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Anba Yay n Grubu ve Workindo i  birli i anla mas  imzalad

Taahhüt Haber’in haftan n üçüncü günü  yay nlanan 24 A ustos 2022 Çar amba  
tarih  ve 2944 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 1 milyar 
471 milyon 156 bin TL olan 62  
(SB S) sözle meye ba lanm  ihale 
sonucu yay nland  23 A ustos 2022 
Sal   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, idare-
lere göre s n fland r l p ve büyükten 
küçü e göre s ralan p, makine ekip-
man ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteah-
hit 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 rla-
narak 24 A ustos 2022 Çar amba  tarih ve 2944 say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer 
alan bu 62  sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 4 adet ve YM’si ED’nin yar s  
ve fakat ED’nin alt nda olan 2 adet SB S Taahhüt Haber’de yer ald . hale bedelleri 
toplam  bu y l n fiyatlar yla takribi 900 milyon liraya yakla an bu 6 adet önemli  
(SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucunun detay n   haberin devam nda bula-
bilirsiniz. 

24 A USTOS 2022 ÇAR AMBA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’S  EDÜ 4 SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
- KOCAEL  BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/447409 ) Milli rade Meydan  n aat n  

ihalesini 209.444.000 TL ihale bedeli ile YA AR KONUT N AAT kazand . Sözle -
mesi 18 A ustos 2022 Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal ma-
lara 28 A ustos 2022 Pazar günü ba land . 

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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2944 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 55 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 
29.07.2022 tarihli ve 2926 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 71 / Ayr ca sözle -
meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- KOCAEL  BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/632953 ) Ba iskele lçesi Termal Tesis 
Yap m  yap m i i ihalesini 149.259.300 TL ihale bedeli ile GÜRTUR N AAT ka-
zand . Sözle mesi 18 A ustos 2022 Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in aat  
için çal malara 28 A ustos 2022 Pazar günü ba lanacak. 

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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2944 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 55 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 
29.07.2022 tarihli ve 2926 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 71 / Ayr ca sözle -
meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- DS  12 BÖLGE'nin ( KN. 2022/496619 ) nand k Baraj  kmalini ihalesini 
151.658.870 TL ihale bedeli ile CEYSU N AAT ve T CARET A  kazand . Sözle -
mesi 12 A ustos 2022 Cuma tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 
15 A ustos 2022 Pazartesi günü ba land  

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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2944 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 48 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 
27.07.2022 tarihli ve 2924 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ayr ca sözle -
meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- ANKARA BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/551588 ) Bakap Projesi 1 Etap 19 Tip 
Betonarme Yap  ihalesini 143.906.021 TL ihale bedeli ile S GMA N AAT+F BEY N-

AAT kazand . Sözle mesi 8 A ustos 2022 Pazartesi tarihinde imzalanan yat r m n 
in aat  için çal malara 16 A ustos 2022 Sal  günü ba land . 

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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2944 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 55 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 
7.7.2022 tarihli ve 2913 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 80 / Ayr ca sözle meye 
ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

24 A USTOS 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’S  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE OLAN  
2 ADET SB S’ N ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- Kocaeli Büyük ehir Yap  Kontrol Dai B k Etüt Proje b Md 2022/604720 - Ko-

caeli Büyük ehir Belediyesi Ya  Sebze Meyve Hal Binas  Yap m  – Yat r m  
102.449.000,00 TL bedelle SOYKAYA N AAT MEKAN K TES MA TAAH LTD LTD  
gerçekle tirecek. 

- Ankara Büyük ehir Kent Esteti i Dai B k 2022/625240 - Ankara li Mücavir 
Alan S n rlar  çinde Cami, Mezarl k, Köy Kona , Okul vb Bina ve Tesislerde 
Yap m, Tamir, Tadilat ve Onar m Yap m i  – Yat r m  111.994.464,00 TL  bedelle 
LKA GAYR MENKUL+HAK M PETROL  gerçekle tirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 24 A ustos 2022 
Çar amba  tarih ve 2944 say l  Taahhüt Haber Sayfa 45-57 

n aat sektörünün iki uzman irketi güçlerini birle -
tirdi. Proje bilgileri ve sat n alma talepleri konusunda 
uzman olan ‘Anba Yay n Grubu’ ile insan kaynaklar  uz-
man  olan ‘Workindo Teknoloji ve nsan Kaynaklar ’, in-
aat sektörüne yeni bir bak  aç s  kazand rmak 

hedefiyle i  birli i anla mas  imzalad . 
MAHMUT KILINÇ: “BU YEN   B RL YLE  
BERABER YÜKLEN C LER Ç  BULMA  
KONUSUNDA ZORLUK YA AMAYACAKLAR” 
Kapal  devre çal an bu iki platformun, sektörün 

bütün ihtiyaçlar n  tek bir noktadan 
çözme imkan  sa lad na dikkat 
çeken Anba Yay n Grubu Genel 
Yay n Yönetmeni Mahmut K l nç bu 
yeni i  birli iyle beraber art k teda-
rikçilerin in aat projelerine kolayca 
ula aca n  ve yüklenicilerin ise i çi 
bulma konusunda zorluk ya ama-
yacaklar n  söyledi. K l nç, “ n aat 

sektörü için birçok dijital platform 
olu turan Anba Yay n Grubu, sek-
töre ili kin ara t rma geli tirme faa-
liyetleri do rultusunda verileri 
i leyerek, bilgi ve birikim ile sentez-
leyip dijital yay nc l k yap yor. Gü-
nümüzde bilgi, bilgi birikimi, veri, 
teknoloji, do ru haber ve insan kay-
naklar  çok büyük önem ta yor. 
Anba Yay n Grubu ve Workindo i  
birli inin olu turdu u 

ortak güç, in aat sektörünün her 
kesiminden ki i ve kurulu a her 
türlü veriye kolayca ula abilme im-
kan  sa l yor” dedi. 

ÜYELERE ÖZEL ND R M VE PAKETLER… 
Her iki irketin portallar n  kullananlar n özel indirim 

ve paketlerden yararlanaca n  belirten K l nç, sektörün 
her kesimine kolayca ula may  ve çözüm orta  olmay  
hedeflediklerini söyleyerek “Anba Yay n Grubu’nun ‘pro-
jehaber.com’, ‘insaatyatirim.com’ ve ‘kamuihaleleri.com’ 
portallar n  kullananlar, i  birli imiz süresince ‘wor-
kindo.com’ üyeliklerinde özel indirimlerden ve avantajl  
paketlerden yararlanabilecek. Di er yandan 

Workindo kullan c lar  da yine bizim platformlar m za 

üye olurken özel indirim ve ayr cal klardan faydalana-
cak” diye konu tu. 

YURT DI INA DA H ZMET VER YOR 
n aat sektörü alan nda uzmanl klar  olan iki irketin 

i  birli i ile beraber sektörün tüm kesimine en yüksek 
fayday  sa layacaklar n  kaydeden Workindo CEO’su 
Erhan Kocaba , yurt d  çal malar  oldu unu da dile 
getirdi. Kocaba , aç klamalar n  devam nda unlar  söy-
ledi: “ n aat sektörünün ta eron bulma, projelere teklif 
verme ve çal anlara ula ma faaliyetlerinin ortak noktas  

olma hedefiyle yola ç kt k. Workindo 
olarak 35 binden fazla kay tl  firma ve 
500 binden fazla personelin istihdam 
problemlerini teknoloji ile çözüyoruz. 
Türk müteahhitlerin, in aat firmalar -
n n, mühendis, proje-mimarl k gruplar -
n n, yat r mc lar n ve tedarikçilerin 
aç ld  tüm ülkeleri de hedefliyoruz. 
Hedef kitle olarak tüm in aat sektö-
rünü, alt ta eronlar n , sektöre hizmet 
ve mal sa layan ki ileri, firmalar , in-
aat sektöründe i  yapan firma sahip-

leri ve firma çal anlar n  belirledik. 
K sacas  ‘projehaber.com’, ‘in aatyati-
rim.com’, ‘kamuihaleleri.com’ ve ‘wor-
kindo.com’ portallar n  kullananlar; 
in aat projeleri, in aat sektörünün her 
alan nda faaliyet gösteren firmalar , ya-
t r m ve sektör haberleri, güncel proje-
ler, ihale, in aat i  ilanlar , in aat 
mühendisi i  ilanlar , in aat projeleri, 
sat n alma talepleri, ta eron bulma gibi 
pek çok içeri e ve bilgiye ula ma im-
kan na kavu mu  olacak”. 

Anba Yay n Grubu Genel Yay n Yönetmeni Mahmut K l nç ve  
Workindo CEO’su Erhan Kocaba  i birli i sözle mesini imzalad .

n aat sektörünün iki uzman irketinin yapt  bir i  birli i anla mas yla güçlerini birle tirdi i bildiriliyor. 
Anba Yay n Grubundan yap lan aç klamaya göre Anba Yay n Grubu’ ve’ Workindo’nun imzalad  anla -
mayla, tedarikçilerin in aat projelerine ula ma ve yüklenicilerin de i çi bulma sorunu sona erecek.

Taahhüt Haber’de 24 A ustos 2022 Çar amba günü YM’si 
EDÜ 4 ve  ED’nin yar s  üstü 2 adet SB S yer ald
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