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Duyuru Tarihi: 20/11/2018 

BİD Konusu: 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen; keşif, gözetleme yapabilen, 
üzerinde bulunan hafif silah ile ateş etme yeteneği olan, ağırlığı 500 kg’ı 
geçmeyen, uzaktan komuta edilebilen insansız kara aracı geliştirilmesi. 

BİD Teslim Şartları 
ve İstenilen 
Belgeler:  

1. BİD’i almaya istekli firma/kurum/kuruluş öncelikli olarak talebini en geç 
27 Kasım 2018 tarihi saat 16.00’ya kadar resmi yazı ile Savunma Sanayii 
Başkanlığı’na (SSB) iletecektir.  

2. SSB, söz konusu talebi uygun bulması halinde BİD’i cevaplamak üzere 
resmi olarak talepte bulunan firma/kurum/kuruluşa BİD’in teslim alınması 
hususunda bildirim sağlanacaktır. BİD’i elden teslim alacak şahıs, ilgili 
firma/kurum/kuruluş tarafından Noterden alınmış yetki belgesinin aslını bir 
kopyası ve firma/kurum/kuruluş talebinin iletildiği resmi yazı ile file birlikte 
SSB Kara Araçları Daire Başkanlığı Modernizasyon ve Otonom Projeler 
Müdürlüğü’ne ibraz ederek, imza karşılığı teslim alacaktır. 

3. Bu BİD, Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahip firma/kurum/kuruluşlara; Tesis 
Güvenlik Belgesi’nin kopyasının firmanın BİD talebinin iletildiği resmi 
yazıya ek olarak SSB’ye sunulması ile teslim edilecektir. 

4. Bu BİD, Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahip olmayan firma/kurum/ 
kuruluşlara ise;  
-En az 1 yıl önce kurulmuş olmaları, 
-Tercihen kalite belge/belgelerine sahip olmaları, 
-İnsansız kara aracı ve/veya insansız sistemler ile ilgili çalışma yapmış 
olmaları, 
koşullarını sağlamaları halinde teslim edilecektir. Bahse konu koşulların 
sağlandığına ilişkin dokümanların, temas noktalarına elektronik posta ile 
iletilmesini müteakip SSB ile ilgili firma/kurum/kuruluş arasında “Gizlilik 
Sözleşmesi” imzalanması şartıyla, Gizlilik Sözleşmesi’ni imzalamaya yetkili 
şahıs tarafından BİD teslim alınacaktır. 

BİD Cevaplarının 
Teslim Şekli ve 
Tarihi:  

BİD cevapları 1 basılı ve 1 elektronik kopya olmak üzere 2 kopya halinde 
21 Aralık 2018 tarihi saat 16.00’ya kadar teslim edilecektir. 

Temas Noktası: 
Sav. San. Uzm. İlkay ÖNER (Tel: +90 312 411 95 58) 
     e-posta : isurucu@ssm.gov.tr 
Proje Müh. Büşra ATA  (Tel: +90 312 411 90 88) 
                            e-posta : busraa@ssm.gov.tr 

Diğer Hususlar: 
1. Savunma Sanayii Başkanlığı, 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 Başkanlığa herhangi bir hukuki ve mali yükümlülük getirmez. 
Başkanlık, bu BİD dayanak gösterilerek herhangi bir sözleşme yapmaya 
zorlanamaz.  
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4. BİD’i alan firma/kurum/kuruluşlar BİD ve ilanın içeriğindeki bütün 
kuralları ve koşulları kabul eder.  

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

 


