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Taahhüt Haber’de 3 Mart 2023 Cuma günü yaklaşık maliyetleri toplamı 

nominal fiyatlarla 2 milyar 660 milyon lirayı geçen 5 EDÜ ve 1 EDYÜ olmak 
üzere 6 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı 

 


Taahhüt Haber’in haftanın son iş günü yayınlanan 3 Mart 2023 
Cuma tarih ve 3080  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 
nominal fiyatlarla 2 milyar 879 milyon 554 bin 358 TL tutarında 
24 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale 
sonucu) yer aldı. 1 Mart 2023 Çarşamba ve 2 Mart 2023 Perşembe 
günleri yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile 
edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre 
sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından 
alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek 
durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi 
müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş 
ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- 
iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam 
eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim 
ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 3 Mart 2023 
Cuma tarih ve 3080  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 24 
ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı (Yaklaşık Maliyet) 
nominal fiyatlarla 2 milyar 40 milyon lirayı geçen 5 ve YM’si 220 
milyon lirayı geçen  EDYÜ  (Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerin 
Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında)  1 adet olmak üzere 
toplam 6 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. YM’leri 
toplamı nominal fiyatlarla 2 milyar 660 milyon lirayı geçen bu 6 
adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) 
özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz. 
 
3 MART 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER 
ALAN YM’LERİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK 
MALİYETLERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 40 MİLYON 
LİRAYI GEÇEN 5 ADET İHALEYE VERİLEN 
TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI 
ŞÖYLE: 
- KARAYOLLARI 9 BÖLGE MD DİYARBAKIR / 
2023/77224 --- VİRANŞEHİR ÇEVRE YOLU KM:0+000-
13+600 ARASI KESİMİN YAPIM İŞİ Yapım İşi / 2 Mart 2023 
Perşembe günü yapılan ve 22 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 
1.027.365.118 TL olarak açıklanan ihalede ZETA GRUP İNŞAAT 
+ NESCE İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul 
teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması 
muhtemel 7 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka 
deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi 
muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin 
ardından sonuçlanması bekleniyor. ZETA GRUP İNŞAAT + 
NESCE İNŞAAT 'in teklifi 688.404.808,00 TL olarak kayıtlara 
geçti. 
İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan 
haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel 
firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim 
bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri 
vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 3 Mart 2023 Cuma tarih ve 3080  
sayılı  Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” 
sayfaları - Ayrıca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 
(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da 
herhangi bir arama motorunun arama satırına" 3.3.2023 
Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 
- MERSİN TOROSLAR BLD FEN İŞL MD / 2023/78034 --- 
TOROSLAR BELEDİYESİ 2023 YILI ALT YAPISI 
TAMAMLANMIŞ İMAR YOLLARININ KAPLAMA, 
KALDIRIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI Yapım İşi / 

1 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 8 teklifin verildiği ve 
yaklaşık maliyeti 157.024.194 TL olarak açıklanan ihalede 
MERYOL İNŞAAT MADEN NAKLİYE AŞ sınır değerin hemen 
üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak 
ihalede sorgulanması muhtemel tek. teklif var. İhalenin, 
sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük 
Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların 
açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması 
bekleniyor. MERYOL İNŞAAT MADEN NAKLİYE AŞ 'in teklifi 
122.575.000,00 TL olarak kayıtlara geçti. 
İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan 
haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel 
firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim 
bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri 
vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 3 Mart 2023 Cuma tarih ve 3080  
sayılı  Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” 
sayfaları - Ayrıca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 
(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da 
herhangi bir arama motorunun arama satırına" 3.3.2023 
Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 
- TOKİ TOPLU KONUT İDARE BŞK / 2023/79667 --- 
İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ ATIŞOKULU 
MAHALLESİ GENEL ALTYAPI İNŞAATLARI İLE 
ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPIM İŞİ / 1 
Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 10 teklifin verildiği ve 
yaklaşık maliyeti 294.485.489 TL olarak açıklanan ihalede 
ÖZAYKUT YAPI sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul 
teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması 
muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka 
deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi 
muhtemel firmanın açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından 
sonuçlanması bekleniyor. ÖZAYKUT YAPI 'in teklifi 
235.350.000,00 TL olarak kayıtlara geçti. 
İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan 
haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel 
firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim 
bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri 
vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 3 Mart 2023 Cuma tarih ve 3080  
sayılı  Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” 
sayfaları - Ayrıca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 
(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da 
herhangi bir arama motorunun arama satırına" 3.3.2023 
Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 
- DSİ İÇMESUYU DAİ BŞK ANKARA / 2022/1501318 --- 
ÇORUM OSMANCIK İÇMESUYU ARITMA TESİSİ 
YAPIM İŞİ / 1 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 5 teklifin 
verildiği ve yaklaşık maliyeti 149.572.648 TL olarak açıklanan 
ihalede BMG TAAHHÜT+KARAS ALTYAPI en düşük fiyatı 
içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul 
dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. 
İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel 
gözüküyor. BMG TAAHHÜT+KARAS ALTYAPI 'in teklifi 
112.931.508,00 TL olarak kayıtlara geçti. 
İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan 
haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel 
firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim 
bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri 
vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 3 Mart 2023 Cuma tarih ve 3080  


