
Türkiye Müteahhitler Birli i’nin (TMB) haz rlad  
2022 y l n n ilk yar s na yönelik n aat Sektörü Analizi 
Raporu yay nland . Raporda, artan girdi maliyetleri so-
nucunda yüzde 7,2 gerileyen in aat sektöründe faali-
yetlerin durma noktas na geldi i görü ü yer ald . 
Sektörün takipteki kredi miktar  ise 30 milyar Türk liras  
düzeyinde. 

N AAT SEKTÖRÜ NAKD  KRED   
TOPLAMI 513 M LYAR L RAYI GEÇT  
Finansal ko ullardaki belirsizlikle birlikte sektörde 

hakedi  ödemelerinde dikkat çeken uzun süreli gecik-
meler ve artan vergi yüküyle birlikte yüksek borçluluk 
devam ediyor. Bankac l k Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, in aat sektöründe 
kullan lan nakdi kredi toplam  2022 may s ay nda y ll k 
yüzde 51 art la 513,5 milyar TL oldu. Sektörün takip-
teki kredi oran  30 milyar TL ile toplam kredi tutar n n 
yakla k yüzde 6 seviyesinde.  

NET ST HDAM KAYBI YÜZDE 4,4 OLDU 
stihdam potansiyeliyle de öne ç kan in aat sektö-

ründe TÜ K’in Ücretli Çal an statistikleri kapsam nda 
Nisan 2022 itibar yla mevsim etkisinden ar nd r ld -

nda y ll k yüzde 4,4’e ç kan kay p ayr ca dikkat çekti. 
A rla an mali sorunlar in aat sektöründe yap lanma 
sürecinin tamamlanmas  konusunu da gündemin arka 
s ralar na itti.

TÜRK MÜTEAHH TLER OCAK – HAZ RAN 2022  
ARASI YURT DI INDA 4,6 M LYAR  
DOLAR TUTARINDA 132 YEN    
SÖZLE MES  MZALADI 
Türk müteahhitlerin Ocak – Haziran 2022 döneminde yurt 

d nda 4,6 milyar dolarl k 132 yeni proje üstlendi ine i aret 
edilen raporda, mevcut pazarlarda daha aktif olunmas  ve 
yeni pazar aray n n h zland r lmas  ihtiyac  vurguland . Ça-
l mada, “Artan petrol gelirleri Türk müteahhitlerin aktif ol-
du u co rafyalarda f rsatlar sunmaktad r. Ayr ca diplomatik 
ili kilerin son dönemde yeniden s nd  Körfez bölgesi ve 
potansiyel pazar olarak takip edilen Sahra-alt  Afrika’n n öne 
ç kt  görülmektedir” denildi.
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TMB: ‘Sektörün takipteki kredi miktar  30 milyar TL düzeyinde’

Taahhüt Haber’in  bayram tatili sonras  ba layan k sa haftan n ikinci ve son günü yay nla-
nan 14 Temmuz 2022 Per embe tarih ve 2916 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri 
(YM) toplam  2 milyar liraya yakla an 147 adet ihale ilan  yay nland .  

13 Temmuz 2022 Çar amba günü Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  ihale duyu-
rular ndan 13b1 LAN olanlar d ar da b rak larak, derlenip, yakla k maliyetlerine göre büyük-
ten 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 özetlendi.  

Taahhüt Haber’de yer alan bu 147 ihale ilan n n içinde 
YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) 4 ihale ilan  ve yakla k mali-
yeti 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 ) 1 ihale ilan  daha Taahhüt Haber’de 
yer buldu.  

Tahmini yakla k maliyetleri toplam  1 milyar liraya yakla-
an YM’leri E ik De er Üstü 4 ve YM’si ED’nin yar s  üstü ile 

ED aras nda olan 1 ihale ilan n n ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 
14 TEMMUZ 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN TAHM N  YAKLA IK MAL YETLER  TOPLAMI  
900 M LYON L RA C VARINDA OLAN 4 EDÜ HALE DUYURUSUNUN  
ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- B LEC K GENÇL K SPOR L MD ihale duyurusu yapt . dare, daha önce ilana ç kt  ve 

fakat 16 May s 2022 günü iptal etti i Sö üt Gençlik Kamp  ve Oba Kültürü Tematik Park  in-
aat  için 15 A ustos 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. halenin yeni ( hale Kay t No) KN’si 

2022/701156 olarak kay tlara geçti. 
hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 

duyurusu için BKZ. 14 Temmuz 2022 Per embe tarihli ve 2916 say l  Günlük Taahhüt Haber 

Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com -  
TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/701594 - Kahramanmara  Af in 158 Konut 

15 A ustos 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak 
hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 

duyurusu için BKZ. 14 Temmuz 2022 Per embe tarihli ve 2916 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 33 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com - 

STANBUL BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/698171 - Ela-
z  Gazi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi in aat  için 10 A ustos 2022 Çar amba 
günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Temmuz 2022 Per embe tarihli ve 2916 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhut-
haber.com -  

AKSARAY BELED YES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/702812 - Aksa-
ray Belediye Hizmet Binas  ikmali için 16 A ustos 2022 Sal  günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 14 Temmuz 2022 Per embe tarihli ve 2916 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 1 

4 TEMMUZ 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YAKLA IK MAL YET  ED’N N YARISININ ÜSTÜNDE  
VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN 1 LANIN  BA LI I ÖYLE: 
- Mardin Valili i Yat zl Koor B k  -  Mardin Nusaybin Jand Komd Tb Komutanl  Hizmet Bi-

nas  ve Tesisleri (52 Üniteli Vardiya Yatakhanesi Dahil) Yap m i   / hale  09.08.2022 tarihinde 
gerçekle tirilecek. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 14 
Temmuz 2022 Per embe  tarih ve 2916 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19

Taahhüt Haber’de 14 Temmuz 2022 Per embe günü YM’si EDÜ 4 ve ED’nin 
 yar s n n üstünde ve fakat ED’nin alt nda 1 ihale ilan  yay nland

Taahhüt Haber’in bayram tatili sonras  ba layan k sa haftan n ikinci ve son günü yay nla-
nan 14 Temmuz 2022 Per embe tarih ve 2916 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  
1.913.410.614,15 TL olan 76 (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland .  

13 Temmuz 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 seçile-
rek, 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 edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit fir-
man 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 rlanan  14 Temmuz 2022 
Per embe tarih  ve 2916 say l  Taahhüt Haber’de yer alan bu 76 sonuç içinde YM’si (EDÜ) 
E ik De er Üstü bir tanesi pazarl k usulü ile gerçekle tirilen 3 (SB S) Sözle meye Ba lanm  
hale Sonucu yer ald . Ayn  gün YM’si ED’nin yar s n n üstünde 1 SB S daha Taahhüt Ha-
ber’de yer buldu. hale bedelleri toplam  1 milyar 500 milyon liraya yakla an bu 4 SB S’in ba -
l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

14 TEMMUZ 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
YM’LER  E K DE ER N ÜSTÜNDE OLAN 3 SB S’ N ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK 'nin ( KN. 2022/119143 ) Odunpazar  3 Etap 1035 Konut, 1'er lkö retim, Ortaö re-

tim Okulu ve Ticaret Merkezi ihalesini 729.960.000 TL ihale bedeli ile KOMYAPI N AAT A  
kazand . Sözle mesi 4 Temmuz 2022 Pazartesi tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için ça-
l malara 7 Temmuz 2022 Per embe günü ba land  

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. 14 Temmuz 2022 Per embe tarihli ve 2916 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 69 Öte 
yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 04.04.2022 tarihli ve 2849 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 51 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- SAMSUN BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/426467 ) Samsun ehir Kütüphanesi in aat n  
ihalesini 449.955.053 TL ihale bedeli ile AHES N AAT kazand . Sözle mesi 7 Temmuz 2022 

Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 8 Temmuz 2022 Cuma günü 
ba land  

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. 14 Temmuz 2022 Per embe tarihli ve 2916 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 69 Öte 
yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 7.6.2022 tarihli ve 2891 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 57 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- STANBUL ASFALT A ’nin ( KN. 2022/486959 - Pazarl k ) Sultangazi Cebeci'de Yol 
Yap m in aat  (Pazarl k) ihalesini 156.888.595 TL ihale bedeli ile NEORAY N AAT kazand . 

STANBUL ASFALT A ’nin 6 Temmuz 2022 Çar-
amba tarihinde sözle mesini imzalad  yat r m 

119 günde tamamlanacak 
Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istih-

barat n  kapsayan haberi, kazanan müteahhit fir-
man n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, 
yetkili isimleri vb. ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 14 
Temmuz 2022 Per embe tarihli ve 2916 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 68 / Ayr ca daha 
fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

14 TEMMUZ 2022 PER EMBE GÜNÜ  
TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YAKLA IK MAL YET  E K DE ER N  
YARISININ ÜSTÜNDE OLAN 1 SB S’ N BA LI I  ÖYLE: 
- Van pekyolu Bld Dst Hiz Md – pekyolu Belediyesi Kapal  Spor Salonu Yap m i  / Yat -

r m   111.560.000,00 TL ihale bedeli ile CY TAAHHÜT MÜHEND SL K M MARLIK LTD hayata 
geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 14 Temmuz 2022        
Per embe  tarih ve 2916  say l  Taahhüt Haber Sayfa 62-75 

Taahhüt Haber’de 14 Temmuz 2022 Per embe günü YM’si EDÜ 
1 tanesi pazarl k 3 ve ED’nin yar s  üstü 1 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.


