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TO n aat AMG Üyesi Epözdemir: “ Birim fiyatlar bu piyasa ko ullar nda yetersiz kal yor”

Taahhüt Haber’in, 30 A ustos 2022 Zafer Bayram  tatilini de içeren k sa haftan n dördüncü 
ve son günü yay nlanan 2 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2950 say l  nüshas nda ihale bedelleri 
toplam  nominal fiyatlar yla 2 milyar 904 milyon 117 bin TL olan  81 adet  (SB S) sözle meye 
ba lanm  ihale sonucu yay nland  1 Eylül 2022 Per embe günü Kamu hale Kurumunun 
EKAP’ta yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonuçlar ndan 13b1 LAN olanlar 
elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer i lere, idarelere göre s n fland r l p ve büyükten kü-
çü e göre s ralan p, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, 
ihaleyi kazanan müteahhit firman n ileti im bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden 
ve bitirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n eklenmesi ile yay na haz r-
lanarak 2 Eylül 2022 Cuma  tarih ve 2950 say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 81 SB S 
içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 3 adet  SB S (Sözle meye Ba lanm  hale Sonucu) yer 
ald  Ayn  gün TH’de (Taahhüt Haber’de)  YM’si ED’nin yar s  üstü ve fakat ED’nin (E ik De e-
rin) alt nda olan 1 adet SB S daha yer buldu...  hale bedelleri toplam  nominal fiyatlarla 2 mil-
yar 250 milyon, bu y l n fiyatlar yla takribi 3 milyar liray  geçen bu 4 adet önemli  (SB S) 
Sözle meye Ba lanm  hale Sonucunun detay n   haberin devam nda bulabilirsiniz. 

2 EYLÜL 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’S   
E K DE ER N ÜSTÜNDE OLAN 3 ADET SB S’ N  
(SÖZLE MEYE BA LANMI  HALE SONUCU) BA LIKLARI ÖYLE: 
- DS  6 BÖLGE'nin ( KN. 2021/543257 ) Hatay-Tahtaköprü Baraj  Sulamas  1 K s m ihale-

sini 2021 yll  fiyatlar yla 917.918.919 TL ihale bedeli ile Z VER N AAT TAAHHÜT kazand . 
Sözle mesi 29 A ustos 2022 Pazartesi tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 
9 Eylül 2022 Cuma günü ba lanacak..  

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan müteahhit 
firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istihbarat  için 
BKZ. 2 Eylül 2022 Cuma tarihli ve 2950 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 Öte yandan 
ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 3.12.2021 tarihli ve 2763 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 37 / Ayr ca (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- KGM 1 BÖLGE'nin ( KN. 2022/729782 - Pazarl k ) K nal  Kav a  - Gümü ova (O1-O2-
O3-O4) Üzerindeki Köprü ve Viyadüklerin Depreme Kar  Güçlendirilmesi ve Onar mlar  iha-
lesini 842.668.188 TL ihale bedeli ile Y MTA  MÜHEND SL K+Y MTA  GALVAN Z kazand . 
Sözle mesi 25 A ustos 2022 Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 
29 A ustos 2022 Pazartesi günü ba land . 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan müteahhit 
firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istihbarat  için 
BKZ. 2 Eylül 2022 Cuma tarihli ve 2950 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55 / Ayr ca daha 
fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- KOCAEL  BÜYÜK EH R''in ( KN. 2022/602121 ) zmit Millet Bahçesi ihalesini 
405.000.001 TL ihale bedeli ile BETA YOL+ACM MÜHEND SL K kazand . Sözle mesi 24 
A ustos 2022 Çar amba tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 5 Eylül 2022 
Pazartesi günü ba land . 

 Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan müteahhit 
firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istihbarat  için 
BKZ. 2 Eylül 2022 Cuma tarihli ve 2950 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 Öte yandan 
ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 21.07.2022 tarihli ve 2920 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 65 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://ta-
ahhuthaber.com 

2 EYLÜL 2022 CUMA  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE VE FAKAT  
E K DE ER N ALTINDA OLAN TEK SB S’ N ÖZET BA LI I ÖYLE: 
- stanbul Esenyurt Bld Park Bahçe Md  2022/503213  - Park ve Ye il Alanlar n Yap m Ona-

r m ve Revizyon i  – Yat r m  68.921.235,90 TL  bedelle YE LTEPE TEKN K N  A   ger-
çekle tirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 2 Eylül 2022 Cuma 
tarih ve 2950  say l  Taahhüt Haber Sayfa 49-65 

Taahhüt Haber’de 2 Eylül 2022 Cuma günü YM’si  
EDÜ 3 ve ED’nin yar s  üstü 1 adet SB S 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.

Taahhüt Haber’de 2 Eylül 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 1 ve 
ED’nin yar s  üstü 4 adet ihale duyurusu yer buldu 

Taahhüt Haber’in, 30 A ustos 2022 Zafer Bayram  tatilini de içeren k sa haftan n dördüncü 
ve son  günü yay nlanan 2 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2950 say l  nüshas nda, tahmini yakla k 
maliyetleri (YM) toplam   1 milyar 400 milyon liray  geçen 89 adet ihale ilan  yay nland . 1 Eylül 
2022 Per embe 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 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, 2 Eylül 2022 Cuma  günü Taahhüt Haber’de yer alan 
bu 89 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 1 adet ihale duyu-
rusu yer ald . Ayn   gün YM’si e ik de erin yar s  üstü ve fakat üst s n r n  belirleyemedi imiz 1 
ve yine YM’si e ik de erin yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda 3 ihale ilan  daha Taahhüt 
Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yakla k Maliyetleri) toplam ,  800 milyon liray  geçen  bu 
5 önemli ihale duyurusunun ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

2 EYLÜL 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  EDÜ TEK  HALE LANININ BA LI I ÖYLE:  
DS  GN MD ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/814781 - Mardin li 2. Kademe çme-

suyu sale Hatt  in aat  için 30 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak 
2 EYLÜL 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’S  ED’N N  
YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRINI BEL RLEYEMED M Z DE ER N  
TEK LANIN LANIN ÖZET BA LI I ÖYLE: 
- DS  9 Bölge Md Elaz   2022/785015 - Malatya Pütürge Miryaylas  Göleti n aat  yap m 

i i / hale 13.10.2022 tarihinde yap lacak. ihaleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, 
teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere A-III. Grup: Boru ve letim Hatt  leri veya 
A-IV. Grup: çme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon 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. 2 Eylül 2022 Cuma tarihli ve 2950 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / 
Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

2 EYLÜL 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI E K DE ER N  
ALTINDA OLAN 3ADET LANIN ÖZET BA LIKLARI SE ÖYLE: 
- stanbul Esenyurt Bld Fen l Md 2022/875618  - Esenyurt S n rlar  Geneli Muhtelif Cadde 

ve Sokaklarda Parke Yol, Bak m ve Tamirat Yap m i yap m i i  / hale 26.09.2022 tarihinde 
yap lacak.  

- stanbul Esenyurt Bld Fen l Md 2022/876187 - Esenyurt lçesi Muhtelif Cadde ve 
Sokaklarda Asfalt, Asfalt Tamir Bak m, Onar m ve K la Mücadele lerinin Yap m i / 
hale 27.09.2022 tarihinde yap lacak.  

- Antalya Valili i Yat zl Koor B k 27.09.2022 - Antalya Kumluca Hükümet Kona  Yap m i 
/ hale 27.09.2022tarihinde yap lacak.  

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 1 
Eylül 2022 Per embe  tarih ve 2949  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17

zmir Ticaret Odas  Meclis Üyesi, n aat Altyap  Müteahhitler 
Grubu Üyesi Alaettin Epözdemir, yaz l  bir aç klama yaparak 
kamu ihalelerine kat lan müteahhit say s n n eskiden 25-30 do-
lay nda oldu unu, bugün itibariyle kat l m olmad  için pek çok 
ihalenin iptal edildi ini bildirdi. Epözdemir, sektördeki kötü gi-
di e son vermek gerekiyor dedi. Birim fiyatlar n n piyasa ko ul-
lar nda yetersiz kald n  söyleyen Epözdemir, 
demirin ton fiyat n n 1,5 ay önce 15-16 bin lira ban-
d ndayken bu rakam n bir süre 12-13 bin liraya indi-
ini, bugün itibariyle 14 bin lira dolay nda oldu una 

dikkat çekti. 
DEM R F YATLARINDAK  GEV EMEN N  
DEVAM EDECE N  ÖNGÖRÜYORUZ 
Demir fiyatlar ndaki ini in devam edece ini ön-

gördüklerini bildiren Epözdemir unlar  kaydetti: 
“Demirde 12-13 bin band na indi i halde art  olsa 
da bu ürünün fiyat ndaki gev emenin önümüzdeki 
süreçte devam edece ini öngörüyoruz. Fakat çi-
mentodaki yükseli  durmuyor. Çimentonun 40 lira civar nda 
olan pompa fiyat  bin liran n üstüne ç kt .  Piyasalardaki belir-
sizlik devam ediyor” . 

 ANKARA MERKEZL  KAMU MÜTEAHH TLER  
 VE  NSANLARI DERNE  KURDUK 
Kamu müteahhitlerinin sorunlar n n çözüme kavu mamas  

nedeniyle 17 ki ilik kurucular kuruluyla Ankara merkezli Kamu 
Müteahhitleri ve  nsanlar  (KAM AD) adl  derne i kurdukla-
r n  belirten Alaettin Epözdemir, “Bu artlarda kamu yat r mla-

r nda i  yapmam z imkans z gibi bir ey. C 
16-C 20 çimentonun metreküpü 700; C30-
35 çimento 750 – 800 lira civar nda. D  il-
çelerde bir metreküp betonu, pompa fiyat  
dahil 1350 liray  buluyor. Bu korkunç bir ra-
kamd r. Kamu sektöründeki tüm meslek-
ta lar m z aray  içerisinde. Biz de 
KAM AD olarak bunu gördük, sektörün 
ayakta kalmas  için örgütlendik. ler tas-
fiye ediliyor, yasaklar oluyor, ek fiyat fark  
ihtiyaca cevap vermiyor. Tasfiye yasas , is-
tedi imiz gibi ç kmad . zmir’de, kamu mü-

teahhitlerinin çal t  bir kamu yat r m  hemen hemen yok gibi. 
Tüm kurumlarda çal malar en alt seviyede sürüyor. antiye-
lerde keyifli bir çal ma yok. Sistemde kay tl  müteahhitlerin 

yüzde 55,57’sinin bir y l ve bir y ldan az süreyle, yüzde 
44,15’inin de iki y l ve üzeri yasakl  oldu unu görüyoruz. Dola-
y s yla bizim sektör beklemede. halelere ç k l yor, geçmi te 
20-30 ki inin kat ld  ihaleler, kat l m olmay nca yap lam yor. 
haleler iptal oluyor.” 

BAYINDIRLIK B R M F YATLARININ  
GÜNCELLENMES  OLUMLU B R ADIM 
Bu y l Bay nd rl k birim fiyatlar n n güncellenmesinin olumlu 

bir ad m oldu unu belirten Alaettin Epözdemir: “Ocak ay nda 
2022 y l  birim fiyatlar  yay mland . Haziran’da bir kez daha 
güncellendi birim fiyatlar . A ustos ay nda üçüncü kez liste re-
vize edildi. Her düzenlemedeki art , yüzde 30’a, yüzde 50’ye 
tekabül ediyordu. Devlet bile birim fiyatlar n  8 ayda üçüncü 
kez revize ediyorsa, demek ki devam eden i lerin yürümesi, 
sözle me artlar ndaki fiyatlarla imkans z. Devam etmesi için 
güncellenmi  fiyatlar n, önceki sözle melere yans t lmas  gere-
kiyor. En son birim fiyatlar , yeni i ler için geçerli do al olarak. 
Hal böyle olunca, geçmi te ba lam  i ler duruyor. Devletin, 
devam eden i lerde güncellenmi  rakamlar n uygulanmas n  
izin vermesini talep ediyoruz. Bu çok önemli bir çözüm olur” 
eklinde konu tu.  
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