
KASTAMONU (AA) - stanbul Ba c lar Belediye Ba -
kan  Abdullah Özdemir, yapacaklar  çal malarla ilgili 
aç klamalarda bulundu. Kastamonu'nun Ta köprü Bele-
diyesince bu y l 34'üncüsü düzenlenen Uluslararas  Ta -
köprü Kültür ve Sar msak Festivaline kat lan Özdemir, 
vatanda larla bir araya gelerek sohbet etti. Özdemir, 
daha sonra AA muhabirine, memleketi Kastamonu'da 
bulunmaktan mutluluk duydu unu söyledi. 

AK PART L  OLMAYAN BELED YELERE  
Z YARETLER GERÇEKLE T R YORUZ 
AK Parti stanbul l Ba kanl nca düzenlenen 'Yüz 

Yüze 100 Gün Projesi' kapsam nda Küçükçekmeceli va-
tanda larla bir araya geldiklerini anlatan Özdemir, 'Bele-
diye ba kanlar  olarak AK Parti'li olmayan belediyelere 
ziyaretler gerçekle tiriyoruz. Bugüne kadar dört ziyaret 
gerçekle tirdik. Ba lang c  Küçükçekmece idi. AK Parti'li 
belediyelerin vatanda la iç içe oldu u, vatanda n der-
diyle dertlendi i ve her daim sahada vatanda yla bir 
arada oldu u görüldü. CHP'li belediyelerde ise durumun 
tam tersi oldu u, belediyecilik aç s ndan halktan kopuk 
görüntü çizdi ini resmetmi  olduk.' dedi. 

SPOR ALANLARINI ARTIRMAYI ÖNEMS YORUZ 
Ba c lar'a önemli yat r mlar yapacaklar n  dile getiren 

Özdemir, öyle devam etti: 'Özellikle kültür sanat ve spor 
alan nda önemli çal malar m z olacak. lçemizin 22 ma-
hallesi var, her mahalleye sirayet edecek ekilde etkinlik-
ler düzenliyoruz. Yaz döneminde her mahallemizde 
etkinlikler düzenledik. Yerelli i, kom ulu u, çocuklar m -
z n bir arada olu unu önemsiyoruz. Çocuklar m z n kül-
türel, sanatsal anlamda geli imini önemsiyoruz. Her 
mahallemizde spor alanlar n  art rmay  önemsiyoruz. 
Bizim çocuklu umuzda ilçemizde daha çok bo  alanlar 
vard . Bugün oyun alanlar  yeterli de il. Spor alanlar , 
oyun alanlar  yap yoruz.' 

K  BÜYÜK M LLET BAHÇES  ve  
22 MAHALLEM ZDE 22 MAHALLE  
BAHÇEM Z  LÇEM ZE KAZANDIRACA IZ 
Bakanl klarla da ortak çal malar  olaca n  belirten 

Özdemir, 'Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i Baka-

n 'm z geldi. 8 büyük müjde verdi. ki büyük 
millet bahçemizi ilçemize kazand raca z. 
Sosyal alanlar, yürüyü  yollar , ya l lar m -
z n bir arada olaca  alanlar olacak. 22 ma-
hallemizde 22 mahalle bahçemizi ilçemize 
kazand raca z. Bunu bakanl m zla yapa-
ca z. lçemizdeki trafik sorununu çözmek 
amac yla mast r program  haz rl yoruz.' ifa-
delerini kulland . 

ANADOLU AJANSINA TE EKKÜR 
Özdemir, geçen y l Kastamonu'nun 

büyük bir sel felaketi ya ad n  hat rlata-

rak, 'Sel felaketinin do ru 
ekilde duyurulmas  ve 

yap lan yard mlara vesile 
olmas nda Anadolu Ajan-
s m z, yapt  haberlerle 
büyük katk  sa lad . Bu 
konuda verdi i destekler-
den dolay  Genel Müdü-
ründen görev yapanlara 
kadar Anadolu Ajans n n 
tüm çal anlar na te ek-
kür ederim.' diye konu tu. 
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Taahhüt Haber’in haftan n üçüncü günü  yay nlanan 24 A ustos 2022 Çar-
amba tarih ve 2944 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  1 

milyar 250 milyon liraya yakla an 84 adet ihale ilan  yay nland . 23 A ustos 2022 
Sal  günü Kamu hale Kurumunun EKAP kapsam nda yay nlad  ihale duyurula-
r ndan 13b1 LAN olanlar d ar da 
b rak larak, derlenip, yakla k mali-
yetlerine göre büyükten küçü e 
do ru s ralan p, benzer i lere göre 
s n fland r l p, istenen makine ekip-
man ve teknik personel listesi ile bir-
likte özetlenerek, 24 A ustos 2022 
Çar amba günü Taahhüt Haber’de 
yer alan bu 84 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 
2 adet ihale duyurusu yer ald . Yine ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si e ik de e-
rin (ED) yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda 3 ihale ilan  daha yer buldu. Tah-
mini YM’leri toplam   650 milyon liraya yakla an bu 5 önemli ihale duyurusunun 
ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

24 A USTOS 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’S  EDÜ 2 ADET  HALE LANININ BA LIKLARI ÖYLE: 
ANTALYA ORMAN LETME MD ihale duyurusu yapt . dare, KN. 

2022/839446 - Antalya Orman Bölge Müdürlü ü Hizmet Binas  in aat  için 26 
Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik 
kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 60 ‘ ndan az olmamak üzere B- Üst Yap  
(Bina) leri, III. Grup: Bina 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. 24 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2944 sa-
y l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://ta-
ahhuthaber.com 

- GAZ ANTEP GAZ  KONUT ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/844727 - 
Gaziantep Gazi Konut 341 Adet Konut in aat  21 Eylül 2022 Çar amba günü tek-
lifleri alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin 
yüzde 60 ‘ ndan az olmamak üzere B/II grubu i ler benzer i  deneyimi olarak ara-
n yor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2944 sa-
y l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://ta-
ahhuthaber.com 

24 A USTOS 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’N N  
ALTINDA OLAN 3 ADET LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- Erzurum Büyük ehir K rsal Hiz Dai B k 2022/833080 - Erzurum l  Tekman 

lçes  Deng z, Hanbey , Akp nar Grup Yollar , Çev rme, Körsu Mahalle Yollar  
Sath  Kaplama Yap m  yap m i i   / hale 2022/833080 tarihinde yap lacak.  

- Bursa Büyük ehir Bld 2022/829336 - Uluda  Üniversitesi Spor Merkezi 
Yap m i  / hale 14.09.2022 tarihinde yap lacak.  

- Adana Büyük ehir Sat n Alma Dai B k 2022/822687 - Yüre ir lçesi ehit 
Erkut Akbay Mahallesi Semt Merkezi n aat  Yap lmas  i    / hale 15.09.2022 ta-
rihinde yap lacak.  

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 
24 A ustos 2022 Çar amba  tarih ve 2944  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17 

Taahhüt Haber’de 24 A ustos 2022 Çar amba günü YM’si  
EDÜ 2 ve ED’nin yar s  üstü 3 adet ihale duyurusu 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.

Ba c lar Belediye Ba kan  Abdullah Özdemir:  
“ ki büyük millet bahçemizi ilçemize kazand raca z”
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