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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  (TCMB), Kas m ay  imalat sanayi kapasite 
kullan m oran  verisini aç klad . Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kul-
lan m oran  (KKO), Ekim ay na göre 1 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesine geri-
ledi.. Mevsimsel etkilerden ar nd r lm  kapasite kullan m oran  (KKO-MA), bir 
önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekle ti. 

B N 734  YER NE SORULDU 
malat Sanayi Kapasite Kullan m Oran  (KKO) 2022 y l  Kas m ay nda, imalat 

sanayinde faaliyet gösteren bin 734 i  yeri taraf ndan ktisadi Yönelim Anketi’ne 
verilen yan tlar toplula t r larak de erlendirildi.

Almanya merkezli Hamein Güne  Enerjisi 
Ara t rma Enstitüsü (ISFH) taraf ndan yay mla-
nan raporda, Çinli irket Longi’nin icat etti i sili-
kon bazl  güne  panelinin yüzde 26,81 verimlilik 
oran na ula arak dünya rekoru k rd  belirtildi. 
Daha önceki rekor, Japonya merkezli bir irketin 
geli tirdi i, yüzde 26,7 verimlili e sahip güne  
paneline aitti.  

Öte yandan Çinli güne  paneli üreticisi irket-
lerin ihracat nda da büyük bir art  gözleniyor. 
Enerji endüstrisi dan manl k irketi Infolink’in 

yay mlad  raporda 2022’nin ilk 7 ay nda 
Çin’den Avrupa ülkelerine toplam 51,5 gigavat 
kapasiteye sahip fotovoltaik panel ihraç edildi i 
bildirildi. Raporda, güne  enerjisi üreten panelle-
rin ihracat n n ocak-temmuz aylar nda, geçen 
y l n ayn  dönemine göre yüzde 25,9 artt  kay-
dedildi. Ember’in derledi i verilere göre, Avrupa 
Birli i (AB) ülkelerinde güne  enerjisiyle üretilen 
elektrik miktar , may s-a ustos aylar nda geçen 
y la göre yüzde 28 artarak saatte 99,4 
teravat/saate ula t .

TCMB: “ malat Sanayi KKO Kas m ay nda 1 puan azald ”

Çinli irketin icat etti i güne  paneli, verimlilikte dünya rekoru k rd
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- TOK  ( KN. 2022/900466 ) Konya Seydi ehir Gökçehöyük 1 Bölge 238 Konut in-
aat  ihalesini 207.773.000 TL ihale bedeli ile EVREN MÜHEND SL K+A AN MÜ-

HEND SL K kazand  Yat r m Konya ili 
Seydi ehir lçesi Gökçehöyük Mahalle-
sinde 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 Pa-
zartesi günü ba land . Yat r m n 
03.04.2024 tarihinde tamamlanmas  hedef-
leniyor. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) 
istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan mü-
teahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i 
i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  is-
tihbarat  için BKZ. 24 Kas m 2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taahhüt 
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(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.) 

- ANLIURFA Y KOB ( KN. 2022/709594 ) an urfa l Jandarma Komutanl  
Kompleksi 2 Etap in aat  ihalesini 155.870.000 TL ihale bedeli ile DO U  MAK NA 
T C ve SAN LTD kazand  Yat r m anl urfa'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 04.07.2024 tarihinde tamamlanmas  hedefleni-
yor. 

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: 46 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 
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24 KASIM 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’S  (EDYÜ) E K DE ER N YARISI ÜSTÜNDE  
ANCAK ED’N N ALTINDA, HALE BEDELLER  TOPLAMI 
 BU YILIN F YATLARIYLA 700 M LYON L RAYI GEÇEN  
8 ADET SB S’ N KISA BA LIKLARI ÖYLE: 
- stanbul Büyük ehir SK  Gn Md / 2022/597447 --- Avrupa Bölgesi Kay p-Kaçak 

ve Bas nç Yönetimi Projesi-I  --- Yat r m  97.985.000,00  ihale bedeli ile KONT-
ROLMAT K TEKNOLOJ  ENERJ  A  in a edecek 

- stanbul Esenyurt Bld Fen l Md / 2022/876187 --- Esenyurt lçesi Muhtelif 
Cadde ve Sokaklarda Asfalt, Asfalt Tamir Bak m, Onar m ve K la Mücadele -
lerinin Yap m i --- Yat r m  141.605.313,90  ihale bedeli ile GEL M 
YAPI+BUDO N AAT in a edecek 

- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara / 2022/739034 --- TM.413 Referansl , 
154 kV Karahisar GIS TM Yap m  --- Yat r m  122.977.000,00  ihale bedeli ile ULU-
TA  N AAT ELEKTR K T C ve SAN LTD in a edecek 

- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara / 2022/877190 --- TM.417 Referan-
sl  154 kV Beyda  TM (DAP) Yap m  --- Yat r m  91.364.444,00  ihale bedeli ile 
ER M MÜHEND SL K+DETAY ELEKTROTEKN K in a edecek 

- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara / 2022/892344 --- TM.409 Referansl  
154 kV Pelitözü TM Yap m  --- Yat r m  91.117.000,00  ihale bedeli ile ULUTA  N-

AAT ELEKTR K T C ve SAN LTD in a edecek 
- TOK  Toplu Konut dare B k / 2022/787420 --- Ankara li, Keçiören lçesi, 

Emrah Mahallesi (GATA) Millet Bahçesi le Millet Bahçesine Ait Sosyal Donat -
lar n aatlar  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i --- Yat r m  79.900.000,00  
ihale bedeli ile ERDEM ALTYAPI+Z RVE ADA in a edecek 

- TE A  Türkiye Elektrik letim A  Ankara / 2022/599309 --- TM.410 Referansl , 
154 kV Kalkan TM Yap m  --- Yat r m  76.720.735,00  ihale bedeli ile EUROPO-
WER ENERJ  ve OTOMASYON TEKNO A  in a edecek 

- stanbul Esenyurt Bld Fen l Md / 2022/875618 --- Esenyurt S n rlar  Geneli 
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Parke Yol, Bak m ve Tamirat Yap m i --- Yat -
r m  101.977.212,35  ihale bedeli ile ASM ALTYAPI SANAY  MÜHEND SL K A  
in a edecek 

Sözle meye Ba lanm  hale Sonuçlar n n (SB S) tam listesi için BKZ 24 Kas m 
2022 Per embe tarihli ve 3009 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa 37-56 

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 . 16. sayfadan devam

ÇTSO Kas m ay  ola an meclis toplant s  geçti i-
miz gün gerçekle ti. Çanakkale Gündem gazete-
sinde yer alan habere göre gerçekle en toplant da 
söz alan ÇTSO Meclis Üyesi Ersin Vural, “Kamu mü-
teahhitleri zor durumda” dedi ve bilgilendirmede bu-
lundu. Çanakkale’de kamu in aat faaliyetlerinde 
sorunlar ya an rken, y k lan okullar n yerlerine ise 
henüz yenileri yap lmad . 

YATIRIMLAR YA YARIDA KALDI  
YA DA H Ç BA LANAMADI 
Kamuda in aat faaliyetlerinde uzun süredir, artan 

maliyetler göz önüne al nd nda, projelerin ya ya-
r da kald  ya da hiç ba lamad  görülüyor. Çanak-
kale’de ve Biga’da ise y k lan okullar n yerlerine ise 
yenileri henüz yükselmedi. Geçti imiz gün ÇTSO 
Meclisi’nde ise kamu müteahhitlerinin zor durumda 

olduklar  belirtildi. 
ERS N VURAL: “KAMU MÜTEAHH TLER  ALDIK-

LARI LER  TAMAMLAYAMADIKLARI G B  B R DE 
TEM NAT MEKTUPLARININ BOZDURULMASI 
KAR ISINDA BÜYÜK SORUNLARLA KAR I KAR-

IYA KALIYOR 
ÇTSO Meclis Üyesi Ersin Vural; “Kamu müteahhit-

leri çok zor durumda. Verilen %10’luk art  daha 
karar a amas nda eridi. Kamu müteahhitleri ald klar  
i leri tamamlayamad klar  gibi bir de teminat mektup-
lar n n bozdurulmas  kar s nda büyük sorunlarla 
kar  kar ya kal yor. halenin al nd  tarihteki en-
flasyon oran  ile i  bitimi aras nda ki enflasyon oran-
lar  aras nda uçurum var. Bunu yeniden gündeme 
getirerek bir nebze de olsa çare bulunmas n  istiyo-
ruz” dedi. 

Ersin Vural: “Kamu müteahhitleri zor durumda”
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