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Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü  yay nlanan 16 A ustos 2022 Sal   tarih 
ve 2938 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) 
toplam  7 milyar 850 milyon liray  geçen 116 adet ihale ilan  
yay nland . 15 A ustos 2022 Pazartesi günü Kamu hale Ku-
rumunun EKAP kapsam nda yay nlad  ihale duyurular n-
dan 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 ekip-
man ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 
Taahhüt Haber’de yer alan bu 116 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü 
(EDÜ) üst s n r  belirsiz 13 ihale duyurusu yer ald . Yine ayn  gün Taahhüt Ha-
ber’de YM’si e ik de erin (ED) yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda 6 ihale 
ilan  daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplam  7 milyar liray  geçen ve 10 tanesi 
TOK ’den gelen 19 önemli ihale duyurusunun ba l klar n  haberin devam nda bu-
labilirsiniz. 

16 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ  
TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN VE  
TAHM N  YAKLA IK MAL YETLER  TOPLAMI  
6 M LYAR 500 M LYON L RAYI GEÇEN  
13 ADET YM’S  EDÜ HALE LANININ BA LI I ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/809195 - anl urfa Eyyübiye 

Bat kent 4 Etap 409 Konut 1 Ticaret Merkezi (5 Dükkanl ) n aat  için 14 Eylül 
2022 Çar amba günü teklifleri alacak.  

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/807145 - anl urfa Eyyübiye 
Bat kent 1 Etap 441 Konut 15 Dükkanl  Ticaret Merkezi in aat  için 12 Eylül 2022 
Pazartesi günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/808022 - Kars Karacaören 372 
Konut ve Sar kam  Tören Alan  ilave imalatlar in aat  için 13 Eylül 2022 Sal  
günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve benzer i  dene-
yimi olarak aran yor. 2938 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayr ca daha 
fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/805333 - stanbul Ka thane 
Osmanpa a KDP 300 Konut in aat  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. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 34 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/798156 - Arnavutköy Baklal  
Mahallesi 1 Etap 844 Konut 10 Dükkan ve 1 Camii 21 Eylül 2022 Çar amba günü 
teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/797950 - stanbul Arnavutköy 
Baklal  2 Etap 716 Konut ve 10 Dükkan yap m  için 13 Eylül 2022 Sal  günü teklif-
leri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/798317 - Edirne Bülbüladas  
Kara aç-2 ve Karaa aç-3 Millet Bahçesi in aat  için 20 Eylül 2022 Sal  günü tek-
lifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-

huthaber.com 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/810884 

- Ankara Elmada  Yenido an 418 Konut 1 Ticaret Merkezi 
yap m i i için 13 Eylül 2022 Sal  günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, 
ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 
A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 31 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/798458 - Ankara Sincan Saray-
c k 5 Bölge 2 Etap 635 Konut in aat  için 20 Eylül 2022 Sal  günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- GENÇL K SPOR BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 
2022/786123 - Mardin 1000 Ki ilik Ö renci Yurdu in aat  için 16 Eylül 2022 Cuma 
günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- B NGÖL BELED YES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/809689 - Bin-
göl Belediyesi Askeri Tesisler 2 Etap yap m i i için 13 Eylül 2022 Sal  günü teklif-
leri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 41 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- ANKARA BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/759892 - 
Diyanet Camii ve Katl  Otopark  Yap m  için 14 Eylül 2022 Çar amba günü teklif-
leri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- ZM R Y KOB ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/794840 - zmir Dini 
Yüksek htisas Merkezi Müdürlü ü (Ana Bina-3+1 Konaklama-Peyzaj) n aat  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. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  
Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

16 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE  
FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN VE TAHM N  YAKLA IK  
MAL YETLER  TOPLAMI 550 M LYON L RAYI GEÇEN  
6 ADET LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- Adana Büyük ehir Sat n Alma Dai B k 2022/795578  - Yavuzlar Güney Köp-

rüsü kmal n aat  Yap m i  / hale 07.09.2022 tarihinde yap lacak.  
- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara  2022/770459  - H.791 Referansl  

154 kV (~19,5+19,4 km) 2x1272 MCM letkenli Polateli TM rtibatlar  E HTeklif 
Birim Fiyatl  Komple Tesis Yap m i   / hale 08.09.2022  tarihinde yap lacak. 

- stanbul Valili i Yat zl Koor B k  2022/805629  - stanbul li Ba ak ehir Kaya-
ba  Mahallesi lkokul (962 Ada 1 Parsel) Yap m i yap m i i    / hale 08.09.2022 
tarihinde yap lacak.  

- stanbul Valili i Yat zl Koor B k 2022/805560 - stanbul li Eyüpsultan 
Göktürk Mahallesi 230 Ada 1 Parsel lkokul Yap m i    / hale 08.09.2022 tari-
hinde yap lacak. 

- stanbul Valili i Yat zl Koor B k 2022/805512 - stanbul li Sultanbeyli lçesi 
Battalgazi Mah 366 Ada 2 Parsel lkokul Yap m i  / hale 07.09.2022 tarihinde 
yap lacak.  

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/798196 - Konya li Karatay lçesi Tapu 
ve Kadastro Hizmet Binas  n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i 
yap m i  / hale 14.09.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 
16 A ustos 2022 Sal   tarih ve 2938 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19 

Taahhüt Haber’de 16 A ustos 2022 Sal  günü YM’si  
EDÜ 13 ve ED’nin yar s  üstü 6 ihale duyurusu 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.


	17_TaahhutHaberSayfalar_17_Agustos_2022_Carsamba_2939

