
KOMİSYON RAPORU

2020 Yılı İcin:

06.02.2020 tarihli ve 51836043-145,05-E^127g sayılı Makam oluru İle oluşturulan komisyonumuzca.

2020 yılııaait devlet hakkı hesaplamalarına esas l(a) grubu kum, çakıl ve ariyet ocaklarında ocak baŞl satıŞ fiYatına

ytinelİk hesaplamalarda TÜiK'in enflasyon rakamlarına göre; 2019 için yeniden değerleme yizde22,58 oranında

açıklanmıştır. Yeniden değerleme oranı ve kamu yararı göz önünde bulundurularak hesaplamalar aŞağıdaki gibi

yapılıp 2020 yı;1ı ocak başı satış tutarı VE Sevk fişi satış bedelinin belirlenmesinin uygun olacağı

değerlendirilmiştir.

2020 Yıh icin I(a) grubu kum ve cakı| ocaklarında ocak başı satış fivatı hesabı:

yeniden değerleme oranına göre 20,22 TL/m3 hesaplanmıştır. Komisyonumuz Kamu yararı gözetilerek,

kum ve çakıl ocaklarında ocak başı satış tutannın KDV ve Nakliye hariÇ 21,00 TLlm3 olarak belirlenmesi

komisyonumuzun görüşüdür.

2020 Yılı için I(a) grubu arivet ocaklannda ocak bası satış fivatı hesabı;

yeniden değerleme oranına göre 5,51 TLlm3 hesaplanmıştır. Komisyonumuz Kamu Yararı gözetilerek,

I(a) Grubu Ariyet oçaklarında ocak başı satış tutannın KDV ve Nakliye hariÇ 5,60 TLlm3 olarak belirlenmesi

komisyonumuzun görüşüdür.

Komisyonumuz tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Karaman İlimizdeki, l-a Grubu Madenlerde 2020

yılı için Devlet hakkı hesaplamalarına esas taban ocak başı satış fiyatlan tespit edilmiş olup, aşağıdaki gibidir.

Satış Bilgi formlarının; ortalama ocak başı safiş fiyatlarının2020 yıh Devlet hakkı hesaplamalarında taban fiYat

olarak kullanılması,

KDV ve nakliye hariç olmak üzere belirlenen fiyatların üzerinde fatura düzenlenmiŞ olması halinde ocak

başı satış fiyatının fatura ortalamaları iizerinden belirlenmesi,

2020 Yılı için Sevk Fişi Satıs Bedeli Hesabı:

yeniden değerleme oranlna göre23,29 Tlladet hesaplanmıştır. Komisyonumuz Kamu yararı gözetilerek,

1 Koçan(25 Sayfa) sevk fişinin satış bedelinin 25,00TLladetolarak belirlenmesi komisyonumuzun görüŞüdür.

I(a) Grubu Madenlerin Ocak Başı Satış Fiyatı (TL/m)

20l9 Yılı 2020 Yılı
Kum-Çakıl l6,50 2l,00

Ariyet 4,50 5,60

I(a) Grubu Madenler İçin Sevk Fişi Bedeli (TL/Adet)
20l9 Yıh 2020 Yılı

l KOÇAN SEVK FİŞİ
(25 SAYFA)

l9 TL 25 TL

Fiyatların tablodaki gibi alınması, Komisyonumuzun görüşüdür.

06.02.2020 tarihli ve 5l836043-145.05-E.1279 sayılı Makam oluru lle oluşturulan komisyonumuzca,

2020 yılına ait devlet hakkı hesaplamalarına esas I(a) grubu kum, çakıl ve ariyet ocaklarında oÇak baŞı satıŞ fiYatına

ve sevk fişi satış bedeline yönelik yapılan çalışmalar sonucu yukarıdaki tablodaki fiyatların uygun olacağı

M.E Ahmet CANBOLAT
değerlendirilm iştir. 07 .O2.1020

Jeo Mühendisi


