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Taahhüt Haber’in haftan n ilk  günü  yay n-
lanan 1 A ustos 2022 Pazartesi tarih ve 
2927 say l  nüshas nda ihale bedelleri top-
lam  7 milyar 643 milyon 6 bin TL olan 69  
(SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu 
yay nland . 29 Temmuz 2022 Cuma günü 
Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  
(SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonuç-
lar 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 rala-
n 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 le-
rin kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n eklenmesi ile yay na haz rlanarak 1 
A ustos 2022 Pazartesi tarih  ve 2927  say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 69 sonuç 
içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 5 (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucu yer ald . 
Ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de erin yar s n n  üstünde ise bir 
SB S yay nland . hale bedelleri toplam  7 milyar 100 milyon liray  geçen bu 6 önemli (SB S) 
Sözle meye Ba lanm  hale Sonucunun özet ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

1 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN VE  
HALE BEDELLER  TOPLAMI 7 M LYAR L RAYI GEÇEN YAKLA IK  
MAL YET   (YM) E K DE ER ÜSTÜ (EDÜ) 5  SÖZLE MEYE  
BA LANMI  HALE SONUCUNUN (SB S) ÖZET BA LIKLARI ÖYLE 
- ULA TIRMA BAKANLI I'n n ( KN. 2022/533268 – Pazarl k  ) Halkal  Ispartakule Aras  

Demiryolu Hatt  n aat  ile Elektromekanik Sistemlerin Temini ve Yap m  ihalesini 
5.994.032.947 TL ihale bedeli ile TA YAPI N AAT+GÜLERMAK+YAPI ve YAPI kazand  31 
May s 2022 Sal  günü pazarl k usulü ile yap lan ihaleye 4 firma kat lm ,  GÜLERMAK  + 
YAPI ve YAPI + TA YAPI N AAT OGG ikinci turda yakla k maliyete göre yakla k yüzde 10 
civar nda bir indirim ve 5.994.032.947 TL fiyat  ile en dü ük teklif sahibi olmu  ve ihaleyi ka-
zanmas  kuvvetle muhtemel gözükmü tü. Nitekim yap lan son de erlendirme ile de i in ad  
geçen ortak giri im grubuna ihale edilmesi kesinle ti. Haberi için bak n z 2 Haziran 2022 Per-
embe tarih ve 2888 say l  Taahhüt Haber Sayfa 14 

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. 1 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2927 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayr ca 
daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- KGM 3 BÖLGE'nin ( KN. 2022/685171 - Pazarl k ) Ermenek Mut Yolu km:0+000-
24+600; km:25+500-46+500 Aras  le Ermenek ehir Geçi i ve Ermenek-Güneyyurt Yolu km: 

0+000-6+041 Aras n n kmali ihalesini 362.632.362 TL ihale bedeli ile Z VER N AAT TAAH-
HÜT kazand  

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. 1 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2927 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ayr ca 
daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- STANBUL Y KOB ( KN. 2022/459095 ) stanbul Geneli E itim Yap lar  Yap m, Onar m 
ve Tadilat 2.Grup ihalesini 218.218.000 TL ihale bedeli ile EFOR YAPI kazand . 

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. 1 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2927 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 66 / Ayr ca 
daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- STANBUL BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/444757 ) stanbul Geneli K y  ve Deniz Yap lar  
Onar m, Tadilat ve Güçlendirme n aat  ihalesini 212.333.000 TL ihale bedeli ile BO AZ Ç  
ENDÜSTR +U RA  N AAT kazand  

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. 1 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2927 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 Öte 
yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 20.06.2022 tarihli ve 2900 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 71  / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- ELAZI  BELED YES 'nin ( KN. 2022/407938 ) Elaz  çmesuyu, Kanalizasyon ve Ya -
mursuyu Hatt  2 Bölge ihalesini 298.922.923 TL ihale bedeli ile ALKEN N AAT kazand  

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. 1 A ustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2927 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 Öte 
yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 22.06.2022 tarihli ve 2902 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 63 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

1 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜNDE OLAN TEK SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
- stanbul Medeniyet Üniversitesi Yap  leri Tek Dai B k 2021/515712 - stanbul Medeniyet 

Üniversitesi Ö retim Üyeleri Bloku (C Blok) n aat, Mekanik ve Elektrik malatlar n n Tamam-
lanmas  – Yat r m  2021 y l  birim fiyatlar yla 54.440.000,00 TL. Bedelle KAHRAMAN N AAT 
hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 1 A ustos 2022 Pazartesi 
tarih ve 2927 say l  Taahhüt Haber Sayfa 52-69 

Taahhüt Haber’de 1 A ustos 2022 Pazartesi günü  
YM’si EDÜ 5 ve ED’nin yar s  üstü 1  SB S yer buldu 

KISALTMALAR 
ED = E ik De er ( darelerce Kamu hale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulan-

mas  gerekli olan ve Kamu hale Kurumunca her sene güncellenen de er. 2022 y l  fiyatla-
r 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 1 A ustos 2022 Pazartesi günü YM’si EDÜ hiçbir  
ihale ilan  yer almazken ED’nin yar s  üstü 6 ihale ilan  yay nland

Taahhüt Haber’in haftan n ilk günü  yay nlanan 1 A ustos 2022 Pazartesi tarih ve 2927 sa-
y l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  1 milyar 250 milyon liray  geçen 127 
adet ihale ilan  yay nland . 29 Temmuz 2022 
Cuma günü Kamu hale Kurumunun EKAP 
kapsam nda yay nlad  ihale duyurular n-
dan 13b1 LAN olanlar d ar da b rak larak, 
derlenip, yakla k maliyetlerine göre büyük-
ten 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 özetlene-
rek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 127  
ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz hiçbir ihale duyurusu yer al-
mad . Ancak ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si e ik de erin (ED) yar s  üstü ve fakat e ik de-
erin alt nda 6 ihale ilan  yer buldu. 1 A ustos 2022 Pazartesi  günü Taahhüt Haber’de 

yay nlanan ve tahmini YM’leri toplam  550 milyon liraya yakla an bu 6 önemli ihale duyurusu-
nun özet ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

1 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
TAHM N  YM’LER  TOPLAMI 550  M LYON L RAYI GEÇEN VE YM’LER  ED’N N  
YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN  
6  HALE DUYURUSUNUN BA LIKLARI ÖYLE: 

- Bitlis Gençlik Spor l Md  2022/754050 - Bitlis Merkez 5000 Ki ilik Stad Yap m i / hale 
25.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/750093 - stanbul li, Ka thane lçesi, Merkez Ma-
hallesi Millet Bahçesi le Millet Bahçesine Ait Sosyal Donat lar n aatlar  ile Altyap  ve 
Çevre Düzenlemesi i yap m i i / hale 31.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- Kocaeli Büyük ehir Park Bahçe b Md 2022/724094 - Dar ca Millet Bahçesi 3 üncü Etap 
Yap m  yap m i i  / hale 23.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- Kocaeli l Milli E itim Md 2022/736632 - 17'nci Paket zmit 604 Ada 5 Parselde19 
Derslikli lkokul, Gölcük 1093 Ada 5-6 Parselde 16 Derslikli lkokul le Gebze 6501 Ada 1 
Parselde 24 Derslikli Ortaokul Binalar  Yap m  ve Tüm Sahalar m Çevre Tanzimi leri 
yap m i i   / hale 23.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- Kocaeli l Milli E itim Md 23.08.2022 - 16'nc  Paket Dar ca 725 Ada 9 Parselde 1 Adet 6 
Derslik Anaokulu, Gebze 1251 Ada 1 Parselde 8 Derslik Anaokulu, Gölcük 263-264 Ada 1 
Parselde 24 Derslik lkokul ve Dar ca 462 Ada 5-13 Parselde 29 Derslikli lkokul Yap m  ve 
Çevre Tanzimi leri yap m i i / hale 23.08.2022  tarihinde yap lacak. 

- Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Yap  l Tek Dai B k 2022/733785 - Sivas Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi dari Hizmet Binas  2 Etap yap m i    / hale 22.08.2022 tarihinde 
yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 1 A ustos 
2022 Pazartesi tarih ve 2927  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) y ll k yüzde 91,27, ayl k yüzde 7,34 artt
H-ÜFE (2017=100) 2022 y l  Haziran ay nda 

bir önceki aya göre yüzde 7,34, bir önceki y l n 
Aral k ay na göre yüzde 49,08, bir önceki y l n 
ayn  ay na göre yüzde 91,27 ve on iki ayl k or-
talamalara göre yüzde 61,85 art  gösterdi. 

ULA TIRMA VE DEPOLAMA  
H ZMETLER   
YILLIK YÜZDE 119,32 ARTTI 
Bir önceki y l n ayn  ay na göre, ula t rma ve 

depolama hizmetlerinde yüzde 119,32, konak-
lama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 84,21, 
bilgi ve ileti im hizmetlerinde yüzde 49,88, gay-
rimenkul hizmetlerinde yüzde 144,11, mesleki, 
bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,50, 

idari ve destek hizmetlerde yüzde 66,52 art  
gerçekle ti. 

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 19 ALT SEKTÖR  
DAHA DÜ ÜK, 8 ALT SEKTÖR 
 DAHA YÜKSEK DE M GÖSTERD  
H-ÜFE sektörlerinden bilimsel ara t rma ve 

geli tirme hizmetleri yüzde 24,75, hukuk ve 
muhasebe hizmetleri yüzde 25,85, telekomüni-
kasyon hizmetleri yüzde 29,24 ile endekslerin 
en az artt  alt sektörler oldu. Buna kar l k 
gayrimenkul hizmetleri yüzde 144,11, su yolu 
ta mac l  hizmetleri yüzde 138,54, hava yolu 
ta mac l  hizmetleri yüzde 127,72 ile endeks-
lerin en fazla artt  alt sektörler oldu. 
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