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Döviz piyasalarında
seçim dalgalanması

Nisanda konut satışı 
yüzde 36 azaldı

Nakit avans çekimi ve kuyum 
harcamalarında düzenleme

Klima pazarı 2023’te %15 büyüme hedefliyor

İş dünyası: Ekonomiye odaklanmalıyız
GÜNLÜK SİYASİ TİCARİ GAZETE17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - Fiyatı 1.50 TL

Ekonomi gazeteciliğinde öncü

YIL: 82 SAYI: 26496

Tüccar, Milletin eme€i ve üretimini 
k›ymetlendirmek için eline ve 
zekas›na emanet edilen ve buna 
liyakat göstermesi gereken adamd›r.

Bize tevcih edilen bu flerefe
lay›k olaca€›m›za and içelim

Tüccar, Milletin eme€i ve üretimini 
k›ymetlendirmek için eline ve 
zekas›na emanet edilen ve buna 
liyakat göstermesi gereken adamd›r.

Bize tevcih edilen bu flerefe
lay›k olaca€›m›za and içelim

Bize tevcih edilen bu şerefe 
lâyık olacağımıza and içelim

Tüccar, Milletin emeği ve 
üretimini kıymetlendirmek için 
eline ve zekasına emanet edilen ve 
buna liyakat göstermesi gereken 
adamdır
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RES Mİ GA ZE TE

16 Mayıs 2023 Ta rih ve 32192 Sa yı lı 
Res mi Ga ze te'de;  

■ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü 
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

■ Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni 
Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

■ İstanbul Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet 
İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

■ Paragram Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni 
Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

■ Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin 
Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin 
Karar

■ Anayasa Mahkemesinin 8/3/2023 Tarihli ve 
2019/13338 Başvuru Numaralı Kararı yayımlandı.

  15.5.23 16.5.23    FARK (TL) ARTIŞ (%)
ABD DOLARI  20,6500   20,2800  -0,3700 -1,79%
EURO  22,3500   22,0000  -0,3500 -1,57%
CUMHURİYET ATA  9.950,00   9.850,00  -100,00 -1,01%
ÇEYREK ALTIN  2.410,00   2.380,00  -30,00 -1,24%
22 AYAR BİLEZİK  1.360,00   1.350,00  -10,00 -0,74%
24 AYAR KÜLÇE  1.395,74   1.379,40  -16,34 -1,17%

YATIRIMCININ GÜNLÜK REHBERİ

İş lem hac mi: 33.405.659.766 TL
■ Va de li İş lem ve Op si yon Pi ya sa sı (Vİ OP) alım 

sa tım plat form la rın da 33 mil yar 405 milyon 659 
bin 766 TL tu ta rın da top lam iş lem hac mi ger çek-
leş ti. Gün lük top lam açık po zis yon sa yı sı ise 11 
mil yon 691 bin 276 a det ol du.

VİOP

EURTRY_05/2023 21,8079
EURTRY_06/2023 22,8005
EURTRY_08/2023 24,3911
EURTRY_12/2023 27,4071
USDTRY_01/2024 25,6597
USDTRY_02/2024 26,3676
USDTRY_03/2024 27,4308
USDTRY_04/2024 27,7803
USDTRY_05/2023 19,9733
USDTRY_05/2024 28,3120
USDTRY_06/2023 20,5853
USDTRY_06/2024 28,6802
USDTRY_07/2023 21,2610
USDTRY_07/2024 30,2615
USDTRY_08/2023 21,8809

USDTRY_08/2024 31,5178
USDTRY_09/2023 22,6361
USDTRY_10/2023 23,3989
USDTRY_11/2023 24,2682
USDTRY_12/2023 25,0512
GR ALTIN_06/2023  1.354,32 
GR ALTIN_08/2023  1.449,24 
GR ALTIN_10/2023  1.561,32 
ONS ALTIN_06/2023  2.038,80 
ONS ALTIN_08/2023  2.053,60 
ONS ALTIN_10/2023  2.081,85 
BIST 30_06/2023  5.243,25 
BIST 30_08/2023  5.729,75 
BIST 30_10/2023  6.232,50 
BIST 30_12/2023  6.901,00 

Sözleşme Kodu Fiyatı Sözleşme Kodu Fiyatı

BİST değer kaybetti
■ BİST 100 en dek si, seansı yüzde 0.27 düşüşle, 

4,488.90 puandan kapattı. Seans içerisinde en 
düşük 4,405.99, en yüksek 4,511.45 puanı gören 
BİST 100 endeksi, önceki gün kapanışının 12.31 
puan altına indi. 

■ BİST 100 En dek si ne da hil top lam 100 hissenin 80 
tanesi değer kazanırken, 19 tanesi ise değer kay-
betti.

BİST 

BİST KIYMETLİ MADENLER PİYASASI 

TRY/Kg Altın Gümüş Platin Paladyum
15/5/2023 1.337.393,24 15.033,72 570.909,10 780.000,00
16/5/2023 1.305.116,46 15.110,00 570.909,10 780.000,00

İZMİR TİCARET BORSASI

HİS SE % HİS SE %
AVHOL 20,91 ISKUR -10,71
SDTTR 10,00 DAGHL -9,96
ETILR 9,98 AEFES -9,96
RYSAS 9,97 TBORG -8,83
PCILT 9,97 ISCTR -8,11
KLRHO 9,96 ISBTR -7,51
EUPWR 9,96 AKBNK -7,43
CEOEM 9,96 YKBNK -7,16
DGGYO 9,96 GARAN -6,11
PSGYO 9,96 KCHOL -6,08

Bist’de en çok artan Bist’de en çok düşen

■ PA MUK: İz mir Ti ca ret Bor sa sı pa muk sa lo nun da 
se ans muamelesiz geçti. Tüccar pamuk satışı ger-
çekleştirmedi. 31 Renk Pamuk 41,50 TL, 41 Renk 
Pamuk 40,50 TL, 32 Renk Pamuk 40,50 TL, 42 
Renk Pamuk 39,50 TL.

■ ÜZÜM: İTB üzüm sa lo nun da se ans muamelesiz 
geç ti. Tüccar ve Tariş satış yapmadı. Fiyat Tespit 
Komisyonu üzüm fiyatlarını belirlemedi.

HABER MERKEZİ - Kredi derecelendirme kuruluşu 
Fitch, Türkiye’de ikinci tura kalan seçimlere ilişkin açıkla-
mada bulundu.  Bu durumda siyasi belirsizliğin ay sonu-
na kadar sürdüreceği belirtilen açıklamada, Türkiye’de 
uygulanan büyümeyi destekleyici alışılmadık politikalar 
nedeniyle ödemeler dengesi alanındaki baskıların arttığı 
belirtildi. Fitch’in açıklamalarında seçimlerin ardından 
uygulanacak ekonomi politikalarının izleneceği ifade 
edilerek, “Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin erte-
lenmiş döviz talebi, lira üzerinde baskı, geniş bir bütçe 
açığı, uluslararası rezervlerde düşüş ve yüksek enflasyon 
gibi sorunlarla karşı karşıya kalacak. Kredi notu açısından 
para ve maliye politikası bileşiminin daha itibarlı ve tutarlı 
olup olmadığına bakılacak. Güveni ne kadar sağladığı, 
makro ve finansal istikrara yönelik riskleri ne kadar azalt-
tığı ve dış finansmana erişimi kolaylaştırıp kolaylaştırma-
yacağı izlenecek” sözlerine yer verildi.

GÜLCİHAN ALTINKAYA
İş dünyası, 14 Mayıs’ta gerçekleşti-

rilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimlerini değerlen-
dirdi. Yeni ekonomi yönetiminin zaman 
kaybetmeden işe başlaması gerektiğini 
aktaran iş dünyası temsilcileri, reka-
betçiliği olumsuz etkileyen unsurların 
ortadan kaldırılması halinde ihracatta 
yeni bir çıkış yakalanabileceğini belirtti. 
İş dünyası temsilcileri, yeni dönemde 
hukuk kurallarının işlediği ve adalet 
mekanizmasının mevcut olduğu bir 
ülkeye dönüşmeyi beklediklerini söy-
leyerek nitelikli eğitimin de önemine 
vurgu yaptı.
TİM: Kaybedecek zamanımız yok

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Mustafa Gültepe, “Artık kaybedecek 

zamanımız yok. Bir an önce işimize 
odaklanmalıyız. Son dönemde maliyet-
lerdeki TL bazlı yüksek artışa rağmen 
kurların uzun süre belli bir aralıkta sıkış-
ması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine 
zarar verdi. İhracat ailesi olarak umut-
luyuz. 

Yılın ikinci yarısında küresel talepte 
canlanma bekleniyor. Rekabetçiliğimi-
zi olumsuz etkileyen unsurlar da hızla 
ortadan kaldırılırsa ihracatta yeni bir 
çıkış yakalayabileceğimize inanıyoruz” 
diye konuştu.
ASO: Ekonomiye odaklanmalıyız

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başka-
nı Seyit Ardıç, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Yatırım ve üretim ortamını 
iyileştirecek yapısal reformların sürat-
le gerçekleştirilmesi, yeni yasama ve 

yürütme döneminde, milletin mutlu-
luğunu ve refahını gözeten adımlara 
ihtiyaç var. Evrensel hukuk kuralları-
nın işlediği, ileri ve nitelikli eğitimin, 
hızlı ve etkin adalet mekanizmasının 
mevcut olduğu, yüksek katma değer 
üreten, gelişmiş bir ülkeye dönüşme-
miz, en önemli beklentilerimiz ara-
sında.”
TÜGİAD: Ekonomik adımlar zaman 
geçirilmeden atılmalı

Türkiye Genç İş İnsanları Derne-
ği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Gürkan Yıldırım değerlendirmesinde şu 
ifadelerde bulundu: “Seçim ortamının 
sağlıklı bir şekilde sonlanması ve ülke-
mizi ileriye götürecek ekonomik adım-
ların zaman geçirilmeden atılmasını 
arzu ediyoruz,”

BMD: Enflasyonla mücadele en önemli 
başlıklardan biri

Yeni dönemde ekonomi yönetimi 
için enflasyonla mücadelenin en önemli 
başlıklardan biri olacağını belirten Bir-
leşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı 
Sinan Öncel, “Kira, perakende sektörün-
de en önemli maliyet kalemini oluşturu-
yor. Biz kira artışının TÜFE ortalaması-
nın yüzde 50-60’ı düzeyinde sabitlenme-
sini, mülk sahibinin uğrayacağı kaybın 
da vergi indirimleri ile telafi edilmesini 
öneriyoruz.” ifadelerinde bulundu.
TASD: Cari açık vermeye başladık

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derne-
ği (TASD) Başkanı Berke İçten, ayakkabı 
sanayicileri olarak bir an önce yeni eko-
nomi yönetiminin işe başlamasını bekle-
diklerini söyledi. 

GÜLCİHAN ALTINKAYA
Yaşanan enflasyon, artan 

maliyetler ve ücret giderleri 
karşısında özel okul sektö-
rü zorlu bir süreç geçiriyor. 
Doğal gaz, elektrik, su gibi gir-
di maliyetlerini karşılamak-
ta zorluk çeken özel okullar, 
artan öğretmenlerin maaşla-
rını karşılama konusunda da 
sıkıntı çekiyor. Diğer yandan 
özel okul ücretlerine getirilen 
artış kısıtlaması da sektörün 
üzerinde baskı oluşturuyor. 
Türkiye Özel Okullar Der-
neği (TÖZOK) Başkanı Zafer 
Öztürk, binin üzerinde özel 
okulun kapanma tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğunu söy-
ledi. Öztürk, özellikle bu yıl 
içinde Türkiye’nin önde gelen 
özel okullarının maliyetlerini 
dış finans veya başka kaynak-
larla desteklemek zorunda 
kaldıklarını ifade etti.
“Sektör sıkıntı içerisinde”

Özel okul sektörü üzerin-

de yoğun bir baskı olduğunu 
söyleyen Öztürk, “Sektör şu 
an çok büyük sıkıntı içerisin-
de. Bütün özel okullar fiyatla-
rın çok yüksek olduğuna dair 
bir genellemeye tabi tutulu-
yor. 

Bir önceki yıl enflasyon 
yüzde 100 civarında iken 
özel okullar yüzde 36,7’lik 
fiyat artışıyla sınırlandırıldı. 
Daha sonra geçtiğimiz yıl enf-
lasyonun yüzde 180 olduğu 

dönemde özel okullara yüz-
de 65 gibi bir ücret kısıtı gel-
di. Asgari ücret başta olmak 
üzere diğer bütün ücretlerde 
yüzde 200’e varan artış var” 
ifadelerinde bulundu.

Öztürk, serbest piyasa 
sektörüne bakıldığında özel 
okulların birer müteşebbis 
olarak değerlendirildiğini 
belirterek, “Özel okulla-
rın elektrik, su gibi giderle-
ri yüzde 400 civarında artı. 

Söz konusu iki yıl içerisinde 
doğal gazda yüzde 600 artış 
yaşandı. Bunun yanında 
ücret giderlerimiz yüzde 250 
arttı. Şu an binin üzerinde 
okul kapanma tehlikesiyle 
karşı karşıya. Özellikle bu yıl 
içinde Türkiye’nin önde gelen 
özel okulları bile maliyetlerini 
dış finans veya başka kaynak-
larla desteklemek zorunda 
kaldılar. Sadece özel okulların 
üzerine gitmek doğru bir yak-
laşım değil” dedi.

3 Özel okul 
fiyatlarını 

baskılamanın 
çözüm olmadığını 
dile getiren TÖZOK 
Başkanı Zafer 
Öztürk, özel okulların 
vergi dilimlerinde 
uygulanacak 
indirimlerin ve 
velilere verilecek 
teşviklerin önem 
taşıdığına dikkat 
çekti

Yaşanan deprem felaketi ardından okullarda devam eden bina yapılandırma 
ve güçlendirme çalışmalarını değerlendiren Öztürk, “İstanbul Valiliği, elindeki 
bilgiler maiyetinde bir liste yayınladı. Bunların içinde çürük olan okulları 
da açıkladı. Bu bağlamda İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle 
beraber bakanlık da harekete geçti. İstanbul için konuşmak gerekirse özel 
okulların büyük çoğunluğu raporlarını tamamladı. Bu raporlamalarda 
güçlendirme gereği olan ya da çürük durumda olan okullarda idare gereken 
işlemleri yapacak. Okullar raporlarını ilgili kurumlarla hazırlayarak İl Milli 
Eğitim Müdürlüklerine teslim ediyorlar. Bu konuda takipçiyiz. Bu eğitim-
öğretim yılı sonuna kadar okullar raporlamalarını tamamlayıp ilgili yerlere 
verecekler” değerlendirmelerinde bulundu.

3 “Okullarda yapılandırma çalışmaları
devam ediyor”

BERFİN DURMAZ
Yaz aylarının yak-

laşmasıyla birlikte Tür-
kiye’de iklimlendirme 
sektörü hareketleniyor. 
Kavurucu yaz sıcaklıkla-
rında, evlerde kullanılan 
split klimaya olan talep 
artıyor. Yaz aylarında kli-
maya talepte yüksek bir 
artış beklediklerini ifa-
de eden İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birli-
ği (İSİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Şanal, 
“Özellikle yaşanan dep-
rem felaketinden son-
ra da ilgili bölgede yaz 
aylarında ciddi bir talep 
oluşmasını bekliyoruz. 
Dolayısıyla bu sene Tür-
kiye’de iç pazarda split 
klima pazarının yüzde 
15 büyümesini öngörü-
yoruz” dedi.
“Servis bakım ücretleri 
%50 arttı”

Split klima fiyatları-
nın döviz artışına paralel 
olarak yükseldiğini akta-
ran Şanal, bu sene klima 
fiyatlarında az da olsa 
bir artışın söz konusu 
olduğunu söyledi. Geç-
tiğimiz yıla göre bakım 

servis ücretlerinin de 
yükseldiğini açıklayan 
Şanal, “Bakım servis 
ücretlerinin artmasının 
sebebi; yükselen işçilik 
maliyetleri ve ulaşım 
giderleri. Servis ücretle-
rinde yüzde 50 oranında 
artış oldu” dedi.

Kullanıcıların yılda 
bir kez bakım yaptırma-
larında fayda olduğunu 
ifade eden Şanal, “Kul-
lanıcılar bu konuda çok 
bilinçli değiller. Maliyet 
açısından en azından 
bir kere bakımlarını 
yaptırmaları her zaman 
kendileri için iyi olacak. 
Tüketicinin her zaman 

bu konuda bilinçlendi-
rilmesi gerekiyor” diye 
konuştu.

“Montaj ücreti klima 
fiyatına dahil ediliyor”

Klima montaj fiyat-
larında da artış oldu-
ğunu ifade eden Şanal, 
“Montaj fiyatları bir 

önceki yıla kıyasla yüzde 
50 arttı. Bu nedenle tüm 
firmalar, montaj fiyatla-
rı ve servis bakım fiyat-
larında revize yapmak 
zorunda kaldılar” dedi. 
Şanal, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Split klima-
ların montajını vatan-
daşın kendisini yapması 
mümkün değil. Ürün-
lerin sabit bir şekilde 
montajlanması için tek-
nik ekipmanlara gerek-
sinim var.  Bu yüzden 
garanti belgelerinin de 
devam etmesi için yet-
kili servisler tarafından 
montajlarının yapılması 
bir ihtiyaç. Bu nedenle 
klima fiyatlarının içerisi-
ne montaj fiyatları dahil 
olarak ürünlerin satışı 
yapılıyor.”

Şanal, işçi maliyetleri ve ulaşım giderlerindeki yükselişin klima fiyatları-
na olumsuz yansıdığını aktardı

3 Doğal gaza rağmen klimaya 
taleop %10 arttı

Doğal gaz kullanımdaki artışın klima sektörüne 
yansımalarını değerlendiren Şanal, kışın doğal gaz 
kullanımı artmasına rağmen split klimaya olan 
talebin yüzde 10 yükseldiğini dile getirdi. Avrupa’yla 
kıyaslandığında ise bu artış oranın Türkiye de çok 
daha düşük oranda gerçekleştiğini vurgulayan 
Şanal, klimanın yanı sıra soğuk iklim bölgelerinde ısı 
pompası taleplerinin artmaya başladığını söyledi.

HABER MERKEZİ - Cumhurbaşkanlığı seçiminin 
ikinci tura kalmasının ardından, piyasada yaşanan 
hareketlilik devam ediyor. Haftanın ilk işlem günü 
saat 17.00 itibariyle 22,5 TL olan euro, ikinci işlem 
gününde aynı saatlarde 22,09 TL oldu. Haftanın ilk 
günü 20,7 TL’ye gerileyen dolar ikinci işlem gününde 
ise saat 17.00 itibariyle  20,36 TL’den işlem gördü. 
İzmir Kuyumcular Odası verilerine göre ise gram altın  
bin 350 TL, çeyrek altın 2 bin 380 TL, yarım altın 4 bin 
760 TL, Cumhuriyet altını 9 bin 850 TL oldu.

HABER MERKEZİ - Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayına ait Konut Satış 
İstatistiklerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, 
Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 
85 bin 652 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 
bin 944 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek 
paya sahip olduğu görüldü. Satış sayılarına göre 
İstanbul’u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 pay 
ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 pay 
ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu 
iller sırasıyla 22 konut ile Ardahan ve Hakkari, 53 
konut ile Bayburt oldu. Konut satışları ocak-nisan 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti.

HABER MERKEZİ - Merkez Bankası, kredi 
kartlarıyla yapılan nakit avans çekimi ve kuyum 
harcamaları için yeni düzenleme yaptığını duyur-
du. Buna göre, nakit avans çekimi ve kuyum har-
camaları için yüzde 30 oranında menkul kıymet 
tesisine tabi olma şartı getirildiği belirtildi. Nakit 
avans limitinin düzenleme sonrası azalacağı akta-
rılan açıklamada, yükümlülüğün başlangıç tarihi 
bugün olarak bildirildi.


