
TAŞINMAZ ÜZERİNE KÜLTÜR MERKEZİ VE YERALTI OTOPARKI YAPILMASI 
KARŞILIĞINDA, YAPININ BELİRTİLEN KISIMLARININ İNTİFA HAKKI BEDELİ 

ÖDEMEK SURETİYLE İŞLETİLMESİ VE SÜRE SONUNDA TAM VE EKSİKSİZ 
OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Muğla İli Marmaris Belediye Başkanlığından: 
Madde 1-   İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı; 
1.1.Aşağıda 4.madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini muhammen bedeli, geçici teminatı ve 

kira süresi belirtilen taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35. Maddesinin a bendi 
hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile yapılacak, açık arttırma yöntemi ile 
sonuçlandırılacaktır. 

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı; 
2.1.İhale dokümanı; İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 adresinde hizmet binasında 

bulunan Marmaris  Belediyesi  Destek  Hizmetleri  Müdürlü ğü  İhale  Odasından  bedelsiz  
olarak  görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın 
alması zorunludur. 

2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi 
No:18 adresinde hizmet  binasında  bulunan  Marmaris  Belediyesi  Destek  Hizmetleri  
Müdürlüğü  ihale  odasından 1.000,00₺ (BinTL) karşılığında alacaklardır. 

2.3.İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Kemeraltı Mahallesi 95 Sokak No:1 
Kültürevi / MARMARİS adresinde bulunan vezne, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 
adresinde hizmet binasında bulunan vezne veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban 
numaralarına ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir. 

-Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06 
Madde 3- İhalenin nerede hangi usulle yapılacağı; 
3.1.İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 Marmaris MUĞLA adresinde hizmet 

binasında bulunan Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunun 35. Maddenin a bendi hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile 
yapılacak, açık arttırma yöntemi ile sonuçlandırılacaktır. 

Madde 4- İhale tarih ve saati, tahmini (muhammen) bedel, geçici teminat miktarları 

Sıra 

No 
Taşınmazın Bulunduğu Yer 

Kültür Merkezi 

ve yeraltı otopark 
yapılması işinin 
maliyetine ilişkin 

muhammen bedel 

Yapım işinin Geçici 
Teminat Bedeli 

İşletme 

Süresi 
İhale Tarih ve Saati 

1 

Marmaris İlçesi Tepe Mahallesinde onaylı imar 
planında BHA Sosyo- Kültürel tesis ve katlı otopark 
olarak tanımlanan 420 Ada 6 Parsel sayılı 2003,11 
M2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine kültür merkezi ve 

yeraltı otoparkı yapılması karşılığında, yapının 
belirtilen kısımlarının intifa hakkı bedeli ödemek 

suretiyle işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz 
olarak idareye teslim edilmesi işi 

85.422.452,25- TL 2.562.673,57- TL 

20 YIL 
15.02.2023 

14.00 

Sınırlı ayni hak 

tesisinin tahmin edilen 
yıllık bedeli 

İntifa hakkı 

geçici teminat bedeli 

60.000,00-TL 36.000,00-TL 

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler; 
Gerçek ve tüzel kişiler 
1-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.] 
2- Oda Faaliyet Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] 
3-İmza sirküleri/İmza beyannamesi  (Noterden alınacaktır.) 
4-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi 

 



5- Teklif Mektubu (zarfı) 

6- Ortak girişim beyannamesi (ortak girişim olması halinde) 

7-Vergi borcu olmadığına dair belge 

8-Sigorta borcu olmadığına dair belge 

9- Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,7,8,9) maddelerinde 

belirtilen belgeler 

11- Taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yazılı beyanname 

12-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan 

tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] 

13- Geçici teminatlar (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne, bankaya nakit yatırıldığına, havale veya EFT yapıldığına dair makbuz) 

14- İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz/dekont 

Madde 6-  İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği 

İhaleye katılacak olanlar belgelerini İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına  ihale tarihinden önceki gün 14.02.2023 tarih ve saat: 17.30’ 

ye kadar teslim edilecektir.  Belirtilen tarihten sonra belge teslim alınmayacaktır. 

Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 

 1416/1-1 
 

 


