
Taahhüt Haber’in  haftan n be inci ve son günü yay nlanan 3 Haziran 2022 Cuma  
tarih ve 2889 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  1 milyar 
650 milyon liray  geçen 88 adet ihale ilan  yay nland . 2 Haziran 2022 Per embe 
günü EKAP’ta yay nlanan ihale duyurular ndan 3b1 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 88 ihale ilan n n  

içinde YM’leri E ik De er Üstü (EDÜ) 3 ihale duyurusu yer buldu. Ayr ca 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 
fiyatlar yla 69.155.600,-TL ile 146.815.969,-TL aras ) olan 4 ihale ilan  daha Taahhüt 
Haber’de yer ald . 

3 HAZ RAN 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN EDÜ HALE LANLARININ BA LIKLARI ÖYLE: 
ZSU ilana ç kt . KN. 2022/463434 - Çi li At ksu Ar tma Tesisi 4. Faz 2. kmalini 06 

Temmuz 2022 Çar amba günü ihale edecek. / haleye kat labilmek için Teklif bedelinin 
yüzde 75 'inden az olmamak üzere AXI grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 3 Haziran2022 Cuma tarihli ve 2889 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 21 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

TOK  ilana ç kt . KN. 2022/540307 - Birecik Saha Mahallesi Millet Bahçesi i ini 6 
Temmuz 2022 Çar amba günü ihale edecek. haleye kat labilmek için teklif bedelinin 
yüzde 70 'inden az olmamak üzere AXVIII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteni-
yor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 3 Haziran2022 Cuma tarihli ve 2889 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 22 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

TOK  ilana ç kt . KN. 2022/542412 - Sinop Dura an 177 Konut ve 1 Ticaret Mer-

kezi in aat n  30 Haziran 2022 Per-
embe günü ihale edecek. haleye 

kat labilmek için teklif bedelinin 
yüzde 60 ' ndan 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. istih-
barat  kapsayan ihale duyurusu için 
BKZ. 3 Haziran2022 Cuma tarihli ve 
2889 say l  Günlük Taahhüt Haber 

Sayfa: 24 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 
AYNI GÜN YAYINLANAN E K DE ER N ALTINDA ANCAK  
E K DE ER N YARISINDAN BÜYÜK LANLAR SE ÖYLE: 
Taahhüt Haber’in 3 Haziran 2022 Cuma tarih ve 2889 say l  nüshas nda yer alan 

(YM) yakla k maliyeti e ik de erin yar s  ile e ik de er aras nda olan tek ihale ilan  ise 
TOK ’den geldi. Bu ilan n ba l  öyle: 

- stanbul Ba ak ehir Bld Fen l Md / Güvercintepe Kapal  Pazar Yeri ve Katl  Oto-
park Yap lmas  yap m i i  – hale 06.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- stanbul Üsküdar Bld lt Md / Üsküdar lçesi, Yavuztürk Mahallesi, 1652 Ada, 1 
Parselde Konut n aat  – hale 27.06.2022 tarihinde yap lacak. 

- stanbul Üsküdar Bld lt Md / Üsküdar lçesi, Yavuztürk Mahallesi, 1652 Ada, 1 
Parselde Konut n aat  – hale 27.06.2022 tarihinde yap lacak. 

- zmir Büyük ehir Bld / Seferihisar Kocaçay Deresi Sürdürülebilir Kentsel Tasar m 
Uygulama Alan  Yapt r lmas  – hale 24.06.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 3 
Haziran 2022 Cuma tarih ve 2889 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 1

zmir Büyük ehir Belediyesi, Ba kan Tunç Soyer’in do-
ayla uyumlu ya am vizyonu çerçevesinde Türkiye’ye 

örnek çevre projelerine imza att  bildiriliyor. zmir Büyük-
ehir Belediyesi taraf ndan yap lan aç klamada, çevre yat -

r mlar  kapsam nda. Entegre kat  at k bertaraf 
tesislerinden, at k su ar tma tesislerine, at k sular n geri 
kazan larak tar mda kullan m ndan, ula mda karbon sal -
m n  en aza indiren rayl  sistem yat r mlar na kadar on-
larca önemli yat r m n hayata geçirildi ine dikkat çekildi.  

klim krizine kar  2030’da s f r karbon hedefiyle projele-
rini hayata geçiren zmir Büyük ehir Belediyesi, WWF ta-

raf ndan düzenlenen uluslararas  Tek Dünya Kentleri Ya-
r mas ’nda (One Planet City Challenge - OPCC) Türkiye 
ampiyonu oldu. 
ÇEVRE RAPORUNUN  
BAZI ÖNEML  BA LIKLARI ÖYLE: 
- zmir’de çöpler at k olmaktan ç kt , üç tesiste toplam 

364 bin hanenin tüketimine e de er elektrik üretilmeye 
ba land . 

- Menemen’de T bbi At k Sterilizasyon Tesisi kuruldu. 
- Bay nd r Hasköy At k Su Ar tma tesisinde Geri Kaza-

n m Ünitesi kuruldu, art k ar t lm  sular tar m n hizmetine 

verilecek. 
- 3 yeni at ksu ar tma tesisi kuruldu, 2’sinin kapasitesi 

art r l yor. 
- zmir’deki mavi bayrakl  plaj say s  66’ya ula t . 
- 1500 köpek kapasiteli Pako Sokak Hayvanlar  Sosyal 

Ya am Kampüsü aç ld . 
- Rayl  sistemlerde üç yeni hatt n yap m  sürüyor, 3 ayr  

hat içinse haz rl klar tamam. 
- Sürdürülebilir enerji alan nda önemli yat r mlar yap ld . 
- At klar n kayna nda ayr t r lmas n  hedefleyen zdö-

nü üm projesi ba lad . 

Taahhüt Haber’de 3 Haziran 2022 Cuma  günü tahmini yakla k maliyetleri 
toplam  750 milyon liray  geçen EDÜ 3 ihale duyurusu yer ald

Türkiye statistik Kurumu May s ay  üretici ve tüketici fiyat endeksleri istatis-
tiklerini aç klad . statistiklere göre Y -ÜFE (2003=100) 2022 y l  May s 
ay nda bir önceki aya göre yüzde 8,76, bir önceki y l n Aral k ay na göre 
yüzde 51,43, bir önceki y l n ayn  ay na göre yüzde 132,16 ve on iki ayl k or-
talamalara göre yüzde 80,38 art  gösterdi. 

SANAY N N DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN MALAT ENDEKS   
YILLIK YÜZDE 115,18 ARTTI 
Sanayinin dört sektörünün y ll k de i imleri; madencilik ve ta ocakç l nda 
yüzde 133,49, imalatta yüzde 115,18, elektrik, gaz üretimi ve da t m nda 

yüzde 360,30 ve su temininde yüzde 70,02 art  olarak gerçekle ti. Ana sa-
nayi gruplar n n y ll k de i imleri; ara mal nda yüzde 122,21, dayan kl  tüke-
tim mal nda yüzde 83,41, dayan ks z tüketim mal nda yüzde 106,82, 
enerjide yüzde 300,16 ve sermaye mal nda yüzde 79,08 art  olarak gerçek-
le ti. 
TÜKET C  F YAT ENDEKS  (TÜFE)  
YILLIK %73,50, AYLIK %2,98 ARTTI 
TÜFE'de (2003=100) 2022 y l  May s ay nda bir önceki aya göre %2,98, bir 
önceki y l n Aral k ay na göre %35,64, bir önceki y l n ayn  ay na göre 
%73,50 ve on iki ayl k ortalamalara göre %39,33 art  gerçekle ti.
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Yurt içi üretici fiyat endeksi (Y -ÜFE) y ll k yüzde 132,16, ayl k yüzde 8,76 artt

zmir WWF’nin ‘Tek Dünya Kentleri Yar mas ’n n ulusal ampiyonu oldu

Taahhüt Haber’de 3 Haziran 2022 Cuma  günü (YM) Yakla k 
Maliyeti (EDÜ) E ik De er Üstü tek SB S yer ald

Taahhüt Haber’in haftan n be inci ve 
son günü yay nlanan 3 Haziran 2022 
Cuma tarih ve 2889 say l  nüshas nda 
ihale bedelleri toplam  550.508.037,-TL 
olan 55 (SB S) sözle meye ba lanm  
ihale sonucu yer buldu. 2 Haziran 2022 
Per embe günü EKAP’ n yay nlad  
(SB S) Sözle meye Ba lanm  hale 
Sonuçlar ndan (Kesinle mi  hale So-
nuçlar ) güncel olanlar ayr t r larak, 
benzer i lere, idarelere ve büyükten kü-
çü e göre s ralan p özetlenerek yay na 

haz rlanan 3 Haziran 2022 Cuma tarih ve 2888 say l  Taahhüt Haber’de yer alan bu 55 
sonuç içinde yakla k maliyeti e ik de er üstü olan bir tek ihale MARD N BÜYÜK E-
H R’den geldi. Bu ihalenin ba l  öyle:  

3 HAZ RAN 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
MARD N BÜYÜK EH R’ N YAYINLADI I SB S’ N BA LI I ÖYLE 
MARD N BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/153399 ) Nusaybin, Midyat ve Dargeçit'te 1 

Kat ve 2 Kat Sathi Kaplama ihalesini 157.614.746 TL ihale bedeli ile BA TA LAR N-
AAT+U UR N AAT kazand  
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. 3 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2889 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 44 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com


