
3 Y lda Per embe’de yakla k 9 milyon liral k 22 yat r m  hizmete sokan 
OSK , 5 milyon 500 bin liral k 8 yat r mda çal malara devam ediyor 
Ordu Büyük ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü (OSK ), 19 il-
çede sa l kl  ve uzun ömürlü çal malara imza at yor. Hayata geçirdi i yat r mlarla 3 
y lda 19 ilçede alt yap  sorununa büyük ölçüde ne ter vuran OSK , sakin ehir unvanl  
Per embe’de de yakla k 9 milyon tutar nda yat r m  hizmete kazand rd . Bu kapsamda 
aradan geçen 3 y ll k süre içerisinde Per embe ilçesinde önemli yat r mlar  hayata geçi-
ren OSK , ilçeye 28 km içme suyu hatt , 4 km kanalizasyon hatt , 1 adet su alma yap s  
ve 1 adet fosseptik olmak üzere 22 proje kazand rarak 8 milyon 948 bin 278 TL’lik yat -
r ma imza att . Yap m  devam eden ve toplam maliyeti 5 milyon 500 bin TL olan çal -
malar n da tamamlanmas yla Per embe ilçesi sa lam alt yap , sa l kl  ve kesintisiz 
içme suyuna kavu mu  olacak. 
22 YATIRIM H ZMETE SUNULDU 
 OSK  taraf ndan 3 y ll k süre içerisinde Per embe ilçesinde projesi tamamlanarak va-
tanda lar n hizmetine sunulan projeler ise u ekilde: 
Bo azc k mahallesine 4.850 metre içme suyu ebeke hatt , Hamidiye mahallesine 82 
metre kanalizasyon hatt , S rakovanc  mahallesine 1.330 metre içme suyu hatt  ile 1 
adet su alma yap s , DS  mevkiine 436 metre ya mur suyu hatt , Beyli mahallesinde 
1.837 metre içme suyu hatt , Bo azc k mahallesinde 1.100 metre içme suyu hatt , Ç nar 
mahallesinde 500 metre içme suyu, 260 metre kanalizasyon hatt , Çarkc lar mahalle-

sinde 750 metre içme suyu hatt , Çerli mahallesinde 750 metre içme suyu hatt , Dereiçi 
mahallesinde 1.150 metre içme suyu, 1.250 metre kanalizasyon hatt , Düz mahalle-
sinde 1.500 metre içme suyu, 450 metre kanalizasyon hatt , Efirli mahallesinde 1.350 
metre içme suyu, 640 metre kanalizasyon hatt , Gündo du mahallesinde 1.000 metre 
içme suyu hatt , Güzelyurt mahallesinde 2.700 metre içme suyu hatt , lçe merkezine 
2.695 metre içme suyu hatt , Kaleyaka mahallesinde 700 metre içme suyu, 350 metre 
kanalizasyon hatt , Koza z  mahallesinde 1.610 metre içme suyu hatt , Medreseönü 
mahallesinde 800 metre içme suyu hatt , Mersin mahallesinde 450 metre kanalizasyon 
hatt , Saray mahallesinde 1.000 metre içme suyu hatt , Tarlac k mahallesinde 850 metre 
içme suyu hatt  ve Yarl  mahallesinde 1.500 metre içme suyu hatt . 
8 YATIRIMIN YAPIMINA DEVAM ED L YOR 
Öte yandan OSK  taraf ndan Per embe ilçesinde 8 projenin yap m çal malar  devam 
ediyor. Toplam 5 milyon 500 bin TL’lik yat r m n daha yap laca  ilçede tamamlanmas  
hedeflenen çal malar ise unlar: 
Çerli ve Tepecik mahallelerine sondaj kuyusu, meçli mahallesine içme suyu hatt  (4.500 
m-Trencher), So ukp nar ve Güzelyurt Mahalleleri çme suyu hatt  in aat  (3.050 m-
Trencher), Yarl  mahallesi çme suyu  hatt  in aat  (1.200 m-Trencher), Saray içme suyu 
hatt  in aat  9.000 m, 1 Adet 100 m 3 depo, 1 adet su alma yap s , Yarl  mahallesi içme 
suyu 100 m3 depo n aat , Efirli mahallesi içme suyu hatt  in aat  (3.800m) ve Efirli ma-
hallesi kanalizasyon hatt  in aat  (2.450 m, 1 Adet Foseptik).

 ‘Daha modern ve ya anabilir bir Kocaeli’ 
hedefiyle gece gündüz çal an Kocaeli Bü-
yük ehir Belediyesi, rahat ve güvenli ula-

m için hem araç hem de yaya trafi ine 
ciddi yat r mlar yapmaya devam ediyor. Bu 
ba lamda yol konforu aç s ndan sürücü-
lere ve yayalara istenen artlar  sa lama-
yan Gebze’deki ehit Oktay Kaya 
Caddesi, Büyük ehir ekipleri taraf ndan ya-
p lacak son kat asfalt çal mas  sonras nda 
adeta bir otoyol görünümüne kavu acak. 
2 B N 200 TON ASFALT KULLANILACAK 
Ekipler geçti imiz y l bin 100 metre uzunlu-
unda bulunan çift eritli caddeye bin 750 

ton binder asfalt kullanm t . Tüm yol i le-
rinde binder asfalt  serdikten sonra yolun 
daha sa lam olmas  için zeminin oturma-
s n  bekleyen Büyük ehir, ehit Oktay 

Kaya Caddesi’nde zeminin istenilen dü-
zeye gelmesinden sonra son kat asfalt 
serme i lemine geçti. u an Gebze Kad n 
Cezaevi eridinde bulunan yolu asfaltlayan 
Fen leri Dairesi ekipleri, buradaki çal ma 
bittikten sonra di er eritteki yolun son kat 
asfalt n  dökecek. Her iki erit için toplam 2 
bin 200 ton asfalt kullan lacak. 
BÜYÜK EH R’E H ZMET TE EKKÜRÜ 
Çal malar n tamamlanmas  sonras nda 
Arapçe me Mahallesi’ndeki ula m a  
daha güvenli ve konforlu hale getirilmi  
olacak. Bölge esnaf  ve sakinleri, Büyük e-
hir Belediyesi’nin ehit Oktay Kaya Cad-
desi’nde hayata geçirdi i alt ve üstyap  
çal malar  ile daha modern yolda ula m-
lar n  sa layacaklar n  ifade ederek, Bü-
yük ehir yetkililerine te ekkür etti.

Taahhüt Haber’in haftan n be inci ve son günü yay nlanan 24 Haziran 2021 
Cuma tarih ve 2904 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  953.493.680,- TL 
olan 52 (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland ..23 Haziran 
2022 Per embe günü EKAP’ n yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lanm  
hale Sonuçlar ndan 13b1 ilanlar 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 personel listeleri de 
dahil edilerek özetlenen, 
ihaleyi kazanan müteahhit 
firman n ileti im bilgileri, tica-
ret sicili özeti, yetkilileri ve 
devam eden ve bitirdi i i le-
rin kümülatif toplamlar n n 
ve indirim ortalamalar n n eklenmesi ile yay na haz rlanan ve 23 Haziran 2022 
Per embe tarih ve 2903 say l  Taahhüt Haber’de yer alan bu 61 sonuç içinde 
yakla k maliyeti e ik de er üstü 1 SB S yer ald . Öte yandan Taahhüt Ha-
ber’de ayn  gün YM’si e ik de erin yar s n n üstünde olan 1 SB S daha yer 
buldu. hale Bedelleri toplam  325 milyon liray  geçen bu 2 SB S’in ba l klar n  
haberin devam eden k sm nda bulabilirsiniz. 

23 HAZ RAN 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YAKLA IK MAL YETLER  E K DE ER ÜSTÜ OLAN  
BA AK EH R BELED YES  SÖZLE MEYE BA LANMI  
 HALE SONUCUNUN BA LI I ÖYLE: 
- BA AK EH R BELED YES 'nin ( KN. 2022/336597 ) Ba ak ehir Fenertepe Ka-

pal  Pazar Yeri ihalesini 218.900.000 TL ihale bedeli ile KAMER N AAT TUR ZM 
SAN ve T C LTD kazand . hale duyurusunda yap m i i için 700 gün süre verilen ya-
t r m n 14.05.2024 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. 24 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2904 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 60 / Ayr ca daha fazla 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 1 SB S’ N BA LI I SE ÖYLE: 
- TOK  Toplu Konut dare B k / Çank r  li Çerke  lçesi 165 Adet Konut, 1 Adet Ti-

caret Merkezi (4 Dükkanl ) ve 1 Adet Cami le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi kmal 
n aat  i – Yat r m  103.500.000,- TL ihale bedeli ile CAHAN MÜHEND SL K A ha-
yata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 24 Haziran 2022 
Cuma tarih ve 2904  say l  Taahhüt Haber Sayfa 51 - 62

Taahhüt Haber’de 24 Haziran 2022 Cuma günü ihale bedeli   
218 milyon lira olan YM’si EDÜ 1 ve ED Yar s  üstü 1 SB S yer ald
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OSK ’den Sakin ehir Per embe’ye 9 milyon yat r m

ehit Oktay Kaya Caddesi’ne son kat asfalt seriliyor

MESK  Asfalt 
tamirtlar n  
sürdürüyor

Antalya Büyük ehir Belediyesi ASAT 
Genel Müdürlü ü Manavgat’ n sahil e-
ridinde kanalizasyon olmayan tek bölge 
konumundaki Çenger-Ören ehir ara-
s nda yeni kanalizasyon hatt  imalat  
yap yor. 
Manavgat’ta Çenger ve Ören ehir Ma-
hallerinde bulunan otel ve yazl klar n 
kanalizasyon sorunu Antalya Büyük e-
hir Belediyesi ASAT Genel Müdürlü-
ü’nün çal malar yla çözüme 

kavu uyor. Çenger-Ören ehir aras n-
daki 11 km’lik hat üzerinde ASAT tara-
f ndan yap lan çal malar kapsam nda 
4 terfi istasyonu ile 3 tane D-400 Kara-
yolu alt na geçi  yap  ve enerji altya-
p s , yeni tip haz r paket terfi 
istasyonlar  ile yenilenecek. Kanalizas-

yon hatt n n Okurcalar Ar tma Merke-
zi’ne ba lant s  sa lanacak. 
YAZLIKÇILAR YEN   
MALATTAN MEMNUN 
Antalya Büyük ehir Belediyesi ASAT 
taraf ndan yap m  devam eden kanali-
zasyon çal malar ndan oldukça mem-
nun olan bölgedeki yazl kç lardan Ali 

uba , “K lar  Ankara’da ya yorum. 
Her yaz tatilimi geçirmek için bölgeyi 
kullanmaktay m. Burada kanalizasyon 
hatt  olmad ndan dolay  y llard r s -
k nt lar ya yorduk. Bölgemize yap lan 
bu hizmetten dolay  Antalya Büyük e-
hir Belediyesi Ba kan  Muhittin Böcek 
ba ta olmak üzere bütün çal ma ar-
kada lar na bölge halk  olarak te ek-
kür ederiz” dedi. 

Mersin Büyük ehir Belediyesi Mersin Su ve Ka-
nalizasyon daresi (MESK ) Genel Müdürlü-
ü’nün, altyap  çal malar  sonras nda ba latt  

asfalt tamirat  çal malar  ara vermeden devam 
ediyor. MESK  Yat r m ve n aat Dairesi Ba kan-
l  bünyesinde kurulan Asfalt ube Müdürlü ü, 

çal malar na her geçen gün yenilerini eklemeyi 
sürdürüyor. MESK , 1 Mart 2022’den bugüne 
kadar Akdeniz ilçesine ba l  Çay, Çilek ve Öz-
gürlük Mahallelerinde 22 bin 190 ton bitümlü 
s cak asfalt kaplama, Akdeniz, Toroslar, Yeni e-
hir ve Mezitli ilçelerinin çe itli mahallelerinde ise 

5 bin 880 ton asfalt yama çal mas  gerçekle -
tirdi. Ayr ca, MESK  birimlerinin altyap  çal mala-
r n n sonras nda k sa sürede yap lan asfalt 
tamirat  i lerinin yan  s ra, vatanda lar n TEKS N 
üzerinden b rakt  onar m sonras  asfalt talepleri 
de k sa sürede çözüme kavu turuluyor. 

Büyük ehir’den Manavgat’ta Yeni Kanalizasyon malat


