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FIRATCAN N AAT: “Sö ütlüçe me’de AVM yap laca  iddialar  gerçe i yans tmamaktad r”

Taahhüt Haber’in haftan n ilk günü  yay nlanan 8 A ustos 2022 
 tarih ve 2932  say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  bu 

y l n fiyatlar yla 319 milyon 171 bin 760 TL olan 50 (SB S) sözle -
meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 5 A ustos 2022 Cuma 
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, idarelere göre s n fland r l p 
ve büyükten küçü e göre s ralan p, makine ekipman ve teknik per-
sonel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit 

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 rlanarak 8 A ustos 2022 Pazartesi tarih ve 
2932  say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 50  sonuç içinde 
YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü ve YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de e-
rin yar s n n  üstünde hiçbir SB S yer almad . 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için  
BKZ 8 A ustos 2022 Pazartesi  tarih ve 2932  say l   
Taahhüt Haber Sayfa 48-57 

Taahhüt Haber’de 8 A ustos 2022 Pazartesi günü  
YM’si EDÜ ve ED’nin yar s  üstü hiçbir SB S yay nlanmad

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.

Taahhüt Haber’de 8 A ustos 2022 Pazartesi günü  
YM’si EDÜ 5 ED’nin yar s  üstü 4 ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in haftan n ilk günü  yay nlanan 8 A ustos 2022 Pazartesi tarih ve 2932 sa-
y l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  3 milyar liray  geçen  88 adet ihale 
ilan  yay nland . 5 A ustos 2022 Cuma 
günü Kamu hale Kurumunun EKAP kap-
sam nda yay nlad  ihale duyurular ndan 
13b1 LAN olanlar d ar da b rak larak, 
derlenip, yakla k maliyetlerine göre bü-
yükten küçü e do ru s ralan p, benzer i -
lere göre s n fland r l p, istenen makine 
ekipman ve teknik personel listesi ile bir-
likte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer 
alan bu 88 ihale ilan n n içinde YM’si E ik 
De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 5 ihale duyurusu yer ald . Öte yandan ayn  gün Taahhüt 
Haber’de YM’si e ik de erin (ED) yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda 3 ihale ilan  yer al r-
ken, ED’nin yar s  üstü ve fakat üst s n r n  belirleyemedi imiz, TH’nin s n fland rmas nda 3 nu-
mara ile tan mlanan bir ihale ilan  daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplam  2 milyar 500 milyon 
liraya yakla an bu 9 ihale duyurusunun detaylar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

8 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
5 EDÜ HALE LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/771216 - Antalya Korkuteli Uzunoluk 262 

Konut 1 Tic Mrk ve 1 Camii in aat  için 5 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak 
hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 

duyurusu için BKZ. 6 A ustos 2022 Cumartesi tarihli ve 2932 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 28 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/762098 - Ankara Nall han Yaz  115 ve Ha-
c bey 83 Konut in aat  için 14 Eylül 2022 Çar amba günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 6 A ustos 2022 Cumartesi tarihli ve 2932 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 28 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/762852 - Kars 500 Yatakl  
Devlet Hastanesi in aat  için 9 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 6 A ustos 2022 Cumartesi tarihli ve 2932 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 28 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- STANBUL BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/759614 - Avrupa Ya-
kas  KB Bak m, Onar m, Tadilat ve Ek Hizmet Yap lar  XII Grup n aat  için 5 Eylül 2022 Pa-
zartesi günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 06 A ustos 2022 Cumartesi tarihli ve 2932 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 33 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- DS  17 BÖLGE ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/736733 - Van- pekyolu A z kara 
Göleti ve Sulamas  in aat  için 5 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 6 A ustos 2022 Cumartesi tarihli ve 2932 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 24 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

8 A USTOS 2022 PAZARTES  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
TAHM N  YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN  
3 VE ED’N N YARISININ ÜSTÜNDE OLMAKLA B RL KTE ÜST SINIRINI  
BEL RLEYEMED M Z 1 HALE LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/768761 - Kastamonu li Küre lçesi Saman Mahallesi 2. 

Etap 118 Adet Konut n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i Yap m i / hale 01.09.2022 
tarihinde yap lacak. (3 numara ile s n fland rd m z yakla k maliyeti ED’nin yar s  üstünde ve 
fakat üst s n r n  belirleyemedi imiz ihale ilan ) 

- Bursa Büyük ehir Bld 2022/757921 - Park Yap m  ve Çevre Düzenlemesi   / hale 
31.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- Karayollar  4 Bölge Md Ankara 2022/761397-  (Bolu-Seben) Ayr -K br sc k Yolunun 
km:28+500 - 33+000 Aras  Toprak leri, Sanat Yap lar  ve Üstyap  leri Yap m i  / hale 
01.09.2022 tarihinde yap lacak. 

- Manisa Büyük ehir MASK  Yat n  Dai B k 2022/765156 - Manisa li Kula lçe Merke-
zinde çmesuyu Terfili sale Hatt  n aat  Yap m i  / hale 01.09.2022’de yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 8 A ustos 
2022 Pazartesi  tarih ve 2932 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17 

F ratcan n aat Ticaret ve Turizm A , “Sö ütlüçe me Vi-
yadük n aat  ve Çevre Düzenleme i” hakk ndaki iddia-
larla ilgili yaz l  aç klama yapt . irket aç klamas nda, 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar  (TCDD) taraf ndan 
F ratcan n aat Ticaret ve Turizm A  çat s  alt nda hayata 
geçirilen “Sö ütlüçe me Viyadük n aat  ve Çevre Düzen-
leme i” hakk nda ortaya at lan iddialar nedeniyle kamuo-
yunu ayd nlatma ihtiyac  ortaya ç kt  ifade edildi. 

YAPILACAK OLAN ; SÖ ÜTLÜÇE ME 
V YADÜK N AATI VE ÇEVRE DÜZENLEMEAS  
Sö ütlüçe me’ye bir al veri  merkezi (AVM) yap laca  

konusundaki srarl  iddialar n gerçe i yans tmad  kayde-
dilen aç klamada, viyadüklerin altlar n n yeme-içme ve kül-
tür-sanat alanlar ndan olu aca  bildirildi. Aç klamada, söz 
konusu iddiaya ili kin u ifadelere yer verildi: 'Sö ütlü-
çe me Viyadük n aat  ve Çevre Düzenleme i” projesinin 

ilk etab , ilave bir viyadük yap l-
mas  i idir. Ayn  zamanda mev-
cut viyadüklerin iyile tirilmesi, 
deprem güvenli i aç s ndan güç-
lendirilmesi ve zeminde temelleri-
nin sa lamla t r lmas  çal malar  
yap lacakt r. Mevcut viyadükler 
Yüksek H zl  Tren ve Marmaray 
sefer say lar n n art r lmas na 
yetmedi i gibi yolcu güvenli i 
aç s ndan da zaman zaman 
olumsuzluklara neden olmakta-
d r. Yüksek H zl  tren sefer say -
lar n n ve Marmaray seferlerinin 
daha s k ve güvenli yap labilmesi 
için in a edilecek olan yeni viya-
dük projesi ve mevcut viyadükle-
rin güçlendirilmesi i i yakla k 
olarak 1 y l içinde tamamlanmak 

üzere planlanm t r. Sö ütlüçe me stasyonu viyadükleri, 
Haydarpa a Gar n n kullan m  halinde de gerekli olan bir 
ihtiyaçt r. 

PROJEN N K NC  ETABINDA V YADÜKLER N  
ALT BÖLÜMLER NE TEK KATLI  
Y YECEK ÇECEK, SOSYAL  
ve KÜLTÜR ALANLARI YAPILACAK 
Projenin ikinci etab nda ise y llard r yaya giri inin bulun-

mad , izbe, at l, denetim d nda kalan bir alan olarak gü-
venlik riski olu turan viyadüklerin alt bölümlerinde 
giri -ç k n serbestçe yap labildi i, tek katl  yiyecek-içecek 
ve Avrupa’daki benzer kentlerde bulunan sosyal ve kültür 
alanlar  kadar kaliteli bir mekân kazand r lacakt r. 

STANBUL BÜYÜK EH R BELED YES N N  
YA AM VAD S  PROJES  Ç NDE YER ALIYOR 
Tüm alanlar na s n rs zca ula labilecek Sö ütlüçe me 

Tren stasyonu projesi, stanbul Büyük ehir Belediyesi’nin 
Kad köy, Ata ehir ve Ümraniye’yi de içine alan 650 bin 
metrekare büyüklü ündeki Ya am Vadisi projesinin de 
içinde yer alacakt r.' 

A AÇLAR PROJE ALANI Ç NDE TA INDI 
- 'Türkiye’de ilk say labilecek bir uygulama ile a açlar 

proje alan  içerisinde ta nd ' irkret aç klamas nda, Sö üt-
lüçe me projesi kapsam nda 250 a ac n kesildi i iddias -
n n da do ru olmad  belirtilerek, çal malarda Türkiye’de 
ilk say labilecek bir uygulama ile a açlar n proje alan  içeri-
sinde ta nd  vurguland . 
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