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GİRİŞ 

 “Kamu alımı”, kamu kurum ve kuruluşlarının, görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç 

duydukları mal, hizmet ve yapım işlerini, ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun 

şekilde, seçilmiş yükleniciler aracılığıyla temin etmelerini ifade eden kavramdır. Kamu 

kurumlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında; kamu hizmetlerinin devamlılığı ve 

tahsis edilen kamu kaynağının etkin, verimli ve ekonomik kullanımı temel önceliktir. 

Kamu alımları konusunda hazırlanan politika belgeleri ve programlarda, kamu 

hizmetlerinin devamlılığı ve en uygun kaynak kullanımı gibi temel hedeflerinin yanı sıra; 

sektörel, yerel veya bölgesel kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi, yerli üretimin teşvik 

edilmesi, Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesi ve KOBİ’lerin desteklenmesi gibi dolaylı hedefler 

de takip edilmektedir.  

Kamu işletmelerinin işletmecilik faaliyetlerine ilişkin politika ve stratejilerini belirleyen 

birincil belgelerden olan Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul 

ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Teşebbüsler, 

faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini daha iyi analiz 

edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı 

olabilmek amacıyla, 2017 Yılı Sektör Raporunu hazırlar” denilmektedir. 

Bu çerçevede, kurum içi ve kurum dışı istatistiki veriler esas alınarak hazırlanan Devlet 

Malzeme Ofisi 2017 yılı Sektör Raporu’nun; birinci bölümünde kamu alımlarının dünyadaki 

görünümüne, ikinci bölümünde ülkemizde kamu alımlarının durumuna, üçüncü bölümünde 

Türkiye’nin merkezi satınalma kurumu olan Devlet Malzeme Ofisi’nin sektör içindeki yerine 

değinilmiş olup, son bölümde de DMO, benzer yabancı kuruluşlarla karşılaştırılmıştır. 
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1. KAMU ALIMLARINA KÜRESEL BAKIŞ  

Kamu bütçelerinde önemli bir paya sahip olan kamu alımları, kamu kaynaklarının 

hukuka uygun, etkili ve verimli kullanımı, şeffaflık, rekabet ve hesap verilebilirliğin 

sağlanmasının yanı sıra; ekonomik, sosyal, siyasi ve mali amaçlara ulaşılması bakımından da 

önemli işlevlere sahiptir.  

Kamu alımları, küresel düzeyde GSYH’nin %15-20’sine,  Avrupa Birliği’nde ise %14’üne 

tekabül etmektedir. Her yıl Avrupa Birliğinde 250.000’in üzerinde kamu kuruluşu mal, hizmet ve 

yapım işi alımı yapmaktadır. Enerji, nakliye, atık yönetimi, sosyal koruma, sağlık ve eğitim 

hizmeti gibi pek çok alanda yapılan harcamalar içinde en büyük pay kamu kuruluşlarına aittir.1  

Kamu alımları, vergi mükelleflerinden elde edilen gelirle karşılanan kamu harcamalarının 

önemli bir kısmını oluşturduğundan (OECD’ye üye ülkelerde GSYH’nin %12’si ve kamu 

harcamalarının %29’u), hükümetlerin, kaliteli hizmet sunumunu sağlamak ve kamu yararını 

korumak amacıyla, kamu alımlarını verimli bir şekilde gerçekleştirmesi önem kazanmaktadır.2  

OECD ülkelerinde daha etkin bir tedarik politikası sonucunda; herhangi bir mal ve hizmet 

grubu için maliyetlerde %10’luk bir azalma, toplam kamu harcamalarında %2,9, GSYH’de ise 

%1,3 oranında bir tasarruf anlamına gelmektedir.  

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kamu yatırımlarının önemli bir kısmı (yıllık ~2 trilyon € ) 

kamu ihaleleri yoluyla gerçekleştirilmektedir. AB genelindeki ülkelerde kamu alımlarındaki 

%1'lik bir verimlilik artışı ile yılda 20 milyar € tasarruf sağlanabilmektedir.3 

Bu doğrultuda; başta AB ve OECD üyesi ülkeler olmak üzere, dünya genelinde pek çok 

ülke, kamu tedarik süreçlerinin etkili, şeffaf, adil bir biçimde gerçekleştirilmesi; kamusal 

ihtiyaçların standart bir kalitede, hızlı ve uygun fiyatlarla karşılanması amacıyla kamu tedarik 

plan ve stratejilerini oluşturmaktadır.  

Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi bazı 

uluslararası ve uluslar-üstü kuruluş ve organizasyonlar ise kamu alımlarının genel çerçevesini 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en 

2 http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm 

3 http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/strategy_en 
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belirleyen daha üst seviyede birtakım düzenlemeler yaparak; kamu alımlarında etkin kaynak 

kullanımı ile toplumsal ve çevresel politika hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamayı 

amaçlamışlardır. Bu çerçevede, Dünya Ticaret Örgütü tarafından kabul edilen ve 06.04.2014 

tarihinde güncellenerek yürürlüğe giren Kamu Alımları Anlaşması ile daha önce anlaşma 

kapsamına dâhil edilmemiş kurum ve kuruluşlar kapsama alınarak uluslararası ticaretin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Avrupa Birliği Kamu Alımları Direktiflerinde yapılan 2014 yılındaki güncellemelerle;  

 Kamu alımlarında şeffaflığı arttırmak adına elektronik tedarik araçları kullanımının 

teşvik edilmesi ve 2018 yılına kadar e-tedarik araçlarının kullanımının zorunlu hale 

getirilmesi,  

 İhalelerin beyan esaslı yapılması,  

 İhale sürelerinin kısaltılması,  

 Yeni bir değerlendirme ölçütü olarak, ihalenin “en iyi fiyat-kalite oranı” ya da “maliyet 

etkinliği yaklaşımına göre en düşük maliyet” esas alınarak sonuçlandırılması,  

 İhaleler sonuçlandırılırken yaşam döngüsüne dayalı maliyet hesaplamasının 

yapılabilmesi,  

 KOBİ’lerin ihalelere katılımını kolaylaştırmak amacıyla, idarelerin ihaleleri bölümler 

halinde gerçekleştirmesine izin verilebilmesi, 

 Kamu alımlarında ayrımcılığın önlenmesine yönelik; az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin kalkınma,  finans ve ticaret konularındaki ihtiyaçları dikkate alınarak, eşik 

değerler ile ilgili esnekliklerin kabul edilmesi,  

gibi birtakım yeni düzenlemeler getirilmiştir. 

Ekim 2017'de Avrupa Komisyonunca kabul edilen “Kamu Alım Stratejisi” ile altı stratejik 

politika önceliği belirlenmiştir. Bu stratejilere göre;  

 Yenilikçi, yeşil ve sosyal tedarikin geliştirilmesi için ihalelere ilişkin kılavuz belgeler, 

AB Komisyonunca yenilikçi, yeşil ve sosyal kriterleri içerecek şekilde güncellenerek 

yayımlanacaktır. Ayrıca sağlık hizmetleri, BT ve inşaat gibi stratejik sektörler de dâhil 

olmak üzere iyi uygulamalar teşvik edilecektir. 
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 Kamu kurumlarının kamu alımları için gerekli mesleki ve teknik bilgi ile sürece ilişkin 

bilgilerindeki yetersizlik, ihale kurallarının ihlaline ve işletmeler ile vergi mükellefleri 

üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. AB Komisyonu, kamu kurumlarının 

gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe ulaşılması amacıyla müşteri profesyonelleşmesine 

yönelik uygulamalar geliştirilmesini teşvik eden bir Tavsiye Kararı yayımlamıştır.  

 Kamu alımları, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) başta olmak üzere 

firmalar için daha erişilebilir hale getirilmelidir. Şu anda KOBİ’lerin kazandıkları kamu 

ihaleleri oranı sadece %45’tir. Ayrıca AB firmaları, AB pazarı dışında kamu ihalelerine 

katılımları sırasında da birçok engelle karşılaşmaktadır. AB Komisyonu; şeffaflığı, 

süreçlerin elektronik hale getirilmesini ve stratejik alımları destekleyerek KOBİ'lere 

yardımcı olmayı, AB firmalarının ticaret anlaşmaları yoluyla AB dışı pazarlara 

erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

 Kamu alımları konusunda daha gelişmiş ve erişilebilir veriler, tedarik politikalarının 

performansını daha iyi değerlendirebilmeyi, kamu alım sistemleri arasındaki 

etkileşimi optimize etmeyi ve gelecekteki stratejik kararları şekillendirmeyi mümkün 

kılacaktır. Şeffaflık ve bütünlüğün sağlanması politikası doğrultusunda Komisyon, 

kamuya açık sözleşme bilgilerinin raporlanması (gerçekleştirilen sözleşmeler ve 

değişikliklerin yayınlanması) ve şikâyet mekanizmasının güçlendirilmesi ile rekabet 

ve şeffaflığı arttırmayı ve kamusal kaynak tasarrufu sağlamayı amaçlamaktadır. 

 Dijital dönüşümün artırılması kapsamında AB Komisyonu; e-Certis, Avrupa Tek Alım 

Belgesi (ESPD) ve e-Faturalama gibi e-satınalma araçlarının kullanımının 

geliştirilmesini ve yeni teknolojilerden yararlanılmasını amaçlamaktadır.  

Avrupa Birliğinde ihale mercileri, nadiren birlikte ortak alım yapmakta olup, mevcut 

durumda alımların sadece %11'i ortak alım yoluyla gerçekleştirilmektedir. Toplu alımla, daha iyi 

fiyatlarla daha kaliteli mal ve hizmete erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca, kurumlar arasında 

tedarik işlemleri ile ilgili bilgi ve deneyim alışverişi yapılabilmektedir. Bu çerçevede Komisyon, 

ortak alım için işbirliği yapılmasını özendirmektedir. 

Sonuç olarak; dünyada kamu alımlarına ilişkin politikalar izlendiğinde; 

 Elektronik tedarikin yararları göz önüne alınarak ülkelerin kamu alım süreçlerini 

daha fazla elektronik ortama taşıdığı,  
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 Çevresel hususların, kamu ihaleleri yoluyla ele alınan kilit politika hedefleri olmaya 

devam ettiği, merkezi düzeyde çeşitli politika ve stratejiler ve belirli satınalma 

birimleri tarafından geliştirilen yeşil kamu alımlarının desteklendiği, 

 Toplu alımın sağladığı avantajlardan daha fazla yararlanılabilmesi için ortak/merkezi 

alımların yaygınlaştırılması yönünde bir eğilim olduğu, 

 Kamu ihale politikaları ve stratejilerinin, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

geliştirilmesini ve kamu ihalelerine katılımını teşvik eden ekonomik politikaları 

bütünleştirmek amacıyla giderek daha fazla kullanılmakta olduğu,  

gözlenmektedir. 4  

  

                                                           
4 https://read.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017_gov_glance-2017-en#page176 
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2. TÜRKİYE’DE KAMU ALIMLARI SEKTÖRÜ  

Kamu kaynaklarının hangi alanlarda ve ne şekilde harcandığı, bu alımların ekonomik 

etkilerinin yanı sıra kamu alımlarına ilişkin politikaların oluşturulmasında da önemli bir girdi 

niteliği taşımaktadır. Kamu alımlarının ekonomik ve sosyal politikalar üzerindeki etkileri göz 

önüne alınarak hazırlanan; Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan başta 

olmak üzere birçok üst belgede kamu alımları yoluyla;  

 Yerli firmaların kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlanarak ithalata olan bağımlılığın 

azaltılması, 

 Çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir üretim, tedarik ve tüketim yapısının oluşturulması, 

 Yurtiçinde üretilen ürünlerin standart ve kaliteleri ile teknoloji kapasitelerinin 

arttırılması ve yüksek teknolojili ürün transferinin desteklenmesi, 

 Yerlileştirilen teknolojilerin başta KOBİ’ler olmak üzere sektör tabanına 

yaygınlaştırılması, 

 Ar-Ge odaklı uluslararası doğrudan yatırımların artırılması teşvik edilmesi,  

gibi bir dizi hedef ve strateji tanımlanmıştır. 

Anılan mevzuat çerçevesinde kamu alımlarına verilen önem, kamu alımlarının gayrisafi 

yurtiçi hasıladaki payında son dönemdeki istikrarlı artışta da görülebilmektedir. 2017 yılı 

verilerine göre kamu alımları, gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık %7,5’ini oluşturmaktadır. 

Son 4 yıla ait kamu alımlarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı Tablo 1’de görülmektedir.  

       Tablo 1- Kamu Alımlarının GSYİH İçindeki Payı 
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Bilindiği üzere, dünyada kamu alımları; merkezi, yarı merkezi ve merkezi olmayan tedarik 

usullerine göre yapılabilmektedir. Teşkilat yapıları, fonksiyonları ve faaliyet esasları ülkelere 
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 Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kamu Alımları 

Koordinasyon Dairesi); AB Müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde 5 nolu 

“Kamu Alımları” faslında belirtilen çalışmaları diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

içinde yürütmek ve kamu alımları konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip 

edip değerlendirerek kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmakla,  

 Kamu İhale Kurumu (KİK); kamu alımlarına ilişkin düzenleme yapmak, ihalelere 

ilişkin itirazen şikâyetleri incelemek,  görev alanında düzenleyici ve ihtilaf çözücü 

olarak görev yapmak, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanuna ilişkin 

bütün mevzuat ve dokümanı hazırlamak, ihalelere ilişkin istatistikleri tutmak, 

Elektronik Kamu Alımları Platformunu (EKAP) yönetmekle, 

 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO); 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 satınalma işlevini 

yürütmek üzere, satın almak veya alıcı kurum ve kuruluşlar ile üretici veya satıcıları 

buluşturmak suretiyle ihtiyaçlarının teminini sağlamakla, 

görevlendirilmiştir. 

Türkiye’de kamu alımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin temel çerçeve 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri ile belirlenmiştir. Türkiye’de kamu alımları; 4734 sayılı 

Kanunda belirtilen ihale usullerine göre yapılan alımlar, doğrudan temin yolu ile yapılan alımlar 

ve istisna kapsamındaki alımları kapsamaktadır. 
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Anılan kanuna göre ihaleler; alım türleri bazında mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri ve 

danışmanlık hizmeti alım ihaleleri olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca, Kanunda temel ihale usulleri 

olarak açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü belirtilmiş, bunun yanında bazı 

hallerde pazarlık usulü ile de ihale yapılabileceği öngörülmüştür. Kamu İhale Kanunu 

kapsamında olmakla birlikte ihale usullerinden biri olarak sayılmayan doğrudan temin yöntemi 

de bir alım şekli olarak yer almaktadır.  

2017 yılı kamu alımlarının ihale usullerine göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. 

         Tablo 2- 2017 Yılı Kamu Alımlarının İhale Usullerine Göre Dağılımı  

 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; 

 2017 yılı kamu alımlarının toplam tutarı 232.890.286.000,-TL’dir.  

 Bu tutarın 210.299.780.000,-TL’si Kanun kapsamında belirtilen ihale usullerine 

göre yürütülen alımlara ait olurken, 3.286.232.000,-TL’si doğrudan temin 

kapsamında gerçekleştirilen alımlara, 19.304.274.000,-TL’si ise istisna 

kapsamında yapılan kamu alımlarına ilişkindir.  
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2017 yılı kamu alımlarının alım türlerine göre dağılımı ise Grafik 1’de gösterilmektedir. 

Grafik 1- 2017 Yılı Kamu Alımlarının Alım Türlerine Göre Dağılımı 

                  

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere toplam 232.890.286.000,-TL’lik kamu 

alımının %18,3’ü mal alımı, %22,9’u hizmet alımı, %58,3’ü yapım işi ve %0,5’i danışmanlık hizmeti 

alımıdır. 

2017 yılında yapılan, 42.516.727.000,-TL’lik mal alımının 3.898.004.000,-TL’lik kısmı kamu 

kurumlarının Devlet Malzeme Ofisi’nden gerçekleştirdiği alımlara aittir.  

Genel Müdürlüğümüzün, istisna ve doğrudan temin tutarları dâhil kamu mal alımları 

içerisindeki payı (DMO Payı 1) ile istisna ve doğrudan temin tutarları hariç kamu mal alımları 

içerisindeki payı (DMO Payı 2) yıllar itibariyle Tablo 3’te ve Grafik 2’de gösterilmiştir.  

        Tablo 3- Kamu Mal Alımları İçindeki DMO Payı 
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Grafik 2- Kamu Mal Alımları İçindeki DMO Payı 

 

DMO’nun toplam kamu mal alımları içerisindeki payının gerçekçi bir şekilde 

belirlenebilmesi ve sağlıklı analiz yapılabilmesi için önemli bazı hususların göz önünde 

bulundurulması yerinde olacaktır. 

Öncelikle, Genel Müdürlüğümüz sadece Ana Statümüzde sayılan belli mal ve hizmetlerin 

tedarikini gerçekleştirmektedir. Oysaki kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen toplam 

mal alımları içerisinde faaliyet konularımız arasında bulunmayan mal alımları ile 4734 sayılı 

Kanun uyarınca ihale düzenleyerek ya da doğrudan temin veya istisna hükümleri uyarınca 

temin edilen mal alımları bulunmaktadır.  

Dünyadaki benzer kamu alımı uygulamalarına bakıldığında, kamu kurumlarının bir kısım 

mal ve hizmet alımlarını ülkedeki merkezi satınalma kurumundan karşılama zorunluluğu 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu kurumların kamu mal alımları içindeki payları daha yüksek 

olmaktadır.  

  2017 Yılı Sektör Raporu  
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Bu itibarla, ilgili mevzuat gereği faaliyet konularımız dışında kalan mal alımları ve çeşitli 

nedenlerle tedarik edemediğimiz ürünler ile 4734 sayılı Kanuna göre idarelerce doğrudan temin 

ve istisna kapsamında yapılan mal alımları hariç tutulduğunda, Genel Müdürlüğümüzün toplam 

kamu mal alımları içindeki payının daha yüksek olacağı kuşkusuzdur ki, bu hususu yukarıdaki 

veriler de teyit etmektedir. 
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3. DEVLET MALZEME OFİSİNİN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ  

Ülkemizin merkezi satınalma kurumu olan Devlet Malzeme Ofisi; tüzel kişiliğe sahip, 

faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.  

Maliye Bakanlığının ilgili kuruluşu olan DMO, 233 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” hükümlerine tabi olarak faaliyet göstermektedir. 

DMO’nun temel görevi; kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları, Ana 

Statüsünde belirtilen mal ve hizmetleri, bu kurumlar adına tedarik etmektir. 

DMO, hizmet ve faaliyetlerini KİT mevzuatı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana 

Statüsü ve Ofis mevzuatı çerçevesinde yürütmektedir.  

a) Misyon ve Vizyon   

Genel Müdürlüğümüz, değişen çağın şartlarına uygun olarak, 2015-2019 Dönemi 

Stratejik Planı ile misyon ve vizyonunu yeniden belirlemiştir. 

  Misyonumuz 

 “Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını; kamu yararını gözeten, fiyat ve kalite 

dengesini sağlayan, verimli, etkili, profesyonel ve yenilikçi bir yaklaşımla tedarik etmektir.”  

  Vizyonumuz 

 “Geliştirdiği yenilikçi çözüm ve uygulamalar ile kamu alımlarında öncelikli olarak 

tercih edilen ve uluslararası ölçekte öncü merkezi tedarik kuruluşları arasında yer alan bir 

kurum olmak.”  

b) Faaliyet Konuları  

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü; kamu hukukuna tabi olan veya kamunun 

denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının DMO Ana 

Statüsünün altıncı maddesine sayılan mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını 

yapmaktadır. 

Ofis, Ana Statüsünde tanımlanan amaç ve faaliyet konuları çerçevesinde kamu kurum ve 

kuruluşları adına merkezi tedarik hizmetlerini yürütmekte, bu kapsamda Ana Statüsüyle 

kendisine verilen yetkileri kullanmaktadır.  
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Tedarik hizmetleri; merkezdeki satınalma ve satış birimleri, taşradaki bölge müdürlükleri 

ve irtibat büroları aracılığıyla yürütülmektedir. 

Üretim faaliyetleri (baskı işleri, klasör, toplu iğne, ataş, zarf vs.) ise Basım İşletme 

Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. İşletmenin teşekkül adına yaptığı programlı üretimler 

dışında, müşterilerin münferit veya toplu talepleri üzerine de baskı işleri yürütülmektedir. 

Buna ilave olarak, Genel Müdürlüğümüz, Yüksek Seçim Kurulu ile işbirliği yaparak 

seçimlerde (cumhurbaşkanlığı seçimleri, genel seçimler, mahalli idare seçimleri, halk oylaması 

vs.) seçim malzemesinin üretim ve tedarik edilmesi ile il ve ilçe seçim kurullarına kadar 

ulaştırılması hizmetini de sağlamaktadır.  

Öte yandan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün sayısal loto, kazı kazan ve milli 

piyango biletlerinin kâğıtları gibi ihtiyaçları da Genel Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır. 

DMO bu ve benzeri hizmetleriyle kamu idarelerine satınalma, depolama,  lojistik ve kalite 

kontrol alanında hizmet sunmaktadır.  

Gerektiğinde müşterilere teknik şartname hazırlanması, revizyonu ve numunelerin 

teknik şartnameye uygunluğunun incelenmesi gibi konularda da teknik destek verilmektedir. 

c) Organizasyon Yapısı  

Devlet Malzeme Ofisi’nin organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. DMO Genel 

Müdürlüğü,  merkez ve taşra teşkilatından meydana gelmektedir.  

Genel Müdürlüğümüzün merkez teşkilatı; 3 adet Satınalma Daire Başkanlığı, Pazarlama, 

Katalog, Kalite Kontrol, Muhasebe, Strateji Geliştirme, Destek Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Bilgi 

İşlem Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi 

Başkanlığı ile Yönetim Kurulu Bürosu, Özel Kalem, Görsel İletişim Tasarımı, İstatistik ve Proje İş 

Geliştirme Müdürlüklerinden oluşmaktadır.  

Taşra teşkilatı ise; Bursa, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon bölge 

müdürlükleri (7 adet) ile Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van irtibat büroları (4 adet) ve Basım 

İşletme Müdürlüğü olarak teşkilatlanmıştır.  

Devlet Malzeme Ofisi’nin kurumsal yapısı Şema 1’de görülmektedir. 
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d) İnsan Kaynakları  

Genel Müdürlüğümüz personelinin hizmete alınma, görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, 

ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük hakları Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Personel Rejiminin Düzenlenmesine dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 

tâbidir 

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzde 

hizmetler; memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür. 

31.12.2017 tarihi itibariyle kurumumuzda çalışan personel sayısı 1.008’dir. Bu sayıya 

kurum dışından atanan Yönetim Kurulu Üyeleri dâhil edilmemiştir.  

Merkez ve taşra teşkilatımızda görevli personelin dağılımı Grafik 3’te gösterilmiştir. 

Grafik 3- 2017 Yılı Personel Durumu 

  

 

Kaynak: İnsan kaynakları Daire Başkanlığı 
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e) Faaliyet Bilgileri  

Genel Müdürlüğümüz, kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satınalma işlevini 

üstlenmekte, müşterilerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını merkezi olarak tedarik etmekte ve 

kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde, genel olarak satınalma, üretim, 

pazarlama/satış, kalite kontrol, lojistik konularında faaliyet yürütmektedir.  

I. Satınalma  

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Ana Statüsü gereğince, müşterilerinin DMO’nun 

faaliyet alanına giren mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını müşterileri adına 

yapmakta olup, müşteri ihtiyaçlarının temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanunun 

istisna hükümlerine istinaden yürürlüğe konulan Ofis mevzuatına (yönetmelikler, ticari 

şartnameler, tip sözleşmeler, protokoller vs.) göre gerçekleştirilmektedir.  

DMO müşteri ihtiyaçlarını; aşağıda yer alan tedarik yöntemleriyle karşılamaktadır. 

Stok Alımları: Kamu kurum ve kuruluşlarında ortak kullanım yeri olan ve anında müşteri 

ihtiyacını karşılamak üzere depolanmasında fayda görülen ve Genel Müdürlüğümüzce 

hazırlanmış teknik şartnameler doğrultusunda belirli zamanlarda ihaleye çıkılmak suretiyle 

yapılan alım usulüdür. 

Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve satış miktarının artırılması amacıyla temel stok 

ürünleri olan kırtasiye ürünleri,  büro malzemeleri ve temizlik maddelerinde asgari stok seviyesi 

gözetilmek suretiyle alım yapılmaktadır. 

2017 yılında stok amaçlı toplam 21.205.000,- TL tutarında alım yapılmış olup, bu yolla 

yapılan alımların, toplam alım içindeki payı %0,6 olmuştur.  

Genel Müdürlüğümüzün stok azaltma politikası gereği, 2017 yıl sonu itibarıyla stoklar ise 

bir önceki yıla göre yaklaşık %18,2 azalarak 70.592.000,- TL olarak gerçekleşmiştir. 

Katalog Yolu ile Alım: Piyasa araştırması ve pazarlık yöntemiyle tespit edilen ürünlerin 

teknik özellikleri ile fiyatlarının gösterildiği, Ofisle tedarikçiler arasında belirli bir dönem için 

yapılan, ürün cinsi, teknik özellikler ve fiyat gibi unsurlar ile karşılıklı olarak alım ve satım 

taahhüdünü içeren katalog sözleşmelerine dayanılarak yapılan alım usulüdür.  

 



23 23

  2017 Yılı Sektör Raporu 
 

22 

 

e) Faaliyet Bilgileri  

Genel Müdürlüğümüz, kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satınalma işlevini 

üstlenmekte, müşterilerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını merkezi olarak tedarik etmekte ve 

kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde, genel olarak satınalma, üretim, 

pazarlama/satış, kalite kontrol, lojistik konularında faaliyet yürütmektedir.  

I. Satınalma  

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Ana Statüsü gereğince, müşterilerinin DMO’nun 

faaliyet alanına giren mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını müşterileri adına 

yapmakta olup, müşteri ihtiyaçlarının temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanunun 

istisna hükümlerine istinaden yürürlüğe konulan Ofis mevzuatına (yönetmelikler, ticari 

şartnameler, tip sözleşmeler, protokoller vs.) göre gerçekleştirilmektedir.  

DMO müşteri ihtiyaçlarını; aşağıda yer alan tedarik yöntemleriyle karşılamaktadır. 

Stok Alımları: Kamu kurum ve kuruluşlarında ortak kullanım yeri olan ve anında müşteri 

ihtiyacını karşılamak üzere depolanmasında fayda görülen ve Genel Müdürlüğümüzce 

hazırlanmış teknik şartnameler doğrultusunda belirli zamanlarda ihaleye çıkılmak suretiyle 

yapılan alım usulüdür. 

Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve satış miktarının artırılması amacıyla temel stok 

ürünleri olan kırtasiye ürünleri,  büro malzemeleri ve temizlik maddelerinde asgari stok seviyesi 

gözetilmek suretiyle alım yapılmaktadır. 

2017 yılında stok amaçlı toplam 21.205.000,- TL tutarında alım yapılmış olup, bu yolla 

yapılan alımların, toplam alım içindeki payı %0,6 olmuştur.  

Genel Müdürlüğümüzün stok azaltma politikası gereği, 2017 yıl sonu itibarıyla stoklar ise 

bir önceki yıla göre yaklaşık %18,2 azalarak 70.592.000,- TL olarak gerçekleşmiştir. 

Katalog Yolu ile Alım: Piyasa araştırması ve pazarlık yöntemiyle tespit edilen ürünlerin 

teknik özellikleri ile fiyatlarının gösterildiği, Ofisle tedarikçiler arasında belirli bir dönem için 

yapılan, ürün cinsi, teknik özellikler ve fiyat gibi unsurlar ile karşılıklı olarak alım ve satım 

taahhüdünü içeren katalog sözleşmelerine dayanılarak yapılan alım usulüdür.  

 

  2017 Yılı Sektör Raporu  

23 

 

  

Katalog yoluyla alım;  

 Ofisin faaliyet konusuna giren taşıt, iş makineleri ve üst yapılı araçların; üretici, 

ithalatçı veya genel dağıtıcı konumundaki tedarikçilerden sipariş usulü ile temin 

edilmesi amacıyla düzenlenen Protokol,  

 Ofisin faaliyet konusuna giren bilişim ürünleri, mobilya, tıbbi cihazlar ile diğer mal 

veya hizmetlerin; üretici, ithalatçı, genel dağıtıcı veya yetkili satıcı konumundaki 

tedarikçilerden sipariş usulü ile temin edilmesi amacıyla, düzenlenen Açık Satışlara 

Ait Satınalma Sözleşmesi,  

  olmak üzere, iki farklı katalog sözleşmesine göre yapılmaktadır. 

31.12.2017 itibariyle, Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi kapsamında mevcut 

tedarikçi sayısı 438’dir. Protokol kapsamındaki mevcut tedarikçi sayısı 48’dir. 

2017 yılında; 

 Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi çerçevesinde yapılan alımların tutarı 

1.444.807.000,-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu yolla yapılan alımların, toplam 

alımlar içindeki payı %40,3’tür. 

 Protokol kapsamında alımlarının tutarı ise 381.719.000,- TL olarak gerçekleşmiş 

olup, bu yolla yapılan alımların toplam alım içindeki payı %10,7’dir. 

 5 firma ile yeni iş makinesi protokolü, 2 firma ile standart taşıt protokolü,  1 firma ile 

üst yapılı araçlara ilişkin protokol yapılmıştır. Ayrıca 1 firma ile de taşıt kiralama 

protokolü imzalanmıştır.  

 Müşterilerimiz ihtiyaç duydukları standart taşıt, üst yapılı araç, iş makinesi ve taşıt 

kiralama talepleri söz konusu protokoller kapsamında temin edebilmektedir. 

Müteferrik Alım: DMO’nun faaliyet konuları arasında yer almakla birlikte stok ve katalog 

yoluyla alımı gerçekleştirilemeyen ürünlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşlarca hazırlanan teknik 

şartnameler doğrultusunda çeşitli ihale usulleri ile iç ve dış piyasadan temin edildiği alım 

şeklidir. 

2017 yılında müteferrik alımların toplam tutarı 1.733.896.000,-TL olarak gerçekleşmiş 

olup, bu yolla yapılan alımların, toplam DMO alımları içindeki payı %48,4 olmuştur. 
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Tedarik usullerine göre alımlarımız bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak Tablo 4’te 

gösterilmiştir.  

Tablo 4- Tedarik Usullerine Göre Alımlar     

       

2017 yılında gerçekleşen toplam 3.581.627.000,-TL’lik alım tutarının 7.712.500,- TL’si dış 

alımlar, 3.573.914.500,-TL’lik kısmı ise iç piyasadan alımlardır. Dış piyasadan yapılan alımların 

toplam alım tutarımız içindeki payı %0,22’dir.  

Tedarik usullerine göre tedarikçi sayılarımıza ilişkin detaylar Tablo 5’te gösterilmiştir.  

Tablo 5- Tedarik Usullerine Göre Tedarikçi Sayıları 

 

(*) Bir firma birden fazla tedarik usulünde tedarikçi olarak yer aldığından her bir tedarik usulündeki firma 

sayıları toplamı, toplam firma sayısından fazla olmaktadır. Veriler yıl içinde ürün tedarik eden firmalara 

aittir. 



25 25

  2017 Yılı Sektör Raporu 
 

24 

 

Tedarik usullerine göre alımlarımız bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak Tablo 4’te 

gösterilmiştir.  

Tablo 4- Tedarik Usullerine Göre Alımlar     

       

2017 yılında gerçekleşen toplam 3.581.627.000,-TL’lik alım tutarının 7.712.500,- TL’si dış 

alımlar, 3.573.914.500,-TL’lik kısmı ise iç piyasadan alımlardır. Dış piyasadan yapılan alımların 

toplam alım tutarımız içindeki payı %0,22’dir.  

Tedarik usullerine göre tedarikçi sayılarımıza ilişkin detaylar Tablo 5’te gösterilmiştir.  

Tablo 5- Tedarik Usullerine Göre Tedarikçi Sayıları 

 

(*) Bir firma birden fazla tedarik usulünde tedarikçi olarak yer aldığından her bir tedarik usulündeki firma 

sayıları toplamı, toplam firma sayısından fazla olmaktadır. Veriler yıl içinde ürün tedarik eden firmalara 

aittir. 

  2017 Yılı Sektör Raporu  

25 

 

  

II. Pazarlama ve Satış  

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde satış faaliyetleri, DMO Satış Yönetmeliğine 

göre yürütülmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları;  

 Toplu olarak satın alınan ve depodan satışı yapılan stok ürünleri,  

 Tedarikçi firmalarla yapılan dönemsel sözleşme ve protokollere dayalı olarak alım ve 

satımı yapılan katalog ürünleri, 

 Stok ve katalog ürünleri dışında kalan ve müşterilerin talebi üzerine teknik şartname 

ve/veya marka/modele göre alım ve satımı yapılan müteferrik ürünler,  

  aracılığıyla karşılanmaktadır. 

Tedarik usullerine göre satışlarımız Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6- Tedarik Usullerine Göre Satışlar 

 

 2017 yılı satışları, 3.898.004.000,- TL olarak gerçekleşerek, 2016 yılına göre göre 

%4,3 artış göstermiştir. 

 Tedarik usulü bakımından satış tutarına göre en fazla pay, katalog sistemimizi 

geliştirme çalışmalarımıza paralel olarak, %51,6 ile katalog satışlarına aittir. 
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Bunu %46,7 ile müteferrik usulde alınıp müşteriye satışı yapılan ürünler ve %1,7 

ile stok satışları takip etmektedir. 

 2017 yılında katalog satışları %21,5 artarken; müteferrik satışlar %7,1, stok 

satışları ise  %46,8 azalmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 yılında Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi kapsamında yapılan satışlarımızın 

tutarları, müşteri sayısı,  sipariş sayısı ve ürün çeşitlerinin ürün grupları itibariyle dağılımına 

ilişkin sayısal verilere Tablo 7 ve Tablo 8’de yer verilmiştir. 
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Tablo 7- Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi Kapsamındaki Satışlar ve Müşteri Sayıları 
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Tablo 7- Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi Kapsamındaki Satışlar ve Müşteri Sayıları 

    



2828

  2017 Yılı Sektör Raporu 
 

28 

 

Tablo 8- Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi Kapsamındaki Sipariş Sayıları ve Ürün Çeşitleri  
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Tedarik usullerine göre satışı yapılan ürün çeşitleri ve müşteri dağılımlarına ilişkin verilere 

Tablo 9 ve Tablo 10’da yer verilmiştir. 

         Tablo 9- Tedarik Usullerine Göre Ürün Çeşitleri 

 

(*) Aynı ürün birden fazla tedarik yöntemiyle tedarik edildiğinden her bir tedarik usulündeki ürün sayısı 

toplamı, toplam tedarik edilen ürün sayısından fazla olmaktadır. 

 2017 yılında satışı yapılan ürün çeşidi bir önceki yıla göre %12,9 oranında 

artmıştır. 

 Müteferrik satış yönteminde satışı yapılan ürün çeşidinde %14,9, katalog satış 

yönteminde satışı yapılan ürün çeşidinde %13,2 oranında artış görülürken; satışı 

yapılan stok ürünlerinin sayısında ise %6,7 oranında bir azalma görülmüştür. 

          Tablo 10- Tedarik Usullerine Göre Müşteri Sayıları 

 

(*) Bir kamu kurumu birden fazla tedarik usulünde müşteri olarak yer aldığından her bir tedarik 

usulündeki müşteri sayısı toplamı, toplam müşteri sayısından fazla olmaktadır.  Kaynak: İstatistik Müdürlüğü
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Tablo 8- Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi Kapsamındaki Sipariş Sayıları ve Ürün Çeşitleri  
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    Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; 

 2017 yılında kurumumuzdan alım yapan müşteri sayısı 6.946 olarak 

gerçekleşmiştir.  

 Toplam 5.979 müşteri katalogdan, 1.917 müşteri stoktan alım yaparken 1.364 

müşteri ise müteferrik usulle DMO’dan alım yapmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak bütçe türlerine göre müşteri sayıları ve satışların 

bütçe türlerine göre müşteri idarelere dağılımlarına ilişkin verilere Tablo 11 ve Tablo 12’de yer 

verilmiştir. 
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     Tablo 11- Bütçe Türlerine Göre Müşteri Sayıları 

 

 2017 yılında müşteri sayısı bir önceki yıla göre %6,1 azalarak 6.496’ya 

gerilemiştir.  

 Müşterilerimiz içinde en büyük payı %68,6 ile merkezi yönetim birimleri 

ve %18,7 ile mahalli idareler oluşturmaktadır.  

 Sosyal Güvenlik Kurumları, KİT’ler ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının payları ise sırasıyla; %2,7, %3,9 ve %6,1’dir.  
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     Tablo 12- Satışların Bütçe Türlerine Göre Müşteri İdarelere Dağılımı 

 

 Toplam satışlarımız içinde en büyük pay %61,7 ile merkezi yönetim bütçesi 

kapsamındaki idareler ve %31,4 ile mahalli idarelerce yapılan alımlara aittir.  

 Sosyal Güvenlik Kurumları, KİT’ler ve diğer kamu kuruluşlarının satışlarımız 

içindeki payları ise sırasıyla %1,6, %3 ve %2,3’tür. 

 2017 yılında bir önceki yıla göre alım tutarlarındaki en büyük artış %165,3 ile 

diğer kamu kurum ve kuruluşları, %148,4 ile mahalli idare birliklerinin 

alımlarında gerçekleşmiştir.  
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Genel Müdürlüğümüzde, stok ve katalog satışları e-Satış Portalı üzerinden elektronik 

ortamda yürütülebilmektedir. Müşteriler portal üzerinden ürünlere hızlı bir şekilde 

erişebilmekte, istenilen özellikteki ürünler çeşitli arama ölçütlerine göre sorgulanabilmekte, 

benzer nitelikteki ürünler teknik özellikler ve fiyat yönünden mukayese edilebilmekte, tercih 

edilen ürünler sepete eklenebilmekte ve elektronik sipariş verilebilmektedir. Onay verilen 

siparişler için aynı gün içinde ilgili tedarikçisine sipariş verilerek işlemlerin daha hızlı yürütülmesi 

sağlanmaktadır. Portal üzerinden, yaklaşık olarak 23 bin ürüne ulaşılabilmekte ve elektronik 

ortamda alım yapılabilmektedir. Firmalardan alınan tutar indirimleri, elektronik ortamda 

talepte bulunan müşterilere yansıtılmaktadır. 

Elektronik Satış kapsamında yapılan satışlara ilişkin bilgi ve elektronik satış sipariş 

tutarları, müşteri sayıları, sipariş sayıları ve ürün çeşitlerinin tedarik usullerine göre dağılımına 

ilişkin sayısal verilere aşağıda yer verilmiştir. 

            Tablo 13- Elektronik Satış Tutarı ve Müşteri Sayısı 

 

(*) Bir kamu kurumu e-satış üzerinden birden fazla tedarik usulünde müşteri olarak yer 

aldığından her bir tedarik usulündeki müşteri sayısı toplamı, toplam müşteri 

sayısından fazla olmaktadır.  

 2017 yılında e-satış tutarı bir önceki yıla göre %19,4 oranında artış 

göstermiştir.  

 2017 yılı toplam satış tutarımızın 3.898.004.000,- TL olduğu göz önüne 

alınırsa elektronik satışın toplam satışlarımız içindeki payı %36,5 olarak 

gerçekleşmiştir.  
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     Tablo 12- Satışların Bütçe Türlerine Göre Müşteri İdarelere Dağılımı 

 

 Toplam satışlarımız içinde en büyük pay %61,7 ile merkezi yönetim bütçesi 
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 Stok ve katalog satışları toplamının 2017 yılında 2.077.851.000,- TL olduğu 

düşünülürse tüm katalog ve stok satışlarının %68,4’ü Elektronik Satış Portalı 

üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

 e-Satış Portalı üzerinden alım yapan müşteri sayısı ise bir önceki yıla göre 

%6,4 artış göstererek 4.171’e ulaşmıştır. 

              Tablo 14- Elektronik Satış Sipariş Sayısı ve Ürün Çeşidi 

 

(*) Bir kamu kurumu e-satış üzerinden verdiği siparişte hem katalog hem stok ürünü talep 

edebildiğinden her bir tedarik usulündeki sipariş sayısı toplamı, toplam sipariş 

sayısından fazla olmaktadır.  

 e-Satış Portalı üzerinden verilen sipariş sayısı 2017 yılında %1,8 azalarak 

17.004 olmuştur. 

 2017 yılında e-Satış Portalı üzerinden satılan ürün çeşidi ise bir önceki yıla 

göre %16,5 artarak 14.277’ye ulaşmıştır.  

2017 yılı e-Satış verilerine göre bir önceki yıla göre satış tutarı, müşteri sayısı, sipariş 

sayısı ve ürün sayılarındaki değişim oranları Grafik 4’te gösterilmiştir.  
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        Grafik 4- Elektronik Satış Verilerine İlişkin Değişim Oranları 

 

III. Üretim ve Basım  

Genel Müdürlüğümüzün dizgi, kalıp, baskı ve cilt işleri ile zarf, klasör, ataş ve toplu iğne 

imalatı çalışmaları Gebze/Kocaeli’nde faaliyet gösteren Basım İşletme Müdürlüğü tarafından 

yerine getirilmektedir. 

Müdürlük, kuruluşundan 2007 yılına kadar Genel Müdürlüğümüze bağlı, müessese 

statüsünde faaliyet göstermekteyken, 2007 yılında DMO Ana Statüsünün yürürlüğe girmesiyle 

birlikte İşletme Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 

Basım İşletme Müdürlüğünce yürütülen faaliyetler; baskı, cilt, klasör ve toplu iğne-ataş 

atölyelerinde yürütülmektedir.  

 Baskı Atölyesi 

2017 yılında Baskı Atölyesinde ofset sistemli 5 adet tabaka, 1 adet ofset sistemli rotatif, 

3 adet bilgisayar formu üreten ofset sistemli sürekli form baskı makinesi, çok nüshalı 

baskılı/baskısız bilgisayar formlarının harmanlanmasında kullanılan 5 adet harman makinesi ve 

1 adet zarf imal makinesi kullanılarak; kalıp ve dizgi işleri, basım işleri ve zarf imalatı işleri 

yapılmıştır. Atölyede 2017 yılında öngörülen 17.924 saatlik çalışmaya karşılık 11.145 saatlik 

çalışma yapılarak Tablo 16’daki üretim verilerine ulaşılmıştır. 
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 Cilt Atölyesi 

Baskı atölyesinde üretilen yarı mamul halindeki formların (föy, blok, koçan, defter, karne 

vb.) mamul hale getirilmesi işleri ile bilgisayar formlarının ambalajı cilt atölyesinde 

yapılmaktadır. Atölyede 2017 yılında öngörülen 5.344 saatlik çalışmaya karşılık 11.706 saatlik 

cilt işçiliği gerçekleştirilmiştir.  

 Klasör Atölyesi 

2017 yılında toplam 1.619.844 adet klasör üretilmiştir. Bunlardan 300.550 adedinin 

malzemesi işletmemizce verilmek kaydıyla işçiliği piyasada yaptırılmıştır. 

Klasör Atölyesinde 2017 yılında piyasada fason yaptırılanlar dâhil 1.319.294 adet 

mekanizmalı klasör üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu üretimin 1.294.782 adedi Genel 

Müdürlüğümüz siparişi, 24.512 adedi ise diğer müşterilerimiz için üretilmiştir.  

Ayrıca;  2017 yılında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince sipariş edilen 31.600 adedi 

kuş gözlü, 92.850 adedi ise alt kapağına ip takmalı olmak üzere toplamda 124.450 adet PVC 

kaplamalı bağlı klasör yapılmış olup, bu klasörlerin malzemeleri de İşletmemizce verilmek 

kaydıyla işçiliği piyasada yaptırılmıştır.   

 

 Toplu İğne ve Ataş Atölyesi 

Toplu İğne ve Ataş Atölyesi Genel Müdürlük siparişlerine göre çalışmaktadır. Bu atölyede 

mevcut hammadde bitene kadar ataş ve toplu iğne üretimi yapılması planlanmaktadır.  

2017 yılında eldeki mevcut hammaddenin tüketilmesi amacıyla toplu iğne teli ve plastik 

kutusu işletmece verilmek suretiyle 4.825 kg toplu iğne piyasada yaptırılmıştır. 

Atölye ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan (27.10.2017 tarih ve 33/345 sayılı) 

karar gereğince 5 adet toplu iğne makinesi kayıtlardan çıkarılarak tasfiye edilmiş, 1 adet ataş 

makinesi ise seçim dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulu’nun muhtemel taleplerinin karşılanması 

amacıyla Klasör Atölyesine devredilerek atölyenin çalışmalarına son verilmiştir. 
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Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünün atölyeler itibariyle üretim ve maliyet 

durumu bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak Tablo 15’te gösterilmiştir. 

Tablo 15- Atölyeler İtibariyle Üretim ve Maliyet Durumu  

 

(*) Tablo fason üretim bilgilerini de içermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2017 yılı üretim bilgileri bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak Tablo 16’da gösterilmiştir. 



37 37

  2017 Yılı Sektör Raporu 
 

36 

 

 Cilt Atölyesi 

Baskı atölyesinde üretilen yarı mamul halindeki formların (föy, blok, koçan, defter, karne 

vb.) mamul hale getirilmesi işleri ile bilgisayar formlarının ambalajı cilt atölyesinde 

yapılmaktadır. Atölyede 2017 yılında öngörülen 5.344 saatlik çalışmaya karşılık 11.706 saatlik 

cilt işçiliği gerçekleştirilmiştir.  

 Klasör Atölyesi 

2017 yılında toplam 1.619.844 adet klasör üretilmiştir. Bunlardan 300.550 adedinin 

malzemesi işletmemizce verilmek kaydıyla işçiliği piyasada yaptırılmıştır. 

Klasör Atölyesinde 2017 yılında piyasada fason yaptırılanlar dâhil 1.319.294 adet 

mekanizmalı klasör üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu üretimin 1.294.782 adedi Genel 

Müdürlüğümüz siparişi, 24.512 adedi ise diğer müşterilerimiz için üretilmiştir.  

Ayrıca;  2017 yılında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince sipariş edilen 31.600 adedi 

kuş gözlü, 92.850 adedi ise alt kapağına ip takmalı olmak üzere toplamda 124.450 adet PVC 

kaplamalı bağlı klasör yapılmış olup, bu klasörlerin malzemeleri de İşletmemizce verilmek 

kaydıyla işçiliği piyasada yaptırılmıştır.   

 

 Toplu İğne ve Ataş Atölyesi 

Toplu İğne ve Ataş Atölyesi Genel Müdürlük siparişlerine göre çalışmaktadır. Bu atölyede 

mevcut hammadde bitene kadar ataş ve toplu iğne üretimi yapılması planlanmaktadır.  

2017 yılında eldeki mevcut hammaddenin tüketilmesi amacıyla toplu iğne teli ve plastik 

kutusu işletmece verilmek suretiyle 4.825 kg toplu iğne piyasada yaptırılmıştır. 

Atölye ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan (27.10.2017 tarih ve 33/345 sayılı) 

karar gereğince 5 adet toplu iğne makinesi kayıtlardan çıkarılarak tasfiye edilmiş, 1 adet ataş 

makinesi ise seçim dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulu’nun muhtemel taleplerinin karşılanması 

amacıyla Klasör Atölyesine devredilerek atölyenin çalışmalarına son verilmiştir. 

 

 

  2017 Yılı Sektör Raporu  

37 

 

  

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünün atölyeler itibariyle üretim ve maliyet 

durumu bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak Tablo 15’te gösterilmiştir. 

Tablo 15- Atölyeler İtibariyle Üretim ve Maliyet Durumu  

 

(*) Tablo fason üretim bilgilerini de içermektedir. 
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         Tablo 16- Basım İşletme Müdürlüğü Üretim Bilgileri  

 

(*) Tablo sadece Basım İşletme Müdürlüğünce yapılan üretim bilgilerini içermekte olup, fason üretim 
bilgilerini içermemektedir.  
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IV. Kalite Kontrol 

            Devlet Malzeme Ofisi’nce, Ana Statü’sü gereği sağlamakla yükümlü olduğu malzeme ve 

hizmetlerin kamu yararı gözetilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde 

kullanılması, savurganlığın önlenmesi, malzemelerin standart ve kalitesinin azami ölçüde 

sağlanması için kalite kontrol faaliyetleri yürütülmektedir. 

            Tablo 17’da gösterilen kalite kontrol faaliyetleri kapsamında yapılan, ara denetim, 

denetim ve tesellüme esas kabul muayeneleri kalite kontrol faaliyetlerimizin önemli bir 

bölümünü oluşturmaktadır. 

             Kamu kurumlarının katalog kapsamındaki alımlarında ürünün tesliminde kabul 

muayenesi işlemleri müşteri dairelerce yapılmaktadır. Bununla birlikte; gerekli görülen 

durumlarda üretim, teslimat öncesi ve teslimat sonrası süreçlerde uygunluk denetimleri 

yapılarak malzemenin öngörülen kalitede tam, sağlam ve çalışır şekilde müşteriye teslim 

edilmesi sağlanmaktadır. 

             Taşıt grubundan, iş makineleri ve üst yapılı olarak alınan araçlar, teknik şartnameleri ve 

sipariş şartlarında belirtilen özelliklerine uygunluğu ve üst yapı fonksiyonları yönünden 

denenmek ve test edilmek suretiyle muayene edilmektedir. 

             Stoklarımızda mevcut tüm malzemelerin alımında malın kabulüne esas tesellüm 

muayeneleri yapılmakta ve bu malzemeler, teknik şartnamelerine uygunlukları onaylandıktan 

sonra satışa sunulmaktadır.  Ayrıca teklif edilen malzemelerin ihale dokümanında belirtilen 

özelliklere uygunluğunun kontrolü de yapılmaktadır. 

            İmalat süreci gerektiren alımlarda geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını 

önlemek, imalat tamamlandıktan sonra teslim süresinde gecikmelere meydan vermemek ve 

hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla -imalat tamamlandıktan sonra kontrol 

imkânı olmayan durumlarda- malın ihale dokümanında belirtilen nitelik, nicelik, kalite ve 

özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespiti için ara denetim de yapılmaktadır.  
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2017 yılı kalite kontrol faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler Tablo 17’de gösterilmiştir. 

Tablo 17- Kalite Kontrol Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devlet Malzeme Ofisinin 2017 yılı faaliyet sonuçları ile ilgili toplu bilgiler bir önceki yıl  

      ile karşılaştırılmalı olarak Tablo 18’de gösterilmiştir. 
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Tablo 18- 2017 Yılı Faaliyet Sonuçlarımız 

 

V. 2017 Yılında Yürütülen Önemli Çalışmalar  

Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü temel faaliyetlerinin yanında,  gerek Onuncu 

Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programı gibi üst belgelerde Genel Müdürlüğümüz 

sorumluluğuna verilmiş eylemler ve gerekse 2015-2019 Dönemi Stratejik Planında yer alan 

amaç ve hedefler doğrultusunda 2017 yılında yürütülen bazı önemli çalışmalara aşağıda yer 

verilmiştir. 
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 Toplulaştırılmış Alım Yaklaşımının Hayata Geçirilmesi  

Sağlık Malzemeleri Kataloğu 

“Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yeri Üretim Programı” ve “Sağlık 

Endüstrisinde Yapısal Dönüşüm Programı”  kapsamında; Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme 

Ofisi Genel Müdürlüğü arasında sağlık hizmetlerinde kullanılan; ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi 

cihazların temininde etkin tedarik yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği çalışmaları 

başlatılmış olup, bu kapsamda oluşturulacak “Sağlık Malzemeleri Kataloğu” protokolünün son 

aşamasına gelinmiştir. 

Akaryakıt Alımları 

   Kamu kurum ve kuruluşlarının akaryakıt ihtiyaçlarının toplu alım yöntemiyle 

karşılanmasına yönelik gerekli izinlerin alınması için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

ve Rekabet Kurumuyla 2015 yılı başından itibaren yazışmalara başlanmıştır. 

Araç Kiralamaları 

Ankara ilinde bulunan kamu idarelerinin, taşra birimlerinin de ihtiyaçları dâhil olmak 

üzere,  2017 yılı içerisinde taşıt kiralama hizmeti verilmeye başlanmıştır. Ticari araç kiralama 

ve Türkiye’de üretimi yapılan iş makinelerinin kiralanması suretiyle teminine ilişkin çalışmalara 

ise devam edilmektedir. 

 Bütünleşik e-Tedarik Sisteminin Hayata Geçirilmesi 

Elektronik İhale Projesi 

DMO kataloglarında yer alan, müşteri ihtiyacı malzemenin alımına yönelik ihalenin; 

talep, teklif, sipariş gibi tüm aşamalarının, değerlendirmelerinin ve karar süreçlerinin çevrimiçi 

gerçekleştirilmesini kapsayan e-ihale uygulamasına ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Mevcut 

durumda DMO kataloglarında yer alan büro mobilyaları ve hastane grubu ürünlerin tedarikinde 

e-ihale gerçekleştirilmekte olup, ilerleyen dönem Devlet Malzeme Ofisi'nin bütün katalog 

alımlarının e-ihale yoluyla yapılması öngörülmektedir. 
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 Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi 

Katalog Sisteminin Geliştirilmesi 

Katalog ürünlerinde fiyat tespitine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

düzenlemelerle; 

 Katalogda yer almak üzere başvuran ürünlerden, fiyat araştırmasında maliyet analiz 

yöntemi kullanılmaya elverişli olan ürünler için; ürünün piyasa fiyatını tevsik edecek 

nitelikte olan fatura ibraz edilmesi halinde öncelikle faturalardaki fiyat bilgilerinin 

esas alınması, ibraz edilecek faturaların yeterli görülmemesi halinde ürünlerin fiyat 

araştırmalarının maliyet analiz yöntemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi 

yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 Temizlik ürünleri grubu ürünleri katalog kapsamına alınmış, öncelikle Cazibe 

Merkezleri Programı kapsamında yer alan illerde üretim yapan ve genel bütçe 

kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, kamu 

iktisadi teşebbüsleri ve sosyal güvenlik kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak 

birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları firmaların 

başvurularının alınmasına başlanmıştır. 

Ürün ve Tedarikçi Sayısının Artırılması 

Devlet Malzeme Kataloğunda tedarikçi olarak ilk defa yer almak isteyen firmalar için 

“Dönemsel Başvuru" uygulaması kaldırılarak firmaların yıl boyunca kataloğa başvurmalarına 

imkân sağlanmıştır. Bu uygulama ile kataloğa başvurularının kolaylaştırılması, katalogdaki 

tedarikçi firma sayısının arttırılması ve kamu alımlarında daha rekabetçi bir ortamının 

oluşturulması amaçlanmıştır. 

Yerli Ürün ve Üreticilerin Desteklenmesi  

Yerli malı belgesine sahip ürünlere destek sağlamak amacıyla çeşitli avantajlar 

getirilmiştir. 

 Kamu kurumlarının araç taleplerinde hizmet bedeli, yerli malı belgesine sahip 

araçlar için %5, bu belgeye sahip olmayan araçlar için ise %7 olarak 

uygulanmaktadır.  
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 İlaveten yerli malı belgesine sahip iş makineleri için firmalara teslimat öncesinde 

sipariş tutarının %25’ine kadar avans alabilme imkânı getirilmiştir. 

KOBİ Kataloğu 

KOSGEB’e kayıtlı mikro ve küçük ölçekli 

işletmelerin üretmiş oldukları ürünlerinin kamu 

alımlarındaki payının artırılması, markalaşma 

süreçlerinin desteklenmesi, kalite ve satış sonrası 

hizmetler yönünden gelişmelerine katkı 

sağlanabilmesi amacıyla Aralık 2016’da KOBİ Kataloğu uygulaması başlatılmış olup, KOBİ 

Kataloğuyla;  

 Katalog kapsamında üretim yapılan il ve çevresindeki 10 ilde satış yapabilme 

sınırlaması kaldırılarak firmaların kendilerinin belirleyebileceği illerde veya ülke 

genelinde satış yapabilmesi, 

 Müracaat aşamasında ürün standardına ilişkin olarak istenen uygunluk belgelerinin 

(TSE, TSEK veya Test Raporları) olmaması halinde firmanın başvuru tarihinden 

itibaren 6 ay içerisinde getirmesi kaydıyla katalog başvurusunun kabul edilmesi, 

sağlanmıştır.  

Ayrıca, KOBİ Kataloğuna Müracaat Rehberi yayımlanmıştır. 

Cazibe Merkezleri Kataloğu 

678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamındaki Bazı 

Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 31 inci maddesiyle 4734 sayılı Kanuna 

eklenen "Kamu alımlarının bölgesel kalkınma ve 

teknolojik gelişme amaçlı kullanımı" başlıklı Ek 9 uncu 

maddesi gereğince, Genel Müdürlüğümüzce, mal 

alımlarının bölgesel kalkınmanın sağlanmasını teşvik edebilmesi amacıyla kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihtiyaçlarının Cazibe Merkezleri Programlarının uygulanacağı illerde (Adıyaman, 

Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 

Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van) 
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üretim yapan firmalardan temin edilmesinin desteklenebilmesi için Şubat 2017’de Cazibe 

Merkezleri Kataloğu uygulaması başlatılmıştır.  

Bu illerde üretim yapan firmaların desteklenebilmesi için toplantılar gerçekleştirilmiş, 

bölgede üretim sahaları ziyaret edilerek Cazibe Merkezleri Kataloğu hakkında bilgilendirmeler 

yapılmış ve bu illerde yer alan Sanayi ve Ticaret Odaları ile irtibata geçilerek tüm üyelerinin 

Cazibe Merkezleri Kataloğu hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca Cazibe Merkezleri Kataloğu Broşürü hazırlanmıştır. 

Tekno Katalog 

 Sadece tedarik odaklı değil ekonomik 

kalkınma odaklı da bir yaklaşım sergileyerek, kamu 

alımlarıyla; yeniliği, yerlileşmeyi, teknoloji transferini 

ve girişimciliği desteklemek amacıyla Eylül 2017’de 

Tekno Katalog uygulaması hayata geçirilmiştir.  

Bu uygulamayla; 

 Teknokentlerde geliştirilen orta ve yüksek teknolojili yerli ürünlerin; kamu pazarına 

ulaşmasını, pazara giriş ve pazarda tutunmalarına katkı sağlaması, 

 Girişimcilere özel bir satış kanalı ile iş modellerine net katkılar sağlayarak ticarileşme 

ve markalaşma problemlerine çözüm üretilmesi,   

 Girişimlerin satış süreçlerinin kısaltılması ve hızlı nakit akışı sağlanması, 

 Üniversitelerimizde üretilen bilimin; ürün ve değere dönüşmesinin desteklenmesi ve 

nitelikli istihdama katkı sağlanması, 

 Girişimcilik ekosistemi içerisindeki tüm paydaşların faaliyetlerine değer katacak, 

problemlerin çözümünü hızlandıracak, yerli ürünler lehine farkındalığı sağlayacak 

bir kanal olması, 

 Üniversite-Kamu-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, 

 “Kamuda Akıllı Satınalma” olarak Devlet Malzeme Ofisi'nin girişimcilik ekosistemine 

dâhil olmasını ve girişimci dostu bir kamu alım sisteminin geliştirilmesine katkı 

sağlanması, 

hedeflenmiştir. 
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2018 yılında tanıtım etkinliklerinin yaygınlaştırılarak devam ettirilmesi ve Tekno 

Kataloğun aktif hale getirilmesi planlanmaktadır. 

 

 Yurtiçi ve Yurtdışı İş Birliği Çalışmaları 

Bangladeş Hükümeti, Bangladeş Dünya Bankası Ofisi ve Kamu İhale Kurumu 

Yetkililerinden Oluşan Heyetin Genel Müdürlüğümüzü Ziyareti 

Bangladeş Hükümeti, Bangladeş Dünya Bankası Ofisi ve Kamu İhale Kurumu 

yetkililerinden oluşan bir heyet, elektronik satış uygulamalarımız hakkında bilgi edinmek üzere, 

17.01.2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüze bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. 

Ziyaret çerçevesinde düzenlenen toplantıda, Genel Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı ve 

e-satış uygulamalarımız ile ilgili sunumlar yapılmıştır. Toplantıda ayrıca, iki ülkenin kamu alım 

sistemleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulmuş, karşılıklı fikir alışverişinde 

bulunulmuştur. 

OECD-SIGMA Yetkililerinin Kurumumuzu Ziyareti 

OECD-SIGMA yetkilileri Sn. Daniel IVARSSON (Kıdemli Danışman) ve Dariusz PIASTA 

(Uzman), kamu alımları alanı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere 14.03.2017 tarihinde 

Genel Müdürlüğümüze bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 

Söz konusu ziyaret sırasında yapılan sunum ve sorulara verilen cevaplarda; kamu alım 

sistemindeki rolümüz, kurumsal yapımız ve faaliyetlerimiz, tedarik ve ihale usullerimiz 

konularında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, ihale prosedürlerinin AB üye ülkelerindeki uygulamaları 

üzerinde durulmuştur. 

ÖSYM ile İmzalanan İşbirliği Protokolü 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile 22/08/2017 tarihinde, 

«ÖSYM Bilgi Servislerine Erişim ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol» imzalanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Söz konusu Protokol kapsamında; ÖSYM bünyesinde yapılan sınav verilerine elektronik 

ortamda erişim sağlanabilmektedir.  
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 İç Kontrol ve Risk Yönetimi Çalışmaları 

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Çalışmaları 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde iç kontrol sisteminin kurulması, 2014 yılına ait Genel 

Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar ile zorunlu hale getirilmiştir.  

Bu çerçevede, 2014 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında; DMO İç 

Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanmış, kurumda iç kontrol sisteminin kurulmasını teminen bir 

İç Kontrol Yazılımı ve sürdürülen proje çalışmaları için danışmanlık hizmeti alınmıştır. Ayrıca, 

Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Ana Statü değişikliği ile doğrudan Genel Müdüre bağlı İç 

Denetim Birim Başkanlığı kurulmuştur. 

Gerek iç gerekse dış dinamikler, Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin kurulum 

çalışmalarının 2017 yılına yayılmasını zorunlu kılmıştır. 

Bu çerçevede 2017 yılında; 

 Ocak ayında, Proje Ekibi ile İş Takvimi revize edilmiş ve çalışmaların danışman 

gözetiminde yürütülmesini teminen danışmanlık hizmeti alınmıştır. 

 Şubat ayında, çalışmalara başlayan proje ekibine gerekli süreç ve risk yönetimi 

eğitimleri verilmiştir. 

 Hem risk belirleme ve değerleme faaliyetleri için kurumun güncel iş akışlarının 

mevcut olmaması hem de Genel Müdürlüğümüz İç Kontrol Uyum Eylem Planı 

Kontrol Ortamı Bileşeni’nin, KOS 2 Standardı’nın,  KOS 2.2 Genel Şartı’nda yer alan, 

“Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince 

yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.” ibaresi uyarınca 

öncelikle, anılan yazılım üzerinde kurum süreç hiyerarşinin oluşturulması ve süreç 

tanımlaması çalışmaları yürütülmüştür. 

 Tanımlanan süreçlere ait iş akışları kurumun temel iş ve işlemlerine öncelik verilmek 

suretiyle büyük oranda haritalanmış, Genel Müdürlük Makamının onayına sunulmak 

üzere birim teyitleri alınmıştır.  

 Risk belirleme ve değerleme faaliyetlerine kullanılmak üzere risk türleri, etki ve 

olasılık skalaları ve risk matrisi oluşturulmuştur. 
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2018 yılında tanıtım etkinliklerinin yaygınlaştırılarak devam ettirilmesi ve Tekno 

Kataloğun aktif hale getirilmesi planlanmaktadır. 

 

 Yurtiçi ve Yurtdışı İş Birliği Çalışmaları 

Bangladeş Hükümeti, Bangladeş Dünya Bankası Ofisi ve Kamu İhale Kurumu 

Yetkililerinden Oluşan Heyetin Genel Müdürlüğümüzü Ziyareti 

Bangladeş Hükümeti, Bangladeş Dünya Bankası Ofisi ve Kamu İhale Kurumu 
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bulunulmuştur. 

OECD-SIGMA Yetkililerinin Kurumumuzu Ziyareti 

OECD-SIGMA yetkilileri Sn. Daniel IVARSSON (Kıdemli Danışman) ve Dariusz PIASTA 

(Uzman), kamu alımları alanı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere 14.03.2017 tarihinde 

Genel Müdürlüğümüze bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 

Söz konusu ziyaret sırasında yapılan sunum ve sorulara verilen cevaplarda; kamu alım 

sistemindeki rolümüz, kurumsal yapımız ve faaliyetlerimiz, tedarik ve ihale usullerimiz 

konularında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, ihale prosedürlerinin AB üye ülkelerindeki uygulamaları 

üzerinde durulmuştur. 

ÖSYM ile İmzalanan İşbirliği Protokolü 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile 22/08/2017 tarihinde, 

«ÖSYM Bilgi Servislerine Erişim ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol» imzalanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Söz konusu Protokol kapsamında; ÖSYM bünyesinde yapılan sınav verilerine elektronik 

ortamda erişim sağlanabilmektedir.  
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 Belirlenen risk türleri referans alınarak, haritalaması tamamlanan süreçler için; hem 

süreç analizi hem de odak grup toplantıları ile risk belirleme faaliyetleri yürütülmüş, 

etki ve olasılık ölçütlerine göre risk değerlemesi yapılmıştır.  

 2014 yılında hazırlanan DMO İç Kontrol Uyum Eylem Planı’nın revize edilmesine 

yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 

 DMO Kurumsal Risk Strateji ve İlkeler Belgesi taslağı hazırlanmıştır.  

Haritalama işlemleri tamamlanan süreçlerin Makam tarafından onaylanması, iç kontrol 

sisteminin işleyişine yönelik mevzuatın işaret ettiği kurumsal yapının oluşturulması ve 

görevlendirmelerin yapılması, belirlenen risklerin kurulacak üst kurullarca onaylanmasını 

müteakip kurum risk envanterine işlenmesi, DMO Kontrol Uyum Eylem Planı ile DMO Kurumsal 

Risk Strateji ve İlkeler Belgesinin onaylanmasını müteakip yayınlanmaları ve iç kontrol 

sisteminin işleyişine ilişkin diğer iş ve işlemlerin ise 2018 yıl sonuna kadar tamamlanması 

planlanmaktadır.  

İç Denetim Faaliyetleri 

14.04.2016 tarihli Ana Statü değişikliği ile kurumumuzda doğrudan Genel Müdür’e bağlı 

bir birim olarak “İç Denetim Birim Başkanlığı” kurulmuş ve iç denetçilerin görevlendirmeleri 

yapılmıştır. Nisan 2017’de ise Yönetim Kurulu Kararı ile İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi 

yürürlüğe girmiştir.  

İç Denetim faaliyetleri Birim tarafından hazırlanan İç Denetim Planı ve İç Denetim 

Programı çerçevesinde yürütülmektedir.  
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4. DMO’NUN DÜNYADAKİ BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 

Dünyada en iyi satınalma uygulamalarından sayılan, Ofise benzer yapıda satınalma 

kurumu bulunduran veya yenilikçi tedarik politikaları takip eden 24 ülkeye ait bilgilerin yer 

aldığı, “Kamu Alımları ve Merkezi Tedarik Hizmetlerinde Ülke Uygulamaları Ön Araştırma 

Raporu”nun 2013 yılında tamamlanmasını müteakip, ülkemiz ile Ön Araştırma Raporu 

kapsamındaki 13 ülkeye ait, kamu alım sistemi, kurumsal yapı, faaliyet alanı, tedarik sisteminin 

işleyişi ve diğer bilgiler başlıkları altında, daha detaylı bilgilerin yer aldığı “Dünyada ve Türkiye’de 

Kamu Alımları ve Merkezi Tedarik Hizmetlerinde Ülke Uygulamaları” kitabı yayımlanarak, 

kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılmış ve İnternet Sitemizde yayına alınmış olup, 

kitabın İngilizceye çeviri çalışmaları tamamlanmıştır. 

Genel Müdürlüğümüzün ilk yayını olan Dünyada ve Türkiye’de Kamu Alımları ve Merkezi 

Tedarik Hizmetlerinde Ülke Uygulamaları kitabında da yer aldığı üzere, dünya genelinde birçok 

ülkede merkezi satın alma kurumu bulunmakta ve kamu alımlarının merkezileşmesi yönünde 

bir eğilim görülmektedir. 

Merkezi satın almaya yönelik bu eğilimin temelinde; merkezi alım yoluyla daha hızlı, 

verimli, şeffaf ve rekabetçi bir tedarik sisteminin geliştirilebilmesi ve toplu alımların getirdiği 

fiyat avantajı ile kamu kurumları için bütçe tasarrufu ve daha verimli kaynak kullanımı 

sağlanabilmesi etkili olmuştur. 

Araştırma kapsamındaki ülkelerde ayrıca; kamu alım prosedürlerinin büyük ölçüde 

çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği gözlenmektedir. Gerek müşteriler gerekse tedarikçiler 

işlemlerinde elektronik tedarik araçlarını sıklıkla, etkin ve güvenli bir şekilde kullanabilmektedir. 

Elektronik yolla yapılan kamu alımları, müşterilerine işlem süresinin kısaltılması ve 

kolaylaştırılması, maliyetin düşürülmesi ile raporlama ve değerlendirme sistemiyle mal alım 

sürecinin kontrolünde şeffaflık sağlanması gibi avantajlar sağlamaktadır.  

Bu çerçevede; Fransa, Avusturya, İngiltere ve Portekiz, gelişmiş elektronik tedarik 

uygulamalarına sahip ülke örneklerindendir. Kore Cumhuriyeti ve İtalya ise tedarik sistemlerini 

bütünüyle elektronik ortama taşıyabilmiş ülkelerdendir.  
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E-ilan, e-ihale, e-teklif, e-satınalma, e-pazar gibi elektronik tedarik araçlarından birisi de 

akıllı ödeme (smart pay) uygulamasıdır. Fransa, İngiltere, ABD’de kamu alımlarında ödeme 

yapmakta kullanılan akıllı kartlar, önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır. 

 “Çerçeve anlaşmalar” neredeyse tüm dünyada kullanılan temel tedarik araçlarındandır. 

Kore Cumhuriyeti’ndeki “Çoklu İhale Sistemi”, İtalya’daki “Çerçeve Sözleşmeler ve Çerçeve 

Anlaşmalar”, ABD’deki “Çok Kurumlu Sözleşmeler, Sonu Açık Çerçeve Anlaşmalar”  

uygulanmakta olan çerçeve anlaşma örneklerindendir. 

Küresel ısınma, artan enerji ihtiyacı, su-hava-toprak kirlilikleri gibi olumsuz çevresel 

değişimler hükümetleri “yeşil tedarik politikaları” geliştirmeye zorlamıştır. Yeşil tedarik, ülkeler 

tarafından, çevre koruması alanında ekonomi ve ikincil politika ile verimlilik hedeflerine 

ulaşılması amacıyla her geçen gün daha çok kullanılmaktadır. AB ülkelerinde, özellikle 

taşımacılık, inşaat, kırtasiye ve gıda sektörleri için  “yeşil tedarik” ve çevre dostu mal ve 

hizmetlerin alımı yönünde belirgin bir farkındalık ve eğilim vardır. İhale ilanlarında yeşil tedarik 

kapsamındaki ürünlere kullanıcının ilgisini çekmek amacıyla ayrı işaret ve imgeler yerleştirilmiş, 

devlet politikalarıyla yeşil tedarik özendirilmiştir. Örneğin, Finlandiya’da, bir çerçeve anlaşma, 

merkezi satınalma organı Hansel Oy tarafından belirlenmiş iki ya da daha fazla ölçüte ilişkin 

çevresel etmenleri içeriyorsa, Hansel’in “çevre dostu etiketi” konulmaktadır. 

Kamu satınalma kurumları aracılığıyla veya merkezi yönetim düzeyinde bir strateji ya da 

politika geliştirmiş olan 26 OECD üye ülkesinden; 18’i (%69), yeşil tedariki destekleme strateji ya 

da politikalarının sonuçlarını, 15’i (%58) ise KOBİ’leri destekleme politikasının sonuçlarını, 9’u 

(%35) ise yenilikçi mal ve hizmet teşvik etme politika ya da stratejilerinin sonuçlarını 

izlemektedir. 

Pek çok ülke uygulamasında; “tedarik hizmeti”,  ayrı bir uzmanlık, hatta meslek alanı 

olarak kabul edilmekte; bu kapsamda yoğun eğitim programları sunulmaktadır. Ayrıca, tedarik 

sisteminin etkin kullanımı ve çalışan profilinin geliştirilmesi için de personel ve kullanıcılara 

yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Araştırma kapsamında yer alan bazı ülkelerin 

kamu alım sistemleri ile ilgili özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 
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 Amerika Birleşik Devletleri 

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi bünyesindeki Federal Tedarik Politikası Ofisi, kamu 

alımları alanında düzenleyici ve politika belirleyici kurumdur. GSA, Federal Alım Servisi (FAS) ile 

federal kurumların ihtiyaçlarını karşılamakta, Kamu Binaları Servisi (PBS) ile de tarihi federal 

mülklerin korunmasını sağlamaktadır. Federal kurumların bünyesinde ayrıca satınalma 

birimleri bulunmakta olup, kamu kurumlarının GSA hizmetlerinden faydalanmaları isteğe 

bağlıdır. GSA e-tedarik araçlarından “GSA Otomotiv” in kullanımı federal kurumlar için 

zorunludur.  

 Almanya 

Almanya’da kamu alım sistemi yarı merkezi bir yapıya sahiptir. Ülkede, merkezi satınalma 

alanında faaliyet gösteren birden çok kurum ve kuruluş olmasına rağmen bunların en önemlisi Federal 

İçişleri Bakanlığına (BMI) bağlı Federal İçişleri Bakanlığı Tedarik Dairesi’dir (BeschA). Faaliyet gösteren diğer 

satınalma kurumları ise Maliye, Savunma, Ekonomi ve Enerji Bakanlıklarının alt birimleridir.  Almanya’da 

ilandan sözleşmeye kadar ihale sürecinin tamamı Almanya Federal e-Tedarik Platformu (e-Vergabe) 

üzerinden elektronik ortamda yürütülebilmektedir. Bütün müşterilerin platform kapsamındaki çerçeve 

anlaşmaları kullanmaları, federal müşterilerin ise limit üstü alımlarını BeschA aracılığı ile yapmaları 

zorunludur.  

 Avusturya 

Avusturya, kamu alım sisteminin işleyişi bakımından 

Avrupa’daki en iyi uygulama örneklerinden biridir. 

Avusturya Maliye Bakanlığı kamu alım mevzuatının 

düzenlenmesinden sorumlu kurum, Bakanlığa bağlı Federal 

Tedarik Kurumu (BBG), merkezi tedarik organıdır. Federal birimler (merkezi idareler) ve 

bakanlıklar eğer aynı ürünü daha uygun şartlarda alamıyorlarsa, BBG aracılığıyla satın almak 

zorundadırlar. Diğer bölgesel ve yerel birimlerde ise bu zorunluluk yoktur; alımlar yerel 

yönetimler tarafından yapılabilmektedir.  
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E-ilan, e-ihale, e-teklif, e-satınalma, e-pazar gibi elektronik tedarik araçlarından birisi de 

akıllı ödeme (smart pay) uygulamasıdır. Fransa, İngiltere, ABD’de kamu alımlarında ödeme 

yapmakta kullanılan akıllı kartlar, önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır. 

 “Çerçeve anlaşmalar” neredeyse tüm dünyada kullanılan temel tedarik araçlarındandır. 

Kore Cumhuriyeti’ndeki “Çoklu İhale Sistemi”, İtalya’daki “Çerçeve Sözleşmeler ve Çerçeve 

Anlaşmalar”, ABD’deki “Çok Kurumlu Sözleşmeler, Sonu Açık Çerçeve Anlaşmalar”  

uygulanmakta olan çerçeve anlaşma örneklerindendir. 

Küresel ısınma, artan enerji ihtiyacı, su-hava-toprak kirlilikleri gibi olumsuz çevresel 

değişimler hükümetleri “yeşil tedarik politikaları” geliştirmeye zorlamıştır. Yeşil tedarik, ülkeler 

tarafından, çevre koruması alanında ekonomi ve ikincil politika ile verimlilik hedeflerine 

ulaşılması amacıyla her geçen gün daha çok kullanılmaktadır. AB ülkelerinde, özellikle 

taşımacılık, inşaat, kırtasiye ve gıda sektörleri için  “yeşil tedarik” ve çevre dostu mal ve 

hizmetlerin alımı yönünde belirgin bir farkındalık ve eğilim vardır. İhale ilanlarında yeşil tedarik 

kapsamındaki ürünlere kullanıcının ilgisini çekmek amacıyla ayrı işaret ve imgeler yerleştirilmiş, 

devlet politikalarıyla yeşil tedarik özendirilmiştir. Örneğin, Finlandiya’da, bir çerçeve anlaşma, 

merkezi satınalma organı Hansel Oy tarafından belirlenmiş iki ya da daha fazla ölçüte ilişkin 

çevresel etmenleri içeriyorsa, Hansel’in “çevre dostu etiketi” konulmaktadır. 

Kamu satınalma kurumları aracılığıyla veya merkezi yönetim düzeyinde bir strateji ya da 

politika geliştirmiş olan 26 OECD üye ülkesinden; 18’i (%69), yeşil tedariki destekleme strateji ya 

da politikalarının sonuçlarını, 15’i (%58) ise KOBİ’leri destekleme politikasının sonuçlarını, 9’u 

(%35) ise yenilikçi mal ve hizmet teşvik etme politika ya da stratejilerinin sonuçlarını 

izlemektedir. 

Pek çok ülke uygulamasında; “tedarik hizmeti”,  ayrı bir uzmanlık, hatta meslek alanı 

olarak kabul edilmekte; bu kapsamda yoğun eğitim programları sunulmaktadır. Ayrıca, tedarik 

sisteminin etkin kullanımı ve çalışan profilinin geliştirilmesi için de personel ve kullanıcılara 

yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Araştırma kapsamında yer alan bazı ülkelerin 

kamu alım sistemleri ile ilgili özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 
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 Amerika Birleşik Devletleri 

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi bünyesindeki Federal Tedarik Politikası Ofisi, kamu 

alımları alanında düzenleyici ve politika belirleyici kurumdur. GSA, Federal Alım Servisi (FAS) ile 

federal kurumların ihtiyaçlarını karşılamakta, Kamu Binaları Servisi (PBS) ile de tarihi federal 

mülklerin korunmasını sağlamaktadır. Federal kurumların bünyesinde ayrıca satınalma 

birimleri bulunmakta olup, kamu kurumlarının GSA hizmetlerinden faydalanmaları isteğe 

bağlıdır. GSA e-tedarik araçlarından “GSA Otomotiv” in kullanımı federal kurumlar için 

zorunludur.  

 Almanya 

Almanya’da kamu alım sistemi yarı merkezi bir yapıya sahiptir. Ülkede, merkezi satınalma 

alanında faaliyet gösteren birden çok kurum ve kuruluş olmasına rağmen bunların en önemlisi Federal 

İçişleri Bakanlığına (BMI) bağlı Federal İçişleri Bakanlığı Tedarik Dairesi’dir (BeschA). Faaliyet gösteren diğer 

satınalma kurumları ise Maliye, Savunma, Ekonomi ve Enerji Bakanlıklarının alt birimleridir.  Almanya’da 

ilandan sözleşmeye kadar ihale sürecinin tamamı Almanya Federal e-Tedarik Platformu (e-Vergabe) 

üzerinden elektronik ortamda yürütülebilmektedir. Bütün müşterilerin platform kapsamındaki çerçeve 

anlaşmaları kullanmaları, federal müşterilerin ise limit üstü alımlarını BeschA aracılığı ile yapmaları 

zorunludur.  

 Avusturya 

Avusturya, kamu alım sisteminin işleyişi bakımından 

Avrupa’daki en iyi uygulama örneklerinden biridir. 

Avusturya Maliye Bakanlığı kamu alım mevzuatının 

düzenlenmesinden sorumlu kurum, Bakanlığa bağlı Federal 

Tedarik Kurumu (BBG), merkezi tedarik organıdır. Federal birimler (merkezi idareler) ve 

bakanlıklar eğer aynı ürünü daha uygun şartlarda alamıyorlarsa, BBG aracılığıyla satın almak 

zorundadırlar. Diğer bölgesel ve yerel birimlerde ise bu zorunluluk yoktur; alımlar yerel 

yönetimler tarafından yapılabilmektedir.  
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 Fransa 

Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini 

sürdüren Devlet Tedarik Servisi (SAE) güvenlik ve savunma 

harcamaları hariç kamu alım politikalarını belirleyen ve uygulamaya 

yönelik düzenlemeler yapan kuruluştur. Ülkedeki merkezi tedarik 

hizmetlerini sunan köklü kurum ise Kamu İhale Grupları Birliği (UGAP)’dir. Fransa’da, kamu 

kurumlarının satınalma birimleri bulunmakta; kurumlar ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri, 

kendileri tedarik edebilecekleri gibi, kamu kurumları adına tedarik hizmeti yürüten merkezi 

satınalma organları aracılığıyla da karşılayabilmektedir. Ancak kamu kurumlarının “kamu 

hizmetleri için hafif araç alımı” konusunda UGAP hizmetlerini kullanmaları zorunludur.  

 İngiltere 

İngiltere’de Bakanlar Kurulu bünyesinde kurulan Verimlilik ve Reform Grubu (ERG) kamu 

alımlarıyla ilgili toplumsal ve çevresel hedefler doğrultusunda politika ve strateji belirlerken;  

Kraliyet Ticaret Servisi (CCS) ise bu stratejilere uygun olarak çerçeve anlaşmaları hazırlayıp 

tedarik hizmetlerini yürütmektedir. Merkezi tedarik hizmeti veren başka bir kamu kurumu 

bulunmamaktadır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde ayrı satınalma birimleri 

(tedarik ofisleri) mevcut değildir. Kamu alımlarında tasarrufları en üst seviyeye çıkarmak 

amacıyla sistem tam olarak merkezileştirilmiştir. Ülkede kamu alımları büyük ölçüde, CCS 

tarafından yapılan çerçeve anlaşmalar yolu ile gerçekleştirilmektedir. 

 İtalya 

İtalya, Avrupa Birliği e-devlet standartlarına göre güçlü bir e-devlet altyapısına sahiptir. 

Ülkede elektronik tedarik sistemi de söz konusu e-devlet yapısıyla bütünleşik bir şekilde faaliyet 

göstermektedir. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı (MEF), kamu alımları konusunda her türlü 

düzenlemeden sorumludur. CONSIP, ülkedeki merkezi satınalma organıdır. Ülkede kamu e-

tedarik mekanizmasını hayata geçiren CONSIP, Elektronik Pazaryeri’ni (MEPA) de 

yönetmektedir. Merkezi idareler, Maliye Bakanlığı belirli mal ve hizmet alımlarını CONSIP 

üzerinden yapmak zorundadır; diğer kamu idareleri (yerel yönetimler, üniversiteler, 

denetleyici/düzenleyici kurumlar vb.) ise çerçeve anlaşmalarda belirlenen kalite/fiyat şartlarına 

uymaları koşuluyla kendi ihalelerini gerçekleştirebilmektedir.  
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 Kore Cumhuriyeti 

Kore Cumhuriyeti tedarik sistemi, birçok yönüyle iyi bir örnek teşkil eden güçlü bir 

merkezi yapıdadır. Kamu tedarik politikasının belirlenmesinden sorumlu kuruluş Kore 

Cumhuriyeti Strateji ve Maliye Bakanlığı’dır (MOSF). Kamu Tedarik Hizmetleri Kurumu (PPS), 

MOSF’ye bağlı olarak hizmet vermekte olan merkezi satınalma organıdır. Ülkede belli bir limitin 

altındaki kamu alımları, ulusal ihale mevzuatına göre ihtiyaç sahibi kuruluşlar tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Söz konusu limitin üstündeki alımlarda; merkezi kamu kurumlarının PPS 

tedarik araçlarını kullanmaları zorunluluğu 

bulunmaktadır; diğer taraftan çerçeve anlaşma 

kapsamında yer alan ürünlerin PPS aracılığı ile alımı 

yerel yönetimler için de zorunludur. 

Kore kamu ihale sisteminin temelini “Kore Çoklu İhale Sistemi” (K-MAS) kapsamında 

yapılan sözleşmeler ve PPS tarafından işletilen "Kore Çevrimiçi e-Tedarik Sistemi" (KONEPS) 

oluşturmaktadır. Ülkedeki toplam kamu alımlarının tamamına yakını kurum ve kurumun 

yönettiği KONEPS üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Kamu-özel işbirliği projelerine, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ve çiftlik/balıkçılık 

kooperatiflerine e-ihale hizmetleri sunan bir platform olan KONEPS, sunmuş olduğu şeffaf ve 

verimli e-tedarik hizmetinden daha fazla yararlanılmasını sağlamak için, Ekim 2013 tarihinde 

özel sektöre açılmıştır.  

 Portekiz 

Portekiz’de kamu tedarik sistemi, yarı merkezi karakter göstermektedir. Maliye 

Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kamu İdaresi Hizmet Paylaşım Birimi (eSPap), 

Portekiz Ulusal Kamu Tedarik Sistemi (Sistema Nacional de Compras Públicas- SNCP)’nin 

yönetiminden sorumludur ve Merkezi Satınalma Organıdır.  Belirli mal ve hizmetler için 

kurumun hazırladığı çerçeve anlaşmaları kullanmak bütün birimler için zorunludur. Diğer mal 

ve hizmetler için ise, ihtiyaç sahibi kuruluşlar alımlarını kendileri gerçekleştirebilirler.  

Ülkelerin tedarik sistemlerine ilişkin özet veriler Tablo 19 ve Tablo 20’de yer almaktadır. 
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 Fransa 

Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini 

sürdüren Devlet Tedarik Servisi (SAE) güvenlik ve savunma 

harcamaları hariç kamu alım politikalarını belirleyen ve uygulamaya 

yönelik düzenlemeler yapan kuruluştur. Ülkedeki merkezi tedarik 

hizmetlerini sunan köklü kurum ise Kamu İhale Grupları Birliği (UGAP)’dir. Fransa’da, kamu 

kurumlarının satınalma birimleri bulunmakta; kurumlar ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri, 

kendileri tedarik edebilecekleri gibi, kamu kurumları adına tedarik hizmeti yürüten merkezi 

satınalma organları aracılığıyla da karşılayabilmektedir. Ancak kamu kurumlarının “kamu 

hizmetleri için hafif araç alımı” konusunda UGAP hizmetlerini kullanmaları zorunludur.  

 İngiltere 

İngiltere’de Bakanlar Kurulu bünyesinde kurulan Verimlilik ve Reform Grubu (ERG) kamu 

alımlarıyla ilgili toplumsal ve çevresel hedefler doğrultusunda politika ve strateji belirlerken;  

Kraliyet Ticaret Servisi (CCS) ise bu stratejilere uygun olarak çerçeve anlaşmaları hazırlayıp 

tedarik hizmetlerini yürütmektedir. Merkezi tedarik hizmeti veren başka bir kamu kurumu 

bulunmamaktadır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde ayrı satınalma birimleri 

(tedarik ofisleri) mevcut değildir. Kamu alımlarında tasarrufları en üst seviyeye çıkarmak 

amacıyla sistem tam olarak merkezileştirilmiştir. Ülkede kamu alımları büyük ölçüde, CCS 

tarafından yapılan çerçeve anlaşmalar yolu ile gerçekleştirilmektedir. 

 İtalya 

İtalya, Avrupa Birliği e-devlet standartlarına göre güçlü bir e-devlet altyapısına sahiptir. 

Ülkede elektronik tedarik sistemi de söz konusu e-devlet yapısıyla bütünleşik bir şekilde faaliyet 

göstermektedir. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı (MEF), kamu alımları konusunda her türlü 

düzenlemeden sorumludur. CONSIP, ülkedeki merkezi satınalma organıdır. Ülkede kamu e-

tedarik mekanizmasını hayata geçiren CONSIP, Elektronik Pazaryeri’ni (MEPA) de 

yönetmektedir. Merkezi idareler, Maliye Bakanlığı belirli mal ve hizmet alımlarını CONSIP 

üzerinden yapmak zorundadır; diğer kamu idareleri (yerel yönetimler, üniversiteler, 

denetleyici/düzenleyici kurumlar vb.) ise çerçeve anlaşmalarda belirlenen kalite/fiyat şartlarına 

uymaları koşuluyla kendi ihalelerini gerçekleştirebilmektedir.  
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 Kore Cumhuriyeti 

Kore Cumhuriyeti tedarik sistemi, birçok yönüyle iyi bir örnek teşkil eden güçlü bir 

merkezi yapıdadır. Kamu tedarik politikasının belirlenmesinden sorumlu kuruluş Kore 

Cumhuriyeti Strateji ve Maliye Bakanlığı’dır (MOSF). Kamu Tedarik Hizmetleri Kurumu (PPS), 

MOSF’ye bağlı olarak hizmet vermekte olan merkezi satınalma organıdır. Ülkede belli bir limitin 

altındaki kamu alımları, ulusal ihale mevzuatına göre ihtiyaç sahibi kuruluşlar tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Söz konusu limitin üstündeki alımlarda; merkezi kamu kurumlarının PPS 

tedarik araçlarını kullanmaları zorunluluğu 

bulunmaktadır; diğer taraftan çerçeve anlaşma 

kapsamında yer alan ürünlerin PPS aracılığı ile alımı 

yerel yönetimler için de zorunludur. 

Kore kamu ihale sisteminin temelini “Kore Çoklu İhale Sistemi” (K-MAS) kapsamında 

yapılan sözleşmeler ve PPS tarafından işletilen "Kore Çevrimiçi e-Tedarik Sistemi" (KONEPS) 

oluşturmaktadır. Ülkedeki toplam kamu alımlarının tamamına yakını kurum ve kurumun 

yönettiği KONEPS üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Kamu-özel işbirliği projelerine, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ve çiftlik/balıkçılık 

kooperatiflerine e-ihale hizmetleri sunan bir platform olan KONEPS, sunmuş olduğu şeffaf ve 

verimli e-tedarik hizmetinden daha fazla yararlanılmasını sağlamak için, Ekim 2013 tarihinde 

özel sektöre açılmıştır.  

 Portekiz 

Portekiz’de kamu tedarik sistemi, yarı merkezi karakter göstermektedir. Maliye 

Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kamu İdaresi Hizmet Paylaşım Birimi (eSPap), 

Portekiz Ulusal Kamu Tedarik Sistemi (Sistema Nacional de Compras Públicas- SNCP)’nin 

yönetiminden sorumludur ve Merkezi Satınalma Organıdır.  Belirli mal ve hizmetler için 

kurumun hazırladığı çerçeve anlaşmaları kullanmak bütün birimler için zorunludur. Diğer mal 

ve hizmetler için ise, ihtiyaç sahibi kuruluşlar alımlarını kendileri gerçekleştirebilirler.  

Ülkelerin tedarik sistemlerine ilişkin özet veriler Tablo 19 ve Tablo 20’de yer almaktadır. 
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SONUÇ 

Ulusal ekonomilerde azımsanamayacak bir paya sahip olan kamu alımları; sunulan 

kamu hizmetinin devamlılığı ve hizmet kalitesinin arttırılarak toplumsal faydanın 

maksimizasyonu açısından kilit öneme sahiptir. Dolayısıyla toplumsal faydayı arttırmayı 

vadederek işbaşına gelen hükümetler, ulusal vergilerle finanse edilen kamu harcamalarını 

etkin, verimli ve tasarruflu bir biçimde gerçekleştirmek zorundadırlar. 

Kamu alımlarının ana fonksiyonu olan kamusal hizmetin devamlılığının sağlanmasının 

yanında; sektörel/bölgesel politikaların desteklenmesi, yerli ürünlerin teşviki, KOBİ’lerin 

korunması, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanması, sosyal sorumluluk projelerinin 

desteklenmesi gibi ilave politikalara yaptığı katkı, hükümetlerin kamu alımlarına daha geniş 

çerçevede bakmalarına ve kamu alımlarının ulusal politika belgelerinde yer bulmasına neden 

olmuştur. 

Ülkemizde de Onuncu Kalkınma Planı başta olmak üzere birçok üst belgede kamu 

alımları konusunda eylem planları oluşturulmuş bu kapsamda sorumlu/ilgili kurum olarak 

Devlet Malzeme Ofisi’ne de görevler verilmiştir.  

Dünyada kamu alımları konusundaki gelişmeleri yakından takip eden ve öncü ülkelerle 

işbirliği çalışmalarını günden güne geliştiren Genel Müdürlüğümüz, üst belgelerle kendisine 

tevdi edilen görevleri 2015-2019 Dönemi Stratejik Planındaki amaç ve hedeflerle içselleştirerek 

ülke menfaatleri adına en iyiye ulaşma gayretini devam ettirmektedir. 

91 yıllık deneyimini dinamik yapısıyla birleştirerek, öncelikli olarak kamu kurumlarının 

toplu alım avantajından daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla kamu alımları içindeki 

payını artırmayı hedefleyen DMO; diğer taraftan ulusal firmaların küresel ölçekte rekabet 

edebilirliklerine katkı sağlanmasını teminen yerli ürünlerin teşviki ve KOBİ desteği konularında 

da çalışmalarını planlı bir biçimde yürütmektedir. 

Sonuç olarak, 2018 yılı sonuna kadar bütünüyle faaliyete geçirilmesi planlanan 

bütünleşik e-tedarik sistemiyle; kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azaltılması, tedarik süreçlerinin 

kısaltılması ve daha fazla kuruma, daha nitelikli hizmet sunulması; adil, şeffaf, hesap verebilir 

ve etkin rekabet ortamının sağlandığı bir tedarik sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. 
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SONUÇ 

Ulusal ekonomilerde azımsanamayacak bir paya sahip olan kamu alımları; sunulan 

kamu hizmetinin devamlılığı ve hizmet kalitesinin arttırılarak toplumsal faydanın 

maksimizasyonu açısından kilit öneme sahiptir. Dolayısıyla toplumsal faydayı arttırmayı 

vadederek işbaşına gelen hükümetler, ulusal vergilerle finanse edilen kamu harcamalarını 

etkin, verimli ve tasarruflu bir biçimde gerçekleştirmek zorundadırlar. 

Kamu alımlarının ana fonksiyonu olan kamusal hizmetin devamlılığının sağlanmasının 

yanında; sektörel/bölgesel politikaların desteklenmesi, yerli ürünlerin teşviki, KOBİ’lerin 

korunması, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanması, sosyal sorumluluk projelerinin 

desteklenmesi gibi ilave politikalara yaptığı katkı, hükümetlerin kamu alımlarına daha geniş 

çerçevede bakmalarına ve kamu alımlarının ulusal politika belgelerinde yer bulmasına neden 

olmuştur. 

Ülkemizde de Onuncu Kalkınma Planı başta olmak üzere birçok üst belgede kamu 

alımları konusunda eylem planları oluşturulmuş bu kapsamda sorumlu/ilgili kurum olarak 

Devlet Malzeme Ofisi’ne de görevler verilmiştir.  

Dünyada kamu alımları konusundaki gelişmeleri yakından takip eden ve öncü ülkelerle 

işbirliği çalışmalarını günden güne geliştiren Genel Müdürlüğümüz, üst belgelerle kendisine 

tevdi edilen görevleri 2015-2019 Dönemi Stratejik Planındaki amaç ve hedeflerle içselleştirerek 

ülke menfaatleri adına en iyiye ulaşma gayretini devam ettirmektedir. 

91 yıllık deneyimini dinamik yapısıyla birleştirerek, öncelikli olarak kamu kurumlarının 

toplu alım avantajından daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla kamu alımları içindeki 

payını artırmayı hedefleyen DMO; diğer taraftan ulusal firmaların küresel ölçekte rekabet 

edebilirliklerine katkı sağlanmasını teminen yerli ürünlerin teşviki ve KOBİ desteği konularında 

da çalışmalarını planlı bir biçimde yürütmektedir. 

Sonuç olarak, 2018 yılı sonuna kadar bütünüyle faaliyete geçirilmesi planlanan 

bütünleşik e-tedarik sistemiyle; kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azaltılması, tedarik süreçlerinin 

kısaltılması ve daha fazla kuruma, daha nitelikli hizmet sunulması; adil, şeffaf, hesap verebilir 

ve etkin rekabet ortamının sağlandığı bir tedarik sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. 



Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 
İnönü Bulvarı No: 18 06570 Yücetepe 
Çankaya / Ankara

0312 410 30 00 0312 418 71 28

dmo@dmo.gov.tr www.dmo.gov.tr


