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Taahhüt Haber’de 8 ubat 2023 Çar amba günü tahmini YM'leri toplam  1 milyar 400 milyon 
lira civar nda olan YM'si EDÜ 3 ve EDYÜ ( ED'nin yar s  üstü ancak ED'nin alt nda)  

2 olmak üzere, 5 adet önemli ihale ilan  yay nland
Taahhüt Haber’in haftan n üçüncü günü yay nlanan 8 ubat 2023 Çar amba tarih ve 

3063 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  2 milyar 600 milyon 
lira civar nda 62 adet ihale ilan  yer ald . 7 ubat 2023 Sal  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 

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 özetlenip y llara sari ödenek 
durumlar  da eklenerek 8 ubat 2023 Çar-
amba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 

62 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er 
Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 3 adet ihale du-
yurusu yer buldu. Yine ayn  gün Taahhüt Ha-
ber’de YM’si e ik de erin yar s  üstü ancak e ik de erin alt nda olan (EDYÜ) 2 ihale 
ilan  daha Taahhüt Haber’de yer ald . Tahmini YM’leri toplam n n 1 milyar 400 milyon 
lira civar nda oldu unu tahmin etti imiz bu 5 önemli ihale duyurusunun ba l klar n  ha-
berin devam nda bulabilirsiniz. 

8 UBAT 2023 ÇAR AMBA 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 960 M LYON L RA C VARINDA  
3 ADET ÖNEML  HALE LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  LANA ÇIKTI, dare, KN. 2023/117286 - Ankara Keçiören Ba lum Kar yaka 

Millet Bahçesi in aat  için 9 Mart 2023 Per embe günü teklifleri alacak. haleye kat la-
bilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ ndan 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. 8 ubat 
2023 Çar amba tarihli ve 3063 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 " 8 ubat 2023 Çar amba Taahhüt Haber" yazabilirsiniz.) 

- TOK  LANA ÇIKTI, dare, KN. 2023/117729 - Bal kesir Alt eylül Gaziosmanpa a 2 
Etap 506 Konut 5 Dükkan, lkokul, Cami ve18 Dükkanl  Ticaret Merkezi in aat  için 13 
Mart 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kri-

teri 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. 8 ubat 
2023 Çar amba tarihli ve 3063 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / 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 " 8 ubat 2023 Çar amba Taahhüt Haber" yazabilirsiniz.) 

- TOK  LANA ÇIKTI, dare, KN. 2023/117010 - Kayseri Sar o lan Güzelyal  194 
Konut 2 Dükkan in aat  için 07 Mart 2023 Sal  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. 8 ubat 
2023 Çar amba tarihli ve 3063 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / 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 " 8 ubat 2023 Çar amba Taahhüt Haber" yazabilirsiniz.) 

8 UBAT 2023 ÇAR AMBA GÜNÜ YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ  
ANCAK ÜST SINIRI ED’N N ALTINDA (EDYÜ); YAKLA IK  
MAL YETLER  (YM) TOPLAMI 450 M LYON L RA C VARINDA OLAN  
2 ÖNEML  HALE LANININ BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  Toplu Konut dare B k / 2023/116628 --- Manisa li Salihli lçesi Durasall  Ma-

hallesi 150 Adet Konut, 10 Adet Ticaret ve 1 Adet Cami n aat  le Altyap  ve Çevre Dü-
zenlemesi i --- Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az 
olmamak üzere BIII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor. /// hale 02.03.2023 
tarihinde yap lacak. 

- stanbul Pendik Bld / 2023/120337 --- Pendik Geneli Hizmet Binalar n n Ba-
k m , Çevre Düzenleme leri le Küçük ve Orta Ölçekli Bina Yap m i --- Asgari 
yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 90 'inden az olmamak üzere BIII grup 
i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor. /// hale 28.02.2023 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 08 
ubat 2023 Çar amba tarih ve 3063 say l  Taahhüt Haber – Sayfa 15

Taahhüt Haber’de 9 ubat 2023 Per embe günü tahmini YM'leri toplam  950 milyon lira 
civar nda olan YM'si EDÜ 1 ve EDYÜ ( ED'nin yar s  üstü ancak ED'nin alt nda)  

2 olmak üzere, 3 adet önemli ihale ilan  yay nland
Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü yay nlanan 9 ubat 2023 Per embe tarih 

ve 3064 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  2 milyar liraya yak-
la an 53 adet ihale ilan  yer ald . 8 ubat 2023 Çar amba 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 9 ubat 2023 Per embe 
günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 53 ihale 
ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) 
üst s n r  belirsiz 1 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) 2 ihale ilan  
daha Taahhüt Haber’de yer ald . Tahmini YM’leri toplam n n 950 milyon lira civar nda 
oldu unu tahmin etti imiz bu 3 önemli ihale duyurusunun ba l klar n  haberin deva-
m nda bulabilirsiniz. 

9 UBAT 2023 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, 
 YM’S  ED’N N ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BEL RS Z (EDÜ);  
TAHM N  YM’S  500 M LYON L RA C VARINDA  
1 ADET ÖNEML  HALE LANININ ÖZET BA LI I ÖYLE: 
- VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜN VERS TES  LANA ÇIKTI, dare, KN. 2023/112589 - Van 

YYÜ Di  Hekimli i Fakültesi ve Uygulama Hastanesi in aat  için 23 ubat 2023 
Per embe günü teklifleri alacak. haleye ön yeterlik (ön seçim) ba vurusu yapabilmek 

için asgari yeterlik kriteri olarak 340.000.000,-TL’den az olmamak üzere BII veya BIII 
Gurubu ler benzer i  deneyimi olarak aran yor. 

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. 09 ubat 
2023 Per embe tarihli ve 3064 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / 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 " 09 ubat 2023 Per embe Taahhüt Haber" yazabilirsiniz.) 

9 UBAT 2023 PER EMBE GÜNÜ YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜ  
ANCAK ÜST SINIRI ED’N N ALTINDA (EDYÜ); YAKLA IK  
MAL YETLER  (YM) TOPLAMI 450 M LYON L RA C VARINDA OLAN  
2 ÖNEML  HALE LANININ BA LIKLARI ÖYLE: 
- Ardahan Üniversitesi Yap  l Tek Dai B k / 2023/115362 --- Ardahan Üniversitesi 1 

Adet Merkezi Yemekhane Binas  Yap m  - 1 Adet Merkezi Kütüphane Binas  Yap m  ve 
Yap lacak Yap lar n Altyap  ve Çevre Düzenlemesi Yap m i" --- Asgari yeterlik kriteri 
olarak teklif bedelinin yüzde 70 'inden az olmamak üzere BIII grup i ler benzer i  dene-
yimi olarak isteniyor. /// hale 02.03.2023 tarihinde yap lacak. 

- Karayollar  12 Bölge Md Erzurum / 2023/105641 --- Uzundere-10 Blg Hududu 
Yolu-Uzundere ehir Geçi inde Toprak leri, Sanat Yap lar , Üst Yap  leri ve 
BSK Olarak Yap lmas  Yol Yap m i --- Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedeli-
nin yüzde 70 'inden az olmamak üzere AV grup i ler benzer i  deneyimi olarak is-
teniyor. /// hale 01.03.2023 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 09 
ubat 2023 Per embe tarih ve 3064 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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