
SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE İLANI 
İzmir İli Çeşme Belediye Başkanlığından: 
1- Belediyemize ait İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, 4302 Ada, 2 Parseldeki 

2624 m2 taşınmaz Sınırlı Ayni Hak Tesisi yaptırılarak en fazla muhammen olarak belirlenen       
29 (Yirmi dokuz) yıl süreyle, Alaçatı Modern Kültür ve Sanat Merkezi’nin irtifak kullanımı, her 
türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılır durumda bedelsiz olarak idareye devri işinin 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilmesine ilişkin 
ihale ilanıdır. 

Muhammen Sınırlı Ayni Hak Kullanım Süresi: 29/yıl 
Yatırım Maliyeti 48.855.405,11.-TL (Kırk sekiz milyon sekiz yüz elli beş bin dört yüz beş TL 

on bir kuruş.) 
İhale, Sınırlı Ayni Hak Tesisi’ni muhammen olarak belirlenen sürenin en altında 

gerçekleştirmeyi teklif eden istekli üzerine kalacaktır. 
2- Geçici teminat 1.465.663,00.-TL’dir. 
3- İhale 17.01.2023 tarihinde, Salı günü, saat:15:00’de, Çeşme Belediyesi Meclis 

Salonunda (İsmet İnönü Mah., 2001 Sok. No:2 K:1 Çeşme/İZMİR) yapılacaktır. 
4- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale gün ve saatine kadar; Şartname ekinde yer alan 

örneğe uygun teklif mektubunu, bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin 
adı-soyadı ve tebligatta esas olarak göstereceği açık adresi yazılarak, zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanır ve istekli hükmü şahıs ise kaşelenir. 

Dış zarfta bulunması gerekli belgeler: 
1) Yukarıda izah edilen şekilde hazırlanmış iç zarf, 
2) İsteklinin Nüfus Kayıt Örneği, 
3) İkametgâh belgesi 
4) Tebligat için adres beyanı (Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı yatırımcıların kendi 

ülkelerindeki tebligat adresleri ile varsa Türkiye’deki adresleri) 
5) Geçici teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu 
6) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif 

mektubu, 
7) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 
8) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf 

Sanatkarlar Sicili’ne kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden 
sadece biri, 

9) Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgelerle birlikte ihalenin yapıldığı yıl 
içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli ortak girişim 
beyannamesi. 

10) Vekâleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ve vekilin Noter onaylı imza beyannamesi. 

11) Şartname satın alındığına dair makbuz, 
12) Çeşme Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi. 
13) İhaleye iştirak eden istekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

 



14) İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge veya taahhütname. 
15) Tüzel Kişilik olarak katılınıyorsa, Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı, 

irtibat için telefon numarası, elektronik posta adresi ve elektronik tebligat adresini gösterir 
belgeler 

16) Tüzel Kişilik olarak katılınıyorsa, Şirket adına teklif vermeye yetkili olduğunu 
gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri. 

17) Tüzel kişilik olarak katılınıyorsa, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya 
Sanayi Odasından, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve yukarıda sayılan diğer 
belgeleri hazırlayarak sunmak zorundadır. 

18) İhale ilan tarihi itibariyle isteklinin (ortak girişim olması halinde ortaklardan en az 
birinin) kültür ve sanat varlıklarını sergileme, sergi düzenleme, sergi ve kültür alanları 
işletmeciliği konularında en az 5 yıl işletme deneyim sahibi olduğuna dair belge ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 

5- İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır, aksi halde istekli 
ihaleye kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 
görülebilir ve aynı adresten 3.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale 
şartnamesinin satın alınması zorunludur. 

6- Teklifler en geç ihale günü saat 15:00’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında, 
İhale Komisyon Başkanlığına sunulabilir. (TRT kurumunun saat ayarı esastır.) Alındı numarası 
zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarf 
üzerine Çeşme Belediye Başkanlığının adresi (İsmet İnönü Mah., 2001 Sok., No: 2 Çeşme/ 
İZMİR) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı-soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek 
tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine 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. 
İlanen duyurulur. 16194/1-1 

 

 


