
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  (TCMB ) May s ay  KFE’yi aç klad . 
Aç klamaya göre (KFE) Konut Fiyat Endeksi bir önceki y l n ayn  ay na göre 
yüzde 145,5 oran nda artan KFE, ayn  dönemde reel olarak yüzde 41,1 ora-
n nda art  gösterdi. 

N SAN AYINA GÖRE ARTI  YÜZDE 12,4 
Türkiye’deki konutlar n kalite etkisinden ar nd r lm  fiyat de i imlerini izle-

mek amac yla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 y l  
May s ay nda bir önceki aya göre yüzde 12,4 oran nda artarak 430,6 seviye-
sinde gerçekle mi tir. 

STANBUL’DA AYLIK ARTI  YÜZDE 12,7 
stanbul, Ankara ve zmir’in konut fiyat endekslerindeki geli meler de er-

lendirildi inde, 2022 y l  May s ay nda bir önceki aya göre, s ras yla 12,7, 
11,9 ve 11,5 oranlar nda art  gözlenmi tir. Endeks de erleri bir önceki y l n 
ayn  ay na göre, stanbul, Ankara ve zmir’de s ras yla yüzde 165,4, 147,5 
ve 139,9 oranlar nda art  göstermi tir. 

Burdur Valisi Ali Arslanta  ba kanl nda 2022 Y l  
2. Dönem l Koordinasyon Kurulu Toplant s  yap ld . l 
Özel daresi l Genel Meclisi Toplant  Salonunda yap -
lan toplant da ba ta Vali Ali Arslanta  olmak üzere 
MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Vali Yard m-
c s  Mehmet Polat, Kaymakamlar, l Emniyet Müdürü 
Ümit Bitirik, l Jandarma Komutan  V. J. Alb. Engin Ha-
tipo lu, Belediye Ba kan Yard mc s  Ali Say, lçe ve 
Belde Belediye Ba kanlar , yat r mc  kamu kurum ve 
kurulu lar n n bölge ve il müdürleri kat ld .   

BURDUR YATIRIMLAR STO U  
5 M LYAR 700 M LYON L RAYI BULDU 
Vali Arslanta  toplant n n aç l nda yapt  konu mada unlar  

kaydetti: “ limizde 2022 y l  Yat r m Program nda önceki y llardan 
devam eden ve yeni projeler ile birlikte 331 proje yer almaktad r. 
Proje bedelleri toplam  5.7 milyar TL olup,  bu projeler için  önceki 
y llarda toplam 967,7 milyon TL harcanm t r. Programda olan 331 
projeye 2022 y l nda 873,3 milyon TL ödenek ayr lm , Bu ödene-
in ilk alt  ay içerisinde 525,8 milyon TL’si harcanm  olup, nakdi 

gerçekle me oran  % 60 ’d r.

YEREL YÖNET MLER N YATIRIMLARI 
 2022 YILI ÖDENE  194 M LYON L RA 
Yerel yönetim yat r mlar m zda ise proje say s  49 adet olup; Proje 

bedelleri toplam  261 milyon TL, 2022 y l nda 49 projeye ayr lan öde-
nek ise 194 milyon TL dir. 2022 y l nda ilk alt  ay nda bu ödene in 91,7  
milyon TL’si harcanm t r” dedi. 

Vali Arslanta  konu mas n n ard ndan, Bölge Müdürlerinden ba la-
yarak, yat r mc  kurumlar m yöneticilerine sunumlar n  yapmak üzere 
söz verdi. Her sunumun ard ndan hazuruna söz verilerek, koordinas-
yonu gerektiren konular görü ülerek, karara ba land . 
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Taahhüt HaberTaahhüt Haber Say  2924 /  27 Temmuz 2022 Çar amba  / Sayfa 15

TCMB May s ay  (KFE) Konut 
Fiyat Endeksini aç klad

Burdur’da 2022 y l  ilk yar s nda yüzde 60 nakdi gerçekle me sa land

Taahhüt Haber’in  haftan n ikinci günü  yay nlanan 26 Temmuz 2022 Sal  tarih ve 
2923 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  2 milyar 800 mil-
yon liray  geçen  119 adet ihale ilan  
yay nland . 25 Temmuz 2022 Pazar-
tesi 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 kü-
çü 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 özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 119 ihale ilan n n içinde YM’si 
E ik De er Üstü 4 ve YM’si e ik de erin yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda 
olan 8 ihale ilan  yer buldu. 26 Temmuz 2022 Sal  günü Taahhüt Haber’de yay nla-
nan ve tahmini YM’leri toplam  1 milyar 500 milyon liraya yakla an bu 12 ihale duyu-
rusunun özet ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

26 TEMMUZ 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
4 EDÜ HALE DUYURUSUNUN ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/724398 - Ata ehir erifali Çiftli i 

GOB Al n 3 Etap 211 Konut 23 Dükkan ve Sosyal Tesis 23 A ustos 2022 Sal  günü 
teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 26 Temmuz 2022 Sal  tarih ve 2923 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- ZM R BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/716359 - zmir'de 
Asfalt Kaplamas , Yol ve n aat Bak m Onar m ve Yenileme in aat  için 23 A ustos 
2022 Sal  günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 26 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve 2923 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- GENÇL K SPOR BAKANLI I ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/707815 - 
zmir Halkap nar Olimpik Kapal  Yüzme Havuzu yap m  için 22 A ustos 2022 Pazar-

tesi günü teklifleri alacak 
hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-

sayan ihale duyurusu için BKZ. 26 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve 2923 say l  Günlük 

Taahhüt Haber Sayfa: 36 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

- GAZ ANTEP BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/722516 - 
Kamil Ocak Kapal  Spor Salonu in aat  için 22 A ustos 2022 Pazartesi günü teklif-
leri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kap-
sayan ihale duyurusu için BKZ. 26 Temmuz 2022 Sal  tarihli ve 2923 say l  Günlük 
Taahhüt Haber Sayfa: 39 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. 
https://taahhuthaber.com 

26 TEMMUZ 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT  
ED’N N ALTINDA OLAN  8 HALE DUYURUSUNUN  
BA LIKLARI SE ÖYLE: 
- Adana Büyük ehir Sat n Alma Dai B k 2022/719094 - Adana Büyük ehir Beledi-

yesi Sorumluluk Alanlar nda Bulunan Cadde ve Bulvarlarda Bitümlü S cak Kar m 
Kaplama Yap lmas  i / hale 15.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- Bitlis l Özel dare Yol Ula m Hiz Md  2022/717744  - Bitlis li Hizan lçesi 
Mesirtepe Karakolu-Ürünveren-Akçevre-Keçeli-Ball ca-A lözü-Ak ar-Akdik 
Güvenlik ve Grup Köy Yolu Yol Geni letme-Stabilize-Parke-Altyap  ve Sanat 
Yap lar  Yap m i / hale 18.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- DS  8 Bölge Md Erzurum 2022/711079 - Erzurum enkaya Tütenocak Göleti k-
mali Yap m i / hale 02.09.2022 tarihinde yap lacak. 

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/724579 - Rize li Muradiye lçesi Ye ildere 
Mahallesi 178 Adet Konut n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi kmal i  / 
hale 16.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- Konya Meram Bld Plan Proje Md 2022/719598 - ükran Mahallesi Kentsel Dö-
nü üm Bölgesi 2. Etap Ticaret Merkezi n aat  Yap m i / hale 15.08.2022 tarihinde 
yap lacak. 

- Ankara Valili i Yat zl Koor B k 2022/714540  - Ankara li Paket 5 E itim Ya-
p lar  Yap m i  / hale 19.08.2022 tarihinde yap lacak. 

- Antalya Valili i Yat zl Koor B k 2022/711853 - Antalya Konyaalt  Arapsuyu 32 
Derslik lkokul ve 32 Derslik Ortaokul Yap m i  / hale 17.08.2022 tarihinde yap la-
cak. 

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/724614 - Yozgat li efaatli lçesi nce e-
hir Mahallesi 104 Adet Konut, 6 Dükkan n aat  le Altyap  ve Çevre Düzenle-
mesi i  / hale 18.08.2022 tarihinde yap lacak. 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 
26 Temmuz 2022 Sal   tarih ve 2923  say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19

Taahhüt Haber’de 26 Temmuz 2022 Sal  günü YM’si EDÜ 4 
ve ED’nin yar s  üstü 8 ihale ilan  yay nland

KISALTMALAR 
ED = E ik De er ( darelerce Kamu hale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygu-

lanmas  gerekli olan ve Kamu hale Kurumunca her sene güncellenen de er. 2022 y l  fi-
yatlar yla  146.815.969,-TL) 

EDÜ = E ik De er Üstü 
YM = Yakla k Maliyet (Yap m – in aat – ihalelerinde yap m  planlanan yat r m n, etüt 

ve proje a amalar nda, idarece her türlü fiyat ara t rmas  yap larak katma de er vergisi 
hariç olmak üzere belirlenen tahmini in a bedeli) 

13b1 LAN: Yap m – in aat – ihalelerinde Kamu hale Kanunun 13b1 maddesinde yer 
alan ve her sene güncellenen de er. 2022 y l  fiyatlar yla 873.705,-TL. alt  yap m – in aat 
– ihaleleri 

EKAP: Elektronik Kamu Al mlar  Platformu / Kamu hale Kurumunun kamu ihalelerinin 
duyurular n  ve sonuçlar n  yay nlad  web sitesine verdi i ad.


