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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 

V. Nolu Satınalma Daire Başkanlığı 

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:18 06570  

Çankaya/ANKARA 

 

Kurumunuzun E--110.04.01-791087 ve E-37542758-110.04.01-1172948 nolu anlaşma 

değişikliği yazılarına istinaden aşağıdaki konuların üyelerimiz ve sektör paydaşlarımız için 

belli başlı sıkıntıları ortaya çıkaracağı endişesiyle durumu tarafınıza sunmak isteriz. 

 

1 – Teminat MADDE 5 (2) ‘’Anlaşmanın geçerlilik süresinin uzaması halinde tedarikçiden; 

süre uzatımı yapıldıktan sonraki her Ocak ayı içerisinde en az 50.000-TL, en fazla 1.500.000-

TL olmak üzere bir önceki takvim yılı içerisinde bu anlaşma kapsamında DMO'ya yapmış 

olduğu toplam satışların %6’sı oranında kesin ve süresiz teminat (bir önceki ile değiştirilmek 

ya da ek teminat alınmak suretiyle) alınacaktır’’ 

Maddesine istinaden birçok firmanın yıllık satış tutarı üzerinden belirlenecek teminat 

bedelinin bankalarda oluşmuş kredi limitlerini ciddi oranda eriteceğini belki de yetmeyeceğini 

düşünürsek bu durumun, sektörün ödeme sorunları sebebiyle neredeyse tüm döngüsünü 

krediye bağlamış olmasından ötürü yeni yeni tedarik sorunlarını doğuracağı kanaatindeyiz. Bu 

oranda verilecek yıllık teminat bedeli kimse için sürdürülebilir değildir. Sorunları ortaya 

koyduktan sonra bu konudaki çözüm önerilerimizi de bilginize sunmak isteriz. 

 

Teminat bedellerinin 4’er aylık periyotlarda yapılacak ihaleler için dinamik olarak ihale 

üzerinde kalan firmanın ihale bedeline karşılık vereceği teminatın, en hakkaniyetli ve 

sürdürülebilir yöntem olacağını düşünmekteyiz. Bu konuda evraksal hareketten doğacak iş 

yükü kaygısı oluşur ise, bir çok banka artık bu sisteme vakıf olduğundan  elektronik teminatı 

öneririz.  
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2- Tıbbi cihaz tedarikçileri ile DMO arasında yapılan Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması’nın 

‘’Sair Hükümler başlıklı 21. Maddesinde -(5)Tedarikçinin iş bu anlaşmadan 

kaynaklanan doğmuş ya da doğacak olan alacakları DMO'nun yazılı izni olmaksızın 

hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edilemez. Temliknamelerin noterlikçe 

düzenlenmesi ve DMO tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.’’ 

hükmünün yer alması da, yukarıda izah edilen şekilde temlik ilişkisine esas alacağın 

borçlusunun DMO olduğunu, sözleşme taraflarının DMO ile tedarikçi firmalar olduğunu teyit 

eder niteliktedir. 

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi sektörün tamamı faaliyetini kredilerle sürdürmektedir. 

Özellikle ithalatçı ve üreticiler için yani organizasyon şemasında bayi ağı da olan firmalar için 

bayilerden alınan çekler bankalar nezdinde teminat olarak kullanılabilirken DMO alımlarına 

henüz tam olarak entegre olamamış bayi ağı sebebiyle satışın büyük kısmı DMO kanalıyla 

yapılmaya başlanmıştır, bu durumda da bankalar nezdinde teminat olarak kullanılacak evrak 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  

 

Bu noktada  Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşmasının 21. Maddesi doğrultusunda; tedarikçilerin 

DMO’dan olan alacaklarının temlikine yazılı izin verilmesi için nasıl bir yöntem izleneceği ve 

takip edilmesi gereken prosedürün sektör ile paylaşılmak üzere tarafımıza bildirilmesi önem 

arz etmektedir. 

 

Her iki konunun değerlendirilerek tarafımıza bilgi verilmesini için gereğini  arz ederiz.   

 

Saygılarımızla. 

 

 

e-imza/ kep adresinden gönderilmiştir. 

 

C.Sadrettin Dai  

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 


