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Taahhüt Haber’in  haftan n ikinci günü yay nlanan 5 Temmuz 2022 Sal   tarih ve 2911 
say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam   5 milyar 500 milyon liraya 
yakla an 136 adet ihale ilan  yay nland .  4 Temmuz 2022 Pazartesi 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 büyükten küçü e do ru s rala-

n 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 136 ihale ilan n n içinde YM’si E ik 
De er Üstü (EDÜ) 13 ihale ilan  yay nland . Bu ilanlar n 2’si A Grup 11’i ise B Grup oldu. 
B Grup ilanlar n 3’ü Sa l k Bakanl ndan, 7 ta-
nesi ise TOK ’den geldi. Yine  ayn  gün yakla k 
maliyeti e ik de erin (ED) yakla k yar s n n üs-
tünde ve fakat ED’nin alt nda olan (Bu y l n fi-
yatlar yla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL 
aras ) tahmini yakla k maliyeti olan Taahhüt 
Haber’in 4 numara ile s n fland rd  5 ihale ilan  
daha Taahhüt Haber’de yer buldu. B grup olan 
bu ilanlar n 3 tanesi yine TOK ’den geldi. Tahmini yakla k maliyetleri toplam  4 milyar 
500 milyon liray  geçen YM’leri E ik De er Üstü 13 ve YM’si ED’nin yar s  üstü ile ED 
aras nda olan 5 ihale ilan n n ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

5 TEMMUZ 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
3 EDÜ HALE LANLARININ YALNIZ 2 TANES  A GRUP OLDU 
- ET  MADEN ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/656591 - Eti Maden Bigadiç 

Bor Simav Aç k Oca nda 81.700.000 Ton Dekapaj i i için 4 A ustos 2022 Per embe 
günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için ön ko ul olarak teklif bedelinin yüzde 50 
'sinden az olmamak üzere AXVII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor. ET  
MADEN i in 975 günde tamamlanmas n  hedefliyor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve 2911 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 30 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- MALATYA BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/667111 - Kuzey 
Ku ak Yolu Kald r m Bisiklet Yolu BSK Yol in aat  için 5 A ustos 2022 Cuma günü teklif-
leri alacak. lana ç kan i  kapsam nda, 4.515 Ton Dökme Asfalt, 62718,62 m3 Ocak Ta  
ile Çimento harçl  Kargir n aat, 89.349,75 m2 8 cm Do al Bazalt Kapl  Parke Ta , 
267.227,38 m2 Asfalt Betonu le Binder Tabakas  n aat leri yap lacak. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve 2911 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 24 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

B GRUP EDÜ HALE LANLARI SE 11 ADET OLMASI LE D KKAT ÇEKT .  
BU HALE OUYURULARININ 3 ADET  SA LIK BAKANLI INDAN,  
7 ADET  TOK ’DEN VE 1 TANES  SE FIRAT ÜN VERS TES NDEN GELD  
- FIRAT ÜN VERS TES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/640811 - F rat Üni-

versitesi Harput Yerle kesi B Blok Merkezi Derslikler Binas  in aat  için 4 A ustos 2022 
Per embe günü teklifleri alacak. lana ç kan i  kapsam nda, 1 Adet Yap m i-
Bodrum+Zemin+2 Kat, Toplam 4 Kattan Olu an, Toplam n aat Alan  16.600 m2 Olan 
Merkezi Derslikler Binas  in aat  var. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve 2911 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 35 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

B GRUP EDÜ HALE LANLARININ  
3 ADET N  SA LIK BAKANLI I YAYINLADI 
- SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/654598 - Kocaeli 

Merkez 75 Ünit ADSM Yap m  için 3 A ustos 2022 Çar amba günü teklifleri alacak. 
lana ç kan i  kapsam nda, 1 Adet Toplam n aat Alan  12.537,00 m² Olan Betonarme 
B+Z+3 Katl  ADSM Binas  i i yap lacak. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve 2911 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 37 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/654670 - Ayd n Çine 
75 Yatakl  Devlet Hastanesi in aat  için 4 A ustos 2022 Per embe günü teklifleri alacak. 
lana ç kan i  kapsam nda, 1 Adet Toplam n aat Alan  20.364,00 m² Olan Betonarme 
B+Z+3 Katl  Hastane Binas  i i yap lacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve 2911 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 34 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/654736 - Ordu Göl-
köy 75 Yatakl  Devlet Hastanesi in aat  için 5 A ustos 2022 Cuma günü teklifleri alacak. 
lana ç kan i  kapsam nda, 1 Adet Toplam n aat Alan  15.007,33 m² Olan Betonarme 
B+Z+3 Katl  Hastane Binas  i i yap lacak. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve 2911 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 36 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

B GRUP EDÜ HALE LANLARININ 7 ADET  SE TOK ’DEN GELD  
TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/659079 - Gazinatep ehitkamil 7 Etap 

1 K s m 1 Bölge 541 Konut, 36 Dükkan 2 Ticaret Merkezi ve 1 Camii in aat  için 16 
A ustos 2022 Sal  günü teklifleri alacak. lana ç kan i  kapsam nda, Konvansiyonel 
Kal p Sistemiyle 541 Adet Konut, 36 Adet Dükkan, 2 Adet Ticaret Merkezi (13 Dükkan) 
ve 1 Adet Cami n aat  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i yap lacak. haleye kat labil-

mek için ön ko ul olarak teklif bedelinin yüzde 70 'inden az olmamak üzere BII grup i ler 
benzer i  deneyimi olarak isteniyor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve benzer i  deneyimi olarak 
aran yor. 2911 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/659537 - Bayburt Gençosman KDP 1 
Etap 1 K s m 367 Konut 23 A ustos 2022 Sal  günü teklifleri alacak. haleye kat labil-
mek için ön ko ul olarak teklif bedelinin yüzde 60 ‘ ndan az olmamak üzere BII grup 
i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor. lana ç kan i  kapsam nda, Tünel Kal p Siste-
miyle 367 Adet Konut n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i yap lacak. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve 2911 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 33 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/658274 - Bursa Mustafakemalpa a 
Lala ahin 683 Konut 13 Dükkan 1 lkö retim Okulu ve 1 Camii in aat  için 09 A ustos 
2022 Sal  günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için ön ko ul olarak teklif bedelinin 
yüzde 60 ‘ ndan az olmamak üzere BII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve benzer i  deneyimi olarak 
aran yor. 2911 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32- / Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/658598 - Kocaeli Dilovas  Tav anc l 
KDGP 651 Konut 12 Dükkan 1 Cami in aat  için 17 A ustos 2022 Çar amba günü tek-
lifleri alacak, haleye kat labilmek için ön ko ul olarak teklif bedelinin yüzde 60 ‘ ndan az 
olmamak üzere BII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor.  

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve benzer i  deneyimi olarak 
aran yor. 2911 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/659052 - Ayd n Söke Akçakonak 390 
Konut 8 Dükkan 1 Ticaret Merkezi ve 1 Camii yap m  için 22 A ustos 2022 Pazartesi 
günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için ön ko ul olarak teklif bedelinin yüzde 70 
‘ ndan az olmamak üzere BII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor.  

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve benzer i  deneyimi olarak 
aran yor. 2911 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

-  TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/659970 - Gaziantep ehitkamil 7 
Etap 2 K s m 1 Bölge 675 konut 10 dükkün 3 Ticaret Merkezi ve 2 Mescit in aat  için 24 
A ustos 2022 Çar amba günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için ön ko ul olarak 
teklif bedelinin yüzde 60 ‘ ndan az olmamak üzere BII grup i ler benzer i  deneyimi ola-
rak isteniyor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve benzer i  deneyimi olarak 
aran yor. 2911 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/660528 - Tekirda  Çorlu Garnizonu 
400 Konut 1 Sosyal Tesis, Kre , Su Deposu ve Giri  Tak  in aat  için 25 A ustos 2022 
Per embe günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için ön ko ul olarak teklif bedelinin 
yüzde 60 ‘ ndan az olmamak üzere BII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve benzer i  deneyimi olarak 
aran yor. 2911 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

5 TEMMUZ 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
TAHM N  YAKLA IK MAL YET   ED’N N YARISININ ÜSTÜNDE  
VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN 3’Ü Y NE TOK ’YE A T OLAN  
B GRUP 5 HALE DUYURUSUNUN BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  Toplu Konut dare B k  - Diyarbak r li, Yeni ehir lçesi, Yeni ehir Mahallesi 

( nönü Ortaokulu) 32 Derslikli E itim Binas , Ergani lçesi, irinevler Mahallesi (Ergani 
Fen Lisesi Pansiyonu) 300 Ö rencilik Pansiyon Binas  ile Altyap  ve Çevre Düzenle-
mesi n aat  i yap m i i  / hale 26.07.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 

- TOK  Toplu Konut dare B k - Trabzon li, Çaykara lçesi, Uzungöl Millet Bah-
çesi le Millet Bahçesine Ait Sosyal Donat lar n aatlar  ile Altyap  ve Çevre Dü-
zenlemesi i yap m i i  / hale 03.08.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 

- TOK  Toplu Konut dare B k - Afyonkarahisar li, Dinar lçesi, O ullar Mahallesi 65 
Adet Küçük Sanayi Yap s , 2 Adet Ticari Yap  ve 1 Adet dari Hizmet Binas  n aat  le 
Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i yap m i i  / hale 27.07.2022 tarihinde gerçekle tirile-
cek. 

- stanbul Esenler Bld Fen l Md - Esenler Amatör Spor Kulüpleri Tesisi Yap l-
mas    / hale 26.07.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 

- Bal kesir Üniversitesi Yap  l Tek Dai B k - Kocaeli BAUN Sa l k Uygulama ve 
Ara t rma Hastanesi 124 Yatakl  Ek Bina n aat  yap m i i  / hale 28.07.2022 tarihinde 
gerçekle tirilecek. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 5 
Temmuz 2022 Sal   tarih ve 2911  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19 

Taahhüt Haber’de 5 Temmuz 2022 Sal  günü YM’si EDÜ 13 ve ED’nin 
yar s n n üstünde ve fakat EDÜ’nün alt nda 5 ihale ilan  yay nland
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