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Amerika Birle ik Devletleri Ba kan  Joe Biden, 
Almanya’da Elmau Saray nd  yap lan G7 Liderler 
Zirvesinde düzenlenen bas n toplant s nda ABD’nin 
"Küresel Altyap  ve Yat r m Ortakl " program na 
200 milyar dolar ay raca n  aç klad . Geli mekte 
olan ülkelerin salg n gibi küresel sorunlarla kar  
kar ya kald nda temel altyap dan yoksun oldu-
una ve bu nedenle krizlerin etkilerini daha derin 

hissetti ine dikkati çeken Biden, bu durumun sa-
dece insani bir endi e de il tüm dünya için ekono-
mik ve güvenlik kayg lar  yaratt n  belirtti.  

Biden, program n finansman n n hibeler ve fede-
ral fonlar yoluyla ve özel sektör yat r mlar ndan ya-
rarlan larak toplanabilece ine dikkat çekti. Biden, 

kalk nma bankalar ndan, kalk nma finansman  ku-
rumlar ndan, devlet varl k fonlar ndan ve di erlerin-
den yüz milyarlarca ek kayna n da gelebilece ini 
de sözlerine ekledi. 

2027’YE KADAR G7 ÜLKELER   
600 M LYAR DOLAR AYIRACAK 
G7 ülkelerinin geli mekte olan ülkelerde sürdü-

rülebilir altyap n n sa lanabilmesi için finansal yar-
d mlar n  art raca n  belirten Biden, ABD'nin 
gelecek be  y l içinde "Küresel Altyap  ve Yat r m 
Ortakl " program na 200 milyar dolar ay raca n  
aç klad . Biden, geli mekte olan ülkelere küresel 
altyap  yat r m  için 2027'ye kadar G7 ülkeleri ile 
toplam 600 milyar dolar ayr laca n  söyledi. 

Biden: “Önümüzdeki 5 y lda ‘Küresel Altyap  ve Yat r m 
Ortakl ’ program na 200 milyar dolar ay raca z”

Taahhüt Haber’de 24 Haziran 2022 Cuma günü YM’si EDÜ e ik de er üstü 6 ve ED’nin 
yar s n n üstünde ve fakat EDÜ’nün alt nda  8 ihale ilan  yay nland

Taahhüt Haber’in  haftan n be inci ve son günü  yay nlanan 24 Haziran 2022 
Cuma tarih ve 2904 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  3 
milyar liray  geçen  100 adet ihale ilan  yay nland . 23 Haziran 2022 Per embe 
günü EKAP’ta yay nlanan ihale duyurular n-
dan 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, istenen makine ekipman ve tek-
nik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 
Taahhüt Haber’de yer alan bu 100 ihale ilan -
n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) 6 
ihale ilan  yay nland . Yine  ayn  gün yakla k 
maliyeti e ik de erin (ED) yakla k yar s n n üstünde ve fakat ED’nin alt nda olan 
(Bu y l n fiyatlar yla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL aras ) tahmini yakla k 
maliyeti olan Taahhüt Haber’in 4 numara ile s n fland rd  8 ihale ilan  daha Taah-
hüt Haber’de yer buldu. Tahmini yakla k maliyetleri toplam  2 milyar liraya yakla-
an YM’leri E ik De er Üstü 5  ve tahmini YM’leri toplam  750 milyon liraya 

yakla an ve YM’leri ED’nin yar s  üstü ile ED aras nda olan 7 ihale ilan n n ba l k-
lar n  haberin devam eden sat rlar nda bulabilirsiniz. 

24 HAZ RAN 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’LER  TOPLAMI 2 M LYAR L RAYA YAKLA AN EDÜ 5 HALE  
LANININ BA LIKLARI ÖYLE 
- SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/624438 - Ad -

yaman Merkez 150 Yatakl  Devlet Hastanesi yap m  için 26 Temmuz 2022 Sal  
günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için on ko ul olarak teklif bedelinin 
yüzde 80 'inden az olmamak üzere BII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteni-
yor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2904 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/624438 - Ad -
yaman Merkez 150 Yatakl  Devlet Hastanesi yap m  için 26 Temmuz 2022 Sal  
günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için on ko ul olarak teklif bedelinin 
yüzde 80 'inden az olmamak üzere BII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteni-
yor. 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/619980 - Alanya Mahmutbey 
Mahallesi 250 Konut in aat  için 5 A ustos 2022 Cuma günü teklifleri alacak. ha-
leye kat labilmek için on ko ul olarak teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak 
üzere BIII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2904 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/621625 - Akseki Bo az Mahal-
lesi 2 Etap 126 Konut 1 Ticaret Merkezi ve 1 Camii in aat  için 8 A ustos 2022 
Pazartesi günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için on ko ul olarak eklif be-
delinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere BIII grup i ler benzer i  deneyimi ola-
rak isteniyor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2904 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- B NGÖL BELED YES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/634512 - Yer-
alt  Otopark ve Kent Meydan  in aat  için 26 Temmuz 2022 Sal  günü teklifleri ala-
cak. haleye kat labilmek için on ko ul olarak teklif bedelinin yüzde 80 'inden az 
olmamak üzere BIII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2904 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- TE A  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/590131 - TM.411 Referansl , 
400 kV Selvili TM (KOP) yap m  için 28 Temmuz 2022 Per embe günü teklifleri 
alacak. haleye kat labilmek için on ko ul olarak teklif bedelinin yüzde 50 'sinden 
az olmamak üzere DIII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor. Ancak ihale 
konsorsiyumlara aç k ve ( haleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde i) 
ihale konusu i in tüm elektrik i lerinden sorumlu olacak koordinatör orta  için 
benzer i  kabul edilecek i ler; D/III Grubu ler veya D/I Grubu ler ii) ihale ko-
nusu i in tüm in aat i lerinden sorumlu olacak özel orta  için ise B/III Grubu 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.  24 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2904 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 36 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

24 HAZ RAN 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
TAHM N  YAKLA IK MAL YETLER  ED’N N YARISININ ÜSTÜNDE VE  
FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN TAHM N  YM’LER  SE 750 M LYON L RA  
C VARINDA 7 HALE LANININ BA LIKLARI SE ÖYLE 
- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara  / stanbul li Büyükçekmece lçesi 

Çakmakl  Mah (164 Ada 1 Parsel) Anadolu Lisesi ve Spor Salonu Yap m i  – 
hale 26.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara  / TM.410 Referansl , 154 kV 
Kalkan TM Yap m  – hale 27.07.2022  tarihinde yap lacak. 

- stanbul Valili i Yat zl Koor B k / stanbul li Silivri Mimarsinan Mahallesi Ana-
dolu Lisesi (1702 Ada 1 Parsel) Yap m i  – hale 22.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara  / TM.403 Referansl  154 kV Bat  
Adana GIS TM Yap m   – hale 28.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara  / TM.407 Rerefansl ,154 kV Dörtyol 
TM Yap m  yap m i i  – hale 26.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara  / 1 Adet 154 kV Trafo Merkezi 
Yap m   – hale 25.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- zmir Büyük ehir ZBETON A   / zmir li Karaba lar lçesi Orhan Kemal lkö -
retim Okulu (32 Derslikli) yap m i i  – hale 21.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- TOK  Toplu Konut dare B k / Afyonkarahisar li Sinanpa a lçesi K l ças-
lan Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi 94 Adet Konut n aat  le Altyap  ve 
Çevre Düzenlemesi i – hale 01.08.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için 
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