
stanbul Büyük ehir Belediye Ba kan  ( BB) Ekrem ma-
mo lu, yap m  tamamlanan Ömerli-Dudullu Ek çme Suyu sale 
Hatt  ve Su Da t m Sistemi’nin aç l na kat ld . Sancaktepe, 
Ümraniye, Ata ehir, Kad köy, Üsküdar, Fatih, Zeytinburnu ve 
Bahçelievler ilçelerindeki ar za ve bak mlarda ya anan sorun-
lar  ortadan kald racak isale hatt n n resmi aç l nda konu an 
BB Ba kan  Ekrem mamo lu, “150 Günde 150 Proje” marato-
nunda her biri stanbul'un lehine ak l ve bilimsel tabanda geli ti-
rilen projeleri hayata geçirildi i söyledi. Süreci iyi analiz edilmi , 
maliyetleri ve finansman ndan ihalesine ve sürecin sonraki ta-
kibi, denetimi ve sona erdirili iyle beraber bütüncül bir biçimde 
ehrin sorunlar n  ele ald klar n  belirten mamo lu, “Süreç ba -

lang çlar nda vatanda lar m z n taleplerini al yoruz. Sosyal fay-
day  maksimum gözeten ve do ru yat r m anlam nda da 
hareket eden bir anlay la yol yürüyoruz. Günü kurtarma odakl  
de il. çerisinde seçime endeksli bir hareket yapal m kayg s  
yok. Gözünü boyayal m anlay  da yok. Art  devaml l k kaidesi 
içerisinde görev kime nasip olursa olsun ba lang c ndan biti-
mine yani bir sonraki, bayrak devredece imiz ana kadar süreci 
mutlak effaf bir biçimde yönetiyoruz. Muamma, bilinmez hiçbir 

taraf  olmayan anlay la yürütüyoruz. Bir proje kavram na böyle 
bak yoruz. Dolay s yla bugün yapt m z aç l  tam da böyle bir 
hizmetin tarifi” dedi. 

“MELEN PROJES N N TBMM  
GÜNDEM NDE YER ALMASI LAZIM” 
Törende CHP Genel Ba kan Yard mc s  Onursal Ad güzel 

ve CHP Grup Ba kanvekili Engin Altay’  a rlayan BB Ba kan  
mamo lu, konuklar na çözümsüzlü e mahkum edilen Melen 
Projesi’nin TBMM gündeminde yer almas  için ça r  yapt . 2016 
y l nda tamamlanaca  gün ve saat verilerek ilan edilen Melen 
hakk nda 6 y l geçmesine ra men ad m at lmad n  payla t . 
Kurmaylar yla birlikte Melen’e yapt  inceleme gezisini an msa-
tan mamo lu, “Bu süreçte anlad k ki Say n Cumhurba kan 'n n 
bundan haberi dahi yoktu. Çünkü daha sonras nda, acele bir 
süreç tarifiyle ubat 2020’de tekrar ihalesi yap ld . Ek bir büt-
çeyle tamirat  çatlaklar n giderilmesiyle ilgili bir süreç belirlendi.  
Ama biz o zaman dahi ald m z bir tak m tekniklerde haz rla-
nan projenin yetersiz ve sorunu çözümleyemeyece i konu-
sunda ciddi uyar lar yapt k. Hatta biz bu uyar lar  Devlet Su 

leri hatta o dönemin Tar m Orman Bakan 'na ve ilgili ki ilere, 

kurumlara ilettik. Sadece ben de il. O dönem görev yapan 
Genel Müdür arkada m z defalarca yine Genel Müdür Yard m-
c s  arkada lar yla beraber gidip gelmelerine ra men bu uyar -
lar dikkate al nmad . “ eklinde konu tu. 

HALE KAPSAMINDA YAPILAN  YÜZDE 15  
SINIRINDA OLDU U Ç N  
MÜTEAHH T FES H YOLUNA G TT  
Daha sonra yine de bir ihalenin yap ld n  bildiren mamo lu 

unlar  kaydetti: “ hale yap ld . hale yap ld ktan bugüne yakla-
k bir, bir buçuk ay önce ne yaz k ki Genel Müdürümüz beni 

ihalenin feshedildi i ile ilgili uyard . Görülüyor ki iki sene süre-
cinde -genelge gere i yüzde 15’i a amayan müteahhitlerin 
fesih yetkisi verildi biliyorsunuz tek tarafl  - görülüyor ki iki se-
nede yüzde 15 bile a lamam . Çünkü daha önce ald m z 
duyumlarda ne yaz k ki ne yap laca n  tam bilemeyen projenin 
yetersiz oldu u, hatta bu konuda müteahhitin de birkaç kez ku-
rumu yard  yani o dönemdeki i e alan duyumlar  taraf m za 
iletildi. Bakt n zda nas l hesaplan r bilmiyorum ama u anda 
u anda belki de 10 milyara yak n. Ortada i e yaramayan beton 

gövde var.”  
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Ömerli-Dudullu Ek çme Suyu sale Hatt  ve Su Da t m Sistemi yat r m  tamamland

Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü  yay nlanan 18 A ustos 2022 Per-
embe  tarih ve 2940 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  nominal fiyatlarla 891 

milyon 222 bin  TL olan 66 (SB S) 
sözle meye ba lanm  ihale sonucu 
yay nland . 17 A ustos 2022 Çar-
amba günü Kamu hale Kurumunun 

EKAP’ta yay nlad  (SB S) Sözle -
meye Ba lanm  hale Sonuçlar n-
dan 13b1 LAN olanlar elenip, güncel 
olanlar seçilerek, benzer i lere, ida-
relere 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 r-
lanarak 18 A ustos 2022 Per embe  tarih ve 2940 say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer 
alan bu 66  sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 1 adet SB S yer buldu.  Yine 
ayn  gün YM’si ED’nin yar s  ve fakat ED’nin alt nda olan 2 SB S daha Taahhüt Ha-
ber’de yer ald . hale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla takribi 500 milyon liray  
geçen bu 3 adet (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucunun detay n   haberin 
devam nda bulabilirsiniz. 

18 A USTOS 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN 1 SB S’ N BA LI I ÖYLE:  
- KGM 8 BÖLGE'nin ( KN. 2021/873395 ) Konya - Ere li - Uluk la Ayr Yolu (Ka-

rap nar ve Ere li ehir Geçi leri Üstyap  Takviye leri Dahil) kmali ihalesini 2021 

y l  fiyatlar yla 151.231.410 TL ihale bedeli ile EYLÜL GRUP+S MGEYOL N AAT 
kazand . Sözle mesi  4 A ustos 2022 Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in-
aat  için çal malara 12 A ustos 2022 Cuma günü ba land . Kapsam nda 110 km 

Yolda 95.000 m3 Toprak i, 1.505.000 m2 BSK, 195.000 Ton Temel vb. 24 Kalem-
den Olu an kmal lerinin Yap lmas  i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 700 
gün süre verilen yat r m n 11.07.2024 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. 18 A ustos 2022 Per embe tarihli ve 2940 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber Sayfa: 47 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 
28.01.2022 tarihli ve 2803 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayr ca sözle -
meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

18 A USTOS 2022 PER EMBE 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 
- Karayollar  5 Bölge Md Mersin 2022/401164 - Karayollar  5 Bölge Müdürlü ü 55 

ube (Kahramanmara ) ube efli i Tesis Binalar  le Tünel Bak m letme efli i 
Binas  Yap m i – Yat r m  114.394.144,00 TL bedelle OFF CE YAPI N AAT SAN 
T C LTD gerçekle tirecek. 

- Manisa Büyük ehir Fen l Dai B k 2022/566036 - Manisa Büyük ehir Bele-
diyesi Gölmarmara, Gördes, Saruhanl  lçelerinde Prestij Caddesi ve Muhtelif 
Yol Kald r m Yap lmas  i / Yat r m  106.978.500,00 TL ihale bedeli ile YE LIR-
MAK YAPI N AAT TAAHHÜT LTD hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 18 A ustos 2022 
Per embe tarih ve 2940 say l  Taahhüt Haber Sayfa 47-59

Taahhüt Haber’de 18 A ustos 2022 Per embe günü YM’si 
EDÜ 1 ve  ED’nin yar s  üstü 2 adet SB S yer ald

KISALTMALAR 
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 
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) 

13b1 LAN: Yap m – in aat – ihalelerinde Kamu hale Kanunun 13b1 maddesinde yer 
alan ve her sene güncellenen de er. 2022 y l  fiyatlar yla 873.705,-TL. alt  yap m – in aat 
– ihaleleri 

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

BB ba l  kurulu u SK , stanbullular n geçici su kesintisi ya amamas  
için ba latt  alt yap  yat r m n  tamamlad . Dudullu ve Ömerli aras nda 
yakla k 15 kilometre uzunlu undaki yeni içme suyu iletim hatt , düzenle-
nen törenle hizmete ba lad . ehrin iki yakas ndaki 8 ilçeye su sa layan 
projenin aç l nda konu an BB Ba kan  Ekrem mamo lu, stanbul'un 
lehine, akla, bilime uygun projeler hayata geçirdiklerini söyledi. 

Güncel tutar  875 milyon TL’ye tamamlanan projenin 4,5 buçuk milyon 
stanbulluya su nakli sa layaca n  belirten mamo lu, “Sancaktepe, 
Ümraniye, Ata ehir, Kad köy, Üsküdar, Fatih, Zeytinburnu, 
Bahçelievler ilçelerine su naklini kolayla t racak projeyi hizmete aç y-
oruz. Ar za oldu unda kesintinin olmamas  için çok önemli bir baypas 
hatt  gibi kullan lacak önemli bir hatt  hayata geçirdik” dedi.
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