
SANKO Holding irketlerinden Çimko Çimen-
to'nun Narl  ve Bart n fabrikalar n n i  sa l  
ve güvenli i konusundaki performanslar  Çi-
mento Endüstrisi verenleri Sendikas  (ÇE S) 
taraf ndan ödüle lay k görüldü. 

 
SANKO Holding aç klamas na göre, ÇE S 2021 Çimento 

Sektörü  Sa l  ve Güvenli i Performans Ödülleri’nde, 47 
fabrikan n kat l m yla gerçekle en de erlendirmenin sonu-
cunda, en iyi performans gösteren ilk 3 fabrika aras nda 
Ç MKO’nun Narl  ve Bart n’daki fabrikalar  yer ald . Ç MKO 
Çimento Ad yaman Fabrikas  ise s ralamada ilk 5’te yer ald .  

ÖNDER KIRCA: “ÜRET M SÜREÇLER M ZDE  
HER ZAMAN ÇALI ANLARIMIZIN SA LI I VE  
GÜVENL N  SA LAMAK ÖNCEL M ZD R” 
Aç klamada görü lerine yer verilen Çimko Çimento ve 

Beton A  Genel Müdürü Önder K rca, do aya ve insana 

sayg l  üretime her zaman önem verdikleri belirterek, 
'Üretim süreçlerimizde her zaman çal anlar m z n sa -
l  ve güvenli ini sa lamak önceli imizdir.' ifadesini kul-
land . Çevreye ve topluma kar  sorumluluk bilinciyle 
hareket ettiklerini vurgulayan K rca, unlar  kaydetti: 'Çi-
mento sektöründe 1995 y l ndan bu yana faaliyet göste-
riyoruz ve Ç MKO ile y ll k 5,3 milyon ton klinker üretimi, 
9,4 milyon ton çimento ö ütme kapasitesine sahibiz.  
sa l  ve güvenli i konusundaki hassasiyetimizi her 
dönem istikrarl  ekilde sürdürdük. Tüm süreçlerimizde 
kalite, i  sa l  ve güvenli i ile sürdürülebilirlik odakl  
hareket ediyoruz. Ülkemizin ekonomik kalk nmas na 
katk  sunmak ve her alanda sürdürülebilirli i sa lamak 
için büyük bir özveriyle çal yoruz. Fabrikalar m z n i  
sa l  ve güvenli i konusunda sergiledi i performans n 
ÇE S taraf ndan ödüle de er görülmesi bizleri gururlan-
d rd .  sa l  ve güvenli i konusundaki hassasiyetleri 
için tüm çal ma arkada lar m za te ekkür ederim.'
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Çimko Çimento’nun Narl  ve Bart n fabrikalar na "i  sa l  ve güvenli i" ödülü

Taahhüt Haber’de  29 Temmuz 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 1  SB S yer buldu 
Taahhüt Haber’in haftan n be inci ve son  günü  yay nlanan 29 Temmuz 2022 Cuma  tarih ve 

2926 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  1 milyar 74 milyon 923 bin 367 TL olan 74 (SB S) 
sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 28  Temmuz 2022 Per embe 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 fland r l p ve büyükten kü-
çü e göre s ralan p, makine ekipman ve teknik 
personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, iha-
leyi kazanan müteahhit firman n ileti im bilgileri, ti-
caret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve 
bitirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim or-
talamalar n n eklenmesi ile yay na haz rlanarak 29 
Temmuz 2022 Cuma tarih  ve 2926  say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 74 sonuç içinde 
YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 1 (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucu yer ald . Ancak 
ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de erin yar s n n  üstünde hiçbir ihale 
sonucu yer bulmad .  AH NBEY BELED YES ’nin  ihale bedeli 475 milyon liray  geçen  Millet 
Kütüphanesi n aat  ihalesi sonucunun özet ba l n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

29 TEMMUZ 2022 CUMA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YAKLA IK  
MAL YET   (YM) E K DE ER ÜSTÜ (EDÜ) AH NBEY BELED YES N N YAYINLADI I  
1 SÖZLE MEYE BA LANMI  HALE SONUCUNUN (SB S) ÖZET BA LI I ÖYLE: 

AH NBEY BELED YES 'nin ( KN. 2022/447241 ) 478.870.000 TL ihale bedeli ile GAZ -
ANTEP GOLD+TEKON YAPI kazand . Sözle mesi 22 Temmuz 2022 Cuma tarihinde imzala-
nan yat r m n in aat  için çal malara 28 Temmuz 2022 Per embe günü ba land . 
Kapsam nda Bodrum Kat: 11655,80 m², Zemin Kat: 7139,21 m², Ara Kat: 4986,03 m², 1. Kat: 
6576,70 m² 2. Kat: 6585,30 m², Teras Kat: 1832,69 m², Toplam Kapal  n aat Alan : 38775,73 
m² Betonarme Yap  ile Çevre Düzenleme Yap m i i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i 
için 480 gün süre verilen yat r m n 19.11.2023 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 nt l  istihbarat  için 
BKZ. 29 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2926 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 Öte yan-
dan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 7.6.2022 tarihli ve 2891 say l  Günlük Taah-
hüt Haber Sayfa: 57 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 29 Temmuz 2022 Cuma  
tarih ve 2926  say l  Taahhüt Haber 52-65 

Taahhüt Haber’in haftan n be inci ve son günü  
yay nlanan 29 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2926 
say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) 
toplam  5 milyar 750 milyon liraya yakla an 92 adet 
ihale ilan  yay nland . 28 Temmuz 2022 Per embe 
günü Kamu hale Kurumunun EKAP kapsam nda 
yay nlad  ihale duyurular ndan 13b1 LAN olanlar 
d ar da b rak larak, derlenip, yakla k maliyetlerine 
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 özetlene-
rek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 92  ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst 
s n r  belirsiz 8 ve YM’si e ik de erin (ED) yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda 3 ihale ilan  
yer buldu. Bu 11 ihale duyurusunun 7 tanesi TOK ’den 3 tanesi SAGLIK BAKANLI I’ndan bir 
tanesi ise KÜTAHYA BELED YES’nden geldi. 29 Temmuz 2022 Cuma günü Taahhüt Ha-
ber’de yay nlanan ve tahmini YM’leri toplam  5 milyar 100  milyon liraya yakla an bu 11 
önemli ihale duyurusunun özet ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

29 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN VE TAHM N   
YAKLA IK MAL YETLER  TOPLAMI 4 M LYAR 800 M LYON L RAYI GEÇEN 
 8 EDÜ HALE DUYURUSUNUN ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/737922 - Samsun Bafra Çilhane ve Büyük-

cami Millet Bahçesi in aat  için 2 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak 
hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 

duyurusu için BKZ. 29 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve benzer i  deneyimi olarak aran yor. 
2926 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/738800 - Ordu Per embe Düz Mahalles 
180 Konut 5 Dükkan in at  için 2 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 29 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2926 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 30 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/742299 - Kütahya Bölcek Mahallesi KDP 
495 Konut 1 Ticaret Merkezi ve 1 Camii yap m  için 6 Eylül 2022 Sal  günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 29 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve benzer i  deneyimi olarak aran yor. 
2926 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/740862 - Ayd n Kuyucak 2 Etap 1 Bölge 
Horsunlu Mahallesi 170 ve 2 Bölge Pamukören 95 konut in aat  için 26 A ustos 2022 Cuma 
günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 29 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2926 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 30 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/737234 - Malatya Battalgazi 513 Konut 5 
Dükkan ve 1 Cami in aat  için 31 A ustos 2022 Çar amba günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 29 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve benzer i  deneyimi olarak aran yor.  

2926 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://ta-
ahhuthaber.com 

- SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/734327 - Mu  500 Yatakl  
Devlet Hastanesi yap m  için 26 A ustos 2022 Cuma günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 29 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2926 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 30 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/734286 - Manisa Salihli 
400 Yatakl  Devlet Hastanesi in aat  için 25 A ustos 2022 Per embe günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 29 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2926 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/719721 - Ordu 60 Ünit 
ADSM ve l Sa l k Müdürlü ü Hizmet Binas  in aat  için 25 A ustos 2022 Per embe günü 
teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 29 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2926 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

29 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
TAHM N  YM’LER  TOPLAMI 275  M LYON L RAYI GEÇEN VE 
 YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN   
3 HALE DUYURUSU BA LIKLARI SE ÖYLE: 
- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/739675  - Erzincan li, Merkez lçesi, Vasgirt Deresi Mil-

let Bahçesi le Millet Bahçesine Ait Sosyal Donat lar n aatlar  le Altyap  ve Çevre Düzenle-
mesi i  / hale 07.09.2022 tarihinde yap lacak. 

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/739216  - Zonguldak li, Karadeniz Ere lisi Hükü-
met Kona  n aat  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i yap m i i  / hale 05.09.2022  ta-
rihinde yap lacak. 

- Kütahya Bld Fen l Md  2022/709358  - Kütüphane ve Kültür Merkezi Yap m i  / hale 
22.08.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 29 
Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2926  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19

Taahhüt Haber’de 29 Temmuz 2022 Cuma günü YM’si  
EDÜ 8 ve ED’nin yar s  üstü 3 ihale ilan  yay nland
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