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STANBUL (AA) - Kalyon Karap nar Güne  Enerjisi Santrali 
(GES) Projesi'nin Adam Smith 2022'de 'En yi Finansman Çö-
zümü' ödülünü kazand  bildirildi. Kalyon Enerji'den yap lan 
aç klamada, Türkiye'nin yerli teknolojiyle hayata geçirilmi  ilk, 
Avrupa'n n en büyük enerji santrali olan Kalyon Karap nar 
GES'in son dönemde alm  oldu u global ödüllerle büyük ba a-
r lara imza att  belirtildi. 

Aç klamada, Kalyon Holding'in Kalyon Karap nar GES için n-
giliz hracat Kredi Ajans -UK Export Finance (UKEF), J.P. Mor-
gan Chase Bank, DenizBank, Garanti BBVA, ICBC, Türkiye  
Bankas , Türkiye Kalk nma ve Yat r m Bankas , Türkiye S nai 

Kalk nma Bankas  ve Vak fBank ile 12 y l vadeli toplam 812 mil-
yon dolarl k finansman anla mas  imzalad  ve projedeki bu fi-
nansman ba ar s n n Adam Smith 2022'de 'En yi Finansman 
Çözümü' kategorisinde ödülle sonuçland  kaydedildi. 

MURATHAN KALYONCU: “ÖNÜMÜZDEK   
DÖNEMDE DE KATMA DE ERL  PROJELERE  
MZA ATMAYA DEVAM EDECE Z.' 
Aç klamada görü lerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim 

Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, enerji sektöründe uluslararas  
alanda yabanc  sermaye ve fonlamaya ula m aç s ndan Kalyon 
Karap nar GES'in önemli bir proje oldu unu belirterek, unlar  

kaydetti: 'Kalyon markas , geçmi -
ten bugüne Türkiye'nin ilklerine 
imza atarken, ülkemize her zaman 
katma de er sunmaktad r. Türki-
ye'de edindi imiz yetkinli i uluslar-
aras  arenaya ta yarak 
yenilenebilir enerji alan nda ye il fi-
nansman kapsam nda i  geli tirme 
konusu, 2022'de öncelikli konular -
m z n ba nda geliyordu. Bunu ba-
arabildi imiz için mutluyuz. Kalyon 

Karap nar GES ve bu projemizde 
ortaya koydu umuz finansman çö-
zümü, gelecek projelerimizin hem 
habercisi hem de Kalyon markas na 

duyulan güvenin kan t . Önümüzdeki dönemde de katma de erli 
projelere imza atmaya devam edece iz.' 

MUSTAFA KOÇAR: “KARAPINAR GES PROJES 'N N  
TÜRK YE'N N GELECE E YÖNEL K ENERJ   
HEDEFLER  AÇISINDAN SADECE EKONOM K  
DE L SEMBOL K B R DE ER  DE VAR” 
Kalyon Holding Üst Yönetcisi (CEO) Mustafa Koçar da, Kara-

p nar GES Projesi'nin Türkiye'nin gelece e yönelik enerji hedef-
leri aç s ndan sadece ekonomik de il sembolik bir de eri de 
bulundu unu ifade ederek, 'Kalyon Enerji olarak ülkemizin büyü-
mesinde pay sahibi olan büyük projeleri gerçekle tirmekten 
gurur duyuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklar , özellikle de 
güne  enerjisi alan nda yap lan yat r mlar ülkemize küresel re-
kabette güç kazand racak.' de erlendirmesinde bulundu. 

KRED  ANLA MALARI 2021 YILI  
KASIM AYINDA MZALANMI TI 
Aç klamada, kredi anla malar  Kas m 2021'de imzalanan Kal-

yon Karap nar GES Projesi'nin Adam Smith'in yan  s ra IJGlo-
bal'den 'Avrupa'da Y l n hracat Finansman  lemi Ödülü' 
kategorisinde, GTR'den 'Y l n En yi Finans lemi Ödülü', 
IFLR'den 'Y l n Proje Finansman lemi', PFI'den 'Avrupa'da 
Y l n En yi ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yöneti im) Pro-
jesi', Proximo'dan 'Avrupa'da Y l n En yi Güne  Finansman  -
lemi' ve EMEA'dan 'En yi Ye il Sendikasyon Kredisi' ile 'Orta ve 
Do u Avrupa'da (CEE) Y l n En yi Yap sal Finansman lemi' 
ödüllerini de kazand  belirtildi. 

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.

Taahhüt Haber’de 26 A ustos 2022 Cuma günü YM’si EDÜ iki ve 
ED’nin yar s  üstü üç adet ihale duyurusu yer buldu 

Taahhüt Haber’in haftan n be inci ve son günü  yay nlanan 26 A ustos 2022 Cuma 
tarih ve 2946 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam   1 milyar 
650 milyon liray  geçen 101 adet ihale ilan  yay nland . 25 A ustos 2022 Per embe 
günü Kamu hale Kurumunun EKAP kapsam nda yay nlad  ihale duyurular ndan 
13b1 LAN olanlar d ar da b rak larak derlenip, yakla k maliyetlerine 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, 26 A ustos 2022 Cuma günü Taahhüt 
Haber’de yer alan bu 101 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s n r  
belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer ald . Ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si e ik de erin 
(ED) yar s  üstü olan ancak üst s n r n  tespit edemedi imiz bir ihale ilan  daha yay n-
land . Yine ayn  gün YM’si e ik de erin yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda 2 
ihale ilan  daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yakla k Maliyetleri) 
toplam   900 milyon liray  geçen bu 5 önemli ihale duyurusunun ba l klar n  haberin 
devam nda bulabilirsiniz. 

26 A USTOS 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’S  EDÜ 1 ADET  HALE LANININ BA LIKLARI ÖYLE: 
- ANKARA BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/759032 - Anka-

ra'da Kav aklarda Bariyer, Bordür ve Kald r m Yap m i (3) için 28 Eylül 2022 Çar-
amba günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, 

teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere (A/V) Grubu Karayolu leri ben-
zer i  deneyimi olarak aran yor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 26 A ustos 2022 Cuma tarihli ve 2946 say l  Günlük 
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- GENÇL K SPOR BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/823235 - 
K r kkale 3500 Ki ilik Spor Salonu in aat  için 26 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri 
alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 

100 'inden az olmamak üzere 
(B) Üst Yap  (Bina) leri Ana 
Ba l  Alt nda Bulunan 
B/III.Grup Bina leri benzer i  
deneyimi olarak aran yor 

hale ilan  özeti, sözle me ta-
sar s , idari artname özeti, ek-
leri vb. istihbarat  kapsayan 
ihale duyurusu için BKZ. 26 
A ustos 2022 Cuma tarihli ve 
2946 say l  Günlük Taahhüt 
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26 A USTOS 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRINI  
BEL RLEYEMED M Z 1 ADET LANIN ÖZET BA LI I ÖYLE: 
- TOK  Toplu Konut dare B k  2022/848778  - Elaz  li Maden lçesi Bahçelievler 

Mahallesi 144 Adet Konut n aat  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi kmal i  – hale 
27.09.2022 tarihinde yap lacak. 

26 A USTOS 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER  
BULAN YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI E K  
DE ER N ALTINDA OLAN 2 ADET LANIN ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- anl urfa Büyük ehir Destek Hiz Dai B k  2022/853294  - Akabe Kav a  Köprü 

Yap m i   / hale 16.09.2022 tarihinde yap lacak.  
- Ayd n Valili i Yat zl Koor B k  2022/852370  - Ayd n li Ku adas  lçesi 32 

Derslik MTAL + 100 Ki ilik Pansiyon Yap m i  / hale 20.09.2022 tarihinde yap -
lacak.  

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 26 
A ustos 2022 Cuma tarih ve 2946  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17 

EMLAK KONUT Gayrimenkul Yat r m A  27 A ustos 2022 Cuma günü 
(KAP) Kamuyu Ayd nlatma Platformuna bir aç klama gönderdi. irket aç k-
lamas nda  stanbul Avc lar Firuzköy 1. Etap 1. K s m Arsa Sat  Kar l  
Gelir Payla m  i'nin sözle mesinin, Yüklenici Da  Mim. ve Müh. Yap  
Gay. Tic. San. A. . ile 26.08.2022 tarihinde imzaland n  bildirdi. 

SÖZLE MEN N DE ERLER  ÖYLE: 
Arsa Sat  Kar l  Sat  Toplam Geliri (ASKSTG) : 5.115.000.000 TL 
Arsa Sat  Kar l  irket Pay  Gelir Oran  : %35,00 
Arsa Sat  Kar l  irket Pay  Toplam Geliri (ASK PTG) : 1.790.250.000 TL 
Verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 3 Haziran 2022 tarih ve 2889 say l  Taahhüt Haber Sayfa 13 

Avc lar Firuzköy 1. Etap 1. K s m ASKGP ihalesi  
sözle mesi DA  M MARLIK ile imzaland

Kalyon Karap nar Güne  Enerjisi Santrali Projesi'ne "En yi Finansman Çözümü" ödülü 


