
Elaz  çmesuyu Kanalizasyon ve Ya mur Suyu sale Hatt  2 Bölge sözle mesinin bu gün 
Z VER N AAT’la imzalanmas  bekleniyor. 20 May s 2022 Cuma günü ihalesi yap lan ve 4 
firman n kat ld  yat r m n in aat  için YM 341.948.664,98 TL olarak aç klanm , ihalede 
Ziver n aat Taahhüt Madencilik Turizm Pazarlama A  320.320.320,-TL ile en dü ük ve 
makul teklif sahibi olarak dikkat çekmi ti.  
ELAZI  ÇMESUYU KANAL ZASYON VE YA MUR SUYU SALE HATTI 2’ NC   
BÖLGE HALES NDE MAKUL ve EN DÜ ÜK TEKL F SAH B  ALKEN N AAT OLDU 
Öte yandan Elaz  çmesuyu Kanalizasyon ve Ya mur Suyu sale Hatt  2 Bölge için de ihale 

dün (21 Haziran 2022 Sal ) yap ld . Yakla k maliyeti 363.569.987.-TL. olarak aç kla-
nan ve 7 firman n kat ld  halede makul ve en dü ük teklifin 298.922.923,-TL. ile 
ALKEN N AAT’tan geldi i bildiriliyor.Yat r m n in aat n n Alken n aat Sanayi ve Ti-
caret Limited irketine ihale edilmesi bekleniyor.  
haleye verilen tekliflerin tam listesi ve kat lan tüm firmalar n ileti im bilgileri, 
ticaret sicili özetleri, istenen makine ekipmani, teknik personel listelerini de 
kapsayan  ihale duyurusu özeti ve istenen makine ekipman listesi vb. detay  
kapsayan haberi için BKZ Sayfa 62

Kocaeli Büyük ehir Belediyesi, Gölcük Sarayl  Mahallesi Otobüs Terminali’nin yap l-
mas  için geçti imiz gün bir ihale gerçekle tirdi. Belediyeden yap lan aç klamada Göl-
cüklülerin merakla bekledi i modern terminalde çal malar ihale komisyonun 
de erlendirmesinin ard ndan yer teslimi ile birlikte h zla ba layaca na dikkat çekildi. 
K  F RMA KATILDI Gölcük Sarayl  Mahallesi’nde yap lacak Gölcük ehirleraras  Oto-
büs Terminali için Büyük ehir hale Salonu’nda ihale gerçekle tirildi. ki firman n kat l-
d  ihalede yakla k maliyet 40 milyon 22 bin 222 lira olarak aç kland . S n r de erin 31 
milyon 924 bin 836 lira olarak hesapland  ihalede en dü ük ve ayn  zamanda makul 
teklif 39 milyon 606 bin TL ile YA AR KONUT N AAT’tan geldi.  
13 ADET PERON VE 9 ADET YAZIHANE 
Gölcük Sarayl  Mahallesi’nde yap lacak terminal 2 bin metrekare kapal  in aat alan  ve 

10 bin  metrekare saha alan  içerecek. Yat r m kapsam nda 13 adet peron ve 9 adet 
yaz hane in a edilecek. lgili firmaya yer tesliminin ard ndan ba layacak çal malar 400 
gün içerisinde tamamlanacak. 
HALEYE KATILAN F RMALAR VE TEKL FLER  ÖYLE OLDU 
YA AR KONUT N AAT SAN A  39 milyon 606 bin TL 
GÜRTUR N AAT TAAHHÜT ENERJ  SAN LTD 48 milyon 845 bin TL 
halenin, makul ve en dü ük teklif sahibi YA AR KONUT’a ihale edilmesi bekleniyor. 
haleye verilen tekliflerin tam listesi ve kat lan tüm firmalar n ileti im bilgileri, ticaret sicili 
özetleri, istenen makine ekipmani, teknik personel listelerini de kapsayan  ihale duyu-
rusu özeti ve istenen makine ekipman listesi vb. detay  kapsayan haberi için BKZ 21 
Haziran 2022 tarih ve 2901 say l  Taahhüt Haber Sayfa 79

Taahhüt Haber’in  haftan n ikinci günü  yay nlanan 21 Haziran 2022 Sal  tarih 
ve 2901 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  2 milyar 300  
milyon liraya yakla an 138 adet ihale ilan  yay nland . 20 Haziran 2022 Pazartesi 
günü EKAP’ta yay nlanan ihale duyurular ndan 13b1 ilan olanlar d ar da b rak la-
rak, derlenip, yakla k maliyetlerine göre büyükten küçü e do ru s ralan p, ben-
zer 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 138 ihale ilan n n içinde YM’si EDÜ 5 
ihale ilan  yay nland . Yine ayn  gün yakla k maliyeti e ik de erin yakla k yar s -
n n üstünde ve üst s n r  belirsiz olan (Bu y l n fiyatlar yla 69.155.600,-TL üstü – 
Üst s n r belirsiz) tahmini yakla k maliyeti olan 6 ihale ilan  daha Taahhüt Ha-
ber’de yer buldu. Tahmini yakla k maliyetleri 1 milyar 500 milyon liray  geçen ve 
4’ü SK ’den 5’i ise STANBUL Y KOB’dan gelen bu 11 ilan n ba l klar n  haberin 
devam eden sat rlar nda bulabilirsiniz. 

21 HAZ RAN 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
EDÜ 5 HALE LANININ 4 TANES  SK ’DEN 1 TANES  SE  

EH TKAM L BELED YES NDEN GELD  
- SK  ilana ç kt . KN. 2022/585055 - Ba c lar, Bahçelievler ve Güngören lçe-

leri çmesuyu ve At ksu Hatlar nda Yap m, Bak m ve Onar m i (1) 27 Temmuz 
2022 Çar amba günü ihale edecek. haleye kat labilmek için teklif bedelinin 
yüzde 70 'inden az olmamak üzere 
AIV grup ibenzer i  deneyimi olarak 
isteniyor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , 
idari artname özeti, ekleri vb. istih-
barat  kapsayan ihale duyurusu için 
BKZ. 21 Haziran 2022 Sal  tarihli ve 
2901 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 27 / Ayr ca daha fazla detay 
için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SK  ilana ç kt . KN. 2022/585996 - Bak rköy, Ba ak ehir ve Küçükçekmece 
lçeleri çmesuyu ve At ksu Hatlar nda (3) Yap m, Bak m ve Onar m n  25 Tem-
muz 2022 Pazartesi günü ihale edecek. haleye kat labilmek için üeklif bedelinin 
yüzde 70 'inden az olmamak üzere AIV grup benzer i  deneyimi olarak isteniyor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Haziran 2022 Sal  tarihli ve 2901 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- SK  ilana ç kt . KN. 2022/586016 - Kad köy, Ata ehir, Adalar lçeleri çme-
suyu ve At ksu Hatlar  Yap m, Bak m ve Onar m i (4) 27 Temmuz 2022 Çar-
amba günü ihale edecek. haleye kat labilmek için üeklif bedelinin yüzde 70 

'inden az olmamak üzere AIV 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. 21 Haziran 2022 Sal . tarihli ve 2901 say l  

Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- SK  ilana ç kt . KN. 2022/585982 - Ka thane, Beyo lu ve i li lçeleri çme-
suyu ve At ksu Hatlar nda Yap m, Bak m ve Onar m i (2) 25 Temmuz 2022 Pa-
zartesi günü ihale edecek. haleye kat labilmek için üeklif bedelinin yüzde 70 
'inden az olmamak üzere AIV 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. 21 Haziran 2022 Sal  tarihli ve 2901 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- EH TKAM L BELED YES  ilana ç kt . KN. 2022/616264 - mar Yollar  Aç l-
mas  ve Hafriyat Çal mas  Yap m i 19 Temmuz 2022 Sal  günü ihale edecek. 
haleye kat labilmek için ön ko ul olarak teklif bedelinin yüzde 50 'sinden az olma-
mak üzere AV 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. 21 Haziran 2022 Sal . tarihli ve 2901 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

21 HAZ RAN 2022 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YAYINLANAN  
(ED) E K DE ER N YARISINDAN BÜYÜK VE FAKAT E K  
DE ERDEN KÜÇÜK 6 HALE LANININ 5 ADET  STANBUL  
Y KOB’DAN 1 TANES  SE KGM 18 BÖLGEDEN GELD .  
BU LANLARIN BA LIKLARI ÖYLE: 
- stanbul Valili i Yat zl Koor B k / stanbul li Beylikdüzü lçesi Gürp nar Mah 

(1005 Ada 21 Parsel) Anadolu Lisesi ve Ortaokul Yap m i  - hale 18.07.2022 
tarihinde yap lacak. 

- stanbul Valili i Yat zl Koor B k / stanbul li Silivri lçesi 6159 Ada 12 Parsele 
Silivri Hükümet Kona  Yap m i - hale 21.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- stanbul Valili i Yat zl Koor B k / stanbul li Avc lar lçesi Firuzköy Mah (626 
Ada 2 Parsel) Anadolu Lisesi ve lkokul Yap m i  - hale 20.07.2022 tarihinde ya-
p lacak. 

- stanbul Valili i Yat zl Koor B k / stanbul li Arnavutköy lçesi Merkez Mah (0 
Ada 20762 Parsel) Anadolu Lisesi ve Ortaokul Yap m i   - hale 20.07.2022tari-
hinde yap lacak. 

- stanbul Valili i Yat zl Koor B k / stanbul li Çekmeköy Ta delen Mahallesi 
Ortaokul ve Anadolu Lisesi (560 Ada 1 Parsel) Yap m i  - hale 20.07.2022 tari-
hinde yap lacak. 

- Karayollar  18 Bölge Md Kars / Çaml çatak Ayr m -Ç ld r km:16+500–28+600 
Aras  Eksik Kalan malatlar le km:28+600-33+500 Aras  Toprak leri Sanat Yap -
lar , Üstyap  (PMAT, PMT ve BSK) leri kmal Yap m i Yap m i  - hale 
21.07.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için 
BKZ 21 Haziran 2022 Sal    tarih ve 2901  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 21

Taahhüt Haber’de 20 Haziran 2022 Pazartesi günü YM’si (EDÜ) e ik de er 
üstü 5 ve e ik de erin yar s  üstünde 6  ihale duyurusu yay nland

K sa K sa

Taahhüt HaberTaahhüt Haber Say  2902 /22 Haziran 2022 Çar amba  / Sayfa 15

Elaz  çmesuyu Kanalizasyon ve Ya mur Suyu sale Hatt   
1 Bölge sözle mesi Z VER N AAT’la bugün imzalan yor

Gölcük Terminal ihalesinde en dü ük teklif YA AR KONUT N AAT’tan geldi
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