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Çin Sanayi ve Bili im Teknolojileri Bakanl  taraf ndan yap lan aç klamada, Çin’in 
yeni enerjili araç üretimi ve sat nda art arda yedi y ld r dünyan n birinci s ras nda ol-
du u  bildirildi. Çin Sanayi ve Bili im Teknolojileri Bakan Yard mc s  Xin Guobin, dü-
zenlenen bas n toplant s nda, son 10 y ldan beri üst düzeyli tasar m ve inovasyona 
dayal  kalk nman n güçlendirilmesiyle yeni enerjili araç endüstrisinin sürekli bir e-
kilde geli erek küresel otomobil endüstrisinin dönü ümü ve yükseli ine öncülük eden 
önemli bir güç haline geldi ine dikkat çekti. 

Xin Guobin, üretim ve sat  ölçe i aç s ndan, yeni enerjili araçlar n kümülatif sat -
n n 2012 sonundaki 20 bin adetten bu y l n may s sonundaki 11 milyon 80 bine 

yükseldi ini, 2015’ten bu yana Çin’in yeni enerjili araç üretimi ve sat nda art arda 
yedi y ld r dünya birincili ini korumakta oldu unu da aç klad . 

Çin Sanayi ve Bili im Teknolojileri Bakanl  taraf ndan yap lan aç klamada, Çin’in 
yeni enerjili araç üretimi ve sat nda art arda yedi y ld r dünyan n birinci s ras nda ol-
du u  bildirildi. Çin Sanayi ve Bili im Teknolojileri Bakan Yard mc s  Xin Guobin, dü-
zenlenen bas n toplant s nda, son 10 y ldan beri üst düzeyli tasar m ve inovasyona 
dayal  kalk nman n güçlendirilmesiyle yeni enerjili araç endüstrisinin sürekli bir e-
kilde geli erek küresel otomobil endüstrisinin dönü ümü ve yükseli ine öncülük eden 
önemli bir güç haline geldi ine dikkat çekti.

10 y lda 11 milyon yeni enerjili araç sat  yapan Çin, 7 y ld r dünya lideri

Taahhüt Haber’de 14 Haziran 2022 Sal  günü 
1 adet EDÜ ihale ilan  yay nland

Taahhüt Haber’in  haftan n ikinci günü yay nlanan 14 Haziran 2022 
Sal  tarih ve 2896 say l  bülteninde tahmini yakla k maliyetleri (YM) top-
lam  1 milyar 400 milyon liray  geçen  96 adet ihale ilan  yay nland . 13 
Haziran 2022 Pazartesi günü EKAP’ta yay nlanan ihale duyurular ndan 
13b1 ilan 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, 
sözle me ve idari artnamedeki ko ullar ile birlikte özetlenerek Taahhüt 
Haber’de yer alan bu 96 ihale ilan n n içinde YM’leri E ik De er Üstü 
(EDÜ) 1 ihale duyurusu yer buldu. Bu ilan ANLIURFA BÜYÜK E-
H R’den geldi. Ayr ca ayn  gün  yakla k maliyetleri e ik de erin yakla k 
yar s n n üstünde ve e ik de er aras nda (Bu y l n fi-
yatlar yla 69.155.600,-TL ile 146.815.969,-TL aras ) 
tahmini yakla k maliyetleri olan ve Taahhüt Ha-
ber’in “4” numara ile s n fland rd  4 ihale ilan  daha 
bültende yer buldu.. 

14 HAZ RAN 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT  
HABER’DE YAYINLANAN ANLIURFA  
BÜYÜK EH R’ N E K DE ER ÜSTÜ (EDÜ) 
 HALE LANININ KISA ÖZET  ÖYLE: 
- ANLIURFA BÜYÜK EH R ilana ç kt . Bele-

diye, KN. 2022/583641 - K rsal Alanlarda Yol n-
aat  18 Temmuz 2022 Pazartesi günü ihale edecek. 

500 günde tamamlanaca  hesaplanan i , Taahhüt Haber'in bölge s n f-
land rmas na göre (TH) Taahhüt Haber 7 Bölge GAZ ANTEP s n rlar  
içinde yer alan, anl urfa K rsal Alanlar nda in a edilecek. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istih-

barat  kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Haziran 2022 Sal  tarihli ve 
2896 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayr ca daha fazla detay 
için BKZ. https://taahhuthaber.com 

14 HAZ RAN 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YAYINLANAN E K DE ER N YARISINDAN BÜYÜK VE  
FAKAT E K DE ERDEN KÜÇÜK YAKLA IK  
MAL YETLER  TOPLAMI 400 M LYON L RAYA  
YAKLA AN 4 LANIN BA LIKLARI ÖYLE: 
- stanbul Pendik Bld / Kamu Hizmet Binalar n n Bak m , Çevre Dü-

zenleme leri le Küçük ve Orta Ölçekli Bina Yap m i – hale 4.7.2022 
tarihinde yap lacak. 

- Ordu Üniversitesi Yap  i l Tek Dai B k 
/ Kamu Hizmet Binalar n n Bak m , Çevre 
Düzenleme leri le Küçük ve Orta Ölçekli 
Bina Yap m i – hale 5.7.2022 tarihinde ya-
p lacak. 

- TOK  Toplu Konut dare B k / U ak li 
E me lçesi 3. Etap 158 Adet Konut n aat  
ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i yap m 
i i  – hale 7.7.2022tarihinde yap lacak. 

- Denizli Valili i Yat zl Koor B k / 2 Adet 
24 Derslik Ortaokul yap m i i  – hale 

8.7.2022 tarihinde yap lacak. 
Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri 

için BKZ 14 Haziran 2022 Sal  tarih ve 2896  say l  Taahhüt Haber - 
Sayfa 17 

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü yay nlanan 14 Haziran 2022 Sal  tarih ve 
2896 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  1.495.022.764,-TL olan 55 (SB S) 
sözle meye ba lanm  ihale sonucu yer buldu. 13 Haziran 2022 Pazartesi günü 
EKAP’ n yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonuçlar ndan (Kesin-
le mi  hale Sonuçlar ) güncel olanlar seçilerek, benzer i lere, idarelere ve bü-
yükten küçü e göre s ralan p, özetlenerek, ihaleyi kazanan müteahhit firman n 
ileti im bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdi i i lerin kü-
mülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n da eklenmesi ile yay na haz rla-
nan 14 Haziran 2022 Sal  tarih ve 2896 say l  Taahhüt Haber’de yer alan bu 55 
sonuç içinde yakla k maliyeti e ik de er üstü olan ve ihale be-
delleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 1 milyar liray  geçen iki ihale 
sonucundan ilki DS  15 BÖLGE’den ve ikincisi ise KOCAEL  
BÜYÜK EH R’den geldi.  

Öte yandan ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si e ik de erin 
yar s n n üstünde ve fakat e ik de erin alt nda olan 2 SB S yer 
buldu. DS  26 BÖLGE’nin ve KARAYOLLARI 10 BÖLGE’nin 
pazarl k usulü ile ihale ettiklerini bildirdi i bu iki i in ihale bedel-
leri toplam  ise 150 milyon liray  geçti.. Bu 2 EDÜ ve 2 adet 
yakla k maliyeti e ik de erin yar s n n üstü olan 4 Sözle meye 
Ba lanm  hale Sonucunun detay n  (Kazanan firma ve ihale 
bedeli vb.) haberimizde bulabilirsiniz. 

14  HAZ RAN 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
KOCAEL  BÜYÜK EH R ve DS  15 BÖLGEN N  SÖZLE MEYE  
BA LANMI  HALE SONUCUNUN BA LIKLARI ÖYLE 
- DS  15 BÖLGE'nin ( KN. 2021/293480 ) Ceylanp nar Cazibe Sulamas  1 

K s m ebeke 2 kmalini ihalesini 677.721.000 TL ihale bedeli ile MEDSAN 
ENERJ +ARHAT ENERJ  kazand  Yat r m anl urfa Ceylanp nar’da in a edile-
cek. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kaza-
nan müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri 

vb. ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 14 Haziran 2022 Sal  tarihli ve 2896 say l  Gün-
lük Taahhüt Haber Sayfa: 52. Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun de-
tay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- KOCAEL  BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/119670 ) Kartepe teleferik tesisi 
yap m i i ihalesini 335.000.000 TL ihale bedeli ile GRAND YAPI+DOPPELMAYR 
TURKEY kazand  

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kaza-
nan müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri 
vb. ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 14 Haziran 2022 Sal  tarihli ve 2896 say l  Gün-

lük Taahhüt Haber Sayfa: 54 / Ayr ca daha fazla detay 
için BKZ. https://taahhuthaber.com 

14 HAZ RAN 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT  
HABER’DE YER BULAN YAKLA IK  
MAL YET  E K DE ER N YARISINDAN  
BÜYÜK VE FAKAT E K DE ERDEN  
KÜÇÜK KARAYOLLARI 10 BÖLGE ve  
DS  26 BÖLGE’N N PAZARLIK USULÜ LE 
HALE ETT KLER N  B LD RD  2 SB S ÖYLE 
- Diyarbak r Büyük ehir Bld / Kulp lçesi S n rlar  

Dahilinde Mahalle Yollar nda Toprak leri,Sanat Yap -
lar  ve Üst Yap  (Sathi Kaplama ve Parke) Yap m i - Yat r m  61.017.953,80 TL 
ihale bedeli ile M KA L N AAT SANAY  ve T CARET LTD hayata geçirecek. 

- DS  26 Bölge Md Artvin / Yusufeli lçesi Yeniden Yerle im Yeri ve Köylerin Ye-
niden Yerle im Yerleri Altyap  Çal malar  4 K s m  – Yat r m n in aat n  yapmay  
92.001.945,51 TL bedel ile L MAK N AAT SANAY  ve T CARET A  taahhüt 
etti. 

- Karayollar  10 Bölge Md Trabzon / Trabzon – Kireçhane) Ayr- U urlu (Yeni-
köy Heyelan ) km:0+000-2+000 Aras  Toprak leri, Sanat Yap lar  ve Üstyap  -
leri Yap lmas  ( kmal) i - Yat r m  65.679.218,87 TL ihale bedeli ile AH S 
YAPI+AYDIN YOL hayata geçirecek.

Taahhüt Haber’de 14 Haziran 2022 Sal  günü (YM) Yakla k 
Maliyeti (EDÜ) E ik De er Üstü 2 SB S yer ald


