
598 ADET KENT MOBİLYALARININ REKLAM HAKLARININ İŞLETİLMESİ İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. Hatay Büyükşehir Belediyesi (İdare) kontrol ve denetim altındaki cadde, sokak, bulvar, 

meydan ve sair alanlarda kurulu bulunan aşağıda isim ve adetleri yazılı toplam 598 adet kent 
mobilyalarının reklam haklarının işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35. Maddesi (a) 
bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek 3 (Üç) yıllığına verilmesidir. 

2. İhale aşağıda belirtilen tarihte Antakya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Menderes 
Caddesi No:1 adresinde Hatay Büyük Şehir Belediyesi Encümen toplantı odasında yapılacaktır. 

İlçesi ve 
Mahallesi Vasfı İhale Tarihi İhale 

Saati 

Yıllık 
Muhammen 

Bedeli 

Geçici 
Teminatı 

Hatay 
Büyükşehir 
Belediye ve 

Mücavir alanlar 
sınırları dahilinde 
Kent Mobilyaları 

Standart Durak, Raket 
(CLP) Reklam 

Panosu, Billboard, 
Megalight, Led 
Ekran, Silindir 
Reklam Kulesi 

(Sabit) 

20.12.2022 14:00 4.750.000,00-
TL (+KDV) 427.500-TL 

1-  İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; 
A-Gerçek Kişi 
a) İmza Beyannamesi  
b) Oda Belgesi (Yıl İçinde alınmış) 
c) Kanuni ikametgâh belgesi  
d) Nüfus cüzdan sureti  
e) 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin 

yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Hatay Büyükşehir 
Belediyesi Mali Hizmetler Dairesine nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı) 

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 
- Tedavüldeki Türk Parası  
- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 
- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

(Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların 
istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim 
alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim 
edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne 
suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.) 

f) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz. 
g) İdareye borcu olmadığına dair onaylı belge  
h) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı Belgesi, (3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı 
bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar, ihaleye 
katılamazlar.) 

• Tüzel Kişiler İçin; 
a) Ticaret Sicil kayıt sureti, 
b) Tüzel kişiliği temsilen Ticaret odasından alınmış imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi.(İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.) 

 



c) Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, 
ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / 
kiracı tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.) 

d) 2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin 
yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Hatay Büyükşehir 
Belediyesi Mali Hizmetler Dairesine nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı) 

f) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz. 
g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge  
• Ortak Belgeler ; 
a) İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri 
b) İhale tarihinden önce Açık Hava Reklam İşletmeciliği alanında en az 5 (beş) yıl süreyle 

faaliyette bulunduğunu (iş deneyimini) gösteren onaylı belge 
c) Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge 
d) Vergi Dairesi Kurumuna borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge  
e) İsteklinin teklif ettiği bedelin %10 undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplamak 
ya da birden fazla referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, 
ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik 
kriteri sağlanabilir. 

İhaleye katılamayacak olanlar: 
Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar; 
a)  İdarenin: 
 1- İta Amirleri, 
 2- İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olanlar, 
 3- (1) ve (2) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci 

derece dahil) kan ve sıhri hısımları, 
  4-  (l), (2) ve (3) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların Yönetim 

kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç.) 
b) Kanunun 83,84 ve 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince, geçici 

veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 
2- İşletme Haklarının kiralanması ihalesine teklif verecekler; şartnamede belirtilen 

belgeler ile kiralama şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları dosyayı 
20.12.2022 tarih ve 14:00 saatine kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na teslim 
edeceklerdir. 

3- Geçici teminat 3 yıllık muhammen bedel üzerinden %3 oranında alınacaktır. 
4- Kiracının tutanak ile teslim aldığı mevcut sabit tesisler, hareketli eşyalar ve 

demirbaşların tümü ve bedeli Kiracı tarafından karşılanacak olan tüm kent mobilyalarının tamamı 
Belediyenin malıdır. Bunlar İdare tarafından oluşturulacak komisyon huzurunda tutanakla 
kiracıya teslim edilecek ve Kiracı kendisine teslim edilen demirbaşların zarar ziyan bedeli 
karşılığı olarak yatırdığı teminatın haricinde 500.000,00 TL Ek teminat ödeyecektir.  

5- İhale dokümanı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi 
Başkanlığı’nda 500.00-TL bedel ile temin edilmesi gerekmektedir. (İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanı almaları zorunludur.) 

6- İhale Komisyonu (Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümeni) teklif bedeli uygun bulup 
bulmamada tam yetkili olup, söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereği ilan olunur. 
 15343/1-1 

 


