
K sa K sa

Taahhüt HaberTaahhüt Haber Say  2948 /  31 A ustos 2022 Çar amba / Sayfa 1

Türkiye, kaplamal  yal t m cam  ile y lda 13,2 milyar TL’lik enerji tasarrufu sa layabilir

Taahhüt Haber’in haftan n ilk günü  yay nlanan 29 A ustos 2022 Pazartesi tarih  ve 2947 
say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 1 milyar 84 milyon 82 bin TL olan  
78  (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland  26 A ustos 2022 Cuma günü 
Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonuçla-
r ndan 13b1 LAN olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer i lere, idarelere göre s n f-
land 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 rlanarak 29 A ustos 2022 Pazartesi tarih ve 2947 say l  (TH) Taah-
hüt Haber’de yer alan bu 78 sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 1 adet ve YM’si 
ED’nin yar s  ve fakat ED’nin alt nda olan 2 adet SB S yer buldu. hale bedelleri toplam  bu 
y l n fiyatlar yla takribi 500  milyon liraya yakla an bu 3 adet önemli  (SB S) Sözle meye Ba -
lanm  hale Sonucunun detay n   haberin devam nda bulabilirsiniz. 

29 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’S  EDÜ 1 SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
KGM 4 BÖLGE'nin ( KN. 2022/757462 – Pazarl k  ) Düzce Çevre Yolu (2 K s m) n aat  

- Pazarl k (MD 21 B) ihalesini 302.611.450 TL ihale bedeli ile SÖ ÜT N AAT  kazand  Söz-
le mesi 23 A ustos 2022 Sal  tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 31 A us-

tos 2022 Çar amba günü (Bu gün) ba land . Kapsam nda Toprak leri, Sanat Yap lar , Köprü 
leri ve Üstyap  leri (BSK) Yap m i i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 300 gün 

süre verilen yat r m n 27.06.2023 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 nt l  istihbarat  için 
BKZ. 29 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2947 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 50 / Ay-
r ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

29 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’S  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE OLAN  
2 ADET SB S’ N ÖZET BA LI I ÖYLE: 
- Kocaeli Büyük ehir SU Gn Md  2022/628346  - Kocaeli li zmit lçesi çme Suyu, Kanali-

zasyon ve Ya mursuyu Hatlar  Bak m, Onar m ve Yenileme n aat   – Yat r m  81.681.000,00 
TL  bedelle EFE GLOBAL+AR FHAN YAPI  gerçekle tirecek. 

- stanbul Valili i Yat zl Koor B k  2022/612831  - stanbul li Silivri lçesi 6159 Ada 12 
Parsele Silivri Hükümet Kona  Yap m i )  – Yat r m  109.824.000,00 TL  bedelle SE-
REDA N  SAN T C A   gerçekle tirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 29 A ustos 2022 Pazartesi 
tarih ve 2947 say l  Taahhüt Haber Sayfa 44 - 58 

Taahhüt Haber’de 29 A ustos 2022 Pazartesi günü  
YM’si EDÜ 1 ve ED’nin yar s  üstü 2 adet SB S yer ald

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 29 A ustos 2022 Pazartesi günü YM’si EDÜ 
ve ED’nin yar s  üstü 1’er adet ihale duyurusu yer buldu 

Taahhüt Haber’in haftan n ilk günü  yay nlanan 29 A ustos 2022 Pazartesi tarih ve 2947 
say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam   1 milyar liraya yakla an 81 adet 
ihale ilan  yay nland . 26 A ustos 2022 Cuma günü Kamu hale Kurumunun EKAP kapsa-
m 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, 29 A ustos 2022 Pa-
zartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 81 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü 
(EDÜ) üst s n r  belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer ald . Yine ayn  gün YM’si e ik de erin yar s  
üstü ve fakat e ik de erin alt nda 1 ihale ilan  daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini 
YM’leri (Yakla k Maliyetleri) toplam   450 milyon liraya yakla an bu 2 önemli ihale duyurusu-
nun ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

29 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’S  EDÜ 1 ADET  HALE LANININ BA LI I ÖYLE: 
AKSARAY BELED YES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/857463 - Aksaray Bele-

diye Hizmet Binas  in aat  için 26 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. haleye kat labil-
mek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere B-III 
Grubu ler benzer i  deneyimi olarak aran yor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 29 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2947 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

29 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI  
E K DE ER N ALTINDA OLAN 1 ADET LANIN ÖZET BA LI I ÖYLE: 
- Bilecik eyh Edebali Üniversitesi Yap  l Tek Dai B k  2022/862811  - Bilecik eyh Ede-

bali Üniversitesi Merkezi Yemekhane Binas ,Altyap  ve Çevre Düzenlemesi Yap m i   / hale 
22.09.2022  tarihinde yap lacak.  

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 29 
A ustos 2022 Pazartesi tarih ve 2947  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17

i ecam Sat  Genel Müdür Yard mc s  Ebru 
apo lu, "Tek ve çift caml  konutlardaki 

pencerelerin, kaplamal  yal t m camlar  ile 
de i tirilmesi durumunda s tma giderlerinden 
yap lacak y ll k tasarruf 13,2 milyar liraya 
ula abilir" dedi 

STANBUL (AA) - Dünya, yükselen enerji maliyetleri, iklim 
krizi gibi sorunlar ile mücadelesini sürdürürken, ülkemizde 
enerji tüketiminin yakla k yüzde 30’u binalarda gerçekle i-
yor. i ecam'dan yap lan aç klamaya göre, enerji tüketi-
minde böylesine yüksek bir paya sahip olan binalarda s  
kayb n n hem gezegenimize hem de bütçelerimize maliyeti 
de giderek daha büyük önem kazan yor. 

- EBRU APO LU: “'ÜLKEM ZDE MEVCUT  
KONUT STOKUNUN YÜZDE 40’INDA  
TEK CAM, YÜZDE 50’S NDE Ç FT CAM  
VE YÜZDE 10’UNDA SE KAPLAMALI  
YALITIM CAMI ÜN TES  KULLANILIYOR.” 
Aç klamada görü lerine yer verilen i ecam Sat  Genel 

Müdür Yard mc s  Ebru apo lu, binalarda yal t m eksikli i 
kaynakl  enerji kayb n n yüzde 40’ n n duvarlardan yüzde 
30’unun da pencerelerden kaynakland n  belirterek, 'Ülke-
mizde mevcut konut stokunun yüzde 40’ nda tek cam, 
yüzde 50’sinde çift cam ve yüzde 10’unda ise kaplamal  ya-
l t m cam  ünitesi kullan l yor. Tek ve çift caml  konutlardaki 
pencerelerin, kaplamal  yal t m camlar  ile de i tirilmesi du-
rumunda s tma giderlerinden yap lacak y ll k tasarruf 13,2 
milyar liraya ula abilir. Is tma için harcad m z enerjinin 
daha fazlas n  so utma için harcad m z dü ünüldü ünde; 
tasarruf miktar n n daha da artmas  söz konusu oluyor.' ifa-

delerini kulland . 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ’n n duyurdu u Yal t m 

Kredisi uygulamas n n ülke aç s ndan oldukça sevindirici ve 
heyecan verici bir geli me oldu unun alt n  çizen apo lu, 
'Bu geli menin, yüksek s tma giderleri ile kar la an ve ko-
nutlar nda, apartman veya sitelerinde yal t m konusunda iyi-
le tirme yapmak isteyen nihai tüketicileri, apartman veya 

site yöneticilerini te vik edece i, enerji tasarrufu konusun-
daki e ilimi destekleyece i görü ündeyiz' dedi. 

- “5 YIL SONUNDA 25 B N L RALIK TASARRUF” 
Ebru apo lu, yal t m Kredisi’nden faydalanan nihai tüke-

ticinin do al gün ndan ödün vermeden, faturalar ndan 
da tasarruf sa layaca na dikkati çekerek, unlar  kaydetti: 
'15 metrekarelik pencere cam alan  bulunan 100 metrekare-
lik bir dairede ya ayan bir nihai tüketici, tek camlar n  enerji 
tasarrufu sa layan do rama ve kaplamal  yal t m cam  (Is -
cam K) ile de i tirmek istedi i takdirde yakla k 30-35 bin 
TL’lik bütçe ay rmas  gerekiyor. Yal t m Kredisi'nden fayda-

lanan bir nihai tüketici 60 aya kadar vade ve 0,99 oran nda 
faizle, ayl k 666 TL’lik geri ödemeli 30 bin TL kredi ile bu de-
i imi yapabiliyor. Bu de i im sonucunda ilk y l faturalar n-

dan 2 bin 700 TL tasarruf sa layabilecek olan tüketicinin, 5 
y l n sonunda ise her y l s nma ve so utma giderlerindeki 
art lar göz önünde bulunduruldu unda yakla k 25 bin TL 
tasarruf elde etmesi bekleniyor. Üçlü yal t m camlar  ile de 
kazanç daha da yükseliyor. Cam n yal t m gücü artt kça, ta-
sarruf rakamlar  da art  gösteriyor.' 

- “ISICAM, KAPLAMALI YALITIM CAMI LE  
BUGÜNE KADAR DO AYA 33 M LYON  
A AÇ HED YE ETT ” 
Ebru apo lu, cam n tüm temel alanlar nda faaliyet 

gösteren ve dünyan n en büyük düzcam üreticilerinden 
olan i ecam’ n, gelecek nesillere daha ya anabilir bir 
dünya b rakmak için sürdürülebilirlik yakla m n  merkeze 
alarak, Ar-Ge ve yat r m faaliyetlerine h z kesmeden 
devam etti ini bildirerek, unlar  aktard : ' i ecam de i-
en ve geli en ihtiyaçlara yenilikçi çözümler sunmay  sür-

dürüyor. Is  yal t m na yönelik sundu umuz Is cam 
Sistemleri ile binalarda enerji tasarrufu sa larken iklim de-
i ikli i ile mücadelede de önemli bir rol üstleniyoruz. 

Bunun için farkl  ihtiyaçlara yönelik farkl  ürünlerimiz ile 
hizmet veriyoruz. Yüksek nitelikli s  ve güne  kontrol kap-
lamal  camlar ile üretilen Is cam K, bünyesindeki özel 
kaplama ile s  kay plar n  yüzde 50, güne  s s  giri ini 
yüzde 40 oran nda azaltarak etkin s  yal t m  ve güne  
kontrolü sa l yor. Maksimum s  yal t m  ve güne  kont-
rolü sa layan ve bünyesinde iki tane kaplamal  cam kulla-
n larak üretilen üçlü yal t m camlar  Is cam K 3+ ise güne  
s s  giri ini yüzde 48, s  kay plar n  yüzde 77 azalt yor.'


