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KARAR 

 

           İl Encümeni Genel Sekreter Hasan YILDIZ’ın başkanlığında 5 üyenin 

iştirakiyle toplandı. 

           Ilgaz ilçesi sınırları içerisinde 1499,50 hektar alanın 76.385,00-TL, 

Kurşunlu ilçesi Dağtarla köyü sınırları içerisinde 2049,91 hektar alanı 104.423,00-

TL ve Merkez Dede köyü sınırları içerisinde 3.537,85 hektar jeotermal kaynak 

arama alanının 180.218,00-TL bedel üzerinden 3 yıl süre ile  arama ruhsatı 

verilmesi için  28.02.2022 tarihinde Açık Teklif Usulü ile ihalesinin 

yapılabilmesine dair İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 

26.01.2022 tarih ve 9576 sayılı teklif yazısı okunarak incelendi. 

 

          GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 

İlimiz; Ilgaz, ilçesi sınırları içerisinde ARA.18.00.2016.JEO.4 (EN:3349604) 

ruhsat nolu jeotermal kaynak arama ruhsatlı  alan ile Kurşunlu ilçesi Dağtarla köyü 

sınırları içerisinde 2015/1 (3246257) ruhsat nolu jeotermal kaynak işletme ruhsatlı 

alan ruhsat sahiplerinin terk talebine istinaden Genel Sekreterlik Makamının 

Olurları ile iptal edilmiş, Merkez ilçe sınırları içerisinde 4.999, ha 2013/2 ruhsat 

nolu jeotermal kaynak işletme ruhsatlı alanın küçültülmesiyle arta kalan 3.537,85 

ha alan ise hükümden düşmüştür. 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. 

maddesinin 1 fıkrasının (c) bendinde '' Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, 

terk edilmiş veya taksir edilmiş ruhsatlar, İdarece ihale yoluyla aramalara ve 

işletmeye açılır. İhale ilanı Resmî Gazete’de yayımlanır. İhale süresi içinde 

müracaat olmaması halinde ruhsat alanları başka bir işleme gerek kalmaksızın idare 

tarafından MAPEG’e bildirilerek arama ve işletme müracaatlarına açık hale gelir.'' 

denilmekte ve 5686 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesinde; '' 

Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş, arama ve 

işletme ruhsatları, İdare tarafından en geç altı ay içinde ihale yoluyla arama ve 

işletmeye açılır. İdare tarafından gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin ilanlar Resmî 

Gazete’de yayınlanır. (Değişik cümle:RG-24/9/2013-28775) İhale ilan süresi 

içerisinde ihaleye müracaat olmaması halinde arama ve işletme ruhsat alanları 

başka bir işleme gerek kalmaksızın ihale gününü takip eden ilk iş günü aramalara 

açık hale gelir. Bu durum (Değişik ibare: RG-11/3/2021-31420) MAPEG' e onbeş 

gün içerisinde bildirilir.'' hükmü bulunmaktadır. 

          Bu nedenle; Ilgaz ilçesi sınırları içerisinde 1499,50 hektar alanın 76.385,00 



TL , Kurşunlu ilçesi Dağtarla köyü sınırları içerisinde 2049,91 hektar alanı 

104.423,00 TL ve Merkez Dede köyü sınırları içerisinde 3.537,85 hektar jeotermal 

kaynak arama alanının 180.218,00 TL bedel üzerinden 28.02.2022 tarihinde 3 yıl 

süre ile  arama ruhsatı verilmesi için  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 

maddesine göre ihalesinin yapılmasına, gereği için İl Özel İdaresi Çevre Koruma 

ve Kontrol Müdürlüğüne karar örneğinden bir adedinin gönderilmesine 27.01.2021 

tarihli toplantıda mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

 

Encümen Toplantısında Bulunan Başkan  ve Üyeler 
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