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Yozgat Belediyesi AYB Kredili İçmesuyu ve  
Kanalizasyon Şebekesi ihalesine çıktı

Yozgat Belediyesi Kentesel Altyapı Projeleri II kapsamında Avrupa Yatırım Banka-
sından (AYB) aldığı kredinin bır kısmını kullanarak Yozgat (Merkez) İçmesuyu ve Ka-
nalizasyon Şebekeleri İnşaatı(KAP-2-YZT-W01) yapacak. 1 Nisan 2022 tarihinde 
yayınlanan ilana göre  Yozgat (Merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekeleri İn-
şaatı, işinin kapsamı şöyle: 

 
İÇMESUYU ŞEBEKESİ 
Ev bağlantıları (9.000 adet) dahil olmak üzere yaklaşık 

209 km PE ve DD borulu ana içme suyu ve şebeke boru 
hattı inşaatı, toplam kapasitesi yaklaşık 4.500 m3 olan 3 
adet yeni su depolama tankı inşaatı, toplam yaklaşık kap-
asitesi 5.800 m3 olan 11 adet mevcut su depolama tankı-
nın rehabilitasyonu, 3 adet terfi istasyonu inşaatı, bir adet 
klor deposu, basınç düşürme odaları ve diğer yardımcı ya-
pılar. Yangın hidrantları (574 adet) ve yaklaşık 698 m çelik 
boru hatları yapılarak yatay sondaj yöntemi ile özel otoyol 
geçişi, çelik boru asılarak bir özel köprü geçişi ve diğer 
elektrik ve otomasyon işlerinin tamamlanması. 

 
KANALİZASYON ŞEBEKESİ 
2.275 ev bağlantısı, 1.137 parsel kanalizasyon bağlantısı dahil olmak üzere yakla-

şık 16,4 km atıksu toplama hattı inşaatı ve yeni baca yapımı (401 adet), yaklaşık 295 
m çelik boru hatları ile yatay sondaj yöntemiyle özel otoyol geçişi, şebekenin CCTV 
denetiminin tamamlanması ve dijital proje hazırlama (16,5 km). 1. aşamada kanali-
zasyon sisteminin tasarımı için atıksu üretim debisi 704 L/sn olarak hesaplanmıştır. 
Tasarlanan kanalizasyon, işletme aşamasında olan Yozgat (Merkez) AAT'ye bağla-
nacaktır. 

 
YATIRIM 540 GÜNDE TAMAMLANACAK 
İnşaatın süresi 540 gün olarak hedeflendi. Yatırım Temmuz 2022 ile Aralık 2022 

tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

BAŞKAN KÖSE: “YOZGAT MERKEZDE 206 KİLOMETRE İÇME SUYU   
VE 40 KİLOMETRE KANALİZASYON HATTI İHTİYACI VAR” 
Yozgat Hakimiyet gazetesine konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,  yıllar 

önce kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak için döşenen boruların sağlık açısından 
zararlı olması nedeniyle mutlak surette değiştirilmesi gerektiğine dikkat 
çekti. Belediye Başkanı Celal Köse, kent merkezinin şantiyeye dönüşeceği-
nin altını çizerek, asbestli içme suyu boruları yenileneceğini ifade etti. Baş-
kan Köse, Yozgat merkezde 206 kilometre içme suyu hattı ve 40 kilometre 
kanalizasyon ihtiyacının bulunduğuna dikkat çekti. Başkan Köse, "Mevcut 
içme suyu hattında 

yüzde 67 oranında kayıp kaçağımız var. Biz Yozgat içme suyunu Musa-
beyli Cemil Çiçek Barajı ve Arapseyfi'den getirmek için harcadığımız enerji 
bedeli 2 milyon TL’nin 

üzerindedir. Kayıpları önlemek amacıyla önlemek için yeni bir proje hazır-
ladık ve Avrupa Yatırım Bankasından kredi kullanarak projemize başlayaca-
ğız" diye konuştu. 

 
“ŞEBEKE SUYUNUN KENTE ULAŞTIRILMASINDA  
GÜNEŞ ENERJİSİNDEN FAYDALANCAĞIZ” 
Yozgat Hakimiyet gazetesine verdiği demeçte şehir şebeke suyunun 

kente ulaştırılmasında kullanılan elektrik enerjisini güneş enerji santralinden karşıla-
mak için proje hazırlandığını söyleyen Başkan Köse, şunları kaydetti: "Projemizin 
bağlantı ve satış sözleşmelerini tamamladık ve İller Bankasına teslim ettik. Asya Alt-
yapı Yatırım Bankası ve Dünya Bankası ile görüşmeler yapıldı ve olumlu sonuçlar 
geldi. Mayıs ayında alt kredi sözleşmeleri imzalanacak. Haziran, Temmuz aylarında 
ihalesi yapılıp enerji üretmeye başlayacağız. Dışarıdan müdahale olmadan 15 yıl 
kendi elektriğini kendi üretiyor. 15 yılın sonunda yüzde 20-30 revize ile bu sistem ça-
lışıyor.” Şeklinde konuştu. 

KAP-2-YZT-W01 İlanının tam metni için BKZ 
https://www.yozgat.bel.tr/ihale-duyurusu-ihale-icme-suyu-ve-kanalizasyon-

sebekeleri-insaati

Taahhüt Haber’de 4 Nisan 2022 Pazartesi ve 5 Nisan 2022 günü Sağlık Bakanlığının 
(EDÜ) Eşik Değer Üstü iki ihale ilanı yer aldı. Bunlardan ilki Adana Yüreğir 100 Yataklı 
Devlet Hastanesi Yapımı işi oldu. Diğeri ise Ağrı Merkez Kadın Doğum ve Çocuk Has-
tanesi 200 Yataklı Ek Bina inşaatı Yapım işi olarak kayıtlara geçti. 

Üçüncü ve son EDÜ ihale duyurusu ise Eti Maden’den geldi. Eti Maden Bigadiç 2-4 
mm Granül Gübre Üretim Tesisi Yapım İşini 10 Mayıs 2022 Salı günü ihale edecek. 

4 Nisan ve 5 Nisan 2022 tarihlerinde Taahhüt Haber’de yer alan tek ihale sonucu ise 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 21/c kapsamında gerçekleştirildiği bildirilen DSİ 
Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığının yol inşaatı işi oldu. Yayınlanan sonuç ilanına 
göre işi YAPI ve YAPI 682.559.309 TL ihale bedeli ile hayata geçirecek. 
İhale duyurularının ve sonucunun başlıkları şöyle 
 
EDÜ İHALE DUYURULARI 
SAĞLIK BAKANLIĞI ilana çıktı. SAĞLIK BAKANLIĞI İKN. 2022/305214 - Yüre-

ğir 100 Yataklı Devlet Hastanesi işini 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü ihale edecek. 
İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsa-

yan ihale duyurusu için BKZ. 4 Nisan 2022 Pazartesi tarihli ve 2849 sayılı Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com  

SAĞLIK BAKANLIĞI ilana çıktı. SAĞLIK BAKANLIĞI İKN. 2022/311361 - Ağrı 
200 Yataklı Ek Hastane Binası işini 06 Mayıs 2022 Cuma günü ihale edecek. 
İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsa-

yan ihale duyurusu için BKZ. 5 Nisan 2022 Salı tarihli ve 2850 sayılı Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

 
EDÜ İHALE SONUCU 
DSİ'nin (İKN. 2022/214283 ) Silvan Barajı Taşköprü Viyadüğü ve  
Bağlantı Köy Yolları Yapımı ihalesini 682.559.309 TL ihale bedeli ile  
YAPI VE YAPI kazandı 
Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan mü-

teahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istih-
baratı için BKZ. 5 Nisan 2022 Salı tarihli ve 2850 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 
39 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin AVRUPA YATIRIM 
BANKASI- İLLER BANKASI KENTSEL ULAŞIM VE 
ÇEVRE KREDİSİ kapsamında 15 Tramvay satın almak 
için  

KAP-2-ESK-G01 referans ile ilana çıktı. 
Tekliflerin 1 Haziran 2022 günü saat 14:00’e kadar 

kabul toplanacağı bildiriliyor. Muhtemel teklif verecek 
firma ve ortak girişim yetkililerine yönelik 22 Nisan 2022 
tarihinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde Eskişe-
hir’deki tramvay hattı ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı 
ve yer görme ziyareti gerçekleştirilecek. Toplantıya sa-
dece ihale dokümanlarını temin etmiş şirketlerin resmî 
temsilcileri katılabilecek. 
İlanın tam metni için BKZ 
https://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/ihale/627-4-

2022-04-01-dd501813.pdf

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sa-
nayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Çukurova Havalimanı ya-
tırımı kapsamında, bedeli güncel kurla (1 EUR = 
16,14,-TL.)  155 milyon lirayı bulan mekanik tesisat işi aldığı 
bildiriliyor. Konu ile ilgili olarak KAP’a yapılan açıklama 
aynen şöyle:  

“Şirketimizin 30.03.2022 tarihli duyurusunda açıkladığı 
Çukurova Havalimanı Projesi kapsamında mekanik tesisat 
işlerine yönelik olarak kazanılan ihale sonucunda Favori 
Çukurova Havalimanı İşletmeciliği A.Ş ile Şirketimiz 
04.04.2022 (bugün) tarihinde 7.999.000 EUR+KDV olmak 
üzere güncel kurla toplam bedeli 154.324.707 TL (KDV 
Dahil) sözleşme imzalamıştır.” 

İŞİ FAVORİ İŞLETMECİLİK AŞ+YAKO TEKSTİL SA-
NAYİ VE DIŞ TİCARET AŞ (FAVORİ HAVALİMANI İŞLET-
MECİLİĞİ) İHALE ETTİ 
İşi Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-

devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanı-
nın işletilmesi ve devri ihalesini kazanan ve yapım işlerini 
sürdüren FAVORİ HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ’nin verdiği 
bildiriliyor. FAVORİ HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ Devlet 
Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ), 25 yıllık işletme sü-
resi karşılığında 297,1 milyon avro artı KDV ödemeyi ve ha-
valimanına 155 milyon avroluk yatırım yapmayı taahhüt 
etmişti. Yatırımın inşaatına 2020 yılı sonlarında başlanmış 
ve 2022 yılı içinde tamamlanması hedeflenmişti.

Taahhüt Haber’de 4 Nisan ve 5 Nisan tarihlerinde eşik değer üstü 
3 ihale ilanı yayınlanırken sadece 1 ihale sonucu yer aldı

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK 155 milyon TL tutarında 
mekanik tesisatı işi sözleşmesi imzaladı

Eskişehir Büyükşehir AYB Kredisi 
ile 15 Tramvay satın alacak


