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Politik Gelişmeler 

 

Alman Hristiyan Birlik partileri arasında 

mülteci uzlaşması 

Hristiyan Birlik partileri koalisyon 

görüşmelerinin en önemli konularından iltica 

politikası üzerinde uzlaştı. Alman Hristiyan 

Demokrat (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik 

(CSU) partileri arasındaki zirve buluşmasında 

Hür Demokrat ve Yeşiller partileri ile koalisyon 

görüşmelerinin başlatılması yolunda önemli bir 

uzlaşma sağlandı. Sadece Bavyera eyaletinde 

teşkilatı olan Hristiyan Sosyal Birlik, mülteci üst 

sınırının yılda 200 bini aşmamasında 

diretirken; Başbakan Angela Merkel'in partisi 

Hristiyan Demokrat Birlik üst sınır konmasına 

karşı çıkıyordu. İki kardeş partinin Berlin'de 

vardıkları uzlaşmaya göre, Almanya her yıl 

azami 200 bin mülteci kabul edecek ancak 

istisnai durumlarda bu sayı aşılabilecek. İç ya 

da dış gelişmelerin üst sınırın uygulanmasını 

zorlaştırması durumunda federal meclis 

kararıyla 200 bin sınırının aşılması ya da 

azaltılması mümkün olacak. Uygulama, 

çalışmak amacıyla Almanya'ya gelen Avrupa 

Birliği vatandaşlarını etkilemeyecek. 

Seçici göç politikası 

CDU ve CSU arasında mülteci üst sınırının 

aşılmaması için alınacak önlemler üzerinde de 

anlaşma sağlandı. Buna göre, mülteci veren 

ve mültecilerin transit güzergâhı olarak 

kullandıkları ülkelerle Türkiye ile AB 

arasındakine benzer geri kabul anlaşmaları 

imzalanacak, AB'nin dış sınırları daha sıkı 

denetlenecek, iltica işlemleri AB'nin dış 

sınırlarında yapılacak, AB iltica hukuku 

yeniden düzenlenip uyumlaştırılacak ve üye 

ülkeler arasında mültecilerin ülkelerine toplu 

iadesi konusunda işbirliği yapılacak. 

Almanya'ya gelen mülteciler, işlemleri 

tamamlanıp başvuruları karara bağlanana 

kadar özel kamplarda barındırılacak. 

Başvurusu reddedilenler bu merkezlerden 

ülkelerine gönderilecek. Güvenli ülkeler 

listesine Fas, Tunus ve Cezayir de eklenecek. 

AB dış sınırları güvence altına alınana kadar 

sınır kontrolleri devam edecek. Sınırlı mülteci 

statüsü kazanan yabancıların ailelerini 

yanlarına aldırmaları mümkün olmayacak. 

Yabancı işgücü göçü ülke ekonomisinin 

ihtiyaçlarına göre yönlendirilecek ve 

Almanya'nın vasıflı işgücü açığı vermemesi 

için özel yasa çıkarılacak. 

Muhtemel koalisyon ortakları ikna olacak mı? 

Esnek tutulmakla birlikte mülteci üst sınırının 

200 binle sınırlandırılması CSU Genel Başkanı 

ve Bavyera Eyalet Başbakanı Horst 

Seehofer'in Berlin'den eli boş dönmemesini 

sağladı. Ancak muhtemel koalisyon 

ortaklarından Yeşiller partisinin üst sınır 

formülünü benimseyeceği şüpheli. Partinin 

meclis grup başkanı Katrin Göring-Eckart Birlik 

partileri arasında kararlaştırılan mülteci üst 

sınırının "koalisyon görüşmeleri başlayana 

kadar geçerli olabileceğini" söyledi. Göring-

Eckart, Birlik partilerinin kendi aralarında 

uzlaşmakla hiç olmazsa koalisyon görüşmeleri 

için adım atmış olduklarını sözlerine ekledi. 24 

Eylül Almanya genel seçimlerinde CDU yüzde 

32,9'lluk oy oranıyla birinci parti olmuş ancak 

1949 sonrasının en kötü seçim sonucunu elde 

etmişti.  

Şimdiye kadarki koalisyon ortağı Sosyal 

Demokrat Parti'nin muhalefete geçeceğini 
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duyurması üzerine Merkel, Yeşiller ve Hür 

Demokrat Parti ile üçlü koalisyonu 

görüşeceklerini açıklamıştı. İnternet bağlantısı 

için 

 

Almanlar "Jamaika" koalisyonundan yana 

Almanya'da siyasi eğilimleri ortaya çıkartmak 

üzere yaptırılan ankete göre Almanların 

çoğunluğu Hristiyan Birlik partileri, liberaller ve 

Yeşiller'den oluşması hedeflenen üçlü 

koalisyondan yana. Almanya'da 24 eylül genel 

seçiminin üzerinden yaklaşık üç hafta geçti. 

Ancak ufukta hâlâ bir koalisyon hükümeti 

görünmüyor. Bunun bir sebebinin de Aşağı 

Saksonya eyaletinde 15 Ekim günü yapılacak 

eyalet parlamento seçimi olduğu belirtiliyor. Bu 

eyaletteki seçimlerde seçmeni ürkütecek parti 

içi tartışmalardan, feveranlardan özenle 

kaçınılıyor. O yüzden de yeni federal koalisyon 

hükümetini oluşturmaları beklenen Hristiyan 

Birlik partileri (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti 

(FDP) ve Yeşiller Partisi arasında sondaj 

görüşmeleri başlatılamadı. Alman Birinci 

Televizyon Kanalı ARD'nin Infratest Dimap adlı 

kamuoyu araştırma enstitüsüne yaptırdığı 

anket Almanya'da genel seçimden bu yana 

seçmenin siyasi görüşlerinde önemli bir 

değişiklik olup olmadığını araştırdı. Anket 24 

eylül genel seçimi sonuçlarında genel 

hatlarıyla büyük değişiklik olmadığını ortaya 

çıkardı. Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) 

güncel oy oranı yüzde 32, Sosyal Demokrat 

Parti'nin yüzde 20 civarında çıktı. Genel 

seçimde yüzde 12,6 oranında oy toplayan 

Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) oyu ise 

hafif bir kayıpla yüzde 11'e düşmüş görünüyor. 

Hür Demokrat Parti (FDP) ile Sol Parti'nin 

oyları yüzde 11 ve yüzde 10 civarında, yani 

genel seçim sonucuna yakın. Genel seçimde 

yüzde 8,9 oranında oy toplayan Yeşiller 

Partisi‘nin ise güncel anket sonucuna göre oy 

oranı yüzde 10 civarında. Bu da genel 

seçimde aldığından daha iyi bir sonucu 

gösteriyor.  

Partiler anlaşmaya varmalı 

Gelecek haftadan itibaren federal koalisyon 

hükümetini oluşturmak üzere sondaj 

görüşmelerine başlanması bekleniyor. 

Hristiyan Birlik partilerinin önce Hür Demokrat 

Parti (FDP) ve Yeşiller ile ayrı ayrı görüşmek 

istediği, bundan iki gün sonra da üçlü 

görüşmelere geçileceği duyuruldu. Bu 

görüşmelerde aslında birbiri ile çok zıt 

konumdaki bu üç parti arasında işbirliğinin 

mümkün olup olmayacağı ortaya çıkartılmaya 

çalışılacak. Bu soruya "evet" yanıtı verildiği 

takdirde somut koalisyon görüşmelerine 

geçilecek. Almanların çoğunluğu üçlü 

koalisyon görüşmelerinden yana görüş 

belirtiyor. Seçmenler genel seçimden 

öncesinde olduğundan daha yüksek oranda 

"Jamaika" adı verilen üçlü koalisyona onay 

veriyorlar. Seçmenin yüzde 57'si "Jamaika" 

koalisyonunu "çok iyi" ya da "iyi" buluyor. 

Yüzde 40'ı ise bu tür bir ittifaka eleştirel gözle 

bakıyor. Ağustos ayında böyle bir üçlü 

koalisyona seçmenin yüzde 69'u karşı 

çıkıyordu.  Kendisine soru yöneltilenlerin dörtte 

üçü, üçlü koalisyonun oluşturulması 

konusunda dört siyasi partinin 

anlaşabileceğinden yola çıkıyor. Bu 

görüşmelerin başarısızlığa uğraması 

durumunda Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) 

ile Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) büyük 

http://www.dw.com/tr/alman-hristiyan-birlik-partileri-aras%C4%B1nda-m%C3%BClteci-uzla%C5%9Fmas%C4%B1/a-40869130
http://www.dw.com/tr/alman-hristiyan-birlik-partileri-aras%C4%B1nda-m%C3%BClteci-uzla%C5%9Fmas%C4%B1/a-40869130
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koalisyon ortaklığının devam etmesi de 

aritmetik olarak mümkün görünüyor. Ancak 

genel seçimde büyük halk partilerinin büyük oy 

kaybına uğramaları ve sosyal demokratların 

muhalefete geçeceklerini açıklamalarından 

sonra kendilerine soru yöneltilen Almanların 

sadece üçte biri büyük koalisyondan yana 

görüş bildiriyor.      

Hristiyan Birlik partilerinin geleceği 

Ankete katılanların sadece yüzde 20'si 

Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) 

önümüzdeki 4 yıllık süre içinde daha 

muhafazakar bir konuma gelmesini talep 

ediyor. Ancak soru yöneltilenlerin büyük bir 

çoğunluğu bu iki kardeş partinin şimdiye kadar 

izlediği politik rotada kalmasını ve hatta siyasi 

olarak daha fazla merkeze doğru kaymasını 

istiyor. Bavyera'da örgütlü Hristiyan Sosyal 

Birlik'in (CSU) muhafazakar değerleri koruyan 

parti niteliğinde bir değişiklik olması ise arzu 

edilmiyor.   

CSU'nun gücü ne oranda? 

CSU'nun kardeş partisi CDU ile olan ilişkileri 

ise ankete katılanlar tarafından genel hatlarıyla 

eleştiriliyor. Kendisine soru yöneltilen 10 

kişiden 6'sı CSU'nun takındığı tavırların 

genelde Hristiyan Birlik partilerini zaafa 

uğrattığı kanısında. Seçmenlerin yaklaşık 

yarısı CSU'nun Hristiyan Birlik içinde 

gereğinden fazla güce sahip olduğu 

görüşünde. Bu görüşü Başbakan Merkel'in 

lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik‘in (CDU) 

neredeyse her iki yandaşından biri de 

paylaşıyor. CDU ile CSU arasında varılan 

sığınmacı ve iltica politikalarına ilişkin 

uzlaşmaya ise çoğunluk tarafından onay 

veriliyor. "Göç Düzenlemesine İlişkin Kurallar" 

adlı uzlaşma paketini seçmenin yüzde 56'sı 

"iyi" bulurken, yüzde 41'i "iyi" bulmuyor. 

Hristiyan Birlik partilerinin yandaşları arasında 

kendisine soru yöneltilen her 10 kişiden 7'si 

parti liderleri Merkel ile Seehofer'in konuya 

ilişkin kararlarını onaylıyor.     

AfD ile ilişkiler nasıl olmalı? 

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi'nin 

(AfD) genel seçimde yüzde 12,6 oranında oy 

toplayarak Federal Meclis'e girmesi 

sonucunda diğer siyasi partiler AfD ile 

ilişkilerinin nasıl olmasını tartışmaya başladı. 

AfD ile işbirliğine girilmeli mi, işbirliği 

konusunda mevcut duruma göre mi karar 

verilmeli, yoksa hiç girilmemeli mi? Ankete 

katılanların hemen hemen çoğunluğu AfD ile 

işbirliği kararının duruma göre alınması 

gerektiğinden yana. Ancak Almanlar genelde 

AfD konusunda 'bekleyip görmek'ten yana 

görüş belirtiyorlar. Anketi düzenleyenlerin 

görüşüne göre bu sonucun AfD'ye güven 

eksikliğinin diğer partilere oranla çok daha 

fazla olmasından kaynaklanıyor. Seçmenlerin 

sadece yüzde 25'i AfD'nin seçim sonrasında 

neleri uygulamaya koymak istediğini seçim 

öncesinde söylediği görüşünde. Güvenirlik 

konusunda ankete katılanlardan en fazla oy 

Yeşiller ile (yüzde 48) Hür Demokrat Parti‘ye 

(yüzde 45) gitmiş durumda. İnternet bağlantısı 

için 

 

Aşağı Saksonya'da zafer Sosyal 

Demokratların 

Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan erken 

seçimlerde zafer, oyların yüzde 37'sini alan 

Sosyal Demokratların oldu. Hristiyan 

Demokratlar ise yüzde 35 ile ikinci parti 

http://www.dw.com/tr/almanlar-jamaika-koalisyonundan-yana/a-40946330
http://www.dw.com/tr/almanlar-jamaika-koalisyonundan-yana/a-40946330
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konumunda. Almanya'nın Aşağı Saksonya 

eyaletinde yapılan erken seçimlerde zafer, 

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oldu. ARD ve 

ZDF televizyon kanallarında yayınlanan sandık 

çıkış anketlerine göre Sosyal Demokratlar 

oyların yüzde 37,2'sini aldı. Başbakan Stephan 

Weil'in liste başı adayı olduğu Sosyal 

Demokratlar, eyalette 1998'ten beri ilk kez 

birinci parti oldu. 24 Eylül'de yapılan genel 

seçimlerde tarihinin en kötü oyunu alan Sosyal 

Demokratlar, Aşağı Saksonya eyaletinde 

seçimlerin galibi oldu. 2013 yılındaki eyalet 

seçimlerinde yüzde 32,6 oy alan Sosyal 

Demokratlar, erken seçimlerde oylarını yüzde 

5 civarında artırdı. 

Hristiyan Demokratlar ikinci sırada 

İlk sonuçlara göre oyların yüzde 34,9'unu alan 

muhafazakar çizgideki Hristiyan Demokrat 

Birlik (CDU) ise ikinci sırada yer aldı.Bu sonuç, 

Bernd Althusmann'ın liste başı adayı olduğu 

Hristiyan Demokratlar için 1959'dan beri en 

düşük oy oranı oldu. Hristiyan Demokratların 

bir önceki seçimlere göre oylarında yüzde 1 

oranında düşüş kaydedildi. 

Yeşiller ve FPD oy kaybetti 

Aşağı Saksonya'daki seçimlerde bir önceki 

eyalet seçimlerine göre yüzde 5 kadar oy 

kaybeden bir diğer parti Yeşiller oldu. Sandık 

çıkış anketlerine göre oyların yüzde 8,2'sini 

alan Yeşiller, seçimlerden üçüncü olarak çıktı. 

Yeşilleri yüzde 7,4 ile liberal çizgideki Hür 

Demokrat Parti (FDP) oldu. Hür Demokratlar 

da 2013'e göre yüzde 2,5 civarında oy 

kaybetti. 

Sağ popülistler ilk kez parlamentoda 

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) 

partisinin oyları yüzde 5,5 olarak belirlendi. 

Sağ popülistler eyalette ilk kez parlamentoya 

girmiş oldu. Oyların yüzde 4,6 oranında kalan 

Sol Parti ise yüzde 5 seçim barajını 

aşamayarak, eyalet parlamentosuna girmeyi 

başaramadığı tahmin ediliyor. 

Erken seçimler 

Aşağı Saksonya eyaletinde seçimlerin ocak 

ayında yapılması öngörülüyordu. Ancak 

Yeşiller partili milletvekili Elke Twesten'ın 

geçen ağustos ayında Hristiyan Demokrat 

Birlik (CDU) partisine geçmesi üzerine Sosyal 

Demokrat Parti-Yeşiller koalisyon 

parlamentodaki çoğunluğu kaybetti. Bunun 

üzerine eyalette erken seçimlerin yapılması 

zorunlu oldu. Eyaletteki seçimlerde 15 partiden 

210 adayın yanı sıra 10 bağımsız aday yarıştı. 

İnternet bağlantısı için 

 

Merkel: AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin 

karar alınmayacak 

Almanya Başbakanı Merkel, AB zirvesinde 

Türkiye'nin gündeme geleceğini ancak üyelik 

müzakerelerinin geleceği konusunda karar 

alınmasının beklenmediğini açıkladı. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek 

hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesinde 

Türkiye'nin gündeme geleceğini, ancak üyelik 

müzakereleri konusunda herhangi bir karar 

beklenmediğini açıkladı. Başbakan Merkel, 

video mesajında 19-20 Ekim tarihlerinde 

yapılacak Avrupa Birliği zirvesine ilişkin 

açıklamalarda bulundu. 

Zirvede Türkiye'yi gündeme getirmek istediğini 

belirten Merkel, "Çünkü çok fazla sayıda insan 

bize göre haksız yere cezaevinde tutuluyor ve 

siyasi gelişmeleri büyük bir endişe ile izliyoruz" 

dedi. Bu zirvede karar alınmasını 

http://www.dw.com/tr/a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1-saksonya-eyaletinde-zafer-sosyal-demokratlar%C4%B1n/a-40961178
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beklemediklerini vurgulayan Merkel, "ama 

mevkîdaşlarımın Türkiye ile ikili ilişkileri nasıl 

gördükleri konusundaki görüşlerini ve 

gerektiğinde hangi sonuçları çıkarabileceğimizi 

öğrenmek istiyorum" şeklinde konuştu. 

AB Komisyonu'ndan rapor talebi 

Merkel video mesajında, Türkiye'deki 

gelişmeler nedeniyle AB Komisyonu'ndan bu 

ülkedeki duruma ilişkin bir rapor hazırlamasını 

istediklerini de sözlerine ekledi. Spiegel Online 

haber portalında yayınlanan bir haberde, söz 

konusu raporun olumsuz olmasının beklendiği, 

böylelikle Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 

sona erdirilmesi yönünde baskının artacağı 

ifade edilmişti. Habere göre, raporda 

Türkiye'nin Kopenhag Kriterleri'ni ne kadar 

yerine getirdiğinin incelenmesi istenmişti. 

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi Genel 

Başkanı ve Başbakan Angela Merkel'in yanı 

sıra Sosyal Demokrat Parti lideri Martin 

Schulz, seçim kampanyası sırasında 

beklenmedik bir şekilde Türkiye ile üyelik 

müzakerelerine son verilmesini istemişti. 

Ancak Almanya bu önerisinde yalnız kalmıştı. 

Spiegel'in haberinde AB Komisyonu'nun da bu 

öneriye kuşkuyla yaklaştığı belirtilmişti. 

Haberde, AB Komisyonu'nun Türkiye İlerleme 

Raporu'nu ilkbahar aylarında açıklamak 

istediği bu zirvede ise sadece Türkiye'ye üyelik 

öncesi yapılan yardımların nasıl 

azaltılabileceğine ilişkin bir rapor sunmak 

istediği kaydedilmişti. İnternet bağlantısı için 

 

Merkel Türkiye'ye mali yardımları 

tartışmaya açacak 

Brüksel'de başlayacak AB Zirvesi'nde 

gündeme alınacak bir konu da Türkiye olacak. 

Almanya Başbakanı'nın, Türkiye'ye yönelik 

mali yardımlarda daha fazla kesintiye 

gidilmesini tartışmaya açması bekleniyor. 

Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlanacak ve 

iki gün sürecek AB Zirvesi'nde mülteci krizinin 

yanı sıra öne çıkan gündem başlıklarından biri 

de Türkiye olacak. AB devlet ve hükümet 

başkanlarının bir araya geleceği zirvede 

Almanya, Türkiye'ye yönelik mali yardımlarda 

daha fazla kesintiye gidilmesini tartışmaya 

açacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 

AB liderleriyle buluşacağı sonbahar ara 

değerIendirme toplantısında, Türkiye'ye 

yapılan mali yardımlarda daha fazla nasıl 

kesintiye gidileceğine yönelik alternatifleri 

görüşeceği bildirildi. Alman hükümet 

çevrelerinde, Türkiye'de tutuklu gazeteci ve 

insan hakları aktivistlerine yönelik tepkinin bu 

adımla gösterebileceği belirtiliyor. Avrupa 

Birliği'nin Türkiye'ye 2014-2020 yılları arasında 

AB'ye katılım öncesi mali yardım kapsamında 

yaklaşık 4 milyar 450 milyon euroluk taahhüdü 

bulunuyor. Federal hükümet, Almanya'daki 

genel seçim süreci ve Türkiye'de Alman 

vatandaşlarının tutuklanmasının ardından söz 

konusu yardımlarda kesintiye gidilmesi adına 

girişimde bulunulacağını açıklamıştı. 

"Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik karar 

beklenmiyor" 

Almanya'da genel seçim kampanyaları 

sürecinde gündeme gelen ve Türkiye ile AB 

üyelik müzakerelerinin durdurulmasını talep 

eden çağrıların ise zirve gündeminde büyük rol 

oynamayacağı belirtiliyor. Zira müzakerelerin 

sonlandırılması için gerekli olan görüş birliği 

bulunmuyor. Müzakerelerin sonlandırılabilmesi 

için 28 üye ülkenin oy birliğiyle karar alması 

http://www.dw.com/tr/merkel-ab-zirvesinde-t%C3%BCrkiyeye-ili%C5%9Fkin-karar-al%C4%B1nmayacak/a-40952283
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gerekiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel 

geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, 

"Türkiye'nin zirve gündeminde olacağını ancak 

üyelik müzakereleri konusunda herhangi bir 

karar beklenmediğini" ifade etmişti. İki gün 

sürecek zirvenin bir diğer gündem konusu da 

hâlâ devam etmekte olan mülteci krizi olacak. 

AB liderleri mülteci krizi ve birliğin savunma 

politikaları konusunda görüşmeler yapacak. 

Ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer programı ve 

yine ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşma 

ve Brexit görüşmeleri de zirvede görüşülecek 

konular arasında bulunuyor. İnternet bağlantısı 

için 

 

Merkel: Türkiye’ye AB yardımı kısılmalı 

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye’ye AB’nin 

verdiği mali yardımda kesinti yapılmasını 

istedi. Türkiye’nin mültecilere yönelik siyasetini 

öven Merkel, AB’yi bu konuda üzerine düşeni 

yapmaya çağırdı. Almanya Başbakanı Angela 

Merkel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 

başlayacak Avurpa Birliği (AB) devlet ve 

hükümet başkanlarının bir araya geleceği zirve 

öncesinde Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda 

bulundu. "Bizim demokrasi anlayışımız 

açısından bakıldığında Türkiye'deki gelişmeler 

son derece olumsuz olarak 

değerlendirilmektedir” diyen Başbakan Merkel, 

çok sayıda Alman'ın tutuklanmasının yanı sıra 

genel olarak Türkiye'de hukukun üstünlüğü 

alanındaki gelişmelerin yanlış yönde ilerlediğini 

dile getirdi. Merkel, bu konuda "büyük kaygı 

duyduklarını” sözlerine ekledi. Merkel, bu 

nedenle de AB devlet ve hükümet başkanları 

ile Türkiye'ye üyelik öncesinde verilen mali 

yardımlarda kesinti yapılması konusunu 

görüşmek istediğini ifade etti. Merkel'e destek 

Avusturya Dışişleri Bakanı ve müstakbel 

Başbakanı Sebastian Kurz'dan geldi. Kurz 

Brüksel'de yaptığı açıklamada, Türkiye ile 

üyelik müzakerelerinin tamamen 

durdurulmasını talep ederek, böylelikle AB'nin 

katılım yardımlarında tasarruf sağlayacağını 

savundu. AB, 2014-2020 yılları arasında 

Türkiye'ye AB'ye katılım öncesi mali yardım 

kapsamında yaklaşık 4 milyar 450 milyon euro 

verilmesi taahhüdünde bulunmuştu. Üyelik 

müzakereleri çerçevesinde verilen bu yardımın 

yaklaşık 258 milyonu ödenmişti. Ancak 

zirvede, Türkiye’nin üyelik müzakerelerine 

ilişkin bir karar  alınması beklenmiyor. Merkel, 

hafta sonunda yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 

zirve gündeminde olacağını ancak üyelik 

müzakereleri konusunda herhangi bir karar 

beklenmediğini”  ifade etmişti. 

Mülteci politikasına övgü 

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin AB ile 

imzaladığı mülteci anlaşmasını yerine 

getirmesinden ise övgüyle söz etti. Merkel, 

"Türkiye'nin bunun harika bir şekilde 

üstesinden geldiğini” belirten Merkel, AB'ye de 

üzerine düşeni yapması çağrısında bulundu. 

Başbakan Merkel, 2016 yılının Mart ayında 

imzalanan mutabakat uyarınca AB'nin şimdiye 

kadar verilen 3 milyar euronun haricinde 

gelecek yıl için ek 3 milyar euro destek sözü 

verdiğini hatırlatarak, "Bu sözümüzü 

tutmalıyız, zira bu para kısmen çok zor şartlar 

altında yaşayan mültecilerin yararına” dedi. 

İnternet bağlantısı için 

 

Türkiye Almanya'dan 81 iade talebinde 

bulundu 

http://www.dw.com/tr/merkel-t%C3%BCrkiyeye-mali-yard%C4%B1mlar%C4%B1-tart%C4%B1%C5%9Fmaya-a%C3%A7acak/a-41029905
http://www.dw.com/tr/merkel-t%C3%BCrkiyeye-mali-yard%C4%B1mlar%C4%B1-tart%C4%B1%C5%9Fmaya-a%C3%A7acak/a-41029905
http://www.dw.com/tr/merkel-t%C3%BCrkiyeye-ab-yard%C4%B1m%C4%B1-k%C4%B1s%C4%B1lmal%C4%B1/a-41036343
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Almanya Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, 

Türkiye 15 Temmuz 2016 sonrasında 

Almanya'dan 81 kişinin iadesini istedi. 

Almanya Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, 

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden bu 

yana suçlu olduğunu iddia ettiği 81 kişinin iade 

edilmesi talebinde bulundu. Adalet 

Bakanlığı'nın, Sol Parti Alman Meclis 

grubunun konuyla ilgili soru önergesine verdiği 

yanıtta, bu kişilerin kaçının terör şüphesiyle 

iadesinin istendiği ise belirtilmedi. Almanya 

İçişleri Bakanlığı tarafından geçen şubat 

ayında açıklanan kesin olmayan istatistiklerde, 

2016 yılında Türkiye'nin Almanya'dan 60 

kişinin iadesini istediği ve bunlardan sadece 

8'inin terör şüphesiyle arandığı dikkat çekmişti. 

Bakanlığın verilerine göre, iadesi istenen 

kişilerin çoğunu adam yaralama ve öldürme 

suçuyla aranan zanlılar oluşturuyor. İçişleri 

Bakanlığı'nın verilerinde ve Adalet Bakanlığı 

tarafından soru önergesine verilen 

yanıtta, federal Alman hükümetinin kaç iade 

talebini kabul ettiği belirtilmiyor. 

"Bu kişiler iade edilmesin" 

Sol Partili milletvekili Alexander Neu, 

Türkiye'nin terör zanlısı olarak nitelendirdiği 

kişilerin iade edilmemesi konusunda uyarıda 

bulundu. Neu, "Türkiye hangi baskı 

yöntemlerini uygularsa uygulasın, federal 

hükümetin bu kişileri iade etmemesi" 

gerektiğini söyledi. Neu, "bunun yerine federal 

hükümetin Alman rehinelerin mutlaka serbest 

bırakılması için baskı uygulaması" gerektiğini 

de sözlerine ekledi. Gazeteci Deniz Yücel ile 

çevirmen Meşale Tolu ve insan hakları 

savunucusu Peter Steudtner, Türkiye'de 

cezaevinde bulunan isimler arasında yer 

alıyor. 

Erdoğan: Almanya'ya 4 bin 500 dosya verdim 

Türkiye ise Almanya'yı terörle bağlantısı 

olduğunu iddia ettiği kişileri korumakla 

suçluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, 19 Ekim'de İstanbul'da TRT World 

Forum'da yaptığı konuşmada Almanya'ya 

yönelik suçlamalarını tekrarlamıştı. Erdoğan, 

"Bakın Almanya'ya ben PKK ile ilgili 4 bin 500 

dosya verdim ve bu 4 bin 500 dosyanın 

hiçbirinden bize geri dönüş olmadı. Bunların 

hepsi elini kolunu sallaya sallaya başta 

Almanya olmak üzere, Avrupa'da dolaşıyor. 

Hani PKK, Avrupa Birliği kayıtlarında terör 

örgütü olarak görülüyor. Terör örgütüyse bak 

ben sana dosya veriyorum. Bunlar bizim Milli 

İstihbarat Teşkilatımızın dosyaları, buyur al 

bunun üzerinden hareket et. Yok" şeklinde 

konuşmuştu. İnternet bağlantısı için 

 

Berlin: Tahliye kararı cesaretlendirici bir 

sinyal 

Aralarında Alman bilişim uzmanı Peter 

Steudtner'in de bulunduğu 8 tutuklu insan 

hakları aktivistinin tahliye edilmesi Almanya'da 

memnuniyetle karşılandı. Berlin, diğer 

tutuklular için çabaların süreceğini bildirdi. 

Büyükada'da insan hakları aktivistlerinin 

düzenlediği bir toplantıda gözaltına alınıp 

tutuklandıktan sonra görülen ilk duruşmada 

tahliye edilen Alman bilişim uzmanı Peter 

Steudtner ülkesine dönüyor. Steudtner'in 

Almanya'ya varması bekleniyor. Steudtner 

tahliye kararının ardından yaptığı açıklamada, 

"Hepimiz son derece rahatladık. Bizi hukuki, 

diplomatik olarak destekleyenlere, dayanışma 

http://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-almanyadan-81-iade-talebinde-bulundu/a-41072558
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gösterenlere inanılmaz derecede müteşekkiriz" 

dedi. Hakkında tahliye kararı çıkan bir diğer 

isim, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü 

İdil Eser de mahkeme kararının büyük sürpriz 

olduğunu belirterek, "Hala haksız yere hapiste 

bulunan pek çok arkadaşımız var, gazeteciler 

var. Tüm insan hakları savunucuları ve 

gazeteciler serbest bırakılıncaya dek 

çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.  

Alman hükümeti de Steudtner'in serbest 

bırakılmasını memnuniyetle karşılarken, halen 

hapiste bulunan diğer kişilerin durumuna 

dikkat çekti. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert 

Twitter hesabından "Nihayet! Peter Steudtner 

ve diğer insan hakları savunucuları serbest 

bırakılıyor. Onlar için mutluyuz ve 

düşüncelerimiz hala hapiste olanlarla" 

paylaşımında bulundu. 

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de mahkeme 

kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, 

"Bu cesaret verici bir sinyal, bir ilk adım" dedi. 

"Anlaşılamayan nedenlerle Türkiye'de hapiste 

tutulan başka Almanların da bulunduğunu" 

vurgulayan Gabriel, bu vakalar için de bir 

çözüm bulunması ve serbest bırakılmalarının 

sağlanması için çabaları kararlı bir şekilde 

sürdürecekleri mesajını verdi. 

5 Temmuz'da Büyükada'da bir otelde 

düzenlenen insan hakları seminerine 

katıldıkları için tutuklanan 8 kişi 

hakkında savcılık tarafından "terör örgütüne 

üyelik" ve "terör örgütüne yardım" 

suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası talep 

edilmişti. 46 yaşındaki bilişim uzmanı 

Steudtner duruşmadaki savunmasında 

hakkındaki tüm suçlamaları reddetmiş, 

iddianamede yer alan örgütlerin bazılarının 

ismini bile bilmediğini belirterek serbest 

bırakılmayı talep etmişti. İstanbul'da Çağlayan 

Adliyesi'nde görülen duruşmada savcılık 

7 tutuklu sanığın şartlı tahliyesini istemiş, 

ancak mahkeme heyeti 8 sanığın hepsinin 

serbest bırakılmasına hükmetmişti. İnternet 

bağlantısı için 

 

Tahliye edilen Peter Steudtner Berlin'de 

Alman insan hakları savunucusu Peter 

Steudtner'in İstanbul'da tahliye edilmesinin 

ardından Berlin'e döndüğü bildirildi. 

Steudtner'in tahliyesi Berlin'de memnuniyetle 

karşılandı.  

Büyükada’da insan hakları savunucularının 

düzenlediği bir toplantıda gözaltına alındıktan 

sonra tutuklanan ve ilk duruşmasında tahliye 

edilen Peter Steudtner'in Almanya'ya döndüğü 

bildirildi. Alman N24 televizyon kanalının 

haberinde, Steudtner’in Berlin Tegel 

Havalimanı’na indiği belirtildi. 

Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de 

Steudtner'in "siyasetçilerin ve halkın katılımı 

olmaksızın” Berlin'e gelmek istediğini açıkladı. 

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Müller, 45 

yaşındaki Steudtner'in ailesinin isteği üzerine 

gözlerden uzak bir şekilde Almanya'ya geri 

dönmek istediğini belirtti. Müller, "Haftalar 

sonra gelen bu kavuşma kuşkusuz Peter 

Steudtner'in ve ailesinin hayatındaki en önemli 

ve sevindirici anlardan biri. Bu nedenle 

hasretle beklenen bu kavuşmada yalnız 

başlarına kalmak istemelerini tabii ki herkes 

anlayışla karşılar” şeklinde konuştu. Müller, 

Steudtner'in Berlin'e dönmesinden 

memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi. 

Steudtner'in tahliyesi memnuyetle karşılandı 

http://www.dw.com/tr/berlin-tahliye-karar%C4%B1-cesaretlendirici-bir-sinyal/a-41116432
http://www.dw.com/tr/berlin-tahliye-karar%C4%B1-cesaretlendirici-bir-sinyal/a-41116432
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Öte yandan Steudtner'in serbest bırakılması 

Berlin'de memnuniyet yaratırken, beraat 

etmemesi eleştirildi. Alman Federal Meclis 

Başkan Vekili Claudia Roth, NDR'e bağlı bir 

radyo kanalına yaptığı açıklamada, 

Steudtner'in tahliyesinin tehlikenin geçtiği 

anlamına gelmediğini belirtti. Steudtner'in 

beraat etmediğine işaret eden Roth, asılsız 

suçlamalara dayanan iddianame ile açılan 

davanın etmesinin anlaşılamaz olduğunu ifade 

etti. Yeşiller parti Eş Başkanı Cem Özdemir, 

Steudtner'in haksız yere cezaevinde 

tutulduğunu belirterek, artık diğer tutuklu 

Almanların da serbest bırakılması gerektiğini 

söyledi. Özdemir, Berlin'de yaptığı 

açıklamada, aksi takdirde Türkiye ile ilişkilerde 

normalleşme olmayacağını dile getirdi. 

İnsan hakları savunucusu avukat Seyran Ateş 

Peter Steudtner'in tahliyesinin Türk-Alman 

ilişkilerinin geleceği açısından ümit verici 

olmadığını belirtti. Berlinli avukat Ateş, SWR 

televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Kim 

Türkiye'deki yargı sistemini biliyorsa, bunun 

sanki hukuk devleti varmış gibi göstermek için 

dışarıya karşı oynanan bir tiyatro olduğunu da 

biliyordur” şeklinde konuştu. 

Duruşmayı İstanbul'da izleyen Yeşiller partili 

eski milletvekili Özcan Mutlu ise davanın Türk-

Alman ilişkileri açısından önem taşıdığına 

işaret etmişti. Mutlu, duruşma öncesinde 

yaptığı açıklamada, Steudtner'in tahliye 

edilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin 

yeniden düzelmesi yönünde bir etken 

olabileceğini dile getirmişti. 

5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı 

Alman bilişim uzmanı Peter Steudtner, 5 

Temmuz'da Büyükada'daki bir otelde 

düzenlenen bir seminere katılan insan hakları 

aktivistleri ile birlikte gözaltına alınmış, 

ardından tutuklanmıştı. İnsan hakları 

savunucuları hakkında "terör örgütüne üyelik” 

ve "terör örgütüne yardım” suçlamalarıyla dava 

açılmıştı. İstanbul'da görülen ilk duruşmada 

suçlamaları reddeden Steudtner tahliye edildi. 

İnternet bağlantısı için 

 

Sosyal Gelişmeler 

 

Alman ekmeği uzaya gidecek 

Bremenli bir startup firması, astronotların 

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda taze ekmek 

pişirebilmesi için bir proje geliştiriyor. Uzaya 

taze ekmek göndermenin bedeli 3 milyon 

euroyu buluyor. Malte Gerken, hazırladığı 

ekmeği kesiyor. Tek bir kırıntı bile yere 

düşmüyor. Ekmeği eliyle ikiye bölünce de… Bu 

çok önemli çünkü gıda teknisyeni Gerken'in 

ürettiği ekmek çok özel bir ekmek. Tam olarak 

adlandırmak gerekirse o bir uzay ekmeği. 

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) astronotları 

şu anda taze yiyecekler yiyemiyor. Poşet ya da 

konserve yiyeceklerle karınlarını 

doyurabiliyorlar. Ancak yakında bu değişebilir. 

Fırından taze çıkmış ekmekler yakında 

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kahvaltı 

masasına gelebilir. Ancak araştırmacılar 

sadece ISS'teki astronotların yemek planlarına 

odaklanmış durumda değil. İleride Ay ya da 

Mars'a yapılması planlanan insanlı 

seyahatlerde yenilebilecek gıdalar üzerinde de 

çalışılıyor. Bremenli startup firmasının 

başlattığı projenin adı "Bake in Space". 

Amaçları taze ekmeği uzaya göndermek yani 

tahıl üretiminden pişirilmesine kadar her 

http://www.dw.com/tr/tahliye-edilen-peter-steudtner-berlinde/a-41127710
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aşamasını uzaya taşımak. Şimdilik öncelikli 

hedef ISS'teki astronotların ekmek 

pişirebilmesi. Tahıl üretimi daha sonra geliyor. 

Ancak uzayda ekmek pişirmek oldukça zorlu 

bir proje. Bake in Space'in yöneticisi Sebastian 

Marcu, "Bu büyük bir güvenlik riski de 

oluşturuyor" diyor. Etrafa saçılabilecek 

kırıntılar uzay istasyonundaki aletlere zarar 

verebilir ya da astronotlar kırıntılardan 

boğulabilir. 

Kırıntısız ekmekler 

Bremenli gıda uzmanları bu nedenle ekmekleri 

tek biri kırıntı bile düşmeyecek şekilde 

hazırlamaya çalışıyor. Proje yöneticisi Florian 

Stukenborg, "Temelde çok normal bir sodalı 

hamur üzerinde çalışıyoruz" diyor. Malte 

Gerken'in de dahil olduğu ekip, 30 farklı tarife 

sahip. Ancak şu nokta önemli: Hamur 

kesinlikle daha tuzlu olacak. Stukenborg, 

insanın uzayda uçakta olduğu gibi daha farklı 

bir tat alma duyusuna sahip olduğunu 

söylüyor. Uzay ekmeklerinin en azından 6 ay, 

hatta bir yıl kadar dayanıklı olması 

hedefleniyor. Çünkü ISS'e çok sık ikmal 

gönderilmesi mümkün değil. Dünya'da fırınlar 

artık günlük yaşamın bir parçası olsa da ISS'te 

potansiyel bir tehlike kaynağı. Isının kesinlikle 

yayılmaması gerekiyor. "Bake in Space" 

projesine destek veren Alman Uzay ve 

Havacılık Dairesi'nden Volker Schmid, sıcağın 

uzay istasyonunda dağılmasına izin 

verilemeyeceğini tam aksine havada asılı 

kalması gerektiğini kaydediyor. Schmid, aksi 

halde astronotların yaralanabileceğini ifade 

ediyor. Astronotlar, ekmekleri fırın henüz 

soğukken içine koyabilecek ve tekrar 

soğuduğunda açabilecekler. Yani pişme süresi 

Dünya'dakinden daha uzun, ısı da daha az 

olacak. Peki, astronotlar uzayda bir parça taze 

ekmek yiyebilsin diye çok mu fazla masraf 

yapılıyor? Schmid, "Evet, ilk bakışta biraz 

sıradan görünebilir ancak bu, astronotlar için 

yukarıda bir nebze yaşam kalitesini artırmış 

olacak" diyor. 

3 milyon euroluk ekmek 

Aylarca, konserve ve poşet yiyecekler yiyen 

astronotlar için taze ekmek oldukça heyecan 

verici olabilir. ISS'teki misyonlar 6 ay sürüyor. 

Ancak Ay ya da Mars'a düzenlenecek 

misyonlar daha uzun sürecek. Schmid, 

"Dünya'dan Mars'a sürekli bir ikmal söz 

konusu olamayacak. Bu nedenle, kapalı 

ortamda dolaşım deneyleri üzerinde çalışıyor" 

şeklinde konuşuyor. ISS de bu amaçla bir 

deney platformu olarak kullanılacak. Bir 

sonraki aşamada astronotların hamuru 

kendilerinin yapabilmesi ve en sonunda tahıl 

üretip un haline getirmeleri yer alıyor. Schmid 

teknik olarak bunun mümkün olduğunu 

söylese de sorunun finansal kaynaklı olduğunu 

kaydediyor. Marcu'nun tahminlerine göre, taze 

ekmeği ISS'e götürmenin bedeli 1,5 ile 3 

milyon euro arasında tutuyor. Ekmek fırınının 

daha birkaç ay yapılacak deneyler sonrası 

gelecek yıl bir roketle istasyona gönderilmesi 

hedefleniyor. İnternet bağlantısı için 

 

Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını açtı 

Dünyanın en büyük kitap fuarı Frankfurt’ta 

kapılarını açtı. 69’uncu Frankfurt Kitap 

Furarı’nın açılışını, Almanya Başbakanı 

Angela Merkel ve fuarın onur konuğu 

Fransa‘nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 

yaptı.  

http://www.dw.com/tr/alman-ekme%C4%9Fi-uzaya-gidecek/a-41183422
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Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11-15 

Ekim tarihleri arasında düzenlenen 69'uncu 

Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı. Her iki 

liderin açılış konuşmasına da ifade ve basın 

özgürlüğü damgasını vurdu. Konuşmasında 

"Edebiyat, özgür ruh ve ifade hürriyetine siyasi 

özgürlüğün eşlik ettiği özgür toplumumuzun 

ruhuna ayna tutuyor" diyen Almanya 

Başbakanı, "Dünyanın her yerinde bizim için 

bir normallik olan bu değerler için mücadele 

etmenin ne kadar önemli olduğunu" hem 

kendisi hem de Macron’un çok iyi bildiğini 

söyledi. Kültürün Avrupa'ya değişim içindeki 

dünyada yolunu belirlemesine yardımcı 

olabileceğini kaydeden Merkel, yazarlara 

"Güncel ve düşünülebilir gelişmelere fikir veren 

ve köprüler kuran sismograflar olarak" ihtiyaç 

duyulduğunu vurguladı. Fransa 

Cumhurbaşkanı Macron da edebiyatı, insanlar 

arasında duvar örmek isteyen ve fanatikliği 

körükleyenlere karşı "en iyi silah" olarak 

nitelendirdi. Bu yılın onur konuğu olan 

Fransa’nın Cumhurbaşkanı, iki ülke ilişkilerinin 

anlamına değindi ve daha fazla Fransızca-

Almanca okulun açılması lehinde konuştu. 

Fransızca Frankfurt 

Frankfurt Kitap Fuarı Direktörü Juergen Boos, 

açlış öncesi yaptığı açıklamada, fuarın 

açılışının Merkel ve Macron tarafından 

yapılmasının iki ülke arasındaki sıkı bağlar ile 

ortak ve güçlü bir Avrupa için bir sembol teşkil 

ettiğini söyledi. Fransızca Frankfurt (Francfort 

en français) sloganı ile kapılarını açan fuara, 

bu yıl aralarında Michael Houellebecq ve 

Yasmina Reza'nın da bulunduğu 180 Fransız 

yazar katılıyor. Fuarın onur konuğu 

programında sadece Fransa değil, aynı 

zamanda beş kıtada yaklaşık 274 milyon kişi 

tarafından konuşulan Fransızca dili de yer 

alıyor. 

Fuar süresince aralarında Alman gençlik 

edebiyatı, yılın en iyi Almanca romanı gibi 

birçok ödül de sahiplerini bulacak. Fuar 

kapsamında Friedrich Naumann Vakfı 

tarafından verilen Raif Bedevi Cesur 

Gazetecilik Ödülü'nün sahibi bu yıl Türkiye'de 

tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık oldu. 

Ödülün 11 Ekim akşamı yapılacak törenle Şık 

adına Türkiye'den ödülü almaya gelen avukatı 

Can Atalay'a takdim edilmesi bekleniyor. 

İslam'ın etkili olduğu bölgelerdeki cesur 

gazeteciler ve onların ifade özgürlüğü için 

gösterdiği çabayı onurlandırmak için verilen bu 

ödüle  gazeteci Şık, Türkiye'de özgür 

medyanın olağanüstü önemini gösterdiği 

gerekçesi ile cezaevindeki tüm gazeteciler 

adına layık görüldü. Jürinin açıklamasında 

Ahmet Şık için "Açık sözlü, zor zamanlarda 

dahi mesleği için mücadele eden ve yanlış 

durumlara işaret eden bu kişi saygı ve takdiri 

hak ediyor” ifadesi kullanıldı. 

Kültür alanındaki en prestijli ödül olan Alman 

Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği Barış Ödülü ise 

15 Ekim günü 77 yaşındaki Kanadalı yazar 

Margaret Atwood’e takdim edilecek. 1950 

yılından beri her yıl edebiyat, bilim ve sanat 

dalında barışa katkıda bulunanlara verilen 

Barış Ödülü'ne 1997’de yazar Yaşar Kemal, 

2005’te Orhan Pamuk, layık görülmüştü. 15 

Ekim gününe dek sürecek fuara yüzü aşkın 

ülkeden yaklaşık 7 bin yayın kuruluşunu 

katılıyor. Fuar geçen yıl yaklaşık 278 bin 

ziyaretçiyi ağırlamıştı. İnternet bağlantısı için 

http://www.dw.com/tr/frankfurt-kitap-fuar%C4%B1-kap%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1-a%C3%A7t%C4%B1/a-40899320
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Margaret Atwood Barış Ödülü'nü törenle 

aldı 

Bu yıl Kanadalı yazar Margaret Atwood'e 

verilen Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü 

Frankfurt'ta düzenlen törenle takdim edildi. 

Atwood, konuşmasında siyasi mesajlar verdi. 

Alman yayınevleri ve kitapçılarının çatı 

kuruluşu Alman Kitap Basım ve Yayıncıları 

Derneği Borsa Birliği tarafından verilen Barış 

Ödülü'nün bu yıl sahibi Kanadalı yazar ve şair 

Margaret Atwood oldu. 

Margaret Atwood, Barış Ödülü'nü aldığı 

törende yaptığı konuşmada siyasi mesajlar 

verdi. Atwood, Frankfurt Kitap Fuarı'nın 

kapanışında düzenlenen törende yaptığı 

konuşmada, "tuhaf tarihi bir dönemden 

geçildiğini" söyledi. 77 yaşındaki yazar, 

özellikle ABD'deki siyasi duruma atfen "nerede 

olduğumuzu tam olarak bilmiyoruz. Kim 

olduğumuzu da tam olarak bilmiyoruz" dedi. 

Soğuk Savaş sırasında bile her türlü eksikliğe 

rağmen ABD'nin özgürlük ve demokrasinin 

sembolü olduğunu hatırlatan Atwood, bu 

dönemin artık kapandığını dile getirdi. 

Yaklaşık 30 yıldan sonra "Damızlık Kızın 

Öyküsü" (The Handmaid's Tale) romanın yine 

güncel bir hale geldiğini söyleyen Atwood, 

erkekler tarafından kontrol edilen 

parlamentoların geriye gitmek, özellikle de 

19'uncu yüzyıla dönmek hedefiyle çalıştıklarını 

ifade etti. Margaret Atwood, 1985 yılında 

yayımlanan ve dünya çapında tanınmasını 

sağlayan "Damızlık Kızın Öyküsü" adlı 

romanında, totaliter, kadınların sadece çocuk 

doğurduğu ve hiçbir hakkının olmadığı bir 

dünyayı anlatıyordu. Atwood konuşmasında, 

kasvetli romanlarında çoğunlukla Grimm 

Masalları'ndan etkilendiğini söyledi. 

Ödülü Eva Menasse takdim etti 

Margaret Atwood'a ödülü Avusturya kökenli 

Berlinli yazar Eva Menasse tarafından takdim 

edildi. Menasse, Atwood anlatımının "gerçekçi, 

hakiki ve hep biraz da örnek nitelikte" 

olduğunu söyledi. Menasse, Atwood'un 

eserlerinin siyasi etki yaratabilecek edebiyatın 

nasıl olması gerektiğini gösterdiğini dile getirdi. 

Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği 

Borsa Birliği Başkanı Heinrich Riethmüller ise 

Atwood'un romanları sayesinde eğer barışçıl 

bir şekilde birlikte yaşam için üzerimize düşen 

sorumluluğu yerine getirmezsek, dünyanın ne 

kadar kasvetli bir yer olabileceğini 

gördüğümüzü söyledi. 

"İnsanlık, adalet ve hoşgörü" 

Alman Yayıncılar Birliği, ödülün Margaret 

Atwood'a verilmesine gerekçe olarak, yazarın 

"siyasi duyarlılığının yanı sıra tehlikeli, henüz 

açığa çıkmamış gelişmeler ve akımlara ilişkin 

dikkatini" ve "insanlık, adalet ve hoşgörü" ile 

şekillenen duruşunu göstermişti. Ayrıca, 

çağımızın en önemli yazarların biri olarak 

nitelendirilen Atwood'un ütopik ve distopik 

eserlerinde insani çelişkileri gözlemlediği ve 

normal sayılan birinin nasıl insanlık dışı bir 

hale gelebildiğini gösterdiği ifade edilmişti. 

Şimdiye kadar kitapları 30 dile çevrilen 

Margaret Atwood, Kanada'nın en başarılı 

yazarı sayılıyor. Roman, öykü, deneme, tiyatro 

oyunu, senaryo ve çocuk kitapları yazan 

Margaret Atwood, ayrıca çevreyi koruma 

konusundaki aktivist kimliği ile de tanınıyor. 

Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk da ödül almıştı 
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1950 yılından beri verilen 25 bin euro 

tutarındaki ödüle 1997 yılında Yaşar Kemal, 

2005 yılında da Orhan Pamuk layık 

görülmüştü. Almanya içinden ve dışından 

yazar, felsefeci ve bilim insanlarına verilen 

Barış Ödülü'nü alanlar Hermann Hesse, 

Jürgen Habermas, Astrid Lindgren, Amos Oz, 

Mario Vargas Llosa, Mehudi Menuhin, Max 

Frisch gibi isimler bulunuyor. Margaret Atwood 

bu ödüle layık görülen 10'uncu kadın oldu. 

İnternet bağlantısı için 

 

Almanya’ya sığınmak isteyen Türklerin 

sayısında artış 

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 

Eylül ayı içinde Almanya’ya sığınanların 

sayısında azalma kaydedildi. Ancak 

Almanya’ya sığınmak isteyen Türk 

vatandaşlarının sayısında son üç ayda artış 

yaşandı. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından 

Eylül ayı içinde Almanya'ya gelen sığınmacılar 

ve resmen iltica başvurusunda bulunanlara 

ilişkin rakamlar açıklandı. Buna göre, Eylül 

ayında Almanya'ya sığınmak isteyenlerin 

sayısı bir önceki aya göre bin 624 azalarak, 14 

bin 688 olarak kaydedildi. Almanya'ya gelen 

sığınmacılar arasında 3 bin 110 ile Suriyeliler 

birinci sırayı alıyor. Bunu bin 864 ile Irak 

izliyor. Türkiye'den gelenler ise üçüncü sırada 

bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 

Eylül ayı içinde Türkiye'den gelerek 

Almanya'ya sığınmak isteyenlerin sayısı 1.016 

olarak kaydedildi. Bu sayı Ağustos ayında 962, 

Temmuz ayında ise 620 olarak kayıtlara geçti. 

Türkiye'den iltica başvurularında da artış 

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 

Almanya'ya resmen iltica başvurusunda 

bulunanlara ilişkin rakamlar da yer aldı. Buna 

göre, Eylül ayında Almanya'ya gelen Türk 

vatandaşlarının yaptığı resmi iltica 

başvurularında da artış tespit edildi. Eylül ayı 

içinde 1.025 iltica başvurusu yapıldı, bu sayı 

Ağustos ayında 877, Temmuz ayında ise 598 

olarak kaydedilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın 

verilerine göre, genel olarak bakıldığında ise 

sığınmacıların Almanya'ya iltica 

başvurularında Eylül ayı içinde azalma oldu. 

Eylül ayı içinde 16 bin 520 başvuru yapıldığı, 

bunun bir önceki aya göre yüzde 11,4 daha az 

olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayına göre 

ise başvuruların sayısının yüzde 78,4 

düştüğüne dikkat çekildi. 2016 yılının Eylül 

ayında 59 bin 880 kişi iltica başvurusunda 

bulunmuştu. 

2016'ya göre Türkiye'den başvurularda artış 

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 

Ocak-Eylül ayları arasındaki istatistiklere de 

yer verildi. Açıklamada, Ocak-Eylül ayları 

arasında Almanya'ya sığınmak isteyenlerin 

sayısının toplam 139 bin 635 olduğu belirtildi. 

Bunlardan 35 bin 383'ünü Suriye'den gelenler 

oluşturuyor. Türkiye ise Irak, Afganistan, Eritre 

ve İran'ın ardından altıncı sırada bulunuyor. 

Ocak-Eylül ayları arasında Türkiye'den 

Almanya'ya sığınmak isteyenlerin sayısı 5 bin 

447 olarak belirlendi. Türkiye'den gelerek, 

Almanya'ya resmen iltica başvurusunda 

bulunanların sayısı da bir önceki yılın aynı 

dönemine göre artış gösterdi. 2017 yılının 

Ocak-Eylül ayları arasında 5 bin 752 Türk 

vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda 

bulundu. Bu sayı, 2016 yılının aynı döneminde 

3 bin 793 olarak kaydedilmişti. 

http://www.dw.com/tr/margaret-atwood-bar%C4%B1%C5%9F-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BCn%C3%BC-t%C3%B6renle-ald%C4%B1/a-40959036
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Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 

yılın ilk dokuz ayında toplam 168 bin 306 iltica 

başvurusu yapıldığı, ancak bunun bir önceki 

yılın aynı dönemine göre yüzde 74,4 daha az 

olduğuna dikkat çekildi. 

Geçen yılın ilk dokuz ayında  250 bin 554 

Suriyeli iltica başvurusunda bulunurken, bu 

sayı bu sene 37 bin 787 olarak kaydedildi. 

Suriyelileri 17 bin 123 ile Irak ve 14 bin 55 iltica 

başvurusu ile Afganistan vatandaşları izledi. 

İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'da İslami tatil günü tartışması 

Almanya İçişleri Bakanı de Maiziére'in belirli 

bölgelerde İslami tatil günlerinin 

düşünülebileceği yönündeki sözlerine, 

Hristiyan Birlik'ten siyasetçiler tepki gösterdi. 

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziére'in 

ülkede Müslümanların yoğun olarak yaşadığı 

bölgelerde, İslami tatil günü uygulamasının 

düşünülebileceği şeklindeki sözleri Hristiyan 

Birlik (CDU/CSU) partilerinden siyasetçilerin 

tepkisine yol açtı. 

Alman Meclisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) 

partisi Grubu Başkanı Alexander Dobrindt, Bild 

gazetesine yaptığı açıklamada, "Hristiyanlık 

mirasımız müzakere edilemez. Almanya'da 

İslamî tatil günleri uygulanması bizim için söz 

konusu olamaz" dedi. Hristiyan Sosyal Birlik 

Genel Başkan Yardımcısı Manfred Weber ise 

Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı 

açıklamada, İçişleri Bakanı de Maiziére'in 

sözlerine tepki gösterdi. Weber, yasalarla 

güvence altına alınan tatil günlerinin belirli bir 

gruba göre değil, bir ülkenin dini eğilimlerine 

göre belirlendiğini vurguladı. Almanya'nın 

tartışılmaz bir şekilde Hristiyanlık kültürüne 

sahip olduğunu belirten Weber, bu nedenle de 

Hristiyanlığa ait tatil günlerinin yasaların 

güvencesi altında olduğunu kaydetti. 

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Bakan de 

Maiziére'in sözlerine kendi partisinden 

siyasetçiler de destek vermedi. Bild gazetesine 

konuşan Wolfgang Bosbach, Almanya'da dinin 

Müslümanlıkla değil Hristiyan-Yahudi inancıyla 

şekillendiğini vurguladı. Bosbach, Hristiyanlığa 

ait olmayan bir tatil gününe ilişkin yasal bir 

düzenleme yapılması için herhangi bir neden 

göremediğini de sözlerine ekledi. Şimdi neden 

bu tartışmanın yürütüldüğünü anlamadığını 

belirten Bosbach, "Ben bunu başka bir şekilde 

konu ederdim: İslam ülkelerindeki Hristiyanlar 

ne zaman Müslümanların bizim ülkemizde 

sahip olduğu din özgürlüğüne sahip olacak" 

dedi. 

Bakan de Maiziére'in sözleri 

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziére 

Aşağı Saksonya Eyaleti'nde yapılacak 

seçimler için hafta başında Wolfenbüttel 

kentinde katıldığı bir seçim etkinliğinde, 

Müslümanlar için tatil günü uygulaması 

konusundaki görüşlerini açıklamıştı. 

Almanya'da 1 Kasım Azizler Yortusu'nun 

sadece Katoliklerin yoğun olduğu bölgelerde 

tatil günü olduğunu hatırlatan Bakan de 

Maiziére, "Müslümanların yoğun olarak 

yaşadığı yerlerde neden bir Müslüman tatil 

günü düşünülmesin" demişti. İçişleri Bakanlığı 

sözcüsü Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı 

açıklamada, Bakan de Maiziére'in sözlerine 

açıklık getirdi. Sözcü, bakanın belirli 

bölgelerde bazı İslami tatil günlerinin 

uygulanması konusunda görüşmeye hazır 

olduğunu belirtti. Sözcü, ancak de 

http://www.dw.com/tr/almanyaya-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmak-isteyen-t%C3%BCrklerin-say%C4%B1s%C4%B1nda-art%C4%B1%C5%9F/a-40914949
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Maiziére'in Almanya'daki tatil günlerinin 

Hristiyanlık kökenine dayandığını vurguladığını 

söyledi. Alman anayasasına göre dini tatil 

günlerinin federal düzeyde değil, eyaletler 

tarafından belirlendiğini hatırlatan sözcü, bu 

nedenle Federal İçişleri Bakanı'nın dini veya 

İslami tatil günlerinin uygulanması konusunda 

etkisi olmadığını söyledi. Almanya'da dini tatil 

günleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor. 

İçişleri Bakanı'nın sözlerine destek 

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin 

Schulz ise İçişleri Bakanı de Maiziére'in sözleri 

karşısında "bu önerinin düşünülmesi 

gerekiyor" dedi. Alman haber ajansı dpa'ya 

konuşan Schulz, de Maiziére'in bu sözleri 

karşısında şaşırdığını belirtti. Almanya 

Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman 

Mazyek ise Bakanın sözlerine destek verdi. 

Passauer Neue Presse'ye konuşan Mazyek, 

Müslümanlara tatil günü uygulamasının uyumu 

destekleyeceğini belirtti. Mazyek, böyle bir 

uygulamanın Müslümanların toplumun bir 

parçası olduğunu ve huzur için birlikte yaşam 

konusundaki anlayışı göstereceğini ifade etti. 

İnternet bağlantısı için 
 

 

Ekonomik Gelişmeler 

 

Üretim artışında son altı yılın rekoru 

Alman imalat sanayindeki üretim artışı ağustos 

ayında sıçrama yaptı. Yatırım ve tüketim 

malları imalatı tahminlerin üzerinde arttı. 

Alman ekonomisindeki canlılık yaz aylarında 

temposunu artırdı. İstatistik Federal Dairesi 

ağustos ayında imalat sanayindeki üretimin 

son altı yılın en yüksek seviyesine çıktığını 

açıkladı. Aylık üretim artışı yüzde 2,6 oldu. 

2011 yılından bu yana ay bazında bu oranda 

artış kaydedilmemişti. Yılın ilk yarısında 

tahminlerin üzerinde büyüyen Alman 

ekonomisinin üçüncü çeyrekte "sağlıklı 

büyüme çizgisini" koruyacağını belirten 

ekonomistler sipariş girdileriyle üretimdeki artış 

hızının sürpriz olduğunu belirtiyorlar. Ekonomik 

araştırma enstitülerinin ortak tahmini aylık 

üretim artışının yüzde 0,9 dolayında olacağı 

şeklindeydi. Yıl bazındaki kıyaslamalarda da 

aynı görünüm ortaya çıktı. İstatistik Federal 

Dairesi uzmanlar tarafından yüzde 2,9 olacağı 

tahmin edilen ağustos ayları arasındaki üretim 

artışının yüzde 4,7'yi bulduğunu açıkladı. 

Sanayi sektöründeki üretim hacmi ağustos 

ayında yüzde 3,2 oranında genişledi. En 

önemli artış yatırım mallarında kaydedildi. Ara 

mal ve tüketim malları üretimi de aylık bazda 

tahminlerin üzerinde artış gösterdi. Uzmanlar 

ağustosta üretimin özel etkiler sayesinde 

arttığını ve yaz tatilinin bu yıl ağustos yerine 

temmuz ayına kaymasının kapasite 

kullanımının düşmesini önlediğini belirtiyorlar. 

Buna karşılık eylül ayı üretim rakamlarında ise 

düşüş bekleniyor. İnternet bağlantısı için 

 

Alman turizmciler Türkiye cirosundaki 

azalmadan şikayetçi 

Türk turizmi terör saldırıları ve 15 Temmuz 

darbe girişiminin ardından yaşanan büyük 

düşüş sonrası toparlanmaya başlasa da 

Almanya'dan gelen turist sayısında çift haneli 

oranlardaki kayıp sürüyor. Hacim olarak Alman 

turizm endüstrisinde önemli bir ağırlığa sahip 

olan Türkiye pazarındaki daralma Alman 

turizmcileri endişelendiriyor. Alman Seyahat 

http://www.dw.com/tr/almanyada-islami-tatil-g%C3%BCn%C3%BC-tart%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1/a-40953783
http://www.dw.com/tr/%C3%BCretim-art%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda-son-alt%C4%B1-y%C4%B1l%C4%B1n-rekoru/a-40872851
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Acenteleri Birliği (DRV) Türkiye 

seyahatlerindeki ciro açığının büyük oranda 

devam ettiğini belirterek, bu açığın İspanya, 

Yunanistan gibi diğer Akdeniz ülkelerine olan 

taleple de tamamen kapatılamadığını kaydetti. 

Kamuoyu araştırma şirketi GfK'nın Eylül ayı 

sonu itibariyle yaptığı analize göre klasik 

seyahat acenteleri, online rezervasyonlar ve 

"herşey dahil" ürünler sunan portalların toplam 

cirosu, zayıf geçen 2016 dönemine göre yüzde 

3'lük artış yakalayabildi. Geçen yılki yüzde 5'lik 

küçülmenin ardından Alman seyahat endüstrisi 

bu yıl sonuna kadar toplamda yüzde 2'lik artış 

bekliyor. Türkiye rezervasyonlarının da güçlü 

olduğu 2014-2015 döneminde Alman seyahat 

endüstrisi cirolarda yüzde 5'lik artış 

kaydetmişti. GfK turizm uzmanı Dörte 

Nordbeck, Türkiye piyasasından elde edilen 

ciroda çift haneli düşüşün devam ettiğini 

belirterek, Türk piyasasının geniş hacmi 

nedeniyle, düşüşün diğer piyasalarla tamamen 

telafi edilemediğine dikkat çekti. 2015'te 

Türkiye'ye 5 milyon 600 bin Alman giderken, 

terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe 

girişiminin ardından bu sayı 4 milyona 

gerilemişti. Talepteki azalmanın 2017'de 

devam etmesinde, Türkiye'de Alman 

vatandaşlarının tutuklanması ve iki ülke 

arasında yaşanan diplomatik kriz de etkili oldu. 

İspanya ve Yunanistan kârlı çıktı 

Türkiye'ye talebin azalmasından en kârlı çıkan 

ülkeler ise İspanya ve Yunanistan oldu. 

Almanların en çok seyahat ettiği ülkeler 

sıralamasında İspanya açık arayla birinci 

sırada yer alırken, Yunanistan 

rezervasyonlarda yüzde 30'luk rekor artışla 

ikinci sıraya yükseldi. Türk turizmi ise kayıpları 

Rus turist sayısındaki artışla dengelemeye 

çalışıyor. Turizm Bakanlığı verilerine göre 

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'yi 

ziyaret eden yabancı ülke vatandaşlarının 

sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 

26,41'lik artışla 21 milyon 983 bin 873 olarak 

kaydedildi. Turizm Bakanlığı verilerine göre 

yüksek sezon olarak adlandırılan yaz 

döneminde Haziran ayında 3 milyon 486 bin 

940, Temmuz ayında 5 milyon 75 bin 961 ve 

Ağustos ayında 4 milyon 658 bin 463 yabancı 

Türkiye'ye giriş yaptı. 2017 Ocak-Ağustos 

döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi 

gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 

Federasyonu 3 milyon 333 bin 476 kişiyle 

birinci, Almanya ise 2 milyon 500 bin 197 

kişiyle ikinci sırada yer aldı. İnternet bağlantısı 

için 

 

Almanya’nın ihracat ve ithalatı azaldı 

Almanya’nın eylül ayında mevsimsellikten ve 

takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı önceki 

aya kıyasla yüzde 0.4, ithalatı da yüzde 1 

azaldı. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) 

verilerine göre, ülkede eylül ayında 

mevsimsellikten ve takvim etkilerinden 

arındırılmış ihracat 107.5 milyar 

euro, ithalat da 85.7 milyar euro oldu. 

Mevsimsellikten ve takvim etkisinden 

arındırılmış dış ticaret fazlası ise 21.8 milyar 

euro seviyesinde gerçekleşti. Buna göre 

ülkenin eylül ayında mevsimsellikten ve takvim 

etkilerinden arındırılmış ihracatı ağustosa göre 

yüzde 0.4, ithalatı yüzde 1 geriledi. Avrupa’nın 

en büyük ekonomisi Almanya, eylül ayında 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine arındırılmamış 

rakamlarla 65 milyar euroluk ihracat, bu 

http://www.dw.com/tr/alman-turizmciler-t%C3%BCrkiye-cirosundaki-azalmadan-%C5%9Fikayet%C3%A7i/a-41167613
http://www.dw.com/tr/alman-turizmciler-t%C3%BCrkiye-cirosundaki-azalmadan-%C5%9Fikayet%C3%A7i/a-41167613
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ülkelerden 57.6 milyar euroluk ithalat 

gerçekleştirdi. 2016’nın eylül ayına kıyasla AB 

ülkelerine ihracat yüzde 3.3, bu ülkelerden 

ithalat yüzde 4.7 arttı. 19 üyeli Euro Bölgesi’ne 

ise 40.8 milyar euroluk ihracat, bu ülkelerden 

38.1 milyar euroluk ithalat yapıldı. Söz konusu 

dönemde, Euro Bölgesi’ne ihracat yüzde 4.2, 

ithalat 3.7 yükseldi. Euro Bölgesi’ne dahil 

olmayan AB ülkelerine ihracat yüzde 1.7’lik 

artışla 24.2 milyar euro, ithalat yüzde 6.8’lik 

yükselişle 19.5 milyar euroya çıktı. 

Almanya’nın eylül ayında AB dışındaki ülkelere 

(üçüncü ülkeler) ihracatı 45.4 milyar euro, bu 

ülkelerden ithalatı 28.7 milyar euro olarak 

belirlendi. Söz konusu ülkelere ihracat 

2016’nın eylül ayına kıyasla yüzde 6.5 ve bu 

ülkelerden ithalat da yüzde 7.1 arttı. İnternet 

bağlantısı için 

 

Almanya, dördüncü çeyrekte hızlı büyüdü 

Almanya’da özel sektör siparişleri, ekim ayında 

son 6.5 yılın en hızlı büyümesini kaydetti. 

Almanya’da imalat sektörü PMI ekim ayında 

60.5 değerini alarak 60.2 olan beklentilerin 

üzerinde açıklandı. Endeks, bir önceki ay 60.6 

değerini almıştı. Hizmet sektörü PMI verisi de 

ekim ayında 55.2 değerini alırken, 55.6 olan 

beklentilerin altında açıklandı. Endeks, bir 

önceki ay 55.6 değerini almıştı. 

İmalat ve hizmet sektörleri Alman 

ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını 

oluşturuyor. Endekste 50’nin üzerindeki 

değerler büyümeyi daralmadan ayırıyor. Alman 

ekonomisi bir süredir tarihi düşük işsizlik, artan 

alım gücü ve sıfıra yakın borçlanma faizlerinin 

desteğiyle tüketim harcamaları 

kaynaklı büyüme kaydediyor. Angela Merkel’in 

24 Eylül’de yapılan genel seçimlerde dördüncü 

kez başbakan seçilmesinin ekonomideki bu 

canlılıkta rol oynadığı belirtiliyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

S&P Almanya'nın kredi notunu açıkladı 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 

Standard & Poor's (S&P), Almanya, İtalya ve 

Birleşik Krallık'ın dair kredi notu 

değerlendirmelerini açıkladı. S&P'den yapılan 

açıklamada, Almanya'nın kredi notunun "AAA" 

seviyesinde korunduğu, görünümünün de 

"durağan" olduğu belirtildi. Açıklamada, 

gelecek iki yılda Almanya'nın kamu finansmanı 

ve güçlü dış bilanço tablosunun potansiyel 

finansal ve ekonomik şoklara dayanmasının 

beklendiği belirtilirken, Almanya'nın güçlü 

kurumsal çerçevesi, istikrarlı siyasi sistemi 

yüksek refah seviyesi ve çeşitlilik gösteren 

ekonomisine işaret edildi. Öte yandan, 

Almanya ekonomisinin beklenenden daha 

zayıf büyüme kaydetmesi durumunda ülkenin 

kredi notunun düşürülebileceği uyarısında 

bulunan açıklamada, ülkenin borçlarının 

beklenmedik şekilde artması durumunda 

bunun kredi notu üzerinde baskı 

uygulayabileceği vurgulandı. S&P, geçen sene 

yüzde 1,9 büyüme yakalayan Almanya 

ekonomisinin, bu yıl yüzde 2,1 ve gelecek 

sene de yüzde 1,7 oranlarında genişlemesinin 

öngörüldüğünü bildirdi. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'da 'ekonomi güveni' ekimde hafif 

arttı 

Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi 

ekimde hafif artışla 17,6 puana çıktı - ZEW 

Başkanı Wambach:-'Gelecek altı aylık döneme 

http://www.hurriyet.com.tr/almanyanin-ihracat-ve-ithalati-azaldi-40639348
http://www.hurriyet.com.tr/almanyanin-ihracat-ve-ithalati-azaldi-40639348
http://www.hurriyet.com.tr/almanya-dorduncu-ceyrekte-hizli-buyudu-40620882
http://www.hurriyet.com.tr/almanya-dorduncu-ceyrekte-hizli-buyudu-40620882
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/spalmanyanin-kredi-notunu-acikladi,3ywxux6M1ES5-2NP4TBrQw
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ilişkin iyileşmiş görünüm, özellikle önceki 

aylarda görülen şaşırtıcı derecede olumlu 

büyüme rakamlarının bir sonucu' Avrupa 

Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) 

Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da bu ay, 

eylül ayına kıyasla 0,6 puan artarak 17,6 

puana yükseldi. Merkezi Almanya'nın 

Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan 

açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve 

analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen 

ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da 

ekimde bir önceki aya kıyasla 0,6 puan 

arttı. Eylülde 17 puan olan endeks, bu ay hafif 

artışla 17,6 puan seviyesine çıkmasına karşın 

23,8 puan olan uzun vadeli ortalamanın altında 

kalmaya devam etti. Almanya'da ekim ayı Cari 

Durum Endeksi ise eylüle kıyasla 0,9 puan 

azalarak 87 puana indi. Finansal piyasa 

uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik 

gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de 

önemli ölçüde bozuldu. İlgili gösterge 5 puan 

azalarak 26,7 puana geriledi. Buna karşılık 

Avro Bölgesi'ndeki mevcut ekonomik durum 

göstergesi 1 puan artarak 36,5 puana çıktı.  

"İyileşmiş görünüm, özellikle önceki aylarda 

görülen olumlu büyüme rakamlarının sonucu" 

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, 

konuya ilişkin değerlendirmesinde, gelecek altı 

aylık döneme ilişkin iyileşmiş görünümün, 

özellikle önceki aylarda görülen şaşırtıcı 

derecede olumlu büyüme rakamlarının bir 

sonucu olduğunu dile getirdi.Ağustos ayında, 

hem üretim hem de gelen sipariş rakamlarının 

beklenenden belirgin şekilde daha iyi olduğuna 

diikati çeken Wambach, şunları kaydetti: 

"Alman ihracatının çerçeve koşulları, 

Avrupa'nın olumlu büyüme rakamları ile daha 

da geliştirildi. Enflasyon oranının tekrar 

yükselmesi ve enflasyonda daha da artış 

beklentisi, Almanya'da olumlu bir ekonomik 

gelişmeye işaret ediyor ve Avrupa Merkez 

Bankasının (ECB) para politikasında bir 

değişikliği daha mümkün hale getiriyor." 

Endekse ilişkin anket, 2-16 Ekim döneminde 

205 analistin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete 

katılanlara, gelecek 6 aya ilişkin beklentileri 

soruldu. İnternet bağlantısı için 

 

Firma Haberleri 

 

BASF Bayer'in tohum bölümünü satın aldı 

 

Alman kimya devi BASF, Bayer'in tohum 

bölümünün (tarla bitkileri) ve seçici olmayan 

herbisit iş kolunun önemli bir kısmının satın 

alınmasına ilişkin sözleşmeyi imzaladı. Bayer, 

Monsanto'nun planlanan satın alınması 

kapsamında bu varlıklarını elden çıkartmayı 

istiyor. Tamamen nakit olarak ödenecek olan 

satın alma fiyatı, işlemin kapanışında belirli 

düzenlemelere tabi olarak 5,9 milyar Euro 

olarak açıklandı.  BASF'nin konuya ilişkin 

açıklamasında satın alınacak olan varlıklar 

arasında; 

- Liberty® (glufosinat-amonyum), 

- Basta® (glufosinat-amonyum), 

- Finale® markaları kapsamında pazarlanan 

global glufosinat-amonyum seçici olmayan 

herbisit işi, 

- LibertyLink® herbisit tolerans teknolojisi 

(Kuzey Amerika - kanola) 

https://www.timeturk.com/almanya-da-ekonomi-guveni-ekimde-hafif-artti/haber-753410
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- InVigor® (Kuzey Amerika - kanola) 

- Kanola tohumu (Avrupa & Amerika – GDO 

olmayan geleneksel) 

- Pamuk (global) ve 

-Soya fasulyesi (Amerika) gibi seçili pazarlarda 

önemli iş kolları yer alıyor. 

Satınalma ayrıca Bayer'in bu ürünlere yönelik 

araştırma ve geliştirme imkanlarını ve 

LibertyLink teknolojisini ve ticari markasını da 

içeriyor. Bayer'den satın alınan işletmelerin 

2016 yılının tamamındaki satışları yaklaşık 1,3 

milyar Euro oldu ve FAVÖK rakamı ise 385 

milyon euro civarında gerçekleşti. İşlem, 

Bayer'in Monsanto'yu satın alma işleminin 

tamamlanmasının ve ilgili makamlardan onay 

alınmasının ardından gerçekleşebilecek. 

İşlemin, 2018 yılının ilk çeyreğinde 

tamamlanması bekleniyor. BASF SE İcra 

Kurulu Başkanı Dr. Kurt Bock, "Bu yatırımla, 

önemli tarla bitkileri pazarlarında son derece 

cazip varlıkları satın alma fırsatını elde 

ediyoruz. BASF'nin köklü ve başarılı bitki 

koruma işini ve ayrıca biyoteknoloji alanındaki 

faaliyetlerimizi stratejik bir şekilde 

tamamlayacak. Satın alma işlemi, BASF 

portföyünün önemli bir ayağını oluşturan 

tarımsal çözümlerimizi de önemli ölçüde 

arttıracak" dedi. Satın alma işlemi, şirketin 

herbisit portföyünü güçlendirerek ve önemli 

tarım pazarlarında tescilli varlıklarla birlikte 

tohum işine girişini sağlayarak BASF'nin bitki 

koruma işini güçlendiriyor. BASF İcra Kurulu 

Üyesi ve Tarımsal Çözümler segmentinin 

sorumlusu Saori Dubourg, "Yetkin yeni ekip 

üyeleri ve geliştirilmiş portföyle birlikte 

çiftçilere, yüksek kaliteye sahip tohumlar, 

kimyasal ve biyolojik bitki koruma alanlarındaki 

ihtiyaçlarına yönelik daha fazla sayıda çözüm 

sunacağız. Ayrıca bu işlem, geleceğe yönelik 

büyüme için yeni fırsatlar oluşturacak ve global 

inovasyon potansiyelimizi güçlendirecek" 

dedi. Yeni süreçte bin 800'ün üzerinde satış-

pazarlama, AR-GE, ıslah ve üretim personeli 

Bayer'den BASF'ye transfer olacak. Bu 

çalışanlar ağırlıklı olarak ABD, Almanya, 

Brezilya, Kanada ve Belçika'da yer alıyor. 

Ayrıca BASF, Almanya, ABD ve Kanada'daki 

glufosinat-amonyum üretim ve formülasyonuna 

yönelik üretim tesislerini, Amerika ve 

Avrupa'daki tohum ıslah tesislerini ve ayrıca 

ABD ve Avrupa'daki teknoloji araştırma 

tesislerini satın alacak. BASF Bitki Koruma 

Bölümü Başkanı Markus Heldt, "Yeni iş 

arkadaşlarımızı BASF'ye heyecanla 

bekliyoruz. Son derece deneyimli, kendilerini 

işlerine adamış ve motive profesyoneller 

olarak bitki koruma, tohum ve teknoloji 

alanlarındaki uzman bilgi birikimleriyle 

ekibimizi zenginleştirecekler. Birlikte, dünyanın 

dört bir yanındaki çiftçilerin ihtiyaçlarına hizmet 

ederken BASF'nin uzun süreli başarısını 

şekillendireceğiz" dedi. Yaklaşık 114 bin 

çalışanı bulunan BASF, 2016’da 58 milyar 

euroyu aşkın yıllık satış rakamına ulaştı. 

İnternet bağlantısı için 

 

Dev Alman firma Türkiye'deki ilk fabrikasını 

açtı 

 

http://www.bloomberght.com/tarim/haber/2058288-basf-bayer-in-tohum-bolumunu-satin-aldi
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Schmitz Cargobull AG Üst Yöneticisi (CEO) 

Schmitz, "Burada yatırım yapmamızın sebebi 

sadece Türkiye ve Almanya'nın birlikte 

çalışmasının çok önemli olduğunu 

düşünmemiz değil." dedi. Treyler üreticisi 

Schmitz Cargobull'un Türkiye'deki ilk fabrikası 

Sakarya'da açıldı. Erenler ilçesindeki fabrikada 

düzenlenen törende konuşan Schmitz 

Cargobull AG Üst Yöneticisi (CEO) Andreas 

Schmitz, dünyanın en başarılı, en ileri 

teknolojilerini kullanan treyler şirketlerinden 

birisi olduklarını söyledi. Geçen yıl dünya 

genelinde 58 bin adet üretim 

gerçekleştirdiklerini, 2 milyar avro ciroya 

ulaştıklarını belirten Schmitz, 6 bin personelin 

doğrudan kendileri için çalıştığını anlattı. 

Başarının en büyük nedenlerinden bir 

tanesinin çok çalışma, alçak gönüllülük ve 

yolların birbirine benzemesi olduğunu dile 

getiren Schmitz, şöyle konuştu: "Bizi taşıyan 

bu yollar aynı zamanda geleceğe de taşıyor. 

Köklerimizde güvenilirlik ve inovasyon var. 

Güvenilirlik derken sadece ürünlerimizden 

bahsetmiyorum, çalışanlarımızın, satış 

elemanlarımızın, bizim için çalışan herkesin 

güvenirliliğinden bahsediyorum. Sizler için son 

125 yıldır her zaman bu şekilde çalışmaya 

devam ediyoruz. Ben inovasyonun, kendi 

kendini çok net bir şekilde gösteren bir şey 

olduğunu düşünüyorum. Biz sizler için 

gelecekte de en iyi, en akıllı treyler ürünlerini 

üretmeye devam edeceğiz. 125. yıl 

dönümümüzü kutlamamız, Türkiye'deki ilk 

tesisimizin açılışıyla çakışıyor. Burada da 

ihtiyacımız olan her şeyi buluyoruz. İyi 

insanları, iyi eğitimli insanları, tedarikçileri 

buluyoruz. Hepinizle birlikte çalışarak bu fili 

daha ileriye götürmek istiyoruz. Önemli 

projelere birlikte imza atmak istiyoruz." 

Sakarya'ya yaptıkları yatırımın sebebinin 

sadece Türkiye ve Almanya'nın birlikte 

çalışmasının çok önemli olduğunu düşünmeleri 

olmadığını aktaran Schmitz, "Stratejik 

perspektiften, doğuya, Ortadoğu'ya da 

açılması anlamında Türkiye'den çok daha 

fazla ulaşımın gittiğini görüyoruz. Türkiye'nin 

de bu ulaşımı ve ticareti başka yerlere açma 

konusunda çok önemli potansiyeli olduğunu 

düşünüyoruz. İşte bu yüzden burada yatırım 

yapıyoruz. Biz en iyi ve en akıllı treylerlerimizi 

bugün ve gelecekte de müşterilerimiz için 

burada üretmeye devam edeceğiz." diye 

konuştu.  

"Yatırım kararları 15 Temmuz'dan sonra da 

kesintisiz devam etti" 

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve 

Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut da köklü 

geçmişiyle treyler pazarının lider markası olan 

Schmitz Cargobull'u, Adapazarı'ndaki bu 

yatırım için tebrik ettiğini söyledi. 

Bu yatırım için ajans olarak Schmitz Cargobull 

ile çok yoğun ve yakın çalışmalar yürüttüklerini 

belirten Ermut, "Çalışmaların karşılığını 

almaktan mutluluk duyuyoruz. Yatırım 

kararlarını 15 Temmuz'dan sonra da kesintisiz 

devam ettiren Schmitz Cargobull, bu proje ile 

Türkiye'nin Avrupalı şirketler için ne kadar 

önemli bir pazar olduğunu bir kez daha teyit 

etmiş oldu." dedi."Politik gerginlikler geçici 

fakat Türkiye'nin sunduğu fırsatlar kalıcı. 

Rasyonel aktörler olarak yatırımcıların bunun 

farkında ve bunun için Türkiye'ye yatırım 

yapmaya devam edecekler" diye her zaman 

söylediklerini aktaran Ermut, "Biz ülkemize 
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davet ettiğimiz herkese Sayın 

Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'gelin, 

birlikte kazanalım' çağrısı yapıyoruz çünkü 

Türkiye ve çevre ülkeler olarak birlikte 

çalışmaya ve kazanmaya ihtiyacımız var." 

ifadelerini kullandı. Türkiye'nin öngörülebilir bir 

yatırım ortamı sunmak için yıllarca çaba 

harcadığını ifade eden Ermut, bu konuda 

birçok kanun çıkartıldığını ve çalışmalar 

yaptıklarını aktardı. 

"14 yılda 200 milyar dolar yabancı yatırım 

çektik" 

Dünya ticaretinin yarıdan fazlasının 

Türkiye'den 4 saatlik uçuş mesafesinde 

gerçekleştiğini ifade eden Ermut, şöyle 

konuştu: "Birçok global şirketin Türkiye'yi 

bölgesel merkez olarak seçmesinin bir sebebi 

de bu zaten. Tüm bu çalışmaların, reformların 

ve avantajların sonunda Türkiye, 2002 yılına 

kadar sadece 15 milyar dolar yatırım çekmiş 

bir ülkeyken, 2003'ten bu yana 14 yıllık süreçte 

200 milyar dolara yakın doğrudan yabancı 

yatırım çekti. 2002'de yabancı sermayeli şirket 

sayısı 5 bin 600 iken, 2017 yılı itibariyle 

neredeyse 55 bin yabancı sermayeli şirket 

Türkiye'de kurulmuş durumda. 2016 yılında 

gelen 12,3 milyar dolar doğrudan yatırımın 

yüzde 57'sinin yılın ikinci yarısında yani 15 

Temmuz'dan sonra geldiğini görüyoruz. 

Burada Schmitz Cargobull'a teşekkür etmem 

lazım. Onlar yatırım kararı verdikten sonra 15 

Temmuz süreci gerçekleşti. Fakat ona rağmen 

bir gram geciktirme ve vazgeçme olmadan 

yatırımlarına devam ettiler. Burada açılışı 

beraber yapıyoruz." 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 

Hasan Ali Çelik de Türkiye'nin son yıllarda 

birçok engellemelere ve çevresindeki ateş 

çemberine rağmen hızla büyüdüğünü 

belirterek, "Türkiye'nin iç ve dış pazar hacmi 

de artıyor. Sadece kendi iç pazarımızla değil 

bölge ülkelerine açılan bir kapı olarak da 

yabancı yatırımcılar için cazip bir merkez 

haline gelmemizden dolayı son derece 

memnunuz. Türkiye, Ortadoğu, Karadeniz ve 

Avrupa arasında bir enerji ve ticaret koridoru 

oluşturması açısından stratejik öneme 

sahiptir." ifadelerini kullandı. Sakarya'da 8 bin 

800 metrekaresi kapalı, toplam 20 bin 

metrekare alan üzerinde kurulan Schmitz 

Cargobull fabrikası, Türkiye’deki üretim 

hacmini 8 yıl içerisinde 3 bin adedin üzerine 

çıkarmayı planlıyor. Toplamda 90 milyon avro 

yatırım yapacak olan firma, kurulan fabrikada 

üretilecek perdeli, açık kasa, frigorifik ve 

damper ürün gruplarıyla orta vadede 

Türkiye’deki pazar payını yüzde 30 oranına 

taşımayı hedefliyor. İnternet bağlantısı için 

 

İtalya'nın en büyük havayolu şirketine 

Alman devinden teklif 

 

Italya`nın en büyük havayolu şirketi Alitalia için 

İrlandalı Ryanair`in ardından Alman devi 

Lufthansa da 500 milyon euro teklifte bulundu. 

Öte yandan, firmanın satın alma gerçekleştiği 

takdirde Alitalia`dan toplam personelin yarısı 

olan 6 bin kişiyi çıkaracağı ve operasyonunun 

büyük bölümünü lağvedeceği iddia ediliyor. 

İtalya'nın saygın gazetelerinden Corriere della 

Sera'nın haberine göre, mayıs ayında iflas 

bayrağını çeken ülkenin en büyük havayolu 

http://www.enpolitik.com/haber/150224/dev-alman-firma-turkiyedeki-ilk-fabrikasini-acti.html
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şirketi Alitalia için Lufthansa satın alma teklifi 

sundu. 500 milyon euro önerildiği belirtilen 

teklifte Lufthansa'nın personel ve borçları dahil 

tüm haklarıyla devrini istediği belirtildi. Roma 

hükümetinin de havayolu şirketiin havacılık ve 

yer hizmetlerinin bölünmesini istemediğinden 

dolayı aynı formüle sıcak baktığı biliniyor. 

Ryanair'in de satın almak istediğini Alitalia için 

teklif verme süresi TSİ 18:00'da son bulacak. 

Teklif veren kurumların, iyileştirme yapmak için 

2018 nisan ayına dek ek süresi de olacak. 

6 Bin Kişiyi İşten Çıkaracaklar 

Öte yandan, İtalyan basını Lutfhansa'nın satın 

almayı gerçekleştirdiği takdirde Alitalia'da 

çalışan 12 bin personelden 6 bin kişinin işine 

son vereceğini yazdı. Almanların planları 

arasında havayolu firmasının kısa ve orta 

mesafe uçuşlarının kaldırılması da var. 

Habertürk'ün haberine göre Alitalia yetkilileri 

Corriere della Sera'nın iddiası için "ne 

doğruluyoruz ne de yalanlıyoruz" dedi ve teklif 

verme süresi bitene dek yorum 

yapılmayacağını açıkladı. Lufthansa kanadı da 

henüz bir yorum yapmasa da şirket CEO'su 

Carsten Spohr geçtiğimiz hafta Alman gazetesi 

Handelsblatt ile yaptığı söyleşide Alitalia ile 

ilgilendiklerini resmen açıklamıştı. Alitalia'nın 

parçalanmasını istemeyen ve özellikle 

personel tenkisatına soğuk bakan Roma'nın 

iddia edilen Lufthansa planına dair takınacağı 

tavır merakla bekleniyor. 

123 Uçağı Var 

İtalya hükümeti, Alitalia'ya operasyonlarının 

devamı ve personelinin işlerini sürdürebilmesi 

için toplam 900 milyon euro kredi vermiş ve 

geri ödemesini de kasım ayından 2018 eylül 

ayına dek uzatmıştı. Hükümetin son 10 yılda 

havayolu şirketi için ayırdığı ödenek 7 milyar 

eurodan fazla. Kayyuma devrin ardından 

sunulan kurtarma planı kapsamında, firmanın 

2014 yılında yüzde 49 hissesini alan Etihad da 

dahil olmak üzere toplam 2 milyar euro 

karşılığında işten çıkarmalar ve personel 

maaşlarında kesinti teklif edilmiş fakat bu öneri 

reddedilince iflas başvurusu yapılmasından 

başka çare kalmadığı açıklanmıştı. Alitalia, bu 

yılın ilk çeyreğinde 200 milyon euro zarar 

açıkladı ve mayıs ayında kayyuma 

devredildikten sonra İtalya Başbakanı Paolo 

Gentiloni'nin başında bulunduğu bakanlar 

kurulu onayıyla satışa kondu. 2016 yılında 

22.6 milyon yolcu taşıyan Alitalia'nın filosunda 

25 tanesi (11 adet Boeing 777-200 ER ve 14 

adet Airbus A330-200) uzun menzil uçan 123 

uçak bulunuyor. İtalya'nın en büyük havayolu 

firması 68'i uluslararası olmak üzere toplam 94 

noktaya uçuyor ve haftada 4 bin 200 sefer 

gerçekleştiriyor. İnternet bağlantısı için 

 

Alman devi Air Berlin iflasını verdi 

 

Aylar süren belirsizlikler sonucu Avrupa`nın en 

büyük hava yolu şirketlerinden biri 

olan Almanya merkezli Air Berlin, bu hafta 

yaptığı bir açıklama ile bütün uçuşlarını ay 

sonuna kadar bitireceğini açıkladı. AirBerlin 

Avrupa'nın en büyük 10 hava yolu şirketleri 

arasında yer alıyorduç Almanya'nın ikinci, 

Avrupa'nın ise en büyük onuncu hava yolu 

şirketi olan Air Berlin en geç 28 Ekim'e kadar 

bütün hizmetlerini sonlandıracağını açıkladı. 

Geçtiğimiz yıllar boyunca birçok ağır ekonomik 

http://www.hurriyet.com.tr/italyanin-en-buyuk-havayolu-sirketine-alman-devinden-teklif-40612919
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sıkıntılar ile boğuşan dev şirket, çalışanlarına 

gönderdiği mektupta "son gelişmeler 

sonucunda uçuşların gerçekleştirilebilmesinin 

artık mümkün olmadığını" söyledi. Hava yolu 

ulaşımının uzmanı olan John Strickland, Air 

Berlin'in iflasının bir süredir beklenen bir 

gelişme olduğunu ancak bu saatten sonra artık 

asıl meselenin "Luftansa ve EasyJet'in 

AirBerlin'in kapasitesinin ne kadarını 

devralabileceğini ve Air Berlin çalışanlarının 

işlerinin nasıl kurtarılabileceği" olduğunu 

belirtti. 

Pazarlıklar Başladı 

Luftansa ve EasyJet bir süredir Air Berlin 

yönetimi ile iflas eden hava yolu şirketini 

bünyelerine katabilmek için pazarlıklara 

başladı. Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketi 

olan Lufthansa, iflas başvurusunda bulunan Air 

Berlin'in varlıklarının yarısından da fazlasını 

devralıyor. Tarafların üzerinde uzlaştığı 

sözleşme, Lufthansa'nın Air Berlin'in yan 

kuruluşları Avusturya havayolu şirketi Niki ve 

Dortmund merkezli Walter havayolu şirketini 

(LFW), Air Berlin'in bin 300 çalışanı ve 20 

uçağı ile birlikte devralmasını öngörüyor. 

İflas Başvurusunda Bulunmuştu 

Air Berlin, İngiliz havayolu şirketi Easyjet ile 

yapılan görüşmelerin ise devam ettiğini 

duyurdu. Air Berlin böylece Lufthansa'ya 

yaptığı satış ile Alman hükümetinin uzun süreli 

sermaye oluşuncaya dek verdiği 150 milyonluk 

kısa süreli krediyi geri ödeyebilecek. Ancak 

satışın gerçekleşmesi için sözleşmenin 

Almanya'daki iflas sürecinden sorumlu 

kurumları ile AB rekabet kurumlarının da 

onayından geçmesi gerekiyor. Air Berlin'in İcra 

Kurulu Başkanı Thomas Winkelmann, şirketin 

ancak AB Komisyonu'nun satış sözleşmesini 

onayladıktan sonra "rahat bir nefes 

alabileceğini" söyledi. Almanya'nın ikinci büyük 

havayolu şirketi Air Berlin ağustos ayında iflas 

başvurusunda bulunmuştu. Birçok teklif alan 

firma görüşmeleri öncelikle Lufthansa ve 

Easyjet ile sürdürmeyi kararlaştırmıştı. İnternet 

bağlantısı için 

 

Alman devine şok ceza! 

 

Deutsche Bank, Libor soruşturmasında 

ABD'de 220 milyon dolar ödeyecek. Deutsche 

Bank, Libor ve diğer faiz göstergelerinin 

manipülasyonu yoluyla hükümet ve kar amaçlı 

olmayan kurumları aldattığı iddiasıyla ABD'de 

yönetilen suçlamalar için uzlaşma yoluna gitti. 

Deutsche Bank, New Yok ve Kaliforniya 

savcılarının liderliğindeki 44 eyalet ve 

Washington D.C ile 220 

milyon dolar karşılığında uzlaştı. Banka, Nisan 

2015'te de ABD ve İngiltere'de 

yürütülen Libor soruşturmaları için regülatörler 

ile 2,5 milyar dolar karşılığında uzlaşmaya 

varmıştı. İnternet bağlantısı için 

 

Kendimizi Alman görmüyoruz bu ülke bizim 

geleceğimiz 

 

‘Gitti-gidiyor’ denilen Alman MediaMarkt 

Türkiye’deki 10. yılını kutluyor. MediaMarkt 

Saturn Retail Group’un CEO’su Pieter Haas 

“Türkiye’de kendimizi bir Alman gibi 

görmüyoruz. Biz bu ülkede geleceğimizi 

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/10/14/alman-devi-air-berlin-iflasini-verdi
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/10/14/alman-devi-air-berlin-iflasini-verdi
http://ekonomi.haber7.com/dunya-ekonomisi/haber/2456883-alman-devine-sok-ceza
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görüyoruz” dedi. Tüketici elektroniği 

pazarındaki tek yabancı olan MediaMarkt, 

Türkiye’deki 10. yılını ‘liderlik’ hedefiyle 

kutluyor. Bir dönem Türkiye pazarından 

çıkacağı sıkça konuşulan MediaMarkt’ın üst 

yönetimi ‘Bir yere gitmiyoruz, lider olacağız’ 

mesajı verdi. MediaMarkt Saturn Retail Group 

ve Ceconomy CEO’su Pieter Haas düzenlediği 

sohbet toplantısında “Tüketici elektroniğinde 

sektör liderimiz bir Türk. Ama biz de Türkiye’de 

Türk şirketi gibi davranıyoruz. Alman gibi 

görmüyoruz kendimizi. Çünkü Türkiye bizim 

için çok önemli. Biz bu ülkede geleceğimizi 

görüyoruz. Türkiye’de yatırım yapmaya devam 

edeceğiz. Uzun vadeli buradayız. Liderlik 

hedefliyoruz” dedi. 

Türkiye’de zarar döneminin bittiğini de 

söyleyen Haas “Artık gelire odaklanıyoruz. 4 

yıl boyunca zarar ettiğimizde o kadar çok şey 

gördüm ki ‘geleceğimiz burada’ dedim. 

Vazgeçmek istemedik. ‘Başaramayacaksınız 

satın, gidin’ diyenler oldu. Mücadele edeceğiz, 

lider olacağız dedik. Yanlış strateji yaptığımız 

için Türkiye’deki 5-6 yılımız zordu. Birkaç hata 

yaptık. Bunlardan biri de ikinci markamız 

Saturn’ü Türkiye’ye getirmekti. Ondan sonra 

‘Türkiye’den gidecekler’ diye söylenti çıktı. 

Pahalıya mal oldu. Türkiye’deki iş yapış 

biçimine mutlaka saygı duymak gerekiyordu. O 

zamanlar Türk ortak da düşündük. Türk ortak 

olsa değerlendirirdik. Ama bize ‘şirketi verin, 

gidin’ dediler. Bundan 2.5 sene önce doğru bir 

ortak olsaydı azınlık hissesinde kalmayacak 

şekilde işbirliğine gidebilirdik. Ama bugün 

herhangi bir iş ortaklığı gibi düşüncemiz yok, 

uzun vadeli büyüme planımız var” diye 

konuştu. 

Sorun Yaşamadık 

Haas “Dijital fiyat etiketleri için 110 milyon Euro 

yatırım yaptık. Toplam 350 milyon Euro 

yatırımımız oldu. Geçen yıl 612 milyon Euro 

ciro yaptık. Hedefimiz 1 milyar Euro. Çift haneli 

büyüme planlıyoruz. Bundan sonra mevcut 

müşteriyi daha fazla mağazaya çekmeye 

çalışacağız. 3-4 yıl içinde liderlik hedefindeyiz” 

dedi. Haas, Almanya ile siyasi gerilimin 

hatırlatılması üzerine de “Ben siyasetçi 

değilim. İşadamıyım. Ticari ilişkilerde şimdiye 

kadar hiçbir sorun yaşamadık bundan sonra 

da yaşamayız” diye konuştu.  Haas, başında 

bulunduğu Ceconomy şirketinin de 3.5 ay önce 

kurulduğunu belirterek “Metro Grubu’nun 

tüketici elektroniği vardı. Metro ailesinden 

ayrılıp ayrı şirket olmak istedik. Bugün 2.3 

milyar Euro dijital satıştan geliyor” dedi. 

Son 18 Ayda18 Mağaza Açtı 

MedIaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım 

ise 10 yıl önce ilk mağazalarını Ümraniye’de 

açtıklarını belirterek “Bugün 50 mağazaya 

ulaştık. Türkiye’nin en büyük satış alanına 

sahip elektronik perakendecisi olarak 133 bin 

metrekarelik satış alanımızda 50 bine varan 

ürün çeşidini tüketicilerimizle buluşturuyoruz. 

Ayrıca online kanalımızda da 9 bin çeşit ürün 

doğrudan tüketicilerle buluşuyor. En zengin 

ürün gamına sahip elektronik perakendeci 

olarak büyümeyi sürdürüyoruz” dedi. “Son 18 

ayda 18 mağaza açtık” diyen Gökyıldırım 

müşterilerin beklentileri ve ihtiyaçlarını dikkatle 

inceleyerek, son bir buçuk yıl içerisinde 

müşteri memnuniyeti skorunu 2 katına 

çıkardıklarını ve liderlik yolunda emin adımlarla 

ilerlediklerini belirtti. İnternet bağlantısı için 

 

http://www.star.com.tr/ekonomi/kendimizi-alman-gormuyoruz-bu-ulke-bizim-gelecegimiz-haber-1268995/

