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Sağlık Market, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum 
ve kuruluşlarının sağlık hizmeti sunumlarının 
yürütülmesinde ihtiyaç duydukları tıbbi sarf, ilaç ve 
tıbbi cihazların Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 
gerçekleştirilen elektronik ihaleler vasıtasıyla tedarik 
edilmesi amacıyla oluşturulmuştur.  Bu amaçla yapılacak 
işlemler için “Sağlık Bakanlığı İle Devlet Malzeme 
Ofisi Genel Müdürlüğü Tedarik İşbirliği Protokolü”  
imzalanmıştır. Uygulamaya daha sonra kamu üniversite 
sağlık işletmeleri de dahil olmuştur. “Sağlık Market” 
uygulamasının amacı, Türkiye’nin merkezi satın 
alma kurumu DMO kanalıyla Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastanelerinin ihtiyacı olan tıbbi sarf, ilaç ve tıbbi 
cihazları daha hızlı ve uygun fiyatla temin edilmesidir.  

Sağlık Bakanlığına ve kamu üniversitelerine bağlı 
sağlık işletmelerinin ihtiyacı olan tıbbi cihaz ve sarf 
malzemeler ile ilaçların daha hızlı ve uygun fiyata tedarik 
edilmesi için hayata geçirilen Sağlık Market uygulaması 
DMO tarafından yürütülmektedir.  Buna göre Sağlık 
Market, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık işletmelerinin 
ve kamu üniversite sağlık işletmelerinin, sağlık hizmeti 
sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları 
ürünlerin DMO Satınalma Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda uygulanacak elektronik ihaleye ile 
karşılanmasıdır. Uygulamanın aylık bazda ve bölgesel 
düzeyde açık eksiltmeli elektronik ihaleler şeklinde 
yapılması planlanmıştır.  

Sağlık Market uygulaması iki aşamalı devreye 
alınmıştır;  

İlk aşamada Sağlık Market uygulaması sistemine 
dâhil olmak isteyen firmalar DMO’ya ürün numunelerini 
teslim edecektir. Bu aşamada Sağlık Markette yer almak 
isteyen üretici veya ithalatçıların “Teknik Uygunluk 
Değerlendirme Başvurusu”nda bulunmasıyla süreç 
başlamaktadır. 

İkinci aşamada ise teknik uygunluk değerlendirmesi 
olumlu sonuçlanan ürünlere sahip firmalarla çerçeve 
anlaşma imzalanacaktır. Sadece teknik uygunluk 
değerlendirmesinden geçmiş ürünler için üretici, 

ithalatçı veya yetkilendirilmiş bayiler “Sağlık Market 
Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması” başvurusu 
yapabilmektedir.  Bu aşamadan sonra firmalardan 
ek bilgi ve belge istenmeyecek olup, Sağlık Market 
uygulaması kapsamında imzalanacak anlaşmaların 
süresi ise başlangıçta 1 yıl olacaktır. Bu sürede ürünlerin 
tavan fiyatlarının güncellenebileceği ve firmaların istediği 
zaman ürün ekleyebileceği veya çıkarabileceği bir sistem 
kurulmaya çalışılmıştır. Şartları taşıyan tüm firmalara 
açık olan uygulamada, Sağlık Market çerçeve anlaşma 
başvurusu ve ürün ekleme çıkarma işlemlerinin DMO 
web sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. 

Sağlık Market uygulaması şu şekilde 
yürütülmektedir; 

A. Sağlık Market (SM) Modülüne Firma Kaydının 
Yapılması

• DMO ana sayfasından Sağlık Market kısayol 
bağlantısından SM Modülü Firma giriş sayfasına https://
www.dmo.gov.tr/SaglikMarketBasvuru/FirmaIslemleri 
ulaşılır. 

• Giriş ekranındaki ilgili alana TİTUBB/ÜTS Firma 
Tanımlayıcı Numarası girilir.

• Firmanın Ürün Takip Sistemi (ÜTS) veya Çekirdek 
Kayıt Yönetim Sisteminde (ÇKYS) kayıtlı e-posta 
adresine SM Modülüne giriş yapabilmesi için geçici şifre 
gönderilir. 

• Kaydı bulunmayan veya e-posta adresi güncel 
olmayan firma, bu kayıtlarını ÜTS üzerinden kaydederek 
veya güncelleyerek SM Modülüne giriş yapabilir.

• Firma, mail adresine gönderilen geçici şifreyle SM 
Modülüne giriş yapar.

• SM Modülü Tedarikçi Sayfasına ÜTS üzerinden 
gelen bilgiler değiştirilemez. Bu bilgilerin yanı sıra, firma 
DMO tarafından istenen diğer bilgilerin de girişini yapar.

• ÜTS üzerinden alınan bilgilerde eksiklik veya 
yanlışlık olması durumunda firma gerekli düzeltmeyi 
ÜTS üzerinden yapar.

• Girişi yapılan bilgilerin, DMO tarafından kontrol 
edilmesiyle kayıt işlemi tamamlanmış olur.

M e h m e t  ATA S E V E R  
A k a d e m i s y e n ,  B ü r o k r a t ,  K İ K  E s k i  Ü y e s i 

m h a t a s e v e r @ g m a i l . c o m 

SAĞLIK MARKET UYGULAMALARI   
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B. Numune İşlemleri

B.1. Teknik Uygunluk Değerlendirme 
Başvurusunun Yapılması

• Kaydını tamamlayan üretici/ithalatçı firma, “Teknik 
Uygunluk Değerlendirme Başvurusu” sekmesini seçer.

• Firma, başvurusunu yapmak istediği üreticisi/
ithalatçısı olduğu ÜTS’de kayıtlı ürününü, tıbbi malzeme 
listesinden seçerek Birincil Ürün Numarasını girer.

• Girişi yapılan ürüne ait bilgiler ÜTS üzerinden 
kontrol edilir.

• Bu kontroller sonrasında, ürüne ait gerekli bilgiler 
görüntülenir.

• Firma, teknik şartnamesinde belirtilmesi 
durumunda ürüne ait analiz sertifikalarını ve belgeleri 
ekler. 

• Firma, teknik şartnamelerdeki hükümleri kabul ve 
beyan ettiğine dair kısmı onaylar.

• Firma, başvuruda bulunmak istediği tüm ürünler 
için bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra numune 
başvurusunu tamamlamış olur.

B.2. Teknik Uygunluk Değerlendirme 

• Teknik uygunluk değerlendirme başvurusunda 
bulunulan ürün ile ürün tipinin uyumluluğu incelenir. 

• Teknik şartnamesinde belirtilmiş ürünler için firma 
tarafından SM Modülüne yüklenmiş analiz sertifikaları ve 
belgeler yetkililerce incelenir. 

• Analiz sertifikalarının ve belgelerin ürüne uygun, 
eksiksiz ve doğru yüklenmiş olması durumunda, firma 
kayıtlı e-posta adresine numune teslim edilmesiyle ilgili 
bildirim gönderilir. Ayrıca, SM Modülünün başvurular 
listesinde başvuru durumu görüntülenebilecektir.

• Firma, numune teslim aşamasından önce 
başvuruda bulunduğu her bir ürün (Birincil Ürün 
Numarası) için 100,- TL ürün başvuru bedelinin 
ödemesini gerçekleştirir.

• İlanda belirtilen şartlara uygun olarak getirilen 
ürün numuneleri, Sağlık Ürünleri Kabul Noktasında 
teslim alınır. 

• Ürünlere ait ÜTS’de bulunması gereken en az 
6 adet fotoğrafa ilişkin kontroller gerçekleştirilir, Ürün 
fotoğraflarında eksiklik olması durumunda firma gerekli 
düzeltmeyi ÜTS üzerinden yapar. 

• Teknik Uygunluk Değerlendirmesi olumlu 
sonuçlanmış numunelerden kullanılmayanlar iade edilir. 

• Reddedilen ürünlere ait numuneler yapılacak 
olan itirazlarda kullanılabilmesi amacıyla 6 ay süreyle 
muhafaza edilir. 

• Firmanın teknik uygunluk değerlendirme 
sonucuna itiraz etmesi halinde saklı tutulan numuneler, 
ikinci bir değerlendirme yapılmak üzere resmi bir 
kuruluşa gönderilir.

• Yapılan muayenelerde gerekmesi halinde ilave 
numune talep edilebilir.

• Firmalar, SM Modülü Tedarikçi sayfası 
“Başvurularım” kısmından numune başvuru durumunu 
takip edebilir, kendilerine bildirilmesi halinde 15 gün 
içerisinde kullanılmayan numuneleri teslim alır.

C. Sağlık Market Tıbbı Malzeme Çerçeve 
Anlaşması

C.1. Anlaşma Başvurusu 

• Kaydını tamamlayan firma, Çerçeve Anlaşma 
Başvurusu sekmesini seçer. 

• Çerçeve Anlaşma Başvurusu yapmak istediği 
ürünün Birincil Ürün Numarasını seçer.

• Çerçeve anlaşma başvurusu için ilanda belirtilen 
belgeleri (.pdf) olarak Çerçeve Anlaşması Başvurusu 
sayfasına yükler.

• Seçilen ürüne ait bilgiler ÜTS üzerinden kontrol 
edilir.

• Bu kontroller sonrasında, ürüne ait gerekli bilgiler 
görüntülenir. 

• DMO tarafından, yüklenen belgeler kontrol edilir, 
belgelerde yanlış veya eksiklik olması halinde başvuru 
reddedilir.

• Belgelerin tam ve doğru olması halinde başvuru 
tamamlanarak firmanın KEP adresine anlaşma davet 
yazısı gönderilir.

C.2. Anlaşmanın İmzalanması 

• Firma, davet yazısı KEP adresine ulaştıktan sonra 
ilanda belirtilen süre içerisinde çerçeve anlaşması 
imzalamak üzere; 

• Çerçeve Anlaşma Başvurusu esnasında SM 
Modülü Tedarikçi Sayfasına yüklediği belgelerin aslı,

• Temsil belgeleri, 

• Teminat mektubu ile birlikte DMO’ya gelir.

• Firmanın getirmiş olduğu belgeler incelenir, Kamu 
İhalelerine katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile SGK 
prim borcu ve vergi borcu olup olmadığı sorgulanır. 

• SM Modülü ilgili sayfalarından düzenlenen 
Tedarikçi Formu, Ürün Formu ve E-Teklif Yetkilisi Bildirim 
Formu firmaya imzalattırılır. 

• Çerçeve anlaşma metni ve ekleri taraflarca 
imzalanır.

D. Elektronik İhale

• Sağlık Bakanlığına ve kamu üniversitelerine bağlı 
sağlık işletmelerinin ihtiyacı olan tıbbi cihaz ve sarf 
malzemeler ile ilaçların Sağlık Market kapsamında Devlet 
Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla temin edilmesi DMO 
tarafından yayımlanan elektronik ihalelerde uygulanacak 
usul ve esaslara göre yapılmaktadır. 
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