
I(a) GRUBU MADEN (KUM-ÇAKIL) SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

Malatya İli Pütürge İlçesi Taşmış ve Tarlabaşı Mahallesi Sınırları dahilinde Şiro Çayı 

yatağında bulunan 1,27 hektar yüzölçüme ait 3408237 erişim numaralı I(a) grubu maden (Kum-

Çakıl) sahası, 3213 sayılı Maden Kanununun 16. maddesi, Maden Yönetmeliği ve I (a) grubu 

madenler ile ilgili Uygulama Yönetmenliğinin 6. maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunun 37. maddesinde belirtilen ‘Kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1. İhale tarihi ve yeri: 

İhale, 23.11.2021 Salı günü saat 14.00’ da Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. 

Adres: Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No: 129 Yeşilyurt/MALATYA 

2. İhale konusu işin adı, cinsi, miktarı: 

1,27 Hektar Yüzölçüme Sahip 3408237 Erişim Numaralı I(a) Grubu Maden (Kum-Çakıl) 

İşletme Ruhsat Sahasının ruhsatlandırmaya esas ihalesi 

3. İhaleye Konu İşin Yeri, sınırı, yüzölçümü, pafta, ada ve parsel numarası ve durumu: 

Malatya İli Pütürge İlçesi Taşmış ve Tarlabaşı Mahallesi Sınırları Dahilinde Şiro 

Yatağında Bulunan 1,27 Hektar Yüzölçüme Ait 3408237 Erişim Numaralı I(a) Grubu maden 

sahasında aşağıdaki koordinatlarda, bulunan Maden (Kum-Çakıl) Sahası Ruhsat İşletmesi. 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Y 477550 477709 477761 477619 

X 4227068 4227179 4227139 4227028 

4. İhalenin tahmin edilen bedeli: 

364.337,18 TL + (KDV) Muhammen bedel üzerinde ihale yapılacaktır. 

5. İşin süresi: Sözleşmenin süresi, yürürlük tarihinden başlamak üzere 5 (beş) yıldır. Bu 

süre yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrultusunda uzatılabilir. 

6. Teminat Miktarı: İhale Şartnamesinin 4. Madde hükümleri gereği istekliler söz konusu 

maden işletme ruhsat sahası ihalesine katılabilmek için muhammen bedelin % 3’ünden az 

olmayacak şekilde teminat vereceklerdir. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Tedavüldeki Türk parası. (T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez şubesi nezdinde 

bulunan Malatya YİKOB' a ait TR310001000183678583555014 Nolu Banka Hesabına nakit 

yatırılarak alınan belge) 

b) Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri, “kayıtsız şartsız 

ödeme taahhüdünü” içeren teminat mektupları. 

Muhammen Bedelin % 3’ ünden az oranda teminat veren isteklilerin teklifleri 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 



İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri 
gibi toplam teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile ortaklık 
oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

Teminat olarak sunulan teminat mektupları süresiz olmalıdır. Nakit olarak yatırılan ihale 
teminat dekontunun üzerinde; teklif sahibinin adı/soyadı ve işin adı veya teklif verilen sahanın 
Erişim numarası yazılması gerekir. 

Kabul edilebilir bir teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen 
katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati 
tedbir konulamaz. 

c- Teminatların iadesi: İdarenin kararına göre ihale üzerinde kalan isteklinin teminatı 
hariç diğer isteklilerin teminatları ihale Komisyon Kararından sonra iade edilecektir. 

7.İhale Doküman Bedeli ve Görüleceği Yer: İhaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde 
idareden (Malatya YİKOB İhale Birimi) bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacakların 500,00 
TL. şartname bedelini T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez şubesi nezdinde bulunan Malatya 
YİKOB' a ait TR310001000183678583555014 Nolu Banka Hesabına yatırması gerekmektedir. 

İhale İlanına ve dosyasına www.malatyayikob.gov.tr internet adresinde de ulaşılabilir. 
8. İhaleye aşağıdaki belgelerle müracaat edilir. 
a) Gerçek kişiler için: 
1- T.C. kimlik numarasını içeren noter tasdikli imza beyannamesi. 
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
3- Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile T.C. kimlik numarasını içeren 

imza beyannamesi. 
4- Tebligata esas ikametgah belgesi 
5- Teklif sahibi tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 
6- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair dekont veya alındı belgesi 
(Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No: 129 

Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 
Yatırım İzleme Müdürlüğü ihale biriminden 500 TL bedelle temin edilebilir. 

Şartname bedelinin T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez şubesi nezdinde bulunan 
Malatya YİKOB' a ait TR310001000183678583555014 nolu hesaba yatırılacaktır.) 

7- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin ihale gününden önceki 
son 15 gün içerisinde alınmış belge 

8- Geçici Teminatının ilgili banka hesabına (T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez Şubesi 
nezdinde bulunan Malatya YİKOB'a ait TR310001000183678583555014 nolu )yatırıldığına dair 
dekont veya geçici ve süresiz geçici teminat mektubu (ihale teminatının ilgili banka hesabına 
yatırılması durumunda dekontun açıklama bölümüne “Erişim: 3408237 sayılı sahanın ihale 
teminatıdır.” İbaresinin yer almalıdır) 

 



9- Standart forma uygun Teklif mektubu (teklifin rakam ve yazı ile açık olarak TL 
cinsinden yazılması zorunludur). 

10- 20.766 TL (YirmibinyediyüzaltmışaltıTürkLirası) tutarındaki işletme ruhsat taban 
bedelinin ilgili banka hesabına ödendiğini (T.C. Ziraat Katılım Bankası Malatya Merkez şubesi 
nezdinde bulunan Malatya YİKOB' a ait TR63 0020 9000 0035 5175 0000 01 nolu hesaba 
yatırılacaktır.) gösterir dekont. 

b) Tüzel kişiler için: 
1- Teklif sahibi tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve 

şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Türkiye Ticaret 
Sicil Gazetesi 

2- Tüzel kişiyi temsile ve imzalama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri. 
3- Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, yetkili olarak 

ihaleye katılacaklarına dair yetki belgeleri. 
4- Teklif sahibi tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 
5- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair dekont veya alındı belgesi 
(Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No: 129 

Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 
Yatırım İzleme Müdürlüğü ihale biriminden 500 TL bedelle temin edilebilir. 

Şartname bedelinin T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez şubesi nezdinde bulunan 
Malatya YİKOB' a ait TR310001000183678583555014 nolu hesaba yatırılacaktır.) 

6- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin ihale gününden önceki 
son 15 gün içerisinde alınmış belge 

7- Geçici Teminatının ilgili banka hesabına (T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez şubesi 
nezdinde bulunan Malatya YİKOB' a ait TR310001000183678583555014 nolu ) yatırıldığına dair 
dekont veya geçici ve süresiz geçici teminat mektubu (ihale teminatının ilgili banka hesabına 
yatırılması durumunda dekontun açıklama bölümüne “Erişim: 3408237 sayılı sahanın ihale 
teminatıdır.” İbaresinin yer almalıdır) 

8- Standart forma uygun Teklif mektubu (teklifin rakam ve yazı ile açık olarak TL 
cinsinden yazılması zorunludur). 

9- 20.766 TL (YirmibinyediyüzaltmışaltıTürkLirası) tutarındaki işletme ruhsat taban 
bedelinin ilgili banka hesabına ödendiğini (T.C. Ziraat Katılım Bankası Malatya Merkez şubesi 
nezdinde bulunan Malatya YİKOB' a ait TR63 0020 9000 0035 5175 0000 01 nolu hesaba 
yatırılacaktır.) gösterir dekont. 

10- Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular ile ilgili olarak, 2886 sayılı Kanununun 
37. maddesi hükümleri uygulanacaktır. 

11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir. 
İlan olunur. 10568/1-1 

 


