
 

 

 

 

KBRN SAVUNMA EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ TEDARİKİ PROJESİ 
 İHALE İLANI 

 
3238 Sayılı Kanun kapsamında aşağıda detaylandırılan KBRNSİM Projesi tedarikine 
yönelik ihale duyurusudur. 
 

Proje /Sistem Adı: KBRN(Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer)  
Savunma Eğitim Simülatörü Tedariki Projesi 
(KBRNSİM)  

Proje /Sistem Kapsamı: Proje kapsamında, KBRN savunma 
yeteneklerini oluşturmak, geliştirmek ve 
tazelemek için; fiziki korunma, arındırma, ikaz 
ve rapor verme, tespit teşhis, numune alma, 
markalama ve izleme ile tıbbi ilk yardım 
faaliyetlerinin ferdi ve tim halinde icra 
edilebileceği modern bir simülatör ile eğitim ile 
ilgili mahalleri (Fiili Eğitim Odası, Yıkanma ve 
Soyunma Mahalli, Arındırma Mahalli, Ölçüm 
Mahalli) ve kolaylık bölümlerini içeren bir bina 
tedarik edilecektir. 
 
Tedarik edilecek olan simülatörde, su üstü 
gemileri, denizaltı, karargâh ve askeri 
tesislerdeki kontaminasyon, 
dekontaminasyonun gerçek zamanlı olarak 
simüle edilmesi ve KBRN eğitiminde görevli 
personelin güverte üzerinden keşif yapabilmesi 
maksadıyla, üzerinde radar anteni, top vb. 
cihazları bulunan güverteyi simüle eden 
platform vb. isteklerin karşılanması 
beklenmektedir. 

Ön Yeterlilik Şartları Proje yerli firmalara açık olup, teklif verecek 
firmanın eğitim simülatörleri alanında savunma 
sanayii sektöründe minimum 5 yıl 
üretim/geliştirme tecrübesine ve en az 50 
çalışan personele sahip olması gerekmektedir. 
Bu kapsamda yukarıdaki hususları kanıtlar 
belge ibraz etmelidir. 



 

 

 

 

Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) 
Teslim Şartları ve İstenilen 
Belgeler: 

1. İhale kapsamında gizlilik dereceli 
belgelerin firma, kurum, kuruluşlara 
gönderilmesinde, ilgili firma, kurum, 
kuruluşların en az Hizmete Özel 
seviyede Tesis Güvenlik Belgesi’ne ve 
belgelerin teslim edileceği çalışanlarının 
en az Hizmete Özel seviye Kişi 
Güvenlik Belgesi’ne sahip olması ve 
teslimat sırasında bu belgeleri ibraz 
etmeleri gerekir. En az Hizmete Özel 
Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik 
Belgesine ve Şahıs Güvenlik Belgesine 
sahip olmayanlara TÇD verilmez. 

2. Teklife Çağrı Dosyası’nı alacak firma 
Üretim İzin Belgesi’ne sahip olmalı ve 
Teklife Çağrı Dosyası’nı teslim alırken 
bu belgeyi ibraz etmelidir. 

3. Teklife Çağrı Dosyası’nı alacak firma, 
kurum, kuruluş yetkilisi(leri)nin kimlik 
bilgilerinin olduğu orijinal yetki belgesi 
SSB’ye ibraz edilecektir. 

4. Teklife Çağrı Dosyası'nın temsilci(ler) 
tarafından alınabilmesi için, temsilin 
kapsamını ve temsile yetkili kişinin(lerin) 
kimlik bilgilerini içeren noter onaylı temsil 
belgesinin kopyasının SSB'ye sunulması 
şarttır. 

5. Teklife Çağrı Dosyası bedeli Teklife 

Çağrı Dosyası bedeli 15.000(onbeşbin) 

TL'dir. Bu bedel Savunma Sanayii 

Destekleme Fonu’nun T.C. Merkez Bankası, 

Ankara Şubesi, 
TR370000100100000350160001  No’lu TL 

Hesabına yatırılacaktır. Bankadan alınacak 

dekontun üzerinde “KBRN Savunma 
Eğitim Simülatörü Tedariki Projesi İhalesi 

Teklife Çağrı Dosyası Bedeli” ibaresi yer 

alacaktır. 
6. TÇD bedeli bankaya yatırılacak ve 

bankadan alınacak dekont, 
yetkilendirilen söz konusu kişi tarafından 
SSB’ye ibraz edilecektir. 

7. TÇD tesliminde, TÇD’yi almak ve TÇD 
Teslim Taahhütnamesini imzalamak 
hususunda yetkilendirilen kişi tarafından 
Ek-1’de yer alan TÇD Teslimat Tutanağı 
ve TÇD Teslimat Tutanağı’nın Ek-C’ 
sinde yer alan TÇD Taahhütnamesi 
imzalanacaktır. 



 

 

 

 

TÇD Teslim Tarihleri ve TÇD 
Teslim Yeri: 

5 Kasım- 16 Kasım 2018 tarihleri arasında 
mesai günlerinde, yerel saat ile 17:00'ye kadar, 
SSB’nin Kirazlıdere Mevkii-ANKARA’da 
bulunan hizmet binasındaki Proje Ofisinden 
(SSB Oda No: D-722) temin edilebilecektir. 

Yüklenici Adayı Teklif Verme 
Tarihi ve Yeri : 

Teklifler 25 Ocak 2019 tarihi yerel saat ile 
16.00’ya kadar SSB’ ye sunulacaktır. 

İrtibat Noktası Bilgileri: Prj.Md. Hüseyin Buğra Han AYYILDIZ 
Tel: +90 312 411 9906 
E-posta: hayyildiz@ssb.gov.tr 
Adres: İnönü Bulvarı, Süleyman Emin Caddesi, 
6-7 06490 
Bahçelievler, Ankara 
Tel: +90 312 411 9000 
Faks: +90 312 411 9386 

Diğer Hususlar: SSB, kendi takdirine bağlı olarak, TÇD’ de 
gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakta, son 
teklif verme süresini uzatmakta, ilan edilen 
ihale tarihini ertelemekte, ilan edilen tarihte 
ihaleyi gerçekleştirip gerçekleştirmemekte veya 
sözleşme imzalanmasından önceki herhangi bir 
aşamada TÇD muhtevasını, ihale şartlarını 
değiştirmekte veya ihaleyi iptal etmekte 
serbesttir. Bu gibi durumlarda TÇD satın alan 
firmalar tarafından  SSB’ den herhangi bir hak 
talebinde bulunulmaz. TÇD satın alan firmalar, 
TÇD ilanında ve TÇD’ de yer alan şartları kabul 
etmiş sayılırlar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

EK-1 
 

T.C. 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI 
KBRN SAVUNMA EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ TEDARİKİ PROJESİ 

TEKLİFE ÇAĞRI DOSYASI TESLİMAT TUTANAĞl 
 

Teslim Alan Firma 

Adı: 

Adres: 

Temas Noktası: 

Tel: 
Faks: 

e-posta adresi: 

 

Teslim Alan 

Adı: 

Görevi: 

Firma: 

Adres: 

Tel: 
Faks: 

e-posta adresi: 

 
 
Aşağıda imzası bulunan ve yukarıda “Teslim Alan” olarak belirtilen şahıs Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 
yayınlanan KBRN SAVUNMA EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ TEDARİKİ Projesi Teklife 
Çağrı Dosyası'nı (1 adet CD-ROM).................... tarihinde “……………” adına almıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
EKLER: 
 
EK-A: 
Yetki Belgesinin Orijinali. 
 
EK-B: 
Noter Onaylı Temsil Belgesinin Kopyası. 
 
EK-C: 
TÇD Teslim Taahhütnamesi. 
 
EK-D: 
Banka Dekontu Fotokopisi (15.000TL tutarında) 
 
EK-E: 
Kişi Güvenlik Belgesi’nin Kopyası. 
 
EK-F: 
Tesis Güvenlik Belgesi’nin Kopyası. 
 
 
 
Teslim Eden / Delivered By :                                     Teslim Alan / Received By : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

EK-C 
 

TÇD TESLİM TAAHHÜTNAMESİ 

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) KBRN Savunma Eğitim Simülatörü Tedariki 

Projesi kapsamında firma tarafından yapılacak ve alt yüklenicilere yaptırılacak 

çalışmalarda; 

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin “gizlilik ve güvenlik” ile ilgili mevzuat gereklerine 

uyulacağını, 

2. SSB tarafından TÇD ile veya ihale kapsamında bilahare verilecek olan Hizmete 

Özel ve üstü gizlilik dereceli bilgi, doküman ve kalemlerin; 

a. İhale kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sadece SSB’nin 

yazılı onayıyla Üçüncü taraflara açıklanacağını veya verileceğini, 

b. İhale kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı dışında herhangi bir 

amaçla kullanılmayacağını, çoğaltılmayacağını ve üçüncü taraflara verilmeyeceğini, 

c. Bilmesi Gereken prensibine uygun olarak, gerekli Şahıs Güvenlik Belgesi’ne sahip 

kişilere kullandırılacağını, 

d. İhale sona ermiş veya feshedilmiş olsa dahi, ilgili mevzuat ve uygulamaları dikkate 

alarak, SSB tarafından verilecek talimata uygun olarak korunacağını, imha 

edileceğini ve işlem görmesinin sağlanacağını, 

e. SSB tarafından kendisine sağlanan gizlilik dereceli bilgi, doküman ve kalemlerin 

kaybolması, çalınması, hasara uğraması veya bu gibi durumlardan şüphelenilmesi 

halinde, 24 (yirmi dört) saat içerisinde, SSB’ye yazılı bildirimde bulunulacağını, 

3. İhale kapsamında gerçekleştirilecek gizlilik dereceli işlerin ifası ile ilgili olarak 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatından haberdar olunduğu, bunların tamamen 

anlaşıldığı, gerekli olan tüm güvenlik gereklerinin sağlanacağı ve tedbirlerin alınacağı 

beyan ve taahhüt edilir. 

İMZA 


