
Kahramanmara  Türko lu Küçük Sanayi Sitesi Yap  Kooperatifi Ba kanl  Sanayi ve Tek-
noloji Bakanl n n kredi deste i ile Yap  Kooperatifi Ba kanl n n sorumlulu u alt nda yap -
lacak olan Kahramanmara  Türko lu Küçük Sanayi Sitesi Yap  Kooperatifine ait 136 adet 
i yeri yap m i i, birim fiyat esas  ve birim fiyatlar n her biri için geçerli olmak üzere i in tü-
müne indirim verilmek suretiyle, kapal  zarf teklif alma usulü ile ihale edecek. 
HALEN N DETAYI ÖYLE: 
1- darenin Adresi : Cumhuriyet Mah. Sahil Sok. No: 19 A/1 Türko lu KAHRAMANMARA  
2- hale Konusu Yap m inin 
a) Niteli i, Türü ve Miktar  : 136 adet i yeri yap m i i 
b) Yap laca  Yer : Kahramanmara  

c) e Ba lama Tarihi : Sözle menin noterce tescil edildi i günden itibaren e geç 5 
(Be ) gün içinde yer teslimi yap larak i e ba lanacakt r. 
d) in Süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacakt r. 
e) Ke if Bedeli (2022 B.F. ile) : 173.490.000 TL 
f) Geçici Teminat  : 5.204.700 TL 
3- halenin 
a) Yap laca  Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanl  Yeni Hizmet Binas  Mustafa Kemal 
Mah. Dumlup nar Bulvar  Eski ehir 
Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplant  Salonu Sö ütözü-Ankara 
b) Tarihi ve Saati : 19/07/2022 - Saat 10.00 

STANBUL (AA) - TAV Havalimanlar ’n n i letti i Almat , Batum, Medine, Tiflis, ve Zag-
reb havalimanlar , Skytrax taraf ndan düzenlenen ve yolcu oylar yla belirlenen 'Dünya 
Havaliman  Ödülleri 2022'de bölgelerinin en iyileri aras nda yer ald . irketten yap lan 
aç klamaya göre, TAV Havalimanlar , bu y lki Skytrax ödüllerinde 5 havaliman yla lis-
tede yer ald . Ödüller Paris’te düzenlenen ve 130 ülkeden 10 binden fazla sektör tem-
silcisini bulu turan Passenger Terminal Expo’yla (PTE) e  zamanl  olarak aç kland . 
SERKAN KAPTAN: “FUARLA E  ZAMANLI OLARAK AÇIKLANAN SKYTRAX ÖDÜL-
LER NDE BU YIL 5 HAVAL MANIMIZIN YER ALMASINDAN MUTLULUK DUYDUK.” 
Aç klamada görü lerine yer verilen TAV Havalimanlar  cra Kurulu Ba kan  Serkan 
Kaptan, 2 y l aran n ard ndan düzenlenen PTE’de servis irketleriyle birlikte güçlü bir 
ekilde yer ald klar n  belirterek, 'Havaliman  i letmesinin her ad m nda hizmet veren 

entegre i  modelimiz sayesinde farkl  ihtiyaçlara uygun en iyi çözümleri sunabiliyoruz. 
Fuarla e  zamanl  olarak aç klanan Skytrax ödüllerinde bu y l 5 havaliman m z n yer al-
mas ndan mutluluk duyduk. Havaliman  deneyiminin her ad m nda hizmet veren i tirak-
lerimiz yolcu memnuniyeti için tüm dünyada 90 havaliman nda tercih edilen inovatif 
çözümler sunuyor.' ifadelerini kulland . 
TAV’IN STANTI YO UN LG  GÖRDÜ 
TAV Technologies’in stant  fuar kat l mc lar ndan yo un ilgi gördü. Fuar n yan  s ra dü-
zenlenen konferansta Serkan Kaptan 'Havalimanlar n n gelece i' ba l kl  panelde yer 

ald . Ayr ca TAV Technologies’den Aziz Can Aksoyek yeni nesil havaliman  sistemleri, 
TAV letme Hizmetleri’nden Josselin Bourcier yolcu memnuniyetine yönelik hizmet-
lerde yeni trendler, BTA’dan Melda Tuna havaliman nda yiyecek-içecek operasyonlar -
n n sürdürülebilirlikle ili kisi üzerine konu tu.

Taahhüt Haber’in  haftan n üçüncü günü  yay nlanan 22 Haziran 2022 Çar-
amba tarih ve 2902 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  

950  milyon liraya yakla an 114 adet ihale ilan  yay nland . 21 Haziran 2022 Sal  
günü EKAP’ta yay nlanan 
ihale duyurular ndan 13b1 ilan 
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, sözle me ve 
idari artnamedeki ko ullar ile 
birlikte özetlenerek Taahhüt 
Haber’de yer alan bu 114 ihale 
ilan n n içinde YM’si EDÜ 2 ihale ilan  yay nland . Ancak ayn  gün yakla k mali-
yeti e ik de erin yakla k yar s n n üstünde ve üst s n r  belirsiz olan (Bu y l n fi-
yatlar yla 69.155.600,-TL üstü – Üst s n r belirsiz) tahmini yakla k maliyeti olan 
Taahhüt Haber’in 4 numara ile s n fland rd  hiçbir ihale duyurusu yer almad .  

Tahmini yakla k maliyetleri (SDÜ) S n r De er Üstü olan bu iki ihale ilan n n 
ba l klar n  haberin devam eden sat rlar nda bulabilirsiniz. 

22 HAZ RAN 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  

YER ALAN EDÜ 2 HALE LANININ BA LIKLARI ÖYLE 
- KOCAEL  BÜYÜK EH R ilana ç kt . KN. 2022/602121 - zmit Millet Bahçe-

si n aat n  20 Temmuz 2022 Çar amba günü ihale edecek. haleye kat labilmek 
için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 75 'inden az olmamak üzere 
AXVIII Grubu i leri benzer i  deneyimi olarak aran yor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 22 Haziran 2022 Çar amba tarihli ve 2902 sa-
y l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://ta-
ahhuthaber.com 

- STANBUL BÜYÜK EH R ilana ç kt . Büyük ehir KN. 2022/580253 - Köy 
Mezarl klar  Revizyon ve Çevre Düzenlemesi i ini 20 Temmuz 2022 Çar amba 
günü ihale edecek. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif be-
delinin yüzde 75 'inden az olmamak üzere AXVIII Grubu i leri benzer i  deneyimi 
olarak aran yor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 22 Haziran 2022 Çar amba tarihli ve 2902 sa-
y l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://ta-
ahhuthaber.com 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için 
BKZ 22  Haziran 2022 Çar amba  tarih ve 2902  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17 

Taahhüt Haber’de 22 Haziran 2022 Çar amba günü YM’si  
(EDÜ) e ik de er üstü 2 ihale ilan  yay nland
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Türko lu KSS Muhammen bedeli 173 milyon 490 bin TL.  
olarak belirlenen 136 Adet yeri Yap m  için ilana ç kt

TAV’ n be  havaliman na Paris’te ödül

Bozüyük ilçe merkezinde yap lmas  planlanan 
ancak yap m çal malar na bir süre ara verilen Bo-
züyük Çar  Meydan Projesi'nde çal malar yeni-
den ba lad .  
KMAL N AATINI MSÇ N AAT KAZANDI 
Bozüyük Çar  Meydan Projesi'nin devam  için Be-
lediye Ba kanl  makam nda yap lan toplant da 
Belediye Ba kan  Mehmet Talat Bakkalc o lu, Kent 
Meydan  ve Yeralt  Otopark  kmal n aat  ihalesini 

kazanan M.S.Ç. n aat sahibi Mehmet Salih Çelik 
ve teknik personel ile bir araya geldi. Bozüyük Bele-
diyesi'nin en önemli yat r m projelerinden birisi olan 
Bozüyük Çar  Meydan projesinde ihale sürecinin 
tamamlanmas  ve belediye ile firma aras ndaki pro-
tokolün kar l kl  olarak imzalanmas n n ard ndan 
büyük bir h zla çal malara ba land . Toplant da in-
aat n mevcut durumu ve yap lmas  gerekenler ma-

saya yat r larak fikir al veri inde bulunuldu.

Bozüyük Çar  Meydan n  MSÇ N AAT in a edecek


