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Taahhüt Haber’de 17 Haziran 2022 Cuma günü (YM) Yakla k Maliyeti (EDÜ) E ik De er Üstü 
olan, hale Bedelleri toplam  280 milyon liraya yakla an 2 SB S yer ald

Taahhüt Haber’in haftan n be inci ve son günü yay nlanan 17 Haziran 2022 
Cuma tarih ve 2899 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  758.751.486,-TL 
olan 55 (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yer buldu. 16 Haziran 2022 
Per embe günü EKAP’ n yay nlad  (SB S) Sözle meye 
Ba lanm  hale Sonuçlar ndan (Kesinle mi  hale So-
nuçlar ) güncel olanlar seçilerek, benzer i lere, idarelere 
ve büyükten küçü e göre s ralan p, özetlenerek, ihaleyi 
kazanan müteahhit firman n ileti im bilgileri, ticaret sicili 
özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdi i i lerin kümüla-
tif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n da eklenmesi 
ile yay na haz rlanan ve 17 Haziran 2022 Cuma tarih ve 
2899 say l  Taahhüt Haber’de yer alan bu 55 sonuç 
içinde yakla k maliyeti e ik de er üstü olan 2 YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de e-
rin yar s n n üstünde tek ihale sonucu yer buldu. Söz konusu (SB S) sözle meye 
ba lanm  ihale sonuçlar n n ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

17 HAZ RAN 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YAKLA IK MAL YETLER  E K DE ER ÜSTÜ OLAN  
2 SB S’ N BA LIKLARI ÖYLE: 
SKENDERUN BELED YES 'nin ( KN. 2022/264064 ) Ziraat Park yap m i i 

ihalesini 131.389.031 TL ihale bedeli ile SBS ASFALT+ERSAV N YOL kazand  
Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kaza-

nan müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. 

ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 17 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2899 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 51 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 
21.04.2022 tarihli ve 2862 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 58 / Ayr ca sözle -

meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 
KAYSER  BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/267420 ) Kayseri'nin Muhtelif 

Yerlerinde S cak Asfalt Kaplama Yap lmas  i ihalesini 148.694.907 TL ihale 
bedeli ile SAYLIK YOL YAPI kazand  

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, 
kazanan müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili 
isimleri vb. ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 17 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 
2899 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 Öte yandan ihaleye verilen 
tekliflerin tam listesi için BKZ 27.04.2022 tarihli ve 2866 say l  Günlük Taah-

hüt Haber Sayfa: 60 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

17 HAZ RAN 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YAKLA IK MAL YET  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE OLAN  
TEK HALE SONUCU SE N LÜFER BELED YES NDEN GELD  
- Bursa Nilüfer Bld Ula m Hiz Md  / Nilüfer lçesi S n rlar  Dahilinde Bitümlü 

S cak Kar m Asfalt Kaplama ve Yama Yap lmas  i  – haleyi 77.077.500,00 TL 
bedelle ANIT ASFALT N AAT TES SAT TAAH SAN A   kazand  

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 17 Haziran 2022 
Cuma tarih ve 2899 say l  Taahhüt Haber Sayfa 46 - 57

                         Haberin ba taraf  17. sayfada 
STANBUL’UMUZUN ORTASINDA  
B R ULA IM, D NLENME VE  
SOSYAL ALAN TES S ED YORUZ 
Kazl çe me-Sirkeci Rayl  Sistem ve Yaya Odakl  

yeni nesil ula m projesi hakk nda da bilgi veren 
Karaismailo lu, “Bugün yerinde incelemedi imiz 
Yeni Nesil Ula m Projesi Marmaray ile entegredir 
ve 8 dura  vard r. Bu kapsamda; mevcut haliyle, 
Sirkeci-Kazl çe me aras nda at l eklide duran 8,3 
kilometrelik hat üzerinde iyile tirme ve yeni düzen-
lemeler yap yoruz.  

Bu yeni konseptte, güzergah hem demiryolu ve 
hem de yürüyü  kulvar  olacak. Yani, çevreci bir 
demiryolu hatt ndan bahsediyoruz. Proje Kapsa-
m nda; 7,3 kilometrelik yaya yolu, 6,3 kilometrelik 
bisiklet yolu, 10 bin 120 metrekarelik meydan ve 
rekreasyon alan , 74 bin metrekare yeni ye il alan, 

6 bin metrekare kapal  sosyal ve kültürel mekan, 9 
adet yaya altgeçidi, 3 adet yaya üst geçidi, 1 adet 
karayolu üst geçidi, 12 adet karayolu altgeçidi ve 2 
adet de ta nacak yaya üst geçidi yer al yor. Kazl -
çe me-Sirkeci Rayl  Sistem ve Yaya Odakl  Yeni 
Nesil Projemiz ile stanbul halk na h zl , rahat, çev-
reci ve hibrit bir ula m imkan n n yan nda; bisiklet 
ve scooter kullan m alanlar  ile birlikte, spor ve ge-
zinti alanlar  da var. Ne mutlu bize ki; sosyo kültü-
rel olarak yeni nesil içeriklerle, ekolojik ve 
ekonomik bir ula m hatt n  daha in a ediyor, mille-
timize kazand r yoruz. 20 Eylül 2021 tarihinde Sir-

keci Gar ’nda lansman n  yapt m z proje çal ma-
lar nda bugüne kadar 42 bin 570 metre ray n, 410 
adet katener dire inin ve 24 kilometrelik enerji teli-
nin demontaj n  tamamlad k. Yeni sistemin kurul-
mas  için haz rl klar  bitirdik. Yüzde 43 oran nda 
ilerleme kaydetti imiz projenin tamamlanmas yla 
birlikte, 215 bin metrekarelik çal ma alan nda, de-
miryolu hatt n n bir yönü trenler taraf ndan kullan -
lacak. Di er yönü de yaya yürüme, dinlenme ve 
rekreasyon alanlar ndan olu acakt r. Böylece, 
daha önce sadece demiryolu için kullan lan alan n 
yüzde 57’sinin yaya kullan m na aç k ye il alan ol-
mas n  sa l yoruz. Dünyan n gözbebe i stan-
bul’umuzun ortas nda bir ula m, dinlenme ve 
sosyal alan tesis ediyoruz. Bu proje ile hatt  kulla-
nanlarla birlikte, güzergah üzerinde ikamet eden 
tüm vatanda lar m z n da ya am konforunu art r -
yoruz” de erlendirmesinde bulundu. 

AK PART  MKYK ÜYES  VE ÇORUM  
M LLETVEK L  AHMET SAM  CEYLAN LE  
TBMM ADALET KOM SYONU ÜYES   
AV. O UZHAN KAYA, ULA TIRMA VE 
 ALTYAPI BAKANI AD L KARA SMA LO LU 
 LE B R ARAYA GELEREK ÇORUM’A  
YAPILAN YATIRIMLARI DE ERLEND RD . 
Öte yandan AK Parti Çorum Milletvekilerinin 

Bakan Karaismailo lu ile ilin ula t rma yat r mlar -
n n son durumu ile ilgili bir toplant  yapt . Toplant -
n n ard ndan milletvekilleri Ceylan ve Kaya, ortak 
bir bas n aç klamas  yapt . Görü mede Ula t rma 

ve Altyap  Bakanl ’n n Çorum’da devam eden 
projelerinin son durumunun de erlendirildi i bildiri-
len Milletvekilleri aç klamas nda, Çorum merkez ve 
ilçelerinde devam eden 8 milyarl k 12 projenin ve 
yeni yap lacak olan projelerin görü üldü ü akta-
r ld . Çorum’da yap m  devam eden  ilçe yollar yla 
ilgili de çal malar hakk nda bilgilerin verilen aç kla-
mada, Çorum- skilip, Çorum-Mecitözü, Çorum-Os-
manc k ve skilip-Çank r  yollar yla 
Alaca-Zile-Çekerek yollar nda çal malar n devam 
etti i kaydedildi. Bakan Karaismailo lu’nun da 
devam eden yat r mlar  yak ndan takip etti i belirti-
len Milletvekilleri, ilçe yollar nda herhangi bir öde-
nek s k nt s  olmad  da dile getirildi. 

KIRKD L M TÜNEL  
 GELECEK SENE AÇILACAK 
Çorum’a ula m konusunda tarihin en büyük be-

delli yat r m  olan K rkdilim tünelleri ile ilgili çal -
malar n da hummal  bir ekilde devam etti i ifade 
edilen aç klamada, K rkdilim tünellerini üstlenen 
müteahhit firman n çal malar na h z verdi i ve he-
deflendi i gibi tünellerin 2023 y l nda tamamlana-
rak ula ma aç laca  vurguland . 

ORTAKÖY-ÇEM LBEY  
KARAYOLUNA BU YIL BA LANACAK 
Ortaköy yolunun iki a amal  olarak yap ld na 

dikkat çeken milletvekilleri, “Çorum-Cemilbey ara-
s nda çal malar tamamlanma noktas na geldi. Or-
taköy-Cemilbey aras  ise ayr  bir projeyle 
yap lacak. Projesi tamamland  ve ihalesi yap larak 
yer teslimi gerçekle tirildi. Cemilbey-Ortaköy aras  
için gerekli ödenekte sa land  ve bu y l içerisinde 
in aat na ba lanacak” dediler. 

8 LÇEY  ÇORUM’A BA LAYACAK  
KAV A IN YAPIMINA BA LANDI 
Ula t rma Bakanl n n karayolu a  noktas nda 

önemli projelerinden birinin de Çorum çevreyoluna 
yap lacak olan kav ak oldu una vurgu yap lan 
aç klamada, “Bir yanda skilip, Bayat, U urluda , 
di er tarafta Osmanc k, Karg , Laçin, Dodurga ve 
O uzlar olmak üzere 8 ilçeyi köyleriyle birlikte Ço-
rum’a ba layacak olan kav a n ihalesi gerçekle -
tirildi. Bir süre önce de yer teslimi yap larak 
çal malara start verildi. Çorum’un hem ehir içi 
trafi ine düzen getirecek, hem de ilçeler aras nda 
ula m  kolayla t racak kav ak için 8 milyon TL 
ödenek gönderildi. Planland  gibi çal malar 
devam ediyor ve yine planland  gibi tamamlana-
cak” ifadelerine yer verildi. 


