
Bal kesir Büyük ehir Belediyesi i tiraklerinden Su ve 
Kanalizasyon daresi (BASK ), 2019 y l ndan bu yana 
gerçekle tirdi i önemli alt yap  ve çevre yat r mlar yla 
ehrin çehresini de i tirdi. Büyük ehir Bele-

diye Ba kan  Yücel Y lmaz’ n talimatlar  
do rultusunda ehirde büyük yat r mlara 
imza atan BASK , çal malar na son sürat 
devam ederek her geçen gün suyun daha 
iyi yönetildi i bir ehir haline geliyor. Son 3 
y lda 1 milyar 500 milyon TL’lik yat r m 
yapan BASK  taraf ndan hayata geçirilen 
projelerle; Bal kesir’de kronikle en su kesin-
tilerinin önüne geçildi, Marmara Denizi’ne 
yap lan derin de arjlar engellendi, ehrin 
her noktas na kesintisiz ve sa l kl  içme 
suyu sa land , kronikle en sorunlar çözüme 
kavu turuldu.  

ARITMA TES SLER N N  
KAPAS TES  ARTIYOR 
2019 y l na kadar 1 milyon 180 bin ki i 

kapasiteli 24 at k su ar tma tesisiyle hizmet 
veren BASK ; son 3 y lda 1 milyon 317 bin 
ki i kapasiteli 32 at k su ar tma tesisi ile 
ehre hizmet sunar hale geldi. Bu süreçte 

faaliyete al nan; Kepsut, Susurluk, S nd rg , 
Sava tepe, Havran, vrindi Gökçeyaz  ve 
Marmara (Merkez-Ç narl ) tesislerinin ta-
mamlanmas yla, at k su ar tma tesislerinin kapasitesi 
günlük 238 bin 275 metreküpe yükseldi.  

ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN  
HATLAR YEN LEN YOR 
Eski ve ömrünü tamamlam  mevcut kanalizasyon 

hatlar nda meydana gelen ar zalar ve evsel at k su de-
arjlar ndan dolay  olu an çevre kirlili inin insan sa l -
na olumsuz etkilerinin önüne geçmek amac yla 

BASK , son 3 y lda toplamda 601 bin metre kanalizas-
yon ebeke hatt  yap m n  tamamlad . Ayr ca yine son 3 
y lda merkez ve ilçelerde toplamda; 1 milyon 320 bin 
340 metre içme suyu ebeke hatt , 41 adet 14 bin 680 
metreküplük yeni içme suyu deposunu ehre kazand -

ran BASK ; 194 adet depo bak m onar m çal mas  yapt  
ve içme suyu ihtiyac n  kar lamak amac yla saniyede 
1000 litre suya ula arak toplamda 33 bin 929 metrelik 

içme suyu sondaj çal mas n  tamamlad .  
VR ND ’DE ÇALI MALAR SONA YAKLA TI 
14 bin 292 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Bal ke-

sir’in her kö esine kesintisiz ve sa l kl  içme suyu ula -
t rma gayesiyle titizlikle çal malar na devam eden 
BASK ; Marmara lçesi Ç narl  Mahallesi’nde 400 metre-
küplük ve Asmal  Mahallesi’nde 200 metreküplük içme 
suyu deposu imalatlar n n yüzde 95’ini tamamlad . Hem 
sa l kl  ve kesintisiz içme suyu hem de sa lam bir alt-
yap  hizmeti sunmak için vrindi çme Suyu ve Kanali-
zasyon n aat  yap m na devam eden BASK ; 1972 
y l nda yap lm  ve ekonomik ömrünü tamamlam  ka-
nalizasyon ile içme suyu hatlar n  yeniliyor. Projenin 

yüzde 95’ini tamamlayan ekipler proje kapsam nda; 42 
bin metre içme suyu hatt , 39 bin 140 metre kanalizas-
yon hatt , 2 bin 548 metre ya mursuyu hatt  olmak 

üzere toplam 83 bin 688 metre ebeke hatt  
rehabilite etti. Ayr ca Gömeç genelinde; içme 
suyu hatlar nda s k s k ar zalar meydana 
gelmesi ve su kesintisi ya anmas  sebebiyle 
BASK ’nin yap m n  ba latt  çme Suyu le-
tim Hatt  1. Etap in aat  kapsam nda; 6 bin 
604 metre içme suyu ebeke hatt  tamam-
land , çal malar en k sa zamanda sonland -
r lacak.  

BANDIRMA’YA 356 M LYON  
452 B N L RALIK YATIRIM 
Y llard r derin de arj yöntemiyle evsel at k 

ve kanalizasyon at klar n n b rak ld  Mar-
mara Denizindeki kirlili i önleyecek ‘Ban-
d rma Entegre Su Projesi’ni hayata geçiren 
BASK , ilçede derin de arj  ortadan kald r -
yor. Bu kapsamda; Band rma Körfezi’ni 
daha sa l kl  bir hale getirecek Band rma 
Entegre Su Projesi Paket 1 At k Su Ar tma 
Tesisi ve ayn  zamanda sa l kl  içme suyunu 
kesintisiz olarak tüm vatanda lara sa lamak 
amac yla “Band rma Entegre Su Projesi 
Paket 2 çme Suyu ve At k Su Hatlar ” çal -
malar  h zla devam ediyor.  BASK , Ban-

d rma Entegre Su Projesi kapsam nda ilçeye toplam 356 
milyon 452 bin liral k yat r m yap yor.  

ERDEK KÖRFEZ ’NDE  
K RL L K SONA ERECEK 
Y llard r derin deniz de arj  yöntemiyle at klar n b rak l-

d  Erdek Körfezi’ndeki kirlili i önlemek ve evsel at k su 
ile kanalizasyon at klar n n sa l kl  bir ekilde toplanma-
s n  sa lamak amac yla BASK ; ilçedeki kanalizasyon alt-
yap  eksikliklerini ve kaçaklar  gidererek at k su sorununa 
çözüm getiriyor. “Erdek lçesi Kanalizasyon ebeke Hatt  
ve leri Biyolojik At k Su Ar tma Tesisi ve Erdek leri Biyo-
lojik At k Su Ar tma Tesisi çal malar  kapsam nda 
Erdek’e, 77 milyon 894 bin lira yat r m yap l yor. 
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Bal kesir B. .B. BASK  3 y lda 1 milyar 500 milyon yat r m yapt

Taahhüt Haber’in  haftan n ilk günü ya-
y nlanan  18 Temmuz 2022 Pazartesi 
tarih ve 2917 say l  nüshas nda tahmini 
yakla k maliyetleri (YM) toplam  325 mil-
yon liraya yakla an 45 adet ihale ilan  ya-
y nland .  

14 Temmuz 2022 Per embe günü 
Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nla-
d  ihale duyurular ndan 13b1 LAN 
olanlar d ar da b rak larak, derlenip, yak-
la k maliyetlerine göre büyükten küçü e do ru s ralan p, benzer i lere göre s n fland r l p, is-
tenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de 

yay nlanan bu 45 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) hiçbir ihale ilan  yer al-
mazken yakla k maliyeti e ik de erin (ED) yakla k yar s n n üstünde ve fakat ED’nin alt nda 
olan (Bu y l n fiyatlar yla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL aras ) 1 ihale ilan  Taahhüt Ha-
ber’de yer buldu. Bu ilan n ba l n  a a da bulabilirsiniz. 

18 TEMMUZ 2022 PAZARTES  GÜNÜ  
TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YAKLA IK  
MAL YET  ED’N N YARISININ ÜSTÜNDE VE  
FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN 1 LANIN  BA LI I ÖYLE: 
- rnak l Özel dare Dst Hiz Md  -  rnak li Cizre lçesi 1500 Seyircili Spor Salonu Yap m 

i  / hale  04.08.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 
Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 18  Tem-

muz 2022 Per embe tarih ve 2917 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 13

Taahhüt Haber’de 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü YM’si EDÜ hiçbir ihale ilan  yer 
almazken ED’nin yar s n n üstünde ve fakat ED’nin alt nda 1 ihale ilan  yay nland

Taahhüt Haber’in haftan n ilk günü yay nlanan 18 Temmuz 
2022 Pazartesi tarih ve 2917 say l  nüshas nda ihale bedel-
leri toplam  380.561.018,91 TL olan 40 (SB S) sözle meye 
ba lanm  ihale sonucu yay nland .  

14 Temmuz 2022 Per embe  günü Kamu hale Kurumu-
nun EKAP’ta yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lanm  
hale Sonuçlar ndan 13b1 LAN olanlar elenip, güncel olanlar 
seçilerek, benzer i lere, idarelere göre s n fland r l p ve bü-
yükten 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, yetkili-
leri ve devam eden ve bitirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n 
ve indirim ortalamalar n n eklenmesi ile yay na haz rlanan  
18 Temmuz 2022 Pazartesi tarih  ve 2917 say l  Taahhüt 
Haber’de yer alan bu 40 sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik 
De er Üstü hiçbir SB S yer bulmazken YM’si ED’nin yar s -
n n üstünde hiçbir ihale sonucu da yay nlanmad . 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için 
BKZ 18 Temmuz 2022 Pazartesi  tarih ve 2917  say l  Taah-
hüt Haber Sayfa 29-36

Taahhüt Haber’de 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü YM’si  
EDÜ hiçbir (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucu yay nlanmad  

KISALTMALAR 
ED = E ik De er ( darelerce Kamu hale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygu-

lanmas  gerekli olan ve Kamu hale Kurumunca her sene güncellenen de er. 2022 y l  fi-
yatlar yla  146.815.969,-TL) 

EDÜ = E ik De er Üstü 
YM = Yakla k Maliyet (Yap m – in aat – ihalelerinde yap m  planlanan yat r m n, etüt 

ve proje a amalar nda, idarece her türlü fiyat ara t rmas  yap larak katma de er vergisi 
hariç olmak üzere belirlenen tahmini in a bedeli) 

13b1 LAN: Yap m – in aat – ihalelerinde Kamu hale Kanunun 13b1 maddesinde yer 
alan ve her sene güncellenen de er. 2022 y l  fiyatlar yla 873.705,-TL. alt  yap m – in aat 
– ihaleleri 

EKAP: Elektronik Kamu Al mlar  Platformu / Kamu hale Kurumunun kamu ihalelerinin 
duyurular n  ve sonuçlar n  yay nlad  web sitesine verdi i ad.

Bal kesir Büyük ehir Belediyesi i tiraklerinden BASK , son 3 y lda gerçekle tirdi i 1 milyar 500 milyon liral k yat r mla; kronikle en 
su kesintilerinin önüne geçti, kontrolsüz at k su de arjlar n  önledi, ehrin her noktas na kesintisiz ve sa l kl  içme suyu sa lad .
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