
5 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN 
ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ YAPIMI / KURULUMU /  

İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Şanlıurfa İli Siverek Belediye Başkanlığından: 
Siverek Belediyesi tarafından Güneş Enerji Santrali Tesisi yapımı/kurulumu gelir 

paylaşım modeli ile 5 yıl süre ile işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 
maddesi gereği kapalı teklif usulü ile gelir paylaşım oranı olan %12’den az olmamak üzere 
artırma yapılarak aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır. 

1.1. İdarenin: 
a) Adresi : Ayvanat Mah. Yunus Emre Bulvarı No: 19 Siverek/ Şanlıurfa 
b) Telefon-Faks Numarası : 414 5521200- 414 5521027 
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@Siverek.bel.tr 
İlgili Personelin adı Soyadı unvanı: Ahmet Cemil BİLGİÇ/ Destek Hizmetleri Müdür V. 
1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
2. İhale konusu: 
a) Niteliği, türü ve miktarı: Güneş Enerji Santrali Tesisi yapımı/kurulumu gelir paylaşım 

modeli ile 5 yıl süre ile işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği 
kapalı teklif usulü ile gelir paylaşım oranı olan %12’den az olmamak üzere artırma yapılarak 
ihale edilmesi işi. 

İşin Adı İşin Yapılma Yeri Alanı 
Ada/ 

Parsel 
Muhammen 

Bedel TL 

Gelir 
Paylaşım 

Oranı 

Geçici 
Teminat TL 

Güneş Enerji 
Santrali Tesisi 

yapımı/kurulumu 
gelir paylaşım 

modeli ile 5 yıl süre 
ile işletilmesi işi 

İli: Şanlıurfa  
İlçesi: Siverek 
Mevkii: Yoğunca 
Cinsi: Arazi 

Yüzölçümü: 
1.000.000,66 m2 
Santral Sahası: 
14.735,90 m2 

0/348 
25.626.462,50 

TL 

%12’den 
az 

olmamak 
üzere 

artırma 
yapılacak 

768.793,88 
TL 

3. İhalenin: 
a) Yapılacağı yer: Camikebir Mahallesi 17.Sokak No:3 Siverek Belediyesi İhale Toplantı 

Odası Siverek/ŞANLIURFA 
b) Tarihi-Saati: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi ve devamı gereğince 

Kapalı Teklif Usulü ile Siverek Belediyesi Encümenince ihale edilecektir. 
İhale; Siverek Belediyesi İhale Toplantı Odasında 21.11.2022 Pazartesi Günü saat 

14:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek 
suretiyle yapılacaktır. 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 
uygulanacak kriterler: 

A. Kanuni ikametgâh belgesi. 
B. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren belge. 
C. Mevzuatı gereği 2022 yılında kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi; 

 



a. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili 
Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 
odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekmektedir.)Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

D. İmza sirküleri vermesi, 
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 
E. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekmektedir.) 

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

G. Muhammen Bedelin %3 (üç) oranında geçici teminat vermesi, 
İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya Siverek Belediye 

Başkanlığı adına Türkiye Vakıflar Bankası Siverek Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 
7302 2527 74 IBAN numaralı hesaba açıklaması ile birlikte yatırılacaktır. 

H. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 
alınmış belge, 

İ. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 

J. İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan 
yazısı vermesi gerekmektedir 

K. İhale konusu işin yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 
beyannamesi 

L. Teknik personel taahhütnamesi 
M. İhale Şartnamesi ve sözleşmesi (Her sayfası Ad-Soyadı-Firma Unvanı yazılarak 

kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.) 
İ. İhale dokümanı Satın alındığına dair Dekont/Tahsilat Makbuzu/Fatura 
J. Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu 

 



Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (A),(B),(E),(H),(İ),(J),(K),(L) ve (M) 
bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış 
örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh 
taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin 
aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.) 

5. İhaleye Katılamayacak Olanlar: 
1) Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz özel ya da tüzel kişiler ihaleye katılamazlar: 
a) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak 

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, 
b) Bu ihaleye katılan şirketlerde ve ortak girişimlerde yer alan ortak kişi ve şirketler ile 

ortak olan şirketlerin yönetiminde yetkili kişiler her ne şekilde olursa olsun aynı ihaleye ayrıca 
münferiden veya başka bir ortaklık halinde katılamazlar. 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 
kaydedilir. Şayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 
nedeniyle üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir, sözleşme 
yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve o ana kadar sözleşme 
konusu iş ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat İdareye terk ve teberru edilmiş sayılır. 

2) İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 
a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla 

ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 
b) İhale sırasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve 

istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin 
doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, 

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs 
etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar 
verecek işler yapmak veya işin yapılması sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak 
yasaktır. 

Bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uygulanır. 
6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri içeren İhale Dosyasını almak 

isteyenler her ihale için Siverek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 150,00 TL yatırarak 
İhale Dokümanını mesai saatlerinde Siverek Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzden 
temin edebilirler. 

7. Teklifler 21.11.2022 tarih ve saat 14:00’ e kadar Siverek Belediye Başkanlığı Yazı 
işleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8. İstekliler tekliflerini ve eki ihale dokümanlarını doldurup kaşeleyip imzaladıktan sonra 
teslim edeceklerdir. 

9. Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 
yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 
    13520/1-1 

 


