
Bart n 2022 Y l  l Koordinasyon Kurulu 
3.Toplant s  Bart n Valisi Nurtaç Arslan 
ba kanl nda yap ld . Kamu kurulu lar -
n n yat r mlar n n izlenmesi, çal malar -
n n koordine edilmesi, il düzeyindeki 
yat r mlar n daha etkin bir ekilde yürütül-
mesini sa lamak amac yla düzenlenen 
toplant ya Bart n Belediye Ba kan , Bar-
t n Üniversitesi Rektörü, Vali Yard mc s , 
lçe Kaymakamlar , l Emniyet Müdürü, l 
Jandarma Komutan , Sahil Güvenlik Bat  
Karadeniz Grup Komutan V., lçe ve 
Belde Belediye Ba kanlar , l Genel Mec-
lisi Ba kan , l Özel daresi Genel Sekre-
teri, l Planlama ve Koordinasyon 
Müdürü, Yat r mc  Kurulu lar n Bölge Mü-
dürleri ile l Müdürleri kat ld .

2022 YILI LK YARISINDA YÜZDE 47 NAKD  GERÇEKLE ME  
Yat r mlar n ve sosyo-ekonomik geli melerin izlenmesi, koordinas-

yonu, yerel ve bölgesel kalk nma bak m ndan de erlendirmelerin ya-
p ld  toplant da; ilimizde gerçekle tirilen yat r mlar 
hakk nda genel bir de erlendirme yapan Vali Arslan, ili-
mizde 2022 y l  ilk alt  ayl k dönemi içerisinde; 278 yat r -
m n sürdü ünü, bu yat r mlara tahsis edilen ödenek 
miktar n n 823 Milyon 917 Bin TL oldu unu, bu ödenekler-
den 387 Milyon 266 Bin TL harcama yap larak %47’lik bir 
nakdi gerçekle me sa land n , bu süreçte 278 projeden 
49’unun tamamland n , 137 projede faaliyetlerin devam 
etti ini ve 47 projenin ihale a amas nda oldu unu belirtti. 

BELED YELER TARAFINDAN 18 YATIRIM YAPILIYOR 
Bu projeler d nda Belediyelerimiz taraf ndan 28 Milyon 

280 Bin TL bedelli 18 projenin yürütüldü ünü, bunlardan 
7’sinin bitirildi ini, 10’unda çal malar n  devam etti ini 
ifade eden Vali Arslan, “Yat r mlar , tahsis edilen ödenekten 

yap lan harcama miktarlar na göre sektörel de erlendirdi imizde; 139,6 
Milyon TL ile ilk s rada Ula t rma sektörü, sonras nda 100,9 Milyon TL ile 
Tar m-Orman, 44,4 Milyon TL ile Sa l k, 44,3 Milyon TL ile Enerji, 30,5 

Milyon TL ile E itim-
Kültür-Spor, 24,5 Mil-
yon TL ile Di er Kamu 
Hizmetleri sektörünün  
yer ald n  belirterek 
kurumlara yapm  ol-
duklar  çal malar için 
te ekkür etti. 

Toplant  2022 y l nda 
ba lanan ve devam 
eden projeler ile 2023 
y l  yat r m tekliflerinin 
de erlendirilmesiyle 
sona erdi.
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Bart n’da 2022 y l  ilk yar s nda 823 milyon lira ödene in yüzde 47’si harcand

Taahhüt Haber’de 26 Temmuz 2022 Sal   günü ihale bedelleri toplam  1 milyar 
200 milyon liray  geçen YM’si EDÜ 4 ve  ED yar s  üstü 2 SB S yer buldu 

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü  yay nlanan 26 Temmuz 2022 Sal  tarih ve 
2923 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  nominal fiyatlarla 1 milyar 959 milyon 
167 bin TL olan 65 (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 25 Tem-
muz 2022 Pazartesi günü Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  (SB S) Söz-
le 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 ralan p, makine ekipman 
ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetle-
nen, ihaleyi kazanan müteahhit firman n ileti im bilgi-
leri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve 
bitirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim orta-
lamalar n n eklenmesi ile yay na haz rlanan  ve 26 
Temmuz 2022 Sal   tarih  ve 2923  say l  (TH) Taah-
hüt Haber’de yer alan bu 65 sonuç içinde YM’si 
(EDÜ) E ik De er Üstü 4 (SB S) Sözle meye Ba lan-
m  hale Sonucu yer ald . Ayn  gün Taahhüt Ha-
ber’de YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de erin yar s n n üstünde olan 2 SB S daha 
Taahhüt Haber’de yer buldu. ki tanesi pazarl k usulü ile gerçekle tirilen, bir di eri 
ise 2021 y l  birim fiyatlar yla sonuçland r lan ve ihale bedelleri toplam  bu y l n fiyat-
lar yla 1 milyar 200 milyon liray  geçen bu 6 SB S’in özet ba l klar n  haberin devam 
eden k sm nda bulabilirsiniz.  

26 TEMMUZ 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YAKLA IK MAL YET   (YM) E K DE ER ÜSTÜ (EDÜ)  
4 SÖZLE MEYE BA LANMI  HALE SONUCUNUN (SB S)  
ÖZET BA LIKLARI  ÖYLE: 
- MERS N BÜYÜK EH R ( KN. 2022/397910 ) Mersin'de Muhtelif Yap m Bak m 

Onar m in aat  ihalesini 640.343.625 TL ihale bedeli ile ÖZKA N AAT A  kazand . 
Sözle mesi 7 Temmuz 2022 Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için ça-
l malara ayn  tarihte  ba land .  720 günde tamamlanacak. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan 
müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr n-
t l  istihbarat  için BKZ. 26 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve 2923 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 66 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 
30.05.2022 tarihli ve 2885 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 65 / Ayr ca sözle -
meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK 'nin ( KN. 2022/319499 ) A va Bucak 129 Konut 1 Camii ihalesini 
164.300.000 TL ihale bedeli ile ALKAZAN N AAT kazand . Sözle mesi  4 Temmuz 
2022 Pazartesi tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 18 Temmuz 
2022 Pazartesi günü ba land . Kapsam nda Konvansiyonel Kal p Sistemiyle 129 
Adet Konut ve 1 Adet Cami n aat  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i i i olan ve 
ihale duyurusunda yap m i i için 450 gün süre verilen yat r m n 5.10.2023 tarihinde 
tamamlanmas  hedefleniyor. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan 

müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr n-
t l  istihbarat  için BKZ. 26 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve 2923 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 62 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- DS  23 BÖLGE'nin ( KN. 2021/533027 - Pazarl k ) Kastamonu Bozkurt Ezine 
Çay  Islah  (Pazarl k 21/b) ihalesini 119.980.000 TL ihale bedeli ile ÖZDEM R N-

AAT TUR ZM kazand . Sözle mesi  23 Eylül 2021 Per embe tarihinde 
imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 23 Eylül 2021 Per embe günü 
ba land . Kapsam nda Kastamonu Bozkurt Ezine Çay  Islah  (Pazarl k 
21/b) i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 730 gün süre verilen yat -
r m n 23.09.2023 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, 
kazanan müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yet-
kili isimleri vb. ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 26 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve 
2923 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

- DS  23 BÖLGE'nin ( KN. 2021/150484 ) Obrucak Baraj  kmali ve le-
tim Tüneli ihalesini 2021 y l  birim fiyatlar yla 62.609.747 TL ihale bedeli ile ADA-
KALE MADENC L K+D K C LER N AAT kazand . Sözle mesi 23 Aral k 2021 
Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 3 Ocak 2022 Pa-
zartesi günü ba land . Kapsam nda Temelden 74,50 m yükseklikte kil çekirdekli 
kaya dolgu gövde tipinde baraj n gövdede kalan dolgular , dolusavak imalatlar  ve 
dipsavak mekanik imalatlar  ile 1143 m iletim tüneli  750 gün süre verilen yat r m n 
22.1.2024 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan 
müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr n-
t l  istihbarat  için BKZ. 26 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve i i olan ve ihale duyurusunda 
yap m i i için 2923 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 Öte yandan ihaleye veri-
len tekliflerin tam listesi için BKZ 7. 

5.2021 tarihli ve 2623 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55 / Ayr ca sözle meye 
ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

26 TEMMUZ 2022 SALI GÜNÜ GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YAKLA IK MAL YET  E K DE ER N YARISININ  
ÜSTÜNDE OLAN, 2 SB S’ N BA LIKLARI SE ÖYLE: 
- Diyarbak r Büyük ehir Dst Hiz Md  2022/287031  – Ç nar 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  77.315.507,24 TL  ihale bedeli ile GÜNKA YAPI+ NNOVA A 
ENERJ   hayata geçirecek. 

- DS  23 Bölge Md Kastamonu 2021/535112-Pazarl k – Kastamonu li Azda-
vay- enpazar-Cide-Küre lçesi Ta k n Sonras  Islah ve Geçi  Yap lar   / Yat r m  
66.453.000,00 TL  ihale bedeli ile MAGZEN ENERJ +EMKA N AAT  hayata ge-
çirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 26 Temmuz 2022 
Sal   tarih ve 2923  say l  Taahhüt Haber 56 - 69

Manisa’da 2022 ilk yar s nda 2 milyar 456 milyon lira ödene in 772 milyon liras  harcand
Manisa l  Koordinasyon Kurulu 2022 Y l  II. Dönem Toplan-

t s  Yap ld . 2022 y l  yat r m program  II. dönem uygulama so-
nuçlar n n de erlendirilmesi ve koordinasyon çal malar n n 
tespitini amaçlayan l Koordinasyon Kurulu toplant s  Vali Vekili 
Hayri Sand kç  ba kanl nda yap ld . l Emniyet Müdür-
lü ü toplant  salonunda gerçekle tirilen toplant ya Vali 
Vekili Hayri Sand kç ’n n yan  s ra Kaymakamlar, Bele-
diye Ba kanlar  ve yat r mc  kurulu  temsilcileri kat ld . 

MAN SA’DA 487 KAMU YATIRIM 
 PROJES  UYGULANDI 
Toplant da 2022 y l  ikinci dönem (Nisan-May s-Hazi-

ran) yat r mc  kurulu lar dönem raporlar na göre ilimizde 
487 kamu yat r m projesinin uyguland , bunlardan 
360' n n yat r mc  kurulu , 127'sinin belediyelere ait ol-
du u ve toplam tutarlar n n 12 Milyar 593 Milyon TL ol-
du u bilgisi verildi. 

2 M LYAR 456 M LYON L RA ÖDENE N  
YÜZDE 31’  HARCANDI 
Projeler için önceki y llarda 3 milyar 808 Milyon TL harcama 

yap ld n n belirtildi i toplant da 2022 y l  için bu projelere top-

lam 2 milyar 456 Milyon TL ödenek ayr ld , ikinci dönem sonu 
itibariyle 772 Milyon TL ödenek harcanarak, harcama oran n n 
%31 olarak gerçekle ti i ifade edildi. 

23 YATIRIM HALE A AMASINDA 
Bu projelerin 58'inin tamamland , 

283'ünün devam etmekte oldu u, 23'ünün 
ihale a amas na getirildi i, 9'unun tasfiye 
edildi i ve 114 projeye ise henüz ba lana-
mad  bilgisinin verildi i toplant da ba la-
namayan projelerin ba lanamama 
sebeplerinin; arsa, ödenek ve hukuki sorun-
lar oldu u belirtildi. Yat r mc  kurulu lar n 
yürütmekte oldu u yat r mlar hakk nda kat -
l mc lara bilgi vermesi ile devam eden top-
lant , koordinasyon gerektiren konular n 
görü ülmesi ile sona erdi


