
Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çak ro lu, 'Koç 
Toplulu u olarak, faaliyet gösterdi imiz birçok alandaki irketle-
rimizle birlikte deprem felaketinin yaralar n  sarmak ve ihtiyaç 
sahiplerine h zla ula mak üzere depremlerin meydana geldi i 
an itibar yla kapsaml  bir çal ma yürütmekteyiz.' ifadelerini kul-
land . Çak ro lu yapt  aç klamada, merkez üssü Kahraman-
mara  olan ve birçok ili etkileyen depremlerin derin 
üzüntüsünü ya ad klar n  belirtti. 

Aç klanan bilgilere göre 
binlerce vatanda n ya a-
m n  yitirdi ini, binlerce va-
tanda n yaraland n , pek 
çok binan n hasar görmesine 
neden olan depremden sa  
kurtulan vatanda lar n ise 
maalesef son derece güç 
ya am ko ullar  ile kar  kar-

ya oldu unu ifade eden 
Çak ro lu, unlar  kaydetti: 

'Koç Toplulu u olarak, faaliyet gösterdi imiz birçok alan-
daki irketlerimizle birlikte deprem felaketinin yaralar n  sarmak 
ve ihtiyaç sahiplerine h zla ula mak üzere depremlerin mey-
dana geldi i an itibar yla kapsaml  bir çal ma yürütmekteyiz. 
Bu ba lamda irketlerimizin kat l m yla olu turdu umuz Kriz 

koordinasyon merkezimizde, sahadaki acil ihtiyaçlar n tespit ve 
teminini sa l yor, ilk yard m ve kurtarma çal malar na kat la-
cak ekiplerimizi bölgeye yönlendirmek üzere haz rl klar  koor-
dine ediyoruz.” 

“ LK 24 SAAT Ç NDE RKETLER M ZDEN  
236 ÇALI MA ARKADA IMIZ ARAMA KURTARMA  
FAAL YETLER NE KATILMAK ÜZERE YOLA ÇIKTI” 
Aç klamas n n devam nda enkaz alt ndan 13 vatanda  

ç kard klar n  ifade eden Çak ro lu “ lk 24 saat içinde irketleri-
mizden 236 çal ma arkada m z arama kurtarma faaliyetle-
rine kat lmak üzere yola ç kt  ve arama kurtarma 
çal malar nda aktif olarak görev almaya ba lad . Çal ma ar-
kada lar m z an itibar yla 13 vatanda m z  enkaz alt ndan kur-
tard . Di er yandan öncelikli acil ihtiyaç olarak belirlenen 
elektrikli s t c , k yafet, battaniye, lamba, ocak, piknik sobas , 
t bbi yard m, karavan ve temel g da ürünlerinin bölgeye gönde-
rimi için Topluluk irketlerimiz sorumluluk üstlendi. 

“4 TANKER AKARYAKIT DEPREM  
BÖLGELER NE ULA MAK Ç N YOLA ÇIKTI.  
5 TANKER DAHA YOLA ÇIKACAK” 
Dün ak am itibar yla 4 tanker akaryak t deprem bölgele-

rine ula mak üzere yola ç kt , bugün itibar yla 5 tanker daha 
yola ç kacak ekilde planlama yap ld . Gaziantep’e ula acak 
bir yemek t r  haz rland , her 3 saatte bir 1.000 ki ilik yemek ç -

karabilme kapasitesi bulunuyor.' 
Çak ro lu, afet bölgelerindeki ihtiyaçlar  yak ndan takip et-

tiklerini ve topluluk irketleri ile birlikte bu ihtiyaçlar  kar lamak 
üzere var güçleriyle 
çal t klar n  bildire-
rek, sürecin ba n-
dan itibaren, Kriz 
Koordinasyon Mer-
kezi ve ilgili kamu 
kurum ve kurulu lar  
ile irtibat halinde, 
depremden zarar 
gören vatanda lar n 
ihtiyaçlar na yönelik 
çal malarda yer 
alan tüm çal ma ar-
kada lar na verdik-
leri destek için 
te ekkürlerini iletti. 

Bu vesileyle 
depremde ya am n  

yitiren vatanda lara Allah’tan rahmet, ailelerine ba sa l  ve 
yaral lara acil ifalar dileyen Çak ro lu, 'Bu zor günleri de hep 
birlikte dayan ma ile atlataca z.' ifadelerini kulland . 

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 
EDYÜB= YM’si E ik De erin Yar s  Üstü Ancak Üst S n r n  Belirleyemedi imiz 
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) 

13b1 LAN: Yap m – in aat – ihalelerinde Kamu hale Kanunun 13b1 maddesinde yer 
alan ve her sene güncellenen de er. 2022 y l  fiyatlar yla 873.705,-TL. alt  yap m – in aat 
– ihaleleri 

EKAP: Elektronik Kamu Al mlar  Platformu / Kamu hale Kurumunun kamu ihalelerinin 
duyurular n  ve sonuçlar n  yay nlad  web sitesine verdi i ad.
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Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü yay nlanan 7 ubat 2023 Sal  tarih ve 3062 
say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  2022 y l  birim fiyatlar yla 3 milyar 804 mil-
yon- .407 bin TL. olan 37 adet 
(SB S) sözle meye ba lanm  
ihale sonucu yay nland . 06 

ubat 2023 Pazartesi günü 
Kamu hale Kurumunun 
EKAP’ta yay nlad  (SB S) Söz-
le meye Ba lanm  hale So-
nuçlar ndan 13b1 LAN ve 1 
milyon TL. alt  olanlar elenip, 
güncel olanlar seçilerek, benzer 
i lere, idarelere göre s n fland r l p ve büyükten küçü e göre s ralan p, makine ekip-
man ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteah-
hit 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 r-
lanarak 7 ubat 2023 Sal  tarih ve 3062 say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 37 
adet SB S içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 3 ve YM’si ED’nin yar s  üstü ancak 
ED’nim alt nda (EDYÜ) 2 adet SB S (Sözle meye Ba lanm  hale Sonucu ) yer 
buldu. hale bedelleri toplam  2022 y l  fiyatlar yla 3 milyar 500 milyon liray  geçen 
bu 5 önemli (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucunun özet ba l klar n  habe-
rin devam nda bulabilirsiniz. 

7 UBAT 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN,  
YM’S  E K DE ER N ÜSTÜNDE, HALE BEDELLER  TOPLAMI 
2022 YILI F YATLARIYLA 3 M LYAR 350 M LYON L RAYA YAKLA AN  
3 ADET SB S’ N ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- SA LIK BAKANLI I ( KN. 2022/1423894 ) Mardin ehir Hastanesi ile K z l-

tepe Ek Bina in aat  ihalesini 2022 y l  birim fiyatlar yla 2.997.047.053 TL ihale be-
deli ile AHES N AAT+SHEM YAPI kazand  Yat r m Mirdin'de in a edilecek. 
Sözle mesi  20 Ocak 2023 Cuma tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal ma-
lara 30 Ocak 2023 Pazartesi günü ba land . Kapsam nda Hastane binas  in aat  i i 
olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 749 gün süre verilen yat r m n 17.02.2025 
tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan 
müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr n-
t l  istihbarat  için BKZ. 7 ubat 2023 Sal  tarihli ve 3062 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 48 / 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" 7.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

 
- EYÜPSULTAN BELED YES  ( KN. 2022/1226149 ) Eyüpsultan'da Kaz larla 

Olu an Tran elerin Tesviyesi ve Yeni Yol Aç lmas  in aat  ihalesini 2022 y l  

birim fiyatlar yla 199.668.730 TL ihale bedeli ile OND N AAT NAKL YAT MADENC -
L K A  kazand  Yat r m stanbul li Eyüpsultan lçesinde in a edilecek. Sözle mesi  
01 ubat 2023 Çar amba tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 06 

ubat 2023 Pazartesi günü ba land . Kapsam nda Toplamda 30 Kalem Eyüpsultan 
lçe Geneli Resmi Kurumlar Taraf ndan Yap lan Ruhsatl  Kaz larla Olu an Tran ele-
rin Tesviyesi ve Yeni Yol Aç lmas  i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 300 
gün süre verilen yat r m n 06.12.2023 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan 
müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr n-
t l  istihbarat  için BKZ. 7 ubat 2023 Sal  tarihli ve 3062 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 42 / 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" 7.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

 
- TE A  ( KN. 2022/1401422 ) 380 kV (~36,47 km) 2x3B 1272 MCM letkenli 

Polateli TM - Gaziantep 2 E H in aat  ihalesini 2022 y l  birim fiyatlar yla 
149.439.444 TL ihale bedeli ile ANADOLU ELEKTR K SAN ve T C A  kazand  Yat -
r m Gaziantep linde in a edilecek. Sözle mesi  27 Ocak 2023 Cuma tarihinde imza-
lanan yat r m n in aat  için çal malara 10 ubat 2023 Cuma günü ba land . 
Kapsam nda E H Teklif Birim Fiyatl  Komple Tesis i i i olan ve ihale duyurusunda 
yap m i i için 180 gün süre verilen yat r m n 09.08.2023 tarihinde tamamlanmas  he-
defleniyor. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan 
müteahhit firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr n-
t l  istihbarat  için BKZ. 7 ubat 2023 Sal  tarihli ve 3062 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 49 / 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" 7.2.2023 Taahhüt Haber PDF " yazabilirsiniz.) 

 
7 UBAT 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’S   
(EDYÜ) E K DE ER N YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’N N ALTINDA,  
HALE BEDELLER  TOPLAMI 2022 YILI F YATLARIYLA 150 M LYON  
L RAYI GEÇEN 2 ADET SB S’ N KISA BA LIKLARI ÖYLE: 
 
- Ankara Büyük ehir Fen l Dai B k / 2022/1247633 --- Sincan Fatih Yüzme Ha-

vuzu Tadilat  Yap m i --- Yat r m  71.915.000,00 TL ihale bedeli ile GÜRTUR N-
AAT TAAHHÜT ENERJ  SAN LTD in a edecek 
- Konya Karatay Bld Yap  Kontrol Md / 2022/1372163 --- Karatay Belediyesi 

Nikah ve Sergi Salonu --- Yat r m  87.390.000,00 TL ihale bedeli ile CEM HAYIR-
LIO LU HAYIRLIO LU MÜHEND SL K in a edecek 

Sözle meye Ba lanm  hale Sonuçlar n n (SB S) tam listesi için BKZ  7 ubat 
2023 tarih ve 3062 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 42-49

Taahhüt Haber’de 7 ubat 2023 Sal  günü ihale bedelleri toplam  3 milyar 500 milyon liray  geçen  
YM'si EDÜ 3 ve EDYÜ ( ED'nin yar s  üstü ancak ED'nin alt nda) 2 adet önemli SB S yer ald

Koç Holding CEO'su Levent Çak ro lu'ndan depreme yönelik aç klama:
Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çak ro lu bir aç klama yaparak "Afet bölgelerindeki ihtiyaçlar  yak ndan  
takip ediyor ve topluluk irketlerimiz ile birlikte bu ihtiyaçlar  kar lamak üzere var gücümüzle çal yoruz"dedi.
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