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Bursa’da Orhaneli Çay  üzerinde su-
lama, enerji, içme suyu ve ta k n kont-
rolü amac yla in a edilen ve 2022 y l  
Ocak ay nda yap lan bir protokolle kul-
lan m hakk  Bursa Büyük ehir Beledi-
yesine verilen Ç narc k Baraj ndan 
içme suyu temini için yap lacak yat -
r ma EBRD (European Bank for Re-
construction and Development)  
(Avrupa mar ve Kalk nma Bankas ) 
Kredisi için kredi sözle mesi imza-
land . Kredinin tutar n n 145 milyon 
Euro’yu buldu u bildiriliyor.  

YATIRIM KAPSAMINDA YAPILMASI PLANLANAN  LER 
59 kilometre içme suyu isale hatt , ar tma tesisi ve depo in aatlar  var. 

EBRD’nin y l n ikinci yar s nda ihale ilan na ç kmas  bekleniyor.

Ö B 23 Haziran 2022 tarih ve 31875 Say l  Resmî 
Gazetede ta nmaz sat lar na ili kin bir dizi karar  
tebli  etti. Bu  öyle: 

- Mülkiyeti Hazineye kay tl  stanbul'un Büyük-
çekmece ilçesi Büyükçekmece Merkez Mahalle-
sindeki üç ta nmaz bir bütün halinde 13 milyon 
lira bedelle Fuat Yaz c 'ya sat ld  

- Mülkiyeti Sümer Holding A ’ye kay tl  Malatya'n n 
Ye ilyurt ilçesi kizce Mahallesindeki ta nmaz 10 mil-
yon 500 bin lira bedelle smail Ertan OGG’ye sat ld . 
Yine mülkiyeti Sümer Holding A ’ye kay tl   Ordu'nun 
Ünye ilçesi Kaledere Mahallesindeki ta nmazlar n bir 
bütün halinde 6 milyon 250 bin lira bedelle Yusuf Da-
lar'a sat ld . 

- Mülkiyeti Türkiye eker Fabrikalar  A  ad na 
kay tl  Mu 'un Bulan k ilçesi Zafer Mahallesindeki 
ta nmazlar ile üzerindekiler bir bütün halinde 6 
milyon 100 bin lira bedelle ahin Topçu'ya sat ld . 

- Mülkiyeti Hazineye kay tl  Yalova'n n merkez ilçesi 
Kaz miye Mahallesindeki ta nmaz 6 milyon 50 bin 
lira bedelle Akdemir n aat thalat hracat Madencilik 
Ticaret ve Sanayi Ltd. ti.'ye sat ld . Ayn  mahalledeki 
bir di er gayrimenkul 3 milyon 500 bin lira bedelle 
Sara Akyürek Bulut'a sat ld . 

- Mülkiyeti Hazineye kay tl  Yalova'n n Çiftlikköy 

ilçesi Çiftlikköy Mahallesindeki ta nmazlar bir 
bütün halinde 5 milyon 800 bin lira bedelle Ahmet 
Mert Özçelik'e sat ld . 

- Mülkiyeti Hazineye kay tl  K r ehir'in merkez ilçesi 
K ndam Mahallesindeki ta nmaz 3 milyon 650 bin lira 
bedelle Selahattin Polat'a sat ld . Ayn  mahalledeki 
di er baz  ta nmazlar da 3 milyon 120 bin lira be-
delle Süleyman Demir'e sat ld . 

- Mülkiyeti Türkiye eker Fabrikalar  A ’ye ka-
y tl  K r kkale'nin Bal eyh ilçesi Bal eyh Mahalle-
sindeki ta nmazlar bir bütün halinde 2 milyon 
520 bin lira bedelle Bildik Zahirecilik Nakliye Tica-
ret ve Sanayi Ltd. ti.'ye sat ld . 

- Mülkiyeti Hazineye kay tl   Gaziantep'in Nurda  
ilçesi Atmal  Mahallesindeki ta nmaz 1 milyon 650 
bin lira bedelle Bikta  Yap  A 'ye sat ld . 

- Mülkiyeti TTA Gayrimenkul A  ad na kay tl  z-
mir'in Ödemi  ilçesi Birgi Mahallesindeki ta n-
maz ve üzerindeki yap   bir bütün halinde 750 bin 
lira bedelle smail Aydo an'a sat ld . 

- Mülkiyeti Hazineye kay tl  Ankara'n n Gölba  il-
çesi Viranc k- mar Mahallesindeki ve ayn  mahalle-
deki bir ta nmaz 5 milyon 210 bin lira + 7 milyon 210 
bin lira ile Özgür Atasu’ya sat ld . 

- Mülkiyeti Hazineye kay tl  Ankara'n n Gölba  

ilçesi Viranc k- mar Mahallesindeki ta nmazlar-
dan ilki 4 milyon 900 bin liraya Erdal Çal kan'a, 
ikincisi 4 milyon 110 bin liraya Ahmet Ünal'a 
üçüncü ve son ta nmaz ise 4 milyon 100 bin li-
raya Baki Hakan Koçak'a sat ld . 

- Mülkiyeti Hazineye kay tl  Ankara'n n Yenimahalle 
ilçesi Susuz Mahallesindeki ta nmazlar bir  bütün ha-
linde 4 milyon 750 bin lira bedelle Kemalettin Ço -
kun'a sat ld . 

- Mülkiyeti Hazineye kay tl  Ankara'n n Yenima-
halle ilçesi Susuz Mahallesindeki bir grup ta n-
maz bir bütün halinde 4 milyon liraya Yasin Ayhan 
Gürel'e, ikinci grup ta nmaz 3 milyon 300 bin li-
raya Ali Olcay'a ve üçüncü grup ta nmaz da  2 
milyon 500 bin liraya Mustafa Hayri Ar kan'a sa-
t ld . 

- Mülkiyeti Hazineye kay tl  Ankara'n n Mamak il-
çesi Nenek Mahallesindeki ta nmaz 2 milyon 900 bin 
lira bedelle Kadriye K rlang ç'a sat ld . 

- Mülkiyeti Hazineye kay tl  Ankara'n n Gölba  
ilçesi K z lca ar- mar Mahallesindeki ta nmazlar 
bir bütün halinde 10 milyon 500 bin lira bedelle 
Özsal n aat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret 
A 'ye sat ld .  

Orhaneli  Ç narc k Baraj ndan Bursa’ya çmesuyu  
Temini için 145 milyon E ro EBRD Kredisi sa land

Özelle tirme daresi Ba kanl  (Ö B) Bir Dizi Ta nmaz Sat  karar  yay nlad

Taahhüt Haber’de 23 Haziran 2022 Per embe günü ihale bedelleri toplam  2022 y l  fiyatlar yla 
5 milyar liray  geçen, Yakla k Maliyeti EDÜ 2 ve ED Yar s  üstü 2 SB S yer ald

Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü yay nlanan 23 Haziran 2021 Per-
embe tarih ve 2903 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  5.325.638.754,-TL 

olan 61 (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland ..22 Haziran 2022 
Çar amba günü EKAP’ n yay nlad  (SB S) 
Sözle meye Ba lanm  hale Sonuçlar ndan 
(Kesinle mi  hale Sonuçlar ) güncel olanlar 
seçilerek, benzer i lere, idarelere ve büyük-
ten küçü e göre s ralan p, özetlenerek, iha-
leyi kazanan müteahhit firman n ileti im 
bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam 
eden ve bitirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n 
ve indirim ortalamalar n n da eklenmesi ile 
yay na haz rlanan ve 23 Haziran 2022 Per embe tarih ve 2903 say l  Taahhüt 
Haber’de yer alan bu 61 sonuç içinde yakla k maliyeti e ik de er üstü bir tanesi 
pazarl k usulü ile yap lan 2 SB S yer ald . Öte yandan Taahhüt Haber’de ayn  gün 
YM’si e ik de erin yar s n n üstünde olan 2 SB S daha yer buldu. hale Bedelleri 
toplam  2022 y l  birim fiyatlar yla 5 milyar liray  geçen bu 4 SB S’in ba l klar n  
haberin devam eden k sm nda bulabilirsiniz. 

23 HAZ RAN 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN B R TANES  PAZARLIK USULÜ LE YAPILAN, YAKLA IK  
MAL YETLER  E K DE ER ÜSTÜ OLAN 2 SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
- TOK 'nin ( KN. 2022/476116 - Pazarl k ) Ankara 45 bin Seyirci Kapasiteli 

Stadyum n aat  ihalesini 4.520.000.000 TL ihale bedeli ile YILDIZLAR N-
AAT+ASL N AAT kazand  
Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kaza-

nan müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. 

ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 23 Haziran 2022 Per embe tarihli ve 2903 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 63 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- KGM 2 BÖLGE'nin ( KN. 2021/682653 ) E me-Güney 0+000-30+20765, 
Ulubey-A a çe me Yolu 0+000-24+796(G)/0+000( )-5+500 Yol in aat  ihalesini 
2021 y l  birim fiyatlar yla 223.844.014 TL ihale bedeli ile ULUOVA N AAT+FEZA 
TAAHHÜT kazand  

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kaza-
nan müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. 
ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 23 Haziran 2022 Per embe tarihli ve 2903 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi 
için BKZ 7.12.2021 tarihli ve 2765 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43 / Ayr ca 
sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

22 HAZ RAN 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YAKLA IK MAL YET  E K DE ER N YARISININ 
 ÜSTÜNDE 2 SB S’ N BA LIKLARI SE ÖYLE 
- TOK  Toplu Konut dare B k / Aksaray li Merkez lçesi Sanayi Sitesi lave ma-

latlar ve 1 Adet Cami (2000 Ki ilik) n aat  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i – 
Yat r m  73.661.000,00,- TL ihale bedeli ile SEB L N AAT+ÇAKIR YAPI hayata 
geçirecek. 

- Samsun B B. Su Kanal daresi Gn Md / Samsun li Çar amba lçesi Bat  
K sm  çme Suyu, Kanalizasyon ve Ya mursuyu n aat  – Yat r m  38.695.805,- 
TL ihale bedeli ile TEST MAK NA SANAY  T CARET LTD hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 23 Haziran 2022 
Per embe  tarih ve 2903  say l  Taahhüt Haber Sayfa 54 - 73 

BURSA ORHANEL   
ÇINARCIK BARAJI ve HES 
Ç narc k Baraj , Bursa'da, Orhaneli Çay  

üzerinde, sulama, enerji, içme suyu ve ta -
k n kontrolü amac yla 1996-2002 y llar  ara-
s nda in a edildi. Toprak ve kaya gövde 
dolgu tipi olan baraj n gövde hacmi 
4.771.000 m³, akarsu yata ndan yüksekli i 
125,00 m, normal su kotunda göl hacmi 
372,94 hm³, normal su kotunda göl alan  
10,14 km²'. Baraj 6.597 hektarl k bir alana 
sulama hizmeti verirken, 120 MW güç ile de 
y ll k 548 GWh'lik enerji sa l yor.
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