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A nkara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Fuar 
Alanı’nın yapımı için lüın hissedarlarla anlaşmanın sağlandığı müj
desini verdi. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesinde gerçek
leştirdikleri toplantı sonucunda, mevcut projede tadilat yapılmasına, yapım 

fiyatının düşürülmesine, 14 A ğustos'a kadar yeni projenin hazırlanmasına 
ve 8 EylüPde yapım ihalesine çıkılmasına karar verdiklerini belirtti.

Fuar alanının yapım ı için B üyükşehir B elediyesi, TO B B, ATO, 
ASO, ATB, Akyurt Belediyesi ve A NKESOB ortaklığında kurulan A n
kara U luslararası Fuarcılık ve Kongre A .Ş ’nin hissedar başkanları, B ü
yükşehir B elediyesi’nde buluştu. Başkan G ökçek, Türkiye O dalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat ITisarcıklıoğlu, A nkara Ticaret 
Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, A nkara Sanayi Odası (ASO) Baş
kanı Nurettin Ö zdebir, A nkara T icaret Borsası (ATB) Başkanı Faik 
Yavuz ve A kyurt Belediye Başkanı Gültekiıı Ayantaş'ın katıldığı top
lantıya, hissedarlardan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Baş
kanı M ehmet Yiğiner, m azeret bildirerek katılam adı.

Gökçek, yapılan toplantı sonunda, A nkara’nın büyük ihtiyacı olan 
fuar alanının yapım ı için anlaşm aya vardıklarını belirtti.

“8 EYLÜL/DE İHALEYE ÇIKACAĞIZ”

Gerçekleşen görüşmede, fiıar alanının mevcut projesinde tadilat yapıla
rak, fiyatının düşürülmesine karar verildiğini belirten Başkan Gökçek, “Or
taklarla bir araya geldik ve nihayet anlaşmayı sağladık. Aldığımız karar 
çerçevesinde yeni projenin çizilmesi, 14 Ağustos9a kadar sürecek. Projenin 
tamamlandığı 14 Ağustos’ta ihale kararı verilecek. 8 Eylül'dc de ihaleye çı
kacağız” dedi.

Fuar alanının yapımı için uzun süredir uğraş verdiklerinin altını çizen 
Gökçek, “Fuar alanının nihayete ulaşmasından dolayı çok mutluyuz. Ayrıca 
bu karara ulaşılmasında büyük katkı sağlayan eski TBMM Başkanımız, eski 
bakanımız, aynı zamanda Ankara Milletvekilimiz Cemil Ç içek'e de çok te
şekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gökçek, m evcut projede yapılacak tadilatla, 50 bin m etrekare olan 
kapalı alanın 40 bin m etrekareye düşürüleceği ve fuar alanı hafriyatının 
B üyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı bilgisini de verdi.

Gökçek, fuar alanıyla ilgili olarak bugün, şirketin hissedarlar yöne
ticileri, TOBB, ASO, ATB, A N K ESO B başkanları ve A kyurt Belediye 
Başkanı ile birlikte U laştırm a Bakanı A hm et A rslan 'ı ziyaret edecekle
rini de kaydederek, “Sayın Bakanımızdan, hissedarlar başkanları olarak, 
E senboğa H avaalanı'na yapılacak m etronun güzergahının Fuar A la
n ı’ndan geçm esi için talepte bulanacağız. İnşallah buradan da m üspet 
bir karar alınırsa, fuar alanıyla ilgili ikinci müjdeli haberi de vermiş ola
cağız” diye konuştu.


