
 
SEYHAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

1 – “Belediyemiz sınırları dâhilinde ve sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda,  

mülkiyeti Belediyemize ait 94 adet Billboard, 77 adet İki Yüzlü Reklam Vitrini, 2 adet Afiş 

Değiştiricili İki Yüzlü Reklam Vitrini, 8 adet Sabit Megalight, 5 adet Afiş Değiştiricili 

Megalight ve 2 adet Silindir Reklam Kulesinden oluşan kent mobilyalarının ilan ve reklam 

amacı ile kullanım haklarının ihaleye çıkarılarak 3 yıllığına kiraya verilmesi” işi 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ve arttırma suretiyle ihale 

edilecektir. 

2 – İşin tahmin edilen 3 (üç) yıllık bedeli 1.255.669,00- TL+KDV’dir. 

3 – İhale 13/04/2022 günü saat 15.00’da Seyhan İlçe Belediyesi Encümenince, Encümen  

Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

4 -  İhale şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Takip 

Servisinde görülebilir. İhaleye katılım halinde 250-TL makbuz karşılığı aynı yerden temin 

edilmelidir. 

5 – İhaleye katılabilmek için ise; İstekliler tekliflerini 13/04/2022 günü saat 12:00’a kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri 

gerekmektedir.  

6-İsteklilerin ihaleye Katılabilmesi için; 

a)Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge 

b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

b.1.Gerçek kişi olması halinde, ihale yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge 

b.2.)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ihale yılı içerisinde alınmış tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge  

c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri 

c.1.)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküsü, Nüfus Cüzdan fotokopisi 

c.2.)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri 

ç)Yükleniciler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, Yüklenici adına katılan kişinin 

ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza 

beyannemesi.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 

olması gerekir.) 

d) Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış, 37.670,07 TL. Geçici Teminat 

Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre( Mevduat ve katılım bankalarından alacakları) 

Süresiz Teminat Mektubu (Teminat Mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini 

içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin 

limitlerinin de yazılması zorunludur.)   

e)İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

f)Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir banka referans mektubu(alındığı banka ya da finans kurumunun genel 

müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki 30 (otuz) gün 

içinde düzenlenmiş olması gerekir. 

g)İsteklinin İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SSK 

Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazıları ile İhale ilan tarihinden sonra alınmış 

vadesi geçmiş vergi ve prim borcunun olmadığına dair belge. 



ğ)Seyhan İlçe Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge(İhale ilan tarihinden sonra 

alınmış) 

h)İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış idari şartname, 

sözleşme ve teknik şartname 

ı)Şartname bedeli 250TL. olup şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı 

i)İhaleye teklif verecek olan firmanın ihale tarihi itibarıyla en az 3 (üç) yıllık reklam 

ajansı veya reklam şirketi olduğuna dair belge 

j) ) İhale tarihinden önceki 5 gün içerisinde alınmış adli sicil kaydı,(Gerçek kişi, Tüzel 

kişilerde şirketin hakim ortağı /şirket müdürü ve varsa vekiline ait %50-%50 ortaklık 

durumunda her iki ortağa ait sabıka kaydı) aslı. 

 k)İstekli gerçek kişi ise kanuni ikametgah adresi 

7 – Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya 

içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 – Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

9 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

      İlan olunur.  

 


