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BEKLENTİYİ DÜŞÜRDÜ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye 

ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,2’den yüzde 3,5’e düşürdü

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun 
mart sayısını yayımladı. Raporda, küresel ekono-
mik büyüme için görünümün, enflasyon zorlukla-

rının artması ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı-
nın küresel enerji kaynaklarını tehdit etmesi nedeniyle 
önemli ölçüde kötüleştiği aktarıldı. Küresel ekonomiye 
ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, 
dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve 2023’de yüzde 
2,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, Ara-
lık 2021’de açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 
2022’de yüzde 4,2 ve 2023’de ise yüzde 3 büyüyeceğini 
öngörmüştü.

TAHMİNLER AŞAĞI 
YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
Raporda, Ukrayna’daki savaş ve Rusya’ya yönelik ekono-
mik yaptırımların küresel enerji arzını riske attığı belirti-
lerek, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın sanayinin mali-
yetlerini artıracağı ve tüketicilerin gelirlerini azaltacağı 
ifade edildi. ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmi-
nin yüzde 3,7’den yüzde 3,5’e çekildiği belirtilen raporda, 
ülkenin 2023 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,6 
olduğu aktarıldı. Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 
2022 yılı büyüme tahminin de yüzde 4,5’ten yüzde 3’e 

indirildiği, 2023 yılı büyüme tahminin ise 2,3 olduğu kay-
dedildi. Fitch’in raporunda büyüme tahminlerindeki söz 
konusu aşağı yönlü revizyonların yüksek enerji fiyatlarını 
ve ABD’nin tahmin edilenden daha hızlı faiz artışına gidi-
şini yansıttığı ifade edildi.

ENFLASYON ZORLUKLARI 
YOĞUNLAŞIYOR
Rusya’nın 2019’da Avro Bölgesi’nin birincil enerji tüke-
timinin yaklaşık 4’te 1’ini sağladığı anımsatılan raporda, 
Avro Bölgesi enflasyonunun gaz fiyatlarındaki artışa 
bağlı olarak 2022’de ortalama yüzde 5 olacağı bildi-
rildi. ABD’de enflasyon zorluklarının yoğunlaştığına işa-
ret edilen raporda, petrol fiyatlarındaki artışın haliha-
zırda büyük bir sorun haline gelen enflasyona katkıda 
bulunduğu kaydedildi. Raporda, hane halkının enflasyon 
konusundaki endişelerinin arttığı belirtilerek, ABD’de 
enflasyonun yüzde 9 ile zirve yapmasının ve bu yıl orta-
lama yüzde 7 olmasının beklendiği ifade edildi. ABD 
Merkez Bankasının (Fed) Ukrayna’daki savaştan önce 
“şahinleştiğine” dikkat çekilen raporda, Fitch’in 2022 
toplam 7 faiz artışına gitmesinin ve faiz oranının 2023 
sonuna kadar yüzde 3’e gelmesinin beklendiği aktarıldı.

AK Parti Şanlıurfa İl Danışma 
Meclisi’nde gündeme ilişkin 

değerlendirmelerde 
bulunan Nebati, 
“Enflasyon ile ilgili bir 
sıkıntımız var, aşıyoruz, 
aşacağız. Türk Lirası’na 

güveni artırıyoruz. 
Hiç kimseyi enflasyona 

ezdirmedik, bundan 
sonra da ezdirmeye izin 

vermeyeceğiz” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 
26. güne girilirken, NATO 

Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg dün gece 
katıldığı canlı yayında 
birbirinden önemli 
açıklamalarda bulundu. 

Konuşmasına Putin’le 
başladı ikinci cümlesi ise 

Erdoğan oldu. 

Asgari ücrete yıl ortasında zam geleceğine dair 
iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı’na imza 
atan muhalefet liderlerinin üçüncü görüşmesine DEVA 
Partisi lideri Ali Babacan ev sahipliği yapacak.

16 Mart Mekatronik Mühendisleri Günü vesilesiyle 
Teknopark Ankara’da, “2. Elektrikli ve Otonom Teknolojiler 
Konferansı” düzenlendi. 

ENFLASYON İLE İLGİLİ BİR 
SIKINTIMIZ VAR

DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA

ASGARİ ÜCRETE 2. ZAMMI 
GELİYOR?

MASADA “KANUN” VAR

OTONOM GELECEĞİ ELE ALINDI
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Merkez Bankası tarafın-
dan yayımlanan tebliğler 
ile Kur Korumalı Mevduat 
Sisteminde düzenleme 
yapıldı. Düzenlemeye 
göre; altın hesabı, ABD 
Doları, Euro ve İngiliz Ster-
lini cinsinden döviz tev-
diat hesabı ve döviz cin-
sinden katılım fonu hesabı 

bakiyelerini, Kur Koru-
malı Mevduat hesaplarına 
çevirenlere, vade sonunda 
yenileme imkanı getirildi. 
Yurt dışında yaşayan ve 
kur korumalı mevduat sis-
temine dahil olan vatan-
daşlara da vade sonunda 
yenileme hakkı getirildi. 

TÜİK, ocak ayında işsiz-
lik oranını yüzde 11.4, işsiz 
sayısını da 3 milyon 859 bin 
kişi olarak açıkladı. TÜİK’in 
“atıl işgücü oranı” olarak 
açıkladığı geniş anlamda 
işsizlik oranı yüzde 22.9 
oldu. Geniş anlamda işsiz-
lerin sayısı ise 8 milyon 459 
bin kişiye ulaştı.

İŞKUR verilerine göre, pan-
demi döneminde ayda 200 
bin kişinin altına düşen 
işsizlik ödeneği alan kişi 
sayısı bu yıl ocak ayında 
483 bin 654’e çıktı. Pande-
miden önceki 2020 Ocak 
ayında işsizlik ödeneği alan-
ların sayısı ise 610 binin 
üzerindeydi.

MEVDUATTA DÜZENLEME İŞSİZLİK ORANI ARTTI
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Amazon’un sahibi Jeff 
Bezos’la birlikte dünya-
nın en zengin iş adamı 
sıralamasında birincilik 
yarışı içerisinde olan Elon 
Musk’tan oldukça dik-
kat çeken bir yatırım tav-
siyesi geldi. “Yükselen enf-
lasyon karşısında nasıl bir 
yatırım yapılmalı?” soru-
suna yanıt veren Musk, 
klasik dolar ve altın alımını 
desteklemediğini belirte-
rek “İyi ürünler ürettiğini 
düşündüğünüz şirketlerin 

hisse senetlerine veya ev 
gibi fiziksel şeylere sahip 
olmak daha iyidir” dedi.
Tesla’nın sahibi ve CEO’su 
Elon Musk yükselen enf-
lasyon karşısında nasıl bir 
yatırım yapılmalı sorusuna 
cevap verirken klasik dolar 
veya altın alımını destek-
lemediğini belirtti. Elon 
Musk’a göre vatandaşlar 
yükselen enflasyon kar-
şında parasını en iyi ev gibi 
taşınmaz varlıklara yatırım 
yaparak koruyabilir.

Avustralya Ukrayna’ya saldırıyı gerekçe göstererek, Mos-
kova’ya boksit de dahil olmak üzere alüminyum ve alümin-
yum cevherlerinin Rusya’ya ihracatının derhal yasaklandı-
ğını duyurdu. Başbakan Scott Morrison, savaşın harap ettiği 
Ukrayna’ya daha fazla askeri teçhizat, 70.000 ton termal 
kömür ve “30 milyon dolarlık acil insani yardım” sözü de 
verdi.Başbakan yaptığı açıklamada, ihracat yasağının Rusya 
için kritik ihracat olan alüminyum üretme kapasitesini sınır-
layacağını belirtti. Rusya’nın alüminyum ihtiyacının yaklaşık 
yüzde 20’si için Avustralya’ya bağlı olduğu belirtildi.

Son dönemde artan enflas-
yonla birlikte birçok ürüne 
zam geliyor. Kırmız et ve 
tavuk ürünleri de bu zam-
lardan nasibini aldı.

Yüzde 48 zam geldi
Bu çerçevede Et ve Süt 
Kurumu (ESK) kırmızı et ve 
tavuk fiyatlarına yüzde 48 

zam yaptı. Yapılan zamla 
birlikte kıymanın kilosu 56 
liradan 83 liraya, kuşbaşının 
kilosu 62,5 liradan 92 liraya 
çıktı. Kontrfilenin kilosu 98 
liradan 145 liraya, pirzola 
103 liradan 152 liraya yük-
seldi. Gövde tavuğun fiyatı 
23,25 liradan 26,5 liraya 
çıktı.

MUSK’TAN DİKKAT 
ÇEKEN YATIRIM 

TAVSİYESİ

ALÜMİNYUM İHRACATINI YASAKLADI

ET VE TAVUK 
ÜRÜNLERİNE 

YÜZDE 48 ZAM
Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk 

fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Bu 
zammın ardından kıymanın kilosu 56 
liradan 83 liraya çıkarken kuşbaşı etin 
kilosu 62,5 liradan 92 liraya yükseldi.

ENFLASYON İLE İLGİLİ 
BİR SIKINTIMIZ VAR

AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclisi’nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon ile ilgili bir 

sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız. Türk Lirası’na güveni artırıyoruz. Hiç kimseyi 
enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz” dedi.

ŞANLIURFA (Haberler.com) - Hazine ve Maliye 
Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa İl 
Danışma Meclisi’nde dikkat çeken açıklamalarda 

bulundu. “Petrol fiyatları yükseliyor, emtia fiyatları 
yükseliyor, dünya bir enflasyon kıskacında biz hep beraber 
bunların üstesinden geliyoruz, hiç kimseyi yarı yolda 
bırakmadık bırakmayız, kimseyi enflasyona ezdirmedik, 
ezdirmeyeceğiz” diyen Nebati’nin açıklamalarından 
satır başları şu şekilde;”Savaş var Karadeniz’de. Bize 
diyorlar ki ne yapacaksınız, bu işin üstesinden nasıl 
geleceksiniz? Diyoruz ki 2 yıl önce, 20 yıl önce nasıl 
yola çıkarken zorlukların üstünden bu milletle ve dava 
arkadaşlarımızla geleceğiz dediysek şimdi de aynı 
şeyleri yapıyoruz. Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var hiç 
merak etmeyin aşıyoruz, aşacağız. Türkiye ekonomisini 
faiz-kur kıskacından çıkardık ve ülkeyi öngörülebilir 
istikrarlı bir şekilde yöneten dirayetli liderimizle birlikte 
koşuyor ve yorulmadan bütün sorunların üstesinden 
geliyoruz. Bu gurur tablosu hepimizin, Türkiye’nin. Sosyal 
medyada yalan haberleri yayanlar, onlar trolleriyle, 
karamsarlıklarıyla kalsınlar, birbirlerini yemeye devam 
etsinler, bu ülke onlara rağmen büyüyor, gelişiyor. Bu ülke 
kötümserlere rağmen güçlenerek 21. yüzyıla damgasını 

vuruyor. Hükümetlerimizin uyguladığı her politikayla bu 
ülke sorunların üstesinden geliyor. Cumhurbaşkanımız 
Türkiye Ekonomik Modeli’ni açıkladığı günün sabahı ‘evet 
oldu, bu sefer gidiyorlar’ diyenler saat 19.00’dan sonra 
kafalarını duvarlara vurdular. Salgın döneminde ihracatı 
artıracağız dedik, artıramazsınız, üretimi artıracağız dedik, 
artıramazsınız, işsizlik azalacak dedik, tersine insanlar 
sokaklara çıkacaklar dediler. Ne oldu? Gene başlarını 
duvara vurdular.

“KİMSEYİ 
EZDİRMEYECEĞİZ”
225 milyar doları aşan bir ihracat geçen yıl ve şubat sonuyla 
birikimli olarak 232 milyar dolara ulaşan bir ihracat. Pet-
rol fiyatları yükseliyor, emtia fiyatları yükseliyor, dünya bir 
enflasyon kıskacında biz hep beraber bunların üstesinden 
geliyoruz, hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık bırakmayız, 
kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyo-
nun üzerinden geldiğimiz gibi Karadeniz’deki bu gerginli-
ğin üstesinden de geleceğiz. İzin vermeyeceğiz. Eğer ki fır-
satçılık yapıp, fiyatları dilediği gibi oynatıp, yüksek kar elde 
etmeyi düşünüyorlarsa başta enflasyon timleriyle üzer-
lerine gideceğiz. Unutmayın önümüzü kapatan her türlü 
bürokratik engelin üzerine gideceğiz. Hiç kimse bu ülkenin 
girişimcisine, yatırımcısına engel koyamaz.

“TAKMAYIN KAFANIZA”
Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak, takmayın kafanıza. 
Şu anda Türkiye aldığı önlemelerle bölgemizin gücü olmak-
tan çıkmış dünyanın en önemli güçlü ülkelerinden, masada 
olan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Canınızı sıkmayın, 
üzülmeyin. Hepimiz bir ülkü peşindeyiz. Bayrak yere inme-
yecek, ezan susmayacak. Bırakın onlar başlarını duvara vur-
sunlar. Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak. Bütçe disip-
lininden asla taviz vermiyoruz. KDV’yi temel gıda da yüzde 
1’e düşürdük. Çiftçimizi, üreticimizi desteklemeye devam 
edeceğiz. Londra’ya da, Paris’e de, Körfez’e de, Japonya’ya 
da gideceğiz. Bu ülkenin çıkarları nereyi gerektiriyorsa 
oraya gideceğiz. Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde 
üçüncü sıraya kadar yükseldi.”
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Akkuyu Nükleer AŞ’den 
yapılan açıklamaya göre, 
ana montaj işlemlerine 
başlanan ASBH, ünitenin 
ana ekipmanı olan reak-
tör, buhar jeneratörleri ve 
ana sirkülasyon pompa-
larını birbirine bağlayarak 
NGS’nin birinci çevrimini 
oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine 
yer verilen Akkuyu Nük-
leer AŞ Genel Müdürü 
Anastasia Zoteeva, ana 
sirkülasyon boru hattın-
daki kaynak işleminin, bir 
güç ünitesinin yapımındaki 
kilit aşamalardan biri oldu-
ğunu belirtti.

Çalışmanın aşamaları hak-
kında bilgi veren Zoteeva, 
“Bir nükleer güç santrali-
nin reaktörü insan kalbine 
benzetilirse, ana sirkülas-
yon boru hattı bu kalp-
ten çıkan aort ana dama-
rıdır. Nükleer santralin 
çalışması sırasında, içinde 
bulunan su sürekli olarak 
330 derece sıcaklıkta dola-
şır. Bu tür yüklere sadece 
70 milimetre kalınlığına 
sahip özel borular dayana-
bilir. Bu nedenle boru hat-
tının kaynağı, en sıkı dene-
timlere tabi olan karmaşık 
ve yüksek teknoloji gerek-
tiren bir işlemdir.” ifadesini 
kullandı.

Bankadan yapılan 
açıklamaya göre, küresel 
piyasalarda artan 
belirsizliğe rağmen 
2021 yılında uluslararası 
piyasalardan toplam 5,4 
milyar dolar tutarında 
kaynak sağlayan 
VakıfBank, 2022 yılına 
250 milyon dolarlık yeni 
kaynak temini ile başladı. 
Açıklamada görüşlerine 
yer verilen VakıfBank 
Genel Müdürü Abdi Serdar 
Üstünsalih, sendikasyon, 
seküritizasyon, Eurobond 
ve Çin Kalkınma 

Bankası’ndan temin 
ettikleri kredilerle 
birlikte 2021 yılında 
yurtdışından Türkiye’ye 
uzak ara en çok kaynak 
getiren banka olduklarını 
belirtti. Üstünsalih, “Bu 
kaynakların çoğunu 
sürdürülebilir temalı olarak 
sağladık. Yaptığımız her 
bankacılık işleminde, 
attığımız her adımda 
hem çevremizi hem de 
toplumumuzu işimizin 
merkezine koyduğumuzu 
her zaman vurguladık.” 
ifadelerini kullandı.

Borsada işlem gören şirketlerin geçen yıl elde ettiği net kâr, 
2020’ye kıyasla 2,5 katına çıktı. Böylece 2020’de 98 milyar 
308 milyon lira olan şirketlerin toplam net kârı, 2021’de 238 
milyar 843 milyon liraya ulaştı. BIST 100 endeksi altında 
işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk 
yarı finansal sonuçlarını paylaşan 99 şirketten 91’i net kâr 
elde etti, 8’i ise zarar yazdı. Söz konusu şirketlerden geçen 
yıl en fazla net kâr elde eden ise 15 milyar 527 milyon lirayla 
Ereğli Demir ve Çelik oldu. Net kârda Ereğli Demir ve Çelik’i; 
15 milyar 193 milyon lirayla Koç Holding, 13 milyar 467 mil-
yon lirayla İş Bankası, 13 milyar 73 milyon lirayla Garanti 
Bankası, 12 milyar 126 milyon lirayla Akbank, 12 milyar 32 
milyon lirayla Sabancı Holding, 10 milyar 490 milyon lirayla 
Yapı Kredi, 9 milyar 133 milyon lirayla Şişecam, 8 milyar 801 
milyon lirayla Ford Otosan ve 8 milyar 213 milyon lirayla 
Türk Hava Yolları izledi.

AKKUYUDA 
MONTAJ BAŞLADI

VAKIFBANK 
KAYNAK SAĞLADI

BORSA ŞİRKETLERİNİN KÂRI KATLANDI

ASGARİ ÜCRETE 
2. ZAMMI GELİYOR?

Asgari ücrete yıl ortasında zam geleceğine dair iddialarla ilgili bir açıklama 
yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücret 

aralık ayında belirlenir. Tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak 
değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ilişkin konuşan AK 
Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zam-
mın sinyalini vermiş ve yıl içerisinde iki kere zam yapı-

labileceği söylemini ortaya atmıştı. “Asgari ücrete yeni zam 
mı gelecek?” sorusuna cevap aranırken Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den konuyla ilgili bir değerlen-
dirme geldi.

“OLAĞANÜSTÜ 
ŞARTLARA BAKARAK 
DEĞERLENDİRİLİR”
Bilgin, “Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeli-
yiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üze-
rindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli 
bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakıl-
ması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti 
düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anla-
şılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari 

ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer 
Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, 
tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değer-
lendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni 
asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır.” dedi.

“MAYIS’TA 3600 EK 
GÖSTERGE ÇALIŞMAMIZI 
BİTİRMİŞ OLACAĞIZ”
Dünya gazetesinden Hakan Güldağ, Maruf Buzcugil ve 
Hüseyin Gökçe’nin sorularını yanıtlayan Bilgin, 3600 ek 
gösterge ile ilgili ise “Seçim beklenmeyecek, Sayın Cum-
hurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalış-
malarımızı ona göre yürüttük, Mayıs’ta 3600 ile ilgili teknik 
çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. 
Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs’ta bütün çalışmamızı 
bitiririz, Meclis’e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun 
görürse gerekli kararlar verilir.” ifadelerini kullandı.
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DİKKAT ÇEKEN 
KONUŞMA

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 26. güne girilirken, NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg dün gece katıldığı canlı yayında birbirinden önemli açıklamalarda 
bulundu. Konuşmasına Bu Putin’in savaşı ve o istediği zaman savaşı bitirebilir 

cümlesiyle başlayan Stoltenberg’in ikinci cümlesi ise Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan oldu. Birkaç gün önce Türkiye’ye gittiğini hatırlatan 

Stoltenberg, son dönemde arabuluculuk yapmaya çalışan Ankara’nın 
çabalarını övdü.

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesiyle birlikte 
Ukrayna’nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrı-
lıkçıların oluşturduğu Luhansk ve Donetsk Halk 

Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanıması ile birlikte 24 
Şubat’tan beri devam eden savaşta şiddetin dozu artı-
yor.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülke Rusya ile 
Ukrayna arasında arabuluculuk çabaları için çalışırken 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de açıklama-
larda bulundu. Geçen haftalarda Ukrayna Devlet Baş-
kanı Zelenski’nin saldırıları engellemek için harekete geç-
mediği için eleştirdiği NATO’nun Genel Sekreteri ABD’nin 
önde gelen medya kuruluşlarından NBC’de yayınlanan 
Meet the Press isimli programa katıldı.

PUTİN’LE BAŞLADI, 
ANKARA’YA ÖVGÜYLE 
DEVAM ETTİ
Stoltenberg, “Öncelikle şunu hatırlatmak gerek, bu 
Putin’in savaşı ve o istediği zaman savaşı bitirebilir” 
dedi. NATO Genel Sekreteri, iki ülke arasında arabulucu-
luk yapmaya çalışan bütün ülkelere ve bütün çabalara 
teşekkür ederek, “Birkaç gün önce Türkiye’ye gittim ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm” diye söze baş-
ladı.

“TÜRKİYE ÇOK ÇABA 
HARCIYOR”
Brüksel’den yayına katılan Stoltenberg, son dönemde 
arabuluculuk yapmaya çalışan Ankara’nın çabalarını 
övdü. Stoltenberg, “Türkiye gerçekten arabuluculuk yap-
mak için ve Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere 
destek olmak için çok çaba harcıyor” dedi. Stoltenberg, 
bu çabalardan net bir sonuç çıkıp çıkmayacağının ise 
henüz bilinmediğini vurguladı. Öte yandan Stoltenberg, 
bir süredir Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin talep 
ettiği uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ile ilgili de konuştu. 
Sözcü’nün haberine göre Stoltenberg, Ukrayna’da uçuşa 
yasak bölge ilan edilmesinin gerilimi körükleyeceğini 
söyledi. Stoltenberg, “Müttefiklerimiz Ukrayna’yı savu-
nuyor. Fakat aynı zamanda bu anlaşmazlığın NATO ile 
Rusya arasında bir savaşa dönmesini engellemek aşırı 
derecede önemli, çünkü böyle bir durumda şu an Ukray-
na’da gördüğümüzden çok daha fazla hasar, çok daha 
fazla ölüm ve yıkım olur” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yöne-
lik işgalinde 26. güne giri-
lirken, müzakere masala-
rından somut sonuçların 
çıkmaması sonrası Rus 
ordusu saldırılarına hız kes-
meden devam ediyor. İşgal 
sürecinin yavaş ilerlemesi 
ve Rus ordusunun cephede 
verdiği ağır kayıplar son-
rası dünya, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’in 
müttefiki olan Çin’in kapı-
sını çalacağını konuşur-
ken, iddialara yanıt bugün 
Çin’in Washington Büyükel-
çisi Qin Gang’dan geldi. Rus-
ya’ya silah ya da cephane 
göndermeyeceklerini belir-
ten Qin Gang, Ukrayna’nın 
işgalini kınamayı reddede-
rek Pekin yönetiminin geri-
limin dinmesi için her şeyi 
yapacağını da vurguladı. 

Washington Büyükelçisi’nin 
açıklamaları, ABD Baş-
kanı Joe Biden’in Çin lideri 
Xi Jinping’i Rusya’ya yardım 
etmesi halinde söz konusu 
adımın sonuçları olacağını 
açık şekilde belirtmesinin 
ardından geldi. Rusya’nın 
kınanmasının bir fayda-
sının olmayacağını savu-
nan Washington Büyükel-
çisi Qin Gang, Rusya ile iyi 
komşuluk ilişkilerine sahip 
olduklarını hatırlattı. Çin 
Dışişleri Bakanı Wang Yi de 
Pekin’in Ukrayna savaşında 
tarihin doğru tarafında dur-
duğunu kanıtlayacağını ileri 
sürdü. Wang Yi, “Dışarıdan 
gelen baskı ve zorlamayı 
asla kabul etmeyiz; Çin’e 
karşı asılsız itham ve şüphe-
lerin de karşısındayız” dedi.

Kremlin’den yapılan açıkla-
mada, “Rusya, Ukrayna’dan 
daha hızlı bir şekilde müza-
kereye hazır. Putin-Ze-
lenskiy görüşmesiyle ilgili 
hala bir temel sağlana-
bilmiş değil” denildi. Rus-
ya’nın Ukrayna’ya yönelik 
işgali 26. gününde sürer-
ken, Kremlin Sözcüsü 
Dmitry Peskov, müzakere 
görüşmeleri ve Rusya Dev-

let Başkanı Vladimir Putin 
ile Ukrayna Devlet Baş-
kanı Vladimir Zelenskiy’nin 
görüşmesine ilişkin açıkla-
malarda bulundu. Görüş-
melerde önemli ilerleme 
kaydedildiğini belirten Pes-
kov, iki liderin görüşmesi 
hakkında, “Putin-Zelenskiy 
görüşmesiyle ilgili hala bir 
temel sağlanabilmiş değil.” 
ifadelerini kullandı.

ABD’nin Yemen’deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı 
Suudi Arabistan’a geçen ay çok sayıda Patriot hava savunma 
sistemi bataryası gönderdiği iddia edildi. Amerikan Wall 
Street Journal (WSJ) gazetesine açıklama yapan ve adları-
nın açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD’li yetkililer, söz 
konusu transferin geçen ay gerçekleştirildiğini belirtti. Yet-
kililer, Riyad yönetiminin Yemen’deki İran destekli Husilerin 
özellikle dron ve füze saldırılarına karşı Washington’dan uzun 
süredir Patriot hava savunma sistemi talep ettiğini fakat 

talebin uzun süren güvenlik protokolleri nedeniyle ancak 
karşılanabildiğini kaydetti. Kaç Patriot bataryasının Suudi 
Arabistan’a teslim edildiği, teslimatın tam olarak ne zaman 
ve ne şekilde yapıldığına dair detaylara yer verilmedi.ABD 
Başkanı Joe Biden’ın yönetime gelmesinin ardından ABD ile 
Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde zaman zaman tıka-
nıklıklar yaşanmış, son olarak geçen ay Suudi Veliaht Prens 
Muhammed bin Selman’ın Biden ile telefonda görüşmediği 
iddia edilmiş ancak Beyaz Saray bu iddiayı yalanlamıştı.

SİLAH 
YARDIMINDA 

BULUNMAYACAĞIZ

KREMLİN’DEN  
AÇIKLAMA ABD, SUUDİ ARABİSTAN’A ÇOK SAYIDA 

PATRİOT BATARYASI GÖNDERDİ
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MASADA “SEÇİM 
KANUNU” VAR

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı’na imza atan muhalefet liderlerinin 
üçüncü görüşmesine DEVA Partisi lideri Ali Babacan ev sahipliği yapacak.

Geçtimiz şubat ayında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ev 
sahipliğinde 6 muhalefet lideri bir araya gelmiş, 28 
Şubat tarihindeki ikinci görüşmelerinde ise Güçlen-

dirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı’na imza atmış-
lardı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Baş-
kanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin 
Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek 
Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun bir sonraki 
görüşmesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

ALİ BABACAN EV 
SAHİPLİĞİ YAPACAK
Kulisleri hareketlendiren bilgilere göre söz konusu 6 par-
tinin lideri 27 Mart’ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali 
Babacan’ın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya gelecek. 
Üçüncü buluşmadan önce liderler, yapacakları telefon 
görüşmeleriyle çalışma yemeğinde ele alınacak gündem 
maddelerini netleştirecek. Genel başkan yardımcılarından 
oluşan altı kişilik komisyon da liderler arasındaki koor-
dinasyonu ve iletişimi sağlayacak. Liderlerin buluşması 
öncesi söz konusu komisyon bir toplantı yapacak. Parti 
kurmaylarından edinilen bilgiye göre; altılı lider masası-
nın ana gündem başlığını AK Parti ve MHP’nin TBMM’ye 
sunduğu ve önümüzdeki hafta komisyon görüşmeleri 
gerçekleştirilecek yeni Seçim Kanunu teklifi oluşturacak. 
Liderler, Cumhur İttifakı ortaklarının önerdiği ittifak siste-
minde milletvekili paylaşımı hesabını değiştirip, her seçim 

bölgesinden çıkacak milletvekilliklerinin ittifak yerine par-
tilerin kendi oyları dikkate alınarak dağıtılması öngören 
sistemin sahaya olası yansımalarını, yürüttükleri simülas-
yon çalışmalarının sonuçlarını da dikkate alarak değerlen-
direcek.

İŞBİRLİĞİ ALANLARI 
KONUŞULACAK
Liderlerin masasındaki gündem maddeleri arasında; 
“geçiş sürecinin yol haritası” ve “sonraki bir aşamada olası 
bir ittifak olursa bunun temel ilke ve değerleri” başlıkla-
rının da olması bekleniyor. Liderler, bundan sonraki yeni 
işbirliği alanlarını da konuşacak. Liderlerin 27 Mart toplan-
tısında alacakları kararlar doğrultusunda, işbirliği yapan 6 
parti arasında yeni kurullar ve alt komisyonlar oluşturula-
bileceği belirtiliyor.

ORTAK AÇIKLAMA 
YAPILACAK
Parti kurmayları tarafından 27 Mart buluşması için “Bun-
dan sonraki süreçte yapılacak işler ve konuşulacak gün-
dem başlıklarının startını verecek toplantı” olarak değer-
lendirmesi yapılıyor. 12 Şubat’ta Kılıçdaroğlu’nun ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen ve altılı işbirliğinin resmileşti-
ren ilk buluşmada olduğu gibi, 27 Mart toplantısının ardın-
dan da bir ortak açıklama yapılabileceği ifade ediliyor.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali 
Babacan, partisinin Balıkesir Sındırgı ilçe kongresine 
katıldı. Babacan, kongrede yaptığı konuşmada dikkat 
çeken açıklamalarda bulundu. Son günlerden yeniden 
siyasete gireceği konuşulan eski başbakan Tansu Çiller’e 
sert sözlerle yüklenen Babacan, “Biliyorsunuz bu ara-
lar, iktidarın 1990’lardan çıkarıp getirdiği bazı siyaset-
çiler var. Hani meydanlarda ‘iki anahtar’ diye oy isteyip, 
sonra vatandaşın cebindeki parayı hiç edenler. Onları siz-

ler biliyorsunuz söylemeye gerek yok. Burada yeri gel-
mişken ben şu andaki ülkeyi yönetmeye çalışan bu oto-
riter ittifaka hatırlatmak istiyorum: Seçim yasasındaki 
oynamalarla, Beyaz Torosların gölgesinde siyaset yapan-
larla, ülke ekonomisini mahveden o 90 model siyasetçi-
lerle durumu kurtaracağınızı zannetmeyin. Olmayacak, 
bitti o dönem. İstediğinizi yapın, panik halinde tüm tuş-
lara basın. Emin olun ki, hiçbir şey DEVA Partisi’nin yük-
selişini durduramayacak.” diye konuştu.

Son dönemde yaptığı 
“Helalleşme” çıkışıyla 
çok konuşulan CHP lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 
partisinin son dönemde 
izlediği politikaya iliş-
kin yeni ipuçları geldi. 
“Güç Sende, Senin Elinde” 
Gençlik Çalışması Lansma-
nı’na katılan Kılıçdaroğlu, 
burada bir konuşa yaptı. 
Kılıçdaroğlu’na İstanbul 
İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu ve İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu da eşlik 
etti.

“Cumhuriyetimizi 
demokrasi ile 
taçlandırmak istiyoruz”
Konuşmasında gençlere 
seslenen CHP lideri, “Uzun 
yıllardır ilk kez CHP top-
lumun bütün sorunlarına 
eğildi ve sağlıklı çözümler 
üretti. Gençler için 6 vaadi-
miz saydı arkadaşlarımız. 
Yüzyıl içinde bu ülkede 
başbakanlar, bakanlar, 
fidan gibi gençler asıldı. Bu 
yüzyılda artık cumhuriye-
timizi demokrasi ile taç-
landırmak istiyoruz. Bunu 
yapacak olanlar genç-
ler. Sizler değiştireceksi-
niz.” Birileri sizin gücünüz-
den korkuyor. Korktuğu 
için şunu söylüyor: ‘Gider-
lerse gitsinler.’ Ama sizin 
şunu söylemeniz gereki-
yor: ‘Hayır; biz gitmeye-
ceğiz, seni göndereceğiz’ 
demeniz gerekiyor” ifa-

delerini kullandı. Türki-
ye’nin sorunlarına çözüm 
ürettiklerinin artık her-
kes tarafından bilindiğini 
belirten CHP lideri, “Eko-
nomiyi yönetemedikle-
rini de önceden gördük. 
Sorumlu bir muhalefet 
yaptık. Önceden gördük 
ve uyardık. Nasıl çözülece-
ğini de anlattık. Ama onlar 
yapmadılar. ‘Hayır, siz bil-
miyorsunuz’ dediler. Geldi-
ğimiz tabloda Türkiye’nin 
tüm sorunlarını bildiğimizi 
ve çözümler ürettiğimizi 
de artık tüm dünya biliyor” 
diye konuştu. Sözlerinin 
devamında, sahada çalışan 
partililerine seslenen Kılıç-
daroğlu, şöyle konuştu: 
“Şunu unutmayın, her 
biriniz politik arenanın 
içindeyseniz eleştiriden 
korkmayacaksınız. Bir poli-
tikacının alkıştan çok eleş-
tiriye ihtiyacı vardır. Benim 
görmediğimi başkası göre-
bilir, benim duymadığımı 
başkası duyabilir. Eleştiri, 
hatayı tekrar etmeme açı-
sından son derece önem-
lidir. Siz alanda çalışırken 
CHP’ye ilişkin eleştiriler de 
gelecektir. Hemen itiraz 
etmeyin. Bizim katılma-
yacağımız bir şey olsa da 
‘haklısın’ demeniz lazım. 
Eksiğimiz var mı? Evet var. 
Vatandaş bizi eleştiriyorsa 
ve bizim inanmadığımız 
bir eleştiri geliyorsa kaba-
hat bizde. Biz ona kendi-
mizi anlatmadık.”

ALİ BABACAN, İKTİDARA YÜKLENDİ

VATANDAŞLARA 
İTİRAZ ETMEYİN
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OTONOM GELECEĞİ 
ELE ALINDI

16 Mart Mekatronik Mühendisleri Günü vesilesiyle Teknopark Ankara’da, 
“2. Elektrikli ve Otonom Teknolojiler Konferansı” düzenlendi. Konferansta 

sanayiciler ve geleceğin mühendisleri bir araya geldi.

Teknopark Ankara’nın ev sahipliğinde ve Mekatronik 
Mühendisleri Derneği Ankara Şubesi birlikteliğinde orga-
nize edilen “2. Elektrikli ve Otonom Teknolojiler Konfe-
ransı” geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk 
uygulamalı AR-GE üssü olan Teknopark Ankara ve İvedik 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen etkinliğe, mühendislik fakültele-
rinde öğrenim gören öğrenciler ile Türkiye’ye çağ atla-
tacak bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak 
firma ve kurumlar katılım gösterdi. Etkinlikte, Teknopark 
Ankara ve İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Gültekin, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin 
Ali Dönmez, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Arif 
Nacar, HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ataoğlu, 
Mekatronik Mühendisleri Derneği Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Tahir Uras’ın da katıldığı ve birer konuşma 
gerçekleştirdi.  

875 PROJE YÜRÜTÜYOR
Konferansın açılış konuşmasını yapan Teknopark Ankara 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, Türkiye’nin ilk 
uygulamalı teknoparkı olan Teknopark Ankara’nın, kamu, 
üniversite ve özel sektörün bir arada bulunduğu güçlü bir 
ekosisteme sahip olduğuna dikkat çekti. Gültekin, Tek-
nopark Ankara’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirmeler son-
rasında Türkiye’nin erken aşama teknoparklar arasında 
2’nci, AR-GE çıktılarında ise Türkiye genelinde ilk 5 içeri-
sinde yer aldığını belirterek, Teknopark Ankara’nın 220 fir-
ması, 2 bin 100 AR-GE personeli ile 875 projeye ev sahip-
liği yaptığını söyledi.

TOGG ÖRNEĞİNİ VERDİ
Son yıllarda, dünyadaki teknolojik trendin, yeşil tekno-
lojiler üzerine yoğunlaştığını kaydeden Gültekin, şöyle 
devam etti: “Üretirken yeşil enerjiye, verimli üretime ve 
yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz önemle geleceğe OSB 
olarak katkı sağlayacağız. Dünyada son yıllarda hızla geli-
şen otonom ve elektrikli araçlar konusu Türkiye gün-

deminde aktif şekilde ele alınan bir konu olarak günde-
mimizde bulunmaktadır. Günümüzde, fosil yakıtlardan 
elektriğe ve verimsiz insan gücünden başlayarak otonom 
sistemlere geçiş hızlanmıştır. Otonom sistemlerin içinde 
bulunduğumuz en güzel örneği; yerli otomobil TOGG’da 
kendini göstermektedir. Otonom sürüş teknolojisine 
sahip olacak olan yerli otomobil, hayatın pek çok alanında 
sürücüsünün üzerinden yük almayı başaracak.”

YENİ PAZARLAR 
OLUŞACAK
Türkiye’de de birçok firmanın elektrikli ve otonom sistem-
ler ve bunların alt sistemleri konusunda çalışma yaptığını 
dile getiren Gültekin, algılayıcılardan aldığı verileri işleye-
rek değerlendiren ve buna göre karar veren otonom sis-
temlerin sanayiden günlük hayata inmesiyle yeni pazar-
lar ve yeni markalar oluştuğunu söyledi. Başkan Gültekin, 
“Günlük hayatımızda her geçen gün artan kullanıma sahip 
bu teknolojilerin üzerlerinde Türk markalarını görmek ve 
bunları global pazarda konumlandırmak misyonumuz 
olmalıdır. Böyle etkinlikler sayesinde bu alanda çalışan ya 
da çalışabilecek birikime sahip firmaların, bir araya gele-
rek potansiyel iş birliklerinin temelini atması en büyük 
temennimizdir. Bu amaçla Mekatronik Mühendisleri Der-
neği tarafından düzenlenen 2. Elektrikli ve Otonom Tek-
nolojiler Konferansı’nın hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.   

ÖĞRENCİLERE 
TAVSİYELERDE BULUNDU
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, 
açılışta yaptığı konuşmada üniversite-sanayi iş birliğinin 
önemine değindi. Öğrencilere tavsiyelerle bulunan Dön-
mez, “Dünya baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bizim geri 
kalmamamız lazım. Yeni mezun arkadaşların kendi kapasi-
telerini zorlaması lazım. Üniversiteden tek bir meslek edi-
nerek mezun olmuyorsunuz, kendinizi geliştirecek temel 
girdileri alıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar mühendis-
lik ekosistemini tanımaya gayret edin. Başka mühendislik 
bölümlerindeki öğrencileri, başka üniversitelerdeki başka 
öğrencileri tanımaya çalışın. Network’e önem verin. Farklı 
bakış açıları her zaman iyidir” şeklinde konuştu.

AMİRAL GEMİ TOGG
Bakanlığın yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çer-
çevesinde özellikle AR-GE tabanlı yeni girişimleri de des-
tekledikleri bilgisini veren Dönmez, “Dünyada iki dönüşüm 
var; biri yeşil dönüşüm, diğeri dijital dönüşüm. Biz de Milli 
Teknoloji Hamlemizi sürdürüyoruz. Milli Teknoloji Ham-
lesinin en güzel ürünlerinden biri Türkiye’nin Otomobili 
(TOGG) projesi. Türkiye’deki otomobil fabrikaları üretimle-
rini ihraç ediyor. Ancak bunlar yabancı markalar olduğu için 
tedarik zincirlerini de kendine göre kuruyorlar. Türkiye’de 
üretilen bazı parçaları almayabiliyor. Temel olgu, TOGG gibi 
bir amiral gemiyi ortaya çıkarabilmektir. Türkiye’de elekt-
rikli ve otonom araç sisteminin, bu amiral gemi önderli-
ğinde gelişmesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 
VURGUSU
HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Arif Nacar, böyle 
bir programdan dolayı İvedik OSB ve Teknopark Ankara 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ile Mekatronik 
Mühendisleri Derneğine teşekkür etti. Mühendislik ala-
nının ülkelerin gelişmesindeki önemine değinen Nacar, 
Türkiye’nin sistem mühendisliğine yönelmesi gerektiğini 
söyledi. Nacar, öğrencilere seslenerek, “Savunma firma-
larının sizin gibi mühendislere ihtiyacı var. Sanayide mut-
laka staj gibi çalışmalarda yer almanız gerektiğini düşünü-
yorum” diye konuştu. Mekatronik Mühendisleri Derneği 
Ankara Şube Başkanı Tahir Uras da uluslararası düzeyde 
gücün, bilimsel ve bilimin yönlendireceği teknolojiler ile 
mümkün olduğunu kaydetti. “Geleceğin teknolojisini gele-
cekte değil, şimdiden koşar adımlarla ilerleyen fertleri 
yetiştirmekten geçer” diyen Uras, “Mobilite çağına girdiği-
miz bu dönemde milli beyinler tarafından geliştirilen oto-
nom teknolojilerde ülkemizin de imzasının olacağını büyük 
bir gurur ile yakından takip ediyoruz. Genç kardeşlerime; 
‘Mermeri delen suyun şiddeti değil, suyun istikrarıdır’ diye-
rek, istikrarlı çalışmayı tavsiye ediyorum. Mekatronik 
Mühendisleri Derneği olarak, ülkemizin milli teknoloji-
sini ve otonom teknolojileri zirveye taşıyabilmeyi ve bu 
uğurda çalışmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
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ENDONEZYA’DA 
FABRİKA AÇTI

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, Endonezya’da 250 bin adetlik üretim 
kapasiteli fabrikayı hizmete açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, IONIQ 
5 üretimiyle işe başlayan ve 1.55 milyar dolar tutarında bir yatırım yapılan 

tesisin, bölgede elektrikli araç üreten ilk tesis olduğu kaydedildi. Hyundai’nin 
Creta ve yeni geliştirilen MPV’ler dahil stratejik modellerinin de bu tesiste 

üreteceği öğrenildi  

Hyundai Motor Company, Güneydoğu Asya’daki ilk 
fabrikasını Endonezya’nın başkenti Jakarta’da açtı. 
Endonezya hükümetiyle Hyundai’nin Güneydoğu 

Asya pazarları için birlikte adım attığı bir üretim merkezi 
olan fabrikanın, özel anlaşma ile resmileştirilerek hiz-
mete başladığı kaydedildi. 

1.55 MİLYAR DOLAR 
TUTARINDA YATIRIM
Bu fabrika için yaklaşık 1.55 milyar dolar tutarında bir 
yatırım yapan Hyundai, yıllık üretim kapasitesini de 250 
bin adet olarak açıkladı. Hyundai’nin “sürdürülebilir kal-
kınma” ve “insanlık için ilerleme” vizyonuna uyum sağ-
layan fabrikanın, otomotiv sektöründeki elektrikli model 
ihtiyaçlarının karşılanması ve aynı zamanda güneş 
panelleri gibi çevre dostu teknolojilerin üretiminde 
önemli bir rol oynayacağı belirtildi. Endonezya’nın, 
Hyundai’nin gelecekteki mobilite stratejisi için önemli bir 
merkez konumunda olduğu belirtiliyor.

‘GELECEK 
TEKNOLOJİLERİN ÜRETİM 
MERKEZİ OLACAK’
Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Euisun 
Chung, hizmete açılan yeni fabrikayla ilgili olarak, “Bu 
tesis, otomotiv endüstrisinde ve özellikle elektrikli araç-
lar alanında kilit bir rol oynayacak. Ayrıca, şu anda yapım 
aşamasında olan pil hücresi tesisi aracılığıyla da Endo-
nezya’da elektrikli araç ekosisteminin kurulmasına kat-
kıda bulunmaya devam edecek. Endonezya’nın küre-
sel piyasalarda önemli bir rol oynamasına daha fazla 
yardımcı olacak ve aynı zamanda Hyundai’nin gelecek-
teki teknolojilerinin temel üretim merkezi olacak” dedi. 
Hyundai’nin yeni fabrikası, elektrikli IONIQ 5’in dışında 
bölge için önemli olan Creta ve MPV gibi modeller de 
üretecek. Ayrıca Hyundai, Endonezya’da pil fabrikası 
kurmak için de LG Energy Solutions ile birlikte çalışmaya 
devam ediyor. Endonezya Hükümeti’nin, 2030 yılına 
kadar 130 bin adet kamu aracını elektrikli modellere 
dönüştürmek istediği de edinilen bilgiler arasında.

Tarım-GFE’de (2015=100), 
2022 yılı Ocak ayında bir 
önceki aya göre yüzde 10,12, 
bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 10,12, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 
57,26 ve on iki aylık orta-
lamalara göre yüzde 31,35 
artış gerçekleşti. Ana grup-
larda bir önceki aya göre 
tarımsal yatırıma katkı sağ-
layan mal ve hizmet endek-
sinde yüzde 6,99, tarımda 
kullanılan mal ve hizmet 
endeksinde yüzde 10,57 
artış gerçekleşti. Bir önceki 
yılın aynı ayına göre göre 
tarımsal yatırıma katkı sağ-
layan mal ve hizmet endek-
sinde yüzde 36,10, tarımda 
kullanılan mal ve hizmet 
endeksinde yüzde 60,78 
artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu 
alt gruplar sırasıyla, yüzde 
9,40 ile tohum ve dikim 
materyali ve yüzde 16,34 
ile malzemeler oldu. Buna 
karşılık, yıllık artışın yük-
sek olduğu alt gruplar ise 
sırasıyla, yüzde 153,34 ile 
gübre ve toprak geliştirici-
ler ve yüzde 101,14 ile enerji 
ve yağlar oldu. Aylık artı-
şın düşük olduğu alt grup-
lar sırasıyla, yüzde 2,42 ile 
malzemeler ve yüzde 4,06 
ile hayvan yemi oldu. Buna 
karşılık, aylık artışın yüksek 
olduğu alt gruplar ise sıra-
sıyla, yüzde 37,91 ile enerji 
ve yağlar ve yüzde 17,06 ile 
bina bakım masrafları oldu. 
Bir önceki aya göre aza-
lış gösteren tek alt grup 
ise yüzde 8,41 ile tohum ve 
dikim materyali oldu.

TARIMSAL GİRDİ 
FİYAT ENDEKSİ 
REKOR KIRDI

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında bulunan birlikler 
arasında 2 milyar dolar ihracat barajını geçen tek birlik 
olan, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 
(EDDMİB), 11 Mart 2021 tarihinden 10 Mart 2022 tarihine 
kadar olan son bir yıllık dönemde ihracatını yüzde 74 
artırarak 2 milyar 421 milyon dolara taşıdı.  Sektörün her 
100 dolarlık ihracatının 75 dolarını çelikçiler yaptı; demir 
çelik ihracatı 187 bin tondan 275 bin tona yükseldi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 
Şubat ayında da 211 milyon 640 bin dolarlık ihracat 
tutarıyla en çok ihracat yapan birlik konumunu korur-
ken ihracatını yüzde 37 yükseltti. Ege Demir ve Demir-
dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Bir-
liğin 2022 hedefinin hammadde fiyatlarındaki değişiklik, 
savaş ve global ekonomik faktörler göz önünde bulun-
durulduğunda bir önceki yıl ihracatını tekrar yakalamak 
olduğunu açıkladı.

EGE’DE DEMİR İHRACATI HIZLANDI

Teknopark İstanbul’un 
Kuluçka Merkezi Cube Incu-
bation’da yer alan tek-
noloji girişimcileri ile iş 
dünyasından firma tem-
silcilerinin bir araya gel-
diği “Açık Kapı: İş Dünyası 
ile Buluşma” etkinliklerinin 
üçüncüsü gerçekleşti.Tek-
nopark İstanbul’dan yapı-
lan açıklamaya göre, Tek-
nopark İstanbul, Kuluçka 
Merkezi: Cube Incubation 
aracılığı ile hem girişimcile-
rin projelerini hayata geçir-
melerine destek veriyor 
hem de sermaye desteği 
bulmaları için yatırımcılar ile 
köprü görevi görüyor. Türk 
Hava Yolları, Türk Havacı-
lık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 
Türkiye Cumhuriyeti Dev-
let Demiryolları (TCDD), 
Savunma Sanayi Teknolo-
jileri AŞ, Elimsan, TURAY-
SAŞ, Kiğılı ve Altsom gibi 

30’un üzerinde kamu ve 
özel firmanın katılım gös-
terdiği önceki etkinliklerde 
yaklaşık 27 derin teknoloji 
girişimi sunumlar gerçek-
leştirdi. PTT, TUSAŞ, TCDD, 
Güleryüz Otomotiv, Fakir 
gibi 20’in üzerinde kamu 
ve özel firmaların, üniver-
sitelerin katılım gösterdiği 
üçüncü “Açık Kapı: İş Dün-
yası ile Buluşma” etkin-
liğinde 10 derin teknoloji 
girişimi proje ve ürünlerini 
içeren sunumlar gerçekleş-
tirdi. Etkinliğinin ardından 
yetkililer ve girişimciler B2B 
alanlarında birebir görüşme 
fırsatına erişti. “Açık Kapı: İş 
Dünyası ile Buluşma” etkin-
liğinde Gene-İst , B2Met-
ric, Co-Print, Binamod, Sco-
pes.ai, Truekey, Buz Proje, 
Heevi, Blitz System ve Üre-
timpark startupları girişim-
lerini yatırımcılara anlattı.

AÇIK KAPI




