
Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Haziran ay  yurt içi üretici fiyat endeksini aç k-
lad . T K’e göre  Y -ÜFE (2003=100) 2022 y l  Haziran ay nda bir önceki aya 
göre yüzde 6,77, 2021 y l   Aral k ay na göre yüzde 61,68, 2021 y l  Haziran 
ay na göre yüzde 138,31 ve on iki ayl k ortalamalara göre yüzde 88,77 art  
gösterdi. 
SANAY N N DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN MALAT ENDEKS  AYLIK  
YÜZDE 6,33 ARTTI, YILLIK ARTI  SE YÜZDE 120,47 OLDU 
Sanayinin dört sektörünün ayl k de i imleri; madencilik ve ta ocakç l nda 
yüzde 6,97, imalatta yüzde 6,33, elektrik, gaz üretimi ve da t m nda yüzde 
9,53 ve su temininde yüzde 6,94 art  olarak gerçekle ti. Ana sanayi gruplar -
n n ayl k de i imleri; ara mal nda yüzde 6,07, dayan kl  tüketim mal nda yüzde 
4,00, dayan ks z tüketim mal nda yüzde 5,05, enerjide yüzde 12,02 ve ser-
maye mal nda yüzde 6,27 art  olarak gerçekle ti.y ll k de i imleri; madencilik 
ve ta ocakç l nda yüzde 142,68, imalatta yüzde 120,47, elektrik, gaz üretimi 
ve da t m nda yüzde 369,20 ve su temininde yüzde 81,47 art  olarak gerçek-
le ti. 
ENERJ DE YILLIK ARTI  YÜZDE 317,87’Y  BULDU 
Ana sanayi gruplar n n y ll k de i imleri; ara mal nda yüzde 126,06, dayan kl  
tüketim mal nda yüzde 85,98, dayan ks z tüketim mal nda yüzde 111,81, ener-
jide yüzde 317,87 ve sermaye mal nda yüzde 85,65 art  olarak gerçekle ti. 
TÜKET C  F YAT ENDEKS  (TÜFE) YILLIK  
YÜZDE 78,62, AYLIK YÜZDE 4,95 ARTTI 
Öte yandan TÜFE'de (2003=100) 2022 y l  Haziran ay nda bir önceki aya göre 
yüzde 4,95, bir önceki y l n Aral k ay na göre yüzde 42,35, bir önceki y l n ayn  
ay na göre yüzde 78,62 ve on iki ayl k ortalamalara göre yüzde 44,54 art  
gerçekle ti. 
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Yurt içi üretici fiyat endeksi (Y -ÜFE)  
y ll k yüzde 138,31, ayl k yüzde 6,77 artt

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü yay nlanan 5 
Temmuz 2022 Sal  tarih ve 2911 say l  nüshas nda ihale 
bedelleri toplam  523.943.052,26 TL olan 57 (SB S) söz-
le meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . Ancak, 4 
Temmuz 2022 Pazartesi  günü Kamu hale Kurumunun 
EKAP’ta yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale 
Sonuçlar ndan 13b1 LAN olanlar elenip, güncel olanlar 
seçilerek, benzer i lere, idarelere göre s n fland r l p ve bü-
yükten küçü e göre s ralan p, makine ekipman ve teknik 

personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kaza-
nan müteahhit firman n ileti im bilgileri, ticaret sicili özeti, 
yetkilileri ve devam eden ve bitirdi i i lerin kümülatif top-
lamlar n n ve indirim ortalamalar n n eklenmesi ile yay na 
haz rlanan 5 Temmuz 2022 Sal  tarih ve 2911 say l  Taah-
hüt Haber’de yer alan bu 57 sonuç içinde YM’si (EDÜ) 
E ik De er Üstü veya  YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de e-
rin yar s n n üstünde olan hiçbir (SB S) sözle meye ba -
lanm  ihale sonucu yer almad .

Taahhüt Haber’de 5 Temmuz 2022 Sal  günü YM’si EDÜ veya 
E ik De erin yar s  üstü hiçbir ihale sonucu yer almad

zmir genelinde altyap  çal malar n  kesintisiz sürdüren ZSU, Menderes’i 
daha sa l kl  bir altyap yla bulu turmak için kapsaml  bir projeyi hayata geçirdi. 
lçede 2 farkl  bölgede sürdürülen çal malar kapsam nda 13 kilometrelik at k 
su ve ya mur suyu hatt  imalat  yap lacak.  
ATATÜRK, FEVZ ÇAKMAK VE ÖZDERE’YE YEN  ATIKSU HATTI 
ZSU, sürdürdü ü çal malar ile ilçenin eskiyen kanal altyap s n  yeniliyor, ya ana-
bilecek olas  ta k nlar n önüne geçiyor. Gümüldür’ün Atatürk, Fevzi Çakmak ma-
halleleri ile Özdere Çukuralt  mahallesinde 4 kilometrelik yeni kanalizasyon hatt  
yap lacak. Hatlar n tamamlanmas n n ard ndan bölgedeki at k sular 2 adet baca içi 
terfi merkezi ile toplanarak Özdere At ksu Ar tma Tesisi’ne iletilecek.  
YATIRIMI GÖKMEN N AAT HAYATA GEÇ R YOR 
zmir Büyük ehir ZSU’nun “ zmir li Menderes lçesi Gümüldür Atatürk, Fevzi Çak-

mak ve Özdere Çukuralt  Mahallesi At ksu ebe-
kesi n aat  le Elektrik letim Tesisleri Yap m ” ad  
ile ihale etti i i in sözle mesi 16.03.2022 tari-
hinde imzaland . n aat na 26.03.2022 günü ba -
lanan yat r m n 23.08.2022 tarihinde 
tamamlanmas  hedefleniyor. Yakla k maliyeti 
5.136.447,64 TL olan i i 4.495.615,06 TL ihale 
bedeli ile Gökmen n aat Ticaret Limited irketi 
gerçekle tiriyor. 
MENDERES’ N 6 MAHALLES N N  
YA MUR SUYU AYRI TIRILIYOR 
Menderes’in Ataköy, Çamönü, De irmendere 
Atatürk, De irmendere Fevzi Çakmak, De ir-
mendere nönü ve Karakuyu mahallelerinde ise 
7 kilometrelik at k su ve 2 kilometrelik ya mur 
suyu hatt n n imalatlar  ba lad . At k su ve ya -
mur sular n  ayr t rma çal malar  ile bölge 
daha güçlü bir altyap ya kavu acak. 

YATIRIMI 11.766.873,42 TL BEDELLE  
EYFEL MÜHEND SL K GERÇEKLE T R YOR 
ZSU’nun “ zmir li Menderes lçesi De irrmendere Mahallesi At ksu ve Ya -
mursuyu ebeke n aat  i “ ad  ile ihale etti i i in sözle mesi 12.04.2022 tari-
hinde imzaland . Çal malar na 22 Nisan 2022 günü ba lanan yat r m n 2023 
y l  ba lar nda tamamlanmas  hedefleniyor. Yakla k maliyeti 13.645.124,63 TL 
olan i i 11.766.873,42 TL ihale bedeli ile Eyfel Mühendislik n aat Taahhüt Sa-
nayi ve Ticaret Limited irketi hayata geçiriyor.

Menderes’in Altyap s  için GÖKMEN N AAT ve EYFEL N AAT çal yor
zmir Büyük ehir Belediyesi ZSU Genel Müdürlü ü, Menderes’in ça da  bir altyap ya kavu mas  için kapsaml  bir 

çal ma ba latt . lçedeki kanalizasyon ve ya mur suyu hatt  imalatlar  için yakla k 17 milyon liral k yat r m yap l yor. 
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