
 

TANITIM ALANLARI KİRAYA VERİLECEKTİR 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ait Mevcut Reklam 
Ünitelerinin Kiraya Verilmesi ve Yeni Reklam Üniteleri 
Oluşturulması 

  

Niteliği İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu 
altında bulunan cadde, sokak, bulvar, meydan, alt/üst geçitler 
ve sair alanlar ile raylı sistem istasyon ve bekleme alanlarında, 
mevcut ve tesis edilecek olan toplamda 3701 adet (931 Mevcut, 
2770 Yeni konumlandırılacak) reklam ünitesi ile toplu taşıma 
(Tramvay-Gemi) araçlarının üzerine reklam koyma ve işletim 
hakkının 10 (on) yıl süreyle işletmeye verilmesi işidir. 

  

İhale Yöntemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” 
bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” 

  

İşin Süresi Sözleşmenin imzalanmasından ve yer tesliminin yapılmasından 
sonra 10 (on) yıldır. 

  

Yer ve Miktar 
İl İlçe 

Mevcut Reklam 
Alanları 

Yeni Yapılacak 
Reklam Alanları 

İzmir 
Tüm 

İlçeler 
931 adet 2770 adet 

Tahmin Edilen Bedel 242.744.956,00 TL (ikiyüzkırkikimilyonyediyüzkırkdörtbindokuz 
yüzellialtı Türk Lirası)+KDV/ 10 (on) Yılllık 

  

Geçici Teminat Miktarı 7.282.348,68 TL (yedimilyonikiyüzseksenikibinüçyüzkırksekiz 
Lira, altmışsekiz Kuruş) 

  

İhale Dosyası Satış Bedeli 2.000 TL (ikibin)   
İhale Dosyasının Görüleceği ve 
Temin Edileceği Adres / Yer 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğü 
Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 -140 / B Blok Kat 3 
Konak İZMİR 

  

İhale Dosyasının Görüleceği 
ve Temin Edileceği Saat 

Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 
- 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri arası 

  

İhale için son evrak verme 
tarihi ve saati 

17.12.2020 tarihinde, en geç saat 12.00’a kadar Basın Yayın 
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Tanıtım Şube Müdürlüğüne 
(Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 - 140 / B Blok Kat 3 
Konak/İzmir) 

  

İhale için evrak teslim adresi İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğü 
Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 -140 / B Blok Kat 3 
Konak İZMİR 

  



 

İhale tarihi (dış zarfların 
açılması) ve saati 

İhale 17.12.2020 Günü Saat 14.00'da 
  

İhale salonu (dış zarfların 
açılacağı yer) adresi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü 4. Kat 
Toplantı Salonu Konak/ İZMİR 

  

Mali Tekliflerin Açılma (iç 
zarfların açılması) Tarih ve 
saati 

24.12.2020 Günü Saat 14.00’da 
  

İhale Komisyonu Toplantı 
Yeri 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü 4. Kat 
Toplantı Salonu Konak/ İZMİR 

  

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; 
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğü; Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 -140 / B Blok Kat 3 
Konak İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. 
Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif 
verebilecektir. 

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1. DIŞ ZARF 
1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 
1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 
1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı 

Beyannamesi, 
1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belge, 

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 



 

1.8. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat 

mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 

makbuzu, 

1.9. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 
1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca İlgili Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik 

Kurumundan ihale gününden önceki 10 (on) gün öncesinde alacağı “borcu yoktur” belgeleri, 

1.11. İdari Şartnamenin 9. maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya 

Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe 
uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 

1.12. Bu iş ile ilgili olarak son 5 (beş) yıl içinde Büyükşehir belediyelerinde açık hava 

reklam İşletmeciliği yaptığına dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim 

olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması 
gerekir. 

1.13. İstekli daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesini ve bu işlere ilişkin 

ilgilisinin imzasını taşıyan referans mektuplarını, yurt dışı ve yurt içi iş deneyim belgesini, yaptığı 

işe ait sözleşme ve faturaları sunacaktır. 
1.14. İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna 

göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere benzer 

kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığını, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunda bulunmayan hükümler için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmelerinin hükümleri geçerli olacaktır. 

1.15. İstekliler, İzmir Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale 

gününden önceki son 10 (on) gün içerisinde alınan güncel belgeyi ibraz etmek zorundadır. 

1.16. Ticaret ve Sanayi Odasından reklam işi yaptıklarına ve internet üzerinden erişim 
sağlanan reklam mecralarına yönelik reklam ve reklam altyapı hizmetleri verdiğine dair belge. 

2. İÇ ZARF 

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu 

konacaktır. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir 
evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli 

zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından 

makbuz karşılığı satın alması mecburidir. İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya 
başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade 

edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 10081/1-1 


