
EMLAK KONUT Ata ehir Do u Bölgesi 
3 Etap (ASKGP) Arsa Sat  Kar l  
Gelir Payla m  ihalesinin sonuçland  
bildiriliyor. EMLAK KONUT A ’nin 
(KAP) Kamuyu Ayd nlatma Platformuna 
yapt  aç klama aynen öyle: 
“ stanbul Ata ehir Do u Bölgesi 3. Etap 
Arsa Sat  Kar l  Gelir Payla m  

i'nin sözle mesi, Yüklenici DAP Gayri-
menkul Geli tirme A. . ile 16.06.2022 tarihinde imzalanm t r. Sözle me de erleri a a-

daki gibidir; 
Arsa Sat  Kar l  Sat  Toplam Geliri (ASKSTG) : 2.236.500.000 TL 
Arsa Sat  Kar l  irket Pay  Gelir Oran  (ASK PGO) : %40 
Asgari Arsa Sat  Kar l  irket Pay  Toplam Geliri (ASK PTG): 894.600.000 TL 

F RÜZKÖY 2 ETAP ASKGP HALES NDE ÖN YETERL K 
 BA VURULARI ALINDI. HALEYE 3 F RMA DOSYA VERD  
Öte yandan EMLAK KONUT ayn  gün yapt  di er bir aç klama ile stanbul Avc lar Fi-
ruzköy 2. Etap Arsa Sat  Kar l  Gelir Payla m  i ihalesinin birinci oturumu un 
16.06.2022 tarihinde saat 11:00 da yap ld n  bildirdi. 3 firma ön yeterlik ba vurusunda 
bulundu 
haleye dosya veren firmalar unlar: 
1-) CEVAH R YAPI SAN TUR ve T C A  + HB GRUP N  T C LTD T   ORTAKLI I 
2-) K LER GYO A  + B SKON YAPI A   ORTAKLI I 
3-) ÖZYAZICI N AAT ELEKTR K MAK NA MÜ  ve TAAHHÜT SAN ve T C A  
EMLAK KONUT yapt  aç klamada “ hale komisyonu taraf ndan isteklilere ait ön yeter-
lik zarflar  içerisindeki belgelerin ayr nt l  de erlendirilmesinden sonra, ihalenin Pazarl k-
Aç k Art rma-Kapal  Zarf Teklif Alma bölümünü içeren 2. Oturumunun tarihi ve saati 
isteklilere yaz  ile bildirilecektir.” Notunu dü tü. 

Taahhüt Haber’in  haftan n be inci ve son günü yay nlanan 17 Haziran 2022 
Cuma tarih ve 2899 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  
1 milyar 200  milyon liray  geçen 87 adet ihale ilan  yay nland . 16 Haziran 2022 
Per embe günü EKAP’ta yay nlanan ihale duyuru-
lar ndan 13b1 ilan olanlar d ar da b rak larak, der-
lenip, yakla k maliyetlerine göre büyükten küçü e 
do ru s ralan p, benzer i lere göre s n fland r l p, 
sözle me ve idari artnamedeki ko ullar ile birlikte 
özetlenerek Taahhüt Haber’de yer alan bu 87 ihale 
ilan n n içinde YM’si EDÜ 1 ihale ilan  yay nland . 
Yine ayn  gün yakla k maliyetleri e ik de erin yak-
la k yar s n n üstünde ve e ik de er aras nda (Bu 
y l n fiyatlar yla 69.155.600,-TL ile 146.815.969,-TL 
aras ) tahmini yakla k maliyetleri olan 4 ihale ilan  daha Taahhüt Haber’de yer 
buldu. Bu 5 ilan n ba l klar n  haberin devam eden sat rlar nda bulabilirsiniz. 

17 HAZ RAN 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN BURSA BÜYÜK EH R BELED YES N N  
EDÜ LANI BA LI I ÖYLE: 
- BURSA BÜYÜK EH R ilana ç kt . KN. 2022/573257 - Bursa Atatürk Spor 

Salonu 19 Temmuz 2022 Sal  günü ihale edecek. haleye kat labilmek için ön 
ko ul olarak teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere BIII grup i ler 
benzer i  deneyimi olarak isteniyor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 17 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2899 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-

huthaber.com 
17 HAZ RAN 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YAYINLANAN (ED) E K DE ER N YARISINDAN BÜYÜK  
VE FAKAT ED’DEN KÜÇÜK YAKLA IK MAL YET  OLAN  
4 HALE LANININ BA LIKLARI ÖYLE: 
- Karayollar  1 Bölge Md stanbul  / Karayollar  1 Bölge Müdürlü ü 

Sorumlulu undaki Otoyol ve Ba lant  Yollar nda Termoplastik S cak 
Boya ve Çift Kompenantl  Boya ile Yatay aretleme Yap lmas  
Yap m i - hale 08.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- stanbul Valili i Yat zl Koor B k / stanbul li Eyüpsultan Göktürk 
Mahallesi 230 Ada 1 Parsel lkokul Yap m i - hale 08.07.2022 tarihinde yap la-
cak. 

- stanbul Valili i Yat zl Koor B k / stanbul li Pendik lçesi Dolayoba Mahallesi 
(8723 Ada 5-6-7 Parsel) lkokul ve Ortaokul Yap m i  - hale 18.07.2022 tari-
hinde yap lacak. 

- Hatay Büyük ehir Dst Hiz Dai B k/ Muhtelif Parklar n Yap m , Revizyonu ve 
Ye il Alanlar n Rehabilitasyonu yap m i i  - hale 07.07.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için 
BKZ 17 Haziran 2022 Cuma  tarih ve 2899  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17 

Taahhüt Haber’de 17 Haziran 2022 Cuma günü YM’si (EDÜ) e ik de er 
üstü 1 ve e ik de erin yar s  üstünde 4 ihale duyurusu yay nland
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AKKUYU NGS birinci ünitesinde kullan lacak polar vinç in aat sahas na ula t
Mersin'in Gülnar ilçesinde yap m  süren Ak-

kuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci üni-
tesinde kullan lacak yakla k 400 ton kald rma 
kapasitesine sahip polar vinç, in aat sahas na 
ula t .Akkuyu Nükleer A 'den yap lan aç kla-
maya göre, sahaya ula an polar vincin Do u 
Kargo Terminali'nde gemiden indirilme i lemi bir 
gün sürdü.Her biri 42 metre uzunlu unda ve 
92' er ton olan polar vincin iki kanad , santralin 
birinci ünitesinin in aat alan na götürüldü. 

SERGEY BUTSK KH: KARGO, TYAZH-
MASH FABR KASINDAN ST. PETERSBURG 
L MANI'NA GÖNDER LD  VE ORADAN DEN Z 
YOLUYLA NGS SAHASINDAK  DO U 
KARGO TERM NAL 'NE TESL M ED LD  

Aç klamada görü lerine yer verilen Akkuyu 
Nükleer A  Genel Müdür Birinci Yard mc s  ve 
Yap  leri Direktörü Sergey Butskikh, birinci güç 
ünitesine polar vincin gelmesinin bu y l n en 
önemli lojistik operasyonlar ndan biri oldu unu 
belirterek "Kargo, TYAZHMASH fabrikas ndan 
St. Petersburg Liman 'na gönderildi ve oradan 
deniz yoluyla NGS sahas ndaki Do u Kargo 
Terminali'ne teslim edildi. Parçalar n n montaj n-
dan sonra reaktör binas n n kubbesi alt na kuru-
lacak vinç, faaliyete geçmeden önce yüklerin 

güvenilir ve hatas z ekilde ta nabilirli i için 
bir dizi testten geçecek." ifadelerini kulland . 

POLAR V NC N (GEZER KÖPRÜ  
V NC ) ÖZELL KLER  ÖYLE 
Reaktör binas n n en önemli mekanizma-

lar ndan polar vinç, nükleer santrallerde bi-
rinci s n f ekipmanlardan biri olma özelli i 
ta yor. Vinç, kanatlar n ön montaj ndan 
sonra birinci ünitenin reaktör binas nda tasa-
r m konumuna uygun pozisyona getirilecek. 
Rusya'n n S zran kentinde bulunan TYAZH-
MASH fabrikas nda üretilen polar vincin 
a rl  200 tonu a yor. Polar vinç ya da 
di er ad yla "gezer köprü vinci", nükleer 
santralin i letim süresinin tüm a amalar nda 
kullan lacak. Vinç, reaktör binas n n koruma 
kubbesi alt na yerle tirildikten sonra, nükleer 
yak t da dahil olmak üzere reaktör tesisinin 
ekipman  ile ilgili ta ma ve teknolojik i lem-
leri gerçekle tirmek için dairesel bir ray üze-
rinde 360 derece dönüyor olacak. Gerekli 
kablo hatlar n n dö enmesinin ard ndan 
polar vincin kurulumu, devreye al nmas  ve 
test edilmesine yönelik i lemler de gerçek-
le tirilecek. Bu i lemlerin 2022 sonuna 
kadar yap lmas  planlan yor. 


