
 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Aydın İli Buharkent Belediye Başkanlığından: 
AYDIN İLİ BUHARKENT İLÇESİ 194 ADA 7 PARSELDE KAYITLI 4033,60 m2 

ARSANIN 6391 /12156 m2 HİSSESİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE 
İLANI 

1. İHALE KONUSU: Mülkiyeti Buharkent Belediye Başkanlığına ait olan, Aydın İli 
Buharkent İlçesi İstiklal Mahallesi Çolak İbrahimbey Caddesi 194 Ada 7 Parselde kayıtlı 4033,60 m2 
taşınmazlar üzerine kat karşılığı konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 
maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak 
belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle ihale edilecektir. 

2. İHALE KONUSU TAŞINMAZ: 

İLİ İLÇESİ BÖLGE PAFTA ADA PARSEL 
TOPLAM 

ARSA ALANI 
(m2) 

Kat İrtifakı 
Hisse Oranı 

 

AYDIN BUHARKENT 
İSTİKLAL 

MAHALLESİ  
194 7 4033,60 6391/12156  

3. İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 
05/07/2021 tarih Pazartesi günü, saat 14:00’da Kamilpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 73 
Buharkent Belediye Başkanlığı Binası’nda yapılacaktır.  

4. ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: Buharkent Belediye Başkanlığı ana hizmet 
binasındaki, Fen İşleri Müdürlüğü’nden 1.000,00 TL (bin Lira) bedel ödenerek alınabilecektir. 
(İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)  

5. İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: İstiklal Mahallesi, 194 ada 7 parsel üzerinde kat 
karşılığı konut inşa edilecektir. Paylaşım: Kat irtifakı kurulu arsada bağımsız bölüm brüt alanı 
toplamı baz alınarak, paylaşıma esas asgari miktar 47 adet bağımsız bölüm dairenin 10 adet 
bağımsız dairesi +10.000,00TL nakit bedel üzerinden en fazla teklif eden istekli üzerinde 
bırakılacaktır. Yüklenici tüm daireleri teknik şartnameye uygun; Belediyeye verilecek dairelerde 
ruhsat ekinde verilen projelere, mahal listelerine, Özel ve Genel Teknik Şartnameye uygun 1. 
Sınıf malzeme kullanılarak yapılacaktır. Kendi payına düşen daireler için kullandığı 
malzemelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

6. İHALE BEDELİ: Arsa Payı karşılığında Belediyeye teslim edilecek 10 adet 3 + 1 
bağımsız daire + 10.000.00 TL nakit paradır. 

7. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  
a) Kanuni ikametgâh belgesi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi;  
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  



 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

ç) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,  
d) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 
iş ortaklığı beyannamesi 

8. İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre 
kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır.  

9. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul 
ile yapılır.  

10. TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 
alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. 
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla 
tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.  

11. ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 
sunulacak olup; bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 
oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 
komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, en fazla para 
artırımı (10 bağımsız daire +10.000,00TL para) üzerinden artış yapan istekli üzerinde 
bırakılacaktır.  

12. İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 
Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve 
en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)  

İlan olunur. 
 5311/1-1 


