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Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 

Doğal Kaynaklar ve Ruhsat Müdürlüğü 

 

I (A) GRUBU MADEN İŞLETME RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE 

3213 sayılı Maden Kanununun 14/2. maddesinde; "üretilen madenin hammadde olarak 

kullanılması veya satılması halinde, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan 

olarak ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatıdır. Madenlerden alınan Devlet 

hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı 

ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan edilir. Ocak Başı satış bedeli, 

ilan edilen emsal fiyattan daha düşük olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir." hükmü  ile 29/5. maddesinde "I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat 

sahibi, her yıl ocak ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile 

ilgili işletme faaliyet raporunu, büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklere, diğer illerde il 

özel idaresine vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30.000 

TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyetleri 

durdurulur." hükmü yer almaktadır. 

Buna göre maden ruhsat sahipleri tarafından 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 2019 

yılı Ocak ayının sonuna kadar Başkanlığımıza verilmesi gereken işletme faaliyet raporlarında 

3213 sayılı Maden Kanununun 14. maddesi gereğince hesaplanacak devlet hakkına esas teşkil 

edecek ocak başı satış fiyatlarının ve 3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesine aykırı 

faaliyette bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler adına idari para cezası uygulanmasına 

esas teşkil edecek, el konulma imkânı ortadan kalkmış olan madenin ocak başı satış 

fiyatının tespiti için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 19/10/2018 tarih ve 42887 

sayılı Olurları ile komisyon oluşturulmuş ve bu komisyonca İlimiz genelinde; ocak başı satış 

fiyatları; 

 0-7 kum için 16,33 TL/Ton (KDV Hariç), 

 7-15 çakıl için 14,23 TL/Ton (KDV Hariç),  

15-30 çakıl moloz için 12,08 TL/Ton (KDV Hariç) olarak Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığının 07/12/2018 tarih ve 49549 sayılı Olur’u ile belirlenmiştir. 

Belirlenen fiyattan az olmamak üzere satış yapılmaması, belirlenen satış fiyatının 

üzerinde fatura ile satış yapan ruhsat sahiplerinin fatura ortalamaları üzerinden devlet hakkı 

payını ödemeleri hususu; 

Bilgilerinize sunulur. 

 


