
ŞEHİR MOBİLYALARININ VE REKLAM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİ VE 
YENİ REKLAM ÜNİTELERİNİN OLUŞTURULMASI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
Çanakkale Belediye Başkanlığından: 
02/12/2021 tarih ve 2021/122 sayılı Meclis Kararı ve 06/04/2022 tarih 2022/99 sayılı 

Encümen Kararına istinaden Çanakkale Belediye Başkanlığı mülkiyetinde ve sınırları içinde 
bulunan şehrin muhtelif yerlerinde konum ve mahalleri belli olan Şehir Mobilyalarının ve Reklam 
Alanlarının (Raketli Durak 178 adet, Raket 81 adet, Raketsiz Kapalı Durak 32 adet, Bilboard 100 
adet, Megalıght 6 adet, Reklam Kulesi 2 adet, Raket Led Panel 1 adet ) 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilere kiralanması ve yeni reklam ünitelerinin 
oluşturulması işi 5 yıl süreli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a-36. maddesi Kapalı Teklif 
Usülü gereğince idari ve teknik şartname esasları doğrultusunda ihale edilecektir. 

Belediye Encümeni 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta ve 
uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İhale 27 Nisan 2022 Çarşamba günü Saat 14.00 itibariyle Çanakkale Belediyesi Meclis 
Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

• Muhammen Bedel 12.500.000,00 TL + KDV (5 yıllık) olup, Geçici Teminat 
375.000,00TL + KDV dir. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile 
birlikte VakıfBank Çanakkale Şubesine yatırılacaktır. Ya da bankaların herhangi birinden 
alınacak banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. 

• İhale dosya bedeli 2.000,00 TL dir. Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır. 
İhaleye Katılım Şartları; 
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi ve ya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
1- Ticaret ve Sanayi Odasından reklam işi yaptıklarına ve internet üzerinden erişim 

sağlanan reklam mecralarına yönelik reklam ve reklam altyapı hizmetleri verdiğine dair belge. 
2- Türkiye Cumhuriyeti'nde kanuni ikametgaha sahip olması. 
3- Türkiye' de tebligat için adres göstermesi, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi vermesi. 
4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odaya ilişkin belge vermesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1(bir) ay öncesinde 
alınmış olmalıdır. 

b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 
Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla l (bir) 
ay öncesinde alınmış olmalıdır. 

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin 
(a) ve (b) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ihalenin ortak girişim üzerinde 
kalması halinde, ihale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş 
ortaklığı belgesini idareye sunmak zorundadır. 

d) Bu ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 
5- Geçici Teminat vermesi. 
6- İmza sirkülerini vermesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannameleri. 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin, ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birini (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

 



d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

7- Yeterlilik için gerekli belgeler: 
a) İş deneyimi: Bu iş ile ilgili olarak son 5 (beş) yıl içinde Büyükşehir ya da il 

belediyelerinde açık hava reklam işletmeciliği yaptığına dair, ilgili idareden alınmış belge vermek 
zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin 
bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir. 

b) 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. 

c) İlgili Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ihale gününden 
önceki son 10 (on) güne ait "borcu yoktur" belgesini sunmak zorundadır. 

d) İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 
göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Çanakkale Belediyesi başta olmak üzere benzer 
kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığını, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı 2886 
sayılı Devlet ihale Kanununda bulunmayan hükümleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmelerinin hükümleri geçerli olacaktır. 

e) İstekliler, Çanakkale Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden 
geriye doğru son 10 (on) gün içerisinde alınan güncel belgeyi ibraz etmek zorundadır. 

f) İstekliler, ihale dosyası alındı makbuzunu, sunmak zorundadır. İhale şartnamesi ve 
diğer ilgili evrakları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden (İsmetpaşa Mah. Demircioğlu Cad. 
No:132 Kat 3 Çanakkale / Merkez) mesai günlerinde 08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30 saatleri 
arasında 2.000,00TL (KDV Dahil) bedelle satın alınabilir. 

a. İhale üzerinde kalmayan istekliye yatırdığı Geçici Teminat Bedeli ihaleden sonra iade 
edilecektir. 

b. İhale üzerinde kalan ya da kalmayan isteklinin yatırdığı ihale dosya bedeli ihale 
sonrasında iade edilmeyecektir. 

c. İhale üzerinde kalan istekli herhangi bir sebepten sözleşme imzalamaya gelmez ise 
yatırdığı Geçici Teminat Bedeli Belediyemiz hesabına gelir kaydedilecektir. Ayrıca 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ilgili maddelerince ihale yasaklısı olacaktır. 

Yukarıda ihaleye katılım için istenen tüm belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar 
Çanakkale Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 27 Nisan 
2022 Çarşamba günü Saat 12:00’ den sonra teslim edilen ihaleye katılım dosyası kabul 
edilmeyecektir. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. 

 İstekli ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde 2886 sayılı Yasanın 53-54-57. maddeleri 
gereğince kati teminat yatırarak Noter onaylı sözleşme yapmak zorundadır. 

 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü 
ile yapılan ihale sonucunda sözleşmeye davet yazısının istekliye bildirildiği tarihten itibaren 15 
gün içinde istekli üzerine kalan ihale bedelinin ödeme şekli; ihale bedeli üzerinden % 6 oranında 
kesin teminat (KDV Dahil) ve ihale bedelini (KDV Dahil) 15 gün içerisinde Belediyemiz Mali 
Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile birlikte Vakıfbank Çanakkale Şubesine 
yatıracaktır. Noter ve tüm vergi, harç v.b. harcamalar devir alan kiracıya ait olacaktır. 

 Sözleşme süresi 5 yıl olacaktır. 
 İstekli teknik ve idari şartnamede yer alan bütün maddeleri kabul eder. 
Keyfiyet İlan Olunur. 
 4394/1-1 

 


