
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DEN 

ANKARA BAŞKENT OSB VERİ MERKEZİ ANAHTAR TESLİM  
TASARIM, YAPIM VE KURULUM İHALESİ 

İhalenin Konusu : 

Ankara ili Başkent OSB sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Türk Telekom’a ait arsa üzerinde Türk 
Telekom Bilgi Teknolojileri sistemlerinin barındırılacağı 15 Beyaz Alan, gri alanlar, ofis alanları, 
teknik mahaller ve yaşam alanlarının bulunacağı ve özellikleri detaylandırılacak bir Veri Merkezi 
binasının tasarım, inşa/yapım ve devreye alma işidir.  
 
Bu iş kapsamında yapılacak Veri Merkezinin anahtar teslim yapımı ve sertifikasyonu ile birlikte 
gerekli tüm izinleri alınmış bir şekilde teslim edilmesi beklenmektedir.  
 
İhale konusu hizmetlerin tamamı tek firmadan alınacaktır. 

İhaleyi Yapan Birimin 
Adı ve Adresi 

: 
 

Türk Telekomünikasyon A.Ş Satınalma Direktörlüğü  
Network Hizmetleri Satınalma Müdürlüğü 
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA 

İletişim : satinalma.networkhizmetleri@turktelekom.com.tr  

İhale Katılım 
Şekli 

: 

İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin, özeti ilan ekinde yer alan katılım şartlarını taşıması koşuluyla, 
İhale Dokümanı satış bedelini ödediğine dair belgeyi ve istekli yetkilisi tarafından imzalanan Gizlilik 
Taahhütnamesi ile İSG Şartnamesini güncel imza sirküleriyle beraber yukarıda belirtilen e-posta 
adresine göndererek başvuruda bulunması gerekmektedir. Gerekli kontrollerin yapılmasının 
ardından İhale Dokümanı elektronik ortamda teslim edilecektir. 
 
İsteklilerin İhale Dokümanını satın alması zorunludur. 

İhale Usulü : İlanlı Alım Usulü 

İhale Tarih ve Saati : 24.05.2021 günü, saat 11:00 

İhaleye Katılabilecek 
Olanlar 

: Bu ihaleye, İhale Dokümanında belirtilen şartları taşıyan yurtiçi istekliler katılabilir. 

İhaleye Katılamayacak 
Olanlar 

: 

Türk Telekom Grubunda görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk 
Telekom Grubunun diğer tüm çalışanları ve ayrıca ilgili mevzuatı uyarınca kamu İhalelerine 
katılmaktan yasaklı olanlar İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye 
alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve geçici veya 
kesin teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil 
edilir. 

Geçici Teminat Miktarı : İhale dokümanında detayları belirtildiği şekil ve şartlarda Geçici Teminat Mektubu alınır.  

İhale Dokümanı Bedeli : 
KDV dahil 10.000 TL  
(Söz konusu doküman bedeli herhangi bir nedenle iade edilemez.) 

İhale Dokümanı 
Bedelinin Yatırılacağı 
Yer 

: 

AKBANK İstanbul Plaza Kurumsal Şubesi 
IBAN: TR270004601123888000020425  
 
Dekont açıklamasında mutlaka “AOSB IDC - Doküman Bedeli” ifadesi yer almalıdır. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere her hangi bir sebep göstermeden daha 
sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi 
iptal etmekte serbesttir. 

 


