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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas  (TCMB) Mart ay  Konut Fiyat Endeksini 
aç klad . Söz konusu endekse göre  Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2022 y l  Mart 
ay nda bir önceki aya göre yüzde 9,3 oran nda artan artarken, bir önceki y l n 
ayn  ay na göre nominal olarak yüzde 110, reel olarak ise yüzde 
29,7 oran nda artt . 

KFE UBAT AYINA GÖRE SE  
YÜZDE 9,3 ARTI  GÖSTERD  
Türkiye’deki konutlar n kalite etkisinden ar nd r lm  fiyat de-

i imlerini izlemek amac yla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi 
(KFE) (2017=100), 2022 y l  Mart ay nda bir önceki aya göre 
yüzde 9,3 oran nda artarak 347,5 seviyesinde gerçekle ti. 

3 BÜYÜK EH RDE ARTI  ORANI  
ORTALAMASI YÜZDE 113 OLDU 
TCMB’nin endeksine göre stanbul, Ankara ve zmir’in konut 

fiyat endekslerindeki geli meler de erlendirildi inde, 2022 y l  

Mart ay nda bir önceki aya göre, s ras yla 9,8, 9,6 ve 10,6 oranlar nda art  göz-
lendi. Endeks de erleri bir önceki y l n ayn  ay na göre, stanbul, Ankara ve 
zmir’de s ras yla yüzde 122,0, 111,7 ve 105,9 oranlar nda art  gösterdi. 

stanbul, Bursa ve Kocaeli Mahalli dareleri Çevre  
Yat r mlar  süreci esas ve usullerine köklü de i iklikler geliyor

"Çevre Kanunu ve ile Baz  Kanunlarda De i-
iklik Yap lmas na Dair Kanun Teklifi" TBMM 

Ba kanl na sunuldu. Adalet ve Kalk nma Par-
tisi milletvekillerinin imzas  ile haz rlanan kanun 
teklifinde Bo azlar ve Susurluk Havzas  dahil 
Marmara Denizi Hidrolojik Havzas  ve bu hav-
zada yer alan illerden stanbul, Bursa ve Ko-
caeli illerinin tamam ndaki çevre yat r mlar n 
gerçekle tirilmesi ile ilgili usul ve esaslarda 
köklü de i ikliklere gidildi. Kanun teklifindeki 
baz  dikkat çeken hükümler öyle: 

STANBUL, BURSA ve KOCAEL ’N N  
ÇEVRE YATIRIMLARINI BAKANLIK  
RE’SEN N A EDEB LECEK 
Bo azlar ve Susurluk Havzas  dahil Marmara 

Denizi Hidrolojik Havzas  ve bu havzada yer 
alan illerden stanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin 
tamam nda, ileri at ksu ar t m tesisi, ar tma ça-

muru i leme ve bertaraf tesisi ile at k geri kaza-
n m ve bertaraf tesislerinin kurulmamas  
sebebiyle çevre kirlili i riski olu mas  veya halk 
sa l n n tehdit edilmesi halinde, bu tesisleri 
kurmayan mahalli idarelere söz konusu altyap  
yat r mlar n n i  termin planlar n  Bakanl a 
sunmalar  için 6 ay süre verilecek. Bu süre 
içinde i  termin planlar n n sunulmamas  veya 

i  termin planlar nda belirtilen sürelere uyulma-
mas  durumunda, Bakanl k veya Bakanl n 
yetkilendirece i ilgili ve ili kili kurum ve kuru-
lu lar bu tesisleri mahalli idareler ad na resen 
yapabilecek ve bu tesisleri i lettirebilecek. 

KAPSAM DAH L NDEK  MAHALL  
DARELER N 50 M LYON L RA ÜSTÜ  
YATIRIMLARI Ç N ÇEVRE EH RC L K  
ve KL M BAKANLI I ONAY  
VERMEDEN HALE LEMLER NE  
BA LANAMAYACAK 
Kanun teklifinde yer alan bir hüküm, mahalli 

idarelerin 50 milyon lira üstü projelerine Çevre 
ehircilik ve klim Bakanl n n onay vermesini 

ön görüyor. lgili madde öyle: “Mahalli idarelerin 
toplam yat r m tutar  veya toplam i letme hizmet 
bedeli 50 milyon liran n alt ndaki projelerine ili -
kin ihale ve sözle me i lemleri için yetkilendirme 

karar  aranmayacak. Bu de erin alt nda kalmak 
amac yla projeler bölünemeyecek. Söz konusu 
projeler, Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i Ba-
kanl nca onayland ktan sonra ihale i lemlerine 
ba lanabilecek. Bu tutar, her y l bir önceki y la 
ili kin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uya-
r nca tespit ve ilan edilen yeniden de erleme 
oran nda art r larak uygulanacak.” 

SÖZ KONUSU MAHALL  DARELER N 
 Y D YATIRIMLARINA DA  
ONAY KO ULU GELECEK 
Mahalli idarelerin, Yap- let-Devret modeliyle 

gerçekle tirece i projeler için yetkilendirme ta-
lepleri, proje dokümanlar yla birlikte Çevre, e-
hircilik ve klim De i ikli i Bakanl  taraf ndan 
teknik olarak de erlendirildikten sonra yetkilen-
dirme karar  için iletilecek. Bu faaliyetler dolay -
s yla elde edilecek gelir; ön yap labilirlik 
etüdünde projeye etkisi öngörülerek ihale do-
küman nda yer almas  kayd yla, ön yap labilirlik 
etüdüne uygun olarak artname ve sözle -
mede düzenlenecek esaslar çerçevesinde gö-
revli irket ile mahalli idare aras nda 
payla lacak. 

BLOKE ED LM  BANKA HESABI  
S STEM  KURULACAK 
Teklifte, bu projelerin hayata geçirilmesi, her-

hangi bir aksakl k olmamas  için Blokajl  Banka 
Hesab  sisteminin kurulmas  ve bu sistemin ha-
yata geçirilmesinde ilgili idarelerin görev ve yet-
kilerine de yer verildi. Buna göre proje sahibi 
mahalli idareler; proje konusuna, niteli ine ve 
özelli ine göre toplanan gelirlerden, uygulama 
sözle mesinde belirlenen ödeme miktar na kar-

l k gelen miktar , Blokajl  Banka Proje Hesa-
b na aktaracak. Uygulama sözle mesindeki 
ödemeye ili kin düzenlemeler çerçevesinde 
Blokajl  Banka Proje Hesab ndan yaln zca 
proje kapsam nda yap lacak ödemelere ve ak-
tar mlara izin verilecek. Bu tesisler için 30 y l-
dan az süreli olarak tesis edilecek üst haklar  
da ba ms z ve sürekli nitelikte kabul edilecek. 

DS  YATIRIMLARI DEPOLAMA  
MAKSAT ORANLARI,  
CUMHURBA KANI TARAFINDAN 
BEL RLENEB LECEK,  
DE T R LEB LECEK veya  
KALDIRILAB LECEK 
Söz konusu teklifte Devlet Su leri (DS ) 

Genel Müdürlü ünce in a edilen baraj, gölet ve 
di er depolama tesislerinin maksat oranlar n n 
Cumhurba kan  taraf ndan belirlenebilece i 
de i tirilebilece i veya kald r labilece i hük-
müne de yer verildi.

Konut Fiyat Endeksi bir y lda nominal olarak yüzde 110 artt


