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İş dünyası: 
Gençlerimize 
güveniyoruz

Başkan 
Soyer’den 
gençlere 

umut mesajı
İktisat Kongresi’nde 

dijitalleşme ve 
teknoloji vurgusu
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“Paralel kur dönemi yaşıyoruz”

Liralaşma Stratejisi 
uygulanmaya devam edecek

MB’nin enflasyon ve kur 
beklentisinde gerileme

MB rezervleri 9 milyar 
dolar azaldı

Bankalardan 
kredi almak zorlaştı

Menkul kıymet 
tesisine 15 bin TL sınırı

Kahve Fuarı, 1-4 Haziran’da Fuarİzmir’de

İZKOOP, İzmir’in yapı stokuna katkı sağlıyor

GÜNLÜK SİYASİ TİCARİ GAZETE19 MAYIS 2023 CUMA - Fiyatı 1.50 TL

Ekonomi gazeteciliğinde öncü

YIL: 82 SAYI: 26498

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

18 Mayıs 2023 Ta rih ve 32194 Sa yı lı 
Res mi Ga ze te'de;  

■ Ekli Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile 
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı 
İslami İlimler Fakültesinin Adının İlahiyat Fakültesi 
Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar 
Sayısı: 7290)
(Devamı Sayfa 8’de)

  17.5.23 18.5.23    FARK (TL) ARTIŞ (%)
ABD DOLARI  20,2700   20,3500  0,0800 0,39%
EURO  21,8500   21,9000  0,0500 0,23%
CUMHURİYET ATA  9.700,00   9.700,00  0,00 0,00%
ÇEYREK ALTIN  2.350,00   2.360,00  10,00 0,43%
22 AYAR BİLEZİK  1.330,00   1.330,00  0,00 0,00%
24 AYAR KÜLÇE  1.376,22   1.374,95  -1,27 -0,09%

YATIRIMCININ GÜNLÜK REHBERİ

İş lem hac mi: 30.740.390.982 TL
■ Va de li İş lem ve Op si yon Pi ya sa sı (Vİ OP) alım 

sa tım plat form la rın da 30 mil yar 740 milyon 390 
bin 982 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 454 bin 797 a det ol du.

VİOP

EURTRY_05/2023 21,7703
EURTRY_06/2023 22,9204
EURTRY_08/2023 25,0086
EURTRY_12/2023 27,7214
USDTRY_01/2024 26,6259
USDTRY_02/2024 27,2760
USDTRY_03/2024 27,7506
USDTRY_04/2024 28,1003
USDTRY_05/2023 20,0000
USDTRY_05/2024 28,6527
USDTRY_06/2023 20,7982
USDTRY_06/2024 29,0385
USDTRY_07/2023 21,7690
USDTRY_07/2024 30,2626
USDTRY_08/2023 22,6879

USDTRY_08/2024 31,6096
USDTRY_09/2023 23,4970
USDTRY_10/2023 24,2792
USDTRY_11/2023 24,9937
USDTRY_12/2023 25,8492
GR ALTIN_06/2023  1.344,07 
GR ALTIN_08/2023  1.495,08 
GR ALTIN_10/2023  1.594,67 
ONS ALTIN_06/2023  2.002,30 
ONS ALTIN_08/2023  2.023,10 
ONS ALTIN_10/2023  2.053,55 
BIST 30_06/2023  5.390,25 
BIST 30_08/2023  5.842,25 
BIST 30_10/2023  6.283,75 
BIST 30_12/2023  6.904,75 

Sözleşme Kodu Fiyatı Sözleşme Kodu Fiyatı

BİST değer kaybetti
■ BİST 100 en dek si, seansı yüzde 0.13 düşüşle, 

4,655.46 puandan kapattı. Seans içerisinde en 
düşük 4,630.11, en yüksek 4,699.95  puanı gören 
BİST 100 endeksi, önceki gün kapanışının 6.22 
puan altına indi. 

■ BİST 100 En dek si ne da hil top lam 100 hissenin 38 
tanesi değer kazanırken, 57 tanesi ise değer kay-
betti.

BİST 

BİST KIYMETLİ MADENLER PİYASASI 

TRY/Kg Altın Gümüş Platin Paladyum
17/5/2023 1.286.466,21 14.866,83 570.909,10 780.000,00
18/5/2023 1.288.723,18 15.005,41 570.909,10 780.000,00

İZMİR TİCARET BORSASI

HİS SE % HİS SE %
CASA 12,12 ISKUR -10,71
DOBUR 9,96 SAMAT -9,99
PSDTC 9,94 ALFAS -9,99
RYSAS 9,71 DGGYO -6,21
YBTAS 9,52 AKYHO -5,80
VKFYO 9,43 CWENE -5,35
YONGA 8,25 GOKNR -5,01
QNBFL 8,10 ASTOR -4,97
EGPRO 6,96 GLRYH -4,79
GOODY 6,56 SELVA -4,78

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 yap-
madı. 31 Renk Pamuk 42,00 TL, 41 Renk Pamuk 
41,50 TL, 32 Renk Pamuk 41,25-41,50 TL 42 
Renk Pamuk 40,00-40,50 TL.

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

19 Mayıs
Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor 

Bayramımız
Kutlu Olsun

HABER MERKEZİ - Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) tarafından Finansal 
İstikrar Raporu yayımlandı. Raporla ilgili değer-
lendirmelerde bulunan TCMB Başkanı Şahap 
Kavcıoğlu, TCMB’nin fiyat istikrarının kalıcı 
ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması 
için Liralaşma Stratejisi’nin tüm unsurlarıyla 
uygulamaya devam edeceğini belirterek, “Poli-
tika faizi, hedefli kredi ve likidite politikaları 
ile üretim ve cari fazla kapasitesindeki gelişim 
süreci desteklenecektir. Arz kapasitesini artıra-
cak finansal koşullar ile cari denge kalıcı fiyat 
istikrarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturulacaktır. 
Liralaşma adımları ve çeşitlendirilmiş rezerv 
yönetimi ile de finansal istikrarın TL odaklı 
olarak tesis edilmesine katkı sağlamaya devam 
edilecektir” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ - Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası (TCMB), mayıs ayı piyasa katılımcıları 
anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların 
2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket 
döneminde 23,15 TL iken, bu anket döneminde 
23,09 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 
aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24,08 TL ve 24,61 
TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların BİST Repo ve 
Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik 
faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde 
yüzde 8,73 iken, bu anket döneminde yüzde 9,21 
oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 
cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde 
olduğu gibi nisan anketinde de yüzde 8,5 oldu. Katı-
lımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) 
beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 
iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 oldu. 

HABER MERKEZİ - Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka 
İstatistikleri’ni yayımladı. Buna göre, MB’sının 
brüt rezervi, 12 Mayıs haftasında 9 milyar dolar 
azaldı. Altın rezervi ise 12 Mayıs haftasında 1,4 
milyar dolarlık düşüşle 44,3 milyar dolar oldu. 
Verilere göre geçen hafta TCMB’nin brüt rezervi 
114,1 milyar dolardan 105,1 milyar dolara geri-
lediği bildirildi. Merkez Bankası’nın net rezervi 
ise geçen hafta 6,8 milyar dolardan 2,3 milyar 
dolara düştü. Swap harici net rezerv 4,5 milyar 
dolar daha düşerek eksi 57,8 milyar dolar sevi-
yesinde gerçekleşti. 2022 sonuna göre MB’sının 
brüt rezervi yüzde 18,35, altın rezervi yüzde 3,36, 
döviz rezervi ise yüzde 26,64 gerilediği görüldü. 
Haftalık bazda ise TCMB’nin döviz rezervlerin-
deki düşüş yüzde 11,10 olduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ
Serbest piyasa ile banka-

lar arası piyasa arasında döviz 
kurunda yaşanan büyük fark, 
sanayicinin üretim maliyetle-
rini ve satış fiyatını belirleme-
sine imkân tanımıyor. Plastik 
başta olmak üzere, hammad-
dede ithalata bağımlı olan 
sektörler, bankalar ile serbest 
piyasa arasında oluşan bu fiyat 
dengesizliğinden olumsuz 
etkileniyor.

Ege Plastik Sanayicileri 
Derneği (EGEPLASDER) Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Plas-
tik Sanayicileri Federasyonu 
(PLASFED) Başkan Yardımcısı 
Şener Gençer, bankaların ihra-
catçıdan 19,60 TL’den aldıkları 
doları, vatandaşa ve sanayiciye 
21,35 TL’den sattıklarına dikkat 
çekerek, “Türkiye’de an itiba-
rıyla iki farklı döviz kuru bulu-
nuyor ve bu iki kur arasında 
175 kuruş fark var. Sanayici-
ler olarak hangi kurun doğru 

olduğunu bilmiyoruz. Ham-
madde ve ara malı ithal ederek 
üretimine devam etmek iste-
yen ihracatçı, 19.60’a sattığı 
doları 21,35 TL’ye geri almak 
zorunda kalıyor. Yüksek mali-
yetlerle başa çıkamayan üye-
lerimiz bir de kur zararına kat-
lanmak zorunda kalıyor.” dedi.

Plastik sektörünün ham-
maddede yüzde 90’a yakın 
oranda ithalata bağımlı oldu-

ğunu, yerli üreticinin de satış-
larını dolar kuru ile yaptığını 
hatırlatan Şener Gençer, sana-
yicinin ürettiği ürünün fiya-
tını belirlemekte zorlandığını, 
bankaların elde ettiği fahiş 
kârlara kamu otoritesinin bir 
an önce dur demesi gerektiğini 
söyledi.

Bankalar arası piyasa ile 
serbest piyasadaki döviz kur-
ları arasında ise kimi zaman 3 

TL’ye varan fark olduğuna dik-
kat çeken EGEPLASDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Gençer, şu 
değerlendirmeyi yaptı:
“Sanayicinin tl ve yp cinsinden 
krediye ulaşımı da çok zor”

“Türkiye çift para birimli 
ülke özelliğine bir de çift döviz 
kuru olan ülke özelliğini ekle-
di. 

Adeta paralel kur döne-
mi yaşıyoruz. Serbest piyasa 

ile bankalar arasındaki fark 
açıldıkça, ihracatçının zararı 
katlanıyor. İhracatçı işi gücü 
bırakıp, çanta ile döviz büro-
larına gidemez. Geçen yıl 
Nisan ayından bugüne İhracat 
Bedeli Kabul Belgesi ile (İBKB) 
yurda giren ihracat gelirlerinin 
%40’ı zaten TL’ye çevrilmek 
zorunda. Üretim maliyetleri ve 
kur dengesizliği arasına sıkı-
şan sanayicimiz, TL ve Yabancı 
Para cinsinden krediye ulaş-
makta da büyük sıkıntı yaşıyor. 
Krediye erişimin adeta durma 
noktasına geldiğini söyleme-
miz mümkün. Kredi maliyet-
lerini %40’lara çıkaran özel 
bankalar 2-3 ay üzeri vadedeki 
çekleri kabul etmiyor. Kamu 
bankaları ise %18,5-20 faizle 
sadece limiti olan firmalara 
ve harcama karşılığı kredi kul-
landırıyor. Türk ekonomisinde 
çarkların dönmesi için kredi-
ye ve dövize erişimde hiçbir 
aksaklık olmaması gerekiyor.”

3 Ege Plastik Sanayicileri 
Derneği (EGEPLASDER) 

Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Plastik Sanayicileri Federasyonu 
(PLASFED) Başkan Yardımcısı 
Şener Gençer, “Türkiye’de 
an itibarıyla iki farklı döviz 
kuru bulunuyor ve bu iki kur 
arasında 175 kuruş fark var. 
Sanayiciler olarak hangi kurun 
doğru olduğunu bilmiyoruz. 
Hammadde ve ara malı ithal 
ederek üretimine devam etmek 
isteyen ihracatçı, 19.60’a sattığı 
doları 21,35 TL’ye geri almak 
zorunda kalıyor” dedi

FİLİZ EROL
İZKOOP Konut Yapı 

Kooperatifi’nin Torba-
lı Ayrancılar’da 25 bin 
metrekarelik arazi üze-
rinde 286 bağımsız yapı-
dan oluşan Nobili Part 
Airport Projesi’nin temel 
atma ve tanıtım toplantı-
sı gerçekleştirildi.

Toplantıda konu-
şan İZKOOP Konut Yapı 
Kooperatifi Genel Koor-
dinatörü Çağlar Kal-
kan, “Hedefimiz şehrin 
kentsel dönüşümünde 
değerli projeler üre-
tirken, İzmir halkının 
yaşam kalitesine uygun 
projeler gerçekleştirerek 
şehrin yapı stokuna katkı 

sağlamak. Bunun yanın-
da ülkeye zararlar veren 
depremler için güvenli 
ve depreme dayanıklı 
konutlar üretmek. Nobi-
li Park Airport Projesi’y-
le 30 ay içerisinde bin 
500’den fazla kişiyi mutlu 
yaşam alanlarına kavuş-
turmayı hedeflemekte-
yiz” ifadelerine yer verdi.

Sağlıklı konut, yaşa-

nabilir ve insanların 
içinde çağdaş bir şekilde 
yaşayacakları konut her 
insanın hakkı olduğunu 
vurgulayan İzmir Büyük-
şehir Belediyesi Başkan 
Vekili Mustafa Özuslu da 
“Bu hakkı sağlamak dev-
letin ve yerel yönetimin 
görevlerinden bir tanesi. 
Bu sebeple İZKOOP ile 
Örnekköy’de yaptığımız 

işbirliği Türkiye’ye örnek 
teşkil edecek bir projeydi. 
Şimdi o proje gayet başa-
rılı şekilde devam ediyor. 
İZKOOP yine değerli 
projeye imza atıyor. Bir 
deprem kuşağının içinde 
yaşayan İzmir’de, dep-
reme dayanıklı konutlar 
yapmak, doğru bir iştir. 
Zemin etütleri doğru 
yapılıyor. İnşaat projesi 
uluslararası standartlara 
göre yapılıyor. Bu durum 
böyle devam ettiği süre-
ce biz yerel yönetimler 
olarak bu tip projelerle 
vatandaşların konut ihti-
yacını giderecek olan 
kooperatiflerin yanında 
olacağız” diye konuştu.

Nobili Part Airport Projesi’nin temel atma ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

HABER MERKEZİ
İzmir Büyükşe-

hir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde İZFAŞ ve 
SNS Fuarcılık tarafın-
dan gerçekleştirile-
cek Kahve Fuarı, 1-4 
Haziran 2023 tarihleri 
arasında Fuarizmir’de 

kapılarını açacak. Kah-
ve profesyonellerinin 
kahve endüstrisinde 
ihtiyaç duyduğu mal-
zemeler, fuarda yer 
alacak. Kahve endüst-
risinin en yenilikçi 
ürünlerini ve kahve 
dükkanı ekipmanlarını 

aynı çatı altında keşfe-
debilir ve fuar alanın-
da yüz yüze ve kolayca 
satın alınabilecek.

 Kahve Fuarı’nda; 
Şerif Başaran, Sam 
Çeviköz, Atilla Narin, 
Orkun Üstel, İsmet 
Demir, İsmail Gökcan 

ve Levent Öncü’nün 
kahve hakkında etkin-
likleri yer alacak.

HABER MERKEZİ - Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, haftanın ilk üç günü; nakit avans ve kuyum 
harcamalarına, dövize ve döviz alım limitine ilişkin 
düzenlemelerde bulundu.  NTV’nin haberine göre, 
atılan adımların ardından piyasa uzmanları bankanın 
kredi vermeyi zorlaştırdığını belirtti. 

Ticaride pek çok şirketin krediye erişemediği ifade 
edilirken, kredilerde faiz oranın bazı bankalarda aylık 
yüzde 3’e yaklaştığını ve limitlerin düşürüldüğü akta-
rıldı. Pazartesi günü nakit avans ve kuyum harcama-
larına yönelik düzenleme gerçekleştiren MB, salı günü 
ise döviz ile ilgili adım attı. 

Buna göre, bankalar için daha önce yüzde 5 olan 
TL dönüşüm şartını, yüzde 10’a çıkardığını ve oran 28 
Temmuz itibarıyla yüzde 30’a çıkaracağını duyurdu. 
Daha sonra ise bankaların döviz alım limiti de düşü-
rüldüğü aktarıldı. 

HABER MERKEZİ - Merkez Bankası, menkul kıy-
met düzenlemesinde 15 bin TL’ye kadar kredi kartı 
nakit avans ve kuyum harcamalarına istisna getirdi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 
menkul kıymet düzenlemesinde 15 bin liraya kadar 
kredi kartı nakit avans ve kuyum harcamalarına istis-
na getirdi. Merkez Bankası hafta başında kredi kar-
tından nakit çekim ve kuyum harcamalarına menkul 
kıymet tesisi getirmesinin ardından bankacılık sek-
törü kredi kartından nakit çekim ve kredili mevduat 
harcamalarına sınır getirmişti.

Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin 
uygulama talimatında hafta başında değişikliğe git-
mişti. Buna göre, Müşteri bazında kredi kartı limiti 
belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi 
kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcama-
larının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul 
kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiği belirtil-
mişti. Değişikliğin 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 
yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimler için 
geçerli olacağı kaydedilmişti.


