
MUSK  Genel Müdürlü ünün (Mu la Su ve Kanalizasyon daresi)  ller Bankas  A  arac l -
yla temin edilen Dünya Bankas  Kredisi ile yap lacak "MUS2-W2 "Mllas-Ören lçesi için Kana-

lizasyon ebekesi Yap m i" ihalesi sonuçland . haleyi 152 milyon 103 bin TL. ile AT LLA 
N AAT kazand .  

YATIRIM 720 GÜNDE TAMAMLANACAK 
Yat r m n kapsam nda Mu la li, Milas-Ören lçesi s n rlar  içinde seçilmi  olan yakla k 5.720 

m. terfi hatt , 13.380 m. Parsel hatt , 48.315 m. ebeke ve Kolektör olmak üzere toplam yakla-
k 67.415 m at ksu boru hatt n n temini ve dö enmesi ve 4 adet terfi merkezinin in as n  içeren 

kanalizasyon ebekesinin yap lmas  ve i letmeye al nmas  i i var. Yat r m n 720 günde tamam-
lanmas  hedefleniyor.

Adalet ve Kalk nma Partisi milletvekillerinin imzalar yla haz rlanan yeni 
torba yasa teklifi TBMM Ba kanl na verildi. 57 maddelik torba yasa tekli-
finde 2004 y l  öncesi için uygulanan “ n aat ruhsat  al nan ve buna göre 
yap lmas na kar n kullanma izni verilmeyen veya al namayan binalara 
geçici olarak elektrik ve su aboneli i yap labilmesine imkan tan yan “ dü-
zenlemenin tarihi 1 Temmuz 2022’ye çekilmesi hükmü yer ald . 

ELEKTR K ve SU ABONEL  Ç N N AAT RUHSATI  
ALINMI  ve BUNA GÖRE YAPILMI  OLMA KO ULU  
31 ARALIK 2021’DEN ÖNCE TAMAMLANMI   
B NALAR Ç N ARANMAYACAK 
Kanun teklifinin yasala mas  halinde in aat ruhsat  al nan ve buna göre 

yap lmas na kar n kullanma izni verilmeyen veya al namayan binalara 
geçici olarak elektrik ve su aboneli i yap labilmesine ili kin süre 1 Temmuz 
2022'ye kadar uzat l yor. Madde ile ayr ca, elektrik ve su aboneli i için in-
aat ruhsat  al nm  ve buna göre yap lm  olma ko ulunun 31 Aral k 

2021'den önce yap lm  binalar için aranmayaca  hükmü düzenlenerek, 
k smi imar aff  da getirilmi  oluyor. Uygulamada bu istisna 2004 y l ndan 
önce yap lm  olan binalar  kaps yor.

K sa K sa

Taahhüt HaberTaahhüt Haber Say  2909 / 1 Temmuz 2022 Cuma / Sayfa 15

MUSK  Milas Ören Kanalizasyon  
ebekesi MUS2-W2 ihalesini  

152 milyon lira bedelle  
AT LLA N AAT kazand

HALEYE KATILAN TÜM F RMALARIN TEKL FLER  ÖYLE:

Taahhüt Haber’in  haftan n dördüncü günü  yay nlanan 30 Haziran 2022 Per embe 
tarih ve 2908 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  2 milyar 200 
milyon liraya yakla an  119 adet ihale ilan  yay nland .  29 Haziran 2022 Çar amba 
günü EKAP’ta yay nlanan ihale duyurular ndan 13b1 LAN olanlar d ar da b rak larak, 
derlenip, yakla k maliyetlerine göre büyükten küçü e do ru s ralan p, benzer i lere 
göre s n fland r l p, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetle-
nerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 119 ihale 
ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) 4 
ihale ilan  yay nland . Yine  ayn  gün yakla k 
maliyeti e ik de erin (ED) yakla k yar s n n 
üstünde ve fakat ED’nin alt nda olan (Bu y l n 
fiyatlar yla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-
TL aras ) tahmini yakla k maliyeti olan Taah-
hüt Haber’in 4 numara ile s n fland rd  1 
ihale ilan  daha Taahhüt Haber’de yer buldu. 
Tahmini yakla k maliyetleri toplam  1 milyar 300 milyon lira civar nda olan YM’leri E ik 
De er Üstü 4 ve YM’si ED’nin yar s  üstü ile ED aras nda olan 1 ihale ilan n n ba l kla-
r n  haberin devam eden sat rlar nda bulabilirsiniz. 

30 HAZ RAN 2022 PER EMBE GÜNÜ TAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN 4 EDÜ HALE LANI BA LI I ÖYLE: 
- DEN ZL  BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/646574 - Engelsiz 

Spor ve Ya am Merkezi in aat  için 27 Temmuz 2022 Çar amba günü teklifleri alacak. 
haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 70 'inden az 
olmamak üzere BIII Grubu: Bina leri benzer i  deneyimi olarak aran yor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 30 Haziran 2022 Per embe tarihli ve 2908 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 38 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- ERZURUM BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/653899 - 16 
MWe Güne  Enerjisine Dayal  Elektrik Üretim Tesisi in aat  için 28 Temmuz 2022 Per-

embe günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif 
bedelinin yüzde 50 'sinden az olmamak üzere Fotovoltaik Güne  Paneli ve nverterden 
olu an Elektrik Üretim Tesislerine ait i  bitirmeler benzer i  deneyimi olarak aran yor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 30 Haziran 2022 Per embe tarihli ve 2908 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 42 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/597447 - Avrupa Bölgesi Kay p-
Kaçak ve Bas nç Yönetimi Projesi-II yap m  için 26 Temmuz 2022 Sal  günü teklifleri 
alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 
'sinden az olmamak üzere E-II grubu i ler benzer i  deneyimi olarak aran yor.   

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 30 Haziran 2022 Per embe tarihli ve 2908 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 43 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- KAPAKLI BELED YES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/644579 - Kapakl  
Muhtelif Cadde Sokak Yol Kald r m ve Ayd nlatma i i için 27 Temmuz 2022 Çar amba 

günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedeli-
nin yüzde 80 'inden az olmamak üzere A-V. Grup ler benzer i  deneyimi olarak aran -
yor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 30 Haziran 2022 Per embe tarihli ve 2908 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

30 HAZ RAN 2022 PER EMBE GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN TAHM N  YAKLA IK MAL YET   ED’N N YARISININ  
ÜSTÜNDE VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN T  
HALE DUYURUSU DS  22 BÖLGEDEN GELD  

- DS  22 Bölge Md Trabzon - Gümü hane- iran Akbulak Göleti kmali yap m i i / 
hale 21.07.2022  tarihinde gerçekle tirilecek. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 30  
Haziran 2022 Per embe  tarih ve 2908  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19

Taahhüt Haber’de 30 Haziran 2022 Per embe günü YM’si EDÜ 4 ve  
ED’nin yar s n n üstünde ve fakat EDÜ’nün alt nda 1 ihale ilan  yay nland

S n rl  mar Aff  kanun teklifi TBMM Ba kanl na sunuldu


