
Yapımı uzun süredir beklenen ve ortakların anlaşmazlığı nedeniyle ilerleme 
kaydedilemeyen Başkent'in önemli projelerinden Ankara Fuar Alanı projesinde tadilat 
yapılması, fiyatının düşürülmesi ve yapımı için 8 Eylül'de ihaleye çıkılması kararlaştırıldı
HİSSEDARLAR ANLAŞTI
FUAR alanının yapımı için Büyükşehir 
Belediyesi, TOBB, ATO, ASO, ATB, Akyurt 
Belediyesi ve ANKESOB ortaklığında kurulan 
'Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş.'nin 
hissedar başkanları, Büyükşehir Belediyesi'nde 
buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek,'Ankara Fuar Alanı'nın yapımı için 
tüm hissedarlarla anlaşmanın sağlandığını 
söyledi. Gökçek, toplantı sonucunda, mevcut 
projede tadilat yapılmasına, yapım fiyatının 
düşürülmesine, 14 Ağustos'a kadar yeni projenin 
hazırlanmasına ve 8 Eylül'de yapım ihalesine 
çıkılmasına karar verdiklerini belirtti.

METRO İÇİN TALEP ZİYARETİ
GÖKÇEK, fuar alanıyla ilgili olarak bugün, 
şirketin hissedar yöneticileri, TOBB, ASO, ATB,
ANKESOB başkanları ve Akyurt Belediye Başkanı 
ile birlikte Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ı ziyaret 
edeceklerini de kaydederek,"Sayın Bakanımız'dan, 
hissedarlar başkanları olarak, Esenboğa 
Havaalanı'na yapılacak metronun güzergahının 
Fuar Alanı'ndan geçmesi için talepte bulunacağız.
İnşallah buradan da müspet bir karar alınırsa 
fuar alanıyla ilgili ikinci müjdeli haberi de vermiş 
olacağız" diye konuştu.»  4'te



Fuar alanının projesinde tadilat yapılması, fiyatının düşürülmesi ve yapımı için 8 eylül'de ihaleye çıkılması kararlaştırıldı

ORTAKLARIN HİSSE ORANLARI
Ankara ya dev bir fuar alanı ve kongre merkezi inşa 
etmek üzere kurulan "Ankara Uluslararası Fuar ve 

Kongre Merkezi AŞ"nin hissedarlık yapısı şöyle:
♦ Ankara Büyükşehir Belediyesi % 2 4
♦ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) % 24
♦ Ankara Ticaret Odası (ATO) o/o 2q
♦ Ankara Sanayi Odası (ASO) % 2o
♦ Ankara Ticaret Borsası (ATB) % 5
♦ Akyurt Belediyesi % 5
♦ Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği % 2

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek, “Ankara 
Fua r  AlanT’nın yapımı 

için tüm hissedarlarla anlaşmanın 
sağlandığı müjdesini verdi. Gökçek, 
Ankara  Büyükşehir Belediyesi’nde 
gerçekleştirdikleri toplantı 
sonucunda, mevcut projede tadilat 
yapılmasına, yapım fiyatının 
düşürülmesine, 14 Ağustos’a kadar  
yeni projenin hazırlanmasına ve 8 
Eylül de  yapım ihalesine çıkılmasına 
karar  verdiklerini belirtti.

Fuar  alanının yapımı için 
Büyükşehir Belediyesi, TOBB, ATO, 
ASO, ATB, Akyurt Belediyesi ve 
A N K E S O B  ortaklığında kurulan 
“A nkara  Uluslararası Fuarcılık ve 
Kongre A.Ş”nin hissedar başkanları, 
Büyükşehir  Belediyesi’nde buluştu.

Başkan Gökçek, Türkiye Odalar  
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, A nkara  T ica
ret Odası (A TO ) Başkanı Gürsel 
Baran, A nkara  Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nu reli in Ö/.debir, Ankara

Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik 
Yavuz ve Akyurt Belediye Başkanı 
Gültekin Ayantaş’ın katıldığı top lan
tıya, hissedarlardan A nkara  Esnaf  ve 
Sanatkarlar  Odaları Birliği Başkanı 
M ehm et Yiğiner, mazeret bildirerek 
katılamadı.

Başkan Gökçek, yapılan toplantı 
sonunda, A n k a ra ’nın büyük ihtiyacı 
olan fuar alanının yapımı için anlaş
maya vardıklarını belirtti.

Gerçekleşen görüşmede, fuar ala
nının mevcut projesinde tadilat yapı
larak, fiyatının düşürülmesine karar 
verildiğini belirten Başkan Gökçek, 
“Ortaklarla  bir araya geldik ve ni
hayet anlaşmayı sağladık. Aldığımız 
karar çerçevesinde yeni projenin çi
zilmesi, 14 Ağustos’a kadar sürecek. 
Projenin tamamlandığı 14 Ağustos’ta 
ihale kararı verilecek. 8 Eylül’de de 
ihaleye çıkacağız” dedi.

Fuar  alanının yapımı için uzun sü
redir uğraş verdiklerinin altını çizen 
Başkan Gökçek, “F u a r  alanının niha
yete ulaşmasından dolayı çok m utlu

yuz. Ayrıca bu 
karara ulaşıl
masında büyük 
katkı sağlayan 
eski T B M M  
Başkanımız, 
eski bakanımız, 
aynı zamanda 
Ankara  Millet
vekilimiz Cemil 
Çiçek’e de çok 
teşekkür ediyo
ruz” diye ko
nuştu.

G ökçek ,  mevcut 
p ro jede  yapılacak tadilatla, 50 bin 
m e t re k a re  o lan  kapalı a lanın  40 
bin m e trek a rey e  düşürüleceği  ve 
fuar  alanı hafriyatının Büyükşehir  
Belediyesi t a ra f ın d an  yapılacağı 
bilgisini de  verdi.

G ökçek ,  fuar  alanıyla ilgili 
o la rak  bugün ,  şirketin h issedarları  
yöneticileri ,  T O B B ,  A S O ,  A T B , 
A N K E S O B  başkanlar ı  ve Akyurt 
Belediye Başkanı  ile birlikte

U laş t ı rm a
B akan ı  A h m et  Ars lan  ı ziyaret 
edeceklerin i  de  kaydederek ,  
“Sayın Bakan ım ızdan ,  h issedar la r  
başkanlar ı  olarak,  E senboğa  
I lavaalanı na  yapılacak m e t ro n u n  
güzergah ın ın  F u a r  A la m ’n d a n  
geçmesi  için ta lep te  bulanacağız.  
İnşa l lah  b u ra d a n  da m ü sp e t  bir  
k a ra r  alınırsa, fuar  alanıyla ilgili 
ikinci m üjdel i  haber i  de vermiş  
o lacağız” diye konuştu .


