
Ankara Büyük ehir Belediye Ba kan  Mansur Yava  gö-
reve ba lamas n n 3’üncü y l dönümü için bir tören dü-
zenleyerek Ankara Büyük ehir Belediyesinin 110 
yat r m n n toplu aç l , temel atma ve yeni projelerin tan -
t m n  dün Ankara Spor Salonu’nda yapt . Yava , metro 
yat r mlar  ile ilgili aç klamas nda Dikimevi-Natoyolu Met-
rosu projesini tamamlad klar n  ve ilgili Bakanl ktan onay 
beklediklerini bildirdi. Törende 11 kilometre uzunlu un-
daki OST M-Beytepe ba lant  yolu ile 19 kilometrelik Bil-
kent- ncek-Gölba  Bulvar  birinci etap yat r m  için de bir 
temel atma töreni düzenlendi. 
“3 B NE YAKIN HALEY  CANLI YAYINLADIK” 
Belediyenin ihaleleri canl  yay nlad n  hat rlatan Yava : 
“Bugüne kadar 3 bine yak n ihaleyi canl  olarak yay nla-
d k. Ankara Büyük ehir Belediyesi’nin sosyal medyas n  
takip etti inizde, her gün 6-7 ihalenin canl  yay nland n  
görebiliyorsunuz. Aç k ihale say s  art yor, kat l mc  say s  
art yor, k r m oranlar  art yor” dedi. Yava , ta eron uygu-
lamas na da son verdiklerini belirterek, “Ta eron uygula-
mas n  da büyük ölçüde sona erdirdik. Belediye 
kadrolar m z  geni leterek hem istihdam  hem de kadro-
lar n etkin kullan m n  sa lad k.” Dedi. 
Mansur Yava  yat r mlar  öyle s ralad :  
METRO YATIRIMLARI 
Mansur Yava  Metro yat r mlar  ile ilgili unlar  kaydetti: 
“Metro yat r mlar  için ubat ay nda 7,4 kilometrelik Di-
kimevi-Natoyolu projemizi tamamlad k. Projemiz u anda 
Bakanl k’ta onay a amas nda. n allah en k sa sürede 
onay gelirse derhal süreci i letip ilk etapta kendi imkânla-
r m zla in aata ba lamay  hedefliyoruz. Haziran ay  ba-

nda 3 gün üst üste, 3 ayr  hat için ön yeterlilik ihalemizi 
yapt k. Koru metrosunu Ba l ca ve Ya amkent’e ba la-
yacak 7,7 kilometrelik hatt n, Keçiören hatt n  Forum isti-
kametine uzatacak 5 kilometrelik hatt n ve 13 kilometre, 
10 istasyondan olu an K z lay-Dikmen hatt n n Metro 
proje ön yeterlilik ihalesi tamamland . De erlendirme sü-
reçlerinin hemen ard ndan toplam 26 kilometreden olu-
an bu 3 ayr  hatt n proje ihalesine derhal ç kaca z. Bu 

sürede, Bakanl n da 2014’te projesini tamamlad , 4 
y ld r da yat r m program na ald  halde yap m na ba la-
mad  havaliman  metrosu için bir an evvel harekete 
geçmesini diliyoruz.” 
YAVA ’IN DEVAM EDEN  VE PLANLANAN  
YATIRIMLAR LE LG L  AÇIKLAMALARINI  
3 BA LIK ALTINDA TOPLADIK. BUNLAR ÖYLE: 
çme Suyu ve Kanalizasyon Yat r mlar  
- “Göreve geldi imizde 567 köyde aç ktan la m ak -
yordu. 3 y lda, 155 köyün aç ktan 
akan kanalizasyon sorununu çöz-
dük, bu y l 85 köyün daha çözece-
iz. 233 su deposu yapt k, 52 

depoyu onard k. 39 deponun yap m  
ve 197 deponun onar m  da bir yan-
dan sürüyor” 
- “Bunun d nda y llarca ötelenen 
dev bir altyap  projesi olan 107 kilo-
metrelik vedik-Polatl  çme Suyu 
Hatt  için de çal malar m z devam 
ediyor. 38 kilometresini tamamlad k. 
Projenin maliyeti, ekonomik ko ullar 
nedeniyle imdiden 1,5 milyar liraya yakla t . Ama vaz-
geçmeyece iz.” 
- “Devam eden Mamak-Gölba  çme Suyu Hatt  pro-
jemizde sona yakla t k” 
- “110 milyon liraya mâl olacak Mamak-Elmada  çme 
Suyu Hatt  için yap m çal malar m za ba lad k. Beypa-
zar  çme Suyu Ar tma Tesisimizin 2. etap çal malar  so-
nucunda ilçede temiz su problemi tamamen çözülecek. 

ereflikoçhisar ilçemizde ise ar tma tesisimizi yenilerek 
temiz su sa layacak, Tuz Gölü’nü korumu  olaca z. Bu 
yat r mlar m z  da en k sa sürede tamamlayaca z.” 
Ye il Alan, Park ve Rekreasyon Yat r mlar  
- “939 bin metrekarelik dev bir alanda Atatürk Orman Çift-
li i Do al Ya am ve Atatürk Çocuklar  Park ’n  kuraca z. 
Park n içinde kurulacak olan yeni, dijital donat larla dolu 
bir hayvanat bahçemiz için de harekete geçiyoruz.” 

- “Temelli Gölü çevresinde 773 bin metrekarelik bir rekre-
asyon alan  çal malar m za ba lad k. Bu iki park n ihale 
süreci ve yaz malar  devam ediyor. n allah 2023 y l  bit-
meden bu iki park m z  da tamamlayaca z. 4 milyon 800 
bin metrekarelik Karaköy Mesire Alan ’n  ba tan kuruyo-
ruz. Do a sporlar , etkinlik alanlar , bisiklet yollar  ve pik-
nik alanlar yla buras  Ankara’n n gözde ye il alan 
merkezleri aras nda yerini alacak.” 
- “Ankara’ya çok büyük bir de er katacak olan, temelini 

daha önce att m z BAKAP Gölba  Tar m 
Kampüsü için imdiden çok heyecanl y z. 
Dünyada tar m, turizm, e itim ve rekreasyon 
temalar n  bir arada bulunduran böyle bir 
proje ilk kez yap l yor. 39 kilometre yürüyü  
yolu, 19 kilometre bisiklet yolu ve on binlerce 
a ac n yer ald  projemiz h zla devam edi-
yor. 2 bin 700 dönümlük dev alanda bunu 
gerçekle tirip kentimize dünya çap nda bir 
projeyi arma an etmi  olaca z.” 
Restorasyon ve Yenileme Yat r mlar  
- “Ankara Kalesi çkale 1. Etap Restorasyon 
çal mam z  tamamlad k, 2. Etap için çal -

malar m z  sürdürüyoruz. Tarihi Ulus bölgesindeki Roma 
Tiyatrosu Restorasyonu, Arkeopark, Anafartalar Çar s  
Yenileme ve Posta Caddesi Sa l kla t rma Projesi ile 
kentimize de er katarken Ulus’un Tarihi Hali’ni de yenile-
yerek bölgeye tekrar kazand raca z.” 
- “K z lay’da da kentsel tasar m ve sa l kla t rma proje-
miz tamamland , bu y l ihaleye ç kmay  hedefliyoruz. 
Gençlik Park  Ba kent Tiyatrolar ’nda da kapsaml  tadilat 
ve yenileme projesine ba l yoruz. Önceki dönemde ba -
layan Ulus Kültür Merkezi, Kapal  Çar  ve Dolmu  Du-
raklar  Projesi’ni de en k sa sürede tamamlayaca z.” 
- “A T  yenileme projesinde birinci etab  tamamlad k, 
ikinci etaba geçiyoruz. Y l sonunda A T ’yi bir havaalan  
konforuna kavu turmay  hedefliyoruz. Geceyi A T ’de 
geçirmek zorunda kalan vatanda lar m z  da art k beledi-
yemizin tesislerinde a rlamaya ba lad k.”

Taahhüt Haber’in haftan n üçüncü günü yay nlanan 29 Haziran 2022 Çar amba tarih 
ve 2907 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  2.066.197.899,-TL olan 60 (SB S) 
sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 28 Haziran 2022 Sal  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, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve 
devam eden ve bitirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n eklen-
mesi ile yay na haz rlanan ve 29 Haziran 2022 Çar amba tarih ve 2907 say l  Taahhüt 
Haber’de yer alan bu 60 sonuç içinde YM’si EDÜ 3 ihale sonucu yer ald . Bu SB S’ler 
içinde  

en çok dikkat çekeni KGM 10 BÖLGE’nin pazarl k usulü ile ihale etti ini aç klad  
Akçaabat-Düzköy Yolu km:1+010-24+130 Aras  Haçkal baba Ba lant s  (km:24+130-
25+222,75) ve Çay rba  Ba lant s  (km:0+000-0+594,93) Dahil Toprak leri, Sanat 
Yap lar , Üstyap  leri, Köprü leri, Çe itli ler Yap lmas  ( kmal) i oldu. YM’si 1 milyar 
220 milyonu geçen ikmal in aat n n ihale bedeli ise yakla k 1 milyar 71 milyon lira ola-
rak kay tlara geçti.  Öte yandan Taahhüt Haber’de ayn  gün YM’si e ik de erin yar s n n 
üstünde olan birisi 2021 y l  fiyatlar yla ihale edilen 2 SB S daha yer buldu. hale Bedel-
leri toplam  1 milyar 650  milyon liraya yakla an bu 5 SB S’in ba l klar n  haberin devam 
eden k sm nda bulabilirsiniz. 

29 HAZ RAN 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN B R TANES  PAZARLIK USULÜ LE YAPILAN VE  
HALE BEDELLER  TOPLAMI 1 M LYAR 500 M LYON L RAYA  
YAKLA AN 3 EDÜ SB S’ N BA LIKLARI ÖYLE: 
- KGM 10 BÖLGE'nin ( KN. 2022/525310 ) Akçaabat-Düzköy, Haçkal baba ve Ça-

y rba  Ba lant s  Toprak leri, Sanat Yap lar , Üstyap  ve Köprü leri, Yap lmas  
( kmal) i ihalesini 1.071.657.021 TL ihale bedeli ile KCT YAPI N AAT kazand . Yat -
r m Trabzon'da in a edilecek. Sözle mesi 24 Haziran 2022 Cuma tarihinde imzalanan 
yat r m n in aat  için çal malara 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü ba lanacak. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan mü-
teahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istih-
barat  için BKZ. 29 Haziran 2022 Çar amba tarihli ve 2907 say l  Günlük Taahhüt 

Haber Sayfa: 53 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 
- STANBUL BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/316267 ) Kapal  Yüzme Havuzu ve En-

gelli Rehabilitasyon Mrkz. 2 Tamamlamas  ihalesini 182.003.358 TL ihale bedeli ile 
ASÇA N AAT kazand . Yat r m stanbul Ba c lar'da in a edilecek. Sözle mesi 23 Ha-
ziran 2022 Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 28 Haziran 
2022 Sal  günü ba land . 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan mü-
teahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istih-
barat  için BKZ. 29 Haziran 2022 Çar amba tarihli ve 2907 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 57 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 18.05.2022 
tarihli ve 2878 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 63 / Ayr ca sözle meye ba lanm  
ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK 'nin ( KN. 2022/302032 ) Bozüyük 340 Konut ve 8 Dükkan ihalesini 
232.000.000 TL ihale bedeli ile ARTI DE ER kazand . Yat r m Bilecik Bozüyük'te in a 
edilecek. Sözle mesi  10 Haziran 2022 Cuma tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için 
çal malara 17 Haziran 2022 Cuma günü ba land  

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan mü-
teahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istih-
barat  için BKZ. 29 Haziran 2022 Çar amba tarihli ve 2907 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 55 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

29 HAZ RAN 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YAKLA IK MAL YET  E K DE ER N YARISININ  
ÜSTÜNDE 2 SB S’ N KISA BA LIKLARI ÖYLE: 
- Tekirda  Çerkezköy Bld Makine kmal Bak m Onar m Md  – Yol, Kald r m Ayd n-

latma Yenileme ve Yap m i  / Yat r m  84.944.876,41 TL ihale bedeli ile AT S ASFALT 
TAAHHÜT N  SAN ve T C LTD  hayata geçirecek. 

- Erzurum Büyük ehir K rsal Hiz Dai B k  - Erzurum li Karayaz  lçesi Muhtelif 
Mahalle Yollar nda Bitümlü S cak Kar m ve Sathi Kaplama Yap m   / Yat r m  
2021 y l  birim fiyatlar yla  36.489.059,20 TL ihale bedeli ile OLGUN GÜR+AKDE-
M R NAKL YE  in a edecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 28  Haziran 2022 Sal   
tarih ve 2906  say l  Taahhüt Haber Sayfa 49 -61

Taahhüt Haber’de 29 Haziran 2022 Çar amba günü ihale bedelleri toplam n 1 milyar 650 milyon 
liraya yakla an birisi pazarl k olmak üzere YM’si EDÜ 3 ve ED Yar s  üstü 2 SB S yer ald
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Mansur Yava : “Dikimevi-Natoyolu Metrosu projesini 
tamamlad k. Bakanl k’ta onay a amas na geldi”


