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Afyonkarahisar Karacaören Linyit Sahası Ref. No: B027

Açıklamalar

Özet Jeoloji

Afyon Linyit Kömür İşletmeleri Madencilik Enerji Sanayi 
Ticaret Ltd. Şti., Afyon’un Karacaören beldesinde yer alan 
ve bölgenin tek kömür işletme ruhsatında faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Söz konusu saha, MTA tarafından 1967 
yılında yapılan arazi ve sondaj çalışmaları ile keşfedilmiştir. 
Sahanın mevcut işletmecisi, 2008 ve 2009 yıllarında yaptığı 
11 adet karotlu sondaj çalışmasıyla bu rezervi geliştirmiş 
ve 1.250.000 m2 alanda yaklaşık 2.000.000 ton ilave linyit 

kömürü bulmuştur. Ruhsat sahasındaki kömürler pek 
çok yerde mostra vermekle birlikte, sondajlarda kesilen 
linyit damarlarının kalınlığı ortalama 140 cm’dir. Yapılan 
sondajlar, ruhsatın belirli bir bölümünde yoğunlaşmış olup, 
geri kalan alanda yapılacak ilave sondajlarla söz konusu 
rezervin geliştirilmesi mümkündür. Şirket, söz konusu 
işletme ruhsatını satmak istemektedir. İlgilenen firmalar 
ruhsatta araştırma maksatlı sondaj açabilirler.

Karacaören linyit sahasında hakim olarak gözlenen birimler 
Neojen yaşlı sedimanter istiftir. Bu istifin temelinde Alt 
Misyosen yaşlı kil ara katkılı kumtaşı ve konglomeralar ile yer 
yer kırmızı renkli ve gevşek çimentolanmış mika parçaları 
içeren çakıllar ve merceksel linyit damarları bulunur. 
Daha üstte yer alan gri-yeşil kil tabakasının üzerinde ise 
daha düzgün bir linyit damarı vardır. Alt Miyosen, linyit 
damarlarının üzerinde yer alan kil ve kırıntılardan oluşan 

bir birimle sona erer. Sahada mostra veren Üst Misyosen 
birimleri ise, gölsel ve volkanik çökellerle temsil edilir. 
Çökel birimi içinde killi kireçtaşı ve kiltaşı mevcuttur. 
Killi kireçtaşlarının alt seviyelerinde ve kil tabakası içinde 
yer yer kömür damarları bulunmakla birlikte, bunlar ince 
damarlar halinde olup yersel kalınlaşma gösterir. Sahadaki 
en genç birim ise Kuvaterner alüvyondur.

Migem Kayıt Bilgileri

İli / İlçesi      : Afyon, Sincanlı 
Köy / Bucak  : Güney
Erişim No      : 3351430 
Ruhsat No     : 85701
Ruhsat Alanı : 2648,31 Ha

Ruhsat Sahibi     : Afyon Linyit İşlet.Ltd.Şti. 
Ruhsat Grubu     : IV (b)
Ruhsat Safhası   : İşletmeleri
Yürürlük Tarihi  : 28.12.2016 
Süre Bitiş Tarihi : 28.12.2026 

 Özet Bilgiler
Sahada tespit edilen mineraller / madenler: 
Linyit kömürü (AID : 2.888 Kcal/Kg – ÜID: 3.270 Kcal/Kg)
Tespit edilen rezerv miktarı : 5.850.000 Ton

Topografik  : Var
Jeolojik     : Var
Jeofizik     : Yok
Sondaj       : Var

Önceki Çalışmalar

Ruhsat Sahasının 
Jeoloji Haritası

Ruhsat Sahasının 
Bulduru Haritası

İletişim

İrtibat : Adnan Sadık İntepe 
Adres  : Güvenevler Mahallesi 620. Sokak No:8, Afyonkarahisar
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