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Taahhüt Haber’de 7 ubat 2023 Sal  günü tahmini YM'leri toplam  2 milyar  
935 milyon lira civar nda olan YM'si EDÜ 4 ve EDYÜ ( ED'nin yar s  üstü ancak  

ED'nin alt nda) 1 olmak üzere, 5 adet önemli ihale ilan  yay nland
Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü yay nlanan 7 ubat 2023 Sal  tarih ve 3062 

say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  4 milyar 650 milyon lira ci-
var nda 72 adet ihale ilan  yer ald . 6 ubat 2023 Pazartesi günü Kamu hale Kurumu-
nun EKAP kapsam nda yay nlad  YAPIM ihale duyurular ndan 13b1 LAN olanlar 
d ar da b rak larak derlenip, yakla k mali-
yetlerine göre büyükten küçü e do ru s rala-
n p, benzer i lere göre s n fland r l p, istenen 
makine ekipman ve teknik personel listesi ile 
birlikte özetlenip y llara sari ödenek durum-
lar  da eklenerek 7 ubat 2023 Sal  günü Ta-
ahhüt Haber’de yer alan bu 72 ihale ilan n n 
içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s -
n r  belirsiz 4 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 alt nda olan (EDYÜ) 1 ihale ilan  daha Taahhüt 
Haber’de yer ald . Tahmini YM’leri toplam n n 2 milyar 935 milyon lira civar nda oldu-

unu tahmin etti imiz bu 5 önemli ihale duyurusunun ba l klar n  haberin devam nda 
bulabilirsiniz. 

 
7 UBAT 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN,  
YM’S  ED’N N ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BEL RS Z (EDÜ);  
TAHM N  YM’LER  TOPLAMI 2 M LYAR 800 M LYON L RA C VARINDA  
4 ADET ÖNEML  HALE LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- DS  LANA ÇIKTI, dare, KN. 2022/1511252 - Çorum-Obruk Dutludere Sulamas  

kmali in aat  için 07 Mart 2023 Sal  günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için as-
gari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere AIX 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. 7 ubat 
2023 Sal  tarihli ve 3062 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / 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 " 7 ubat 2023 Sal  Taahhüt Haber" yazabilirsiniz.) 

 
- ARNAVUTKÖY BELED YES  LANA ÇIKTI, dare, KN. 2023/115514 - 2023 Y l  

Arnavutköy Geneli Tretuvar ve Asfalt in aat  için 06 Mart 2023 Pazartesi günü teklifleri 
alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 
‘sinden az olmamak üzere AV 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. 7 ubat 
2023 Sal  tarihli ve 3062 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 19 / 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 " 7 ubat 2023 Sal  Taahhüt Haber" yazabilirsiniz.) 

 
- DS  LANA ÇIKTI, dare, KN. 2022/1517023 - Kocaeli Karamürsel çmesuyu AT n-

aat  için 9 Mart 2023 Per embe günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için asgari 
yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ ndan az olmamak üzere AXI 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. 7 ubat 
2023 Sal  tarihli ve 3062 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / 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 " 7 ubat 2023 Sal  Taahhüt Haber" yazabilirsiniz.) 

 
- TOK  LANA ÇIKTI, dare, KN. 2023/112660 - Rize Millet Bahçesi in aat  için 06 

Mart 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kri-
teri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXVIII 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. 7 ubat 
2023 Sal  tarihli ve 3062 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 " 7 ubat 2023 Sal  Taahhüt Haber" yazabilirsiniz.) 

 
7 UBAT 2023 SALI GÜNÜ YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST 
SINIRI ED’N N ALTINDA (EDYÜ); YAKLA IK MAL YET  135 M LYON L RA  
C VARINDA OLAN 1 ÖNEML  HALE LANININ BA LIGI ÖYLE: 
- stanbul Maltepe Bld Fen l Md / 2023/103418 --- 2023-2024 Y llar  Muhtelif So-

kaklarda Asfalt Yap m i --- Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 'inden 
az olmamak üzere AV 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 için 
BKZ 07 ubat 2023 Sal  tarih ve 3062 say l  Taahhüt Haber – Sayfa 15

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

Özyurtlar Holding, tüm i  makinelerini ve çe itli yard m 
malzemelerini Hatay'a ula t rmak üzere harekete geçti. irket 
aç klamas na göre, yaralar  sarmak için ba layan seferberlik 
hareketinde Özyurtlar Holding de yerini ald . Özyurtlar Holding, 
elindeki tüm i  makinelerini afetten en çok etkilenen bölgeler-
den Hatay'a göndermek üzere harekete geçti. Özyurtlar Hol-

ding'in makine operatörü, mühendis ve hem irelerden  olu an 
15 ki ilik yard m ekibi dün ak am yola ç kt . 

TAMER ÖZYURT “Dünyada örne i  
çok ender görülen bir afetle kar  kar yay z.” 
Aç klamada görü lerine yer verilen Özyurtlar Holding Yö-

netim Kurulu Ba kan  Tamer Özyurt, Türkiye'yi derinden sar-

san depremin en çok zarar verdi i illerden birinin de Hatay ol-
du una dikkati çekerek, unlar  kaydetti: 

'Dünyada örne i çok ender görülen bir afetle kar  kar -
yay z. Birkaç saat arayla ayn  bölgede gerçekle en iddetli iki 
deprem nedeniyle 10 ilimiz neredeyse yerle bir oldu. Kay plar -
m z var. Arama kurtarma çal malar  bir yandan devam ediyor. 
Ac m z n tarifi yok. K  artlar , çöken viyadük ve yollar nede-
niyle özellikle Hatay'a yard m aksayarak ula yor. Bu artlar al-
t nda biz de elimizi ta n alt na koymay  milletimize borcumuz 
olarak görüyor, elimizdeki tüm i  makinelerini ve 15 ki ilik yar-
d m ekibini bölgeye sevk ediyoruz. Yaralar  sarma seferberli-
inde insanl k vazifemizi yap yoruz. Bölgede enkaz alt nda 

ya am mücadelesi veren son vatanda m z kurtar l ncaya 
kadar bölgeyi terk etmeyece iz.' 

VATANDA LARIN SA LADI I  
YARDIM MALZEMELER  DE  
AFET BÖLGES NE ULA TIRILACAK 
Özyurtlar Holding'in a rl kl  olarak konut üretti i Esen-

yurt, Avc lar, Bahçe ehir, Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölge-
lerindeki vatanda lar taraf ndan sa lanan yard m 
malzemelerinin de afet bölgesine ula t r lmas  sa lanacak.  

Özyurtlar Holding'in 'Meydan Ard çl ' ve 'Ödül stanbul' 
projelerinin sat  ofislerinde toplanan yard m malzemeleri t r-
larla afet bölgesine nakledilecek. 

Özyurtlar Holding, i  makinelerini afet bölgesine gönderdi
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Ba kan  Tamer Özyurt, "Biz de elimizi ta n alt na koymay  milletimize borcumuz 
olarak görüyor, elimizdeki tüm i  makinelerini ve 15 ki ilik yard m ekibini bölgeye sevk ediyoruz" dedi.
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