
Yozgat Belediyesi Kentsel Altyap  Projeleri II kapsam nda Avrupa Yat r m Bankas ndan (AYB) 
ald  kredinin b r k sm n  kullanarak Yozgat (Merkez) çmesuyu ve Kanalizasyon ebekeleri n-
aat (KAP-2-YZT-W01) ihalesini sonuçland rarak sözle meyi GURBETO LU N AAT ile imza-

lad . Yozgat Belediyesinin “Büyük Altyap  Hamlesi” olarak adland rd   imza törenine Yozgat 
Belediye Ba kan  Celal Köse,  lbank Bölge Müdürü Sönmez Ata, Müteahhit firma Gurbeto lu in-
aat sahibi Veysel Gurbeto lu, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Mahalle Muhtarlar  kat ld .  

HALEDE EN DÜ ÜK TEKL F 14 M LYON 990 B N 745 EURO LE  
GURBETO LU N AAT’TAN GELM T  
Yozgat Belediyesi KAP-2-YZT-W01 / çmesuyu ve Kanalizasyon ebekeleri in aat  iha-

lesine 6 firma kat lm , en dü ük teklif 14 milyon 990 bin 745 Euro ile GURBETO LU N-
AAT’tan gelmi ti. in GURBETO LU N AAT’a ihale edilmesi bekleniyordu. 
CELAL KÖSE: “AVRUPA YATIRIM BANKASI’NDAN 16 M LYON EURO  
5 YIL ÖDEMES Z VE 20 YIL VADEL  B R EK LDE KAYNA IMIZI SA LADIK” 
Belediye Meclis Salonunda düzenlenen imza törenini sonras  Yozgat Belediye Ba kan  

Celal Köse, yapt  aç klamada; ba kanl k görevi süresince ehrin ve ülkenin imkanlar n  
en iyi ekilde kullanarak hizmet etmeye çal t klar n  söyledi. “Temel olmadan bina olmaz.” 
diyen Ba kan Köse, “Dolay s yla alt yap  olmadan da üst yap  olmaz dedik. Seçim beyan-
namemizde olmamas na ra men akl m z n devaml  bir kö esinde yer al yordu. Sonuç iti-
bar  ile Yozgat Belediyemizin 200 küsur kilometre ehir içme suyu var. 70 -80 kilometreye 
yak n da kanalizasyon alt yap s  var. Ama geldi imiz nokta itibar  ile hem alt yap da hem 
de kanalizasyonda büyük sorunlar oldu u ortada. Hamdolsun de erli büyüklerimiz Cum-
hurba kan  Yard mc m z, Adalet Bakan m z, Çevre ve ehircilik Bakan m z, milletvekilleri-
miz ile hep birlikte gayret ettik ve Avrupa Yat r m Bankas ’ndan 16 milyon Euro 5 y l 
ödemesiz ve 20 y l vadeli bir ekilde kayna m z  sa lad k. Bunu çözmek hem zorunluluk 

hem de sorumluluktu. Çünkü ehir içme suyumuzda yüzde 67 kay p kaçak var. Yozgat belediye-
miz her ay 7 Milyon Lira zarar ediyor. Biz bu yat r mla bu zarar n da önüne geçmeyi hedefliyoruz.  

200 K LOMETREL K ALT YAPININ 3’TE B R   
ASBESTL  BORULARDAN OLU UYOR 
Yozgat Belediyemizin ayn  zamanda bu 200 kilometrelik alt yap n n 3’te biri asbestli borular-

dan olu uyor. Asbestli borular art k kansorejen madde üretti i kan tlanm  durumda. Asbestli bo-
rular kullan lmas  yasak olan borular. Biz dedik ki hem ekonomimiz can bulsun hem de kendi 
sa l m z  da geçtik evlatlar m z n, torunlar m z n da sa l  önem ta yor. Biz sa l kl  borulardan 

sa l kl  su içirelim ve bu vebalden 
de kurtulal m istedik. Gelece imiz 
için gelece imizin teminat  için bu 
projeye ba  koyduk. Tabi bu proje 
zaman ald . Neredeyse 2 y l m z  
ald . Biz dedik ki artlar ne olursa 
olsun ke ke bu projeyi hayata geçi-
rebilseydik de 2 y l önce ba layabil-
seydik. Ama artlar ve olanaklar 
ancak bugünü getirdi. Ama biz üze-
rimizdeki sorumluluk ve zorunlulu-
un fark ndayd k. artlar ne olursa 

olsun. Belki alt yap ya yap lan yat -
r m göze gözükmez ama yüz y llar 
boyunca dua alacak olan bir proje 
olacak” diye konu tu. 

Rus DONSTROY’un Moskova’da süren Ostrova 
Projesinin 4’üncü etap in aat  ana müteahhidi ola-
rak önceki etaplar  da in a eden ANT YAPI ile yeni 
bir sözle me imzalad  bildiriliyor. Sözle me kap-
sam nda ANT YAPI Genel müteahhit olarak anahtar 

teslimi in aat gerçekle tirecek.  
7 BLOKTA 426 DA RE N A ED LECEK 
Rusya’da yay nlanan Vedomosti gazetesinde yer 

alan habere göre, Ostrov-4 projesinin toplam in aat 
alan  240 bin metrekareyi buluyor. Yat r m kapsam nda  

toplamda, 7 blokta bin 426 daire in a edilecek. Ha-
berde proje için antiyede 600'den fazla personel ve 
20 i  makinesinin çal maya ba lad n  dikkat çekildi. 
Gazete okurlar na Ant Yap 'y , "Dünyan n en büyük 
100 in aat müteahhidinden biri olarak tan tt .
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DONSTROY Moskova'da Ostrova-4’ün in aat  için yine ANT YAPI’y  seçti

Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü  yay nlanan 11 A ustos 2022 Per embe tarih ve 
2935 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  2 milyar 650 milyon liray  
geçen 77  adet ihale ilan  yay nland . 10 A ustos 
2022 Çar amba günü Kamu hale Kurumunun 
EKAP kapsam nda yay nlad  ihale duyurular n-
dan 13b1 LAN olanlar d ar da b rak larak, derle-
nip, 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 77 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü 
(EDÜ) üst s n r  belirsiz 5 ihale duyurusu yer ald . Yine ayn  gün Taahhüt 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  2 milyar 250 milyon liray  geçen bu 8 önemli ihale duyurusunun ba l klar n  ha-
berin devam nda bulabilirsiniz. 

11 A USTOS 2022 PER EMBE GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
5 ADET YM’S  EDÜ HALE LANININ BA LIKLARI ÖYLE: 
- GENÇL K SPOR BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/756371 - zmir 

Çi li 1000 Ki ilik Ö renci Yurdu in aat  için 12 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. ha-
leye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 100 'inden az olmamak 
üzere (B) Üst Yap  (Bina) leri ana ba l  alt nda bulunan B/II.Grup Bina leri benzer i  de-
neyimi olarak aran yor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 11 A ustos 2022 Per embe tarihli ve 2935 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 23 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- GENÇL K SPOR BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/767435 - anl -
urfa 1000 Ki ilik Ö renci Yurdu in aat  için 14 Eylül 2022 Çar amba günü teklifleri alacak. ha-
leye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 100 'inden az olmamak 
üzere (B) Üst Yap  (Bina) leri ana ba l  alt nda bulunan B/II.Grup Bina leri benzer i  de-
neyimi olarak aran yor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 11 A ustos 2022 Per embe tarihli ve 2935 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 23 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/787401 - Hatay Antakya Aksaray Mahallesi 
1 Etap 464 Konut 24 Dükkan ikmali için 23 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak. haleye ka-
t labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 60 ‘ ndan az olmamak üzere 
B/III Grubu 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. 11 A ustos 2022 Per-
embe tarihli ve 2935 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayr ca daha fazla detay için 

BKZ. https://taahhuthaber.com 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/788056 - Erzurum Yakutiye So ukçermik 

Mahallesi 488 Konut 6 Dükkan in aat  için 16 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak. haleye 
kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 60 ‘ ndan az olmamak 
üzere B/III Grubu 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. 11 A ustos 2022 Per embe tarihli ve 2935 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 24 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/784387 - Ardahan Göle Kubilaybey Mahal-
lesi 315 Konut 3 Dükkan 1 Camii ikmali için 20 Eylül 2022 Sal  günü teklifleri alacak. haleye 
kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 60 ‘ ndan az olmamak 
üzere B/III Grubu 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. 11 A ustos 2022 Per embe tarihli ve 2935 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 24 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

11 A USTOS 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN   
3 HALE LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- Bal kesir Büyük ehir BASK  Gn Md  2022/775801  - Bal kesir li Alt eylül, Karesi ve Ban-

d rma lçelerinde toplam 4,5 mW Güne  Enerji Santrali Yap m i  / hale 31.08.2022 tarihinde 
yap lacak.  

- Kayseri Büyük ehir Etüd Proje Md  2022/793639  - Melikgazi lçesi 13835 Ada 1 Par-
selde Camii Temel n aat  Yap m i   / hale 02.09.2022  tarihinde yap lacak. 

- Gençlik Spor Bakanl  Yat r m letmeler Gn Md  - Bal kesir Edremit 250 Ki ilik Ö renci 
Yurdu Yap m i  / hale 02.09.2022  tarihinde yap lacak.  

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 11 A ustos 
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Taahhüt Haber’de 11 A ustos 2022 Per embe günü YM’si 
EDÜ 5 ve ED’nin yar s  üstü 3 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.

Yozgat Belediyesi KAP-2-YZT-W01 / çmesuyu ve  
Kanalizasyon ebekeleri in aat  sözle mesi imzaland
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