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SÖĞÜT MADEN SAHASI PROJESİ’NİN TARİHÇESİ

Şirket Esas Sözleşmesi, madencilik faaliyetlerini de içerecek şekilde değiştirildi.

Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahasına ilişkin ruhsat hakları, wolframite madenine
ilişkin olarak GÜBRETAŞ tarafından devralındı. 

Daha sonra maden lisansı dolomit madenini de içerecek şekilde genişletildi.

Maden sahasında jeofizik ve jeokimya çalışmaları ile sondaj deneme faaliyetleri başlatıldı.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (Koza) ile Temmuz ayında rödövans sözleşmesi imzalandı.

Yapılan sözleşme çerçevesinde işletme ile ilgili çalışmaların 2 ay içinde, sondaj 
çalışmalarının 1 yıl içinde bitirilmesi ve üretim çalışmalarına 5 yıl içinde başlanması 
kararlaştırıldı.
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GÜBRETAŞ, yapılan çalışmaların sözleşmede öngörülen süreler içinde tamamlanmadığı ve 
öngörülen denetim mekanizmalarının etkin bir şekilde çalışmadığı gerekçesi ile

sözleşmeyi 7 Eylül 2015 tarihinde haklı nedenlerle feshetti.

GÜBRETAŞ’a ait maden sahasının Koza tarafından boşaltılarak maden sahasına ilişkin ruhsatların

iade edilmesi taleplerine olumlu dönüş sağlanmaması üzerine, 29 Aralık 2015 tarihinde
hukuki süreç başlatıldı. 

27 Aralık 2018 tarihinde mahkeme; sözleşmenin feshedilmesine ve maden sahasının 
GÜBRETAŞ’a teslim edilmesine, ancak maden sahasına ilişkin ruhsatlarla ilgili talebimizin idari 
bir tasarruf olması gerekçesiyle reddine karar verdi.

GÜBRETAŞ, maden sahasına ilişkin ruhsatların kendi adına tescil edilmesi talebi ile istinaf 
yoluna 15 Şubat 2019 tarihinde başvurdu. 

GÜBRETAŞ lehine sonuçlanan istinaf kararı, 30 Aralık 2019 tarihinde şirketimizce tebellüğ edildi. 
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14 Ocak 2020 tarihinde maden sahasına ilişkin ruhsatlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı tarafından GÜBRETAŞ adına tescil edildi.

22 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 550.000 TL sermaye ile %100 

hissedarı olduğumuz GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş.’nin kurulması kararı alındı. 

(Resmi kuruluş işlemleri 31 Mart 2020’de tamamlandı.)

29 Ocak 2020’de maden sahasıyla ilgili bilgi ve belgeler Koza’dan talep edildi.

30 Nisan 2020’de Koza’dan karşılıklı müzakere talebimize olumlu cevap verildi.
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6 Mayıs 2020 tarihinde Yönetim Kurulumuz, görüşmeleri yürütmek üzere İdare’ye yetki verdi.

15 Mayıs 2020’de Koza’da düzenlenen toplantıda konuyla ilgili ilk müzakereler yapıldı.

2 Haziran 2020’deki müzakere sonuçları, Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere tutanağa bağlandı.

4 Haziran 2020 tarihinde Söğüt maden sahasına ilişkin her türlü veri/data, analiz ve  
raporlar ile üçüncü kişilerle yapılan ve devri mümkün sözleşmeler dâhil olmak üzere bütün
bilgi ve belgelerin tüm hakları ile satın  alınmasına yönelik sözleşme aşamasına geçilmesi 
için İdare'ye yetki verildi.

Bu çerçevede söz konusu verilerin Şirketimizce KDV dâhil 33.040.000 TL bedelle satın alınmasına 
yönelik bir sözleşmenin imzalanması hususunda mutabakata varıldı.
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