
Dünya Bankas  bir aç klama yaparak, Türkiye’ye  
Deprem, Sel ve Orman Yang n  Acil Durum Yeniden 
n a Projesi (TEFWER) kapsam nda 449 milyon 
dolar krediyi onaylad n  bildirdi. Kredi 2020 ve 2021 
y llar  aras nda do al afetlerden zarar gören belediye-
lerin alt yap  tesislerinin onar m  ve yeniden in as n  
kaps yor. Proje son zamanlardaki orman yang nlar , 
sel ve depremlerden kaynaklanan acil ve en kritik ye-
niden yap lanma ve rehabilitasyon ihtiyaçlar na cevap 
vermenin yan  s ra, s kl  ve iddeti giderek artan 
afet ve iklim risklerine kar  dayan kl l k olu turmak 
için gerekli acil önlemleri proaktif bir ekilde destekle-
meyi amaçl yor. 
PROJEN N 3 ANA B LE EN  VAR 
Projenin ana bile enleri, "Belediye Altyap s n n Ye il 
ve Dayan kl  Rehabilitasyonu, Yeniden n as  ve Ya-
p m  ile Belediye Dayan kl l n  Güçlendirmeye Yö-
nelik Eylemler", "Ye il, Dayan kl  ve Kapsay c  

ehirleri Desteklemeye Yönelik Teknik Yard m" ve 
" arta Ba l  Acil Durum Müdahale Bile eni" olarak 
aç kland . Bu bile enler öyle s raland : 
Belediye Altyap s n n Ye il veDayan kl  Rehabilitas-
yonu, Yeniden n as  ve Yap m  ile Belediye Dayan k-
l l n  Güçlendirmeye Yönelik Eylemler: Bu bile en, 
hasar gören belediye altyap  tesislerinin ye il ve da-
yan kl  bir ekilde yeniden tesisini ve yeniden in as n  
desteklemeye yönelik talebe dayal  belediye yat r m-
lar n  ve belediyelerin orman yang n , sel, deprem ve 

di er afetlere kar  müdahale kapasitesini ve daya-
n kl l n  art rmay  amaçlayan eylemleri finanse ede-
cektir. 
Ye il, Dayan kl  ve Kapsay c  ehirleri  
Desteklemeye Yönelik Teknik Yard m:  
Bu Bile en, afet ve iklim risklerini entegre eden yat -
r m projelerini tasarlamak, denetlemek ve uygulamak, 
karbon emisyonlar n  azaltmaya yönelik seçenekleri 
ara t rmak, hava kalite-
sini iyile tirmek ve afet 
müdahalesi, kurtarma 
ve yeniden in a süreç-
lerinde halk  destekle-
mek için yeterli 
kurumsal ve teknik kap-
asitenin mevcut olma-
s n  sa layarak LBANK 
ve belediyelerin ye il ve 
kapsay c  bir gelecek 
olu turma çabalar n  
destekleyecektir. 

arta Ba l  Acil 
Durum  
Müdahale Bile eni:  
Etkinle tirilmesi durumunda bu bile en Proje ömrü s -
ras nda afetlerden ve acil durumlardan etkilenen 
alanlarda gerçekle tirilmesi gerekecek acil durum iyi-
le tirme ve yeniden in a çabalar n  destekleyecektir. 

Anguste Kouame: Dünya Bankas , insanlar n,  
toplumun ve ekonominin kar  kar ya oldu u  
jeofiziksel ve iklim de i ikli i kaynakl  riskler  
kar s nda Türkiye’nin alaca  önlemleri  
desteklemeye kararl d r. 
Dünya Bankas  Türkiye Ülke Direktörü Auguste Ko-
uame proje ile ilgili olarak yapt  aç klamada unlar  
belirtti: “Dünya Bankas , insanlar n, toplumun ve eko-
nominin kar  kar ya oldu u jeofiziksel ve iklim de i-
ikli i kaynakl  riskler kar s nda Türkiye’nin alaca  

önlemleri desteklemeye kararl d r. Projeden, yeniden 
tesis edilen faaliyet kapasitesi ve dayan kl l k yoluyla 
belediye altyap s na eri im sa layacak 8 milyondan 
fazla ki i do rudan faydalanacakt r. yile tirilen bele-
diye afet ve acil durum müdahale kapasitesinden 17 
milyondan fazla insan yararlanacakt r. Bu Proje ayn  
zamanda belediyelere mekansal ve yat r m planlar na 
ye il, kapsay c  ve dayan kl  önlemler entegre etme 
konusunda sa lanacak destek yoluyla afet ve iklim 
dayan kl l  için kurumsal güçlendirmeye katk da bu-
lunacakt r. 
Bu Proje ayn  zamanda Türkiye'de ye il ve dayan kl  
in aat, afetten etkilenen altyap n n eski haline getiril-
mesi ve güçlendirilmesi veya yeniden in a edilmesi, 
yerel düzeyde afet ve iklim dayan kl l n n iyile tiril-
mesi ve afet ve iklime dayan kl  kalk nman n yayg n-
la t r lmas  için kurumsal ve teknik kapasitenin 
güçlendirilmesi hedeflerini de ele almaktad r.

Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü yay nlanan 30 Haziran 2022 Per embe 
tarih ve 2908 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  2.734.377.269,71 TL olan 64 
(SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 29 Haziran 2022 Çar amba 
günü EKAP’ n yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonuçlar ndan 13b1 
ilanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer i -
lere, idarelere göre s n fland r l p ve büyükten kü-
çü e göre s ralan p, makine ekipman ve teknik 
personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, iha-
leyi kazanan müteahhit firman n ileti im bilgileri, ti-
caret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve 
bitirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim or-
talamalar n n eklenmesi ile yay na haz rlanan ve 
30 Haziran 2022 Per embe tarih ve 2908 say l  
Taahhüt Haber’de yer alan bu 64 sonuç içinde 
YM’si EDÜ 5 ihale sonucu yer ald . hale bedelleri toplam  2 milyar liray  geçen bu 5 
adet SB S’ler içinde en çok dikkat çekenler  KGM 10 ve 6 BÖLGE’nin pazarl k usulü ile 
yapt  iki ihale oldu.  Öte yandan Taahhüt Haber’de ayn  gün YM’si e ik de erin yar s -
n n üstünde olan 3 SB S daha yer buldu. hale Bedelleri toplam  2 milyar 250 milyon li-
raya yakla an bu 8 SB S’in ba l klar n  haberin devam eden k sm nda bulabilirsiniz. 

30 HAZ RAN 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
K   TANES  PAZARLIK USULÜ LE YAPILAN VE HALE BEDELLER   
TOPLAMI 2 M LYAR L RAYI GEÇEN 5 EDÜ SB S’ N BA LIKLARI ÖYLE: 
- KGM 6 BÖLGE'nin ( KN. 2022/532991 - Pazarl k ) Çekerek K r ehir (Alaca-Zile)-

Çekerek Sorgun-Eymir-Ayd nc k l Yolu (Sorgun-Amadeni) Skent- zibüyük Tprk l Snt 
Yap ve Üst Yap  BSK n aat n ihalesini 465.760.300 TL ihale bedeli ile BELBETON 
BETON kazand . Yap m i i için 149 gün süre verilen yat r m n  1.12.2022 tarihinde ta-
mamlanmas  hedefleniyor 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan mü-
teahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istih-
barat  için BKZ. 30 Haziran 2022 Per embe tarihli ve 2908 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 63 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- KGM 10 BÖLGE'nin ( KN. 2022/529080 - Pazarl k ) Arakl -Da ba -U rak l Yolu 
Salmanka  Heyelan  Toprak, Sanat Yap lar , Köprü, Tünel, Üstyap  leri,- Ç  Tünelleri 
ve A nma Tabakas  in aat  ihalesini 519.498.936 TL ihale bedeli ile MAKRO YOL YAPI 
SANAY  ve T CARET A  kazand . Yap m i i için 577 gün süre verilen yat r m n 
4.2.2024 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan mü-
teahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istih-
barat  için BKZ. 30 Haziran 2022 Per embe tarihli ve 2908 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 62 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK ’nin ( KN. 2022/269976 ) Çorlu Kemalettin Mah. 760 Konut, 35 Dükkan, 1 Tic 
Mrk ve 1 Cami in aat n  ihalesini 555.556.000 TL ihale bedeli ile OTTOTEK 
N AAT+B NBAY YAPI kazand . hale duyurusunda yap m i i için 600 gün süre verilen 

yat r m n 11.02.2024 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 
Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan mü-

teahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istih-
barat  için BKZ. 30 Haziran 2022 Per embe tarihli ve 2908 say l  Günlük Taahhüt Haber 

Sayfa: 64 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 29.04.2022 
tarihli ve 2868 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayr ca sözle meye ba -
lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

STANBUL BÜYÜK EH R’in ( KN. 2022/364061 ) Anadolu Yakas  Kamu Bi-
nalar  Bak m Onar m VIII Grup ihalesini 191.190.000 TL ihale bedeli ile AYBAR 
N AAT+GÜN ER ELEKTR K kazand . hale duyurusunda yap m i i için  720 
gün süre verilen yat r m n 17.06.2024 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor 

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. 30 Haziran 2022 Per embe tarihli ve 2908 say l  

Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 65 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için 
BKZ 24.05.2022 tarihli ve 2881 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 80 / Ayr ca sözle -
meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- STANBUL Y KOB'un ( KN. 2022/56974 ) Ba ak ehir Ho dere ve Kayaba 'da 1 
lkokul 2 Ortaokul in aat  ihalesini 127.325.000 TL ihale bedeli ile ULURAY YAPI+HSY 
YAPI+BAYINDIRLAR kazand . hale duyurusunda yap m i i için 330 gün süre verilen 
yat r m n 25.05.2023 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan mü-
teahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istih-
barat  için BKZ. 30 Haziran 2022 Per embe tarihli ve 2908 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 64 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

30 HAZ RAN 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YAKLA IK MAL YET  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE  
HALE BEDELLER  TOPLAMI 200 M LYON L RAYI GEÇEN  
3 SB S’ N KISA BA LIKLARI ÖYLE: 
- Diyarbak r Büyük ehir Dst Hiz Md  – Bismil lçe S n rlar  Dahilinde Mahalle Yolla-

r nda Toprak leri, Sanat Yap lar  ve Üst Yap  (Sathi Kaplama, Parke) Yap m i  / Yat -
r m  51.463.172,25 TL  ihale bedeli ile E LER N AAT+REMZ O LU N AAT hayata 
geçirecek. 

- Diyarbak r Büyük ehir Dst Hiz Md  - Çüngü  lçe S n rlar  Dahilinde Mahalle 
Yollar nda Toprak leri, Sanat Yap lar  ve Üst Yap  (Sathi Kaplama, Parke) Yap m 

i   / Yat r m  60.566.173,00 TL ihale bedeli ile TEKYOL TAAHHOT (ÇELEB O LU 
G MENKUL)  in a edecek. 

- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara – Hkaby.5 Referansl , Be yüzevler GIS TM 
– Silahtar GIS TM 154 kV, 1600mm², 3,10 km Güzergâh Uzunlu unda Tek Devre 
XLPE zoleli Yeralt  Güç Kablosu Ba lant  Projesi  / Yat r m  86.904.225,00 TL ihale be-
deli ile DEM RER KABLO hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 29  Haziran 2022 Çar-
amba  tarih ve 2907  say l  Taahhüt Haber Sayfa 57 - 70

Taahhüt Haber’de 30 Haziran 2022 Per embe günü ihale bedelleri toplam  2 milyar 250 milyon  
liraya yakla an ikisi  pazarl k olmak üzere YM’si EDÜ 5 ve ED Yar s  üstü 3 SB S yer ald
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Dünya Bankas ndan Türkiye’ye Acil Durum Yeniden 
n a projesi kapsam nda 449 milyon dolar kredi


