
Yeni bulvar da yap lan bölgede kal c  çözüm için 
29 Haziran 2022 tarihinde ihaleye ç k l rken, böl-
gede incelemelerde bulunan ASK  Genel Müdürü 
Erdo an Öztürk, 3 ayr  noktada büyük de arj ya -
mur suyu hatt  olu turularak sel bask nlar n n önle-
nece ini aç klad . Öztürk, çal ma kapsam nda 
yakla k 6 kilometre at k su ve 4 kilometre de ya -
mur suyu hatt  yap laca n  söyledi. Çal malar 162 
milyon 994 bin 922 TL maliyetle tamamlanacak. 

CADDEDE YA ANAN SEL  
MANZARALARI SON BULACAK 
ASK  Genel Müdürü Erdo an Öztürk ile Ankara 

2. Bölge Su ve Kanal letme Dairesi Ba kan  lteri  
Erda , Etimesgut stasyon Caddesi’nde inceleme-
lerde bulunarak, çal malar n ba lat laca  nokta-
larda teknik ekiplerden bilgi ald . ürkiye statistik 
Kurumu (TÜ K) 2022 verilerine göre nüfusu 600 bini 
geçen Etimesgut’un yollar n  adeta göle döndüren 
sel bask nlar n  önlemek için altyap  çal mas  ba -
latt klar n  aç klayan ASK  Genel Müdürü Erdo an 
Öztürk, öyle konu tu: stasyon Caddesi’nin de bulundu u 
Piyade Mahallesi ve Ahi Mesud Bulvar  selden en çok etkile-
nen yerler aras nda. stasyon Caddemizde yukar daki Ba -

l ca ve Yaprac k yerle im yerlerinin tüm ya mur sular n  da 
ta yan bir ya mur suyu hatt m z bulunuyor. Bu hat önceleri 
2’ye 2’lik bir menfez olarak dü ünülmü  sonra 800’lük 2 
hatta dönü türülmü  ancak yeni yerle imler nedeniyle sistem 

u an kendini ta yamaz durumda. Dolay s yla s rf bu 
noktada de il zaman zaman ya lar sonucunda stas-
yon Caddesi’nde Demir Yollar  da sular alt nda kal yor. 

imdi bu yo un ya lar n önüne geçmek ad na 3 ayr  
noktada büyük de arj ya mur suyu hatt  olu turuyo-
ruz.” 

ÖZTÜRK: “ÇALI MAYI EN KISA  
SÜREDE TAMAMLANAAK” 
“Ankara li Etimesgut lçesi stasyon Caddesi At k Su 

ve Ya mur Suyu Kolektör ve ebeke Hatlar  Yap m i” 
ihalesinde 5 firman n teklif verdi ini söyleyen Öztürk, 
“ halesini gerçekle tirdik ve çal may  k sa bir süre 
içinde tamamlamay  dü ünüyoruz. Gerek stasyon 
Caddesi’ne gelen k s mda gerekse daha sonraki 2 lo-
kasyonda yapaca m z 3 ayr  yeni hatla bölgenin tüm 
ya mur suyu problemini çözmü  olaca z. Çal ma 
kapsam nda bölgeye toplam 5 bin 900 metre (yakla k 
6 kilometre) at k su ve 3 bin 700 metre (yakla k 4 kilo-
metre) ya mur suyu hatt  yapaca z” dedi. Çal malar 
yakla k 163 milyon TL maliyetle tamamlanacak. 

Haberin konusu SB S (Sözle meye Ba lanm  hale So-
nucu) haberi için BKZ. 2 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2928 
say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 41 
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Etimesgut stasyon Caddesinde 3 ayr  noktada büyük de arj  
ya mur suyu hatt  olu turularak sel bask nlar  önlenecek

Osman Gürün; “Ören’de birkaç evrak i i tamamlan nca in aata ba l yoruz”
Mu la Büyük ehir Belediye Ba kan  Dr. Osman Gürün, Bodrum, 

Fethiye ve Mente e’nin ard ndan Milas muhtarlar yla bir araya 
geldi. Milas Belediyesi dü ün salonunda yap lan toplant ya Ba kan 
Dr. Osman Gürün’ün yan  s ra CHP Parti Meclis üyesi Gizem Sayar 
Özcan, l Ba kan  Adem Zeybeko lu, Milas Belediye Ba kan  Mu-
hammet Tokat, Milas Muhtarlar Derne i Ba kan  Mehmet Çoban 
kat ld . Toplant da konu an Milas Muhtarlar Dernek Ba kan  Meh-
met Çoban, bu tür toplant lar n önem arz etti ini belirterek Ba kan 
Gürün’e te ekkür etti. 

Milas Belediye Ba kan  Muhammet ise Büyük ehir Belediyesi 
taraf ndan düzenlenen toplant da muhtarlar ile bir araya geldiklerini 
verimli bir toplant  diledi ini belirtti. 

DEVAM EDEN YATIRIMLAR TAMAMLANDI INDA  
M LAS EN FAZLA YATIRIM ALAN 2. LÇE OLACAK 
Milas’ n devam eden projelerin tamamlanmas n n ard ndan, 

Mu la’da en fazla yat r m alan 2. lçe olaca n  vurgulayan Mu la 
Büyük ehir Belediye Ba kan  Dr. Osman Gürün, Milas’a 2014 y l n-
dan bu yana 455 Milyon TL harcama yapt klar n  belirtti. Gürün, 
“ uan Milas lçemiz Bodrum ve Mente e’nin ard ndan en fazla yat -
r m alan 3. lçe konumunda Ancak yapaca m z 276 Milyon 500 
Bin TL’lik altyap  yat r m yla birlikte 2. lçe olacak. Dönem sonuna 

kadar projelerimiz tamamlan nca 703 Milyon TL yat r m yapm  ola-
ca z” dedi. 

MUSK  M LAS ÖREN KANAL ZASYON EBEKES  MUS2-W2 
GÜNCEL KURLA 265 M LYON L RAYA MAL OLACAK 

Gürün ayr ca Ören projesinin ihale sürecinin tamamland na 
vurgu yaparak, “Ören’de birkaç evrak i i tamamlan nca in aata 
ba l yoruz. Güncel kur ile 265 Milyon TL’ye mal olacak proje ile 
Ören mahallemize kanalizasyon hatt  ve ileri biyolojik at k su ar tma 
tesisi yapaca z. Ören gibi turizmin önemli noktalar ndan birinin alt-
yap  sorunun ortadan kald raca m z için mutluyuz herkese hay rl  
olsun. Ören’in yan  s ra yakla k 32 Milyon TL ile Türkevleri-Boza-
lan bölgesinin içme suyu projesini ba latarak bu bölgeye yeterli 
miktarda suyu sa layacak uzun y llar vatanda lar m z n su sorunu 
kalmayacak” dedi. (MUSK  Milas Ören Kanalizasyon ebekesi 
MUS-W2 halesi sonucu haberi için BKZ 1.7.2022 tarih ve 2909 sa-
y l  Taahhüt Haber Sayfa  15) 

 Büyük ehir Belediyesi Bas n Yay n ve Halkla li kiler Daire Ba -
kan  Taner Yi it, Büyük ehir Belediyesinin il genelinde ve Milas 
Özelinde yapt  çal malar  anlatan bir sunum gerçekle tirdi. Ay-
r ca MUSK  Genel Müdürü Baki Ülgen, MUSK  taraf ndan Milas’ta 
yap lan çal malar hakk nda detayl  bilgi verdi. 

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü  yay nlanan 2 A ustos 2022 Sal  tarih ve 2928 say l  
nüshas nda ihale bedelleri toplam  nominal fiyatlarla 1 milyar 444 milyon 260 bin TL olan 68  
(SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 1 A ustos 2022 Pazartesi günü Kamu 
hale Kurumunun 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 büyükten küçü e göre s ralan p, makine ekipman ve teknik per-
sonel listeleri de dahil edilerek özetlenen, 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 indirim ortalama-
lar n n eklenmesi ile yay na haz rlanarak 2 A ustos 2022 Sal  tarih  
ve 2928  say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 68 sonuç içinde 
YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 2 (SB S) Sözle meye Ba lanm  
hale Sonucu yer ald . Bir tanesi KGM 7 BÖLGE’nin di eri ASK ’nin 
yat r mlar  olan bu iki ihalenin de pazarl k usulü ile gerçekle tirilmi  
olmas  dikkat çekti. Ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de erin yar s n n  
üstünde ise yine2  SB S yay nland . Bunlardan bir tanesi 2020 y l  birim fiyatlar yla in a edile-
cek bir yeniden sözle me ilan  oldu. hale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 1 milyar liraya 
yakla an bu 4 önemli (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucunun özet ba l klar n  habe-
rin devam nda bulabilirsiniz. 

2 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN VE HALE  
BEDELLER  TOPLAMI 750 M LYON L RAYI GEÇEN YAKLA IK MAL YET   (YM)  
E K DE ER ÜSTÜ (EDÜ) 2  SÖZLE MEYE BA LANMI   
HALE SONUCUNUN (SB S) ÖZET BA LIKLARI ÖYLE.  
(BU K  HALE SONUCU DA PAZARLIK USULÜ LE YAPILDI) 
- KGM 7 BÖLGE'nin ( KN. 2022/652711 – Pazarl k ) Kavak - Merzifon - Çorum Yolu Stabi-

lite Problemli Alanlar  Islah  ve Heyelanl  Kesimlerin Onar m  ihalesini 590.950.270 TL ihale 
bedeli ile MAK  N AAT A  kazand . Sözle mesi  25 Temmuz 2022 Pazartesi tarihinde im-
zalanan yat r m n in aat  için çal malara 26 Temmuz 2022 Sal  günü ba land . Kapsam nda 

Stabilite Problemli Alanlar  Islah  ve Heyelanl  Kesimlerin Onar m  in aat  i i olan ve ihale du-
yurusunda yap m i i için 399 gün süre verilen yat r m n 29.08.2023 tarihinde tamamlanmas  
hedefleniyor. 

- ASK 'nin ( KN. 2022/653410 - Pazarl k) Ankara Etimesgut stasyon Caddesi At ksu ve 
Ya mursuyu Kollektör ve ebeke n aat  ihalesini 162.994.922 TL ihale bedeli ile ATE  N-

AAT  kazand . Sözle mesi  28 Temmuz 2022 Per embe tarihinde imzala-
nan yat r m n in aat  için çal malara 28 Temmuz 2022 Per embe günü 
ba land . Kapsam nda At ksu ve Ya mursuyu Kollektör ve ebeke Hatlar  
n aat  i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 150 gün süre verilen yat -
r m n 25.12.2022 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 nt l  istihbarat  için BKZ. 2 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 2928 
say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 41 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. 

https://taahhuthaber.com 
2 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜNDE OLAN 2 SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/466982 - Ad yaman li Merkez lçesi Mara ve Musalla 

Mahalleleri Kentsel Dönü üm Projesi 1 Etap 164 Adet Konut n aat  le Altyap  ve Çevre Dü-
zenlemesi i  – Yat r m  112.788.000,- TL. Bedelle MM ÇKALE N AAT TARIM TEMZ GID 
SAN LTD hayata geçirecek. 

- DS  21 Bölge Md Ayd n 2020/756952 - Buldan Sulamas  2 K s m (EKAP bu ihale ile ilgili 
olarak 15.12.2021 tarihinde yay nlad  ilanda i i 46.047.536,00 TLL fiyatla NTA N AAT TA-
AHHÜT ve T CARET A 'nin kazand n  aç klam t . Daha sorna bu sonuç ilan n  yay nlad  
BKZ. 15.12.2021 tarih ve 2771 say l  Taahhüt Haber Sayfa 30)   – Yat r m  2020 y l  birim fiyat-
lar yla 41.241.000,-TL. Bedelle SEDAT AH N hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 2 A ustos 2022 Sal  tarih ve 
2928 say l  Taahhüt Haber Sayfa  36-49

Taahhüt Haber’de 2 A ustos 2022 Sal  günü YM’si  
EDÜ 2 ve ED’nin yar s  üstü yine 2 SB S yer buldu 
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