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KÜLTüR vB TuRizı,ı saxıNııĞı
vAKıFLAR GENEL vıününı-üĞü AyDiN VAKl FLAR nöı,c p ıı,ıüoünıüĞü, N»nN
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda özellikleri
belirtilen taşlnmaz: ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler ile l0.01.2022 tarihli ve l/l sayılı Vakıflar
Meclisi Kararında belirtilen şartlarla yapım veya onarım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde. ihaleye taliplisi çıkmadığından 2886
sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 43. maddesine göre Kapalı Teklif pazarlık usulü ile (aılırma ihalesi) ihaleye çıkaftılınıştır.
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A- Yukarıda

özel likleri belirtilen taşınmazın ;
Toplam sözleşme süresinin 2l (yirmibir) yılolarak belirlenmesi.
İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması,
işin süresinin baş|ama tarihinden itibaren ilk 2 yıl ayIık kirasının; sabit 1.500,00-TL (BinbeşyüzTürklirası) + (ihale aı,tış
oranı) olması, işletme süresi başlangıcı olan 3. yılın başından itibaren, iki yıllık inşaat süresindeki kira güncellemesi de göz
önünde bulundurularak aylık l7.000,00-TL (Onyedibin Türklirası) + (İhale aılış oranı) olarak belirlenmesi, 14. Yılın
sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline (12 ayın ortalamasına göre hesap edilecek) TÜFE oranında artış
yapılmasıyla hesap edilecek kira bedelinin alınması, l5. yılın kira bedelinin, l4. yılın kira bedeline TÜFE aıtışı yapıldıktan
sonra %o50 oranında ek artış yapılarak belirlenmesi, müteakip yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar her yıl için bir önceki
yılın aylık kira bedelinin TÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınnrası,

Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlültlklerin
konulmaması,

Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere; taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (Şerh,
Beyan vb.) kaldırılması, tesislere ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat
detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayıntn alınmasına müteakip inşaat ruhsatının
alınnıası, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, inşaatın bitirilerek tesisin
tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınması ve tesisin işletmeye hazır hale getirilmesi,
İhale sonrası olası imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz raporundaki kira bedellerinin
tespitinde kullanılan parametrelerde değişiklik olması, gelir getirici inşaat alanlarında veya verilen fonksiyonda (Soğuk hava
deposu) aıtma/değişiklik olması halinde ihalede oluşan kira bedellerinden az olmamak kaydıyla yeni kira bedellerinin
belirlenmesi,

Mülkiyeti Hacı Abdülaziz Ağa Bin Abdullah Efendi Vakfına ait Ekinanbarı Mahallesi l02 Ada 4 parselde toprak ba|ıkçılığı
yapan kiracılarımlzın tek bağlantı yol olarak 102 ada 45 parseli kullandıklarından tesisin yapım aşamasıııda en az 5,00 m

genişliğinde geçit yolu oluşturulma şaı,tının konulması,
Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmanıası, her türlü
güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,
9- İ]gili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazın tahliye ediImesi halinde o tarihe
kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak
İdaremize terk ve teberru edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması,
l0- Karayolları Genel Müdürltiğünce kamulaştırmaya tabi tutulan ve davası h616 devam eden 293.06 m2 lik alanın
kamulaştırılması halinde işin yüklenicisi tarafından süreçle alakalı herhangi bir talepte (kira ödemeleri, süre uzatımı vb.)
bulunulmaması.
ll- 3l94 sayılı İmar Kanıııru'na göre iıışaat ruhsatı alınabilınesi için Hacı Abdülaziz Ağa Bin Abdullah Et'endi Vakfına ait
parseldeıı terk edilmesi gereken kısıııı var ise, kamuya terk edilnıesi gereken alanın 3l94 sayıIı Karıunda belirtilen orana
kadar olan kısınının bedelsiz terk edilıııesi, terk oraırının kanunda belirtilen oranın üzerinde olıırası halinde aşan kısmın
bedelinin rayiç değer üzerinden l,ıesaplanarak defaten 1,üklenici tarafından İdaremize ödenmesi.
Şartlarıyla"'Soğuk Hava Deposıı" fonksiyontında kullanılmak tizere 21 yıl süreyle yapıılı ve),a onarıın karşıIığı kiralama
ihalesiııe çıkaf ılıl-ııştır.
B- İhaleler. yukarıda belirtileıı tarih vc saatte Aydııı Vakıf'lar Bölge Müdürlüğü Hiznıet Binasıırda toplantı salonuırda
toplanacak olan İ lıale Kom isyonunun lıuzurrında ;-apı lacaktı r,
C- İhale Şaılnameleri ve 1iiııı e|tleri n,ıesai saatleri içerisinde Güzelhisar Mh. Yedi Eylül C]ad. No:3 Kat:3 Elbler/AYDlN

8-

adresiııde buluııan Al,dın Vakıflar Bölge Miidiirlüğü l-|iznıet Binasında ücretsiz olarak görülebiliı. İhale doküıııanı satış
bedeli:250.00-TL olup T'.C, Vakıflar Baı,ıkası Aydırı Merkez Şubesi nezdindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait l'R 60 000 l
500 l 5800 7j09 6.188 l4 lBAN nolıı hesalıına işin isıni ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve dekoııt İdarere ibraz edilerek istekli

adaylarının yetkilisi vel,a resırıi vekili tarafından inıza karşılığıııda tesliıı edilebilecektir.
D- İstekliler: ihale1,,e katılabilnıek için ise; İhaüe Şartnanıesinin 6.(altıııcı) ıııaddesine göre hazırlayacakları teklif)erini, aynı
şartnaıııeniı-ı l2.(onikinci) ıııaddesi doğrultustında yukarıda belirtilen glln ve saate kadar sıra ı-ıuıı-ıaralı alındılar karşıIığında Aydın
Vakıflar Bölge Müdiirliiğii'ne imza karşılığı tesIiııı edecektir.(verilen teklifler lıerl-ıaııgi bir sebeple geri a|ııraınaz.)
l13

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:
a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı, teletbn^ faks numarasl. elektronik posta adresi vb. bi|gileri gösteren. ekli örneğe uygun
iletişim Bi|gi Formu (Ek:1 ),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve SanatkArlar Odası vel,a ilgili meslek odası belgesi.
b.|. Gerçek kişi olnıası halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/'veya Sanayi Odası veya iJgili ır,ıeslek odasına kayıtlı
olduğunu gö5ıcrir belgenin aslı r ela aslının İdare) e ibraz edilmesi şanı1 la İdaıece ona5lanmış sureıi.
b.2. Tüzel kişi olııası halinde, mevzuat gefeği tüzel kişiliğin siciIine kayıtlı bulunduğu Ticaret ve've}a Sanayi Odasından, ihalenin
yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kal,ıtlı olduğuna dair belgenin aslı vel,a aslıııın İdareve ibraz edilmesi şanı},la
İdarece onaylanııış sureti (Türki}e'de şubesi bulunmayan ),abancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki
Türkiye Konsolosluğunca ve),a Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış oln]ası gerekir.)
c) Tek|ifvermele yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibari),Ie geçerliliği devam eden noter tasdikli imza Be5annamesi re5a
İınza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilınesi şartt),la İdarece onaylannıış sureti,
c.l. Gerçek kişi olnıası ha]inde. Ticareı Sicil Gazetesi ile noler ıasdikli iıııza beyannamesinin astı veya aslının İdareye ibraz edilınesi
şartıyIa İdarece ona),lanmış sureti.
c.2. ]'üzel kişi olınası halinde: ilgisine göre tüzel kişiliğin onakla[t. ü)eleri vela kurucularl ile tüZel kişiliğin yönetinıindeki görevlileri

belinen son durumu göslerir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ihraz edilınesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vek6tet edilmesi halinde. istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter
tasdikli rekaleınanıe,i ite noıeı,ıasdikli imza belannanıesinin arlı lela aslının idarele ihraz edilme:i şanıyla idarece ona5lanınış
sureti.

e) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlıigüne hitaben alınmış ),ukarıda belirtilen geçici teminat bedeline aiı ekli örneğe uygun Geçici
Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici tenıinat bedelinin Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün T.C. Vakıflar Bankasl Al,dın Merkez
Şubesi nezdindeki TR 60 000l 500I 58007j0 964 88l4 nolu hesabına 1,atırıldığına dair banka makbuzu. (Teminat mektupları 2886
Sayılt Devlet ihale Yasasına göre limit içi ve Süresiz oIacaktlr. Bu özellik]eri taşıınayan teminat mektuplarl geçersiz sayılacaktır.)
fl İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Cirişim Beyannaııesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin 7o70'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya leminaı kredisini gosterir ekli ömeğe uygun Banka Referans
Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarınln ihaleli 1apan idare adına. ihaIenin ilk ilanlndan sonra -ilk ilan günü dahil-

düzenlenmiş olınası gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %70'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerIi oian Çevre ve Şehircilik Bakanlığlndan a|lnmış işin
büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik kamesi veya son I5 yll içerisinde bina inşaat işlerine aiı 2886 sa5ılı Devler ihale
Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin
müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaalına ait İş Bitirme Tutaııagı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin
aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdarele ibraz edilmek suretivle fotokopisi,
iş deneyimi kriterinin uygulanmaslnda; ),urt dışında yabancı ülke kamu kurunr ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan
işlerin, son keşif bede llcrinin sözleşnıe tarihindeki Merkez Bankası efekıifalış kuru üzerinden tutarının _o/o50'si değerlendiıilir.
h.l) Müteahhit veva taşeron olarak yurt içinde vel,a ),urt dışında kamu. kurunr ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü
yaptIrılan işlerde İş Bitirnıe Belgesi,
h.2) Yuı1 içinde kaııu kurum ve kuruluşlarlna taahhüt edilnliş olan işlerde ı,ııüteahhide karşı taşeron olarak 1idarenin ona) ladlğü noter
tasdikli taşeronluk sözleşn,ıesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt ediIerek geçici kabulü 1,aptırılan işlerde idarenin onavına haiz
noıer ıasdik]i Taşeronluk Sözleşmesi. İş Biıirıne Belgesi.
h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilcrek kabulü yaptlrılan işlerde ise Belediyesinden ve,lveya ilgiIi
İdarelerden alınn]ış İş Biıirn]e Tuıanağı re eki İnşaal Ruhsal Bel!c5i.
h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Nuıııarası
lsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmanıası ya da iştigal konuları arasında inşaat yapüm işlerinin bulunmaıııası hatindc: işi
(yapım,/onarlm) şannamenin 27. ınaddesinde belirtilen şaıllarla. bu belgelere Sahip alt yüklenicilere Yaptlracağlna dair ekli örneğe
uygun Alt Yiiklenici Taahhütnanresi (Ek:5).
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınnıış ıergi botcu olınadığına dair belgenin aslı 1,a da noter tasdik]i sureti vela
aslının idareye ibraz edilınesi şartı},la idarece tasdikli suı,eti 1a da Gelirler idaı,csi Başkanlığının inıerırı.,ı rcrgi dairesi adresi üzerinden
alııracak vergi borcıı olnıadığına dair bclııe.
i) İlk ilan tarihinden sonra ilüıili Sos},al Giivenlik Kurunrundan alınan Ttilkiye genelinde prinı borcu ol|nadığına daiı,belgenin aslı
Veya noter tasdikIi Surclinin velilıııesi Yera aslının idare5.e ibraz edilıılesi şaıtı1,1a idarece tasdikli Suretinin verilnıesi 1,a da Sos!al
Güvenlik Kurumunun internet adresi lize[inden alınacak Tlirkive p.enelinde priın lıorcu olınadığına dair belge veva elekıronik inıza

j) ihalele[e katl]nlaktan rtrsaklı olunııadığıııa dair. ekli
k) ihalc dokiinlınınıır Saltn alındlğlna (tıir nıakbuz.
I)

aiı,neğe

u\guı] İllalelerden Yasaklılık Durum Fornlu(Ek:6).

ihale konııstı ıaşıırnıazlaıııı r ı-ı,indc gtiril ldıiğLinc dair. ekli irrneğe u\ gun Yef Göflne Fomıu
I-erör örgı]llcrine ilıisakı 1ıhut Lıunlaı,lı iııilıatı ollı]rıdlğlna dair laahhi]ınanıe (l]k: l I )

nl)

Idarece onaı lanan stııtlini \,eInück z()t,t|ndadır.

kabtıledilir.

ııı l!.llil'ıtı(kııılııın(ı

iç(I(ı] iç /aıl

(l-]k:7

)^

E_ Telgrafveya faksla yapılacak müracaatlar Ye postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F_ Tünr iIan bedelleri, her tiirlü vergi ve harçlar ile İhale Şannamesinin 21.2. Maddesinde belinilen (7226 nolu Kanunun 3].
Maddesi) işletme teminaı bedeli, söz|eşme yaplImadan önce defaten isıekli raraflndan idaremize yatırılacaktır.
G- İdare, ihaleyi yapıp yapmanıakta serbesttir.
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