
Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i Bakan  
Murat Kurum, "Yeni sosyal konut projelerimizi, 
önümüzdeki ay itibar yla cumhurba kan m z n ve-
rece i büyük bir müjdeyle duyuraca z. Cumhuri-
yet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini, 81 
ilimizde ba lataca z" dedi. Kurum, “Vatanda lar 
isterlerse sunaca m z altyap l  arsalarla birlikte 
kendi evlerini TOK  ba kanl m z vas tas yla ya-
pabilecekler." diye konu tu. 

CUMHUR YET TAR H N N EN BÜYÜK  
OSYAL KONUT PROJES  
Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i Bakan  

Murat Kurum, Çankaya ilçesi, leri Mahallesi'nde 
gerçekle tirilen kentsel dönü üm projesinin temel 
atma töreninde yapt  konu mada, yeni sosyal 
konut projeleri yapmaya devam edeceklerinin al-
t n  çizerek, "Önümüzdeki ay itibar yla, buradan 
müjdesini verelim. Say n Cumhurba kan m z n 

milletimize, vatanda m za verece i 
büyük bir müjdeyle duyuraca z. Cumhu-
riyet tarihimizin en büyük sosyal konut 
projesini 81 ilimizde ba lataca z. Vatan-
da lar m z gerek yapaca m z sosyal ko-
nutlardan konut alabilecekler, gerekse 
sunaca m z altyap l  arsalarla birlikte de 
kendi evlerini TOK  ba kanl m z vas ta-
s yla yapabilecekler." diye konu tu. 

K sa K sa

Taahhüt HaberTaahhüt Haber Say  2925 /  28 Temmuz 2022 Per embe / Sayfa 15

TOK ’nin sataca  altyap l  arsalara TOK  vas tas yla ev in a edilebilecek

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü  ya-
y nlanan 27 Temmuz 2022 Çar amba tarih 
ve 2924 say l  nüshas nda ihale bedelleri top-
lam  nominal fiyatlarla 1 milyar 645 milyon 21 
bin TL olan 51 (SB S) sözle meye ba lanm  
ihale sonucu yay nland . 26 Temmuz 2022 
Sal  günü Kamu hale Kurumunun EKAP’ta 
yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lanm  
hale Sonuçlar ndan 13b1 LAN olanlar ele-
nip, güncel olanlar seçilerek, 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 firman n ileti im bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bi-
tirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n eklenmesi ile yay na haz rlanan  
ve 27 Temmuz 2022 Çar amba tarih  ve 2924  say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 51 
sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 2 (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucu 
yer ald . Ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de erin yar s n n üstünde 
olan 3 SB S daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Bir tanesi  pazarl k usulü ile gerçekle tirilen ve 
ihale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 1 milyar 200 milyon liray  geçen bu 6 SB S’in özet 
ba l klar n  haberin devam eden k sm nda bulabilirsiniz.  

27 TEMMUZ 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
HALE BEDELLER  TOPLAMI 950 M LYON L RAYI GEÇEN, YAKLA IK  
MAL YET   (YM) E K DE ER ÜSTÜ (EDÜ) 2 SÖZLE MEYE  
BA LANMI  HALE SONUCUNUN (SB S) ÖZET BA LIKLARI  ÖYLE: 
- DS  GN MD'nün ( KN. 2022/391811 ) Ambar Baraj  Sulamas  kmalini ihalesini 

419.014.228 TL ihale bedeli ile NELSAN N AAT kazand . Sözle mesi 6 Temmuz 2022 Çar-
amba tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 21 Temmuz 2022 Per embe 

günü ba land . Kapsam nda Toplam 5.154 ha Tar m Arazisinin Sulanabilmesi çin Ambar Ba-
raj  Sulamas  i için yap lan Boru Hatlar nda Gerekli Onar mlar yap lmas , eksik Olan Boru 
Hatlar  ve Sanat Yap lar n n tamamlanarak ebekenin çal r hale getirilmesi i i olan ve 880 
gün süre verilen yat r m n 17.12.2024 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 

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. 27 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 2924 
say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için 
BKZ 31.05.2022 tarihli ve 2886 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ayr ca sözle meye 
ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TCDD GN MD'nün ( KN. 2022/587138 – Pazarl k ) Kayseri Bo azköprü Lojistik Merkezi 
ihalesini 539.168.361 TL ihale bedeli ile NAS N AAT+K BR TÇ  N AAT kazand . TCDD GN 
MD'nün Kamu hale Kanunu Madde 21/b kapsam nda ihale edilmesi için 10 Haziran 2022 
Cuma tarihinde onay verdi i ve 20 Haziran 2022 Pazartesi günü firma tekliflerini ald  i  kap-
sam nda Kayseri Bo azköprü Lojistik Merkezi in aat  yap lacak. Yat r m n 25.3.2024 tarihinde 
tamamlanmas  hedefleniyor. 

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. 27 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2924 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 / Ay-
r ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

27 TEMMUZ 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN HALE BEDELLER  TOLAMI 275 M LYON L RAYA  
YAKLA AN, YAKLA IK MAL YET  E K DE ER N YARISININ  
ÜSTÜNDE OLAN, 3 SB S’ N BA LIKLARI SE ÖYLE: 
- stanbul Pendik Bld  2022/518634  – Pendik Geneli Tamir Bak m Onar m ve Muhtelif n-

aat leri i / Yat r m  87.749.500,00 TL ihale bedeli ile PENYAPSAN PEND K YAPI ve N  
TEM H Z A   hayata geçirecek. 

- stanbul Pendik Bld  -Pazarl k – Kamu Hizmet Binalar n n Bak m , Çevre Düzenleme 
leri le Küçük ve Orta Ölçekli Bina Yap m i  / Yat r m  82.592.200,00 TL  ihale bedeli 

ile PENYAPSAN PEND K YAPI ve N  TEM H Z A   hayata geçirecek. 
- Kocaeli Büyük ehir SU Gn Md  2022/459200 – Körfez ve Dar ca lçeleri Merkez ve Ma-

halle Statüsündeki Köylerinde Altyap  Çal malar  Kapsam nda Bozulan Yollarda Üstyap  (As-
falt, Parke, Kald r m, Yama) n aat  / Yat r m  97.989.880,00 TL ihale bedeli ile TAMYOL 
ASFALT ENDÜSTR  N  LTDhayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 27 Temmuz 2022 Çar-
amba   tarih ve 2924  say l  Taahhüt Haber 45-55

Taahhüt Haber’de 27 Temmuz 2022 Çar amba günü ihale bedelleri toplam  1 
milyar 200 milyon liray  geçen YM’si EDÜ 2 ve  ED yar s  üstü 3 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 27 Temmuz 2022 Çar amba  günü YM’si EDÜ 5 
ve ED’nin yar s  üstü 3 ihale ilan  yay nland

Taahhüt Haber’in  haftan n üçüncü günü  yay nlanan 27 Temmuz 2022 Çar amba  tarih ve 
2924 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  2 milyar 250 milyon liray  
geçen  79 adet ihale ilan  yay nland . 26 Temmuz 2022 Sal  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 bir-
likte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer 
alan bu 79 ihale ilan n n içinde YM’si E ik 
De er Üstü 5 ve YM’si e ik de erin yar s  
üstü ve fakat e ik de erin alt nda olan 3 
ihale ilan  yer buldu. 27 Temmuz 2022 
Çar amba günü Taahhüt Haber’de yay n-
lanan ve tahmini YM’leri toplam  1 milyar 700 milyon liraya yakla an ve 6’s  TOK ’den gelen 
bu 8 önemli ihale duyurusunun özet ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

27 TEMMUZ 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
5 EDÜ HALE DUYURUSUNUN ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/729309 - Esenler Güney Proje Alan  3 Etap 

3 Bölge 440 Konut 12 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak 
hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 

duyurusu için BKZ. 27 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2924 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com - TOK  ihale duyurusu 
yapt . dare, KN. 2022/729309 - Esenler Güney Proje Alan  3 Etap 3 Bölge 440 Konut 12 
Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 27 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2924 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com  

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/729527 - Alia a Samurlu 759 Konut 16 

Dükkan 1 Cami in aat  için 16 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak 
hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 

duyurusu için BKZ. 27 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2924 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com - TOK  ihale duyurusu 
yapt . dare, KN. 2022/728901 - Nev ehir Yeni Mahalle Millet Bahçesi yap m  için 8 Eylül 
2022 Per embe günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 27 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2924 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 24 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com -  

BALIKES R BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/730034 - Bal kesir li 
Ula m yollar nda Yol Yap m Onar m ve sanat Yap lar  in aat  için 25 A ustos 2022 Per embe 
günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 27 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2924 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 25 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com  

27 TEMMUZ 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN  
 3 HALE DUYURUSUNUN BA LIKLARI SE ÖYLE: 
- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/729536 - rnak li, Merkez lçesi, Gazipa a Mahallesi 

Millet Bahçesi le Millet Bahçesine Ait Sosyal Donat lar n aatlar  ile Altyap  ve Çevre Düzenle-
mesi i yap m i i / hale 17.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/728024 - Kahramanmara  li Ça layancerit lçesi 
stiklal Mahallesi 50 Adet Konut ve Fatih Mahallesi 71 Adet Konut n aatlar  ile Altyap  
ve Çevre Düzenlemesi i yap m i i  / hale 22.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- Ankara Büyük ehir Fen l Dai B k 2022/721903 - Ankara li Çankaya lçesi Koru Mahal-
lesi 80017 Ada 2 Parselde Kapal  Otopark ve Meydan Tasar m Projesi Yap m i yap m i i  / 
hale 17.08.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 27 
Temmuz 2022 Çar amba tarih ve 2924  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17


