
Dün sabah saatlerinden itibaren afet koordinasyon ekibini toplayan Cengiz Holding,  
grup irketleri ve i tirakleriyle birlikte deprem bölgelerine destek için harekete geçti. 

STANBUL (AA) - Dün sabah saatlerinden itibaren afet koordinasyon ekibini toplayan Cengiz 
Holding, grup irketleri ve i tirakleriyle birlikte deprem bölgelerine destek için harekete geçti. irket-
ten yap lan aç klamaya göre, Cengiz Holding, merkez üssü Kahramanmara  olan ve 10 ili etkileyen 
deprem felaketinin ard ndan afetzedelere h zla destek olabilmek için afet koordinasyon ekibini top-
lad . Holding, bölgeye i  makinesi, ekipman, araç, teknik ekip ve kurtarma ekibi deste i sa lad . 

DESTEK Ç N GRUP RKETLER  DEVREYE G RD  
Grup irketleri Eti Bak r, Eti Alüminyum, Cengiz Enerji, Cengiz n aat ve i tirakleri Kalehan 

Enerji, GA, Bo aziçi Elektrik Da t m (BEDA ), Çaml bel Elektrik Da t m (ÇEDA ), Akdeniz Elek-
trik Da t m (AEDA ) ve Meram Elektrik Da t m (MEDA ) ile arama ve kurtarma çal malar na 
destek olan Cengiz Holding, valilikler, AFAD ve kamu kurum ve kurulu lar yla koordineli ekilde ça-
l malar na devam ediyor. 

 MAK NELER , EK PMAN ve ARAÇ DESTE  
Deprem bölgelerine i  makineleri, ekipman ve araç deste i sa layan Cengiz Holding, bu araç-

lar  kullanacak teknik ekip ile maden i letmelerinde çal an uzman kurtarma ekiplerini de deprem 
bölgelerine sevk etti. u ana kadar deprem bölgesine 20 ekskavatör, 5 vinç, 45 kamyon, 13 4X4 
araç, 5 sepetli araç, 2 yak t tankeri, 2 looder, 2 babcot, 5 lastikli yükleyici, 4 k kulesi, 25 lowbed, 
66 jeneratör, 10 trafo dire i, 40 projektör ve çok miktarda insani yard m malzemesi gönderilirken ilk 
a amada AFAD'a 1,5 milyon TL’l k ba ta bulunuldu. 

368 arama kurtarma ekibine ek olarak i  makineleri için gerekli oför, mühendis, formen, ope-
ratör gibi teknik ekipten olu an 180 ki i ile destek verilen deprem bölgesinde teknik ekipman d nda 
insani yard m çal malar n  da h zland ran Cengiz Holding, giysi, s t c  ve battaniyeden olu an 30 
bin parça e yay  deprem bölgesine sevk etti.
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Cengiz Holding’den deprem seferberli i

ADTA = A r  Dü ük Teklif Aç klamalar  
ED = E ik De er ( darelerce Kamu hale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygu-

lanmas  gerekli olan ve Kamu hale Kurumunca her sene güncellenen de er. 2022 y l  fi-
yatlar yla  146.815.969,-TL) 

EDÜ = E ik De er Üstü 
EDYÜ = E ik De erin Yar s  Üstü Ancak E ik De erin Alt nda 

YM = Yakla k Maliyet (Yap m – in aat – ihalelerinde yap m  planlanan yat r m n, etüt 
ve proje a amalar nda, idarece her türlü fiyat ara t rmas  yap larak katma de er vergisi 
hariç olmak üzere belirlenen tahmini in a bedeli) 

EKAP: Elektronik Kamu Al mlar  Platformu / Kamu hale Kurumunun kamu ihalelerinin 
duyurular n  ve sonuçlar n  yay nlad  web sitesine verdi i ad. 

KISALTMALAR

Taahhüt Haber’in haftan n ilk günü  yay nlanan 6 ubat 2023 Pazartesi  tarih ve 
3061 say l  nüshas nda yakla k maliyetleri toplam   1 milyar 281 milyon TL tutar nda 
10  adet ihaleye verilen teklifler (ihale 
sonucu) yer ald . 3 ubat 2023 Cuma  
günü yap lan ihalelerden, Taahhüt Ha-
ber’in istihbarat  ile edinilip haberle tiri-
len ve benzer i lere, idarelere göre 
s n fland r l p, büyükten küçü e göre s -
ralan p, ihale dosyalar ndan al nan, ma-
kine ekipman ve teknik personel listeleri  
ve ödenek durumlar n da dahil edilerek 
özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit 
firman n ve ihaleye kat lan tüm firmala-
r n ve i  ortakl klar   -ortak giri im üyeleri de ayr  ayr  olmak üzere-  ileti im bilgileri, 
ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdi i i lerin kümülatif top-
lamlar n n ve indirim ortalamalar n n eklenmesi ile yay na haz rlanarak 6 ubat 2023 
Pazartesi  tarih ve 3061 say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 10  ihaleye verilen 
teklifler içinde YM’si (Yakla k Maliyet) EDÜ (E ik De er Üstü) 3, YM’si EDYÜ (E ik 
De erin Yar s  Üstü) 1 adet olmak üzere YM’leri toplam  1 milyar 150  milyon liray  
geçen toplam 4 adet  önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 4 adet  önemli 
ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlar n n) özet ba l klar n  haberin deva-
m nda bulabilirsiniz. 

6 UBAT 2023 PAZARTES  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’S   
EDÜ (E K DE ER ÜSTÜ), YAKLA IK MAL YETLER  (YM) TOPLAMI  
1 M LYAR 50  M LYON L RAYI GEÇEN 3 ADET HALEYE VER LEN  
TEKL FLER N ( HALE SONUCUNUN) KISA BA LIKLARI ÖYLE: 
- 3 ubat 2023 Cuma günü ihale edilen TOK  'n n 2022/1516236 ihale kay t 

numaral  ( KN) Elaz  li Kovanc lar lçesi Fatih Mahallesi 214 Adet Konut ve 1 
Adet Cami n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i ihalesinde firma teklifleri 
al nd . Yakla k maliyeti 266.824.042 TL olarak aç klanan ihalede, Günlük Taahhüt 
Haber'in edindi i istihbarata göre ilk oturum sonunda GÖKHAN MADENC L K en 
dü ük fiyat  içeren teklifi ile s n r de erin hemen üzerinde kald  ve makul dolay s yla 
ayn  zamanda en dü ük teklif sahibi olarak belirlendi. in ad  geçen firmaya ihale 
edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. GÖKHAN MADENC L K firmas n n teklifi 
251.800.000,00 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. 6 ubat 2023 Pazartesi tarih ve 3061  say l   Günlük 
Taahhüt Haber “ halelerde Al nan Teklifler” sayfalar   - Daha fazla detay için BKZ.  

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoru arama sat r na" 6.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

- 3 ubat 2023 Cuma günü ihale edilen TOK  'n n 2022/1520882 ihale kay t 

numaral  ( KN) K rklareli li P narhisar lçesi Camikebir Mahallesi 204 Adet 
Konut, 1 Adet 24 Derslikli Ortaokul, 1 Adet Cami ve 24 Adet Dükkan n aatlar  
ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi kmal i ihalesinde firma teklifleri al nd . Yakla-

k maliyeti 248.164.430 TL olarak aç klanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber'in edin-
di i istihbarata göre ilk oturum sonunda KA  ENERJ  N AAT + ATKO ENERJ  tek 
teklif sahibi olarak tabiad yla en dü ük fiyat  içeren teklifi ile s n r de erin hemen 
üzerinde kald  ve makul dolay s yla ayn  zamanda en dü ük teklif sahibi olarak belir-
lendi. KA  ENERJ  N AAT + ATKO ENERJ  firmas n n teklifi 276.599.000,00 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. 6 ubat 2023 Pazartesi tarih ve 3061  say l   Günlük 
Taahhüt Haber “ halelerde Al nan Teklifler” sayfalar   - Daha fazla detay için BKZ.  

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoru arama sat r na" 6.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

- 3 ubat 2023 Cuma günü ihale edilen TOK  'n n 2022/1506810 ihale kay t 
numaral  ( KN) Kütahya li, Tav anl  lçesi, Moymul Mahallesi 4. Etap 448 Adet 
Konut ve 36 Adet Dükkan n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i ihale-
sinde firma teklifleri al nd . Yakla k maliyeti 541.924.433 TL olarak aç klanan iha-
lede, Günlük Taahhüt Haber'in edindi i istihbarata göre ilk oturum sonunda NTEK 
YAPI N AAT en dü ük fiyat  içeren teklifi ile s n r de erin hemen üzerinde kald  ve 
makul dolay s yla ayn  zamanda en dü ük teklif sahibi olarak belirlendi.. NTEK YAPI 
N AAT firmas n n teklifi 547.970.000,00 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. 6 ubat 2023 Pazartesi tarih ve 3061  say l   Günlük 
Taahhüt Haber “ halelerde Al nan Teklifler” sayfalar   - Daha fazla detay için BKZ.  

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir 
arama motoru arama sat r na" 6.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

6 UBAT 2023 PAZARTES   GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  (EDYÜ) E K DE ER N YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’N N ALTINDA,  
YAKLA IK MAL YET  110 M LYON L RAYA YAKLA AN 1 ADET HALEYE  
VER LEN TEKL FLER N ( HALE SONUCUNUN)  KISA BA LI I  ÖYLE: 
- stanbul Büyük ehir Yap  l Md / 2023/23792 ---  Maltepe Ba dat Caddesi ile 

Atatürk Caddesi Aras  Meydan Düzenleme n aat   ---  03.02.2023 günü yap lan ve 
3  teklifin verildi i ve yakla k maliyeti  113.617.975 TL olarak aç klanan ihalede 
makul ve ayn  zamanda en dü ük teklif  109.356.478,84 TL ile   KARB N 
YAPI+GÜRSALLAR TAAHHÜT’ten geldi. in ad  geçen firmaya ihale edilmesi kuv-
vetle muhtemel gözüküyor. 

hale Sonuçlar n n ( halelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 2  ubat 
2023  tarih ve 3059  say l  Taahhüt Haber Sayfa 23-28

Taahhüt Haber’de 6 ubat 2023 Pazartesi  günü yakla k maliyetleri toplam   
1 milyar 150 milyon liray  geçen 3 adet EDÜ (E ik De er Üstü) ve 1 adet EDYÜ  

(E ik De erin Yar s  Üstü) önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer ald  
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