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Kahramanmara 'ta meydana gelen deprem ülkede büyük bir 
uzuntu yaratt . Çok say da ilde hissedilen depremin büyüklü-
ünü AFAD 7.4 olarak duyurdu. Kahramanmara , Hatay ,Gazi-

antep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbak r, anl urfa, Osmaniye, 
Ad yaman'da y k lan binalar var. Deprem sonras  tüm Türkiye 
aya a kalkarken; en büyü ü 6,6 olan 32'den fazla artç  deprem 
ya and . Y k lan binalarda arama kurtarma çal malar na ba -
larken, Cumhurba kan  Erdo an'dan ilk aç klama geldi. 

ERDO AN: LG L  TÜM B R MLER M Z AFAD  
KOORD NASYONUNDA TEYAKKUZ HAL NDED R" 
Kahramanmara ' Pazarc k lçesinde meydana gelen 7,4'lük 

deprem sonras  Cumhurba kan  Recep Tayyip Erdo an " lgili 
tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir" 

aç klamas nda bulundu. ntv.com.tr 
BÖLGEDEK  TÜM LLERDEN B NALARDA BÜYÜK  
HASAR OLDU U HABERLER  GEL YOR 
Kahramanmara , Ad yaman, Kilis, anl urfa, Diyarbak r, 

Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar y -
k ld  Sars nt  Kahramanmara ' n yan  s ra Gaziantep, Malatya, 
Batman, Bingöl, Elaz , Kilis, Diyarbak r, Mardin, Siirt, rnak, 
Van, Mu , Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da his-
sedildi. 

DÖRDÜNCÜ SEV YEDE ALARM VER LD  
çi leri Bakan  Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz 

halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararas  
yard m  da içeren bir alarmd r.  u anda y k m ve can kayb  bil-

gisi konusunda net bir ey söyleyemeyiz." aç klamas n  yapt . 
AFAD: ULUSLARARASI YARDIM  
ÇA RISINDA BULUNULDU 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl  AFAD, 7,4 büyüklü-

ündeki depreme ili kin, D i leri Bakanl  ile yap lan görü me-
lerde ERCC (Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi) üzerinden 
kentsel arama ve kurtarma alan nda uluslararas  yard m ça r -
s nda bulunuldu unu aç klad . 

32 ARTÇI DEPREM OLDU 
Yay na haz rland m z saatlerde AFAD, depremin ard ndan 

en büyü ü Gaziantep Nurda 'nda 6,6 büyüklü ünde olmak 
üzere 32 artç  sars nt  meydana geldi ini bildirdi. 

 

Merkez üssü Kahramanmara ’ n Pazarc k lçesi olan 
 7.4 büyüklü ünde bir deprem oldu

Taahhüt Haber’de 2 ubat 2023 Per embe ve 3 ubat 2023 Cuma günü 
 YM'si EDÜ veya  EDYÜ hiçbir ihale duyurusu yay nlanmad

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 
EDYÜ = E ik De erin Yar s  Üstü Ancak E ik De erin Alt nda 
EDYÜB= YM’si E ik De erin Yar s  Üstü Ancak Üst S n r n  Belirleyemedi imiz 
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.

KISALTMALAR

Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü yay nlanan 2 
ubat 2023 Per embe tarih ve 3059 say l  nüshas nda hiçbir 

ihale ilan  yer almazken 3 ubat 2023 Cuma günü yay nla-
nan 3 ubat 2023 Cuma tarih ve 3060 say l  nüshas nda tah-
mini yakla k maliyetleri (YM) toplam  75 milyon lira civar nda 
2 adet ihale ilan  yer ald .  

(2023 y l  ‘E ik De erlerin ve Parasal Limitlerin Güncellen-
mesi’ne ili kin 2023/1 say l  Kamu hale Tebli i, 25/01/2023 
tarihli ve 32084 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan tebli in 

yürürlü e girmesi dolay s yla idarelerin ihale ilan  yollayama-
mas  nedeniyle 1 ubat 2023 Çar amba günü EKAP’ n hiç  
bir ihale ilan  yay nlayamamas ndan dolay  2 ubat 2023 
Per embe günü Taahhüt Haber’de hiçbir ihale ilan  yay nlan-
mad . 2 ubat 2023 Per embe günü EKAP’ta sadece 2 ilan 
yer ald . Bu ilanlar 3 ubat 2023 Cuma günü yay nlanan Ta-
ahhüt Haber’de yer buldu.) 

EKAP’ n ihale duyurusu yay nlamas n n bu hafta ba  itiba-
riyle düzene girmesi bekleniyor. 

25/01/2023 tarihli ve 32084 
say l  Resmi Gazete’de yay nla-
nan 4734 say l  Kamu hale Ka-
nunu’nda yer alan e ik de erler 
ve parasal limitlerin güncellen-
mesine ili kin 2023/1 say l  Kamu 
hale Tebli i 1 ubat 2023 tarihi 
itibariyle yürürlü e girdi. 
E K DE ER 290 M LYON 
284 B N L RAYA YÜKSELD  

2021 y l nda 81 milyon 614 
bin 303 lira olarak uygulanan 
e ik de er, 2022 y l nda 146 mil-
yon 815 bin 969 liraya yüksel-
mi ti. E ik de er 2023 y l nda 
2022 y l na göre yüzde 97 artt r -
lark 290 milyon 284 bin 533 lira 
olarak uygulanacak.  

E ik De er 2020 y l nda 65 
milyon 213 bin TL. ve 2019 y -
l nda ise 60 milyon 742 bin TL. 
olarak uygulanm t .

Yeni E ik  
De erler  

ve Parasal  
Limtler  

uygulanmaya  
ba land

YEN  E K DE ERLER VE PARASAL L M TLER ÖYLE

i ecam 2022 y l nda net sat lar n  
95,3 milyar TL seviyesine yükseltti

i ecam’ n 2022 y l  finansal 
sonuçlar na göre konsolide net 
sat lar  95,3 milyar TL seviyesine 
ula t . i ecam'dan yap lan aç k-
lamaya göre, kurulu unda Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
imzas n  ta yan ve Türkiye Cum-
huriyeti’nin önemli kalk nma ham-
lelerinden biri olan i ecam, 
sürdürülebilir de er katan bü-
yüme yolculu una aral ks z 
devam ediyor. 

2022 y l  finansal sonuçlar n  
aç klayan i ecam’ n mali y la ili -
kin konsolide net sat lar  95,3 
milyar TL seviyesine ula rken, 
Türkiye’den yapt  ihracat ise 1,1 
milyar dolar olarak gerçekle ti. 
Türkiye’den yap lan ihracat ile 
Türkiye d  üretimden sat lar n n 
toplam n  ifade eden uluslararas  
sat lar n konsolide sat lar için-
deki pay  ise yüzde 63 seviye-
sinde oldu. i ecam 2022 y l  
boyunca 5,8 milyon ton cam, 4,9 
milyon ton soda külü ve 4,4 mil-
yon ton endüstriyel ham madde 
üretimi gerçekle tirdi. 

 i ecam’ n Yönetim Kurulu 
Ba kan  ve Murahhas Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet K rman, dünyada süre-
gelen makroekonomik dalgalan-
malar ve jeopolitik riskler global 
ölçekte birçok kurumu etkilerken, 
daha önce ya anan krizlerden 

farkl  boyutta etkiler yaratan zorlu 
bir y l , sürdürülebilir büyüme yol-
culu umuzu devam ettirerek ba-
ar yla kapatt klar n  belirtti. 

Üretim, tedarik ve lojistik an-
lamda ortaya ç kan k r lmalar n 
global ölçekte her sektörü etkile-
di i bir ortamda yat r mlar , Tek i-
ecam dönü ümünün getirdi i 

çevik yap lar , yetkinlikleri ve 87 
y ll k deneyimleriyle hedeflerine 
yürümeye, onlar  gerçekle tir-
meye devam ettiklerini aktaran 
K rman, 'Küreselle me hamlele-
rine devam eden bir irket olarak, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü 
y l nda da ba ar lar m z  sürdürü-
lebilir k lmak için var gücümüzle 
çal maya, yat r mc lar m za ve 
tüm payda lar m za de er kata-
rak büyümeye devam edece iz. 
100 y ll k Cumhuriyetimize, 87 y l-
d r e lik eden köklü bir Cumhuri-
yet irketi olarak Türkiye’nin 
üretim gücünü 4 k tada, 14 ülkede 
gururla temsil ediyoruz. Kapsaml  
dönü üm hamlemizi tamamlaya-
ca m z 2023 y l nda da tüm i-
ecaml lar olarak hedefledi imiz 

yat r mlar  hayata geçirip f rsatlar  
de erlendirerek, girdi verdi imiz 
sektörlerin büyümesini destekle-
yecek faaliyetlerimizi sürdürece i-
mize olan inanc m z tam.' 
de erlendirmesinde bulundu.
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