
TÜ K (Türkiye statistik Kurumu) May s ay  in aat maliyet endekslerini yay n-
lad . Aç klamaya göre Bina d  yap lar için in aat maliyet endeksi y ll k yüzde 
117,40, ayl k yüzde 4,37 artarken, Bina in aat  maliyet endeksi ise y ll k yüzde 
102,32, ayl k yüzde 3,84 artt . Bu iki endeksten hareketle in aat maliyet en-
deksi y ll k yüzde 105,73, ayl k yüzde 3,97 artt  

B NA DI I YAPILAR Ç N N AAT MAL YET ENDEKS   
YILLIK YÜZDE 117,40, AYLIK YÜZDE 4,37 ARTTI 
Bina d  yap lar için in aat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, 

bir önceki y l n ayn  ay na göre yüzde 117,40 artt . Bir önceki aya göre mal-
zeme endeksi yüzde 5,23, i çilik endeksi yüzde 0,64 artt . Ayr ca bir önceki 
y l n ayn  ay na göre malzeme endeksi yüzde 144,66, i çilik endeksi yüzde 
44,34 artt . 

B NA N AATI MAL YET ENDEKS  YILLIK  
YÜZDE 102,32, AYLIK YÜZDE 3,84 ARTTI 
Bina in aat  maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,84, bir önceki y l n 

ayn  ay na göre yüzde 102,32 artt . Bir önceki aya göre malzeme endeksi 
yüzde 4,88, i çilik endeksi yüzde 0,06 artt . Ayr ca bir önceki y l n ayn  ay na 
göre malzeme endeksi yüzde 126,55, i çilik endeksi yüzde 43,98 artt . 

N AAT MAL YET ENDEKS  SE YILLIK  
YÜZDE 105,73, AYLIK YÜZDE 3,97 ARTTI 
Bina d  yap lar ve bina in aat  in aat maliyet endeksleri ortalamas  olan n-

aat maliyet endeksi ise 2022 y l  May s ay nda bir önceki aya göre yüzde 3,97 
bir önceki y l n ayn  ay na göre yüzde 105,73 artt . Bir önceki aya göre mal-
zeme endeksi yüzde 4,97, i çilik endeksi yüzde 0,18 artt . Ayr ca bir önceki 
y l n ayn  ay na göre malzeme endeksi yüzde 130,73 i çilik endeksi yüzde 
44,06 artt . 
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Bina d  yap lar in aat maliyet 
endeksi y ll k yüzde 117 artt

Taahhüt Haber’in  bayram tatili sonras  ba layan k sa haftan n ilk günü yay nlanan 13 Tem-
muz 2022 Çar amba tarih ve 2915 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam   
5 milyar liray  geçen 163 adet ihale ilan  yay nland . 8 Temmuz 2022 Cuma 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 163 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) 7 
ihale ilan , YM’si E ik De erin yar s n n üstünde 
ancak üst s n r n  belirleyemedi imiz Taahhüt Ha-
ber’in 3 numara ile s n fland rd  1 ve yakla k ma-
liyeti e ik de erin (ED) yakla k yar s n n üstünde 
ve fakat ED’nin alt nda olan (Bu y l n fiyatlar yla 
69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL aras ) 3 ihale 
ilan  daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini 
yakla k maliyetleri toplam  3 milyar 900 milyon li-
ray  geçen YM’leri E ik De er Üstü 3, YM’si ED’nin 
yar s  üstü ancak üst s n r n  belirleyemedi imiz 1 ve YM’si ED’nin yar s  üstü ile ED aras nda 
olan 3 ihale ilan n n ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

13 TEMMUZ 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
TAHM N  YAKLA IK MAL YETLER  TOPLAMI 3 M LYAR 500 M LYON L RAYI  
GEÇEN 7 EDÜ HALE DUYURUSUNUN ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- LLER BANKASI ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/651132 - Didim Akbük, Fevzi-

pa a ve Denizköy Kanalizasyon Ana Ku aklama Kollektörü n aat  için 11 A ustos 2022 Per-
embe günü teklifleri alacak haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif 

bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere A/III veya A/IV grubu i ler benzer i  deneyimi 
olarak aran yor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 13 Temmuz 2022 Çar amba. tarihli ve 2915 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 25 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- SAMSUN BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/649848 - Samsun 45 
MW Güne  Enerji Santrali yap m  için 8 A ustos 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak haleye 
kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 'sinden az olmamak 
üzere TEDA  taraf ndan geçici kabulün yap ld  ispat eden bir belge ile birlikte olmak üzere 
Fotovoltaik Güne  Paneli ve nverterden olu an Elektrik Üretim Tesislerine ait i ler benzer i  
deneyimi olarak aran yor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 13 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2915 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 53 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com -  

SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/683420 - Hakkari Devlet 
Hastanesi 100 Yatakl  KDÇ Hastanesi Ek Bina yap m  için 9 A ustos 2022 Sal  günü teklifleri 
alacak haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 'inden az 
olmamak üzere B/II grubu i ler benzer i  deneyimi olarak aran yor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 13 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2915 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 36 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com -  

SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/683422 - Kastamonu 250 
Yatakl  FTR Hastanesi Yap m  için 10 A ustos 2022 Çar amba günü teklifleri alacak. haleye 

kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak 
üzere B/II grubu i ler benzer i  deneyimi olarak aran yor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 13 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2915 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 36 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com -   

SA LIK BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/683391 - Mersin Mezitli 150 
Yatakl  Devlet Hastanesi + 50 Ünit ADSM in aat  için 11 A ustos 2022 Per embe günü teklif-
leri alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 'inden 
az olmamak üzere B/II grubu i ler benzer i  deneyimi olarak aran yor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 13 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2915 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 36 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com -  

TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/656682 - Zonguldak Beycuma 120 Konut, 12 
Dükkan ve Karaman 63 Konut in aat  için 18 A ustos 2022 Per embe günü teklifleri alacak. 
haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 70 'inden az olma-
mak üzere B/III grubu i ler benzer i  deneyimi olarak aran yor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 13 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2915 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 37 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com -   

TÜRK ALMAN ÜN VERS TES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/695740 - Türk- 
Alman Üniversitesi A Blok Ö renci Yurdu Binas  kmal n aat  için 10 A ustos 2022 Çar amba 
günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin 
yüzde 80 'inden az olmamak üzere B-üst yap  bina i leri grubu i lerden III. grup bina i leri 
benzer i  deneyimi olarak aran yor 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 13 Temmuz 2022 Çar amba tarihli ve 2915 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 37 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com  

13 TEMMUZ 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
YAKLA IK MAL YETLER   ED’N N YARISININ ÜSTÜNDE ANCAK  
ÜST SINIRINI BEL RLEYEMED M Z 1, YM’S  ED’N N YARISININ  
ÜSTÜNDE VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN 3 ADET OLMAK ÜZERE  
TAHM N  YM’LER  TOPLAMI 400 M LYON L RAYI GEÇEN  
TOPLAM 4 HALE DUYURUSUNUN BA LIKLARI SE ÖYLE: 
- T GEM Tar m lt Gn Md Ankara  -  Ceylanp nar Tar m letmesi Müdürlü ünde Center 

Pivot Sulama Sistemi Tesisi yap m i i  / hale 04.08.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 
- TC Sa l k Bakanl  Sa l k Yat r mlar  Gn Md  - I d r Tuzluca 25 Yatakl  Devlet Hasta-

nesi + Lojman (10 Daire) Yap m   / hale 08.08.2022 tarihinde gerçekle tirilecek. 
- Karayollar  1 Bölge Md stanbul  - Çorlu Marmarac k (K1) Kav a , psala Kapucu Kanal 

Köprüsü ve Bölge Geneli Trafik Güvenli i Aç s ndan htiyaç Duyulan Kav aklar n Toprak leri, 
Sanat Yap lar , Köprü leri, Üstyap  ve Çe itli ler Yap m i  / hale 02.08.2022 tarihinde ger-
çekle tirilecek. 

- Karayollar  5 Bölge Md Mersin  - Karayollar  5 Bölge Müdürlü ü Mersin, Adana Oto-
yol Bak m letme eflikleri Sorumluluk A ndaki Otoyollar nda, Ba lant  Yollar nda ve 
Muhtelif Kesimlerdeki Hasarl  Otokorkuluklar n Bak m ve Onar m  Yap lmas   / hale 
29.07.2022  tarihinde gerçekle tirilecek. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için  
BKZ 13 Temmuz 2022 Çar amba  tarih ve 2915 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19 

Taahhüt Haber’de 13 Temmuz 2022 Çar amba günü YM’si EDÜ 7, ED’nin yar s n n üstünde ancak 
üst s n r  belirsiz 1 ve ED’nin yar s n n üstünde ve fakat ED’nin alt nda 3 ihale ilan  yay nland


