
 

SU FABRİKASININ KİRAYA VERİLMESİ, DOĞAL KAYNAK SUYU SATIŞI VE 

ŞIRLAN DOĞAL KAYNAK SUYU UNVANININ KULLANIM HAKKININ KİRAYA 

VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Aydın İli Nazilli Belediye Başkanlığından: 

1-İHALENİN KONUSU: 

Belediyemizin tüzel kişiliğine ait aşağıda 3 (üç) maddede belirtilen satış ve kiraya 

verilmesi işi, 05.10.2021 Tarih ve 156 Sayılı Meclis Kararına istinaden 10 yıllık süre için 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesinin (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 

satılacak/kiraya verilecektir. Teklifler muhammen bedel üzerinden yapılacak olup; teklif vermek 

isteyenler; işletme bir bütün olduğundan hepsi için teklif vermeyi koşulsuz olarak kabul eder; 

a) Nazilli Belediyesine ait İ-68 İcar Nolu; Aydın İli, Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi / 

134 Ada / 2 Parsel:2.788,61m² - 3 Parsel:5.213,32m² - 4 Parsel:1.941,83m² üzerinde bulunan 

Fabrika binaları ve müştemilatının kapalı ve açık alanlarının boş olarak (fabrika içinde hiçbir 

makine ve teçhizat olmadan) 10 yıllık olarak kiraya verilmesi.  

b) -Nazilli İlçesi, Çobanlar Mahallesi, Dağ Mevkii, 116 ada, 4 parsel içerisinde bulunan 

Y:606584,711 X:420980,941 koordinatlı Selvilipınar Kaynağı ile Nazilli İlçesi, Çobanlar 

Mahallesi, Dağ Mevkii, 122 ada, 10 parsel içerisinde bulunan Y:607413,365 X:4208730,563 

koordinatlı Alipaşa Kaynaklarının kullanımı ile (ASKİ ile yapılan Protokol çerçevesinde) 

-Sultanhisar İlçesi, Demirhan Mahallesi, Köyüstü Mevkii, 102 ada, 5 parsel içerisinde 

bulunan Y:606073,924 X:4209507,228 koordinatlı Şırlan-2 Kaynağı ile Sultanhisar İlçesi, 

Demirhan Mahallesi, Köyüstü Mevkii, 102 ada, 6 parsel içerisinde bulunan Y:605910,741 

X:4209294,550 koordinatlı Arpayeri Kaynaklarının kullanımı; 

Aylık 3.000 tondan (Yıllık 36.000 ton) az olmamak üzere 10 yıl süreyle satışı. 

c) “ Şırlan Doğal Kaynak Suyu” unvanını kullanma hakkının 10 yıllık olarak kiraya 

verilmesi. 

2-TAHMİN EDİLEN MUHAMMEN BEDELLER: 

a) İsabeyli Mahallesi / 134 Ada / 2-3-4 Parseller üzerinde bulunan Fabrika Binasının ilk 

yıla ait 1 yıllık muhammen kira bedeli 300.000,00-TL (Üç Yüz Bin Türk Lirası)’dir. 

b) Yıllık 36.000 ton Doğal Kaynak Suyu Satışı ilk yıl için Muhammen Bedeli (KDV 

Hariç): 612.000,00-TL (Altı Yüz On İki Bin Türk Lirası)’dir. 

c) “Şırlan Doğal Kaynak Suyu Unvanı”nın Kullanım Hakkının 10 yıllık Kira Bedeli : 

“Şırlan Doğal Kaynak Suyu” unvanını kullanmak zorunlu olup, 3.250.000,00-TL (Üç Milyon İki 

Yüz Elli Bin Türk Lirası)’ dir.  

İhale bedellerinin ödenmesi ile ilgili hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. 

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİHİ VE SAATİ: 

İhale, Nazilli Belediyesi (Yeni Mahalle, Hürriyet Cad. No:180-NAZİLLİ) Meclis Toplantı 

Salonunda Belediye Encümeni huzurunda, 24.01.2022 Tarihinde, Pazartesi günü, Saat 11:00’de 

yapılacaktır. 



 

4-GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

2.Maddede belirtilen muhammen bedellerin tamamının %3’ü olan 124.860,00-TL (Yüz 

Yirmi Dört Bin Sekiz Yüz Altmış Türk Lirası )’dir. 

5-ŞARTNAME İLGİLİ HUSUSLAR: 

İhale şartnamesi satış bedeli 10.000,00-TL (On Bin Türk Lirası)'dir. İhale şartnamesi 

Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

katılacak olanların idarece onaylı ihale şartnamesini satın alması zorunludur. 

6- İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

İhaleye katılmak için aşağıdaki belgelerin eksiksiz olarak ihale komisyonuna teslim 

edilmiş olması ve Tekliflerin, Kapalı Zarf içinde ihale günü saat 10:00’a kadar Nazilli Belediyesi 

Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim tutanağı ile verilmesi gerekmektedir. 

-Dış Zarf: 

a) Kanuni ikametgâh belgesi,  

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi;  

- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her bir 

ortak tarafından ayrı ayrı belgeyi ibraz etmeleri. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her bir 

ortak tarafından ayrı ayrı belgeyi ibraz etmeleri. 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan 

ortaklık sözleşmesi. 

g) Şartnamede belirlenen geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuzu veya Kanunda 

belirtilen geçici teminat olarak kabul edilebilecek teminat mektubu vermesi. 

h) Her sayfası imzalanmış, en son sayfaya okudum ibaresi konularak imzalanmış ihale 

şartnamesi ve şartnameyi satın aldığına dair makbuzu. (Şartname Bedeli: 10.000,00-TL) 

ı) Mali durumlarını gösterir belgeler (Banka hesapları, tapu belgeleri, banka referans 

mektubu vb.) 

i) İş kapasitesini gösterir belge.  

j) İş deneyimini gösterir belge (Kaynak suyu dolum işi alanında en az 5 (beş) yıl faaliyet 

göstermiş olması gerekmektedir).  



 

k) Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsat. 

l) Yer görme tutanağı ve yer görme için ödenmesi gereken 1.500,00-TL’nin makbuzu 

(Belediyenin belirlemiş olduğu günlerde gidilecek olup; 17/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasıdır, 

tutanak tarafımızca hazırlanacaktır.) 

m) Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belge. 

n) Şartnamenin 16.maddesi hükmüne istinaden Fabrikayı 30 gün içinde faaliyete 

geçireceğine dair taahhütname (Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.).  

-İç Zarf (Teklif Mektubu):  

Teklif Mektubun aslı verilecektir. Teklif Mektubu’nun, örneğe uygun olarak rakam ve 

yazı ile birbirine uygun olarak ve kısaltmadan açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme 

bulunmaması ve İsteklinin ticaret unvanının yazılmış olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili 

tarafından kaşelenip imzalanmış olması zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Teklif Mektubu’nun, tüm ortakların ticari unvanının 

yazılmış ve kaşelenmiş olması ve tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından imzalanmış 

olması zorunludur. 

İlanın 2.maddesinde belirtilen muhammen bedeller için ayrı ayrı teklif verilmesi zorunlu 

olup; İhale komisyonu; uygun gördüğü her aşamada ihalede hazır bulunan isteklilerden yazılı son 

tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. 

7- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 6.maddesi gereğince; 

1. İhaleyi yapan idarenin;  

a) İta amirleri,  

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olanlar,  

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece 

dahil) kan ve sıhri hısımları,  

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim 

kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).  

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 

Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak 

geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir. 

8- DİĞER HUSUSLAR: 

Bu ihalenin ilanına ilişkin gazete ilan bedeli, karar pulu, sözleşme, noter harç ve 

masrafları ihaleyi alana aittir. 

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin belirtilen saate kadar ihale komisyonuna ulaşması şarttır. 

Postada gecikme olması durumunda teklifler ihale komisyonuna alınmayacaktır. 

İLAN OLUNUR. 

 327/1-1 


