
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2022 y l  Haziran 
ay nda May s ay na göre yüzde 9,0 oran nda artt .  KFE, 2021 y l  Haziran ay na göre ise nomi-
nal olarak yüzde 160,6, reel olarak ise yüzde 47,0 oran nda art  gösterdi. 

KONUT F YAT ENDEKS  469’U GEÇT  (2017=100) 
Türkiye’deki konutlar n kalite etkisinden ar nd r lm  fiyat de i imlerini izlemek amac yla he-

saplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 y l  Haziran ay nda May s ay na  göre 
yüzde 9,0 oran nda artarak 469,8 seviyesinde gerçekle mi tir. 

ÜÇ BÜYÜK EH RDE STANBUL Y NE ARTI TA B R NC  OLDU 
stanbul, Ankara ve zmir’in konut fiyat endekslerindeki geli meler de erlendirildi inde, 2022 

y l  Haziran ay nda May s ay na göre, s ras yla 9,7, 9,3 ve 8,1 oranlar nda art  gözlenmi tir. En-
deks de erleri 2021 y l  Haziran ay na göre, stanbul, Ankara ve zmir’de s ras yla yüzde 184,9, 
165,4 ve 150,9 oranlar nda art  gösterdi.

Yap let Devret (Y D) modeli ile yap m  planlanan Antalya-Alanya ve An-
kara-K r kkale-Delice otoyol  yat r mlar na ili kin ihaleler ertelendi.. KGM’nin 
ilgili erteleme ilan  Resmi Gazetede yay nlanarak ilgililere duyuruldu.  

25 A USTOS 2022 TAR H NDE YAPILMASI GEREKEN  
ANTALYA ALANYA OTOYOLU HALES   
6 EK M 2022 TAR H NE ERTELEND  
25 A ustos 2022 tarihinde yap laca  duyurulan "Antalya-Alanya Otoyolu 

Projesi Yap- let-Devret Modeli ile Yap lmas , letilmesi ve Devri i halesi" 
ertelendi. 

 hale, 6 Ekim 2022 tarihinde saat 10.30'da gerçekle tirilecek. 

25 A USTOS 2022 TAR H NDE YAPILMASI GEREKEN  
ANKARA KIRIKKALE DEL CE OTOYOLU HALES   
5 EK M 2022 TAR H NE ERTELEND  
24 A ustos'ta yap lmas  planlanan "Ankara-K r kkale-Delice Otoyolu Pro-

jesi Yap- let-Devret Modeli ile Yap lmas , letilmesi ve Devri i halesi"nin 
yeni ihale tarihi de 5 Ekim 2022 saat 10.30 olarak belirlendi. 

HALELER N LANLARI 15 HAZ RAN 2022  
ÇAR AMBA GÜNÜ YAYINLANMI TI 
15 Haziran 2022 Çar amba günü Resmi Gazetede yay nlanan ilanlarda 

ihalelerin 3996 say l  Kanun ve 2011/1807 say l  Bakanlar Kurulu karar nda 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yap laca  bildirlmi  ve ihalelerin ko-
nusu “Ankara-K r kkale-Delice Otoyolu Projesi ve Antalya – Alanya Otoyolu 
Projesinin 3996 say l  Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslar na 
ili kin 2011/1807 say l  Bakanlar Kurulu Karar nda belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde, finansman , projelendirilmesi, yap m , i letilmesi, i letme sü-
resi boyunca her türlü bak m , onar m  ve sözle me süresi sonunda Otoyolun 
her türlü borç ve taahhütlerden ari, bak ml , çal r, kullan labilir durumda ve 
bedelsiz olarak dare’ye devredilmesidir” eklinde özetlenmi ti.
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Ankara-K r kkale-Delice ve  
Antalya-Alanya Otoyollar  

 Y D modeli ile in aat   
ihaleleri ertelendi

ANKARA BÜYÜK EH R TOGO Kulelerinin Geri Dönü üm Malzemeleri Kar l  Y k m i için 2886 say l  
Devlet hale Kanununun 36. Maddesine göre kapal  teklif usulü ile enkazdan ç kacak hurda kar l  y k m i i 
yapt rmak için bir ihale duyurusu yapt . 

hale duyurusunda i in imalat kalemleri öyle s raland : 
1- ) YFA.01 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEM RL  VE  
DEM RS Z BETON N AATIN YIKILMASI m3 55.444,050 metreküp 
2-) KGM/03.587/3 Vincin Bir Saatlik Ücreti (476 HP Gücünde, 42-55 m bom uzunlu unda, ortalama 80 ton 

kald rma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) 180 Saat çal acak 
3-) KGM/03.587/3 Vincin Bir Saatlik Ücreti (476 HP Gücünde, 42-55 m bom uzunlu unda, ortalama 80 ton 

kald rma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) 180 Saat çal acak. 
4-)  ÖZEL.01 Binay  tamamen saran 4 Kalkan perde yap lmas  (Firma teklifinden al nm t r.) 1 Adet 
MUHAMMEN BEDEL 25 M LYON 913 B N TL 

in muhammen bedeli 25.913.416,81 (YirmiBe Milyon DokuzYüzOnÜçBin DörtYüzOnAlt  Türk Liras  
SeksenBirKuru ) olarak aç kland . hale enkadan c kacak hurda kar l  en yüksek mebla  verenin üzerinde 
kalacak. 

HALEYE KATILAB LMEK Ç N MUHAMMEN BEDEL N  
YÜZDE 60’I TUTARINDA YIKIM  YAPTI INA DA R  B T RME BELGES  STEN YOR 
haleye kat lak isteyen isteklilerin, son 5 y l içinde tek belgeye dayal  tahmini bedel tutar n n %60 tutar nda 

y k m i i yapt na dair i  bitirme belgesi vermeleri gerekiyor. Benzer i  olarak y k m i leri veya çelik konstrük-
siyon veya her türlü metal sökümü i leri kabul edilecek. - Mezuniyet belgeleri/diplomalar: n aat Mühendisi 
Diplomas  hale Konusu benzer i lere denk say lacakt r (Mühendis lisans belgelerinin her y l için i  deneyim 
de eri 808.172,00 TL) 

HALE 1 EYLÜL 2022 GÜNÜ YAPILACAK 
hale 01/09/2022 Per embe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA ad-

resindeki Ankara Büyük ehir Belediyesi Binas , Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzu-
runda yap lacakt r. 

lan n tam metni için BKZ https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/08/20220815-3-1.pdf

ANKARA BÜYÜK EH R TOGO Kulelerinin y k m  için ilana ç kt

TCMB KFE Haziran ay nda May s 
ay na göre yüzde 9 oran nda artt
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