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 ve makul dolay s yla ayn  zamanda en dü ük teklif sahibi olarak belirlendi. 
DORUK PROJE N AAT firmas n n teklifi 263.514.530,00 TL olarak kay tlara geçti. 

halelere verilen teklifler( hale Sonuçlar )  istihbarat n  kapsayan haberi, ansl  
müteahhit firman n, sorgulanmas  muhtemel firmalar n ve hatta ihaleye teklif veren 
tüm firmalar n ileti im bilgileri, devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri 
vb. ayr nt l  istihbarat  için BKZ. 9 ubat 2023 Per embe tarih ve 3064 say l  Günlük 
Taahhüt Haber “ halelerde Al nan Teklifler” sayfalar   - Ayr ca daha fazla detay için 
BKZ. https://taahhuthaber.com 

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoru arama sat r na" 9.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

9 UBAT 2023 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  (EDYÜ) E K DE ER N YARISI ÜSTÜNDE ANCAK  
ED’N N ALTINDA, YAKLA IK MAL YETLER  TOPLAMI   
190 M LYON L RAYI GEÇEN  2 ADET HALEYE VER LEN  

TEKL FLER N ( HALE SONUCUNUN)  KISA BA LIKLARI  ÖYLE: 
- DS  4 Bölge Md Konya  / 2022/1450519 ---  Konya Ta kent Af ar Göleti Sula-

mas  kmali Yap m i  ---  07.02.2023 günü yap lan ve 1  teklifin verildi i ve yakla k 
maliyeti  112.808.038 TL olarak aç klanan ihalede tek teklif dolay s yla en dü ük ve 
makul teklif  134.543.210,00 TL ile METEHAN MAK NE+KIBRIS N AAT’tan geldi. 

in ad  geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. 
- Mu  l Özel dare / 2022/1453055 ---  Mu  Merkez 24 Derslikli HL + 200 Ki i-

lik Pansiyon + Spor Salonu Binas  Yap m  ve Çevre Düzenlemesi Yap m i ---  
08.02.2023 günü yap lan ve 4 teklifin verildi i ve yakla k maliyeti  78.504.492 
TL olarak aç klanan ihalede makul ve ayn  zamanda en dü ük teklif   
64.099.000,00 TL ile ANIT TEM ZL K+ALOO ULLARI NAKL YAT’tan geldi. in 
ad  geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. 

hale Sonuçlar n n ( halelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 9 ubat 2023 
Per embe tarih ve 3064 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa 45-49

Taahhüt Haber’de 9 ubat 2023 verilen teklifler (ihale sonucu) devam

Akkuyu NGS personeli depremzedeler için harekete geçti

Ankara Büyük ehir Belediyesi yakla k yakla k 2000 perso-
nel ve 410 hizmet arac yla deprem bölgesinde çal malara des-
tek olmaya devam ediyor. Daha depremin etkilerinin hissedildi i 
ilk anda çal malara destek olunmas  amac yla afet bölgesine 
do ru yola ç kan ABB ekipleri, hem arama kurtarma hem de 
hafriyat çal malar na destek oluyor. Tüm kurumlarla ile bölgede 
i  birli iyle arama kurtarma çal malar na kat lan Ankara tfaiye-
si’nin yan  s ra ABB’nin toplam 1941 personeli ve 410 arac  
deprem bölgesinde destek çal malar na 
ba lad . 

HATAY HAVAL MANI’NDA  
HAFR YAT ÇALI MASI 
Ankara Büyük ehir Belediyesi Fen leri 

Daire Ba kanl  ekipleri, depremden zarar 
gören Hatay Havaliman ’ndaki hafriyat at k-
lar n  temizliyor. Deprem bölgelerine giden 
ekiplerin kat ld  çal malarla ilgili sosyal 
medya hesaplar  üzerinden bilgi veren 
Yava , “Hatay Havaliman 'n n en k sa sü-
rede yeniden uçu lara aç lmas  için çal -
malara ba lad k. Mesai arkada lar m z 
alandaki hafriyat at klar n  temizliyor” ifade-
sini kulland . 

3 Ö ÜN SICAK YEMEK 
Ankara Halk Ekmek Fabrikas ’n n Mobil 

Ekmek F r n  da Hatay ve Kahramanma-
ra ’ n Elbistan ilçesinde depremzedelere 
s cak ekmek üretimine ba lad . Ayr ca, 

Halk Ekmek Fabrikas ’ndan iki gün içinde deprem bölgesine 
455 bin 632 adet ekmek gönderildi. Belpa Mutfak 45 personel 
ve 15 araçla 3 ö ün s cak yemek, çorba ve su da t m  gerçek-
le tiriyor. 

SA LIK PERSONEL  DE  DEPREM BÖLGES NDE 
Kad n ve Aile Hizmetleri Daire Ba kanl na ba l  Kad n Da-

n ma Merkezi personeli de psiko-sosyal destek verilmesi ama-
c yla Hatay’da çal malara ba lad . Sa l k leri Daire 

Ba kanl  ise; 3 ambulans, 2 doktor, 12 sa l k personeli, ilaç, 
t bbi ve sarf malzemesinden olu an sa l k ekibini afet bölgesine 
gönderdi. 

100’DEN FAZLA CANI KURTARDI 
Türkiye’yi yasa bo an haberin al nmas n n ard ndan hava ve 

karayoluyla deprem bölgesine gönderilen Ankara tfaiyesi 
arama kurtarma ekipleri, deprem bölgelerinde sürdürdü ü çal -
malar sonucunda göçük alt nda kalan 100’den fazla can  kurta-

rarak hayata tutunmalar n  sa lad . Hatay’da 
bulunan ekipler, skenderun Liman ’nda gerçekle-
en yang n n söndürme çal malar nda da görev 

al yor. 
ANKARA BÜYÜK EH R’DEN DEPREM 
 BÖLGES NE 500 ADET YARDIM TIRI 
Öte yandan 28 bölgede bulunan ANFA eflikleri 

ve kent genelinde kurulan toplama merkezleri ara-
c l yla ana toplama merkezlerine getirilen ürünler, 
gönüllü vatanda larla yap lan i  birli i ile ayr t r la-
rak deprem felaketinin ya and  10 ile gönderili-
yor. Macunköy Metro stasyonu, BELKO so uk 
hava deposu, ANFA Alt npark, Atatürk Spor Salonu 
ve Çevre Koruma Dairesi Ba kanl nda kurulan 
toplama merkezlerinden bugüne kadar 500 TIR’l k 
malzeme bölgeye sevk edildi. TIR’larda a rl kl  
olarak g da malzemeleri, k yafet, battaniye, su, 
çocuk ürünleri, ekmek, s t c  olmak üzere power-
bank, seyyar tuvalet, jenaratör, sa l k malzemeleri 
ile in aat malzemeleri gibi ürünler de yer al yor. 

ANKARA (AA) - Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A  (YK Enerji), Kahramanmara  
merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin oldu u bölgelerde kullan lmak üzere, ekskavatör, kam-
yon, yak t tankerleri, arazi araçlar  ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti. irketten yap -
lan aç klamaya göre, deprem bölgesine gönderilmek üzere bar nma amaçl  konteyn r sevkiyat na 
da ba layan YK Enerji, ilk yard m ve hijyen malzemelerini, çok say da giysi ve g da malzemesini 
deprem bölgesine gönderdi. 

YK ENERJ  IC ÇTA  ENERJ  –  
L MAK ENERJ  ORTAKLI INDA LET L YOR 
Mu la'n n Milas ilçesinde faaliyet gösteren ve IC ÇTA  Enerji – L MAK Enerji ortakl nda i le-

tilen YK Enerji, afet bölgesine kurtarma araçlar , yard m malzemeleri ve kurtarma ekipleri ula t r l-
mas  için ilgili kurum ve kurulu larla koordineli bir ekilde çal ma ba latt . 

Bu kasamda, ülke genelindeki ola anüstü seferberlik hareketine ve afet bölgesindeki yaralar n 
sar lmas na destek olmay  amaçlayan YK Enerji, deprem bölgesinde arama kurtarmada kullan -
lacak ekskavatörler, kamyonlar, yak t tankeri, arazi araçlar  ve arama kurtarma ekiplerini deprem 
bölgesine gönderdi. 

YK ENERJ ’DE 3 B N 100 K  ÇALI IYOR 
Aç klamaya göre, toplam 3 bin 100 ki inin istihdam edildi i irket bünyesindeki çal anlar ve ai-

leleri de gönüllü çal arak, deprem bölgesine gönderilecek olan yard m malzemelerinin toplan-
mas nda ve haz rlanmas nda aktif görev ald . lk yard m ve temizlik malzemeleri, ki isel koruyucu 
malzemeler, çok say da giysi ve g dadan olu an yard mlar, araçlara yüklenerek bölgeye gönde-
rildi. YK Enerji, yeni kurtarma ekipleri olu turulmas  ve ayni yard mlardan olu an konvoyun da 
h zla haz r edilerek, bölgeye gönderilmesi için zamanla yar yor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nde (NGS) yer alan 
irketler, depremzedeler için el ele verdi. Bu kapsamda, Ak-

kuyu NGS çal anlar  ço unlu unun ya ad  Silifke, Kum 
Mahallesi ve Ta ucu’nda olu turulan noktalarda temel ihtiyaç 
malzemeleri topland . Proje personeli ve bölge sakinleri giysi, 
ayakkab , battaniye, s t c  ve uyku tulumu gibi temel ihtiyaç 
malzemelerini toplama noktalar na getirdi. 7 ubat ak am iti-
bari ile toplanan en az 4 ton malzeme Silifke Belediyesi'ne 
teslim edildi. Personel ve bölge sakinleri, ihtiyaç malzemesi 
toplama i lemlerini 10 ubat'a kadar devam ettirecek. 

DEPREM BÖLGES NE 80  MAK NASI  
VE 200’DEN FAZLA PERSONEL G TT  
Akkuyu NGS projesinin yüklenicileri ayr ca enkaz kald rma 

çal malar na destek olabilmek için aralar nda vinçler, traktör-
ler, ekskavatörler ve damperli kamyonlar n da oldu u yakla-

k 80 arac  bölgeye gönderdi. Araçlarla birlikte 200'den fazla 
personel de deprem bölgesine gitti. Bunun yan  s ra t bbi yar-
d ma ihtiyaç duyan depremzedelere hava yoluyla doktor ta -
nabilmesi için Adana Havaliman 'na 60'tan fazla otobüs de 
sevk edildi. Deprem bölgesindeki kan ihtiyac na kar  mevcut 
kan ba  noktalar na ek olarak, Silifke'de bulunan K z lay 
ofisinde ve Büyükeceli'de bulunan i çi kamp nda da kan 
verme noktalar  aç ld . 

Ankara ve Moskova'da bulunan AKKUYU NÜKLEER ofis-
leri de depremzedelere destek için toplad  nakdi yard m  
T.C. çi leri Bakanl  Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl  

(AFAD) hesaplar na aktaracak. 
AKKUYU NÜKLEER A.  Genel Müdürü Anastasia Zo-

teeva konuyla ilgili yapt  aç klamada, "Bu ölçekte bir fela-
kete kay ts z kalmak mümkün de il. Meslekta lar m za ve 
antiyemizdeki tüm çal anlara bu i  birli ine kat ld klar  için 

çok minnettar z. Her saniyenin de erli oldu u bir durumda, 
güçler ve kaynaklar derhal harekete geçirilmelidir. Elbette al-
d m z tedbirlerin ötesine geçecek ve gerekli oldu u sürece 
ma durlara mümkün olan her türlü deste i sa layaca z. 
Türk halk yla birlikte yas tutuyoruz. Depremde hayat n  kay-
bedenlerin ailelere en derin taziyelerimizi sunuyor, yaral lara 
acil ifalar diliyor ve enkaz alt nda kalanlar n bir an önce kur-
tar lmas n  ümit ediyoruz” ifadelerini kulland . 

ANKARA BÜYÜK EH R Hatay Havaliman  in aat nda çal yor

YK Enerji, deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve i  makinalar  gönderdi

Yakla k 2000 personelini deprem bölgelerine yollayan Ankara Büyük ehir Belediyesi ekipleri, çal malara destek vermeye ba lad . Arama kurtarma çal -
malar nda görev alan Ankara tfaiyesi’nin yan  s ra Fen leri ekiplerinden Halk Ekmek’e, Belpa Mutfak’tan ANFA ve ASK ’ye kadar pek çok birim alanda 
destek çal malar na ba lad . Ba kan Mansur Yava , Hatay Havaliman ’n n k sa sürede uçu lara aç lmas  için ekiplerin çal maya ba lad n  duyurdu.
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