
MAYIN TEMİZLEME SİSTEMİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI DUYURUSU 

  

Duyuru Tarihi: 16/01/2018 

BİD Konusu: 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen, Mekanik Geçit Açma 
Sistemi (MEGAS) ile anti-tank ve anti-personel mayınlarını yerinden söküp 
geçit dışına atabilen, Roketle Sevk Edilen Hat İmla Hakkı (RSHİH) ile anti-
tank ve anti-personel mayınlarını patlatmak suretiyle belirli ebatlarda geçit 
açabilen, Manyetik Etkiyle Geçit Açma Sistemi (MSÜ) ile manyetik fünyeli 
mayınları patlatabilen, Temizlenmiş Geçiş İşaretleme Sistemi (TEGİS) ile 
mayınlı sahada açtığı geçidi işaretleyebilen, sistem için uyarlanmış ALTAY 
gövde yapısından oluşan paletli bir sistemin kazandırılması 

BİD Teslim Şartları 
ve  İstenilen 
Belgeler:  

1. BİD’i almaya istekli kurum veya firma öncelikli olarak talebini en geç 26 
Ocak 2018 tarihi saat 16.00’a kadar resmi yazı ile Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı’na (SSM) iletecektir.  

2. SSM, söz konusu talebi uygun bulması halinde BİD’i cevaplamak üzere 
resmi olarak talepte bulunan kurum veya firmaya BİD’in teslim alınması 
hususunda bildirim sağlayacaktır. BİD’i elden teslim alacak şahıs, ilgili 
firma/kurum/kuruluş tarafından Noterden alınmış yetki belgesinin aslını bir 
kopyası ile birlikte Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), SSM Kara 
Araçları Daire Başkanlığı Tank ve Modernizasyon Müdürlüğü’ne ibraz 
ederek, imza karşılığı teslim alacaktır. 

3. Bu BİD, yalnızca Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahip 
firma/kurum/kuruluşlara teslim edilebilecektir. Tesis Güvenlik Belgesi’nin 
kopyası, firma talebinin iletildiği resmi yazıya ek olarak SSM’ye 
sunulacaktır.   

BİD Cevaplarının 
Teslim Şekli ve 
Tarihleri:  

BİD cevapları 1 basılı ve 1 elektronik kopya olmak üzere 2 kopya halinde 
20 Mart 2018 tarihi saat 16.00’a kadar teslim edilecektir. 

Temas Noktası: 
Uzm. Yrd. Barış GEZGEN (Tel: +90 0312 411 98 49) 
     e-posta : sbgezgen@ssm.gov.tr 
Proje Müh. Erdi YILDIRIM (Tel: +90 312 411 94 54) 
                            e-posta : erdiy@ssm.gov.tr 

Diğer Hususlar: 
1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, kendi takdirine bağlı olarak, BİD’de 
gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakta, BİD cevaplama süresini 
değiştirmekte serbesttir.  

2. Bu ilanın ve/veya BİD’in yayımlanmış olması, BİD kapsamında 
bahsedilen konularda Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayımlanacağının veya 
ihaleye çıkılacağının taahhüdü anlamına gelmez.  

3. BİD içerisinde yer alan bilgiler, sorulan sorular ve/veya BİD’e verilecek 
cevaplar Müsteşarlığa herhangi bir hukuki ve mali yükümlülük getirmez. 
Müsteşarlık, bu BİD dayanak gösterilerek herhangi bir sözleşme yapmaya 
zorlanamaz.  

4. BİD’i alan firma/kurum/kuruluşlar BİD ve ilanın içeriğindeki bütün 
kuralları ve koşulları kabul eder.  

5. Müsteşarlığın önceden yazılı izni olmadan firmalar, üçüncü taraflara BİD 
ile ilgili bilgilendirme, basın açıklaması, yalanlama ya da doğrulama 
yapmayacaklardır. 
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