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Satış Rödovans ve Ortaklıklar İçin

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



Zonguldak Karadon 17. No’lu Taşkömürü Sahası Rödövans İhalesi Ref. No: B023

Kayıt Bilgileri

Ruhsat / Dosya No    1513603: İhale Tarihi 17.06.2015, 
Saat: 15:00

: İhale Yeri  
Köyü / Mevkii : 
İhale Türü

Zonguldak
     Gelik
Açık Teklif Usulü

:

Açıklamalar
Türkiye Taş Kömürü (TTK) İşletmeleri, hukuku kurum 
bünyesinde kalmak üzere Zonguldak Karadon’daki 17 No’lu 
sahasını, madencilik yapmaya ehil gerçek ve tüzel kişiler 
arasından en iyi teklifi yapana 10 yıl süreyle rödövans karşılığı 
işletmeye vermek üzere ihaleye çıkmıştır. Söz konusu rödövans 
anlaşmasına göre, birinci üretim yılı için teklif edilecek 
taahhüt üretim miktarı en az 28.700 ton olacaktır. Birinci 
yıldan sonraki yıllarda taahhüt edilen üretim artış miktarları, 
bir önceki yılın taahhüt üretim miktarının %10’undan fazla 
olmayacaktır. İstekliler, rödövans payını KDV hariç 10,00 TL/
ton’dan az olmamak üzere teklif vereceklerdir. Bu bedelin 
altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Sahanın önceki işletmecisi ile yapılan sözleşmenin protokolle 
5 yıllık süre uzatımı hususunda işletmecinin yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi nedeniyle, ihalenin yeni isteklide 
kalması halinde  şartnamede belirtilen demirbaşlardan; 
Enerji Hattı Bedeli olan 250.000 TL, ihaleyi kazanan istekli 
tarafından sözleşmenin imzalanmasından önce, sahanın 
bir önceki işletmecisine ödenmek üzere Kurum hesabına 
yatırılacaktır.  İstekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü 
Satınalma Dairesi Başkanlığı (Zonguldak) ve TTK Bahçelievler 
Misafirhanesi (Ankara)  adreslerinden 1.000 TL karşılığında 
temin edebilirler.

Ruhsatın Bulunduğu Bölgenin Jeolojisi Ruhsatın Bulunduğu Bölgenin Uydu Görüntüsü

Özet Bilgileri

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesi imtiyaz alanları, 
Zonguldak ilinin 12 km doğusunda yer almakta ve batıda 
Üzülmez Müessesesi, doğuda Göbü, güneyde Midi fayı ve 
kuzeyde ise Karadeniz ile sınırlanmış olup, yaklaşık 30 km²’lik 
bir alanı kaplamaktadır. Üretim alanında Karbonifer ve üzerine 
diskordansla gelen Kreatese yaşlı birimler bulunmakta, kömürlü 
birimler üç ayrı formasyon olarak görülmektedir. Konglomera, 
kumtaşı, kiltaşı, silttaşı, şeyl ve kömür damarlarının 
ardalanmasından oluşan Westfalien B, C, D yaşlı Karadon 
serisi Kilimli İşletmesi sınırları içinde yer almaktadır. İçerisinde 
bulunan kömür damarlarında işletmecilik yapılmakta olan Kozlu 
serisi Westfalien A yaşlıdır. Herseniyen ve Alpin gibi birbirinden 
farklı iki ayrı orojenezin etkisi altında kalan havzada Üzülmez 
ve Karadon İşletmeleri arasında bir antiklinal ve senklinal 
oluşmuştur. Kilimli İşletmesi antiklinalin kuzey kanadında, 

Gelik İşletmesi ise antiklinalin  güney kanadında kömür üretimi 
yapmaktadır. İhaleye konu olan 17. no’lu saha ise, imtiyaz 
alanının güneyinde ve Gelik köyünün doğusunda yer almaktadır. 
Kurum tarafından yapılan önceki çalışmalarda, rödövansla 
işletilecek sahaların rezervlerine ilişkin olarak; mostra-0 
kotu’nda 40 milyon ton rezerv; 0 ve eksi 160 m kotları 
arasında 35 milyon ton rezerv; eksi 160-560 m kotlarında 
92 milyon ton işletilebilir ve 38 milyon ton görünür rezerv;  
eksi 560-860 m kotlarında ise 114 milyon ton muhtemel 
ve 102 milyon ton mümkün rezerv olduğu belirtilmiştir. 
İhaleye konu olan 17 no’lu sahada ise 2014 yılında toplam 
82.373 ton taşkömürü üretimi gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki 
kömürlerin alt ısıl değerleri ortalama 6.500 Kcal/Kg’dir. 

İletişim

 Adres: Bülent Ecevit Caddesi No:2, Zonguldak   
 

İletişim:  TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Tel: (372) 267 30 30
Web: www.taskomuru.gov.tr 

Bültenimizde yer bilgiler, ilgili kurumun web sayfasında halka açık şekilde yayınlanan bilgilerin yanı sıra, çeşitli resmi rapor ve bilimsel 
çalışmalardan 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.
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