
6 ubat 2023 tarihinde 04.17’de merkez üssü Kahramanma-
ra ’ n Pazarc k ilçesi olan 7,7 ve 13.24’te merkez üssü Kahra-
manmara ’ n Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklü ündeki 
depremlerle ilgili aç klamada bulunan Türkiye Haz r Beton Birli i 
Ba kan  Yavuz I k, “Ülkemizde deprem can ve mal kayb  bak -
m ndan ilk s rada yer alan bir afet türüdür. Afetler nedeniyle ya-
anan can kay plar n n yakla k yüzde 60’  depremler nedeniyle 

meydana gelmektedir. Depremlerin yerini, zaman n  ve iddetini 
kesin olarak bilemedi imiz için riskli yap lar  acilen yenileyerek 
yeni ac lar n ya anmas n  önleyebiliriz.” dedi. 

“THBB N AATLARDA DO RU BETON  
UYGULAMALARININ SA LANMASI Ç N  
35 YILI A KIN SÜRED R U RA  VER YOR” 
Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve in aatlarda 

do ru beton uygulamalar n n sa lanmas  için 35 y l  a k n süre-
dir u ra  veren Türkiye Haz r Beton Birli i (THBB), 6 ubat 
2023 tarihinde 04.17’de merkez üssü Kahramanmara ’ n Pa-
zarc k ilçesi olan 7,7 ve 13.24’te merkez üssü Kahramanma-

ra ’ n Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklü ündeki depremler sonras  
uyar larda bulundu. Geçmi te ya ad m z depremlerde oldu u 
gibi, gelecekte olacak depremlere kar  tedbir al nmazsa büyük 
can ve mal kayb na u rayaca m za dikkat çeken Türkiye Haz r 
Beton Birli i Yönetim Kurulu Ba kan  Yavuz I k, u aç klama-
larda bulundu:  

“Ülkemizde deprem can ve mal kayb  bak m ndan ilk s rada 
yer alan bir afet türüdür. Afetler nedeniyle ya anan can kay pla-

r n n yakla k yüzde 60’  depremler nedeniyle meydana gel-
mektedir. T.C. çi leri Bakanl  Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Ba kanl  (AFAD) verilerine göre 1900 y l ndan günümüze en 
az 5,0 büyüklü ünde 1.796 deprem kaydedilmi tir. 6 ubat 
2023 tarihinde 04.17’de merkez üssü Kahramanmara ’ n Pa-
zarc k ilçesi olan 7,7 ve 13.24’te merkez üssü Kahramanma-
ra ’ n Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklü ündeki depremler, kentsel 
dönü ümün önemini bir kez daha ortaya koymaktad r. Deprem-
lerin yerini, zaman n  ve iddetini kesin olarak bilemedi imiz için 
riskli yap lar  acilen yenileyerek yeni ac lar n ya anmas n  önle-
yebiliriz. 

Bu vesileyle, Kahramanmara ’ n Pazarc k ve Elbistan ilçele-
rinde meydana gelen ve Hatay, Osmaniye, Gaziantep, anl -
urfa, Diyarbak r, Malatya ve Adana ba ta olmak üzere çevre 
illerde yo un ekilde hissedilen depremlerde hayat n  kaybeden 
vatanda lar m za Allah'tan rahmet; ailelerine ba sa l  ve 
sab r, yaral lara acil ifalar diliyorum.” 

HER YIL EN AZ 300 B N KONUTUN  
DÖNÜ TÜRÜLEB LMES  Ç N SÜREÇTE YER  
ALACAK BÜTÜN PAYDA LAR AKT F ROL ALMALI 
Depremlerin ekonomik etkilerine de dikkat çeken Yavuz I k, 

“Özellikle ticaretin, sanayinin ve önemli üst ve altyap lar n ol-
du u büyük ehirlerde ya anan büyük depremlerin ülke ekono-
misine etkileri de de erlendirilmelidir. Bu nedenle, kentsel 
dönü ümün h z n  azaltan sorunlar n çözülmesi önem arz et-
mektedir. Bu sorunlar n çözülmesi ile vatanda lar n güvenli ve 
konforlu ya am alanlar na kavu mas  sa lanabilecektir. Bu ne-
denle T.C. Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i Bakanl  taraf n-
dan her y l en az 300 bin konutun dönü türülebilmesi için 
süreçte yer alacak bütün payda lar aktif rol almal d r.” diye ko-
nu tu. 

ENDEKSLERDE GÜVEN ENDEKS  DI INDAK   
TÜM ENDEKSLERDE GER LEME GÖZLEND  
Öte yandan Türkiye Haz r Beton Birli i (THBB) her ay aç kla-

d  Haz r Beton Endeksinin Ocak ay  sonuçlar n  aç klad . En-
deksler incelendi inde Güven Endeksi d ndaki tüm 
endekslerde gerileme görüldü. Özellikle Faaliyet Endeksi sert 
dü ü  ya and .. Geçen y l n Aral k ay  ile kar la t r ld nda 
Ocak ay nda Güven Endeksi’nde s n rl  bir art  görülmektedir. 
Endekslerdeki gerilemeye ra men tüm endeksler e ik de erin 

üzerinde kalm t r. Bu da 3 ayd r yükseli  trendinde olan faali-
yetteki dü ü ün önümüzdeki aylarda takip edilmesi gerekti ini 
ortaya koymaktad r.  

2022 YILI OCAK AYINA GÖRE  
ENDEKSLERDEK  YÜKSEL  SÜRÜYOR 
Y ll k verilere bak ld nda ise dher 3 endeks de, geçen y l n 

ayn  ay na göre yükselme kaydetmi tir. E ik de erin üzerinde 
kalmay  ba aran endekslerin geçen y la k yasla benzer oran-
larda yükselmi  görünmeleri, sektörün içinde bulundu umuz 
y la kötü ba lamad n  göstermektedir. Geçen y l ocak ay nda 
e ik de erin alt nda y la ba layan endeksler bu y l e ik de erin 
hemen üzerinde kalm t r. 
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Pazarc k Elbistan depreminin ard ndan ba lanacak olan yeniden in a maliyeti hesap-
lanmaya ba land . Konu ile ilgili olarak Hükümet taraf ndan yap lan aç klamalara göre 
bölgeye en az 450 bin konutun in a edilmesi bekleniyor. Cumhurba kan  Recep Tayyip 
Erdo an deprem bölgesindeki 139 bin binadaki 458 bin ba ms z bölümün y k k, acil y -
k lacak ve a r hasarl  oldu unu aç klad . Cumhurba kan  Erdo an aç klamalar nda 200 

bin konutun in as na ba lanaca n  ve bunlar n bir sene içinde bitirilmesinin hedeflendi-
ini bildirdi. 
450 B N KONUTUN MAL YET  YAKLA IK 325 M LYAR L RA 
Depremin üst yap  bina i lerinin, alt yap  yat r mlar  ve müteahhit kar  d nda 2023 

y l  fiyatlar yla 325 milyar liray  bulmas  bekleniyor. 11 ubat 2023’te Resmî Gazete’de 
yay mlanan “Mimarl k ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesa-
b nda Kullan lacak Yap  Yakla k Birim Maliyetlerinden hareketle 
(Apartman tipi konutlar n (Yap  yüksekli i 30,5 metreden az olan 
yap lar)) metrekare birim maliyeti 6 bin 825 TL’den hareketle he-
saplanan bu maliyet sadece üst yap  bina in aat n  kaps yor. Alt 
yap  yat r mlar  ile ilgili olarak bu gün itibariyle bir tahmin yapmak 
ise imkans z görünüyor.  

TÜRK YE’N N 2023 YILI KAMU YATIRIMLARI  
ÖDENE  454 M LYAR L RA 
2023 y l  Yat r m Program nda kamu kurumlar  taraf ndan yürü-

tülecek yat r mlar n toplam tutar n n (yat r m sto unun) yakla k 
4,1 trilyon TL oldu u ve söz konusu projelere tahsis edilen toplam 
ödenek miktar n n ise 454 milyar 200 milyon TL oldu u aç klan-
m t . 2023 y l nda 3 bin 546 adedi ana proje olmak üzere toplam 
10 bin 915 proje yürütülmesi öngörülmü tü. 

TBMM’nin aç lmas n  takiben 2023 y l  ek bütçe yasas  için ça-
l malar n ba lanmas  bekleniyor. 

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankas  (TCMB) ubat ay  
malat Sanayi Kapasite Kullan m Ora-
n n  (KKO) aç klad . Aç klamaya göre 
malat Sanayi Kapasite Kullan m Oran  
(KKO) 2023 y l  ubat ay nda, imalat 
sanayinde faaliyet gösteren 1678(*) i  
yeri taraf ndan ktisadi Yönelim An-
keti’ne verilen yan tlar toplula t r larak 
de erlendirilmi tir. malat sanayi gene-
linde mevsimsel etkilerden ar nd r lm  
Kapasite Kullan m Oran  (KKO-MA), 
bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 

yüzde 75,7 seviyesinde gerçekle -
mi tir. Mevsimsel etkilerden ar nd -
r lmam  Kapasite Kullan m Oran  
(KKO), bir önceki aya göre 0,1 
puan azalarak yüzde 75,2 seviye-
sinde gerçekle mi tir. 

(*) ubat ay  ktisadi Yönelim 
Anketi yan tlar  1 ubat’tan itiba-
ren derlenmi  olup depremden et-
kilenen 11 ilde bulunan firmalar n 
a rl kl  yan tlanma oran  bir ön-
ceki ay %87,0 iken ubat ay nda 
%61,1’e gerilemi tir.

Deprem sonras  yap m  planlanan 450 bin konutun maliyeti 
kabaca 325 milyar lira olarak hesapland

THBB: “Depreme kar  en etkili çözüm riskli yap lar n dönü türülmesidir”

T.C. Merkez Bankas : “ malat Sanayi KKO binde bir azald ”

BDDK konut kredisi  
limitlerini  

5 milyon TL'ye yükseltti
Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 

daha önce 2 milyon lira ve alt nda olan konutlar için belir-
ledi i yüzde 90'a kadar kredi kullan m s n r n  5 milyon lira 
ve alt nda olan konutlar eklinde güncellendi. De i iklik 
do rultusunda, tüketicilere, konut edinmeleri amac yla 
kulland r lacak kredilerde ve ta t kredileri hariç konut te-
minatl  kredilerde, kredi tutar n n teminat olarak al nan ko-
nutun de erine oran  tablosu güncellendi.Buna göre, 
de eri 5 milyon lira ve alt nda olan s f r konutlar için, bu 
bedelin yüzde 80-90’  kadar kredi kullan labilecek.Söz ko-
nusu oran, de eri 5 milyon lira ile 10 milyon lira aras n-
daki s f r konutlar için ise yüzde 70 ila 80 aras nda olacak. 
De eri 10 milyon lira ile 20 milyon lira aras nda de i en 
s f r konutlar için tüketiciler bu bedelin azami yüzde 60-
70’i kadar kredi alabilecek. De eri 20 milyon liran n üze-
rindeki s f r konutlar n ise yüzde 50’si ila 60’  aras nda 
kredi kullanabilecek.
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