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Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü yay nlanan 24 Kas m 2022 Per embe 
tarih ve 3009 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  nominal fiyatlarla 8 mil-
yar.586 milyon 342 bin TL olan 87 adet (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu 
yay nland . 23 Kas m 2022 Çar amba günü Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay n-
lad  (SB S) Sözle meye Ba lanm  
hale Sonuçlar ndan 13b1 LAN ve 

500 bin TL. alt  olanlar elenip, güncel 
olanlar seçilerek, benzer i lere, ida-
relere göre s n fland r l p ve büyükten 
küçü e göre s ralan p, makine ekip-
man ve teknik personel listeleri de 
dahil edilerek özetlenen, ihaleyi ka-
zanan müteahhit firman n ileti im bil-
gileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve 
devam eden ve bitirdi i i lerin kümü-
latif toplamlar n n ve indirim ortala-
malar n n eklenmesi ile yay na haz rlanarak 24 Kas m 2022 Per embe tarih ve 3009 
say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 87 adet SB S içinde YM’si (EDÜ) E ik 
De er Üstü 15 ve YM’si ED’nin yar s  üstü ancak ED’nim alt nda (EDYÜ) 8 adet 
SB S (Sözle meye Ba lanm  hale Sonucu ) yer buldu. hale bedelleri toplam  no-
minal fiyatlarla 7 milyar 700 milyon TL'yi geçen bu 23 önemli (SB S) Sözle meye 
Ba lanm  hale Sonucunun özet ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

24 KASIM 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN,  
YM’S  E K DE ER N ÜSTÜNDE, HALE BEDELLER  TOPLAMI  
NOM NAL F YATLARLA 7 M LYAR L RAYI GEÇEN  
15 ADET SB S’ N ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- ULA TIRMA BAKANLI I ( KN. 2021/252159 - Pazarl k ) Bursa Emek- ehir 

Hastanesi Hafif Rayl  Sistem Hatt  n aat  ve Elektromekanik Sistemler Temin Mon-
taj ve letmeye Alma i i ihalesini 1.950.628.509 TL ihale bedeli ile TA YAPI N-

AAT+SÖ ÜT N AAT kazand  Yat r m Bursa'da in a edilecek. Sözle mesi 14 
Haziran 2021 Pazartesi tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 15 Ha-
ziran 2021 Sal  günü ba land . Yat r m n 15.05.2023 tarihinde tamamlanmas  hedef-
leniyor. 

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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 Kas m 2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 43 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama 
motorunun arama sat r na" 24.11.2022 Taahhüt Haber " yazabilirsiniz.) 

- ULA TIRMA BAKANLI I ( KN. 2021/293638 - Pazarl k ) Altunizade - Bosna 
Bulvar  Rayl  Sistem Hatt  n aat  ve Elektromekanik Sistemleri le Araçlar n n 
Temin, Montaj ve letmeye Alma i iihalesini 1.185.779.047 TL ihale bedeli ile ÇE-
L KLER TAAHHÜT+FERNAS N AAT+GÜRYAPI kazand  Yat r m stanbul'da in a 
edilecek. Sözle mesi 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde imzalanan yat r m n in-
aat  için çal malara 07 Temmuz 2021 Çar amba günü ba land . Yat r m n 

06.06.2023 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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 Kas m 2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 43 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama 
motorunun arama sat r na" 24.11.2022 Taahhüt Haber " yazabilirsiniz.) 

- ULA TIRMA BAKANLI I ( KN. 2022/1055127  / Pazarl k) Kocaeli ehir Hasta-
nesi Tramvay Hatt  Kalan n aat ve Elektromekanik Sistemler Temini Montaj ve -
letmeye Alma leri ihalesini 525.184.299 TL ihale bedeli ile EZE N AAT NAKL YE 
OTO PETROL TAAH LTD kazand  Yat r m Kocaeli'de in a edilecek. Sözle mesi  03 
Kas m 2022 Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 04 
Kas m 2022 Cuma günü ba land . Yat r m n 30.08.2023 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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 Kas m 2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 44 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama 
motorunun arama sat r na" 24.11.2022 Taahhüt Haber " yazabilirsiniz.) 

- ULA TIRMA BAKANLI I ( KN. 2021/432320 - Pazarl k ) Sirkeci-Kazl çe me 
Kentsel Ula m ve Rekreasyon Odakl  Dönü üm Projesi in aat  ihalesini 
479.849.250 TL ihale bedeli ile KOL N N AAT TUR ZM SANAY  ve T C A  kazand  
Yat r m stanbul'da in a edilecek. Sözle mesi  01 Eylül 2021 Çar amba tarihinde im-
zalanan yat r m n in aat  için çal malara 07 Eylül 2021 Sal  günü ba land . Yat r -
m n 05.05.2023 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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 Kas m 2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 44 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama 
motorunun arama sat r na" 24.11.2022 Taahhüt Haber " yazabilirsiniz.) 

- TOK  ( KN. 2022/1059852 – Pazarl k ) Malatya Pütürge Agalar ve Hatip 214 
Konut, 38 Dükkan ve 1 Cami in aat  ihalesini 390.000.000 TL ihale bedeli ile MAY 
N AAT+LEDA YAPI kazand  Yat r m Malatya li Pütürge lçesi A alar ve Hatip Ma-

hallelerinde in a edilecek. Sözle mesi  14 Kas m 2022 Pazartesi tarihinde imzala-
nan yat r m n in aat  için çal malara 18 Kas m 2022 Cuma günü ba land  Yat r m n 
13.09.2023 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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 Kas m 2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 51 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama 
motorunun arama sat r na" 24.11.2022 Taahhüt Haber " yazabilirsiniz.) 

- TOK  ( KN. 2022/1060710  - Pazarl k ) Elaz  Kovanc lar Palu ve Karakoçan 
200 Köy Evi 6 Ah r in aat  ihalesini 253.350.000 TL ihale bedeli ile B RO LU N-

AAT HAFR YAT NAK TUR TH LTD kazand  Yat r m Elaz  li Kovanc lar, Palu ve 
Karakoçan lçelerine Ba l  Köylerde in a edilecek. Sözle mesi  14 Kas m 2022 Pa-
zartesi tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 18 Kas m 2022 Cuma 
günü ba land . Yat r m n 13.09.2023 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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 Kas m 2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 51 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama 
motorunun arama sat r na" 24.11.2022 Taahhüt Haber " yazabilirsiniz.) 

- STANBUL Y KOB ( KN. 2022/1118743 - Pazarl k ) stanbul Sancaktepe 1 Ana-
dolu Lisesi 1'er lkokul ve Ortaokul in aat  ihalesini 211.375.000 TL ihale bedeli ile 
YZ ALTYAPI N  SAN ve T C A  kazand  Yat r m stanbul li Sancaktepe lçesi Yeni-
do an Mahallesinde in a edilecek. Sözle mesi  18 Kas m 2022 Cuma tarihinde im-
zalanan yat r m n in aat  için çal malara 28 Kas m 2022 Pazartesi günü ba land . 
Yat r m n 02.01.2024 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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 Kas m 2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 52 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama 
motorunun arama sat r na" 24.11.2022 Taahhüt Haber " yazabilirsiniz.) 

- KGM 11 BÖLGE ( KN. 2022/979820  - Pazarl k) KGM 11 BÖLGE 113, 116, 115 
ubeleri Yollar nda Rutin Yol Bak m, Yap m ve Onar m  le Kar ve Buz Mücadele i i 

ihalesini 154.549.933 TL ihale bedeli ile ORAK ALTYAPI+SERBAL ELEKTR K+RÇ 
YAPI kazand  Yat r m Karayollar  11 Bölge Müdürlü ü 113(Mu ), 116(Malazgirt) ve 
115(Erci ) ube eflikleri Yollar nda in a edilecek. Sözle mesi  14 Ekim 2022 Cuma 
tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 24 Ekim 2022 Pazartesi günü 
ba land . Yat r m n 22.10.2025 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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 Kas m 2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 43 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama 
motorunun arama sat r na" 24.11.2022 Taahhüt Haber " yazabilirsiniz.) 

- TE A  ( KN. 2022/590131 ) TM.411 Referansl , 400 kV Selvili TM (KOP) yap m  
ihalesini 465.745.000 TL ihale bedeli ile ANADOLU ELEKTR K SAN ve T C A  ka-
zand  Yat r m Konya'da in a edilecek. Sözle mesi  16 Eylül 2022 Cuma tarihinde 
imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 26 Eylül 2022 Pazartesi günü ba land . 
Yat r m n 13.05.2025 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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 Kas m 2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 54 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama 
motorunun arama sat r na" 24.11.2022 Taahhüt Haber " yazabilirsiniz.) 

- TOK  ( KN. 2022/886117 ) Antalya Serik Yukar kocayatak 262 Konut 1 lkokul ve 
1 Ticaret Merkezi n aat  ihalesini 287.773.000 TL ihale bedeli ile EVREN MÜHEN-
D SL K+A AN MÜHEND SL K kazand  Yat r m Antalya li Serik lçesi Yukar kocaya-
tak Mahallesinde in a edilecek. Sözle mesi  11 Kas m 2022 Cuma tarihinde 
imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 21 Kas m 2022 Pazartesi günü ba -
land . Yat r m n 03.04.2024 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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 Kas m 2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 45 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama 
motorunun arama sat r na" 24.11.2022 Taahhüt Haber " yazabilirsiniz.) 

- TOK  ( KN. 2022/724398 ) Ata ehir erifali Çiftli i GOB Al n 3 Etap 211 Konut 
23 Dükkan ve Sosyal Tesis ihalesini 264.182.000 TL ihale bedeli ile HAL L AVCI N-

AAT A  kazand  Yat r m Ata ehir erifali Çiftli i'de in a edilecek. Sözle mesi  02 
Kas m 2022 Çar amba tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 10 
Kas m 2022 Per embe günü ba land . Yat r m n 12.05.2024 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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 Kas m 2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 45 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama 
motorunun arama sat r na" 24.11.2022 Taahhüt Haber " yazabilirsiniz.) 

- GENÇL K SPOR BAKANLI I ( KN. 2022/756371 ) zmir Çi li 1000 Ki ilik Ö renci 
Yurdu in aat  ihalesini 248.480.000 TL ihale bedeli ile METRO MÜHEND SL K GIDA 
MADDELER  LTD kazand  Yat r m Çi li'de in a edilecek. Sözle mesi  18 Kas m 2022 
Cuma tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 25 Kas m 2022 Cuma 
günü ba land . Yat r m n 17.07.2024 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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 24 Kas m 2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 45 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama 
motorunun arama sat r na" 24.11.2022 Taahhüt Haber " yazabilirsiniz.) 

- STANBUL Y KOB ( KN. 2022/925754 ) stanbul Bayrampa a lçe Emniyet Mü-
dürlü ü in aat  ihalesini 220.732.332 TL ihale bedeli ile ULURAY YAPI+KAFKAS 
ALTYAPI kazand  Yat r m Bayrampa a'da in a edilecek.  

Sözle mesi  17 Kas m 2022 Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için 
çal malara 25 Kas m 2022 Cuma günü ba land . Yat r m n 14.11.2024 tarihinde ta-
mamlanmas  hedefleniyor.                                 DEVAMI 17. SAYFADA

Taahhüt Haber’de 24 Kas m 2022 Per embe günü ihale bedelleri toplam  nominal fiyatlarla 7 milyar 700 milyon 
TL'yi geçen YM'si EDÜ 15 ve EDYÜ ( ED'nin yar s  üstü ancak ED'nin alt nda) 8 adet önemli SB S yer ald .
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