KOCAELİ İLİ DÂHİLİNDE BULUNAN ER: 3124800 NUMARALI II-C GRUBU MADEN
SAHASININ UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS KURULUMU ŞARTIYLA İHALE
EDİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME
3213 sayılı Maden Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca düzenlenen bu ihaleye katılmak için Maden
Kanunu’nda, Maden Yönetmeliği’nde ve Maden Sahaları İhale Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere ve
aşağıda belirtilen şartlara uyulması gerekmektedir.
Bu metinde geçen kısaltmalardan;
BAKANLIK

: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı,

GENEL MÜDÜRLÜK

: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nü,

SAHA

: Kocaeli ili dâhilinde bulunan ER: 3124800 numaralı ihalelik sahayı,

MADEN

: Maden Kanunu’nda belirtilen II (c) grubu Kalker madenini,

UÇ ÜRÜN

: Maden’in; çeşitli fiziksel, kimyasal ve/veya ısıl işlemlerden geçirilmesi
sonucu elde edilecek ve belirli oranda CaO içeren sönmemiş kireci,
belirli oranda Ca(OH)2 içeren sönmüş kireci ve diğer kireç türlerini,

DİĞER ÜRÜN

: Maden’in ve/veya diğer madenlerin Tesis’de işlenmesi sonucunda, Uç
Ürün haricinde elde edilebilecek diğer ürünleri ve/veya ticari değeri
olan maden artıklarını/atıklarını,

TESİS

: Maden’in işlenerek Uç Ürün ve Diğer Ürün elde edilen entegre tesisi,

DEVLET HAKKI

: Maden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen kısmı,

DEVLET PAYI

: Tesis’de üretilecek Uç Ürün ve/veya Diğer Ürün satışından sağlanacak
gelirden Devlet’e ödenecek kısmı,

YETKİN KİŞİ

: Maden arama, maden sahalarının geliştirilmesi ve işletilmesi, maden
projelerinin değerlendirilmesi, fizibilite raporlarının hazırlanması vb.
konularda deneyim sahibi, ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlarca
tanınan profesyonel organizasyonların yetkilendirdiği jeoloji, maden ve
diğer meslek grubu mühendislerini,

TEKLİF SAHİBİ

: Bu şartname kapsamında ihaleye çıkartılan Saha için teklif veren,
gerçek veya tüzel kişiyi,

ALICI

: İhalenin onaylanmasını müteakip adına ruhsat düzenlenecek, Tesis’i
kuracak ve işletecek olan gerçek veya tüzel kişiyi,

KOMİSYON

: İhale komisyonu’nu,

TAAHHÜT TEMİNATI

: Bu şartnamede belirtilen taahhütler karşılığında İlgili Banka Hesabı’na
nakit olarak yatırılan 20.000.000 TL’yi (yirmimilyon Türk Lirası) veya
Türkiye’de faaliyette bulunan bankalardan süresiz olarak alınan
20.000.000 TL (yirmimilyon Türk Lirası) değerindeki teminat
mektubunu,

MÜCBİR SEBEP

: Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel
seferberlik ilanı ve gerektiğinde Genel Müdürlük tarafından belirlenen
benzeri diğer halleri,

İLGİLİ BANKA
HESABI

: Vakıfbank Ankara Bahçelievler Maden İşleri Bağlı Şubesindeki Genel
Müdürlük mali yükümlülük kurumsal hesabını,

ifade eder.
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MADDE 1 - İHALENİN KONUSU
1.1

İhalenin konusu, Saha’nın 3213 Sayılı Maden Kanunu, Maden Yönetmeliği, Maden Sahaları İhale
Yönetmeliği ve bu şartname hükümleri kapsamında ihale edilerek hak sahibine verilmesidir.

MADDE 2 - TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER VE SON TEKLİF VERME TARİHİ
2.1

2.2

İhaleye katılacak Teklif Sahibi’nin, ihale teklifini bu şartnamenin 7. maddesindeki şartlara uygun
şekilde 25/02/2019 tarihinde 13:30 - 14:00 saatleri arasında Mevlana Bulvarı No: 76
Beştepe/Yenimahalle/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük hizmet binası konferans salonunda
Komisyon’a elden teslim etmesi zorunludur.
Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Genel
Müdürlük ihale tarihini başka bir tarihe erteleme hakkını saklı tutar.

MADDE 3 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR VE YASAKLAR
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre
kurulmamış tüzel kişiler, devlet memurları, diğer kamu görevlileri, Genel Müdürlük merkez ve taşra
teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel ihaleye katılamaz.
Aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından birden fazla müracaatta bulunulamaz, aynı gerçek kişi hem
kendi, hem de başka gerçek ve/veya tüzel kişi adına asaleten/vekâleten müracaatta bulunamaz, aynı
gerçek kişi birden fazla vekâleten müracaatta bulunamaz. Aksine hareket edenlerin tüm teklifleri
geçersiz sayılır.
Şirket adına müracaat edilmesi durumunda, şirketin yönetim kurulu üyeleri, ortaklar kurulu ve şirket
yetkilileri kendi adına veya vekâleten aynı sahaya müracaatta bulunamaz. Aksi durumda sadece tüzel
kişinin müracaatı kabul edilir.
Teklif Sahibi ihaleye katılmasına engel teşkil eden bir durum olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
İhale sonucunda ruhsat alma hakkını kazandığı halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve
tüzel kişiler bir yıl süre ile kendi adına veya vekâleten Genel Müdürlük tarafından düzenlenen ihalelere
katılamazlar.
Hile, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle ya da başka yollarla ihaleye fesat karıştıranlar
veya sahte belge kullananlar ile bu fiillere teşebbüs edenler ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç
duyurusunda bulunulur. Bu kişiler ile bu kişilerin adına hareket ettikleri tespit edilen gerçek ve tüzel
kişiler, iki yıl süre ile kendi adına veya vekâleten Genel Müdürlük tarafından düzenlenen ihalelere
katılamazlar.
Sahte belge kullanarak veya ihaleye katılmaya engel teşkil eden durumu olduğu halde ihaleye katılarak
ihaleyi kazandığı veya ruhsat aldığı tespit edilen Teklif Sahibi’nin yatırdığı işletme ruhsat taban bedeli,
işletme ruhsat bedelleri, ihale şartname bedeli, ihale bedeli iade edilmez. Ayrıca tespit tarihine kadar
iade edilmeyen ihale teminatı ve Taahhüt Teminatı irat kaydedilir. Düzenlenmiş ise ihale konusu
Saha’ya ait ruhsat iptal edilir. Bu durum diğer Teklif Sahipleri’ne bir hak sağlamaz. Ayrıca sahte belge
kullananlar veya kullanmaya teşebbüs edenler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç
duyurusunda bulunulur.

MADDE 4 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER
4.1

İhaleye katılabilmek için aşağıda belirtilen belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.
a) Gerçek kişiler için;
1) İhale müracaat formu (EK-1)
2) T.C. kimlik numarasını içeren noter tasdikli imza beyannamesi
3) Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile T.C. kimlik numarasını içeren imza
beyannamesi
4) Teklif Sahibi tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
5) İhale şartname bedelinin İlgili Banka Hesabı’na yatırıldığını gösterir dekont (Dekontun üzerine
Saha’nın erişim numarasının yazılması gerekmektedir)
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6)

7)

8)
9)

4.2

4.3
4.4

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
İhale teminatının İlgili Banka Hesabı’na yatırıldığını gösterir dekont veya şartname ekinde
bulunan (EK-3) örneğe uygun olacak şekilde düzenlenmiş teminat mektubu (Dekontun veya
teminat mektubunun üzerinde Saha’nın erişim numarasının yazılı olması gerekmektedir)
İşletme ruhsat taban bedelinin İlgili Banka Hesabı’na yatırıldığını gösterir dekont (Dekontun
üzerinde Saha’nın erişim numarasının yazılı olması gerekmektedir.)
Teklif tutarının rakam ve yazı ile açık olarak TL cinsinden belirtildiği teklif mektubu (EK-2)

b) Tüzel kişiler için;
1) İhale müracaat formu (EK-1)
2) Teklif Sahibi tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve şirketin
ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Ticaret Sicil Gazetesi
örneği
3) Tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri
4) Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, yetkili olarak ihaleye
katılacaklarına dair yetki belgeleri
5) Teklif Sahibi tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
6) İhale şartname bedelinin İlgili Banka Hesabı’na yatırıldığını gösterir dekont (Dekontun üzerine
Saha’nın erişim numarasının yazılması gerekmektedir)
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) İhale teminatının İlgili Banka Hesabı’na yatırıldığını gösterir dekont veya şartname ekinde
bulunan (EK-3) örneğe uygun olacak şekilde düzenlenmiş teminat mektubu (Dekontun veya
teminat mektubunun üzerinde Saha’nın erişim numarasının yazılı olması gerekmektedir)
9) İşletme ruhsat taban bedelinin İlgili Banka Hesabı’na yatırıldığını gösterir dekont (Dekontun
üzerinde Saha’nın erişim numarasının yazılı olması gerekmektedir)
10) Teklif tutarının rakam ve yazı ile açık olarak TL cinsinden belirtildiği teklif mektubu (EK-2)
11) Madencilik yapabileceğine dair yetkisi bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri,
bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerince ilgili kurum ya da
kuruluşu temsilen ihaleye katılacak kişi/kişiler adına düzenlenmiş yetkili olduğuna dair
belgelerin 1 adet aslı ve 1 adet fotokopisi
Genel Müdürlük, ihalenin her aşamasında ve ihale sonuçlandıktan sonra da ek bilgi ve belge talep etme
hakkı ile herhangi bir Teklif Sahibi tarafından verilmiş belgelerin doğruluğu ve geçerliliği (noter
tasdiki veya yurt dışında yerleşik Teklif Sahibi’nin söz konusu olması durumunda, Teklif Sahibi’nin
ikamet yerindeki Türk Konsolosluğu görevlilerince veya Lahey Konvansiyonu çerçevesinde usulüne
uygun olarak apostillenmiş onaylamalar gibi) konusunda ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı
tutar.
İhale sürecinde ve sonrasında ihaleye ilişkin talep edilen her türlü bilgi ve belge Türkçe olarak verilir.
İhaleye katılmak için gerekli şartları taşımayanların belgeleri ve ihale teminatları iade edilir. İşletme
ruhsat taban bedeli ve şartname bedeli iade edilmez.

MADDE 5 - TABAN İHALE BEDELİ
5.1

Taban ihale bedeli 3.000.000 TL (üçmilyon Türk Lirası)’dır.

MADDE 6 - İHALE TEMİNATI
6.1

İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminatı tutarı;
a) Taban ihale bedelinden
ve

3

6.2
6.3

6.4

b) Kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz (Teklifin %20’sinin, taban ihale
bedelinden az olması durumunda en az taban ihale bedeli kadar teminat verilmesi zorunludur).
İhale sırasında açık artırma için yeni bir teminat alınmaz.
İhale Teminatı, Türk Lirası cinsinden nakit olarak İlgili Banka Hesabına ihale teminatı olarak yatırılır.
Nakit olarak yatırılan ihale teminatı dekontunun üzerinde; Teklif Sahibi’nin adı-soyadı/ünvanı’nın ve
Saha’nın erişim numarasının belirtilmesi gerekir.
İhale teminatı olarak, bu şartname ekinde (EK-3) verilen örneğe uygun olarak düzenlenmiş banka
teminat mektubu verilebilir.

MADDE 7 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde Türkçe olarak hazırlanır.
Teklif Sahibi tarafından;
a) Bu şartnamenin 6. maddesine uygun olarak verilen ihale teminatı, Teklif Sahibi’nin adısoyadı/unvanı’nın ve “ER: 3124800 numaralı saha için İhale Teminatı” ibaresinin üzerinde yazılı
olduğu ve üzeri Teklif Sahibi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş/kaşelenmiş olan ayrı bir
zarfa (İhale Teminatı Zarfı),
b) Bu şartname ekindeki (EK-2) örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu, Teklif Sahibi’nin
adı soyadı/unvanı ile “ER: 3124800 numaralı saha için Teklif Mektubu” ibaresinin üzerinde yazılı
olduğu ve üzeri Teklif Sahibi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş/kaşelenmiş olan ayrı bir
zarfa (İhale Teklif Mektubu Zarfı),
c) İhale Teminatı Zarfı ve İhale Teklif Mektubu Zarfı, bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen
diğer belgeler ile birlikte, üzerinde Teklif Sahibi’nin adı soyadı/unvanı, TC/Vergi kimlik
numarası, açık adresi, telefon numarası ve “Teklif - Gizli ER: 3124800 numaralı saha için İhale
Teklif Dosyası” ibaresinin yazılı olduğu büyük ayrı bir dış zarfa (İhale Teklif Dosyası Zarfı),
konularak “İhale Teklif Dosyası” oluşturulur.
İhale Teklif Dosyası 25/02/2019 tarihinde 13:30 - 14:00 saatleri arasında Mevlâna Bulvarı No: 76
Beştepe/Yenimahalle/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük hizmet binası konferans salonunda
Komisyon’a elden teslim edilir.
Teklifler, süresiz ve şartsız olarak verilir. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz ve
değiştirilemez.
İhale konusu ile ilgili, Teklif Sahipleri’ne, Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak veya imza karşılığı
yapılan bildirimler ya da Genel Müdürlük internet sitesi üzerinden yapılan duyurular dışında yapılan
bildirimler ve duyurular, bu ihale şartnamesi kapsamında bağlayıcı nitelik taşımaz.
Teklif Sahibi, ihaleye katılım için Genel Müdürlük’e ibraz etmiş olduğu bilgilerin, belgelerin ve
beyanların doğruluğundan sorumludur.

MADDE 8 - İHALE USULÜ
8.1
8.2

8.3
8.4

Teklifler kapalı olarak alınır. İhale açık ihale usulü ile yapılır.
Komisyon, ihaleye başlamadan önce Teklif Sahipleri’nin kapalı zarf içerisinde vermiş olduğu ihale
teklif dosyasını, sıra numarası vererek kabul eder. Komisyon, ihalesi yapılacak Saha’ya ait ihale teklif
dosyası zarflarını Teklif Sahipleri’nin huzurunda açar. Bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen ihale
teminatı ve ihale teklif mektubu dışındaki diğer belgeleri inceler, bu belgelerde eksikliği olanların
teklifleri geçersiz sayılır. Komisyon, bu belgelerde eksikliği olmayan Teklif Sahipleri’nin ihale
teminatı zarflarını ve ihale teklif mektubu zarflarını Teklif Sahipleri’nin huzurunda açar ve ihale
teminat miktarları ile ihaleye konu Saha için teklif edilen bedelleri okur.
Komisyon, ihale teminatlarının şartnamenin 6. maddesinde belirtilen nitelikte verilip verilmediği
kontrol eder. Kapalı teklife göre teminat miktarları yeterli olmayanların teklifleri geçersiz sayılır.
Komisyon, yaptığı bu incelemeler sonunda, ihaleye katılabilecek Teklif Sahipleri’ni belirler ve bildirir.
İhaleye katılamayacak Teklif Sahipleri ihale salonundan çıkarılır. Bu husus ihale sonucu hazırlanan
ihale tutanağında belirtilir.
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8.5
8.6
8.7
8.8

8.9

8.10
8.11
8.12

8.13
8.14
8.15

8.16
8.17

8.18

Değerlendirme dışı kalan Teklif Sahipleri’nin ihale teminatları, ihaleden sonra iade edilir. İşletme
ruhsat taban bedeli ve şartname bedeli iade edilmez.
Değerlendirme sonucu açık artırmaya katılmaya hak kazanan tüm Teklif Sahipleri’nin teklifleri açık
ihale sonucunda değerlendirmeye alınır.
İlana çıkarılan Saha’nın ihalesine tek kişinin katılması halinde kapalı teklife göre, birden fazla kişinin
katılması durumunda ise ihale sonucunda verilen en yüksek teklife göre ihale tamamlanır.
Komisyon, geçerli kapalı tekliflerin aritmetik ortalamasını belirler. Hesaplanan aritmetik ortalamanın
%50’si ve üstünde kalan teklifler açık artırmaya katılma hakkı elde eder. Altında kalan teklifler ise
değerlendirmeye alınmaz ve açık artırmaya katılamaz. Açık artırmaya katılamayan Teklif Sahipleri’nin
ihale teminatları ihaleden sonra iade edilir. İşletme ruhsat taban bedeli ve şartname bedeli iade edilmez.
İhaleye katılmak için müracaatta bulunmasına rağmen tekliflerin açılması esnasında salonda
bulunmayan veya açık arttırmaya katılmaya hak kazandığı halde, açık arttırmaya katılmayanların
geçerli kapalı teklifleri değerlendirmeye alınır.
Geçerli kapalı tekliflerde eşitlik olması halinde eşit teklifler arasında açık artırma teklif verme sırası
elektronik kura ile belirlenir.
Aritmetik ortalamanın %50’si veya üzerinde tek kişinin kalması halinde kapalı teklife göre ihale
sonuçlandırılır.
Açık artırmada ilk teklif, kapalı teklif sonucu açık artırmaya katılmaya hak kazanan en düşük Teklif
Sahibi tarafından verilir ve bu teklif, kapalı teklifte verilen en yüksek teklifin %2 fazlasının altında ve
%5 fazlasının üstünde olamaz.
Açık artırmada sıra ile yapılan artırımlarda, artırım aralığı bir önceki teklifin %2’sinden az ve %5’inden
fazla olamaz.
Teklif Sahibi’nin ihalenin herhangi bir aşamasında başka bir teklif vermeyeceğini ifade etmesi halinde,
en son vermiş olduğu teklif esas alınır.
Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde teklif zarflarını açmadan ihaleyi erteleyebilir. Teklif zarfları
açılmadan ihalenin ertelenmesi durumunda, ertelenen ihaleye sadece daha önce başvuruda bulunanlar
katılabilir.
İhale tarihi, daha önce öngörülemeyen tatil gününe denk gelmişse, ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın
tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve aynı saatte yapılır.
Teklif vermesine rağmen ihale salonunda hazır bulunmayan veya ihalede hazır bulunup da Komisyon
tarafından hazırlanan ihale tutanağı ve ihale bedeli yatırma takip çizelgesini imzalamayan Teklif
Sahipleri de ihale tutanağını ve ihale bedeli yatırma takip çizelgesini imzalamış sayılır. İhale tutanağı
ve ihale bedeli yatırma takip çizelgesi tebligat yerine geçer.
İhale sonuçları, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. İhale sonuçları ile ilgili ayrıca bir
tebligat yapılmaz.

MADDE 9 - İHALENİN ONAYLANMASI
9.1

Komisyon tarafından hazırlanarak imza altına alınan “İhale Tutanağı” ile sonuçlanan ihale, Bakanlık
oluru ile kesinleşir.

MADDE 10 - İHALE BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ VE TAAHHÜT TEMİNATI
10.1 Teklif Sahibi, teklifini Türk Lirası olarak verir ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılır.
10.2 Komisyon, teklif edilen ihale bedelini uygun görmesi halinde; ihaleyi kazanan Teklif Sahibi’ne, ihale
bedelini yatırması ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlük’e teslim etmesi için 10 (on) iş günü, ihaleye
birden fazla kişinin katılması halinde ikinci ve sonraki Teklif Sahibi’ne 5 (beş)’er iş günü süre verir.
10.3 Sıralamada, kendisinden önceki Teklif Sahibi’nin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda,
sırası gelen Teklif Sahibi bu durumu Genel Müdürlük internet sayfasından öğrenir ve teklif ettiği ihale
bedelini, süresi içinde İlgili Banka Hesabı’na yatırır ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlük’e teslim
eder. Aksi durumda ruhsat hakkı kaybedilir.

5

10.4 İhalede ruhsat almaya hak kazanan Teklif Sahibi’nin teklif ettiği ihale bedelini süresi içinde İlgili
Banka Hesabı’na yatırmaması ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlük’e teslim etmemesi halinde
ihale teminatı irad kaydedilir. Saha yeniden ihale programına alınabilir.
10.5 İhaleyi kazananlar ihale bedelini yatırıncaya ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlük’e teslim
edinceye kadar, sıralamadaki diğer Teklif Sahipleri’nin ihale teminatları iade edilmeyerek bekletilir.
İhale bedelinin yatırılmasından ve Taahhüt Teminatı’nın Genel Müdürlük’e teslim edilmesinden sonra,
diğer Teklif Sahipleri’nin ihale teminatları iade edilir. İhale işlemi sonucunda değerlendirme dışı kalan
Teklif Sahipleri’nin ihale teminatları, ihaleden sonra iade edilir.
10.6 İhale teminatının nakit yatırılması durumunda, ihale teminatı ihale bedeli olarak mahsup edilmez.
10.7 Taahhüt Teminatı, nakit veya teminat mektubu (EK-4) olarak, bu şartnamede belirtilen taahhütlerin ve
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla alınacaktır. Şartnamede belirtilen hususların yerine
getirilmemesi durumunda Taahhüt Teminatı, bu şartnamede belirtilen şartlarda/oranlarda irat
kaydedilir ve irat olarak kaydedilen tutar her defasında, irat kaydedildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç)
ay içerisinde tamamlanır. Taahhüt Teminatı’nın zamanında tamamlanmaması durumunda kalan
teminat tutarı da irat kaydedilir ve düzenlenen ruhsat iptal edilir.
10.8 Alıcı, Tesis faaliyete geçtikten sonra ve ruhsat hukuku devam ettiği sürece Taahhüt Teminatı’nı her yıl
ocak ayı sonuna kadar 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında
artırır. Taahhüt Teminatı’nın zamanında artırılmaması durumunda, Taahhüt Teminatı irat kaydedilir
ve düzenlenen ruhsat iptal edilir.
10.9 Ruhsat hukuku devam ettiği sürece Alıcı; Taahhüt Teminatı’na ilişkin vade farkı, temerrüt faizi,
mahrum kalınan kâr dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir ilave talepte bulunamaz.
MADDE 11 - İHALENİN İPTAL EDİLMESİ
11.1 Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde ihaleyi iptal edebilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda
Teklif Sahipleri herhangi bir hak talep edemez. Ancak, Genel Müdürlük tarafından ihalenin iptal
edilmesi durumunda Teklif Sahipleri’ne, yatırdıkları ihale şartname bedeli, işletme ruhsat taban bedeli,
ihale teminatı, ihale bedeli ve Taahhüt Teminatı iade edilir.
MADDE 12 - ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
12.1 Alıcı, bu şartnameye konu Saha için ruhsat hukuku devam ettiği süre boyunca iş ve işlemlerini; Maden
Kanunu, Maden Yönetmeliği, İhale Yönetmeliği ve bu şartname hükümleri çerçevesinde yürütmekle
yükümlüdür.
12.2 Alıcı, ihaleye konu Saha’nın ruhsatlandırılmasına ilişkin olarak Genel Müdürlük’e ibraz etmiş olduğu
bilgilerin, belgelerin ve beyanların doğruluğundan sorumludur.
12.3 Alıcı, ihaleye konu Saha’ya ait rezerv, tenör, vb. gibi Saha’nın ekonomik değerini etkileyebilecek her
türlü bilgi, belge, veri, vb. hususlarda Bakanlık’ın ve Genel Müdürlük’ün herhangi bir sorumluluğu
olmadığını kabul eder.
12.4 Alıcı, Saha’dan üretilecek yıllık asgari 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) ton Maden’i, yurt içinde
kuracağı bir Tesis’de işleyerek Uç Ürün haline getirmeyi taahhüt eder.
12.5 Alıcı, Tesis faaliyete geçene kadar, Saha’dan üretim yapabilir ancak üretilen Maden’in, yurt içinde
veya yurt dışında herhangi bir gerçek veya tüzel kişiliğe, herhangi bir ad altında satışını yapamaz. Satış
yapıldığının Genel Müdürlük’ce tespit edilmesi durumunda Taahhüt Teminatı’nın tamamı irat
kaydedilir ve düzenlenen ruhsat iptal edilir.
12.6 Alıcı, Tesis faaliyete geçtikten sonra, Saha’dan üretilen Maden’in, yurt içinde veya yurt dışında
herhangi bir gerçek veya tüzel kişiliğe, bu şartnamenin 12.12 ve 12.21 maddelerinde belirtilen
durumlar haricinde, herhangi bir ad altında satışını yapamaz. Satış yapıldığının Genel Müdürlük’ce
tespit edilmesi durumunda Taahhüt Teminatı’nın tamamı irat kaydedilir ve düzenlenen ruhsat iptal
edilir.
12.7 Alıcı, Saha’dan çıkaracağı yıllık asgari 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) ton Maden’i işleyerek yıllık
asgari 500.000 (beşyüzbin) ton Uç Ürün üretmeyi ve Tesis’i asgari 10 (on) yıl süreyle işletmeyi taahhüt
eder. Yıllık Uç Ürün üretim miktarının yukarıda belirtilen limitin altında kalması durumunda eksik
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12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

kalan Uç Ürün miktarı üzerinden, 12.13 maddesinde belirtilen şartta ve oranda hesaplanan tutar, Genel
Müdürlük’ün İlgili Banka Hesabı’na tahakkuk tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yatırılır.
Süresi içerisinde yatırılmayan tutar Taahhüt Teminatı’ndan kesilerek irat kaydedilir ve teminatın
tamamlanması için üç ay süre verilir. Bu süre zarfında Taahhüt Teminatı’nın tamamlanmaması
durumunda kalan Taahhüt Teminatı da irat kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal edilir. Taahhüt
Teminatı’nın, hesaplanan tutardan düşük olması durumunda Alıcı, hesaplanan tutarı Genel
Müdürlük’ün İlgili Banka Hesabı’na tahakkuk tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yatırır. İlgili
tutarın süresi içerisinde yatırılmaması durumunda Taahhüt Teminatı’nın tamamı irat kaydedilir ve
düzenlenen ruhsat iptal edilir.
Alıcı, Tesis’in faaliyete geçtiği tarihi faaliyete geçildikten sonra en geç bir ay içerisinde Genel
Müdürlük’e yazılı olarak bildirir. İlgili bildirimin süresi içerisinde yapılmaması durumunda Taahhüt
Teminatı’nın % 10’u (yüzde on) irat kaydedilir ve teminatın tamamlanması için üç ay süre verilir.
Taahhüt Teminatı’nın belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda kalan Taahhüt Teminatı da irat
kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal edilir.Tesis işletme süresinin, 12.7 maddesinde belirtilen sürenin
altında kalması durumunda Taahhüt Teminatı’nın tamamı irat kaydedilir ve düzenlenen ruhsat iptal
edilir.
Alıcı, kuracağı Tesis’i, ihalenin onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) yıl içerisinde faaliyete
geçirmeyi taahhüt eder. Tesis’in belirtilen süre içerisinde faaliyete geçirilememesi durumunda,
Taahhüt Teminatı’nın % 50’si (yüzde elli) irat kaydedilir ve teminatın tamamlanması için üç ay süre
verilir. Taahhüt Teminatı’nın belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda kalan Taahhüt Teminatı
da irat kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal edilir. Taahhüt Teminatı’nın süresi içerisinde
tamamlanması şartıyla, Tesis’in faaliyete geçirilebilmesi için Genel Müdürlük’ce 1 (bir) yıla kadar ek
süre verilebilir. Genel Müdürlük’ce ek süre verilmesi durumunda, bu süre sonuna kadar Tesis’in
faaliyete geçmemesi halinde Taahhüt Teminatı irat kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal edilir.
Tesis faaliyete geçtikten sonra Alıcı’nın;
 Saha’nın, 12.7 maddesinde belirtilen üretim limitlerinde çalıştırılamayacağını gösteren Yetkin
Kişi’ler tarafından hazırlanmış raporu, Genel Müdürlük’e sunması ve Genel Müdürlük’ün de uygun
bulması durumunda, Alıcı;
‒ Tesis’e ait; Maden işleme, Uç Ürün üretme ve işletme süresi limitlerinin yeniden belirlenmesi
talebinde bulunabilir.
‒ Üretim yapılamayacak alanların taksir edilmesi talebinde bulunabilir. Saha’nın taksir edilmesi
durumunda işletme ruhsat bedelleri, ihale bedeli ve Taahhüt Teminatı iade edilmez.
 Saha’nın tamamının, 12.7 maddesinde belirtilen üretim limitlerinde çalıştırılamayacağını gösteren
Yetkin Kişi’ler tarafından hazırlanmış raporu Genel Müdürlük’e sunması ve Genel Müdürlük’ün
de uygun bulması durumunda Alıcı, Saha’yı terk edebilir. Bu durumunda Taahhüt Teminatı iade
edilir, ancak işletme ruhsat bedelleri ve ihale bedeli iade edilmez.
Maden Kanunu’nun 7. maddesinde belirtilen izinlerin veya Tesis kurulmasıyla ilgili diğer izinlerin
alınamaması sebebiyle, Tesis’in, bu şartnamenin 12.9 maddesinde belirtilen süre içerisinde faaliyete
geçirilememesi durumunda ve ilgili izinlerin alınamama sebebinin, belgeleriyle birlikte Genel
Müdürlük’e ibraz edilmesi ve Genel Müdürlük’ün de uygun bulması durumunda, Tesis kurulumu için
ilave süre verilebilir.
Tesis kurulduktan sonra, Mücbir Sebepler haricinde, Tesis’de üretimin herhangi bir sebeple durması
ve bu durumun zorunluluktan kaynaklandığının Genel Müdürlük’ce de teyit edilmesi durumunda;
 Şartnamenin 12.7 maddesinde belirtilen asgari Uç Ürün üretim miktarı, Tesis’de faaliyetin durduğu
süre dikkate alınarak ve yalnızca faaliyetin durduğu yıla mahsus olmak üzere Genel Müdürlük’ce
revize edilebilir. Üretilen Uç Ürün miktarının, revize edilen asgari Uç Ürün üretim miktarından
düşük olması durumunda 12.7 maddesinde belirtilen hüküm uygulanır.
 Tesis’de faaliyetin durduğu süre içerisinde aylık 125.000 (yüzyirmibeşbin) tonu, toplamda ise
750.000 (yediyüzellibin) tonu geçmemek ve iki yıl içerisinde en fazla bir kere olmak şartıyla, Genel
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12.13

12.14

12.15

12.16

Müdürlük’ce Maden satışına izin verilebilir. Maden satışının, bu madde hükümlerine aykırı şekilde
yapıldığının Genel Müdürlük’ce tespit edilmesi durumunda Taahhüt Teminatı irat kaydedilerek
düzenlenen ruhsat iptal edilir.
Alıcı, ruhsat hukukundan doğan Devlet Hakkı’na ilaveten; Saha’dan çıkarılacak Maden’in, Tesis’de
işlenmesi sonucunda üretilecek Uç Ürün’ün yıllık satış geliri üzerinden % 4 (yüzde dört) oranında
Devlet Payı’nı her yıl nisan ayının son mesai günü bitimine kadar Genel Müdürlük’e beyan etmeyi ve
her yıl haziran ayının son mesai günü bitimine kadar Genel Müdürlük’ün İlgili Banka Hesabı’na
yatırmayı taahhüt eder. Süresinde ödenmeyen Devlet Payı’na, tahakkuk ettiği tarihten ödemenin
yapıldığı tarihe kadar geçen süre için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında
faiz uygulanır. Devlet Payı’nın, tahakkuk ettiği yılın son mesai gününe kadar faiziyle birlikte
ödenmemesi durumunda, ilgili yıl için tahakkuk eden Devlet Pay’ı, faizi ile birlikte Taahhüt
Teminatı’ndan kesilerek irat kaydedilir ve teminatın tamamlanması için üç ay süre verilir. Bu süre
zarfında Taahhüt Teminatı’nın tamamlanmaması durumunda kalan Taahhüt Teminatı da irat
kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal edilir. Taahhüt Teminatı’nın, tahakkuk eden Devlet Payı’ndan
düşük olması durumunda, tahakkuk eden tutar Genel Müdürlük’ün İlgili Banka Hesabı’na tahakkuk
tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yatırılır. İlgili tutarın süresi içerisinde yatırılmaması
durumunda Taahhüt Teminatı’nın tamamı irat kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal edilir.
Alıcı, ruhsat hukukundan doğan Devlet Hakkı’na ilaveten; Saha’dan çıkarılacak Maden’in, Tesis’de
işlenmesi sonucunda üretilebilecek Diğer Ürün’ün yıllık satış geliri üzerinden % 5 (yüzde beş)
oranında Devlet Payı’nı her yıl nisan ayının son mesai günü bitimine kadar Genel Müdürlük’e beyan
etmeyi ve her yıl haziran ayının son mesai günü bitimine kadar Genel Müdürlük’ün İlgili Banka
Hesabına yatırmayı taahhüt eder. Süresinde ödenmeyen Devlet Payı’na, tahakkuk ettiği tarihten
ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
kapsamında faiz uygulanır. Devlet Payı’nın, tahakkuk ettiği yılın son mesai gününe kadar faiziyle
birlikte ödenmemesi durumunda, ilgili yıl için tahakkuk eden Devlet Pay’ı, faizi ile birlikte Taahhüt
Teminatı’ndan kesilerek irat kaydedilir ve teminatın tamamlanması için üç ay süre verilir. Bu süre
zarfında Taahhüt Teminatı’nın tamamlanmaması durumunda kalan Taahhüt Teminatı da irat
kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal edilir. Taahhüt Teminatı’nın, tahakkuk eden Devlet Payı’ndan
düşük olması durumunda, tahakkuk eden tutar Genel Müdürlük’ün İlgili Banka Hesabı’na tahakkuk
tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yatırılır. İlgili tutarın süresi içerisinde yatırılmaması
durumunda Taahhüt Teminatı’nın tamamı irat kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal edilir.
Bu şartname kapsamında ihale edilecek Saha’da, Maden Kanunu’nun 16. maddesi kapsamında
üretilmesi zorunlu olan başka bir madenin bulunması veya Saha’nın ve Tesis’in zorunlu üretimi sonucu
pasa/bakiye oluşması durumunda Maden Kanunu’nun ve Maden Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri
uygulanır.
Alıcı, uhdesinde bulunan diğer sahalardan üreteceği veya piyasadan temin edeceği Maden’i, 12.7
maddesinde belirtilen hüküm saklı kalmak kaydıyla, Tesis’de değerlendirebilir. Bu durumda Alıcı,
Tesis’i besleyen Maden’in kaynağına bakılmaksızın, üretilen tüm Uç Ürün’ün ve Diğer Ürün’ün satış
geliri üzerinden 12.13 ve 12.14 maddelerinde belirtilen oranlarda Devlet Payı’nı her yıl nisan ayının
son mesai günü bitimine kadar Genel Müdürlük’e beyan etmeyi ve her yıl haziran ayının son mesai
günü bitimine kadar Genel Müdürlük’ün İlgili Banka Hesabına yatırmayı taahhüt eder. Süresinde
ödenmeyen Devlet Payı’na, tahakkuk ettiği tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında faiz uygulanır. Devlet Payı’nın,
tahakkuk ettiği yılın son mesai gününe kadar faiziyle birlikte ödenmemesi durumunda, ilgili yıl için
tahakkuk eden Devlet Pay’ı, faizi ile birlikte Taahhüt Teminatı’ndan kesilerek irat kaydedilir ve
teminatın tamamlanması için üç ay süre verilir. Bu süre zarfında Taahhüt Teminatı’nın
tamamlanmaması durumunda kalan Taahhüt Teminatı da irat kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal
edilir. Taahhüt Teminatı’nın, tahakkuk eden Devlet Payı’ndan düşük olması durumunda, tahakkuk
eden tutar Genel Müdürlük’ün İlgili Banka Hesabı’na tahakkuk tarihinden itibaren en geç bir ay
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12.18

12.19
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içerisinde yatırılır. İlgili tutarın süresi içerisinde yatırılmaması durumunda Taahhüt Teminatı’nın
tamamı irat kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal edilir.
Uç Ürün ve Diğer Ürün birim satış fiyatı her yıl, global ve ulusal piyasa koşulları dikkate alınarak
Genel Müdürlük’ce belirlenecektir. Devlet Payı’na konu satış geliri, Alıcı’nın, 12.18 maddesinde
belirtilen raporlarındaki satış miktarı ve Genel Müdürlük’ce belirlenecek olan Uç Ürün ve Diğer Ürün
birim satış fiyatı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Alıcı, Uç Ürün ve Diğer Ürün satış fiyatının
hesaplanması için gerekebilecek her türlü bilgiyi, belgeyi, raporu, vb. talep edilmesi halinde, süresi
içerisinde Genel Müdürlük’e teslim etmekle yükümlüdür. Talep edilen bilginin, belgenin, raporun, vb.
süresi içerisinde Genel Müdürlük’e teslim edilmemesi durumunda Taahhüt Teminatı’nın %10’u
(yüzde on) irat kaydedilerek Saha’daki üretim faaliyeti durdurulur. Taahhüt Teminatı’nın üç ay
içerisinde tamamlanması ve talep edilen bilginin, belgenin, raporun, vb. Genel Müdürlük’e teslim
edilmesi şartıyla Saha’da üretim faaliyetine izin verilir.
Alıcı, bu şartnameye konu Saha’dan üretilen, satılan/sevk edilen Maden’in tenörünü, miktarını, vb.
gösteren işletme faaliyet raporunu faaliyet gösterilen yılı takip eden nisan ayı sonuna kadar; Tesis’de
üretilen, satılan, stokta tutulan Uç Ürün ve varsa Diğer Ürün miktarını, satış fiyatını, vb. özelliklerini
gösteren yeminli mali müşavir onaylı Tesis bilançosunu (Tesis satışını gösterir gelir tablosu ve varsa
Maden (12.12 ve 12.21 maddeleri kapsamında) satışı gelir tablosu) ve faaliyet raporunu, faaliyet
gösterilen yılı takip eden nisan ayı sonuna kadar Genel Müdürlük’e teslim etmekle mükelleftir. Genel
Müdürlük herhangi bir zamanda ek bilgi ve belge isteme hakkına sahiptir. Alıcı, teslim ettiği belgelerin
eksiksiz ve doğru olmasından sorumludur. Talep edilen bilgi ve belgelerin zamanında teslim
edilmemesi ve/veya gerçeğe aykırı belge düzenlendiğinin Genel Müdürlük’ce tespit edilmesi
durumunda Saha’daki üretim faaliyeti, talep edilen belgeler teslim edilinceye kadar durdurulur ve
aykırılığa konu her bir belge için Taahhüt Teminatı’nın %20’si (yüzde yirmi) irat kaydedilir ve
teminatın tamamlanması için üç ay süre verilir. Bu süre zarfında Taahhüt Teminatı’nın
tamamlanmaması durumunda kalan Taahhüt Teminatı da irat kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal
edilir.
Alıcı, bu şartname kapsamında ihale edilecek Saha’da kurulacak maden işletmelerinde ve Tesis’de,
ustalık gerektirmeyen pozisyonlarda istihdam edilecek personelin asgari % 40’ını bölge halkından
seçecektir. Ustalık gerektiren pozisyonlarda, personelin belgelendirmesi şartıyla, bölge halkına öncelik
verilecektir.
Alıcı’nın, bu şartname kapsamında ihale edilecek Saha’da kurulacak maden işletmelerinde ve Tesis’de,
makina ve ekipman yatırım tutarının asgari % 40’ını (yüzde kırk) yerli imalattan karşılamak
zorundadır. Aksi durumda Taahhüt Teminatı’nın % 5’i (yüzde beş) irat kaydedilir ve teminatın
tamamlanması için üç ay süre verilir. Bu süre zarfında Taahhüt Teminatı’nın tamamlanmaması
durumunda kalan Taahhüt Teminatı da irat kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal edilir. Alıcı’nın,
yatırıma konu makinanın ve ekipmanın asgari %40’ını (yüzde kırk) yerli imalattan karşıladığını
gösterir ilgili bakanlık raporunu Genel Müdürlük’e ibraz etmesi ve Genel Müdürlük’ün uygun bulması
durumunda Taahhüt Teminatı’nın % 5’i (yüzde beş) iade edilir.
Saha’dan üretilen Maden miktarının, bu şartnamenin 12.4 ve 12.7 maddelerinde belirtilen asgari üretim
miktarını aşması ve bu şartnamenin 12.7 maddesinde belirtilen asgari Uç Ürün üretim miktarı
taahhüdünün yerine getirilmesi şartıyla;
 Alıcı, asgari Maden üretiminin üzerinde kalan miktarı; ilgili tüm projeleri, raporları, vb. Genel
Müdürlük’e sunması, Genel Müdürlük’ün de uygun bulması şartıyla ve Genel Müdürlük’ün
belirleyeceği hükümler çerçevesinde, kendisinin kuracağı yeni bir tesiste başka bir uç ürün
üretilmesi şartıyla kullanabilir.
 Alıcı, kendisinin kuracağı yeni bir tesiste üretilecek başka bir uç ürünün (veya diğer ürünlerin) satış
geliri üzerinden, Genel Müdürlük’ün belirleyeceği oran ve koşullarda Devlet Payı’nı her yıl
ödemeyi gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.
Bu maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine riâyet edilmediğinin Genel Müdürlük’ce tespit
edilmesi durumunda Taahhüt Teminatı’nın tamamı irat kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal edilir.
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MADDE 13 - RUHSATLANDIRMA
13.1 Taahhüt Teminatı’nın verildiği ve ihale bedelinin yatırıldığı tarihten itibaren, ihaleyi kazanan ilgiliye
işletme ruhsatı düzenlenmesi ve Maden Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi
için 2 (iki) ay süre verilir. İlgili yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi durumunda
talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder. İhale şartname bedeli, işletme ruhsat taban bedeli ve ihale bedeli
iade edilmez, Taahhüt Teminatı iade edilir.
13.2 Teklif Sahibi bu şartname kapsamındaki ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerini yerine getirerek
ihaleye konu Saha için adına ruhsat düzenlenmesinden sonra, Alıcı sıfatını alır. Alıcı, Maden Kanunu,
Maden Yönetmeliği ve bu şartname kapsamında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmekle
mükelleftir.
MADDE 14 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
14.1

İhtilafların çözüm yeri, Ankara mahkemeleridir.

MADDE 15 - DİĞER HUSUSLAR
15.1 Teklif Sahipleri ilgili kanun ve mevzuata uygun davranmak zorundadır.
15.2 Bu şartname kapsamında düzenlenen ruhsatın Alıcı’dan kaynaklanmayan ve bu şartnamenin 15.6
maddesi dışında bir neden ile iptal edilmesi durumunda; ihale şartname bedeli, işletme ruhsat taban
bedeli, ihale bedeli ve Taahhüt Teminatı iade edilir.
15.3 Alıcı’nın, ruhsat hukukundan ve bu şartname hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine
getirmemesi sebebiyle, Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği hükümleri gereğince bu şartname
kapsamında düzenlenen ruhsatın Genel Müdürlük’ce iptal edilmesi durumunda ihale şartname bedeli,
işletme ruhsat bedelleri, ihale bedeli iade edilmez ve Taahhüt Teminatı irat kaydedilir.
15.4 Alıcı’nın, Saha için ilgili ruhsat düzenlendikten sonra bu şartnamenin 12.10 ve 15.6 maddelerinde
belirtilen durumlar dışında başka bir sebeple Saha’yı terk etmesi durumunda ihale şartname bedeli,
işletme ruhsat bedelleri, ihale bedeli iade edilmez ve Taahhüt Teminatı irat kaydedilir.
15.5 İhaleye konu Saha ile ilgili olarak Maden Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında alınması gereken tüm
izinlere ilişkin önceden araştırma yapma sorumluluğu Teklif Sahibi’ne aittir.
15.6 Teklif Sahibi’nin, Maden Kanunu’nun 7. maddesinde belirtilen izinler ile ilgili araştırmayı ihaleden
önce yapması zorunludur. Kanunun 7. maddesinde belirtilen izinler ile ilgili sorumluluk Teklif
Sahibi’ne aittir. İhaleden sonra, ruhsat düzenlenmeden önce veya ruhsat düzenlendikten sonra Maden
Kanunu’nun 7. maddesinde belirtilen izinlerin alınamaması sebebiyle ruhsatın iptal edilmesi
durumunda işletme ruhsat taban bedeli, ihale bedeli ve ruhsat bedeli iade edilmez, Taahhüt Teminatı
iade edilir. Ancak, Saha’nın Maden Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen özel
alanlardan birisi ile çakıştığının tespit edilmesi durumunda ve Teklif Sahibi’nin talebi halinde ruhsat
düzenlenmeden önce, ihale bedeli ve Taahhüt Teminatı iade edilir, işletme ruhsat taban bedeli iade
edilmez. Ruhsat düzenlendikten sonra ise işletme ruhsat taban bedeli, ihale bedeli ve ruhsat bedeli iade
edilmez, Taahhüt Teminatı iade edilir.
15.7 Teklif Sahibi, ihaleye konu Saha’ın ayıplı olduğunu hiçbir şekilde, hiçbir makam ve kurum nezdinde
ileri süremez ve iddia edemez.
Bu şartname’deki ve şartname eklerindeki bütün hükümleri kabul, beyan ve taahhüt ederim.
TEKLİF SAHİBİ’nin
ADI SOYADI/UNVANI :
TC/VERGİ NUMARASI :

KAŞESİ ve İMZASI

10

EK-1
İHALE MÜRACAAT FORMU
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
(Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü)

Genel Müdürlüğünüzde ……/……/2019 tarihinde ve saat …………’da yapılacak olan Kocaeli
ilindeki 3124800 erişim numaralı sahanın ihalesine katılmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.

AD-SOYAD
İMZA
TARİH

Adı Soyadı / Unvanı

:

TC Kimlik Numarası /
Vergi Kimlik Numarası

:

Ticaret Sicil Numarası - İli ve İlçesi

:

Açık Tebligat Adresi

:

Telefon ve Faks Numarası

:

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)Adresi

:

Banka Adı ve IBAN Numarası

:

11

EK-2
TEKLİF MEKTUBU
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA/ANKARA
TEKLİF SAHİBİ’nin
Adı Soyadı / Unvanı

:

Açık Tebligat Adresi

:

TC Kimlik Numarası / Vergi Kimlik
Numarası

:

Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

:

Ticaret Sicil Numarası - İli ve İlçesi

:

Banka Adı ve IBAN Numarası

:

Telefon ve Faks Numarası

:

Tebligata Esas Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) Adresi

:

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ….../….../2019 tarihinde ihalesi yapılacak olan
Kocaeli ili dahilindeki 3124800 erişim numaralı II. grup maden sahası için
……...……………………..………………………………………………………… (teklif edilen bedel
rakam ve yazı ile yazılacaktır) TL bedel teklif ediyorum.
Kocaeli ili dahilindeki 3124800 erişim numaralı II. grup maden sahasına ilişkin ihale şartnamesini ve
eklerini okuduğumu, anladığımı ve tüm şartlarını kabul ettiğimi, 3213 sayılı Maden Kanunu’nda,
21/09/2017 tarih ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliği’nde ve Maden
Sahaları İhale Yönetmeliği’nde düzenlenen hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi beyan, kabul ve taahhüt
ederim.

TEKLİF SAHİBİ’nin
ADI SOYADI/UNVANI
TC/VERGİ NUMARASI

:
:
İMZA ve KAŞESİ
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EK-3
İHALE TEMİNATI MEKTUBU ÖRNEĞİ

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

Seri No: ………………
Tarih : …../……/ 2019
Referans/Mektup No : ……………….

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Genel Müdürlüğünüzce ihaleye çıkarılan Kocaeli ili dahilindeki 3124800 erişim numaralı II.
grup sahanın Uç Ürün Üretimine Yönelik Tesis Kurulumu Şartlıyla ihale edilmesi işine, Teklif Sahibi
sıfatıyla katılacak olan ……………………………….’ın (Teklif Sahibi’nin ticari unvanı yazılacak)
bu ihaleyle ilgili kanun, yönetmelik ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda
olduğu ihale teminatı tutarı olan ……………… (yazıyla) Türk Lirası’nı Bankamız garanti ettiğinden,
3213 sayılı Maden Kanunu, Maden Yönetmeliği ve Maden Sahaları İhale Yönetmeliği gereğince
yapılacak işlemleri kısmen ve/veya tamamen yerine getirmediği takdirde ilgili mevzuat kapsamında
oluşabilecek her türlü cezai işlemde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek
kalmaksızın ve …………………………… (Teklif Sahibi’nin ticari unvanı yazılacak) ile Genel
Müdürlüğünüz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri
göz önüne alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen, talep
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi ………….
(Banka ticari unvanı) imzaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatı ile …………. (Banka ticari
unvanı) adına ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
İşbu teminat mektubu süresizdir.
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EK-4
TAAHHÜT TEMİNATI MEKTUBU ÖRNEĞİ

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

Seri No: ………………
Tarih : …../……/ 2019
Referans/Mektup No : ……………….

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Genel Müdürlüğünüzce ihaleye çıkarılan Kocaeli ili dahilindeki 3124800 erişim numaralı II.
grup sahanın Uç Ürün Üretimine Yönelik Tesis Kurulumu Şartlıyla ihale edilmesi işine, Teklif Sahibi
sıfatıyla katılacak olan ……………………………….’ın (Teklif Sahibi’nin ticari unvanı yazılacak)
bu ihaleyle ilgili kanun, yönetmelik ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda
olduğu taahhüt teminatı tutarı olan ……………… (yazıyla) Türk Lirasını bankamız garanti ettiğinden,
3213 sayılı Maden Kanunu, Maden Yönetmeliği, Maden Sahaları İhale Yönetmeliği gereğince yapılacak
işlemleri ve ihale şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen yerine
getirmediği takdirde ilgili mevzuat ve şartname hükümleri kapsamında oluşabilecek her türlü cezai
işlemde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve
…………………………… (Teklif Sahibi’nin ticari unvanı yazılacak) ile Genel Müdürlüğünüz
arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri göz önüne
alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen, talep tarihinden
ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi …………. (Banka ticari
unvanı yazılacak) imzaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatı ile …………. (Banka ticari unvanı
yazılacak) adına ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
İşbu teminat mektubu süresizdir.
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