
EMLAK KONUT Gayrimenkul A  (KAP) Kamuyu Ay-
d nlatma Platformuna bir aç klama yollayarak, 2022 y l  
ilk yar s  sat  rakamlar n  payla t . Aç klamada, “ irketi-
miz taraf ndan geli tirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Haziran 
2022 tarihleri itibar yla, toplam 14.591.320.291 (KDV 
Hariç), sat a esas brüt 417.226 m2 büyüklü e ula an, 
2.510 adet ba ms z bölümün sat  gerçekle tirilmi tir. 
Bu sat lar n toplamda 1.287.344.751 TL (KDV hariç) 
de erindeki 176 adedi yabanc  ülke vatanda lar na ger-
çekle tirilmi tir.” Denildi. 

2022 YILI LK YARISI HEDEF   
YÜZDE 58 ORANINDA A ILDI 
EMLAK KONUT aç klamas nda 2022 y l  ikinci çey-

rek sonu hedeflerinin a ld na dikkat çekti. EMLAK 
KONUT’un KAP aç klamas n n ilgili bö-
lümü aynen öyle; “Bugün itibar  ile aç k-
lam  oldu umuz 2022 y l  ikinci çeyrek 
sonu verilerine göre, hedefimiz olan 9 
milyar 210 milyon TL'yi %58 oran nda a t m z görül-
mektedir. irketimiz bundan sonra da belirledi i hedef-

lere ula ma konusunda tüm gayretini göstere-
cektir. 

Sat  vade sözle mesinin imzalanmas  a a-
mas nda mü teri kredi kullan m veya ödeme i -

lemleri süreçlerinin uzamas , 
çeyrekler aras  sat  rakamlar -
n n de i mesine neden olabil-

mektedir. Sat  da l m 
tablolar nda belirtilen sat  rakamlar  sat  kesinle en 
ba ms z bölümlerden olu maktad r.” 

Ad yaman 2022 y l  2. Dönem 3. l Koordinasyon 
Kurulu Toplant s  Ad yaman Valisi Mahmut Çuhadar 
Ba kanl nda Valilik Konferans Salonunda gerçek-
le tirildi. Ad yaman’da merkezi bütçe kapsam ndaki 
yat r mlar n 2022 y l  ödene i olan 2,3 milyar liran n 
1 milyar liras  harcanarak yüzde 46’l k nakdi gerçek-
le me sa land . Belediyelerin yat r mlar nda ise 703 
milyon ödene in 92,6 milyon liras  harcanabildi ve 
yüzde 13 nakdi gerçekle me sa land  

Ad yaman Valisi Mahmut Çuhadar Ba kanl nda ger-
çekle en 2022 y l  2 Dönem 3 l Koordinasyon Toplant -
s na Belediye Ba kan  Süleyman K l nç, Ad yaman 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yar-
d mc s  Abdulhamit Karaca, lçe Kaymakamlar , lçe ve 
Belde Belediye Ba kanlar , Yat r mc  idarelerin bölge 
müdürleri, ildeki kamu kurum ve kurulu lar n amirleri ile 
STK Ba kanlar  kat ld .    

ADIYAMAN MERKEZ  BÜTÇE YATIRIMLARI  
PROJE STO U 27 M LYAR L RAYI GEÇT  
Toplant n n aç l  konu mas n  yapan Vali Mahmut 

Çuhadar, “ 2022 2. Dönem itibar yla, il genelinde mer-
kezi ve yerel yönetim olarak 27 kamu kurum ve kurulu-
unca 277 projenin uyguland n  belirterek, “Bu 

projelerin toplam tutar  27.2 milyar lirad r. 2022 y l  prog-
ram  yakla k 2.3 milyar lira olup, 2022 y l  2. Dönem iti-

bar yla 1 milyar lira harcama yap lm  ve % 46’l k nakdi 
gerçekle me sa lanm t r. Yat r mc  kurulu lar m z n 
2022 y l  programlar nda ise küçüklü büyüklü 227 adet i  
bulunmaktad r. Proje bedeli 26.4 milyar lira olan bu i ler 
için önceki y llarda 3.8 milyar lira harcanm t r. 2022 y -
l nda ise yakla k 1.6 milyar lira ödenek kulland r lmas  
öngörülmü  olup, 2022 y l  2. Dönem itibariyle bu öde-
ne in 962 milyon liras  harcanm t r. Bu harcamayla ula-

lan nakdi gerçekle me düzeyi %60,7’dir”dedi. 

BELED YELER N NAKD  GERÇEKLE MES   
YÜZDE 13’TE KALDI VE  
92 M LYON L RA HARCANAB LD  
Belediyelerin programlar nda ise 50 adet i in yer ald -
n  ve bu i lerin proje bedelinin 768.2 milyon lira oldu-
unu ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, “Bu i ler için 

2022 y l nda yakla k 703 milyon lira ödenek kulland r l-
mas  öngörülmü  ve 2. dönem itibariyle 92.6 milyon lira 
harcama yap larak %13’lük nakdi gerçekle me sa lan-

m t r. 2022 y l nda yap lan 
çal malar sonucunda top-
lam 277 adet projenin 25 ta-
nesi bitirilmi , 150 proje 
devam etmekte, 96 proje 
ihale ve sözle me a ama-
s nda olup 6 proje tasfiye 
edilmi tir”dedi. 

Vali Mahmut Çuhadar Ba -
kanl ndaki l Koordinasyon 
Kurulu Toplant s , yat r mc  
kurum ve kurulu lar n bölge 
müdürleri ve temsilcileri tara-
f ndan devam eden projelerle 
ilgili sunum yap lmas , kar -
l kl  fikir al veri inde bulu-
nulmas yla sona erdi. 
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EMLAK KONUT 2022 ilk yar s nda 2 bin 510 sat  ve  
14 milyar 500 milyon liray  a an ciro gerçekle tirdi

Ad yaman’da 2022 y l  ilk yar s nda merkezi bütçeden 
yat r mlara 1 milyar lira harcand

Taahhüt Haber’in  haftan n ikinci günü yay nlanan  19 Tem-
muz 2022 Sal  tarih ve 2918 say l  nüshas nda tahmini yakla-

k maliyetleri (YM) toplam  35 milyon liraya yakla an 7 adet 
ihale ilan  yay nland . 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü Kamu 
hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  ihale duyurular ndan 

13b1 LAN olanlar d ar da b rak larak, derlenip, yakla k ma-
liyetlerine 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 özetlenerek, Taahhüt Haber’de ya-
y 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 19  Temmuz 2022 Sal   tarih ve 2918 say l  
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Taahhüt Haber’de 19 Temmuz 2022 Sal  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 19 Tem-
muz 2022 Sal   tarih ve 2918 say l  nüshas nda ihale bedel-
leri toplam  14.912.037,00 TL olan 3 (SB S) sözle meye 
ba lanm  ihale sonucu yay nland . 18 Temmuz 2022 Pazar-
tesi  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  19 Temmuz 2022 Sal  tarih  
ve 2918 say l  Taahhüt Haber’de yer alan bu 40 sonuç 
içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü hiçbir SB S yer bulmaz-
ken YM’si ED’nin yar s n n üstünde hiçbir ihale sonucu da 
yay nlanmad . 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi 
için BKZ 19 Temmuz 2022 Sal   tarih ve 2918  say l  Ta-
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Taahhüt Haber’de 19 Temmuz 2022 Sal  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.


	10_TaahhutHaberSayfalar_20_Temmuz_2022_Carsamba_2919

