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KARAR

DSİ 252. Şube Müdürlüğünün 21.12.2016 tarih ve 856774 sayılı yazısında Teknik Elemanlar tarafından Yetimler Hafriyat İnş.
Ltd. Şti.’ ne ait olduğu anlaşılan iş makineleri vasıtası ile Pıtıreli Köyü hudutlarında Karamenderes çay yatağının dışında 3 – 4 metre
derinliğinde kum – çakıl malzemesi alınmakta olduğu görülmüş, malzeme alınan alanın Karamenderes çayı üzerinde inşa edilmiş
olan taş tahkimatlı ıslah tesisi ile Bayramiç Barajına ait sulama kanaletleri ve tahliye yapılarına yakın mesafelerde bulunmakta olup,
bu tesis ve yapıların kesinlikle zarar görmemesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine İdaremiz tarafından DSİ 252. Şube Müdürlüğünün
ilgi yazısı ve ekinde bulunan fotoğraflarla belirtilen yerde 27.12.2016 tarihinde gerekli denetimi yapmış olup denetim dönüşünde
dönüş yolu üzerinde bulunan ve Elkum İnşaat Taahhüt Nakliyat Akaryakıt Tic. Ltd. Şti. ne ait Kum Çakıl ocağından geçerken ruhsat
alanı dışından kamyonlarla şirkete ait Yıkama – Eleme Tesisine malzeme taşındığının görülmesi üzerine kamyonların geldiği
bölgeye gidilmiş ve Y1 : 457834 – X1 : 4405871, Y2 : 457888 – X2 : 4405891, Y3 : 457907 – X3 : 4405858, Y4 : 457848 – X4
: 4405839 nolu koordinatları ile çevrili alan içinden ve ortalama 3 metre derinlikten malzeme alındığı tespit edilmiş olup yazımız
ekinde bulunan 30.12.2016 tarihli teknik raporda belirtilen İdari Para Cezası konusunun görüşülmesi talebi hakkındaki İl Özel
İdaresinin teklif yazısı ile ekleri Encümenimizce mütalâa edilerek gereği görüşüldü;

DSİ 252. Şube Müdürlüğünün 21.12.2016 tarih ve 856774 sayılı yazısında, Teknik Elemanlar tarafından Yetimler Hafriyat İnş.
Ltd. Şti.’ ne ait olduğu anlaşılan iş makineleri vasıtası ile Pıtıreli Köyü hudutlarında Karamenderes çay yatağının dışında 3 – 4 metre
derinliğinde kum – çakıl malzemesi alınmakta olduğu İdaremize bildirilmiş ayrıca malzeme alınan alanın Karamenderes çayı
üzerinde inşa edilmiş olan taş tahkimatlı ıslah tesisi ile Bayramiç Barajına ait sulama kanaletleri ve tahliye yapılarına yakın
mesafelerde bulunmakta olup, bu tesis ve yapıların kesinlikle zarar görmemesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine İdaremiz tarafından
DSİ 252. Şube Müdürlüğünün ilgi yazısı ve ekinde bulunan fotoğraflarla belirtilen yerde 27.12.2016 tarihinde yaptığı denetim
dönüşünde dönüş yolu üzerinde bulunan ve Elkum İnşaat Taahhüt Nakliyat Akaryakıt Tic. Ltd. Şti. ne ait Kum Çakıl ocağından
geçerken ruhsat alanı dışından kamyonlarla şirkete ait Yıkama – Eleme Tesisine malzeme taşındığının görülmesi üzerine
kamyonların geldiği bölgeye gidilmiş ve Y1 : 457834 – X1 : 4405871, Y2 : 457888 – X2 : 4405891, Y3 : 457907 – X3 :
4405858, Y4 : 457848 – X4 : 4405839 nolu koordinatları ile çevrili alan içinden ve ortalama 3 metre derinlikten malzeme alındığı
tespit edilmiş ve yukarıda belirtilen koordinatların bilgisayar ortamında 1 / 25000 Ölçekli harita üzerine uygulanması sonucunda
ruhsatsız Kum Çakıl malzemesi alınan alanın 2.158,00m² olduğu tespit edilmiş olup tüvenan olarak çıkarılan 2.158,00 m ²
malzemenin % 50 si üretim kaybı olarak ( Elek üstü malzeme, nebati toprak, kil ve ağaç artıkları ) yeniden alındığı yere
döküldüğünden dolayı satışa sunulan ortalama Kum  Çakıl malzeme miktarı 1.079,00 m² olarak tespit edilmiştir. Ruhsatsız alandan
alınan Kum – Çakıl malzemesinin derinliği denetim raporunda 3 m olarak tespit edildiğinden alınan toplam Kum – Çakıl malzeme
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miktarı 1.079,00 m² X 3 m = 3.237,00 m³ olarak tespit edilmiştir.
18.02.2015 tarih ve 29271 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı
Maden Kanununun 14. Maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 05.06.2015 tarih ve 59 sayılı kararı ile Ocak Başı satış bedeli 17
TL/tonm³ olarak belirlenmiş ve 3213 Sayılı Maden Kanununun 1(a) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 18.
maddesi (Değişik:RG29/5/201328661) "Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapıldığının Genel
Müdürlüğün, mülki idare amirliklerinin veya ilgili idarelerin yetkilendirdiği kişiler tarafından tespit edilmesi halinde, durum bir
tutanak ile tespit edilir. Bu tutanakta üretimin yapıldığı yer, üretimi yapanın adı ve adresi, maden cinsi ve miktarı gibi bilgiler yer
alır. Üretilen madene mülki idare amirliğince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve/veya el
konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır. El konulan
madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli ilgili idare hesabına aktarılır.” Hükmü gereğince; 3.237,00 m3 Kum  Çakıl
malzemesi alan Elkum İnşaat Taahhüt Nakliyat Akar. Tic. Ltd. Şti. 'nin;
3.237,00m3X17TL/tonm³X3=165.087,00TL (YüzatmışbeşbinseksenyediTL) İdari para cezası ile tecziyesine ve gereği için
evrakın İl Özel İdaresine gönderilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
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