
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. 
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Taahhüt HaberTaahhüt Haber Say  3064 / 9 ubat Per embe / Sayfa 16

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü  yay nlanan 7 ubat 2023 Sal   tarih ve 
3062 say l  nüshas nda yakla k maliyetleri toplam   1 milyar.215 milyon 779 bin TL 
tutar nda 10  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer ald . 6 ubat 2023 Pa-
zartesi  günü yap lan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbarat  ile edinilip haberle tiri-
len ve benzer i lere, idarelere göre 
s n fland r l p, büyükten küçü e göre s -
ralan p, ihale dosyalar ndan al nan, ma-
kine ekipman ve teknik personel listeleri  
ve ödenek durumlar n da dahil edilerek 
özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit 
firman n ve ihaleye kat lan tüm firmala-
r n ve i  ortakl klar   -ortak giri im üye-
leri de ayr  ayr  olmak üzere-  ileti im 
bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yet-
kilileri ve devam eden ve bitirdi i i lerin 
kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n eklenmesi ile yay na haz rlanarak 
7 ubat 2023 Sal    tarih ve 3062 say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 10  iha-
leye verilen teklifler içinde YM’si (Yakla k Maliyet) EDÜ (E ik De er Üstü) 4, YM’si 
EDYÜ (E ik De erin Yar s  Üstü) 1 adet olmak üzere YM’leri toplam  1 milyar 80 mil-
yon liray  geçen toplam 5 adet  önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 5 adet  
önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlar n n) özet ba l klar n  habe-
rin devam nda bulabilirsiniz. 

 
7 UBAT 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’S   
EDÜ (E K DE ER ÜSTÜ), YAKLA IK MAL YETLER  (YM) TOPLAMI  
970  M LYON L RAYI GEÇEN 4 ADET HALEYE VER LEN  
TEKL FLER N ( HALE SONUCUNUN) KISA BA LIKLARI ÖYLE: 
- 6 ubat 2023 Pazartesi günü ihale edilen TOK  'n n 2022/1507023 ihale kay t 

numaral  ( KN) Isparta li Sütçüler lçesi Yukar  Mahallesi 2 Etap 124 Adet 
Konut n aat  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i ihalesinde firma teklifleri 
al nd . Yakla k maliyeti 150.266.123 TL olarak aç klanan ihalede, Günlük Taahhüt 
Haber'in edindi i istihbarata göre ilk oturum sonunda EK  TAAHHÜT N AAT + 
ARC 1453 N AAT tek teklif tabiatiyla n 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 ola-
rak belirlendi.EK  TAAHHÜT N AAT + ARC 1453 N AAT firmas n n teklifi 2022 
y l  fiyatlar yla 150.611.453,00 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. 7 ubat 2023 Sal   tarih ve 3062  say l   Günlük Ta-
ahhüt Haber “ halelerde Al nan Teklifler” sayfalar   - Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ.  

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoru arama sat r na" 7.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

 
- 6 ubat 2023 Pazartesi günü ihale edilen TOK  'n n 2023/12840 ihale kay t 

numaral  ( KN) Erzurum li Yakutiye lçesi Gölba  Mahallesi Kentsel Dönü üm 
ve Geli im Projesi (KDP) 391 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi le Altyap  
ve Çevre Düzenlemesi in aat  ihalesinde firma teklifleri al nd . Yakla k maliyeti 
2022 y l  fiyatlar yla  463.046.247 TL olarak aç klanan ihalede, Günlük Taahhüt Ha-
ber'in edindi i istihbarata göre ilk oturum sonunda VOLKAN KIZMAZ + TA YAPI 
TUR ZM 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. VOLKAN KIZMAZ 
+ TA YAPI TUR ZM firmas n n teklifi 2022 y l  fiyatlar yla 492.325.000,00 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. 7 ubat 2023 Sal   tarih ve 3062  say l   Günlük Ta-
ahhüt Haber “ halelerde Al nan Teklifler” sayfalar   - Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ.  

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoru arama sat r na" 7.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

 
6 ubat 2023 Pazartesi günü ihale edilen TOK  'n n 2023/2311 ihale kay t nu-

maral  ( KN) Diyarbak r li, E il lçesi, Dere Mahallesi 126 Adet Konut, 1 Adet 
Cami ve 1 Adet Ticaret Merkezi n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i iha-
lesinde firma teklifleri al nd . Yakla k maliyeti 2022 y l  fiyatlar yla  180.270.502 TL 
olarak aç klanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber'in edindi i istihbarata göre ilk otu-
rum sonunda BETA YOL YAPI+ BARAN YAPIM 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 sa-
hibi olarak belirlendi. in ad  geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözü-
küyor. BETA YOL YAPI+ BARAN YAPIM firmas n n teklifi 2022 y l  fiyatlar yla  2022 
y l  fiyatlar yla 156.200.000,00 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. 7 ubat 2023 Sal   tarih ve 3062  say l   Günlük Ta-
ahhüt Haber “ halelerde Al nan Teklifler” sayfalar   - Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ.  

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoru arama sat r na" 7.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

 
- 6 ubat 2023 Pazartesi günü ihale edilen SA LIK BAKANLI I 'n n 

2022/1507961 ihale kay t numaral  ( KN) Mu  Hasköy 50 Yatakl  Devlet Hasta-
nesi kmal n aat  ihalesinde firma teklifleri al nd . Yakla k maliyeti 2022 y l  fiyatla-
r yla  176.763.350 TL olarak aç klanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber'in edindi i 
istihbarata göre ilk oturum sonunda DEM REL N AAT SANAY  + TDM MÜTEAH-
H TL K tek teklif tabiat yla en dü ük fiyat  içeren teklifi ile s n r de erin hemen üze-
rinde kald  ve makul dolay s yla ayn  zamanda en dü ük teklif sahibi olarak 
belirlendi. DEM REL N AAT SANAY  + TDM MÜTEAHH TL K firmas n n teklifi 2022 
y l  fiyatlar yla  190.650.000,00 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. 7 ubat 2023 Sal   tarih ve 3062  say l   Günlük Ta-
ahhüt Haber “ halelerde Al nan Teklifler” sayfalar   - Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ.  

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoru arama sat r na" 7.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

 
7 UBAT 2023 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  (EDYÜ) E K DE ER N YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’N N 
 ALTINDA, YAKLA IK MAL YET  110 M LYON L RANIN ÜSTÜNDE  
1 ADET HALEYE VER LEN TEKL FLER N  
( HALE SONUCUNUN)  KISA BA LI I  ÖYLE: 
- TOK  Toplu Konut dare B k / 2023/27354 ---  Ad yaman li Merkez lçesi Petrol 

Mahallesi 2 Etap 99 Adet Konut n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i  ---  
06.02.2023 günü yap lan ve 4  teklifin verildi i ve yakla k maliyeti  111.375.639 TL 
olarak aç klanan ihalede makul ve ayn  zamanda en dü ük teklif  109.356.478,84 TL 
ile   SURKENT M MARLIK+BA DUVAR N AAT’tan geldi. in ad  geçen firmaya 
ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. 

hale Sonuçlar n n ( halelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 2  ubat 
2023  tarih ve 3059  say l  Taahhüt Haber Sayfa 23-28

Taahhüt Haber’de 7 ubat 2023 Sal   günü yakla k maliyetleri toplam  1 milyar 80 
milyon liray  geçen 4 adet EDÜ (E ik De er Üstü) ve 1 adet EDYÜ (E ik De erin 

Yar s  Üstü) önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer ald

Çin D i leri Bakanl  Sözcüsü Mao Ning, Çin’in Tür-
kiye’deki deprem bölgesine gönderdi i kurtarma ekipleri 
hakk nda bilgi verdi. 

Mao Ning, 82 personelden olu an Çin’in kurtarma eki-
binin, Air China Havayollar ’na ait charter uçakla bu sabaha 
kar  Adana Havaalan ’na ula t n  söyledi. 

Sözcü Mao ekibin yan nda 20 ton a rl nda kur-

tarma ekipman  ve depremle mücadele malzemeleri götür-
dü ünü ve hemen kurtarma çal malar na ba layaca n  
belirtti. 

Çin’den çok say da sivil toplum örgütünden kurtarma 
ekiplerinin deprem bölgelerine gitmekte oldu una dikkat 
çeken sözcü, Türkiye’nin talebi üzerine mümkün oldu u 
destek ve yard m sa lamaya devam edeceklerini ifade etti.

Çin D i leri Bakanl 'ndan Türkiye'ye  
gönderilen kurtarma ekipleri hakk nda bilgi
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