
EMLAK KONUT Küçükçekmece 
Bizim Mahalle 2 Etap 2 K s m 
ASKGP ihalesi 2’nci oturumu 20 
Temmuz 2022 günü, Ümraniye Inki-
lap ASKGP ihalesi ikinci oturumu ise 
21 Temmuz 2022 günü yap laca n  
aç klad .  
 
1 Temmuz 2022 Cuma günü EMLAK 
KONUT A  (KAP) Kamuyu Ayd n-

latma Platformu’na iki aç klama ya-
parak iki ASKGP ihalesinin 2’nci otu-
rum pazarl k aç k art rma 
bölümlerinin yap laca  tarihleri bil-
dirdi. Bu iki aç klama aynen öyle:  
“28.06.2022 tarihinde 1. oturumu ya-
p lan stanbul Küçükçekmece Bizim 
Mahalle 2. Etap 2. K s m Arsa Sat  
Kar l  Gelir Payla m  i ihalesi-
nin Pazarl k- Aç k Art rma bölümünü 

içeren 2. oturumu 20.07.2022 Çar-
amba günü saat:14:30'da yap la-

cakt r.” 
‘29.06.2022 tarihinde 1. oturumu ya-
p lan stanbul Ümraniye nk lap Arsa 
Sat  Kar l  Gelir Payla m  i 
ihalesinin Pazarl k- Aç k Art rma bö-
lümünü içeren 2. oturumu 
21.07.2022 per embe günü 
saat:14:30'da yap lacakt r.” 
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Taahhüt Haber’in  haftan n be inci ve son günü  yay nlanan 1 Temmuz 2022  tarih ve 
2909 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  5 milyar 575 milyon li-
ray  geçen  111 adet ihale ilan  yay nland .  30 Haziran 2022 Per embe günü EKAP’ta 
yay nlanan ihale duyurular ndan 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 teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt 
Haber’de yer alan bu 111 ihale ilan n n içinde 
YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) 9 ihale ilan  ya-
y 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 Ha-
ber’in 4 numara ile s n fland rd  5 ihale ilan  
daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini 
yakla k maliyetleri toplam  5 milyar lira civar nda olan YM’leri E ik De er Üstü 9 ve 
YM’si ED’nin yar s  üstü ile ED aras nda olan 5 ihale ilan n n ba l klar n  haberin devam 
eden sat rlar nda bulabilirsiniz. 

1 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ TAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN 9 EDÜ HALE LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/657786 - Hatay Payas 2 Etap 542 

Konut 32 Dükkan 2 Okul in aat  için 22 A ustos 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. 
lana ç kan i  kapsam nda, Konvansiyonel kal pla 216, tünel kal pla 326 konut 32 Dük-
kan Konvansiyonel kal pla 2 Okul i i yap lacak. 650 günde tamamlanmas  hedeflenen 
yat r m Taahhüt Haber'in bölge s n fland rmas na göre (TH) Taahhüt Haber 6 Bölge 
ADANA s n rlar  içinde yer alan, Hatay Payas'ta in a edilecek 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 01 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2909 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/657110 - Trabzon Ortahisar Ç narl  
327 Konut 4 Dükkan ve Ye ilköy 84 Konut in aat için 11 A ustos 2022 Per embe günü 
teklifleri alacak. lana ç kan i  kapsam nda, Tünel Kal p Sistemiyle 411 Adet Konut ve 4 
Adet Dükkan i i yap lacak. 550 günde tamamlanmas  hedeflenen yat r m Taahhüt Ha-
ber'in bölge s n fland rmas na göre (TH) Taahhüt Haber 9 Bölge ERZURUM s n rlar  
içinde yer alan, Trabzon Ortahisar'da in a edilecek. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 1 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2909 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/656477 - Ata ehir erifali Çiftli i 2 
Etap 718 Konut, 70 Dükkan ve Sosyal Tesis in aat  için 15 A ustos 2022 Pazartesi 
günü teklifleri alacak. lana ç kan i  kapsam nda, Konvansiyonel Kal p Sistemiyle 718 
Konut ve 70 Adet Dükkan ve Sosyal Tesis n aat  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i 
i i yap lacak. 700 günde tamamlanmas  hedeflenen yat r m Taahhüt Haber'in bölge s -
n fland rmas na göre (TH) Taahhüt Haber 1 Bölge STANBUL s n rlar  içinde yer alan, 
Ata ehir erifali'de in a edilecek. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 1 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2909 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/653665 - anl urfa Eski Sanayi 2 
Etap 1 Bölüm 246 Konut, 223 Dükkan ve 56 Ofis in aat  için 05 A ustos 2022 Cuma 
günü teklifleri alacak. lana ç kan i  kapsam nda, Konvansiyonel Kal p Sistemiyle 246 
Adet Konut, 223 Adet Dükkan ve 56 Adet Ofis n aatlar  ile Altyap  ve Çevre Düzenle-
mesi i i i yap lacak. 600 günde tamamlanmas  hedeflenen yat r m Taahhüt Haber'in 
bölge s n fland rmas na göre (TH) Taahhüt Haber 7 Bölge GAZ ANTEP s n rlar  içinde 
yer alan, anl urfa'da in a edilecek 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 1 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve benzer i  deneyimi olarak 
aran yor. 2909 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/653047 - K rklareli Camikebir 380 
Konut 1 Cami 8 Dükkan 3 A ustos 2022 Çar amba günü teklifleri alacak 

lana ç kan i  kapsam nda, Tünel Kal pla 380 Konut, 8 Dükkan ve Konvansiyonel Ka-
l pla 1 Cami i i yap lacak. 500 günde tamamlanmas  hedeflenen yat r m Taahhüt Ha-
ber'in bölge s n fland rmas na göre (TH) Taahhüt Haber 1 Bölge STANBUL s n rlar  
içinde yer alan, K rklareli'de in a edilecek 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 1 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2909 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 28 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/655033 - Ankara Çubuk 503 Konut 
12 Dükkan 12 A ustos 2022 Cuma günü teklifleri alacak. lana ç kan i  kapsam nda, 
Tünel Kal p Sistemiyle 455 Adet Konut ve Konvansiyonel Kal p Sistemiyle 48 Adet 
Konut, 12 Adet Dükkan i i yap lacak. 550 günde tamamlanmas  hedeflenen yat r m 
Taahhüt Haber'in bölge s n fland rmas na göre (TH) Taahhüt Haber 4 Bölge ANKARA-
s n rlar  içinde yer alan, Çubuk'ta in a edilecek 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 1 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2909 say l  Günlük Ta-

ahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 
- BA AK EH R BELED YES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/651442 - Ba-

ak ehir Yollar nda Bordür Tretuvar ve Çe itli Sanat Yap lar  in aat  için 29 Temmuz 
2022 Cuma günü teklifleri alacak. lana ç kan i  kapsam nda, 258 Kalem lçemiz Yolla-
r nda Bordür Tretuvar ve Çe itli Sanat Yap lar  Yap lmas  i i yap lacak. 750 günde ta-
mamlanmas  hedeflenen yat r m Taahhüt Haber'in bölge s n fland rmas na göre (TH) 
Taahhüt Haber 1 Bölge STANBUL s n rlar  içinde yer alan, Ba ak ehir'de in a edilecek 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 1 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2909 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 22 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/654529 - Erzincan 
500 Yatakl  Devlet Hastanesi kmal in aat  için 3 A ustos 2022 Çar amba günü teklifleri 
alacak. lana ç kan i  kapsam nda, 1 Adet Toplam n aat Alan  119.633,34 m² Olan Be-
tonarme Z+2B+Z+5 Katl  Hastane Binas  kmali i i yap lacak. 450 günde tamamlan-
mas  hedeflenen yat r m Taahhüt Haber'in bölge s n fland rmas na göre (TH) Taahhüt 
Haber 9 Bölge ERZURUM s n rlar  içinde yer alan, Erzincan'da in a edilecek 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 1 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2909 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 30 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- MESK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/637517 - Toroslar AAT Tarsus Ye-
nice Mh AAT Silifke Ye ilovac k Mh AAT ve Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde At ksu e-
beke Hatlar  in aat  için 4 A ustos 2022 Per embe günü teklifleri alacak. lana ç kan i  
kapsam nda, At k Su Ar tma Tesisi ve At ksu ebeke Hatlar  i i yap lacak. 1260 günde 
tamamlanmas  hedeflenen yat r m Taahhüt Haber'in bölge s n fland rmas na göre (TH) 
Taahhüt Haber 6 Bölge ADANA s n rlar  içinde yer alan, Mersin Toroslar, Tarsus ve Ak-
deniz'de in a edilecek. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 1 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2909 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 25 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

1 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
TAHM N  YAKLA IK MAL YET   ED’N N YARISININ ÜSTÜNDE VE  
FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN HALE DUYURULARINI ÖZETLER  SE ÖYLE: 
- Hatay Büyük ehir Dst Hiz Dai B k - Muhtelif Parklar n Yap m , Revizyonu ve Ye il 

Alanlar n Rehabilitasyonu yap m i i / hale 21.07.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 
- Karayollar  5 Bölge Md Mersin - Karayollar  5 Bölge Müdürlü ü Otoyol ve Ba -

lant  Yollar nda Dü ey aretleme ile Performansa Dayal  Yatay aretleme Yap l-
mas  Yap m i  / hale 21.07.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 

- Kocaeli Büyük ehir SU Gn Md - Kocaeli li zmit lçesi çme Suyu, Kanalizasyon ve 
Ya mursuyu Hatlar  Bak m, Onar m ve Yenileme n aat  yap m i i  / hale 27.07.2022 
tarihinde gerçekle tirilecek. 

- TC Sa l k Bakanl  Sa l k Yat r mlar  Gn Md - Çorum Merkez 50 Ünit ADSM 
Yap m   / hale 29.07.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 

- Tokat Gaziosmanpa a Üniversitesi Yap  l Tek Dai B k - Rektörlük Binas  n aat  
yap m i i / hale 21.07.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 1 
Temmuz 2022 Cuma  tarih ve 2909  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17

Taahhüt Haber’de 1 Temmuz 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 9 ve ED’nin  
yar s n n üstünde ve fakat EDÜ’nün alt nda 5 ihale ilan  yay nland

Küçükçekmece Bizim Mahalle 2 Etap 2 K s m ve Ümraniye 
Inkilap ASKGP ihale 2’nci oturum tarihleri belli oldu


