
ADTA = A r  Dü ük Teklif Aç klamalar  
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 

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) 

EKAP: Elektronik Kamu Al mlar  Platformu / Kamu hale Kurumunun kamu ihalelerinin 
duyurular n  ve sonuçlar n  yay nlad  web sitesine verdi i ad. 

KISALTMALAR

K sa K sa

Taahhüt HaberTaahhüt Haber Say  3065 / 10 ubat 2023 Cuma / Sayfa 15

- 7 ubat 2023 Sal  günü ihale edilen DS  7 BÖLGE 'n n 2022/1459287 ihale 
kay t numaral  ( KN) 07 Bölge Do al Afet ve Ta k n Hasarlar  Onar m  (Samsun 
Terme lçe Merkezi Ta k n Öteleme Köybuca  Depolama Tesisi) kmali 2 K s m 
yap m i i ihalesinde firma teklifleri al nd . Yakla k maliyeti 180.781.919 TL olarak 
aç klanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber'in edindi i istihbarata göre ilk oturum so-
nunda ADSEL N AAT + BATTAL ÖZEL s n r de erin hemen üzerinde kald  ve 
makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. . halede sorgulanmas  muhtemel 3 teklif var. 
halenin, sorgulanmas  muhtemel, bir ba ka deyi le ADTA (A r  Dü ük Teklif Aç kla-
malar ) istenmesi muhtemel firmalar n aç klamalar n n de erlendirilmesinin ard ndan 
sonuçlanmas  bekleniyor. ADSEL N AAT + BATTAL ÖZEL firmas n n teklifi 
158.613.000,00 TL olarak kay tlara geçti. 

halelere verilen teklifler( hale Sonuçlar )  istihbarat n  kapsayan haberi, ansl  
müteahhit firman n, sorgulanmas  muhtemel firmalar n ve hatta ihaleye teklif veren 
tüm firmalar n ileti im bilgileri, devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri 
vb. ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 8 ubat 2023 Çar amba  tarih ve 3063 say l  Günlük 
Taahhüt Haber “ halelerde Al nan Teklifler” sayfalar   - Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoru arama sat r na" 8.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

- 7 ubat 2023 Sal  günü ihale edilen SA LIK BAKANLI I 'n n 2022/1510652 
ihale kay t numaral  ( KN) Bilecik Sö üt 50 Yatakl  Devlet Hastanesi in aat  iha-
lesinde firma teklifleri al nd . Yakla k maliyeti 205.220.503 TL olarak aç klanan iha-
lede, Günlük Taahhüt Haber'in edindi i istihbarata göre ilk oturum sonunda 
KARAYEL GRUP N AAT + YSE N AAT + RESTART YAPI en dü ük fiyat  içeren 
teklifi ile s n r de erin hemen üzerinde kald  ve makul dolay s yla ayn  zamanda en 
dü ük teklif sahibi olarak belirlendi. . KARAYEL GRUP N AAT + YSE N AAT + 
RESTART YAPI  Ortak Giri im Grubunun teklifi 188.000.000,00 TL  kay tlara geçti. 

halelere verilen teklifler( hale Sonuçlar )  istihbarat n  kapsayan haberi, ansl  
müteahhit firman n, sorgulanmas  muhtemel firmalar n ve hatta ihaleye teklif veren 
tüm firmalar n ileti im bilgileri, devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri 
vb. ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 8 ubat 2023 Çar amba  tarih ve 3063 say l  Günlük 
Taahhüt Haber “ halelerde Al nan Teklifler” sayfalar   - Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoru arama sat r na" 8.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

- 7 ubat 2023 Sal  günü ihale edilen SA LIK BAKANLI I 'n n 2022/1509045 
ihale kay t numaral  ( KN) zmir Selçuk 50 Yatakl  Devlet Hastanesi kmal n-
aat  ihalesinde firma teklifleri al nd . Yakla k maliyeti 225.084.302 TL olarak aç kla-

nan ihalede, Günlük Taahhüt Haber'in edindi i istihbarata göre ilk oturum sonunda 
KROM N AAT en dü ük fiyat  içeren teklifi ile s n r de erin hemen üzerinde kald  
ve makul dolay s yla ayn  zamanda en dü ük teklif sahibi olarak belirlendi. KROM 
N AAT firmas n n teklifi 179.150.000,00 TL olarak kay tlara geçti. 

halelere verilen teklifler( hale Sonuçlar )  istihbarat n  kapsayan haberi, ansl  

müteahhit firman n, sorgulanmas  muhtemel firmalar n ve hatta ihaleye teklif veren 
tüm firmalar n ileti im bilgileri, devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri 
vb. ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 8 ubat 2023 Çar amba  tarih ve 3063 say l  Günlük 
Taahhüt Haber “ halelerde Al nan Teklifler” sayfalar   - Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoru arama sat r na" 8.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

- 7 ubat 2023 Sal  günü ihale edilen TOK  'n n 2023/7687 ihale kay t numa-
ral  ( KN) Denizli li, Çameli lçesi, B çakç  Mahallesi 133 Adet Konut n aat  le 
Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i ihalesinde firma teklifleri al nd . Yakla k maliyeti 
183.437.000 TL olarak aç klanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber'in edindi i istihba-
rata göre ilk oturum sonunda HAT SA N AAT + ÇINAR PROJE tek teklif tabiat yla 
en dü ük fiyat  içeren teklifi ile s n r de erin hemen üzerinde kald  ve makul dolay -
s yla ayn  zamanda en dü ük teklif sahibi olarak belirlendi. HAT SA N AAT + 
ÇINAR PROJE firmas n n teklifi 174.930.000,00 TL olarak kay tlara geçti. 

halelere verilen teklifler( hale Sonuçlar )  istihbarat n  kapsayan haberi, ansl  
müteahhit firman n, sorgulanmas  muhtemel firmalar n ve hatta ihaleye teklif veren 
tüm firmalar n ileti im bilgileri, devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri 
vb. ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 8 ubat 2023 Çar amba  tarih ve 3063 say l  Günlük 
Taahhüt Haber “ halelerde Al nan Teklifler” sayfalar   - Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoru arama sat r na" 8.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

8 UBAT 2023 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  (EDYÜ) E K DE ER N YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’N N  
ALTINDA, YAKLA IK MAL YETLER  TOPLAMI   
210 M LYON L RAYI GEÇEN  2 ADET HALEYE VER LEN TEKL FLER N  
( HALE SONUCUNUN)  KISA BA LIKLARI  ÖYLE: 
- DS  22 Bölge Md Trabzon  / 2022/1465713  ---  Gümü hane-Merkez ehiriçi De-

releri 2 K s m kmali 2 K s m yap m i i  ---  07.02.2023 günü yap lan ve 6  teklifin ve-
rildi i ve yakla k maliyeti  139.999.599 TL olarak aç klanan ihalede makul teklif  
104.494.000,00 TL ile OKYANUS MÜHEND SL K ve N AAT A ’den geldi. halede 
sorgulanmas  muhtemel 2 firma var. in sorgulanacak firmalardan istenecek (ADTA) 
a r  dü ük teklif aç klamalar n  de erlendirilmesinin ad ndan önümüzdeki günlerde 
sonuçlanmas  bekleniyor 

- DS  9 Bölge Md Elaz  / 2022/1461529 ---  Tarhana Regülatörü ve letim Tü-
neli Yap m  yap m i i  ---  07.02.2023 günü yap lan ve 5 teklifin verildi i ve yak-
la k maliyeti  72.084.691 TL. olarak aç klanan ihalede makul ve ayn  zamanda 
en dü ük teklif  76.913.786,84 TL ile ARME ENERJ  N AAT LTD’ten geldi. in 
ad  geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor.  

hale Sonuçlar n n ( halelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 8 ubat 2023 
Çar amba  tarih ve 3063 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa 55-63

Taahhüt Haber’de 8 ubat 2023 verilen teklifler (ihale sonucu) devam

Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü  yay nlanan 9 ubat 2023 Per embe 
tarih ve 3064 say l  nüshas nda yakla k maliyetleri toplam  952 milyon 716 bin TL 
tutar nda 12 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer ald . 7 ubat 2023 Sal   
ve 8 ubat 2023 Çar amba günleri yap lan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbarat  
ile edinilip haberle tirilen ve benzer i lere, idarelere göre s n fland r l p, büyükten kü-
çü e göre s ralan p, ihale dosyalar ndan al nan, makine ekipman ve teknik personel 
listeleri  ve ödenek durumlar n da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müte-
ahhit firman n ve ihaleye kat lan tüm firmalar n ve i  ortakl klar   -ortak giri im üyeleri 
de ayr  ayr  olmak üzere-  ileti im bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve 
devam eden ve bitirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n ek-
lenmesi ile yay na haz rlanarak 9 ubat 2023 Per embe tarih ve 3064 say l  (TH) 
Taahhüt Haber’de yer alan bu 12  ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yakla k Mali-
yet) EDÜ (E ik De er Üstü) 2, ’si EDYÜ (E ik De erin Yar s  Üstü) yine 2 adet 
olmak üzere YM’leri toplam   780  milyon TL’yi geçen toplam 3 adet  önemli teklifler 
(ihale sonucu)  yer buldu. Bu 4 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale 
sonuçlar n n) özet ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

9 UBAT 2023 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  EDÜ (E K DE ER ÜSTÜ), YAKLA IK MAL YET   M LYAR 
 590 M LYON L RAYI GEÇEN 2 ADET HALEYE VER LEN  
TEKL FLER N ( HALE SONUCUNUN) KISA BA LIKLARI  ÖYLE: 
- 8 ubat 2023 Çar amba günü ihale edilen DS  12 BÖLGE 'n n 2022/1441270 

ihale kay t numaral  ( KN) Kayseri P narba  3 K s m AT ve T GH in aat  ihale-
sinde firma teklifleri al nd . Yakla k maliyeti 289.444.022 TL olarak aç klanan iha-

lede, Günlük Taahhüt Haber'in edindi i istihbarata göre ilk oturum sonunda URS N-
AAT s n r de erin hemen üzerinde kald  ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. 

URS N AAT firmas n n teklifi 174.534.700,00 TL olarak kay tlara geçti. 
halelere verilen teklifler( hale So-

nuçlar )  istihbarat n  kapsayan haberi, 
ansl  müteahhit firman n, sorgulan-

mas  muhtemel firmalar n ve hatta iha-
leye teklif veren tüm firmalar n ileti im 
bilgileri, devam eden i leri, bitirdi i 
i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr n-
t l  istihbarat  için BKZ. 9 ubat 2023 
Per embe tarih ve 3064 say l  Günlük 
Taahhüt Haber “ halelerde Al nan Tek-
lifler” sayfalar   - Ayr ca daha fazla 

detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 
(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 

arama motoru arama sat r na" 9.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 
- 8 ubat 2023 Çar amba günü ihale edilen TOK  'n n 2023/19552 ihale kay t 

numaral  ( KN) Denizli li, Sarayköy lçesi, Gerali Mahallesi 238 Adet Konut n-
aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi in aat  ihalesinde firma teklifleri al nd . 

Yakla k maliyeti 300.605.251 TL olarak aç klanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber'in 
edindi i istihbarata göre ilk oturum sonunda DORUK PROJE N AAT en dü ük fi-
yat  içeren teklifi ile s n r de erin hemen üzerinde kald .             Devam  17. sayfada

Taahhüt Haber’de 9 ubat 2023 Per embe günü yakla k maliyetleri toplam   
780  milyon TL’yi geçen 2 adet EDÜ (E ik De er Üstü) ve 2 adet EDYÜ  

(E ik De erin Yar s  Üstü) önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer ald
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