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Karaismailo lu: “Gaziray’da Yerli ve Milli Araç kullanaca z”

EMLAK KONUT Merkez Ankara O Blok ikmal in aat  sözle mesi HB Grup ile imzaland

Taahhüt Haber’in, 30 A ustos 2022 Zafer Bayram  tatilini de içeren k sa haftan n 
üçüncü günü yay nlanan 1 Eylül 2022 Per embe tarih ve 2949 say l  nüshas nda 
ihale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 826 milyon 960 bin 864 TL olan  67  (SB S) 
sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland  31 A ustos 2022 Çar amba 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, ida-
relere göre s n fland r l p ve büyükten küçü e göre s ralan p, makine ekipman ve tek-
nik 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 1 Eylül 
2022 Per embe  tarih ve 2949 say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 67 sonuç 
içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü hiçbir SB S (Sözle meye Ba lanm  hale So-
nucu) yer almad . Ancak ayn  gün TH’de (Taahhüt Haber’de)  YM’si ED’nin yar s  üstü 
ve fakat ED’nin (E ik De erin) alt nda olan 3 adet SB S yer buldu. Bu 3 ihale sonucu-
nun da pazarl k usulü ile yap lm  olmas  dikkat çekti.  hale bedelleri toplam  bu y l n 
fiyatlar yla takribi 275  milyon liray  geçen bu 3 adet önemli  (SB S) Sözle meye Ba -
lanm  hale Sonucunun detay n   haberin devam nda bulabilirsiniz. 

1 EYLÜL 2022 PER EMBE  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE VE FAKAT E K DE ER N  
ALTINDA OLAN ve HEPS  PAZARLIK (MADDE 21/B) KAPSAMINDA YAPILAN   
3 ADET SB S’ N ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- Çevre ehircilik Yap  leri Gn Md Ankara  2022/667685  - stanbul Kartal Kentsel Dönü üm 6'nc  

ve 9'uncu Etap kmal n aat  Yap m i   – Yat r m  106.401.000,00 TL  bedelle VBZ N AAT VE T CA-
RET L M TED RKET   gerçekle tirecek. 

- Karayollar  7 Bölge Md Samsun  2022/724502  - Ünye-Çayba -Tekkiraz, Fatsa-Çatalp nar-
Kabata -Aybast , (Ulubey-Gürgentepe) Ayr- (Gürgentepe-Gölköy) Ayr(Sarpdere), Ordu-Kaba-
düz, Gümü köy-Topçam Ordu linde Muhnokmeygelhey Islah  çin Top l, San Yap, Heyve 
Üstyap l (TY-BSK) Yapi i   – Yat r m  110.589.950,00 TL  bedelle HELTA  N AAT TAAHHÜT 
SAN ve T C LTD  gerçekle tirecek. 

- Siirt l Özel dare Dst Hiz Md  2022/773423  - Siirt li Pervari lçesi Gökbudak- Belenoluk-Yaprak-
tepe-Do an Grup Yolu km 12+825 le 27+000 Aras  14,175 km Yol Altyap  Yap m i  – Yat r m  
62.533.349,23 TL  bedelle N MET TEKST L TEM ZL K GIDA YEMEK LTD gerçekle tirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 1 Eylül 2022 Per embe  tarih ve 
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Taahhüt Haber’de 1 Eylül 2022 Per embe günü YM’si EDÜ  
hiçbir SB S yer almazken ED’nin yar s  üstü 3 adet 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 1 Eylül 2022 Per embe günü YM’si EDÜ 2 ve 
ED’nin yar s  üstü 3 adet ihale duyurusu yer buldu 

Taahhüt Haber’in, 30 A ustos 2022 Zafer Bayram  tatilini de içeren k sa haftan n üçüncü 
günü yay nlanan 1 Eylül 2022 Per embe tarih ve 2949 say l  nüshas nda, tahmini yakla k 
maliyetleri (YM) toplam   1 milyar 300 milyon liraya yakla an 87 adet ihale ilan  yay nland . 31 
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 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 birlikte özetlenerek, 1 Eylül 2022 Per embe günü Taahhüt Haber’de 
yer alan bu 87 adet ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 2 adet 
ihale duyurusu yer ald . Ayn   gün YM’si e ik de erin yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda 
yine 3 ihale ilan  daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yakla k Maliyetleri) top-
lam   750 milyon liraya yakla an  bu 5 önemli ihale duyurusunun ba l klar n  haberin deva-
m nda bulabilirsiniz. 

1 EYLÜL 2022 PER EMBE GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  EDÜ 2 ADET  HALE LANININ BA LIKLARI ÖYLE: 
- ANKARA BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/855206 - Muhtelif Böl-

gelerde Duvar Çevreleme ve ev Tanzim in aat  28 Eylül 2022 Çar amba günü teklifleri ala-
cak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az 
olmamak üzere Üst Yap  leri BIII Grup : Bina leri veya AXVIII 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. 1 Eylül 2022 Per embe. tarihli ve 2949 say l  Günlük Taahhüt Haber 

Sayfa: 25 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 
- DS  7 BÖLGE ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/805956 - Tokat-Niksar Arpaören 

Göleti in aat  için 5 Ekim 2022 Çar amba günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için as-
gari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere (A) Alt Yap  leri 
VIII.Grup: Barajlar Ba l  Alt ndaki 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. 1 Eylül 2022 Per embe tarihli ve 2949 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 
23 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

1 EYLÜL 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 OLAN 3ADET LANIN ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- Erzurum Büyük ehir Fen l Dairesi B k  2022/866817  - Erzurum li Köprüköy, H n s, Ka-

raçoban lçeleri Mahallelerinde Asfalt Sathi Kaplama Yap m   / hale 21.09.2022 tarihinde yap -
lacak.  

- TK  Gn Md Sat n Alma Dai B k Ankara  2022/856586  - Çan Linyitleri letmesi Mü-
dürlü ü 5 MW ebeke Ba lant l  Güne  Enerji Santrali Kurulmas  Yap m i  / hale 
21.09.2022 tarihinde yap lacak.  

- Ayd n Koçarl  Bld Fen l Md  2022/864552  - Gençlik Merkezi Yap m i  / hale 3.10.2022  
tarihinde yap lacak.  

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 1 
Eylül 2022 Per embe  tarih ve 2949  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17 

Ula t rma ve Altyap  Bakan  Adil Kara-
ismailo lu, stanbul ile birlikte Ko-
caeli, Ankara, Konya, Kayseri, Bursa 
ve Gaziantep’te de projelerin devam 
etti ini vurgulad  ve bu projelerden 
Gaziray’da test sürecini ba ar yla 
gerçekle tirdiklerini, kullan lacak 
araçlar n yerli ve milli olmas n n se-
vinç ve gurur vesilesi oldu una dik-
kat çekti. 

Ula t rma ve Altyap  Bakan  Adil Karais-
mailo lu, Gaziantep’te Gaziray’ n test sü-
rü üne kat ld . Daha sonra aç klama 
yapan Karaismailo lu, “Vatan m za olan 
sevgimizi lafla de il i le, çal mayla, pro-
jelerle ortaya koyuyoruz. Cumhurba kan -
m z Recep Tayyip Erdo an’ n ‘Halka 
hizmet, Hakk’a hizmettir’ anlay yla, 20 
y ld r süregelen ula t rma ve altyap  ham-

lemizi güçlendirerek, yar nlara ta mak 
üzere gece gündüz çal yoruz. Tüm sek-
törlerle birlikte, 2002 y l ndan itibaren ula-

m ve altyap  alan nda tamamlad m z 
projelerimizle, ülkemizi kara, hava, demir 
ve denizyollar nda kat be kat ileriye ta -
d k. Bu projeleri gerçekle tirirken yüce Al-
lah’tan ve milletimizden ba ka hiç 
kimseden güç almad k” ifadelerini kul-
land . “ stanbul’da Marmaray, Ankara’da 
Ba kentray ve zmir’de zban AK Parti’nin 
eseridir” diyen Karaismailo lu, biraz önce 
de Gaziantep’te en önemli ula m projele-
rinden biri olan Gaziray’da çok ba ar l  bir 
test sürü ü gerçekle tirdiklerini anlatt . 

TOPLAM 161 K LOMETRE  
UZUNLU UNDA  
KENT Ç  RAYLI S STEM HATTI  
N AATI BULUNUYOR 
Ula t rma Bakan  Karaismailo lu, “Gü-

zergah üzerinde, duraklarda ve Gaziantep 
Gar ’ndaki çal malar  da yerinde incele-
dik. Ula t rma ve Altyap  Bakanl  ve Ga-
ziantep Büyük ehir Belediyesi i  birli i ile 
bakanl m z taraf ndan yap m na ba la-
nan Gaziray Projesi önemli kent içi rayl  
sistem projelerimizden birisi olacak. Özel-
likle büyük ehirlerimizde artan nüfusa ve 
araç say s na paralel olarak ya anan tra-
fik sorununu ortadan kald rman n en 
önemli yolu rayl  sistemleri yayg nla t r-
maktan geçiyor. Bugüne kadar ülkemiz 
genelinde 12 ilimizde i letme alt ndaki 811 
kilometre ehir içi rayl  sistem hatt n n 312 
kilometresi Ula t rma ve Altyap  Bakanl  
taraf ndan yap ld . u anda da Bakanl -
m zca yap m  devam eden 13 projede 
toplam 161 kilometre uzunlu unda kent içi 
rayl  sistem hatt  in aat  devam ediyor” 
de erlendirmesinde bulundu.

31 A ustos 2022 günü EMLAK KONUT Gayrimenkul Yat r m Ortakl  A  (KAP) Ka-
muyu Ayd nlatma Platformuna bir aç klama yollayarak Merkez Ankara yat r m  kapsa-
m nda O Blok in aat  tamamlanmas  i i için bir sözle me imzalad n  aç klad . EMLAK 
KONUT’un KAP’a yollad  aç klama aynen öyle:  

“ irketimiz taraf ndan ihale edilen Merkez Ankara Projesi O Blok Tamamlama n aat  
i'nin sözle mesi, Yüklenici HB Grup n . Tic. Ltd. ti ile 26.08.2022 tarihinde imzalan-

m t r. 
Sözle me Bedeli: 208.000.000 TL + KDV'dir.”


