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Türkiye genelinde konut sat lar  Temmuz ay nda yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu

Taahhüt Haber’in haftan n üçüncü günü  yay nlanan 17 A ustos 2022 Çar amba  tarih ve 
2939 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 8 milyar 369 milyon 62 bin 
TL olan 92 (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 16 A ustos 2022 Sal  
günü Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale So-
nuçlar 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 17 A ustos 2022 Çar amba  tarih ve 2939 say l  (TH) 
Taahhüt Haber’de yer alan bu 92  sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 5 adet SB S yer 
buldu.  hale bedelleri toplam  7 milyar 650 milyon liray  geçen bu  5 adet SB S’in ihale bedel-
leri toplam  6 milyar 650 milyon liray  geçen 3 tanesinin pazarl k usulü ile ihale edilmesi dikkat 
çekti.  Söz konusu (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonuçlar n n detay n   haberin deva-
m nda bulabilirsiniz. 

17 A USTOS 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
HALE BEDELLER  TOPLAMI 7 M LYAR 650 M LYON L RAYI GEÇEN,  
YM’S  EDÜ 5 SB S’ N BA LIKLARI ÖYLE  
( HALELER N 3 TANES  PAZARLIK USULÜ LE GERÇEKLE T R LD ) 
- KGM'nin ( KN. 2022/677545 - Pazarl k ) ile - A va Yolu ikmal ve A va Kand ra Yolu 

Yap m in aat  ihalesini 5.763.403.909 TL ihale bedeli ile MAKYOL N AAT+ SPA N AAT ka-
zand . Sözle mesi  29 Temmuz 2022 Cuma tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal ma-
lara 15 A ustos 2022 Pazartesi günü ba land . Kapsam nda ile - A va Yolu 
km:61+900-84+800 kmal ve A va - Kand ra Yolu km:84+800-109+000 Kesimi Yap m i i i 
olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 299 gün süre verilen yat r m n 10.06.2023 tarihinde 
tamamlanmas  hedefleniyor. 

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 nt l  istihbarat  için 
BKZ. 17 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2939 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ay-
r ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- KGM'nin ( KN. 2022/641498 – Pazarl k  ) Siirt - Kurtalan (Re at Baysal Varyant ) Kurata-
lan Devlet Yolu Heyelan ve Muhtelif Kesimlerin Yap m  ihalesini 228.807.645 TL ihale bedeli 
ile SERDAR OSMAN ÇANKIRI+ÖRENSAN N AAT kazand . Sözle mesi 29 Temmuz 2022 
Cuma tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 15 A ustos 2022 Pazartesi günü 
ba land . Kapsam nda Heyelan Kesimlerin ve Muhtelif Kesimlerin Yap m i i i olan ve ihale 
duyurusunda yap m i i için 265 gün süre verilen yat r m n 7.5.2023 tarihinde tamamlanmas  
hedefleniyor. 

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 nt l  istihbarat  için 

BKZ. 17 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2939 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ay-
r ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- KGM 7 BÖLGE'nin ( KN. 2022/678317 - Pazarl k ) Sinop Ayanc k Grup Köy Yollar  (2 
Grup) Sel Hasarlar  Giderilmesi ve Trafik Güvenli i Sa lanmas  ihalesini 677.840.391 TL ihale 
bedeli ile FERNAS N AAT A  kazand . Sözle mesi  1 A ustos 2022 Pazartesi tarihinde im-
zalanan yat r m n in aat  için çal malara 11 A ustos 2022 Per embe günü ba land . Kapsa-
m nda Toprak Tesviye, Sanat Yap lar , Köprü, Heyelan ve Üstyap  leri i i olan ve ihale 
duyurusunda yap m i i için 399 gün süre verilen yat r m n 14.09.2023 tarihinde tamamlan-
mas  hedefleniyor. 

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 nt l  istihbarat  için 
BKZ. 17 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2939 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ay-
r ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK ’nin ( KN. 2022/481237 ) Aziziye Ye il Mahallesi 738 Konut ve Ticaret Merkezi ihale-
sini 506.725.000 TL ihale bedeli ile KAHRAMAN N AAT kazand . Sözle mesi  5 A ustos 
2022 Cuma tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 12 A ustos 2022 Cuma 
günü ba land . Kapsam nda Tünel Kal p Sistemiyle 738 Adet Konut, Konvansiyonel Kal p Sis-
temiyle 1 Adet Ticaret Merkezi n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i i i olan ve ihale 
duyurusunda yap m i i için 600 gün süre verilen yat r m n 02.04.2024 tarihinde tamamlan-
mas  hedefleniyor. 

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 nt l  istihbarat  için 
BKZ. 17 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2939 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 63 / Ay-
r ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK 'nin ( KN. 2022/432745 ) TÜ Yabanc  Diller YO ve Ö renci Merkezi n aat n  ihale-
sini 467.740.000 TL ihale bedeli ile ATR YAPI PROJE kazand . Sözle mesi 27 Temmuz 2022 
Çar amba tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 5 A ustos 2022 Cuma günü 
ba land . Kapsam nda Konvansiyonel Kal p Sistemiyle 1 Adet Fakülte Binas  n aatlar  ile Alt-
yap  ve Çevre Düzenlemesi i i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 550 gün süre veri-
len yat r m n 05.02.2024 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 

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 nt l  istihbarat  için 
BKZ. 17 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2939 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 63 Öte 
yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 10.06.2022 tarihli ve 2894 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 17 A ustos 2022 Çar amba 
tarih ve 2939 say l  Taahhüt Haber Sayfa  52 - 69 

Taahhüt Haber’de 17 A ustos 2022 Çar amba günü YM’si EDÜ 5 adet 
SB S yay nlan rken ED’nin yar s  üstü hiçbir SB S yer almad

Taahhüt Haber’de 17 A ustos 2022 Çar amba günü YM’si EDÜ ve 
ED’nin yar s  üstü 3’er adet ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in haftan n üçüncü günü  yay nlanan 17 A ustos 2022 Çar amba tarih ve 
2939 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  2 milyar 250 milyon liray  
geçen 93 adet ihale ilan  yay nland . 16 A ustos 2022 Sal  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 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 93 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 3 
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 3 ihale ilan  daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplam  1 milyar 500 
milyon liray  geçen 6  önemli ihale duyurusunun ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

17 A USTOS 2022 ÇAR AMBA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN 3 ADET YM’S  EDÜ HALE LANININ BA LIKLARI ÖYLE: 
GENÇL K SPOR BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/788582 - Bursa 

750 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. 17 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2939 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 33 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/811229 - anl urfa Eyyübiye Bat kent 2 Etap 
303 Konut ve 7 Dükkanl  Ticaret Merkezi 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. 17 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2939 say l  Günlük Taahhüt Haber 

Sayfa: 31 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 
TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/810810 - anl urfa Eyyübiye Bat kent 3 Etap 

603 Konut 10 Dükkan ve 1 Ticaret Merkezi yap m  için 22 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. 17 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve benzer i  deneyimi olarak aran yor. 
2939 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

17 A USTOS 2022 ÇAR AMBA  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’N N  
ALTINDA OLAN 3 ADET LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- stanbul Arnavutköy Bld Fen l Md  2022/812378  - Had mköy Konferans Salonu kmal 

Yap m   / hale 07.09.2022 tarihinde yap lacak.  
- Samsun Büyük ehir Fen l Dai B k  2022/794988  - Samsun Büyük ehir Belediyesi 

Samsun lkad m, Yüzme Havuzlu Spor Salonu Yap m i  / hale 08.09.2022 tarihinde ya-
p lacak.  

- Çevre ehircilik Yap  leri Gn Md Ankara  2022/793810  - Konya Çevre, ehircilik ve klim 
De i ikli i l Müdürlü ü Hizmet Binas  Yap m i   / hale 14.09.2022  tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 17 A ustos 
2022 Çar amba  tarih ve 2939 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19

Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Temmuz ay  konut 
sat  istatistiklerini aç klad . Buna göre Türkiye gene-
linde konut sat lar  Temmuz ay nda bir önceki y l n 
ayn  ay na göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. 
Konut sat lar nda stanbul 14 bin 350 konut sat  ve 
yüzde 15,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Sat  say -
lar na göre stanbul'u 7 bin 417 konut sat  ve yüzde 
7,9 pay ile Ankara, 4 bin 868 konut sat  ve yüzde 
5,2 pay ile zmir izledi. Konut sat  say s n n en az ol-
du u iller s ras yla 31 konut ile Hakkari ve Ardahan, 
49 konut ile rnak oldu. 

LK EL KONUT SATI  SAYISI  
28 B N 688 OLARAK GERÇEKLE T  
Türkiye genelinde ilk el konut sat  say s , Temmuz 

ay nda bir önceki y l n ayn  ay na göre yüzde 12,2 
azalarak 28 bin 688 oldu. Toplam konut sat lar  

içinde ilk el konut sat n n pay  yüzde 30,6 oldu. lk el 
konut sat lar  Ocak-Temmuz döneminde ise bir ön-
ceki y l n ayn  dönemine göre yüzde 18,2 art la 237 
bin 139 olarak gerçekle ti. 

K NC  EL KONUT SATI LARINDA  
65 B N 214 KONUT EL DE T RD  
Türkiye genelinde ikinci el konut sat lar  Temmuz 

ay nda bir önceki y l n ayn  ay na göre yüzde 13,2 
azal  göstererek 65 bin 214 oldu. Toplam konut sa-
t lar  içinde ikinci el konut sat n n pay  yüzde 69,4 
oldu. kinci el konut sat lar  Ocak-Temmuz döne-
minde ise bir önceki y l n ayn  dönemine göre yüzde 
26,8 art la 583 bin 161 olarak gerçekle ti. 

YABANCILARA TEMMUZ AYINDA  
3 B N 939 KONUT SATI I GERÇEKLE T  
Yabanc lara yap lan konut sat lar  Temmuz ay nda 

bir önceki y l n ayn  ay na göre yüzde 12,4 azalarak 3 
bin 939 oldu. Temmuz ay nda toplam konut sat lar  
içinde yabanc lara yap lan konut sat n n pay  yüzde 
4,2 oldu. Yabanc lara yap lan konut sat lar nda ilk s -
ray  bin 421 konut sat  ile Antalya ald . Antalya'y  s -
ras yla bin 154 konut sat  ile stanbul ve 289 konut 
sat  ile Mersin izledi. 

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE  
EN ÇOK KONUT SATI I  
RUSYA FEDERASYONU  
VATANDA LARINA YAPILDI 
Temmuz ay nda Rusya Federasyonu vatanda lar  

Türkiye'den bin 28 konut sat n ald . Rusya Federas-
yonu vatanda lar n  s ras yla 431 konut ile ran, 380 
konut ile Irak vatanda lar  izledi.
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