
Taahhüt Haber’in haftan n üçüncü günü yay nlanan 6 Temmuz 2022 Çar amba  tarih 
ve 2912  say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  1.002.212.089,21 TL olan 57 (SB S) 
sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 5 Temmuz 2022 Sal   günü Kamu 
hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonuçlar n-
dan 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 özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firman n ileti im bilgileri, 
ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n ve 
indirim ortalamalar n n eklenmesi ile yay na haz rlanan 6 Temmuz 2022 Çar amba  ve 
2912 say l  Taahhüt Haber’de yer alan bu 57 sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er 
Üstü 2 SB S yer buldu. Bu iki EDÜ sözle meye ba lan m  ihale sonucu da pazarl k 
usulü ile gerçekle tirildi.  Ayn  gün YM’si ED’nin yar s n n üstünde hiçbir ihale sonucu da 
Taahhüt Haber’de yer almad . hale bedelleri toplam  450 milyon liraya yakla an bu iki 
YM’si EDÜ ihale sonucunun özet ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

6 TEMMUZ 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YAKLA IK MAL YETLER  (YM) E K DE ER ÜSTÜ (EDÜ)  
2 PAZARLIK (MADDE 21/B ve C)  SÖZLE MEYE BA LANMI   
HALE SONUCUNUN (SB S) ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- KGM 5 BÖLGE'nin ( KN. 2022/514500 – Pazarl k ) Erdemli-Silifke-Ta ucu Yolu Al-

t norfoz Viyadü ü le Ba lant  Yollar  ihalesini 279.923.000 TL ihale bedeli ile ÖZMERT 
N AAT kazand . Sözle mesi  22 Haziran 2022 Çar amba tarihinde imzalanan yat r -
m n in aat  için çal malara 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü ba land . Kapsam nda Er-

demli-Silifke-Ta ucu Yolu km:64+500-67+000 Aras  Alt norfoz Viyadü ü le Ba lant  Yol-
lar  Toprak leri, Sanat Yap lar  ve Üstyap  BSK Yap m i var. 

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. 6 Temmuz 2022 Çar amba 
tarihli ve 2912 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 64 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- TOK 'nin  
( KN. 2022/450680 - Pazarl k) Van Saray 

Hudut Hatt  1 Etap Acil S n r Fiziki Güvenlik 
Sistemi ihalesini 163.156.000 TL ihale bedeli 
ile B NBAY YAPI kazand . Sözle mesi  24 

Haziran 2022 Cuma tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 28 Haziran 
2022 Sal  günü ba land . Kapsam nda Van li Saray lçesi Hudut Hatt na 1 Etap Acil 
S n r Fiziki Güvenlik Sistemi n aat  i var.  

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. 6 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2912 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 67 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 6 Temmuz 2022  tarih 
ve 2912  say l  Taahhüt Haber Sayfa 57-59 

Taahhüt Haber’de 6 Temmuz 2022 Çar amba günü YM’si  
EDÜ 2 (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland

BB i tiraki K PTA  ve zmit Belediyesi’nin 18 ay önce ba layan i birli i mey-
vesini verdi. K PTA ’ n yap m n  tamamlad  4 bloktaki, 143 konut ve 5 ticari 
birim için düzenlenen ‘Anahtar Teslim Töreni’; CHP TBMM Ba kanvekili Hay-
dar Akar, BB Ba kan  Ekrem mamo lu ve zmit Belediye Ba kan  Fatma Kap-
lan Hürriyet’in kat l mlar yla gerçekle tirildi. Akar, “11 büyük ehir belediyemizin 
ve ilçe belediyelerimizin, il belediyelerimizin güzel örneklerine ahit oluyoruz” 
ifadelerini kullan rken, mamo lu, talep gelen her yerde i  ürettiklerinin alt n  
çizdi. K PTA ’ n kendi dönemlerinde, in aat sektöründe faaliyet gösteren ilk 
500 firma aras ndaki listede 7 s ra yükselerek, 11’nci s raya yerle ti i bilgisini 
payla an mamo lu, “K PTA , stanbullunun mal , milletin mal . Bütün üretimle-
rimiz halk lehine” dedi. 

 
TEMEL  28 ARALIK 2020 TAR H NDE ATILDI 
stanbul Büyük ehir Belediyesi ( BB) i tiraki K PTA  ve zmit Belediyesi i  

birli iyle hayata geçirilen Ar zl  Mahallesi’ndeki “ zmit Ç nar Evler”inin temeli, 
28 Aral k 2020’de at ld . K PTA , “Afet odakl  sosyal konut” üretmeyi amaçla-
yan projeyi, yakla k 18 ayda tamamlad . zmit Ç nar Evler’ için düzenlenen 
“Anahtar Teslim Töreni”, CHP TBMM Ba kanvekili Haydar Akar, BB Ba kan  
Ekrem mamo lu ve zmit Belediye Ba kan  Fatma Kaplan Hürriyet’in kat l m-
lar yla gerçekle tirildi. Projede hak sahibi olan çok say da vatanda  da tören 
alan nda haz r bulundu. 

 
AKAR: “BELED YE BA KANLARIMIZIN  
GÜZEL ÖRNEKLER NE AH T OLUYORUZ” 
stanbul ve Kocaeli’nin ortak problemlerinde birinin depreme dayan kl  ko-

nutlar oldu una dikkat çeken Akar, unlar  söyledi:  “Bir taraftan yeni konutlar 
üretmeliyiz, Di er taraftan da depreme dayan ks z olan binalar , bir an evvel 
elimine edip, onlar n yerine yeni binalar in a etmeliyiz” diyen Akar, “Son se-
çimlerden sonra, 11 büyük ehir belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin, il bele-
diyelerimizin güzel örneklerine ahit oluyoruz. Bu örnekleri gerçekle tiren iki 
belediye ba kan  da imdi kar mda duruyor. Belediyeler sadece çöp topla-
maz. Belediyeler sadece kald r m yapmaz. Belediyeler asfalt dökmez sadece. 
Bunlar belediye ba kanlar n n temel görevi. nsana ve insan n ihtiyac  olan 
hizmetleri ne kadar öne ç kartt n z göstergesidir belediye ba kanl n n ba-
ar s . Bunun da en iyi iki örne i Say n mamo lu ve Say n Kaplan kar m zda 

duruyor.”  
 
MAMO LU: “ZOR B R ZAMANDA BU E G R T K” 

Projenin temelini 2020 y l n n Aral k ay nda att klar n  hat rlatan mamo lu 
ise, “Gerçekten zor bir zamanda bu i e giri tik. Ama zor zamanda i  yapabilme 
kabiliyetini göstermek, toplumda olan o güven duygusunu daha yukar ya ta r. 
Zor zamanda i  ba armak, kamu ad na ve toplum ad na güzel i leri yapabil-
mek, topluma da bir özgüven kazan m  getirir. Kovid’in en iddetli oldu u dö-
nemde, ard ndan dövizin art  ve derin ekonomik kriz hepimizi sarst . Ve 
ülkede art k bir i in maliyet hesab n  bile yapmak da çok zorluk çekiyoruz. 
Bazen öyle bir oluyor ki bir toplant ya girerken ekonomik verileri konu mak 
ad na, ortadaki liste toplant dan ç karken de i ecek kadar ne yaz k ki s k nt l  
bir sürecin içerisindeyiz” eklinde konu tu. 

 

KAPLAN: “ KAYET ETMEK YER NE,  
ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALI TIK” 
lçe belediyesi olarak mecliste ço unlu a sahip olmad klar n  kaydeden Kap-

lan da u ifadeleri kulland :  “Hükümet gibi bir deste imiz yok. Büyük ehir gibi 
bir deste imiz yok. Üstüne bir sürü borçlar ve s k nt lar var. Sözlerimiz ara-
s nda ‘Bu kentte, sosyal konut anlay n  de i tirecek konutlar yapaca z vaa-
dimizi nas l gerçekle tirece iz’ diye karalar ba lamak yerine, çözüm üretmeye 
çal t k. Pandemi dönemi, derinle en ekonomik kriz… Her eye ra men her 
eyin bir çaresi vard r, dü üncesiyle elimizden geldi i kadar ikayet etmek ye-

rine, çözüm üretmeye çal t k. Ve dedik ki ‘Bizim aslanlar gibi stanbul Büyük-
ehir Belediyemiz var.’ Hemen kap s n  çald k. Sa  olsun Say n Ba kan m z, 

hiç ikiletmeden, ‘Hemen çal maya ba layal m’ dedi. Sadece sosyal konut 
de il, birçok alanda, ‘ zmit'te öncü olabilecek, örnek olabilecek, neler yapabili-
riz’i hep birlikte konu tuk. Ve sonucunda ilk ba lad m z proje, bu projeydi. 18 
ay önce, burada, bu projenin temelini att k. Ama burada at lan temel, sadece 
bir konut projesinin temeli de ildi. ‘Burada, zmit ve stanbul. Büyük ehir Bele-

diyesi aras nda, güçlü bir birlikteli in temelini at yoruz’ demi tik. Ve gerçekten 
de öyle oldu. Yan  ba m zda stanbul gibi devasa bir güç varken, zmit'le Ko-
caeli'yle dayan ma göstererek, bu kente ve bu kentin insan na çok daha fazla 
kamusal fayda nas l sa lar z dü üncesiyle ç kt m z bu yolda, vücut bulmu  
halini ve somut projeler ortaya koyma f rsat m z oldu.” 

 
LK TAL HL LER ANAHTARLARINI ALDI 
Konu malar n ard ndan, zmit 3. Noteri Y lmaz Ye il’in huzurunda hak sahip-

lerinin oturacaklar  daireleri belirleyecek kura çekimine geçildi. Akar’ n çekti i 
kuray , Ecem Karakurt; mamo lu’nun çekti i kuray , Hakan pka ve Kaplan’ n 
çekti i kuray  ise, Senem Sirmen isimli vatanda lar kazand . Heyet, kura çeki-
minin ard ndan örnek daireyi gezdi. 
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zmit Ç nar Evleri K PTA  ve  
ZM T BELED YES  i birli iyle tamamland
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