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Göker Gözütok: “Kayseri in aat çöplü üne dönmü  durumda”

Taahhüt Haber’de 16 A ustos 2022 Sal  günü YM’si EDÜ  ve 
ED’nin yar s  üstü 2’ er adet SB S yay nland . 

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü  yay nlanan 16 A ustos 2022 Sal  tarih ve 
2938 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 1 milyar 477 mil-
yon 488 bin  TL olan 58 (SB S) söz-
le meye ba lanm  ihale sonucu 
yay nland . 15 A ustos 2022 Pazar-
tesi  günü Kamu hale Kurumunun 
EKAP’ta yay nlad  (SB S) Sözle -
meye Ba lanm  hale Sonuçlar ndan 
13b1 LAN olanlar elenip, güncel 
olanlar seçilerek, benzer i lere, idare-
lere göre s n fland r l p ve büyükten 
küçü e göre s ralan p, makine ekip-
man ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteah-
hit firman n ileti im bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdi i 
i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n eklenmesi ile yay na haz rla-
narak 16 A ustos 2022 Sal  tarih ve 2938  say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 
58  sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 2 SB S yer buldu.  Bu 2 SB S’in bir 
tanesi pazarl k usulü ile ihale edildi.  Yine ayn  gün YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de-

erin yar s n n  üstünde yine 2 SB S daha Taahhüt Haber’de yer ald . hale bedelleri 
toplam  1 milyar liraya yakla an bu 4 önemli SB S’in  ba l klar n  haberin devam nda 
bulabilirsiniz. 

16 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
YM’S  EDÜ 2 SB S’ N BA LIKLARI ÖYLE ( HALELER N  
1 TANES  PAZARLIK USULÜ LE GERÇEKLE T R LD ) 
- BURSA BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/434991 ) dari Mal  Bitüm le, znik, Orhan-

gazi ve Gemlik'te Asfalt Kaplama ve Yama i ini ihalesini 217.996.000 TL ihale bedeli 
ile ÖZT MUR MÜTEAHH TL K kazand . Sözle mesi  11 A ustos 2022 Per embe ta-
rihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 19 A ustos 2022 Cuma günü 
ba land . Kapsam nda 17.000 Ton A nma B.S.K le Kaplama Yap lmas , 50.000 Ton 
Binder B.S.K. le Kaplama Yap lmas  ve Yama i i i i olan ve ihale duyurusunda 
yap m i i için 780 gün süre verilen yat r m n 07.10.2024 tarihinde tamamlanmas  he-

defleniyor. 
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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 60 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- KGM GN MD'nün ( KN. 2022/632646 - Pazarl k) Artvin Yusufeli Grubu Viyadük-
ler ve Baraj Köprüleri ikmali in aat  ihalesini 549.004.313 TL ihale bedeli ile NUROL 
N AAT+GÜLSAN N AAT kazand . Sözle mesi 27 Temmuz 2022 Çar amba tari-

hinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 11 A ustos 2022 Per embe günü 
ba land . Kapsam nda Artvin li; 12. Blg. Hd.-Yusufeli-(Artvin-Erzurum) Ayr. Devlet 
Yolundaki Yusufeli Grubu [Tekkale (Hazuket) Viyadü ü, Yusufeli Viyadü ü (Köprü-6), 
Yusufeli Baraj Viyadü ü (Köprü-8) ve ilenkar Viyadü ü (Köprü-14)] Baraj Köprüleri 
i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 501 gün süre verilen yat r m n 
25.12.2023 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 

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 n-
t l  istihbarat  için BKZ. 16 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2938 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 65 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

16 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE OLAN  
2 ADET SB S’ N ÖZET BA LIKLARI ÖYLE 
- Mu  Bld Fen l Md  2022/479228 - Muhtelif Cadde ve Sokaklar n Üst Yap , Ay-

d nlatma ve Çevre Düzenlemesi Yap m i  / Yat r m  116.763.113,35 TL  ihale bedeli 
ile  CENG ZLER YOL+DEMA GRUP+ÖZAYKUT YAPI  hayata geçirecek. 

- TOK  Toplu Konut dare B k  2022/527901  - Mardin li K z ltepe lçesi Cum-
huriyet Mahallesi Millet Bahçesi le Millet Bahçesine Ait Sosyal Donat lar n a-
atlar  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i  / Yat r m  108.730.000,00 TL  bedelle 
SURÇ M TAAHHÜT N AAT A   gerçekle tirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 16 A ustos 2022 
Sal  tarih ve 2938 say l  Taahhüt Haber Sayfa   59 - 70

Kayseri Kamu Müteahhitleri Derne i (KAYMÜDER) 
Ba kan  Göker Gözütok geçti imiz gün bir bas n toplan-
t s  düzenledi. Düzenlenen bas n toplant s na KAYMÜ-
DER Ba kan  Göker Gözütok ve KAYMÜDER Yönetim 
Kurulu Üyeleri kat ld .  Toplant n n ba nda Göker Gözü-
tok, maliyet art lar ndan dolay  tamamlanamayan yat -
r mlarla ilgili olarak, “Mesela bu i lerde 9. yada 10. Ayda 
fiyat farklar  olmu tu. O zaman bir fiyat fark  kararna-
mesi ç kt . Biz, idarelerimizle görü tü ümüz zaman bize 
cüzi bir fiyat fark  verilirse, yani mesela 100 milyon TL 
olan bir i  için bize 15-20 milyon ya da yüzde 20-25 gibi 
bir fark verilirse bitirece imizi söyledi imiz i ler, u anda 
yüzde 150-200 fiyat fark  ödese bile bitmeyecek duruma 
geldi. Yani Milli E itim'in 9-10 milyona ç kard  okullar, 
o zaman belki 3 milyon bir fiyat fark yla bitecekti ama u 
anda 30 milyon TL'ye ç kt  bu okullar. Bu okullar n ço u 
da u anda yar m. Kayseri in aat çöplü üne dönmü  
durumda” dedi. 

F YAT ST KRARININ SA LANMASI  
MÜTEAHH TLER N GÖREV  DE LD R 

n aat kalemlerinin fiyat istikrar n n sa lanmas n n 
kamu müteahhitlerinin görevi olmad n  kaydeden  
KAYMÜDER Ba kan  Göker Gözütok, “ çerisinden geç-
ti imiz ekonomik ko ullar her sektörü etkiledi i gibi 
kamu müteahhitlerini de olumsuz etkilemi tir. Kamuya i  
yapan müteahhitler olarak yüklendi imiz i lerin uzun sü-
reli ve ço unun fiyat farks z olmas  ya da fiyat farklar -
n n artan piyasa ko ullar na göre çok yetersiz kalmas  
sektörümüzü di er sektörlerden negatif olarak ayr t r-
m t r. Bu dönemde hükümetimiz kamu müteahhitlerinin 
sorunlar na çare bulmak ad na iki kez kararname ç kar-
m ; ancak ç kan kararnameler sektörün sorunlar n  
çözmekten çok uzak kalm t r. Verilen fiyat farklar  artan 
piyasa fiyatlar  yan nda çok cüzi ve semboliktir. Tasviye 
için öngörülen yüzde 15 art  da çözümden uzakt r. 
“ eklinde konu tu. 

NE DEVAM EDEN ve N  DAHA  
HIZLI YAPIP YÜZDE 15’ N ÜZER NE  
GET REN F RMALAR ÇOK ACI  
B R EK LDE CEZALANDIRILDI 

Gözütok i ini h zl  yapan müteahhitlerin cezaland r l-
d n  söyledi. Gözütok öyle konu tu: “Devletine çözüm 

noktas nda güvenip i ine devam eden ve i ini daha h zl  
yap p yüzde 15' in üzerine getirerek çal an firmalar çok 
ac  bir ekilde cezaland r lm t r. Kamu müteahhitlerin-
den yüzde 400-500 artan maliyetleri kar lamalar n  
beklemek bu sektörün iflas n  talep etmektir. Kamu mü-
teahhitleri olarak bu süreçte maalesef yaln z b rak ld k. 
Çözümsüz b rak ld k.  

Rekabetçi piyasa ko ullar n n vazgeçilemez unsuru 
olan firmalar m za sahip ç kmak ve bu yap y  korumak 
sektör temsilcilerinin oldu u kadar ba ta i  yapt m z 
kamu kurumlar n n sonra da bu i lerin paras n  ödeyen 
tüm halk m z n sorumlulu udur. Sektördeki bozulma sa-
dece müteahhit arkada lar m z  etkilemekle kalmay p 
bu sektörde çal an i çi karde lerimiz, alt yüklenicileri-
miz, tedarikçilerimiz ve kredi kulland m z finans ortak-
lar m z  da etkileyecek ve sonuçlar  itibari ile piyasada 
onar lamaz yaralar açacakt r.  

Ayr ca i  yapt m z kamu kurumlar  da bozulan bu 
yap n n zararlar n  herkesten çok hissedecek ve maale-
sef hissetmeye ba lam t r. Kamuya ait i lere girecek 

firma say s n n azalmas  kamunun yapt rd  i lerin ma-
liyetlerine de yans yacakt r. çinden geçti imiz süreçte 
önceden 10-15 firman n girdi i ihalelere u an 3-4 firma 
kat l rsa kat l m n ba ar l  oldu u dü ünülmektedir. 
Ço u ihaleye kat l m ya olmamakta ya da 1-2 firma dü-
zeyinde gerçekle mektedir. haleye kat l m azl  kamu 
ihalelerinde rekabeti neredeyse ortadan kald rm t r. Ay-
r ca bu piyasa ko ullar nda ihaleye giren firmalar n ya-
ad m z bu olumsuz geli melerde devletimizin 

deste ini arkas nda görmedi i için verdi i fiyatlarda risk 
primini yüksek tutarak fiyatlama yapt  için fiyatlar n 
daha da artt  görülmü tür. Hükümetimizin ald  karar-
lar n sonuçlar n  yar m kalan in aatlar, batmak üzere 
olan kamu müteahhitleri ve ihalelerde artan fiyatlar ola-
rak görmekteyiz. Betonun, demirin, akaryak t n ve di er 
in aat kalemlerinin fiyat istikrar n  sa lamak kamu müte-
ahhitlerinin görevi de ildir” dedi. 

F YAT FARKLARININ  
VER LMES N  BEKL YORUZ 

Gözütok, sektör olarak beklentilerinin piyasa ko ulla-
r n  sa layacak fiyat farklar n n verilmesi oldu unu söy-
leyerek, “Fiyat istikrar ndaki bu bozulman n sonuçlar na 
katlanmas  da kamu müteahhitlerinden beklenemez. 
Kaynak yetersizli ini sebep göstererek fiyatlar n 4-5 ka-
t na ç kt  i leri sembolik fiyat farklar  verip kamu müte-
ahhidinin bitirmesini beklemek gerçekçi bir yakla m 
de ildir. Sektör olarak beklentimiz gerçekçi ve piyasa 
ko ullar n  kar layacak fiyat fark  verilmesi, bu fiyat 
fark  için kaynak yoksa müteahhitlere arts z fesih hak-
k n n tan nmas d r. Kayseri Kamu Müteahhitleri Derne i 
olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olaca m z n ve 
çözümsüz b rak lmam z halinde bu uygulaman n ya a-
taca  olumsuz sonuçlar n toplumda açt  maddi ve 
manevi zararlar  kamuoyu ile payla mak bizim asli gör-
evimiz olacakt r. Sonuç olarak harcanan para halk n pa-
ras  yap lan i  kamunun i idir; kamu müteahhitleri de bu 
ülkenin hem kazanan hem kazand ran de erleridir. Gel-
di imiz nokta; ihale salonlar nda al nan i lerin mahkeme 
salonlar nda sonland r lmas d r. Kamu müteahhitlerinin 
sahipsiz b rak lmamas  ad na buradan yetkililere bir kez 
daha sesleniyoruz. Hem kamunun hem de firmalar m -
z n daha fazla zarar görmemesi ad na acil olarak adil 
fiyat fark  ve arts z tasfiye bekliyoruz” ifadelerini kul-
land .


	18_TaahhutHaberSayfalar_17_Agustos_2022_Carsamba_2939

