
 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Artvin Valiliği İl Encümeni Başkanlığından: 
Madde 1- İhale Konusu İşler: 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi 
hükümleri kapsamında, Artvin İli, Şavşat İlçesi, Çermik Köyü mevkiinde bulunan f48-b2 Pafta ve 
ER: 3329185 No’lu 205,71 hektar jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, Valilik Makamının 
25.07.2019 tarih ve 6772 sayılı Olur’u ile hükümden düştüğünden 3 (üç) yıl süre ile jeotermal 
kaynak arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi 
hükümlerine göre Açık Teklif (arttırma) Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

Madde 2- İşin Adı: 
Artvin İli, Şavşat İlçesi, Çermik Köyü sınırları dahilinde 205,71 hektar alana sahip 

ER: 3329185 Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;  

UTM ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

Koordinat 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 

Sağa (Y) 282767 281783 282829 283814 - 

Yukarı (X) 4585091 4586246 4587111 4586059 - 

Tahmin Edilen Bedel: 

İli /İlçesi Mevkii Alan 
(Hektar) 

İhale Muhammen

Bedeli (TL) 

Geçici Teminat 
(TL / %3) 

İhale Tarih ve 
Saati 

Artvin/Şavşat Çermik Köyü 205,71 
109.478,00.-
TL+KDV 3.284,34.-TL 

10.11.2020 –
10:00 

 
Madde 3- Artvin İli, Şavşat İlçesi, Çermik Köyü mevkiinde bulunan ER: 3329185 

No’lu 205,71 hektar jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
45. maddesi gereğince Açık Teklif (arttırma) Usulü ile ihalesi 10.11.2020 tarihinde Salı günü saat 
10:00’da İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl 
Encümenince yapılacaktır. 

Madde 4- İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, onaylanan ihale kararının tebliğini 
müteakip 15 (onbeş) takvim günü içerisinde kiralamış oldukları jeotermal kaynak arama ruhsat 
sahasının ihale bedeli üzerinden %6 kesin teminatını yatırarak noter tasdikli sözleşme yapmaya 
mecburdur. 

Madde 5- Teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde kabul 
edilen değerler dışındaki değerler teminat olarak kabul edilmez. 

Madde 6- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini İl Özel 
İdaresinden mesai saatleri içerisinde 250,00.-TL (İkiyüzellitürklirası) karşılığında temin 
edeceklerdir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 

Madde 7- İhaleye Katılma Belgeleri ve İhale Şartname Ekleri: 
Artvin İl Özel İdaresinde, İl Encümenince yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel 

kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
A) İstekli gerçek kişi ise; 
a) Müracaat dilekçesi, 
b) Kanuni ikametgâhı olması, 
c) Tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) 

verilmesi, 
d) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, 
e) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
f) Noterden tasdikli imza sirküleri, 
g) Nüfus Cüzdanı Sureti, 
h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (dekont)   



 

i) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz (dekont) ve/veya 
banka teminat mektubu. 

j) 2015-2020 (5 yıl) yıllarına ait (2015’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan 
itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2019/2020 
yılında alınan belge ile Sosyal Güvenlik Pirim Borcu olmadığına dair belge, 

k) Artvin İl Özel İdaresine borçlu, icralı ve mahkemelik olmadığına dair Yazı İşleri 
Müdürlüğünden alınan belgeyi, en geç 10.11.2020 tarihinde Salı günü ihale saatinden önce İl 
Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edeceklerdir. 

B) İstekli tüzel kişi ise; 
a) Şirket idare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin, siciline kayıtlı ve halen 
faaliyette olduğuna dair 2020 ihale yılı içinde alınmış belge, 

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya 
kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,  

c) Tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) 
verilmesi, 

d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın nakit ödendiğine dair makbuz (dekont) ve/veya 
banka teminat mektubu, 

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (dekont), 
g) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli 
Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, 

h) 2015-2020 (5 yıl) yıllarına ait (2015’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan 
itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2019/2020 
yılında alınan belge, 

i) Artvin İl Özel İdaresine borçlu, icralı ve mahkemelik olmadığına dair Yazı İşleri 
Müdürlüğünden alınan belgeyi, en geç 10.11.2020 tarihinde Salı günü ihale saatinden önce İl 
Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edeceklerdir. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış 
olacak) 

Madde 8- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerin, ihale şartnamesinde ve ilanda 
öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 10.11.2020 tarihinde Salı günü TRT 
saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İl Encümeni 
İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur. 

İhale edilecek olan jeotermal kaynak arama ruhsat sahası mevcut durumu ile ihale 
edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. 
Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş 
sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İl Özel İdaresine herhangi bir itiraz ve 
talepte bulunmayacaktır. 

İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecekcek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile 
yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf 
içerisindeki teklif son teklif sayılacaktır. 

İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde ihale 
üzerinde kalan istekli tarafından İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Artvin Şubesi TR29 0001 
0001 4829 2338 6650 03 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir. 

Madde 9- İl Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur.     8700/1-1 


