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Türkiye, en çok in aat malzemesi ihraç eden ülkeler aras nda geçen y l 4 s ra 
birden yükselerek dünya 5'incisi oldu. 
Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye MSAD), 2021 y l na ili -
kin güncel ekonomik verilerle haz rlanan "Türkiye MSAD Yap  Sektörü 
Raporu"nu aç klad . 
Rapora göre, Türkiye in aat malzemeleri ihracat nda 4 s ra birden yükselerek 
dünya 5'incisi oldu. 2021'de önceki y la göre yüzde 21,7 büyüyerek 1 trilyon 79,4 
milyar dolara ç kan dünya in aat malzemeleri ihracat nda Türkiye'nin ald  pay 
30,83 milyar dolar olarak gerçekle ti. Ülkenin dünya in aat malzemeleri ihraca-
t ndaki pay  yüzde 2,86'ye yükseldi. 
GEÇEN YIL TÜRK YE'N N HRACATI YÜZDE 19,6 ARTARKEN, EN  
YÜKSEK HRACAT YAPILAN ÜLKELER N BA INDA SRA L GELD . 
Onu ABD ve ngiltere izledi. n aat malzemeleri ithalat  yüzde 22,2 artarak 8,6 
milyar dolara yükseldi. En çok ithalat yap lan ülkeler Çin, Almanya ve talya ola-
rak s raland . 
n aat malzemeleri ihracat nda kilogram ba na dü en birim fiyat 0,35 dolardan 
0,48 dolara yükseldi. thalat birim fiyat  ise 2,84 dolar oldu. 
DÜNYA N AAT MALZEMELER  HRACATINDA Ç N,  
253,6 M LYAR DOLARLA LK SIRADA YER ALDI. 
"Rapor, sektör payda lar m z için önemli bir ba vuru kayna " 
Aç klamada görü leri yer alan Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Tayfun 

Küçüko lu, salg n n ard ndan h zla toparlanan dünya ekonomisinin Rusya-Uk-
rayna sava n n bozucu etkilerine maruz kald n  belirterek, sava n yol açt  
olumsuzluklardan, yüksek enflasyon oranlar ndan, emtia ve enerji fiyatlar ndaki 
art  ve dalgalanmadan, taleplerdeki daralmadan bahsetti. Geçen y la ili kin veri-
leri iyi analiz ederek f rsatlar  de erlendirebileceklerini kaydeden Küçüko lu, 
"Rekabet gücümüzü art rmaya yönelik orta-uzun vadeli stratejilerimizi olu turur-

ken do ru verilere 
sahip olmam z büyük 
önem ta yor." ifade-
sini kulland . Küçü-
ko lu, sektörün do ru, 
tarafs z ve güncel bil-
giye sahip olmas  için 
düzenli verileri payla -
maya devam edecek-
lerini belirterek, 

"Gerek otoritelerden gerekse sektörel a m zdan gelen bilgileri rafine ederek ha-
z rlad m z toplu verilerle asl nda önemli bir sorumlulu u da yerine getirdi imize 
inan yoruz. Türkiye MSAD Yap  Sektörü Raporu 2021 önceki raporlar gibi geli -
meyi arzulayan sektör payda lar m z için önemli bir ba vuru kayna  olacakt r." 
aç klamas nda bulundu.

Türkiye dünya in aat malzemeleri ihracat nda 5'incili e yükseldi

Kayseri Büyük ehir, K rsal Mahallelere 83 Milyon TL’lik yat r m yapacak

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’in bayram tatili sonras  k sa haftan n ilk günü yay nlanan 13 Temmuz 
2022 Çar amba tarih ve 2915 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  779.753.561,69 
TL olan 57 (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 8 Temmuz 2022 
Cuma  günü Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lan-
m  hale Sonuçlar ndan 13b1 LAN olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer i -
lere, idarelere göre s n fland r l p ve 
büyükten küçü e göre s ralan p, makine 
ekipman ve teknik personel listeleri de dahil 
edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müte-
ahhit firman n ileti im bilgileri, ticaret sicili 
özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdi i 
i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim or-
talamalar n n eklenmesi ile yay na haz rla-
nan  13 Temmuz 2022 Çar amba tarih  ve 
2915 say l  Taahhüt Haber’de yer alan bu 57 sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er 
Üstü hiçbir (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucu yer almazken YM’si ED’nin 
yar s n n üstünde 3 ihale sonucu yer buldu. hale bedelleri toplam  300 milyon liraya 
yakla an bu 3 SB S’in ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

13 TEMMUZ 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YAKLA IK MAL YET  E K DE ER N YARISININ  
ÜSTÜNDE OLAN, HALE BEDELLER  TOPLAMI 300 M LYON L RAYA  
YAKLA AN 3 SB S’ N BA LIKLARI  ÖYLE: 
- Karayollar  7 Bölge Md Samsun  – Ayd nca Tüneli (Amasya-Turhal Yolu) Elektrik, 

Elektromekanik ve Di er Kontrol Sistemleri Yap m i  / Yat r m   92.524.500,00 TL  
ihale bedeli ile SETTE YAPI B L M A    Ortakl   hayata geçirecek. 

- Karayollar  1 Bölge Md stanbul  – Edirne Bat  Kav a  - Gümü ova Aras  O-1, 
O-2, O-3, O-4 Otoyollar nda Trafik Emniyet, Can ve Mal Güvenli inin Tam Olarak 
Tesis Edilebilmesi çin Yol Sath nda Meydana Gelen Münferit Bozulmalar n n 
Yama le Onar mlar n n Yap lmas  i  / Yat r m  84.988.700,00 TL ihale bedeli ile 
EGE ASFALT MADEN N AAT NAKL YE A    Ortakl  hayata geçirecek. 

- TOK  Toplu Konut dare B k  – Kayseri li Melikgazi lçesi Erenköy Mahallesi Millet 
Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donat lar 2 Etap n aatlar  le Altyap  ve Çevre 
Düzenlemesi i  / Yat r m   108.890.000,23 TL ihale bedeli ile HARB YE N AAT MA-
DENC L K TAAHÜT A  hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 13 Temmuz 2022 
Çar amba  tarih ve 2915  say l  Taahhüt Haber Sayfa 72-83

Dr. Memduh Büyükk l ç ba kanl nda yerel yö-
netim hizmetlerini en kaliteli ekilde kentin dört bir 
yan na ula t rmaya gayret gösteren Kayseri Büyük-
ehir Belediyesi kent merkezi ve k rsalda dokunma-

d k alan b rakmamaya devam ediyor. 
Büyük ehir Belediyesi, 2022 y l  kilitli beton 

parke-bordür yap m ve al m i leri için yapaca  83 
milyon 330 bin TL harcama ile K rsal Hizmetler 
Daire Ba kanl ’n n yürüttü ü çal malarla, k rsal 
ilçe mahallelerindeki yat r mlar na h z verdi.  

14 LÇEYE 547 B N METREKARE  
K L TL  BETON PARKE 
Ba kan Büyükk l ç, konu ile ilgili yapt  aç kla-

mada, “K rsal Hizmetler Daire Ba kanl m z taraf n-
dan k rsal mahallelerinin ihtiyac  olan 14 ilçeye 547 
bin 400 metrekare kilitli beton parke ve 114 bin 954 
metre beton bordür ta  yap m ihalesi yap ld . hale 
i lemlerinin tamamlanmas n n ard ndan k rsal ma-
hallelerde ba lanan kilitli beton parke yap m i leri 
h zla sürüyor” dedi. 

LÇELERE K L TL   
BETON PAKE DESTE  
Ayr ca Kayseri Büyük ehir Belediyesi ola-

rak k rsal mahallelerinin ihtiyac  olan ilçelere 
kilitli beton parke deste inde de bulundukla-
r n  belirten Büyükk l ç, “Büyük ehir olarak 5 
ilçeye verece imiz destek kapsam nda 110 
bin metrekare kilitli beton parke ta  al m iha-
lesini gerçekle tirerek, kilitli beton parke ta -
lar n n ilçe belediyelerinin stok alanlar na 
teslimat i lemlerini sa l yoruz” diye konu tu. 

K L TL  BETON PARKE – BORDÜR  
ALIM VE YAPIM LER NE   
83 M LYON 330 B N L RA HARCANA-

CAK 
Kayseri Büyük ehir Belediyesi bu yat r m-

lar kapsam nda, 2022 y l  kilitli beton parke-
bordür yap m ve al m i leri için 83 milyon 330 
bin 482 TL harcama ile k rsal mahallelerdeki 
hizmetlerine yenisini ekleyecek. 

Taahhüt Haber’de 13 Temmuz 2022 Çar amba günü YM’si EDÜ 
hiçbir SB S yer almazken ED’nin yar s  üstü 3 SB S yer buldu 

Kayseri Büyük ehir Belediye Ba kan  Dr. Memduh Büyükk l ç, 14 ilçeye 547 bin metrekare kilitli beton parke ve 114 bin metre beton 
bordür ta  ile 5 ilçeye 110 bin metrekare kilit beton parke ta  olmak üzere 83 milyon 330 bin TL’lik yat r m yap laca n  duyurdu


