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MADEN SAHALARI
TANITIM BÜLTENİ

Satış Rödovans ve Ortaklıklar İçin

Bültenimizde yer almak için bize ulaşınız.
E-Posta: ruhsat@madencilik-turkiye.com Tel: +90 (312) 482 18 60



Kütahya Domaniç Termik Santral Kurma Şartlı 
Rödövans İhalesi

Migem Kayıt Bilgileri

İli / İlçesi
Köy / Bucak
Ruhsat No

Kütahya / Domaniç
Yörgüç
İR:4364 (S:36111)

:
:
:

İhale Konusu 

İhale Tarihi 

   Termik santral
kurma şartlı rödövans ihalesi
   26.03.2013

:

:

İhale Yeri  
İhale Saati 
İhale Türü

TKİ Genel Müdürlüğü 
14:00
Yapım İşleri

:
:
:

Açıklamalar
İR:4364 (S:36111) no’lu ruhsatın orta kısımları halen fa-
aliyette olan Ömerler A ve B sektörlerini, güney kısımlar 
ise bazı yer altı ve açık ocakları kapsamaktadır. Sahanın 
kuzeyinde yer alan derin sahalar sektörü bu ihale kapsa-
mında değerlendirilecektir. Sahada en yaşlı birim olarak 
Paleozoyik yaşlı metamorfik şist ve kristalize kireçtaşla-
rı görülmektedir. Paleozoyik üzerinde diskordans olarak 
Kretase yaşlı ultrabazik kayaçlar ile radyolaritler bulun-
maktadır. Paleosen’de granit intrüzyonu görülmektedir. 

Tüm bu birimler Neojen yaşlı birimlerin temelini oluştur-
maktadır. Sahada Miyosen yaşlı linyit oluşumları mevcut-
tur. Derin sahalar sektöründe 1967 yılından 2012 yılına 
kadar MTA, EİEİ, GLİ ve özel firmalara toplam 377 adet 
sondaj yaptırılmıştır. Sahadaki sondaj verilerine göre, kö-
mür derinliği 412 - 850 m aralığında değişmektedir. Kö-
mürlü zon kalınlığı 0,70 - 45,25 m arasında olup ortalama 
kömür kalınlığı 7,53 metredir. 

İletişim

İletişim: TKİ Genel Müdürlüğü, Etüt Proje 
Tesis Dairesi, Ankara

Tel:  +90 (312) 540 10 00 

Bültenimizde yer alan ihalelere ait bilgiler, ilgili kurumun web sayfasında halka açık şekilde ilan edilen duyuru ve notlardan 
derlenmiştir. İhale dosyası ve içeriği hakkındaki resmi bilgiler ancak kurumdan temin edilebilir. Bülten’in ihale merci ile hiçbir hukuki 

veya ticari bağlantısı bulunmamaktadır. Yukarıda yer alan derleme ve haritalar okuyucularımızı bilgilendirmek maksadıyla hazırladığımız 
ücretsiz ve bağımsız bir hizmettir.

Ref. No: B011

Ruhsatın Bulunduğu Bölgenin Jeolojisi Ruhsatın Bulunduğu Bölgenin Uydu Görüntüsü

Özet Bilgileri
Sahada tespit edilen mineraller / madenler: 
Linyit kömürü

Sahanın şu ana kadar alınan izinleri: 

Tespit edilen rezerv miktarı: 114.418.000 Ton
Varsa geçmiş üretim miktarları: Yok

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

ÇED izni
Maden işletme izni
Orman izni

İşletme belgesi izni 
İş yeri açma izni

Var
Var
Var

Var
Var

:
:
:

:
:



Bursa İnegöl Kurşunlu Ve Kestel Alaçam 
Jeotermal Arama İhalesi

Migem Kayıt Bilgileri

İli / İlçesi
Köy / Bucak
Ruhsat No

Bursa / İnegöl
Kurşunlu / Alaçam
ER-3202136 ve ER-3190997

:
:
:

İhale Yeri  
İhale Türü
İhale Tarihi 

Bursa İl Özel İdaresi
Ruhsat ihalesi, açık arttırma
23.01.2013

:
:
:

Açıklamalar
Bursa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İnegöl - Kurşun-
lu ve Kestel - Alaçam - Babasultan’da bulunan Jeotermal 
Kaynak Arama Ruhsatlı Sahalarını, 2886 Sayılı Devlet İha-
le Kanununun 45. Maddesi Hükümlerine Göre Açık Teklif 
Artırma Usulü İle ayrı ayrı ihale edecektir.

MTA raporlarına göre bölgenin jeolojisi Paleoyozik temel 

üzerine mikaşist, mermer ve kristalize kireçtaşları ile 
temsil edilmektedir. Metamorfikleri kesen granitik intrüz-
yonlar geniş alan kaplar. Bölgedeki en geç çökeller kiltaşı, 
kumtaşı ve kireçtaşından oluşan Neojen ile çakıltaşları ile 
temsil edilen Kuvaternerdir. Bölgede daha önce Oylat ta-
raflarında tespit edilen kaynakta ise, 40 C sıcaklığa ve 50 
l/sn’lik debiye ulaşılmıştır.

İletişim

İletişim: Bursa İl Özel İdaresi, Bursa    Tel:  +90 (224) 256 64 20 

Bültenimizde yer alan ihalelere ait bilgiler, ilgili kurumun web sayfasında halka açık şekilde ilan edilen duyuru ve notlardan 
derlenmiştir. İhale dosyası ve içeriği hakkındaki resmi bilgiler ancak kurumdan temin edilebilir. Bülten’in ihale merci ile hiçbir hukuki 

veya ticari bağlantısı bulunmamaktadır. Yukarıda yer alan derleme ve haritalar okuyucularımızı bilgilendirmek maksadıyla hazırladığımız 
ücretsiz ve bağımsız bir hizmettir.

Ref. No: B012

Ruhsatların Bulunduğu Bölgenin Jeolojisi Ruhsatların Bulunduğu Bölgenin Uydu Görüntüsü

Özet Bilgileri
Sahada tespit edilen mineraller / madenler: 
Jeotermal kaynak suyu / Doğal mineralli su

Sahanın şu ana kadar alınan izinleri: 

Tespit edilen rezerv miktarı: 
50  lt/sn

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

ÇED izni
Maden işletme izni
Orman izni

İşletme belgesi izni 
İş yeri açma izni

Yok
Yok
Yok

Yok
Yok

:
:
:

:
:



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, sahaların yatırımcılara en iyi bu şekilde tanıtıla-
bileceğine 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/mtbulten

 

Saygılarımızla…

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


