
 

 

EDREMİT BELEDİYESİ 

SINIRLARI DÂHİLİNDEKİ REKLAM  

MATERYALLERİNİN İŞLETME HAKKININ KİRAYA 

VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI 

Madde 1- Edremit belediyesi Sınırları ile Mücavir Alanları Dâhilindeki Reklam Materyallerinin 

İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 355 sayılı kararı gereği 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre  13.10.2021 Çarşamba günü saat 13:00’de 

5(beş) yıllığına  ihale edilecektir. 

Madde 2- Tespit edilen Muamman Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıda yer almaktadır. 

Sıra İhalenin Konusu İşin Niteliği 

ve Miktarı 

Muamman Bedel 

(Yıllık) 

Geçici 

Teminat 

(% 3) 

Kira 

Süresi 

Dosya 

Bedeli 

1 Edremit belediyesi 

Sınırları ile Mücavir 

Alanları Dâhilindeki 

Reklam Materyallerinin 

İşletme Hakkının 

Kiraya Verilmesi İşi 

Raket        46 Adet 

Bilboard   31 Adet 

Megalight  5 Adet 

125.000,00.-TL + KDV 18.750,00.-TL 5 Yıl 200,00. TL 

Madde 3- İhale Edremit Belediyesi Encümeni huzurunda 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a Maddesi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacaktır.  

Madde 4- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. 

Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve 

Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, 

Ayrıca; 

Gerçek Kişiler: 

 

a) Yerleşim Yeri belgesi.  

b) Nüfus Cüzdan Sureti.  

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve telefon bildirmeleri. 

d) Noter tasdikli imza beyannamesi 

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz aslı veya teminat mektubu ( Genel Müdürlük teyitli ) 

f) İhalenin yapıldığı ay içinde alınmış ilgilisine göre açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair Ticaret 

ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve 

kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.  

g) Ortak girişim olması halinde, her hâlükârda madde 6’daki tüm şartları ortak girişimi oluşturan 

kişilerden birisinin sağlaması zorunludur ve Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Noter 

Tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilmesi de zorunludur. 

h) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname.  

i) Edremit Belediyesi, Vergi Dairesi ve Sosyal güvenlik Kurumlarına borcu olmadığına dair “Borcu 

Yoktur” yazısı (son bir ay içerisinde alınmış) 

j) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı. 

k) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış idari ve teknik şartname. 

l) İhaleye iştirak eden tarafından imzalanmış Ek-7 Yer Görme Formu. 

 

Tüzel Kişiler: 

 

a) Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri.  

c) İhalenin yapıldığı ay içinde alınmış ilgilisine göre açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair Ticaret 

ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve 

kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.  

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ( Genel Müdürlük teyitli ) 

e) Ortak girişim olması halinde, her hâlükârda madde 6’daki tüm şartları ortak girişimi oluşturan tüzel 

kişilerden birisinin sağlaması zorunludur ve Noter Tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilmesi de 

zorunludur. 

f) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname.  



g) Edremit Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış, “borcu 

yoktur”  belgesi. 

h) Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini 

belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış son güncel tasdikli 

örneği. 

i) İhale konusu iş ile ilgili daha önce herhangi bir Belediyeden en az 3 yıl ihale konusu reklam 

materyalleri işletmeciliğini yaptığına dair iş bitirme belgesi vermek zorundadır. Bu iş bitirme 

belgeleri ilgili kurumca onaylanmış aslı veya noterce tasdik edilmiş sureti olmalıdır. 

j) Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Muhammen bedelin (5 yıllık bedel 

üzerinden) asgari %30’u kadar kullanılmamış nakdi veya gayrı nakdi kredisi olmak. 

k) Yüklenicinin Kamu İhalelerinden (2886 ve 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihaleler) yasaklı olup 

olmadığına dair Ticaret Odası veya diğer ilgili kurumlardan alınmış onaylı belge. 

l) İlgili vergi dairesinden alınacak ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belge. 

m) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış prim borcu 

olmadığına dair belge. 

n) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı. 

o) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış idari ve teknik şartname. 

p) İhaleye iştirak eden tarafından imzalanmış Ek-7 Yer Görme Formu. 

Madde 5- İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir ve ya 

200,00.-TL dosya bedeli ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak 

zorundadır.   

Madde 6- İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde 

hazırladıkları tekliflerini ihale günü saat 11.00’e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak 

zorundadır. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-

Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır. 

Madde 7- Karar pulu, Tellaliye, Kesin Teminat, KDV, Noter ücreti gibi giderlerin tümü kiracıya aittir. 

Madde 8-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına 

itiraz edilemez. 

İlan olunur. 

                                   Selman Hasan ARSLAN 
                                                                                                                             Belediye Başkanı 


