
Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye 
MSAD) taraf ndan haz rlanan n aat Malzemeleri Sanayi Bile-
ik Endeksi temmuz ay  sonuçlar  aç kland . Endeks, temmuz 

ay nda çal ma gün say s n n da etkisiyle son dönemin en sert 
dü ü ünü gösterdi. Sezonda olunmas na kar n iç ve d  ta-
lepte ya anan yava lama da Bile ik Endeks’teki sert dü ü te 
etkili oldu.  Bile ik Endeks temmuz ay nda bir önceki aya göre 
2,56 puanl k kay pla 72,20 puana geriledi. Böylece Bile-
ik Endeks pandemi sonras  gerçekle tirdi i toparlan-

may  son üç ayda önemli ölçüde geri verdi. Temmuz 
ay nda çal ma gün say s n n azalmas  ile iç ve d  talep-
teki yava lama faaliyetlerdeki belirgin gerilemenin ana 
nedenlerini olu turdu. Bu dönemde güven ve beklentiler-
deki zay flama da sürdü. Yüksek sezonda iç ve d  talep-
teki yava lama, ekonomiye ili kin riskler ve finansmana 
eri imde ya anan s k nt lar n etkileriyle Bile ik En-
deks’teki zay fl n sürmesi bekleniyor. 

TEMMUZDA SERT DÜ Ü  YA ANDI 
n aat sezonunun olumlu katk s na kar n uzun tatil 

günleri ve pazarlardaki yava lama etkisi ile in aat malze-
meleri sanayi faaliyetlerinde önemli dü ü ler ya and . ç 
ve d  talepte yava lamalar etkili olurken, yüksek enflas-
yon ve maliyetlerin, faaliyetler üzerindeki s n rlay c  etkisi 
de sürüyor.  

Haziran ay nda s çrama gösteren Faaliyet Endeksi, temmuz 
ay nda bir önceki aya göre 5,1 puan dü erken, tüm faaliyet 
gruplar nda da sert kay plar ya and .  ç ve d  talepte yava -
lama belirgin ekilde hissedildi. Yurtiçi sat lar bu dönemde 
önemli ölçüde gerilerken, ihracatta da dü ü  kaydedildi. Ça-

l ma gün say s ndaki azalma ve zay flayan iç ve d  talep üre-
timi azalt rken, cirolar enflasyon katk s na ra men dü tü. 

GÜVEN ENDEKS  YILIN K NC  YARISINA DA  
GER LEME LE BA LADI 
Y l n ikinci yar s na k r lgan ve zay f yap s  ile dü ü  e ili-

minde ba layan Güven Endeksi, temmuz ay nda da yön de-
i tirmedi. Güven seviyesi temmuz ay nda bir önceki aya göre 

1,28 puan azald . Faaliyetlerde ya anan sert dü ü , güven 
kayb n  desteklerken, d  pazarlara ili kin belirsizlikler ile içe-
ride yüksek enflasyon, yüksek maliyet art lar  ve Türk Lira-
s ’ndaki de er kayb  gibi ekonomik unsurlar etkili oldu. hracat 
pazarlar nda hissedilen yava lama da güveni s n rlad . Türkiye 

ekonomisine ili kin güven seviyesi s n rl  ölçüde gerilerken, in-
aat sektöründe ve in aat malzemeleri sanayisinde güven, s -

n rl  dü ü ler gösterdi. Yurtiçi pazarlara yönelik güven seviyesi 
s n rl  ölçüde azal rken, ihracat pazarlar na yönelik güvende de 
gerileme kaydedildi. 

Ç VE DI  S PAR LERDEK  DÜ Ü LER  
BEKLENT LER  ZAYIFLATIYOR 

Beklenti Endeksi de temmuz ay nda gerilemeye devam 
ederek bir önceki aya göre 2 puan dü tü. Bu dönemde 
ekonomiye ait alt göstergeler gerilerken, sektöre ili kin 
göstergelerde de kay plar sürdü.  ç ve d  sipari lerdeki 
dü ü lerin sürmesi beklentileri de zay flatt . Böylece Bek-
lenti Endeksi son üç ay boyunca gerilemi  oldu. Bu dö-
nemde yüksek sezonun beklentileri destekleyemedi i 
görüldü. Türkiye ekonomisine ili kin beklentilerde s n rl  
dü ü  kaydedildi. Yüksek maliyetler ve enflasyon ile fi-
nansmana eri imdeki zorluklar ekonomik beklentileri zay f-
latan konular olarak öne ç kt . Önümüzdeki üç aya ili kin 
al nan yurtiçi sipari ler de önemli ölçüde azald . Yüksek 
sezona ra men yüksek maliyetler, iç pazar sipari lerini s -
n rlad . Önümüzdeki üç aya ili kin al nan ihracat sipari leri 
temmuz ay nda da geriledi. hracat pazarlar ndaki yava -
lama da beklentileri olumsuz etkiledi. Önümüzdeki üç ay n 
üretim beklentisi temmuz ay nda dü ü  gösterirken, üretim 

beklentileri özellikle iç ve d  talepteki dü ü  ile zay flad . Yük-
sek mevsimselli e kar n iç ve d  talepteki yava lama ile faali-
yetlerdeki sert dü ü ler önümüzdeki aylara ili kin beklentileri 
temmuz ay nda zay flatt . hracat pazarlar na ve iç pazara ili -
kin y l n ikinci yar s nda yava lama beklentisi yükseldi.

Devlet Su leri (DS ) 8. Bölge Müdürü O uzhan Yavuz Er-
zurum’un Pasinler lçesinde gerçekle tirilen hasat töreninde 
yapt  konu mada Baraj ile lgili 3 tane alternatif aks çal t kla-
r n  söyledi. Baraj n 10 bin 463 dekarl k araziyi sulayacak e-
kilde tasar m n  bitirdiklerini ifade eden Yavuz, öyle konu tu:  
"Kas m sonu itibariyle tüm görsellerini ç karm  olaca z. Ba-
rajla ilgili bu y l içerisinde yat r m program na al nmas  ve iha-
leye ç k lmas  yönünde Say n Bakan m z n talimat  var. Biz de 
bu do rultuda çal malar m za devam ediyoruz. En son i i 
do rulayabilmek ad na açt m z 470 metre ilave sondaj vard , 
bunlar  da 10 gün önce tamamlad k. Alvar Baraj  beton baraj 
sitilinde yap lacak ekilde dizayn edildi. Üzerinde bir dolusavar 
var, küçük bir tünelle beraber suyu tahliye edece iz. Do al ola-

rak bundan önceki 5 y ll k süreçte ya anm  ayr  ayr  akslar-
daki jeolojik problemler, deprem fay hatt na yak nl , malze-
menin erimesi gibi konular  a m  bulunmaktay z." 

SELAM  ALTINOK: “PROJEY  B T RECE Z” 
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Alt nok da Alvar Baraj  

ile ilgili baz  aksiliklerin olu tu una i aret ederek projeyi bitire-
ceklerinin sözünü verdi. Alt nok, unlar  kaydetti: "Biz bu sözü 
AK Parti siyaseti olarak verdik. Allah’ n izniyle de AK Parti ola-
rak Alvar Baraj 'n n su tutmas n  birlikte yapaca z. O güne 
kadar hem ehrilerimiz s k nt da kalmas n diye DS  Bölge Mü-
dürlü ü geçen hafta birincisini bitirdi, bir sondaj vurduk. Sani-
yede 30 litre suyu ç kard k. imdi tekrar sondaj  vuraca z ve 
in allah onda da yine saniyede 30-40 litre suyu ç karaca z ki 

baraj bitene kadar sizler burada çiftçilik yaparken ürünleriniz 
susuzluktan kurumas n, daha fazla verim alal m. n allah onu 
ba araca z." 

SÖYLEMEZ BARAJININ  
YAKINDA TEMEL N  ATACA IZ 
Alt nok, Söylemez Baraj 'n n yak nda temelini at laca n  be-

lirterek, sözlerini, "Cumhurba kan m z antiye kurulumu için ilk 
a amada 50 milyon gönderdi, 'paray  harcay n, pe inden yine 
gönderece im' diye sözü var. Söylemez Baraj 'n  da yap yoruz. 
Narman ehitler Baraj  u an da dolgu boyutuna geliyor. Biz 
bir ve bütün oldu umuz, birlik oldu umuz müddetçe, birbirimizi 
sevdi imiz sürece üstesinden gelemeyece imiz ba aramaya-
ca m z hiçbir olay yoktur." diye tamamlad .
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Taahhüt Haber’in haftan n dördüncü günü  yay nlanan 18 A ustos 2022 Per embe tarih ve 
2940 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  2 milyar liray  geçen 91 adet 
ihale ilan  yay nland . 17 A ustos 2022 Çar amba 
günü Kamu hale Kurumunun EKAP kapsam nda 
yay nlad  ihale duyurular ndan 13b1 LAN olan-
lar d ar da b rak larak, derlenip, yakla k maliyet-
lerine 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 özet-
lenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 91 ihale 
ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst 
s n r  belirsiz 4 ihale duyurusu yer ald . Yine ayn  gün Taahhüt Haber’de 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 top-
lam  1 milyar 500 milyon liraya yakla an bu 9  önemli ihale duyurusunun ba l klar n  haberin 
devam nda bulabilirsiniz. 

18 A USTOS 2022 PER EMBE  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
4 ADET YM’S  EDÜ HALE LANININ BA LIKLARI ÖYLE: 
- TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/814728 - Tunceli Örenönü 214 Konut 8 

Dükkanl  Ticaret Merkezi 19 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. hale ilan  özeti, söz-
le me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 
18 A ustos 2022 Per embe tarihli ve 2940 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayr ca 
daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- KÜTAHYA L ÖZEL DARE ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/803074 - Kütahya 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atölye, Spor Salonu ve Pansiyon yap m  için 14 Eylül 2022 
Çar amba günü teklifleri alacak. hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ek-
leri vb. istihbarat  kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 18 A ustos 2022 Per embe tarihli ve 
2940 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taah-

huthaber.com 
- STANBUL BÜYÜK EH R ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/786791 - Avrupa Ya-

kas  Geneli Yaya Üstegçidi in aat  için 14 Eylül 2022 Çar amba günü teklifleri alacak. hale 
ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale duyu-
rusu için BKZ. 18 A ustos 2022 Per embe tarihli ve 2940 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 
21 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- ASAT ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/808068 - Alanya Muhtelif Mahalleleri çme 
Suyu malatlar  i i içiin 12 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. hale ilan  özeti, söz-
le me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 
18 A ustos 2022 Per embe tarihli ve 2940 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayr ca 
daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

18 A USTOS 2022 PER EMBE  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN  
YM’LER  ED’N N YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’N N ALTINDA OLAN  
5 ADET LANININ ÖZET BA LIKLARI ÖYLE: 
- stanbul Büyük ehir Altyap  Hiz Md 2022/780857 - Esenler pekyolu Caddesi-Tekstilkent 

Caddesi Kesi imi Yol ve Kav ak n aat  Yap m i   / hale 07.09.2022 tarihinde yap lacak.  
- Erzincan Gençlik Spor l Md  - Ergan Da na Sporcu Sporcu E itim Merkezi Binas , 

2 Adet Futbol Sahas  (1 Adet Do al Çim, 1 Adet Sentetik) ve Soyunma Odas  Yap m  i   
/ hale 08.09.2022 tarihinde yap lacak. 

- stanbul Büyük ehir Altyap  Hiz Md 2022/763455 - Avc lar Petrol Ofisi Caddesi Yol ve Alt-
yap  n aat  Yap m i   / hale 09.09.2022tarihinde yap lacak.  

- Manisa Çevre ehircilik l Md 2022/799149   - Manisa Soma Maden Rezervi skan  
(54 Hane) Yap m i  / hale 14.09.2022  tarihinde yap lacak. 

- zmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yap  l Tek Dai B k 2022/778056 - 15 Temmuz Sa l k ve 
Sanat Yerl. Merkez Yemekhane Binas  Yap lmas  i  / hale 08.09.2022 tarihinde yap lacak.  

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 18 A ustos 
2022 Per embe  tarih ve 2940 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17

Taahhüt Haber’de 18 A ustos 2022 Per embe günü YM’si  
EDÜ 4 ve ED’nin yar s  üstü 5 adet ihale duyurusu yer buldu 

MSAD: “ n aat Malzemeleri Sanayi Bile ik Endeksi 
 Temmuz ay nda uzun tatil günlerinin etkisi ile sert dü tü”

Alvar Baraj n n bu y l yat r m program na al nmas  ve ilana ç kmas  bekleniyor

Türkiye MSAD taraf ndan haz rlanan n aat Malzemeleri Sanayi Bile ik Endeksi, temmuz ay nda uzun tatil günlerinin 
etkisi ile son aylar n en sert dü ü ünü kaydetti. Bile ik Endeks, 2,56 puanl k kay pla 72,20 puana geriledi.
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