
Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Haziran ay  in aat maliyet endekslerini aç klad . Buna göre  
Bina d  yap lar için in aat maliyet endeksi y ll k yüzde 124,27 artarken, bina in aat  maliyet 

endeksi ise y ll k yüzde 101,79 oran nda artt . 

B NA DI I YAPILAR Ç N N AAT MAL YET ENDEKS   
YILLIK YÜZDE 124,27, AYLIK YÜZDE 6,31 ARTTI 
Bina d  yap lar için in aat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,31, bir önceki y l n 

ayn  ay na göre yüzde 124,27 artt . Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,51, i çilik en-
deksi yüzde 0,86 artt . Ayr ca bir önceki y l n ayn  ay na göre malzeme endeksi yüzde 151,73, i -
çilik endeksi yüzde 46,77 artt . 

B NA N AATI MAL YET ENDEKS   
YILLIK YÜZDE 101,79, AYLIK YÜZDE 2,58 ARTTI 
Bina in aat  maliyet endeksi, ize bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki y l n ayn  ay na 

göre yüzde 101,79 artt . Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,08, i çilik endeksi yüzde 
0,68 artt . Ayr ca bir önceki y l n ayn  ay na göre malzeme endeksi yüzde 124,22, i çilik endeksi 
yüzde 45,38 artt . 

N AAT MAL YET ENDEKS   
YILLIK YÜZDE 106,87, AYLIK YÜZDE 3,47 ARTTI 
Bina d  yap lar ve bina in aat  maliyet endeksleri ortalamas n  kapsayan n aat maliyet en-

deksi ise 2022 y l  Haziran ay nda bir önceki aya göre yüzde 3,47, bir önceki y l n ayn  ay na 
göre yüzde 106,87 artt . Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,16, i çilik endeksi yüzde 
0,72 artt . Ayr ca bir önceki y l n ayn  ay na göre malzeme endeksi yüzde 130,59, i çilik endeksi 
yüzde 45,67 artt . 

22 ülkede gerçekle tirilen bir anket sonucuna 
göre, ankete kat lanlar n yüzde 78.34’ü, Çin’in kü-
resel ekonominin lokomotifi haline geldi ini ve kü-
resel ekonominin geli mesine katk da 
bulundu unu dü ünüyor.   

CGTN Dü ünce Kurulu u ve Çin Renmin Üni-
versitesi’nin Devlet Yönetimi ve Kamuoyu Ara -
t rma Enstitüsü; ABD, ngiltere, Fransa, Almanya, 

Brezilya, Hindistan, M s r, Nijerya ve Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde aralar nda oldu u 22 ülkede 
“Ça da  Çin” temal  bir anket yapt . Anket sonu-
cuna göre, Afrika ülkelerindeki vatanda lar n 
yüzde 91.46’s  Çin’in kaydetti i ekonomik ba ar y  
takdirle kar lad . Avrupa ülkelerinde bu oran 
yüzde 81.6 iken, Kuzey Amerika’da  yüzde 78.09 
oldu.  
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Avrupal lar n yüzde 81’i Çin’in küresel ekonominin lokomotifi oldu unu dü ünüyor

Taahhüt Haber’in haftan n üçüncü günü  yay nlanan 10 A ustos 2022 Çar amba tarih ve 
2934 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  3 milyar 500 milyon liraya 
yakla an  97  adet ihale ilan  yay nland . 9 A us-
tos 2022 Sal  günü Kamu hale Kurumunun 
EKAP kapsam nda yay nlad  ihale duyurular n-
dan 13b1 LAN olanlar d ar da b rak larak, derle-
nip, 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 özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan 
bu 97 ihale ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü 
(EDÜ) üst s n r  belirsiz 5 ihale duyurusu yer ald . 
Yine ayn  gün Taahhüt Haber’de 1 tanesi madde 21/e pazarl k usulü ile yap lacak olan YM’si 
e ik de erin (ED) yar s  üstü ve fakat e ik de erin alt nda 5 ihale ilan  daha yer buldu. Tahmini 
YM’leri toplam  2 milyar 500 milyon liraya yakla an ve 4’ü TOK ’den gelen bu 10 önemli ihale 
duyurusunun ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

10 A USTOS 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
3 TANES N  TOK ’N N YAYINLADI I 5 EDÜ HALE LANININ BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/782228 - Tekirda  Süleymanpa a Aydo du 

Mahallesi KDP KSS 481 Dükkan ve Di er Tesisler in aat  için 8 Eylül 2022 Per embe günü 
teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 10 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve benzer i  deneyimi olarak aran yor. 
2934 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-
huthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/774078 - stanbul Maltepe At oku Mahal-
lesi 1 Etap 572 Konut 8 Dükkan ve 1 Cami in aat  için 15 Eylül 2022 Per embe günü teklifleri 
alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 10 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2934 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/778461 - Ayd n Bozdo an Hisar 
Mahallesi 196 Konut 3 Dükkanl  Ticaret Merkezi in aat  için 12 Eylül 2022 Pazartesi 

günü teklifleri alacak 
hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 

duyurusu için BKZ. 10 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2934 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- MALTEPE BELED YES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/770080 - Maltepe Ge-
nelinde Park Yap m , Mevcut Parklar n Onar m  ve Revizyonu ve Peyzaj leri için 6 Eylül 
2022 Sal  günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 10 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2934 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 29 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- ESENYURT BELED YES  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/782993 - Esenyurt 
Lise Kampüsü in aat  için 6 Eylül 2022 Sal  günü teklifleri alacak 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 10 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2934 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 39 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

10 A USTOS 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
TAHM N  YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN   
5 HALE LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- Adana Büyük ehir ASK  Gn Md 2022/755445 - Kuzeydo u Adana Muhtelif Mahallelerine 

Ait çmesuyu n aat  kmali   / hale 31.08.2022 tarihinde yap lacak.  
- Ankara Büyük ehir Fen l Dai B k 2022/777536 - Ankara li, Polatl  lçesi Fatih Sul-

tan Mehmet Kültür Merkezi kmal Yap m i  / hale 31.08.2022 tarihinde yap lacak. 
- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/780086 -  Yozgat li Sorgun lçesi Do ankent Mahallesi 

2 Etap 141 Adet Konut ve 2 Adet Dükkan n aat  ile Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i  / hale 
07.09.2022 tarihinde yap lacak. 

- Gençlik Spor Bakanl  Yat r m letmeler Gn Md 2022/771947 - Rize 500 Ki ilik Ö -
renci Yurdu Yap m i  / hale 01.09.2022 tarihinde yap lacak. 

- T FA  Elaz  eker Fabrikas  2022/364767 Pazarl k Madde 21/e - Do algaz ba lant  
hatt , RMS-B stasyonu, Do algaz ç Tesisat , 2 Adet 25t/h Kapasiteli Kazan, 1 Adet 16 t/h 
Kapasiteli Kazan n Temini, Bu Kazanlar n Tüm Montaj ve Gerekli n aat leri   / hale 
06.09.2022 tarihinde yap lacak.  

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 10 
A ustos 2022 Çar amba  tarih ve 2934 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 19

Taahhüt Haber’de 10 A ustos 2022 Çar amba günü YM’si 
EDÜ ve ED’nin yar s  üstü 5’er ihale duyurusu yer buldu

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.

Bina d  yap lar için in aat maliyet  
endeksi y ll k yüzde 124,27 artt


