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Konya Büyük ehir Belediye Ba kan  U ur bra-
him Altay, Konya’n n ilçeleriyle birlikte topyekün kal-
k nmas  için yat r m seferberli ini sürdürdüklerini 
belirterek, 2022 y l  yat r m program  kapsa-
m nda sadece ilçelerdeki yollara 900 milyon 
lira yat r m yapacaklar n  söyledi. Ba kan 
Altay, ilçelerde devam eden mahalle yolu, 
s cak asfalt ve parke deste inin hay rl  ol-
mas n  diledi. 

SADECE LÇELER M ZDEK   
YOLLARA BU YIL 900 M LYON L RA  
YATIRIM YAPIYORUZ 
Konya Büyük ehir Belediye Ba kan  U ur 

brahim Altay, ehirde ya ayan herkesin mut-
lulu unu ve refah n  art rmak için çal t kla-
r n  söyledi. Sene ba nda ilçe belediye 

ba kanlar yla yapt klar  toplant lar neticesinde belir-
ledikleri yaz dönemi altyap  çal malar na devam et-
tiklerini kaydeden Ba kan Altay, “31 ilçemizde 

sorumluk saham zda bulunan yollar n tamam nda 
hem ehrilerimize daha kaliteli ve konforlu ula m 
hizmeti sunmak için çal yoruz. 2022 y l  yat r m 
program m z kapsam nda sadece ilçelerimizdeki 
yollara bu y l 900 milyon lira yat r m yap yoruz. 596 
kilometre mahalle yolu yap m çal mas  gerçekle ti-
riyoruz. Ayr ca, ilçe merkezlerinde ihtiyaç olan böl-
gelerde s cak asfalt çal malar m z  ve tüm 
ilçelerimize parke deste inde bulunuyoruz.” dedi. 

Konya’n n ilçeleriyle birlikte topyekün kalk nmas  
için yat r m seferberli inin 2022 y l nda da h z kes-
meden devam etti ini dile getiren Ba kan Altay, 
“2022 y l nda sadece ilçelerimizde yapaca m z 
mahalle yollar , s cak asfalt ve parke deste i raka-
m m z 900 milyon lirad r. lçelerimiz ve ehrimiz 
için hay rl  olsun.” ifadelerini kulland . 

Eski ehir Odunpazar  Belediyesi “TA INMAZLA-
RIN YAP- LET-DEVRET MODEL  LE KAPALI 
SPOR KOMPLEKS  YAPILMASI  HALE ED LE-
CEKT R” ba l  ile 2886 say l  Devlet hale Kanunu-
nun 36. maddesi gere ince kapal  teklif usulü ile 
ayl k kira bedelinden art rma yap lmak suretiyle iha-
leye ç kt . 

HALEN N DETAYI ÖYLE: 
N ADI: Vadi ehir Mahallesi 21988 ada 2 par-

selde bulunan 5098,97 m² yüzölçümlü 1/1000 ölçekli 
uygulama imar plan nda belediye hizmet alan na ve 
yakla k 6567 m² yüzölçümlü ayn  parselin do u-
sunda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan nda park 
alan na isabet eden ta nmazlar n 29 (yirmi dokuz) 
y la kadar belirlenecek kira bedeli üzerinden üst kul-
lan m hakk  verilerek yap-i let-devret modeli ile ka-

pal  spor kompleksi (spor tesisi ve yap  içerisinde 
sporcular n ihtiyac na yönelik kafeterya ve spor faa-
liyetlerine ili kin alanlar) yap lmas  i i. 

MUHAMMEN AYLIK K RA BEDEL  
8.600,00 TL (Sekiz bin alt  yüz Türk Liras  s f r 

Kuru ) dir. Tahmini yap m bedeli 35.171.229,15 TL 
(Otuz be  milyon yüz yetmi  bir bin iki yüz yirmi 
dokuz Türk Liras  on be  kuru ). 

YAPIM ve LETME SÜRES   
n aat Yap m Süresi: 450 (Dört yüz elli) takvim 

günüdür. Sözle me tarihi itibari ile ba lar. in sü-
resi in aat süresi dahil 29 (yirmi dokuz ) y ld r.  

hale Eski ehir Odunpazar  Belediyesi Encümen 
Salonunda 04.07.2022 tarihinde, saat 11:30’da     
Belediye Encümeni (ihale komisyonu) huzurunda 
yap lacak. 

Konya Büyük ehir Belediyesi, 2022 yat r m program  kapsam nda bu y l 31 ilçede sorumluluk  
sahas nda mahalle yollar  ve s cak asfalt çal malar n n yan nda parke deste ini sürdürüyor.

KONYA BÜYÜK EH R Ba kan  Altay: “2022’de 
lçelerdeki Yollara 900 Milyon Lira Yat r m Yap yoruz”

Odunpazar  Belediyesi Y D-2886 Kapsam nda  
Spor Kompleksi yapt r p kiraya verecek

Taahhüt Haber’de 22 Haziran 2022 Çar amba günü Yakla k Maliyeti EDÜ 1 ve E ik  
De erin yar s ndan büyük 1 (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucu yer buldu

Taahhüt Haber’in haftan n üçüncü günü yay nlanan 22 Haziran 2021 Çar-
amba tarih ve 2902 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  793.303.500,- TL 

olan 53 (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland ..21 Haziran 2022 
Sal  günü EKAP’ n yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lan-
m  hale Sonuçlar ndan (Kesinle mi  hale Sonuçlar ) gün-
cel olanlar seçilerek, benzer i lere, idarelere ve büyükten 
küçü e göre s ralan p, özetlenerek, 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 indi-
rim ortalamalar n n da eklenmesi ile yay na haz rlanan ve 22 
Haziran 2022 Sal  tarih ve 2902 say l  Taahhüt Haber’de yer 
alan bu 53 sonuç içinde yakla k maliyeti e ik de er üstü 1 
SB S yer ald . Öte yandan Taahhüt Haber’de ayn  gün e ik de erin yar s n n üs-
tünde olan bir SB S daha yer buldu. hale Bedelleri toplam  450 milyon liray  
geçen bu iki SB S’in ba l klar n  haberin devam eden k sm nda bulabilirsiniz. 

22 HAZ RAN 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YAKLA IK MAL YET  E K DE ER  
ÜSTÜ OLAN 1 SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
- TOK 'nin ( KN. 2022/121138 ) Arnavutköy KSS 405 Dükkan 4 Ofis ve 1 dari 

Bina ihalesini 349.000.000 TL ihale bedeli ile KOLON  N AAT kazand  Sözle -
mesi 8 Haziran 2022 Çar amba tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal -

malara 17 Haziran 2022 Cuma günü ba land . Kapsam nda Konvansiyonel Kal p 
Sistemiyle 405 Adet Dükkân, 4 Adet Ofis Binas , 1 Adet dari Bina n aat  ile Alt-
yap  ve Çevre Düzenlemesi i i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 650 

gün süre verilen yat r m n 27.03.2024 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 nt l  istihbarat  için BKZ. 22 Haziran 
2022 Çar amba tarihli ve 2902 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 
56 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 
31.3.2022 tarihli ve 2847 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 40 / 
Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 

https://taahhuthaber.com 
22 HAZ RAN 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YAKLA IK MAL YET  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE OLAN  
TEK HALE SONUCU SE BURSA BÜYÜK EH RDEN GELD : 
- Bursa Büyük ehir Bld / Havuzlupark Spor Tesisleri ve Çevre Düzenlemesi 

Yap m i – Yat r m  101.933.000,- TL ihale bedeli ile ELKER N AAT TAAHHÜT 
SAN ve T C A  hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 22 Haziran 2022 
Çar amba tarih ve 2902 say l  Taahhüt Haber Sayfa 50 - 59 


