
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNDEN  
ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASINDA BULUNAN 1 ADET 40 Ton/ Gün 

KAPASİTELİ HOWE MARKA KÜP ŞEKER TESİSİNİN (KOMPLE) 
SATILMASI HAKKINDA İLAN 

    Erzincan Şeker Fabrikasında bulunan 1 Adet 40 ton/ gün kapasiteli Howe Marka 
sert küp şeker tesisi, komple 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun 
kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile ihale edilerek satılacaktır. Satış ihalesi  02 / 02 / 2017 günü 
saat 14.00 de Mithatpaşa Caddesi No:14 06100 Yenişehir/ ANKARA adresinde bulunan 
Şirketimiz Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 
 İhale kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle 
“PAZARLIK USULÜ” ile gerçekleştirilecektir.  İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 
takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık 
artırma usulü ile sonuçlandırılabilir. Pazarlık usulünde ihaleye başlanabilmesi için en az iki 
adet teklifin olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihale iptal edilecektir. İhaleye gerçek ve 
tüzel kişiler ile Ortak Girişim grupları katılabilir. İhaleye komple tesis için teklif verilecek 
olup, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  
 İhalede verilen teklifler aynı saatte açılacak ve pazarlık görüşmelerine başlanacak 
olup, bu nedenle teklif sahiplerinin ihale gün ve saatinde Mithatpaşa Caddesi No:14 06100 
Yenişehir/ ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz Genel Müdürlüğünde hazır 
bulunmaları gerekmektedir. 
  İhalenin geçici teminatı 4.000 TL olup, teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir. 
  İhaleye katılmak için öncelikle şartnamenin satın alınması zorunludur. İhale 
Şartnamesi ;  
 - Mithatpaşa Cad. No: 14 06100-Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel 
Müdürlük veznesine veya ,  
 - T.İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi Ankara nezdinde bulunan Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no.lu 
hesabına 200,- TL. yatırılarak “ Erzincan Şeker Fabrikasında bulunan Howe Marka küp 
şeker tesisi İhale Şartnamesi ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek 
kişi,  tüzel kişi veya ortak girişim grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont 
karşılığında,  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi 
Başkanlığı (Kat 6) Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinden temin edilebilir. 
Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir. 
 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ihale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ihaleyi yapıp, yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya 
bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmada serbesttir. 

Satılacak tesisin demontajı alıcı tarafından yapılacak olup, teknik bilgileri ihale 
şartnamesinde belirtilmiştir. 
 Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası 
üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir.  
 Özelleştirme işlemleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı 
kanunla değişik geçici 12.maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı 
Kanunun 27.maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
 İhale ile ilgili bilgiler 0-312-458 57 57 no.lu telefondan ve  www.turkseker.gov.tr 
adresinden alınabilir. 
NOT : Söz konusu satış işlemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının  18/11/2016 tarih, 7657    

yazısı  ile Şirketimize verilen yetkiye  istinaden yapılmaktadır. 

http://www.turkseker.gov.tr/

