerine DMO ve ürünleri hakkında brifingler verilmiştir. Buralarda yapılan 
anketlerde kurumun tüzel kişiliğine yönelik var olan paradigmaların kırılmasına ihtiyaç 
duyulduğu görülmüştür. Ayrıca Bölge Müdürlüklerine yapılan iş ziyaretlerinde bölge 
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müdürlerinin kurum yönetimini temsilen kamu kurumlarının üst yöneticilerine 
yaptıkları tanıtım ziyaretlerinin satış sonuçlarına önemli katkı yaptığı tespit edilmiştir. 
Bu kapsamda hem genel müdürlük bazında hem bölge müdürlükleri bazında kurum 
potansiyelinin tanıtımı için doğrudan üst yöneticilerin yapacakları iş ziyareti sayısının 
artırılması ve bu alana yeterli kaynağın aktarılması önerilir. 

DMO Basım İşletme Müdürlüğü bünyesinde hâlihazırda çeşitli baskı makinaları 
ile kamu kurumlarına baskı hizmetleri veren ve birkaç kalem kırtasiye malzemesi üreten 
bir birimdir. Buranın tam kapasite üretim yapamamasından ve kamu kurumu 
olmasından doğan maliyet dezavantajı nedeniyle zaten sınırlı yaptıkları üretim 
faaliyetlerini piyasadaki rakip firmalara kaptırmaktadırlar. Burada yapılan faaliyetler 
incelendiğinde bu birimin üretim planlarını tam kapasitede yapabilmesi için çeşitli kamu 
kurumlarına üst düzeyde teklifler götürülmesi ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu birimin 
potansiyelinin yeterli derecede değerlendirilebilmesi açısından ülke çapında hangi 
kurumun bu hizmetlere ihtiyaç duyduğunun tespit edilmesi çalışmalarının sadece 
İşletme Müdürlüğü bazında yürütülmesi yeterli görülmemiştir. Bu kısmın üretim planını 
Pazarlama Daire Başkanlığının daha geniş çapta yapacağı pazarlama faaliyetleri 
neticesinde oluşturması bu üretim işletmesi için zaruriyet arz etmektedir. 

DMO, pazarlama faaliyetini Genel Müdürlüğün yanı sıra, 7 bölge müdürlüğü, 4 
irtibat bürosu ve Basım İşletmesi Müdürlüğü ile yürütmektedir.  

1-Satışlar: 
Ofisin satışları, DMO Satış Yönetmeliğine göre, Pazarlama Dairesi 

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

Ön İnceleme Şube Müdürlüğü, İş Makinaları Satışları Şube Müdürlüğü, Taşıt Satışları 
Şube Müdürlüğü, Katalog Satışları Şube Müdürlüğü, Stok Satışları ve Ödemeler Şube 
Müdürlüğü olarak 6 şube müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

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.  

a) Satışların programı ve uygulaması: 
2016 yılı satış programı ve gerçekleşme tutarları, önceki yıl değerleri ile birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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müdürlerinin kurum yönetimini temsilen kamu kurumlarının üst yöneticilerine 
yaptıkları tanıtım ziyaretlerinin satış sonuçlarına önemli katkı yaptığı tespit edilmiştir. 
Bu kapsamda hem genel müdürlük bazında hem bölge müdürlükleri bazında kurum 
potansiyelinin tanıtımı için doğrudan üst yöneticilerin yapacakları iş ziyareti sayısının 
artırılması ve bu alana yeterli kaynağın aktarılması önerilir. 

DMO Basım İşletme Müdürlüğü bünyesinde hâlihazırda çeşitli baskı makinaları 
ile kamu kurumlarına baskı hizmetleri veren ve birkaç kalem kırtasiye malzemesi üreten 
bir birimdir. Buranın tam kapasite üretim yapamamasından ve kamu kurumu 
olmasından doğan maliyet dezavantajı nedeniyle zaten sınırlı yaptıkları üretim 
faaliyetlerini piyasadaki rakip firmalara kaptırmaktadırlar. Burada yapılan faaliyetler 
incelendiğinde bu birimin üretim planlarını tam kapasitede yapabilmesi için çeşitli kamu 
kurumlarına üst düzeyde teklifler götürülmesi ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu birimin 
potansiyelinin yeterli derecede değerlendirilebilmesi açısından ülke çapında hangi 
kurumun bu hizmetlere ihtiyaç duyduğunun tespit edilmesi çalışmalarının sadece 
İşletme Müdürlüğü bazında yürütülmesi yeterli görülmemiştir. Bu kısmın üretim planını 
Pazarlama Daire Başkanlığının daha geniş çapta yapacağı pazarlama faaliyetleri 
neticesinde oluşturması bu üretim işletmesi için zaruriyet arz etmektedir. 

DMO, pazarlama faaliyetini Genel Müdürlüğün yanı sıra, 7 bölge müdürlüğü, 4 
irtibat bürosu ve Basım İşletmesi Müdürlüğü ile yürütmektedir.  

1-Satışlar: 
Ofisin satışları, DMO Satış Yönetmeliğine göre, Pazarlama Dairesi 

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

Ön İnceleme Şube Müdürlüğü, İş Makinaları Satışları Şube Müdürlüğü, Taşıt Satışları 
Şube Müdürlüğü, Katalog Satışları Şube Müdürlüğü, Stok Satışları ve Ödemeler Şube 
Müdürlüğü olarak 6 şube müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

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.  

a) Satışların programı ve uygulaması: 
2016 yılı satış programı ve gerçekleşme tutarları, önceki yıl değerleri ile birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 
 

 

 
 

Tablo 20: Satışlar programı ve uygulaması 

Satışlar  
2015 2016 

Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Kağıt, karton, mukavva ve mamulleri: 31.557 60.852 58.303 62.615 
    Kırtasiye 80.952 98.996 98.961 86.824 
    Büro makine ve aletleri 337.482 314.445 310.898 404.703 
    Demirbaş, mefr. diğer mak.ve teç. 602.609 978.714 403.723 845.208 
    Nakil vasıtaları 1.890.327 843.785 1.988.851 1.709.652 
    Oto aksamı ve yedek parça 21.762 12.650 12.650 29.498 
    Aydınlatma, temizlik ve ısıtma malz. 43.011 48.981 50.244 32.039 
    Matbua 21.101 17.652 17.652 17.872 
    Müşteri için alınan müteferrik malz. 514.589 815.445 997.605 548.165 
    Muhtelif malzeme 2.421 903 910 1.471 

Toplam 3.545.811 3.192.424 3.939.500 3.738.049 
 Hazine Payı(-) 67.849 673.960 61.930 77.030 
 Net Satış Toplamı  3.477.962 2.518.464 3.877.570 3.661.019 
Kaynak: DMO, 2016 yılı faaliyet raporu. 

2016 yılı satışları, önceki yıla göre %5 oranında artarak 3,7 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. Net satışlar ise, önceki yıla göre % 5,3 oranında artarak 3,6 milyar TL 
olmuştur. 2016 yılı ilk işletme bütçesinde 3,2 milyar TL tutarında satış hasılatı 
öngörülmüştür. Ancak, yıl içinde satış programı 747 bin TL artırılarak revize edilmiş, 
olup, gerçekleşme ilk programa göre % 17 üzerinde olmuştur. 

2016 yılında önceki yıl satışlarına göre; kâğıt, karton, mukavva ve mamulleri 
satışları %98,4, kırtasiye satışları %7,2, büro makineleri ve aletleri satışları %20, 
demirbaş, mefruşat ve diğer makine ve teçhizat satışları %40,2, oto aksamı ve yedek 
parça %35,5, müşteri için alınan müteferrik malzemeler satışlarının %6,5 oranında 
arttığı, nakil vasıtaları satışları %9,5, aydınlatma, temizlik ve ısıtma malzemeleri 
satışları %25,5, matbua satışlarının ise %15,6 muhtelif malzemenin ise 39,2 oranında 
azaldığı görülmüştür. 

Satış hasılatı üzerinden 2016 yılında 77 milyon TL tutarında Hazine payı 
tahakkuk etmiştir. 2015 yılında satış yapılan müşteri sayısı 7.124 iken, 2016 yılında bu 
değer %2,6 oranında azalarak 6.917 olmuştur. 

2015 yılı satışlarının bölge müdürlükleri ve irtibat büroları itibarıyla ayrıntısı, 
önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 21: Bölge müdürlükleri ve irtibat büroları itibariyle satışlar 

Üniteler 2015 2016            Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL % 

 1 –Pazarlama Daire Başkanlığı. 2.011.280 56,7 2.032.073 54,3 20.793 1 
 2 - İstanbul Bölge Müdürlüğü 435.309 12,3 384.043 10,3 (51.266) (11,8) 
 3 –Bursa Bölge Müdürlüğü 134.843 3,8 217.654 5,8 82.811 61,4 
 4 –Eskişehir Bölge Müdürlüğü 105.500 3,0 185.552 5 80.052 75,9 
 5-Trabzon Bölge Müdürlüğü 88.477 2,5 109.735 2,9 21.258 24 
 6 – Elazığ Bölge Müdürlüğü 53.774 1,5 60.178 1,6 6.404 11,9 
 7 - Gaziantep Bölge Müdürlüğü 131.303 3,7 129.055 3,5 (2.248) (1,7) 
 8 - İzmir Bölge Müdürlüğü 278.392 7,9 289.680 7,7 11.288 4 
 9 - Diyarbakır İrtibat Bürosu Müd. 46.487 1,3 52.381 1,4 5.894 12,7 
10 - Erzurum İrtibat Bürosu Müd. 46.000 1,3 55.499 1,5 9.499 20,6 
11 - Mersin İrtibat Bürosu Müd. 144.388 4,1 147.623 4 3.235 2,2 
12-Van İrtibat Bürosu Müd. 39.036 1,1 40.286 1,1 1.250 3,2 
13-İstanbul Basım İşletmesi Müd. 31.026 0,9 34.289 0,9 3.263 10,5 
                             Toplam  3.545.816 100,0 3.738.049 100,0 192.233 5,4 

Kaynak: DMO, 2016 yılı faaliyet raporu. 

DMO’nun satışlar toplamı, önceki yıla göre %5,4 oranında artarak 3,7 milyar TL 
olarak gerçekleşmiştir. Satışlarda en büyük pay, %54,3 oranı ile Genel Müdürlük 
bünyesinde bulunan Pazarlama Dairesi Başkanlığına aittir. Bunu %10,3 oranıyla 
İstanbul Bölge Müdürlüğü, %7,7 oranıyla İzmir Bölge Müdürlüğü izlemiştir.  

2016 yılında, dört bölge müdürlüğü ve iki irtibat müdürlüğünde satışlar 
ortalamanın üstünde artmıştır. Diğer bölge ve irtibat müdürlüklerindeki satışların 
artışının, ortalamanın altında kaldığı görülmektedir. İstanbul ve Gaziantep bölge 
müdürlüğündeki satışlar bir önceki yıla göre azalmıştır. İstanbul Basım İşletmesi 
Müdürlüğü’nün satışları ise %10,5 oranında artış göstermiştir. Bu müdürlüğün artış 
potansiyeli pazarlama olanaklarının daha fazla kullanılmasıyla daha çok artacağı 
görülmektedir. Bölge müdürlüklerinde özellikle çalışma imkanlarının düzeltilmesi ve 
başarının ödüllendirilmesi gibi yöntemlerle satış rakamlarının artırılabileceği 
düşünülmektedir. 

Ayrıca özellikle küçük illerimizi kapsayan bölge müdürlüklerinde 2017 yılından 
itibaren stok satışlarından çekilme nedeniyle, bu illerde satıcı potansiyelinin bazı 
müşteri potansiyelini de karşılayamaması (Türk silahlı Kuvvetleri gibi) ve özellikle de 
bazı kalemlerde güvenlik nedeniyle sıkıntı çekilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bunun 
yanında belirtilen bölge müdürlüğü satışlarının da bununla doğru orantılı 2017 satış 
rakamlarını düşüreceği şimdiden öngörülmektedir. 

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 satılma usulleri, avantajları, ürünlerin standart ve uygun 
fiyatla temini gibi konularda bilgilendirme yapılmıştır. Bu toplantılara 1515 kamu 
kurumunun temsilcisi katılmıştır. Yine şehircilik ve teknoloji alanında düzenlenen 2 
adet fuara katılım sağlanmış buralarda belediyeler gibi kamu kurumlarına tanıtım 
faaliyeti icra edilmiştir. Bu gibi faaliyetlerin artarak ve çeşitlendirilerek sürdürülmesi, 
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Ayrıca özellikle küçük illerimizi kapsayan bölge müdürlüklerinde 2017 yılından 
itibaren stok satışlarından çekilme nedeniyle, bu illerde satıcı potansiyelinin bazı 
müşteri potansiyelini de karşılayamaması (Türk silahlı Kuvvetleri gibi) ve özellikle de 
bazı kalemlerde güvenlik nedeniyle sıkıntı çekilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bunun 
yanında belirtilen bölge müdürlüğü satışlarının da bununla doğru orantılı 2017 satış 
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2016 yılı içerisinde Türkiye’nin özelikle büyük illerinde değişik tarihlerde 10 
adet kamuda akıllı satınalma konferansları düzenlenmiş, bu konferanslarda kamu kurum 
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adet fuara katılım sağlanmış buralarda belediyeler gibi kamu kurumlarına tanıtım 
faaliyeti icra edilmiştir. Bu gibi faaliyetlerin artarak ve çeşitlendirilerek sürdürülmesi, 

 

 
 

teknolojik imkanların daha etkili kullanılarak satın alma karar vericilerine daha hızlı 
ulaşım sağlanmasının satış sonuçlarına pozitif etki edeceği şüphesizdir. 

2012-2016 yılları arasında yapılan satışlar, ürün çeşitleri itibarıyla aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 22: Ürün çeşitleri itibariyle satışlar 

Satışlar 2012 2013 2014 2015 2016 Son iki yıl 
farkı 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Kağıt, karton, mukavva ve mamulleri 37.230 41.957 31.025 31.558 62.615 31.057 
Kırtasiye 48.999 47.289 56.356 80.952 86.825 5.873 
Büro makine ve aletleri 147.910 153.679 247.941 337.482 404.703 67.221 
Demirbaş, mefruşat,diğer mak. ve teç. 378.894 466.406 524.324 602.609 845.208 242.599 
Nakil vasıtaları 677.300 607.519 934.592 1.890.327 1.709.652 (180.675) 
Oto aksamı ve yedek parça 367 4.795 12.880 21.763 29.498 7.735 
Aydınlatma temiz.ve ısıtma malz. 32.040 23.804 16.334 43.012 32.039 (10.973) 
Matbua 19.329 22.739 48.716 21.102 17.873 (3.229) 
Müteferrik malzeme 316.131 359.453 371.925 514.590 548.165 33.375 
Muhtelif malzeme 1.161 1.775 1.433 2.421 1.471 (950) 

Satışlar toplamı 1.659.361 1.729.416 2.245.526 3.545.816 3.738.049 192.233 
Hazine Payı(-) 35.647 39.073 47.526 67.850 77.030 9.180 

Net satış hasılatı 1.623.714 1.690.343 2.198.000 3.477.966 3.661.019 183.053 
Kaynak: DMO, 2016 yılı faaliyet raporu. 

Çizelgenin incelenmesinden Ofisin son 5 yıllık satış döneminde en önemli satış 
kaleminin nakil vasıtaları olduğu görülmektedir. Ürün sınıflandırması bazında diğer bir 
önemli satış kalemi demirbaş ve mefruşat malzemeleri gelmektedir. Buradaki 2016 yılı 
artışı %40 gibi önemli bir orana tekabül etmektedir. Katalog kapsamına alınan bu 
sınıftaki tedarikçi sayısının artması ile bu rakamın daha da artabileceği görülmektedir. 
Satışında artış yaşanan kalemlerden büro makine ve aletleri ise yıllara göre sürekli artış 
göstermekle birlikte 2016 yılında ise bu rakam %20 oranında olmuştur. Büro aletlerinin 
de stok kapsamında toplu alım avantajının yüksek olduğu, diğer satın alma usullerinden 
çok daha ucuza alındığı bilinmektedir. 

DMO, hizmet ve faaliyetlerinin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, 
tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi ve müşterilere daha iyi 
hizmet verilebilmesini temin bakımından e-dönüşüm ve yeniden yapılanma 
çalışmalarının yürütüldüğü görülmektedir. 

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, iş süreçlerinin standardizasyonu ve 
otomasyonunu sağlanarak süreçlerin performansının iyileştirilmesi, iş süreçlerinin 
maliyetlerinden tasarruf edilerek kurumsal kaynakların etkin kullanımının sağlanması, 
iş süreçlerinin kontrol altına alınması ve üretim, finans, lojistik, planlama ve idari 
alanlardaki birçok iş sürecinin elektronik ortama taşınarak etkin bir şekilde yönetilmesi 
amaçlanmaktadır. Sistem performansının artırılması ERP yazılımının yenilenmesine 
endekslense de, kurum ihtiyaçlarının detaylı olarak belirlenerek bu program kapsamının 
ona göre oluşturulması uygulama aşamasının verimli işleyişi açısından önem arz 
etmektedir.  Kurum faaliyet planına göre 2018 yılı içerisinde bu çalışmaların 
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tamamlanması öngörülmüştür. 
DMO’da stok ve katalog satışları “e-satış” portalı üzerinden yürütülmektedir. 

Müşteriler hızlı bir şekilde portal üzerinden ürünlere ulaşabilmektedirler. Ürünler çeşitli 
arama ölçütlerine göre sorgulanabilmekte, benzer nitelikteki ürünler teknik özellikler ve 
fiyat yönünden mukayese edilebilmekte olup, bu şekilde ürünlerin siparişleri 
verilebilmektedir. Onay verilen siparişler için aynı gün içinde ilgili tedarikçisine siparişi 
geçilerek işlemlerin daha hızlı yürütülmesi sağlanmaktadır. 

2016 yılında elektronik satış tutarı ve ürün çeşidi bir önceki yıl rakamları ile 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelge de verilmiştir. 

Tablo 23: Elektronik satış tutarı ve ürün sayısı 
Satış türü Ürün çeşidi Değişim 

% 
Tutarı Bin  (TL) Değişim 

% 2015 2016 2015 2016 
Katalog 10.360 12.008 15,9 801.041 1.133.264 41,5 
Stok 253 245 (3,2) 27.821 57.879 108 
Toplam 10.613 12.253 15,4 828.862 1.191.143 43,7 
Kaynak: DMO, 2016 yılı faaliyet raporu. 

Çizelgede görüldüğü gibi e-satış portalı üzerinden talep edilen katalog ve stok 
satışlar ürün sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre, %15,4 oranında artarak 12.253’e 
ulaşmıştır. Bu satışların tutarı ise %43,7 oranında artarak, 1.191 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Buradaki rakamlardan katalog bazında yapılan satışların yıllara göre 
önemli oranda yükseldiği görülmektedir. Kurumun bu yöndeki çabalarının teknolojik 
yatırımlar ile desteklenmesi halinde gelecek yıllardaki katalog satışlarının daha da 
yükseleceği görülmektedir. 

2016 yılında satışların yapılış şekline göre dağılımı ve bir önceki yıl rakamları 
ile mukayesesi, aşağıdaki çizelge de gösterilmiştir. 

Tablo 23: Satışların yapılış şekillerine göre dağılımı 

Tedarik Usulü 
2015 2016 Fark 

Tutar      
Bin TL 

Oran 
% 

Tutar      
Bin TL 

Oran  
% Bin TL Oran 

% 
Stok 92.864 2,6 124.470 3,3 31.606 34 
Katalog 1.048.034 29,6 1.355.762 36,3 307.727 29,4 
Müteferrik 514.590 14,5 548.165 14,7 33.575 6,5 
Protokol 1.890.327 53,3 1.709.652 45,7 (180.675) (9,6) 
        Toplam 3.545.816 100,0 3.738.049 100,0 192.233 5,4 
Kaynak: DMO, 2016 yılı faaliyet raporu. 

Çizelgede görüldüğü gibi 2016 yılında, önceki yıla göre bütün satış 
yöntemlerinde satışları artmıştır.  

E-ticaret portalı üzerinden, yaklaşık olarak 12 bin ürüne (stok ve katalog ürünleri) 
ulaşılabilmekte ve elektronik ortamda alım yapılabilmekte, bu portal üzerinden talep 
yapan tüm müşteriler için sipariş tutarı ve ürün gruplarına göre %7’ye varan tutar 
indirimleri uygulanabilmektedir.    
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DMO’nun elektronik satış sipariş tutarlarının yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. 
Örneğin 2016 yılında, bir önceki yıla göre, e-ticaret portalı üzerinden verilen sipariş 
tutarında %43,7 oranında artış olmuş ve 1.191 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu tutar aynı 
zamanda toplam satışların da %31,9’unu oluşturmaktadır. 

Aynı şekilde e-ticaret portalı üzerinden verilen sipariş sayısında, %29,3 ve müşteri 
sayısında da %16,9 oranlarında artış olduğu görülmektedir. DMO’nun e-ticaret portalı 
kullanımını yıllar itibariyle artırdığı görülmektedir. Söz konusu sistem, başta maliyet 
avantajı olmak üzere birçok avantaj sağlamaktadır.  

DMO tarafından gerçekleştirilen alımların kamu mal alımları içerisindeki payı, 
beş yıl itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 24: Ofis alımlarının kamu alımları içerisindeki payı 

Yıllar Kamu mal alımları(*) DMO satışları   DMO payı   
Bin TL     Bin TL         % 

2012 25.308.860 1.659.361 6,6 
2013 26.556.104 1.729.416 6,5 
2014 30.239.527 2.245.526 7,4 
2015 37.369.790 3.545.816 9,5 
2016 37.740.123 3.738.049 9,9 

(*) Kamu İhale Kurumu istatistikleri 
Kaynak: KİK, 2016 yılı kamu alımları izleme raporu 

Kamu İhale Kurumunun yayınladığı 2016 yılı kamu alımları izleme raporundaki 
kamu alımları istatistiklerine göre, 2016 yılında ihale usulleri kapsamında 156 milyar 
TL’lik toplam kamu alımı gerçekleştirilmiştir. Buna ilaveten 14,2 milyar TL istisna 
kapsamında alım yapılmış, 3,8 milyar TL ise doğrudan temin usulü ile alım yapılmıştır. 
Belirtilen alım usullerinin toplamında 37,7 milyar TL mal alımı yapılmıştır. DMO’nun 
2016 yılına ait 3,7 milyar TL tutarındaki satışlarıyla karşılaştırıldığında, DMO payının 
% 9,9 düzeyinde olduğu görülmektedir.  

Ayrıca 2017 yılından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının taşıt kiralama 
ihtiyaçlarının da DMO tarafından karşılanmasına başlanmış bu kapsamda firmalarla 
sözleşme imza aşamasına geçilmiştir. Akaryakıt alımlarının da Ofis tarafından 
karşılanması çalışmaları devam etmektedir. 

b) Satış fiyatları: 
DMO Ana Statüsünün 7 nci maddesinin 8 inci fıkrası gereğince,  katalogda yer 

alan müteşebbislerden temin edilen mal ve hizmetler ile çerçeve anlaşmalar suretiyle 
veya ihaleler sonucu temin edilen mal ve hizmetlerin karşılığında alınacak hizmet 
bedeli, Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. 

Satış Yönetmeliği’nin satış fiyatlarının tespitini düzenleyen 8 inci 
maddesinde;  

-Ofisin mal ve malzeme satışlarının ülkenin her yerinde tek fiyatla yapılmasının 
esas olduğu, elektronik satış için farklı fiyat tespit edilebileceği, 

-Stoklardaki mal ve malzemenin satış fiyatlarının yıllık bütçe ile tespit edileceği, 
-Katalog kapsamında yer alan ürünlerin satış fiyatlarının, firmalarla yapılan 
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sözleşmelere göre elde edilen maliyetler esas alınarak ve hizmet bedeli eklenilerek tespit 
edileceği, 

-Müşteri nam ve hesabına temin edilen mal ve malzeme fiyatlarının, 
gerçekleştirilen alım maliyetleri dikkate alınarak ve hizmet bedeli eklenilerek tespit 
edileceği, 

-Malzemenin, teslimi gereken satış organı deposundan başka bir yerde tesliminin 
istenilmesi halinde nakliye ve sigorta masraflarının satış fiyatına ekleneceği, 

Satış fiyatlarının değiştirilmesini düzenleyen 9 uncu maddesinde;  
-Yıl içinde satın alınan mal ve malzemenin maliyetinde, satın alma programında 

tahmin edilen maliyet bedellerine göre artış veya azalma olduğu takdirde, Yönetim 
Kurulu Kararı ile satış fiyatlarında değişiklik yapılabileceği, satış fiyatı değiştirilen mal 
ve malzemenin, tüm satış organlarında aynı tarihte yeni fiyatlardan satışının yapılacağı, 

hususları düzenlenmiştir. 

2016 yılı için satış fiyatlarına uygulanacak kâr limitleri, 04.01.2016 tarihinden 
geçerli olmak üzere; 

- Taşıt üst yapılı taşıt ve iş makinelerinin satış fiyatlarının gerçekleştirilen alım 
maliyetlerine %5 oranında hizmet bedeli ilave edilerek tespit edilmesi,  

-Açık satışlara ait satın alma sözleşmesi kapsamında yer alan ürünlerin satış 
fiyatlarının, firmalarla yapılan sözleşmelere göre elde edilen maliyetlere bilgisayar ve 
yazıcılar için %8, diğer malzemeler için %10 oranında pay ilave edilmesi suretiyle tespit 
edilmesi ayrıca, yeni ürün grubu ilave edilmesi halinde uygulanacak hizmet bedelinin 
tayini ile söz konusu firmalarla yabancı para cinsinden sözleşme yapılan ürünlerde satış 
fiyatlarına T.C. Merkez Bankası efektif satış kurunun TL karşılığının yükselmesi 
yönündeki risklere karşı baz kur uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacak baz kur 
oranının belirlenmesinde Genel Müdürlüğün yetkili kılınması,  

-Stok ürünlerinin satış fiyatlarının, günün ekonomik şartları ve piyasa fiyatları da 
göz önünde bulundurularak, gerçekleşen fiili maliyetlere veya cari maliyetlere, azami 
%50’ye, fotokopi makinelerinde ise %100’e kadar hizmet bedeli ilave edilmek suretiyle 
tespit edilmesi, her iki ayda bir Yönetim Kuruluna bilgi verilmesi kaydı ile stok 
ürünlerine uygulanacak hizmet bedellerinin azami oranı aşmamak üzere yeniden 
belirlenmesi,  

-Müşteri talebine istinaden müteferrik olarak alınan ürünlerin satış fiyatlarının 
gerçekleştirilen alım maliyetlerine %10 oranında hizmet bedeli eklenerek tespit 
edilmesi,  

-Söz konusu hizmet bedeli oranlarının Ofis otomasyon sistemine girilmesi ve 
web sisteminde yayınlanması, 

iş ve işlemleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. 
Ofis, mal ve hizmet satışları (KDV ve ÖTV hariç) ürün nevileri itibariyle gayri 

safi hâsılatın; (nakil vasıtaları, büro makine ve aletleri ile oto aksamı ve yedek parça 
satışlarından %1, diğer stok malzeme satışlarından, katalog malzemesi satışlarından ve 
müteferrik malzeme satışlarından %3 ve diğer satışlardan %1) Hazine payı ödenmesi 
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edileceği, 

-Müşteri nam ve hesabına temin edilen mal ve malzeme fiyatlarının, 
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%50’ye, fotokopi makinelerinde ise %100’e kadar hizmet bedeli ilave edilmek suretiyle 
tespit edilmesi, her iki ayda bir Yönetim Kuruluna bilgi verilmesi kaydı ile stok 
ürünlerine uygulanacak hizmet bedellerinin azami oranı aşmamak üzere yeniden 
belirlenmesi,  
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yapmaktadır. 2016 yılında 77.030 bin TL tutarındaki Hazine payının yasal süresi içinde 
ödendiği anlaşılmıştır.  

Buna bağlı olarak, satış fiyatlarının; yukarıda belirtilen Hazine payı oranlarında, 
daha yüksek teşekkül ettiği görülmektedir.  

2-Mamul, ara mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları: 
2016 yılı sonu itibarıyla mamul, ara mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları, 

geçen yıl ve program değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 25: Mamuller, ara mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları 

Stoklar 

  2016 
2015 Program ödeneği   İlk duruma 

Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen göre sapma 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

A- Mamuller:          
Matbua 495 587 616 1.241 111,4 
Kağıt, Karton ve Mukavva Ürünleri    7  
Kırtasiye Malzemeleri    26  

Toplam (A) 495 587 616 1.274 111,4 
B- Yarı mamul, üretim 428 575 550 291 (49,4) 
C- Ticari mallar:      

Kağıt, karton ve muk. Mamulleri 7.886 4.453 8.192 10.703 140,4 
Kırtasiye malzemesi 1.400 501 1.455 2.983 495,4 
Büro makine ve aletleri 5.307 1.298 5.513 1.141 (12) 
Demirbaş mefruşat mak. ve techizat 309 414 322 542 30,9 
Nakil vasıtaları 14.078 12.842 14.625 9.923 (22,7) 
Aydınlatma ve temizlik malzemesi 4.215 6.433 4.379 6.544 1,7 
Matbua 13     
Müşteri için alınan müt. malzeme 2 2 3   
Muhtelif malzeme 124 244 129 124 (49,2) 

Toplam (C) 33.334 26.187 34.618 31.959 22 
Genel toplam 34.257 27.349 35.784 33.491 22,5 

Kaynak: DMO, 2016 yılı faaliyet raporu. 

Ofis’in mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları; 2016 yılı bütçesinde 27,3 
milyon TL, revize bütçede ise 35,8 milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüş olup, 
2015 yılına göre %2,2 oranında azalarak 33,5 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. 

Önceki yıla göre en fazla artışın %151 oranı ile mamül ürünlerde matbaa 
malzemelerinde meydana gelmiş olup, bunu, %113 oranı ile ticari mallardaki kırtasiye 
malzemeleri %55,3 oranı ile aydınlatma ve temizlik malzemeleri,%35,8 oranı ile kağıt, 
karton gibi mukavva ürünleri izlemiştir. En yüksek azalış ise oran olarak yarı mamüller 
%32 olarak, tutar olarak ise 4.155 bin TL ile %29,5 oranında ticari mallarda nakil 
vasıtaları stoklarında gerçekleşmiştir. 

Mamul, yarı mamul ve ticari mal stoklarının 2016 yılı içerisindeki hareketi 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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2017 yılına devreden 33,5 milyon TL tutarındaki mamul, yarı mamul ve ticari 
mal stoklarının; %95,2’si oranında 31,9 milyon TL’si ticari mal, %3,9 oranındaki 1.274 
bin TL’si mamul, yaklaşık %1 oranındaki 291 bin TL’si de yarı mamul stoklarına aittir.  

2016 yılında, bir önceki yıla göre mamul stokları %157,4 oranında artmış, ticari 
mal stokları %4,1, yarı mamul stokları ise %32 oranında azalmıştır. 

2017 yılına devreden 31,9 milyon TL tutarındaki ticari mal stoklarının %31 
oranına tekabül eden 9.923 bin TL’sinin nakil vasıtalarına ait olduğu görülmektedir. 
2015 yılından devren gelen 4,2 milyon TL tutarındaki aydınlatma ve temizlik 
malzemeleri stokları, yıl içinde 36 milyon TL tutarındaki giriş ve 33,7 milyon TL 
tutarındaki çıkıştan sonra 6,6 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bu stoklar içinde de 
hareket görmeyen malzemelerin bulunduğu görülmüştür. Bu malzemenin büyük bir 
çoğunluğu normal, cıvalı, floresan, kompakt lambalar ile yüksek basınçlı sodyum 
buharlı lambalardan oluştuğu anlaşılmıştır. Belirtilen ürünler raf ömrünü doldurmuş 
olup, ticari meta niteliğini kaybettiği anlaşılmıştır. Ayrıca içeriğinde civa gibi 
kimyasallar bulunması nedeniyle stokta bulunmasında sakınca görülmektedir. Bu 
türdeki ürünlerin imha çalışmalarının sonlandırılması önem arzetmektedir. 

G- Sigorta işleri: 
Genel Müdürlük ve taşra teşkilatının menkul ve gayrimenkul kıymetleri, DMO 

Sigorta Yönergesi kapsamında, her türlü tehlikeye karşı koruma amaçlı olarak dâhili ve 
harici sigortaya tabi tutulmaktadır. 

Bina ve tesislerin dış yangın sigortasının tamamını harici sigorta vasıtasıyla 
güvence altına alan DMO’nun, diğer varlıklarını taşıdıkları risklere göre bir kısmını 
harici sigorta ve bir kısmını da dâhili sigorta vasıtasıyla güvence altına aldığı 
görülmüştür. 

2016 yılında iç ve dış sigorta yoluyla güvence altına alınan varlıkların sigorta 
kıymeti, ayrılan fon veya ödenen prim tutarı, mahsup veya tahsil edilen hasar tutarı ile 
birikmiş iç sigorta fonu tutarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 26: Sigorta türleri 

 Sigorta türü 
   

 Ayrılan fon Mahsup veya  Birikmiş  
Sigorta  veya ödenen tahsil edilen Fark iç sigorta 
kıymeti prim tutarı hasar tutarı  fonu 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

A-2015’ten devreden         
iç sigorta fonu:       13.340 
B-Yıl içinde yaptırılan          
  1- İç sigorta  60.512 613 110 503 503 
  2- Sigorta şirketine         
    Ankara Anonim Türk Sigorta 118.498 222 - 222 - 
Toplam (B) 179.010 835 110 725 503 
C-2017’e devreden iç 
sigorta fonu 

    13.843 

Ofisin sahip olduğu varlıkların, 2016 yılında olabilecek rizikolara karşı sigorta 
ettirilmesi için ihaleye çıkılması, Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. 
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Ofisin 179.010 bin TL tutarındaki sigorta kıymeti olan varlığına karşılık, toplam 
835 bin TL prim karşılığında sigorta işleri yapılmıştır. Yıl içinde her hangi bir hasar 
oluşmadığı için, dış sigortadan mahsup söz konusu olmamıştır. 

2016 yılında iç sigorta fonu için 613 bin TL prim tahakkuku yapılmış, fondan 
110 bin TL zarar mahsup edilmiş ve 2017 yılına 13.843 bin TL iç sigorta fonu 
devretmiştir. 

H-İşletme sonuçları: 
1-Satışların kârlılığı: 
2016 yılı satış sonuçları, program ve geçen yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 
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Ofisin 179.010 bin TL tutarındaki sigorta kıymeti olan varlığına karşılık, toplam 
835 bin TL prim karşılığında sigorta işleri yapılmıştır. Yıl içinde her hangi bir hasar 
oluşmadığı için, dış sigortadan mahsup söz konusu olmamıştır. 

2016 yılında iç sigorta fonu için 613 bin TL prim tahakkuku yapılmış, fondan 
110 bin TL zarar mahsup edilmiş ve 2017 yılına 13.843 bin TL iç sigorta fonu 
devretmiştir. 

H-İşletme sonuçları: 
1-Satışların kârlılığı: 
2016 yılı satış sonuçları, program ve geçen yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

Sa
tış

 so
nu

çl
ar

ı 
Br

üt
 

sa
tış

la
r 

Sa
tış

 
in

di
ri

m
le

ri
 N

et
 sa

tış
la

r 
Sa

tış
la

rı
n 

m
al

iy
et

i 
Fa

al
iy

et
 

gi
de

rl
er

i 
Sa

tış
 

m
al

iy
et

le
ri

 
to

pl
am

ı 

Fa
al

iy
et

 
kâ

rı
 v

ey
a 

za
ra

rı
 

Sa
tış

 m
al

iy
et

 
to

pl
am

ın
a 

gö
re

 k
âr

 v
ey

a 
za

ra
r 

B
in

 T
L

 
B

in
 T

L
 

B
in

 T
L

 
B

in
 T

L
 

B
in

 T
L

 
B

in
 T

L
 

B
in

 T
L

 
%

 
1 

- E
sa

s ü
rü

n 
: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  a
) Y

ur
t i

çi
ne

 
  

  
  

  
  

  
  

  
   

  K
ağ

ıt 
ka

rto
n 

m
uk

.v
e 

 m
am

ül
. 

62
.6

67
 

52
 

62
.6

15
 

47
.6

22
 

6.
74

2 
54

.3
64

 
8.

25
1 

15
,1

8 
   

  K
ırt

as
iy

e 
m

al
ze

m
es

i 
86

.8
36

 
11

 
86

.8
25

 
77

.5
99

 
4.

14
1 

81
.7

40
 

5.
08

5 
6,

22
 

   
  B

ür
o 

m
ak

in
e 

ve
 a

le
tle

ri 
40

4.
70

3 
 

40
4.

70
3 

36
2.

48
5 

18
.9

65
 

38
1.

45
0 

23
.2

54
 

6,
10

 
   

  D
em

irb
.m

ef
r.v

e 
di

ğ.
 m

ak
 .t

ec
h.

 
84

5.
21

6 
8 

 
84

5.
20

8 
76

4.
82

9 
36

.1
11

 
80

0.
93

9 
44

.2
69

 
5,

53
 

   
  N

ak
il 

va
sıt

al
ar

ı 
1.

70
9.

78
7 

13
5 

1.
70

9.
65

2 
1.

62
7.

91
4 

36
.7

21
 

1.
66

4.
63

6 
45

.0
16

 
2,

70
 

   
  O

to
 a

ks
am

ı v
e 

ye
de

k 
pa

rç
al

ar
ı 

29
.4

98
 

  
29

.4
98

 
27

.0
73

 
1.

08
8 

28
.1

62
 

1.
33

6 
4,

75
 

   
  A

yd
ın

l. 
ısı

tm
a 

ve
 te

m
iz

lik
. m

lz
. 

32
.0

89
 

51
 

32
.0

39
 

24
.0

95
 

3.
56

9 
27

.6
65

 
4.

37
3 

15
,8

1 
   

  M
at

bu
a 

 
17

.8
73

 
  

17
.8

73
 

11
.4

31
 

2.
89

3 
14

.3
24

 
3.

54
6 

24
.7

8 
   

  M
üş

t. 
iç

in
 a

lın
an

 m
üt

ef
er

rik
  m

al
z.

 
54

8.
24

6 
80

  
54

8.
16

5 
49

8.
32

8 
22

.3
89

 
52

0.
71

7 
27

.4
49

 
5,

27
 

   
  M

uh
te

lif
 m

al
ze

m
e 

1.
47

1 
  

1.
47

1 
1.

27
9 

14
8 

1.
42

6 
45

 
3,

13
 

T
op

la
m

 ( 
a 

) 
3.

73
8.

38
6 

33
7 

3.
73

8.
04

9 
3.

44
2.

65
5 

13
2.

76
7 

3.
57

5.
42

2 
16

2.
62

7 
4,

55
 

   
N

et
 sa

tış
la

r ü
ze

rin
de

n 
he

sa
pl

an
an

 
H

az
in

e 
pa

yı
 ( 

- )
 

  
77

.0
30

 
(7

7.
03

0)
 

0 
0 

  
(7

7.
03

0)
 

  

G
en

el
 to

pl
am

 
3.

73
8.

38
6 

77
.3

67
 

3.
66

1.
01

9 
3.

44
2.

65
5 

13
2.

76
7 

3.
57

5.
42

2 
85

.5
97

 
2,

4 
   

Sa
tış

 p
ro

gr
am

ı 
3.

19
2.

92
4 

67
.8

96
 

3.
12

5.
02

8 
2.

89
1.

43
1 

13
5.

97
2 

3.
02

7.
40

3 
97

.6
25

 
3,

2 
   

Pr
og

ra
m

a 
 g

ör
e 

fa
rk

 
54

5.
46

2 
9.

47
1 

53
5.

99
1 

55
1.

22
4 

(3
.2

15
) 

54
8.

01
9 

(1
2.

02
8)

 
2,

2 
   

G
eç

en
 d

ön
em

 sa
tış

 so
nu

çl
ar

ı 
3.

54
7.

32
5 

69
.3

60
 

3.
47

7.
96

6 
3.

28
2.

06
5 

(1
12

.7
97

) 
3.

39
4.

86
2 

83
.1

03
 

2,
5 

69Sayıştay   



 

 
 

DMO’nun 2016 yılı işletme bütçesinde; 3,2 milyar TL brüt satış hasılatı elde 
edilmesi, 67,9 milyon TL satış indirimi, 3,1 milyar TL satışların maliyetinin ve 136 
milyon TL faaliyet gideri yapılması ve faaliyetlerin 97,6 milyon TL kar ile sonuçlanması 
öngörülmüştür. 

Gerçekleşmede ise, geçen yıla göre %5,4 oranında artış ile 3.738 milyon TL brüt 
satış hasılatı elde edilmiş, satış indirimleri 77.4 milyon TL, satışların maliyeti 3.661 
milyon TL ve faaliyet giderleri 132,7 milyon TL’nin mahsubu sonucunda, Kurum 
faaliyetleri 85,6 milyon TL kar ile sonuçlanmıştır. 

Satış kalemlerine bakıldığında tutar olarak küçük rakamlar olmasına karşın 
faaliyet karlılığı en yüksek rakamlar sırasıyla % 24,8 ile matbua malzemeleri,%15,8 ile 
aydınlatma ürünleri ve temizlik malzemeleri, %15,1 ile kağıt, karton ve mukavva 
malzemeleri olarak sıralanmıştır. Diğer kalemlerdeki faaliyet karlılığı %6 ile %2 
bandında değişiklik göstermektedir. Devlet malzeme ofisindeki uygulamalara 
bakıldığında ise satış rakamları en yüksek olan ürünlerin (matbaa malzemeleri) üretimi 
ve pazarlanması noktasında desteğe ihtiyacı bulunmakta, stok kapsamında satılan 
ürünlerin (aydınlatma ve temizlik malzemeleri) satışından ise vazgeçildiği 
görülmektedir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 78 inci maddesi 
gereğince, DMO’nun mal ve hizmet satışlarında (KDV ve ÖTV hariç) ürün nevileri 
itibarıyla, gayrisafi satış hasılatına %1-3 oranlarının uygulanması suretiyle hesaplanan 
Hazine hasılat payı 2015 yılında 67,9 milyon TL iken, 2016 yılında 77 milyon TL’ye 
yükselmiştir. Hazine hasılat payı satışların maliyetine göre %2,1 oranında ek yük 
getirmiştir. 

Kamunun merkezi satın alma birimi olan DMO’nun kamu kuruluşlarına yaptığı 
satışlardan elde ettiği kâr, Hazineye ödediği temettü ve Maliye Bakanlığına vergi olarak 
aktarılmaktadır. Kurumun elde ettiği kar da, kamu kuruluşlarına yapılan satışlardan 
sağlanmaktadır.  

DMO; satış fiyatları ve kâr oranlarının tespitinde, Hazine hasılat payını dikkate 
almakta ve kârlılık hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Hazine hasılat payı + 
faaliyet karı, satışların maliyetini yükseltmektedir. Bu uygulama, bir yönden DMO’nun 
satış fiyatlarını yükseltirken, diğer taraftan DMO’ca belirlenen satış fiyatları, kamu 
alımlarında kısmen de olsa referans oluşturduğundan, kamuya satış yapan firmaların, 
DMO’nun satış fiyatlarını dikkate alarak fiyat belirlemesi, kamu alımlarında fiyatların 
daha yüksek bir seviyede belirlenmesine ve toplam kamu alımlarının maliyetinin 
artmasına yol açmaktadır.  

Ayrıca, kamu kuruluşlarının satınalma birimleri tarafından yapılan alımlarda, 
tedarik fiyatları esas alınarak DMO fiyatlarıyla mukayese yapılmakta, satın alma 
birimlerinin kurumlarına getirdikleri mali yükler dikkate alınmamaktadır. Bu durum, 
sağlıklı olmayan mukayeselere neden olabilmektedir. 

Yine Kurum müşterilerinin tamamına yakını kamu kurumlarından 
oluşturduğundan, bütçeleri de, kamu gelirlerinden oluşan devlet bütçesinden 
sağlanmaktadır. Müşteri kuruluşları bir yandan kamu kaynağı kullanırken, diğer yandan 
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milyon TL ve faaliyet giderleri 132,7 milyon TL’nin mahsubu sonucunda, Kurum 
faaliyetleri 85,6 milyon TL kar ile sonuçlanmıştır. 

Satış kalemlerine bakıldığında tutar olarak küçük rakamlar olmasına karşın 
faaliyet karlılığı en yüksek rakamlar sırasıyla % 24,8 ile matbua malzemeleri,%15,8 ile 
aydınlatma ürünleri ve temizlik malzemeleri, %15,1 ile kağıt, karton ve mukavva 
malzemeleri olarak sıralanmıştır. Diğer kalemlerdeki faaliyet karlılığı %6 ile %2 
bandında değişiklik göstermektedir. Devlet malzeme ofisindeki uygulamalara 
bakıldığında ise satış rakamları en yüksek olan ürünlerin (matbaa malzemeleri) üretimi 
ve pazarlanması noktasında desteğe ihtiyacı bulunmakta, stok kapsamında satılan 
ürünlerin (aydınlatma ve temizlik malzemeleri) satışından ise vazgeçildiği 
görülmektedir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 78 inci maddesi 
gereğince, DMO’nun mal ve hizmet satışlarında (KDV ve ÖTV hariç) ürün nevileri 
itibarıyla, gayrisafi satış hasılatına %1-3 oranlarının uygulanması suretiyle hesaplanan 
Hazine hasılat payı 2015 yılında 67,9 milyon TL iken, 2016 yılında 77 milyon TL’ye 
yükselmiştir. Hazine hasılat payı satışların maliyetine göre %2,1 oranında ek yük 
getirmiştir. 

Kamunun merkezi satın alma birimi olan DMO’nun kamu kuruluşlarına yaptığı 
satışlardan elde ettiği kâr, Hazineye ödediği temettü ve Maliye Bakanlığına vergi olarak 
aktarılmaktadır. Kurumun elde ettiği kar da, kamu kuruluşlarına yapılan satışlardan 
sağlanmaktadır.  

DMO; satış fiyatları ve kâr oranlarının tespitinde, Hazine hasılat payını dikkate 
almakta ve kârlılık hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Hazine hasılat payı + 
faaliyet karı, satışların maliyetini yükseltmektedir. Bu uygulama, bir yönden DMO’nun 
satış fiyatlarını yükseltirken, diğer taraftan DMO’ca belirlenen satış fiyatları, kamu 
alımlarında kısmen de olsa referans oluşturduğundan, kamuya satış yapan firmaların, 
DMO’nun satış fiyatlarını dikkate alarak fiyat belirlemesi, kamu alımlarında fiyatların 
daha yüksek bir seviyede belirlenmesine ve toplam kamu alımlarının maliyetinin 
artmasına yol açmaktadır.  

Ayrıca, kamu kuruluşlarının satınalma birimleri tarafından yapılan alımlarda, 
tedarik fiyatları esas alınarak DMO fiyatlarıyla mukayese yapılmakta, satın alma 
birimlerinin kurumlarına getirdikleri mali yükler dikkate alınmamaktadır. Bu durum, 
sağlıklı olmayan mukayeselere neden olabilmektedir. 

Yine Kurum müşterilerinin tamamına yakını kamu kurumlarından 
oluşturduğundan, bütçeleri de, kamu gelirlerinden oluşan devlet bütçesinden 
sağlanmaktadır. Müşteri kuruluşları bir yandan kamu kaynağı kullanırken, diğer yandan 

 

 
 

da Kurum’dan yaptıkları alımlarda, Hazine hasılat payı ödemek zorunda kalmaktadırlar.  
DMO’nun en önemli görevleri arasında, kamu kurum ve kuruluşları için yaptığı 

büyük ölçekli alımların avantajı ile kaynak kaybını önleyici rol oynamak, kamu 
alımlarında personelin mükerrer görevlendirilmelerini asgariye indirmek, kamu alımına 
konu malzemelerde kalite ve standardizasyonu sağlamak bulunmaktadır.  

Kamu alımlarında fiyatların daha yüksek düzeyde dengelenmesi nedeniyle 
oluşan kaynak kaybı ile Hazinenin hasılat payı ve DMO’nun kârlılığından sağladığı 
kaynaklar toplamının mukayesesinde, durumun kamu maliyesi lehine olmadığı açıkça 
görülmektedir. 

Geçmiş yıllar denetim raporlarında; DMO’nun kuruluş amacına daha uygun 
hizmet verebilmesi için; belirlenen satış fiyatlarının kamu alımlarında kısmen de olsa 
referans fiyatları oluşturduğu dikkate alınarak, satış fiyatlarının yüksek tespit edilmesine 
neden olan Hazine hâsılat payı uygulamasının kaldırılması ve kârlılık hedefinin asgari 
düzeye çekilmesi konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması 
konusunda öneriler getirilmiş ve konu, her defasında TBMM KİT Komisyonu 
tarafından izlemeye alınmıştır. 

Konu ile ilgili olarak; Kurumun Hazine Hâsılat payı uygulaması dışında 
tutulması veya kaldırılması amacıyla, Maliye Bakanlığına birçok kez yazı yazıldığı, 
Maliye Bakanlığından alınan cevabi yazılarda da “Bu hüküm yıllar itibarıyla bütçe 
kanunlarında yer aldığı sürece makam onayı ile belirlenen Ofisin mal ve hizmet satışları 
gayri safi hâsılatından Hazineye yatırılması gereken tutara ilişkin oranların 
uygulanmasına devam edilmesi uygun görülmüştür” şeklinde cevap verildiği, 
görülmüştür.  

Ancak, Ofis’in 2016 yılına ait mali büyüklükler, temel varsayımlar ile mali 
hedefler ve izinlere ilişkin Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 18.01.2016 tarih ve 1303 
sayılı yazıda, 2016 yılı kâr hedefinin 97,6 milyon TL olduğu belirtilmiştir. Kurumun 
2016 yılı işletme bütçesi bu hedefe göre hazırlanmış olup, bunun yanı sıra Yönetim 
Kurulu’nun 03.04.2014 tarih ve 5/43 sayılı kararı ile hizmet bedelleri taşıtlar ve iş 
makineleri için %5’e, açık satışlara ait satınalma sözleşmesi için %8-10’a, müteferrik 
ürünler için de %10’a düşürülmüştür. Buna ilave olarak yine Yönetim Kurulunun 
23.12.2016 tarih ve 54/704 sayılı kararında 2017 yılından itibaren uygulanmak üzere 
KOBİ kataloğu kapsamında satılan ürünlerden alım maliyetlerine  %4 hizmet bedeli 
ilave edilmek suretiyle, yerli malı statüsündeki taşıt ve iş makinası gruplardaki 
mallardan %4 diğer açık satışlardan ürün listesine göre %7 ve %8 oranında hizmet 
bedeli ilave edilmesi kararı alınarak hizmet bedellerinde kamu kurumları ve küçük 
işletmeler lehine DMO aleyhine bir uygulamaya başlanılmıştır. Buna bağlı olarak satış 
rakamlarında önemli bir artış kaydedilmediği müddetçe satış karlılığın düşeceği de 
öngörülmelidir. 

Devlet Malzeme Ofisinin kuruluş amacına daha uygun hizmet verebilmesi için; 
belirlenen satış fiyatlarının kamu alımlarında kısmen de olsa referans fiyatları 
oluşturduğu ve müşterilerinin tamamına yakının kamu kaynağı kullandığı hususları 
dikkate alınarak, satış fiyatlarının yüksek tespit edilmesine neden olan Hazine hâsılat 
payı uygulamasının kaldırılması konusunda, ilgili merciler nezdindeki girişimlerin 
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sürdürülmesi önerilir. 
Kurumun satış sonuçları tablosundaki veriler esas alınarak hesaplanan 

göstergeler, program ve geçen yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 28: Satış sonuçları göstergeleri 

   2015 
Gerçekleşen 

2016 
Göstergeler  Program Gerçekleşen 
   % % % 
1- Maliyet giderleri göstergesi:        

Satışların maliyeti x 100 = 94,4 92,5 94,1 Net satışlar 
2- Faaliyet giderleri göstergesi:     

Faaliyet giderleri x 100 = 3,2 4,4 3,6 Net satışlar 
   3-Satış göstergeleri:     

Satış maliyetleri toplamı x 100 = 97,6 96,9 97,7 Net satışlar 
4- Faaliyet sonucu göstergesi:     

Faaliyet kârı x 100 = 2,4 3,1 2,3 Net satışlar 

2016 yılı işletme bütçesi ile gerçekleşecek her 100 TL’lik net satış hasılatına 
karşılık 92,5 TL satış maliyeti ve 4,4 TL faaliyet gideri yapılması ve 3,1 TL faaliyet karı 
elde edilmesi öngörülmüştür. 

Yılsonu itibariyle gerçekleştirilen her 100 TL’lik satış hasılatına karşılık 94,1 TL 
satış maliyeti ve 3,6 TL faaliyet gideri yapılmış ve 2,3 TL faaliyet karı elde edilmiştir. 

Kârlılıkta önceki yıla göre, 0,1 puan, programa göre de 0,8 puan azalma olmuştur. 
Kârlılık oranın azalış göstermesinde; Satışlardaki artışın %5,4 oranında, satış 
maliyetlerinde artışın ise %4,9 oranında olmasına karşın faaliyet giderinin de %17,7 
oranında artması etkili olmuştur. 

Kamunun satın alma birimi olarak kurulan, sadece kamuya satış yapabilen 
DMO’nun elde ettiği kâr, diğer kamu kuruluşlarının gideri olması nedeniyle, Kurumun 
dönem karlarının kamu maliyesine reel anlamda bir katkı sağlamaması yanında, 
DMO’nun satış fiyatlarının, kamu kuruluşlarının alımlarında referans fiyat olduğundan, 
kamu alımlarının maliyetinin artmasına da yol açabilmektedir.  

DMO’nun performansının kârlılık yerine, gerçekleştirdiği satış tutarının toplam 
kamu alımlarının içindeki payı, çalıştırdığı personel başına gerçekleştirdiği satış tutarı, 
siparişleri teslim etme süresi, firmaların liste ve iskontolu satış fiyatlarından yaptırdığı 
indirimler gibi kriterlerle değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır. 

Kamunun merkezi satın alma birimi olarak kurulan DMO’nun, kuruluş amacına 
uygun olarak hizmet verebilmesi; hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve kamu kurum ve 
kuruluşları açısından daha uygun satış fiyatlarının oluşturulmasına bağlı bulunmaktadır. 
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DMO’nun elde ettiği kâr, diğer kamu kuruluşlarının gideri olması nedeniyle, Kurumun 
dönem karlarının kamu maliyesine reel anlamda bir katkı sağlamaması yanında, 
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DMO’nun performansının kârlılık yerine, gerçekleştirdiği satış tutarının toplam 
kamu alımlarının içindeki payı, çalıştırdığı personel başına gerçekleştirdiği satış tutarı, 
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indirimler gibi kriterlerle değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır. 
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a)Bünye içi faktörler: 
- Verimlilik: 
Basım İşletme Müdürlüğünde 2 adedi kullanım dışı bulunan yer sorunu ve 

fonksiyonunu kaybetme nedeniyle toplam 11 adet makine baskı atölyesi hizmetlerinde 
bulunmaktadır. Bu makinelerden yalnızca 4 adedi ile dizgi, kalıp ve baskı üretimleri 
gerçekleştirilmekte, diğer 5 makinadan fonksiyonları sınırlı olması nedeniyle işlerin 
%10 ila %20 arası oranında faydalanılabilmektedir. Baskı atölyesinde günlük tek 
vardiya üzerinden 8 saat çalışmanın normal kapasite olarak hesaplandığı varsayımında 
2016 yılında günde yaklaşık 2 saat çalışma gerçekleştirildiği görülmektedir. Aslında 
makinanın çalıştığı zamanlarda yüksek verimlilik oranı ile çalıştığı görülmekle birlikte, 
zamanla yüksek tirajlı işlerde özel firmaların tercih edilmesi nedeniyle DMO bu alanda 
iş hacmini azaltmak durumunda kalmıştır.  

Üretim ünitelerinden zarf atölyesinde bir adet zarf üretim makinası bulunmakta, 
bu kısımda da 2016 yılı üretimlerinde yılda 300 gün ve günde 8 saat üretim varsayımı 
kapasitesi ile günde 5,3 saat çalışma yapıldığı görülmektedir. Yine buradaki makinanın 
normal çalışma kapasitesi saatte 38.400 görülürken saatte 29.155 adet üretim yapıldığı 
görülmektedir. Bu anlamda üretim verimliliği % 76 iken kapasiteden yararlanma oranı 
% 50 seviyelerindedir. Yine zarf üretim makinasının seri üretime uygun olan 
özelliğinden dolayı yüksek rakamlı siparişlerin basım işletmesi için daha uygun 
olmasından dolayı sayı olarak küçük miktardaki veya özel nitelikteki zarfların siparişleri 
dışarıya yaptırılarak karşılanmaktadır. Kamu kurumlarının ihtiyacı olan zarfların daha 
standart hale getirilebildiği noktada DMO basım işletmesinde bu zarfların üretim 
maliyetleri çok daha ucuza üretilebilme imkanı bulunmaktadır. Dolayısıyla DMO’nun 
bu noktada kamu kurumlarını yönlendirici nitelikteki pazarlama çalışmaları önem 
kazanmaktadır. 

Basım işletmesinde bulunan cilt atölyesinde ise 4 adet işçi üretim faaliyetleri 
gerçekleştirilmiş ve bu kısımda 3 adet kağıt kesme makinası,3 adet paketleme 
makinası,1 adet tel dikiş makinası ve 2 adet naylon kaynak makinası ile faaliyetlerin 
sürdürüldüğü görülmüştür. Diğer üretim kısımlarında iş durumuna göre atıl kalan 
personel de bu alanda görevlendirilerek,2016 yılında 8.692 saat üretim 
gerçekleştirilmiştir. Baskı atölyesinde üretilen yarı mamul halindeki föy, koçan, defter 
gibi malzemelerin zamanında teslim edilebilmesi amacıyla bu alanda yaptırılacak işler, 
dışarıda yaptırılarak karşılanma yoluna gidilmiştir. Daha iyi bir üretim planlaması ile bu 
işlerden bir kısmının buradaki potansiyelle gerçekleşebilme imkanı 
değerlendirilmelidir. 

Klasör atölyesinde ise muhtelif işlemler için 5 adet makine ve 12 personel ile 
hizmet görülmüştür. Yine yılda 300 gün ,günde 8 saatlik tek vardiya çalışma 
kapasitesine göre günde 7,5 saat çalışma yapıldığı, saatlik 1500 adet üretim kapasitesine 
göre ise 928 adet klasör üretildiği görülmektedir. Kapasiteden yararlanma oranları 
saatlik bazda %62 olarak görülürken günde tek vardiya çalışma usulüne göre yıllık 
kapasitenin % 58’inin kullanıldığı görülmektedir. DMO basım işletmesi 2016 yılında 
2.102.536 adet klasör üretimi gerçekleştirmiştir. Üretim planlamasını basım işletme 
müdürlüğü DMO stok satış politikasına göre yapmakta ve ürün satışı talebe göre 
oluşturulmaktadır. Özellikle diğer üretim fonksiyonlarının zamanla sona ermesi 
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karşısında ve Basım işletmesinin klasör üretim konusunda sektörde önde kuruluşlardan 
biri olması nedeniyle buradaki satışların artırılması noktasında pazarlama daire 
başkanlığının daha farklı pazarlama tekniklerini kullanarak kapasite kullanım oranını 
yükseltmesi gerekmektedir. 

Toplu iğne ve ataş atelyesinde 5 adet toplu iğne ve 1 adet ataş makinası 
bulunmakta, bu ürünlerin talebinin çok küçük olması nedeniyle toplu iğne için var olan 
hammaddeleri dışarıya üretilerek mamül haline getirilmiş,1 adet ataş makinasında ise 
saatlik üretim bazında % 52,toplam üretim bazında ise % 36 oranında kapasite 
kullanımları gerçekleştirilmiştir. Bu durumun da satış talebinin düşük kaldığı ancak bu 
birimdeki üretimin diğer birimdekilere alternatif değil boş kalan zamanın 
değerlendirilmesi mahiyetinde olduğu belirlenmiştir. 

- Maliyetler: 
2015 yılında 18,4 milyon TL olan üretim maliyeti, 2016 yılında % 8 oranında 

artışla 19,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Maliyetlerdeki artışlarda önceki yıla göre 
adet bazında baskı atölyesinde üretim miktarı %30 oranında azalmış, zarf üretiminde % 
43 oranında, klasör üretiminde % 133 oranında, ataş üretiminde % 25,3 oranında artışa 
ve işçilik maliyetlerinde enflasyona bağlı yaşanan yükselmelere göre gerçekleşmiştir.  

b)Bünye dışı faktörler: 
-İşletmenin piyasa payı: 
DMO; Türkiye’de Devletin merkezi satın alma kuruluşu olarak, ihtiyaç konusu 

olan mal ve hizmetleri, iç ve dış piyasadan gerçekleştirdiği toplu alımlarla, yurt çapında 
uyguladığı tek fiyat üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştıran, tek kamu 
kuruluşudur. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuat çerçevesinde ihtiyacı 
olan malzemeleri, DMO’dan alma zorunluluğu bulunmamakta, doğrudan piyasadan da 
alabilmektedirler.  

Kamu İhale Kurumu verilerine göre doğrudan temin ve istisna dahil tüm kamu 
alımları içinde DMO’nun payı 2004 yılında %7 iken, 2008 yılında en düşük seviyesi 
olan %2,4’e düşmüş, 2009 yılından itibaren yükselme trendine girerek 2016 yılı 
itibariyle %9,9 seviyesine ulaşmıştır. Kamunun mal alımları içerisinde doğrudan temin 
alımlarının 3 milyar TL’nin üzerinde görüldüğü göz önüne alındığına DMO’nun satış 
potansiyelini artırmasında pazarlama faaliyetlerinin rolünün çok büyük olduğu, bu 
anlamda ürün çeşitlemesi ve daha aktif pazarlama yöntemlerinin devreye sokulmasıyla 
bu oranı yükseltme potansiyelinin çok fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca mal ve hizmet 
kalitesinin artmasının ve piyasadan daha düşük fiyatla ürün temini noktasında yapılan 
çalışmaların özenle devam ettirilmesi önemli bulunmaktadır. 

-Fiyatlar: 
DMO satış fiyatları, Hazine tarafından kendisine verilen kârlılık hedefi, Hazine 

hasılat payı ve faaliyet giderleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulunca mal grupları 
bazında değişik kâr oranları ilave edilerek belirlenmektedir. 

Kurumca 2016 yılında satışa konu olan mal ve hizmetlere, Yönetim Kurulu kararı 
ile satışların maliyetine hizmet bedeli olarak %5, ila %10 arasında değişen oranlarda 
pay ilave edilmek suretiyle belirlenmiştir. 
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karşısında ve Basım işletmesinin klasör üretim konusunda sektörde önde kuruluşlardan 
biri olması nedeniyle buradaki satışların artırılması noktasında pazarlama daire 
başkanlığının daha farklı pazarlama tekniklerini kullanarak kapasite kullanım oranını 
yükseltmesi gerekmektedir. 

Toplu iğne ve ataş atelyesinde 5 adet toplu iğne ve 1 adet ataş makinası 
bulunmakta, bu ürünlerin talebinin çok küçük olması nedeniyle toplu iğne için var olan 
hammaddeleri dışarıya üretilerek mamül haline getirilmiş,1 adet ataş makinasında ise 
saatlik üretim bazında % 52,toplam üretim bazında ise % 36 oranında kapasite 
kullanımları gerçekleştirilmiştir. Bu durumun da satış talebinin düşük kaldığı ancak bu 
birimdeki üretimin diğer birimdekilere alternatif değil boş kalan zamanın 
değerlendirilmesi mahiyetinde olduğu belirlenmiştir. 

- Maliyetler: 
2015 yılında 18,4 milyon TL olan üretim maliyeti, 2016 yılında % 8 oranında 

artışla 19,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Maliyetlerdeki artışlarda önceki yıla göre 
adet bazında baskı atölyesinde üretim miktarı %30 oranında azalmış, zarf üretiminde % 
43 oranında, klasör üretiminde % 133 oranında, ataş üretiminde % 25,3 oranında artışa 
ve işçilik maliyetlerinde enflasyona bağlı yaşanan yükselmelere göre gerçekleşmiştir.  

b)Bünye dışı faktörler: 
-İşletmenin piyasa payı: 
DMO; Türkiye’de Devletin merkezi satın alma kuruluşu olarak, ihtiyaç konusu 

olan mal ve hizmetleri, iç ve dış piyasadan gerçekleştirdiği toplu alımlarla, yurt çapında 
uyguladığı tek fiyat üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştıran, tek kamu 
kuruluşudur. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuat çerçevesinde ihtiyacı 
olan malzemeleri, DMO’dan alma zorunluluğu bulunmamakta, doğrudan piyasadan da 
alabilmektedirler.  

Kamu İhale Kurumu verilerine göre doğrudan temin ve istisna dahil tüm kamu 
alımları içinde DMO’nun payı 2004 yılında %7 iken, 2008 yılında en düşük seviyesi 
olan %2,4’e düşmüş, 2009 yılından itibaren yükselme trendine girerek 2016 yılı 
itibariyle %9,9 seviyesine ulaşmıştır. Kamunun mal alımları içerisinde doğrudan temin 
alımlarının 3 milyar TL’nin üzerinde görüldüğü göz önüne alındığına DMO’nun satış 
potansiyelini artırmasında pazarlama faaliyetlerinin rolünün çok büyük olduğu, bu 
anlamda ürün çeşitlemesi ve daha aktif pazarlama yöntemlerinin devreye sokulmasıyla 
bu oranı yükseltme potansiyelinin çok fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca mal ve hizmet 
kalitesinin artmasının ve piyasadan daha düşük fiyatla ürün temini noktasında yapılan 
çalışmaların özenle devam ettirilmesi önemli bulunmaktadır. 

-Fiyatlar: 
DMO satış fiyatları, Hazine tarafından kendisine verilen kârlılık hedefi, Hazine 

hasılat payı ve faaliyet giderleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulunca mal grupları 
bazında değişik kâr oranları ilave edilerek belirlenmektedir. 

Kurumca 2016 yılında satışa konu olan mal ve hizmetlere, Yönetim Kurulu kararı 
ile satışların maliyetine hizmet bedeli olarak %5, ila %10 arasında değişen oranlarda 
pay ilave edilmek suretiyle belirlenmiştir. 

 

 
 

Bu hizmet bedelleri 2017’den itibaren yerli malı sunan tedarik ürünlere ve küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin ürünlerine %4’ten başlayarak %8’e kadar değişik oranlarda 
uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu fiyatlar içerisine 5018 sayılı Kanunun 78 
inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen mal grupları bazında %1-
3 oranında Hazine hasılat payı ilave edildiğinden DMO’nun ürünlerini daha düşük 
fiyatlardan arzetmesini engellemektedir. 

2-Milli ekonomiye katkı: 
2016 yılında DMO’nun net satışlarının %5,6 oranında artarak 3,7 milyar TL ve 

dönem kârının da %3,9 oranında artarak 211 milyon TL olması neticesinde, milli 
ekonomiye katkısı da artmıştır. 

a)Gayri safi milli hasılaya katkı: 
DMO’nun 2016 yılında üretici fiyatlarıyla gayri safi yurt içi hasılaya katkısı 

183,6 milyon TL, alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurt içi hasılaya 785 milyon TL, milli 
hasılaya katkısı da 767 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılı gayri safi milli hasılaya katkı çizelgesine, rapor ekleri arasında (Ek:9) 
yer verilmiştir. 

b)Kuruluşun dış ödemeler dengesine etkisi: 
Faaliyet döneminde yurt dışından gerçekleştirilen alımlar nedeniyle, 18 milyon 

TL karşılığı döviz ödenmiştir. Dış ödemeler dengesine etki çizelgesine, rapor ekleri 
arasında (Ek:10) yer verilmiştir. 

c)Hazine ile ilişkiler: 
DMO’da, 2016 yılında yükümlü sıfatıyla 643,7 milyon TL sorumlu sıfatı ile de 

208,3 milyon TL olmak üzere toplam 852 milyon TL vergi tahakkuk ettirilmiş, yılsonu 
itibariyle 825,8 milyon TL ödemede bulunmuş ve 2017 yılına 53.866 bin TL yükümlü 
ve sorumlu sıfatıyla ödenecek vergi devretmiştir. 

Ayrıca Bakanlar Kurulu’nun 30.12.2005 tarih ve 2005/9916 sayılı kararı 
kapsamında, 2015 yılı net satışları üzerinden 77 milyon TL tutarında Hazine hasılat payı 
hesaplanarak, önceki yıldan devreden bakiye 21.296 bin TL ile birlikte 70.360 bin TL’si 
ödenmiş, aralık ayına ait pay ise ocak ayında ödeneceğinden 2017 yılına 27.966 bin TL 
olarak devretmiştir.  

Tahakkuk eden vergilerin ayrıntısı ve ödenme durumu, rapor ekleri arasında 
(Ek:11) gösterilmiştir. 

J- Kalkınma planı ve yıllık programlar: 
1- Yatırımlar: 
12.10.2015 tarih ve 2015/8190 sayılı “2016 Yılı Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair” Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Kararın ekini teşkil 
eden 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2016 yılı 
yatırım programları içerisinde yer alan DMO yatırım projeleriyle, programın temel 
amaçları ve makroekonomik hedefleri aşağıda incelenmiştir. 
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2016 yılında DMO yatırım programında toplam 4 adet proje yer almıştır. İstanbul 
Bölge ve İşletme Müdürlükleri bina ve tesislerinin yapımı, Van hizmet binası yapımı 
için yıl içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Kurumsal kaynak planlaması projesi 
kapsamında 2014 yılında 5.500 bin TL harcama yapılmış,2016 yılında ise 5.926 bin TL 
harcama yapılarak toplamda 11.426 bin TL harcama yapılarak proje bitirilmiş, ancak 
projenin tamamlanma çalışmalarının 2018 yılına kadar devam edeceği anlaşılmıştır.  
Muhtelif İşler Projesinin ise toplam ödeneği 18.570 bin TL olup, söz konusu proje 
kapsamında %28 oranında 5.136 bin TL tutarında nakdi yatırım harcaması yapılmıştır.  

Van’da yapılması düşünülen hizmet binası için 2016 yılında herhangi bir 
harcama yapılmadığı görülmüştür. Toplamda 2.500 bin TL ödenek öngörülen Van 
hizmet binası 2017 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 5.430 bin TL ödenek ayrılmış, ancak buradaki arazinin sit 
alanında kalması nedeniyle bu proje başlayamamış,2017 yılında tekrardan 5.000 bin TL 
ödenek yatırım programına konulmuştur. Kurumun Genel müdürlük dahil bölge 
müdürlüklerindeki hizmet binalarının hizmet görmeye elverişli olmadığı buralarda 
deprem riski dolayısıyla güçlendirme gerektiği çevre ve şehircilik bakanlığından alınan 
raporlar da açıkça görülmektedir.  

2017 yılında yatırım programına alınan Erzurum, Mersin, İzmir ve Elazığ bölge 
müdürlüğü 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 her yılsonunda konulan ödeneklerin iptal edilmesi, yatırım 
hacminin yüksek görünmesine ve belirli makamlar nezdinde ciddiyet sorununun ortaya 
çıkmasına neden olduğundan, yeniden teşkilatlanma çalışmaları çerçevesinde kurumun 
öncelikli yatırımlarının belirli bir plan dahilinde yatırım programına alınması ve yıl 
içinde uygulamaya konulması mümkün olmayan işler için ödenek konulmaktan 
kaçınılması önerilir. 

Muhtelif İşler Projesi kapsamında, Genel Müdürlük Bölge ve irtibat büro 
müdürlüklerinin idari ve lojman binalarının güçlendirilmesi işi ve Erzurum irtibat 
müdürlüğü binası yapım işi için konulan 3.420 bin TL ödenek 29.042016 tarih ve 15/181 
no’lu Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilerek farklı projelere aktarılmıştır. Yine 
muhtelif işler projesinin alt kısımlarında bulunan Genel müdürlük idari binalarının 
engelli erişimine uygun hale getirilmesi, Sergi salonunun labaratuvara dönüştürülmesi, 
depoların mutfağa dönüştürülmesi ve trafonun yenilenmesi, açık ofisin eğitim salonuna 
dönüştürülmesi işleri için konulan toplamda 6,5 milyon TL ödenek enerji yetersizliği 
nedeniyle kullanılmamış sonraki yıllarda aynı ödenekler artırılarak tekrar programa 
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konulmuştur. Genel müdürlük merkez binaları ve Demetevler sosyal tesislerinin yangın 
tesisatı ve topraklama sisteminin güçlendirilmesi ve paratoner yapılması ile binaların 
boyanması işleri karşılığı konulan 1.750.000 TL’lik ödeneğin 1.324.493 TL si 
harcanarak belirtilen işler yaptırılmıştır. Binaların ortalama ömürlerinin 50 yıl üstü 
olması nedeniyle kuruma önemli tutarda maliyetler yüklediği görülmektedir. 

Genel müdürlük bilgi işlem daire başkanlığının ihtiyacı olan donanım ve yazılım 
ihtiyaçları için konulan 2.750 bin TL ödenek 1.772 bin TL’si kullanılarak bahsedilen 
yatırım kalemleri uygulamaya alınmıştır. Taşıtlar kaleminde bulunan 1.455 bin TL’lik 
yatırım kaleminde Genel Müdürlüğe 1 adet forklift ve 1 adet yemek arabası alınmış, 
bölge müdürlükleri ihtiyacı olan 5 adet kapalı kasa kamyon alımı gerçekleştirilmiştir. 
Programda bulunan İstanbul bölge müdürlüğü ihtiyacı 1 adet hizmet aracı alımından 
vazgeçilerek toplamda 1.299 bin TL harcama yapılarak taşıt alımları 
gerçekleştirilmiştir. 

Genel müdürlüğe alınması planlanan mutfak ekipmanları projesi kapsamında 
konulan 700 bin TL ve laboratuvar ekipmanları için konulan 750 bin TL’lik ödenek bu 
kısımlar için oluşturulacak tadilat çalışmalarından sonra yapılacak yatırımlar olması 
nedeniyle kullanılmayarak sonraki yıllara sarkan iş kalemlerini oluşturmaktadır.  

Haklar bölümüne lisans yazılımları için konulan 1.800 bin TL ödenek detayları 
ise; 

-Mevcut alt yapıda kullanılan uygulamalara ek olarak eklenen yeni 
uygulamaların izleme, geliştirme araçları ile güvenlik, izleme ve yönetim yazılımları 
(300.000 TL), 

-Kullanıcı sayısının artması ve ayrıca, eksik lisansların tamamlanması için ek 
lisans alımı (300.000 TL) 

-Bölge sunucular ve alınan yeni donanımlar için sanallaştırma yazılımı (550.000 
TL), 

-Bölgelerden gelen network trafiğinin yönetebilmek için firewall ve ek yazılımlar 
(450.000 TL), 

-Sanal sunucuların yedeklerinin alınması (100.000 TL) 
-Diğer birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ek yazılım ya da lisanslar 

(100.000 TL), 
olarak yapılması planlanan yatırımlardan ise 236 bin TL kullanılmıştır. 
2-Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler: 
17.10.2015 tarih ve 29505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12.10.2015 tarih 

ve 2015/8190 sayılı 2016 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine 
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 doğrudan ya da dolaylı “işbirliği yapılacak kuruluş” olarak 

ilgilendiren herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 
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V. BİLANÇO 

 
DMO’nun 31.12.2016 tarihli bilançosu ve gelir tablosu, Yönetim Kurulunun 

23.03.2017 tarih ve 16/89 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup; incelemeler Yönetim 
Kurulunca onaylanan söz konusu bilanço üzerinden yapılmıştır.  

Hesap planı olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun verdiği yetkiye 
dayanılarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan, 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan 1 sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde 
öngörülen Tekdüzen Hesap Planı uygulanmış ve bu hesap planı esas alınarak, 2016 yılı 
rapor tipi bilançosu ile gelir tablosu hazırlanmıştır. 

DMO’nun 31.12.2016 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. 

-Aktif: 
2016 yılı bilançosunun aktifini oluşturan hesaplar, geçen yıl değerleri ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
Tablo 30: Aktif 
Aktif 2015 2016 Fark 
  Bin TL % Bin TL % Bin TL 
I - Dönen varlıklar :          
   A-Hazır değerler 1.234.638 78,9 1.479.456 80,4 244.818 
   B-Menkul kıymetler   0,0  0,0   
   C-Ticari alacaklar 66.879 4,3 86.290 4,7 19.411 
   D-Diğer alacaklar 2.436 0,2 2.236 0,1 (200) 
   E-Stoklar 88.918 5,7 83.430 4,5 (5.488) 
   F-Yıllara yaygın inş. ve ona. mal.   0,0  0,0   
  G-Gelecek aylara ait gid. ve gel.tah. 2.096 0,1 2.476 0,1 380 
  H-Diğer dönen varlıklar 64.322 4,1 75.142 4,1 10.820 
                              Toplam  ( I ) 1.459.289 93,3 1.729.030 94,0 269.741 
II - Duran Varlıklar :          
  A-Ticari alacaklar 237 0,0 309 0,0 72 
  B-Diğer alacaklar   0,0  0,0   
  C-Malî duran varlıklar   0,0  0,0   
  D-Maddi duran varlıklar 104.106 6,7 109.415 5,9 5.309 
  E-Maddi olmayan duran varlıklar. 1.091 0,1 486 0,0 (605) 
  F-Özel tükenmeye tabi varlıklar   0,0  0,0   
  G-Gelecek yıllara ait gid.ve gel. tah.   0,0  0,0   
  H-Diğer duran varlıklar   0,0  0,0   
                             Toplam  ( II ) 105.434 6,7 110.210 6,0 4.776 
                             Genel toplam  ( I+II ) 1.564.723 100,0 1.839.240 100,0 274.517 
        Nazım hesaplar 743.205   793.679   50.474 
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Kurumun 2016 yılsonu itibariyle aktif değerleri bir önceki döneme göre %17,5 
oranında artarak 1.839.240 bin TL’ye ulaşmıştır. Diğer alacaklar ile stoklardaki azalışa 
karşın, aktif değerlerdeki artışta; hazır değerler ve ticari alacaklar ile diğer dönen 
varlıklardaki artışların etkili olduğu görülmektedir. 

Hesaplardaki artış ve azalışlar aşağıda sırası ile incelenmiştir. 
I- Dönen varlıklar: 
Geçen yıla göre %18,5 oranında artan dönen varlıklar aşağıda sıra ile 

incelenmiştir. 
A-Hazır değerler: 
Geçen yıla göre %19,8 oranında artarak 1.479.456 bin TL’ye yükselen hazır 

değerlerin; 39 bin TL’si kasa mevcudu, 1.479.417 bin TL’si muhtelif bankalardaki 
mevduat tutarını göstermektedir.  

Bankalardaki mevduatın bankalar itibarıyla dağılımı, önceki yıl değerleri ile 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 31: Ticari mevduat 

Bankalar 
2015 2016 Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
1- Yurt içi bankalar:    
  -T.C. Ziraat Bankası 471.315 839.625 (25.984) 
  -T. Halk Bankası 315.076 126.902 230 
  -T. Vakıflar Bankası 448.199 512.890 48.601 

Toplam (1) 1.234.590 1.479.417 244.827 
2-Yurt dışı bankalar -  - 

Genel toplam (1+2) 1.234.590 1.479.417 244.827 

T.C. Ziraat Bankası şubelerinde bulunan 839.625 bin TL mevduatın; 839.623 bin 
TL’si T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Şubesi’nde repo edilen tutarı, 2 bin 
TL’si Ziraat Katılım Bankasındaki vadesiz mevduatı ifade etmektedir. 

T. Halk Bankası’ndaki 126.902 bin TL’nin; tamamı T. Halk Bankası Kamu 
Kurumsal Şubelerinde repo edilen tutarı, T. Vakıflar Bankası’ndaki 512.890 bin TL’nin; 
406.142 bin TL’si repo edilen tutara ve 106.748 bin TL’si de vakıf katılım bankasındaki 
vadesiz mevduata ilişkindir. 

B- Menkul değerler: 
Bu hesaplarda yılsonu itibariyle kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 
C- Ticari alacaklar: 
Ticari alacaklar önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
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Tablo 32: Ticari alacaklar 

Ticari alacaklar  Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

Ca) Alıcılar 66.342 83.874 17.532 
Cc) Verilen depozito ve teminatlar 3 3   
Cd) Diğer ticari alacaklar       
Ce) Şüpheli ticari alacaklar 4.555 6.808 2.253 
                      Toplam 70.900 90.685 19.785 
Cf) Şüpheli ticari alacaklar karş.(-) 4.021 4.395 374 
                  Alacaklar net toplamı  66.879 86.290 19.411 

ca) Alıcılar: 
Yılsonu itibariyle bu hesapta yer alan 86.290  bin TL tutarındaki hesabın tamamı 

çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından mal satışından kaynaklanan alacakları ifade 
etmekte olup, söz konusu alacakların;  

15.645 Bin TL’si, Genel bütçeli kurumlar ve düzenleyici ve denetleyici 
kuruluşlardan, 

46.684 ”    ” Belediyeler, belediyeye bağlı idareler ve il özel idareleri 
ile mahalli idare birliklerinden, 

1.790 ”    ” özel bütçeli idarelerden, 
19.366 ”    ” kamu iktisadi teşebbüslerden kredili satışlardan, 

389 ”    ” sosyal güvenlik kurumlarından, 
83.874  alacaklara ilişkindir. 

cb) Verilen depozito ve teminatlar: 
3 bin TL tutarındaki verilen depozito ve teminatların tamamı kurum aleyhine 

açılan davalar karşılığında yatırılan teminat bedellerini ifade etmektedir. 
cc) Şüpheli ticari alacaklar: 
2015 yılından devreden 4.555 bin TL tutarındaki şüpheli ticari alacaklara yıl 

içinde 2.253 bin TL tutarında giriş olmuş ve 2016 yılına 6.808 TL tutarında şüpheli 
alacak devretmiştir. 

Kurumun şüpheli duruma düşerek dava safhasına ulaşmış 6.808 bin TL 
tutarındaki hesabının; 

799 bin TL’si Servus Bilişim Tekn. AŞ’den,  
791     “    “ Servus Bilgisayar Anonim Şirketi 
903 ”    ” BMC Sanayi ve Ticaret AŞ’den, 
492 ”    ” çeşitli yerel yönetimlerden, 
253 “    “ Karadağ Yapı Medikal Tekstil Ayakkabı Tem. Tur. Ltd. 

Şti’den, 
240 ”    ” Özbakır İnşaat Ltd. Şti’den, 

70 ”    ” Patara Mobilya Ltd. Şti’den, 
764  Bürosan Ofis Mobilyaları A.Ş 
273 ”    ” Alamut ofis Mobilyaları A.Ş., 
105 “    “ Or-bim Bilgi İşlem ve İletişim Hiz. Ltd. Şti’den,  
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155 “    “ Avrasya Mak Ltd.Şti 
55 “    “ İntertek End.ve Tek.Ürün.Ltd.Şti. 

613 “    “ Falez Mobilya Müh.Mim.Ltd.Şti 
79 “    “ Paksan Müh.Mak.San Ltd.Şti. 

506 “    “ İnformatik Bilişim Tek A.Ş. 
   120 ”    ” HNB Ofis MOb.Ltd.Şti. 

50     ”    ” Biat Orman Ürün.A.Ş 
116     ”    ” Mekan Yatak ve Kapitone A.Ş. 

   424 “    “ çeşitli firmalardan, 
6.808  alacaklara aittir. 

Servus Bilişim Teknolojileri AŞ ve Servus Bilgisayar A.Ş.’den kaynaklanan 997 
bin TL alacak; önceki yıllardan devreden sözleşmenin feshinden doğan cezai şart ve 
damga vergileri alacağı ile ilgili olup, DMO tarafından 3 ayrı dava açılmıştır. Ankara 4. 
Ticaret Mahkemesinde 2012/367 esas ve 2013/43 sayılı, Ankara 5 Asliye Ticaret 
Mahkemesinde 2014/1034 esas ve 2016/72 sayılı, 2012/392 esas ve 2013/145 sayılı 
kararları ile açılan davalarda alacağın yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiş, 
Ankara 23. İcra Müdürlüğüne 2013/13186 sayılı, 2016/14016 sayılı, 2013/8543 sayılı 
dosyalar ile ilamlı icrai takibata başlandığı ve borçlunun çeşitli malvarlığına haciz şerhi 
işlendiği görülmüştür.2016 yılında ise yine Ankara 23.İcra müdürlüğünde 2016/20130 
sayılı dosya numarası ile takip edilen 592 bin TL alacağı eklenerek ilgili 2 ayrı firmanın 
toplamda takipte olan borcu 1.590 bin TL’ye yükselmiştir. 

Özbakır Nakliyat İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti’den olan 240 bin TL; eksik yapılan işler 
sonucu sözleşmenin feshi ve tasfiye işlemlerinden doğan alacak olup, şirket tarafından 
Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinde 2010/160 Esas sayılı DMO aleyhine açtığı 
dava, Kurum tarafından da Ankara 6. Ticaret Mahkemesinde 2010/185 esas sayısı ile 
alacak davaları açılmış bilahare iki dava birleştirilmiştir.  

Patara Mobilya Yatak ve Ev Teks. İnş. San ve Ltd. Şti’den olan 70 bin TL, 
29.03.2006 tarihli sözleşmeden doğan kazanç payı alacağı olup, ilamlı icra takibi 
yapılmıştır. Ankara 20. İcra 2011/13863 Esas sayılı dosyada takibi sağlanan davanın 
takip emrinin tebliği için adres araştırması talep edilmiş, takip devam etmektedir. 

Mekân Yatakları Dağıtım ve Pazarlama Tic. AŞ firması ile akdedilen 15.04.1999 
tarih ve K-99/15 sayılı Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık 
Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıktan kaynaklanan 116 bin TL 
tutarındaki alacağın tahsili için, Ankara 10. İcra Müdürlüğünde 2003/10834 (yeni: 
2010/7117) Esas sayılı dosya ile başlatılan ilamsız icra takibinde, evsafını kaybetmiş 
yastık borcunu ifade etmekte olup; borçlunun resmi kayıtlarda bulunan adresindeki 
menkullerinin haczi talep edilmiş, ancak, haczi kabil malı bulunamadığı için takibi 
devam etmektedir. 

Kurumun BMC firmasından olan ve konusu sözleşmenin feshinden kaynaklanan 
cezai şart ve damga vergisi alacağını ifade eden 903 bin TL tutarındaki alacak davasının 
mahkemenin görevsizlik kararı vermesi ile dosyasının Ankara 21.Asliye Hukuk 
Mahkemesine intikal ettirildiği mahkemenin 2013/719 sayılı kararı ile davanın kabulüne 
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karar verildiği ve kararın firma tarafından temyiz edildiği yargılama sürecinin devam 
etmekte olduğu, tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki diğer firmalardan alacaklar, genel olarak risturn bedeli, cazai şart, 
sözleşme yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemekten kaynaklanan alacaklar 
olarak dava ve takip safhasında olan alacaklardan oluşmaktadır. 

492 bin TL tutarındaki muhtelif yerel yönetimlerden olan alacaklar ise; Osmaniye 
Kadirli, Kırklareli Babaeski, İzmir Çiğli, Gaziantep Altınüzüm, Balıkesir Erdek, Hatay 
İskenderun belediyelerinden taşıt bedelinin tahsil edilememesinden kaynaklanan 
alacaklardır.  

cd) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-): 
DMO’nun kanuni tabibe intikal eden 6.808 bin TL tutarındaki şüpheli ticari 

alacağı olmasına rağmen, Şüpheli alacaklar hesabında açıklandığı üzere 4.395 bin TL’si 
için, karşılık ayrılmıştır. 

 D- Diğer alacaklar: 
Diğer alacaklar, geçen yıla göre %25 oranında azalarak 2.237 bin TL’ye düşen 

bu hesabın gruplar itibarıyla ayrıntısı, geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
çizelge gösterilmiştir. 

Tablo 33: Diğer alacaklar 

Diğer alacaklar 
2015 2016 Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
da) Personelden alacaklar 59 71 12 
db) Diğer çeşitli alacaklar 2.377 2.166 (211) 
dc) Şüpheli diğer alacaklar    

Toplam 2.436 2.237 (199) 
dd) Şüpheli diğer alacaklar karş.(-)    

Diğer alacaklar net toplamı 2.436 2.237 (199) 

da) Personelden alacaklar: 
Hesapta yer alan 71 bin TL tutarındaki personelden alacakların 42 bin TL’si 

Genel Müdürlük merkezine ait olmak üzere personelin telefon, yemek, yolluk avansı, 
su, elektrik, lojman kirası, maaş farkı, iş avansı, misafirhane ücreti gibi çeşitli 
borçlarından oluşmaktadır.  

Bu hesaptaki alacaklar, personelin ücretlerinden kesilerek tahsil edilmektedir. 
db) Diğer çeşitli alacaklar:   
Diğer çeşitli alacaklar hesabındaki 2.166 bin TL’nin; 
1.638 bin TL’si  Genel Müdürlük hesaplarında olup; Karar, sözleşme ve 

sipariş gereğince doğan damga vergileri ile firma 
sözleşmelerinin feshedilmesi nedeniyle doğan fesih damga 
vergilerinin tahsil edilmesi için muhtelif firmalara borç 
kaydına, 

165     ”    ” çeşitli Bölge Müdürlüklerinin karar ve sipariş damga 
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vergileri ile çeşitli ceza bedellerinden muhtelif firmalardan 
alacaklarına, 

148     ”    ” gelir vergisinden mahsup edilmek üzere hesaba alınan asgari 
geçim indirimi tutarına, 

161     ”    ” çeşitli nedenlerle vergi dairelerine fazla ödenen özel tüketim 
vergisinden, geri tahsil edilecek olan tutara,   

9     ”    ” çeşitli nedenlerle fazla ödenen vergi ve prim borçlarından 
alacaklara, 

45     ”    ” diğer çeşitli işlemlerden müşterilerden olan alacaklara,  
2.166  ilişkindir. 

Personelin tahakkuk eden gelir vergilerinden aylık asgari geçim indirimleri 
mahsup edilerek ertesi ayda ödenmektedir. Personelin 2016 yılında mahsup edilmeyen 
148 bin TL tutarındaki asgari geçim indiriminin, 2017 yılında mahsubunun sağlandığı 
belirlenmiştir.  

dc) Şüpheli diğer alacaklar: 
Bu hesapta herhangi bir kayıtlı değer bulunmamaktadır. 
E- Stoklar: 
Stoklar geçen yıla göre %19,9 oranında azalarak 83.430 bin TL’ye düşen 

stokların ayrıntısı, 2015 yılı değerleri ile karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

Tablo 34: Stoklar 

Stoklar  2015 2016 Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

İlk madde ve malzeme 4.602 6.064 1.462 
Yarı mamuller 428 291 (137) 
Mamuller 495 1.275 780 
Ticari mallar 33.334 31.959 (1.375) 
Diğer stoklar 198 1.784 1.586 
Yoldaki mallar 49.861 42.057 (7.804) 

Toplam  88.918 83.430 (5.488) 
Verilen sipariş avansları     

Genel toplam 88.918 83.430 (5.488) 

Stokların geçen yıla göre %6,2 oranında azalmasında, yoldaki malların geçen yıla 
göre %16 oranındaki azalması etkili olmuştur.  

İlk madde ve malzeme stokları ile yarı mamul stoklarının tamamı, Basım 
İşletmesine ait bulunmaktadır. İlk madde ve malzemelere önceki yıldan devreden 4.602 
bin TL üzerine yıl içerisinde piyasadan alım, kuruluş içi nakil ve sair girişler ile 15.976 
bin TL giriş yapılmış, 9.824 bin TL işletmede kullanılmış ve 88 bin TL’si sair 
yöntemlerle çıkış ile toplamda 9.912 bin TL çıkış olmuş ve yılsonunda 6.064 bin TL 
bakiye vermiştir. 

Mamuller grubunda ise 495 bin TL önceki yıl bakiyesi üzerine 19.830 bin TL 
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üretimden ve 210 bin TL sair yöntemlerle giriş yapılmış toplamda 20.040 bin TL giriş 
yapılmış, bunların 11.906 bin TL’si piyasaya satılmış,7.125 bin TL’si kurum içi nakil 
ve 230 bin TL’si sair nedenlerle çıkıştan sonra 1.275 bin TL bakiye vermiştir. 

Ticari mallar grubunda ise önceki yıldan 33.334 bin TL devir bakiyesi üzerine 
yıl içerisinde piyasadan alım, kuruluş içi nakil ve sair yöntemlerle 3.869 bin TL giriş 
yapılmış, 3.431 bin TL’si piyasaya,48 bin TL’si kurum içi nakil,359 bin TL’si sair 
nedenlerle çıkışlar dolayısıyla toplamda 3.838 bin TL çıkış yapılmış,2017 yılına 31.959 
bin TL ticari mal stoku devredilmiştir. 

 Yılsonu itibariyle ticari mallar stoklarında görülen 31.959 bin TL’nin; 9.923 bin 
TL’si nakil vasıtalarına, 13.687 bin TL’si kâğıt, karton vb. kırtasiye malzemelerine, 
1.681 bin TL’si büro makine ve aletleri ile demirbaş malzemelerine, 6.544 bin TL’si 
aydınlatma ve temizlik malzemelerine ait olduğu görülmektedir. 

Diğer stoklarda kayıtlı 1.784 bin TL’nin; 212 bin TL’si DMO’nun merkez ve 
taşra teşkilatının kendi ihtiyacı malzeme stoklarına, 1.572 bin TL’si elden çıkarılacak 
hurdalara aittir. Yoldaki mallar hesap bakiyesi 42.057 bin TL ise iç piyasadan satın 
alınan 35,2 milyon TL tutarında nakil vasıtaları,895 bin TL tutarında demirbaş 
malzemeleri,1,7 milyon TL tutarında büro makine ve aletleri,4.3 milyon TL tutarında 
muhtelif malzemelere ait siparişi verilen malları ifade etmektedir. 

Stoklar hakkında ayrıntılı bilgi, Raporun İşletme Çalışmaları bölümünde 
verilmiştir.  

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri: 
Bu hesaplarda kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
Ga) Gelecek aylara ait giderler 
Gelecek faaliyet dönemlerine ait olup; bu yıl tahakkuk ettirilen giderler hesabın 

yılsonu bakiyesi 2.459 bin TL olup; tamamı gelecek aylara ait giderleri ifade etmektedir.  
2.459 bin TL tutarındaki gelecek aylara ait giderler hesabının; 
1.454 bin TL’si memur ve sözleşmeli personele bu yıl ödenen istihkakların 

2015 yılına ait 14 günlük tutarına,   28 ”      ” 2016 yılında kullanılacak yakıt giderlerine, 
961 ”      ” gelecek yıla ait olup; bu yıl ödenen kira bedeli, noter 

tasdik ücreti ve sigorta primleri vb. tutarlara 14 ”      ” gelecek yıldan dahili sigorta fonundan karşılanacak sigorta 
gideri 2                                                                                      ”      ” gelecek yılda kullanılacak Kırtasiye malzemesi giderlerine, 

2.459  aittir. 
 Gb) Gelir Tahakkukları 

 181 Gelir Tahakkukları hesabının bakiyesi olan 16.598 TL 2016 yılına ait olup 
bankalar tarafından sonraki yılda hesaba yatırılan faiz bedellerinden oluşmaktadır. 

H- Diğer dönen varlıklar: 
2016 yılsonu bakiyesi 75.142 bin TL olan bu hesap grubunun; 75.124 bin TL’si 

devreden KDV tutarına, 7 bin TL’si iş avansları,11 bin TL’si personel avanslarına aittir. 
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II- Duran varlıklar:  
Kurumun duran varlıkları ayrıntısı aşağıda sıra ile incelenmiştir. 
A-Ticari alacaklar: 
Bu hesap görülen 309 bin TL tutarındaki ticari alacakların tamamı; Genel 

Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinin elektrik, su, tüp, doğalgaz gibi çeşitli mal ve hizmet 
temini için ödenen, depozito ve teminatları ifade etmektedir.  

B-Diğer alacaklar: 
C- Mali duran varlıklar: 
Bu hesaplar 2016 yılında çalışmamıştır. 
D- Maddi duran varlıklar: 
Kurumun maddi duran varlıkların ayrıntısı ve hareketi aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
Tablo 35: Maddi duran varlıklar 
 2015’den 

devir 
2016 yılı 2017’ye 

devir Maddi duran varlıklar Giren Çıkan 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Arazi ve arsalar 59.311 168 382 59.097 
Yer altı ve yer üstü düzenleri 526   526 
Binalar 49.143 1.730  50.873 
Tesis, makine ve cihazlar 46.462 2.446 113 48.795 
Taşıtlar 5.222 1.299 511 6.010 
Demirbaşlar 1.861 19 29 1.851 

   Toplam (brüt) 162.525 5.662 1.035 167.152 
Birikmiş amortismanlar (-) 60.555 4.845 653 64.747 

Toplam (net) 101.970 817 382 102.405 
Yapılmakta olan yatırımlar  2.136 11.061 6.188 7.009 
Yatırım avansları     

         Yatırımlar toplamı 2.136 11.061 6.188 7.009 
Genel toplam 104.106 11.878 6.570 109.414 

Kurumun 2015 yılından devreden (yapılmakta olan yatırımlar hariç) 162.525 bin 
TL değerindeki maddi duran varlıklarına, yıl içinde 5.662 bin TL giriş ve 1.035 bin TL 
çıkış olmuş ve 2017 yılına 64.747 bin TL tutarındaki amortismanların mahsubundan 
sonra 102.405 bin TL net değerinde maddi duran varlık ile 7.009 bin TL tutarında 
yapılmakta olan yatırım devretmiştir.  

2016 yılında maddi duran varlıklara girişi yapılan 5.662 bin TL; 
5.494 ”      ” yapılmakta olan yatırımlardan tamamlanarak yapılan 

aktarmalara, 
168 ”      ” sair işlemlerden 

5.662  oluşmaktadır. 
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II- Duran varlıklar:  
Kurumun duran varlıkları ayrıntısı aşağıda sıra ile incelenmiştir. 
A-Ticari alacaklar: 
Bu hesap görülen 309 bin TL tutarındaki ticari alacakların tamamı; Genel 

Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinin elektrik, su, tüp, doğalgaz gibi çeşitli mal ve hizmet 
temini için ödenen, depozito ve teminatları ifade etmektedir.  

B-Diğer alacaklar: 
C- Mali duran varlıklar: 
Bu hesaplar 2016 yılında çalışmamıştır. 
D- Maddi duran varlıklar: 
Kurumun maddi duran varlıkların ayrıntısı ve hareketi aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
Tablo 35: Maddi duran varlıklar 
 2015’den 

devir 
2016 yılı 2017’ye 

devir Maddi duran varlıklar Giren Çıkan 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Arazi ve arsalar 59.311 168 382 59.097 
Yer altı ve yer üstü düzenleri 526   526 
Binalar 49.143 1.730  50.873 
Tesis, makine ve cihazlar 46.462 2.446 113 48.795 
Taşıtlar 5.222 1.299 511 6.010 
Demirbaşlar 1.861 19 29 1.851 

   Toplam (brüt) 162.525 5.662 1.035 167.152 
Birikmiş amortismanlar (-) 60.555 4.845 653 64.747 

Toplam (net) 101.970 817 382 102.405 
Yapılmakta olan yatırımlar  2.136 11.061 6.188 7.009 
Yatırım avansları     

         Yatırımlar toplamı 2.136 11.061 6.188 7.009 
Genel toplam 104.106 11.878 6.570 109.414 

Kurumun 2015 yılından devreden (yapılmakta olan yatırımlar hariç) 162.525 bin 
TL değerindeki maddi duran varlıklarına, yıl içinde 5.662 bin TL giriş ve 1.035 bin TL 
çıkış olmuş ve 2017 yılına 64.747 bin TL tutarındaki amortismanların mahsubundan 
sonra 102.405 bin TL net değerinde maddi duran varlık ile 7.009 bin TL tutarında 
yapılmakta olan yatırım devretmiştir.  

2016 yılında maddi duran varlıklara girişi yapılan 5.662 bin TL; 
5.494 ”      ” yapılmakta olan yatırımlardan tamamlanarak yapılan 

aktarmalara, 
168 ”      ” sair işlemlerden 

5.662  oluşmaktadır. 
  

 
 
 

Sair işlemlerdeki bakiye 168 bin TL, Van irtibat bürosu yapılması amacıyla arsa 
satın alınması için kullanılmış, kurumun burada var olan arazisi ise özelleştirme yüksek 
kurulunun 15.05.2015 tarih ve 2015/28 sayılı kararı ile özelleştirilmek üzere bedelsiz 
olarak devir alınmıştır. 

2016 yılında sabit kıymet hesaplarından çıkışı yapılan 1.035 bin TL’nin tamamı; 
ihraç edilen varlıkların bedellerinden oluşmaktadır. Bu rakamın 382 bin TL’si kurumun 
Van’da bulunan arsa bedeli olup bedelsiz devredildiğinden 2016 yılı dönemi zararı 
olarak kayıtlara alınmıştır. 

Yapılmakta olan yatırımlar ile ilgili olarak; 2015 yılından devreden 2.136 bin TL 
tutarındaki yapılmakta olan yatırımlara (yatırım avansı dâhil), yıl içinde 11.061 bin TL 
giriş ve 6.188 bin TL’de çıkış olmuş olup 2017 yılına 7.009 bin TL yapılmakta olan 
yatırım devretmiştir.  

Yapılmakta olan yatırımlara yıl içinde yapılan 11.061 bin TL tutarındaki girişin;  
1.709 bin TL’si yatırım programında yer alan binalara yapılan 

harcamalara, 
       1.872 “    “ tesis ve makinalara yapılan yatırımlara, 
       1.299 “    “ taşıtlara yapılan yatırımlara 
            19 “    “ demirbaşlara yapılan yatırımlara 
      6.162 “    “ maddi olmayan duran varlıklara 

11.061  aittir. 

Yapılmakta olan yatırımlardan  yıl içinde yapılan 6.188 bin TL tutarındaki çıkışın 
ayrıntısı;  

5.494 bin TL’si yapımı tamamlanarak maddi duran varlıklara yapılan 
aktarmalara, 

694 “     “ yapımı tamamlanarak maddi olmayan duran varlıklara 
yapılan aktarmalara, 

6.188  aittir. 
2016 yılında yapımı tamamlandığı için ilgili oldukları maddi duran varlıklara 

aktarılan 5.494 bin TL tutarındaki yatırım harcamalarının; 1.730 bin TL’si binalar 
hesabına, 100 bin TL’si tesislere, 2.345 bin TL’si makinelere, 1.299 bin TL’si taşıtlara, 
19 bin TL’si demirbaşlar hesabına aktarılmıştır.694 bin TL ise yapımı tamamlanarak 
maddi olmayan duran varlıklara alınan bedelden oluşmaktadır. 

Tamamlanmadığı için sabit kıymetlere aktarılmayan ve yılsonu yatırım 
bakiyesini teşkil eden 7.009 bin TL tutarındaki yapılmakta olan yatırımların; 823 bin 
TL’si Genel Müdürlük merkezi binalarına, 215 bin TL makinalara,5.971 bin TL’si de 
Genel Müdürlük için yazılım ve lisans programına ait olup, yatırımlar hakkında ayrıntılı 
açıklama “Yatırımlar” bölümünde yer verilmiştir.  

2016 yılsonu itibarıyla, Kurumun maddi duran varlıklarının edinme bedeli, 
birikmiş amortismanları ve amorti edilme oranları, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 36: Maddi duran varlıkların edinme değeri 
 Edinme 

değeri 
Birikmiş amortismanlar Net                 

değer 

 

Maddi duran varlıklar    
Edinme 

değerine göre   

 Bin TL Bin TL % Bin TL  
 Arazi ve arsalar 59.097   0,0 59.097 
 Yer altı ve yer üstü düzenleri 526 471 89,5 55 
 Binalar 50.873 15.970 31,4 34.903 
 Tesis, makine ve cihazlar 48.795 42.597 87,3 6.198 
 Taşıtlar 6.011 4.134 68,8 1.877 
 Demirbaşlar 1.850 1.575 85,1 275 
 Diğer maddi duran varlıklar      

Ara toplam 167.152 64.747 38,74 102.405 
 Yapılmakta olan yatırımlar 7.009     7.010 
 Yatırım avansları     
           Yatırım toplamı 7.009 0 0,0 7.010 
           Toplam 2016 174.161 64.747 37,2 109.414 
           Toplam 2015 164.661 60.555 36,8 104.106 
           Fark 9.500 4.192 0,4 5.308 

2016 yılında yapılmakta olan yatırımlarla birlikte brüt tutarı 174.161 bin TL olan 
maddi duran varlıklardan 64.747 bin TL tutarındaki birikmiş amortismanların tenzili ile 
2017 yılına 109.414 bin TL tutarında net maddi duran varlık aktarılmıştır.  

Maddi duran varlıkların amorti edilme oranı önceki yıla göre 0,4 puan artarak 
%37,2’ye yükselmiştir. 

Önceki yıla göre %6,9 oranında artarak 64.747 bin TL’ye yükselen maddi duran 
varlıklar birikmiş amortismanların hareketi aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 37: Birikmiş amortismanlar 
 2015’den 

devir 
2016 yılı 2017’ye 

devir Birikmiş amortismanlar Giren Çıkan 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Arazi ve arsalar     
Yer altı ve yer üstü düzenleri 464 7  471 
Binalar 15.101 869  15.970 
Tesis, makine ve cihazlar 39.525 3.185 113 42.597 
Taşıtlar 3.980 664 510 4.134 
Demirbaşlar 1.485 120 30 1.575 
Diğer maddi duran varlıklar     

 60.555 4.845 653 64.747 

2016 yılında birikmiş amortismanlara 4.845 bin TL giriş, 653 bin TL çıkış olmuş 
ve 2017 yılına 64.747 bin TL tutarında birikmiş amortisman devretmiştir. 

Birikmiş amortisman hesaplarına girişi yapılan 4.845 bin TL; yıl içinde sabit 
kıymetlerden ilgili yıla isabet eden amortisman bedelini, 
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2017 yılına 109.414 bin TL tutarında net maddi duran varlık aktarılmıştır.  

Maddi duran varlıkların amorti edilme oranı önceki yıla göre 0,4 puan artarak 
%37,2’ye yükselmiştir. 

Önceki yıla göre %6,9 oranında artarak 64.747 bin TL’ye yükselen maddi duran 
varlıklar birikmiş amortismanların hareketi aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 37: Birikmiş amortismanlar 
 2015’den 

devir 
2016 yılı 2017’ye 

devir Birikmiş amortismanlar Giren Çıkan 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Arazi ve arsalar     
Yer altı ve yer üstü düzenleri 464 7  471 
Binalar 15.101 869  15.970 
Tesis, makine ve cihazlar 39.525 3.185 113 42.597 
Taşıtlar 3.980 664 510 4.134 
Demirbaşlar 1.485 120 30 1.575 
Diğer maddi duran varlıklar     

 60.555 4.845 653 64.747 

2016 yılında birikmiş amortismanlara 4.845 bin TL giriş, 653 bin TL çıkış olmuş 
ve 2017 yılına 64.747 bin TL tutarında birikmiş amortisman devretmiştir. 

Birikmiş amortisman hesaplarına girişi yapılan 4.845 bin TL; yıl içinde sabit 
kıymetlerden ilgili yıla isabet eden amortisman bedelini, 

 
 
 

Birikmiş amortisman hesaplarından çıkan 653 TL; hesaplardan ihraç edilen sabit 
kıymetlerin birikmiş amortismanlarına ilişkindir. 

E- Maddi olmayan duran varlıklar: 
Kurumun maddi olmayan duran varlıklarının ayrıntısı bir çizelge çervesinde 

açıklanmıştır. 
Tablo 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
  2015'dan  2016  yılında 2017'ye 
Maddi olmayan duran 
varlıklar devir Giren Çıkan devir 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Haklar 3.202 694   3.896 
Şerefiyeler       
Kuruluş ve örgütlenme giderleri       
Araştırma ve geliştirme giderleri       
Özel maliyetler       
Diğer maddi olmayan duran var.       
Verilen avanslar       

Toplam (Brüt) 3.202 694 0 3.896 
Birikmiş amortismanlar 2.111 1.298   3.409 
          Toplam  (Net) 1.091 (604) 0 487 
Yapılmakta olan yatırımlar 503 6162 694 5.971 
Toplam   1.594 6.252 694 7.152 

Bu hesaplarda kayıtlı 3.896 bin TL’nin tamamı haklar hesabında kayıtlı olup, 
2015 yılından devreden 3.202 bin TL edinme değerindeki maddi olmayan duran 
varlıklara yapılmakta olan yatırımlardan 694 bin TL giriş olmuş ve 3.896 bin TL edinme 
değerinden, 2015 yılından devreden 2.111 bin TL amortisman bedeline 2016 yılında 
1.298 bin TL ilave edilerek toplamda 3.409 bin TL itfa rakamı düşüldüğünde 2016 yılı 
net değeri 487 bin TL olarak 2017 yılına devretmiştir. 

F- Özel tüketime tabi varlıklar: 
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
H- Diğer duran varlıklar: 
Bu hesaplarda kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 
-Pasif: 
Bilançonun pasifini oluşturan hesaplar, geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı 

olarak, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 

89Sayıştay   



 
 
 

Tablo 39: Pasif hesaplar 
  2015 2016 Fark 
Pasif Bin TL % Bin TL % Bin TL 
I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar          
   A - Mali borçlar        
   B - Ticari borçlar 735.001 47,0 970.268 52,8 235.267 
   C - Diğer borçlar 6.513 0,4 6.098 0,3 (415) 
   D - Alınan avanslar 253.760 16,2 260.095 14,1 6.335 
   E - Yıllara yaygın inş. ve onar.hak.   0,0   0,0   
   F - Ödenecek vergi ve diğer yük. 49.096 3,1 59.321 3,2 10.225 
   G - Borç ve gider karşılıkları 230 0,0 356 0,0 126 
   H - Gelecek aylara ait gel.ve gid.tah. 332 0,02 320 0,02 (12) 
   I - Diğer kısa vadeli yabancı kay. 3 0,00   0,0 (3,0) 
                  Toplam  ( I ) 1.044.935 66,8 1.296.458 70,5 251.523 
II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar           
   A - Mali borçlar   0,00   0,00   
   B - Ticari borçlar   0,00   0,00 0,00 
   C - Diğer borçlar   0,00   0,0   
   D - Alınan avanslar   0,00   0,0   
   E - Borç ve gider karşılıkları 13.340 0,9 13.843 0,8 503 
   F - Gelecek yıllara ait gel. ve gid.tah..   0,0   0,0 0,00 
   G - Diğer uzun vadeli yabancı kay.   0,0   0,0   
                 Toplam  ( II ) 13.340 0,9 13.843 0,8 503 
                 Toplam  ( I+II ) 1.058.275 67,6 1.310.301 71,2 252.026 
III - Öz kaynaklar            
   A - Ödenmiş sermaye 82.946 5,3 82.946 4,5   
   B - Sermaye yedekleri   0,0   0,0   
   C- Kâr yedekleri 260.882 16,7 277.285 15,1 16.403 
   D - Geçmiş yıllar kârları   0,0   0,0   
   E - Geçmiş yıllar zararları  ( - )       ,0   
   F - Dönem net kârı veya zararı  162.620 10,4 168.708 9,2 6.088 
                  Toplam  ( III ) 506.448 32,4 528.939 28,8 22.491 
               Genel Toplam  ( I+II+III ) 1.564.723 100,0 1.839.240 100,0 274.517 
                  Nazım hesaplar 743.205   793.679   50.474 

Kuruluşun 2016 yılsonu itibariyle pasif değerleri geçen yıla göre %17,5 oranında 
artış göstererek 1.839.240 bin TL’ye yükselmiştir. 

Bilançonun pasif değerlerinin artış nedenlerine aşağıda hesapların 
incelenmesinde verilmiştir. 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Önceki yıla göre %24 oranında artarak 1.296.458 bin TL olan kısa vadeli yabancı 

kaynaklar aşağıda sıra ile incelenmiştir. 
A- Mali borçlar: 
Bu hesaplarda kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 
B- Ticari borçlar: 
Önceki yıla göre %32 oranında artarak, 970.268 bin TL’ye yükselen ticari borçlar 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Kuruluşun 2016 yılsonu itibariyle pasif değerleri geçen yıla göre %17,5 oranında 
artış göstererek 1.839.240 bin TL’ye yükselmiştir. 

Bilançonun pasif değerlerinin artış nedenlerine aşağıda hesapların 
incelenmesinde verilmiştir. 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Önceki yıla göre %24 oranında artarak 1.296.458 bin TL olan kısa vadeli yabancı 

kaynaklar aşağıda sıra ile incelenmiştir. 
A- Mali borçlar: 
Bu hesaplarda kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 
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Önceki yıla göre %32 oranında artarak, 970.268 bin TL’ye yükselen ticari borçlar 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 
 
 

Tablo 40: Ticari borçlar 

Ticari borçlar 2015 
Bin TL 

2016 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

 
 

 Ba)Satıcılar 729.920 959.574 229.654  
 Bb)Alınan depozito ve teminatlar 3.090 4.716 1.626  
 Bc)Diğer ticari borçlar 1.991 5.978 3.987  

Toplam 735.001 970.268 235.267  

Ba) Satıcılar: 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi ticari borçların %99’u oranında olmak üzere en 

önemli bölümünü oluşturan satıcılara borçların ayrıntısı, geçen yıl değerleriyle 
karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 41: Satıcılara borçlar 

Satıcılar 2015 2016 Fark 
Bin TL  Bin TL  Bin TL  

-Merkezi yönetim kaps. kamu idareleri 5 3 (2) 
-Mahalli idareler   6 (6) 
-Kamu iktisadi teşebbüslerine  17 18 1 
-Gerçek ve tüzel kişilere  729.898 959.547 229.649 
-Diğer    

Toplam 729.920 959.574 229.654 

2015 yılı sonu itibariyle geçen döneme göre %31,5 oranında artarak 959.574 bin 
TL’ye ulaşan satıcılar hesabının hemen hemen tamamını kurumun ticari mal alışları ile 
ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilere olan borçlar oluşturmaktadır. 

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine olan 3 bin TL tutarındaki 
borçların;  2 bin TL’si başbakanlık basımevi döner sermaye müdürlüğüne resmi gazete 
ilanından, bin TL ise alınan sentetik kâğıt bedelinden Hazine Müsteşarlığı Darphanesine 
olan borçları göstermektedir. 

Mahalli idarelere olan borçlar belediye bağlı idarelerine su ve doğalgaz gideri 
olarak hesaba alınan 6 bin TL’yi ifade etmektedir. 

KİT’lere olan 18 bin TL’lik borcun tamamı PTT'den alınan kargo ve posta 
hizmetleri bedellerine aittir. 

Gerçek ve tüzel kişilere olan 959.547 bin TL tutarındaki borçların yurtiçi tüzel 
kişilere ait olan kısmı 958.534 bin TL yurtiçindeki tedarikçilerden alınan malzeme 
bedellerine ait olup ; 553.091 bin TL’si katalog, 395.640 bin TL’si stok bedeli, 8.301 
bin TL’si müteferrik malzeme ve 1.502 bin TL’si de diğer  yöntemlerle yapılan mal ve 
hizmet alımlarına aittir. Yurtiçi gerçek kişilere ait olan borçların bakiyesi 1.013 bin TL 
ise iki adet firmaya ödenecek fark tutarlarından oluşmaktadır. 

Bb) Alınan depozito ve teminatlar: 
Kurumca bir malın teslimi ya da bir hizmetin ifası karşılığında üçüncü kişilerden 

peşin tahsil edilen 4.716 bin TL tutarındaki tamamı gerçek ve tüzel kişilerden alınan 
depozito ve teminatların 3.665 bin TL’si kesin teminat, 1.051 bin TL’si de geçici 
teminatlara ilişkindir. 

91Sayıştay   



 
 
 

2016 yılsonu itibarıyla devreden 3.665 bin TL tutarındaki kati teminatın; 3.036 
bin TL’si Genel Müdürlük Merkezine, 520 bin TL’si bölge müdürlüklerine, 109 bin 
TL’si de Basım İşletmesine aittir. 

Bc) Diğer ticari borçlar:  
Geçen döneme göre %200,2 oranında artarak 5.978 bin TL gerçekleşen hesabın 

tamamı, Kurum tarafından mal ve hizmet alımları için sözleşme yaptığı muhtelif kişi ve 
kuruluşların sözleşme şartlarını yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi üzerine 
bloke edilen istihkaklara ait olup 5.922 bin TL’si Genel Müdürlük merkez 
muhasebesince, 55 bin TL’si de Bursa bölge ve Erzurum irtibat bürolarınca yapılan 
muhtelif blokelere aittir. 

C- Diğer borçlar: 
Bu hesaptaki kayıtlı yabancı kaynaklar önceki yıla göre %6,4 oranında azalarak 

6.098 bin TL gerçekleşmiş olup ayrıntılı durumu önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak 
aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 42: Diğer borçlar 

Diğer borçlar 2015 2016 Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

Ca) Ortaklara borçlar       
Cb) Personele borçlar 37 52 15 
Cc) Diğer çeşitli borçlar 6.476 6.046 (430) 

Toplam 6.513 6.098 (415) 
Cb) Personele borçlar: 
52 bin TL tutarındaki personele borçların; 39 bin TL’si dağıtılacak vekâlet 

ücretine, 13 bin TL’si de personelin maaş farkı, yolluk bedeli gibi kurum personelinin 
alacaklarına aittir.  

Cc) Diğer çeşitli borçlar: 
Bu hesapta yer alan 6.046 bin TL; 

4.387 bin TL’si gerçek ve tüzel kişilere borçlar 
1.426 “   ” tetkik edilecek tahsilat 

108 “   ” alacaklardan kesilen ihale evrak ve damga vergisinden 
doğan 

8 “   ” kamu idarelerine borçlar, 
3 “   ” alınan depozito ve teminat, 

114 “   ” diğer nedenlerle olan muhtelif borçlara  
6.046  aittir. 

Yukarıda diğer borç kalemlerinden 3.724 bin TL’si, Kuruluşa mal ve hizmet 
satışı yapan muhtelif firmaların yatırdıkları sipariş, karar ve sözleşme damga 
vergilerinden doğan borçlardan oluşmaktadır. Bu tutarın borç kalemlerinde 
izlenmesinin nedeni tedarikçilere sipariş verildiğinde belirtilen vergi rakamlarının 
muhasebe birimlerince tahakkuk ettirilmemesi ve daha sonra firmalardan gelen bu 
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kapsamdaki ödemelerin bu hesaba alınarak nedeninin araştırılarak ilgisine göre vergi 
olarak gelir idaresine yatırılmasıdır. Kurumun vergi sorumluluğu ile ilgili sonradan 
cezai müeyyideler ile başbaşa kalabileceği bir görevin birimler arasında yapılacak bilgi 
alışverişine veya yazışmalara bağlı olması bu anlamda risk oluşturmaktadır. Bunun 
yerine yapılan otomasyon sisteminin burada ilk işlemi yapan için bir zorunluluk teşkil 
etmesi, bu adımı geçmeden diğer işlemlere imkan vermeyecek şekilde tasarlanması 
önerilir. 

Tektik edilecek tahsilat kısmında belirtilen tutar, katalog katılım payı ve risturn 
bedeli gibi hesaplara ait olup yine firmalar tarafından yatırılıp bilgi akışının tersinden 
işlemesinden dolayı borçlarda izlenmek durumunda kalınmıştır. Alınan depozito ve 
teminatlar bakiyesi ise çay ocağı ve misafirhane gibi kısımlar için tahsil edilen depeozito 
bedellerini göstermektedir. 

D- Alınan avanslar: 
Alınan avanslar 2014 yılına göre %2,5 oranında artarak 260.095 bin TL olarak 

gerçekleşen hesap bakiyesi; müşterilerin satın alacakları malzemelere karşılık 
yatırdıkları sipariş avans tutarlarını göstermektedir.  

Hesap bakiyesinin; 217.712 bin TL’si Stok Takip ve Faturalama Şube 
Müdürlüğüne ve 42.383 bin TL’si de DMO’nun taşra birimlerine aittir. 

2008 yılında yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme 
Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında ve yine aynı yılda yürürlüğe giren Devlet Malzeme Ofisi 
Satış Yönetmeliği’nin 22/2 nci maddesinde yer alan “Yılsonuna kadar talep edilmeyen 
bakiyeler, Ofis tarafından Ocak ayında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hesaplarına 
banka aracılığıyla iade edilir.” hükmünün yerine getirilmesi hususu, 06.11.2009 tarih ve 
5792 sayılı Genelge ile teşkilata duyurulmuştur. 

Geçmiş yıllarda Sayıştay denetim raporlarında; müşterilerden alınan ve önceki 
yıllardan devren gelen sipariş avanslarından işlevsiz kalanların söz konusu 
yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde tasfiye edilmesi hususunda öneri 
getirilmiştir.2016 yılı incelemelerinde yine avans hesaplarında unutulan rakamlar 
olduğu tespit edilmiş, açık kalan avanslar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 43: Alınan ve Kapatılmayan Avanslar 

Alınan ve kapatılmayan dosyalar 2014 yılı 2015 yılı 2016 yılı 

Yatırılan avans tutarı (Bin TL) 4.239.665 6.371.927 5.964.794 

Müşterilere iade edilmeyen avanslar(Bin TL) 26.664 9.083 14.384 

E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri: 
Bu hesaplarda kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 
F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
Önceki yıla göre %20,8 oranında artarak 59.321 bin TL olarak gerçekleşen 

ödenecek vergi ve diğer yükümlülüklerin; 31.090 bin TL’si Kurumun yükümlü olduğu 
vergi ve fonlara, 233 bin TL’si ödenecek sosyal güvenlik kesintilerine ve 27.998 bin 
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TL’si de diğer yükümlülüklere aittir.  
31.090 bin TL tutarındaki ödenecek vergi ve fonların; 

18.560 bin TL’si, işletmenin dördüncü 3 aylık geçici vergisine, 
11.164 ”      ” üçüncü kişilere ait stopaj gelir ve damga vergisine, 

990 ”      ” personelin gelir ve damga vergisine, 
329 ”      ” üçüncü kişilere ait tevkif edilen KDV', 

45 ”      ” özel tüketim vergilerine 
27.564  aittir. 

233 bin TL tutarındaki ödenecek sosyal güvenlik kesintilerinin;  
127 bin TL’si, sosyal güvenlik primi işveren hissesine, 

87 ”      ” personelden stopajı yapılan sosyal güvenlik primlerine, 
19 ”      ” İşsizlik sigortası işveren ve işçi hissesine 

233  aittir. 

27.998 bin TL tutarındaki diğer yükümlülüklerin; 27.965 bin TL’si net satışlar 
üzerinden hesaplanan Hazine Hâsılat Payını, 33 bin TL’si de personelden yapılan icra 
kesintilerini göstermektedir. 

Hazine hasılat payı hakkında ayrıntılı açıklama raporun İşletme Çalışmaları 
bölümünde verilmiş olup burada tekrar edilmemiştir. 

G- Borç ve gider karşılıkları: 
Kurumun 2016 yılı dönem sonucunun 211.039 bin TL karlı sonuçlanması üzerine 

dönem karı üzerinden 42.330 bin TL kurumlar vergisi hesaplanmış ve yılsonu itibariyle 
ödenen 28.500 bin TL tutarındaki geçici vergiler ile faizler üzerinden stope edilen 
13.475 bin TL tutarındaki vergi kesintilerinin mahsubundan sonra hesabın bakiyesi 355 
bin TL olmuştur. 

-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler: 
Kurumun 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 211.039 bin TL dönem karına Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 11inci maddesi gereği 613 bin TL tutarındaki kanunen kabul 
edilmeyen giderlerin ilavesi ile oluşan 211.652 bin TL matrah üzerinden (211.652 x 
%20) 42.330 bin TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir. 

-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı (-): 
2016 yılı içinde Kurumca hesaplanan 28.500 bin TL tutarındaki geçici vergiler 

ile bankalardaki mevduata tahakkuk ettirilen faizler üzerinden stope edilen 13.475 bin 
TL tutarındaki vergi kesintileri toplamı 41.975 bin TL yasal yükümlülük karşılığı hesaba 
kaydedilmiştir. 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Yılsonu kalıntısı 320 bin TL olan hesabın; 14 bin TL’si gelecek aylara ait 

gelirlere, 305 bin TL’si de gider tahakkuklarına ilişkindir.  
14 bin TL tutarındaki gelecek aylara ait gelirlerin tamamı, lojmanda oturan 
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personelin Ocak 2015 dönemine ait 15 günlük kira bedellerini, gider tahakkuklarında 
yer alan 302 bin TL’si işçi personelin 15-31.12.2015 tarihleri arasındaki ücret 
tahakkuklarını,2 bin TL’si banka faizi gelir vergisi tahakkuklarını, bin TL’si ise 
bölgelerde çalıştırılan stajyer öğrenci ücret tahakkuklarını göstermektedir.  

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklarda yer alan 66 TL, sayım fazlalarını ifade 

etmekte olup; Merkez Stok Takip ve Faturalama Şube Müdürlüğü ile İstanbul Bölge 
Müdürlüğü kayıtlarında bulunmaktadır. 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar 2014 yılında %4 oranında artarak 13.340 bin TL 

olarak gerçekleşmiştir. Uzun vadeli yabancı kaynaklar, hesap grupları itibarıyla aşağıda 
incelenmiştir. 

A- Mali borçlar: 
B- Ticari borçlar: 
C- Diğer borçlar: 
D- Alınan avanslar: 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri: 
F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
Bu hesaplarda kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 
G- Borç ve gider karşılıkları: 
Borç ve gider karşılıkları hesabında yer alan 13.843 bin TL’nin tamamı dâhili 

sigorta risk karşılıklarına aittir.  
2015 yılından devreden 13.340 bin TL dâhili sigorta risk fonuna 2016 yılında 613 

bin TL giriş ve buna karşılık 110 bin TL çıkış olmuş ve hesabın dönem sonu bakiyesi 
13.843 bin TL olmuştur.  

Yılsonu bakiyesi olan 13.843 bin TL’nin; 1.318 bin TL’si yangın, 8.997 bin TL’si 
nakliye, 732 bin TL’si kasko ve 2.796 bin TL’si hırsızlık sigortası kapsamında ayrılan 
prim karşılıklarını ifade etmektedir. 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
I- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Bu hesaplar hareket görmemiştir. 
III- Öz kaynaklar: 
Kurumun yılsonu itibariyle 528.939 bin TL’ye yükselen öz kaynaklarında, 

dönem sonucu 162.620 bin TL net karla kapanmasının etkisi ile geçen yıla göre %17,4 
oranında artış olmuştur.  

Öz kaynakların ayrıntısı aşağıda sıra ile incelenmiştir. 
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A-Ödenmiş sermaye: 
DMO’nun nominal sermayesi YPK’nın 25.11.2009 tarih ve 2009/T-27 sayılı 

kararı ile Kurumun taşra teşkilatındaki arsalarının Kocaeli ili Gebze ilçesindeki 
Hazineye ait arsa ile takas edilmesi ile Kurum lehine oluşan 47.635 bin TL olumlu farkın 
nominal sermayeye ilave edilmesi sonucu 130.582 bin TL’ye yükseltilmiştir. 

Ancak nominal sermayenin artırılmasına rağmen, herhangi bir nakit girişi 
olmadığından, esas sermayesinin 82.946 bin TL’si ödenmiş ve 47.635 bin TL’si 
ödenmemiş durumdadır. 

2014 yılı Sayıştay raporu incelemeleri çerçevesinde; 2009 yılından itibaren geçen 
zaman içinde herhangi bir sermaye artırımına gidilmemesinin doğal sonucu olarak, 
Kurumun kayıtlı sermayesinin, giderek gelişen faaliyet hacminin oldukça gerisinde 
kaldığı, dönem sonuçlarının karlı olmasına rağmen yeterli öz kaynak yaratılamadığı, öz 
ve yabancı kaynak dengesinin giderek bozulması ve kurum mali yapısının daha fazla 
yabancı kaynakların etkisinde kalması riskini de beraberinde getireceği dikkate alınarak; 
Kurumun kayıtlı sermayesinin artırılması ve tamamının ödenmesi konusunda öneri 
getirilmiştir. 

Öneri çerçevesinde, Kurumca Hazine Müsteşarlığına yazılan 16.11.2015 tarih ve 
81202 Pin sayılı yazı ile; 2014 yılı Sayıştay raporunda yer alan öneri dile getirilerek 
görüş istenmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 03.12.2015 tarih ve 34672 sayılı yazıda özetle; 
Kuruluşun, nominal sermayesine ulaşması nedeniyle I. tertip yedek akçe ayrılmasa da, 
233 sayılı KHK’nin ilgili maddesinde yer aldığı üzere %10 oranında yedek akçe 
ayrılmasına devam edildiği, diğer yandan 30.09.2015 tarihli bilançonun incelenmesinde 
nakit mevcudunun yeterli düzeyde olduğu, ticari banka borcunun bulunmadığı, 2016-
2018 Dönemi Orta Vadeli Program ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 
Ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım Programı Hakkında Bakanlar Kurulu 
Kararında, Kuruluşun sermaye artırımına ilişkin öngörü bulunmadığı belirtilerek, öz 
kaynaklarda yer alan yasal yedekler ile kar yedeklerinin ödenmemiş sermayeye 
mahsubunun talep edilmesi halinde, söz konusu talebin değerlendirmeye alınabileceği 
belirtilmiştir.  

DMO 233 sayılı KHK’nın 36.maddesi gereğince ayırdığı I. tertip yasal yedek 
akçe ödenmiş sermaye sınırına gelmiştir. Kurum kayıtlı sermayesinin giderek gelişen 
faaliyet hacminin gerisinde kaldığı, dönem sonuçlarının karlı olmasına rağmen öz 
kaynak yaratılamadığı, öz kaynak ve yabancı kaynak dengesinin giderek bozulması ve 
kurum mali yapısının daha fazla yabancı kaynakların etkisinde kalması riskini de  
beraberinde getireceği, bundan sonra I. tertip yasal yedek akçe de ayrılamayacağı 
dikkate alınarak yasal yedeklerinde biriken tutardan ödenmemiş sermayeye mahsup 
edilmesi için girişimlerde bulunması önerilir. 

B- Sermaye yedekleri: 
Bu hesaplarda kayıtlı bir değer yoktur. 
C- Kâr yedekleri: 
2015 yılından devreden 260.882 bin TL tutarındaki kâr yedeklerine, 2015 yılı 
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Kurumun kayıtlı sermayesinin, giderek gelişen faaliyet hacminin oldukça gerisinde 
kaldığı, dönem sonuçlarının karlı olmasına rağmen yeterli öz kaynak yaratılamadığı, öz 
ve yabancı kaynak dengesinin giderek bozulması ve kurum mali yapısının daha fazla 
yabancı kaynakların etkisinde kalması riskini de beraberinde getireceği dikkate alınarak; 
Kurumun kayıtlı sermayesinin artırılması ve tamamının ödenmesi konusunda öneri 
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Öneri çerçevesinde, Kurumca Hazine Müsteşarlığına yazılan 16.11.2015 tarih ve 
81202 Pin sayılı yazı ile; 2014 yılı Sayıştay raporunda yer alan öneri dile getirilerek 
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Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 03.12.2015 tarih ve 34672 sayılı yazıda özetle; 
Kuruluşun, nominal sermayesine ulaşması nedeniyle I. tertip yedek akçe ayrılmasa da, 
233 sayılı KHK’nin ilgili maddesinde yer aldığı üzere %10 oranında yedek akçe 
ayrılmasına devam edildiği, diğer yandan 30.09.2015 tarihli bilançonun incelenmesinde 
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kaynaklarda yer alan yasal yedekler ile kar yedeklerinin ödenmemiş sermayeye 
mahsubunun talep edilmesi halinde, söz konusu talebin değerlendirmeye alınabileceği 
belirtilmiştir.  

DMO 233 sayılı KHK’nın 36.maddesi gereğince ayırdığı I. tertip yasal yedek 
akçe ödenmiş sermaye sınırına gelmiştir. Kurum kayıtlı sermayesinin giderek gelişen 
faaliyet hacminin gerisinde kaldığı, dönem sonuçlarının karlı olmasına rağmen öz 
kaynak yaratılamadığı, öz kaynak ve yabancı kaynak dengesinin giderek bozulması ve 
kurum mali yapısının daha fazla yabancı kaynakların etkisinde kalması riskini de  
beraberinde getireceği, bundan sonra I. tertip yasal yedek akçe de ayrılamayacağı 
dikkate alınarak yasal yedeklerinde biriken tutardan ödenmemiş sermayeye mahsup 
edilmesi için girişimlerde bulunması önerilir. 

B- Sermaye yedekleri: 
Bu hesaplarda kayıtlı bir değer yoktur. 
C- Kâr yedekleri: 
2015 yılından devreden 260.882 bin TL tutarındaki kâr yedeklerine, 2015 yılı 

 
 
 

dönem kârından tefrik edilen toplam 16.403 bin TL yasal yedeğin 2016 yılında ilave 
edilmesiyle hesabın bakiyesi 277.285 bin TL’ye yükselmiştir.  

Yılsonu itibariyle 277.285 bin TL tutarındaki yedeklerin 130.582 bin TL’si I. 
tertip, 146.703 bin TL’si de II. tertip yedek akçelere aittir.  

233 sayılı KHK’nin kar dağıtımı ile ilgili maddesi kar dağıtımına, kayıtlı sermaye 
ile bir sınırlama getirmekte olup, 36 ncı maddede; “Teşekküller ve müesseseler yıllık 
karlarının %20'sini nominal sermayelerinin tamamına ulaşıncaya kadar birinci tertip 
yedek akçe olarak ayırırlar, Teşekküller ve müesseseler birinci fıkrada belirtilen olağan 
yedek akçeler ile vergi ve diğer kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan karın 
%20'sini nominal sermayenin tamamına ulaşıncaya kadar ikinci tertip olağan yedek akçe 
olarak ayırırlar. Nominal sermayenin tamamına ulaştıktan sonra %10 oranında yedek 
akçe ayrılmasına devam olunur.” hükmü yer almaktadır. 

 Kurumun I. tertip yedek akçe tutarı geçmiş yılarda ayrılan yedeklerle kayıtlı 
sermayeye ulaştığından I. Tertip yedek akçe ayrılamamaktadır. II. Tertip yedek 
akçelerin de 2014 yılı karından ayrılan yedekler ile 130.301 bin TL’ye yükseldiğinden 
2015 yılı karından ilk olarak 280 bin TL yedek akçe ayrılmış, bilahare kalan kardan da 
%10 oranında 16.122 bin TL olmak üzere toplam 16.402 bin TL yedek akçe ayrılarak 
2016 yılında ilgili hesaplarına aktarıldığı görülmüştür.2016 yılı karından ayrılan 2.tertip 
yasal yedek akçe tutarı 16.871 bin TL 2017 yılında yasal yedeklere ekleneceğinden yasal 
yedeklerin toplamı 2017 yılı itibariyle 294.156 bin TL’ye ulaşacaktır.  

2016 yılı kârından Hazineye ödenmek üzere, 129.062 bin TL temettü payı 
hesaplandığı ve 11.04.2017 tarih ve 10333 ile 14.06.2017 tarih ve 16203 sayılı Hazine 
Müsteşarlığının yazısı üzerine Nisan ve Haziran aylarında olmak üzere iki taksit halinde 
tamamının, Hazineye ödendiği tespit edilmiştir. 

D- Geçmiş yıl kârları: 
E- Geçmiş yıllar zararları: 
Hesaplar bakiye vermemiştir. 
F- Dönem net kârı: 
2015 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 211.039 bin TL dönem karından 

hesaplanan 42.330 bin TL tutarındaki kurumlar vergisinin tenzili ile 2016 yılı net dönem 
karı 168.708 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Net dönem karı geçen yıla göre %3,7 oranında artış göstermiştir. 
-Nazım hesaplar: 
793.679 bin TL tutarındaki nazım hesapların;  

776.567 bin TL’si kıymetli evraklara, 
1.657 ”      ” verilen kefalet ve teminat mektuplarına, 

613 ”      ” kanunen kabul edilmeyen giderlere, 
14.842 ”      ” emanet mallar ile kayda tabi malzemelere,  

793.679  ilişkindir. 
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VI- GELİR TABLOSU 

 

DMO’nun 31.12.2016 tarihli bilançosu ve gelir tablosu, Yönetim Kurulunun 
23.03.2017 tarih ve 16/89 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 

Kurumun 2016 yılı faaliyetlerinden, hâsılattan gerekli indirimlerden sonra 
3.661.019 bin TL net satış hâsılatı elde edilmiş, 3.442.655 bin TL tutarındaki satışların 
maliyeti ile 132.712 bin TL tutarındaki faaliyet giderlerinin mahsubu sonucu geçen yıla 
göre %3 oranında artış ile 85.652 bin TL faaliyet karı oluşmuştur. 

85.652 bin TL faaliyet karına, 130.815 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden 
olağan ve olağandışı gelir ve karların tutarın ilavesi ile 5.428 bin TL tutarındaki olağan 
ve olağandışı gider ve zararların tenzili sonucu geçen yıla göre %3,7 oranında artış 
gerçekleşerek 211.039 bin TL dönem karı oluşmuştur. 

DMO’nun, iştigal konusunun ticari olması, temelde kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihtiyacı olan malzemeleri en uygun fiyatlarla üreticilerden temin ederek 
bir nevi kamu kurum ve kuruluşlarının satın alma birimi olarak faaliyet göstermesi, aynı 
zamanda satış fiyatlarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alımlarında referans fiyat 
oluşturmasından hareketle, satış fiyatları yüksek kar beklentisiyle oluşturulmamış 
dolayısıyla önceki yıla göre faaliyet karı %3 oranında artmıştır. DMO’nun kurumlardan 
avans alarak alımlarını gerçekleştirmesi sonucu faiz gelirleri faaliyet karının üstünde 
gerçekleştiği görülmektedir.  

DMO’nun 2016 yılına ait gelir ve giderlerinin ayrıntısı, 2015 yılı değerleri ile 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 44: Gelir ve giderlerin ayrıntısı 
Gelir ve giderler   2015  2016 Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
A-Brüt satışlar   3.547.325  3.738.386 191.061 
   1- Yurtiçi satışlar 3.547.325   3.738.386  
   2- Yurtdışı satışlar 0     
   3- Diğer gelirler 0     
B-Satış indirimleri  ( - )   69.360  77.367 8.007 
   1- Satıştan iadeler ( - ) 1.510  337   
   2- Satış iskontoları ( - )      
   3- Diğer indirimler ( - ) 67.850  77.030   
C-Net satışlar   3.477.966  3.661.019 183.053 
D-Satışların maliyeti  ( - ) 0 3.282.065  3.442.655 160.590 
   1- Satılan mamuller maliyeti ( - ) 12.521  11.905   
   2- Satılan ticari mallar maliyeti ( - ) 3.269.544  3.430.750   
   3- Satılan hizmet maliyeti ( - ) 0     
   4- Diğer satışların maliyeti ( - ) 0     

          Bürüt satış kârı veya zararı   195.901  218.364 22.463 
E-Faaliyet giderleri  ( - ) 0 112.797  132.712 19.915 
   1- Araştırma ve geliştirme giderleri ( - )       
   2- Pazarlama, satış ve dağıtım gid. ( - ) 80.012  93.368   
   3- Genel yönetim giderleri ( - ) 32.786  39.344   

     Faaliyet kârı veya zararı 0 83.103  85.652 2.549 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gel.ve kârl.   103.299  95.050 (8.249) 
   1- İştiraklerden temettü gelirleri       
   2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri       
   3- Faiz gelirleri 98.811  90.218   
   4- Komisyon gelirleri       
   5- Konusu kalmayan karşılıklar    199   
   6- Menkul kıymet satış kârları       
   7- Kambiyo karları 22     
   8- Reeskont faiz gelirleri       
   9- Enflasyon düzeltme karları      
  10- Faaliyetle ilgili diğer olağan gel.ve kârl. 4.466  4.633   
G-Diğer faaliyetlerden olağ. gid. ve zar. ( - )   888  1.226 338 
  1- Komisyon giderleri ( - )        

   2- Karşılık giderleri ( - ) 888   1.226   
   3- Menkul kıymet satış zararları ( - )        
   4- Kambiyo zararları ( - )        
   5- Reeskont faiz giderleri ( - )        
   6- Enflasyon düzeltme zararları ( - )        
   7- Diğer olağan gider ve zararlar ( - )        
H-Finansman giderleri  ( - )       
   1- Kısa vadeli borçlanma giderleri ( - )       
   2- Uzun vadeli borçlanma giderleri ( - )       

Olağan kâr veya zarar   185.514  179.476 (6.035) 
I-Olağandışı gelir ve kârlar   21.679  35.765 14.086 
   1- Önceki dönem gelir ve kârlar 15.520  28.538   
   2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 6.159  7.227   
J-Olağandışı gider ve zararlar  ( - )   3.717  4.202 485 
   1- Çalışmayan kısım gider ve zararları ( - ) 11  13   
   2- Önceki dönem gider ve zararları ( - ) 3.482  3.741   
   3- Diğer olağandışı gider ve zararlar ( - ) 224  448   
                  Dönem kârı   203.475  211.039 7.564 

K-Dönem kârı ver. ve diğ. yas. yük. karş.(-)  40.855  42.330 1.475 
                   Dönem net kârı   162.620  168.709 6.089 
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DMO’nun gelir ve gider hesapları aşağıda sıra ile incelenmiştir. 
A- Brüt satışlar: 
2016 yılında gerçekleştirilen ve geçen yıla göre %5,4 oranında artış göstererek 

3.738.386 bin TL’ye yükselen brüt satışların; 
1.709.787 bin TL’si nakil vasıtalarının, 

845.216 ”      ” demirbaş, mefruşat ve diğer makine teçhizatın, 
404.703 ”      ” büro makine ve diğer makine teçhizatın, 
548.246 ”      ” müşteriler için alınan müteferrik malzemelerin, 

86.836 ”      ” kırtasiye malzemesinin, 
62.667 ”      ” kâğıt karton mukavva ve mamullerin, 
32.089 ”      ” aydınlatma, ısıtma ve temizlik malzemesinin, 
17.873 ”      ” matbua malzemelerinin, 
29.498 ”      ” oto aksamı ve yedek parçaların, 

1.471 ”      ” da muhtelif malzemelerin,  
3.738.386  satışlarından oluşmuştur. 

B- Satış indirimleri (-): 
77.367 bin TL tutarındaki satış indirimlerinin; 77.030 bin TL’si DMO’nun aylık 

gayri safi hasılatı esas alınarak ödenen Hazine hasılat payına, 337 bin TL’si ise 
satışlardan iade edilen malzeme bedellerine ait bulunmaktadır.  

C- Net satışlar: 
DMO’nun 2016 yılında gerçekleştirilen 3.738.386 bin TL tutarındaki brüt 

satışlarından 77.367 bin TL tutarındaki indirimler tenzili sonucu geçen yıla göre %5,3 
oranında fazlası ile 3.661.019 bin TL net satış hâsılatı elde edilmiştir. 

Net satışların %44,2’si genel bütçeli kurumlara, %9,5’i özel bütçeli kurumlara, 
%21,2’si büyükşehir ve diğer belediyelere, %4,6’sı il özel idarelerine yapılmıştır. Kamu 
iktisadi teşebbüslerine %1,8,sosyal güvenlik kurumuna ise %1,5 oranında nispeten daha 
düşük düzeylerde satış yapıldığı görülmektedir. 

D- Satışların maliyeti (-) : 
DMO’nun 2016 yılında gerek kendi tesislerinde üreterek gerekse dış 

piyasalardan satın alarak satışa sunduğu ticari mal ve mamuller için 3.442.655 bin TL 
satış maliyeti gerçekleşmiş olup; 2015 yılına göre satışların maliyeti %4,9 oranında artış 
göstermiştir. 

Satışların maliyetinin; 3.430.750 bin TL’si DMO’nun piyasadan temin ettiği 
ticari malların ve 11.905 bin TL’si satılan mamullerin satış maliyetlerinden 
oluşmaktadır. 

-Brüt satış kârı veya zararı: 
2016 yılında gerçekleştirilen brüt satış kârı geçen yıla göre %11,5 oranında 

artarak 218.364 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
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E-Faaliyet giderleri (-) : 
 Üretimle doğrudan ilgili olmamakla beraber üretim ve satış faaliyetleri için 

katlanılması gereken büro hizmetleri ile pazarlama satış dağıtım faaliyetlerine ilişkin 
dönemsel giderlerin toplam tutarı 132.712 bin TL olup; 93.368 bin TL’si pazarlama satış 
ve dağıtım giderlerine, 39.344 bin TL’si genel yönetim giderlerine ilişkindir. 

93.368 bin TL tutarındaki pazarlama satış ve dağıtım giderlerinin; 1.499 bin 
TL’si ilk madde ve malzeme, 37.036 bin TL’si memur ve sözleşmeli personel 
giderlerine, 5.487 bin TL’si işçi ücret ve giderlerine, 9.006 bin TL’si dışarıdan sağlanan 
fayda ve hizmetlere, 35.460 bin TL’si vergi, resim ve harçlara, 1.624 bin TL’si 
amortisman ve tükenme paylarına, 3.256 bin TL’si çeşitli giderlere aittir.  

39.344 bin TL tutarındaki genel yönetim giderlerinin de; 1.176 bin TL’si ilk 
madde ve malzeme, 18.749 bin TL’si memur ve sözleşmeli personel giderleri,2.906 bin 
TL’si işçi ücret ve giderleri, 9.993 bin TL’si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, 
4.322 bin TL’si amortisman ve tükenme payları, 554 bin TL’si vergi resim ve harç 
giderleri, 1.644 bin TL’si de çeşitli giderlerden oluşmuştur.  

-Faaliyet kârı veya zararı: 
Kurumun 2016 yılı brüt satış karı olan 218.364 bin TL’den faaliyet giderleri tutarı 

132.712 bin TL’nin tenzili ile geçen yıla göre %3 oranında fazlası ile 85.652 bin TL 
faaliyet karı oluşmuştur. 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
1-İştiraklerden temettü gelirleri: 
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri: 
Bu hesaplar çalıştırılmamıştır. 
3-Faiz gelirleri: 
Kurumun faiz gelirleri önceki yıla göre %8,7 oranında azalarak, 90.218 bin 

TL’ye inmiştir. DMO’daki faiz gelirleri esas itibariyle kamu kurumlarının avans olarak 
yatırdıkları bedellerden oluşmaktadır.2016 yılında yatırılan avansların bekleme süresi 
bir önceki yıla göre kısalmasından dolayı yaklaşık 8 milyonluk faiz gelirinde azalma 
yaşanmıştır.  

Faiz gelirlerinin; 89.826 bin TL’si bankalardaki mevduata tahakkuk eden faizlere 
ve 392 bin TL’si de Kurum ile iş ilişkisi bulunan kişi ve kuruluşların yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi nedeniyle borçlarına uygulanan faizler oluşturmuştur. 

4-Komisyon gelirleri: 
Bu hesap 2016 yılında kullanılmamıştır. 
5-Konusu kalmayan karşılıklar: 
199 bin TL bakiye veren konusu kalmayan karşılıklar hesabı şüpheli hale gelen 

alacaklardan dava yoluyla tahsil edilen rakamları ifade etmektedir. 
6-Menkul kıymet satış kârları: 
Bu hesaplarda kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 
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7-Kambiyo kârları: 
463 TL teminat olarak tutulan bedelin TL’ye çevrilmesi sebebiyle elde edilmiştir. 
8-Reeskont faiz gelirleri: 
9-Enflasyon düzeltmesi karları: 
Bu hesaplar çalıştırılmamıştır. 
10-Diğer olağan gelir ve kârlar: 
Bu hesaptaki 4.632 bin TL tutarındaki diğer olağan gelir ve kârların; 
4.090 bin TL’si katalog satışları çerçevesinde muhtelif firmalardan tahsil 

edilen katalog katılma payı olup gelir kaydına, 
362 ”      ” 2014 yılında personelden tahsil edilen lojman kira gelirlerine,  

60 ”      ” firmalara kiralanan teşhir salonu kira gelirlerine, 
10 ”      ” muhtelif gayrimenkullerin kira gelirlerine, 

110 ”      ” misafirhane gelirlerine, 
4.632  ait bulunmaktadır. 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: 
1- Karşılık Giderleri: 
Bu hesapta görülen 1.226 bin TL; çeşitli firmalardan olan ve mahkemeye intikal 

ettirilerek dava safhasına getirilen alacaklar için yılsonu itibariyle ayrılan karşılıkların 
zarar kaydını ifade etmektedir.  

Yıl içinde ayrılan karşılıkların 1.189 bin TL’si Servus Bilişim Tek.A.Ş, 17 bin 
TL’si Güney Matbaa, 11 bin TL’si de Ambulans İlk Yard. Hast.A.Ş., 8 bin TL’si Zenit 
Basım San.Tic.A.Ş şirketinin kanuni takibata intikal ettirilen borçları için ayrılan 
karşılık giderlerini göstermektedir. 

H- Finansman giderleri: 
Bu hesaplarda kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 
-Olağan kâr veya zarar:  
2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 85.652 bin TL tutarındaki faaliyet kârına 

95.050 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden gelir ve karların ilavesi ve 1.266 bin TL 
tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların tenzili sonucu geçen yıla göre 
% 3,9 oranında azalış ile faaliyet yılında 179.476 bin TL olağan kar teşekkül etmiştir.  

Olağan kar tutarı geçen çalışma dönemine göre %3,9 oranında azalış 
göstermesinde, diğer faaliyet gelirlerinin (özellikle banka faiz gelirlerinin) geçen yıla 
göre %8,7 oranında azalması etkili olmuştur. 

I- Olağan dışı gelir ve kârlar: 
2016 yılında elde edilen olağan dışı gelir ve kârlar 35.765 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Hesabın 28.538 bin TL’si önceki döneme ait gelir ve karlara, 7.227 bin 
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TL’si ise diğer olağan dışı gelir ve karlara aittir. 
1- Önceki dönem gelir ve kârları: 
28.538 bin TL tutarındaki önceki dönem gelir ve kârlarının; 
23.566 bin TL’si 2015 yılında yaptıkları katalog malzemeleri satışları 

nedeniyle firmalardan alınan risturnların, 
1.202 ”     ” muhtelif firmalardan satın alınan malzeme bedelinden 

tahsil edilen cezai şart bedeli ve gecikme cezalarının,  
478 “     “ Muhtelif firmaların muayene sonucu uygun bulunmayan 

malları için tahsil edilen brüt asgari ücret tutarlarında 
yapılan masrafların tahsillerinin,  

1.221 “     “ Muhtelif müşterilerin avans bakiyeleri olup netice 
hesaplarında ödenmek üzere gelir kaydı, 

123 ”     ” muhtelif firmalardan tahsil edilen 2014 yılına ait indirim 
tutarlarının,  

1.339 ”     ” muhtelif firmalardan Mahkeme kararları gereği yapan 
tahsilatın,  

609 ”     ” çeşitli  nedenlerden doğan işlemler için yapılan tahsilatın   
28.538  gelir kaydına ilişkindir 

2- Diğer olağan dışı gelir ve kârlar: 
7.227 bin TL tutarındaki diğer olağan dışı gelir ve kârların;  

5.281 bin TL’si taahhüdünü yerine getirmeyen firmalardan tahsil edilen 
gecikme cezalarına, 

382 ”     ” taahhüdünü yerine getirmeyen firmaların nakde 
dönüştürülen teminat mektuplarına, 

237 “     “ Muhtelif firmalar ile yapılan sözleşme gereğince 
uygulanan indirim tutarlarının gelir kaydı 

427 “     “ Firmalara satılan şartname bedellerinin gelir kaydı, 
222 “     “ Muhtelif firmaların ürünlerinin 2.kez muayene sonucunun 

uygun bulunmaması nedeniyle yapılan masraflar için ceza 
kaydı, 

260 ”     ” taahhüdünü yerine getirmeyen firmaların sözleşmelerinin 
feshedilmesi sonucu uygulanan cezai şart tutarlarının gelir 
kaydına, 

142 “     “ 5510 sayılı kanunun geçici 68. Maddesi gereğince 
çalıştırılan hizmet personeli için tahakkuk ettirilen hazine 
desteği 

86 ”     ” arızi satış karlarına, 
5 ”     ” tahsil edilen kur farklarının gelir kaydına, 

38 ”     ” sipariş bedelinden tahsil edilen malzemelerin istenilen 
özellikleri taşımadığından maliyet farklarının gelir 
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kaydına, 
100 ”     ” nakliyeci firmalardan tahsil edilen forklift kira bedeline, 

47 ”     ” diğer çeşitli gelir ve karlara,  
7.227  ilişkindir. 

J- Olağan dışı gider ve zararlar: 
Olağan dışı gider ve zararlar önceki yıla göre %13 oranında artarak 4.202 bin TL 

olarak gerçekleşmiştir. 
1-Çalışmayan kısım giderleri: 
Bu hesapta yer alan 13 bin TL, Basım İşletmesi Müdürlüğünün çalışılmayan 

günlere ait işçilik giderlerini ifade etmektedir. 
2-Önceki dönem gider ve zararları: 
Kurumun önceki faaliyet dönemine ait olup; bu yıl zarar kaydedilen ve 2015 

yılına göre %7,4 oranında artarak, 3.741 bin TL olarak gerçekleşen önceki dönem gider 
ve zararların; 

1.713 bin TL’si, Kurumun memur ve sözleşmeli personelinin zarar 
kaydedilen emekli ikramiyeleri tutarına, 

434 ”     ” İşçilerin, işten ayrılma ve kıdem tazminatı ödemelerine, 
106 “     “ yüklenici firma elemanı olarak çalışanlara ödenen işten 

ayrılma tazminatları, 
384 ”     ” Emekli olan 1 sayılı cetvele tabi personele ödenen makam 

tazminatlarının gider kaydına, 
217 “     “ Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına satışı yapılan 

malzemelerin geçmiş yıllarda yatırılmayan damga 
vergilerinin gider kaydına, 

151 “     “ Isparta Atabey Belediyesinin daha önce sipariş ettiği 
kamyonun alımından vazgeçmesi ve bu tutarın daha önce 
gelir kaydedilmesi nedeniyle gider kaydı, 

120 “     “ DMO mülkiyetinde bulunan bir taşınmazın 2013 yılına ait 
yol katılım bedeli, 

185 “     “ Geçmiş yıllarda dava sürecinin başlaması nedeniyle gelir 
kayıtlarına alınan icra bedelleri, 

51 “     “ Geçmiş yıllarda firmalardan kesilen gecikme cezalarından 
Genel Müdürlüğün talimatları doğrultusunda iade edilen 
kısımlarının zarar kaydına, 

380 “     “ Geçmiş dönemlere ait muhtelif nedenlerle yapılan gider 
niteliğindeki ödemelere 

3.741 
 

aittir.  
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3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar: 
Diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabındaki 448 bin TL’nin; 

41 bin TL’si mahkeme kararlarına istinaden ödenen faiz giderlerinin zarar 
kaydına, 

382 “     “ ÖYK’nun 15.05.2015 tarih ve 2015/28 sayılı kararı ile 
özelleştirme kapsam ve programına alınan Kurum 
mülkiyetinde olan Van ili Tuşba ilçesinde 654 ada 21 parselde 
bulunan taşınmazın tta Gayrimenkul AŞ’ye bedelsiz devri 
nedeniyle defter değerinin zarar kaydına, 

25 “     “ Çeşitli nedenlerle oluşan tazminat ve ceza giderlerine, 

448  ilişkindir. 

-Dönem kârı veya zararı: 
DMO’nun 2016 yılı faaliyet döneminde yapılan 3.580.795 bin TL gidere karşılık 

3.791.834 bin TL gelir sağlanması sonucu geçen yıla göre %3,7 oranında artış ile 
211.039 bin TL dönem karı oluşmuştur. 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-): 
2016 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 211.039 bin TL tutarındaki dönem 

karına 613 bin TL tutarındaki kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilavesi ile oluşan 
211.652 bin TL matrah üzerinden (211.652 x %20) 42.330 bin TL kurumlar vergisi 
tahakkuk ettirilmiştir. 

613 bin TL tutarındaki Kanunen kabul edilmeyen giderlerin; 61 bin TL’si özel 
iletişim vergisi, 513 bin TL’si dahili sigorta giderleri, 66 TL’si sayım farkları, 39 bin 
TL’si mahkeme kararlarına istinaden ödenen faiz giderleri ile ilgilidir. 

-Dönem net kârı veya zararı: 
Kurumun 2016 yılında 211.039 bin TL olarak gerçekleşen dönem karı üzerinden 

hesaplanan 42.330 bin TL kurumlar vergisinin mahsubu sonucunda 168.708 bin TL net 
dönem karı kalmıştır. 

2016 yılı net dönem kârından; ilgili mevzuata göre (233 sayılı KHK’nin kar 
dağıtımı ile ilgili 36 ncı maddesi uyarınca) 130.582 bin TL olan nominal sermayenin 
tamamına ulaştığından, II. Tertip yedek akçelerin de daha önceki yıllarda 130.302 
tutarında yedek akçe ayrıldığından, 2016 yılı dönem karından sadece %10 oranında 
16.871 bin TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılarak müteakip dönemde ilgili hesaplara 
aktarıldığı görülmüştür.  

Kârın dağıtımı ile ilgili tablo rapor ekleri arasında (Ek:14) verilmiştir. 
Sonuç: 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bilançosu ve 

211.038.613,57 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 

 
 

105Sayıştay   



 
 
 

 

VII. EKLER 

 

  1-Teşkilat şeması 

  2-Personelin teşkilat içinde dağılımı 

  3-Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler 

  4-İşçi hareketini gösterir çizelgeler 

  5-Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 

  6-Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 

  7-Fon akım tablosu 

  8-Nakit akım tablosu 

  9-Kuruluşun gayri safi milli hasıla (GSMH)’ya katkısı 

10-Dış ödemeler dengesine etki çizelgesi 

11-Vergiler 

12-Bilanço ve bilanço dipnotları  

13-Gelir tablosu ve gelir tablosu dipnotları 

14-Kâr dağıtım tablosu 

15-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler 
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Personelin teşkilat içinde dağılımı (Ek:2) 

Üniteler 
2015 çalışan kişi 2016 çalışan kişi 

Memur Sözleşmeli İşçi Toplam Memur Sözleşmeli İşçi Toplam 
A-Merkez teşkilatı:               
 1-Genel Müdürlük 4     4 4   4 
2-Yönetim Kurulu Büro Müd. 1 2   3 1 1  2 
 3-Teftiş Kurulu Başkanlığı  24 3   27 18 2  20 
 4-Sivil Savunma Uzmanlığı           
 5-Hukuk Müşavirliği 1 9   10 1 10  11 
 6-Strateji Geliştirme Dai. Bşk. 2 16   18 3 13  16 
 7-I Nolu Satınalma Daire Bşk. 1 32   33 4 29  33 
 8-II Nolu Satınalma Daire Bşk. 1 33   34 3 42  45 
 9-III Nolu Satınalma Daire 
Bşk. 1 32   33 5 32  37 
 10-Katalog Daire Bşk. 2 33   35 5 37  42 
 11-Muhasebe Daire Bşk. 1 24   25 4 19  23 
 12-Pazarlama Daire Bşk. 5 75   80 7 66  73 
 13-İnsan Kaynakları Daire 
Bşk. 14 23   37 15 21  36 
 14-Destek Hizmetleri Daire 
Bşk. 5 82 16 103 7 85 16 108 
 15-Kalite Kontrol Daire Bşk. 1 48   49 2 49  51 
 16-Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 2 35   37 2 35  37 
 17-Özel Kalem Müdürlüğü   4   4  6  6 
 18-Başuzmanlar 7     7 5   5 
 17-Müşavirler 8     8 5   5 

Toplam (A) 80 451 16 547 91 447 16 554 
B-Taşra teşkilatı:                 
 1-Bursa Bölge Müdürlüğü 2 28 3 33 4 30 3 37 
 2-Elazığ Bölge Müdürlüğü 1 24 2 27 1 25 2 28 
3-Eskişehir Bölge Müdürlüğü 1 30 7 38 4 28 7 39 
 4-Gaziantep Bölge Müdürlüğü 1 27 3 31 2 27 3 32 
 5-İstanbul Bölge Müdürlüğü 1 44 17 62 4 40 15 59 
 6-İzmir Bölge Müdürlüğü 1 35 8 44 2 38 7 47 
 7-Trabzon Bölge Müdürlüğü 1 22 2 25 2 18 2 22 
 8-Diyarbakır İrtibat Büro Müd. 1 21 4 26 1 20 4 25 
 9-Erzurum İrtibat Büro Müd. 1 13   14 1 11  12 
 10-Mersin İrtibat Büro Müd. 1 26 2 29 1 26 2 29 
 11-Van İrtibat Büro Müd. 1 18 4 23 1 18 4 23 
 12-Basım İşletmesi Müdürlüğü 1 23 64 88 4 23 64 91 

Toplam(B) 13 311 116 440 27 304 113 444 
Genel toplam 93 762 132 987 118 751 129 998 
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 15-Kalite Kontrol Daire Bşk. 1 48   49 2 49  51 
 16-Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 2 35   37 2 35  37 
 17-Özel Kalem Müdürlüğü   4   4  6  6 
 18-Başuzmanlar 7     7 5   5 
 17-Müşavirler 8     8 5   5 

Toplam (A) 80 451 16 547 91 447 16 554 
B-Taşra teşkilatı:                 
 1-Bursa Bölge Müdürlüğü 2 28 3 33 4 30 3 37 
 2-Elazığ Bölge Müdürlüğü 1 24 2 27 1 25 2 28 
3-Eskişehir Bölge Müdürlüğü 1 30 7 38 4 28 7 39 
 4-Gaziantep Bölge Müdürlüğü 1 27 3 31 2 27 3 32 
 5-İstanbul Bölge Müdürlüğü 1 44 17 62 4 40 15 59 
 6-İzmir Bölge Müdürlüğü 1 35 8 44 2 38 7 47 
 7-Trabzon Bölge Müdürlüğü 1 22 2 25 2 18 2 22 
 8-Diyarbakır İrtibat Büro Müd. 1 21 4 26 1 20 4 25 
 9-Erzurum İrtibat Büro Müd. 1 13   14 1 11  12 
 10-Mersin İrtibat Büro Müd. 1 26 2 29 1 26 2 29 
 11-Van İrtibat Büro Müd. 1 18 4 23 1 18 4 23 
 12-Basım İşletmesi Müdürlüğü 1 23 64 88 4 23 64 91 

Toplam(B) 13 311 116 440 27 304 113 444 
Genel toplam 93 762 132 987 118 751 129 998 

 

 
 
 

     

 
 
 
 

(Ek:3) 
Memurlar ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler 

Giriş ve çıkışlar  
Memurlar Sözleşmeliler 

2015      
Kişi 

2016        
Kişi 

2015        
Kişi 

2016       
Kişi 

Yılbaşı mevcudu   94 93 740 762 
Yıl içinde giren   4 40 66 58 
Yıl içinde çıkan   5 15 22 69 
              Yılsonu mevcudu 93 118 762 751 

      

Giriş şekli 
Memurlar Sözleşmeliler 

2015        
Kişi 

2016        
Kişi 

2015        
Kişi 

2016       
Kişi 

 -Açıktan tayin     18 27 
 -Nakli tayin   1  7 2 
 -Göreve iade        
 -Askerlik dönüşü        
 -Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş     
 -Sözleşmeden memuriyete geçiş 3 39   
 -Müesseseden nakil     
 -İşçilikten nakil         
 -Başkaca nedenler   1 19(*) 29 
  Toplam 4 40 44 58 

      

Ayrılış nedenleri 
Memurlar Sözleşmeliler 

2015       
Kişi 

2016        
Kişi 

2015        
Kişi 

2016       
Kişi 

 -Emeklilik   5 4 7 14 
 -Başka kuruluşa nakil  2 11 1 
 -Teşekküle geçiş       
 -Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş     
 -Sözleşmeden memuriyete geçiş   3 39 
 -Askerlik       
 -İşten çıkarma       
 -Sözleşmenin yenilenmesi     
 -İstifa      5 
 -Ölüm     1 2 
 -Başkaca nedenler   9  8 
  Toplam 5 15 22 69 

 

Sayıştay   



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

(Ek:4) 
İşçi personelin hareketini gösterir çizelgeler 

Giriş ve çıkışlar  2015                 
Kişi 

2016                
Kişi 

Yılbaşı mevcudu   139 132 
Yıl içinde giren    1 2 
Yıl içinde çıkan   8 5 

              Yılsonu mevcudu 132 129 

    

Giriş şekli 2015                 
Kişi 

2016                
Kişi 

 -Açıktan tayin     
 -Geçici ve mevsimlik işçiler    
 -Naklen tayin (kurum içi nakil)   
 -Askerlik dönüşü     
 -Göreve iade     
 -Başkaca nedenler  1(*)  2  

  Toplam 1 2 

    

Ayrılış şekli 2015                 
Kişi 

2016               
Kişi 

 -Emeklilik   7 4 
 -Askere alınma     
 -Ölüm    1 
 -Kendi isteğiyle ayrılma (sendikacı) 1  
 -İşten çıkarma (İş akdi fesh)   
 -Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması    
 -Memur ve sözleşmeli statüye geçme   
 -Başkaca nedenler (Kurum içi nakil)   

   Toplam 8 5 

Sayıştay   



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

(Ek:4) 
İşçi personelin hareketini gösterir çizelgeler 

Giriş ve çıkışlar  2015                 
Kişi 

2016                
Kişi 

Yılbaşı mevcudu   139 132 
Yıl içinde giren    1 2 
Yıl içinde çıkan   8 5 

              Yılsonu mevcudu 132 129 

    

Giriş şekli 2015                 
Kişi 

2016                
Kişi 

 -Açıktan tayin     
 -Geçici ve mevsimlik işçiler    
 -Naklen tayin (kurum içi nakil)   
 -Askerlik dönüşü     
 -Göreve iade     
 -Başkaca nedenler  1(*)  2  

  Toplam 1 2 

    

Ayrılış şekli 2015                 
Kişi 

2016               
Kişi 

 -Emeklilik   7 4 
 -Askere alınma     
 -Ölüm    1 
 -Kendi isteğiyle ayrılma (sendikacı) 1  
 -İşten çıkarma (İş akdi fesh)   
 -Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması    
 -Memur ve sözleşmeli statüye geçme   
 -Başkaca nedenler (Kurum içi nakil)   

   Toplam 8 5 

 

 
 
 

 

 

 

     (Ek: 5) 
Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 

Varlık türleri Kod 
No 

Dönen Duran Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:      
 Kasa ve bankalar:      
  Kasa mevcudu 1 39   39 
  Bankalardaki nakit 2 1.479.417   1.479.417 
  Diğer 4     
                         Hazır değerler toplamı 5 1.479.456     
                         Kasa ve bankalar toplam 6     1.479.456 
 Menkul kıymetler:         
  Diğer 9       
                          Menkul kıymetler toplamı 10       
 Alacaklar:         
  Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12 19.366   19.366 
  Merkezi yönetim kaps.kamu idareleri 13 14.954   14.954 
  Mahalli İdareler 14 43.724   43.724 
  Diğer 17 8.246 309 8.555 
                         Ticari alacaklar toplamı 18     86.599 
 Diğer alacaklar:      0 
  Hazineden 19    
  Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20    
  Merkezi yönetim kaps. kamu id. 21       
  Bağlı ortak. ( konsolidasyon dışı) 22      
  Diğer 25 2.237   2.237 
                         Diğer alacaklar toplamı 26     2.237 
                        Alacaklar toplamı 27     88.836 
 Stoklar:        
  İlk madde ve malzeme  28 6.064   6.064 
  Yarı mamuller 29 291   291 
  Mamuller 30 1.275   1.275 
  Ticari mallar  31 31.959   31.959 
  Diğer 32 43.840   43.840 

Stoklar toplamı 33     83.429 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 77.618   77.618 

      Kısa sürede paraya çev. değ. toplamı 35 249.574     
       Paraya çev. ve hazır değ. Toplamı (1) 36 1.729.030 309 1.729.340 

2-Bağlı değerler:      
  İştirakler 37    
  Bağlı ortaklıklar 38    
  Maddi duran varlıklar :      
  Maddi duran varlıklar edinme değeri 39   174.162 174.162 
  Birikmiş amortismanlar (-) 40   64.747 64.747 

  Maddi duran varlıklar (net) 41   109.415 109.415 
  Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42   486 486 
  Özel tükenmeye tabi varlıklar 43     0 
  Diğer bağlı değerler 44     0 

Bağlı değerler toplamı (2) 45   109.901 109.901 
               Varlıklar toplamı (1+2)   1.729.030 110.210 1.839.240 

Sayıştay   



 

 
 
 

 

    (Ek : 6) 
Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 

    Kısa Uzun   
Kaynak Türleri Kod süreli süreli Toplam 
  No Bin TL Bin TL Bin TL 

1- Yabancı kaynaklar:         
 Mevduat :        
  Diğer Mevduat 2      

Mevduat  toplamı 3       
 Mali borçlar  :        
  Banka kredileri 5    
               Mali borçlar toplamı  10    
 Ticari borçlar  :      
  Kamu iktisadi teşebbüslerine 11 18   18 
  Merkezi yönetim kapsamındaki kuruluşlar 12 3   3 
  Bağlı ortaklıklarda (konsolide dışı) 13      
  Yurt dışına 14     
  Diğer 16 970.247   970.247 

    Ticari borçlar toplamı 17 970.268 
 

970.268 
 Diğer borçlar  :        
  Kamu iktisadi teşebbüslerine 18 

 
   

  Merkezi yönetim kapsamındaki kamu id. 19     
  Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20 

 
   

  Diğer  6.098   6.098 
                 Diğer borçlar toplamı 22 6.098  6.098 
 Diğer yabancı kaynaklar  : 23      
  İç sigorta fonları 24  13.843 13.843 
  Kıdem tazminatı karşılıkları 25     
  Dönem kârından Hazineye öde. kâr payı   151.838   151.837 
  Dönem kârından diğer ortaklara öd. kâr payı 26     
  Dönem kârından öde.vergi ve yasal yük. 27 356   356 
  Ödenecek diğer vergiler 28 59.320   59.321 
  Diğer 29 260.415   260.415 

  Diğer yabancı kaynaklar toplamı 30 471.929 13.843 485.772 
Negatif konsolidasyon şerefiyesi 31       
Yabancı kaynaklar toplamı  ( 1 ) 32 1.448.295 13.843 1.462.138 

 2- Öz kaynaklar  : 33    
  Esas sermaye 34   130.582 130.582 
  Ödenmemiş sermaye ( - ) 35   (47.636) (47.636) 
  Ödenmiş sermaye      82.946 82.946 
  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 36       
  Tahsis sermayeleri  olm. Kurl. fon veya karş. 37       
  Sermaye yedekleri 38       
  Kâr yedekleri 39   277.285 277.285 
  Geçmiş yıllar kârları 41      
  Geçmiş yıllar zararları  ( - ) 42      
  Dönem kârının öz kay. kalacak kısmı(+) ya da  

dönem net zararı(-) 43 
  

16.871 16.871 
            Öz kaynaklar toplamı  ( 2 ) 44   377.102 377.102 
            Kaynaklar toplamı  ( 1+2 ) 45 1.448.295 390.945 1.839.240 

 

Sayıştay   



 

 
 
 

 

    (Ek : 6) 
Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 

    Kısa Uzun   
Kaynak Türleri Kod süreli süreli Toplam 
  No Bin TL Bin TL Bin TL 

1- Yabancı kaynaklar:         
 Mevduat :        
  Diğer Mevduat 2      

Mevduat  toplamı 3       
 Mali borçlar  :        
  Banka kredileri 5    
               Mali borçlar toplamı  10    
 Ticari borçlar  :      
  Kamu iktisadi teşebbüslerine 11 18   18 
  Merkezi yönetim kapsamındaki kuruluşlar 12 3   3 
  Bağlı ortaklıklarda (konsolide dışı) 13      
  Yurt dışına 14     
  Diğer 16 970.247   970.247 

    Ticari borçlar toplamı 17 970.268 
 

970.268 
 Diğer borçlar  :        
  Kamu iktisadi teşebbüslerine 18 

 
   

  Merkezi yönetim kapsamındaki kamu id. 19     
  Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20 

 
   

  Diğer  6.098   6.098 
                 Diğer borçlar toplamı 22 6.098  6.098 
 Diğer yabancı kaynaklar  : 23      
  İç sigorta fonları 24  13.843 13.843 
  Kıdem tazminatı karşılıkları 25     
  Dönem kârından Hazineye öde. kâr payı   151.838   151.837 
  Dönem kârından diğer ortaklara öd. kâr payı 26     
  Dönem kârından öde.vergi ve yasal yük. 27 356   356 
  Ödenecek diğer vergiler 28 59.320   59.321 
  Diğer 29 260.415   260.415 

  Diğer yabancı kaynaklar toplamı 30 471.929 13.843 485.772 
Negatif konsolidasyon şerefiyesi 31       
Yabancı kaynaklar toplamı  ( 1 ) 32 1.448.295 13.843 1.462.138 

 2- Öz kaynaklar  : 33    
  Esas sermaye 34   130.582 130.582 
  Ödenmemiş sermaye ( - ) 35   (47.636) (47.636) 
  Ödenmiş sermaye      82.946 82.946 
  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 36       
  Tahsis sermayeleri  olm. Kurl. fon veya karş. 37       
  Sermaye yedekleri 38       
  Kâr yedekleri 39   277.285 277.285 
  Geçmiş yıllar kârları 41      
  Geçmiş yıllar zararları  ( - ) 42      
  Dönem kârının öz kay. kalacak kısmı(+) ya da  

dönem net zararı(-) 43 
  

16.871 16.871 
            Öz kaynaklar toplamı  ( 2 ) 44   377.102 377.102 
            Kaynaklar toplamı  ( 1+2 ) 45 1.448.295 390.945 1.839.240 

 

 

 
 
 

 

 (Ek : 7) 
Fon akım tablosu   

Fon kaynak ve kullanımları 
Cari dönem 

Bin TL 
A - Fon kaynakları : 476.458 
    1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar : 186.495 
        a) Olağan kâr 179.476 
        b) Amortismanlar(+) 6.143 
        c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+) 877 
        d) Fon girişi sağlamayan gelirler (-)        (1) 
    2- Olağandışı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar : 32.448 
        a) Olağan dışı kâr 31.563 
        b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+) 885 
        c) Fon girişi sağlamayan gelirler    
    3- Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar 5.688 
    4- Duran varlıklar tutarındaki azalışlar   
    5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 251.827 
    (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)   
    6- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar   
    (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)   
    7- Sermaye artırımı (Nakit karşılığı veya    
    Dışarıdan getirilen diğer varlıklar)   
    8- Hisse senetleri ihraç primleri   
B - Fon kullanımları : 476.459 
    1- Faaliyetlerle ilgili kulanımlar : 0 
        a) Olağan zarar (dönem zararı)   
        b) Amortismanlar (+)   
        c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+)   
        d) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-)   
     2- Olağandışı faaliyetlerele ilgili kullanımlar :   
        a) Olağan dışı zarar   
        b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)   
        c) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-)   
     3- Ödenen vergi ve banzerleri 42.204 
         (Bir önceki dönem kârından ödenen)   
     4- Ödenen temettüler :   
        a) Bir önceki dönem karından ödenen 124.285 
        b) Yedeklerden dağıtılan   
     5- Dönen varlıkların tutarındaki artışlar 275.803 
     6- Duran varlıkların tutarındaki artışlar 11.805 
         (Yeniden değerlemeyi kapsamaz)   
     7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 429 
     8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 21.933 
     9- Sermayedeki azalışlar   

 

 

Sayıştay   



 

 
 
 

    (Ek :8) 
Nakit akım tablosu   

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari dönem  
Bin TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 1.234.638 
B- Dönem içi nakit girişleri 3.788.718 
   1- Satışlardan elde edilen nakit: 3.641.162 
       a) Net satışlar 3.661.019 
       b) Ticari alacaklardaki azalışlar     
       c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) (19.857) 
       d)alınan avanslarda azalış(-)   
   2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 95.032 
   3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 35.765 
   4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit : 16.559 
     (Alımlarla ilgili olmayan)   
     a) Menkul kıymet ihraçlarından    
     b) Alınan krediler   
     c) Dİğer artışlar 16.559 
   5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit :  0 
     (Alımlarla ilgili olmayan)   
     a) Menkul kıymet ihraçlarından    
     b) Alınan krediler   
     c) Dİğer artışlar   
   6- Sermaye artışından sağlanan nakit   
   7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   
   8- Diğer nakit girişleri 200 
C- Dönem içi nakit çıkışları 3.543.900 
   1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : 3.201.198 
       a) Satışların Maliyeti 3.442.655 
       b) Stoklardaki artışlar   
       c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalışlar   
       d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artışlar (-) (235.267) 
       e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-) (701) 
        f) Stoklardaki azalışlar (-) (5.489) 
   2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : 126.766 
       a) Araştırma ve geliştirme giderleri    
       b) Pazarlama satış ve dağtım giderleri 93.368 
       c) Genel yönetim giderleri 39.344 
       d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) (5.946) 
   3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 1.226 
       a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar  1.226 
       c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)   
   4- Finanman giderlerinden dolayı nakit çıkışları (374) 
   5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 3.317 
       a) Olağan dışı gider ve zararlar 4.202 
       b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) (885) 
   6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 11.733 
   7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 417 
       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   
       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   
       c) Diğer ödemeler 417 
   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 42.204 
 10- Ödenen temettüler  124.285 
 11- Diğer nakit çıkışları 33.128 
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 1.479.456 
E- Nakit artış veya azalış (B-C) 244.818 

Sayıştay   



 

 
 
 

    (Ek :8) 
Nakit akım tablosu   

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari dönem  
Bin TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 1.234.638 
B- Dönem içi nakit girişleri 3.788.718 
   1- Satışlardan elde edilen nakit: 3.641.162 
       a) Net satışlar 3.661.019 
       b) Ticari alacaklardaki azalışlar     
       c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) (19.857) 
       d)alınan avanslarda azalış(-)   
   2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 95.032 
   3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 35.765 
   4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit : 16.559 
     (Alımlarla ilgili olmayan)   
     a) Menkul kıymet ihraçlarından    
     b) Alınan krediler   
     c) Dİğer artışlar 16.559 
   5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit :  0 
     (Alımlarla ilgili olmayan)   
     a) Menkul kıymet ihraçlarından    
     b) Alınan krediler   
     c) Dİğer artışlar   
   6- Sermaye artışından sağlanan nakit   
   7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   
   8- Diğer nakit girişleri 200 
C- Dönem içi nakit çıkışları 3.543.900 
   1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : 3.201.198 
       a) Satışların Maliyeti 3.442.655 
       b) Stoklardaki artışlar   
       c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalışlar   
       d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artışlar (-) (235.267) 
       e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-) (701) 
        f) Stoklardaki azalışlar (-) (5.489) 
   2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : 126.766 
       a) Araştırma ve geliştirme giderleri    
       b) Pazarlama satış ve dağtım giderleri 93.368 
       c) Genel yönetim giderleri 39.344 
       d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) (5.946) 
   3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 1.226 
       a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar  1.226 
       c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)   
   4- Finanman giderlerinden dolayı nakit çıkışları (374) 
   5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 3.317 
       a) Olağan dışı gider ve zararlar 4.202 
       b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) (885) 
   6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 11.733 
   7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 417 
       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   
       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   
       c) Diğer ödemeler 417 
   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 42.204 
 10- Ödenen temettüler  124.285 
 11- Diğer nakit çıkışları 33.128 
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 1.479.456 
E- Nakit artış veya azalış (B-C) 244.818 

 

 
 
 

 

   (Ek:9) 
Kuruluşun gayrisafi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı 

                                            (Gelir yoluyla)    

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra No Bin TL 
A-Pozitif etkiler:     
Personel giderleri (yevmiyeler dahil) 1 68.698 
Verilen faizler (yurt içi) 2 41 
Verilen bina ve arazi kiraları  3 1.989 
Karşılık giderleri 4 1.226 
Mevzuat gereğince katılma payları 5 401 
Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6   
Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 3.741 
İç sigorta fonu gideri 8 518 
Amortisman ve tükenme payları 9 6.143 
Dış aleme ödenen giderler 10 17.996 
Diğer pozitif etkiler 11 2.639 
Dönem karı 12 211.039 
                        Toplam (A) 13 314.431 
B-Negatif etkiler (-)     
Alınan faizler (yurt içi) 14 90.218 
Alınan bina ve arazi kiraları  15 70 
Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 199 
Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 17 28.538 
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kar payları 18   
İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 15 
Dış alemden sağlanan gelirler 20   
Diğer nagatif etkiler 21 11.790 
Dönem zararı 22   
                        Toplam (B) 23 130.830 

                Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi      
     hasıla (GSYİH)ya katkı (A-B) 24 183.601 

Sübvansiyonlar (-) 25   
Hazine yardımları (-) 26   
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27   
Vergi iadeleri (-) 28   
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 601.454 

                     Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi      
     hasıla (GSYİH)ya katkı 30 785.055 

Dış aleme ödenen giderler (-) 31 17.996 
Dış alemden sağlanan gelirler 32   
                        Alıcı fiyatlarıyla milli      
                        hasıla (GSMH)ya katkı 33 767.059 

Sayıştay   



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (Ek:10) 

2016 yılı dış ödemeler dengesine etki çizelgesi  

Dış alemden sağlanan  Bin TL Dış aleme ödenen Bin TL 

       
1-İhracat bedellerine   1-İthalat bedellerinden 17.996 
       
2-Sermaye hareketlerinden   2-Sermaye hareketlerine   
       
3-Görünmeyen işlemlerden   3-Görünmeyen işlemlere   
       

Toplam   Toplam 17.996 
Denge farkı  17.996 Denge farkı   

Sayıştay   



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (Ek:10) 

2016 yılı dış ödemeler dengesine etki çizelgesi  

Dış alemden sağlanan  Bin TL Dış aleme ödenen Bin TL 

       
1-İhracat bedellerine   1-İthalat bedellerinden 17.996 
       
2-Sermaye hareketlerinden   2-Sermaye hareketlerine   
       
3-Görünmeyen işlemlerden   3-Görünmeyen işlemlere   
       

Toplam   Toplam 17.996 
Denge farkı  17.996 Denge farkı   

 

 
 
 

 

   (Ek:11) 
               Vergiler  

  Sıra  
Önceki 
yıldan Tahakkuk Ödenen Yıl sonu 

Vergi Türleri (Konsolide) devir kalıntısı 
  No Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Kuruluşun yükümlü olduğu vergi           

    resim, harç ve fonlar           

 1-Gelirden Alınan           

   -Gelir vergisi 1        

   -Kurumlar vergisi 2 14.626 42.330 38.396 18.560 

Toplam (1) 3 14.626 42.330 38.396 18.560 

 2-Servetten alınan           

   -Motorlu Taşıtlar Vergisi 4   92 92   

   -Emlak Vergisi 5   800 800   

   -Diğer 6         

Toplam (2) 7   892 892   

 3-Mal ve hizmetten alınan           

    ( Dolaylı vergiler )           

   -K D V 8   565.415 565.415   

   -Özel tüketim vergisi 9         

   -Banka vs sigorta muameleleri vergisi 10         

   -Damga vergisi 11   35.072 35.072   

   -Dış ticarette ödenen vergiler 12         

   -Harçlar 13         

   -Belediyelere ödenen vergi, resim harç 14   7 7   

   -Diğer 18   44  44    

Toplam (3) 19    600.538 600.538   

Toplam (A) 20  14.626 643.760 639.826 18.560 
B-Kuruluşun sorumlu olduğu vergi resim harç ve 
fonlar         
   -Personelden stope edilen gelir ve damga vergisi 21  869  9.165 9.044  990 
   -Yüklenici ve üreticiden stope edilen gelir, 

kurumlar ve damga vergileri ile menkul ve GSİ 
stope edilen gelir ve damga vergisi 22  11.862  52.734 53.432  11.164 

     -Diğerleri          
    -Tevkif edilen KDV 23 162 5.030 4.863 329 

    -Özel Tüketim Vergisi 24 45 118.599 118.599 45 

    - Hazineye ödenen temettü stopajı GV) 25   22.776   22.776 

 Toplam (B) 26 12.938 208.304 185.938 35.304 

                      Toplam (A+B) 27 27.564 852.064 825.764 53.864 
   

Sayıştay   



 

 
 
 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 
                             2016 yılı  Bilançosu                    (Ek:12/a) 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar         
 A-Hazır değerler   1.234.637.997,46   1.479.455.797,23 
  1-Kasa 37.679,21   38.817,17   
  2-Alınan çekler         
  3-Bankalar 1.234.589.842,10   1.479.416.980,06   
  4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)         
  5-Diğer hazır değerler 10.476,15       
 B-Menkul kıymetler      
  1-Hisse senetleri             
  2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar         
  3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar         
  4-Diğer menkul kıymetler         
  5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)         
 C-Ticari alacaklar   66.879.295,95   86.290.464,46 
  1-Alıcılar 70.897.243,78   83.874.001,84   
  2-Alacak senetleri         
  3-Alacak senetleri reeskontu (-)         
  4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel.(-)         
  5-Verilen depozito ve teminatlar 3.311,72   3.417,15   
  6-Diğer ticari alacaklar         
  7-Şüpheli ticari alacaklar     6.807.902,02   
  8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (4.021.259,55)   (4.394.856,55)   
D-Diğer Alacaklar   2.436.353,13   2.236.564,56 
  1-Ortaklardan alacaklar                                                                            
  2-İştiraklerden alacaklar       
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
  4-Personelden alacaklar 58.694,38   71.006,81   
  5-Diğer çeşitli alacaklar 2.377.658,75   2.165.557,75   
  6-Diğer alacak senetler ve reeskontu (-)         
  7-Şüpheli diğer alacaklar         
  8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)         
 E-Stoklar   88.918.229,55   83.429.750,11 
  1-İlk madde ve malzeme 4.602.181,67   6.064.259,98   
  2-Yarı mamuller  428.145,94   290.856,36   
  3-Mamuller 495.130,39   1.274.557,91   
  4-Ticari mallar 33.334.007,56   31.959.171,11   
  5-Diğer stoklar  50.058.763,99   43.840.904,75   
  6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)          
  7-Verilen sipariş avansları         
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.         
  1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.         
  2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı         
  3-Taşeronlara verilen avanslar         
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.   2.095.409,19   2.475.603,72 
  1-Gelecek aylara ait giderler 2.095.409,19   2.459.004,96   
  2-Gelir tahakkukları     16.598,76   
 H-Diğer dönen varlıklar   64.321.566,01   75.141.940,59 
  1-Devreden KDV 64.318.939,38   75.123.694,61   
  2-İndirilecek KDV     445,98   
  3-Diğer KDV         
  4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar         
  5-İş avansları     7.330,00   
  6-Personel avansları 2.517,00   10.470,00   
  7-Sayım ve tesellüm noksanları 109,63       
  8-Diğer çeşitli dönen varlıklar         
 10-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı  (-)         

    Dönen varlıklar toplamı   1.459.288.851,29   1.729.030.120,67 
 

Sayıştay   



 

 
 
 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 
                             2016 yılı  Bilançosu                    (Ek:12/a) 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar         
 A-Hazır değerler   1.234.637.997,46   1.479.455.797,23 
  1-Kasa 37.679,21   38.817,17   
  2-Alınan çekler         
  3-Bankalar 1.234.589.842,10   1.479.416.980,06   
  4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)         
  5-Diğer hazır değerler 10.476,15       
 B-Menkul kıymetler      
  1-Hisse senetleri             
  2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar         
  3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar         
  4-Diğer menkul kıymetler         
  5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)         
 C-Ticari alacaklar   66.879.295,95   86.290.464,46 
  1-Alıcılar 70.897.243,78   83.874.001,84   
  2-Alacak senetleri         
  3-Alacak senetleri reeskontu (-)         
  4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel.(-)         
  5-Verilen depozito ve teminatlar 3.311,72   3.417,15   
  6-Diğer ticari alacaklar         
  7-Şüpheli ticari alacaklar     6.807.902,02   
  8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (4.021.259,55)   (4.394.856,55)   
D-Diğer Alacaklar   2.436.353,13   2.236.564,56 
  1-Ortaklardan alacaklar                                                                            
  2-İştiraklerden alacaklar       
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
  4-Personelden alacaklar 58.694,38   71.006,81   
  5-Diğer çeşitli alacaklar 2.377.658,75   2.165.557,75   
  6-Diğer alacak senetler ve reeskontu (-)         
  7-Şüpheli diğer alacaklar         
  8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)         
 E-Stoklar   88.918.229,55   83.429.750,11 
  1-İlk madde ve malzeme 4.602.181,67   6.064.259,98   
  2-Yarı mamuller  428.145,94   290.856,36   
  3-Mamuller 495.130,39   1.274.557,91   
  4-Ticari mallar 33.334.007,56   31.959.171,11   
  5-Diğer stoklar  50.058.763,99   43.840.904,75   
  6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)          
  7-Verilen sipariş avansları         
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.         
  1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.         
  2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı         
  3-Taşeronlara verilen avanslar         
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.   2.095.409,19   2.475.603,72 
  1-Gelecek aylara ait giderler 2.095.409,19   2.459.004,96   
  2-Gelir tahakkukları     16.598,76   
 H-Diğer dönen varlıklar   64.321.566,01   75.141.940,59 
  1-Devreden KDV 64.318.939,38   75.123.694,61   
  2-İndirilecek KDV     445,98   
  3-Diğer KDV         
  4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar         
  5-İş avansları     7.330,00   
  6-Personel avansları 2.517,00   10.470,00   
  7-Sayım ve tesellüm noksanları 109,63       
  8-Diğer çeşitli dönen varlıklar         
 10-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı  (-)         

    Dönen varlıklar toplamı   1.459.288.851,29   1.729.030.120,67 
 

 

 
 
 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 
                                  2016 yılı  Bilançosu    (Ek:12/b) 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar         
 A-Ticari alacaklar   236.722,67   309.366,15 
  1-Alıcılar        
  2-Alacak senetleri         
  3-Alacak senetleri reeskontu  (-)        
  4-Kazanılmamış finansal kir. faiz gel. (-)        
  5-Verilen depozito ve teminatlar 236.722,67  309.366,15   
  6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)         
  7-Şüpheli 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 düş. karş. (-)         
  3-İştirakler         
  4-İştiraklere sermaye taahhütleri  (-)         
  5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)         
  6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)         
  7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri  (-)          
  8-Bağlı ortak. Serm. pay. Değ. düş. karş. (-)         
 D-Maddi duran varlıklar   104.106.167,43   109.414.725,29 

  1-Arazi ve arsalar 59.311.195,44   59.097.106,39   
  2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri 526.489,22   526.489,21   
  3-Binalar 49.142.772,91   50.872.784,97   
  4-Tesis, makine ve cihazlar 46.462.408,78   48.794.596,71   
  5-Taşıtlar 5.221.129,08   6.010.018,33   
  6-Demirbaşlar 1.861.362,70   1.850.833,25   
  7-Diğer maddi duran varlıklar         
  8-Birikmiş amortismanlar  (-) (60.554.880)   (64.746.454)   
  9-Yapılmakta olan yatırımlar 2.135.689,61   7.009.350,34   
 10-Verilen avanslar         
 E-Maddi olmayan duran varlıkar   1.090.853,66   486.253,50 
  1-Haklar 3.201.605,59   3.895.508,07   
  2-Şerefiye         
  3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri         
  4-Araştırma ve geliştirme giderleri         
  5-Özel maliyetler         
  6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar         
  7-Birikmiş amortismanlar  (-) (2.110.751,93)   (3.409.254,57)   
  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 avansları         
 G-Gelecek yıllara ait gider ve gel. tah.         
  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   105.433.743,76   110.210.344,94 
    Aktif ( Varlıklar toplamı)   1.564.722.595,05   1.839.240.465,61 

  

Sayıştay   



 

 
 
 

 

(Ek:12/c) 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 

                                                            2016 yılı  Bilançosu                                                            

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-Ertelenmiş finan. Kir.. borç. maliyet. (-)         
   4-Uzun vadeli yab. kred.ana. taks.ve faiz         
   5-Tahvil, anapara borç taks.ve faizleri         
   6-Çıkarılmış bonolar ve senetler         
   7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         
   8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)         
   9-Diğer  mali borçlar         
 B-Ticari borçlar   735.000.581,70   970.267.915,81 
   1-Satıcılar 729.919.782,90  959.573.873,00   
   2-Borç senetleri        
   3-Borç senetleri reeskontu (-)        
   4-Alınan depozito ve teminatlar 3.090.012,39  4.716.430,17   
   5-Diğer ticari borçlar 1.990.786,41  5.977.612,64   
  C-Diğer borçlar   6.512.511,90   6.098.478,83 
   1-Ortaklara borçlar        
   2-İştiraklere borçlar        
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar        
   4-Personele borçlar 36.789,31  51.730,14   
   5-Diğer çeşitli borçlar 6.475.722,59  6.046.748,69   
   6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         
  D-Alınan avanslar  253.760.263,93  260.095.351,58 
  E-Yıllara yay. İnş. ve ona, hak ediş bed.         
   1-Yıllara yaygın inş.ve ona. hak ediş bed.         
   2-Yıllara yaygın inşaat enfl. düz. hesabı         
  F-Ödenecek vergi ve diğer yük.   49.096.212,60   59.320.561,81 
   1-Ödenecek vergi ve fonlar 27.564.534,94  31.090.255,46   
   2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 194.979,97  213.922,98   
   3-Vadesi geç. ert. veya tak.ver.ve 
diğ.yük.        
   4-Diğer yükümlülükler 21.336.697,69  28.016.383,37   
  G-Borç ve gider karşılıkları   229.676,89   355.672,62 
   1-Dönem kârı vergi ve diğ. Yas. yük. karş 40.855.227,10   42.330.302,98   
   2-Dönem kârı peşin öd.ver.ve diğ. yük.(-) (40.625.550,21)   (41.974.630,36)   
   3-Kıdem tazminatı karşılığı         
   4-Diğer borç ve gider karşılıkları        
 H-Gelecek aylara ait gel. ve gid. tah.   331.939,81   319.597,81 
   1-Gelecek aylara ait gelirler 14.705,39  14.131,35   
   2-Gider tahakkukları 317.234,42  305.466,46   
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   2.816,53   66,37 
   1-Hesaplanan KDV         
   2-Diğer KDV         
   3-Sayım ve tesellüm fazlaları 2.816,53   66,37   
   4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar       
  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   1.044.934.003,36   1.296.457.644,83 

Sayıştay   



 

 
 
 

 

(Ek:12/c) 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 

                                                            2016 yılı  Bilançosu                                                            

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-Ertelenmiş finan. Kir.. borç. maliyet. (-)         
   4-Uzun vadeli yab. kred.ana. taks.ve faiz         
   5-Tahvil, anapara borç taks.ve faizleri         
   6-Çıkarılmış bonolar ve senetler         
   7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         
   8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)         
   9-Diğer  mali borçlar         
 B-Ticari borçlar   735.000.581,70   970.267.915,81 
   1-Satıcılar 729.919.782,90  959.573.873,00   
   2-Borç senetleri        
   3-Borç senetleri reeskontu (-)        
   4-Alınan depozito ve teminatlar 3.090.012,39  4.716.430,17   
   5-Diğer ticari borçlar 1.990.786,41  5.977.612,64   
  C-Diğer borçlar   6.512.511,90   6.098.478,83 
   1-Ortaklara borçlar        
   2-İştiraklere borçlar        
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar        
   4-Personele borçlar 36.789,31  51.730,14   
   5-Diğer çeşitli borçlar 6.475.722,59  6.046.748,69   
   6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         
  D-Alınan avanslar  253.760.263,93  260.095.351,58 
  E-Yıllara yay. İnş. ve ona, hak ediş bed.         
   1-Yıllara yaygın inş.ve ona. hak ediş bed.         
   2-Yıllara yaygın inşaat enfl. düz. hesabı         
  F-Ödenecek vergi ve diğer yük.   49.096.212,60   59.320.561,81 
   1-Ödenecek vergi ve fonlar 27.564.534,94  31.090.255,46   
   2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 194.979,97  213.922,98   
   3-Vadesi geç. ert. veya tak.ver.ve 
diğ.yük.        
   4-Diğer yükümlülükler 21.336.697,69  28.016.383,37   
  G-Borç ve gider karşılıkları   229.676,89   355.672,62 
   1-Dönem kârı vergi ve diğ. Yas. yük. karş 40.855.227,10   42.330.302,98   
   2-Dönem kârı peşin öd.ver.ve diğ. yük.(-) (40.625.550,21)   (41.974.630,36)   
   3-Kıdem tazminatı karşılığı         
   4-Diğer borç ve gider karşılıkları        
 H-Gelecek aylara ait gel. ve gid. tah.   331.939,81   319.597,81 
   1-Gelecek aylara ait gelirler 14.705,39  14.131,35   
   2-Gider tahakkukları 317.234,42  305.466,46   
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   2.816,53   66,37 
   1-Hesaplanan KDV         
   2-Diğer KDV         
   3-Sayım ve tesellüm fazlaları 2.816,53   66,37   
   4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar       
  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   1.044.934.003,36   1.296.457.644,83 

 

 
 
 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 
                                      2016 yılı  Bilançosu (Ek:12/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 finan. kir. borçlanma maliyet. (-)         
   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 (-)         
   3-Alınan depozito ve teminatlar        
   4-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 ert. ve taks. borçlar        
  D-Alınan avanslar        
  E-Borç ve gider karşılıkları   13.340.139,58   13.843.458,22 
   1-Kıdem tazminatı karşılıkları         
   2-Diğer borç ve gider karşılıkları 13.340.139,58   13.843.458,22   
 F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gid. tah.         
   1-Gelecek yıllara ait gelirler        
   2-Gider tahakkukları         
   3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi         
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         
   1-Gelecek yıllara ert. veya terkin edil.KDV         
   2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

    Uzun vadeli yabancı kay. toplamı   13.340.139,58   13.843.458,22 
          Yabancı kaynaklar toplamı   1.058.274.142,94   1.310.301.103,05 
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   260.882.575,11   277.284.838,34 
   1-Yasal yedekler 260.882.575,11  277.284.838,34   
   2-Statü yedekleri        
   3-Olağanüstü yedekler        
   4-Diğer kâr yedekler         
   5-Özel fonlar         
  D-Geçmiş yıllar kârları         
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)         
  F-Dönem net kârı (zararı)  162.619.663,37  168.708.310,59 
   1-Teşebbüsün net kârı (zararı) 162.619.663,37   168.708.310,59   
   2-Azınlık payları net kârı (zararı)         

  Öz kaynaklar toplamı   506.448.452,11   528.939.362,56 
IV-Azınlık payları         

  Pasif (Kaynaklar) toplamı   1.564.722.595,05   1.839.240.465,61 

Sayıştay   



 

 
 
 

 
 

BİLANÇO DİPNOTLARI 
1 - Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı - 

  
2 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile genel müdür , genel koordinatör , genel müdür 

yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere  :  
a ) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı -  
b ) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi -  

  
3 - Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 736816,86 TL  

  
4 - Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı -  

  
5 - Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı -  

  
6 - Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı -  

  
7 - Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları   :   

Döviz cinsi               Miktarı              TL.  Kuru           Toplam Tutar  TL    
  

8 - Yurt dışından alacaklar   ( Avanslar dahil )   :   
Döviz Cinsi               Miktarı             TL. Kuru             Toplam Tutar  
      -                            -                         -                              - 

9 - Yurt dışına borçlar     ( Avanslar dahil )     :   
   

Döviz Cinsi               Miktarı             TL. Kuru            Toplam Tutar  
-                                -                            -                                   -  

11 - Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı -  
  

12 - Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı -  
  

13 - Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü   :   
Türü            Tertibi             Adedi               Üsleri                Toplam Tutar  
    -                  --                    -                    -                             - 

14 - Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı -  
  

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

16 - Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile 
müessese ve bağlı ortaklıkların: -  
Adı            Pay oranı      Toplam Sermayesi            Son Dönem Karı  

  
17 - Stok değerleme yöntemi   :   

a ) Cari dönemde uygulanan yöntem  : Hareketli ortalama maliyet  
b ) Önceki dönemde uygulanan yöntem  : Hareketli ortalama maliyet 

Sayıştay   
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c ) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana 

getirdiği artış (+ ) veya azalış ( - ) tutarı. 
- 

 
       

18 - Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri   :   
a ) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 11.061.482,99 TL  
b ) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyet 1.035.530,31 TL  
c ) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları.   
     - Varlık maliyetlerinde  ( + )                                              -  
     - Birikmiş amortismanlarda  ( - )                                          -  

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

                                              Ticari Alacak                     Ticari Borç   
1 - Ana kuruluş                               --                                     --   
2 - Bağlı ortaklık                             --                                     --   
3 - İştirakler                                    --                                     --   

  
20 - Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 998 TL  

  
21 - Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi      -  

  
22 - Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile       -      

her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi.  
  

23 - İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe        -
tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri.  
  

24 - Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar. -  
  

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

26 - İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye 
artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarı  

- 
 

 
27- Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış 

menkul kıymetlerin (Katılma intifa senedi dahil ) kredi ve menkul kıymet 
türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları 
tutarları. 

- 

 
  

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

- 
 

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

anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar.                             -  
 

 

30 - Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 20.03.2017 

Sayıştay   



 

 
 
 

 

 

  (Ek:13) 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 

2016 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 
2015 2016 
TL TL 

A- Brüt satışlar 3.547.325.095,05 3.738.385.706,17 

B- Satış indirimleri (-) 69.359.525,11 77.366.770,71 

C- Net satışlar 3.477.965.569,94 3.661.018.935,46 

D- Satışların maliyeti (-) 3.282.064.922,47 3.442.655.212,70 

Brüt satış karı veya zararı 195.900.647,47 218.363.722,76 

E- Faaliyet giderleri  (-) 112.797.442,79 132.711.993,99 

                  Faaliyet karı veya zararı 83.103.204,68 85.651.728,77 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gel.ve kar. 103.298.523,44 95.049.532,62 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gid.ve zar. (-
) 888.333,01 1.225.563,86 
H- Finansman giderleri  (-)     

                  Olağan kar veya zarar 185.513.395,11 179.475.697,53 

I- Olağan dışı gelir ve karlar 21.678.555,63 35.765.080,98 

J- Olağan dışı gider ve zararlar  (-) 3.717.060,27 4.202.164,94 

                  Dönem karı veya zararı 203.474.890,47 211.038.613,57 
K- Dönem karı vergı ve diğer yas. 
yük.karş.(-) 40.855.227,10 42.330.302,98 

 Dönem net karı veya zararı 162.619.663,37 168.708.310,59 
 

Sayıştay   
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 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI  
1 - Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 6.143.435,33 

 
a ) Amortisman giderleri 6.143.435,33 

 
 

    aa ) Normal amortisman giderleri Maddi olmayan duran varlıklar 
amortismanı dahildir)                                                     6.143.435,33  

 

 
    ab ) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri  

 
 

 b ) İtfa ve tükenme payları 
 

 
  

 

2 - Dönemin karşılık giderleri 1.225.563,86  
 

  

3 - Dönemin tüm finansman giderleri 
 

 
a ) Üretim maliyetine verilenler 

 
 

b ) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 
 

 
c ) Doğrudan gider yazılanlar 

 
 

  
 

4 - Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş , ana ortaklık , müessese , bağlı 
ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı 

 

 
 

 

5 - Ana kuruluş , ana ortaklık , müessese , bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar 
 

 
  

 

6 - Ana kuruluş , ana ortaklık , müessese , bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve 
bunlara ödenen faiz,  kira ve benzerleri 

 

 
  

 

7 - Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür , genel koordinatör , genel 
müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri 
menfaatlerin toplam tutarı 

1.223.545,74 

 
 

 

8 - Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin 
dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış ( + ) veya azalış ( - ) 

 

 
Normal amortisman yöntemi uygulanmaktadır. 

 
 

  
 

9 - Maliyet hesaplama sistemleri ( safha veya sipariş ) ve stok değerleme yöntemleri 
(ağırlıklı ortalama maliyet ilk giren ilk çıkar , hareketli ortalama maliyet vs. gibi ) 

 

 
  

 
 

Nakil vasıtalarında ilk giren ilk çıkar, diğer stoklarda ise hareketli ortalama maliyet 
sistemleri uygulanmaktadır. 

 

 
  

 

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

 
  

 

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. 

 

 
  

 

12 - Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların 
tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not. 

 

 
Önceki dönem ilişkin gelir ve karları 28.537.722,90 

 Önceki dönem ilişkin gider ve zararları 3.741.177,07 

Sayıştay   



 

 
 
 

 

 

 

Kâr dağıtım tablosu 
                                                                                   (Ek: 14) 

Dönem kârının dağıtım biçimi 
Cari dönem 

Bin TL 
A-Dönem kârının dağıtımı   
   1-Dönem kârı 211.039 
   2-Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-)   
      Kurumlar vergisi 42.330 
      Gelir vergisi kesintisi   
      Diğer vergi ve yasal yükümlülükler   
                    Net dönem kârı 168.709 
   3-Geçmiş dönemler zararı (-)   
   4-I.Tertip yasal yedek akçe (-)   
   5-İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-)   
                    Dağıtılabilir net dönem kârı 168.709 
   6-Ortaklara birinci temettü (-)   
      Adi hisse senedi sahiplerine   
      İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine   
   7-Personele temettü (-)   
   8-Yönetim kuruluna temettü (-)   
   9-Ortaklara ikinci temettü (-)   
                     Adi hisse senedi sahiplerine   
                     İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine   
  10-İkinci tertip yedek akçe (-) 16.871 
  11-Statü yedekleri (-)   
  12-Olağandışı yedekler (dağıtılmamış kârlar)   
  13-Diğer yedekler   
  14-Temettü stopajı 22.776 
  15-Hazineye temettü 129.062 
B-Yedeklerden dağıtım   
    1-Dağıtılan yedekler   
    2-II.Tertip yasal yedekler (-)   
    3-Ortaklara pay (-)   
                     Adi hisse senedi sahiplerine   
                     İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (Hazine)   
    4-Personele pay (-)   
    5-Yönetim kuruluna pay (-)   
C-Hisse başına kâr    
    1-Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)   
    2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)   
D-Hisse başına temettü   
    1-Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)   
    2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)   
    

Sayıştay   



 

 
 
 

 

 

 

Kâr dağıtım tablosu 
                                                                                   (Ek: 14) 

Dönem kârının dağıtım biçimi 
Cari dönem 

Bin TL 
A-Dönem kârının dağıtımı   
   1-Dönem kârı 211.039 
   2-Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-)   
      Kurumlar vergisi 42.330 
      Gelir vergisi kesintisi   
      Diğer vergi ve yasal yükümlülükler   
                    Net dönem kârı 168.709 
   3-Geçmiş dönemler zararı (-)   
   4-I.Tertip yasal yedek akçe (-)   
   5-İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-)   
                    Dağıtılabilir net dönem kârı 168.709 
   6-Ortaklara birinci temettü (-)   
      Adi hisse senedi sahiplerine   
      İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine   
   7-Personele temettü (-)   
   8-Yönetim kuruluna temettü (-)   
   9-Ortaklara ikinci temettü (-)   
                     Adi hisse senedi sahiplerine   
                     İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine   
  10-İkinci tertip yedek akçe (-) 16.871 
  11-Statü yedekleri (-)   
  12-Olağandışı yedekler (dağıtılmamış kârlar)   
  13-Diğer yedekler   
  14-Temettü stopajı 22.776 
  15-Hazineye temettü 129.062 
B-Yedeklerden dağıtım   
    1-Dağıtılan yedekler   
    2-II.Tertip yasal yedekler (-)   
    3-Ortaklara pay (-)   
                     Adi hisse senedi sahiplerine   
                     İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (Hazine)   
    4-Personele pay (-)   
    5-Yönetim kuruluna pay (-)   
C-Hisse başına kâr    
    1-Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)   
    2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)   
D-Hisse başına temettü   
    1-Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)   
    2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)   
    

 

 
 
 

 (Ek: 15) 
Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler listesi 

Öneri   
No Bölüm Konu Sayfa 

1 İdari Bünye 

Genel müdürlük teşkilatında bazı daire başkanlıklarında 
işlerin çok yoğun olduğu tespit edilmiş, daire başkanlarına vekalet 
edecek başkan yardımcılığı kadrolarının olmadığı görülmüştür. 
Kurumun yeni dönemde gerçekleştireceği teşkilat çalışmalarında 
bu hususun da değerlendirilerek ilgili makamlar nezdinde girişimde 
bulunulması, özellikle ihtiyaç duyulan dairelerde kurum içinde 
başarı gösteren personelin bu anlamda oluşturulacak kadrolarda 
değerlendirilmesi, 

4 

2 İdari Bünye 

İstanbul Basım işletmesinde 2016 yılsonunda 64 işçinin 
istihdam ettiği görülmüş, bunların 7’si hariç diğerlerine fazla mesai 
yaptırıldığı görülmüştür.4857 sayılı iş kanununun 41.maddesinin 
son fıkrasında bir yılda yaptırılan fazla mesai süresi iki yüz yetmiş 
saatten fazla olamaz denilmektedir. Ayrıca 2016 yılı Genel Yatırım 
ve Finansman Programının uygulanmasına dair tebliğin 
8.maddesinde de kararda geçen toplam fazla çalışma izni tavana 
ilişkin olup teşebbüsler fazla çalışma izninin kullanımında 4857 
sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuata uymakla yükümlüdürler 
denilmektedir. Basım işletme müdürlüğünde çalışan işçilerden 20 
kişinin yıllık 270 saatten fazla çalıştığı tespit edilmiş, bunlardan 13 
adedi ise yıllık 500 saatten çok fazla mesai yapmışlardır. Basım 
İşletme müdürlüğünde fazla çalışma hususunda 4857 sayılı kanun 
ve diğer ilgili mevzuata uyulması, 

14-15 

3 İşletme 
Çalışmaları 

Klasör Mekanizma ve Aksesuarları Çakma Makinesinin yeni 
nesil, her tür mekanizma ve aksesuarlarını işleyebilen, mevcut 
klasörlerin yanında kırtasiye tipi (sunum klasörü) klasör de 
üretebilen makine ile yenilenmesi hususunun değerlendirilmesi, 

48 

4 İşletme 
Çalışmaları 

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, 

49 

5 İşletme 
Çalışmaları 

DMO’ya Basım İşletme Müdürlüğünde kullanım imkanı 
kalmayan, talep eksikliği nedeniyle çok az kullanım imkanı olan 
veya ilave yatırımlarla üretim kapasitesi artabilecek makinalarının 
kapasite oranlarının yeniden belirlenmesi ile talep yetersizliği veya 
teknik olarak kullanım imkanı kalmayan makinalarının tasfiye 
edilmesi, 

52 

    

    

Sayıştay   



 

 
 
 

6 İşletme 
Çalışmaları 

DMO Basım İşletme Müdürlüğünün üretim birimleri olan 
baskı, zarf, klasör, ataş ve toplu iğne atölyelerinde oluşan giderlerin 
masraf yerlerine göre doğru bir şekilde izlenmesini ve üretimi 
tamamlanmadığı için yarı mamuller hesabında izlenen varlıkların 
fiili maliyetlerini takip edecek yazılımın bir an önce tamamlanması, 

53 

7 İşletme 
Çalışmaları 

DMO tarafından tedarik edilen ürünlerle ilgili bilgiler internet 
ortamına da aktarılmıştır. Bu suretle; DMO’nun oluşturduğu 
kataloğa kayıtlı olan müşterilerin elektronik satış sitesinden 
yararlanmaları sağlanmış, kayıtlı müşteriler dışındaki internet 
kullanıcılarına ürünler hakkında bilgilenme fırsatı verilmiş, 
dolayısıyla tedarikçi firmalar lehine reklam ve tanıtım imkânı 
oluşturulmuştur. Bu firmaların DMO’nun yerine geçerek 
pazarlama faaliyetlerini yürütmesi, pazarlama maliyetlerinde 
tasarrufa neden olurken aynı zamanda tanıttıkları ürünlerde yanlış 
yönlendirmelere sebebiyet verebileceklerinden pazarlama 
inisiyatifinin bu alanda tamamen tedarikçi firmalara bırakılmaması, 

57 

8 İşletme 
Çalışmaları 

Kurumda tanıtım faaliyetleri incelendiğinde çeşitli 
kurumların satınalma temsilcilerinin davet edildiği konferanslar 
düzenlenmiş, kamu kurumlarının temsilcilerine DMO ve ürünleri 
hakkında brifingler verilmiştir. Buralarda yapılan anketlerde 
kurumun tüzel kişiliğine yönelik var olan paradigmaların 
kırılmasına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Ayrıca Bölge 
Müdürlüklerine yapılan iş ziyaretlerinde bölge müdürlerinin kurum 
yönetimini temsilen kamu kurumlarının üst yöneticilerine 
yaptıkları tanıtım ziyaretlerinin satış sonuçlarına önemli katkı 
yaptığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda hem genel müdürlük bazında 
hem bölge müdürlükleri bazında kurum potansiyelinin tanıtımı için 
doğrudan üst yöneticilerin yapacakları iş ziyareti sayısının 
artırılması ve bu alana yeterli kaynağın aktarılması, 

57-58 

9 Bilanço 

Diğer çeşitli borç kalemlerinin 3.724 bin TL bakiyesi, 
Kuruluşa mal ve hizmet satışı yapan muhtelif firmaların yatırdıkları 
sipariş, karar ve sözleşme damga vergilerinden doğan borçlardan 
oluşmaktadır. Bu tutarın borç kalemlerinde izlenmesinin nedeni 
tedarikçilere sipariş verildiğinde belirtilen vergi rakamlarının 
muhasebe birimlerince tahakkuk ettirilmemesi ve daha sonra 
firmalardan gelen bu kapsamdaki ödemelerin bu hesaba alınarak 
nedeninin araştırılarak ilgisine göre vergi olarak gelir idaresine 
yatırılmasıdır. Kurumun vergi sorumluluğu ile ilgili sonradan cezai 
müeyyideler ile baş başa kalabileceği bir görevin birimler arasında 
yapılacak bilgi alışverişine veya yazışmalara bağlı olması bu 
anlamda risk oluşturmaktadır. Bunun yerine yapılan otomasyon 
sisteminin burada ilk işlemi yapan için bir zorunluluk teşkil etmesi, 
bu adımı geçmeden diğer işlemlere imkan vermeyecek şekilde 
tasarlanması, 

92-93 

 
 

Sayıştay   


