
 

25 ADET ATM PLATFORMU KONULACAK YERLERİN 5 YILLIĞINA KİRAYA 

VERME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığından: 

1- İlçemiz sınırları içindeki Belediyemize ait alanlarda 25 Adet ATM PLATFORMU 

konulacak yerlerin 5 yıllığına kiraya verme işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

gereği Kapalı Teklif Usulü ile 5 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir. 

2- Miktarı: 25 adet ATM Ünitesi 

3-Yıllık Muhammen kira bedeli 635.593,22- TL + KDV 

4- Geçici Teminat 19.067,80- TL 

5- İhale 08.02.2023 Çarşamba günü saat 10:30’ da Eyüp Belediyesi Encümeni huzurunda 

yapılacaktır. 

6- Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

7- Müracaatlar en geç 07.02.2023 Salı günü mesai bitimine kadar İşletme Müdürlüğü’ne 

yapılacaktır. 

8- İSTENİLEN EVRAKLAR 

8.1- 2.500,00-TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

8.2- Geçici Teminat Bedelinin yatırdığına dair makbuz veya Geçici teminat mektubunu 

ibraz etmek 

8.3- Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, elektronik 

posta adresi- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.) 

8.4- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,  

8.5- Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (9.1), (9.2), (9.3), (9.4), inci maddelerine 

ek olarak; 

• Yerleşim Yeri belgesi, (E-Devlet) 

• Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı sureti, 

• Noter tasdikli imza beyannamesi, 

• Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair) 

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı. 

8.6- Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (9.1), (9.2), (9.3), (9.4), (9.5)’ inci 

maddelerine ek olarak; 

• İlgisine göre 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet 

belgesi) gösterir belge, 

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile 

tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname, 

• Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair) 

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı. 

8.7- Ortak girişim olarak ihaleye katılım kabul edilmeyecektir. 

8.8- İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 1 adet ve en az 

3 (Üç) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve 

sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır. 

8.9- İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 30.000.000,00-

TL (Otuzmilyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi 

dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu vb.) 

8.10- İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya 

ATM yeri kullanımı işinde toplam 9.000.000,00-TL (Dokuzmilyon Türk Lirası) tutarında iş 

deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla 

sözleşmeye dayalı olarak banka veya bankalarla gerçekleştirilmiş olmalıdır. Kamu kurum ve 

kuruluşlarında gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

düzenlenmiş iş deneyim belgesi veya bankalar ile gerçekleştirilen kiralama işleri ilgili olarak 

sözleşme, sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar veya bankalar tarafından düzenlenmiş iş 

deneyim belgesi ibraz edilmelidir. 



 

8.11- İhaleye katılan tüm istekliler yukarıdakilere ek olarak aşağıda bulunan şartları da 

yerine getirmek zorundadır; 

• Teklif sahibinin Eyüpsultan Belediyesine vergi, reklam, kira, ecrimisil, işletme bedeli 

gibi her ne isim altında olursa olsun borcu olmaması gerekir. 

• Yine teklif verenin Eyüpsultan Belediyesi ile arasında taşınmaz kiralaması hususunda 

hiçbir dava ve icra takibiyle ilgili dosya bulunmaması gerekir. 

• Borcu yoktur ile ilgili olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden, dava ve icra takibi 

olmamasıyla ilgili olarak ise Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak yazılar ihale dosyası ile 

birlikte sunulması zorunludur. 

Tüm bu belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. 
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