e-DT – Elektronik Doğrudan Temin
SIKÇA SORULAN SORULAR
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e-DT Nedir?
Selçuklu Belediyesi tarafından Doğrudan Temin yöntemi ile yapılan satın almaların
kurumsal internet portali üzerinden duyurulduğu, tekliflerin e-imza veya m-imzalı olarak
alındığı, teklif sonuçlarının açıklandığı bir uygulamadır.

•

e-DT üyeliğine kimler başvurabilir?
e-DT portalinde İstenen bilgi ve belgeleri sağlayan ve e-imza ya da m-imzası olan
Gerçek ve Tüzel tüm ticari kişilikler başvurabilir.
E-imza Nedir?
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir
elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik
doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin
üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten
tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini
elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.
E-imza Nasıl Temin Edilir.

•
•

•
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Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet
Sağlayıcılar
tarafından
sunulmaktadır.
Bu
firmaların
listesi
ve
diğer
bilgilere http://tk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/elektronik_imza/eshs.php adresinden ulaşabilirsiniz.
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Mobil İmza Nedir?

•
•

Mobil İmza Nasıl Temin Edilir?

•

Başvuru ve Kayıt İşlemleri için Belediyenize gelmek gerekiyor mu?
Hayır. Başvuru ve Kayıt işlemlerinin tümü internet üzerinden e-İmza/m-İmza ile
gerçekleştirilmektedir.
Başvuru, kayıt ve tekliflendirme İşlemleri için temel teknik donanım ve yazılım
gereksinimlerim nelerdir?
Bilgisayar, internet bağlantısı, web tarayıcı yazılımı (Chrome, Firefox, Internet Explorer
vb.), e-İmza ya da m-İmza.
e-DT Tedarikçi firması olmak için, e-Belediye üyesi olmak gerekir mi?
e-DT Tedarikçi firma başvurusu için e-Belediye üyeliği zorunludur.
Açık satın almaları görmek ve teklif verebilmek için e-Belediye üyesi olmak yeterli
midir?
Satın almaların görülüp teklif verilebilmesi için “Tedarikçi Firma Listesi”ne kayıt
olunmalıdır.
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Cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun
olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan
uygulamadır.
Mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmeti sunan Turkcell ya da
Avea’ya başvurarak mobil imza edinebilirsiniz.

Tedarikçi firma kaydını nereden yaptırabilirim?
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Tedarikçi listesine kayıt olma işlemi, teklif verme aşamasında e-imza/m-imza ile e-DT
web sitesi üzerinden gerçekleştirilir.
Tedarikçi firma başvurumun sonucunu nasıl öğreneceğim?
Başvuru sonuçlandığında başvuru sahibine sistem tarafından SMS veya e-posta ile bilgi
verilir.
Tedarikçiler tüm doğrudan temin satın almalarına teklif verebilir mi?
Hayır. Tedarikçiler kayıt işlemi sırasında belirledikleri faaliyet alanlarıyla ilgili teklif
verebilirler.
Verdiğim teklifi değiştirebilir miyim?
Evet. Teklif verildikten sonra e-İmza/m-İmza ile imzalanana kadar teklif sahibi tarafından
güncellemeye açıktır.
Satın alma sonuçlarını nasıl takip edeceğim?
e-DT portali üzerinden üye girişiyle takip edileceği gibi, SMS ve e-posta yoluyla da bilgi
alınabilecektir.
Başvuru, Kayıt, Tekliflendirme ve diğer aşamalarda sorunla karşılaşırsam ne
yapmalıyım?
444
19 nolu telefondan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden yardım alınabilir.
Neden böyle bir yönteme başvuruldu?
Bu satın alma yöntemiyle hızlı, şeffaf ve verimli bir satın alma süreci hedeflendi.
Bu uygulamayla :
Gerek tedarikçiler, gerekse belediyemiz tarafında zaman ve işgücü tasarrufu
sağlanmaktadır.
Satın alma süreci hızlanmaktadır.
Tedarikçiler her zaman, her yerden kolaylıkla teklif verebilmektedirler.

