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Satış Rödovans ve Ortaklıklar İçin

MADEN SAHALARI
TANITIM BÜLTENİ

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

Balıkesir Erdek Mermer İşletme Sahası
Devir İhalesi

Ref. No: B013

Migem Kayıt Bilgileri
İli / İlçesi : Balıkesir - Erdek
Ruhsat No : İR:73997

İhale Yeri : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İhale Türü : Ruhsat devir ihalesi, kapalı zarf
İhale Tarihi : 25.03.2013

Açıklamalar
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan
Balıkesir ili Erdek ilçesi dahilindeki mermer
sahasının devir hakkı, en yüksek teklif veren, 3213 sayılı kanunun 6. maddesindeki şartları taşıyan gerçek veya
tüzel kişi, kurum veya kuruluşa gereken teminat ve harç
bedellerin yatırılması ve, 2872 sayılı kanun ve diğer yasa,
yönetmelik ve sair mevzuatın getirdiği ve getireceği her
türlü yükümlülük (çalışma, su, elektrik vs.) ve sorumluluklar (maddi sorumluluklar dahil) devir alana ait olması

şartıyla, ihale edilecektir.
Bölgedeki en yaşlı jeolojik birimler kıta kenarında çökelen
Gündoğdu Metamorfitleridir. Düzenli bir istiflenme sunan bu
birim, mikaşist, kalkşist ve mermerlerden oluşur. Gündoğdu
Metamorfitleri üzerinde ise, metmorfizma öncesi tektonik
bir dokanak ile üzerleyen ve onunla çağdaş olan Erdek Karmaşığı yer alır. Erdek Karmaşığını açılı bir uyumsuzluk ile
duraylı bir şelf ortamında çökelmiş Marmara Mermeri örter.

Özet Bilgileri
Sahada tespit edilen mineraller / madenler:
Mermer

Tespit edilen rezerv miktarı: MTA tarafından yapılan çalışmalar
sonucunda, 18.582.000 m3 görünür, 27.900.000 m3 muhtemel
olmak üzere toplam 46.482.000 m3 rezerv rapor edilmiştir.

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

Önceki çalışmalar:
Topografik
: Var
Jeolojik
: Var

Ruhsatın Bulunduğu Bölgenin Jeolojisi

Ruhsatın Bulunduğu Bölgenin Uydu Görüntüsü

İletişim
İletişim: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ankara

Tel: +90 (312) 294 20 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.

