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11.08.2021 tarihinde saat 14:00’da yapılacak olan Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yenice 
Mahallesi, 3953 Ada 1 ve 3 Nolu Parsel, N41-C-12-A Paftada Kayıtlı 15.306,31 m²’lik 
arsa ve üzerinde kurulu 9600 ton çelik silo ve müştemilatı ile 10.704,69 m² boş arsanın 
kapalı zarf açık tasnif yolu ile satışı ihalesine ait 
 

ZEYİLNAME - 1 
 

1. Teklif alma şartnamesinde, 1.2.g maddesinde bulunan, “İhale komisyonu toplantı 
yeri: TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic. A.Ş. Genel 
Müdürlüğü Toplantı Salonu (TOBB İkiz Kuleler içerisinde ihale yeri değişikliği 
yapma hakkı TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN. 
VE TİC. A.Ş.’ne aittir.)” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 

1.2.g) İhale komisyonu toplantı yeri : TOBB İkiz Kuleleri, Sosyal Tesisler, 3. Kat 
Salon 1-2  (TOBB İkiz Kuleler içerisinde ihale yeri değişikliği yapma hakkı TMO-TOBB 
TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.’ne aittir.) 

 

2. Teklif alma şartnamesi 8. Maddesi “Komisyon başkanı tarafından ihaleye ilişkin 
gerekli açıklamalar yapılıp, işlemlerin tamamlandığı ve ihale düzeninin sağlandığı 
anlaşıldıktan sonra ihaleye belirtilen tarih, saat ve yerde başlanır, teklif zarfları 
açılarak tutanağa bağlanır, en yüksek teklif ihale kararına yazılarak istekli 
yetkilisinin imzası alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca 
belirlenir. Birden fazla isteklinin eşit olarak en yüksek teklifi vermesi durumunda; 
sadece en yüksek teklifi veren isteklilere tekliflerini güncellemek için zarf verilir, 
istekliler imzalı ve kaşeli olacak şekilde yeniden teklif verir. Teklif zarfları açılarak 
tutanağa bağlanır, en yüksek teklif ihale kararına yazılarak istekli yetkilisinin imzası 
alınır ve ihale sonlandırılır. Mülk sahibi ihaleyi yapıp yapmamakta, mülkü 
dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi istediği ve dilediği 
şekilde, her aşamada tamamen iptal etmekte serbesttir.” İbaresi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

 

8-İHALE USULÜ (KAPALI ZARF AÇIK TASNİF YÖNTEMİ) 
Komisyon başkanı tarafından ihaleye ilişkin gerekli açıklamalar yapılıp, işlemlerin 
tamamlandığı ve ihale düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra ihaleye belirtilen tarih, 
saat ve yerde başlanır. Dış zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış 
sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif zarfı ile geçici 
teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif zarfı 
ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Belgeleri eksik 
ve uygun olmayan isteklilerin teklif zarfları açılmadan iade edilir.  
Uygun bulunan isteklilerin teklif zarfları (iç zarf) açılarak tutanağa bağlanır. İhale 
komisyonu bu aşamada en yüksek teklifi veren istekli ile veya dilediği istekliler ile 
pazarlık yapmakta, pazarlık yapma usulünü kendisi belirlemekte, (açık veya kapalı olarak) 
tamamen serbesttir. Pazarlık sonrası isteklilerden imzalı ve kaşeli olarak alınan teklifler 
ayrı bir tutanağa geçirilir ve ihale sonlandırılır. Mülk sahibi ihaleyi yapıp yapmamakta, 
mülkü dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi istediği ve 
dilediği şekilde, her aşamada tamamen iptal etmekte veya ihale yöntemini değiştirmekte 
serbesttir. İhale sonucu istekli firmalara Madde 10’da belirtildiği şekilde bildirilir. 
İhaleye teklif veren isteklilerin teklif verme yetkililerinin Madde 6’da belirtilen belgelerle 
birlikte ihalenin yapılacağı belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. 
Teklif vermeye yetkili olmayan istekli temsilcilerinin pazarlık aşamasında verecekleri 
teklifler dikkate alınmayacaktır. 


