
Kahramanmara  Büyük ehir Belediyesi taraf ndan Göksun 
ilçesine kazand r lan Arslanbey Millet Kona  ve Bahçesi ile 

ehir Meydan projesi düzenlenen törenle aç ld . Gerçekle tiri-
len törene; Büyük ehir Belediye Ba kan  Hayrettin Güngör’ün 
yan  s ra Vali Ömer Faruk Co kun, AK Parti Grup Ba kanvekili 
Mahir Ünal, Kahramanmara  Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve 
Cihat Sezal, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, l Emniyet Mü-
dürü Salim Cebelo lu, AK Parti l Ba kan  F rat Görgel, ilçe be-
lediye ba kanlar , AK Parti il ve ilçe te kilat  ile çok say da 
vatanda  kat ld . Sayg  duru u ve stiklal Mar ’n n okunmas yla 
ba layan tören, geleneksel halk oyunlar  gösterisi, protokol ko-
nu malar  ve iki projenin incelenmesinin ard ndan kurdele 
kesim töreniyle tamamland . 

M LL  MÜCADELE KAHRAMANIMIZ  
ARSLANBEY’ N ADINI YA ATACA IZ 
Göksun Belediye Ba kan  Hüseyin Co kun Ayd n ile Arslan-

bey’in o lu Mahmut To uzata’n n te ekkürlerinin ard ndan ko-
nu ma yapan Büyük ehir Belediye Ba kan  Hayrettin Güngör, 
“Bu ehre hizmet etmek, benim çocukluk hayalimdi. Hamdol-
sun bugün ye ilin hâkim oldu u Arslanbey Millet Kona  ve 
Bahçesi ile ehir Meydan  projelerimizi, bu eserleri kazand r-
mak bizlere nasip oldu. Milli Mücadelemizin manevi komutan-
l  eyh Ali Sezai Efendi, askeri komutanl  ise Arslanbey 
taraf ndan yap lm t . te bugün ehrimizin bu de erini, Arslan-
bey’in ad n  Millet Kona ’m zda ya atm  olaca z” ifadelerini 
kaydetti. 

YE L ALANLAR KIRMIZI Ç ZG M Z 
Aç l  yap lan projelere ili kin bilgi aktaran Ba kan Güngör, 

“Mekânla insan  bulu turmak da çok önemli. Arslanbey Millet 
Kona  ve Bahçesi kütüphanesiyle, oyun alanlar yla, bilgisayar 
odalar yla yeme içme mekân yla çok fonksiyonlu olarak tüm 
hem ehrilerimize hizmet verecek. Ye il alanlar bizim k rm z  
çizgimiz. ehir Meydan  projemizle Göksun’umuza art k yü-
rüme mesafesinde bir ye il alan, bir kültür ve sanat alan  ka-
zand rm  olduk. Bu meydan m z n ad n  da yapt m z 
isti areler sonucu ehrimize hizmet etmi  merhum belediye 
ba kan  Celal Erzurum’un ad n  vermeyi kararla t rd k. Top-
lamda 6 Milyon TL’lik yat r mla hayata geçirdi imiz iki projemiz 
de Göksun ilçemize, ehrimize hay rl  u urlu olsun” dedi. 

GÖKSUN’A 3 YILDA 138 M LYON YATIRIM 
lçedeki yat r mlara dikkat çeken Ba kan Güngör konu ma-

s na, “Büyük ehir Belediyesi olarak 2019 - 2021 y llar nda Gök-

sun ilçemizde toplam 62 milyonluk bir yat r m yapm z. 2022 
y l nda da su ve kanalizasyon hizmetleri hariç 76 milyonluk yat -
r m yap yoruz. Say n Cumhurba kan m z Kahramanmara ’a 
her zaman pozitif ayr mc l k yap yor. Kendilerinin destekleriyle 
100 milyon avroluk yar s  hibe, yar s  da uzun vadeli kredi olan 
kaynak sa lam t k. At ksu Ar tma Tesisi ve di er altyap  proje-
lerimizi buradan finanse edece iz. Bunlar için de ihale süreci 
ba lad . Yine Göksun’da 22 mahallemiz için içme suyu, sondaj 
ve ebeke yenilemesi için 30 milyonluk yat r m yapt k. Bunun 
da yüzde 70’i tamamlanm  durumda” eklinde devam etti. 

YEN  PROJEN N MÜJDES N  VERD  
Güngör konu mas n  tamamlarken bir de müjde verdi, “Gök-

sun’un marka de erinin ve turizm potansiyelinin art r lmas  için 
yeni bir projemizin müjdesini de vereyim. Orman Dairesi olarak 

bildi imiz alan ilçemizin art k merkezinde kald . Oray  da uygun 
bir alana ta mak ve alan n bir projeyle ilçeyi taçland rmas n  is-
tiyoruz. Bunu Say n Tar m ve Orman Bakan m za ilettik, o da 

çok s cak bakt . Süreçlerimiz ba lad , in allah bu projeyle de il-
çemizin de erini kat be kat art raca z.” 

KAHRAMANLARIMIZI UNUTMAMALIYIZ 
Milli Mücadele’de Arslanbey’in i gale kahramanca direndi i-

nin alt n  çizen AK Parti Grup Ba kanvekili Mahir Ünal ise ko-
nu mas nda, “Büyük ehir Belediye Ba kan m za bu eseri 
kahraman m za ithaf etti i için te ekkür ediyorum, tarihimizi 
unutmamam z gerekiyor. E er nereden geldi imizi unutursak 
yolumuzu kaybederiz. Nereye gidece imizi bilmek için, nere-
den geldi imizi hat rlamam z gerekir. Dün i gale kar  verdi i-
miz mücadele, bugün de sürüyor. Bizim mücadelemiz kuru bir 
iktidar mücadelesi de il. Cumhurba kan m z Recep Tayyip Er-
do an’ n mücadelesi bu milleti aya a kald rma mücadelesidir. 
Eser kazand rma mücadelesidir” dedi. 
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Kahramanmara  Göksun’da Arslanbey Millet Kona  Bahçesi  
 ile ehir Meydan  tamamland

Göksun’da Arslanbey Millet Kona  ve Bahçesi ile ehir Meydan projesinin aç l  töreninde konu an Kahramanmara  Büyük ehir Belediye 
Ba kan  Hayrettin Güngör, “Mekânla insan  bulu turmak da çok önemli. Arslanbey Millet Kona  ve Bahçesi kütüphanesiyle, oyun alanlar yla, bil-
gisayar odalar yla yeme içme mekân yla çok fonksiyonlu olarak tüm hem ehrilerimize hizmet verecek. Ye il alanlar bizim k rm z  çizgimiz. ehir 
Meydan  projemizle Göksun’umuza art k yürüme mesafesinde bir ye il alan, bir kültür ve sanat alan  kazand rm  olduk” dedi.

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’de 19 A ustos 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 1 ve ED’nin  
yar s  üstü 3 adet ihale duyurusu yer buldu 

Taahhüt Haber’in haftan n be inci ve son günü  yay nlanan 19 A ustos 2022 Cuma tarih ve 
2941 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  1 milyar liray  geçen 71 adet 
ihale ilan  yay nland . 18 A ustos 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 bü-
yükten 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 bir-
likte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer 
alan bu 71 ihale ilan n n içinde YM’si E ik 
De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 1 adet 
ihale duyurusu yer ald . Yine ayn  gün Ta-
ahhüt Haber’de YM’si e ik de erin (ED) yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda 3 ihale ilan  
daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplam   500 milyon liraya yakla an bu 4  önemli ihale duyuru-
sunun ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

19 A USTOS 2022 CUMA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
1 ADET YM’S  EDÜ HALE LANININ BA LI I ÖYLE: 
- S NCAN BELED YES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/817620 - Ziir Vadisi Rek-

reasyon Alan  in aat  için 16 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için 

asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere (A) XVIII. Grup 
Saha 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. 19 A ustos 2022 Cuma tarihli ve 2941 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

19 A USTOS 2022 CUMA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE  
FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN 3 ADET LANININ  
ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- zmir Büyük ehir Rayl  Sistem b Md  2022/808701  - zmir Banliyö Sisteminin Geli tiril-

mesi Projesi zban Hatt  Üzerinde 2 Adet stasyon Yap m i  / hale 12.09.2022 tarihinde yap -
lacak.  

- Erzurum Valili i Yat zl Koor B k  2022/823621  - Yakutiye lçesi 20 Derslikli Fen Li-
sesi ve 200 Ki ilik Pansiyon Yap m i  / hale 09.09.2022  tarihinde yap lacak. 

- TOK  Toplu Konut dare B k  2022/822327  - Bal kesir li Alt eylül lçesi Kara Astsubay 
Meslek Yüksek Okulu 1 Adet Cami, zmir li Gaziemir lçesi Hava Astsubay MYOkulu 1 Adet 
Cami ve Yalova li Alt nova lçesi Deniz Astsubay MYOkulu 1 Adet Cami n aat  ile Altyap  ve 
Çevre Düzenlemesi i  / hale 9.9.2022  tarihinde yap lacak.  

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 19 A ustos 
2022 Cuma tarih ve 2941 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17
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