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Bolu n aat Müteahhitlerinden deprem bölgesine destek

Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine yard mlar  ücretsiz ta yacak

Cumhurba kan  Erdo an Kahramanmara  mer-
kezli deprem ile ilgili aç klamalarda bulundu. Erdo an, 
''Deprem 13.5 milyonu etkiledi. Acil yard m ve destek 
faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liral k bir 
kayna  kurumlar m z n emrine tahsis ettik.” dedi. Er-
do an 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi ini du-
yurdu. OLA AN ÜSTÜ HAL KARARI ALINDI 

Cumhurba kan  Erdo an Kahramanmara  mer-
kezli deprem ile ilgili aç klamalarda bulundu. Erdo an, 
deprem bölgelerinde OHAL karar  al nd n  duyurdu. 

Türkiye'de ya anan deprem sonras  Birle mi  Mil-
letler de harekete geçti. Uzaydan uydu görüntüsü 
sa layacak  

Ya anan deprem sonrasi dünyan n birçok yerinden 
yard mlar gelmeye devam ediyor. Pek çok ülke arama 
kurtarma ekiplerini ülkemize gönderirken, Birle mi  
Milltler de bu çal malara katk  sa layacak bir uygu-
lama ba latt . 

AC L DURUM UYDU HAR TASI  
ETK NLE T R LD  
Reuters'in bildirdi ine göre Türkiye'ye büyük hasar 

veren depremin ard ndan Birle mi  Milletler Uydu 
Merkezi, acil durum haritalama hizmetini etkinle tirdi-
ini duyurdu. Binlerce ki inin hayat n  kaybetti i ve 

arama kurtarma ekiplerinin devam etti i depremde, 
BM'nin etkinle tirdi i acil durum haritalama sayesinde 
arama kurtarmalar nda büyük kolayl k sa lanacak. 

Harita, depremde hasar görmü  görmü  yap lara 
genel bir bak  sunuyor ve bu bilgiler daha sonra in-
sani yard m ve afet müdahale gruplar  taraf ndan pay-
la l yor. Bu sayede birçok kurum veya kurulu , 
uzaydan sa lanan görüntüler neticesinde harekete 
geçerek çal malardaki süreci k salt yor. 

Bolu n aat Müteahhitleri Derne i, 
deprem bölgesine kullan lmak üzere top-
lad  2 t r dolusu malzemeyi 20 ki ilik 
ekiple yola ç kard . 

Kahramanmara 'ta ya anan ve 10 ili 
etkileyen 7.7 ve 7.6 iddeti depremlerin 
ard ndan bölgedeki çal malara kat lmak 
ve ihtiyaçlar n kar lanmas  için ülke ge-
nelinde seferberlik ba lat ld . Depremin 
etkili oldu u bölgelerde giyecek ve yiye-
cek sorununun giderilmesi için toplanan 
yard mlar 11 farkl  ile ula maya ba lad . 

B MDER: “2 TIR 9 KAMYONET  
LE B RL KTE YOLA ÇIKTIK” 
Yard m çal malar  kapsam nda Bolu 

n aat Müteahhitleri Derne i (B MDER) 
üyesi müteahhitler de kendi imkanla-

r yla toplad klar  yard mlarla deprem 
bölgesine gitti. Konuyla ilgili B M-
DER'den yap lan aç klamada, “Bolu n-
aat Müteahhitleri Derne i (Bimder) 

olarak Hatay için 2 T r 9 Kamyonet ile 

birlikte kendimiz teslim etmek ve kur-
tarma çal malar na kat lmak için yola 
ç kt k dualar n z  eksik etmeyin yard m-
lar n z hala çok önemli az çok deme-
den gün birlik günüdür” denildi. 

Kahraman-
mara 'ta ger-
çekle en 
depremin ar-
d ndan tüm 
Türkiye sefer-
ber oldu. 
Enkaz alt ndan 
kalanlar  kur-
tarma çal ma-

lar  devam ederken depremden etkilenen 
bölgelere yard mlar ula t r lmaya çal l -

yor. Yurtiçi Kargo ise ald  yeni kararla 
Kahramanmara  ve çevre illere yap lacak 
deprem yard mlar n  ücretsiz ta yaca n  
duyurdu. 

YURT Ç  KARG’DAN DEPREM  
BÖLGES NE DESTEK! 
Kahramanmara  ve çevre illerde ya a-

nan deprem sonras  Yurtiçi kargo Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanl , AFAD ve K -
z lay ile koordineli bir ekilde çal mala-
r n  sürdürüyor. irketten yap lan 
duyuruya göre, deprem bölgesine yard m 

kolisi göndermek isteyen vatanda lar ko-
lilenmi  yard mlar n  istedikleri herhangi 
bir Yurtiçi Kargo ubesine getirebilecek. 

L STE DI INDA ÜRÜN  
GÖNDER LMES N 
Yard mlar n bakanl klar taraf ndan be-

lirlenen listeye uygun olmas n n hayati 
önem ta d n  belirten irket yetkilileri, 
listenin d nda bir ürün gönderilmeye ça-
l lmas n n ya da ikinci el ürün gönderil-
mesinin çal malara fayda yerine zarar 
verebilece ini de ifade etti. 

Cumhurba kan  Erdo an: “ lk etapta 100 milyar TL'lik yard m kayna  verildi

Birle mi  Milletler'Acil Durum  
Uydu Haritas ' etkinle tirildi

Taahhüt Haber’de 6 ubat 2023 Pazartesi günü tahmini YM'leri toplam  735 milyon lira 
civar nda olan YM'si EDÜ 2 ve EDYÜ ( ED'nin yar s  üstü ancak ED'nin alt nda)  

1 olmak üzere, 3 adet önemli ihale ilan  yay nland
Taahhüt haftan n ilk günü yay nlanan 6 ubat 2023 Pazartesi tarih ve 3061 say l  

nüshas nda tahmini yakla k Haber’in maliyetleri (YM) toplam  1 milyar 300 mlyon lira 
civar nda 30 adet ihale ilan  yer ald . 3 ubat 2023 Cuma günü Kamu hale Kurumunun 
EKAP kapsam nda yay nlad  YAPIM 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, ben-
zer i lere göre s n fland r l p, istenen makine 
ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte 
özetlenip y llara sari ödenek durumlar  da 
eklenerek 6 ubat 2023 Pazartesi günü Ta-
ahhüt Haber’de yer alan bu 30 ihale ilan n n 
içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s -
n r  belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. 
Yine ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si e ik 
de erin yar s  üstü ancak e ik de erin al-
t nda olan (EDYÜ) 1 ihale ilan  daha Taahhüt Haber’de yer ald . Tahmini YM’leri topla-
m n n 735 milyon lira civar nda oldu unu tahmin etti imiz bu 3 önemli ihale 
duyurusunun ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

6 UBAT 2023 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN,  
YM’S  ED’N N ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI 600 M LYON L RA  
C VARINDA 2 ADET ÖNEML  HALE LANININ ÖZET BEL RS Z (EDÜ);  
TAHM N  YM’LER  TOPLAMI BA LIKLARI ÖYLE: 
- STANBUL BÜYÜK EH R LANA ÇIKTI, dare, KN. 2023/109050 - Ata ehir çe-

renköy Spor Tessi in aat  için 6 Mart 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. haleye kat -
labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 75 'inden az olmamak 
üzere BIII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor. 

EKAP’ta yay nlanan ilandan hareketle benzer i lere ve idarelere göre ayr t r lm , 
yakla k maliyetlerine (YM) göre büyükten küçü e do ru s ralanm  ve sözle me tasa-

r s  ile idari artname detay  özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 6 ubat 
2023 Pazartesi tarihli ve 3061 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayr ca daha 
fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoruna " 6 ubat 2023 Pazartesi Taahhüt Haber" yazabilirsiniz.) 

- TOK  LANA ÇIKTI, dare, KN. 2023/112393 - Mu la Seydikemer Kemer 304 
Konut 8 Dükkan in aat  için 10 Mart 2023 Cuma günü teklifleri alacak. haleye kat labil-
mek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak 
üzere BIII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor. 

EKAP’ta yay nlanan ilandan hareketle benzer i lere ve idarelere göre ayr t r lm , 
yakla k maliyetlerine (YM) göre büyükten küçü e do ru s ralanm  ve sözle me tasa-
r s  ile idari artname detay  özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 6 ubat 
2023 Pazartesi tarihli ve 3061 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayr ca daha 
fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoruna " 6 ubat 2023 Pazartesi Taahhüt Haber" yazabilirsiniz.) 

6 UBAT 2023 PAZARTES  GÜNÜ YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ  
ANCAK ÜST SINIRI ED’N N ALTINDA (EDYÜ); 135 M LYON L RA  
C VARINDA OLAN 1 ÖNEML  HALE LANININ BA LIKLARI  
YAKLA IK MAL YETLER  (YM) TOPLAMI ÖYLE: 
- TOK  Toplu Konut dare B k / 2023/111677 --- Ni de li Bor lçesi ftiyan Mahallesi 

180 Adet Konut n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i yap m i i --- Asgari yeterlik 
kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup i ler benzer 
i  deneyimi olarak isteniyor. /// hale 27.02.2023 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri 6 
ubat 2023 Pazartesi için BKZ tarih ve 3061 say l  Taahhüt Haber – Sayfa 17

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.
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