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n aat Sektörü Güven Endeksi yüzde 1,5 yükseldi

EKON ENDÜSTR ’nin in a etti i Emet Sülfürik Asit Üretim Tesisi yüzde 75 seviyesine ula t

Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü  yay nlanan 25 A ustos 2022 Per embe  tarih  
ve 2945 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 849 milyon 494 bin TL 
olan 71  (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland  24 A ustos 2022 Çar amba 
günü Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale So-
nuçlar 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 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 ortalamala-
r n n eklenmesi ile yay na haz rlanarak 25 A ustos 2022 Per embe  tarih ve 2945 say l  (TH) 
Taahhüt Haber’de yer alan bu 71 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 yine 1 adet SB S yer buldu. Bu iki ihalenin de pazar-
l k usulü ile yap lm  olmas  dikkat çekti. hale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla takribi 250 
milyon liraya yakla an bu 2 adet önemli  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucunun de-
tay n   haberin devam nda bulabilirsiniz. 

25 A USTOS 2022 PER EMBE  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’S  EDÜ 1 SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
- VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜN VERS TES 'nin ( KN. 2022/726446 - Pazarl k ) Van Yüzüncü Y l 

Ek Acil Binas  kmali ihalesini 176.950.000 TL ihale bedeli ile DO U KANDA  MÜHEND S-
L K kazand . Sözle mesi  18 A ustos 2022 Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in aat  
için çal malara 22 A ustos 2022 Pazartesi günü ba land . Kapsam nda Van YYÜ Dursun 
Odaba  T p Merkezi Ek Acil Binas  kmali i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 675 gün 
süre verilen yat r m n 27.06.2024 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. 25 A ustos 2022 Per embe tarihli ve 2945 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 / Ay-
r ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

25 A USTOS 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’S  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE OLAN  
1 ADET SB S’ N ÖZET BA LI I ÖYLE: 
- Bal kesir Büyük ehir BASK  Ticaret l Dai B k 2022/511135 / Pazarl k  - Sava tepe Mer-

kez ve Sar beyler Mahallesi çmesuyu n aat  Yap m i – Yat r m  74.990.780,68 TL bedelle 
ATE  N AAT SANAY  ve T CARET LTD gerçekle tirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 25 A ustos 2022 Per-
embe  tarih ve 2945 say l  Taahhüt Haber Sayfa 45-59

Taahhüt Haber’de 25 A ustos 2022 Per embe günü YM’si 
EDÜ ve ED’nin yar s  üstü 1’er 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 25 A ustos 2022 Per embe günü YM’si  
EDÜ 1 ve ED’nin yar s  üstü 4 adet ihale duyurusu yer buldu 

Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü  yay nlanan 25 A ustos 2022 Per embe tarih ve 
2945 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam   1 milyar 100 milyon liray  
geçen 80 adet ihale ilan  yay nland . 24 A ustos 2022 Çar amba günü Kamu hale Kurumu-
nun EKAP kapsam nda yay nlad  ihale duyurular ndan 13b1 LAN olanlar d ar da b rak la-
rak, 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, 25 
A ustos 2022 Per embe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 80 ihale ilan n n içinde YM’si 
E ik De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer ald . Ayn  gün Taahhüt Ha-
ber’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 nland . Yine ayn  gün YM’si e ik de erin yar s  üstü ve fakat e ik de erin al-
t nda 3 ihale ilan  daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yakla k Maliyetleri) top-
lam   600 milyon liraya yakla an bu 5 önemli ihale duyurusunun ba l klar n  haberin 
devam nda bulabilirsiniz. 

25 A USTOS 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’S  EDÜ 1 ADET  HALE LANININ BA LI I ÖYLE: 
- BALIKES R BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/843589 - Bal kesir 

Yollar nda Yol Yap m Onar m ve Sanat Yap lar  in aat  için 23 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri 
alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 'inden az 
olmamak üzere A/XVIII Grup: Saha leri benzer i  deneyimi olarak aran yor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 25 A ustos 2022 Per embe tarihli ve 2945 say l  Günlük Taahhüt Haber 

Sayfa: 26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

25 A USTOS 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRINI  
BEL RLEYEMED M Z 1 ADET LANININ ÖZET BA LI I ÖYLE: 
- anl urfa Büyük ehir USK  Dst Hiz Dai B k 2022/819490 - 41000 kWe (62000 KWDC) 

Kurulu Güce Sahip Arazi Uygulamal  ve 900 kWe Çat  Uygulamal  Fotovoltaik Elektrik Üretim 
Santrali Yap m i – hale 22.09.2022 tarihinde yap lacak. 

25 A USTOS 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE 
YER BULAN YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI  
E K DE ER N ALTINDA 3 ADET LANIN ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- Gaziantep ehitkamil Bld Fen l Md 2022/847542 - ehitkamil lçe Belediyesi lçe S n r-

lar  çerisinde Bulunan Yeni Mahalle Olan Köylere 2 Etap Kilit Ta  Dö enmesi Yap m i    / 
hale 16.09.2022 tarihinde yap lacak.  

- Konya Büyük ehir Yap  Kontrol Dai B k 2022/840377 - Ilg n Osmanl  Kent Meydan  
yap m i i  / hale 15.09.2022 tarihinde yap lacak.  

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/834199 - Tunceli li Mazgirt lçesi Eltihatun Mahallesi 
118 Adet Konut ve 2 Dükkanl  Ticaret Merkezi n aatlar  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i    
/ hale 16.09.2022 tarihinde yap lacak.  

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 25 
A ustos 2022 Per embe  tarih ve 2945  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17

Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 
A ustos ay  Hizmet, Perakende Tica-
ret ve n aat Güven Endekslerini 
aç klad . A ustos ay  de erlerinde 
güven endeksi,  hizmet ve perakende 
ticaret sektörlerinde dü erken in aat 
sektöründe yükseldi. 

AK Parti Emet lçe Ba kan  Süleyman Ciner yaz l  
bir aç klama yaparak, Emet Sülfürik Asit tesisinin 
yüzde 75’inin yap m n n tamamland n  bildirdi. 
Türkiye’nin en büyük sanayi tesisleri aras nda 
yerini alacak fabrikan n 2023 y l n n ilk aylar nda 
üretime ba lamas  hedefleniyor. 

EKON ENDÜSTR  N AAT  
ÇALI MALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR 
2018 y l nda yap lan ihaleyi alan (EKON Endüstri A )  

yüklenici firman n çal malar n  aral ks z sürdürdü ünü 
söyleyen Ba kan Ciner,” lk ihalede 413 milyon ihale be-
deliyle yap m i i al nan fabrikam z n maliyetleri 3 kat n  
geçmi tir. Eti Maden letmeleri Genel Müdürlü ümüz 
vas tas  ile fabrika yap m  maliyeti 1 milyar  geçti. Sorun-
suz ilerleyerek ükür son a amaya geldi. Eti Maden -

letmeleri Genel Müdürlü ümüzce kükürtten sülfürik asit 
üretim tesisi 24 saat uygulamas  ile y lda 350 bin ton 
üretimle 200 den fazla ki iye istihdam sa layacak. Ay-
r ca ilçemize kurulacak Bor Karbür Fabrikas n n fizibilite 
raporlar  tamamland , yat r m program na ise 2023 y l  
içerisinde girmesini bekliyoruz “dedi. 

2018 YILINDA YAPILAN PAZARLIK 
 HALEY  EKON ENDÜSTR  
 413 M LYON 176 B N TL BEDELLE KAZANMI TI 
Taahhüt Haber’de yer alan kay tlara göre Emet Sülfü-

rik Asit Üretim Tesisi Yap m i Pazarl k (MD 21 E) ihale-
sinde yakla k maliyet 332 milyon lira olarak 
hesaplanm , Kamu hale Kanunu madde 21/e kapsa-
m nda yap lan ihalede uygun teklifi EKON ENDÜSTR  
N AAT ve T CARET A  413 milyon TL. ile vermi ti. Ya-
t r m n in as  için çal malara 24.10.2018 tarihinde ba -
lanm  ve i in 2021 y l  sonlar nda tamamlanmas  

hedeflenmi ti. Yap lan aç klamada yat r m n hacminin 
son a amada 1 milyar TL seviyesini geçti ine dikkat çe-
kildi. 

EKON ENDÜSTR : “ANAHTAR TESL M  
TAAHHÜDÜMÜZ ALTINDA DEVAM EDEN  
YATIRIM YÜZDE 75 SEV YES NE ULA TI” 
Yaz l  aç klamada görü lerine yer verilen EKON En-

düstri A  yetkilileri yat r m n son hali ile alakal  olarak. ” 
Mühendislik, tedarik, yap m ve devreye alma i leri dahil 
anahtar teslim taahhüdümüz alt nda devam eden Eti 
Maden Emet Sülfürik Asit Üretim Tesisi yap m i imiz çer-
çevesinde, yüzde 75 genel proje ilerlemesine ula lm -
t r. Toplam 2 bin 500 ton ekipman ve bin 500 ton yap sal 
çelikten olu an mekanik montaj i leri yüzde 90 oran nda 
tamamlanm  olup, tesisin kritik ekipmanlar ndan buhar 
türbini, kazan, k zd r c  ve at k s  geri kazan m ünite 
montajlar  tamamlanm t r” dediler. 

GÜVEN ENDEKS  N AAT  
SEKTÖRÜNDE YÜZDE 1,5 YÜKSELD  
Mevsim etkilerinden ar nd r lm  güven en-

deksi A ustos ay nda bir önceki aya göre; 
hizmet sektöründe yüzde 1,3 ve perakende 
ticaret sektöründe yüzde 0,4 azal rken, in aat 
sektöründe yüzde 1,5 artt . 


	16_TaahhutHaberSayfalar_26_Agustos_2022_Cuma_2946

