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Karata ’ta ‘Deniz Yoluyla Turistik Yolcu Ta mac l ’ için ilk ad m at ld

Taahhüt Haber’in haftan n ilk günü  yay nlanan 22 A ustos 2022 Pazartesi tarih ve 2942 
say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  nominal fiyatlarla 1 milyar 172 milyon 415 bin TL olan 
66 (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 19 A ustos 2022 Cuma günü 
Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nla-
d  (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 ralan p, makine ekipman 
ve teknik personel listeleri de dahil edile-
rek 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 ortala-
malar n n eklenmesi ile yay na haz rlanarak 22 A ustos 2022 Pazartesi  tarih ve 2942 say l  
(TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 66  sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 1 adet 
SB S yer buldu. Yine ayn  gün YM’si ED’nin yar s  ve fakat ED’nin alt nda olan 4 SB S daha 
Taahhüt Haber’de yer ald . hale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla takribi 600 milyon liraya 
yakla an bu 5 adet önemli  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucunun detay n   haberin 
devam nda bulabilirsiniz. 

22 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’S  EDÜ 1 SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
- BURSA BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/443098 ) dare Mal  Bitüm le Kestel, Gürsu, negöl 

ve Yeni ehir'de Asfalt Kaplama ve Yama ihalesini 230.492.500 TL ihale bedeli ile B ERGÜN-
LER YOL YAPI kazand . Sözle mesi 16 A ustos 2022 Sal  tarihinde imzalanan yat r m n in-
aat  için çal malara 26 A ustos 2022 Cuma günü ba land . Kapsam nda Bursa li Kestel, 

Gürsu, negöl ve Yeni ehir lçelerinde dare Mal  Bitüm le, 49 Kalem n aat lerinin Yap lma-
s n  Kapsar i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için gün süre verilen yat r m n 14.10.2024 
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 nt l  istihbarat  için 
BKZ. 22 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2942  780 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 
Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 09.06.2022 tarihli ve 2893 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

22 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE 
YER ALAN YM’S  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE OLAN  
4 ADET SB S’ N ÖZET BA LIKLARI ÖYLE 
- DS  6 Bölge Md Adana 2022/426529 - Savrun Baraj  Kadirli çmesuyu Rölekasyonu 

Yap m i – Yat r m  58.190.714,66 TL bedelle M EKLER N AAT ve TUR TAAH T C LTD 
gerçekle tirecek. 

- Hatay Büyük ehir Dst Hiz Dai B k 2022/659944 - Muhtelif Parklar n Yap m , Reviz-
yonu ve Ye il Alanlar n Rehabilitasyonu / Yat r m  84.480.000,00 TL  ihale bedeli ile HLZ 
TUR ZM N AAT+AKTEPE GROUP  hayata geçirecek. 

- zmir Büyük ehir ZSU Gn Md 2022/488674 - zmir li Alia a lçesi Yeni akran At ksu 
Ar tma Tesisi n aat  i – Yat r m  116.173.175,53 TL bedelle ARTA  ENDUSTR YEL TES 
TAAH ve T C A  gerçekle tirecek. 

- Manisa Turgutlu Bld Fen l Md 2022/489207 - Sanayi Çar s  Dükkanlar  / Yat r m  
95.000.000,00 TL ihale bedeli ile MEHMET SA T KELEKÇ O LU+MUHYETT N DAYAN  
hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 22 A ustos 2022 Pazartesi 
tarih ve 2942 say l  Taahhüt Haber Sayfa 47-60

Taahhüt Haber’de 22 A ustos 2022 Pazartesi günü YM’si 
EDÜ 1 ve  ED’nin yar s  üstü 4 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 22 A ustos 2022 Pazartesi günü YM’si EDÜ 2 ve ED’nin 
yar s  üstü 4 adet ihale duyurusu yer buldu 

Taahhüt Haber’in haftan n ilk günü  yay nlanan 22 A ustos 2022 Pazartesi  tarih ve 2942 
say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  1 milyar 550 milyon liray  geçen 88 
adet ihale ilan  yay nland . 19 A ustos 2022 Cuma günü Kamu hale Kurumunun EKAP kap-
sam nda yay nlad  ihale duyurular ndan 
13b1 LAN olanlar d ar da b rak larak, 
derlenip, yakla k maliyetlerine göre bü-
yükten 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 bir-
likte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer 
alan bu 88 ihale ilan n n içinde YM’si E ik 
De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 2 
adet ihale duyurusu yer ald . Yine ayn  
gün Taahhüt Haber’de YM’si e ik de erin (ED) yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda 4 ihale 
ilan  daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplam   1 milyar liray  geçen bu 6  önemli ihale duyuru-
sunun ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

22 A USTOS 2022 PAZARTES   GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN 2 ADET YM’S  EDÜ HALE LANININ BA LI I ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/828138 - Kayseri li, Melikgazi lçesi, Mi-

marsinan Mahallesi 1. Etap 309 Adet Konut n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi in aat  
için 21 Eylül 2022 Çar amba günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 

duyurusu için BKZ. 22 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2942 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/828581 - Kayseri Melikgazi Mimarsinan 2 
Etap 435 Konut 5 Dükkanl  Tic. Mrk. ve 1 Camii in aat  için 23 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri 
alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 22 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2942 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

22 A USTOS 2022 PAZARTES   GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’N N  
ALTINDA OLAN 4 ADET LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- DS  Arazi Toplula t rma T GH Dai B k 2022/798033 - Diyarbak r Çermik ve Kayap nar l-

çeleri At ve T GH yap m i i    / hale 12.09.2022 tarihinde yap lacak.  
- DHM  Gn Md 2022/819118  - Sivas Nuri Demira  Havaliman  Çevre Tel Örgü ve Yol 

Yap m  leri yap m i i   / hale 20.09.2022 tarihinde yap lacak. 
- Karayollar  9 Bölge Md Diyarbak r 2022/818070 - Karayollar  9 Bölge Müdürlü ü 97 ube 

(Batman) efli i yerle kesine 3x2000 Tonluk Bitüm Depo Tanklar n n Yap lmas  Yap m i   / 
hale 12.09.2022 tarihinde yap lacak.  

- Kocaeli l Sa l k Md 2022/787182 - Kocaeli Dar ca A z ve Di  Sa l  Merkezi Hiz-
met Binas  Yap m i   / hale 14.09.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 22 A ustos 
2022 Pazartesi  tarih ve 2942 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19

Karata ’ta deniz yoluyla turistik yolcu ta mac l  
yap lmas na yönelik yat r m n fizibilitesi haz rlan-
mas  için ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran 
ve Adana ATGAB Ba kan  ve Karata  Belediye 
Ba kan  Necip Topuz sözle meyi imzalad  

Çukurova Kalk nma Ajans  (ÇKA) 2022 y l  Fizibilite 
Destek Program  kapsam nda onaylanan, Adana Tu-
rizmi Geli tirme ve Altyap  Hizmet Birli i (ATGAB) ve 
Karata  Belediyesi payda l nda haz rlanan "Kara-
ta  Transport Denizyolu Turizm Merkezi Yat r m ve -
letme Projesi" için imzalar at ld . 

SÖZLE ME KARATA  BELED YE BA KANI  
NEC P TOPUZ ile ÇKA GENEL SEKRETER   
AHMET R FAT DURAN  
TARAFINDAN MZALANDI 
Proje sözle mesi ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat 

Duran ve Adana ATGAB Ba kan  ve Karata  Belediye 

Ba kan  Necip Topuz aras nda im-
zaland . Proje ile altyap s  geni le-
tilecek Karata  Liman  için deniz 
yoluyla yurt içi ve d  turistik yolcu 
ta mac l na yönelik üst yap  ola-
rak dü ünülen bir tesis kompleksi-
nin kurulmas na ve i letilmesine 
yönelik fizibilite çal mas  haz rla-
nacak. Adana’da liman hizmetleri 
için kapasite geli tirilecek, hem 
mavi büyüme ilkeleri oda nda 
deniz ve k y  ekonomisi ile ilgili 
sektörlerde giri im ve rekabet 
gücü iyile tirilecek hem de deniz-
yolu ta mac l n n katk s  ile eh-
rin turizmine kalk nma ivmesi 
kazand r lacak. 
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