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Elektrik Da t m Hizmetleri Derne i (Elder) taraf ndan 
haz rlanan "Elder Sektör Raporu" yay nland . Rapora 
göre, 2020 y l nda 1 milyon 204 bin kilometre olan da t m 
hatt  uzunlu u, y l içinde yap lan yat r mlarla geçen y l so-
nunda 1 milyon 363 bin kilometreye ula t . 

TÜRK YE GENEL NDE 499 B N 736 OLAN  
TRAFO SAYISI 508 B N 880'E ÇIKTI 
Türkiye genelinde 499 bin 736 olan trafo say s  508 bin 

880'e ç kt . Yat r mlar n bölgesel olarak da l m nda ilk s -
ray  1 milyar 486 milyon lirayla Toroslar Elektrik Da t m 
A  (EDA ) al rken, bu irketi 1 milyar 352 milyon lirayla 
Ba kent EDA , 1 milyar 348 milyon liral k yat r mla Dicle 
EDA  izledi. 

YATIRIMLAR 2020 YILINA GÖRE  
YÜZDE 56,7 ARTTI 
Rapora göre geçen y l elektrik da t m irketleri-

nin Türkiye genelinde gerçekle tirdi i yat r mlar n 
toplam  bir önceki y la göre yüzde 56,7 artarak 
14,7 milyar lira oldu. 

ELEKTR K TÜKET M   
253 TERAVATSAATE ULA TI 
Geçen y l sektörün hizmet sundu u toplam 

abone say s  47 milyonu a arken, elektrik tüketimi 
de bir önceki y la göre yüzde 8,4'lük art la 253 te-
ravatsaate ç kt .Rapora göre, Kovid-19 salg n n n 
a r etkisi alt nda geçen 2020'den sonra a  uygu-

lamalar  ve k s tlamalar n kademeli olarak kald r lmas yla 
elektrik tüketimi geçen y l artmaya ba lad .

2021 y l  II. çeyre ine göre, 2022 y l  II. çeyre inde belediye-
ler taraf ndan yap  ruhsat  verilen yap lar n bina say s  yüzde 
7,5, daire say s  yüzde 15,3, yüzölçümü yüzde 7,8 
azald . 

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 53,3'Ü  
KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLE T  
Belediyeler taraf ndan 2022 y l  II. çeyre inde 

yap  ruhsat  verilen yap lar n toplam yüzölçümü 
29,3 milyon m² iken; bunun 15,6 milyon m²'si konut, 
8,4 milyon m²'si konut d  ve 5,3 milyon m²'si ise 
ortak kullan m alan  olarak gerçekle ti. 

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI  
YÜZDE 62,5 LE K  VE  
DAHA FAZLA DA REL   
B NALARIN OLDU 
Belediyeler taraf ndan 2022 y l  II. çeyre inde 

yap  ruhsat  verilen yap lar n kullanma amac na 

göre en yüksek yüzölçüm pay na 18,3 milyon m² ile iki ve daha 
fazla daireli ikamet amaçl  binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon 

m² ile sanayi binalar  ve depolar izledi. 
YAPI KULLANMA Z N BELGES  VER LEN  

YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ  
YÜZDE 20,1 ARTTI 
Bir önceki y l n ayn  çeyre ine göre, 2022 

y l  II. çeyre inde belediyeler taraf ndan yap  
kullanma izin belgesi verilen yap lar n bina sa-
y s  yüzde 22,6, daire say s  yüzde 22,5 ve 
yüzölçümü yüzde 20,1 artt . 

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 57,5'   
KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLE T  
 Belediyeler taraf ndan 2022  y l  II. çeyre-

inde yap  kullanma izin belgesi verilen yap -
lar n toplam yüzölçümü 29,2 milyon m² iken; 
bunun 16,8 milyon m²'si konut, 6,2 milyon 
m²'si konut d  ve 6,2 milyon m²'si ise ortak 
kullan m alan  olarak gerçekle ti.  

Elektrik da t m irketleri geçen y l 14,7 milyar lira yat r m yapt

2022 y l  II’inci çeyre inde yap  ruhsat  verilen yap lar n yüzölçümü yüzde 7,8 azald

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 23 A ustos 2022 Sal  günü YM’si EDÜ 7 ve 
ED’nin yar s  üstü 1 adet ihale duyurusu yer buldu 

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü  yay nlanan 23 A ustos 2022 Sal   tarih ve 
2943 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  2 milyar liray  geçen 
83 adet ihale ilan  yay nland . 22 A ustos 2022 Pazartesi günü Kamu hale Kurumu-
nun EKAP kapsam nda yay nlad  
ihale duyurular ndan 13b1 LAN olan-
lar d ar da b rak larak, derlenip, yak-
la 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 83 ihale ilan n n içinde 
YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s -
n r  belirsiz 7 adet 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 1 ihale ilan  daha yer 
buldu. Tahmini YM’leri toplam   1 milyar 500 milyon liraya yakla an bu 8 önemli ihale 
duyurusunun ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

23 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN 7 ADET YM’S  EDÜ HALE LANININ BA LI I ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/830006 - stanbul Arnavutköy Bak-

lal  3 Etap 621 Konut 10 Dükkan in aat  için 28 Eylül 2022 Çar amba günü teklifleri 
alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 23 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2943 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/814243 - AEL  Çöllolar-1 Panosu 
18.000.000 m³ Dekapaj i i için 28 Eylül 2022 Çar amba günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 23 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2943 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/828524 - Rize Gü-
neysu 100 Yatakl  Devlet Hastanesi in aat  için 23 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri 
alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-

sayan ihale duyurusu için BKZ. 23 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2943 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/810546 - 2022 Y l  Avrupa 1, Bölge 
Abone leri Dairesi Ba kanl  çmesuyu ve At ksu Hatlar nda Yap m, Bak m ve Ona-
r m i (3) için 21 Eylül 2022 Çar amba günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 23 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2943 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/810511 - 2022 Y l  Avrupa 1, Bölge 
Abone leri Daire Ba kanl  çmesuyu ve At ksu Hatlar  Yap m, Bak m ve Onar m i 
(1) için 22 Eylül 2022 Per embe günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 23 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2943 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/810568 - 2022 Y l  Asya Abone -
leri Daire Ba kanl  çmesuyu ve At ksu Hatlar  Yap m, Bak m ve Onar m i (2) için 
21 Eylül 2022 Çar amba günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 23 A ustos 2022 Sal . tarihli ve 2943 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- B NGÖL ÜN VERS TES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/825146 - Bin-
göl Üniversitesi Di  Hekimli i Fakültesi ve Ara t rma Hastanesi kmal  için 22 Eylül 
2022 Per embe günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 23 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2943 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

23 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT  
ED’N N ALTINDA OLAN 1 ADET LANININ ÖZET BA LI I ÖYLE: 
- Kocaeli Körfez Bld Fen l Md  2022/824964  - Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor 

Merkezi Yap m i     / hale 15.09.2022  tarihinde yap lacak.  
Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 23 
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