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Deprem sonrası Dünya Bankasından  
1,78 milyar dolar destek açıklaması geldi 

 
Yaşanan deprem sonrası geçen hafta bir açıklama yapan Dünya Bankası, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 
büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını 
duyurdu. 
 
Dünya Bankası, deprem sonrası geçen hafta yaptığı duyuruda, 
felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden 
inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı 
bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığını açıkladı. 
Açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük can 
kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol açan 
yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve 
toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 
milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi. 
Bankanın açıklamasında, depremlerden etkilenen insanları 
desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığı 
aktarıldı. 
TÜRKİYE DEPREM, TAŞKIN VE ORMAN 
YANGINLARI ACİL DURUM YENİDEN İNŞA PROJESİ 
(TEFWER) VE İKLİM VE AFETE DAYANIKLI 
ŞEHİRLER PROJESİ  
Türkiye'deki 2 mevcut proje kapsamında yer alan Şarta Bağlı 
Acil Durum Müdahale Bileşenleri (CERC) yoluyla ilk aşamada 
780 milyon dolar tutarında yardım sağlandığı belirtilen 
açıklamada, söz konusu projelerin Türkiye Deprem, Taşkın ve 
Orman Yangınları Acil Durum Yeniden İnşa Projesi 
(TEFWER) ve İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi 

olduğu kaydedildi. Açıklamada, Şarta Bağlı Acil Durum 
Müdahale Bileşenleri'nin faydalanıcı ülkelerin acil durum 
müdahaleleri için ihtiyaç duydukları proje fonlarına, şu anda 
Türkiye'de olduğu gibi ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde 
erişebilmelerine olanak tanıdığı ifade edildi. 
KREDİ BELEDİYELER DÜZEYİNDE TEMEL 
ALTYAPININ YENİDEN İNŞASI İÇİN 
KULLANILACAK 
Bankanın açıklamasında, yardımın belediye düzeyinde temel 
altyapının yeniden inşası için kullanılacağı bilgisi verildi. 
Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, konuya ilişkin 
açıklamasında, yıkıcı depremler sonucu uğranan büyük kayıp 
için Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileğinde bulundu. 
Malpass, "Banka olarak acil yardıma ek olarak sahadaki acil ve 
büyük ihtiyaçlar için hızlı bir değerlendirme hazırlıyoruz. Bu 
değerlendirme, biz ihtiyaçları desteklemek için operasyonlar 
hazırlarken, ülkenin toparlanması ve yeniden inşası için 
öncelikli alanları belirleyecektir." ifadesini kullandı. 
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de 
"Türkiye'nin acil ve gelecekteki ihtiyaçları çok büyük ve 
ihtiyaçlar yardımdan yeniden inşaya kadar tüm yelpazeyi 
kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

 
 

 
TCMB: “Konut fiyatları bir yılda reel olarak yüzde 58,7 arttı” 

 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılı 
Aralık ayı Konut Fiyat Endekslerini (KFE) açıkladı. Buna 
göre 2022 yılı Aralık ayında, Kasım ayına göre yüzde 5,3 
oranında artan KFE, 2022 yılı Aralık ayına göre nominal 
olarak yüzde 167,8, reel olarak ise yüzde 58,7 oranında arttı. 
AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,3 
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat 

değişimlerini 
izlemek 
amacıyla 
hesaplanan 
Konut Fiyat 
Endeksi (KFE) 
(2017=100), 
2022 yılı 
Aralık ayında 
bir önceki aya 

göre yüzde 5,3 oranında artarak 662,5 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 167,8 oranında artan 
KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 58,7 oranında artış 
göstermiştir. 

İSTANBUL FİYAT ARTIŞINDA YİNE İLK SIRADA 
YER ALDI 
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki 
gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Aralık ayında bir 
önceki aya göre, sırasıyla 4,7, 4,6 ve 4,2 oranlarında artış 
gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 174,2, 172,7 ve 
168,3 oranlarında artış göstermiştir. 

EMLAK KONUT Çekmeköy 
ASKGP ihalesini erteledi 
 
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Kamuyu 
Aydınlatma Platformuna (KAP) bir açıklama yaparak duyurulan 
İstanbul Çekmeköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 
ihalesinin 1’inci oturumunun ertelendiğini bildirdi. 
EMLAK KONUT’un KAP’a yaptığı açıklama aynen şöyle:  
“14.02.2023 Salı günü saat 11:00'de yapılacağı duyurulan 
İstanbul Çekmeköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 
ihalesinin 1. oturumu ülkemizde yaşanan deprem felaketi  
sebebiyle 28.02.2023 Salı günü saat 11:00'de yapılmak üzere 
ertelenmiştir.” 
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