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BÜLTENİ 

 

 

İstanbul 2022’de 

Avrupa’nın En Yoğun 

Havalimanı Oldu 

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet 

Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2022 

detaylı raporuna göre, İstanbul 

Havalimanı günlük ortalama 1156 uçuşla 

yıl genelinde Avrupa'nın en yoğun 

havalimanı oldu. Avrupa Hava 

Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı 

(EUROCONTROL) 2022'nin Avrupa 

havalimanları ve havayolu trafiğine 

yönelik kapsamlı raporunu yayınladı. 

Kovid-19 salgınının başlangıç tarihi olan 

2019 yılı ile karşılıklı değerlendirmenin 

yapıldığı rapora göre, Avrupa'daki 

havalimanları içerisinde salgın öncesi 

uçuş rakamlarını yakalayan tek 

havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. 

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 

bin 140 uçuşla Amsterdam, bin 122 

uçuşla Paris, bin 48 uçuşla Frankfurt, bin 

42 uçuşla Londra havalimanları takip etti. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 

İhracatımız 254,2 Milyar Dolar 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan; 2022'de yıllık ihracatın 

254,2 milyar dolara ulaştığını 

açıkladı. Erdoğan "Küresel 

olumsuzluklara rağmen ihracat 

yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar 

dolara yükseldi. Bu Cumhuriyet 

tarihimizin rekorudur. Mal ve 

hizmet ihracatında yazdığımız bu 

başarı hikayesiyle 350 milyar dolara 

ulaşan büyük bir ihracat 

ekonomisini hep birlikte 

oluşturduk. Hedefimiz, Türkiye’nin 

dünyanın en çok ihracat yapan ilk 

10 ülkesi arasındaki yerini almasını 

sağlamaktır" dedi. 
 

Erdoğan milli parayla ihracat 

yapılan ülke ve bölge sayısının 

197'ye ulaştığını söyledi. 

Erdoğan Ocak-Kasım 

döneminde 9 bin 700 firmanın 

ilk kez ihracat yaptığını 

belirtti.  

 

Erdoğan sağlık hizmetleri 

ihracatı alanındaki hedefi 2023 

için 5 milyar dolar olarak 

belirlediklerini ifade etti. 

Erdoğan ayrıca yeni fuar 

merkezinin Atatürk 

Havalimanının yanında 

kurulacağını açıkladı. 
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SAYFA 2 

 

Dünyada 10 CEO'dan 8'i Çalışan Sayısını 

Artırmayı Planlıyor 

Otomotivde 

2017'den Bu Yana 

En İyi Yıl 
 

 
 

Türkiye otomobil ve hafif ticari 

araç toplam pazarı, 2022 yılında bir 

önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında 

artarak 783 bin 283 adet olarak 

gerçekleşti. Böylelikle pazarda 

2017 yılından bu yana en yüksek 

yıllık satış rakamına ulaşıldı. 2017 

yılında otomobil ve hafif ticari araç 

satışı 956 bini aşmıştı. 2022'de son 

5 yılın en yüksek adedine ulaşılsa 

da satışların 10 yıllık ortalamanın 

gerisinde kaldığı da görüldü. 

Otomotiv Distribütörleri ve 

Mobilite Derneği (ODMD) 

verilerine göre 2022'de otomobil 

satışları geçen yıla göre yüzde 5,5 

oranında düşüşle azalarak 592 bin 

660 oldu. Hafif ticari araç pazarı ise 

yüzde 8,6 artarak 190 bin 623 adet 

olarak gerçekleşti. 

 
 

KPMG'nin Küresel Endüstriyel 

Üretim Sektörü Öngörüleri 

araştırması yayımlandı. Buna göre, 

üretim sektöründeki her 10 CEO'dan 

8'i çalışan sayısını artırmayı planlıyor. 

KPMG International, CEO'ların 

önceliklerini tespit etmek üzere, 

büyük ölçekli üretim şirketlerinden 

146 CEO'nun katılımı ile bir anket 

düzenledi. 

KPMG International tarafından 

büyük ölçekli üretim şirketlerinin 

CEO'larının katılımı ile yapılan 

ankete göre CEO'ların yüzde 68'i 

küresel bir kapanma halinde kendi 

tedarik zincirlerinin değişim 

ve/veya zorluklar karşısında ayakta 

kalmasını sağlamanın öncelikleri 

olduğunu söyledi. Araştırmaya 

göre, küresel salgının, iklim 

değişikliğinin ve jeopolitik 

gelişmelerin sektörü akıllı 

dijitalleşme ve ESG (çevresel, 

sosyal ve yönetişim) hedeflerine 

ağırlık verme şeklinde iki yönlü bir 

dönüşüme eskisinden daha fazla 

odaklanmaya zorladığını gösterdi. 

Amazon Tarihindeki En Büyük İşten 

Çıkarmayı Yapacak 
Amazon, 18 binden fazla kişiyi 

işten çıkaracağını söyledi. Bu, 

şirketin tarihindeki en büyük işten 

çıkarma olacak. Teknoloji 

şirketleri, uzun süreli bir süredir 

resesyon ihtimaline hazırlanıyor. 

Hem Amazon hem de Salesforce, 

pandemi sırasında çok hızlı işe 

aldıklarını itiraf etti. Amazon, tüketiciler online sipariş vermeye geçerken 

depolara çok hızlı işçi eklediğini özellikle kabul etti. Şirket, üçüncü 

çeyreğin sonunda 1,54 milyon kişiye istihdam sağladı. 
 

 

Güney Kore Çip Üreticilerini Desteklemek İçin Vergi Muafiyeti 

Planlıyor 

Güney Kore hükümeti, Başkan Yoon 

Suk Yeol’un çip sektörünü 

güçlendirmek için daha büyük 

teşvikler çağrısında bulunduktan 

sonra, büyük çip şirketlerinin 

sermaye harcamaları için vergi 

indirimlerini yüzde 25'e kadar 

artırmayı planlıyor. Maliye 

bakanlığından yapılan açıklamaya 

göre, büyük şirketler, üretim 

tesislerine yapılan yatırımlarda,  

geçen ay kabul edilen yasa 

kapsamında planlanan yüzde 8'den 

yüzde 15'e kadar vergi kredisi ve 

Daha küçük şirketlerin yatırım 

harcamaları, yüzde 16'dan yüzde 

25'e kadar vergi indirimi 

alabilecek. Bakanlık, 2023'te çip 

üretimine yapılacak herhangi bir ek 

yatırımın yüzde 10 daha vergi 

indirimi alacağını söyledi. Bu ay 

önerilecek olan genişletilmiş plan,  

 
 

şirketler üzerindeki vergi yükünü 

3,6 trilyon won'dan (2,8 milyar 

dolar) fazla azaltacak.  
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SAYFA 3 

Meta, Akıllı Gözlük Şirketi Luxexcel'i Satın Aldı 

Amerikan sosyal medya devi Meta, 

artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal 

gerçeklik (VR) ekosistemini 

oluştururken bu alanda faaliyet 

gösteren şirketleri satın almaya ardı 

ardına devam ediyor. Şirket, 

Hollanda merkezli akıllı gözlük ve 

akıllı lens şirketi Luxexcel'i satın 

aldığını doğruladı. 

3D baskı lensleri metodolojisini 

geliştiren ve patentini alan Luxexcel, 

mevcut diğer lenslerin aksine yüksek 

kaliteli lensler oluşturmak için bir 

dizi donanım ve yazılım kullanıyor. 

Meta, Luxexcel'i bünyesine katarak, 

muhtemelen Meta'nın Reality Labs'e 

yaptığı milyarlarca dolarlık 

yatırımdan çıkması beklenen bir ürün  

 
olan reçeteli AR gözlükleri 

üretmek için şirketin 

teknolojisinden yararlanacak. 

Avrupa'da Doğalgaz Fiyatları 

Savaş Öncesi Seviyeye İndi 
 

Avrupa'da doğalgaz fiyatları ılımlı havanın talebi 

azaltmasıyla yeni yıla düşüşle başladı. Gösterge kontratlar 

yüzde 7,9 gerileyerek 21 Şubat'tan beri en düşük seviyeye 

indi. Böylece düşüş 3. haftada da devam etti. Avrupa'nın 

büyük bölümünde hava koşullarının gelecek 2 hafta 

mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. 

Olumlu hava koşulları nedeniyle Avrupa'nın gaz 

stoklarını erken tüketmeyeceği öngörülüyor. 

AB, Rus gazına bağımlılığı azaltırken dünyanın 

farklı ülkelerinden LNG alımını giderek artırmış, 

gaz fiyatları Aralık'ta yaklaşık yüzde 47 düşmüştü. 

Hırvatistan, Yeni Yılla Birlikte Euro Para Birimine Dahil Oldu 
Yeni yıl ile birlikte Hırvatistan, Euro 

Bölgesine katılan yirminci ülke oldu. 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı 

Christine Lagarde Hırvatistan’ın 

Euro Bölgesine katılmasının 

euronun cazibesinin devam ettiğine 

kanıt olduğunu söyledi. “Hırvatistan 

20. üye olmak için çok çalıştı ve 

bunu başardı” ifadelerini kullanan 

Lagarde euronun üyelerine istikrar 

getirdiğini belirtti.  
 

Hırvatistan’ın euroya katılmasıyla 

birlikte Hırvatistan Merkez Bankası 

Başkanı Boris Vujcic’in katılımıyla 

AMB’nin faizi belirleyen Yönetim 

Konseyi üye sayısı 26’ya çıkacak. 

Romanya ve birliğin gelir düzeyi en 

düşük ülkesi Bulgaristan da euroya 

katılımı hedeflese de bu iki ülkede 

süreç yavaş ilerliyor. Çek 

Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan  

 

ve İsveç ise euroya katılım için 

herhangi bir süreç başlatmadı. 

İngiltere’de Plastik Çatal, Bıçak 

ve Tabaklar Yasaklanıyor 
 

İngiltere'de çevre kirliliğini azaltmak amacıyla plastik 

çatal, bıçak ve tabak gibi tek kullanımlık ürünlerin 

yasaklanacağı bildirildi. Ülkede yerel basındaki haberlere 

göre, Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, İngiltere'de 

plastik çatal, bıçak ve tabak gibi tek kullanımlık ürünlerle 

ilgili yasağı onayladı. 

Ancak söz konusu uygulama, süpermarketler veya 

mağazalarda bulunan ürünleri kapsamayacak. 
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SAYFA 4 

 

Ford, Türkiye Batarya Yatırımında LG İle 

Ortaklık Yapacak 

Euro Bölgesi 

Yatırımcı 

Güveninde 

Toparlanma 
 

 
 

Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı 

güveni Ocak'ta eksi 17,5 değerini 

aldı. Endeks aralık ayında eksi 21 

olmuştu. Bloomberg'in anketine 

katılan ekonomistlerin medyan 

tahmini eksi 18'di. Cari koşullar 

endeksi eksi 19,3 oldu. Bu, 

Ağustos 2022'den beri en yüksek 

seviye oldu. Önceki ay endeks eksi 

20 değerini almıştı. Beklentiler 

endeksi de eksi 15,8 oldu, önceki 

ay eksi 22'ydi. Sentix Yöneticisi 

Patrick Hussy ocak ayında 

ekonomik beklentilerde iyileşme 

olduğunu belirterek "cari 

koşullarda ise bir değişiklik 

olmadı." değerlendirmesini yaptı. 
 

 
 

Ford ve LG Energy Solution 

önümüzdeki haftalarda, muhtemelen 

ocak sonu veya şubat başı niyet 

mektubu imzalayacak. ABD 

merkezli Ford, SK Innovation’un 

batarya birimi SK On ile diğer 

projelerde çalışmaya devam edecek.  

En erken 2025’te açılması 

planlanan Türkiye batarya 

fabrikasının ise yıllık 30-45 

gigawatt saat kapasite ile 

çalışması bekleniyor. Güney 

Kore medyası Ford’un yatırım 

planını askıya aldığını belirtmişti. 

Bir Ford sözcüsü yatırımın devam 

ettiğini belirtti.  

 

Koç Holding niyet mektubunun 

yürürlükte olduğunu belirtti. 

Bununla beraber alternatiflerin de 

değerlendirildiğini bildirdi. 

AstraZeneca'dan 1,8 Milyar Dolarlık Satın 

Alma 
AstraZeneca Plc, hipertansiyon ve böbrek 

hastalığına alanında açılım yapmak için 

ABD'li biyoteknoloji CinCor Pharma Inc.'i 

1,8 milyar dolar satın alınacağını bildirdi. 

Şirketten yapılan açıklamada anlaşmanın 

hisse başına 26 dolar olacağı belirtildi. Bu 

rakam CinCor'un hisse başına 11,78 

dolarlık 6 Ocak tarihli kapanış fiyatının iki katından fazla olacak. 
 

Apple'ın Hindistan'dan yaptığı iPhone ihracatı ikiye katladı 

Apple'ın Hindistan'dan yaptığı 

iPhone ihracatı, Nisan-Aralık 

döneminde geçtiğimiz mali yılın 

tamamına kıyasla neredeyse ikiye 

katladı. Bu durum, ABD'li 

teknoloji devinin Çin ile artan 

jeopolitik risklerle dönüşünü 

ivmelendirdiğini gösterdi. Konuya 

yakın kaynakların verdiği bilgiye 

göre dünyanın en değerli şirketi 

Apple'ın tedarikçileri Foxconn 

Technology ve Wistron Mart 

2023'te sona eren mali yılın ilk 9 

ayında 1'er milyar dolardan fazla 

ihracat yaptı. Diğer büyük 

tedarikçi Pegatron'un da ocak sonu 

itibariyle yaklaşık 500 milyon 

dolarlık ihracat yapması 

bekleniyor. 

Apple'ın Çin'deki ana üretim 

tesislerde yaşanan sıkıntılar ve 

tedarik zincirindeki zorluklar üretim 

tahminlerinin aşağı yönlü revize 

edilmesine neden olmuştu. Çin 

dışındaki ihracatının artması Apple'ın 

farklı ülkelerde faliyetlerini 

hızlandırma planı olduğuna işaret 

ediyor. Pekin hükümetinin virüsle 

mücadele yaklaşımıyla en büyük 

iPhone üretim tesislerinde üretimin 

düşmesiyle Apple, son iPhone 

modellerini geçen sene Hindistan'da 

üretmeye başlamıştı. Foxconn iPhone 

14 üretimine sadece birkaç ay önce 

başlamıştı. Apple'ın 3 Tayvanlı ortağı 

da iPhone 11 ve 14 modellerini 

Hindistan'da üretiyor. 

  
 

 
 

Ancak Çin'de yaklaşık 20 yılda oluşan 

geniş arz zincirinin taşınmasının 

kolay olmayacağı belirtiliyor. 

Bloomberg Intelligence'ın analizine 

göre Çin'deki üretim kapasitesinin 

yaklaşık yüzde 10'luk kısmının 

kaydırılması bile 8 yılı bulabilir. 
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SAYFA 5 

Çin Karantina Gerekliliğini Kaldırdı 

Çin, Kovid-19 tedbirlerinin 

gevşetilmesiyle sınırlarını açtı. Ayrıca, 

yurt dışından gelen yolculardan pozitif 

olanların test numunelerinin, virüs 

varyantlarının belirlenmesi için analiz 

edileceğini bildirildi. Devlet 

Konseyi’ne bağlı Müşterek Önleme ve 

Kontrol Mekanizması’nın açıkladığı 

yeni kontrol protokolüne göre, virüs 

mutasyonlarının takibi için, yurt 

dışından gelen yolcular ile hava ve 

deniz limanlarındaki personelin test 

numunelerinin DNA analizi için 

hastanelerden ve kliniklerden 

toplanması istendi. 

Yeni protokolde Kovid-19 tedavisi gören 

ayakta hastaların, ağır vakaların ve virüs 

nedeniyle yaşamını yitirenlerin 

numunelerinin, olası yeni varyantların 

tespit edilebilmesi için Hastalık Kontrol 

ve Önleme Merkezi’ne bağlı Viroloji 

Enstitüsü’ne zamanında iletilmesi 

istendi. Ulusal Sağlık Komisyonu, 

Kovid-19'un 8 Ocak'tan itibaren "A 

kategorisi salgın hastalık" olarak ele 

alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı 

ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan 

kısıtlamaların kaldırılacağını 

duyurmuştu. 

 
 

Yurt dışından gelen 

yolcular bugünden itibaren 

karantina zorunluluğu 

olmadan ülkeye giriş 

yapabilecek. Yolcuların, 

seyahatlerinden 48 saat 

önce yapılmış PCR testinin 

negatif sonucunu ibraz 

etmeleri gerekiyor. 

Euro Bölgesi 2022'yi Tek Haneli 

Enflasyonla Tamamladı 
 

Avrupa Merkez Bankası'nın tarihi faiz artışlarına karar 

verdiği 2022 yılında Euro Bölgesi'nde enflasyonu tek haneye 

indi. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın öncü 

verilerine göre Aralık ayında Euro Bölgesi'nde tüketici 

fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 arttı. 

Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 9,5 

olması yönündeydi. Kasım ayında Euro Bölgesi'nde yıllık 

enflasyon yüzde 10,1 olarak kaydedilmişti. 

 

 
 

Aralık ayıyla birlikte Euro Bölgesi 2022 yılını tek 

haneli enflasyonla kapatmış oldu. 

Küresel Enflasyonda Düşüş Bekleniyor 
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü ve 

İsviçre Ekonomi Politikası 

Enstitüsü'nün ortak çalışmasına göre, 

küresel enflasyonun gelecek 

dönemlerde kademeli olarak düşmesi 

öngörülüyor. Alman Ekonomi 

Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre 

Ekonomi Politikası Enstitüsü (KOF), üç 

ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi 

Uzmanları Anketi’nin" aralık ayı 

sonuçlarını yayımladı. 

 

Buna göre, dünya genelinde enflasyon 

oranı yeni yılda yüzde 7,1'e, ardından 

gelecek yıl yüzde 5,8'e, 2026'da ise 

yüzde 4,5'e gerileyecek. 

Enflasyon beklentileri Batı Avrupa 

için yüzde 5,4, Kuzey Amerika için 

yüzde 5,2 ve Güneydoğu Asya'da 

yüzde 5,3 ile küresel ortalamanın 

oldukça altında kaldı. Buna karşılık, 

2023 enflasyon beklentileri Güney 

Asya için yüzde 23, Güney Amerika 

için 25, Kuzey Afrika için 32 ve Doğu 

Afrika için yüzde 35 ile küresel 

ortalamanın üzerinde oldu. Ifo 

araştırmacısı Niklas Potrafke, konuya 

ilişkin değerlendirmesinde, yılın 

başındaki enflasyona yönelik 

beklentilerin cesaret verici olduğuna 

dikkati çekerek “Uzmanlar bir önceki 

çeyreğe kıyasla enflasyon oranlarının 

biraz daha düşük olduğunu söylüyor.  

 

Bununla birlikte, enflasyon 

çok yüksek bir seviyede 

kalmaya devam ediyor." 

ifadesini kullandı. Söz konusu 

ankete Aralık 2022'de 133 

ülkeden 1.537 ekonomist 

katıldı. 
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SAYFA 6 

 

Samsung'un Kârı Çip Nedeniyle Geriledi BAE'li Petrol 

Şirketinden, 15 

Milyar Dolarlık 

Düşük Karbon 

Yatırımı 
 

 

 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin 

(BAE) resmi ajansı WAM'da, 

konuyla ilgili yayımlanan 

haberde, ADNOC'un, emisyon 

yoğunluğunu 2030 yılına kadar 

yüzde 25 oranında azaltacak 

önlemler çerçevesinde projeler 

geliştirdiği belirtildi. 

 

Açıklamada, temiz elektrik 

enerjisi, karbon depolama ve 

enerji verimliliğini artırmayla 

ilgili çeşitli projelerin 

geliştirilmesi kapsamında şirketin, 

15 milyar dolarlık düşük karbon 

yatırımı yapacağı yeni bir strateji 

belirlediği kaydedildi. BAE 

merkezli petrol ve doğalgaz şirketi 

ADNOC, karbondioksit yakalama 

kapasitesini 2030 yılına kadar 

yılda 5 milyon tona çıkarmayı 

planlıyor. 
 

 
 

Samsung'un bilançosu dördüncü 

çeyrekte çip tarafında yaşanan 

gelişmelerin etkisiyle olumsuz bir 

görünüm sundu. Şirketin 4. çeyrek 

kârı yüzde 69 düşüşle 4,3 trilyon 

won (3,4 milyar dolar) oldu. 

Analistlerin beklentisi şirketin 6,7 

trilyon won (5,3 milyar dolar) 

seviyesindeydi. Dördüncü çeyrekte 

Samsung'un satışları da geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle  

70 trilyon won (55,3 milyar dolar) 

seviyesinde gerçekleşti. Böylece 

Samsung'un çeyreklik kârı bellek 

çip fiyatlarını gerilemesi ve 

elektronik cihazlara olan talebin 

azalmasıyla 8 yılın en düşük 

seviyesine geriledi. Analistler, 

mobil telefon ve hafıza çipi 

satışları konusunda zorlu bir 

dönemde olduğuna işaret ederek 

Samsung'un çeyrek dönem 

karının 2023 ilk çeyrekte de 

düşmesinin büyük olasılık 

olduğunu vurguladı. BNK 

Investment & Securities analisti 

Lee Min-hee, "Samsung'un tüm 

işletmeleri zor zamanlar geçirdi, 

ancak özellikle çipler ve mobil 

tarafı zorlu bir dönem yaşadı" 

dedi. 

Elektrikli Araç Şarj Yatırımları 100 

Milyar Doları Aşacak 
Araştırma şirketi BloombergNEF, “Sıfır 

Emisyonlu Araçlar Raporu”nda elektrikli 

araç şarj donanımı ve kurulumuna yapılan 

kümülatif yatırımın bu yılın sonunda 62 

milyar dolara ulaşacağını tahmin etti. 

Raporda, bir önceki yıla göre yüzde 228 

artışla 2022'de 28,6 milyar dolar yatırım yapıldığı kaydedildi. 2022'deki 

toplam yatırımın yüzde 61'inin Çin'de gerçekleştiği belirtilen raporda, bu 

yatırımlara bağlı 600 binden fazla halka açık şarj cihazı olduğu açıklandı. 

Çin’in elektrikli araçlara yönelik şarj yatırımlarına hızla devam ettirmesi 

durumunda, yatırımların bu yıl dünya genelinde kümülatif olarak 100 

milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor. 

 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Tesla'nın Türkiye 

Pazarına Girmek İstediğini Açıkladı 

ABD ziyareti kapsamında hafta 

başında teknoloji ve inovasyonun 

kalbinin attığı Silikon Vadisi'ne 

giden Varank, Tesla'nın Fremont 

Fabrikası'nda gerçekleştirdiği 

görüşmelerin detaylarını paylaştı. 

Varank, Tesla'nın dünya 

pazarındaki konumuna değinerek, 

"Tesla otomotiv endüstrisinde 

geleceğin otomobil markalarından 

 bir tanesi. Şu anda tüm dünyadaki 

etkisini, pazarını büyütmeye 

çalışıyor. Çin'deki en büyük 

firmalardan bir tanesi, Avrupa 

piyasasında Almanya'da kurduğu 

fabrikayla etkili olmaya çalışıyor, 

Türkiye pazarına da girmek istiyor." 

dedi.  Varank, "Tesla'nın   şu anda şarj 

istasyonlarıyla beraber Türkiye 

piyasasına girmekle ilgili faaliyetleri 

 

devam ediyor.  Aslında daha önce 

Türkiye'ye geleceklerdi ama kendi 

iç değerlendirmelerinden dolayı 

süreç biraz daha uzadı." diye 

konuştu. 


