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DMO, paket programların toplu 
alımına hazırlanıyor

Bilişim ürünlerinin alımlarında önemli bir paya 
sahip olan DMO, donamım ve yazılımlar için 
oluşturulabilecek bir puanlama sistemi veya 
standartlığın, teknik özelliklerin çeşitliliği 
nedeniyle uygulanabilirliğinin zor olduğunu bildirdi.

Devletin merkezi satın alma kurumu olan Devlet Malzeme Ofisi (DMO), standart ürünlerin 
ve paket programların toplu olarak tedariki konusunda hazırlık çalışmaları yürütürken, 
bilişim sektöründeki paydaşı olan tedarikçi firmaların piyasadaki en uygun fiyatı vermelerini 
talep ediyor. Bilişim ürünleri ve yazılımları için oluşturulabilecek bir puanlama sistemi 
veya standartlığın, teknik özelliklerin çeşitliliğini göz önüne alındığında uygulanabilirliğinin 
zor olduğunu belirten DMO yetkilileri, tedarikçi firmaların derecelendirilmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik pilot bir çalışma yürüttüklerini, bu çalışmaların tamamlanması 
halinde firma akreditasyonu ve değerlendirmesine yönelik olarak bir sistem kurulabileceğini 
dile getirdiler. DMO yetkilileri, bu konularda sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin 
de görüşüne başvurulacağını kaydettiler.

DMO, kamu alımları içindeki payının yükseltilmesi, kamuya yaptığı katkının ve sağladığı 
tasarrufun artırılması, ürün çeşitliliğin artırılması, daha fazla müşteriye hizmet sunulması ve 
daha çok tedarikçiden alım yapılması için gerekli çalışmaları yürütüyor. Alımlarının dağılımı 
incelendiğinde nakil vasıtalarından sonra bilişim ürünlerinin önemli bir paya sahip olduğunun 
görüldüğü DMO, bilişim ürünlerinin tedariki konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına uzman 
personeliyle hizmet veriyor.  

-Devlet Malzeme Ofisi (DMO) bilişim (yazılım) alımlarını nasıl? Neye göre gerçekleştiriyor?

-DMO, kamu kurum ve kuruluşlarının, Ana Statüsü’nde belirlenen mal ve hizmet ihtiyaçlarının 
tedarikini sağlıyor. Bu kapsamda bilişim ürünlerinin (donanım, yazılım, vs.) tedariki önemli bir yer 
tutuyor. Müşterilerin bilişim ürünü ihtiyaçları iki yolla karşılanıyor. Ortak kullanım konusu olan 
standart donanım ve yazılım ürünleri katalog sistemi üzerinden alınıyor ve satışa sunuluyor. Bu 
kapsamdaki alımlar için tedarikçi firmalarla karşılıklı olarak alım ve satım taahhüdünü içeren bir 
yıl süreli Katalog Sözleşmesi (“Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi”) imzalanıyor. Tedarikçi 
firmalar katalog ilanında belirtilen malzeme çeşitleri listesini esas alarak ürün teklifinde bulunuyor, 
bu teklifler Genel Müdürlüğümüzce değerlendiriliyor ve pazarlık usulüyle alıma karar veriliyor. Fiyat 
mutabakatına varılan ürünler konusunda firmalarla Katalog Sözleşmesi imzalanıyor ve bu ürünler 
Genel Müdürlüğümüzün e-Ticaret Portalı üzerinden satışa sunuluyor. Katalog Sözleşmesi imzalanan 
tedarikçilere müşteri taleplerine istinaden doğrudan sipariş veriliyor. Belli tutarın üstündeki 
taleplerde diğer ihale usulleri uygulanıyor.

Katalog kapsamında yer almayan bilişim ürünleri ise müşterilerin talebi üzerine parasal limitlere 
göre marka-modele veya teknik şartnameye göre ihale yoluyla alınıyor.Müteferrik usul olarak 
adlandırılan bu tedarik usulünde müşteri talebine istinaden açık ihale veya pazarlık usulüyle alım 
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yapılabiliyor. Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun istisna hükümlerine istinaden 
Ofis mevzuatına göre gerçekleştiriliyor. Bu 
kapsamdaki alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendindeki 
parasal limite (7.264.940 TL) uyuluyor. Bu tutarı 
aşan alımlar 4734 sayılı Kanuna göre yapılıyor.

-DMO alımlarının Kamu İhale Kurumu (KİK) 
alımlarından farkı nedir?

-DMO alımlarında Kamu İhale Kanunu 
uygulanmıyor, alım işlemleri söz konusu 
Kanunun istisna hükümlerine istinaden yürürlüğe 
konulan Ofis mevzuatına göre gerçekleştiriliyor. 
Alım usullerimiz ve uygulamalarımızın KİK 
alımlarına göre birçok avantajı bulunuyor.
Bunları kısaca ifade edecek olursak, öncelikle 
alım süreci ve ilan süreleri bakımından büyük 
farklılıklar bulunuyor. 

Alımlar çok daha kısa sürede 
gerçekleştirilebiliyor. 200.000 TL’ye kadar olan 
ihalelere ilişkin ilanlar Genel Müdürlüğümüzün 
e-satış portalında yayımlanıyor, bu tutarı aşan 
alımlara ilişkin ilanlar ise hem Resmi Gazete’de 
hem de e-satış portalında duyuruluyor.

İkinci olarak yapılan ihalelerde tedarikçi 
firmaların yazılı tekliflerinden sonra en düşük 
teklif esas alınarak açık eksiltme yapılıyor, 
eksiltme sonucunda en düşük fiyatı veren 

tedarikçiden alım yapılıyor. Eksiltme sonrasında 
dahi pazarlık süreci devam ediyor. Satınalma 
daire başkanlıkları bünyesindeki Fiyat 
Araştırma ve Analiz Şubeleri ihale sonucunda 
elde edilen fiyatı analiz ediyor ve uygunluğunu 
değerlendiriyor. Bu analizlere göre yeniden 
pazarlık yapılabiliyor. 

Dolayısıyla özellikle birden fazla markanın 
katıldığı eksiltmeli ihalelerde büyük fiyat 
avantajları sağlanabiliyor. Son iki yılda yaptığımız 
müteferrik ihalelerde müşterilerin bize bildirdiği 
yaklaşık maliyete göre ortalama olarak yüzde 30 
daha düşük fiyatla alım yapılmıştır. Alımlarımızda 
müşteri kuruluşun bildirdiği yaklaşık maliyet 
referans olarak kullanılmakla birlikte, alım 
kararı esas olarak yapılan piyasa araştırması ve 
fiyat analizine göre veriliyor.

Alımlarımız ürün guruplarına göre oluşturulan 
ihtisas daireleri ve şubeleri tarafından 
gerçekleştiriliyor. Her bir satınalma dairesinin 
satınalma şubeleri ile fiyat araştırma ve analiz 
şubelerinde ürünlerin niteliğine göre eğitim 
almış uzman ve kalifiye personel görev yapıyor. 
Bilişim ürünlerinin ihaleleri III Nolu Satınalma 
Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor. 

Diğer yandan, yapılan ihaleler istisna kapsamında 
olduğundan Kamu İhale Kanunu’nun itiraz 
ve şikayet hükümleri uygulanıyor ve Kamu 
İhale Kurulu’na başvuru yapılamıyor. İhale 

sürecindeki itirazlar, zeyilname 
talepleri ve şikâyetler ilgili 
mevzuat çerçevesinde 
Genel Müdürlüğümüzce 
değerlendiriliyor ve karara 
bağlanıyor.

KİK uygulamasındaki doğrudan 
temin usulüne benzer olarak 
100.000 TL.’ye kadar olan alımlar 
bakımından müşteri kuruluşlarca 

marka-model tercihi yapılabiliyor veya tercih 
edilen bir tedarikçiden alım yapılabiliyor. 
İstisnai bazı hallerde gerekçesi belirtilmek 
ve Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunmak 
kaydıyla (örneğin yenileme/güncelleme alımları, 
lisans alımları vs.) marka-model ve teknik 
şartnamesine göre açık ihale yapılabiliyor.

Alımlara ilişkin ihale işlemleri, sözleşme 
yönetimi vs. işlemler Genel Müdürlüğümüzce 
yürütüldüğünden fiyatın uygunluğu ve 
ihale işlemlerine ilişkin sorumluluk Genel 
Müdürlüğümüze ait oluyor. Dolayısıyla müşteri 
kuruluşlar hesap verme sorumluluğu ve denetim 
sorumluluğundan büyük ölçüde kurtuluyor.

Müteferrik alımlarda Ofisin muayene 
saklı kalmak kaydıyla ihale konusu malın 
teknik şartnamesine uygunluğuna ilişkin 
kabul muayeneleri müşteri kuruluşlarca 
gerçekleştiriliyor. Ancak gerektiğinde Genel 
Müdürlüğümüzce de muayene yapılabiliyor.

-DMO kataloglarına yazılım ürünlerini 
de alacak etik bir sistem (puanlamalı) 
geliştirilemez mi? Belki puanlamayı da Sivil 
Toplum Kuruluşları verebilir... 

-DMO müşteri değerlendirme formu/anketi 
ile gerçekleştirdiği hizmetin tamamına 
ilişkin değerlendirmesini yapıyor. Ancak, 
bu değerlendirme ürünün tek başına 

değerlendirilmesi yönünde değildir. Bilişim 
ürünleri ve yazılımları için oluşturulabilecek 
bir puanlama sistemi veya standartlığın, teknik 
özelliklerin çeşitliliğini göz önüne alındığında 
uygulanabilirliğinin zor olduğunu düşünmekteyiz. 
Ancak, tedarikçi firmaların derecelendirilmesi 
ve değerlendirilmesine yönelik pilot bir 
çalışma yürütmekteyiz. Bu çalışmaların 
tamamlanması halinde firma akreditasyonu ve 
değerlendirmesine yönelik olarak bir sistem 
kurulabilecektir. Bu konularda sivil toplum 
kuruluşları ve meslek örgütlerinin de görüşüne 
başvurulacaktır. 

-Yazılım destek ve bakım hizmetleri ile 
yazılım telif hakları arasındaki ilişki nedir?

Yazılımı üretenin fikri emeği ile meydana getirdiği 
ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. 
Telif hakkına sahip olan yazılım üreticisinin 
haklarını koruyan, yazılım ürününü satın alan 
şahıs veya firmanın ise tanımlanmış bir şekilde 
yazılımı kullanmasına lisans (sözleşme) ile izin 
veriliyor.
Üretilen yazılımın bakım ve destek hizmetleri ise 
üç ana başlık altında ele alınabilir.

Düzeltici bakım: Tespit edilen hataların 
giderilmesi işlemidir.

Uyarlayıcı (Adaptif) bakım: Yazılımın yeni bir 
çalışma ortamına uyarlanmasıdır.

İyileştirici bakım: Sisteme yeni işlev ve 
özelliklerin eklenmesi, performansın arttırılması 
gibi bakım çalışmalarıdır. 
 
-DMO alımlarında yazılım destek ve bakım 
hizmetlerine yer veriliyor mu?

-DMO alımlarında, garanti süresi kapsamında 
kurumların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
destek ve bakım ( güncelleme, periyodik 
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kontrol vs…) yer veriliyor. Garanti süresi 
sonunda kurumun talep edeceği bakım 
hizmeti ücreti karşılığında müşteri kurumun 
kendisi temin ediyor. Bakım hizmeti alımları 
Genel Müdürlüğümüzün görevi kapsamına 
girmediğinden bu konuda alım yapılmıyor. 

-DMO alımlarında izlenen yollar neler?

-DMO müşterilerinin ihtiyaçlarını aşağıdaki 
tedarik usulleri ile karşılıyor:

Stok alımları: Kamu kurum ve kuruluşlarında 
ortak kullanım alanı olan, anında müşteri 
ihtiyacını karşılamak üzere depolanmasında 
fayda görülen ve Genel Müdürlüğümüzce 
hazırlanmış teknik şartnameler doğrultusunda 
belirli zamanlarda ihaleye çıkılmak suretiyle 
yapılan tedarik usulüdür. Müşteri dairelerin 
ihtiyaçlarının karşılanması ve satış miktarının 
artırılması amacıyla temel stok ürünleri olan 
kırtasiye ürünleri, büro malzemeleri ve temizlik 
maddelerinde asgari stok seviyesi gözetilmek 
suretiyle alım yapılıyor.

Katalog yolu ile alım: Piyasa araştırması ve 
pazarlık yöntemiyle tespit edilen ürünlerin 

teknik özellikleri ile fiyatlarının gösterildiği, 
Genel Müdürlüğümüz ile müteşebbisler arasında 
belirli bir süre için, karşılıklı olarak alım ve satım 
taahhüdünü içeren bir sözleşmeye dayanılarak 
yapılan alım usulüdür. Kataloğa alınacak 
malzeme listesinde gösterilen ürünler bu 
kapsamda tedarik ediliyor.

Protokol yolu ile alım: DMO’nun faaliyet 
konusuna giren taşıt, iş makineleri ve üst yapılı 
araçların üreticileri, ithalatçısı veya genel 
dağıtıcısı konumundaki tedarikçilerden sipariş 
usulü ile temin edilmesi amacıyla davet edilen 
isteklilerle Genel Müdürlüğümüz arasında belli 
süreler için düzenlenen ve ürüne münhasır 
şartlar ile alıma ilişkin koşulların belirlendiği 
tedarik usulüdür. 
Protokol kapsamında olmayan nakil vasıtaları 
müteferrik usulle karşılanıyor.

Müteferrik alım: DMO Ana Statüsü’nde yer 
almakla birlikte stoklarımızda ve katalogda/
protokolde yer almayan ürünlerin ihtiyaç sahibi 
kuruluşlarca hazırlanan teknik şartnam eler 
doğrultusunda çeşitli ihale usulleri ile yapılan 
alım şeklidir.

Stok, katalog ve protokol kapsamında satışa 
sunulan ürünlere müşteriler www.dmo.gov.
tr üzerinden ve mobil uygulamamız üzerinden 
erişebiliyor ve elektronik yolla sipariş verebiliyor. 
Stok ve katalog ürünlerinde e-satış portalı 
üzerinden verilen siparişlerde müşterilere 
e-satış indirimi uygulanıyor.
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