
 

REKLAM PANOSU KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığından: 
Madde 1 - İstanbul İli, Şişli İlçesinde İlan ve Reklam Amacıyla Kullanılmak Üzere 

Belediyeye ait 278 adet BİLBOARD + 77 adet CLP RAKET + 15 adet TOTEM reklam Panosu 3 
(Üç) Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 inci maddesine 
göre Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak aşağıdaki tabloda bilgileri verilen kiralama 
ihalesi yapılacaktır. 

 

No Reklam Panosu Yerleri 
Toplam Reklam 

Alanı 

3 Yıllık 
Muhammen 
Kira Bedeli 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

Kira 
Süresi 

İhale Tarihi 
İhale 
Saati 

1 

Şişli ilçesi sınırlarında 
şartname eki listede 
adresleri belirli 
alanlarda bulunan 278 
adet bilboard + 77 
adet clp raket + 15 
adet totem reklam 
panosu 

278 adet 
bilboard + 77 
adet clp raket 
+ 15 adet 
totem reklam 
Panosu toplam 
m² si :3.339 m² 
dir. 

11.517.045, 75 345.511,37 3 Yıl 24.09.2020 11:00 

 
MADDE 2 - İstanbul İli, Şişli İlçesi, Darülaceze Caddesi, No:8 adresinde bulunan Şişli 

Belediye Başkanlığı 1. Kat Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak 
kiralama ihalesi yapılacaktır. 

MADDE 3 - İhaleye ait şartname ve ekleri 24.09.2020 Perşembe günü saat 09:00 ’a kadar 
Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 (beşyüz) TL. bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak 
görülebilir. 

MADDE 4 - Geçici teminat bedelinin, nakit olarak ödenecekse en geç 24.09.2020 
Perşembe günü saat 10:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi ve 
ödenmesi zorunludur. 

MADDE 5 - İhaleye katılacak olanlar, 2886 Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine göre 
hazırlanacak ihale belgelerini ve ihale tekliflerinin 24.09.2020 perşembe günü saat 11:00’a kadar 
Belediye Encümenine teslim edecektir 

MADDE 6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır. 
1-Gerçek kişi olması halinde Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti “Sürücü Belgesi” 

veya “Pasaport” sureti 
2-Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel 

Kişiler) Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 
3-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 



 

5-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (3) ve (4)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

6-İmza Sirkülerini Vermesi; Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
7-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

8-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin (6) ve (7) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

9-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi 
vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 
gereklidir.) 

10-İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 
olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 

11-Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 
yatırıldığına ilişkin makbuz örneği veya banka teminat mektubu 

12-Şişli Belediyesi’ne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli, ilan ve 
reklam vergisi konularında birikmiş borcu bulunmaması, bu konularda haklarına tahsis davası 
açılmamış olması gerekmekte olup borcu ve tahsil davası olmadığına dair Şişli Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğü’nden borcu yoktur belgesi. 

13-İstekliler sermayelerinin en az 5.000.000,00 TL (beşmilyontürklirası) olduğuna dair 
yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. 

14-Bu işle ilgili olarak kamu kuruluşu veya belediyeden(iştirakleri dahil) son 5(beş) yıl 
içinde 10.000.000 TL (onmilyontürklirası) tutarında Açıkhava reklamcılığı ve/veya açık hava 
reklamcılığında dijital deneyimi yaptığı veya devam ettiğini gösteren ilgili idareden alınmış 
belgeler sunulacaktır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartları sağlaması 
yeterlidir. 

15-İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az 1 alanda ihale ilan tarihinden önce en az 5 yıl 
ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu niteliği taşıyan kurumlardan alınmış belgeler 
sunacaktır 

a) Açıkhava Reklamcılığı ve/veya Açıkhava Dijital Reklamcılığı  
b) Kent Mobilyaları (Reklam Üniteleri) Üretim ve Montaj Hizmetleri  
c) Dijital Yayıncılık veya Medya hizmetleri  
d) Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri  
e) Reklam Tanıtım Hizmetleri f)Prodüksiyon ve TV Hizmetleri 
16-İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur. 
17-İstekliler, yukarıda sayılan tüm belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. 
18-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı 

İdarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine 
ekleyebilirler. 

MADDE 7 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
MADDE 8 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakla, iptal etmekte ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
İlan olunur. 6983/1-1 


