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Dönem      : 2021 Oturum               : 1 

Toplantı    : 10 Toplantı Tarihi  : 05.10.2021 

Birleşim    : 2 Karar No            : 115 

KONU      : İlimiz Şabanözü Karamusa köyü Şabanözü çayı yatağında ve 

Alişanoğulları İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ye ait 2012/01 (E.N.3271479)  ruhsat 

numaralı, 22.756,50 m2 yüzölçümlü I (a) grubu Kum-Çakıl Ocağının ruhsat süresi 5 yıl 

süre ile uzatılması ve işletme ruhsat bedelinin belirlenmesi konusundaki komisyon 

raporunun kabulü. 

 

K A R A R 

 

       İl Genel Meclisi 05/10/2021 Salı günü saat 10.30’da Meclis Başkanı Mustafa 

ÇIBIK’ın başkanlığında 27 üyeli meclisimizin tamamının iştirakiyle toplandı. 

        İlimiz Şabanözü Karamusa köyü Şabanözü çayı yatağında ve Alişanoğulları 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ne ait 2012/01 (E.N.3271479)  ruhsat numaralı, 

22.756,50 m2 yüzölçümlü I (a) grubu Kum-Çakıl Ocağının ruhsat süresi 5 yıl süre 

ile uzatılması ve işletme ruhsat bedelinin belirlenmesi konusu incelenmek üzere İl 

Genel Meclisinin 10.09.2021 tarih ve 110 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık 

komisyonuna havale edilmiş olup, incelemesini tamamlayan Komisyonca 

hazırlanan 17.09.2021 tarih ve 2 nolu rapor okundu. 

 

          VERİLEN KARAR      

 

          İmar ve Bayındırlık komisyonunca hazırlanan 17.09.2021 tarih ve 2 sayılı 

ortak komisyon raporunda belirtildiği üzere; 

 

İlimiz Şabanözü ilçesi Karamusa köyü Şabanözü Çayı yatağında, 

Alişanoğulları İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. adına  2012/01 işletme ruhsatlı, 22.756,50 

m² yüzölçümlü I (a) grubu kum-çakıl ocağının işletme ruhsat süresi 03.01.2017 

tarihinde bitmiş olup, ruhsat süresinin bitim tarihinden itibaren 5 yıl süre ile 

uzatılması talebi 06.03.2017 tarih ve 43 nolu İl Genel Meclis kararı ile uygun 

görülerek 09.05.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Süre uzatımlı kum çakıl 

ocağının işletme ruhsat süresi 03.01.2022 tarihinde biteceğinden, ruhsat sahibi 

temdit (uzatma) projesi ile İl Özel İdaresine başvurarak ruhsat süresinin bitim 

tarihinden itibaren 5 yıl süre ile uzatılması talebinde bulunmuştur. 

 

3213 sayılı Maden Kanunu'nun 24. maddesinin 4. fıkrasında ''(Değişik 

üçüncü fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) I. Grup (a) bendi madenlerin işletme ruhsat 

süresi beş yıldır. … I. Grup (a) bendi ve diğer gruplardaki maden işletme 

ruhsatlarının süresi, sürenin bitiminden altı ay önce süre uzatma talebinin olması 
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ve uygun bulunması hâlinde uzatılabilir. I. Grup (a) bendi maden işletme ruhsat 

süresini uzatma taleplerinde, işletme ruhsat bedelinin beş katından fazla olmamak 

üzere büyükşehir belediyesi olan illerde valilik, diğer illerde ise il özel idaresi 

tarafından belirlenen uzatma bedeli alınır. …" denilmektedir. 

 

Ayrıca Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama 

Yönetmeliği 10 uncu maddesinin (Değişik:RG-29/5/2013-28661) ikinci fıkrasında 

''I (a) Grubu maden sahalarının ruhsat süresini uzatma taleplerinde bu maddenin 

birinci fıkrasındaki kriterler dikkate alınarak; ihale yoluyla verilen ruhsatlarda ilk 

ihale bedelinden az olmayacak ve ilk ihale bedelinin 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile belirlenen tutarını 

geçmeyecek şekilde... ilgili idare tarafından belirlenir.'' denilmektedir. 

 

          5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesinin (f) bendi gereğince, 

İlimiz Şabanözü ilçesi Karamusa köyü Şabanözü Çayı yatağında ve Alişanoğulları 

İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. ne ait 2012/01 (E.N.: 3271479) ruhsat numaralı, 

22.756,50 m² yüzölçümlü I (a) grubu kum-çakıl ocağının; 3213 sayılı Maden 

Kanunu'nun 24. maddesi gereğince işletme ruhsat bedelinin beş katından fazla 

olmamak kaydıyla uzatma bedelinin 35.000,00-TL olmasına,  ilk ihale bedeli olan 

18.000,00-TL'den az olmayacak ve ilk ihale bedelinin 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile belirlenen tutarını 

geçmeyecek şekilde yıllık bedelinin KDV hariç 38.500,00-TL olmasına ve 

belirlenen yıllık bedel üzerinden 03.01.2022 tarihinden itibaren ruhsat süresinin 5 

yıl uzatılmasına dair 17.09.2021 tarihli komisyon raporunun kabulüne, gereği için 

İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne karar örneğinden birer 

adedinin gönderilmesine 05.10.2021 tarihli toplantıda mevcudun oybirliği ile 

karar verildi.  

 

Meclis Toplantısında Bulunan Başkan ve Üyeler 
 

 

 

                     

           Mustafa ÇIBIK                          Adem TÜYSÜZ                     Hüseyin AKTAŞ 

  İl Genel Meclisi Başkanı                          Katip Üye                                Katip Üye                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

       Valiliğe Teslim Tarihi   :……………………. 

      Teslim Alan                    :……………………. 

      İmzası                             :…………………… 
 

 


