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Yatınm İzleme ve Koordinasyon Başkanlıgı

Say : 6902383 6-00O-.*tY,
Konu : 2020 Yılı Asgari Ocak Başı

Satış Fiyau İlanı

czçüz.}Ot

ANKARA İL BASIN VE HALKIA iLiŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Valilik Makamının 08.01.202l tarih ve 941 sayılı Oluru ile I(a) grubu madenlerin Devlet Hakkr
Payı hesaplamalanna esas olmak iizere 2020 yı|lı ocak başı satış fiyatlannın belirlenmesi iÇin
görevlendirilen komisyonumuzc 4 2020 yılı Devlet hakkına esas olacak asgari ocak başı satış fiyatı
belirlenmiş olup Valilik Makamının 13.01.2020 tarih ve l728 sayılı Olur'u ile uygun bulunmuştur.

Komisyon Raporu ve Valilik Olur'u yazımız ekinde gönderilmekte olup, söz konusu rapor ve

olur'un Ankara Valiliği intemet sitesinin duyurular kiliimünde 3 ay siire ile yayınlanarak ilana

ait tutanaklarının Başkanlığımıza gönderilmesi hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.

Turan LMAZ
ta

vali yardımcısı
Yatınm İzleme ve Koordinasyon Başkanr

EK:
1- Valilik Olıır'u
2_ Komisyon Raporu

vaİlıt Mü. Tanzim.ı cad. No]67 Y.niırrahatle / Ankaİa
Telefon No:(3l2)306 67 67 Falis No: (312)306 67 l2
e-Posıa: likob@antara-eov-tr lnıemet Adre§i: KEhi9i§leİiba[esliBi@tşOlli@!
Kep Adİesi: ici§leribakml igi@hsol . kep.tr
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Bilgi için: E.kan BARAN
Tekniker

Telefon No:
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Yatınm İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
tıi

Sayı : 69023836-020-.l12İ
Konu : I (A) Grubu Madenler 2020 Yılı

Asgari ocak Başı Satış Fiyatı

l3.clz*ı1

VALILIK MAKAMINA

15/06/1985 tarihinde 18785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6592 sayılı
Kanunla değişik 32l3 sayılı Maden Kanununun, l4.maddesi Ek fıkrasına " (Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8
md.; Değişik: 4l2l20|5 - 6592l|0 md.) üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması
h6linde, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki tüvanan olarak ocakbaşı satışında uygulanan fiyat,
ocak başı satış fiyatıdır. Madenlerden alınan Devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı bölgeler
dikkate alınarak her madene ait alrı ayn ve uygulandığı yıl için belirlenerek Genel Müdürlüçe ilan
edilir. ocak başı emsal satış bedeli, ilan edilen emsal tiyattan düa düşiık olamaz. Bu fikranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir" denilmektedir.

Bu nedenle, 3213 sayılı Maden Kanununun, 29'uncu maddesi gereğince 1(a) Grubu Maden
işletme ruhsat sahiplerince 2020 yılı faaliyetlerine istinaden 202l yı|ı ocak ayı sonuna kadar
Başkanlığımıza verilmesi gereken İşletme faaliyet raporunda Devlet hakkına esas olacak ortalama ocak
başı satış fiyatı Maden Kanununun l4'iincü maddesi gereğince Komisyonumuz taratlndan belirlenmiştir.
2020 yı|ı için ruhsatlı maden sahalanndan alınacak Devlet hakkına esas olan 'Ortalama Ocak
Başı Satış Fiyıti' Başkanlığımızca oluşturulan ocak başı satış fiyatı tespit Komisyonunca İlimiz
genelinde 17,18 Tl/ton olarak hesaplanmıştır.

olurlannıza arz ederim.

Doğal Kay. ruhs. ve Kült. Varl Müd. V.

Uygun ederim
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Bilgi için: Eİkan BARAN
Tekniker

Telefon Noj

Vaİlık Mah. Tanzimaı cad- No:67 Yenimahalıe / Ankara
Telefon No: (3l2)306 67 67 Faİs No: (3l2)]06 67 l2
e-Po6ta: !f,qblilIf,gl4toy§ lnıernet Ad.cs,: KEeJg§!€!ibg8a4liEi@h5q!.\@!
Kep Adre§ii ici§lefibaıanligi@hso|.lep.ğ
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Yatınm İ2leme ve Koordinasyon Başkanlığı

Konu : 2020 Yılına Ait I(A) Grubu Madenler
ortalama ocak Başı Satlş Fiyatı

KOMiSYON RAPORU

Valilik Makamının 08.01.202l tarih ve 94l sayılı Oluru ile I(a) grubu madenlerin Devlet Hakkı
PaYına ilişkin olarak yapılan uygulamalarda karşılaşılan aksaklıklan gidermek. işlemlerde birliği
sağlamak ve Devlet Hakkı kayıplannı önlemek için Devlet Hakkı hesaplamalanna esas olmak iizere 2020
Yllı ortalama ocak başı satışı fiyatlannın belirlenmesi amacıyla görevlendirilen Komisyonumuz, I (a)
Grubu madenlerin 2020 yılına ait ocak başı satış fiyatının belirlenmesi konusundaki çalışmalarını
tamamlamıştır.

BaŞkanlığımızca I(a) grubu maden işletme ruhsatı verilen ruhsat süiplerinden alınan ve Ek Liste-
l de belirtilen ocak başı satış fiyatlarının incelenmesi sonucunda; 7 adet ruhsat süibince ocak başı satış
fiYatı bildirilmiş olup. 6 adet ruhsat sahibi ocak başı satış fiyatını, 10,00 Tllton - 20.00 Tllton arasınd4
l adet ruhsat sahibi ise, ocak başı satış fiyatını,20,00 Tllton'un iizerinde bildirmiştir. Bu duruma göre
komisyonumuzca ağırlıkh ortalama ocak başı satış fiyatı l7.18 Tllton olarak hesaplanmıştır.

BaŞkanhğımız uygulamalannda I(a) grubu madenler için Devlet hakkmrn %o4 iızeinden alınması
nedeniYle ortalamanın üzerinde Devlet hakkı ödeyenlere haksızlık olmaması, Devlet hakkı kaybınrn
önlenmesi. uygulamada asgari bir ocak başı satış fiyatının belirlenmesi hususları dikkate alınarak 2020
Yılı I(a) grubu madenin ortalama ocak başı satış fiyatınrn KDV ve nakliye hariç asgari 17,18 Tllton
olarak belirlenmesi, KDV ve nakliye hariç otmak iizere belirlenen satış fiyatını; iizerinde fatura
düzenleYen ruhsat sahiplerinden ise fatura ortalamalan iizerinden ocak başı satış fiyatı belirlenmesi
Komisyonumuzca uygun görülmüştiir.

KOMİSYON ÜYELERi

!l..ıoıızozı

IN İGDIR Erk
Maden Mühendisi Harita

Ek: Liste- l
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Vaİllk Mah. Tarızimat Cad. No:67 Yenimahalle / Ankara
Tctefon No: (312)306 67 67 Faıis No: (312)306 67 12
e-Po§ta: t!\ob@E[\@gg!.]ğ lnıemeı Adre§i: KEP:icis|cribalonligi@hsol.keD,tf
Kep Adİesi: icislcribakanligi@hso ı . kep-tr

Bilgi için: E.kaıı BARAN
Teknikcr

Telefon No:

Doğ.Ka1,.Rü.veKül.Var.Müd.V.


