
Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye 
MSAD) taraf ndan haz rlanan n aat Malzemeleri Sa-
nayi Bile ik Endeksi may s ay  sonuçlar  aç kland . Bile-
ik Endeks, yüksek sezona ra men çal ma gün 

say s ndaki azalma nedeniyle bu dönemde geri-
ledi. Yüksek maliyetler, yüksek enflasyon ve 
TL’deki de er kayb  gibi ekonomik unsurlar en-
deksi s n rlad .     
ENDEKS MAYISTA GER LED    
Geride b rakt m z mart ve nisan aylar nda 
mevsimsellik etkisi ile yükselen Bile ik Endeks 
may s ay nda yön de i tirerek yeniden dü ü e 
geçti ve bir önceki aya göre 0,61 puan gerileye-
rek 74,81 puan oldu. ç ve d  talepte ya anan 
yava lama, faaliyetlerdeki dura anl k ve ekono-
mik unsurlar endeksi zay flat rken, resmi tatiller 
(Ramazan Bayram  ve 19 May s Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram ) nedeniyle çal ma 
gün say s n n az olmas  endeksi s n rlad . 
SEKTÖRÜN FAAL YETLER   
MAYISTA DURA ANLA TI  
Yüksek mevsim olmas na kar n may s ay ndaki uzun 
tatil günleri, nisan ay nda yüksek performans gösteren 
faaliyetleri önemli ölçüde s n rlad . Bu dönemde iç ve d  
talepte ya anan yava lamaya ek olarak yüksek enflas-
yon ve maliyetlerin olumsuz etkileri de hissedildi. Faaliyet 
Endeksi may s ay nda bir önceki aya göre de i mezken, 
tüm faaliyet gruplar nda dura anl k ya and . Fiyat art -
lar  ile öne çekilen talep de bu dönemde ivme kaybetti. 
Yurt içi sat lar s n rl  ölçüde gerilerken ihracattaki art  
may sta da sürdü. Tüm bu etkilerle üretimde dü ü  s n rl  
kald . Cirolar may s ay nda bir bölümü enflasyon kaynakl  

olmak üzere s n rl  art  gösterdi. Faaliyetler taraf ndaki 
erken zay flama, iç - d  talepteki yava lama ve ekono-
mideki risklerin, Bile ik Endeks üzerindeki s n rlay c  etki-
sini sürdürmesi bekleniyor. 

GÜVEN ENDEKS  SINIRLI  
ÖLÇÜDE GER LED   
May s ay nda Güven Endeksi, faaliyetlerde dura an-
la ma ve ekonomideki belirsizliklerle birlikte k r lganl n  
korurken s n rl  dü ü  gösterdi. Güven seviyesi may s 
ay nda bir önceki aya göre 0,60 puan azald . Faaliyetler-
deki dura anla ma ile birlikte ekonomik unsurlar güven 
kayb n n ana nedenlerini olu turdu. 2022’nin ba ndan 
itibaren k r lgan yap s n  koruyan Güven Endeksi’nin 
zay f kalmaya devam etmesi bekleniyor. 
Türkiye ekonomisine ili kin güven seviyesi may s ay nda 
s n rl  ölçüde gerilerken in aat sektöründe ve in aat mal-
zemeleri sanayisinde s n rl  dü ü ler kaydedildi. Bu dö-

nemde yurt içi pazarlarda güven seviyesi s n rl  ölçüde 
azal rken, ihracat pazarlar na yönelik güven seviyesinde 
ise art  s n rl  oldu. Mart ve nisan ay nda faaliyetlerde 
gerçekle en yüksek seviyeler güven seviyesinde iyi-

le me yaratamad . May s ay nda faaliyetlerin 
de yava lamas , Güven Endeksi’nde zay fla-
may  beraberinde getirdi. Rusya – Ukrayna 
sava n n güven de erleri üzerindeki etkileri 
azal rken ekonomide ya anan geli meler ile 
yüksek maliyet art lar  ve yüksek enflasyon 
güveni zay flat yor. 
BEKLENT  ENDEKS   
YEN DEN GER LED  
Mevsimsellik ve yeni kamu desteklerine ra -
men beklentiler may s ay nda zay flad . 
Nisan ay nda yeni y l n ilk art n  kaydeden 
Beklenti Endeksi, may s ay nda 0,76 puanl k 
kay pla yeniden dü ü e geçti. Bu dönemde 
ekonominin geneline ili kin beklentiler zay f 

kal rken, iç sat larda dü ü  gerçekle ti. Türkiye ekono-
misine ili kin beklentilerde s n rl  dü ü  izlendi. Yüksek 
sezona ra men yüksek maliyetler iç pazar sipari lerini 
bask larken, önümüzdeki üç aya ili kin al nan yurt içi si-
pari ler s n rl  ölçüde azald . Rusya-Ukrayna sava n n 
ihracat pazarlar ndaki etkileri de bu dönemde hissedil-
meye ba lad . Önümüzdeki üç aya ili kin al nan ihracat 
sipari leri may s ay nda s n rl  art  gösterdi. Önümüz-
deki üç ay n üretim beklentisi de may s ay nda artt . Üre-
tim beklentileri ihracatta devam eden talebe ba l  olarak 
yükseldi. Ekonomik unsurlar n önümüzdeki dönemlerde 
beklentileri s n rlayaca , d  politika ve siyasete ili kin 
gerginliklerin ise beklentileri zay flataca  ön görülüyor.

Taahhüt Haber’in  haftan n üçüncü günü yay nlanan 15 Haziran 2022 Çar-
amba tarih ve 2897 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  

1 milyar 350  milyon liraya yakla an 106 adet ihale ilan  yay nland . 14 Haziran 
2022 Sal  günü EKAP’ta yay nlanan ihale 
duyurular ndan 13b1 ilan olanlar d ar da 
b rak larak, derlenip, yakla k maliyetle-
rine göre büyükten küçü e do ru s rala-
n p, benzer i lere göre s n fland r l p, 
sözle me ve idari artnamedeki ko ullar 
ile birlikte özetlenerek Taahhüt Haber’de 
yer alan bu 96 ihale ilan n n içinde YM’leri 
E ik De er Üstü (EDÜ) hiçbir ihale ilan  
yay nlanmad . Ancak ayn  gün   yakla k maliyetleri e ik de erin yakla k yar s -
n n üstünde ve e ik de er aras nda (Bu y l n fiyatlar yla 69.155.600,-TL ile 
146.815.969,-TL aras ) tahmini yakla k maliyetleri olan ve Taahhüt Haber’in “4” 
numara ile s n fland rd  8 ihale ilan  Taahhüt Haber’de yer buldu 

15 HAZ RAN 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YAYINLANAN E K DE ER N YARISINDAN BÜYÜK VE  
FAKAT E K DE ERDEN KÜÇÜK YAKLA IK MAL YETLER  TOPLAMI  
800 M LYON L RAYA YAKLA AN 8 LANIN BA LIKLARI ÖYLE: 
- Elaz  Bld Kentsel Dönü üm Md / Elaz  Merkez Abdullahpa a (Sürsürü) 

Mahallesi 689 Nolu Ada (Proje-3) Üzerinde Kentsel Dönü üm Kapsam nda 
Konut Yap m  kmal i  – hale 07.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- Elaz  Bld Kentsel Dönü üm Md / limiz Merkez Abdullahpa a (Sürsürü) 
Mahallesi 688 Nolu Ada (Proje-4) Üzerinde Kentsel Dönü üm Kapsam nda 
Konut Yap m  kmal  – hale 06.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- Bursa l Milli E itim Md / Bursa li Osmangazi lçesi Demirta  Cumhuriyet 32 
Derslikli lkokul ve 32 Derslikli Ortaokul Binalar  Yap m i – hale  05.07.2022 ta-
rihinde yap lacak. 

- Bursa l Milli E itim Md / Bursa li Gürsu lçesi 32 Derslikli lkokul ve 32 
Derslikli Ortaokul Binalar  Yap m i  – hale 06.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- Erzincan l Özel dare Dst Hiz Md / Erzincan Ö retmenevi Yap m i  – hale 
20.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- Karayollar  15 Bölge Md Kastamonu / Zonguldak-Ere li -4 Bölge Hu-
dudu Yolunun Muhtelif Kesimlerinde Heyelan Islah  Yap m i   – 05.07.2022 
tarihinde yap lacak. 

- Konya Cihanbeyli Bld Fen l Md / Cihanbeyli Belediyesi Katl  Otopark ve 
Kent Meydan  Yap m i y – hale  08.07.2022 tarihinde yap lacak. 

- Ni de l Özel dare / Ni de - Merkez Sosyal Tesis Yap m i  – hale  
07.07.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için 
BKZ 15 Haziran 2022 Çar amba  tarih ve 2897  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17 

Taahhüt Haber’de 15 Haziran 2022 Çar amba günü  hiçbir EDÜ ihale ilan  
yer almazken, e ik de erin yar s  üstünde 8 ihale duyurusu yay nland
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n aat Malzemeleri Sanayi Bile ik Endeksi 2 ay n ard ndan geriledi

EMLAK KONUT Bizim Mahalle 2 Etap 1 K s m için ASKGP ilana ç kt
EMLAK KONUT Gayrimenkul A ’nin stanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. 

K s m için (ASKGP) Arsa Sat  Kar l  Gelir Payla m  yöntemiyle ilana ç kt  bildiriliyor. 
lana göre i in ihalesinin 1. oturumu 27.06.2022 Pazartesi günü saat 11:00'da yap lacak. 

YATIRIMIN YAPILACA I ARSA HALKALI TREN  
STASYONUNA KOM U KONUMU LE D KKAT ÇEK YOR 
stanbul ili Küçükçekmece lçesi Halkal  Mahallesinde Halkal  Tren istasyonuna kom u 

bulunan 35 bin 696 metrekare arsa üzerine 1,60 emsal ile toplam 57 bin 114 metrekare in-
aat yap m  planlan yor.Arsan n imar durumu Konut  + Ticaret alan  olarak belirlendi. 

Türkiye MSAD taraf ndan haz rlanan n aat Malzemeleri Sanayi Bile ik Endeksi 2 ayl k yükseli in ard ndan may s ay nda  
yön de i tirdi. Sektörün faaliyetleri bayram tatillerinin de etkisiyle dura anla rken, yüksek sezona ra men iç sat lardaki 
dü ü  beklentisi dikkat çekti. Rusya-Ukrayna sava n n ihracat pazarlar ndaki etkileri de bu dönemde hissedilmeye ba lad .


