
KOMYAPI’n n 4 Temmuz 2022 günü "Eski ehir li 
Odunpazar  lçesi 3 Etap 1035 Konut, 1'er Adet lk-
ö retim Okulu, Ortaö retim Okulu ve Ticaret Mer-
kezi n aatlar  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi" i i 
için 729 milyon 960 bin TL. bedelle bir sözle me 
imzalad  bildiriliyor. Konu ile ilgili olarak Bera Hol-
ding’in KAP’a yapt  aç klamada, “Ba l  Ortakl -
m z Komyap  n aat A.  ile T.C. Çevre, ehircilik 
ve klim De i ikli i Bakanl  Toplu Konut daresi 
Ba kanl  aras nda, "Eski ehir li Odunpazar  l-
çesi 3 Etap 1035 Konut, 1'er Adet lkö retim Okulu, 

Ortaö retim Okulu ve Ticaret Merkezi n aatlar  ile 
Altyap  ve Çevre Düzenlemesi" amac yla, söz-
le me bedeli 729.960.000 TL olan yap m i i sözle -
mesi bugün (04.07.2022) imzalanm t r.” Denildi. 
1 N SAN 2022 TAR H NDE YAPILAN HALEDE 
KOMYAPI N AAT MAKUL TEKL F OLARAK BE-
L RLENM T  
01.04.2022 tarihinde Eski ehir li Odunpazar  lçesi 
3 Etap 1035 Konut, 1'er Adet lkö retim Okulu, Or-
taö retim Okulu ve Ticaret Merkezi n aatlar  ile 
Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i yap m i i için ya-

p lan ihaleye 5 firma kat lm  ve yakla k maliyet 
705.154.264,09 TL olarak aç klanm t . KOMYAPI 
N AAT  YM’ye göre yüzde 3,52 zaml  

729.960.000 TL teklifi ile makul ve ayn  zamanda 
en dü ük teklif sahibi olarak belirlenmi  ve ekono-
mik aç dan en avantajl  teklif sahibi olarak belirlen-
mesi dolay s yla  ihaleyi kazanmas  kuvvetle 
muhtemel firma olarak dikkat çekmi ti. 
haleye verilen tekliflerin tam listesi ve ihale detay  
için BKZ 4 Nisan 2022 Pazartesi  tarih ve 2849 sa-
y l  Taahhüt Haber Sayfa 51 
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Taahhüt Haber’in  haftan n ilk günü  yay nlanan 4 Temmuz 2022  tarih ve 2910 say l  
nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  1 milyar 600 milyon liray  geçen  
106 adet ihale ilan  yay nland .  1 Temmuz 2022 
Cuma günü Kamu hale Kurumunun EKAP kapsa-
m nda yay nlad  ihale duyurular ndan 13b1 LAN 
olanlar d ar da b rak larak, derlenip, yakla k mali-
yetlerine göre büyükten küçü e do ru s ralan p, 
benzer i lere göre s n fland r l p, istenen makine 
ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetle-
nerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 106 ihale ila-
n n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) 2 ihale ilan  yay nland . lanlar n ikisi de 
TOK ’den geldi. Yine  ayn  gün yakla k maliyeti e ik de erin (ED) yakla k yar s n n üs-
tünde ve fakat ED’nin alt nda olan (Bu y l n fiyatlar yla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-
TL aras ) tahmini yakla k maliyeti olan Taahhüt Haber’in 4 numara ile s n fland rd  3 
ihale ilan  daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Bu ilanlar n ikisini yine TOK  yay nlad . 
Tahmini yakla k maliyetleri toplam  1 milyar liraya yakla an YM’leri E ik De er Üstü 2 
ve YM’si ED’nin yar s  üstü ile ED aras nda olan 3 ihale ilan n n ba l klar n  haberin de-
vam nda bulabilirsiniz. 

4 TEMMUZ 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
TOK ’N N YAYINLADI I 2 EDÜ HALE LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/660115 - Zonguldak Merkez Üzülmez 

369 Konut 2 Büfe yap m  için 24 A ustos 2022 Çar amba günü teklifleri alacak. haleye 
kat labilmek için ön ko ul olarak teklif bedelinin yüzde 60 ' ndan az olmamak üzere BII 
grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsa-
yan ihale duyurusu için BKZ. 4 Temmuz 2022 Pazartesi tarihli ve benzer i  deneyimi 

olarak aran yor. 2910 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay 
için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/664115 - Mardin Ye illi Gül Mahal-
lesi 190 Konut 6 dükkan in aat  için 2 A ustos 2022 Sal  günü teklifleri alacak. ha-
leye kat labilmek için ön ko ul olarak teklif bedelinin yüzde 60 ' ndan az olmamak 
üzere BIII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 4 Temmuz 2022 Pazartesi tarihli ve 2910 say l  Gün-
lük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

4 TEMMUZ 2022 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
TAHM N  YAKLA IK MAL YET   ED’N N YARISININ ÜSTÜNDE VE  
FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN 2’S  TOK ’YE A T OLAN  
3 HALE DUYURUSUNUN BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  Toplu Konut dare B k  - Manisa li Yunusemre lçesi Horozköy Mah(Abdül-

hamitHan HOO) 12D, Turgutlu lçesi Suba  Mah (Cumhuriyet O) 24D, ehzadeler l-
çesi Akp nar Mah (Vicdan Karaosmano lu O) 24 ve 16 Derslikli E itim Binalar  ile 
Altyap  ve Çevre Düzenlemesi n aat   / hale 26.07.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 

- TOK  Toplu Konut dare B k - Manisa li Akhisar lçesi Cumhuriyet Mah (Atatürk 
OO) 16 Derslikli E itim Binas , Sar göl lçesi Sar göl Mah (4 Eylül O) 24 Derslikli 
E itim Binas  ve Karacaali Mah (Karacaali OO) 4 Derslikli E itim Binas  ile Altyap  
ve Çevre Düzenlemesi n aat  / hale 25.07.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 

- Kocaeli l Sa l k Md- Kocaeli Dar ca A z ve Di  Sa l  Merkezi Hizmet Binas / 
hale 22.07.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 4 
Temmuz 2022 Pazartesi  tarih ve 2910  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 18

Taahhüt Haber’de 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü YM’si EDÜ 2 ve ED’nin 
yar s n n üstünde ve fakat EDÜ’nün alt nda 3 ihale ilan  yay nland

KOMYAPI, TOK  ile 729 milyon 650 bin TL. bedelle bir sözle me imzalad

Taahhüt Haber’in haftan n ilk günü yay nlanan 4 Temmuz 2022 Pazartesi tarih ve 
2910 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  1.105.157.841,87 TL olan 59(SB S) söz-
le meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 1 Temmuz 2022 Cuma 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 flan-
d r l p ve büyükten küçü e göre s rala-
n p, makine ekipman ve teknik personel 
listeleri de dahil edilerek özetlenen, iha-
leyi kazanan müteahhit firman n ileti im 
bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve 
devam eden ve bitirdi i i lerin kümülatif 
toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n 
eklenmesi ile yay na haz rlanan 4 Tem-
muz 2022 Pazartesi tarih ve 2910 say l  
Taahhüt Haber’de yer alan bu 59 sonuç 
içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 2  
(SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucu yay nland . Bu iki sonucun ihaleleri de pa-
zarl k usulü ile yap ld . Ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de e-
rin yar s n n üstünde olan 1 SB S daha Taahhüt Haber’de yer ald . hale Bedelleri 
toplam  500 milyon liraya yakla an bu  SB S’in özet ba l klar n  haberin devam eden 
k sm nda bulabilirsiniz.  

4 TEMMUZ 2022 PAZARTES   GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YAKLA IK MAL YETLER  EDÜ 2 PAZARLIK   
SB S’ N ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK 'nin ( KN. 2022/440342 - Pazarl k ) Van li Özalp lçesi Hudut Hatt na 2 Etap 

Acil S n r Fiziki Güvenlik Sistemi Yap m i ihalesini 172.821.000 TL ihale bedeli ile AK-
ÇADA  N AAT kazand . Sözle mesi  22 Haziran 2022 Çar amba tarihinde imzalanan 
yat r m n in aat  için çal malara 24 Haziran 2022 Cuma günü ba land . Kapsam nda 
Van li Özalp lçesi Hudut Hatt na 2 Etap Acil S n r Fiziki Güvenlik Sistemi Yap m i (Pa-

zarl k Madde 21/C) i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 199 gün süre verilen ya-
t r m n 9.1.2023 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. Taahhüt Haber'deki mevcut ka-
y tlara göre Akçada  n aat Ticaret ve Taahhüt Limited irketi 'n n 02.12.2021 tarihinde 
ba lad  ve 31.05.2024 tarihinde bitirece i, ortalama indirimi -21,52% oran na tekabül 
eden, ihale bedelleri toplam n  427.120.666,66 TL olarak hesaplad m z 3 adet devam 
eden i i var 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan mü-
teahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istih-
barat  için BKZ. 4 Temmuz 2022 Pazartesi tarihli ve 2910 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 60 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- YAH HAN BELED YES 'nin ( KN. 2022/622948 - Pazarl k ) Yah ihan Genelinde 
Söküm Asfaltlama ve Yol Çizgi in aat  (Pazarl k) ihalesini 195.000.000 TL ihale bedeli 
ile TÜRKMET ENERJ +SOLMAZYOL N AAT kazand . Sözle mesi  24 Haziran 2022 
Cuma tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 27 Haziran 2022 Pazartesi 
günü ba land . Kapsam nda Yah ihan Genelinde Söküm Asfaltlama ve Yol Çizgi in aat  
i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 204 gün süre verilen yat r m n 17.01.2023 
tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan mü-
teahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istih-
barat  için BKZ. 04 Temmuz 2022 Pazartesi tarihli ve 2910 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 57 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

4 TEMMUZ 2022 PAZARTES   GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YAKLA IK MAL YET  E K DE ER N YARISININ  
ÜSTÜNDE OLAN, 1 SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
- Ankara Büyük ehir Çevre Koruma Kntrl Dai B k  – Göksu 2. Etap Rekreasyon Alan  

Yap m i  / Yat r m  83.258.000,00 TL  ihale bedeli ile BELKO ANKARA KÖMÜR ASF 
ENER N  LTD  Ortakl  hayata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 4 Temmuz 2022 Pa-
zartesi  tarih ve 2910  say l  Taahhüt Haber Sayfa 51 - 62 

Taahhüt Haber’de 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü YM’si EDÜ iki 
ve E ik De erin yar s  üstü bir SB S yer buldu


