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Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Eylül ay  güven 
endekslerini (*) aç klad . Endekslere göre tüm sektör-
lerde (hizmet, perakende ticaret ve in aat) yükseli  
kaydetti.  

N AAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKS    
A USTOS AYINA GÖRE  
YÜZDE 2,1 ARTI LA 88,1 OLDU 
Mevsim etkilerinden ar nd r lm  güven endeksi 

Eylül ay nda bir önceki aya göre; hizmet sektöründe 

yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 
ve in aat sektöründe yüzde 2,1 artt . n aat sektörü 
güven endeksi 88,1 puan ile 2020 y llar ndan itiba-
ren kald  100’ün alt ndaki seyrine devam etti. (*) 

(*) Güven endeksleri 0-200 aral nda de er 
alabilmekte, endeksin 100'den büyük olmas  
sektörün mevcut ve gelecek döneme ili kin 
iyimserli ini, 100'den küçük olmas  ise kötüm-
serli ini göstermektedir.

Aksa Enerji, Borsa stanbul taraf ndan yay n-
lanan duyuru kapsam nda, 1 Ekim itibar yla 
BIST 30 Endeksi'nde yer alacak. irketten yap -
lan aç klamaya göre, listede elektrik üreticisi ola-
rak sadece Aksa Enerji'nin yer ald  BIST 30 
Endeksi, Borsa stanbul’da i lem gören hem 
i lem hacmi hem de piyasa de eri en yüksek 30 
irketten olu uyor. 
CEM L KAZANCI: “GLOBAL ÖLÇEKTE  
YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN  
DEVAM EDECE Z” 
Aç klamada görü lerine yer verilen Aksa 

Enerji Yönetim Kurulu Ba kan  ve Üst Yöneticisi 
(CEO) Cemil Kazanc , piyasa de erini 2021 y l  

sonundan bu yana yüzde 203 art ran Aksa Ener-
ji'nin 1 Ekim itibar yla BIST 30 Endeksi'nde yerini 
almas ndan memnuniyet duyduklar n  ifade ede-
rek, unlar  kaydetti: 'Bu ba ar n n arkas nda 
güçlü finansallar m z ve operasyonel mükemme-
liyete verdi imiz önemin yan  s ra, bireysel ve 
kurumsal yat r mc larla sürdürdü ümüz etkin ve 
effaf ileti imin de büyük rolü var. Bu ba ar lar n 

devaml l  için dünyan n dört bir yan nda çok 
çe itli f rsatlar  takip ediyoruz. Global ölçekte ya-
t r mlar m za h z kesmeden devam edece iz. 
Bize güvenip irketimizin gelece ine yat r m 
yapan tüm yat r mc lar m za gönülden te ekkür 
ediyorum.' 

n aat Güven Endeksi Eylül ay nda A ustos ay na göre yüzde 2,1 artt

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 27 Eylül 2022 Sal  günü YM'si EDÜ 4 ve EDYÜ ( ED'nin yar s   
üstü ancak ED'nin alt nda) 9 olmak üzere, 13 adet önemli ihale ilan  yay nland

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü yay nlanan 27 Eylül 2022 Sal  tarih ve 2967 
say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  3 milyar liray  geçen 106 
adet ihale ilan  yer ald . 26 Eylül 2022 Pazartesi günü Kamu hale Kurumunun EKAP 
kapsam nda yay nlad  ihale duyuru-
lar ndan 13b1 LAN olanlar d ar da 
b rak larak derlenip, yakla k maliyet-
lerine göre büyükten küçü e do ru s -
ralan p, benzer i lere göre 
s n fland r l p, istenen makine ekip-
man ve teknik personel listesi ile bir-
likte özetlenip y llara sari ödenek 
durumlar  da eklenerek 27 Eylül 2022 
Sal  günü Taahhüt Haber’de yer alan 
bu 106 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 4 adet 
ihale duyurusu yer buldu. Yine ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si e ik de erin yar s  
üstü ancak e ik de erin alt nda olan (EDYÜ) 9 ihale ilan  daha Taahhüt Haber’de yer 
ald . Tahmini YM’leri toplam  2 milyar 300 milyon liray  geçen oldu unu tahmin etti i-
miz bu 13 önemli ihale duyurusunun ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz.  

27 EYLÜL 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN,  
YM’S  ED’N N ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BEL RS Z, TAHM N   
YM’LER  TOPLAMI 1 M LYAR 200 M LYON L RA C VARINDA  
4 ADET ÖNEML  HALE LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE 
1-) B GRUP ÜSTYAPI B NA LER  
- SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/975433 - Konya 

Ak ehir Devlet Hastanesi 150 Yatakl  Ek Bina in aat  için 28 Ekim 2022 Cuma günü 
teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 27 Eylül 2022 Sal  tarihli ve 2967 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/978808 - Ordu Alt nordu Selimiye 
Millet Bahçesi ve mü temilat  in aat  için 25 Ekim 2022 Sal  günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 27 Eylül 2022 Sal  tarihli ve 2967 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 27 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- N DE L ÖZEL DARE ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/982358 - Ni de 
- Merkez Sosyal Tesis in aat  için 25 Ekim 2022 Sal  günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 27 Eylül 2022 Sal  tarihli ve 2967 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 34 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

2-) D GRUP ELEKTR K LER  
TE A  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/971674 - TM.419 Referansl  400 

kV Bursa Bat  TM (Trafo Merkezi) in aat  için 26 Ekim 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.  27 Eylül 2022 Sal  tarihli ve 2967 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 39 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

27 EYLÜL 2022 SALI GÜNÜ YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ ANCAK  
ÜST SINIRI ED’N N ALTINDA, YAKLA IK MAL YETLER  (YM)  
TOPLAMI TAKR BEN 1 M LYAR 125 M LYON L RA C VARINDA OLAN  
9 ÖNEML  HALE LANININ BA LIKLARI ÖYLE: 
- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara 2022/935348 - TM.414 Referansl  1. ve 

20. Bölge Müdürlüklerine Ait 11 Adet Transformatör Merkezinde Yang n Tevsiat  Ya-
p m    / hale 20.10.2022tarihinde yap lacak.  

- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara 2022/971647 - H.793 Referansl  154 
kV (~46,9 km) 1272 MCM letkenli Çaykara Havza-So anl  RES-Bayburt TM (Ye-
nileme) E H Teklif Birim Fiyatl  Komple Tesis i yap m i i  // hale 25.10.2022 ta-
rihinde yap lacak.  

- Yozgat l Özel dare 2022/967916 - Yozgat Merkez 24 Derslikli mam Hatip Lisesi 
ve 200 Ö rencilik Pansiyon Binas  Yap m i   / hale 17.10.2022 tarihinde yap lacak.  

- Karayollar  7 Bölge Md Samsun 2022/959829 - Ordu li Fatsa lçesi S n rlar  
çinde Bulunan Aybast  Kav a , Dolunay Kav a , Kutlukent Kav a , Otogar 

Kav a , Sanayi Kav a , Stadyum-Liman Kav aklar n n Düzenlenmesi i Top-
rak Tesviye, Sanat Yap lar  ve Üstyap  leri (BSK) yap m i i  / hale 17.10.2022 
tarihinde yap lacak.  

- Kocaeli l Sa l k Md 2022/963626 - Kocaeli Dar ca A z ve Di  Sa l  Merkezi 
Hizmet Binas  Yap m i  / hale 17.10.2022 tarihinde yap lacak.  

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/981948 - Diyarbak r li Hani lçesi Merkez 
Mahallesi Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donat lar n aatlar  le 
Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i yap m i i   / hale 18.10.2022tarihinde yap la-
cak.  

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/978550 - Yozgat li efaatli lçesi nce ehir Ma-
hallesi 104 Adet Konut, 6 Dükkan n aat  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i yap m 
i i / hale 26.10.2022tarihinde yap lacak.  

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/979536 - K r ehir li Mucur lçesi Yenice 
Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donat lar n aatlar  le 
Altyap  ve Çevre Düzenlemesi kmal i yap m i i / hale 20.10.2022 tarihinde ya-
p lacak.  

- stanbul Tuzla Bld Fen l Md 2022/926384 - 2022 Y l  Tuzla lçesi Geneli Asfalt 
Kaplama ve Ya mursuyu Kanal  Yap lmas  yap m i i  / hale 17.10.2022 tarihinde ya-
p lacak.  

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için 
BKZ 27 Eylül 2022 Sal   tarih ve 2967 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17

Aksa Enerji, 1 Ekim itibar yla BIST 30 Endeksi'nde
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