
Kocaeli Büyük ehir Belediyesi ihale 
ile ilgili yaz l  bir aç klama yap . Aç kla-
mas nda “ Kentte ya anabilir alanlar 
in a eden Kocaeli Büyük ehir Beledi-
yesi, yeni bir millet bahçesini daha Ko-
caelililerin hizmetine sunmaya 
haz rlan yor. Kocaeli Fuar Alan ’nda ya-
p lmas  planlanan zmit Millet Bahçesi 
için ihale gerçekle tirildi. Büyük ehir 
hale Salonu’nda düzenlenen ihaleye 
yedi firma zarf sunarken alt  firma teklif 
vererek Millet Bahçesi için yar t . ha-
lede en dü ük teklif 405 milyon TL 68 
kuru  olurken en yüksek teklif 429 mil-
yon 402 bin 748 TL 98 kuru  oldu.” De-
nildi.  

540 GÜNDE TAMAMLANACAK 
Belediye aç klamas n n devam nda zmit Milet Bah-

çesi i i yap m  kapsam nda 13.500 metrekarelik alanda 
bina yap lmas  ve 276.000 metrekarelik çevre düzen-
leme i lerinin gerçekle mesi yer ald n  bildirdi.. hale 

komisyonun yapaca  de erlendirmenin ard n-
dan ihaleyi kazanan firma ile sözle me imzala-
nacak ve 10 gün içerisinde yer teslimi yap lacak. 
Yer tesliminin ard ndan firman n 540 takvim 
günü içerisinde i i tamamlamas  gerekiyor. 

N YAKLA IK MAL YET  431 M LYON  
739 B N 354 TL OLARAK AÇIKLANDI 
Taahhüt Haber’in edindi i istihbarata göre ya-

t r m n in aat n n yakla k maliyeti 
431.739.352,84 TL olarak aç kland . 6 Firman n 
teklif verdi i ihalede s n r de er 341 milyon 440 
bin TL. civar nda hesapland . Buna göre ihalede 
makul ve ayn  zamanda en dü ük teklif sahibi 
yakla k maliyete göre yüzde 6,19 indirimli 405 
milyon fiyat  ile ACM MÜHEND SL K + BETA N-

AAT oldu. in ad  geçen ortak giri ime ihale 
edilmesi bekleniyor. 

haleye verilen tekliflerin tam listesini kapsayan 
detayl  haberi için BKZ Sayfa 6

Bolu ili 2022 Y l  üçüncü l Koordinasyon Kurulu Top-
lant s , Bolu Valisi Erkan K l ç' n ba kanl nda yap ld . l 
Özel daresi Meclis Toplant  Salonu’nda gerçekle en 
toplant ya Bolu Valisi Erkan K l ç, Bolu Milletvekili Arzu 
Ayd n, Vali yard mc s  lhan Turgut, Kaymakamlar, l Em-
niyet Müdürü Sadettin Aksoy, l Jandarma Komutan  J. 
K d. Albay Haluk Sayg l , lçe ve Belde Belediye Ba -

kanlar , Bolu TSO Ba kan  Türker Ate , yat r mc  kuru-
lu lar n bölge ve il müdürleri kat ld . 

2022 YILINDA 282 PROJE YÜRÜTÜLMÜ TÜR 
Toplant da l Planlama ve Koordinasyon Müdürü 

Ba ak Var  il genelinde yap lan ve yürütülen projeler 
hakk nda detayl  bilgiler verdi; 1 Ocak – 30 Haziran 
2022 döneminde l genelinde; 102’si merkez, 8’i Dörtdi-
van, 32’si Gerede, 28’i Göynük, 12’si K br sc k, 15’i 
Mengen, 16’s  Mudurnu, 12’si Seben, 9’u Yeniça a ve 
48’i birkaç ilçeyi kapsayan muhtelif olmak üzere toplam 
282 proje yürütüldü. 

PROJE STO U TOPLAMI 7 M LYAR 20 M LYON TL 
Söz konusu projelerin proje bedelleri toplam : (7) Mil-

yar (20) milyon TL,  2022 Y l  Ödenekleri: (571) milyon 
TL’dir. 2022 Y l  Ödeneklerinin Harcamas : (235) Milyon 
TL olup, nakdi gerçekle me oran  (%42)’dir. Projelerin fi-
ziki gerçekle me oran  ise % (32) dir. 

Ödeneklerin; (125) Milyon TL’si E itim, (123) Milyon 
TL’si Ula t rma-Haberle me, (84) Milyon TL’si Tar m, 
(96)milyon TL’si imalat, (4) Milyon TL’si Turizm, (22) Mil-
yon TL’si Sa l k, (3) Milyon TL’si Enerji ve (114) Milyon 

TL’si DKH (Di er Kamu Hizmetler)  sektörüne aittir. 
BELED YELER N PROJE STO U 319 M LYON TL 
Belediyelerin Yat r mlar ; Proje Bedelleri Toplam : 

(319) Milyon TL, 2022 Y l  Ödenekleri: (172) Milyon 
TL’dir. 2022 Y l  Ödeneklerinin Harcamas : (89) Milyon 
TL olup, nakdi gerçekle me oran  (%52) dir. 

KURUMLARDAN GELEN  
PROJELER N SEKTÖREL DA ILIMI 
Kurumlardan al nan bilgilere göre 282 projeden; Proje 

A amas nda olan 60 adet, ihale safhas nda olan 55 
adet, devam etmekte olan 144 adet ve bitmi  olan 23 
adet proje vard r. Projelerin sektörel da l m  ise; e itim 
sektöründe 31 adet, enerji sektöründe 9 adet, madenci-
lik sektöründe 1 adet, imalat sektöründe 20 adet, sa l k 
sektöründe 9 adet, tar m sektöründe 46 adet, turizm 
sektöründe 4 adet, ula t rma-haberle me sektöründe 37 
adet ve di er kamu hizmetleri sektöründe 125 adet 
olmak üzere toplamda 282 proje bulunmaktad r. 

Yat r m tekliflerinin de erlendirildi ine 2023 yat r m 
teklifleri belli olan 10 kamu kurum ve kurulu lar na ait 67 
proje oldu u belirtildi.
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zmit Millet Bahçesi ihalesine 6 teklif geldi

Taahhüt Haber’in  haftan n üçüncü günü yay nlanan  20 
Temmuz 2022 Çar amba tarih ve 2919 say l  nüshas nda 
tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  150 milyon liraya 
yakla an  26 adet ihale ilan  yay nland . 19 Temmuz 2022 
Sal  günü Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  ihale 
duyurular ndan 13b1 LAN olanlar d ar da b rak larak, derle-
nip, yakla k maliyetlerine göre büyükten küçü e do ru s ra-
lan p, benzer i lere göre s n fland r l p, istenen makine 

ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Ta-
ahhüt Haber’de yay nlanan bu 7 ihale ilan n n içinde YM’si 
E ik De er Üstü (EDÜ) veya yakla k maliyeti e ik de erin 
(ED) yakla k yar s n n üstünde ve fakat ED’nin alt nda olan 
hiçbir ihale ilan  yay nlanmad . 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne 
Bak ” statistikleri için BKZ 20  Temmuz 2022 Çar amba 
tarih ve 2919  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 11 

Taahhüt Haber’de 20 Temmuz 2022 Çar amba günü YM’si EDÜ 
veya ED’nin yar s n n üstünde hiçbir ihale ilan  yay nlanmad

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü yay nlanan 20 Tem-
muz 2022 Çar amba tarih ve 2919 say l  nüshas nda ihale 
bedelleri toplam  17.039.591,48 TL olan 8 (SB S) sözle -
meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 19 Temmuz 2022 
Sal   günü Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  
(SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonuçlar ndan 13b1 
LAN olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer i lere, 
idarelere göre s n fland r l p ve büyükten küçü e göre s rala-
n p, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edi-
lerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firman n ileti im 

bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitir-
di i i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n 
eklenmesi ile yay na haz rlanan  20 Temmuz 2022 Çar-
amba tarih  ve 2919 say l  Taahhüt Haber’de yer alan bu 8 

sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü hiçbir SB S yer 
bulmazken YM’si ED’nin yar s n n üstünde hiçbir ihale so-
nucu da yay nlanmad . 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi 
için BKZ 20 Temmuz 2022 Çar amba  tarih ve 2919  sa-
y l  Taahhüt Haber Sayfa 24-25 

Taahhüt Haber’de 20 Temmuz 2022 Çar amba günü YM’si EDÜ hiçbir 
(SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucu yay nlanmad  

KISALTMALAR 
ED = E ik De er ( darelerce Kamu hale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygu-

lanmas  gerekli olan ve Kamu hale Kurumunca her sene güncellenen de er. 2022 y l  fi-
yatlar yla  146.815.969,-TL) 

EDÜ = E ik De er Üstü 
YM = Yakla k Maliyet (Yap m – in aat – ihalelerinde yap m  planlanan yat r m n, etüt 

ve proje a amalar nda, idarece her türlü fiyat ara t rmas  yap larak katma de er vergisi 
hariç olmak üzere belirlenen tahmini in a bedeli) 

13b1 LAN: Yap m – in aat – ihalelerinde Kamu hale Kanunun 13b1 maddesinde yer 
alan ve her sene güncellenen de er. 2022 y l  fiyatlar yla 873.705,-TL. alt  yap m – in aat 
– ihaleleri 

EKAP: Elektronik Kamu Al mlar  Platformu / Kamu hale Kurumunun kamu ihalelerinin 
duyurular n  ve sonuçlar n  yay nlad  web sitesine verdi i ad.

Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Yap  Kontrol Dairesi Ba kanl n n KN. 2022/602121 le ve “ zmit lçesi Kocaeli Büyük ehir Belediyesi zmit 
Millet Bahçesi Yap m  i i” ad  ile ilana ç kt  i  için firma teklifleri al nd . haleye 6 teklif gelirken makul ve ayn  zamanda en dü ük teklif 
sahibi yakla k 405 milyon lira teklifi ile ACM MÜHEND SL K + BETA N AAT oldu. in ad  geçen ortak giri ime ihale edilmesi bekleniyor.

haleye ACM MÜHEND SL K + BETA N AAT’ n yan  s ra BERYAR  
N AAT+ESK KALE N AAT, ALGA N AAT+GEL M N AAT, MAJ  

ALTYAPI+BARAN YAPI, AL-KA N AAT ve SOYKAYA N AAT’da teklif verdi.

Bolu’da 2022 y l  ilk yar s nda 235 milyon TL harcand


