
 DEVLET MALZEME OFİSİ  KURULMASI HAKKINDA KANUN 

 

 
 

Kanun No. : 6400                                                                                                             

Kabul tarihi: 1 1 / 3 / 195 4  

BÖLÜM — I  

Umumi hükümler 

Madde 1 — Maliye Vekâletine bağlı olmak ve hükmî şahsiyeti haiz bulunmak, bu kanunla 3460 
sayılı kanuna göre idare ve murakabe edilmek, merkezi Ankara'da olmak üzere (Devlet Malzeme 
Ofisi) kurulmuştur. 

Müteakip maddelerde işbu idare (Ofis) olarak adlandırılmıştır. 
Madde 2 — Ofis, kendisine işbu kanunun 3 üncü maddesiyle verilen vazifelerin ifası için 

merkez ile yurt içinde ve dışında şube ve ajanslar açabilir, depo ve tesisler kurabilir, 3460 sayılı 
kanuna göre müesseseler teşkil ve ortaklıklara iştirak edebilir. 

Madde 3 — Ofisin vazifesi, Umumî Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak ve hususî bütçeli 
idarelerin, Belediyelerin, sermayesi tamamen Devlete ait teşekkül, Banka, Ofis, Kurum ve 
Sandıklarının ve sermayesinin en az yarısından fazlası yukarda yazılı İdare ve Müesseselere ait 
ortaklıkların aşağıda yazılı ihtiyaçlarını sağlamaktır. 

a) 
 

1- Kâğıt ve mamulâtı,  

2- Kırtasiye ve büro malzemesi, 
3- Büro makineleri ve malzemesi (muhabere, vasıta ve tesisatı hariç), 

4- Büro mefruşatı, 

5- Aydınlatma ve teshin malzemesi (sabit tesisler hariç) , 

6- Temizlik malzemesi, 

7 - Münhasıran Daire hizmetlerinde kullanılan motorlu nakil vasıtaları (Bisikletler dâhil). 

b)Matbuaların (formların) tabı ve diğer tabı işleri; 

c)Yukarıdaki fıkralarda zikredilenlerin dışında kalan veya bu fıkralarda istisna edilen madde ve 
hizmetlerden Ofisçe temin veya ifasına, İcra Vekilleri Heyetince karar verilen madde ve hizmetler; 

d) Temin ettiği malzemenin tevzi ve nakil işi ile mümkün ve faydalı olan ahvalde bunların 
bakım ve tamirleri; 

e) (A, B ve C) fıkralarında gösterilen madde ve hizmetlerin standardizasyonu. 

Yukarda yazılı idare ve müesseseler, Ofisin sağlayacağı maddede yazılı, malzeme ve hizmetleri 
başka yerden alamaz ve yaptıramazlar. Ancak Ofisçe zamanında temin edilemeyeceği anlaşılan ve 
gecikmesi idarelerin işlerini aksatacak mahiyette bulunan ihtiyaçlar hariçten temin edilebilir. 

Genel menfaatlere hizmet eden derneklerin bu kabil ihtiyaçları da istedikleri ve mümkün 
görüldüğü takdirde Ofisçe sağlanır. 

Madde 4 — 3 üncü maddede yazılı idare ve müsseselere ait olup bu kanunla Ofise verilen 
vazifelerle ilgili her türlü matbaa ve tesisler İcra Vekilleri Heyeti kararıyla ve muvakkat 5 inci madde 
esasları dairesinde Ofise devrolunur. 

Madde 5 — 3 üncü maddenin (E) fıkrasında yazılı standardizasyon işi vekâletlerle Umumî 
Murakabe Heyetinden seçilecek birer temsilciden müteşekkil bir komite tarafından yapılır. 

Komite, Ofisin daveti üzerine toplanır. Komite lüzumu halinde üçüncü maddede sayılan 
idarelerde veya hariçte mevcut mütehassıs elemanlardan faydalanabilir. Komitece kabul edilen 
standart tiplerin ilgili idarelerce kullanılması mecburidir. 

 

 

 

BÖLÜM — II  



Teşkilât 

Madde 6 — Ofisin Umumî Heyeti 3460 sayılı kanunda gösterilen Umumî Heyettir. 

Madde 7 — Ofis, biri genel müdür olmak üzere beş kişilik bir idare meclisince idare olunur. 
Reis ile bir âza Maliye Vekâletinin, bir âza Ekonomi ve Ticaret Vekilinin ve bir âza da İşletmeler 
Vekilinin inhası üzerine İcra Vekilleri Heyetince tâyin olunur. 

Reis ve âzaların (genel müdür hariç) hizmet müddetleri üç yıldır. Müddeti bitenler yeniden tâyin 
edilebilirler. Müddetlerini doldurmadan ayrılanların yerine tâyin olunan azalar ayrılanların müddetini 
tamamlarlar. 
 

İdare Meclisi reis ve âzalıklarına 3460 sayılı kanunun 15 nci maddesinde yazılı vasıfları haiz 

olanlar tâyin edilir, bu vasıfları haiz olan Devlet memurlarının aslî vazifeleri uhdelerinde kalmak 

suretiyle tâyinleri de caizdir. Genel Müdür Muavinleri İdare Meclisi toplantılarına iştirak edebilirler. 

Fakat rey veremezler. 

Madde 8 — Ofisin bir Genel Müdürü ve iki Muavini bulunur. Genel Müdür ve Muavinlerinin 

yüksek tahsil görmüş olmaları şarttır. Muavinlerden ticaret işleriyle matbaa ve işletme işlerine 

bakacak olanda, bu işlerde ayrıca ihtisas sahibi olması şartı da aranır. 

Genel Müdürün tâyini Maliye Vekilinin, Muavinlerin tâyini ise Genel Müdürün inhası ve Maliye 
Vekilinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin kararıyla yapılır. 

Madde 9 — Dördüncü ve daha yukarı derecedeki memurlar Genel Müdürün teklifi ile İdare 

Meclisince ve diğer memur ve hizmetliler Genel Müdürlükçe tâyin edilirler. 

 

BÖLÜM —  I I I  

Malî hükümler 

Madde 10 - Ofisin sermayesi (100) milyon Türk lirasıdır.  

Bu sermaye aşağıdaki kaynaklardan terekküp eder: 

 

a) 4911 sayılı kanunla Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne mütedavil sermaye olarak 
verilen (20) milyon Türk lirasının nakit ve menkûl kıymetlere yatırılmış olan kısmı ile bu paradan 
yaptırılan tesis ve gayrimenkullerin maliyet bedelleri üzerinden Ofise devrinden; 

b) Maliye Vekâleti Bütçesine her sene konulacak tahsisattan; 

c) Muvakkat 5 inci maddenin (a) fıkrası gereğince Ofise devrolunacak matbaa ve tesislerin devir 
kıymetlerinden; 

d) 13 ncü maddede yazılı idare hissesinden hakiki masraflar çıktıktan ve bakiyesinden 11 nci 
maddede yazılı tanzim fonu karşılığı ile 3460 sayılı kanuna göre gerekli ihtiyat ve masraflar 
ayrıldıktan sonra kalacak kısmın devrinden; 

e) Muvakkat 6 nci madde gereğince devrolunacak gayrimenkullerin devir kıymetlerinden; 

tahassül eder. 

Nominal sermaye ödendikten sonra maddenin (d) fıkrasında yazılı fark her sene Hazineye 
devrolunur. 

Madde 11 — Ofis, stok fiyatlarını piyasa fiyatlarıyla ayarlı kılmak için nominal sermayenin % 10 
una kadar bir Tanzim fonu tesis eder. Bu fon için her sene ayrılacak miktar piyasa vaziyeti nazarı 
dikkate alınmak suretiyle tâyin olunur. 

 

 

 

 

 



BÖLÜM — IV 

Satınalma ve satış usulleri 

Madde 12 - Ofis, teminiyle muvazzaf olduğu madde ve malzemeyi iç ve dış piyasadan ve 

tercihan yerinden ve ilk ellerden mûtat ticari usullerle temin eder. Faydalı hallerde kendisi de imâl 

edebilir. Bunun için lüzumlu işletme tesisleri, bakım ve tamir yerleri kurabilir. 

Madde 13 - Ofis, memleketin her tarafında tek fiyatla satış yapar. Satış fiyatları, depo 
maliyetine memleket dahili nakliye, sigorta, ambalaj, tahmil ve tahliye, amortisman, tanzim fonu ve 
sair masraflar ile umumi idare masrafları ve 3460 sayılı kanun iktizası olarak tefriki gereken 
karşılıkları da içine alacak münasip bir pay ilâvesi suretiyle tespit edilir, 

14 — 3 üncü maddede yazılı daire ve müesseselerin Ofisle yapacakları muameleler 2490 sayılı 
kanunla bunun ek ve tadillerine tâbi değildir. Ofisin satış usulleri ile malzeme ve hizmet bedellerinin 
tediye şekilleri bir talimatname ile tâyin olunur. 

 

BÖLÜM — V 

Müteferrik hükümler 
 

Madde 15 - 3460 sayılı kanuna göre teşekkül ve müesseselerin idaresinde, tetkik ve 
murakebesinde İktisat Vekâletine verilen vazifeler Maliye Vekâleti tarafından ifa olunur. 

Madde 16 - Ofise ait mallar, Devlet malı hükmündedir. Bu malları çalanlar veya tahrip edenler 
Devlet malları hakkında bu nevi suçları işleyenler gibi cezalandırılırlar. 

Suç işleyen ve vazifelerini suiistimal veya ihmal eyleyen veya irtişa ve irtikâpta bulunan Ofis 

memurları hakkında Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına mütedair hükümleri tatbik olunur.  
 

BÖLÜM — V I  

Muvakkat maddeler 
 

Muvakkat Madde 1 - Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünün bütün hak ve menfaatleri 

mevcut ve matlupları, bilcümle taahhüt ve borçları bu kanunla Ofise geçer.  

Muvakkat Madde 2 - Ofisin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir başlangıç 

bilançosu tanzim olunur.  

Başlangıç bilançosunun aktifine: 

a)10 ncu maddenin (a) fıkrası gereğince sermayeye devredilecek menkul ve gayrimenkullerin 

defter kıymetleri, 

b)Alacakları,  

kaydolunur. 

Pasifine: 

a) Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünün her türlü borçları,  

b)  Çürük alacakları ve sermayeden düşülmesi iktiza eden vasfını ve kıymetini kaybetmiş aynî 

mevcutları geçirilir. 

Aradaki fark 10 ncu maddenin (a) fıkrasındaki sermayenin tediye edilmiş kısmını teşkil eder.  

Muvakkat Madde 3 - Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten aynı yılın sonuna kadar ol an 

müddet Ofisin ilk hesap devresidir. İlk hesap devresi 6 aydan az olduğu takdirde ayrıca bilanço 

yapılmaz, müteakip senenin bilançosuyla birleştirilir. 

Muvakkat Madde 4 - 3 üncü maddede sayılan vazifelerin Ofise devri (4910 sayılı kanunun 10 

ncu maddesinde yazılı olanlar hariç) lüzumlu sermaye ve personel temin olunup teşkilât ve tesisler 



kuruldukça İcra Vekilleri Heyeti kararıyla  yapılır ve aynı maddede yazılı matbaa ve tesislerin devir 

zamanı hakkında karar alma yetkisi İcra Vekilleri Heyetine aittir.  

 

Muvakkat Madde 5 - 4 üncü madde gereğince Ofise devrolunacak matbaa ve tesislerden:  

a) Umumi, mülhak ve hususi bütçeli idarelere ait olanlarının makine, motor, alet, harf, ham 

madde ve yedek malzeme ve bu işlerde kullanılan nakil vasıtaları gibi çeşitli mevcutları Maliye 

Vekâletince teşkil olunacak üç kişilik bir heyet tarafından incelenip mubayaa kıy metlerinden 

amortisman payı çıkarıldıktan sonra kalacak veya lüzumu halinde takdir edilecek kıymetlerle Ofise 

devrolunur ve bu idare mevcutlarından düşülür.  

b) (a) fıkrasında sayılan idareler dışında kalan ve 3 üncü madde de yazılı olan idare, teşekkül 

ve müesseselerden (a) fıkrasındaki esaslar dairesinde Ofise devrolunacak mevcutlarının bedelleri 

tediye olunmuş sermayeden ödenir. 

Ofise devrinden fayda görülmeyen malzeme ve tesisler ilgili dairelerince tasfiye olunur. 

Muvakkat Madde 6 - Hazineye ait olup Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünün intifama 

tahsis edilen gayrimenkuller tahsis tarihlerindeki durumlarına göre Maliye Vekâletince takdir 

edilecek kıymetleri üzerinden sermayesine mahsuben Ofise devrolunur. 

Muvakkat madde 7 - Bu kanun gereğince Ofise devredilecek menkullerin devrinden ve 

gayrimenkullerin devir ve tescil muamelelerinden dolayı hiç bir vergi, resim ve harç alınmaz.  

Muvakkat Madde 8 - Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü teşkilâtına dâhil maaşlı 

memurlar ve müstahdemler Ofisin memur ve müstahdemi olurlar.  

Muvakkat Madde 9 - Muvakkat 4 üncü maddeye göre Ofise devrolunacak matbaa ve 

tesislerin memurlarından Ofisçe münasip görülenler durumlarına göre alabilecekleri kanuni 

maaşlarla 3659 sayılı kanunun ikinci, dokuzuncu ve onuncu maddelerine tâbi kadrolara tâ yin 

olunurlar. Ofise geçmek istemeyen veya münasip görülmeyen bilcümle maaşlı, ücretli ve yevmiyeli 

ilâ mamur ve müstahdemler hakkında ise bu daire ve müesseselerin kendi mevzuları dâhilinde 

muamele olunur. 

Madde 17- 3558 ve 4628 sayılı kanunlarla 4910 sayılı kanunun 10 uncu maddesi ve bu kanuna 

bağlı kadro cetvellerinden Devlet Kağıt ve Basım Müdürlüğüne ait olan kısmı ve 4911 sayılı 

kanunun bu kanuna muhalif hükümleri mülgardır.  

Madde 18- Bu kanun neşri tarihinden üç ay sonra mer’idir.  

Madde 19- Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 15/03/1954  

 

No              Başlığı                                   Düstur Tertip      Cilt    Sahife    Resmi Gazete Sayı 

3558 Devlete ait matbaaların birleştirilmesi 

  hakkında kanun 18/12/1939             3                    20 169            4114 

4628 Devlete ait matbaaların birleştirilmesi 

  Hakkında 3558 numaralı kanuna  

  Ek Kanun 8/8/1944              3                  25          1249            5777 

4910 Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

  Hakkında 2996 sayılı kanunun bazı  

  maddelerinin değiştirilmesine ve bu 

  kanuna bazı maddeler eklenmesine  

  dair kanun               3  27       1182                    6327  
 


