
TÜ K Türkiye statistik Kurumu Temmuz ay  yurt içi üretici 
fiyat endeksini aç klad . Buna göre Y -ÜFE (2003=100) 2022 
y l  Temmuz ay nda bir önceki aya göre yüzde 5,17, bir ön-
ceki y l n Aral k ay na göre yüzde 70,04, bir önceki y l n ayn  
ay na göre yüzde 144,61 ve on iki ayl k ortalamalara göre 
yüzde 97,30 art  gösterdi. 

ELEKTR K, GAZ ÜRET M  VE DA ITIMI  
YILLIK YÜZDE 441,75 ARTTI 
Sanayinin dört sektörünün y ll k de i imleri; madencilik ve 

ta ocakç l nda yüzde 149,92, imalatta yüzde 121,71, elek-
trik, gaz üretimi ve da t m nda yüzde 441,75 ve su temi-
ninde yüzde 84,30 art  olarak gerçekle ti. Ana sanayi 
gruplar n n y ll k de i imleri; ara mal nda yüzde 125,43, da-
yan kl  tüketim mal nda yüzde 92,88, dayan ks z tüketim ma-
l nda yüzde 118,20, enerjide yüzde 350,64 ve sermaye 
mal nda yüzde 91,61 art  olarak gerçekle ti. 

ELEKTR K, GAZ ÜRET M  VE DA ITIMI  
AYLIK YÜZDE 18,96 ARTTI 
Sanayinin dört sektörünün ayl k de i imleri; madencilik ve 

ta ocakç l nda yüzde 6,44, imalatta yüzde 2,94, elektrik, 
gaz üretimi ve da t m nda yüzde 18,96 ve su temininde 
yüzde 5,15 art  olarak gerçekle ti. Ana sanayi gruplar n n 
ayl k de i imleri; ara mal nda yüzde 2,18, dayan kl  tüketim 

mal nda yüzde 4,77, dayan ks z tüketim mal nda yüzde 5,36, 
enerjide yüzde 12,28 ve sermaye mal nda yüzde 4,25 art  
olarak gerçekle ti. 

YILLIK Y -ÜFE'YE GÖRE 23 ALT SEKTÖR  
DAHA DÜ ÜK, 6 ALT SEKTÖR  
DAHA YÜKSEK DE M GÖSTERD  
 Y ll k en dü ük art ; yüzde 53,06 ile giyim e yas , yüzde 
66,85 ile temel eczac l k ürünleri ve müstahzarlar , yüzde 
68,69 ile di er ula m araçlar  alt sektörlerinde gerçekle ti. 
Buna kar l k elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 
441,75, ham petrol ve do al gaz yüzde 272,91, kok ve ra-
fine petrol ürünleri yüzde 243,42 ile endekslerin en fazla 
artt  alt sektörler oldu. 

TÜKET C  F YAT ENDEKS  (TÜFE)  
YILLIK YÜZDE 79,60,  
AYLIK YÜZDE 2,37 OLDU 
TÜ K ayn  gün TÜFE’deki de i imi de aç klad . Buna 

göre TÜFE'deki (2003=100) de i im 2022 y l  Temmuz 
ay nda bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki y l n 

Aral k ay na göre yüzde 45,72, bir önceki y l n ayn  ay na 
göre yüzde 79,60 ve on iki ayl k ortalamalara göre yüzde 
49,65 olarak gerçekle ti.

K sa K sa

Taahhüt HaberTaahhüt Haber Say  2930 /  4 A ustos 2022 Per embe / Sayfa 14

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Y -ÜFE) y ll k % 144,61, ayl k % 5,17 artt

n aat malzemeleri ihracat  y l sonu için rekor sinyali verdi
n aat malzemesi sektörünün çat  kurulu u Türkiye 

MSAD taraf ndan haz rlanan n aat Malzemeleri Sanayi 
D  Ticaret Endeksi Haziran ay  sonuçlar na göre; in aat 
malzemeleri sanayisi ihracatta iki yeni rekora imza att . Ha-
ziran sonu itibariyle ayl k ihracat 3,36 milyar dolar ile tarihi 
zirvesine ula rken, y ll k ihracat büyüklü ünde 34,52 milyar 
dolarla rekor k r ld . Bu dönemde de er olarak en yüksek ih-
racat gerçekle irken, ortalama birim fiyat yüzde 28,5 artt . 

n aat malzemeleri sanayisi, miktar olarak daha s n rl  ar-
t la 5,31 milyon tonluk ihracat gerçekle tirdi. 

Haziran ay nda ihracat birim fiyat endeksi 108,98 puanla 
2015 Ocak ay ndan bu yana en yüksek seviyesine ç kt . 
2021 y l  Haziran ay nda 0,49 dolar/kg olan ortalama ihracat 
birim fiyat , yüzde 28,5’lik art la 2022 y l  Haziran ay nda 
0,63 dolar/kg seviyesine yükseldi. 

Y l n ilk yar s n  tarihin en yüksek sonucuyla kapatan in-
aat malzemeleri sanayi ihracat n n önümüzdeki alt  ayda, 

sava n etkileri, yüksek küresel enflasyon ve resesyon endi-
elerinin etkisi alt nda kalmas  bekleniyor. hracat birim fiyat-

lar n n da dü ece i tahminlerine ra men y l sonunda y ll k 
ihracat büyüklü ünün geçen senenin üzerinde gerçekle e-
ce i öngörülüyor. 

Sekiz alt ürün grubunun be inde ihracat 2022 y l  Hazi-
ran ay nda miktar olarak geçen y l n Haziran ay n n alt nda 

gerçekle ti. Miktar olarak dü ü lerde geçen y l n yüksek ar-
t lar n n baz etkileri görülmeye ba land  ve sadece üç alt 
üründe miktar olarak art  ya and .    

Haziran ay nda miktar olarak ihracat art lar  kimyasal 
bazl  ürünlerde yüzde 15,4, yal t m malzemelerinde ise 
yüzde 29,5 oldu. Mineral, ta  ve toprak ürünlerin ihracat  
miktar olarak yüzde 8,7, demir çelikte yüzde 14,3 azald .              

Sekiz alt ürün grubunun tamam nda ihracat de er olarak 
önemli art lar kaydetti. Yal t m malzemelerinde yüzde 31, 
metal bazl  ürünlerde yüzde 30,6, prefabrik yap larda yüzde 
25,3, kimyasal bazl  ürünlerde yüzde 21,2, a aç ve ah ap 
ürünlerinde ise yüzde 20,2 oran nda artt . 

Ortalama y ll k ihracat birim fiyatlar  ise s n rl  ölçüdeki 
dü ü e ra men yüksek kalmaya devam etti. Sanayi mal  ih-
racat nda ortalama birim fiyatlar 2021 y l  Haziranda 1,44 
dolar/kg iken, 2022 y l  Haziran ay nda 1,55 dolar/kg’a ç kt . 

Küresel ölçekte emtia ve nihai ürün fiyatlar ndaki art  
birim fiyatlar üzerinde belirleyici oluyor. Devam eden sava  
fiyatlar  yukar  iterken resesyon endi eleri dü ü  bask s  
olu turuyor. Y lba ndan bu yana Türkiye’nin sanayi malla-
r na yönelik ilave talep ise art  kaydediyor. Hem Rusya-Uk-
rayna sava n n pazarlarda artan etkilerinin hem de 
resesyon endi elerinin önümüzdeki aylarda sanayi ihraca-
t n  s n rlamas  bekleniyor. 

Taahhüt Haber’in haftan n üçüncü günü  yay nlanan 3 A ustos 2022 Çar amba tarih ve 
2929 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  nominal fiyatlarla 2 milyar 627 milyon 20 bin TL  
olan 72  (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 2 A ustos 2022 Sal   günü 
Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonuçla-
r ndan 13b1 LAN olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer i lere, idarelere göre s n f-
land r l p ve büyükten küçü e göre s ralan p, makine 
ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetle-
nen, ihaleyi kazanan müteahhit firman n ileti im bilgileri, tica-
ret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdi i i lerin 
kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n eklenmesi 
ile yay na haz rlanarak 3 A ustos 2022 Çar amba  tarih  ve 
2929  say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 72 sonuç 
içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 3 (SB S) Sözle meye 
Ba lanm  hale Sonucu yer ald .  Yine ayn  gün Taahhüt 
Haber’de YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de erin yar s n n  üstünde ise yine 3  SB S yay nland . 
hale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 1 milyar liraya yakla an bu 4 önemli (SB S) Sözle -
meye Ba lanm  hale Sonucunun özet ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

3 A USTOS 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN VE  
HALE BEDELLER  TOPLAMI 1 M LYAR 800 M LYON L RAYI GEÇEN YAKLA IK  
MAL YET   (YM) E K DE ER ÜSTÜ (EDÜ) B R TANES  PAZARLIK 3  SÖZLE MEYE  
BA LANMI  HALE SONUÇLARININ (SB S) ÖZET BA LIKLARI ÖYLE.  
- KGM 10 BÖLGE'nin ( KN. 2022/655540 - Pazarl k ) Of-Çaykara (DOKAP) Yolu km: 

10+990 - 25+972 Aras  ikmali ihalesini 1.029.007.920 TL ihale bedeli ile ÖBEK N AAT TA-
AHHÜT kazand . Sözle mesi  29 Temmuz 2022 Cuma tarihinde imzalanan yat r m n in aat  
için çal malara 29 Temmuz 2022 Cuma günü ba land . Kapsam nda Of-Çaykara (DOKAP) 
Yolu km: 10+990 - 25+972 Aras  Toprak leri, Sanat Yap lar , Köprü leri, Tünel leri, Çe itli 

ler ve Üstyap  leri (BSK) Yap lmas  ( kmal) i i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 
460 gün süre verilen yat r m n 1.11.2023 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan müteahhit 
firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istihbarat  için 
BKZ. 3 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2929 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ay-
r ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- STANBUL BÜYÜK EH R'in ( KN. 2022/425490 ) Avrupa Yakas  2., 5. ve 6. Bölge Ge-
nelindeki Yollarda Asfalt Kaplama - Yama Yap lmas  le Baca - Izgara Yükseltmesi ihalesini 
468.995.945 TL ihale bedeli ile MAKRO YOL+VOLKAN N AAT kazand  Sözle mesi 28 Tem-
muz 2022 Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 1 A ustos 2022 
Pazartesi günü ba land . Kapsam nda 46 Kalem - Avrupa Yakas  2., 5. ve 6. Bölge Genelin-

deki Yollarda Asfalt Kaplama - Yama Yap lmas  le Baca - Izgara i i olan ve ihale duyurusunda 
yap m i i için 510 gün süre verilen yat r m n 23.12.2023 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan müteahhit 
firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istihbarat  için 
BKZ.  3 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve 2929 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 Öte 

yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 31.05.2022 tarihli ve 2886 sa-
y l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 / Ayr ca sözle meye ba lanm  ihale sonucu-
nun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- TOK 'nin ( KN. 2022/410897 ) Zonguldak Gökçebey Bakacakkad  278 Konut 
ihalesini 223.273.000 TL ihale bedeli ile MST ALTYAPI (TAM ER N )+A AN MÜ-
HEND SL K kazand . Sözle mesi 4 Temmuz 2022 Pazartesi tarihinde imzalanan 
yat r m n in aat  için çal malara 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü ba land . Kap-
sam nda Tünel Kal p Sistemiyle 278 Adet Konut n aat  le Altyap  ve Çevre Dü-
zenlemesi i  550 gün süre verilen yat r m n 18.01.2024 tarihinde tamamlanmas  

hedefleniyor 
Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan müteahhit 

firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istihbarat  için 
BKZ. 3 A ustos 2022 Çar amba tarihli ve i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 2929 
say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için 
BKZ 30.5.2022 tarihli ve 2885 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 63 / Ayr ca sözle meye 
ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 

3 A USTOS 2022 ÇAR AMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜNDE OLAN HALE BEDELLER   
TOPLAMI 300 M LYON L RAYI GEÇEN  3 SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
- ller Bankas  Yat Koor Dai B k 2022/449650  - Buharkent (Ayd n) Kanalizasyon, Ya mur-

suyu, çmesuyu ve At ksu Ar tma Tesisi n aat  – Yat r m  101.395.000,00 TL  Bedelle SOY-
SAL MÜHEND SL K N AAT TAAH LTD hayata geçirecek. 

- TOK  Toplu Konut dare B k 2022/436695  - Ankara li, Etimesgut lçesi, Bahçekap  
Mahallesi Jandarma Genel Komutanl  ehit Orgenaral E ref Bitlis K las  119 Adet 
Konut (Lojman) n aat  le Altyap  ve Çevre Düzenlemesi i – Yat r m  117.800.000,00 TL  
Bedelle RIDVAN PAMUKÇ   A  (RIDVAN PAMUKÇ  ÇANKAYA N  TAAH HAFR YAT)  
hayata geçirecek. 

- zmir Büyük ehir Bld 2022/509802 - Seferihisar Kocaçay Deresi Sürdürülebilir Kentsel Ta-
sar m Uygulama Alan  Yapt r lmas  – Yat r m  88.900.000,00 TL bedelle HYT MERMER+AY-
DO DU ALTYAPI+ÖZDEM R N AAT in a edecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ  
2 A ustos 2022 Sal  tarih ve 2928 say l  Taahhüt Haber Sayfa  36-49 

Taahhüt Haber’de 3 A ustos 2022 Çar amba günü  
YM’si EDÜ  ve ED’nin yar s  üstü  3’er SB S yer buldu 


	14_TaahhutHaberSayfalar_4_Agustos_2022_Persembe_2930

