
zmir'de rayl  sistem ata  h z kesmeden devam ediyor. 
zmir tarihinin en büyük yat r m  Buca Metrosu hatt nda 
in aat çal malar , yakla k 21 buçuk milyon euro tutar n-
daki ilk kayna n Avrupa mar ve Kalk nma Bankas  
(EBRD) ve Frans z Kalk nma Ajans ’ndan (AFD) sa lan-
mas n n ard ndan h z kazan yor. lk etapta Karaba lar 
General As m Gündüz Mahallesi'nde yer alacak istasyo-
nun in aat  ve tünel kaz lar n n ba layabilmesi için alanda 
düzenleme çal malar  yap l yor. 

ERGENEKON: A AÇLARIN  
TAMAMINI KURTARIYORUZ 
Tünel kaz lar na ba lanabilmesi ve General As m Gün-

düz stasyonu’nun in a edilebil-
mesi için Muammer Ya ar 
Bostanc  Park  ile elale Par-
k ’nda bulunan a açlar özel teknik 
ve ekipman kullan larak ta na-
cak. A açlar zmir Büyük ehir Be-
lediyesi’ne ait fidanl klarda 
bak ma al narak korunacak.   

Alanda üç-dört ayl k çal ma 
yapt klar n  ve a açlar  tek tek in-
celediklerini belirten zmir Büyük-
ehir Belediyesi Rayl  Sistem 

Dairesi Ba kan  Mehmet O uz Er-
genekon, “A açlar n tamam n  
kurtaracak ekilde bir çal ma 
yapt k. Mevcut a açlar m z  özel 
makinelerle fidanl m za naklede-
ce iz. stasyonumuz bitti inde 
yani bir buçuk, iki sene sonra bu 
alanda daha çok miktarda a aç 
olacak. Ta y p bak m n  yapt -
m z a açlar n yan  s ra yeni a aç-
lar da dikece iz. Gönül isterdi ki 
bo  arazilerimiz olsun ve antiye alanlar  olu tural m. 
Ama zmir’de böyle alanlar bulmak çok zor, neredeyse 
imkans z. Hedefimiz her zaman ba kan m z n da çevreci 
vizyonu do rultusunda mevcutta ald m z araziyi eski-
sinden daha ye il, kentlinin kullan m na daha uygun ola-
cak ekilde teslim etmektir. Bu hedef do rultusunda da 
çal yoruz” dedi. 

TÜNEL AÇMA MAK NELER  
 ZM R'E GELD  
Buca Metrosu'nun start n  verdiklerini vurgulayan Erge-

nekon, "Bu istasyon bölgesinden Buca yönüne kaz lar -
m z devam edecek. u an üç tünel açma makinemiz 

zmir’e ula m  durumda. Bak mlar  yap l yor. Makineleri-
miz kaz ya ba layacak. Buca yönünden de kaz  çal ma-
lar  ba layacak. Yakla k dört, dört buçuk y l içinde de 
Bucal lar’a metroyu kulland rmay  hedefliyoruz. zmir’in 
gelmi  geçmi  en büyük yat r mlar ndan birisi. Ba kan -
m z sürekli takip etti, yönlendirdi.  Ba kan m z n söyledi i 
gibi 'O metro Buca’ya gelecek' ve gelmeye ba l yor" aç k-
lamas n  yapt .   

BA KAN SOYER'E TE EKKÜR 
Konak Zafertepe Mahallesi Muhtar  Nuran Dursun da, 

“Metronun aktarma istasyonu bizim mahallemizden ba -
lad  için mutluyuz. A açlar m zda bir s k nt  olmayacak. 

A açlar metro çal mas  bittikten sonra park m za geri 
getirilecek. Buca Metrosu mahallemize de er katacak ve 
ula m sorunumuzu çözecek. Tunç Soyer ba kan ma 
böylesi önemli bir yat r m  ilçemize kazand rd  için çok 
te ekkür ediyorum” ifadelerini kulland .   

YATIRIMIN MAL YET  GÜNCEL  
KURLA 3 M LYAR 921 M LYON 498 B N TL 
Buca Metrosu’nun tünel ve istasyonlar n yap m i i 3 

milyar 921 milyon 498 bin TL tutar ndaki sözle me bede-
liyle tamamlanacak ve hatta çal acak trenlerle 765 mil-
yon Euro’ya mal olacak. 

Buca Metrosu hizmete al nd nda Buca ile Üçyol ara-

s nda ula m kolayla acak. Üniversite ö rencilerinin 
Dokuz Eylül Üniversitesi T naztepe Kampüsü’ne eri imi 
rahatlayacak. Buca Metrosu zmir trafi ine de soluk ald -
racak. 

SÜRÜCÜSÜZ H ZMET VERECEK 
zmir Hafif Rayl  Sistemi'nin 5. a amas n  olu turan 

hat, Üçyol stasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi T naztepe 
Kampüsü - Çaml kule aras nda hizmet verecek. TBM ma-
kinesi kullan larak derin tünelle geçilecek hatt n uzunlu u 
13,5 kilometre olacak ve 11 istasyondan olu acak. Üçyol 
ile ba layan hatta s ras yla Zafertepe, Bozyaka, General 
As m Gündüz, irinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasa-

na a Bahçesi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Buca Koop ve 
Çaml kule istasyonlar  yer 
alacak. Buca hatt , Fahrettin 
Altay ile Evka-3 aras nda çal -
an mevcut metro hatt  ile 

Üçyol stasyonu'nda, ZBAN 
hatt  ile de irinyer stasyo-
nu'nda entegre olacak. Bu 
hat üzerindeki tren setleri sü-
rücüsüz olarak hizmet vere-
cek. Proje kapsam nda 80 bin 
metrekarelik kapal  alanda 
bak m atölyesi ve depo binas  
da yap lacak. 

BUCA METROSU  
SÜREC  NASIL LED ? 
zmir Büyük ehir Beledi-

yesi, Üçyol - Buca Metro hatt  
için Avrupa mar ve Kalk nma 
Bankas  (EBRD) ve Frans z 
Kalk nma Ajans  (AFD) ile 
toplam 250 milyon Euro’luk 

d  finansman sözle mesi imzalam t . Asya Altyap  Yat -
r m Bankas  (AIIB) ile 125 milyon Euro, Karadeniz Ticaret 
ve Kalk nma Bankas  (BSTDB) ile de 115 milyon Euro tu-
tar nda bir yetkilendirme anla mas na imza at lm t . Böy-
lelikle 490 milyon Euro tutar nda uluslararas  yat r m 
kente kazand r lm t . zmir Büyük ehir Belediyesi’nin 
kendi imkanlar yla buldu u kaynaklarla in a edece i 
Üçyol - Buca Hatt  yap m i inin sözle mesi 4 Ocak 2022 
tarihinde imzalanm t . 21 Ocak 2022 tarihindeki yer tesli-
minden sonra 14 ubat 2022’de Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Ba kan  Kemal K l çdaro lu’nun kat l m yla temel 
atma töreni yap larak çal malara ba lanm t . 
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zmir Buca Metrosu’nun yap m  sürüyor

Taahhüt Haber’de 26 A ustos 2022 Cuma günü YM’si EDÜ bir ve  
ED’nin yar s  üstü üç adet SB S yer ald

Taahhüt Haber’in haftan n be inci ve son günü  yay nlanan 26 A ustos 2022 Cuma  
tarih  ve 2946 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 926 milyon 
802 bin TL olan  66  (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland  25 A us-
tos 2022 Per embe günü Kamu hale 
Kurumunun EKAP’ta yay nlad  
(SB S) Sözle meye Ba lanm  hale 
Sonuçlar ndan 13b1 LAN olanlar ele-
nip, güncel olanlar seçilerek, benzer 
i lere, idarelere göre s n fland r l p ve 
büyükten küçü e göre s ralan p, ma-
kine ekipman ve teknik personel liste-
leri 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 top-
lamlar n n ve indirim ortalamalar n n eklenmesi ile yay na haz rlanarak 26 A ustos 
2022 Cuma  tarih ve 2946 say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 66 sonuç içinde 
YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 1 adet ve YM’si ED’nin yar s  ve fakat ED’nin alt nda 
olan 3 adet SB S yer buldu. Bu 4 ihalenin 2’si Adalet Bakanl n n pazarl k usulü ile 
yapt  ihaleler oldu.. hale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla takribi 400 milyon li-
ray  geçen bu 4 adet önemli  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucunun deta-
y n   haberin devam nda bulabilirsiniz. 

26 A USTOS 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’S  EDÜ 1 SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
- TOK 'nin ( KN. 2022/483122 ) ile Hükümet Kona  ve Belediye Binalar  iha-

lesini 149.330.000 TL ihale bedeli ile AKADEM  YAPI kazand . Sözle mesi 12 A us-

tos 2022 Cuma tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 22 A ustos 
2022 Pazartesi günü ba land . 

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. 26 A ustos 2022 Cuma tarihli ve 2946 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 54 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 1.7.2022 
tarihli ve 2909 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 65 / Ayr ca sözle meye ba lanm  
ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

26 A USTOS 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’S  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE OLAN  
3 ADET SB S’ N ÖZET BA LI I ÖYLE: 
- Karayollar  1 Bölge Md stanbul 2022/589703 - Karayollar  1 Bölge Müdürlü ü 

Sorumlulu undaki Otoyol ve Ba lant  Yollar nda Termoplastik S cak Boya ve Çift 
Kompenantl  Boya le Yatay aretleme Yap lmas  Yap m i– Yat r m  74.949.150,00 
TL bedelle K SAN N AAT+ÖZDEN TRAF K gerçekle tirecek. 

- TC Adalet Bakanl  Dst Hiz Dai B k 2022/678016 / Pazarl k  - Manisa Ceza 
nfaz Kurumu kmal n aat  Yap m i Pazarl k (MD 21 B)  – Yat r m  

88.218.000,00 TL bedelle YUNUS N AAT SAN. ve T C. LTD gerçekle tirecek. 
- TC Adalet Bakanl  Dst Hiz Dai B k 2022/699037 / Pazarl k  - Silivri Ceza nfaz 

Kurumlar  Kampüsü Altyap  Mekanik TesisatYenileme ve L Tipi Kapal  Ceza nfaz Ku-
rumlar  S caksu ve So uksu Kotal  Otomasyon Sistemi Yap m i Pazarl k (MD 21 C) 
– Yat r m  88.840.000,00 TL bedelle BÜLENT GENÇ+AHMET CEYHAN gerçekle ti-
recek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 26 A ustos 
2022 Cuma tarih ve 2946 say l  Taahhüt Haber Sayfa 49-62

zmir Büyük ehir Belediyesi yaz l  bir aç klama yaparak Buca Metrosu’nun yap m n n sürdü ünü bildirdi. ‘ zmir tarihinin en büyük yat r m ’  
olarak adland r lan yat r m kapsam nda Üçyol - irinyer ba lant s n  sa layacak tünel kaz s  General As m Gündüz stasyonu'nda 
ba l yor. n aat çal malar ndan önce istasyonun yer alaca  Muammer Ya ar Bostanc  Park  ile elale Park ’n n bulundu u alandaki 
a açlar ta narak korunacak. n aat tamamland nda ise a açlar eski yerlerine dikilecek.


