
Konut fiyatlar  ile ilgili Konut Fiyat Endeksi (KFE) Nisan ay  rakamlar n  aç klayan Tür-
kiye Cumhuriyet Merkez Bankas  (TCMB) KFE’nin 2022 y l  Nisan ay nda bir önceki 
aya göre yüzde 10,2 oran nda, bir önceki y l n ayn  ay na göre nominal olarak yüzde 
127,0, reel olarak ise yüzde 34,9 oran nda artt n  bildirdi. 
KFE (KONUT F YAT ENDEKS ) B R ÖNCEK  AYA GÖRE YÜZDE 10,2 ARTTI 
Türkiye’deki konutlar n kalite etkisinden ar nd r lm  fiyat de i imlerini izlemek amac yla 
hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 y l  Nisan ay nda bir önceki 
aya göre yüzde 10,2 oran nda artarak 383,1 seviyesinde gerçekle mi tir. Bir önceki 
y l n ayn  ay na göre yüzde 127,0 oran nda artan KFE, ayn  dönemde reel olarak yüzde 
34,9 oran nda art  göstermi tir. 
ÜÇ BÜYÜK EH RDE ARTI  DAHA YÜKSEK 
stanbul, Ankara ve zmir’in konut fiyat endekslerindeki geli meler de erlendirildi inde, 
2022 y l  Nisan ay nda bir önceki aya göre, s ras yla 10,7, 10,6 ve 9,7 oranlar nda art  
gözlenmi tir. Endeks de erleri bir önceki y l n ayn  ay na göre, stanbul, Ankara ve z-
mir’de s ras yla yüzde 142,2, 130,9 ve 122,6 oranlar nda art  göstermi tir. 

Taahhüt Haber’in  haftan n dördüncü günü yay nlanan 16 Haziran 2022 Per-
embe tarih ve 2898 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  

1 milyar 100  milyon liraya yakla an 110 adet ihale ilan  yay nland . 15 Haziran 
2022 Çar amba günü EKAP’ta yay nla-
nan ihale duyurular ndan 13b1 ilan olan-
lar d ar da b rak larak, derlenip, 
yakla k maliyetlerine göre büyükten kü-
çü e do ru s ralan p, benzer i lere göre 
s n fland r l p, sözle me ve idari artna-
medeki ko ullar ile birlikte özetlenerek 
Taahhüt Haber’de yer alan bu 110  ihale 
ilan n n içinde YM’leri E ik De er Üstü 
(EDÜ) 2 ihale ilan  yay nland . Yine 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 1 ihale ilan  Taahhüt Haber’de yer buldu. Bu 3 ilan n 
ba l klar n  haberin devam eden sat rlar nda bulabilirsiniz. 

16 HAZ RAN 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN TOK  ve OSMAN YE L ÖZEL DARES N N  
YAYINLADI I 2 HALE DUYURUSUNUN BA LIKLARI ÖYLE: 
- OSMAN YE L ÖZEL DARES  ilana ç kt . Özel dare KN. 2022/596562 - 

Osmaniye Atatürk Lisesi Y k/Yap i ini 14 Temmuz 2022 Per embe günü ihale 
edecek. haleye kat labilmek için ön ko ul olarak teklif bedelinin yüzde 50 'sinden 
az olmamak üzere BIII grup i ler benzer i  deneyimi olarak isteniyor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Haziran 2022 Per embe tarihli ve 2898 
say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 34 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- TOK  ilana ç kt . TOK , KN ( hale Kay t Numaras ) 2022/584634 - Çermik 
Tepe Mahallesi 158 Konut, 1büfe ve Camii in aat n  20 Temmuz 2022 Çar-
amba günü ihale edecek. haleye kat labilmek için ön ko ul olarak teklif bedeli-

nin yüzde 80 'inden az olmamak üzere BIII grup i ler benzer i  deneyimi olarak 
isteniyor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  
kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Haziran 2022 Per embe tarihli ve 2898 
say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 
16 HAZ RAN 2022 PER EMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YAYINLANAN E K DE ER N YARISINDAN BÜYÜK VE F 
AKAT E K DE ERDEN KÜÇÜK YAKLA IK MAL YET  OLAN  
TEK HALE DUYURUSU BA LI I ÖYLE: 
- Karayollar  7 Bölge Md Samsun / Ordu li Devlet ve l Yollar nda yile tirme, 

Onar m ve BSK lerinin Yap lmas  Yap m i (Toprak leri (172.000 m3 Kaz ) 
Sanat Yap lar  (4.400 m3 Demirsiz Beton, 10.900 m3 Moloz Ta  n aat) Üstyap  

leri (166.000 Ton Plentmiks Kar mlar, 199.600 Ton BSK Yap m ) ) – hale 
07.07.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için 
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Taahhüt Haber’de 16 Haziran 2022 Per embe günü YM’leri (EDÜ) e ik de er 
üstü 2 ve e ik de erin yar s  üstünde 1 ihale duyurusu yay nland
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Konut fiyatlar  bir y lda nominal olarak yüzde 127 reel olarak yüzde 34,9 artt ”

TEPAV: “Mart ay nda sigortal  çal an 22,5 milyona ula rken, in aat sektöründe istihdam darald ”
TEPAV (Türkiye Ekonomi Poltikalar  Ara t rma Vakf ) s-

tihdam zleme Bülteni’nin 118. say s  yay mland . Bültende 
Mart ay nda sigortal  çal an say s  y ll k olarak yüzde 4,8 
oran nda (1 milyon) artarak 22,5 milyon olarak gerçekle ti-
ine dikkat çekildi. Kay tl  istihdam  esas alan SGK Mart 

ay  verilerine göre, toplam sigortal  çal anlar n yüzde 
72,3’ünü olu turan sigortal  ücretli çal an grubu y ll k ola-
rak yüzde 5,7 artm  ve genel e ilimi belirleyici olmu tur. 
Esnaf-çiftçi grubundaki de i im yüzde 3,6 art  yönünde 
olmakla beraber alt s n flarda e ilimler farkl la maktad r; bu 
dönemde esnaf say s nda yüzde 7,0 (166 bin) art , çiftçi 
say s nda ise yüzde 10,8 (60 bin) dü ü  görülmü tür. Çiftçi 
say s nda uzun süreli dü ü  e iliminin yan  s ra, esnaf sa-
y s nda son aylardaki yüksek oranl  art lar dikkat çekmek-
tedir. Kamu sektöründe sigortal  çal an say s ndaki art  
ise yüzde 1,6 ile s n rl d r. 

MART AYINDA N AAT SEKTÖRÜNDE  
ST HDAM DARALDI 
Mart ay nda in aat sektöründe istihdam daral rken, ima-

lat sektöründe istihdam art  h z kesmi tir. Sigortal  ücretli 
çal anlar n yüzde 52,7’si üç ana sektörde istihdam edil-
mektedir. Bu sektörler, s ras yla, imalat (yüzde 27,8)t, top-
tan ve perakende ticaret (yüzde 15,5) ve in aat (yüzde 
9,4) sektörleridir. Y ll k de i imlere bak ld nda, imalatta 
yüzde 7,5, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 
3,2 istihdam art  gözlenirken, in aat sektöründe yüzde 

0,5 dü ü  gözlenmi tir. n aat sektöründe Nisan 2021’den 
itibaren y ll k istihdam art lar  h zla gerilerken, 2022 y l  
Mart ay  itibar yla daralma gerçekle mi tir. Di er taraftan, 
sigortal  ücretli çal anlar n yüzde 8,5’ini olu turan dör-
düncü ana sektör olan idari ve destek faaliyeti istihda-
m nda Kas m 2021’de ba layan s n rl  art  trendi Mart 
(yüzde 2,5) ay nda da devam etmi tir. 

H ZMET SEKTÖRLER  GÖRECEL  OLARAK CANLI 
Hizmet sektörleri göreli olarak canl d r; istihdamda yük-

sek oranl  art lar devam etmektedir. Bu sektörlerden ko-
naklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri (yüzde 17,5), bilgi 
ve ileti im (yüzde 14,4), kamu yönetimi ve savunma; zo-
runlu sosyal güvenlik (yüzde 11,7), e itim (yüzde 10,8) ve 
ula t rma ve depolama (yüzde 9,2) sektörlerinde yüksek 
oranl  istihdam art lar  sürmektedir. 

16 M LYON 300 B NE ULA AN S GORTALILARIN  
YARISI STANBUL, ANKARA, ZM R,  
BURSA ve KOCAEL ’NDE KAMET ED YOR 
Mart ay nda yedi ilde istihdam y ll k olarak gerilemi tir. 

Mart ay  itibar yla 16,3 milyona ula an sigortal  ücretli çal -
anlar n yar s  ekonomik aktivite ve nüfus yo unlu una 

ba l  olarak 5 büyük ilde istihdam edilmektedir. Bu iller is-
tihdam pay na göre s ras yla; stanbul (yüzde 27,8), An-
kara (yüzde 7,6), zmir (yüzde 6,2), Bursa (yüzde 4,7) ve 
Kocaeli (yüzde 3,7)’dir. Bu dönemde, çal an say s nda en 
fazla art  213 bin ile stanbul’da ya anm t r. stanbul’u 63 

bin art la Antalya, 59 bin art la Ankara, 56 bin art la 
zmir ve 41 bin art la Bursa takip etmi tir. S ralamalarda 
yüksek çal an nüfusa sahip büyük ehirler ilk s ralar  al-
makla beraber, Antalya’n n ikinci s rada, Mersin’in de ye-
dinci s rada yer almas  dikkat çekmektedir. Di er taraftan, 
Mart ay nda Elaz , Tunceli, Artvin, Karaman, Yozgat, Er-
zincan ve Gümü hane’de istihdam gerilemi tir. 

KADIN ÇALI AN SAYISI GEÇEN YILA  
ve UBAT AYINA GÖRE ARTTI 
Kad n çal an say s  geçen y la ve ubat ay na göre art-

m t r. Mart 2022’de sigortal  kad n çal an say s  bir y l ön-
cesine göre 487 bin, ubat ay na göre ise 90 bin artm  ve 
5,2 milyona ula m ; toplam istihdam içindeki pay  da 
yüzde 32,2’ye yükselmi tir. Sigortal  ücretli kad n çal an 
say s nda Eylül ay ndan bu yana devam eden art  e ili-
miyle kad n istihdam , Mart ay nda say  ve istihdam pay  
olarak tarihsel en yüksek seviyesine ula m t r. 


