


Saygılarımızla

Madencilik Türkiye Dergisi
Maden Sahaları Tanıtım Bülteni Hakkında

“Maden Sahaları Tanıtım Bülteni’’ öncelikle ellerindeki ruhsatları devretmek, kiralamak ya 
da sahalarına ortak bulmak isteyen madencilerimize hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Bülten, 
söz konusu sahalara ait özet bilgilerin, görselliği yüksek ve kolay anlaşılabilir bir formatta 
okurlarımıza ulaşabilmesi amacıyla yayınlanmaktadır. Madencilik Türkiye dergisi olarak yayın 
hayatımızda edindiğimiz tecrübeler ışığında, sahalarının yatırımcılara en iyi bu şekilde tanıtı-
labileceğine inanmaktayız. 

Bilindiği üzere madencilik sektöründe ruhsatlar çoğu zaman ehil ve yetkili olmayan aracılar 
vasıtasıyla el değiştirmekte, bu da hem yatırımcıları risk altına sokmakta, hem de sektörün 
adını lekelemektedir. Bülten, Madencilik Türkiye’nin üstlendiği misyona uygun şekilde, “ruh-
sat sahiplerini” kendileri veya hukuken yetkilendirdikleri yasal temsilcileri vasıtasıyla yatırım-
cılarla buluşturmak amacıyla yayınlanmaktadır. 

Bülten, sadece Madencilik Türkiye’ye iletilen resmi bilgilere göre hazırlanan bir tanıtım eki 
olup, ruhsat sahipleri ile Madencilik Türkiye’nin, ilan yayın ücreti haricinde başka hiçbir ticari 
ilişkisi kesinlikle yoktur! 

Bülten’deki çalışma şekli ise özetle şu şekildedir: Ruhsat sahibinden veya yasal temsilcisin-
den alınan ruhsat belgesi ve diğer teknik veriler derlenir, bilimsel bir editöryadan geçirilerek 
sahanın sınırları ilgili jeoloji haritası paftası veya uydu görüntüleri üzerine GIS/RS yöntemiyle 
koordinatlarına uygun şekilde işlenerek sizlere sunulur. 

İlgili ruhsatlar hakkında tüm taraflara eşit mesafede, bilimsel ve güvenilir bilgiler sağlamanın 
ışığında, her sayı sonrasında Bültenin daha da geliştirilmesi için yeni fikirler de üretilmektedir. 
Burada amaç, Madencilik Türkiye aracılığı ile bu alanda sektörel bir standart oluşturabilmek-
tir. 

Yayın politikamız gereği, yayınlanan tüm ilanlara ilişkin bilgiler sadece “ruhsat sahibinden” ya 
da ruhsat sahibi tarafından temsile yetkilendirilmiş “tüzel kişilerden” alınır ve yine söz konu-
su kişi ya da kurumların son kontrolü sonrası yazılı izinleri ile yayınlanır. Öte yandan, ruhsata 
ilişkin hiçbir spekülatif bilgiye veya ticari değerlemeye Bülten’de kesinlikle yer verilmez. İlan-
larla ilgilenen okurlarımız veya yatırımcılar, saha sahibi ya da yasal temsilcisiyle Bülten’in alt 
bölümünde yer alan bilgiler üzerinden istedikleri zaman doğrudan iletişime geçebilirler.

Aşağıdaki linkten Bülten’in bugüne kadar yayımlanmış sayılarını 
e-dergi ya da pdf formatında inceleyebilirsiniz: 

www.madencilik-turkiye.com/ruhsateki.php

 

Saygılarımızla…

Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşınız 
E-Posta : ruhsat@madencilik-turkiye.com 
Telefon : +90 312 482 18 60



Bolu - Göynük Alçı Taşı Sahası

Bolu - Göynük Alçı Taşı Sahası

İli / İlçesi
Köy/Bucak
Erişim No
Ruhsat No

Bolu / Göynük
Çatacık
3235993
200905055

:
:
:
:

Ruhsat Sahibi
Ruhsat Grubu
Ruhsat Safhası

	 	 Düzenli	Madencilik	A.Ş.:
:
:
Maden (IV. Grup)
İşletme

Ruhsat Alanı
Yürürlük Tarihi
Süre Bitiş Tarihi

1300 Hektar
12/05/2010 
12/05/2020

:
:
:

Özet Bilgileri

Sahada tespit edilen mineraller / madenler: Alçı	Taşı

Sahanın şu ana kadar alınan izinleri: 
ÇED izni  : Var
Maden	işletme	izni	 :	Var
Orman	izni	 :	Var
İş	yeri	açma	izni	 :	Var

Sevk	Fişleri	 :	Var
Fenni Nezaretçi : Var

Tespit edilen rezerv miktarı: 700.000	Ton
Varsa geçmiş üretim miktarları: Yok

Önceki çalışmalar:
Topografik	 :	Var							Jeokimyasal	 :	Yok
Jeolojik				 :	Var							Sondaj						 :	Yok
Jeofizik				 :	Yok

Açıklamalar
Ruhsat sahası içerisinde alçı taşı bulunmaktadır. Alçı taşı-
nın ortalama yoğunluğu 2,7’dir. Cevher beyaz renktedir. 
Ocak açılmış ve yollar ise kısmen yapılmıştır. Bu sahadaki 
alçı taşında SO3 % 45 - 46’dır. Kristal suyu % 20’dir. Saha-
nın İstanbul - Gebze’ye mesafesi 200 km’dir. Ruhsat saha-
sında açılmış ve açılacak ocaklar orman arazisi içindedir 
(orman izinleri alınmıştır.). Ruhsat sahası su toplama hav-

zası, sit alanı, turizm koruma alanı, belediye imar alanı, 
yaban hayatı koruma alanı ve benzeri alanlar içinde yer 
almamaktadır. 

Sahamız satılıktır. Saha ile ilgili diğer tüm detaylar konuy-
la ilgilenen kişilerle paylaşılacaktır. 

İletişim

İletişim:	İsmail	Temel	(Düzenli	Madencilik	AŞ	-	
Yönetim	Kurulu	Üyesi)

Adres:	İzmir	Caddesi	20/30	Kızılay	-	Ankara

Tel: +90 (312) 417 14 22

Fax: +90 (312) 418 54 22 

Cep: 0 542 216 59 70

E-Posta:	duzenlimadencilik@gmail.com

Bu ek bir Madencilik Türkiye Dergisi hizmetidir. Madencilik Türkiye Dergisi sahaların satış ve rödovansından herhangi bir pay almamaktadır. 
Verilen bilgilerin yasal sorumluluğu ilan sahibine aittir. Madencilik Türkiye Dergisi ilanların içeriğinden sorumlu tutulamaz.

Bültenin her hakkı saklıdır. Kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Bültende yer almak için iletişime geçiniz: ruhsat@madencilik-turkiye.com

Ref. No: B007

Ruhsatın Bulunduğu Bölgenin Jeolojisi Ruhsatın Bulunduğu Bölgenin Uydu Görüntüsü



Türkiye’de Altın ve Baz Metal Aramacılığı

Chesser Arama ve Madencilik Ltd. Şti.
(Chesser Resources Limited’in Yan Kuruluşu)

Şehit Ersan Cad. No: 4/17 06680 Çankaya / Ankara
Tel: 312 466 60 42   Faks: 312 466 60 43

www.chesserresources.com.au

Kestanelik Projesi


