
4 A ustos 2022 günü EMLAK KONUT A  KAP’a (Kamuyu 
Ayd nlatma Platformu) 3 önemli aç klama yollad . Bunlardan 
ilki Ho dere Vadi Evleri 1 Etap ikmal in aat  sözle mesi ile ilgili 
olurken ikincisi ise yine Ho dere’de 7 Etap ASKGP i i ihalesi-
nin ön yeterlik ba vurular  listesi ile ilgili oldu. Son aç klama ise 
Kartal’da yap lacak Kentsel Dönü üm ihalesi 1 Oturumunun 
ihale tarihinin aç klanmas  hakk ndayd . EMLAK KONUT’un 
KAP’a yapt  bu 3 aç klama aynen öyle: 

STANBUL HO DERE EMLAK KONUT  
VAD  EVLER  1 ETAP KONUT ve  
T CARET  SÖZLE MES  MZALANDI 

irketimiz taraf ndan ihale edilen stanbul Ho dere Emlak 
Konut Vadi Evleri 1.Etap Konut ve Ticaret le Altyap  ve Çevre 
Düzenleme kmal n aat  i'nin sözle mesi, Yüklenici AHES 
n . Tic. ve San. A. . & M SEK n . Tic. San. ve Tic. A. .  Or-

takl  ile 04.08.2022 tarihinde imzalanm t r. Sözle me Be-
deli: 1.250.000.000 TL + KDV'dir. 

STANBUL BA AK EH R HO DERE 7 ETAP  
ASKGP  HALES  ÖN YETERL K  
BÖLÜMÜNE KATILAN STEKL LER 
stanbul Ba ak ehir Ho dere 7. Etap Arsa Sat  Kar l  

Gelir Payla m  i ihalesinin 1. oturumu 4.8.2022 tarihinde 
saat 11:00 da yap lm t r. Söz konusu ihalenin ön yeterlik bölü-
müne kat lan istekliler öyle:  

1- AYDUR YAPI A  
2- BA YAPI N AAT TAAHHÜT ve TUR SAN DI  T C 

LTD T  + ÖZYAZICI N AAT3ELEKTR K MAK NA MÜ  ve 
TAAHHÜT SAN T C A   ORTAKLI I 

3- MAKSEM YAPI T CARET A  
4- YILKANUR N AAT SANAY  ve T CARET A  

5- ARSA  DEM R ÇEL K N AAT YAPI MLZ PETROL 
ÜRÜNLER  SANAY  ve T CARET A  

hale komisyonu taraf ndan isteklilere ait ön yeterlik zarflar  
içerisindeki belgelerin ayr nt l  de erlendirilmesinden sonra, 
ihalenin Pazarl k-Aç k Art rma-Kapal  Zarf Teklif Alma bölü-
münü içeren 2. Oturumunun tarihi ve saati isteklilere yaz  ile 
bildirilecektir. 

KARTAL 12711 ADA 2 PARSEL  HALES   
10.8.2022 ÇAR AMBA GÜNÜ  SAAT 11:00’DE  
T.C. Çevre ve ehircilik Bakanl  Altyap  ve Kentsel Dönü-

üm Hizmetleri Genel Müdürlü ü ile Emlak Konut A  aras nda 
imzalanan "Dönü üm Uygulamalar na li kin  Birli i Proto-
kolü" kapsam nda, Bakanl k ad na stanbul Kartal 12711 Ada 2 
Parsel i i ihalesinin 1. Oturumu 10.08.2022 Çar amba saat 
11.00'de irketimiz taraf ndan yap lacakt r.

CK Enerji'nin 'Bizim tüm deste imiz gençlerimizle' anlay yla 
destek verdi i sporcular, bu y l gösterdikleri ba ar larla Türki-
ye'yi onurland rd . CK Enerji'nin bu y l judo dal nda sponsor ol-
du u Aleyna Tutu , halterde Mustafa Eli , triatlonda Mehmet 
An l Do an, okçulukta Irmak Yüksel, engelli yüzmede Koral 
Berkin Kutlu, engelli okçulukta Öznur Cüre ve engelli masa te-
nisi dal nda Abdullah Öztürk ile Nesim Turan y l içinde birçok 
ba ar ya imza att . 

Grup çat s  alt nda faaliyet gösteren irketlerin kendi hizmet 

bölgelerinde çe itli dallarda mücadele eden ba ar l  sporcular n 
yan nda yer almak hedefiyle bu y l n ba nda 'Sporun Enerjisi' 
projesini ba latt na i aret edilen aç klamada, 'Türk sporunun 
ayd nl k yüzü olan genç arkada lar m z , gösterdikleri perfor-
mans ve elde ettikleri ba ar lar dolay s  ile tebrik ediyor, enerji-
miz ile her zaman yanlar nda oldu umuzu bir kez daha 
hat rlat yoruz. Amac m z ba ta engelli sporcular m z olmak 
üzere verdi imiz deste i y llar içinde büyüterek ulusal düzeye 
ta yabilmek.' ifadelerine yer verildi.

K sa K sa

Taahhüt HaberTaahhüt Haber Say  2931 /  25 A ustos 2022 Cuma / Sayfa 15

EMLAK KONUT stanbul Ho dere Vadi Evleri 1 Etap ikmal in aat  sözle mesi  
1 milyar 250 milyon TL bedelle AHES N AAT + M SEK N AAT ile imzaland

CK Enerji genç sporculara destek veriyor

Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü  
yay nlanan 4 A ustos 2022 Per embe tarih 
ve 2930  say l  nüshas nda ihale bedelleri 
toplam  nominal fiyatlarla 1 milyar 560 mil-
yon 898 bin TL olan 58 (SB S) sözle meye 
ba lanm  ihale sonucu yay nland . 3 A us-
tos 2022 Çar amba günü Kamu hale Kuru-
munun EKAP’ta yay nlad  (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 ortalamalar n n eklenmesi 
ile yay na haz rlanarak  4 A ustos 2022 Per embe tarih  ve 2930  say l  (TH) Taahhüt 
Haber’de yer alan bu 58  sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 2 (SB S) Sözle meye 
Ba lanm  hale Sonucu yer ald .  Yine ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si (Yakla k Maliyeti) 
e ik de erin yar s n n  üstünde ise yine 2  SB S yay nland . hale bedelleri toplam  bu y l n fi-
yatlar yla 1 milyar 150 milyon liray  geçen  bu 4 önemli (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale 
Sonucunun özet ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

4 A USTOS 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YAKLA IK MAL YET   (YM) E K DE ER ÜSTÜ (EDÜ) B R TANES  
 PAZARLIK 2 SÖZLE MEYE BA LANMI  HALE SONUCUNUN  
(SB S) ÖZET BA LIKLARI ÖYLE 
- KGM GN MD'nün ( KN. 2022/515729 – Pazarl k ) (Bursa-Karacabey) Ayr - Zeytinba  l 

Yolu km:0+000-10+500 Aras  le Gebze-Orhangazi- zmir Otoyolu km:117+260 TEKNOSAB 
Kav a  ihalesini 815.729.518 TL ihale bedeli ile AKYAPI N AAT kazand . Sözle mesi 18 
Temmuz 2022 Pazartesi tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 2 A ustos 
2022 Sal  günü ba land . Kapsam nda (Bursa-Karacabey) Ayr - Zeytinba  l Yolu km:0+000-

10+500 Aras  le Gebze-Orhangazi- zmir Otoyolu km:117+260 TEKNOSAB Kav a  Yap m 
i Pazarl k (MD 21 B) i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 314 gün süre verilen yat r -

m n 12.06.2023 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. 4 A ustos 2022 Per embe tarihli ve 2930 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 40 / Ay-
r ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ( KN. 2022/379736 ) Sivas Ak nc lar 276 Konut 1 Cami ve Tic Mrk. n aat n  ihale-
sini 223.300.000 TL ihale bedeli ile TUNA MÜHEND SL K kazand . Sözle mesi 27 Temmuz 
2022 Çar amba tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 1 A ustos 2022 Pazar-
tesi günü ba land . Kapsam nda Tünel Kal p Sistemiyle 276 Adet Konut, Konvansiyonel Kal p 
Sistemiyle 3 Dükkânl  Ticaret ve 1 Adet Cami n aatlar  le Altyap  ve i i olan ve ihale duyuru-
sunda yap m i i için 550 gün süre verilen yat r m n 1.2.2024’de 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.  4 A ustos 2022 Per embe tarihli ve 2930 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 41 Öte 
yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 27.05.2022 tarihli ve 2884 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 68 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

4 A USTOS 2022 PER EMBE GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜNDE OLAN 2 SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
- Denizli Valili i Yat zl Koor B k  2022/585224   - 2 Adet 24 Derslik Ortaokul  – Yat r m  

70.997.000,00 TL  Bedelle RAS M NANÇ N  TAAH NAKL YAT LTD  hayata geçirecek. 
- Kocaeli Büyük ehir SU Gn Md  2022/427073  - Kocaeli li Gebze lçesi çme Suyu, 

Kanalizasyon ve Ya mursuyu Hatlar  Bak m, Onar m ve Yenileme n aat   – Yat r m  
50.994.712,00 TL  Bedelle AR FHAN YAPI MÜH N  TAAHHÜT LTD hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 4 A ustos 2022 Per embe 
tarih ve 2930 say l  Taahhüt Haber Sayfa 48-56 

Taahhüt Haber’de 4 A ustos 2022 Per embe günü YM’si EDÜ ve 
ED’nin yar s  üstü 2’ er SB S yer buldu 

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 4 A ustos 2022 Per embe günü YM’si EDÜ ve 
ED’nin yar s  üstü hiçbir ihale ilan  yer almad

Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü  yay nlanan 4 
A ustos 2022 Per embe tarih ve 2930 say l  nüshas nda 
tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  450  milyon liray  
geçen 56 adet ihale ilan  yay nland . 3 A ustos 2022 Çar-
amba 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, is-

tenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte 
özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 56 ihale ilan n n 
içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz ve 
YM’si e ik de erin (ED) yar s  üstü ve fakat e ik de erin al-
t nda hiçbir ihale ilan  yay nlanmad . 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne 
Bak ” statistikleri için BKZ 4 A ustos 2022 Per embe 
tarih ve 2930 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 15 
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