
TÜ K - Türkiye statistik Kurumu, Temmuz ay na ili kin hizmet, pera-
kende ticaret ve in aat güven endekslerini aç klad . Endekslere göre  
mevsim etkilerinden ar nd r lm  güven endeksi Temmuzda, Haziran 
ay na k yasla hizmet sektöründe yüzde 1,5 ve perakende ticaret sektö-
ründe yüzde 4,5 azal rken, in aat sektörü pozitif ayr t . n aat sektörü 
güven endeksi  yüzde 2,4 artt . 

ÇALI AN SAYISI BEKLENT S NDE DE  ARTI  VAR 
Mevsim etkilerinden ar nd r lm  in aat sektörü güven endeksi geçen 

ay 83 iken Temmuzda 85,4 oldu. n aat sektöründe geçen aya göre, al -
nan kay tl  sipari lerin mevcut düzeyi yüzde 0,8, gelecek üç ayl k dö-
nemde toplam çal an say s  beklentisi alt endeksi yüzde 3,9 artt . 

Not: Güven endeksleri 0-200 aral nda de er alabilmekte, endeksin 
100'den büyük olmas  sektörün mevcut ve gelecek döneme ili kin iyim-
serli ini, 100'den küçük olmas  ise kötümserli ini göstermektedir.
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TÜ K: “Temmuz ay nda in aat güven endeksi yüzde 2,4 artt ”

Gaziantep kamu yat r mlar na 2022 y l  ilk 6 ay nda 1,6 milyar lira harcand

Taahhüt Haber’in  haftan n ilk  günü  
yay nlanan 25 Temmuz 2022 Pazartesi 
tarih ve 2922 say l  nüshas nda tahmini 
yakla k maliyetleri (YM) toplam  650 mil-
yon liraya yakla an  83 adet ihale ilan  ya-
y nland . 22 Temmuz 2022 Cuma günü 
Kamu hale Kurumunun EKAP kapsa-
m 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 birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 83 ihale ilan n n 
içinde YM’si E ik De er Üstü 1 ihale ilan  yer ald . Bu 83 ihale ilan n n içinde tahmini YM’si 

ED’nin yar s  üstü hiçbir ihale duyurusu da yay nlanmad . Sadece TOK ’nin yay nlad  YM’si 
e ik de er üstü tek ihale duyurusunun özet ba l n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

25 TEMMUZ 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN 1 EDÜ HALE DUYURUSUNUN ÖZET BA LI I ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/719708 - Sinop Dura an 177 Konut 1 Ticaret 

Merkezi in aat  için 22 A ustos 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için 
asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 'sinden 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. 25 Temmuz 2022 Pazartesi tarihli ve 2922 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 27 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 25 Tem-
muz 2022 Pazartesi tarih ve 2922  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19

Taahhüt Haber’de 25 Temmuz  Pazartesi  günü YM’si EDÜ 1 ihale ilan  yay nland

Taahhüt Haber’in haftan n ilk günü  
yay nlanan 25 Temmuz 2022 Pazar-
tesi tarih ve 2922 say l  nüshas nda 
ihale bedelleri toplam  nominal fiyat-
larla 2 milyar 276 milyon 395 
bin.529 TL olan 73 (SB S) sözle -
meye ba lanm  ihale sonucu yay n-
land . 22 Temmuz 2022 Cuma günü 
Kamu hale Kurumunun EKAP’ta ya-
y 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 büyükten küçü e göre s ralan p, ma-
kine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kaza-
nan 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 ya-
y na haz rlanan  25 Temmuz 2022 Pazartesi tarih  ve 2922  say l  (TH) Taahhüt Ha-
ber’de yer alan bu 73 sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 1 (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 4 SB S daha Taahhüt 
Haber’de yer buldu. Bir tanesi pazarl k usulü ile gerçekle tirilen, bir di eri ise 2021 
y l  birim fiyatlar yla sonuçland r lan ihale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 1 mil-
yar 600 milyon liray  geçen bu 5 SB S’in özet ba l klar n  haberin devam eden k s-
m nda bulabilirsiniz.  

25 TEMMUZ 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN Y 
AKLA IK MAL YET   (YM) E K DE ER ÜSTÜ (EDÜ) 1 SÖZLE MEYE  
BA LANMI  HALE SONUCUNUN (SB S) ÖZET BA LI I ÖYLE: 
- STANBUL BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/413907 ) stanbul Genelindeki Yollarda 

Kullan lmak Üzere Mamul Asfalt ve Yap t r c  Malzeme Temini, Nakli ve Serimi i 
ihalesini 1.243.560.176 TL ihale bedeli ile STANBUL ASFALT FABR KALARI S-
FALT A  kazand . Sözle mesi 7 Temmuz 2022 Per embe tarihinde imzalanan yat -

r m n in aat  için çal malara 20 Temmuz 2022 Çar amba günü ba land . Kapsa-
m nda 13 Kalem - stanbul Geneli Yollarda Kullan lmak Üzere Mamul Asfalt ve Ya-
p t r c  Malzeme Temini, Nakli ve Serimi i i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i 
için  540 gün süre verilen yat r m n 10.01.2024 tarihinde tamamlanmas  hedefleni-
yor. 

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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 25 Temmuz 2022 Pazartesi tarihli ve 2922 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 47 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 
31.05.2022 tarihli ve 2886 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 58 / Ayr ca sözle -
meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

25 TEMMUZ 2022 PAZARTES  GÜNÜ  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE 
 YER ALAN YAKLA IK MAL YET  E K DE ER N YARISININ  
ÜSTÜNDE OLAN, 4 SB S’ N BA LIKLARI SE ÖYLE: 
- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/406212 – Bal kesir li Manyas lçesi K z k Ma-

hallesi 625 Adet Konut, 2 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami n aat  le Altyap  ve 
Çevre Düzenlemesi kmal i / Yat r m  118.485.010,00 TL ihale bedeli ile ALSON 
ENERJ +HYB GRUP hayata geçirecek. 

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/106416 – anl urfa li Karaköprü lçesi Jan-
darma Genel Komutanl  85 Adet Konut (Lojman) ve 1 Adet Sosyal Tesis n aat  le 
Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i  / Yat r m  98.198.000,00 TL  ihale bedeli ile 
SA IR KARDE LER+ERPA  YAPI hayata geçirecek. 

- stanbul Büyük ehir SK  Gn Md 2021/233999 – Asya Bölgesi 6, K s m Mütefer-
rik çmesuyu n aat  / Yat r m  2021 y l  birim fiyatlar yla 61.984.226,71 TL ihale be-
deli ile AKM YAPI TAAHHÜT SANAY  ve T CARET LTD hayata geçirecek. 

- Kahramanmara  Oniki ubat Bld Etüd Pro Md 2022/613963 – Kelebek ve U ur 
Böce i Müzesi kmal n aat  Pazarl k (MD 21 B) / Yat r m  74.989.000,00 TL ihale 
bedeli ile NVN N AAT PAZARLAMA LTD hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 25 Temmuz 2022 
Pazartesi   tarih ve 2922  say l  Taahhüt Haber Sayfa 45-60

Gaziantep’te yürütülmekte olan kamu yat r m çal ma-
lar n n genel de erlendirmesinin yap ld  ve devam 
eden projelerin son durumlar n n görü üldü ü 2022 Y l  
3. Dönem l Koordinasyon Kurulu Toplant s , Vali Davut 
Gül ba kanl nda gerçekle tirildi. Toplant ya lçe kayma-
kamlar , belediye ba kanlar  ve yat r mc  bölge müdürleri 
ve il müdürleri kat ld . 

282’S  MAHALL  DARELERE A T OLMAK ÜZERE  
TOPLAM 581 YATIRIM DEVAM ED YOR 
Toplant n n aç l nda konu an Vali Davut Gül, Gazian-

tep’te, genel ve özel bütçeli kurulu lara ait 299, mahalli 
idarelere ait 282 olmak üzere toplam 581 projede ça-
l ma yürütüldü ünü belirterek “Bu projelerin toplam de-

eri 26 Milyar TL, toplam harcamas  6.3 Milyar TL, 2022 

y l  ödene i 5.2 Milyar TL, dönem sonu itibariyle yap lan 
harcama ise 1.6 Milyar  TL dir” dedi. Vali Gül sözlerine 
öyle devam etti: “Yürütülmekte olan genel ve özel büt-

çeli kurulu lara ait  toplam 299 projenin bütçeleri 20 Mil-
yar TL, Mahalli dareler taraf ndan yürütülen projelere 
bakt m zda ise yürütülmekte olan toplam 282 projenin 
toplam bütçeleri 5.9 Milyar TL”  dedi.  

Taahhüt Haber’de 25 Temmuz 2022 Pazartesi  günü ihale bedelleri toplam   
1 milyar 600 milyon liray  geçen YM’si EDÜ 1 ED yar s  üstü 4 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.

haleye verilen tüm teklifler ise öyle:
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