
TürkTraktör, 2022 y l  ilk 6 ayl k finansal sonuçlar n  aç klad . Buna göre, irket, söz 
konusu dönemde 22 bin 155 adet traktör üretimi gerçekle tirdi. TürkTraktör, yurt içi 
pazar na 13 bin 474 adet traktör sat  yaparken ihracatta ise 8 bin 254 adede ula t . 
hracatta yüzde 9 art  yakalayan irket, alt  ayl k rakamlar baz al nd nda yeni bir re-
kora imza att . TürkTraktör, y l n ilk alt  ay n  959 milyon TL net karla tamamlarken ayn  
dönemdeki faaliyet kar marj  ve FAVÖK marj  ise s ras yla yüzde 13,7 ve yüzde 14,7 
oldu. irketin toplam cirosu ise 8 milyar 881 milyon TL seviyesine yükseldi. 

- NEW HOLLAND PAZARDAK  L DERL N  SÜRDÜRDÜ 
Öte yandan may s sonu TÜ K verilerine göre TürkTraktör’ün New Holland markas  

pazardaki liderli ini sürdürürken, premium markas  CASE IH ise pazarda üçüncü ola-
rak yerini ald . 

- 'YIL SONUNA EM N ADIMLARLA LERL YORUZ' 
Aç klamada konuya ili kin de erlendirmesine yer verilen TürkTraktör Genel Mü-

dürü Aykut Özüner, y l n ilk yar s nda ihracat adetlerine de inerek, bu alanda rekor k r-
d klar n  dile getirdi. Özüner, 'TürkTraktör olarak 15 y ld r kesintisiz bir ekilde Türkiye 
traktör pazar ndaki liderli imizi sürdürüyoruz. Bu ba ar m z  ihracat alan nda yakalad -

m z rakamlarla da desteklemeye devam ediyoruz. 2021 y l nda elde etti imiz ihracat 
ba ar s , bu y l içerisinde Türkiye hracatç lar Meclisi ve Otomotiv Endüstrisi hracatç -
lar Birli i taraf ndan irketimize verilen ödüllerle takdir edilmi ti. lk alt  ayl k dönemler 
baz al nd nda bu y l bir rekora imza att m z  görüyoruz ve y l sonuna emin ad m-
larla ilerliyoruz. Bu ba ar  vesilesiyle, tüm TürkTraktör ailesine özverili ve motivas-
yonlu çal malar  için te ekkür ediyorum. 68 y ld r oldu u gibi hem Türk hem de 
dünya çiftçilerinin her ihtiyaçlar nda yan nda olup ülkemize de er yaratmak ad na var 
gücümüzle çal maya devam edece iz.' ifadelerini kulland . 

Limak Vakf ’n n kurucusu oldu u Limak Filarmoni Or-
kestras  sokak hayvanlar  yarar na düzenlenecek kon-
serle müzikseverlerle bulu uyor. irk etten yap lan 
aç klamaya göre, Limak irketler Grubu, çe itli sektör-
lerde ve farkl  co rafyalardaki ekonomik faaliyetlerinin 
yan  s ra, Limak Vakf  ile etki yat r mlar  gerçekle tirmeye 
devam ediyor. Vakf n sanata destek amac yla 2017’de 
kurdu u Limak Filarmoni Orkestras , Türk ve dünya müzi-
ini çok sesli yorumlayarak geni  kitlelere ula t r yor. Or-

kestra bu kez sokak hayvanlar  yarar na düzenlenecek 
konser ile e siz bir geceye imza atacak. 

KONSER ANTALYA’DA  4 A USTOS  
2022 PER EMBE GÜNÜ SAAT 21:00’DE  
ASPENDOS ANT K T YATROSUNDA  
GERÇEKLE T R LECEK 
4 A ustos saat 21.00’de Aspendos Antik Tiyatro-

su’nda geçekle tirilecek konserde Britain’s Got Talent 
Birincisi Jonathan Antoine Amerika ve spanya Got Ta-
lent Birincisi Cristina Ramos yer alacak. Konserin efli-

ini ise Turan Manafzade üstlenecek. Konserden elde 
edilecek gelirler sokak hayvanlar  yarar na Çesal Der-
ne i’ne ba lanacak.

Ral Yat r m Holding A  ba l  ortakl  RAL YAPI Mühendislik A ’nin TOK ’den bir ihale 
ald  bildiriliyor. Konu ile ilgili olarak Ral Yat r m Holding A.  taraf ndan Kamuyu Ayd n-
latma Platformuna (KAP) yap lan aç klamada, '' irketimiz ba l  ortakl klar ndan Ral Yap  
Mühendislik A. , Çevre ve ehircilik Bakanl  Toplu Konut daresi Ba kanl  taraf ndan 

01.08.2022 tarihinde düzenlenen Kars' n merkez ilçesi Karacaören Mahallesi 327 adet 
konut in aat  ile altyap  ve çevre düzenlemesi i i ihalesine kat lm t r. irketimiz, 
264.000.000 TL teklif sunarak, 1. en dü ük teklifi vermi  ve ihale uhdemizde kalm t r. 
Teklifimiz de erlendirme a amas ndad r.'' denildi.
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TürkTraktör ilk alt  ayda ihracatta rekor k rd

Limak Filarmoni Orkestras , bu kez sokak hayvanlar  için bir araya gelecek

TOK  Kars Karacaören 327 Konut ihalesini RAL YAPI Mühendislik A  kazand

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "TürkTraktör olarak 15 y ld r kesintisiz bir ekilde Türkiye traktör pazar ndaki  
liderli imizi sürdürüyoruz. Ba ar m z  ihracat alan nda yakalad m z rakamlarla da desteklemeye devam ediyoruz" dedi

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü  yay nlanan 2 A ustos 2022 Sal  tarih ve 2928 say l  
nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  1 milyar 300 milyon liray  geçen 50 adet 
ihale ilan  yay nland . 1 A ustos 2022 Pazartesi günü Kamu hale Kuru-
munun 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 ralan p, benzer i lere göre s n fland r l p, istenen makine 
ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Ha-
ber’de yer alan bu 50 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) 
üst s n r  belirsiz 2 ihale duyurusu yer ald . Yine ayn  gün Taahhüt Ha-
ber’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. 2 A ustos 2022 Sal  günü Taahhüt Haber’de 
yay nlanan ve tahmini YM’leri toplam  1 milyar 100  milyon liraya yakla an 
bu 5 önemli ihale duyurusunun özet ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

2 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN TAHM N   
YM’LER  TOPLAMI 800 M LYON L RAYI GEÇEN 2 EDÜ HALE LANININ  
ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- DHM  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/745279 - Kapadokya Haval man  Term nal 

B nas  ve Mütemm m Tes sler in aat  için 31 A ustos 2022 Çar amba günü teklifleri alacak. 
haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 100 'inden az olma-
mak üzere BIII grubu i ler benzer i  deneyimi olarak aran yor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 2 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2928 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 
/ Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/747533 - Amasya pekköyi 425 Konut, 1 
Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami n aat  için 15 Eylül 2022 Per embe günü teklifleri ala-

cak. 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 aran yor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. is-
tihbarat  kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 2 A ustos 2022 Sal  tarihli 
ve 2928 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayr ca daha fazla 
detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

2 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER  
ALAN TAHM N  YM’LER  TOPLAMI 300  M LYON L RAYA 
YAKLA AN  YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE 

 FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN 3  HALE DUYURUSUNUN BA LIKLARI ÖYLE: 
- DS  8 Bölge Md Erzurum 2022/711042 - Erzurum Uzundere Göleti kmali yap m i i / hale 

1.09.2022 tarihinde yap lacak. 
- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/753543 - Gümü hane li Merkez lçesi Karaer Ma-

hallesi Millet Bahçesi le Millet Bahçesine Ait Sosyal Donat lar n aatlar  ile Altyap  ve 
Çevre Düzenlemesi i yap m i i / hale 26.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- TOK  Toplu Konut dare B k  2022/747860 Bilecik li, nhisar lçesi, Zafer Mahallesi 144 
Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami n aat  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i 
yap m i i  / hale 14.09.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 2 
A ustos 2022 Sal  tarih ve 2928  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17 

Taahhüt Haber’de 2 A ustos 2022 Sal  günü YM’si  
EDÜ 2 ve ED’nin yar s  üstü 3 ihale ilan  yay nland

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.
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