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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel MüdürIüğü, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda özellikleri
belirtiIen taşınmaz; ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler ile l0.01.2022 tarihli ve l/l sayılı Vakıflar
Meclisi Kararında belirtilen şartlarla yaptnı veya onarım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun
5/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü e (afiırnıa iha esi) ihaleye çıkartılmıştır
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A- Yukarıda özellikleri beliıtilen taşınmazın;
l - Toplaıı sözleşıne süresinin 2l (yirmibir) yıl olarak belirlenmesi,
2- işin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması,
3- İşiı-ı süresinin başIama tarihinden itibareıı ilk 2 yıl aylık kirasının; sabit 1.500.00-TL (BinbeşyüzTürklirası) + (ihale aıtış

oranı) oInıası. işletme süresi başlangıcı olan 3. yılın başından itibaren. iki yıllık inşaat süresindeki kira güncelleınesi de göz
önünde bulundurularak aylık l7.000,00-TL (Onyedibin TürkLirası) + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi. l4. Yılın
sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline (l2 ayın oıtalamasına göre hesap edilecek) TÜFE oranıııda artış
yapılmasıyla hesap edilecek kira bedelinin alınması, l5. yılın kira bedelinin. l4. yılın kira bedeline TÜFE aıtışı yapıldıktan

sonra 7o50 oranında ek artış yapı|arak belirlenmesi, müteakip yıllarda sözleşme süresi soıruna kadar her yıl için bir önceki
yılın aylık kira bedelinin TÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

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

5- YükIenicisince tüm masrafları karşılanınak 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 onayının alınmasına müteakip inşaat ruhsatının
alınması. uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, inşaatın bitirllgr.Ç tesisin
tüm ekipman ve iç donanımı ile tamanrlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınması ve tesisin işletmeye lıazır hale getirilnıesi,

6- İhale sonrası olası imar dtırumu değişikliği veya başka herhangi bir neden|e. ekspertiz raporundaki kira bedellerinin
tespitinde kııllanılan paraınetrelerde değişiklik olması. geIir getirici inşaat alanlarında veya verilen fonksiyonda (Soğuk hava

deposu) aıtınaıdeğişiklik olnıası halinde ihalede oluşan kira bedellerinden az olmamak kaydıyla 1,eni kira bedel|erinin

belirlennıesi.
7- Miilkiyeti Hacı Abdülaziz Ağa Bin Abdullah EfendiVakfına ait Ekinanbarı Mahallesi l02 Ada 4 oarselde toprak balıkçılığı

1,apan kiracılarımızıı-ı tek bağlantı yol olarak l02 ada 45 parseli kullandıklarından tesisin yapını aşanıasırıda en az 5.00 n'ı

gen i şl iği nde geç it yolu ol uşttıru I nıa şaı,tı ıı ı|ı koırulııras ı.

8- Sözleşıne tarihinden itibareıı inşaat biıiriIip işletııreye açılıncaya kadar taşıırıııazııı başka aınaçla kullanılnıan-ıası, lıer türlü

güvenliğin vüklenici taratlndan sağlanınası.
9- ilgili nıevzuata al"kırı herhangi bir nedenle: sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazın tahliy,e edilmesi halİnde o tarİhe

kadar yapılnıış olan tüın ıırasrafların. haklarıır ı,e yapılaıı iııralatların peşinen hiçbir hak talep etnıeden bedelsiz olarak

idareıııize terk ve teberru ediIdiğinden tün-ı hak ve yapılan iıııalatların İdaremize bırakılnıası.
l0- Karay,olları Geııel Müdürlüğünce kaınuIaştırmaya tabi tutulan ve davası haI6 devam eden 293,06 ınr lik alanın

kaıııulaştırılnıası lıaliııde işin yüklenicisi taraflndaıı süreçle alakalı herhangi bir talepte (kira ödemeleri, süre uzatıını vb.)

bu luıru lnraıı-ıası.
ll- 3l94 say"ı|ı inıar Kanı.ını,ı'ııa göre inşaat rulısatı alınabilıııesi için Hacı Abdülaziz Ağa Bin Abdullah Efendi Vakflna ait

parselden terk ediImesi gereken kısııı-ı var ise. kan-ıul,a terk edilınesi gereken alanın 3l9-1 sayılı Kaırrıırda [ıelİrtilen oraııa

kadar olan kısnıınıı-ı bedeIsiz terk ı,dilnıesi, terk oranıııııı kanunda beIiıtilen oranın i,izerİııdc'olnıası halindc'aŞaıı kısıırııı
bedelinin rayiç değer tizerinden hesaplanarak defaten yüklenici tarafından İdareınize ödenn-ıesi.

şaıtlarıyla. "Soğuk Hava Deposu" fonksiyoı-ıunda kuIlanıln-ıak üzere 2l yıl süreyle yapııı1 veya onarıın
ihalesine çıkarı |ınıştır.
B- ihaleler. 1,ııkarıda belirtileıı tarih ıc saatte Al,dın Vakıf'lar Bölge Miidiirliiğii Hiznıet []inasında l

toplanacak olan İ hale Koıı-ı isvontın tııı lıuzurunda 1,ap ı lırcaktı r.

C- İhale Şaıtnaıı,ıeleri ve tütıl ekleri nıesai saatleri içerisiııde Güzelhisar Mh. Yedi Ey,llil Cad. No:3 Kat:3 El'eler/AYDlN
adresincle bulıınan Al,dın Vakıflar Bölge Miicliiılüğli Hizn-ıet Biııasında ticı,etsiz olarak göriilebilir. İlıale dÇık[in]ant Sat!Ş

bedeli:250.00-,l,t. oltıp T.C. Vakıilaı,Bankası Ay,clın Merkez Şubesi nezdiııdeki Aydın Vakıilar Bölge Miidiirltiğiine ait'lR (ı0 000 l

500 l _5800 7309 6.188 1.1 lBAN ıı<ılu lıe-sabıııa işiıı isnıi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve dekont İciareye i[ıı'az edilerek istekli

acla1,1arıııın i,etkilisi r,el,a resıııi vekili taraflndan iınza karşılığında tesIinı edilebilecektir.
D- istekliler: ihale;-e kaıtılabilnıek için ise: İhale Şartnaıııesinin 6.(altıncı) ıııaı.ldesine göre hazırlavacakları tcklitlerilıi. a1,'nı

Vakıf]ar Bölge Mtidiirltiğii'ne iıııza kırrşıIığı teslinı edecc,ktir.(verileıı teklifler herhangi bir sebeple geri alıııaıııaz.)
Dış zarf aşağıdaki beIgeleı,i içernıelidir:

li_]

karşılığı kiralama

toplantı saloııunda



a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon. faks numarası, e|ektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren. ekli örneğe uygun
İletişim Bilgi Formu (Ek: l),
b) Kayıtlı olduğu Tiçaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve SanatkArlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b. l. Gerçek kişi olnıası halinde, ihalenin yapıldığı yıI içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tuzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin
yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şaıtıyla
İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki
Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya
imza Sirkülerinin aslı y,a da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onay|anmış sureti.
c.1. Gerçek kişi olnıası halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin as|ı veya aslının İdareye ibraz edi]mesi

şaıtıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tuze| kişi olması halinde: ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri
beliıten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirkülerinin asIı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekilet edilmesi halinde, istekli adına teklifte buluııacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter
tasdikli vekAletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıy|a İdarece onaylanmış
sureti,
e) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış yukarıda belirtilen geçici teminat bedeline ait ekli örneğe uygun Ceçici
Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez

Şubesi nezdindeki TR 60 0001 500l 5800730 964 88l4 nolu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu, (Teminat mektupları 2886
sayılı Devlet ihale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)

fl İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelino/o70'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans
Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanındaıı sonra -ilk ilan gi,inü dahil-
düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin o/o7}'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin
büyüklüğüne göre en az(B) grubu müteahhitlik kamesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin
müteahhiı oIduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin
aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
iş deneyimi kriterinin uvgulanmasında; yuı,t dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulii yaptırılan
işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.l) Nlüteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamıı, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabıılü
yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2) Yurt içincle kamu kurunr ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak 1İdarenin onayladığ| noter
tasdikli taşeronluk sözleşn-ıesindeyazılı tutarı aşınamak üzere) taa}ıhüt edilerek geçici kabulü yaptır||an işlerde İdarenin onayına haiz
noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi. İş Bitirme Belgesi.
h.3) Müteahhit vey,a taşeron olarak yuıt içinde özel sektöre taahl-ıüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili
İdarclerden alınınış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi.
h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin buluıımaması halinde; işi
(yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bıı belgelere sahip alt yüklenicilere 1,aptıracağına dair ekli örneğe
uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).
ı; İlk ilan tarihindeıı sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olnradığına dair belgeniı-ı aslı ya da noter tasdikli sureti veya
aslııııır İdareye ibraz edilınesi şaıtıyla İdarece tasdikli sureti 1,a da Gelirler İdaresi Başkanlığının iııternet vergi dairesi adresi üzerinden
alınacak vergi borcu olmadığına dair belge.
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınaıı Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı
veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilınesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal
Güvenlik Kurunıunun internet adresi üzerinden alınacak Ttirkiye geneliııde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza
kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin interıret iizerinden doğrulama aracı ktıllaırılınak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi stıııması.

.i) İhalelere katılmaktan yasaklı olunnıadığına dair, ekIi örneğe tıy,gun İhalelerdeıı Yasaklılık Dtırıım Forınu(Ek:6).
k) İhale dokiiır-ıaııının satın alındığına dair makbuz.
l) İhale konusu taşınıııazlarııı r,erincle göriildüğtine daiı,, ekli örneğe tıl,guıı Yer Görıııe Forıı-ıu (Ek:7).
n-ı) Terör iirgiitlerine iItisakı 1,ahut btınlarla iıtibatı olnradığıııa dair taalıhiitnanıe (Ek:l l )

Ortak girişiııılerde he.r bir ortak a},r! a}rt (b), (c), (d). (h.4.). (ı). (i). (i) ve (nı) beı,ıllerindeki belge|eri teıı-ıiıı çtmekle nıiikellefiir.

İdareçe oııallaııaıı stıretini r,ern-ıek zoruı-ıdııdır.

kalıtıl edilir.
n) leklif nıektııbı"ınıı içeren iç zarf

E_ Telgraf vc1 a tııksla 1,apılacak ıııiiracaatlaı,ı,e postacla ıııeıclana ge le[-ıilecek gecikıı,ıelcr kabtı| e,tlilıı-ıe),eceklir.
2]



lLAN OLUNUR.

F- Tünı ilan bedelleri. lıertürlii vergi ve harçlar ile İhale Şaıınamesinin21.2. Maddesinde belirtilen (7226nolu Kaııunun
Maddesi) işletnre teıninat hedeli, sözleşme yapılmadan önce defaten istekli tarafından İdaremize yatırılacaktır.
G- İdare. ihalel,i yapıp yapmamakta serbesttir.
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