
Afyonkarahisar’da yat r mlar ile devam eden i  ve i lemlerin 
koordineli bir ekilde sürdürülebilmesi için kamu, kurum ve ku-
rulu lar  aras ndaki koordinasyonu sa lamak amac yla düzen-
lenen 2022 y l  3. l Koordinasyon Kurulu Toplant s  Vali Doç. 
Dr. Kübra Güran Yi itba  ba kanl nda yap ld . 

Valilik B Blok toplant  salonunda gerçekle tirilen toplant ya 
Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yi itba ’n n yan  s ra Kaymakam-
lar, Belediye Ba kanlar , sivil toplum kurulu lar  temsilcileri, ya-
t r mc  kurulu lar n bölge ve il müdürleri kat ld . 

Toplant da konu an Vali Yi itba : “2022 y l n n 3. Toplant -

s nda bir araday z. Bu y l Yat r m Program nda ilimizde 969 
adet proje yer al yor. l Yat r m Destek Sistemi ( LYAS) verile-
rine göre yat r mlar m z n toplam proje bedeli yakla k 9 Milyar 
512 Milyon TL. Önceki y llar harcamas  1 milyar 770 Milyon 
TL. 2022 y l  ödene i 1 milyar 878 Milyon TL ve dönem sonu 
harcamas  438 Milyon TL’dir. Projelerin 2022 y l  nakdi gerçek-
le me oran  %23, fiziki gerçekle me oran  da %23’dür” dedi. 

EN FAZLA PAY DS ’DE 
2022 y l  itibariyle yat r m projelerinin 129’unun tamamland -

n  söyleyen Vali Yi itba , projelerin 481’inin devam etti ini,  

298’inin ihale a amas nda oldu unu 61 adet projeye de ba -
lanmad n  ifade etti. 2022 y l  ödene inden en fazla pay alan 
üç kurulu u da aç klayan Vali Yi itba : “225 Milyon TL ile DS  
18. Bölge Müdürlü ü birinci s rada, 199 milyon TL ile l Milli 
E itim Müdürlü ü ikinci s rada, 186 milyon TL ile lbank Eski-
ehir Bölge Müdürlü ü üçüncü s radad r. Kamu yat r mlar n n 

sektörel da l m na bak ld nda ise birinci s rada 367 projenin 
yer ald  Di er Kamu Hizmetleri-Sosyal,  ikinci s rada 214 
projenin yer ald  Ula t rma-Haberle me, üçüncü s rada 115 
projenin yer ald  Tar m sektörü yer almaktad r” diye konu tu. 
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Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü  
yay nlanan 28 Temmuz 2022 Per embe tarih 
ve 2925 say l  nüshas nda ihale bedelleri top-
lam  nominal fiyatlarla 3 milyar 585 milyon 61 
bin 626 TL olan 72 (SB S) sözle meye ba -
lanm  ihale sonucu yay nland . 27  Temmuz 
2022 Çar amba günü Kamu hale Kurumu-
nun EKAP’ta yay nlad  (SB S) Sözle meye 
Ba lanm  hale Sonuçlar ndan 13b1 LAN 
olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer i lere, idarelere göre s n fland r l p ve büyük-
ten küçü e göre s ralan p, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özet-
lenen, ihaleyi kazanan müteahhit firman 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  ve 28 Temmuz 2022 Per embe tarih  ve 2925  say l  (TH) Taahhüt 
Haber’de yer alan bu 72 sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 3 (SB S) Sözle meye 
Ba lanm  hale Sonucu yer ald . Bu 3 ihale sonucunun 2 adetinin pazarl k usulü ile gerçek-
le tirilmi  olmas  dikkat çekti. Ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de e-
rin yar s n n üstünde olan 2 SB S daha Taahhüt Haber’de yer buldu. hale bedelleri toplam  
bu y l n fiyatlar yla 3 milyar 100 milyon liray  geçen bu 5 SB S’in özet ba l klar n  haberin 
devam eden k sm nda bulabilirsiniz.  

28 TEMMUZ 2022 PER EMBE  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
HALE BEDELLER  TOPLAMI 2 M LYAR 800 M LYON L RAYA YAKLA AN,  
YAKLA IK MAL YET   (YM) E K DE ER ÜSTÜ (EDÜ) 3 SÖZLE MEYE  
BA LANMI  HALE SONUCUNUN (SB S) ÖZET BA LIKLARI  ÖYLE: 
- KGM 10 BÖLGE'nin ( KN. 2022/655254  Pazarl k ) yidere Ayr m - kizdere Yolu km: 

0+000 - 37+886,159 (G) - 38+955,32 ( ) Aras  ikmali ihalesini 2.237.348.467 TL ihale bedeli 
ile REM N AAT YAPI kazand . Sözle mesi  25 Temmuz 2022 Pazartesi tarihinde imzalanan 
yat r m n in aat  için çal malara 26 Temmuz 2022 Sal  günü ba land . Kapsam nda yidere 
Ayr m - kizdere l Yolu km: 0+000 - 37+886,159 (G) - 38+955,32 ( ) Aras  Toprak leri, Sanat 
Yap lar , Üstyap  leri, Köprü leri, Tünel leri, Çe itli ler Yap lmas  ( kmal) i olan ve ihale 
duyurusunda yap m i i için 699 gün süre verilen yat r m n 24.06.2024 tarihinde tamamlan-
mas  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. 28 Temmuz 2022 Per embe tarihli ve 2925 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 51 / Ay-
r ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

GENÇL K SPOR BAKANLI I'n n ( KN. 2022/641916 – Pazarl k ) Kahta Spor Kompleksi 

kmali ihalesini 164.750.000 TL ihale bedeli ile MAJ ALTYAPI+MEVA M MARLIK kazand . 
Sözle mesi  22 Temmuz 2022 Cuma tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 26 
Temmuz 2022 Sal  günü ba land . Kapsam nda Ad yaman Kahta Spor Kompleksi kmal n-
aat  i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 400 gün süre verilen yat r m n 30.08.2023 

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. 28 Temmuz 2022 Per embe tarihli ve 2925 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 57 / Ay-
r ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

TE A ' n ( KN. 2022/383224 ) H.440 Referansl  Çiftlikköy GIS rtibatlar  E H Teklif Birim Fi-
yatl  Komple Tesis i ihalesini 427.883.000 TL ihale bedeli ile ANADOLU ELEKTR K SAN ve 
T C A  kazand . Sözle mesi 30 Haziran 2022 Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in-
aat  için çal malara 14 Temmuz 2022 Per embe günü ba land . Kapsam nda H.440 Refe-

ransl  380 kV, (~33,5) km 2x3B 1272 MCM iletkenli + 154 kV, (~15,7) km 2x1272 MCM 
iletkenli Çiftlikköy GIS rtibatlar  E H Teklif Birim Fiyatl  Komple Tesis i i i olan ve ihale duyu-
rusunda yap m i i için 360 gün süre verilen yat r m n 25.06.2023 tarihinde tamamlanmas  he-
defleniyor. 

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. 28 Temmuz 2022 Per embe tarihli ve 2925 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 Öte 
yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 25.05.2022 tarihli ve 2882 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 60 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

28 TEMMUZ 2022 PER EMBE  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
HALE BEDELLER  TOPLAMI 2022 YILI F YATLARIYLA 200 M LYON L RAYA  
YAKLA AN, YAKLA IK MAL YET  E K DE ER N YARISININ  
ÜSTÜNDE OLAN, 2 SB S’ N BA LIKLARI SE ÖYLE: 
- Karayollar  9 Bölge Md Diyarbak r  2022/161117  – Karayollar  9 Bölge Müdürlü ü 92 

ube(Diyarbak r) ve 93 ube (Mardin) ube eflikleri Yollar nda Rutin Yol Bak m, Yap m ve 
Onar m  le Kar ve Buzla Mücadele lerinin Yap lmas   / Yat r m  75.239.600,00 TL  TL ihale 
bedeli ile DENKYOL N AAT+BSK YAPI+AYTAÇLAR N AAT  hayata geçirecek. 

- Karayollar  5 Bölge Md Mersin  2021/703413  – Karayollar  5 Bölge Müdürlü ü 
51(Silifke) ve 52(Mersin) ube eflikleri Yollar nda Rutin Yol Bak m, Yap m ve Onar m  
le Kar ve Buzla Mücadele lerinin Yap lmas   / Yat r m  2021 y l  birim fiyatlar yla 
39.118.880,00 TL  ihale bedeli ile TANMAK YOL YAPI N AAT SAN ve T C A   yapacak. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 28 Temmuz 2022 Per embe  
tarih ve 2925  say l  Taahhüt Haber 45-60 

Taahhüt Haber’de 28 Temmuz 2022 Per embe günü ihale bedelleri toplam  
3 milyar liray  geçen YM’si EDÜ 3 ve  ED yar s  üstü 2 SB S yer buldu 

KISALTMALAR 
ED = E ik De er ( darelerce Kamu hale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulan-

mas  gerekli olan ve Kamu hale Kurumunca her sene güncellenen de er. 2022 y l  fiyatla-
r 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 28 Temmuz 2022 Per embe günü YM’si EDÜ 2 
 ve ED’nin yar s  üstü 5 ihale ilan  yay nland

Taahhüt Haber’in  haftan n dördüncü günü  yay nlanan 28 Temmuz 2022 Per embe  tarih 
ve 2925 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  1 milyar 500 milyon liray  
geçen  85 adet ihale ilan  yay nland . 27 
Temmuz 2022 Çar amba günü Kamu hale 
Kurumunun EKAP kapsam nda yay nlad  
ihale duyurular ndan 13b1 LAN olanlar d -
ar da b rak larak, derlenip, yakla k mali-

yetlerine göre büyükten 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 özetlenerek, Taahhüt 
Haber’de yer alan bu 85 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü, üst s n r  belirsiz 2 ve 
YM’si e ik de erin yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda olan 4 ve ayr ca Taahhüt Haberin 
s n fland rmas nda 3 numara ile i aretledi imiz tahmini YM’si e ik de erin yar s n n üstünde 
ancak üst s n r  belirsiz bir ihale ilan  daha yer buldu. 28 Temmuz 2022 Per embe günü Taah-
hüt Haber’de yay nlanan ve tahmini YM’leri toplam  900 milyon liraya yakla an bu 7 önemli 
ihale duyurusunun özet ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

28 TEMMUZ 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN VE  
TAHM N  YAKLA IK MAL YETLER  TOPLAMI 400 M LYON L RAYI  
GEÇEN 2 EDÜ HALE DUYURUSUNUN ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- GÖLBA I BELED YES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/712754 - Kent Meydan , 

Otopark ve Amfi in aat  için 25 A ustos 2022 Per embe günü teklifleri alacak. haleye kat la-
bilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 100 'ünden az olmamak üzere B) 
Üstyap  (Bina) leri--III. Grup: Bina leri benzer i  deneyimi olarak aran yor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 28 Temmuz 2022 Per embe tarihli ve 2925 say l  Günlük Taahhüt Haber 

Sayfa: 31 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com - 
TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/734314 - K r kkale Bah l  5 Etap 210 Konut 

1 Cami ve Ticaret Merkezi in aat  için 6 Eylül 2022 Sal  günü teklifleri alacak. haleye kat labil-
mek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 70 'inden az olmamak üzere B/III 
grubu i 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. 28 Temmuz 2022 Per embe tarihli ve 2925 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 27 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com  

28 TEMMUZ 2022 PER EMBE  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
TAHM N  YM’LER  TOPLAMI 500 M LYON L RAYI GEÇEN VE YM’LER  ED’N N  
YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN  4 VE YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ  
FAKAT ÜST SINIRI BEL RS Z B R HALE DUYURUSUNUN BA LIKLARI SE ÖYLE: 
- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/734291 - Konya li Güneys n r lçesi Karas n r Mahallesi 

114 Adet Konut ve 8 Adet Dükkan n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i  / hale 
25.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- TE A  Türkiye Elektrik letim A  2022/728512  - TM.395 Refereansl , 154 kV Ere li-1 
TM Yenileme (Ayn  Sahada) (ZBK) Yap m   / hale 25.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- Elaz  Bld Kentsel Dönü üm Md 2022/730095 - Elaz  Merkez Abdullahpa a (Sürsürü) 
Mahallesi 689 Nolu Ada (Proje-3) Üzerinde Kentsel Dönü üm Kapsam nda Konut Yap m  
kmal i  / hale 22.08.2022tarihinde yap lacak. 

- Eski ehir Valili i Yat zl Koor B k 2022/731906 - Eski ehir li 1 Grup 4 Adet lkö re-
tim Okulu Yap m i   / hale 18.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- Bursa Y ld r m Bld Fen l Md 2022/720278 - Dr. Sad k Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi 
yap m i i  / hale tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 28 
Temmuz 2022 Per embe  tarih ve 2925 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17 

Afyonkarahisar’da 1 milyar 878 milyon lira ödene in 438 milyon liras  harcanabildi


