
K sa K sa

Taahhüt HaberTaahhüt Haber Say  2913 / 7 Temmuz 2022 Per embe / Sayfa  18

Taahhüt Haber’in  haftan n üçüncü günü yay nlanan 6 Temmuz 2022 Çar amba  tarih 
ve 2912 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam   1 milyar 600 mil-
yon liray  geçen 129 adet ihale ilan  yay nland .  5 Temmuz 2022 Sal  günü Kamu hale 
Kurumunun EKAP kapsam 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 rala-

n 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 129 ihale ilan n n içinde YM’si E ik 
De er Üstü (EDÜ) 1 ihale ilan  ve yakla k mali-
yeti e ik de erin (ED) yakla k yar s n n üs-
tünde ve fakat ED’nin alt nda olan (Bu y l n 
fiyatlar yla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL 
aras ) Taahhüt Haber’in 4 numara ile s n flan-
d rd  3 ihale ilan  daha Taahhüt Haber’de yer 
buldu. Tahmini yakla k maliyetleri toplam  750 
milyon liray  geçen YM’leri E ik De er Üstü 1 ve YM’si ED’nin yar s  üstü ile ED ara-
s nda olan 3 ihale ilan n n ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

6 TEMMUZ 2022 ÇAR AMBA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
2 EDÜ HALE DUYURUSUNUN ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/661371 - Gaziantep ehitkamil 7 

Etap 1 K s m 2 Bölge 587 Konut 13 Dükkan in aat  için 18 A ustos 2022 Per embe 

günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedeli-
nin yüzde 70 'inden az olmamak üzere B/II grubu i ler benzer i  deneyimi olarak aran -
yor. lana ç kan i  kapsam nda, Konvansiyonel Kal p Sistemiyle 587 Adet Konut, 13 
Adet Dükkan n aat  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i i i yap lacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 6 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2912 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com  

6 TEMMUZ 2022 ÇAR AMBA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN TAHM N  YAKLA IK MAL YET   ED’N N  
YARISININ ÜSTÜNDE VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN  
3 HALE DUYURUSUNUN BA LIKLARI ÖYLE: 
- TPAO Tedarik Lojistik Dai B k - TDLYPM-161 Batman Demirkuyu Hampetrol Üretim 

stasyonu Yap m i   / hale 04.08.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 
- TPAO Tedarik Lojistik Dai B k - TDLYPM-159 Pirinçlik Terminaline 1 Adet 

150000 BBL Kapasiteli Silindirik Dikey Tank ve Borulama Sistemi Yap m i   / 
hale 02.08.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 

- TOK  Toplu Konut dare B k - Bitlis li Merkez lçesi Hüsrevpa a Mahallesi 92 Adet 
Konut ve 18 Adet Dükkan n aatlar  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i   / hale 
16.08.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 6 
Temmuz 2022 Çar amba tarih ve 2912  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19 

Taahhüt Haber’de 6 Temmuz 2022 Çar amba  günü YM’si EDÜ 1 ve ED’nin 
yar s n n üstünde ve fakat EDÜ’nün alt nda 3 ihale ilan  yay nland

Kahta Çay  üzerinde kurulan ve bitme a amas na gelen yeni Kahta Çay  Köprü-
sü’nün üzerinde gazetecilere aç klamalarda bulunan Milletvekili Ahmet Ayd n, 
Kahta-Nissibi yolunun y l sonuna kadar hizmete girece ini 
söyledi. Kuruldu u gün itibar yla Türkiye’nin üçüncü büyük 
asma köprüsünün bölgede yer ald n  vurgulayan Millet-
vekili Ayd n, “ u anda Kahta-Nissibi yolunun, Kahta Çay  
üzerindeki devam eden ve bitmek üzere olan yeni Kahta 
Çay  Köprüsü’nün üzerindeyiz. 238 metre uzunlu unda 
olan çok geni  çapl  adeta otoban standard nda olan bu 
yolun in aat çal malar n  yak ndan takip ediyoruz. Müte-
ahhit firma ile de görü tük. Buradaki çal anlar da sa  
olsun gayret ediyorlar. u anda hedefimiz bu yol üzerinde 
özellikle Nissibi yolu üzerinde Kahta ile Narince aras n  9 
kilometre k saltacak olan u güzergah n y l sonu itibariyle 
hizmete aç lmas d r.” dedi. 
 
YIL SONU T BARIYLA H ZMETE G RMES   
HUSUSUNDA YÜKLEN C  F RMAYLA GÖRÜ TÜK 
Müteahhit firma yetkilileriyle görü tü ünü söyleyen 
Ayd n, “ Bu anlamda yüklenici firmayla görü tük. Bakan m z n, genel müdürü-
müzün ve bölge müdürümüzün yak n takipleri var. Biz de çok yak ndan takip 
ediyoruz. Burada arkada larla birlikte har l har l çal an makineler var. Bütün 
enerjilerini buraya yüklemi ler. n allah y l sonu itibar yla hedefimiz buray  biti-

rip, u Nissibi-Kahta yolunda özellikle 9 kilometre k saltmay  sa layarak hem 
ekonomi aç dan hem de yol ve trafik güvenli i aç s ndan tasarruf sa layacak 

olan güzergah  açmak. Tabii Nissibi yolu, Nissibi Körpüsü’yle bir-
likte do uyu bat ya birle tiren bir köprü. Ayn  zamanda da ‘gönül 
köprüsü’ olarak adland r yoruz. Buras  ç kmaz sokakt . Buras  kör 
noktayd . Ama hamdolsun Türkiye’nin o gün itibar yla üçüncü büyük 
asma köprüsünü buraya yapt k. “ eklinde konu tu. 
 
KAHTA-N SS B , NAR NCE-AKINCILAR , NAR NCE-GERGER 
 VE Y NE S NC K-DAMLACIK-KAHTA YOLLARINDA  
HARIL HARIL MAK NELER ÇALI IYOR 
Biz Ad yaman’  da bölgenin kav a  haline getirmeye çal yoruz. 
Bir taraftan devam eden h zl  tren projemiz var. Proje olarak çok 
ciddi bir a amaya geldik. Yak n zamanda in allah projesi tamamla-
nacak akabinde yap m süreçlerinde hep beraber in allah takip ede-
riz. Tabii uzun vadeli bir i , k sa vadede olacak bir ey de il bu. 
Akabinde u anda bir taraftan sadece bu bölgede Kahta-Nissibi 
yolu, Narince-Ak nc lar yolumuz, Narince-Gerger yolu ve yine Sin-
cik-Damlac k-Kahta aras ndaki güzergah yap lacak. Bu dört ana 

güzergahta har l har l makinalar çal yor. n aat firmalar m z devam ediyor. Yol 
yap m çal malar m z h zla ilerliyor. Yap lan çal malarla birlikte bölge hem ta-
rihi, turistik bir bölge hem de bir cazibe merkezi, bir ekonomi merkezi haline 
gelecek” diye konu tu. 

Çin: ABD’nin ek gümrük vergilerini 
kald rmas  tüm dünyaya yarar getirir 

Çin D i leri Bakanl , ABD’nin Çin’e 
yönelik ek gümrük vergilerini kald rma-
s n n Çin ve ABD dahil tüm dünya ülke-
lerine yarar getirece ini aç klad . 

Çin Ba bakan Yard mc s  Liu He dün 
ABD Hazine Bakan  Janet Yellen ile bir 
telefon görü mesi gerçekle tirdi. Çin 
D i leri Bakanl  Sözcüsü Zhao Lijian 
dün Beijing’de düzenlenen bas n top-
lant s nda görü me hakk nda bilgi 
verdi. 

Çin D i leri Bakanl  Sözcüsü Zhao 
Lijian, ABD’nin Çin’in sözde “piyasa 
d  ticaret eylemleri yapt n ” iddia et-
ti ini hat rlatarak, ABD’nin bu iddias n n 
gerçe i yans tmad n  vurgulad . 
Zhao, “Geçen 40 y ldan fazla bir süre 
içindeki gerçekler, Çin’in ekonomik ba-

ar lar n n d a aç lma ve reform poli-
tikas n n sonucu oldu unu kan tlad . 
Nitekim Çin, piyasa mekanizmas  ve 
hükümetin rolü aras nda etkili bir 
kombinasyon gerçekle tirdi, bu Çin 
ekonomik geli iminin de erli deneyi-
midir. Çin’in reform ve d a aç lmas , 
Çin’e yararl  oldu u gibi, tüm dünyaya 
yararl  olacakt r. Çin’in geli mesi, 
dünya ekonomik refah na önemli 
katk  sa lamaya devam edecektir.” 
diye konu tu. 

Zhao Lijian, ABD’nin ek gümrük 
vergilerini tümüyle ortadan kald rmas  
gerekti ine i aret ederek, ABD’de 
yüksek enflasyonun ya and  bir dö-
nemde, ABD ne kadar erken ek güm-
rük vergilerini kald r rsa, ABD’li 
tüketicilerin ve i letmelerin bundan o 
kadar erken yarar görece ini belirtti.  

Nissibi – Kahta Yolu y l sonunda hizmete girecek

Çin: ABD’nin ek gümrük vergilerini kald rmas  tüm dünyaya yarar getirir

Nissibi-Kahta aras ndaki duble yol çal malar n  yerinde inceleyen AK Parti Merkez Disiplin Kurulu 
Ba kan  ve Ad yaman Milletvekili Ahmet Ayd n, yolun bu y l sonunda hizmete girece ini söyledi.
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