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n aat sektöründe istihdam edilenlerin say s nda 42 bin art  gözlemlendi

Taahhüt Haber’in haftan n birinci günü  yay nlanan 15 A ustos 
2022 Pazartesi  tarih ve 2937  say l  nüshas nda ihale bedelleri 
toplam  bu y l n fiyatlar yla 1 milyar 403 milyon 815 bin TL olan 60 
(SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 12 A us-
tos 2022 Cuma günü Kamu hale Kurumunun 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 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 bitirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamala-
r n n eklenmesi ile yay na haz rlanarak 15 A ustos 2022 Pazartesi tarih ve 2937 say l  (TH) 
Taahhüt Haber’de yer alan bu 60  sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 3 SB S yer 
buldu.  Bu 3 SB S’in de pazarl k usulü ile ihale edilmesi dikkat çekti. Yine ayn  gün YM’si (Yak-
la k Maliyeti) e ik de erin yar s n n  üstünde yine 3 SB S daha Taahhüt Haber’de yer ald . 
hale bedelleri toplam  1 milyar liraya yakla an bu 6 önemli SB S’in  ba l klar n  haberin deva-
m nda bulabilirsiniz. 

15 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE 
 YER BULAN YM’S  EDÜ 3 SB S’ N BA LIKLARI ÖYLE  
( HALELER N 3’Ü DE PAZARLIK USULÜ LE GERÇEKLE T R LD ) 
- TOK 'nin ( KN. 2022/597832 - Pazarl k ) Ad yaman Merkez, Samsat ve Kahta'da 1 Etap 

230 Köy Evi 40 Ah r ihalesini 252.226.061 TL ihale bedeli ile DORÇE PREFABR K kazand . 
Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan müteahhit fir-
man n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 
15 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2937 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ayr ca 
daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK 'nin ( KN. 2022/594477 - Pazarl k ) Elaz  Maden 310 Köy Evi ve 5 Ah r in aat  iha-

lesini 294.500.000 TL ihale bedeli ile VAROL GRUP kazand . Kesinle mi  
sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan müte-
ahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. 
ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 15 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2937 sa-
y l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- KGM 4 BÖLGE'nin ( KN. 2022/499907 - Pazarl k ) K r kkale – Keskin 
yolunda  Toprak i leri, Sanat Yap lar  BSK kmali ile Hemzemin Kav aklar 
te kili ihalesini 187.555.556 TL ihale bedeli ile BERG Z N AAT kazand . 
Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, ka-

zanan müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  
istihbarat  için BKZ. 15 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2937 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 52 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

15 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’S  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE OLAN  
3 ADET SB S’ N ÖZET BA LIKLARI ÖYLE 
- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/470564  stanbul li, Üsküdar lçesi, Kandilli ve Çengel-

köy Mahalleleri Çocuk Köyü ve Millet Bahçesi le Millet Bahçesine Ait Sosyal Donat lar n aat-
lar  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i / Yat r m  100.158.561,61 TL ihale bedeli ile  KAYA  
MADENC L K N AAT ANON M RKET  hayata geçirecek. 

- Erzincan l Özel dare Dst Hiz Md 2022/587380 - Erzincan Ö retmenevi Yap m i  / Yat -
r m  78.900.000,00 TL bedelle BALMAK N AAT+ASF 06 gerçekle tirecek. 

- Ankara Yenimahalle Bld Fen l Md 2022/405402  -  Mülkiyeti Belediyemize Ait Turgut 
Özal Mahallesi 43052 Ada 3 Parselde Sosyal Tesis Yap lmas  i / Yat r m  86.700.000,00 TL 
ihale bedeli ile  ARSTEK N AAT T CARET A  hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 15 A ustos 2022 Pazartesi  
tarih ve 2937 say l  Taahhüt Haber Sayfa  49-60

Taahhüt Haber’de 15 A ustos 2022 Pazartesi günü  
YM’si EDÜ ve ED’nin yar s  üstü 3’er adet SB S yay nland

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 12 A ustos 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 1 Taahhüt Haber’de 15 A ustos 2022 
Pazartesi günü YM’si EDÜ 4 ve ED’nin yar s  üstü 2 ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in haftan n ilk günü  yay nlanan 15 
A ustos 2022 Pazartesi tarih ve 2937 say l  nüshas nda 
tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  2 milyar 350 mil-
yon liray  geçen 96 adet ihale ilan  yay nland . 12 A ustos 
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 
büyükten küçü e do ru s ralan p, benzer i lere göre s n f-
land r l p, istenen makine ekipman ve teknik personel lis-
tesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 
96 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 4 ihale duyurusu yer 
ald . Yine ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si e ik de erin (ED) yar s  üstü ve fakat e ik de erin 
alt nda 2 ihale ilan  daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplam  2 milyar liray  yakla an bu 6 
önemli ihale duyurusunun ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

15 A USTOS 2022 PAZARTES   GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN 4 ADET YM’S  EDÜ HALE LANININ BA LI I ÖYLE: 
- GAZ ANTEP ÜN VERS TES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/790056 - Acil 

Travma ve Yan k Hastanesi Yap lmas  in aat  için 12 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri ala-
cak. hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan 
ihale duyurusu için BKZ. 15 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2937 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 28 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- KÜTAHYA BELED YES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/789981 - Kanal Kü-
tahya Rekreasyon Alan  1 Etap Yap m i için 15 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. 15 A ustos 2022 Pazartesi benzer i  deneyimi olarak ara-
n yor. tarihli ve 2937 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayr ca daha 
fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/746723 - Mevcut Katodik 
Koruma Sisteminin Revizyonu, Uzaktan zlenilmesi ve Kontol Edilmesi in aat  
için 13 Eylül 2022 Sal  günü teklifleri alacak. hale ilan  özeti, sözle me tasa-
r s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale duyurusu için 
BKZ. 15 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2937 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 36 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/795849 - Ankara Sincan 
Sarayc k 5 Bölge 1 Etap 488 Konut 20 Dükkan in aat  için 19 Eylül 2022 Pazartesi günü teklif-
leri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 15 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2937 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 28 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

15 A USTOS 2022 PAZARTES  TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE  
FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN  2 LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- Kütahya Bld Fen l Md  2022/767935  - Yedigöller Rekreasyon Alan  Yap m i  / hale 

06.09.2022 tarihinde yap lacak.  
- Bal kesir Valili i Yat zl Koor B k  2022/792167  - Ayval k lçesine Yeni Hükümet Kona  

Yap m i   / hale 09.09.2022  tarihinde yap lacak. 
Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 15 A ustos 
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Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) mevsim etkisin-
den ar nd r lm  istihdam edilenlerin say s n  aç k-
lad . Aç klamaya göre 2022 y l  II. çeyre inde bir 
önceki çeyre e göre in aat sektöründe istihdam 
edilenlerin say s nda 42 bin art  gözlendi. Di er 
sektörlerde de art  görüldü. Buna göre tar m sek-
töründe 113 bin ki i, sanayi sektöründe 217 bin 
ki i,  hizmet sektöründe 393 bin ki i artt . stihdam 
edilenlerin yüzde 16's  tar m, yüzde 22'si sanayi, 
yüzde 5,9'u in aat, yüzde 56,1'i ise hizmet sektö-
ründe yer ald . 

TÜM SEKTÖRLER N 2022 YILI N SAN –  
HAZ RAN AYLARINDA (2022 YILI II’NC   
ÇEYREK) MEVS M ETK S NDEN ARINDIRIL-

MI  S ZL K ORANI YÜZDE 10,6  
SEV YES NDE GERÇEKLE T  
Hanehalk  gücü Ara t rmas  sonuçlar na göre; 

15 ve daha yukar  ya taki ki ilerde i siz say s  
2022 y l  II. çeyre inde bir önceki çeyre e göre 43 
bin ki i azalarak 3 milyon 654 bin ki i oldu. sizlik 
oran  ise 0,4 puanl k azal  ile yüzde 10,6 seviye-
sinde gerçekle ti. sizlik oran  erkeklerde yüzde 
8,9 iken kad nlarda yüzde 13,9 olarak tahmin 
edildi. 

TÜM SEKTÖRLERDE MEVS M  
ETK S NDEN ARINDIRILMI   
ST HDAM ORANI YÜZDE 47,7 OLDU 
stihdam edilenlerin say s  2022 y l  II. çeyre-

inde bir önceki çeyre e göre 765 bin ki i artarak 
30 milyon 775 bin ki i, istihdam oran  ise 1,1 pu-
anl k art  ile yüzde 47,7 oldu. Bu oran erkeklerde 
yüzde 65,3 iken kad nlarda yüzde 30,4 olarak ger-
çekle ti. 

TÜM SEKTÖRLERDE MEVS M ETK S NDEN  
ARINDIRILMI  GÜCÜNE KATILMA ORANI  
YÜZDE 53,3 OLARAK GERÇEKLE T  

gücü 2022 y l  II. çeyre inde bir önceki çey-
re e göre 722 bin ki i artarak 34 milyon 429 bin 
ki i, i gücüne kat lma oran  ise 0,9 puanl k art  ile 
yüzde 53,3 olarak gerçekle ti. gücüne kat lma 
oran  erkeklerde yüzde 71,7, kad nlarda ise yüzde 
35,3 oldu. 
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