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GĠRĠġ 

  17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2014 yılı Genel Yatırım ve 

Finansman Programının Uygulanmasına ĠliĢkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ”in 18 inci 

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün “2013 Yılı Sektör 

Raporu” ; 

1- Genel olarak kamu alımları, 

2- Dünyada sektörün görünümü, 

3- Türkiye’de sektörün görünümü, 

4- Devlet Malzeme Ofisinin sektör içindeki yeri, 

5-  Devlet Malzeme Ofisinin dünyadaki diğer merkezi/yari merkezi satınalma kuruluĢları ile 

karĢılaĢtırılması, 

baĢlıkları itibariyle aĢağıda sunulmuĢtur. 
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1-GENEL OLARAK KAMU ALIMLARI 

Kamu alımlarının, kamu kurumlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarını karĢılayan bir mekanizma 

olmasının ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına iliĢkin fonksiyonunu yanı sıra Devletin; 

 TeĢvikler, 

 Bölgesel kalkınma hedefleri, 

 Sektörel geliĢme, 

 Yerli üretimin teĢvik edilmesi,  

 KOBĠ’lerin desteklenmesi, 

 Kamu harcamalarında Ģeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde tasarruf ve denetim 

imkanının sağlanması  

gibi iĢlevleri de bulunmaktadır. 

Gerek kamu hizmeti anlayıĢındaki değiĢimler ve gerekse daha önce kamu kurumlarınca üretilen pek 

çok mal ve hizmetin özel sektörden temin edilmesi yönündeki eğilimler kamu alımlarının hacim olarak 

büyümesi sonucunu doğurmuĢtur.  

Kamu alımlarının tasarruf ve iktisadi politikalara destek sağlama potansiyelinin farkına varan birçok 

geliĢmiĢ ülke, kamu alımlarını belirli bir politik ve stratejik yaklaĢım çerçevesinde ele almakta ve kamu 

alımları konusundaki ulusal politikalarını oluĢturmaktadır.  

GeliĢmiĢ ülkelerdeki merkezi satınalma örneklerinin incelenmesi neticesinde pek çok ülkenin, 

ihtiyaçlarını zamanında, standart bir kalitede, topluca, tek elden ve uygun fiyatlarla sağlamak amacıyla, 

münferit satın almalarını merkezileĢtirerek tek elden temine baĢladığı görülmektedir. 

AB, OECD, Dünya Bankası, BM gibi uluslararası ve uluslar üstü organizasyonlar da kamu alımlarının 

çerçevesini çizen temel politika taslakları ve yapılandırma önerileri geliĢtirmektedir.  

Bu çerçevede; dünyadaki iyi uygulamalar dikkate alınmak suretiyle ülkemizin kamu alımları ile 

merkezi tedarik hizmetlerinin gözden geçirilmek suretiyle iyileĢtirici tedbirlerin alınması büyük önem arz 

etmektedir. 

Ülkemizde, 2013 yılında kamu alımlarının toplam tutarı 105.504.100.000,-TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir.
1
   Bu tutar, (cari fiyatlarla) 1.561.510.000.000,-TL olarak gerçekleĢen 2013 yılı gayri safi 

yurtiçi hasılasının yaklaĢık %  6,7’ sine tekabül etmektedir.  

                                                   

1 Kamu Ġhale Kurumu’nun 2013 Yılı Kamu Alımları Ġzleme Raporundan alınmıĢtır. 
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2- DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ  

 YaĢadığımız yüzyılda meydana gelen ekonomik, teknolojik ve sosyal alandaki hızlı değiĢim, kamu 

harcamalarında bir artıĢ eğilimi ve toplumsal ve idari düzeyde bir bilinç oluĢturarak kamu kurumları 

tarafından sunulacak hizmetlerin gerçekleĢtirilmesi için gerekli mal, hizmet ve yapım iĢlerinin daha etkin bir 

Ģekilde temin edilmesini zorunlu hale getirmiĢtir. 

 OECD tarafından üye ülkeler arasında yapılan araĢtırmaya göre 2011 yılında toplam kamu 

harcamalarının ortalama %29’u kamu kurumlarının ve kamu iktisadi teĢekkülleri tarafından yapılan mal, 

hizmet ve yapım iĢleri alımlarıdır. OECD 2011 yılı verilerine göre toplam kamusal harcamanın  % 29’u ve 

GSYH’nin %13’ü kamu alımları alanında yapılmaktadır. 
2
 

  OECD ülkelerindeki tedarik harcamalarındaki daha etkin bir tedarik politikası sonucu aynı mal ve 

hizmet grubu için %10’luk bir azalma olması, toplam devlet harcamalarında %2,9 oranında GSYH’de ise 

%1,3 ü oranında bir tasarruf anlamına gelmektedir.  

 Bu doğrultuda; baĢta AB ve OECD üyesi olmak üzere, dünya genelinde pek çok ülke kamu tedarik 

süreçlerinin etkili, Ģeffaf, adil bir biçimde gerçekleĢtirilmesi; kamusal ihtiyaçların standart bir kalitede, hızlı ve 

uygun fiyatlarla sağlanması amacıyla kamu tedarik plan ve stratejilerini oluĢturmuĢtur.  

 BirleĢmiĢ Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi bazı uluslararası ve 

uluslar üstü kuruluĢ ve organizasyonlar tarafından ise daha üst seviyede birtakım düzenlemeler yapılarak; 

kamu alımlarında etkin kaynak kullanımı ve toplumsal ve çevresel hedeflere eriĢim sağlanması 

hedeflenmiĢtir. 

Bu düzenlemelerle esas olarak; pazar koĢulları, temel yasal çerçeveler, tedarik usulleri ve teknolojik 

imkânlardan yararlanma yolları ortaya konulmuĢ, taraf ülkelere bazı yükümlülükler getirilmiĢtir.  

 Dünya genelindeki geliĢmiĢ ülkeler, artık kamu alımlarında salt fiyat ve kalite dengesini göz önünde 

bulundurmamakta, giderek, KOBĠ’lerin desteklenmesi ve çevresel unsurlar gibi daha stratejik hedefleri 

dikkate almaktadır.  

OECD üye ülkelerinin neredeyse %70’i (33 ülkenin 23’ü) merkezi kademede kamu alımlarının 

KOBĠ’lerin desteklenmesi yönünde kullanılmasına yönelik bir strateji veya politika geliĢtirmiĢ durumdadır.
3
 

Uluslararası seviyede uyulması gereken kurallar ve mevcut düzenlemeler, elektronik alımların 

yaygınlaĢtırılması, toplu alım yolu ile sağlanacak tasarruf yolu ile etkin kaynak kullanımının yanında,  

KOBĠ’lerin desteklenmesi yenilikçilik, çevresel unsurlara daha fazla önem verilmesi gibi stratejik hedefler 

doğrultusunda güncellenmektedir. 

Avrupa Birliği Direktiflerinde yapılan 2014 yılındaki son güncellemelerle, özetle; 

 E-tedarik araçlarının kullanımının en geç 18 Ekim 2018 tarihine kadar zorunlu hale geleceği, 

                                                   

2 
2013, OECD yayınları, Government at a Glance 

3 2013, OECD yayınları, Government at a Glance. 
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 KOBĠ iĢtirakini kolaylaĢtırmak amacıyla getirilen “ciro sınırlama hükmü” kapsamında, ihtiyaç sahibi 

kuruluĢlarca, ihaleye katılım koĢulu olarak; “ihaleye katılacak firmalar için, ihale bedelinin iki 

katından fazla bir ciro limiti konulamayacağı”,  

 “Yenilik Ortaklığı” adında yeni bir usul ile yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını teminen, tedarikçilerin 

esasen yeni bir ürün veya hizmet geliĢtirmek için teklif vererek ihtiyaç sahibi kuruluĢ ile birlikte 

çalıĢmasına imkân sağlanması,   

hususları yer almaktadır. 

Kamu alımlarının merkezi olarak yapılmasının, etkin kaynak kullanıma bulunduğu katkının yanında 

KOBĠ’lerin desteklenmesi, çevreye duyarlı ürün kullanımının yaygınlaĢtırılması gibi sosyal politikaların daha 

etkin bir Ģekilde uygulanmasına da yardımcı olduğu görülmektedir.  

Genel Müdürlüğümüzce Haziran 2013 tarihinde yayınlanan “Kamu Alımları ve Merkezi Tedarik 

Hizmetlerinde Ülke Uygulamaları Ön Raporu” kapsamında edinilen sonuçlardan da anlaĢıldığı üzere dünya 

genelinde birçok ülkede merkezi satın alma kurumları bulunmaktadır.  

Avrupa Birliği ve tüm dünyada, merkezi satın almaya yönelik genel eğilimler görülmektedir. Bu 

eğilimin oluĢmasında;  

Toplu alım sonucu mal ve hizmetler için daha düĢük fiyat elde edilmesi,  

Büyük ölçekli sözleĢmelerin imzalanması ile tedarikçilere büyük bir pazara doğrudan eriĢim imkânı 

sağlanması, dolayısıyla fiyatların daha düĢük düzeyde tutulabilmesi ve üretim hattı ve çalıĢanlarının daha 

etkin organize edilebilmesi,  

Alım mercilerinde daha az personel istihdamı ile daha düĢük personel maliyeti ve daha kolay 

performans yönetimi,  

Zaman, emek ve kaynak tasarrufu,  

SözleĢme yönetimine odaklanma ve sorunların daha iyi çözümünü de kapsayan maliyet dıĢı 

faydalar, 

Alım sözleĢmesi ve iĢlemlerinin doğru bir Ģekilde kaydı ve raporlanması gibi idari denetimler etkili 

olmuĢtur. 

AraĢtırma kapsamındaki ülkelerde karĢılaĢılan en dikkat çekici husus; kamu alımlarına ait iĢlemlerin 

tamamıyla olmasa bile büyük ölçüde çevrimiçi olarak gerçekleĢtiriliyor olması ve tedarik hizmetlerinde 

internet araçlarının sıklıkla, etkin ve güvenli bir Ģekilde kullanıldığı gerçeğidir. Fransa, Avusturya, Portekiz bu 

uygulamaya iyi örneklerdir. Güney Kore ve Ġtalya sistemi bütünü ile elektronik ortama taĢıyan bu konuda en 

baĢarılı ülkelerdir.   

Fransa, Ġngiltere ve ABD kamu alımlarında akıllı kart sistemi kullanmakta, ödemeler bu akıllı 

kartlarla yapılmaktadır. Elektronik yolla yapılan kamu alımları, müĢterilerine iĢlem süresinin kısaltılması ve 

kolaylaĢtırılması, maliyeti düĢürmesi ve raporlama ve değerlendirme sistemiyle mal alım sürecinin 

kontrolünde Ģeffaflık sağlanması gibi avantajlar sunmaktadır.  
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Her ne kadar farklı biçimde isimlendirilseler de “çerçeve anlaĢmalar” neredeyse tüm ülkelerde ortak 

kullanım alanı bulmuĢ temel tedarik araçlarıdır. Kore Cumhuriyeti tedarik sistemindeki “Çoklu Ġhale 

Sistemi”, Ġtalya’daki “Çerçeve SözleĢmeler ve Çerçeve AnlaĢmalar”, ABD’deki “Devlet Kurumlarının Tümünü 

Kapsayan Tedarik SözleĢmeleri, Çok Kurumlu SözleĢmeler, Sonu Açık Çerçeve AnlaĢmalar”  bu uygulamaya 

verilen farklı isimlerdir. 

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

hükümetleri “yeĢil tedarik politikaları” geliĢtirmeye zorlamıĢtır. Özellikle AB ülkelerinde “yeĢil tedarik” ve 

çevre dostu mal ve hizmetlerin alımı yönünde belirgin bir farkındalık ve eğilim vardır. Ġhale ilanlarında yeĢil 

tedarik kapsamındaki ürünlere kullanıcının ilgisini çekmesi amacıyla ayrı iĢaret ve imgeler yerleĢtirilmiĢ, 

devlet politikalarıyla yeĢil tedarik özendirilmiĢtir.  

Sonuç olarak, farklı ülkeler üzerinde yapılan araĢtırmalarda merkezi (ve yarı merkezi) satın alma 

uygulamalarına yönelik artan bir eğilim olduğu tespit edilmiĢ olup bu eğilim, merkezi satın almanın 

sağladığı; etkinlik, Ģeffaflık, hesap verebilirlik, rekabetçilik ve de en önemlisi bütçe tasarrufu gibi kazanımlara 

paralel olarak ortaya çıktığı görülmektedir.  

Kurumların birçoğu alımlarda e-tedarik uygulamalarını etkin bir biçimde kullanmakta; mal ve hizmet 

tedarikine ilave olarak çok sınırlı bir Ģekilde farklı alanlarda da faaliyet göstermektedirler. Hemen hemen 

tüm ülkelerde ya yerleĢik bir e-tedarik uygulamaları vardır ya da kurulması yönünde çalıĢmalar 

sürdürülmektedir.  

Her ne kadar ülkeler arasında yöntemsel farklılıklar olsa da çerçeve anlaĢmalar, tedarik sistemlerinin 

kilit taĢlarını oluĢturmaktadır. 

Çevreye duyarlı ürünlerin tedariki ve KOBĠ faaliyetlerine destek konusunda devlet politikası olarak 

temellendirilen kurumsal politikalar takip edilmektedir. 

Pek çok ülke uygulamasında; satınalma iĢlemi, ayrı bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmekte ve bu 

kapsamda yoğun eğitim programları sunulmaktadır. Ayrıca, tedarik sisteminin etkin kullanımı ve çalıĢan 

profilin geliĢtirilmesi için de personel ve katılımcılara yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. 

Diğer taraftan, kurumların neredeyse hiçbiri stok politikası takip etmemekte, üretim faaliyetleri 

bulunmamaktadır. 

3-TÜRKĠYE’DE SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 

Ekonominin can damarı durumunda bulunan kamu alımlarının genel ekonomi içinde önemli bir 

oranda yer alması ve buna bağlı olarak artan maliyetler ülkemizde de kamu alımları konusunun yeni bir 

perspektifle yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmıĢtır. 

Kamu kaynaklarının hangi alanlarda ve hangi alım usulleri kullanılarak harcandığı, bu alımların 

ekonomik etkilerinin tespitinin yanında kamu alımlarına iliĢkin politikaların oluĢturulması önem 

taĢımaktadır. 

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluĢları adına merkezi tedarik hizmetlerini yürütme görevi Maliye 

Bakanlığının ilgili kuruluĢu olan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne, kamu alımlarına iliĢkin mevzuatı 
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hazırlama ve 4734 sayılı Kanunda sayılan diğer iĢleri yürütme görevi ise yine Maliye Bakanlığının iliĢkili 

kuruluĢu olan Kamu Ġhale Kurumuna verilmiĢtir. Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan her iki kurumun 

görev ve fonksiyonları dikkate alındığında Ülkemizde kamu alımları ve ihale sistemi bakımından belli ölçüde 

merkezi bir yapının bulunduğu söylenebilir. Ancak kamu kurum ve kuruluĢlarının DMO’dan alım yapma 

zorunluluğunun bulunmaması, faaliyet konusu ve alım tutarı bakımından sınırlamalar bulunması ve diğer 

bazı hususiyetler nedeniyle DMO’nun mevcut yapısı ve tedarik sistemini gerçek anlamda merkezi bir 

satınalma modeli olarak tanımlamak güçtür.   

Ülkemizde merkezi tedarik kurumuna olan ihtiyaç Cumhuriyetin kuruluĢ döneminde ortaya çıkmıĢ 

ve günümüze kadarki süreçte fonksiyonları artarak bugünkü yapısına kavuĢmuĢtur.  

Bilindiği gibi, dünyada kamu alımları merkezi ve merkezi olmayan örgütlenme modellerine göre 

yapılabilmektedir.  

Ancak, teĢkilat yapıları, fonksiyonları ve faaliyet esasları değiĢmekle birlikte birçok geliĢmiĢ ülkede, 

OECD ve AB üyesi ülkelerde merkezi satınalma kurumları faaliyet göstermekte ve bu kuruluĢlar devlet 

bütçesine önemli katkılar sağlamaktadır.  

Merkezi satınalma kurumlarının yapısı ve fonksiyonları tarihsel koĢullar, ülke ihtiyaçları, örgütlenme 

biçimleri, kamu alımlarının büyüklüğü vs. gibi hususlara göre değiĢiklik göstermektedir.  

YaĢanan ekonomik krizler, kamu maliyesindeki bozulmalar, mali disiplinden sapmalar ve kamu 

harcamalarındaki artıĢlar diğer sektörlerde olduğu gibi kamu alımları alanında da çeĢitli tedbirlerin alınmasını 

gündeme getirmektedir.   

Ülkemizde ihale yapmak artık profesyonel bir meslek halini almıĢ bulunmaktadır. Bu konularda 

eğitimler düzenlenmekte, sertifikalar verilmekte, Ģerhli mevzuat külliyatları yazılmakta, cilt cilt kitaplar 

basılmakta, dergiler çıkarılmaktadır.  

Bütün kamu kurum ve kuruluĢlarında satınalma ve ihale iĢlemlerini yürütmek üzere birimler 

kurulmakta ve özel personel istihdam edilmektedir. Bunlar kamu açısından ayrı bir yük teĢkil etmektedir.  

Ülkemizde kamu alımları genel olarak 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında 

gerçekleĢtirilmektedir. 4734 sayılı Kanun kapsamında yürütülen kamu alımları; bu Kanunda belirtilen ihale 

usullerine göre yapılan kamu alımlarını, doğrudan temin yolu ile yapılan kamu alımlarını ve istisna 

kapsamındaki kamu alımlarını kapsamaktadır. 

4734 sayılı Kanuna göre ihaleler; alım türleri bazında mal alımı, hizmet alımı ve yapım iĢleri 

ihaleleri olarak sınıflandırılmıĢtır. Ayrıca, Kanunda temel ihale usulleri olarak açık ihale usulü ve belli 

istekliler arasında ihale usulü belirtilmiĢ, bunun yanında bazı hallerde pazarlık usulü ile de ihale 

yapılabileceği öngörülmüĢtür. Kamu Ġhale Kanunu kapsamında olmakla birlikte ihale usullerinden biri olarak 

sayılmayan doğrudan temin yöntemi de bir alım Ģekli olarak yer almaktadır. 

2013 yılı itibariyle kamu idareleri tarafından yapılan kamu alımı sayısı 129.093’dir. Bu alımların 

98.007’ü Kamu Ġhale Kanununda belirtilen ihale usulleri kapsamında gerçekleĢtirilirken, 30.958’i istisna 

kapsamında, 128’i ise kapsam dıĢında gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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4734 sayılı Kanun kapsamında yürütülen kamu alımlarının 2013 yılı toplam tutarı 

105.504.100.000,-TL’dir.  Bu tutarın 89.237.530.000,-TL’si Kanun kapsamında belirtilen ihale usullerine 

göre yürütülen alımlara ait olurken, 6.433.774.000,-TL’si doğrudan temin kapsamında gerçekleĢtirilen 

alımlara, 9.213.471.000,-TL’si ise istisna kapsamında yapılan kamu alımlarına ve kalan 619.325.000,-TL’si ise 

kapsam dıĢı yapılan alımlara iliĢkindir.
4
 

2013 yılı toplam kamu alımlarının ihale usullerine göre dağılımı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  

(x 1000 TL)

Mal Alımı
Hizmet 

Alımı

Yapım ĠĢi
DanıĢmanlık  

Hizmet 

Toplam
Oran 

(%)

Ġhale (4734) 16.491.693 18.841.756 53.082.361 821.721 89.237.530 85

Doğrudan Temin 3.804.832 1.942.363 357.942 328.537 6.433.774 6

Ġstisnalar 6.259.579 2.113.060 833.647 7.184 9.213.471 9

Kapsam DıĢı _ _ _ _ 619.325 1

GENEL TOPLAM 26.556.204 22.897.178 54.273.950 1.157.442 105.504.100 100
 

Yukarıdaki tablonun tetkikinden de anlaĢılacağı üzere, toplam 105.504.100.000,- TL’lik kamu 

alımının, %25’ine tekabül eden 26.556.204.000,-TL’si mal alımı, %22’sine tekabül eden 22.897.178.000,-

TL’si hizmet alımı, %52’sine tekabül eden 54.273.950.000,-TL’si yapım iĢleri, %1’ine tekabül eden 

1.157.442.000,-TL’si danıĢmanlık hizmet alımı ve 619.325.000,-TL’si ise kapsam dıĢı alımlardır. 

 

 

 

 

  

                                                   

4 Kamu Ġhale Kurumu’nun 2013 Yılı Kamu Alımları Ġzleme Raporundan alınmıĢtır. 
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4- DEVLET MALZEME OFĠSĠ’NĠN SEKTÖR ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ 

4.1- GENEL BAKIġ  

Tarihi geçmiĢi Cumhuriyetimizin ilk yıllarına kadar uzanan Devlet Malzeme Ofisi; 

1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan “Kırtasiye BaĢ Memurluğu” olarak faaliyete 

baĢlamıĢ, 

1933 yılında “Kırtasiye Müdürlüğü” adını almıĢ, 1946 yılında, bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının 

muhtelif malzeme ihtiyaçlarının daha geniĢ çapta karĢılanması amacıyla, döner sermayeli “Devlet Kâğıt ve 

Basım Genel Müdürlüğü” ne dönüĢtürülmüĢtür. 

11/03/1954 tarihinde kabul edilen 6400 sayılı Kanunla, “Devlet Malzeme Ofisi” adı altında, Maliye 

Bakanlığına bağlı ve 100 milyon TL sermayeli bir iktisadi devlet teĢekkülü olarak, ayrı bir tüzel kiĢiliğe 

kavuĢturulmuĢtur. 

6400 sayılı Kanun, 1983 yılında 121 sayılı “Devlet Malzeme Ofisi KuruluĢu Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname” ile yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

1984 yılında, 233 sayılı “Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 

yürürlüğe girmesi ile, anılan Kararname gereğince 28/10/1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmi Gazetede Devlet 

Malzeme Ofisi’nin ilk Ana Statüsü yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

DMO’nun geliĢen teknolojiye uyum sağlayabilmesi, sunulan mal ve hizmetlerin geniĢletilmesi ve 

faaliyetini daha etkin bir Ģekilde sürdürmesinin sağlanması amacıyla, 04/05/2007 tarih ve 26512 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü ile bugünkü 

statüsüne kavuĢmuĢtur. 

DMO kuruluĢundan bu yana kamu kurum ve kuruluĢları adına merkezi tedarik hizmetlerini 

yürütmektedir. 

DMO Genel Müdürlüğü, tüzel kiĢiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı 

bir Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olarak teĢkil edilmiĢtir. 

Maliye Bakanlığının ilgili kuruluĢu olan DMO, 233 sayılı “Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname” hükümlerine tabi olarak faaliyet göstermektedir. 

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

ve Ofis mevzuatı çerçevesinde yürütmektedir.  
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4.2- AMAÇ VE FAALĠYET KONULARI 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü; 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 04/05/2007 tarihli ve 26512 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Ana Statüsü’nün 6 ncı maddesine göre, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi 

altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluĢlarının aĢağıda gösterilen mal ve 

hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını yapmaktadır: 

a) Sabit tesisler hariç aydınlatma cihazları ve ısıtma-soğutma araçları, 

b) Büro makineleri, biliĢim teknolojisi ürünleri, sair makineler ve aletleri ile ofis otomasyonu hariç 

paket program yazılımı,  

c) Basılı formlar, bildirim ve beyanname çeĢitleri, 

ç) ÇeĢitli temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanları, d) Her çeĢit kırtasiye ve büro 

malzemesi ile mefruĢatı, 

e) Kâğıt, karton, mukavva ve bunların mamûlü, 

f) Kamu kurum ve kuruluĢlarının sair döĢeme, demirbaĢ, makine ve teçhizatlardan ortak kullanım 

konusu olanları, 

g) TaĢıt ve iĢ makineleri (bisiklet dahil), bunların iç ve dıĢ lastikleri ile akaryakıt ve akülerinin alımı, 

taĢıt ve iĢ makineleri kiralamaları, 

ğ) Seyahat ve nakliye hizmetleri, 

h) Toplu ilaç ve tıbbi malzeme alımı. 

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

adına merkezi tedarik hizmetlerini yürütmekte, bu kapsamda Ana Statüsüyle kendisine verilen yetkileri 

kullanmaktadır.  

Tedarik hizmetleri, merkezdeki satınalma ve satıĢ birimleri, taĢradaki bölge ve irtibat müdürlükleri 

aracılığıyla yürütülmektedir. 

Üretim faaliyetleri (baskı iĢleri, klasör, toplu iğne, ataĢ, zarf vs.) ise Basım ĠĢletme Müdürlüğünce 

gerçekleĢtirilmektedir. ĠĢletmenin teĢekkül adına yaptığı programlı üretimler dıĢında, müĢterilerin münferit 

veya toplu talepleri üzerine de baskı iĢleri yürütülmektedir. 

Buna ilave olarak,  Genel Müdürlüğümüz, Yüksek Seçim Kurulu ile iĢbirliği yaparak seçimlerde 

(genel seçimler, mahalli idare seçimleri, halkoylaması vs.) seçim malzemesinin üretim ve tedarik edilmesi ile 

il ve ilçe seçim kurullarına kadar ulaĢtırılması hizmetini de sağlamaktadır.  

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

biletlerinin kağıtları gibi ihtiyaçları da Genel Müdürlüğümüzce karĢılanmaktadır. 

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

alanında hizmet sunmaktadır.  
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Gerektiğinde müĢterilere teknik Ģartname hazırlanması, revizyonu ve numunelerin teknik 

Ģartnameye uygunluğunun incelenmesi gibi konularda da teknik destek verilmektedir. 

Devlet Malzeme Ofisi, yukarıda sayılan hizmet ve faaliyetlerini Ana Statüsü gereği; 

 Kamu yararının gözetilmesi,   

 Kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılması,  

 Savurganlığın önlenmesi,  

 Faaliyet alanına giren ihtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesinin azami ölçüde 

sağlanması,  

 ġeffaflık,    

 Rekabet ve  

 Hesap verebilirlik prensipleri  

doğrultusunda yürütmektedir 

4.3- ORGANĠZASYON YAPISI  

Devlet Malzeme Ofisinin organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. 

DMO Genel Müdürlüğü,  merkez ve taĢra teĢkilatından meydana gelmektedir.  

Genel Müdürlüğümüzün merkez teĢkilatı; 3 adet Satınalma Daire BaĢkanlığı, Pazarlama, Katalog, 

Kalite Kontrol, Muhasebe, Strateji GeliĢtirme, Destek Hizmetleri, Ġnsan Kaynakları, Bilgi ĠĢlem Daire 

BaĢkanlıkları ile Hukuk MüĢavirliği, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı ve Yönetim Kurulu Bürosu ile Özel Kalem 

Müdürlüğünden oluĢmaktadır. 

TaĢra teĢkilatı ise; Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Trabzon, EskiĢehir, Gaziantep, Elazığ bölge müdürlükleri (7 

adet) ile Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van irtibat büroları (4 adet) ve Ġstanbul Basım ĠĢletme Müdürlüğü 

olarak teĢkilatlanmıĢtır. 

Genel Müdürlüğümüz TeĢkilat Ģeması aĢağıda yer almaktadır. 
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DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEġKĠLAT ġEMASI 
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4.4- ĠNSAN KAYNAKLARI 

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

yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük hakları Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Personel Rejiminin 

Düzenlenmesine dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabidir. 

Genel Müdürlüğümüzde hizmetler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, 

memurlar, sözleĢmeli personel ve iĢçiler eliyle gördürülür. 

Ofisimizin personel kadroları asgari seviyede personel istihdamına dönük olarak tespit edilmiĢ olup, 

KĠT statüsü nedeniyle yıllardır kısıtlı bir fiili kadro ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 2001 yılı sonunda fiili 

personel sayısı 1.410 iken bu sayı 2013 yılı sonunda 954 olmuĢtur.  

31/12/2013 itibariyle personel sayısı aĢağıda gösterilmiĢtir.  

DAĞILIM YERĠ KADROLU SÖZLEġMELĠ ĠġÇĠ TOPLAM

Genel Müdürlük 86 438 16 540

TaĢra 11 266 137 414

Toplam 97 704 153 954
 

4.5- FAALĠYET BĠLGĠLERĠ  

Genel Müdürlüğümüz, kamu kurum ve kuruluĢları adına merkezi satınalma iĢlevini üstlenmekte, 

müĢterilerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını merkezi olarak tedarik etmekte ve kendisine verilen görevlerin yerine 

getirilmesinde, genel olarak satınalma, üretim, pazarlama/satıĢ, kalite kontrol, lojistik konularında faaliyet 

yürütmektedir.  

4.5.1- Satınalma Faaliyetleri 

Devlet Malzeme Ofis Genel Müdürlüğü, Ana Statü gereğince, müĢterilerinin DMO’nun faaliyet alanına 

giren mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını müĢterileri adına yapmakta olup, müĢteri ihtiyaçlarının 

temini 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve bu Kanunun istisna hükümlerine istinaden yürürlüğe konulan Ofis 

mevzuatına (yönetmelikler, ticari Ģartnameler, tip sözleĢmeler, protokoller vs.) göre gerçekleĢtirmektedir.  

DMO müĢteri ihtiyaçlarını; aĢağıda yer alan tedarik yöntemleriyle karĢılamaktadır. 

Stok alımları: Kamu kurum ve kuruluĢlarında ortak kullanım yeri olan ve anında müĢteri ihtiyacını 

karĢılamak üzere depolanmasında fayda görülen ve Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmıĢ teknik Ģartnameler 

doğrultusunda belirli zamanlarda ihaleye çıkılmak suretiyle yapılan tedarik usulüdür. 

MüĢteri dairelerin ihtiyaçlarının karĢılanması ve satıĢ miktarının artırılması amacıyla temel stok ürünleri 

olan kırtasiye, büro malzemeleri ve temizlik maddelerinde asgari stok seviyesi gözetilmek suretiyle alım 

yapılmakta olup 2013 yılında stok amaçlı toplam 59.721.000,-TL tutarında alım yapılmıĢ olup, bu yolla 

yapılan alımların, toplam alım içindeki payı   %  3,9 olmuĢtur.  
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2013 yılı sonu itibarıyla stoklar bir önceki yıla göre %19,08 artarak 79.281.784,-TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

Katalog yolu ile alım: Piyasa araĢtırması ve pazarlık yöntemiyle tespit edilen ürünlerin teknik özellikleri 

ile fiyatlarının gösterildiği,  Genel Müdürlüğümüz ile müteĢebbisler arasında muayyen bir dönem için yapılan, 

karĢılıklı olarak alım ve satım taahhüdünü içeren bir sözleĢmeye dayanılarak yapılan alım usulüdür.  

2013 yılında katalog sözleĢmeleri çerçevesinde yapılan alımların tutarı 593.420.000,-TL olarak 

gerçekleĢmiĢ olup, bu yolla yapılan alımların, toplam alımlar içindeki payı  %38,4’tür. 

Protokol yolu ile alım: DMO’nun faaliyet konusuna giren taĢıt, iĢ makineleri ve üst yapılı araçların 

üreticileri, ithalatçısı veya genel dağıtıcısı konumundaki tedarikçilerden sipariĢ usulü ile temin edilmesi amacıyla 

davet edilen isteklilerle Genel Müdürlüğümüz arasında belli süreler için düzenlenen ve ürüne münhasır Ģartlar 

ile alıma iliĢkin Ģartların belirlendiği alım usulüdür. 

16/01/2012 tarihine kadar, taĢıt aracı ve iĢ makinesi alımları genel olarak, Genel Müdürlüğümüzle 

protokol düzenleyen ve ilk el konumunda olan imalatçı, ithalatçı veya genel dağıtıcı firmaların ürünleri 

üzerinden yapılmıĢ ve piyasa fiyatları sürekli olarak kontrol altında tutulmaya çalıĢılarak araç taleplerinin 

karĢılanmasında rekabet ortamı, ürün çeĢitliliği ve farklı markaların farklı fiyatlar ile sunulması suretiyle 

sağlanmıĢtır.  

2010 yılında 17 adet, 2011 yılında ise 11 adet firma ile protokol imzalanmıĢ olup, 16/01/2012 

tarihinden itibaren, üst yapılı araçların ortak Ģartnameler doğrultusunda, ortak Ģartname konusu dıĢındaki 

araçlarda ise, müĢterilerce hazırlanan teknik Ģartnamelere göre toplu alım yöntemi ile temin edilmesinin, 

hizmet kalitesini artırmak, rekabeti güçlendirmek ve kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak açısından 

daha uygun olacağı değerlendirilerek, tüm araç ve iĢ makinesi alımlarının toplu alım yöntemi ile 

gerçekleĢtirilmesine karar verilmiĢtir. 

Bu çerçevede; 01/01/2012 tarihinden itibaren müĢteri talepleri toplu alım usulü uygulanarak 

karĢılanmıĢtır. 

Bu kapsamda yapılan alımlarda 2011 yılı protokol ve pazarlık fiyatlarına nazaran muayyen tutarda 

nispi ve/veya maktu indirimler elde edilmiĢ ve fiyat avantajı sağlanarak müĢterilerimize yansıtılmıĢtır.  

Toplu alım için yapılan pazarlık görüĢmelerinde amaçlanan indirimler temin edildiğinden ve gerekli 

fiyat kontrolü sağlandığından, müĢteri taleplerinin daha hızlı karĢılanabilmesi amacıyla standart taĢıtlar, iĢ 

makineleri ve ataĢmanları ile Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ortak Ģartname kapsamındaki üst 

yapılı taĢıtların, tedarikçi firmalarla birer yıllık protokol yapılmak suretiyle temin edilmesine karar verilmiĢ 

olup, aynı kararla bazı istisnai ve özellikli ürünler ile ortak Ģartnamesi bulunmayan üst yapılı araçlar haricinde, 

müteferrik olarak alım yapılmaması kararlaĢtırılmıĢtır. 2013 yılında söz konusu araçları tedarik eden 25 adet 

firma ile iĢ makinası protokolü imzalanmıĢtır.  

2013 yılında protokol/nakil vasıta alımlarının tutarı 572.208.000,-TL olarak gerçekleĢmiĢ olup, bu 

yolla yapılan alımların toplam alım içindeki payı % 37’dir.  
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Müteferrik alım: DMO Ana Statüsü’nde yer almakla birlikte stoklarımızda ve katalogda yer almayan 

ürünlerin ihtiyaç sahibi kuruluĢlarca hazırlanan teknik Ģartnameler doğrultusunda çeĢitli ihale usulleri ile yapılan 

alım Ģeklidir. 

MüĢteri dairelerin muhtelif malzeme taleplerini karĢılamak amacıyla, özellikle büro mefruĢatında, bir 

taraftan model, renk ve ürün çeĢitlemesine gidilmekte, diğer taraftan zaman içinde gündeme gelen bazı 

standart dıĢı müĢteri talepleri ile değiĢik malzeme ihtiyaçları, “Müteferrik alım” yöntemiyle karĢılanmaktadır. 

2013 yılında müteferrik alımların tutarı 321.972.000,-TL olarak gerçekleĢmiĢ olup, bu yolla yapılan 

alımların, toplam alım içindeki payı  %  20,8 olmuĢtur. 

Tedarik usullerine göre alımlarımız bir önceki yılla karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir.  

Tutar (Bin TL) Oran Tutar (Bin TL) Oran

STOK ALIMLARI 62.690 4,2% 59.721 3,9% -4,7

MÜTEFERRĠK 278.900 18,7% 321.972 20,8% 15,4

KATALOG ALIMLARI 504.299 33,8% 593.420 38,4% 17,7

PROTOKOL/NAKĠL 

VASITA

645.446 43,3% 572.208 37,0% -11,3

TOPLAM 1.491.334 100,0% 1.547.321 100,0% 3,8

2012

DeğiĢim (%)

2013

TEDARĠK USULÜ

 

2013 yılında gerçekleĢen toplam 1.547.321.330,-TL’lik alım tutarının 7.573.080,-TL’ye isabet eden 

kısmı doğrudan dıĢ alımlarla, 1.539.748.249,-TL’lik kısmı iç alımlarla temin edilmiĢtir. Doğrudan dıĢ piyasadan 

yapılan alımların toplam alım içindeki payı  %  0,49 dur.  

Tedarik usullerine göre tedarikçi sayıları aĢağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

TEDARĠK USULÜ Katalog Stok

Protokol/Nakil 

Vasıta

Müteferrik Toplam

KATALOG 138 22 1 71 222

STOK 22 192 0 21 226

PROTOKOL/NAKĠL 

VASITA

1 0 83 5 88

MÜTEFERRĠK 71 21 2 388 472

TOPLAM 222 226 88 472 902

 

 2013 yılında 222 farklı tedarikçiden katalog alımı yapılmıĢtır. Bu tedarikçilerin %62'sinden 

yalnızca Katalog alımı yaparken, yaklaĢık %32'sinden Müteferrik yöntemle de alım 

yapılmıĢtır. 

 2013 yılında Müteferrik alım yapılan 472 tedarikçi vardır bu tedarikçilerin %81'inden 

yalnızca Müteferrik alım yapılmıĢtır. 

 Nakil Vasıta alımı yapılan 88 tedarikçinin yalnızca %6'sından diğer yöntemlerle de alım 

yapılmıĢtır. 
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4.5.2- Pazarlama/SatıĢ Faaliyetleri 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde satıĢ faaliyetleri, DMO SatıĢ Yönetmeliğine göre 

yürütülmektedir. 

Kamu Kurum ve KuruluĢlarının ihtiyaçları;  

 Toplu olarak satın alınan ve depodan satıĢı yapılan stok ürünleri,  

 Tedarikçi firmalarla yapılan dönemsel sözleĢme ve protokollere dayalı olarak alım ve satımı yapılan 

katalog ürünleri, 

 Stok ve katalog ürünleri dıĢında kalan ve müĢterilerin talebi üzerine teknik Ģartname ve/veya 

marka/modele göre alım ve satımı yapılan müteferrik ürünler,  

aracılığıyla karĢılanmaktadır.  

 

Tedarik usullerine göre satıĢlarımız aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  

Tutar (Bin TL) Oran Tutar (Bin TL) Oran

STOK 99.668 6,0% 99.513 5,8% -0,2

KATALOG 566.262 34,1% 662.932 38,3% 17,1

MÜTEFERRĠK 316.131 19,1% 359.453 20,8% 13,7

PROTOKOL/NAKĠL 

VASITA

677.300 40,8% 607.519 35,1% -10,3

TOPLAM 1.659.361 100,0% 1.729.417 100,0% 4,2

2012 2013

DeğiĢim (%)

 

 2013 yılı satıĢları, 1.729.416.045,-TL olarak gerçekleĢerek, 2012 yılına göre göre 4,2 artıĢ 

göstermiĢtir. 

 Tedarik usulü bakımından satıĢ tutarında en fazla artıĢ yaklaĢık %17 oranı ile Katalog 

satıĢlarında gerçekleĢmiĢtir.  

 2012 yılında toplam satıĢlar içerisinde %40,8 oranı ile en fazla satıĢ Protokol/Nakil Vasıta 

usulünde gerçekleĢirken, 2013 yılında %38,3 ile en fazla satıĢ oranı Katalog satıĢlarına aittir. 

 

Gerek toplam satıĢlar içerisindeki yeri ve gerekse bir önceki yıla göre artıĢ oranı itibariyle satıĢlarımız 

arasında en yüksek paya sahip olan Katalog kapsamında yapılan satıĢlarımızın tutarları, müĢteri sayısı,  sipariĢ 

sayısı, ürün çeĢidi ve tedarikçi sayılarının ürün grupları itibariyle dağılımına iliĢkin sayısal verilere aĢağıda yer 

verilmiĢtir.  
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Katalog kapsamında yapılan satıĢların tutarları ve müĢteri sayılarının ürün grupları itibariyle dağılımı   

aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

2012 2013 DeğiĢim 2012 2013 DeğiĢim

Bilgisayarlar, Donanımları, Paket 

Programlar Ve Sarf Malzemeleri

173.933 176.743 1,6% 2.824 2.729 -3,4%

Büro MefruĢatı 102.924 108.794 5,7% 2.559 2.522 -1,4%

Hastane Teçhizatı, MefruĢatı Ve Cihazları 66.689 102.426 53,6% 697 656 -5,9%

Koltuklar 70.987 84.019 18,4% 2.534 2.480 -2,1%

Okul Araç Ve Gereçleri 41.444 51.130 23,4% 706 773 9,5%

Yurt Ve Misafirhane Malzemeleri 30.967 29.103 -6,0% 779 747 -4,1%

Su Soğutucuları Ve  Buzdolapları 6.240 24.118 286,5% 656 630 -4,0%

Konferans Koltukları 11.725 15.750 34,3% 795 826 3,9%

Klimalar 7.627 9.146 19,9% 731 723 -1,1%

Görsel Sunum Ve ĠletiĢim Cihazları 13.126 13.392 2,0% 871 850 -2,4%

Çelik Raflar 5.272 6.834 29,6% 105 190 81,0%

Motorlu Nakil Vasıtaları Ve ĠĢ 

Makinelerinin  Akü Ve Lastikleri

367 4.795 1206,3% 56 84 50,0%

ÇamaĢır Makineleri 5.027 10.469 108,3% 342 346 1,2%

Telefon Santralleri, Telefon, Telsiz Ve 

Faks Cihazları Cihazları

5.270 3.745 -28,9% 316 241 -23,7%

Büro Malzeme, Makine Ve Aletleri 2.362 3.382 43,2% 472 486 3,0%

GeniĢ Alan Temizlik Otomatları Ġle 

Endüstriyel Elektrik Süpürgeleri

2.129 1.870 -12,2% 307 167 -45,6%

Yemek Masaları 3.994 4.421 10,7% 538 525 -2,4%

Led Lambalar 2.461 1.603 -34,9% 12 17 41,7%

KreĢ ve Anaokuklu MefruĢatı Donatım 

Malzemesi

1.425 2.770 94,4% 59 64 8,5%

Kesintisiz Güç Kaynakları Ve Ġlave 

Üniteleri

3.788 2.037 -46,2% 205 121 -41,0%

Güvenlik Ve Alarm Sistemleri 2.378 2.143 -9,9%  

Bölme Panoları 1.436 1.142 -20,5% 189 177 -6,3%

Sanayi Tipi Fırınlar 1.230 806 -34,5% 92 52 -43,5%

Türk Bayrağı, Atatürk Büst, Mask Ve 

Posterleri Ġle Atatürk KöĢesi Tasarımları 

(ĠnĢaat Niteliğinde Olanlar Hariç)

645 1.031 59,8% 321 348 8,4%

Temizlik Kat Arabaları Ve Çöp Kovaları 1.347 1.014 -24,7% 348 272 -21,8%

BulaĢık Makineleri 1.352 314 -76,8% 234 135 -42,3%

Vestiyer, Portmanto Ve Ceket Askılıkları 273 240 -11,9% 106 68 -35,8%

Çantalar 20 132 558,9% 30 24 -20,0%

Ürün Grubu

SatıĢ Tutarı (Bin TL) MüĢteri Sayısı
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Katalog kapsamında yapılan satıĢların sipariĢ sayısı, ürün çeĢidi ve tedarikçi sayılarının ürün grupları 

itibariyle dağılımı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

2012 2013 DeğiĢim 2012 2013 DeğiĢim 2012 2013

Bilgisayarlar, Donanımları, Paket 

Programlar Ve Sarf Malzemeleri

8.267 7.700 -7,0% 1.691 1.966 16,3% 61 66

Büro MefruĢatı 4.896 5.022 2,5% 2.375 2.314 -2,6% 53 52

Hastane Teçhizatı, MefruĢatı Ve Cihazları 1.512 1.540 1,8% 468 446 -4,7% 55 62

Koltuklar 4.786 4.763 -0,7% 1.799 1.795 -0,2% 48 47

Okul Araç Ve Gereçleri 1.084 1.179 8,6% 355 355 0,0% 37 37

Yurt Ve Misafirhane Malzemeleri 1.156 1.127 -2,8% 227 201 -11,5% 33 29

Su Soğutucuları Ve  Buzdolapları 863 867 0,5% 32 35 9,4% 2 5

Konferans Koltukları 1.046 1.114 6,3% 148 153 3,4% 37 39

Klimalar 998 996 -0,2% 19 28 47,4% 3 3

Görsel Sunum Ve ĠletiĢim Cihazları 1.279 1.192 -7,0% 87 98 12,6% 11 11

Çelik Raflar 130 227 73,8% 119 160 34,5% 5 8

Motorlu Nakil Vasıtaları Ve ĠĢ 

Makinelerinin  Akü Ve Lastikleri

70 143 104,3% 15 57 280,0% 3 3

ÇamaĢır Makineleri 402 429 6,5% 58 44 -24,1% 5 7

Telefon Santralleri, Telefon, Telsiz Ve 

Faks Cihazları Cihazları

374 283 -24,3% 62 54 -12,9% 6 6

Büro Malzeme, Makine Ve Aletleri 588 607 3,2% 38 37 -2,6% 6 6

GeniĢ Alan Temizlik Otomatları Ġle 

Endüstriyel Elektrik Süpürgeleri

358 184 -48,6% 11 11 0,0% 3 3

Yemek Masaları 659 659 0,0% 53 56 5,7% 5 23

Led Lambalar 13 20 53,8% 4 15 275,0% 1 3

KreĢ ve Anaokuklu MefruĢatı Donatım 

Malzemesi

78 83 6,4% 14 13 -7,1% 7 7

Kesintisiz Güç Kaynakları Ve Ġlave 

Üniteleri

242 130 -46,3% 39 26 -33,3% 5 4

Güvenlik Ve Alarm Sistemleri 120 78 -35,0% 23 28 21,7% 1 2

Bölme Panoları 214 202 -5,6% 84 79 -6,0% 15 14

Sanayi Tipi Fırınlar 102 58 -43,1% 8 5 -37,5% 2 2

Türk Bayrağı, Atatürk Büst, Mask Ve 

Posterleri Ġle Atatürk KöĢesi Tasarımları 

(ĠnĢaat Niteliğinde Olanlar Hariç)

386 422 9,3% 37 49 32,4% 2 4

Temizlik Kat Arabaları Ve Çöp Kovaları 408 287 -29,7% 35 32 -8,6% 2 62

BulaĢık Makineleri 266 147 -44,7% 20 12 -40,0% 5 7

Vestiyer, Portmanto Ve Ceket Askılıkları 124 73 -41,1% 3 4 33,3% 2 3

Çantalar 33 27 -18,2% 15 11 -26,7% 1 1

Ürün Grubu

SipariĢ Sayısı Ürün ÇeĢidi Tedarikçi Sayısı
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Tedarik usullerine göre ürün çeĢitlerimizi gösterir tablo aĢağıda yer almaktadır. 

Tutar Oran Tutar Oran

DeğiĢim 

(%)

KATALOG 7.842 48,2% 8.084 53,0% 3,1

STOK 1.845 11,3% 1.739 11,4% -5,7

PROTOKOL/NAKĠL 

VASITA

1.182 7,3% 1.127 7,4% -4,7

MÜTEFERRĠK 5.408 33,2% 4.305 28,2% -20,4

TOPLAM 16.277 100,0% 15.255 100,0% -6,3

2012 2013

Ürün ÇeĢidi

TEDARĠK USULÜ

 

 SatıĢ yapılan ürün çeĢidi geçen yıla göre %6,3 oranında azalmıĢtır. 

 SatıĢ yapılan ürün çeĢidinde en fazla azalma %20,4 ile Müteferrik satıĢlarda gerçekleĢmiĢtir. 

2012 yılında 16.277 adet farklı ürün satıĢı yapılırken, 2013 yılında bu rakam 15.255 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 Her iki yılda da en fazla ürün çeĢidi sayısı Katalog satıĢ tipinde görülmektedir aynı zamanda 

geçen yıla göre ürün çeĢidi bakımından yalnızca Katalog satıĢ tipinde artıĢ(%3,1) 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

Tedarik usullerine göre müĢteri sayıları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  

TEDARĠK USULÜ Katalog Stok

Protokol/Nakil 

Vasıtası

Müteferrik Toplam

KATALOG 2.270 2.232 258 358 4.728

STOK 2.232 916 163 237 3.185

PROTOKOL/NAKĠL 

VASITA

258 163 683 76 973

MÜTEFERRĠK 358 237 76 69 446

TOPLAM 4.728 3.185 973 446 6.439

 

 2013 yılında müĢteri sayısı 6.439 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

 Toplam müĢteri sayısının %61'i sadece tek bir yöntemle alım yaparken, %39' u en az iki 

satıĢ yöntemi ile alımlarını gerçekleĢtirmiĢtir. 

 Toplam müĢteri sayısının %35'i olan 2.270 müĢteri yalnızca Katalog yöntemiyle alım 

yapmıĢtır. Katalog kapsamında toplamda 4.728 müĢteriye satıĢ yapılmıĢtır. 

 MüĢterilerin yaklaĢık %50'si Stok yöntemiyle alım yapmıĢtır ancak sadece stok yöntemiyle 

alım yapan müĢterilerin oranı %14'tür. Stok yöntemiyle alım yapan müĢterilerin %70'i aynı 

zamanda Katalog yöntemiyle de alım yapmıĢtır. 
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Bütçe türlerine göre müĢteri idare sayıları aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. 

2012 2013

Genel Bütçe 3.907 3.653 -6,5%

Özel Bütçe 557 521 -6,5%

Özel Bütçeli Diğer 358 388 8,4%

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 11 13 18,2%

Sosyal Güvenlik Kurumları 254 246 -3,1%

Özel Ġdare Bütçesi 157 155 -1,3%

Belediye Bütçesi 1.222 703 -42,5%

Birlik Bütçesi 76 56 -26,3%

Bit Bütçesi 9 9 0,0%

DSS Bütçesi 129 118 -8,5%

Kit Bütçesi 276 255 -7,6%

Diğer 380 322 -15,3%

Toplam 7.336 6.439 -12,2%

Bütçe Türü

Yıl

DeğiĢim (%)

 

Bütçe türlerine göre müĢteri idare alımları satıĢ tutarı  aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. 

2012 2013

Genel Bütçe 674.165 853.530 26,6%

Belediye Bütçesi 362.439 281.729 -22,3%

Özel Ġdare Bütçesi 151.185 131.389 -13,1%

Özel Bütçe 173.042 195.669 13,1%

Kit Bütçesi 46.514 52.153 12,1%

Özel Bütçeli Diğer 82.472 79.292 -3,9%

Sosyal Güvenlik Kurumları 47.956 34.908 -27,2%

DSS Bütçesi 47.208 31.496 -33,3%

Birlik Bütçesi 7.078 11.566 63,4%

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 8.637 5.217 -39,6%

Bit Bütçesi 11.346 640 -94,4%

Diğer 43.544 30.887 -29,1%

 (x 1000TL)

Bütçe Türü

Yıl

DeğiĢim (%)

 

 2013 yılında Devlet Malzeme Ofisinden en fazla alımı Genel Bütçeli Ġdareler gerçekleĢtirmiĢtir. 

 Geçen yıla göre alım miktarında en çok artıĢ %63,4 oranı ile Birlik Bütçeli idarelerde 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

 

 2013 yılında satıĢ yapılan müĢteriler içindeki en büyük pay  %50  ile genel bütçeli idarelere 

ait olup, bu oranı %16 ile belediye bütçeli ve %11 ile özel idare bütçeli  idareler  

izlemektedir. 

Genel Bütçe 
50% 

Belediye Bütçesi 
16% 

Özel İdare Bütçesi 
8% 

Özel Bütçe 
11% 

Kit Bütçesi 
3% 

Özel Bütçeli Diğer 
5% 

Sosyal 
Güvenlik 

Kurumları 
2% 

DSS Bütçesi 
2% 

Birlik Bütçesi 
1% 

Düzenleyici ve 
Denetleyici Kurumlar 

0% 

Bit Bütçesi 
0% 

Diğer 
2% 



 20 

Elektronik SatıĢ Projesi kapsamında, stok ve katalog satıĢları e- ticaret portalı üzerinden elektronik 

ortamda yürütülebilmektedir. MüĢteriler portal üzerinden ürünlere hızlı bir Ģekilde eriĢebilmekte, istenilen 

özellikteki ürünler çeĢitli arama kriterlerine göre sorgulanabilmekte, benzer nitelikteki ürünler teknik özellikler 

ve fiyat yönünden mukayese edilebilmekte, tercih edilen ürünler sepete eklenebilmekte ve elektronik sipariĢ 

verilebilmektedir. Onay verilen sipariĢler için aynı gün içerisinde ilgili tedarikçisine sipariĢi geçilerek iĢlemlerin 

daha hızlı yürütülmesi sağlanmaktadır. Firmalardan alınan tutar indirimleri elektronik ortamda talepte bulunan 

müĢterilere yansıtılmaktadır. 

E-ticaret portalı üzerinden, yaklaĢık olarak 9 bin ürüne (stok ve katalog ürünleri) ulaĢabilmekte ve 

elektronik ortamda alım yapılabilmektedir.  

Elektronik satıĢ sipariĢ tutarlarının tedarik usullerine göre dağılımı, müĢteri sayıları, sipariĢ sayıları ve 

ürün çeĢidi bir önceki yılla karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Katalog 234.071 376.739 61,0 1.135 1.316 15,9 3.153 4.084 29,5 5.637 6.020 6,8

Stok 5.292 10.913 106,2 491 551 12,2 1.028 1.044 1,6 296 257 -13,2

Toplam 239.363 387.652 62,0 1.199 1.408 17,4 4.180 5.124 22,6 5.933 6.277 5,8

Yıl
DeğiĢim 

(%)

Yıl
DeğiĢim 

(%)

SatıĢ

Tutar (Bin TL) MüĢteri Sayısı SipariĢ Sayısı Ürün ÇeĢidi

Yıl
DeğiĢim 

(%)

Yıl
DeğiĢim 

(%)

 

 2013 yılında, geçen yıla göre e-satıĢ kapsamında satıĢ tutarı, müĢteri sayısı, sipariĢ sayısı ve 

ürün çeĢidinde artıĢ meydana gelmiĢtir. En büyük artıĢ oranı %62 ile satıĢ tutarına aittir. 

 Stok satıĢ tipinde en fazla düĢüĢ oranı %59,4 ile sipariĢ sayısına aittir. 

 2013 yılı e-satıĢ kapsamında geçen yıla göre yalnızca stok ürün çeĢidinde %13,2 oranında 

düĢüĢ gerçekleĢmiĢtir. 

 

 

  

62,0 

17,4 
22,6 

5,8 

Tutar (Bin TL) Müşteri Sayısı Sipariş Sayısı Ürün Çeşidi

Ortalama Değişim 
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4.5.3-Üretim Faaliyetleri 

Genel Müdürlüğümüzün üretim faaliyetleri; Kamu Kurum ve KuruluĢlarının her türlü basılı form 

ihtiyacını karĢılamak üzere kurulmuĢ olan Ġstanbul Basım ĠĢletmesi Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. 

ĠĢletme Müdürlüğümüz, 01/01/1972 yılından bu yana Genel Müdürlüğümüze bağlı, müessese 

statüsünde faaliyet göstermekte iken, 04/05/2007 tarihli ve 26512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü” gereğince ĠĢletme Müdürlüğüne 

dönüĢtürülmüĢtür. 

Basım ĠĢletme Müdürlüğünde kamu kurum ve kuruluĢlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sipariĢe 

bağlanan her türlü baskı, cilt iĢleri, dosya, klasör, zarf, toplu iğne ve ataĢ imalatı yapılmakta olup, mevcut 

makine parkında bulunan ve yıl boyunca tam kapasite ile çalıĢan (3) adet sürekli form baskı makinası, (1) adet 

rotatif baskı makinası, (5) adet muhtelif baskı ebadı olan ofset baskı makinası, (1) adet zarf imal makinası ve iĢ 

tecrübesi ile sektördeki büyük matbaalar ile rekabet edebilecek düzeyde ve Kamu KuruluĢlarının tüm basılı 

form ihtiyacını karĢılayabilecek kapasitedir. 

DMO Basım ĠĢletmesi, ana faaliyet alanı olan matbaa sektörünün yanı sıra kırtasiye sektöründe de 

klasör, toplu iğne, ataĢ ve zarf üretimi ile yerini almakta olup, ĠĢletmede dar geniĢ ve el klasörü ile birlikte bağlı 

klasörlerde üretilmektedir. Türkiye’de üretilmekte olan takribi 30 milyon klasörün yaklaĢık %10’u otomatik 

makinalarda birinci sınıf malzeme ve iĢçilikle üretilmektedir.  

Bünyesinde bulunan (5) adet toplu iğne ve (1) adet ataĢ makinası ile muhtelif boylarda ataĢ ve toplu 

iğne üretimi yapılmaktadır. 

Ayrıca,  müĢteri talepleri ve bazı kamu kuruluĢlarıyla yapılan protokoller (Maliye Bakanlığı, Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi)  çerçevesinde, çeĢitli basılı 

formlar ve karton dosyalar ile bilgisayar formlarının (Tahakkuk fiĢi, alındılar, makbuzlar, iĢlem fiĢleri, tarh 

dosyası, dava takip dosyası beyannameler vb.) üretimi gerçekleĢtirilmektedir. 

Devlet Malzeme Ofisi Basım ĠĢletme Müdürlüğünün atelyeler itibariyle üretim ve maliyet durumu bir 

önceki yılla karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Üretim 
Miktarı Tutarı (TL) Üretim 
Miktarı Tutarı (TL)

KLASÖR ATELYESĠ

Klasör Üretimi Adet 2.569.840 5.317.713,75 2.803.938 592.101,86

BASKI ATELYESĠ

Matbua+ Zarf üretimi m
2

29.380.496 13.036.918,19 23.517.329 13.113.407,09

TOPLU ĠĞNE - ATAġ ATELYESĠ

Toplu Ġğne üretimi Kg 1.750 6.750

AtaĢ üretimi Adet 39.125.000 50.300.000

TOPLAM 18.537.225,43 19.200.220,63

182.593,49 165.811,68

BASIM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN ATELYELER ĠTĠBARĠYLE ÜRETĠM VE MALĠYET DURUMU

ATELYELER Bir im

2012 2013

 

 ĠĢletmenin 2013 yılı üretimi 19.200.220,-TL olarak gerçekleĢmiĢ olup, üretim % 3,57 

oranında artmıĢtır. 
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Basım ĠĢletme Müdürlüğünün 2013 yılı Üretim Bilgileri Tablosu bir önceki yılla mukayeseli olarak 

aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Program Gerçek leĢen

BASKI ATELYESĠ

Elektronik dizgi 2 cm
2

199.720 300.000 196.085

Ofset kalıbı 1 Adet 1.871 2.000 1.753

Baskı Makinaları

T.Ofset 1 (70x100 cm.) 550 1.744 465

M.Ofset 1 " 1.600 3.488 1.065

N.Ofset 1 " 1.093 3.488 972

S.Ofset 2 " 4.405 17.440 6.992

Tabaka ofset toplamı 5 " 7.648 26.160 9.494

Optiforma 1 " 6.680 6.718 6.076

Continuous form 3 " 25.410 24.632 19.917

Rotatif toplamı 4 " 32.090 31.350 25.993

Baskı makinaları toplamı 9 " 39.738 57.510 35.487

Zarf imal makinesı 1 Adet 47.230.000 45.000.000 15.407.000

Baskı atelyesi toplam çalıĢma saati Saat 10.683 17.196 9.228

CĠLT ATELYESĠ

Föy Bin Adet 32.648 43.600 25.781

Blok Adet 202.845 174.400 60.061

Koçan " 43.138 43.600 74.699

" 5 0 4

Karne " 17.648 0 10

Sürekli form Bin Adet 122.686 261.600 122.109

Cilt atelyesi toplam çalıĢma saati Saat 18.809 12.208 16.028

KLASÖR ATELYESĠ 5

Mekanizmalı Dar klasör Adet 495.240 619.000 665.938

Mekanizmalı geniĢ klasör " 1.468.600 1.300.000 1.216.200

Bağlı Klasör (Karton) " 400.000 500.000 400.000

Bağlı Klasör (PVC kaplamalı) " 206.000 0 521.800

Klasör üretim toplamı " 2.569.840 2.419.000 2.803.938

Klasör atelyesi toplam çalıĢma saati Saat 4.380 5.915 5.661

Klasör imal makinası 1 " 1.263 1.919 1.539

Taslak ve kaplama makinası 1 " 1.175 1.700 1.491

Etiket makinesı 1 " 297 680 708

PVC Cep kaynaklama makinası 1 " 840 776 954

Metal bant çakma makinası 1 " 805 840 969

TOPLU ĠĞNE VE ATAġ ATELYESĠ (*) 6

Toplu iğne 5 Kg. 1.750 11.250 2.113

AtaĢ 1 Bin Adet 39.125 70.000 50.300

T.iğne ve ataĢ atelyesi toplam
 çalıĢma saati Saat 3.937 7.253 2.911

(*) Toplu Ġğne ve AtaĢ Atelyesi Genel Müdürlük sipariĢlerine göre çalıĢmaktadır.

2013

Defter

Üretim türü

Makine

 adedi 
Ölçü

2012

Gerçek leĢen
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4.5.4- Kalite Kontrol Faaliyetleri 

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. 

AĢağıda belirtilen kalite kontrol faaliyetleri kapsamında yapılan, ara denetim, denetim ve tesellüme esas 

kabul muayeneleri kalite kontrol faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü oluĢturmaktadır. 

• Kamu Kurum ve KuruluĢlarının katalog kapsamındaki taleplerine binaen tedariki gerçekleĢtirilen 

malzemeler (hastane malzemesi,   büro mefruĢatı, tekstil malzemeleri vb. ürün gruplarında yer alanların), 

tesliminde kabul muayenesi iĢlemleri müĢteri dairelerce yapılmakla birlikte, gerekli görülen durumlarda,  gerek 

üretim sırasında, gerek teslimattan önce ve gerekse teslimat sonrasında,  tedarikçi firmalarca Genel Müdürlüğümüze 

tevdi edilen ürün bilgi formu ve ilave özelliklere uygunluğu yönünden denetlenerek,  MüĢteri Dairelerin talep etmiĢ 

olduğu malzemenin öngörülen kalitede tam, sağlam ve çalıĢır Ģekilde teslim edilmesi sağlanmaktadır. 

• Satın alınan taĢıtlardan, iĢ makineleri ve üst yapılı olarak alınan araçlar, teknik Ģartnameleri ve sipariĢ 

Ģartlarında belirtilen özelliklerine uygunluğu ve üst yapı fonksiyonları yönünden denenmek ve test etmek suretiyle 

muayene edilmektedir. 

• Stoklarımızda mevcut tüm malzemelerin alımında malın kabulüne esas tesellüm muayeneleri yapılmakta 

ve bu malzemeler teknik Ģartnamelerine uygunluğu onaylandıktan sonra satıĢa sunulmaktadır.  Ayrıca teklif edilen 

malzemelerin ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygunluğunun kontrolü yapılmaktadır. 

• Ġmalat süreci gerektiren alımlarda geri dönüĢü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, imalat 

tamamlandıktan sonra teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak 

amacıyla imalat tamamlandıktan sonra kontrol imkânı olmayan durumlar için malın ihale dokümanında belirtilen 

nitelik, nicelik, kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespiti için ara denetim de yapılmaktadır. 

         2013 yılına iliĢkin kalite kontrol faaliyet sonuçları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Parti    

Rapor 

Sayısı

Malzeme 

ÇeĢidi

Red Kabul

Red 

Oranı

Teklif  

Ġnceleme 

Sayısı

Ara 

Denetim 

Sayısı

Yeni 

ġartname 

Hazırlama

Revizyon

Kağıt‐Karton ‐Kırtasiye

(Stok Malzemeleri)  

263 263 32 231 12% 22 5 _ 2

Temizlik   Malzemesi    

(Stok  Malzemeleri)     

366 366 8 358 2% _ _ _ 1

Tekstil  Malzemesi    

(Katalog    Ürünleri)  

25 77 39 38 51% _ _ _ _

Büro    Malz.    ve   Mak.   (Stok    

Malzemeleri)  

33 33 _ 33 0% 29 _ _ 1

Büro    Malz.    ve   Mak.   

(Katalog    Ürünleri)  

239 339 39 300 12% 26 _ _ _

Büro   Mef.   ve   Hast. Malz.   

(Katalog Ürünleri)    

3.638 21.898 976 20.922 4% 82 _ _ _

Nakil  Vasıtaları  1.487 1.487 70 1.417 5% 17 15 _ _

TOPLAM 6.051 24.463 1.164 23.299 5% 176 20 _ 4

MALZEME GRUPLARI

Muayene Bilgileri Kontrol ÇalıĢmaları

Teknik ġartname 

ÇalıĢmaları
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Devlet Malzeme Ofisinin 2013 yılı faaliyet sonuçları ile ilgili toplu bilgiler bir önceki yıl ile 

karĢılaĢtırılmalı olarak aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.   

31/12/2012

ĠTĠBARĠYLE

GERÇEKLEġME 

(TL)

31/12/2013

ĠTĠBARĠYLE

GERÇEKLEġME 

(TL)

DEĞĠġĠM              

(%)

Gayri Saf i SatıĢ Hasılatı 1.659.360.813 1.730.126.760 4,26

Bütçe Kanunu Gereği Gayri Saf i Hasılat 

Üzerinden Ödenen Hazine Payı

35.646.926 39.072.576 9,61

Net SatıĢlar 1.623.713.887 1.690.343.469 4,10

SatıĢların Maliyeti 1.488.422.518 1.550.792.779 4,19

Brüt SatıĢ Kârı 135.291.369 139.550.690 3,15

Faaliyet Giderleri 72.210.420 80.071.562 10,89

Faaliyet Kârı 63.080.949 59.479.128 -5,71

Diğer Faaliyetlerden Olağan ve OlağandıĢı Gelir 

Ve Kârlar

47.602.297 59.919.307 25,87

Diğer Faaliyetlerden Olağan ve OlağandıĢı Gider 

Ve Zararlar

17.758.954 8.705.798 -50,98

Dönem Kârı 92.924.292 110.692.637 19,12

Yatırım 2.548.322 6.298.401 147,16

Üretim 18.537.225 19.200.221 3,58

Alımlar 1.518.514.166 1.547.321.330 1,90

Stoklar 66.578.357 79.281.784 19,08

Brüt SatıĢ Kâr Yüzdesi 9,09 9,00

Faaliyet Kâr Yüzdesi 4,04 3,65

DEVLET MALZEME OFĠSĠ FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU
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4.6-DEVLET MALZEME OFĠSĠNĠN KAMU ALIMLARI ĠÇERĠSĠNDEKĠ PAYI 

2013 yılı toplam satıĢ tutarımızın yaklaĢık 1,7 milyar TL olduğu ve KĠK verilerine göre 2012 yılında 

yapılan kamu mal alımları toplamının (doğrudan temin ve istisna kapsamındaki alımlar hariç)  yaklaĢık 16,5 

milyar TL olduğu dikkate alındığında, Genel Müdürlüğümüzün kamu mal alımları içindeki payının 2013 yılı 

için % 10,5 oranında olduğu değerlendirilmektedir. 

DMO’nun merkezi satınalma organı olarak kamu alımlarında rekabetin tesisi ve fiyatların 

regülasyonu konusundaki fonksiyonu, bu alandaki etkinliği ve kamu mal alımları içindeki payı en çok 

tartıĢılan konulardan birisidir.  

DMO satıĢlarının toplam kamu mal alımları içerisindeki payının gerçekçi bir Ģekilde tespit 

edilebilmesi bakımından öncelikle birkaç önemli hususa yer verilmesi gerekmektedir.  

Ġlk olarak, kamu kurum ve kuruluĢlarının yaptığı toplam mal alımları içerisinde, Ana Statümüzde 

belirtilen faaliyet konuları içerisinde bulunmayan mal alımları ile 4734 sayılı Kanun uyarınca doğrudan 

temin yoluyla veya istisna hükümleri kapsamında temin edilen mal alımları bulunmaktadır.    

Keza, faaliyet konumuza girdiği halde mevzuattaki belirsizlikler ve yapısal sorunlar nedeniyle kısmen 

veya tamamen tedarik edemediğimiz ürün grupları söz konusudur.  

Bu itibarla, ilgili mevzuat gereği faaliyet konularımız dıĢında kalan mal alımları ve çeĢitli 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 olduğu görülmektedir ki, bu hususu aĢağıdaki veriler de teyit etmektedir.  

Genel Müdürlüğümüzün, kamu mal alımları içerisindeki payı yıllar itibariyle aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir.
5
 

(x 1000 TL)

Yıl

4734 

Sayılı 

Kanun

Doğrudan 

Temin

Ġ stisna

Tüm Kamu Mal 

Alımları 

Toplamı

DMO 

Üzerinden 

Alımları

Tüm Kamu 

Mal Alımları 

Ġ çindeki DMO 

Payı

Tüm Kamu Mal 

Alımları Ġ çindeki 

DMO Payı 

(Doğrudan Temin ve 

Ġstisna Hariç)

2010 14.365.867 4.675.105 5.761.394 24.802.366 1.131.552 4,6% 7,9%

2011 13.862.061 14.194.768 6.564.092 34.620.921 1.700.110 4,9% 12,3%

2012 15.829.853 4.974.930 4.504.077 25.308.860 1.659.361 6,6% 10,5%

2013 16.491.693 3.804.832 6.259.579 26.556.104 1.729.416 6,5% 10,5%

 

  

                                                   

5 Ġhale usullerine göre kamu mal alımlarına iliĢkin sayısal veriler, Kamu Ġhale Kurumu tarafından yayınlanan yıllık Kamu Alımları Ġzleme 

Raporlarından alınmıĢtır. 
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Genel Müdürlüğümüzün yılları itibariyle Kamu Mal Alımları Ġçerisindeki payına iliĢkin durumu 

aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir. 

 

Yukarıdaki tablonun tetkikinde de görüleceği üzere, 2013 yılı toplam satıĢ tutarımızın 

1.729.416.000.TL olduğu ve KĠK verilerine göre 2013 yılında yapılan kamu mal alımları toplamının 

(doğrudan temin ve istisna kapsamındaki alımlar hariç)  16.491.693.000.TL olduğu dikkate alındığında, 

Genel Müdürlüğümüzün kamu mal alımları içindeki payının 2013 yılı için % 10,5 oranında olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Diğer yandan, DMO’nun misyonunun sadece müĢteri kamu kuruluĢlarının talep ettiği ürünlerin 

tedarik edilmesi olarak görülmemesi gerekir. Böyle sınırlayıcı bir yaklaĢım yanıltıcı olacaktır. Çünkü Genel 

Müdürlüğümüz satınalma politikası, hangi Ģartta olursa olsun mutlaka satın almayı gerçekleĢtirme yönünde 

oluĢmamaktadır. Satınalma kararlarımızda kamu yararı, rekabet, ekonomik koĢullar ve piyasa fiyatı göz 

önünde bulundurulmaktadır.  

Kaldı ki, satınalma sürecinde genel ihale mevzuatından farklı olarak alım kararları yalnızca yaklaĢık 

maliyet ve ihale sonucunda ortaya çıkan bedel esas alınarak verilmemekte, ürün bazında yapılan piyasa/fiyat 

araĢtırmaları (yurt içi ve yurt dıĢı) ve analizler ile rekabet koĢulları da esas alınmaktadır. Fiyatların uygunluğu 

çeĢitli objektif referanslara dayalı olarak incelenmekte ve alım kararları buna göre verilmektedir.   

Stok ve müteferrik usulle yapılan ihalelerde özellikle yazılı tekliflerden sonra açık eksiltme yapılması 

ve eksiltme sonrası yapılan fiyat araĢtırmaları ve analizleri nedeniyle ihale mevzuatına göre yapılan ihale ve 

alımlara nazaran daha uygun fiyatlar elde edilmektedir. Bu durumu 2013 yılında müteferrik usulle yapılan 

ihaleli alımlardaki indirim oranlarıyla teyit etmek mümkündür.  

DMO’nun satınalma sürecinde, rekabetin oluĢması, piyasa Ģartlarına uygun gerçekçi fiyatlarla alım 

yapılması, müĢteri idarelerin ihtiyaçlarının en iyi Ģekilde karĢılanması ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli 

kullanılması çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu itibarla DMO’nun performansı bakımından kamu mal alımları içindeki payı yanında merkezi 

satınalma organı olarak kamu alımlarında rekabetin tesisi ve fiyatların regülasyonu konusundaki 

fonksiyonunun ve kamu kurum ve kuruluĢlarına sunduğu katma değerli hizmetlerin de göz önünde 

bulundurulması gerekir.  
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5- DEVLET MALZEME OFĠSĠ’NĠN DÜNYADAKĠ DĠĞER MERKEZĠ/YARI MERKEZĠ 

SATINALMA KURULUġLARI ĠLE KARġILAġTIRILMASI  

 Genel Müdürlüğümüzün Dünyadaki bazı merkezi/yarı merkezi satınalma kuruluĢları ile bazı 

açılardan karĢılaĢtırıldığı tablo aĢağıda gösterilmiĢtir: 
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Ülkeler Satınalma Kurumu Bağlı Olduğu KuruluĢ Yapısı Alım Zorunluluğu Hizmet Bedeli 

Türkiye Devlet Malzeme Ofisi  

Maliye Bakanlığı (politika 

belirleyici) 

 

Merkezi 

Olmayan 

Tüm müĢteriler için tercih isteğe 

bağlıdır. 

MüĢterilerden, ürün 

gruplarına göre değiĢen 

oranlarda, hizmet bedeli 

alınıyor. 

Almanya Federal ĠçiĢleri Bakanlığı Tedarik Dairesi -BeschA Federal ĠçiĢleri Bakanlığı (BMI) 
Yarı-

Merkezi 

Sorumluluk alanındaki kurumların belli 

limit üzeri alımlarını BeschA  üzerinden 

yapması ve federal alıĢveriĢ mağazası 

çerçeve anlaĢmalarını kullanması 

zorunludur. 

Ġstisnai durumlar hariç 

hizmet bedeli alınmıyor. 

Avusturya 
Avusturya Federal Tedarik Kurumu 

Bundesbeschaffung GmbH- BBG 
Maliye Bakanlığı 

Yarı-

Merkezi 

Merkezi birimler ve bakanlıklar için 

alım zorunludur. Diğer kurumlar için 

BBG’yi kullanmak isteğe bağlıdır. 

Alım zorunluluğu olan 

kurumlar için hizmet 

bedeli alınmıyor.  

Fransa 

Kamu Ġhale Grupları Birliği- UGAP (MSO) 

Devlet Tedarik Servisi- SAE 

(yapı olarak kamu kurumu,  SAE, sadece tedarik 

sözleĢmeleri ve çerçeve anlaĢmalar düzenlediği 

zaman 2004/18/EC Direktifine göre merkezi 

satınalma organı olarak kabul edilmektedir.) 

Ekonomi, Maliye ve Sanayi 

Bakanlığı- MINEFI  

(politika belirleyici) 

Yarı-

Merkezi 

UGAP üzerinden; “devlet hizmetleri 

için öngörülen hafif araçların”  alımı 

konusunda zorunluluk bulunmaktadır.  

Ġlgili Bakanlık tarafından belirlenmiĢ 

ürün gruplarında, merkezi yönetimin 

merkez ve taĢra teĢkilatları için SAE 

üzerinden alım zorunluluğu vardır. 

Diğer kamu kurumlarının çerçeve 

anlaĢmalara katılımları isteğe bağlıdır. 

UGAP üzerinden yapılan 

alımlarda, ürün ve 

kategoriye göre 

farklılaĢmakla birlikte 

ortalama % 6 civarında 

hizmet bedeli alınıyor. 

SAE üzerinden yapılan 

alımlarda, hizmet bedeli 

alınmıyor. 

Güney Kore Kamu Tedarik Servisi- PPS (MSO) 

Strateji ve Maliye Bakanlığı- 

MOSF 

(politika belirleyici) 

Merkezi 

değerin üstü alımlarda PPS’dezorunlu,  

Yerel Yönetim kuruluĢları için ise isteğe 

bağlıdır.  

Çerçeve anlaĢma kapsamında yer alan 

ürünlerde ise yerel yönetimler için de  

zorunluluk bulunmaktadır.   

Sadece DanıĢmanlık 

hizmetleri için %1 

oranında hizmet bedeli 

alınıyor.  
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Ġngiltere Kraliyet Ticaret Servisi- CCS (MSO) 

Bakanlar Kurulu (Cabinet Office)  

Verimlilik ve Reform Grubu 

(politika belirleyici) 

Yarı-

Merkezi 

Kamu kurum ve kuruluĢları için 

zorunludur. 

Tedarikçilerden  

% 0,33 hizmet bedeli 

alınıyor.  

MüĢterilerden hizmet 

bedeli alınmıyor. 

Ġtalya Consip S.p.A (MSO) 

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı- 

MEF  

(politika belirleyici)  

Yarı-

Merkezi 

MEF’in belirlediği belli mal ve hizmet 

grupları için kamu kurumlarının alım 

zorunluluğu bulunmaktadır. 

Hizmet bedeli alınmıyor. 

Letonya 

Devlet Bölgesel Kalkınma Ajansı- VRAA, 

mevcut görevlerine ilave olarak MSO 

görevlerini de yerine getirir.  

VRAA  

(politika belirleyici) 

 

Ġhale Ġzleme Bürosu- IUB  

(denetleyici, düzenleyici kurum) 

Yarı-

Merkezi 

VRAA tarafından imzalanan çerçeve 

anlaĢma kapsamındaki belli mal ve 

hizmetlerin, kamu kurumlarınca EIS 

(Elektronik Ġhale Sistemi) üzerinden 

alımı zorunludur.  

Hizmet bedeli alınmıyor. 

Portekiz 
Kamu Ġdaresi Hizmet PaylaĢım Birimi 

(eSPap) 
Maliye Bakanlığı 

Yarı-

Merkezi 

Merkezi yönetim birimleri için 

zorunludur. 

Tedarikçilerden ortalama 

% 1 oranında hizmet 

bedeli alınıyor.  

MüĢterilerden hizmet 

bedeli alınmıyor. 

Slovenya 

Kamu Tedarik Müdürlüğü  

(Maliye Bakanlığı’na bağlı bir Genel 

Müdürlük,  MSO görevi yürütür.) 

Maliye Bakanlığı  

(politika belirleyici) 

Yarı-

Merkezi 

Kamu Tedarik Müdürlüğü’nün 

belirlediği belli ürün grupları için 

mevcut çerçeve anlaĢmaların tercih 

edilmesi zorunludur. 

Hizmet bedeli alınmıyor. 
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SONUÇ 

Dünyadaki benzer örgütlenmelerde olduğu gibi Türkiye’de de Devlet Malzeme Ofisi, iktisadi devlet 

teĢekkülü statüsüyle kamu kuruluĢlarının ihtiyaç duyduğu malzemeleri topluca satın almak, dağıtımını ve 

satıĢını yapmak üzere örgütlendirilmiĢ olup, 

• Yürüttüğü faaliyetler ile kamu kurum ve kuruluĢlarınca ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri onlar 

adına tedarik ederek, kamu hizmetlerinin görülmesine yardımcı olmakta, 

• Ġhtiyaç duyulan mal ve hizmetleri toplu alımların fiyat avantajlarından azami ölçüde 

yararlanarak daha ucuza tedarik etmekte ve tedarik maliyetine nakliye, sigorta, ambalaj, tahmil, 

tahliye, amortisman ve tedarik usullerine göre değiĢen oranlarda bir hizmet bedeli eklemek 

suretiyle piyasa fiyatlarının altında bir fiyatla kamu kurum ve kuruluĢlarına ulaĢtırmakta,   

• Tedarik usulleri ve uyguladığı fiyat politikası ile kamu alımlarında piyasayı ve fiyatları düzenleyici 

bir misyon üstlenmekte, böylece kamu alımlarının daha ekonomik ve verimli bir Ģekilde temin 

edilmesine katkı sağlamaktadır.  

Ancak kamu kurum ve kuruluĢlarının DMO’dan alım yapma zorunluluğunun bulunmaması, faaliyet 

konusu ve alım tutarı bakımından sınırlamalar bulunması ve diğer bazı hususiyetler nedeniyle DMO’nun 

mevcut yapısı ve tedarik sistemini gerçek anlamda merkezi bir satınalma modeli olarak tanımlamak güçtür.   

Dünyadaki Merkezi Satınalma uygulama örnekleri incelendiğinde, Ülkemizde de merkezi e-tedarik 

sisteminin kurulması, kaynak etkinliği ve kurumsal dönüĢümün sağlanması önem arz etmektedir.  

Bu nedenle, öncelikli hedefimiz;  

“DMO’nun kamu alımları içerisindeki payı ile toplu alımın avantajlarından da yararlanmak suretiyle 

kamu maliyesine yapılan katkı ve sağlanan tasarrufun artırılması” Ģeklinde belirlenmiĢ ve çalıĢmalarımız bu 

hedef doğrultusunda ve kamu alımlarında güçlü bir aktör olarak daha fazla pay sahibi olmak ve dünyadaki 

en iyi satınalma uygulamalarını takip ederek merkezi satınalma fonksiyonunu en iyi Ģekilde yerine getirmek 

için planlı bir Ģekilde yürütülmektedir. 

Sonuç olarak; 

a) DMO’nun kamu alımları içerisindeki payı ile toplu alımın avantajlarından da yararlanmak 

suretiyle kamu maliyesine yaptığı katkı ve sağladığı tasarrufun artırılması, 

Bu suretle;  

- Kamu kaynaklarının daha etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılması,  

- Her kurumun/birimin alımlar için ayrı kaynak tahsisi yapmasının önlenerek emek,    zaman ve 

kaynak israfının önüne geçilmesi, 
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 - Tedarik edilen ürünlerin standart ve kalitesinin azami ölçüde sağlanması, 

b) E-tedarik sisteminin kurularak DMO özelindeki kamu alımlarında Ģeffaflık, hesap verebilirlik, 

etkinlik ve adil rekabet ortamının temin edilmesi, 

c) DMO’nun kamu alımları piyasasını düzenleme misyonuna sahip olması ve referans fiyatlar 

oluĢturmak suretiyle  tüm kamu alımlarındaki  tasarruf oranının artırılması, 

d) Kamu alımlarının; TeĢvikler, Bölgesel kalkınma hedefleri, sektörel geliĢme, yerli üretimin teĢvik 

edilmesi, KOBĠ’lerin desteklenmesi gibi makro ekonomik hedefler ve mekanizmalar doğrultusunda bir 

politika aracı olarak kullanılabilmesi,   

         mümkün olabilecektir. 


