
TURİZM AMAÇLI YAŞAM MERKEZİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
MADDE 1 - İrtifak hakkı kurulacak taşınmazın: 
İli: Erzincan/İlçesi: Merkez/Mahalle: Karaağaç/Ada No: 1250/Parsel: 20/Cinsi: Arsa 
İrtifak Tesis Edilecek Alan: 2.771,35 m2 /Mülkiyet Durumu: Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi 
MADDE 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya 

görülebileceği, 
İhale dokümanlarını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yapı İşler ve Teknik Daire 

Başkanlığında bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin idareden onaylı 
ihale dokümanını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 
Halk Bankası Erzincan Şubesi nezdindeki TR 82 0001 2009 3440 0006 0000 47 IBAN No 'lu 
hesabına 1.000,00 – (Bin) TL yatırılması ve ihale dokümanı satış bedeli alındı belgesi karşılığında 
onaylı ihale dokümanını alınması zorunludur. 

MADDE 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 
3.1. İhalenin yapılacağı adres: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü 

Yalnızbağ Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Salonu 
3.2. Tekliflerin sunulacağı adres: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Yapı 

İşleri ve Teknik Daire  Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi ERZİNCAN Tel: 0 446 226 66 66  Dahili 
10240 

3.3. İhale (son teklif verme) tarihi : 11.02.2022 
3.4. İhale (son teklif verme) saati  : 10:00 
MADDE 4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi Kapalı Teklif (Artırım) 

Usulü ile Turizm Amaçlı Yaşam Merkezi İrtifak Hakkı Tesisi ihalesi yapılacaktır. İrtifak hakkının 
süresi 25 (Yirmibeş) yıldır.  

MADDE 5 - Tahmin edilen irtifak hakkı bedeli ve alınacak geçici teminat tutarları: 
5.1. İlk yıl tahmin edilen irtifak hakkı bedeli: 184.133,00 (Yüzseksendörtbinyüzotuzüç) TL dir. 

İkinci ve daha sonraki yıllar irtifak hakkı bedelleri ise bir önceki yıl bedelinin Hazine 
Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca hesaplanması 
suretiyle tahsil edilecektir. 

5.2. Geçici teminat miktarı: 55.239,90 (ellibeşbinikiyüzotuzdokuzliradoksankuruş) TL. 
İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; geçici teminat olarak 

kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Erzincan Binali 
Yıldırım Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Halk Bankası Erzincan Şubesi 
nezdindeki TR 82 0001 2009 3440 0006 0000 47 IBAN No 'lu hesabına ihale saatine kadar 
yatırabilirler. (Geçici teminat olarak banka teminat mektubunun verilmesi halinde teminat 
mektubunun geçici ve süresiz olması gerekir.) 

MADDE 6 - İsteklilerden istenilen belgeler: 
İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki ihale 

dokümanlarında belirtilen şartları taşımaları, geçici teminat tutarlarını ve aşağıda istenilen 
belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur. 

6.1.  İstekli Gerçek Kişi ise; Yasal Yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi 
veya Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet sistemi üzerinden alınmış belge),  

6.2. Gerçek ve Tüzel Kişiler; Tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri, (adres, telefon 
ve varsa faks ile e-mail adresi belirtilecek şekilde) (EK-2 Form) 

6.3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir Nüfus Cüzdanı Sureti, tüzel kişilerin 
ise Vergi dairesinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden alınmış vergi mükellefi olduğuna dair 
belge,  

 



6.4. 2886 sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden 5. maddede 
belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge, (teminat mektubu verilmesi halinde 
süresiz olmalıdır.) 

6.5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından veya 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. 

b) 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.  

6.6. İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekâletnamelerinin ve vekilin imza Sirkülerinin 
Teklif Dosyası ile birlikte sunulması gerekmektedir. 

6.7. İhale şartnamesi alındığına dair makbuzun teklif dosyası içerisinde sunulması 
gerekmektedir. 

6.8.  İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye 
vekâleten teklif verecek olan isteklilerin yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair imzalı 
taahhütte bulunmak, (EK-4 ila Ek-5 Form) 

6.9 İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 
iş ortaklığı beyannamesi (EK-8) 

6.10. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul 
etmiş sayılır. (EK-3 Form) 

6.11. Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu  (EK-1 Form) 
6.12. İhale konusu taşınmazın yerinde görülecek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair 

İhale dokümanı eki imzalanmış yer görme belgesi teklif dosyası içerisinde verilmesi zorunludur. 
(EK-6) 

MADDE 7- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan 
gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6. maddede sayılan belgeler (6.4/6.6/6.7/6.11 hariç) ile iş 
ortaklığı beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi tekliflerine ekleyeceklerdir. (İhale 
üzerine kalan yüklenici noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vermek zorundadır.) 

MADDE 8 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
MADDE 9- Teklifler İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına veya Komisyona 

sunulmak üzere idare personeline teslim edilecektir. İhaleye posta ile katılmak mümkündür. 
İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine göre düzenleyecekleri tekliflerini ihale 
günü saatine kadar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşler ve Teknik Daire 
Başkanlığı adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderecektir. Tekliflerdeki teklif edilen 
değer, ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadan meydana gelecek 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

MADDE 10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 
İlan olunur. 1021/1-1 

 


