
Ford Trucks aç klamas na göre, irket, 60 y l  a k n süredir 
yerli üretim yolculu unda, mü terilerini önemseyen ve i lerini 
geli tiren “yol arkada ” olmak amac n  güçlendiren bir ad m 
daha atarak, BNPP ile “Ford Trucks Lease” markas  ad  al-
t nda anla ma imzalad . Bu i  birli i sayesinde Ford Trucks 
mü terileri için ülke ve pazar dinamiklerine uygun yeni finansal 
çözümler yarat l yor. Fransa, Almanya ve Benelüks ülkelerinde 
Ford Trucks markal  kamyonlar  tercih eden mü teriler, araçla-
r n n finansman  için BNPP ile yürütülen i  birli i kapsam nda 

“Ford Trucks Lease” markal  finansman seçeneklerinden ya-
rarlanabilecekler. 

ALMANYA ve FRANSA’DA DA D STR BÜTOR  
ATAMALARI GERÇEKLE T R LD  
Portekiz, spanya, talya, Belçika, Lüksemburg’tan sonra 

geçti imiz y l Bat  Avrupa’n n en büyük pazarlar  olan Almanya 
ve Fransa’da da distribütör atamalar  gerçekle tirerek Bat  Av-
rupa'daki büyüme yolculu unda emin ve güçlü ad mlar atmaya 
devam eden Ford Trucks, BNP Paribas Leasing Solutions an-

la mas yla, bölgedeki mü terile-
rine distribütörleri arac l  ile 
“Ford Trucks Lease” çat s  al-
t nda finansal kiralama, operas-
yonel kiralama ve kredi çözümleri 
sunacak. 

ITOY ÖDÜLÜNÜ   
F-MAX ARACI  GET RD  
 Ford Trucks Lideri Serhan 

Turfan, son birkaç y ld r lojistik ih-
tiyac n n h zla artt n  ifade ede-
rek, bu hareketlili in a r vas ta 

ihracat n  da büyüttü ünü belirtti. Turfan, 'Türkiye’de üretti imiz 
araçlarla a r ticari endüstrisinde k sa zamanda ezber bozan 
bir konuma ula man n mutlulu unu ya yoruz. Üretim, tasa-
r m, teknoloji ve ürün geli tirme anlam nda ula t m z nokta-
n n en etkileyici göstergelerinden biri ad m att m z tüm yeni 
pazarlarda, bize ITOY ödülünü de getiren F-MAX arac m z 
oldu.' de erlendirmesinde bulundu. 

'YEN  TES SLER, YEN  PAZARLAR VE   
B RL KLER  LE ULUSLARARASI BÜYÜME  
PLANLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ' 
Yeni aç ld klar  pazarlardaki distribütörlerin ve önde gelen fi-

lolar n k sa sürede markaya ve ba ta F-MAX olmak üzere ürün 
ve hizmetlere olan yo un ilgisinin kendilerini gururland rmaya 
devam etti ini kaydeden Turfan, 'Ford Trucks olarak bugün 
dünyada 40’tan fazla ülkeye ula m  durumday z.' ifadelerini 
kulland . Turfan, unlar  aktard : 

'BNPP ile i  birli imiz de bu çerçevede geni  finansal ürün 
yelpazesi ve dijital çözümler ile öne ç kt . 'Mü terilerini önem-
seyen ve i lerini geli tiren yol arkada  olmak' amac m z do -
rultusunda, mü terilerimizi ve i lerini daha ileriye ta rken onlar 
için kolayl klar yaratmay  sürdürece iz.' 
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Ford Trucks'tan BNP Paribas Leasing Solutions ile i  birli i

Taahhüt Haber’in  haftan n be inci ve son günü  yay nlanan 22 Temmuz 
2022 Cuma tarih ve 2921 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri 
(YM) toplam  900 milyon liraya yakla an  79 adet ihale ilan  yay nland . 21 
Temmuz 2022 Per embe günü Kamu hale Kurumunun EKAP kapsa-
m nda yay nlad  ihale duyurular ndan 13b1 LAN 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, istenen makine ekipman ve 
teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan 
bu 79 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü 1 ihale ilan  yer ald .  Öte 
yandan  yakla k maliyeti e ik de erin (ED) yakla k yar s n n üstünde ve fakat 
ED’nin alt nda olan (Bu y l n fiyatlar yla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL aras ) 2 
ihale ilan  daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini yakla k maliyetleri toplam  
350 milyon liraya yakla an YM’leri E ik De er Üstü 1 ve  YM’si ED’nin yar s  üstü ile 
ED aras nda olan 2 ihale ilan n n ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

22 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
1 EDÜ HALE DUYURUSUNUN ÖZET BA LI I ÖYLE: 
- KGM 10 BÖLGE ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/712038 - (Yusufeli-Sa-

r göl) Ayr m Ö dem l Yolu Sanat Yap lar , Toprak, Tünel, Köprü ve Üstyap  leri ik-
mali için 23 A ustos 2022 Sal  günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için asgari 

yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 70 
'inden az olmamak üzere A.V. Grup:Karayolu 

leri (Altyap  + Üstyap ) veya A.II. Grup (Tünel 
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 Temmuz 2022 
Cuma tarihli ve 2921 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 21 / Ayr ca daha fazla detay için 

BKZ. https://taahhuthaber.com 
22 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
YAKLA IK MAL YETLER   ED’N N YARISININ ÜSTÜNDE VE FAKAT  
ED’N N ALTINDA OLAN 2 ADET HALE DUYURUSU BA LIKLARI ÖYLE: 
- Antalya Manavgat Bld Fen l Md  - 2022/715277 Canl  Hayvan Pazar  Yap m i 

/ hale 16.08.2022  tarihinde gerçekle tirilecek. 
- Eski ehir Odunpazar  Bld - 2022/685083 Yenikent Kapal  Pazaryeri ve Kül-

tür Merkezi Yap m i  / hale 12.08.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 
Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 

22 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2921  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 16 

Taahhüt Haber’de 22 Temmuz 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 1 ve ED’nin 
yar s n n üstünde fakat ED’nin alt nda 2 ihale ilan  yay nland

Taahhüt Haber’in haftan n be inci ve son günü yay nlanan 
22 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2921 say l  nüshas nda ihale 
bedelleri toplam  nominal fiyatlarla 1 milyar 170 milyon 170 
bin TL olan 73 (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu 
yay nland . 21 Temmuz 2022 Per embe 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 tek-
nik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kaza-
nan müteahhit firman n ileti im bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden 
ve bitirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n eklenmesi ile ya-
y na haz rlanan  22 Temmuz 2022 Cuma tarih  ve 2921  say l  (TH) Taahhüt Ha-
ber’de 73 sonuç yay nland . 

Bunlar n içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 2 (SB S) Sözle meye Ba lanm  
hale Sonucu yer ald . Bu sonuçlardan  ilki EKAP’ta 2021 y l nda yay nlanan  bir 
sonuç ilan  ile SAYLIK YOL YAPI’n n kazand  aç klanan Aksaray - Ortaköy Km: 
0+000-46+320 aras  yol yap m i i için yay nland . Yat r m n in aat  2020 y l  birim fi-
yatlar yla 117.763.508 TL ihale bedeli ile gerçekle tirilecek. Di er SB S ilan  ise TO-
K ’den geldi. Bu y l n fiyatlar yla 700 milyon liraya yakla an bu iki SB S’in ba l klar n  
haberin devam nda bulabilirsiniz. 

22 TEMMUZ 2022 CUMA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YAKLA IK MAL YETLER  (YM) E K DE ER ÜSTÜ (EDÜ) 2 SÖZLE MEYE  
BA LANMI  HALE SONUCUNUN (SB S) ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- KGM 3 BÖLGE'nin ( KN. 2020/599045 ) Aksaray - Ortaköy Km: 0+000-46+320 

Sanat Yap lar , Toprak ve Üstyap  kmal leri ihalesini 2020 y l  birim fiyatlar yla 
117.763.508 TL ihale bedeli ile AKH MADENC L K kazand . 2021 y l  Haziran 

ay nda yay nlanan i in 114.625.241,50 TL fiyatla SAYLIK YOL’a 
ihale edildi i ile ilgili sözle me bilgilerini (BKZ 16.06.2021 tarih ve 
2648 say l  Taahhüt Haber Sayfa: 43) de i tiren yeni sözle meye 
göre yakla k maliyeti 2020 y l  birim fiyatlar yla 198.348.240 TL 
olan yat r m n in aat n , yüzde -40,63 k r mla ve 117.763.508 TL 
ihale bedeli ile AKH Madencilik n aat Taahhüt Sanayi ve Ticaret 
Anonim irketi gerçekle tirecek. Yat r m Aksaray'da in a edilecek. 

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 nt l  istihbarat  için BKZ. 22 Temmuz 

2022 Cuma tarihli ve 2921 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 44 / Ayr ca daha 
fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK 'nin ( KN. 2022/291157 ) Örencik 2 Etap 602 Konut, 1 Adet Cami ihalesini 
414.444.000 TL ihale bedeli ile GÜÇAR N AAT A  kazand . Sözle mesi 4 Temmuz 
2022 Pazartesi tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 13 Temmuz 
2022 Çar amba günü ba land . Kapsam nda Tünel Kal p Sistemiyle 602 Adet 
Konut, Konvansiyonel Kal p Sistemiyle 1 Adet Cami n aatlar  le Altyap  ve Çevre 
Düzenlemesi i i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 600 gün süre verilen 
yat r m n 3.3.2024 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. 22 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2921 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 52 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 
05.05.2022 tarihli ve 2869 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 75 / Ayr ca sözle -
meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 22 Temmuz 2022 
Cuma  tarih ve 2921  say l  Taahhüt Haber Sayfa 44-58

Taahhüt Haber’de 22 Temmuz 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 2 SB S yer buldu 

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.

Ford Otosan çat s  alt nda global bir operasyon olan ve uluslararas  yay l m stratejisini ba ar yla sürdüren Ford Trucks, Fransa, Almanya ve Benelüks ülkelerinde 
mü teri finansman  için Avrupa’n n önde gelen bankalar ndan BNP Paribas çat s  alt nda faaliyet gösteren BNP Paribas Leasing Solutions ile i  birli ine ba lad .
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