
Türkiye Müteahhitler Birli i Ba kan Erdal Eren Bloomberg HT’ye in aat sektörüne 
dair de erlendirmelerde bulundu. Bloomberg HT’de yer alan haberde, geçen y la 
oranla in aat maliyet endeksinde May s ay  için yüzde 105 oran nda art  aç klanma-
s na kar n kamu altyap  yat r mlar nda önemli bir 
gider olan enerji ve malzeme maliyetlerindeki art  
oran n n yakla k olarak yüzde 145 olarak gerçekle ti-

ine dikkat çeken Eren “ çili in yüzde 44 oran nda 
kalmas ndan dolay  malzemedeki art  bir oranda 
sübvanse edildi” dedi. 

MESLEKTA LARIMIZ KAMU ALTYAPI  
YATIRIMLARINDA KAMUYA YAPTI I  

LER  BANKA KRED LER  LE  
F NANSE ETMEYE ÇALI IYOR 
Eren “Bu art lar  kompanse edecek bir fiyat art  

olmad  için meslekta lar m z yat r mlar n  olabildi-
ince yava , olabildi ince zorlanarak yapmaya çal -

yorlar. n aat sektörü gerek konut sektöründe, ama a rl kl  olarak kamu altyap  
yat r mlar nda kamuya yapt  i leri banka kredileri ile finanse etmeye çal yor. Bu 
sürdürülebilir de il.” eklinde konu tu. 

KONUT SEKTÖRÜNDE ARZ / TALEP  
DENGES ZL  ARTARAK DEVAM ED YOR 
Eren konut sat lar ndaki art a dair de erlendirmesinde “Konut sektöründe arz 

talep dengesizli i artarak devam ediyor. Konut üretici-
leri gerek finansman, gerek de ba ta akaryak t olmak 
üzere malzeme fiyatlar ndaki a r  maliyet art  nede-
niyle yeni konut projelerinde konut üretmekte zorlan -
yorlar. 

YEN  KONUT ALMA HUSUSUNDA  
YAVA LAMA VAR 
Haziran ay nda 150 bin konut sat lm  gözüküyor. 

Burada bizi ilgilendiren sevimsiz k s m bunlar n mak-
simum yüzde 28’inin ilk el konut sat  olmas . Yeni 
konut alma hususunda yava lama var. Hem yeni 
konut üretmek konusunda geri kalm  durumday z, 
hem de vatanda m z fiyat art  sebebi ile maalesef 

yeni konut almaktan geri duruyor. Bunun bizim sektörümüze veya istihdam etti imiz 
nüfusa bir faydas  yok. n aat sektöründe y lba ndan beri yüzde 7’lik bir daralma var 
bu bizim endi e etti imiz bir durum.” fadelerini kulland .

Rize li 2022 y l  III. Dönem l Koordinasyon Kurulu Toplant s , Rize Valisi Kemal 
Çeber Ba kanl nda AFAD Acil Durum Yönetim Merkezinde gerçekle tirildi. Kamu ku-
rulu lar n n yat r mlar n n izlenmesini, çal malar n n koordine edilmesini ve il düzeyin-
deki yat r mlar n daha etkin bir ekilde yürütülmesini sa lamak amac yla üçer ayl k 
dönemler halinde gerçekle tirilen l Koordinasyon Toplant lar n n 2022 y l  III. Dönem 
Toplant s , Vali Kemal Çeber ba kanl nda yap ld . AFAD Acil Durum Yönetim Merke-
zinde gerçekle tirilen, sekretaryas  l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü ünce yürütü-
len toplant ya, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye ba kanlar , yat r mc  kurulu lar n 
bölge ve il müdürleri ve di er yetkililer kat ld . 

ULA TIRMA-HABERLE ME 73, E T M  13, TUR ZM 15, TARIM 86,  
ENERJ  21, MALAT 51, KONUT 4, SA LIK 15 VE D ER KAMU  
H ZMETLER  85 OLMAK ÜZERE TOPLAM 363 YATIRIM SÜRÜYOR 
Vali Çeber, toplant n n aç l nda yapt  aç klamada; “Kamu kurulu lar m z n yat -

r mlar n n izlenmesini, çal malar n n koordine edilmesini ve il düzeyindeki yat r mlar n 
daha etkin bir ekilde yürütülmesini sa lamak amac yla bir araya gelmi  bulunuyoruz. 
Bu amaçla 2022 y l n n III. toplant s n  aç yorum. Bugünkü toplant m z n ana gündem 
maddesi, 2022 y l  II. döneminde ilimizde gerçekle tirilen yat r mlar  görü mek, koordi-
nasyonu gerektiren hususlar  tespit etmek ve bu yat r mlar n yerel ve bölgesel kal-
k nma bak m ndan de erlendirmesini yapmak olacakt r. limizde 2022 y l  II. 
döneminde; ula t rma-haberle me sektöründe 73, e itim sektöründe 13, turizm sektö-
ründe 15, tar m sektöründe 86, enerji sektöründe 21, imalat sektöründe 51, konut sek-
töründe 4, sa l k sektöründe 15 ve di er kamu hizmetleri (iktisadi-sosyal) sektöründe 
85 olmak üzere toplam 363 proje ve i  yürütülmü tür. 

YATIRIMLARIN 2022 YILI ÖDENEKLER  4 M LYAR 326 M LYON 306 B N TL 
Yürütülen 363 proje ve i in toplam tutar  27 Milyar 13 Milyon 192 Bin TL. olup bu 

projelere önceki y llarda 11 Milyar 664 Milyon 840 Bin TL. harcanm t r. Projelerin 
2022 y l  ödenekleri ise 4 Milyar 326 Milyon 306 Bin TL.’dir. 

YÜRÜTÜLEN 363 YATIRIMIN 31’  TAMAMLANDI 
2022 y l  II. döneminde yürütülen 363 adet projenin 31’i (%8,5) bitirilmi tir. 238 adet 

(%66) proje üzerinde çal malar sürdürülmekte olup 46 adet (%12,5) proje ve i in iha-
lesi beklenilmektedir. 
47 adet (%12,6) i  ve 
proje henüz ba lama-
m t r. Söz konusu 
projeler için 2022 y l  
I. dönem sonu itiba-
riyle toplam 13 Milyar 
112 Milyon 161 Bin 
TL. harcama yap l-
m t r. imdi yat r mc  

kurulu  temsilcileri 2022 y l  II. döneminde ilimizde gerçekle tirilen yat r m ve i  prog-
ramlar n  s rayla kurulumuza sunacaklar. Yat r mc  kurulu  temsilcileri yat r m ve i  
programlar n  sunarlarken kar la t klar  sorun ve darbo azlar  da dile getireceklerdir. 
Kat l mc lar, sunumunu bitiren yat r mc  kurulu  temsilcisine soru yöneltebilecektir. l 
Koordinasyon Kurulumuzun 2022 y l  III. toplant s n n limiz yat r mlar  aç s ndan ba a-
r l  olmas n  diliyorum” dedi.

K r kkale Valili i l Koordinasyon 
Kurulu 3. Dönem Toplant s  Vali Bü-
lent Tekb y ko lu ba kanl nda Vali-
lik Konferans Salonu’nda 
gerçekle tirildi.. Vali Tekb y ko lu 
öyle konu tu: 
“Toplant m z n ilimiz için hay rl  

u urlu olmas n  temenni ediyorum. 
Kamu kurulu lar m z n il genelinde toplamda 215 proje bulunmaktad r. Bu projelerin 
toplamda 4 milyar 315 milyon 892 bin TL bedelleri bulunmaktad r. Önceki y llarda pro-
jeler için yap lan toplam harcama ise 1 milyar 651 milyon 927 bin’dir. Projelerin 2022 

program y l  gelen ödenekleri 804 Milyon 713 bin 236 TL, 2. Dönem harcama tutar  
ise 390 Milyon 673 bin 754  TL’dir. 2022 y l  gelen ödene e göre nakdi gerçekle me 
oran  ise %27 civar nda. Yap lan harcamaya göre nakdi gerçekle me oran  ise 
%47,33, fiziki gerçekle mesi ise %35,32 seviyesindedir. 

HALE A AMASINDA 17 YATIRIM VAR 
limizde yürütülen 215 projeden devam etmekte olan 139 adet, ihale a amas nda 

olan ise 17 adet, biten 12 adet, tasfiye edilen 1 adet, projeye ba lanmayan ise 46 
adettir. 2022 y l  yat r m program nda projede yer alan kamu yat r mc  bölge ve il kuru-

lu lar n n belirlemi  oldu u hedeflere yerinde ve zaman nda ula abilmeleri için bu ko-
ordinasyon kurulu toplant lar n  icra ediyoruz. Bütün yat r mc  kurulu lara 
çal malar ndan dolay  te ekkür ediyor ve ba ar lar n n devam n  diliyorum” dedi.  
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Erdal Eren: “Meslekta lar m z kamuya yapt  i leri  
banka kredileri ile finanse etmeye çal yor”

Rize’nin devam eden kamu yat r mlar  hacmi 27 milyar TL’yi buldu

K r kkale’de kamu yat r mlar nda fiziki gerçekle me yüzde 35,2’yi buldu

Batman li 2022 y l  3. dönem l Koordinasyon Kurulu Toplant s  ile l dare ube Ba kanlar  
Toplant s  Batman Valisi Ekrem Canalp ba kanl nda ayn  anda gerçekle tirildi. l Kültür ve 
Turizm Müdürlü ü konferans salonunda yap lan toplant ya; Vali Yard mc s  Kadir ÇEL K, lçe 
Kaymakamlar , l Emniyet Müdürü, l Jandarma Komutan , ilçe ve belde belediye ba kanlar , 
yat r mc  kurulu lar n bölge müdürleri, kamu kurum müdürleri, belediye ba kan yard mc lar  ile 
bas n mensuplar  kat ld . 

2022 YILI ÖDENE  OLAN 2 M LYAR 900 M LYON L RANIN  
1 M LYAR 900 M LYON L RASI HARCANDI 
Yat r m projeleri hakk nda aç klama yapan Vali Canalp, “16 kurulu a ait 250 proje bulun-

maktad r. 2022 y l  3. Dönem itibariyle. 2022 y l nda ayr lan ödenek tutar  2 milyar 900 milyon 
TL’dir. Bu ödene in 1 milyar 900 milyon TL’si harcanm t r diye konu tu.  Projelerin genel du-
rumuna de inen Valimiz; 16 kurulu a ait toplam 250 projeden, 21 tanesinin tamamland n , 
110 tanesinin devam etmekte oldu unu, 66 tanesinin ihale a amas nda oldu unu ve 53 tane-
sine ise henüz ba lan lmad n  ifade etti. Vali Canalp konu mas n n sonunda projelerin ha-

yata geçirilmesinde eme i geçen tüm kamu kurum ve kurulu lar na te ekkür etti.  
Konu man n ard ndan yat r mc  kurulu  temsilcileri tek tek söz alarak yürüttükleri yat r m 

projeleri hakk nda kurula bilgi sundu.

Batman’da 2022 y l  ilk yar s nda 1 milyar 900 milyon lira harcand

Türkiye Müteahhitler Birli i Ba kan Erdal Eren Bloomberg HT’ye yapt  aç klamada in aat maliyetlerindeki 
ola anüstü yükseli in ard ndan kamuya i  yapan müteahhitlerin bu art lar  kompanse edecek bir fiyat art  ol-
mad na dikkat çekti. Eren, “Meslekta lar m z yat r mlar n  olabildi ince yava , olabildi ince zorlanarak yapmaya 
çal yorlar. n aat sektörü gerek konut sektöründe, ama a rl kl  olarak kamu altyap  yat r mlar nda kamuya yap-
t  i leri banka kredileri ile finanse etmeye çal yor. Bu sürdürülebilir de il” eklinde konu tu.


