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Türkiye ikinci çeyrekte  yüzde 7,6 büyürken in aat sektörü yüzde 10,9 küçüldü

Taahhüt Haber’in 30 A ustos 2022 Zafer Bayram  tatili sonras  k sa haftan n ikinci günü  
yay nlanan 31 A ustos 2022 Çar amba tarih  ve 2948 say l  nüshas nda ihale bedelleri top-
lam  bu y l n fiyatlar yla 2 milyar 244 milyon 911 bin TL olan  89  (SB S) sözle meye ba lan-
m  ihale sonucu yay nland  29 A ustos 2022 Pazartesi 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 kü-
çü 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 ortalamalar n n eklenmesi ile yay na haz r-
lanarak 31 A ustos 2022 Çar amba tarih ve 2948 say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 
89 sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 3 adet ve YM’si ED’nin yar s  ve fakat ED’nin 
alt nda olan yine 3 adet SB S yer buldu. hale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla takribi 1 mil-
yar 500  milyon liraya yakla an bu 6 adet önemli  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonu-
cunun detay n   haberin devam nda bulabilirsiniz. 

31 A USTOS 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’S  EDÜ 3 SB S’ N BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK 'nin ( KN. 2022/480231) Bergama Millet Bahçesi ikmali ihalesini 167.167.167 TL 

ihale bedeli ile METE ALTYAPI+ SAN 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. 31 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2948 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55 Öte 
yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 29.06.2022 tarihli ve 2907 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 69 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- TOK 'nin ( KN. 2022/526801) Ankara Hurdac lar Küçük Sanayi Sitesi 2 Etap 123 Adet 

Dükkan ihalesini 833.300.000 TL ihale bedeli ile SARIDA LAR 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. 31 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2948 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 Öte 
yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 30.06.2022 tarihli ve 2908 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 75 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- B NGÖL BELED YES 'nin ( KN. 2022/634512 ) Bingöl Belediyesi Yeralt  Otopark ve Kent 
Meydan  in aat  için ihalesini 191.191.191 TL ihale bedeli ile Z VER PETROL A  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. 31 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2948 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 65 / Ay-
r ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

31 A USTOS 2022 ÇAR AMBA TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’S  E K  
DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE OLAN 3 ADET SB S’ N ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- Denizli Merkezefendi Bld Fen l Md  2022/556682 - Merkezefendi Belediyesi Sevindik 

Mahallesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol ve Kald r m Yap m  i  – Yat r m  71.692.500,00 
TL  bedelle DO U  N AAT+NEVZAT ÖKMEN  gerçekle tirecek. 

- TOK  Toplu Konut dare B k  2022/581933  - U ak li E me lçesi 3. Etap 158 Adet 
Konut n aat  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i   – Yat r m  112.880.000,00 TL  be-
delle AYHAN USLU N AAT ve T CARET LTD  gerçekle tirecek. 

- DS  3 Bölge Md Eski ehir  2022/263595  - Kütahya-Simav Da ard  Göleti  – Yat r m  
64.819.613,00 TL  bedelle ASMET YAPI TUR ZM TAAHÜT ve T C LTD gerçekle tirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 31 A ustos 2022 Çar-
amba  tarih ve 2948  say l  Taahhüt Haber Sayfa 50 - 69 

Taahhüt Haber’de 31 A ustos 2022 Çar amba günü YM’si 
EDÜ  ve ED’nin yar s  üstü 3’er adet SB S yer ald

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 31 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 30 A ustos 2022 Zafer Bayram  tatili sonras  k sa haftan n ikinci günü  ya-
y nlanan 31 A ustos 2022 Çar amba tarih ve 2948 say l  nüshas nda tahmini yakla k mali-
yetleri (YM) toplam   2 milyar liraya yakla an 97 adet ihale ilan  yay nland . 29 A ustos 2022 
Pazartesi 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, 31 A ustos 2022 Çar amba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 
97 adet ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 3 adet ihale duyu-
rusu yer ald . YM’si e ik de erin yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda yine 3 ihale ilan  daha 
Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yakla k Maliyetleri) toplam   1 milyar 250 mil-
yon liray  geçen  bu 6 önemli ihale duyurusunun ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

29 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’S  EDÜ 1 ADET  HALE LANININ BA LI I ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/860618 - Ankara Kalecik Çanakkale 188 

Konut 1 Camii ve Halitçevri KDP 56 Konut ikmali için 29 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. 31 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve benzer i  deneyimi olarak aran yor. 
2948 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- TE A  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/835580 - TM.415 Referansl  154 kV Fi-

nans GIS TM Yap m  için 29 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.  31 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2948 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 38 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- KGM 7 BÖLGE ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/840248 - (Terme-Fatsa) Ayr–
Akku –(Ünye-Niksar)Ayr Yolu Aras  Toprak Tesviye, Sanat Yap lar  ve Üstyap  (BSK) leri için 
30 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 31 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2948 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 22 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

29 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI E K DE ER N  
ALTINDA OLAN 3ADET LANIN ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- Mardin Büyük ehir MARSU Plan Pro Yat n  Dai B k 2022/839210 - Mardin Koyunlu 

(Dandane) çmesuyu n aat  yap m i i  / hale 20.09.2022 tarihinde yap lacak.  
- Denizli Çevre ehircilik l Md 2022/856653 - Denizli Çevre ehircilik ve klim De i ik-

li i l Müdürlü ü Yeni Hizmet Binas  yap m i i  / hale 28.09.2022 tarihinde yap lacak.  
- Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Yap  l Tek Dai B k 2022/856547 - Sivas Bilim ve Tek-

noloji Üniversitesi dari Hizmet Binas  2 Etap yap m i i     / 19.09.2022 tarihinde yap lacak.  
Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 31 

A ustos 2022 Çar amba tarih ve 2948  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17

Türkiye statistik Kurumu, y l n ikinci çeyre ine ili -
kin büyüme rakamlar n  aç klad . Türkiye ekonomisi 
y l n ikinci çeyre inde yüzde 7,6 oran nda büyüme 
kaydetti. Genelde tüm sektörlerde büyüme gözlenir-
ken yaln z in aat sektörü negatif ayr arak yüzde 
10,9 küçüldü. Di er küçülen sektör Tar m, Ormanc -
l k  ve Bal k ç l k sektörü oldu.  En yüksek art  fi-
nans ve sigorta faaliyetlerinde  yüzde 26,6 ile 
gözlendi.   

Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm  GSYH zin-
cirlenmi  hacim endeksi, bir önceki çeyre e göre yüzde 
2,1 artt . Takvim etkisinden ar nd r lm  GSYH zincirlen-
mi  hacim endeksi, 2022 y l  ikinci çeyre inde bir önceki 
y l n ayn  çeyre ine göre yüzde 7,3 artt . 

GSYH 2022 YILININ K NC  ÇEYRE NDE  
CAR  F YATLARLA 3 TR LYON 418 M LYAR  
967 M LYON TL OLDU 
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt çi Has la tahmini, 

2022 y l n n ikinci çeyre inde cari fiyatlarla bir önceki 
y l n ayn  çeyre ine göre yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 

418 milyar 967 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek 
de eri cari fiyatlarla ABD dolar  baz nda 219 milyar 335 
milyon olarak gerçekle ti. 

GÜCÜ ÖDEMELER N N GAYR SAF  KATMA  
DE ER ÇER S NDEK  PAYI yüzde 25,4 OLDU 

gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayri-
safi Katma De er içerisindeki pay  geçen 
y l n ikinci çeyre inde yüzde 32,6 iken bu 
oran 2022 y l nda yüzde 25,4 oldu. Net i -
letme art /karma gelirin pay  ise yüzde 
49,2 iken yüzde 54,0 oldu. 

N AAT SEKTÖRÜ  
NEGAT F AYRI ARAK  
YÜZDE 10,9 KÜÇÜLDÜ 
GSYH'yi olu turan faaliyetler incelendi-

inde; 2022 y l  ikinci çeyre inde bir önceki 
y la göre zincirlenmi  hacim endeksi olarak; 
finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hiz-
met faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve 
destek hizmet faaliyetleri yüzde 11,0, sanayi 
yüzde 7,8, bilgi ve ileti im faaliyetleri yüzde 

5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, di er hizmet faa-
liyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, e itim, insan sa -
l  ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 artt . Tar m, 
ormanc l k ve bal kç l k yüzde 2,9 ile in aat sektörü ise 
yüzde 10,9 azald .


