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Mu la Büyük ehir Belediyesi  MUSK  Genel Müdür-
lü ünün, ller Bankas  A. . arac l yla temin etti i 
Dünya Bankas  Kredisi ile yap lacak “MUS2-W4 
“Milas-Ören lçesi için At ksu Ar tma Tesisi Yap m i” 
ihalesinde teklifler al nd . 

24 May s 2022 günü yap lan ihaleye 2 firma teklif 
verdi. haleye en dü ük teklifi 3.354.700 Euro + KDV 
ile ARITIM MÜHEND SL K + ECETA  N AAT verdi. 

HALEYE VER LEN TEKL FLER ÖYLE 
ARITIM MÜHEND SL K N  SAN ve T C LTD T  + ECETA  N AAT SAN ve T C A  

ORTAK G R M : 3 milyon 354 bin 700 EURO + KDV / 57 milyon 890 bin TL + KDV. (1 EURO 
= 17,26 TL) 

ASM ARITMA S STEMLER  MAK NE MALAT ve N AAT T C LTD T : 7 milyon 388 bin 
USD + KDV / 119 milyon 94 bin 560 TL + KDV (1 USD = 16,12 TL) 

Milas Ören At ksu Ar tma Tesisi in aat  i inin ARITIM MÜHEND SL K + ECETA  N AAT 
ORTAK G R M ’ne ihale edilmesi bekleniyor.

stanbul Büyük ehir Belediyesi’nin ( BB) ba l  kurulu lar ndan SK  Genel Müdür-
lü ü’nün 2021 Y l  Faaliyet Raporu, BB Meclisi’nde onayland . Faaliyet raporunu 
meclise sunan SK  Genel Müdürü Raif Mermutlu, 7 milyar 959 milyon 457 bin lira 
olan 2021 y l  gider bütçesini yüzde 93 oran nda hayata geçirdiklerini ve bütçenin 
yüzde 43’ünü yat r mlara ay rd klar n  söyledi. Geçen y l yapt klar  su, at ksu ve 
çevre yat r mlar na toplam 3 milyar 225 milyon lira harca-
d klar n  belirten Mermutlu, öyle konu tu: 

3 YEN  B YOLOJ K ARITMA GEL YOR 
“2021 y l nda bütçesinin yüzde 43’ünü yat r mlara ay ra-

rak, 3,2 milyar liral k su, at ksu, dere slah , havza koruma, 
restorasyon yat r mlar  ile a açland rma çal malar  gerçek-
le tirdik. Yüzülebilir kriterlerde bir deniz için 102 noktadan 
stanbul Bo az  ile Marmara Denizi, Karadeniz’e at ksu giri-
ini engelledik, 40 noktada imalatlar devam ediyor. 89 nok-

tada ise planlama çal malar  sürüyor. Tuzla leri Biyolojik 
At ksu Ar tma Tesisi 3. Kademe n aat  ile Baltaliman  ve 
Yenikap  Biyolojik At ksu Ar tma Tesisi in aatlar  devam edi-
yor. Tuzla ve Baltaliman  tesisleri Kas m ay nda tamamla-
nacak. Marmara Denizi’ne akan sular  biyolojik ar tmadan 
geçirecek Yenikap ’daki in aat ise 2024 senesinde hizmete al nacak.” 

ATIKLAR ÖN ARITMA TES SLER  YER NE LER  B YOLOJ K  
ARITMA TES SLER NE YÖNLEND R LECEK 
Mermutlu, Küçükçekmece Gölü’nden gelen at ksular  biyolojik ar tma tesislerine 

aktaracak Ambarl  ve Ataköy ar tma tünellerinin aral ks z sürdürüldü ünü ifade ede-
rek, “Küçükçekmece Gölü’nün bat  yakas ndan gelen at ksular  mevcut ön ar tma te-
sisi yerine Ambarl  leri Biyolojik At ksu Ar tma Tesisi’ne yönlendirecek in aat 2023 
y l nda, gölün do u yakas ndan gelen at ksular  mevcut ön ar tma tesisi yerine Ata-
köy leri Biyolojik At ksu Ar tma Tesisi’ne ula t racak tesis ise 2024’te i letmeye al na-
cak” dedi. 

YEN  YA MURSUYU TÜNEL  EK M AYI SONUNDA TAMAMLANACAK 
Unkapan  Ya mursuyu Tüneli de Fatih Vatan Caddesi, Aksaray Meydan, Unka-

pan  Alt Geçidi ve Nam k Kemal Caddesi’nde ya l  havalarda ya anan su bask nla-
r na kal c  çözüm olu turulacak. 1.510 metre uzunlu undaki ya mursuyu tünelinin 
570 metrelik k sm  tamamland n , 940 metrelik k sm ndaki çal malar n devam etti-
ini vurgulayan Raif Mermutlu, 100 milyon liraya mal olacak tüneli Ekim ay n n so-

nunda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. 

MELEN HAVZASI’NA 1 M LYAR L RALIK ÇEVRE YATIRIMI 
SK ; Melen Havzas ’ndan gelen at ksular n, kolektörler vas tas yla toplanmas , 

ar t lmas  ve çevreye zarars z hale getirildikten sonra uzakla t r lmas  için 84,3 km 
uzunlu undaki kolektör hatlar n n 41 km’sini tamamlad . Ayr ca Cumayeri ilçesindeki 
günlük 9.000 metreküp kapasiteli ileri biyolojik at ksu ar tma tesisi ile Çilimli ilçesin-
deki hizmet binas  yap m  devam ediyor. Proje kapsam nda 13 km tünel yap larak 
ar t lm  sular n uzakla t r lmas  sa lan yor. Tüm projelerin SK ’ye toplam maliyeti 1 
milyar lira olacak ve yat r mlar Temmuz 2023’te bitirilecek. 

HAL Ç’TEN 9 B N TON ÇAMUR ÇIKARTILDI 
Haliç taban ndan 2021 y l nda 6 bin 200 ton ve 2022 y l n n ilk 4 ay nda ise 3 bin 

ton çamur ç kart ld . Ç kart lan çamur susuzla t r larak bertaraf edildi. 
36 KM DERE ISLAHI GERÇEKLE T R LD  
2021 y l nda 69 ana ve yan kol derede toplam 36 km slah gerçekle tirildi. Kurba-

al dere, Kemiklidere, Seyit Ahmet Deresi, Çekmeköy Deresi, Utuk Deresi, Sultan-
beyli Uzundere, Kavakl dere gibi derelerde programlanan k s mlar nda, slah 
çal mas  ile birlikte at ksu ve ya mursuyu ba lant lar  da bitirildi. stanbul’un en 
büyük derelerinden olan Haramidere ile Ayamama, 10 Y l, Karabal, Maltepe Cemal-
bey ve Suvat derelerinde ise slah çal malar  devam ediyor. 

B R YILDA 164 B N A AÇ D K LD  
2021’de  99 bin 800, 2022’nin ilk dört ay nda ise 64.400 adet fidan dikimi yap ld . 
313 KM DERE TEM ZL  
Geçen y l 155 adet derede 

313,4 km’lik dere temizli i ya-
p larak toplam 1 milyon 46 bin 
metreküp teressübat ç kar ld . 
2022 y l n n ilk 4 ay nda ise 75 
farkl  derede toplam 111 km’lik 
temizlik yap ld  ve 253 bin 
metreküp teressübat ç kar ld . 

HAVZALARDA 217  
YAPININ YIKIMI YAPILDI 
Bu kapsamda geçen y l 

217 yap n n y k m  gerçek-
le tirildi. 2022 y l nda havza-
larda 200 adet yap n n 
y k m  planlan yor. 

MUS2-W4 Milas-Ören için At ksu Ar tma Tesisi ihalesinde en dü ük teklif  
3.354.700 Euro + KDV ile ARITIM MÜHEND SL K + ECETA  N AAT’tan geldi

SK  2021 y l  yat r mlar  3 milyar 200 milyon liray  buldu
SK  2021 y l  yat r mlar  bütçenin yüzde 43’ünü buldu. SK  2021 y l nda 3,2 milyar liral k su, at ksu, dere slah , havza  

koruma, restorasyon yat r mlar  ile a açland rma çal malar  yapt . 102 noktadan denize at ksu giri i engellendi. Üç ayr  
biyolojik ar tma tesisi ile 3 tünel çal mas  ve Melen havzas ndaki at ksular n toplanma ve ar t lma yat r mlar  ise sürüyor.

SK  Genel Müdürü  
Raif Mermutlu

Taahhüt Haber’de 24 May s 2022 Sal  günü EDÜ 1 hale sonucu (sözle me bilgileri) yer ald
23  May s 2022 Pazartesi günü EKAP’ n yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba -

lanm  hale Sonuçlar ndan (Kesinle mi  hale Sonuçlar )  derlenerek yay na ha-
z rlanan 24 May s 2022 Sal  tarih ve 2881  say l  Taahhüt Haber’de e ik de er 
üstü (EDÜ) bir sözle meye ba lanm  ihale sonucu (SB S) yer ald . GAZ ANTEP 
BÜYÜK EH R’in yay nlad  sonuç ilan na göre idare mal  
Bitüm ile BSK Asfalt ihalesini 569.974.670 TL ihale bedeli ile 
AT S ASFALT kazand  

GAZ ANTEP BÜYÜK EH R N YAYINLADI I  
EDÜ HALE SONUCUNUN BA LI I ÖYLE 
GAZ ANTEP BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/84888 ) Gazi-

antep Büyük ehir Mal  Bitüm ile BSK Asfalt ihalesini 
569.974.670 TL ihale bedeli ile AT S ASFALT kazand . Yap m 
i i için 730 gün süre verilen yat r m n 17.5.2024 tarihinde ta-
mamlanmas  hedefleniyor. Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale So-
nuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan müteahhit 
firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isim-
leri vb. ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 24 May s 2022 Sal  tarihli 
ve 2881 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 57 Öte yandan ihaleye verilen teklif-
lerin tam listesi için BKZ 15.3.2022 tarihli ve 2835 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 49 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

AYNI GÜN TAAHHÜT HABER’DE YM’S  E K DE ER N  
YARISININ ÜSTÜNDE OLAN B R HALE SONUCU YAYINLANDI 
TE A ’ n yat r m  olan i  kapsam nda TM.394 Referansl  154 kV Meram GIS 

TM Yap m  var. Yat r m n in aat n  114.337.845,00 TL ihale bedeli ile GES 
GENEL ELEKTR K taahhüt etti. 

AYNI GÜN TAAHHÜT HABER’DE  
YAYINLANAN 73 SB S’ N HALE  
BEDELLER  TOPLAMI SE  
2 M LYAR L RAYA YAKLA TI 
23  May s 2022 Pazartesi günü EKAP’ n yay nlad  

sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar ndan 13b1 ilan 
olanlar d ar da b rak larak, derlenip, yakla k maliyetle-
rine göre büyükten küçü e do ru s ralan p, benzer i -
lere göre s n fland r l p, özetlenerek ve ihaleyi kazanan 
müteahhit firman n adres, tel, Ticaret Sicil Gazetesi 
özeti vb. istihbarat  ile birlikte haz rlanarak Taahhüt Ha-
ber’de yer alan toplam 73 adet güncel  (SB S) Sözle -

meye Ba lanm  hale Sonucunun ihale bedelleri toplam  ise 1.940.593.397,92 
TL olarak kay tlara geçti. 

Daha geni  bilgi için BKZ 24 May s 2022 Sal   tarih ve 2881 say l  Günlük Ta-
ahhüt Haber.


