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Politik Gelişmeler 

 

SPD kongresinde koalisyon görüşmelerine 

yeşil ışık 

Sosyal Demokrat Parti kongresine delegeler, 

Hristiyan Birlik partileri ile olası bir koalisyon 

hükümeti kurulması konusunda masaya 

oturulmasına karar verdi. Tarafların 

önümüzdeki haftalarda bir araya gelebileceği 

bildirildi. 

Almanya'da 24 Eylül'deki seçimlerin ardından 

oluşan Federal Meclis aritmetiği nedeniyle 

süren hükümetsizlik krizinde yeni bir 

dönemece girildi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) 

uzun süren tartışmaların ardından Hristiyan 

Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal 

Birlik (CSU) ile koalisyon ön müzakerelerine 

gitme kararı aldı. 

Partinin Berlin'de başlayan üç günlük 

kongresine katılan yaklaşık 600 delege 

Hristiyan Birlik ile ‘ucu açık' müzakerelere 

başlanması yönünde oy kullandı. Buna göre, 

Almanya'nın önünde üç seçenek var: Ya 

yeniden bir Büyük Koalisyon kurulabilecek ya 

da SPD, Angela Merkel (CDU) 

başbakanlığında bir azınlık hükümetine 

dışarıdan destek verecek. Yeniden seçimlere 

gidilmesi opsiyonu da ‘ucu açık' görüşmelerin 

olası sonuçlarından bir diğeri. 

SPD Genel İdare Kurulu da Hristiyan Birlik 

partileri ile ucu açık görüşmelere başlanması 

yönünde karar almıştı. Parti kongresinde 

konuşan SPD Genel Başkanı Martin Schulz, 

Hristiyan Birlik partileri ile masaya oturulması 

gerektiğini belirtti. Federal Meclis seçimlerinin 

hemen ardından Büyük Koalisyon'un kendileri 

için söz konusu olmayacağını açıklayan ve 

Hristiyan Birlik, Hür Demokrat Parti (FDP) ve 

Yeşiller arasında Jamaika Koalisyonu 

kurulabilmesi için sürdürülen ön görüşmelerin 

sonuçsuz kalması sonrasında da bu tutumunu 

değiştirmeyen Schulz, Berlin'de "Her ne 

pahasına olursa olsun iktidara ortak olacağız 

diye bir şey söz konusu değil. Ama her ne 

pahasına olursa olsun iktidara ortak 

olmayacağız diye çaba da sarf edemeyiz” 

ifadesini kullandı. SPD, CDU ve CSU parti 

liderlerinin masaya oturacağı, ancak olası 

koalisyon müzakereleri konusunda ise ocak 

ayında yapılacak SPD olağanüstü parti 

kongresinde karar alınacağı bildirildi. Olası bir 

koalisyon anlaşmasının ise, daha sonra 440 

bin parti üyesi tarafından mektupla oylanması 

öngörülüyor. 

Schulz tekrar parti genel başkanı seçildi 

Bununla birlikte parti kongresinde yapılan 

oylamada Schulz tekrar SPD Genel Başkanı 

seçildi. 61 yaşındaki politikacı, delegelerin 

yüzde 81,9'unun oylarını aldı. Federal Meclis 

seçimlerinde SPD'nin aldığı yüzde 20,5 oyun 

ardından partinin başbakan adayına desteğin 

ne kadar olacağı merakla bekleniyordu. Schulz 

oylama öncesinde yaptığı konuşmada, 

partisinin seçimlerdeki zayıf performansı için 

özür diledi. Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı 

mart ayında delegelerin yüzde 100'ünün oyunu 

almıştı. O dönemde Sigmar Gabriel'in yerine 

parti liderliğine seçilen ve yüksek popülarite 

değerlerine sahip olan Schulz'un SPD'yi 

Federal Meclis seçimlerinde zafere taşıması 

beklentisi yaygındı. İnternet bağlantısı için 

 

SPD Birlik Partileri ile "ucu açık" 

görüşmeler yapacak 

http://www.dw.com/tr/spd-kongresinde-koalisyon-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmelerine-ye%C5%9Fil-%C4%B1%C5%9F%C4%B1k/a-41704550
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Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 

Berlin'de yaptığı kongresi sona erdi. Parti lideri 

Schulz, Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon 

konusunda "ucu açık" görüşmeler 

yapacaklarını söyledi. 

Sosyal Demokrat Parti Berlin'deki kongresini 

tamamladı. Kongrede Sosyal Demokrat Parti 

çalışmalarını modernleştirme ve partilileri karar 

süreçlerine daha fazla dahil etme kararı aldı.  

Kongrenin kapanışında konuşan Genel 

Başkan Martin Schulz, partiyi yenileyeceklerini 

belirtti. Schulz bütün konularda hem fikir 

olmasa da kongrede partideki reformlar 

konusunda yapılan canlı tartışmaları övdü. 

Konuşmasında partisinin Hristiyan Birlik 

Partileri ile yapacağı koalisyon ön 

görüşmesine de değinen Schulz, Hristiyan 

Birlikt Partileri ile "ucu açık" görüşmeler 

yürüteceklerini vurguladı. Hristiyan Birlik 

Partileri, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller 

arasındaki koalisyon görüşmelerinin 

başarısızlıkla sonuçlanmasına değinen Schulz, 

"Başkalarının ülkeyi bir çıkmaz sokağa 

sürüklemesi ve ülke tarihinde bizim 

sorumluluğu üstlenmek zorunda kalışımızın ilk 

olmaması, beni bazen sinirlendiriyor. Ancak bu 

sorumluluğu nasıl alacağımıza Sosyal 

Demokrat Parti'nin kendisi karar verecek. 

Başkalarının bize bu konuda ders vermesine 

izin vermeyiz" dedi. 

Partinin yeni Genel Sekreteri Lars Klingbeil ise 

konuşmasında "SPD dışarıya daha açık olmak 

ve dijitalleşmeye daha fazla önem vermek 

zorundadır" dedi. Dijital konularda uzman olan 

Klingbeil, bir dijital SPD aplikasyonu 

(programı) oluşturulmasını ve partinin yeni ve 

eski üyelerine düzenli olarak gelişmeler 

hakkında bilgi verilmesini önerdi. 

Sosyal Demokrat Parti 600 delegenin katıldığı 

kongrede parti yönetiminin belirlenmesinin 

yanı sıra Avrupa'nın geleceği, Almanya'ya göç 

gibi konular da tartışıldı. Kongrede bunun yanı 

sıra Hristiyan Birlik Partileri ile yapılacak 

koalisyon ön görüşmeleri de onaylandı. Ancak 

olası bir koalisyon kurulması kararı parti özel 

kongresinde oylanacak. 

Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Birlik 

Partileri arasındaki koalisyona dair görüşmeler 

ilerideki günlerde yapılacak. Bu görüşmelerden 

iki gün sonra ise SPD yönetimi Hristiyan Birlik 

Partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanıp 

başlanmayacağına karar verecek. SPD bu 

görüşmelere 11 maddelik bir ilkeler listesi ile 

katılacak. Bu listede Avrupa'nın 

güçlendirilmesi, emeklilik reformu, eğitime 

milyarlarca euro yatırım yapılması gibi SPD'nin 

önem verdiği  konular yer alıyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Almanya'da büyük koalisyon için nabız 

yoklanacak 

Almanya'nın eski hükümet ortakları arasındaki 

koalisyonun devamı için nabız yoklama 

görüşmeleri başlıyor. SPD büyük koalisyon 

yerine işbirliği koalisyonu kurulmasını önerdi. 

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimler 

sonrası "Jamaika koalisyonu" görüşmelerinin 

başarısızlığa uğramasının ardından gözler bu 

akşam ilk kez görüşecek Hristiyan Demokratlar 

ve Sosyal Demokratlara çevrildi. Hristiyan 

Demokrat Parti (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik 

(CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) 

temsilcileri bir araya gelerek koalisyon 

http://www.dw.com/tr/spd-birlik-partileri-ile-ucu-a%C3%A7%C4%B1k-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmeler-yapacak/a-41727306
http://www.dw.com/tr/spd-birlik-partileri-ile-ucu-a%C3%A7%C4%B1k-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmeler-yapacak/a-41727306
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kurmaya yetecek ortak politikalar olup 

olmadığını test edecek. 

Genel seçimlerin üzerinden geçen yaklaşık 80 

günün ardından Sosyal Demokrat Parti 

Başkanı Martin Schulz, Hristiyan Demokrat 

Parti Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Sosyal 

Birlik Başkanı Horst Seehofer ve partilerin 

federal meclis grup başkanları ilk kez aynı 

masaya oturacak. Olası büyük koalisyonun 

ayrıntıları henüz belirsizliğini koruyor. Sosyal 

Demokrat Parti içinde büyük koalisyonda 

partinin daha da yıpranacağı endişesini 

taşıyan Genel Başkan Martin Schulz son 

olarak ortaya büyük koalisyon yerine ‘işbirliği 

koalisyonu' formülünü atmıştı. Buna göre 

koalisyon protokolünde yer almayan konularda 

SPD serbest hareket edebilecek, yani 

CDU/CSU ile olduğu kadar muhalefetle de 

işbirliği yapabilecek. Partinin sol kanadı 

tarafından desteklenen bu formül "değişken 

çoğunluklara” imkân tanıyor. 

Ortak paydada buluşmak zorlaşıyor 

Başbakan Merkel bu formülü reddettiği gibi, 

istikrarsızlık getireceği gerekçesiyle azınlık 

hükümeti kurmaya da yanaşmıyor. Merkel 

bütün yasa önerileri için mecliste grubu 

bulunan partilerle uzlaşma aramak zorunda 

kalmak istemiyor. CSU Genel Başkanı Horst 

Seehofer ise Sosyal Demokratların önerisini 

"Biraz hükümet, biraz da muhalefet etmek 

olmaz” diyerek geri çevirdi. CDU Genel 

Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, bir 

gazeteye verdiği demeçte, "Biraz hamilelik 

olmaz, ya doğru dürüst yapılır, ya da hiç 

yapılmaz” dedi. Hristiyan Birlik partilerinin bazı 

ileri gelenleri, SPD'nin dışarıdan desteğiyle 

azınlık hükümeti kurulamadığı takdirde erken 

seçime gidilmesinin en doğrusu olacağını 

belirtiyorlar. SPD'nin ağır topları ise öncelikle 

sosyal ve sağlık politikalarıyla ilgili kırmızı 

çizgilerine işaretle Hristiyan Birlik kanadından 

bu konularda tavize açık olmasını talep 

ediyorlar. 

Sol Parti SPD'yi, vizyon geliştirmeden ve 

seçimden yara alarak çıkan kadrosuyla 

koalisyon kurmaya yanaşmaması hususunda 

uyarırken, üçlü koalisyon görüşmelerinden 

çekilen Hür Demokrat Parti'nin Genel Başkanı 

Christian Lindner CDU/CSU'dan hükümet 

kurabilmek için SPD'ye aşırı taviz vermemesini 

istedi. Lindner, "büyük koalisyon pazarlığında 

Sosyal Demokratların siyasi şantaja varan 

azami taleplerde bulunabileceğine" dikkat 

çekti. Hükümet kurma çalışmalarının sarkması 

Alman özel sektörü ile halkın sosyal güvenlikle 

ilgili çıkarlarının sözcülüğünü yapan kurumları 

(VdK) rahatsız etmeye başladı. Alman 

Sanayiciler Birliği Başkanı Dieter Kempf özel 

Alman şirketlerinin bir an önce hareket 

kabiliyeti olan istikrarlı bir hükümet kurulmasını 

istediğini söyledi. VdK Başkanı Ulrike Mascher 

ise Alman Haber Ajansı'na verdiği demeçte 

"Almanya'nın, halkın hayati sorunlarına çözüm 

getirecek icraat gücü yüksek bir hükümete 

ihtiyacı olduğunu" belirtti. İnternet bağlantısı 

için 

 

Her iki Almandan biri "Merkel 2021'den 

önce gitsin" diyor 

Her iki Almandan biri Başbakan Angela 

Merkel'in 2021 seçimlerinden önce görevi 

bırakmasını istiyor. Yüzde 36'lık kesim ise 

Merkel'in dört senelik görev süresini 

tamamlaması taraftarı. 

http://www.dw.com/tr/almanyada-b%C3%BCy%C3%BCk-koalisyon-i%C3%A7in-nab%C4%B1z-yoklanacak/a-41774375
http://www.dw.com/tr/almanyada-b%C3%BCy%C3%BCk-koalisyon-i%C3%A7in-nab%C4%B1z-yoklanacak/a-41774375
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Almanların neredeyse yarısı Başbakan Angela 

Merkel'in 2021'deki Federal Meclis seçimleri 

öncesinde görevi bırakmasını istiyor. 

YouGov araştırma şirketinin Alman haber 

ajansı dpa için yaptığı ankete göre Almanların 

yüzde 47'si Hristiyan Demokrat Birlik Partisi 

(CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Merkel'in 

2021'de yapılması planlanan bir sonraki genel 

seçimlerden önce başbakanlık görevinden 

ayrılmasını destekliyor. Ankete katılanların 

yüzde 36'sı ise Merkel'in bir sonraki seçimlere 

kadar dört yıllık görev süresinin sonuna kadar 

koltuğunu korumasını istiyor.  

Merkel'e destek seçimlerin üzerinden üç ay 

geçmesine rağmen yeni hükümetin 

oluşturulamaması sebebiyle düşüyor. 24 

Eylül'deki Federal Meclis seçimlerinin ardından 

ekim ayının başında YouGov tarafından 

yapılan başka bir ankete göre Merkel'in 

2021'den önce görevden ayrılmasını 

isteyenlerin oranı yüzde 36'ydı.  Buna karşılık, 

seçimlere kadar başbakanlık görevini 

yürütmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 44'tü. 

CDU ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik 

(CSU), 24 Eylül'deki seçimlerde en yüksek oy 

oranını alan parti olmalarına rağmen aldıkları 

oy oranı tek başına iktidara gelmelerine 

yetmedi. Seçim sonrasında ilk başta Hür 

Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi 

(Bündnis 90/Die Grünen) ile koalisyon 

öngörüşmeleri yapan CDU/CSU, bu 

görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının 

ardından bir önceki dönemde büyük koalisyon 

ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) 

yöneldi. CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon 

öngörüşmelerinin 7 Ocak 2018'de başlaması 

bekleniyor. Görüşmeler sonucunda büyük 

koalisyonun kurulma ihtimali varken, SPD'nin 

dışarıdan desteklediği ve Merkel liderliğinde 

kurulan bir azınlık hükümeti de ihtimaller 

arasında. Bu öngörüşmelerden bir sonuç 

çıkmaması halinde erken seçimlere gidilebilir. 

İnternet bağlantısı için 

 

Çavuşoğlu'na Almanya'dan danışman 

Alman Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski 

eyalet milletvekili Mustafa Erkan, Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun özel danışmanı 

olarak görev alacağını açıkladı. Alman Sosyal 

Demokrat Parti'nin (SPD) Aşağı Saksonya 

eyalet parlamentosu eski milletvekilli Mustafa 

Erkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 

özel danışmanı olarak göreve başlayacağını 

açıkladı. Erkan Facebook hesabında yaptığı 

duyuruda, yeni görevinde de Alman-Türk 

dostluğu için çalışacağını, Avrupa'da aldığı 

eğitim ve deneyimleri doğrultusunda 

Türkiye'ye hizmet edeceğini belirtti. 

Milletvekili adaylığını kurada kaybetmişti 

15 yıl önce SPD Aşağı Saksonya eyalet 

teşkilatında siyasete atılan Erkan, SPD 

Gençlik Kolları Başkanlığı, parti il başkanlığı, 

Neustadt kentinde belediye başkan 

yardımcılığı ve ardından eyalet 

parlamentosunda milletvekilliği yapmış, eyalet 

milletvekilliğine yeniden adaylık başvurusu için 

Nisan ayında yapılan  oylamayı ise kılpayı 

kaybetmişti. Der Spiegel dergisinin haberine 

göre, eski başbakan Gerhard Schröder'in eski 

eşi Doris Schröder-Köpf'ün bizzat desteklediği 

Erkan'ın adaylık için aldığı oy sayısı rakibiyle 

üç tur oylamada da eşit çıkınca kura çekilmiş, 

kurayı kaybeden Erkan yeniden aday 

olamamıştı.  

http://www.dw.com/tr/her-iki-almandan-biri-merkel-2021den-%C3%B6nce-gitsin-diyor/a-41940827
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Türk-Alman ilişkilerinde ılımlı hava 

Türkiye-Almanya ilişkilerinde son aylara 

damgasını vuran kriz, Almanya'da 24 Eylül 

seçimlerinin ardından yerini ılımlı söylemlere 

bırakmış, Türkiye ve Almanya dışişleri 

bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Sigmar Gabriel 

Kasım ayı başında Antalya'da bir araya 

gelmişti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-

Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı 

Angela Merkel'in, Türkiye Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları telefon 

görüşmelerinde de ilişkilere ivme 

kazandırılmasına vurgu yapılmıştı. İnternet 

bağlantısı için 

 

Steinmeier: Bayrak yakılması beni utandırdı 

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ABD’nin 

Kudüs kararını protesto gösterilerinde İsrail 

bayrağının yakılmasını kınayarak, bundan 

"utandığını" söyledi. Siyasiler de artan 

antisemitizm konusunda uyarıda bulundu. 

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter 

Steinmeier, ABD'nin Kudüs kararı sonrası 

Berlin'de düzenlenen gösterilerde İsrail 

bayrağının yakılmasını kınayarak, 

antisemitizmle mücadele çağrısında bulundu. 

İsrail’in kuruluşunun 70’inci yıldönümü 

dolayısıyla Berlin'de düzenlenen törende 

konuşan Steinmeier,  antisemitizmin 

Almanya’da bile aşılamadığını belirterek, 

antisemitizmin "korkunç yüzünü farklı 

şekillerde gösterdiğini” ifade etti. Arap gruplar 

tarafından Berlin’de düzenlenen gösteride 

İsrail bayrağı yakılmış ve Yahudi düşmanlığı 

içeren sloganlar atılmıştı. Steinmeier, İsrail 

bayrağının yakılmasının kendisini "üzdüğünü 

ve utandırdığını” söyledi. Almanya’nın İsrail 

konusundaki tarihi sorumluluğunu hatırlatan 

Steinmeier, ne İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

doğanlar ne de Almanya'ya göçmen olarak 

gelenler için bu sorumluluğun sona erdiğini 

belirtti. Steinmeier, bu sorumluluğun 

Almanya’da yaşayan ve yaşamak isteyen 

herkes için geçerli olduğuna işaret etti. 

Steinmeier, İsrailli mevkîdaşı Reuven Rivlin ile 

yaptığı telefon görüşmesinde de bayrak 

yakılmasını kınayarak, bu tür antisemist 

eylemleri gerçekleştirenlere cezai işlem 

uygulanacağını ifade etmişti. 

Siyasilerden antisemitizm uyarısı 

Farklı partilerden siyasetçiler de Almanya'da 

artan antisemitizm karşısında uyarıda bulundu. 

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili 

Roderich Kiesewetter, "Almanya'da sessizce 

yayılan ve özellikle de bir yandan kökten dinci 

İslamcılarda, diğer yandan Almanya için 

Alternatif (AfD) yanlılarında artan antisemitizm” 

olduğunu söyledi. Bu çerçevede dikkatli 

olunmasını konusunda uyarıda bulunan 

Kiesewetter, aksi takdirde antisemitist nefretin 

“zehirli bir örümcek ağı gibi” toplumu 

saracağını dile getirdi. 

Adalet Bakanı Heiko Maas da, Almanya'da 

göçmenlerle gelen antisemitizme göz 

yummayacaklarını ifade etti. Maas, Spiegel 

Online haber portalı için kaleme aldığı 

makalede, “Kim İsrail bayrağını yakarsa, kendi 

terbiyesinin yanı sıra anayasamızın temel 

değerlerini de yakmış olur” ifadesini kullandı. 

“Kim İsrail’in mevcudiyetini sorgularsa, 

toplumumuzun dışında kalır” diyen Maas, 

Almanya’ya gelen göçmenlere uyum 

kurslarında Yahudi soykırımı ve bunun 

anlamının topluma ne ifade ettiğinin 

http://www.dw.com/tr/%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Fluna-almanyadan-dan%C4%B1%C5%9Fman/a-41640757
http://www.dw.com/tr/%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Fluna-almanyadan-dan%C4%B1%C5%9Fman/a-41640757
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öğretilmesini istedi. Maas, uyum kurslarının 

sonundaki sınavlarda bu konuya ilişkin 

mutlaka sorular sorulması gerektiğini 

vurguladı. 

Protesto gösterileri 

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 

Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanıması 

kararını protesto için Almanya'da yeni 

gösteriler düzenlenmesi planlanıyor. 

Frankfurt'ta "Trump’ın kararına karşı, Kudüs 

için” sloganıyla düzenlenecek gösteriye 

Almanya Filistin Toplumu adlı derneğin verdiği 

bilgilere göre 2 bin 500 kişinin katılması 

bekleniyor. Polis yetkililerinin gösteri 

öncesinde yaptığı açıklamada, kesinlikle 

bayrak yakılmasına göz yumulmayacağı 

vurgulandı. Polis sözcüsü, gösteriyi çok sıkı bir 

şekilde takip edeceklerini açıkladı. Trump'ın 

kararının ardından Berlin'de ABD 

Büyükelçiliği’nin önünde düzenlenen gösteride 

iki İsrail bayrağı yakılmıştı. Berlin'in Neukölln 

semtinde düzenlenen protesto gösterisinde de 

bir İsrail bayrağının yakılması tepkilere yol 

açmıştı. İnternet bağlantısı için 

 

Sosyal Gelişmeler 

 

Avrupa Film Ödülleri sahiplerini buldu 

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Avrupa Film 

Ödülleri, Berlin'de düzenlenen törenle 

sahiplerini buldu. 

"En iyi film" 

Avrupa Film Akademisince düzenlenen 30. 

Avrupa Film Ödülleri'nde İsveçli yönetmen 

Ruben Östlund'un yönettiği "The Square 

(Kare)", "en iyi film" ödülüne layık görüldü. 

"The Square" filmi toplamda 6 dalda ödül aldı. 

"En iyi erkek oyuncu" 

"The Square" filminde bir müze müdürünü 

canlandıran Danimarkalı aktör Claes Bang "en 

iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. 

"En iyi kadın oyuncu" 

"En iyi kadın oyuncu" ödülünü ise "On Body 

and Soul (Beden ve Ruh)" filminde Asperger 

sendromuna sahip bir kadını canlandıran 

Alexandra Borbely aldı. 

Dünya Sinemasında Avrupa Başarısı 

Oyuncu, senarist veya yönetmen olarak birçok 

filmde bulunan Fransız-Amerikan sanatçı Julie 

Delpy'e 'Dünya Sinemasında Avrupa Başarısı' 

ödülü verildi. Delpy, yönetmen Richard 

Linklaters'in üçlemesi "Gün Doğmadan", "Gün 

Batmadan" ve "Geceyarısından Önce"deki 

rolüyle akıllara kazınmıştı. 

"En iyi animasyon film" 

Doroto Kobiela ve Hugh Welchman’nın 

yönettiği "Loving Vincent (Vincent'ı Sevmek)" 

filmi ise "en iyi animasyon film" ödülünü aldı. 

İnternet bağlantısı için 

 

Almanya’da 54 bin kişi sokaklarda yaşıyor 

Refah ülkesi Almanya’da yoksul sayısı her 

geçen yıl artıyor. Her gün aç kalmamak için 

350 bin emekli aşevlerinde sıraya giriyor. 54 

bin insan sokaklarda geceliyor. Almanya’da 

1.5 milyon insan düzenli olarak aşevlerinde 

karnını doyuruyor. Aşevlerinde sıraya giren 

insanların dörtte biri emekli. 

Almanya Aşevleri Birliği Başkanı Jochen Brühl, 

yardıma muhtaç emekli sayısının 10 yıl içinde 

iki kat artarak, 350 bine çıktığını söyledi. Brühl, 

“Güney Almanya’dan 75 yaşında dul bir kadın 

tanıyorum. Dört çocuk büyütmüş. Küçük bir 

emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. 

http://www.dw.com/tr/steinmeier-bayrak-yak%C4%B1lmas%C4%B1-beni-utand%C4%B1rd%C4%B1/a-41817795
http://www.dw.com/tr/avrupa-film-%C3%B6d%C3%BClleri-sahiplerini-buldu/g-41734203
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Çocuklarına yük olmamak için dört ayrı 

temizlik işi yapıyor. Siyaset bu konuya ciddi 

biçimde el atmalı. Siyasetçilerin seçim zamanı 

bizim aşevlerini ziyaret etmesinin bir faydası 

yok” dedi. 

Aşevleri Yoksulluk Belgesi 

Almanya Sosyal Birliği (VdK) Başkanı Ulrike 

Mascher, “Almanya için aşevlerinin olması bile 

bir yoksulluk belgesi. 350 bin emekli insanın 

aşevlerinde parasız yiyecek için sıraya 

girmesi, emekliler arasında yoksulluğun 

ilerlediğini gösteren en önemli sinyal” diye 

konuştu. 

Gelecekte Daha Da Artacak 

Bertelsmann Vakfı’nın yaptığı araştırmaya 

göre 2036 yılına kadar yoksul insan sayısı çok 

daha artacak. Yalnız yaşayan kadınlar, 

mesleği olmayan insanlar ve uzun süredir işsiz 

olanlar yoksulluk tehlikesi altında. Araştırmaya 

göre 67 yaşındaki her beş insandan biri 

yoksulluk içinde yaşayacak. 

54 Bin Sokakta Yatiyor 

Almanya’da her yıl evsiz barksız kalan 

insanların sayısı da artıyor. 2014 yılında başını 

sokacak bir evi olmadığı için sokaklarda kalan 

insan sayısı 39 bin civarındaydı. Bu sayı 

geçen yıl 52 bine ulaştı. Barınma evleri ve 

arkadaşlarında kalanların sayısı buna dahil 

değil. Barınma evlerinde kalanlar da 

hesaplandığında evsiz barksızların sayısı 440 

bin. Evsizlere Yardım Kuruluşu (BAGW) büyük 

kentlerde sokakta yaşayan insanların yarısının 

Doğu Avrupa ülkelerinden ve yüzde 73’ünün 

erkek olduğunu açıkladı. İnternet bağlantısı 

için 

Almanya'da İsrail bayrağı yakılmasına 

tepkiler artıyor 

Almanya'nın başkenti Berlin'deki protestolarda 

İsrail bayrağının yakılmasının ardından 

Yahudiler Merkez Konseyi antisemitist 

gösterilerle ilgili yasal değişikliğe gidilmesini 

talep etti. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi, 

Berlin'deki protestolarda İsrail bayrağının 

yakılmasına tepki göstererek yasal değişikliğie 

gidilmesini talep etti. Yahudiler Merkez 

Konseyi, antisemitizm kapsamındaki protesto 

gösterlerinin yasaklanmasını ya da gösterilerin 

en hızlı şekilde dağıtılmasını istiyor. 

Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef 

Schuster, Rhein Neckargazetesine yaptığı 

açıklamada, "Her kim İsrail bayrağını 

yakıyorsa, o İsrail'in varlığını sorguluyor, 

tanımıyor demektir" dedi. 

Schuster, bayrak yakarak toplanma 

özgürlüğünün sınırlarına dayanıldığını 

belirterek yeni bir nefret ve şiddet sarmalına 

izin verilemeyeceğini söyledi. 

Schuster, Berlin Brandenburg Kapısı önünde 

ve Neukölln semtinde düzenlenen ve İsrail 

bayrağı yakılan protesto gösterilerini işaret 

ederek, "Net bir şekilde antisemitizm 

karakterine sahip böylesi isyanlar 

onaylanmamalı" dedi. 

Bu protestoların polis tarafından gözetleniyor 

olmasının da yeterli olmadığına dikkat çeken 

Schuster, polisin mevcut yasalar nedeniyle 

müdahale etme hakkı bulunmuyorsa, federal 

hükümetin acilen yasal değişikliğe gitmesi 

gerektiğine dikkat çekti. 

"Bu kişileri hep birlikte durdurmalıyız" 

Birçok partiden siyasetçi de İsrail bayrağının 

yakıldığı protesto gösterilerine tepki göstererek 

yargı ve yürütmenin Yahudi karşıtı gösterilere 

http://www.hurriyet.com.tr/almanyada-54-bin-kisi-sokaklarda-yasiyor-40685536
http://www.hurriyet.com.tr/almanyada-54-bin-kisi-sokaklarda-yasiyor-40685536
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ve bayrak yakılmasına karşı daha sert bir 

karşılık vermesini istedi. 

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, konuyla 

ilgili Bild'e yaptığı açıklamada, İsrail bayrağını 

yakanların, Almanya'nın değerlerini yaktığını 

ifade etti. SPD'li Maas, "Cezai yaptırımı olsun 

ya da olmasın, antisemitizmin her türü, hepsi, 

bizim için utandırıcı" dedi. 

Hessen eyaletinin CDU'lu İçişleri Bakanı Peter 

Beuth de Bild gazetesine verdiği demeçte, 

"Kaos yaratmaya çalışan kişiler, şehirlerimizde 

bir sonraki intifadayı başlatmak istiyorsa, 

polisin ve tüm bir ülkenin tarihi sorumluluğu 

nedeniyle görevi hep birlikte bu kişileri 

durdurmaktır" dedi. 

“Bayrak yakanlar cezalandırılmalı” 

CSU'nun iç politika uzmanı Stephen Mayer de 

bayrak yakılmasına yönelik cezai yaptırım 

uygulanmasını talep etti. Mayer, "Protestolara 

getirilen yabancı bayrakların yakılması ya da 

tahrip edilmesinin cezai yaptırımı yoksa ceza 

yasasının bir an önce değiştirilmesi gerekir" 

şeklinde konuştu. 

Meyer, temel haklar olan toplanma ve protesto 

haklarının, başka devleti kötüleme ve onlara 

karşı kışkırtma amacıyla kötüye kullanılmasına 

izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. 

CSU'lu politikacı, "Almanya'da yabancı 

devletlerin bayraklarının yakıldığı protestolar, 

artık barışçı olmadıkları gerekçesiyle hemen 

dağıtılmalı" dedi. Almanya Müslümanlar 

Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek ise 

konuya yönelik açıklamasında Filistin halkı için 

protesto yapmak ile İsrail karşıtı şiddet çağrısı 

yapmanın birbirinden farklı olduğuna dikkat 

çekti. Mazyek, "İsteyen herkes Filistin halkının 

hakları için protesto gösterisi düzenleyebilir. 

Ancak bunu yaparken aynı zamanda 

Yahudilere karşı şiddet çağrısı yapılıyorsa, bu 

kınanmalıdır ve o zaman protesto hakkı 

kaybedilmiştir" dedi. 

Merkel: Her türlü araçla mücadele edeceğiz 

Başbakan Angela Merkel de Hristiyan 

Demokrat Birlik'in (CDU) grup toplantısı 

sonrasında yaptığı açıklamada antisemitizm 

ve her türlü yabancı düşmanlığının karşısında 

olduklarını söyleyerek hukuk devletinin her 

türlü aracı kullanılarak bu tür davranışlarla 

mücadele edileceğini vurgulamıştı. ABD 

Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in 

başkenti olarak tanıma kararına tepki 

göstermek için Berlin'de düzenlenen protesto 

gösterilerinde İsrail bayrağı yakılmıştı. Olayın 

ardından en az 10 kişi gözaltına alınırken, 

bayrak yakılmasına ilişkin toplam 12 şikayette 

bulunulmuştu. Alman Ceza Kanunu'nda, ulusal 

bayraklara ve devletlerin amblemlerine zarar 

vermek suç kabul ediliyor. Ceza Kanunu'nun 

104'üncü paragrafına göre, yabancı devlet ya 

da amblemine zarar vermeye para ya da hapis 

cezası öngörülüyor. Fakat cezai yaptırım 

ancak bir büyükelçilik binasında asılı bayrağa 

zarar verilmesi durumunda uygulanıyor. 

Berlin'de yakılan bayrak ise protestocular 

tarafından getirilmiş ve bez üzerine elle 

çizilmişti. İnternet bağlantısı için 

 

Almanyalı Türkler'in Almanlarla ilişkisi 

kötüleşti 

Almanyalı Türklere göre Ankara-Berlin 

hattındaki siyasi gerginlik Almanya'da yaşayan 

Türklerle Almanların ilişkisini olumsuz etkiledi. 

Almanya ve Türkiye arasındaki siyasi gerginlik, 

Almanyalı Türklerin hayatını da etkiliyor. 

http://www.dw.com/tr/almanyada-israil-bayra%C4%9F%C4%B1-yak%C4%B1lmas%C4%B1na-tepkiler-art%C4%B1yor/a-41751301
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Kamuoyu araştırma şirketi Data 4U'nun Kuzey 

Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (NDR) 

"Panorama - die Reporter" programı için 

yaptığı ankete göre Almanyalı Türkler, Berlin-

Ankara arasındaki gerginlikten olumsuz 

etkilendi. Ankete katılanların yüzde 52'si 

Almanlarla Almanyalı Türklerin ilişkisinin son 

yıllarda kötüleştiği görüşünü dile getirdi. 

Bunların yüzde 59'lu bu kötüleşmeye Türk ve 

Alman hükümetleri arasındaki gerginlikleri 

gerekçe gösterdi. Yüzde 53'lük bir kesim 

de  bunda medyada çıkan haberlerin de etkili 

olduğunu ifade etti. Çok az sayıda kişi Türk-

Alman ilişkisinin kötüleşmeye kişisel sebepleri 

gerekçe gösterdi. Ankete katılanların yüzde 

12'si Almanya'nın Türkiye Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine 

hak verirken, yüzde 44'lük kesim bunları doğru 

bulmadığını ifade etti. Bununla birlikte ankete 

katılanların büyük çoğunluğu kendilerini 

Almanya'da iyi hissettiklerini aktardı. Ankette 2 

bin 800'den fazla Almanyalı Türk'e görüşleri 

soruldu. Anket sonuçlarına göre Almanyalı 

Türkler arasında sorulara verilen yanıtlar 

konusunda kuşaklar arasında farklılık 

bulunmuyor. Data 4U şirketi en büyük 

farklılığın eğitim konusunda olduğunu belirtti. 

Ankete katılan ve eğitim seviyesi daha yüksek 

olanların Almanya'ya daha iyi entegre olduğu 

ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha eleştirel 

yaklaştığı belirtildi. Eğitim seviyesi daha düşük 

olanlar arasında ise Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'a duyulan sempatinin ve izlediği 

çizgiye desteğin daha fazla olduğu kaydedildi. 

İnternet bağlantısı için 

 

Almanya’dan sığınmacılara geri dönüş 

teşviki 

Almanya’da hükümet iltica başvurusu 

reddedilen sığınmacıların ülkelerine dönmesini 

teşvik etmek için yeni bir yardım programı 

devreye soktu. Geri dönme kararı alan 

sığınmacılara 3 bin euroluk ayni yardımda 

bulunulacak. Almanya'da hükümet iltica 

başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine 

dönmesini teşvik etmek için yeni bir yardım 

programı devreye soktu. Almanya İçişleri 

Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iltica 

başvurusu reddedilen sığınmacılar "yeniden 

uyuma destek” programı çerçevesinde 28 

Şubat tarihine kadar 3 bin euro değerinde ek 

yardım talebinde bulunabilecek. Aileler kira, 

inşaat ve tadilat çalışmaları, mutfak ya da 

banyo mobilyaları gibi ihtiyaçlar için 3 bin euro, 

kişisel olarak da bin euro değerinde ayni 

yardım talebinde bulunabilecek. Böylece 

Almanya'da Şubat ayında başlatılan "Starthilfe 

plus” (Başlangıç Yardımı Artı) adlı geri dönüş 

yardım programı, oturma masrafları için 

getirilen bu katkıyla birlikte üç ay daha 

uzatılmış oldu. Programın genişletildiğini 

kamuoyuna taşıyan Alman Bild am Sonntag 

oldu. 

Çekirdek aile 6 bin euro değerinde yardım 

alabilecek 

"Senin Ülken. Senin Geleceğin. Şimdi!” adı 

verilen bu programın üç ayla sınırlı kalacağı 

belirtiliyor. Almanya'da şimdiye kadar iltica 

başvurusu sonuçlanmadan önce ülkelerine 

geri dönmeyi kabul eden ve iltica başvurusunu 

geri çeken 12 yaş üstü sığınmacılara 1200 

euro, çocuklara ise 600 euro para yardımı 

yapılıyordu. Diğer bir deyişle tek çocuklu bir 

http://www.dw.com/tr/almanyal%C4%B1-t%C3%BCrklerin-almanlarla-ili%C5%9Fkisi-k%C3%B6t%C3%BCle%C5%9Fti/a-41650383


 

11 
 

çekirdek aile 3 bin euro para talep 

edebiliyordu. Yeni programa göre ise talep 

edilebilecek meblağ iki katına çıkmış oldu. 

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere 

Bild am Sonntag gazetesine yaptığı 

açıklamada iltica başvurusu reddedilen 

sığınmacılardan fırsattan yararlanmalarını 

istedi. De Maiziere “Şubat ayı sonuna kadar 

gönüllü olarak geri dönme kararı alacak 

olurlarsa, başlangıç yardımının yanı sıra 

geldikleri ülkedeki ilk oniki ay için ilk kez 

oturma masrafları yardımı alabilecekler” dedi. 

Bild am Sonntag’ın haberine göre Şubat-Ekim 

2017 arasında geri dönüş teşviki için 

başvuruda bulunan kişilerin sayısı 8 bin 639 

kişi oldu. Gazetenin haberine göre Almanya'da 

iltica başvurusu reddedilmiş yaklaşık 115 bin 

sığınmacı bulunuyor. 80 bini hakkında “geçici 

olarak sınırdışı kararının askıya alınması” 

kararı var. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 35 

bin sığınmacı hakkındaki sınırdışı kararları ise 

bu yılın ocak ile eylül ayları arasında hukuken 

geçerli hale geldi. Bu süre içerisinde 19 bin 

520 kişi sınırdışı edildi. İnternet bağlantısı için 

 

Ekonomik Gelişmeler 
 

Alman ekonomisi 2018'den umutlu 

Alman ekonomisinde görülen olumlu 

gelişmelerin gelecek yıl da devam etmesi ve 

ekonomik genişlemenin sürmesi bekleniyor. 

Almanya, sahip olduğu yüksek teknoloji ve 

olumlu ekonomik verilerle Avrupa’da öncü 

ekonomi rolünü sürdürmeye devam ediyor. 

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) 

derlediği verilere göre, ülkede mevsim ve 

takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın 

üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 arttı. Yıllık bazda 

ise üçüncü çeyrekte takvim etkisinden 

arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 2,8 

seviyesinde kaydedildi. Ülkedeki 

önemli ekonomi kuruluşlarının büyüme 

tahminlerini güncellemesi dikkati çekiyor. 

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma 

Enstitüsü (Ifo), ülke ekonomisine ilişkin 2018 

büyüme beklentisini yüzde 2’den yüzde 2,6’ya 

çıkardı. Almanya Merkez Bankası da 

(Bundesbank) ülke ekonomisine ilişkin büyüme 

beklentisini yüzde 1,7’den yüzde 2,5’e revize 

etti. 

Piyasalarda iyimser beklentiler hakim 

Merkezi Köln’de bulunan Alman Ekonomi 

Enstitüsü'nün (IW) yayımladığı anket, Alman 

ekonomi kuruluşlarının 2018 ekonomik 

beklentilerinin yüksek ve iyimser olduğunu 

ortaya koydu. IW'nin anketine katılan 48 

ekonomi kuruluşundan 26'sı, mevcut ekonomik 

durumu bir yıl öncesine kıyasla daha olumlu 

değerlendirdi. Durumun daha da kötüleştiğini 

belirtenlerin sayısında da önemli bir azalma 

oldu. Ankete göre, ABD Başkanı Donald 

Trump'ın korumacı politikaları ve Birleşik 

Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılışının (Brexit) 

yaklaşmasına karşın Almanya'daki yatırımlar, 

2017'de ivme kazandı ve gelecek yıl da bu 

yatırımların yoğunlaşması bekleniyor. Bu 

arada, gıda endüstrisi, yüksek rekabet ve 

yükselen maliyetlerle karşı karşıya bulunurken, 

Volksbanks ve Raiffeisen bankaları düşük faiz 

oranları ve marjlar nedeniyle sıkıntı çekiyor. 

"Hem ekonomi hem de finansal piyasalar, 

birçok riske karşı şimdi daha sağlam" 

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını 

yanıtlayan DekaBank Başekonomisti Dr. Ulrich 

http://www.dw.com/tr/almanyadan-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lara-geri-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F-te%C5%9Fviki/a-41630342
https://www.cnnturk.com/teknoloji
https://www.cnnturk.com/ekonomi
https://www.cnnturk.com/abd
https://www.cnnturk.com/aa
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Kater, ekonomik kalkınmanın 2016'da şaşırtıcı 

derecede güçlü olduğunu ve hisse senedi 

piyasalarının da tüm tahminleri aştığını 

söyledi. Kater, bu yıla ilişkin aşırı temkinli 

beklentilerin, siyasi faktörlerin olası olumsuz 

etkileri karşısında gösterilen abartılı 

kaygılardan kaynaklandığını ifade ederek, 

"Ancak siyasi belirsizlik seviyesinin yüksek 

kalmasına karşın hem ekonomi hem de 

finansal piyasalar, yüz yüze kaldığı birçok riske 

karşı şimdi daha sağlam. Sonuç olarak, hem 

şirketler hem de tüketiciler, yeni yıla güvenle 

adım atıyorlar." diye konuştu. Kater, ekonomik 

sinyallerin açık şekilde olumlu olduğunu, hem 

tüketim hem de yatırım tarafından desteklenen 

kuvvetli büyümenin, olağan dışı geniş tabanlı 

küresel büyüme ile birleştiğini kaydetti. 

Alman ekonomisinde 2018'e ilişkin 

görülebilecek zorluklar 

Ulrich Kater, Alman ekonomisinde 2018'e 

ilişkin görülebilecek zorluklara değinirken, 

"İleriye bakarsak, akılda tutulması gereken 

hayati bir unsur, düşük faiz oranları ile gelecek 

yılların geçecek olmasıdır. Merkez 

bankalarının gevşek para politikalarından uzun 

zamandır beklenen çıkış, bu görünümü 

değiştirmedi." ifadelerini kullandı. Yeni yılda 

merkez bankalarının para politikası duruşlarını 

değiştirebileceğine işaret eden Kater, şunları 

kaydetti: "2018'de para politikası dönüşünde 

hayati bir kilometre taşına ulaşılacak. Merkez 

bankalarının dünya genelinde bilançolarını 

2018 yılından itibaren azaltmasıyla birlikte 

para politikasının normalleşmesi seyri hafifçe 

devam edecektir. 2018'de bu daha inişli çıkışlı 

bir yıla neden olabilir. Bununla birlikte, 

getirilerde sürekli bir artış olmayacaktır." 

İnternet bağlantısı için 

 

Alman ihracatçının iyimserliği azaldı 

Almanya'nın 2018'de yeni bir ihracat rekoru 

kırması bekleniyor. Ancak anketlerden ihracat 

artış hızının düşüceği sonucu çıkıyor. İhracatçı 

Alman şirketlerindeki aşırı iyimserlik yılın 

sonlarına doğru yerini temkinli bekleyişe 

bıraktı. İhracat beklentileri barometresi Aralık 

ayında 1,1'lik gerilemeyle 19,9 puana düştü. 

Münih merkezli Ekonomik Araştırma 

Enstitüsü'nün (ifo) ihracatçı işletmeler arasında 

yaptığı beklenti anketine 2 bin 700 şirket 

katıldı. Enstitü başkanı Clemens Fuest, 

"Alman şirketlerinin 2018 yılının ilk çeyreğinde 

ihracat artışı beklediğini ancak artış hızının 

düşeceğini" söyledi. Fuest, ekonomik 

canlanmanın kendini iyice hissettirmeye 

başladığı Euro Bölgesi'nin Alman özel 

sektörünün en önemli ihracat pazarı olduğunu 

belirtti. 

Dış ticaret fazlası artacak 

Alman sanayi sektörünün bütün önemli 

branşlarında faaliyet gösteren şirketlerin 

önümüzdeki üç aylık dönemi kapsayan ihracat 

beklentilerinde artış kaydedildi. İyimser 

branşların başında makine ve otomotiv sanayi 

geliyor. Ifo Başkanı Fuest ancak makine 

endüstrisinin tarihi rekoru tekrarlamasının zor 

olacağını, elektronik ve optik mamul ihraç 

eden şirketlerin de üretimi kısmalarının 

beklendiğini ifade etti. Alman Dış Ticaret Odası 

2018 yılında toplam ihracatın yüzde 5'lik artışla 

1 trilyon 340 milyar euroya çıkacağını tahmin 

ediyor. Almanya'nın yurtdışından yaptığı 

alımların ise yüzde 7 oranında artarak 1 trilyon 

https://www.cnnturk.com/ekonomi/turkiye/alman-ekonomisi-2018den-umutlu
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100 milyar euroya ulaşması bekleniyor. 

İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'ya 2 milyon euroluk tesis 

Marmarabirlik, Alman Kalkınma Ajansı hibe 

fonlarından yararlanarak Almanya'da 3 bin 

metrekarelik arsa üzerinde 2 milyon euroluk 

tesis kuracak. Marmarabirlik Yönetim Kurulu 

Başkanı Hidamet Asa, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, Köln'deki şubelerini güçlendirmek 

ve yurt dışı satışlarını artırmak amacıyla 

Alman Kalkınma Ajansı hibe fonlarından 

faydalanarak bölgede üretim ve depolama 

tesisi kurmayı planladıklarını söyledi. Asa, 

yaklaşık 2 milyon euroluk bütçeyle hayata 

geçirilecek yatırım için yer tahsisi konusunda 

Köln Belediyesiyle görüşme yapıldığını belirtti. 

"Yurtdışı Satışları Katlanarak Artacak" 

Projenin detayları hakkında bilgi veren Asa, 

şunları kaydetti: "Köln Belediyesinden çok 

uygun koşullarda temin edilecek 3 bin 

metrekarelik arsa üzerinde yüksek kapasiteli 

bir depolama tesisi kurulması planlanmaktadır. 

Projesi tamamlandıktan sonra yer tahsisi ve 

hibe başvuruları ile ilgili sürece geçilecektir. 

Köln'de depolama tesisiyle birlikte işleme tesisi 

ve idari binalar da yapılacaktır. Amacımız, 

Marmarabirlik'i dünya markası haline getirerek, 

ortaklarımızın kazancına kazanç katmaktır. 

Yeni yatırım sayesinde, Avrupa'daki 

marketlerde ürünlerimizin bulunurluğu ve 

çeşitliliği ile Marmarabirlik'in yurtdışı satışları 

katlanarak artacaktır" 

"Köln'den Avrupa'ya Satacağız" 

Asa, Köln'de kurulacak yeni depolama 

tesisinin halihazırda devam eden transit ticaret 

için lojistik depo olarak faaliyet göstereceğini 

vurguladı. Lojistik depo ve üretim tesisinin, 

yurtdışı satışları için önemine dikkati çeken 

Asa, "AB'nin Türkiye'ye uyguladığı zeytinyağı 

ihracatı kotasını aşmak için 2015 yılından bu 

yana transit ticaret yapıyoruz. Köln'deki yeni 

depolama tesisimiz, transit ticaret için önemli 

bir lojistik merkezi olacak. Zeytinyağını 

Marmarabirlik markasıyla Köln'den Avrupa'ya 

satacağız." değerlendirmesinde bulundu. Asa, 

Avrupa'da depolama sorununun çözülmesiyle 

birlikte bölgede daha çok ürün çeşidinin daha 

fazla rafta yer alacağını dile getirdi. Hidamet 

Asa, ambalajlı ürünün kilogramına 0,30 kuruş 

civarında teşvik olduğunu, bunun 0,50 kuruşa 

çıkarılmasının kendilerine büyük güç 

katacağına inandığını sözlerine ekledi. İnternet 

bağlantısı için 

 

Almanya'da fabrika siparişleri hafif arttı 

Almanya'da yeni fabrika siparişleri, ekim 

ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5’le hafif 

yükseliş gösterdi. 

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) 

açıkladığı verilere göre, ülkede ekim ayında 

mevsimsel ve çalışma günlerinden 

arındırılmış fabrika siparişleri, eylül ayına 

kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi. Yurtiçi 

siparişler ekimde, önceki aya göre yüzde 0,4 

ve yurt dışı siparişler yüzde 0,5 yükseldi. Avro 

Bölgesi ülkelerinden yeni siparişler ise söz 

konusu dönemde yüzde 1,2 azalırken, diğer 

ülkelerden yeni siparişler yüzde 1,6 artış 

kaydetti. Almanya'da ara malı üreticilerinin 

yeni siparişlerinde ekim ayında aylık bazda 

yüzde 0,4 azalış görüldü. Sermaye malı 

üreticilerinin siparişleri 0,9 ve tüketim malı 

üreticilerinin siparişleri de yüzde 0,6 arttı. 

http://www.dw.com/tr/alman-ihracat%C3%A7%C4%B1n%C4%B1n-iyimserli%C4%9Fi-azald%C4%B1/a-41886575
http://www.yenisafak.com/ekonomi/almanyaya-2-milyon-euroluk-tesis-2905323
http://www.yenisafak.com/ekonomi/almanyaya-2-milyon-euroluk-tesis-2905323
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İmalatta mevsimsellikten ve çalışma 

günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya 

kıyasla yüzde 2,1 azaldı. İnternet bağlantısı 

için 

 

Firma Haberleri 

 

150 yıllık kimya devine petrolü bıraktıran 

birleşme 

 

BASF, enerji birimi Wintershall'i Rus milyarder 

Mikhail Fridman'ın sahibi olduğu DEA ile 

birleştirme kararı aldı. Yeni oluşacak şirket 

birleşme tamamlandıktan sonra halka arz 

edilecek. Almanya'nın 150 yıllık kimya devi 

BASF’ın (Badische Anilin & Soda-Fabrik) 

enerji birimi Wintershall, Hamburg merkezli 

petrol ve gaz araştırma-üretim şirketi DEA 

(Deutsche Erdoel AG) ile birleşiyor. 2018’in 

ikinci yarısında tamamlanması beklenen 

birleşmeyle yeni bir Alman petrol devi ortaya 

çıkacak ve sonrasında halka arz edilecek. 

Birleşmenin amacı, Avrupa'nın en büyük 

bağımsız petrol sahası arama ve üretim 

şirketlerinden birini oluşturmak. Alman 

ekonomi gazetesi Handelsblatt haberine göre 

BASF, anlaşma sonrası 100 yılı aşkın süredir 

bulunduğu fosil yakıt ve petrol endüstrisinden 

çıkmış olacak. Haberde, BASF'nin Kassel 

merkezli enerji alt kuruluşu Winstershall'in 

DEA ile birleşmesini öngören niyet mektubunu 

imzaladığı belirtiliyor. Yeni oluşacak şirketin 

günlük 600 bin varil petrol üreteceği ve 4,3 

milyar euro gelir elde edeceği tahmin edilirken, 

analistler, Wintershall DEA ismiyle çalışması 

beklenen şirketin piyasa değerinin 14 milyar 

euro olacağını ön görüyor.  

Ülkenin En Büyüğü Wintershall 

BASF fosil yakıt işine 1907 yılında aldığı 

Auguste Victoria kömür madenleriyle girmiş, 

1969 yılında da Wintershall'ı bünyesine 

katarak petrol sektöründe de faaliyete 

geçmişti. Winstershall hâlihazırda ülkenin en 

büyük ham petrol ve doğalgaz üretici 

konumunda. Wintershall son açıklanan 

bilançolarına göre 13 milyar euro tutarında 

satış yapmıştı. BASF'nin toplam satışları ise 

55 milyar euro. Rus milyarder Mikhail 

Fridman'ın sahibi olduğu LetterOne, DEA'yı iki 

yıl önce RWE'den 5,1 milyar euro ödeyerek 

satın almıştı. 

Petrol Sektöründe Hareketli Zamanlar 

Enerji sektörü, petrol fiyatlarının düşmesiyle 

birlikte son dönemde şirketler açısından 

hareketli. Fransız Total, ağustos ayında 

Danimarkalı AP Moller-Maersk şirketini 7,5 

milyar dolar karşılığında satın almış, kasımda 

da İngiliz Centrica ve Norveçli merkezli 

Bayerngas Norge anlaşarak Kuzey Denizi'nde 

bulunan varlıklarını birleştirme kararı 

almıştı.  İnternet bağlantısı için 

 

Ünlü Alman otomobil üreticisi 330 bin aracı 

geri çağırdı 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/almanyada-fabrika-siparisleri-hafif-artti-40669402
http://www.hurriyet.com.tr/almanyada-fabrika-siparisleri-hafif-artti-40669402
http://www.businessht.com.tr/ekonomi/haber/1747818-150-yillik-kimya-devine-petrolu-biraktiran-birlesme
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Almanya'nın önemli otomobil üreticilerinden 

Audi firması, yangın tehlikesi yüzünden 330 

bin aracı geri çağırdı. Audi’den yapılan 

açıklamada 2011 ile 2015 yılları arasında 

üretilen A4, A5 ve Q5 modellerinde bulunan 

ilave ısıtıcılarda meydana gelen teknik 

hatadan dolayı yangın çıkma ihtimali 

olduğundan bu modellere sahip olan araç 

sahiplerine ulaşılarak hatanın giderilmesi için 

servislere çağrıldıklarını duyurdu. Özellikle kış 

aylarında kullanılan ek 

ısıtıcıların bilgisayar yazılımında kaynaklanan 

bir hatadan dolayı ısıtıcıların istenilenin 

dışında fazla ısıttığını ve bundan dolayı da 

yangın çıkma ihtimalinin olduğunu belirten 

Audi Sözcüsü, yanma ihtimaline karşı ek ilave 

ısıtıcının kapatılmasını ve aracın motorunun 

çalıştırılmamasını istedi. Audi marka 

araçlardaki teknik hatanın giderilmesinin 

firmanın yetkili servisleri tarafından ücretsiz 

giderileceği ve bir iki saat süreceği bildirildi. Bu 

zamana kadar araçlarda meydana gelen 

yanma olaylarında herhangi bir kişinin 

yaralanmadığı, maddi hasar meydana geldiği 

duyuruldu. Öte yandan Kfz Rückrufe İhtisas 

Dergisi aynı hatanın ABD'deki Audi marka 

araçlarda da rastlandığını ve 250 bin aracın da 

geri çağrılarak hatanın giderildiğini 

yazdı.  İnternet bağlantısı için 

Elektrikli Tesla Model S’e “kışkırtıcı” 

Alman Novitec dokunuşu  

 

 

Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce ve 

McLaren gibi otomobillere süper 

modifikasyonlar yapan Alman şirket Novitec, 

bu sefer Tesla Model S‘e kendi dokunuşunu 

verdi.  Geçtiğimiz dönemde Tesla Model X‘i de 

modifiye eden Novitec, kendi Tesla Model S’ini 

oldukça dikkat çekici hale getirmeyi başarmış 

görünüyor. Performans değil dış görünüşüyle 

fark yaratan otomobil, ilk olarak tercih edilen 

altın rengindeki 21 inç jantları ile öne çıkıyor. 

Oldukça kışkırtıcı duran bu jantları karbon fiber 

rüzgarlık, marşpiyel ve difüzör ile tamamlayan 

firma, bunların genel aerodinamiğe katkı 

sağladığını da belirtiyor. Yürüyen aksamda 

değişiklik yapılmayan bu özel Model S, 

istenirse seramik frenler ile elde edilebiliyor. 

Buna ek olarak araç için iki farklı süspansiyon 

seçeneği sunan Novitec, ayarlanabilir bu 

sistemle otomobili yere sıfır hale getirebiliyor. 

Model S görüldüğü üzere yere yakın olduğu 

zaman çok da dikkat çekici hale geliyor.  

Novitec Tesla Model S’in fiyatı belli değil: 

Firmanın tanıttığı bu özel modifiyeli Model S’i 

ne kadara satacağı şu an bilinmiyor. Son 

dönemde elektrikli otomobillere olan popülerlik 

göz önüne alındığı zaman çok satacağı 

düşünülen versiyon, bu konuda bir ilke imza 

atmıyor. Tesla araçları özel modifiyelere tabi 

tutan bir sürü firma bulunuyor ve bu alanda 

çok büyük gelecek görünüyor.  İnternet 

bağlantısı için 

 

H&M mağaza kapatacak 

 

Dünyaca ünlü İsveçli giyim firması H&M, ciro 

kaybı nedeniyle mağazalarının bir kısmını 

kapatacağını duyurdu. Karara gerekçe olarak 

müşterilerin internetten alışverişe yönelmesi 

https://www.cnnturk.com/bilgisayar
https://www.cnnturk.com/abd
https://www.cnnturk.com/ekonomi/sirketler/unlu-alman-firmasi-330-bin-araci-geri-cagirdi
https://www.log.com.tr/elektrikli-tesla-model-se-kiskirtici-alman-novitec-dokunusu/
https://www.log.com.tr/elektrikli-tesla-model-se-kiskirtici-alman-novitec-dokunusu/
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gösterildi. Dünyaca ünlü İsveçli giyim firması 

Hennes & Mauritz (H&M) yılın son çeyreğinde 

ciroda yüzde 4'lük bir kaybın meydana gelmesi 

nedeniyle bazı tasarruf önlemlerini hayata 

geçirme kararı aldı. H&M'in Yönetim Kurulu 

Başkanı Karl-Johan Persson, Stockholm'de 

yaptığı açıklamada, bazı mağazaların 

kapatılacağını ve daha az sayıda yeni mağaza 

açılacağını açıkladı. Persson, müşterilerin 

ağırlıklı olarak internetten alışveriş yapması 

sonucu mağazalarda arzu edilen kazanca 

ulaşılamadığını belirterek, "hızla değişen 

müşteri alışkanlıklarına" uyum sağlamak için 

firmanın dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. 

H&M yöneticisi Persson, internetten satışların 

ise "iyi bir gelişme kaydettiğini" söyledi. H&M'in 

cirosunda son çeyrekte geçen yılın aynı 

dönemine kıyasla yaklaşık 5 milyar euroluk 

azalma meydana geldi. H&M kaç mağazanın 

kapatılacağı konusunda ise bilgi vermedi. 

H&M'in dünya genelinde 4 bin 553 mağazası 

bulunuyor. Firmanın cirosu 1998 yılından bu 

yana ilk kez azaldı. Firma yöneticisi 

Persson'un açıklamalarının ardından, H&M 

hisseleri borsada yüzde 14 değer kaybederek 

2009'dan bu yana en düşük seviyeyi 

gördü.  İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'daki Ryanair pilotlarına grev 

çağrısı 

 

Alman pilot sendikaları birliği Cockpit 

Ryanair’de görevli sendika üyesi pilotlara grev 

çağrısı yaptı. 

Alman pilot sendikaları birliği Cockpit (VC) 

Noel öncesinde İrlanda merkezli Ryanair’de 

görevli sendika üyesi pilotlara grev çağrısı 

yaptı. Pilotların her an iş bırakabileceğine 

dikkat çekilen açıklamada, Noel süresince ise 

grev planlanmadığı belirtildi. Ryanair 

havayolları ise grev çağrısının pilotları 

tarafından kabul edildiği yönünde kendilerine 

"hiçbir haber" ulaşmadığını açıkladı. Ryanair 

Sözcüsü Robin Kiely bu nedenle "firmanın bu 

girişimi Cockpit sendikasının halkla ilişkiler 

çalışması" olarak gördüğünü kaydetti. Kiely 

firmanın "sadece doğrudan" görüşme yoluna 

gideceğini, Cockpit'i tanımayacağını ve 

Cockpit ile görüşmeyeceğini de belirtti. 

Cockpit, Ryanair'in sistematik bir şekilde 

sosyal damping yaptığını savunuyor. 

Cockpit'in ücret politikalarıyla ilgili biriminin 

başkanı Ingolf Schumacher, bu durumun 

ancak sendika yoluyla önüne geçilebileceğini 

kaydetti. Yıl sonuna yakın yapılan grevlerin 

tatil sezonu nedeniyle başarı şansının oldukça 

yüksek olduğuna dikkat çeken Schumacher, 

23-26 Aralık tarihleri arasında ise yolculara 

duyulan saygı nedeniyle hiçbir şekilde grev 

planlanmadığını belirtti. 

"Ryanair grevleri önleyebilir" 

VC Başkanı Ilja Schulz ise Ryanair'in 

Almanya'daki grevleri önleyebileceğini ancak 

bunun için zaman kaybetmeden toplu 

sözleşme görüşmelerine hazır olduğunu 

açıklaması gerektiğini söyledi. Alman pilot 

sendikaları birliği Cockpit'in (VC) verdiği 

bilgilere göre sendikanın farklı Alman havayolu 

şirketlerinde çalışan yaklaşık 9 bin 600 üyesi 

bulunuyor. Sendika ayrıca Almanya'da uçuş 

güvenliğini artırma konusunda da çalışmalar 

yürütüyor. Cockpit, Lufthansa'da birbiri ardına 

yapılan grevlerle bir dönem sıkça gündeme 

http://www.dw.com/tr/hm-ma%C4%9Faza-kapatacak/a-41816759
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gelmişti. Uzun görüşmeler sonucunda geçen 

Ekim ayında Lufthansa ve Cockpit arasında 

2022 yılına kadar devam edecek olan toplu iş 

sözleşmesi imzalanmıştı.  İnternet bağlantısı 

için 

 

SAP’den müşterilerine İran uyarısı 

 

Teknoloji devi, Türkiye’de iş yaptığı tüm 

şirketlere İran ile çalışmadığı ve çalışmayı 

düşünmediğine dair dijital ortamda bir taahhüt 

metni göndererek imzalamaları talebinde 

bulundu. ABD ve Avrupa Birliği’nin nükleer 

programından dolayı İran’a uygulanan 

yaptırımların bazılarını 2016 yılında 

hafifletmesine karşın bazı şirketler hala 

ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu 

delmekten endişe ediyor. 180 ülkede 365 

binden fazla müşterisi bulunan Alman yazılım 

devi SAP, dünya genelinde birçok müşterisini 

İran ile kendi programı üzerinden çalışmaması 

ve İran’da SAP satışı ya da danışmanlığı 

yapmaması konusunda uyarıyor. SAP, benzer 

bir uygulamayı Türkiye’deki müşterilerine de 

yaptı. Alman firma, Türk şirketlerden kendi 

yazılımlarını kullanarak İran’la iş yapmamaları 

konusunda taahhüt istedi. Teknoloji devi, 

Türkiye’de iş yaptığı tüm şirketlere dijital 

ortamda bir taahhüt metni göndererek 

imzalamaları talebinde bulundu. SAP 

tarafından Türk şirketlere gönderilen ilgili 

metinde İngilizce olarak, “SAP’nin iç denetim 

sürecinde .......... şirketinin İran ise bağlantıları 

tespit edildiğine dair Itelligence tarafından 

bilgilendirildik. ..... olarak İran’da tesisimiz, 

satış elamanımız, varlığımız, depomuz vb. 

olmadığını onaylıyorum. Faaliyetlerimiz 

tümüyle Türkiye’de yürütülmektedir ve ABD 

yaptırımlarını tamamen kaldırmadıkça İran’da 

ofis/fabrika kurma niyetimiz yoktur” ifadeleri 

yer alıyor ve şirket tarafından imzalanması 

isteniyor. SAP’in aksi takdirde cezai 

yaptırımların devreye girebileceği uyarısı 

yaptığı belirtiliyor. 

Dünyadaki tüm müşterilerden istiyor 

Türkiye’de SAP çözümleri sunan en büyük 

teknoloji şirketlerinden Itelligence’in CEO’su 

Abdülbahri Danış, konuyu doğruladı. SAP’nin 

bu taahhüdü sadece Türk şirketlerinden değil, 

dünya çapındaki tüm müşterilerinden istediğini 

açıklayan Danış, bu durumun sadece İran’a 

yönelik olmadığı, tüm ambargolu ülkeler için 

geçerli olduğunu vurguladı. DÜNYA’ya 

konuşan Danış, konuyla ilgili şu açıklamayı 

yaptı: 

Bu sadece bize özel bir şey değil. SAP, 

Türkiye’den alınan lisansların ambargolu 

ülkelerde kullanılmamasına dair bir taahhüt 

istiyor sadece. Bunu tüm sektördeki 

müşterilerinden talep ediyor. Diyor ki ‘Ben bu 

lisansları Türkiye’deki operasyonum için aldım. 

Hiçbir şekilde bu lisanslar ambargolu olan 

İran’da kullanılmayacaktır.’ Bu sadece 

Türkiye’deki şirketlerden de istenmiyor. Ve 

bunu sadece İran için istemiyorlar. SAP dünya 

çapında ve tüm müşterileri için böyle bir süreç 

yürütüyor. Ambargolu tüm ülkeler için geçerli 

bu talep. Aslında sözleşmesel olarak da 

şirketler bu lisansları ambargolu ülkelerde 

kullanamazlar. Almanya’dan da lisans alsanız, 

Türkiye’den de alsanız SAP bunu ambargolu 

http://www.dw.com/tr/almanyadaki-ryanair-pilotlar%C4%B1na-grev-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-41765533
http://www.dw.com/tr/almanyadaki-ryanair-pilotlar%C4%B1na-grev-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-41765533
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ülkelerde kullandırtmıyor. Sözleşmesel olarak 

zaten kullanmanız mümkün değil. Ama SAP ek 

bir taahhüt almak istiyor müşterilerinden. Bu 

sadece bu konuya müşterilerin biraz daha 

dikkatini çekmek için yapılan bir durum. Bu 

tamamen bizden bağımsız, SAP’ın dünya 

çapında yaptığı durum.” 

Türk şirketler talepten endişeli 

SAP yazılımını en çok kullanan sektörlerden 

biri de otomotiv. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 

Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, 

neredeyse bütün otomotiv şirketlerinin SAP 

yazılımı kullandığını vurgulayarak, SAP’nin bu 

talebini şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti. 

Tüm TAYSAD üyelerine aynı mailin 

gönderildiği bilgisini veren Kanca, DÜNYA’ya 

şu açıklamalarda bulundu: "Bugüne kadar 

SAP yazılımı kullanırken de bir sorun 

yaşamadık. Çok da iyi işleyen bir yazılım. Son 

dönemde SAP Türkiye’deki müşterilerine yazı 

gönderip ‘Bizim yazılımlarımızı kullanmayın’ 

diyor. Bu bana göre çok garip bir durum. Biz 

SAP alırken hiç kimse bize ‘Şunu yaparsın, 

bunu yapamazsın’ demedi. Sıradan bir yazılım 

olsa önemli değil ama bu durum başka 

tehlikeleri gösteriyor. Bugün SAP ‘İran’a mal 

satmayın’ diyor, yarın da herhangi bir şirkete 

satmamamız talebinde bulunabilir. Bu şekilde 

sizi tekeline almış oluyor. Başka bir şans 

bırakmıyor. Düşünün bir yazılım alıyorsunuz 

ve bir gün o yazılım size talimat vermeye 

başlıyor. Bunu ciddi bir tehlike olarak 

görüyoruz. Orta ölçekli bir firma için bu 

yazılımın bedeli 1 milyon euro yaklaşık. Daha 

büyük firmalar için bu rakam 10 milyon euroyu 

aşıyor. Ve siz bu yazılımı alıyorsunuz, sonra 

size bu yazılımı kullanarak İran’la iş yapmayın 

deniyor. Üyelerimizden birkaçı da bu maili 

aldıktan sonra benzer endişelerle beni aradı." 

Özellikle Türk otomotiv tedarikçilerinin İran ile 

iş artışı planladıkları bir dönemde böyle bir 

kısıtlamanın sorun yaratacağı düşünülüyor. 

SAP Türkiye'den açıklama 

Konuyla ilgili olarak SAP Türkiye'den açıklama 

geldi. SAP Türkiye'nin DÜNYA Gazetesi'ne 

yaptığı açıklama şu şekilde: "New York ve 

Frankfurt borsalarında işlem gören global bir 

şirket olan SAP SE, Amerika Birleşik 

Devletleri, Avrupa Birliği, Almanya ve 

operasyonlarını yürüttüğü ülkelerin ambargo 

kurallarına uymakla yükümlüdür. İran’ın 

nükleer programına ilişkin uluslararası 

anlaşma JCPOA'nın getirdiği değişiklikler 

ışığında, pek çok işletmenin İran'da 

faaliyetlerini yeniden değerlendirmesi ve İran 

pazarına girişi ile oluşabilecek riskler 

nedeniyle, iş ortaklarımızı yetkili uluslararası 

kurumlardan gerekli izinler alınmaksızın 

herhangi bir SAP ürün ve servisini ambargo 

uygulanmış herhangi bir şahsa, şirkete veya 

kuruluşa doğrudan veya dolaylı olarak tedarik 

etmemesi, dağıtmaması veya taahhütte 

bulunmaması konusunda bilgilendirdik. 

Dürüstlük ve şeffaflık, SAP'nin benimsediği iş 

yapış prensiplerinin en önemli yapı taşını 

oluşturmaktadır. Şirketimizin dünya çapında 

yaptığı tüm sözleşmelerde standart İhracat 

Kontrol maddesi olarak “Ambargolu ülkelerde 

ilgili kurumlardan gerekli ihracat izinleri 

alınmadan SAP ürün ve servislerinin 

kullanılamayacağına” dair bir madde yer 

almaktadır. Ek olarak, İran ile iş ilişkisi olduğu 

tespit edilen müşterilerimizden, ambargo 

kurallarına uygun davrandıklarını teyit 
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etmelerini talep etmekteyiz. Bizim için önemli 

olan, SAP ürün ve servislerinin tabii 

olduğumuz ambargo kuralları ve 

mevzuatlarına uygun bir şekilde kullanılması 

için gerekli tüm önlemleri almaktır. 

Saygılarımızla"  İnternet bağlantısı için 

 

Alman devinden flaş sanal para hamlesi! 

 

Alman devi Bosch son günlerin parlayan yıldızı 

IOTA ile ortaklık yapacağını resmen açıkladı. 

Şifreli para dünyasında gün geçmiyor ki sürpriz 

bir gelişme yaşanmasın. Bu kez bomba haber 

Almanya’dan geldi. Alman devi 

Robert BoschGmbH’nin girişim sermayesi 

şirketi Robert Bosch 

Venture Capital GmbH'nin (RBVC), 

sanal para IOTA’ya ciddi bir yatırım yapacağı 

duyuruldu. 

Bosch'un Almanya resmi sayfası üzerinden 

yapılan açıklamada, IOTA Vakfı ile yapılan 

anlaşma kapsamında Robert Bosch 

Venture Capital (RBVC), ciddi miktarda IOTA 

parası satın alacak ve 

Bosch’un yatırım ortaklarından Hongquan 

Jiang, IOTA Vakfı’nda danışmanlık görevine 

getirilecek. Bosch’un şu an için ne kadarlık 

IOTA satın alacağı beliriltilmedi. Piyasa değeri 

açısından dünyanın en büyük 7. sanal parası 

olan IOTA şu sıralar 4,5 dolar civarından işlem 

görüyor.  Konuyla ilgili açıklamada bulunan 

Hongquan Jiang, "IOTA takımı ile bir yılı aşkın 

bir süredir çalışıyoruz. IOTA'nın yenilikçi tangle 

teknolojisinden heyecan duyuyoruz. Bosch ve 

IOTA Vakfı arasında çok daha fazla sinerjiye 

şahit olacağız. Yakın gelecekte bu teknolojinin 

daha fazla endüstride hayata geçirilmesini 

sabırsızlıkla bekliyorum." dedi. Önümüzdeki 

aylarda IOTA ile çalışan pazar yerini hayata 

geçirmeye hazırlanan IOTA Vakfı'nın işbirliği 

yaptığı teknoloji devleri arasında Accenture 

Labs, Deutsche Telekom, Fujitsu, Orange, 

Samsung Artik ve TINE gibi 30'u aşkın dev 

bulunuyor. Bu şirketlerin IOTA'nın hayata 

geçireceği pazar yerine katılması bekleniyor. 

IOTA kurucu ortağı ve CEO'su David 

Sonstebo daha önce yaptığı açıklamada "yeni 

petrol veri" diyerek pazaryeri projesinin 

firmaların heba olacak verileri satmasına ve 

paylaşmasına olanak tanıdığını belirtmişti. 

Sonstebo, "Şu anda toplanan bu değerli 

verinin yüzde 99'u kayıp. IOTA, komisyonsuz 

işlem sistemi ve merkezi olmayan dağıtık 

defteri üzerinden datanın bütünlüğünü ücretsiz 

olarak garantileyerek bu verilerin paylaşımını 

sağlıyor." açıklamasında bulunmuştu. 

Açıklama ardından hızla yükselişe geçen IOTA 

şu sıralar günlük bazda yüzde 10,43 artışla 

4,57 dolardan işlem görüyor.  İnternet 

bağlantısı için 
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