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Politik Gelişmeler

37,2 oranında oy aldı. Yeşiller oylarını artırarak
yüzde 17,5 ile sandıktan ikinci parti olarak

Alman koalisyon partilerinin oy oranında

çıkmayı başardı. Hür Seçmenler partisi (Freie

tarihi düşüş

Wähler) yüzde 11,6, sağ popülist Almanya için

Almanya'da koalisyon ortağı partilerin toplam

Alternatif (AfD) yüzde 10,2, Sosyal Demokrat

oy oranı yüzde 41 ile son yirmi yılın en düşük

Parti (SPD) yüzde 9,7, Hür Demokrat Parti

seviyesine geriledi. Son ankete göre Almanlar

(FDP)

hükümetin gözden düşmesinden Başbakan

3,2 oranında oy aldı. Bu durumda AfD ilk kez

Merkel'i

Almanya'da

Bavyera Eyalet Meclisi'ne girmiş oldu. Sol

Hristiyan

Parti ise barajı aşamadığı için meclis dışında

sorumlu

Başbakan

tutuyor.

Angela

Merkel'in

Demokratik Birlik (CDU) partisi, Bavyera'da

yüzde

5,1,

Sol

Parti

ise

yüzde

kaldı. İnternet bağlantısı için

teşkilatlı kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik ve
Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan

Berlin-Ankara hattında gündem ekonomi

koalisyon hükümetinden hoşnutsuzluk giderek

Krizlerle geçen 2017'nin ardından ilişkileri

artıyor.

normalleştirmek isteyen Türkiye ve Almanya

Alman

kamu

yayıncılık

kuruluşu

ARD'nin Infratest Dimap şirketine yaptırdığı

ekonomiye

odaklandı.

Alman

Ekonomi

son ankete göre CDU, CSU ve SPD'nin toplam

Bakanının

Türkiye

oy oranı yüzde 41 ile son yirmi yılın en düşük

şirketlerinin sorunları da gündemde olacak.

seviyesine geriledi. Anket ayrıca SPD'nin oy

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter

oranının sağ popülist Almanya için Alternatif'in

Altmaier, beraberinde Alman iş dünyasının

(AfD) de gerisine düştüğünü ortaya koydu.

önemli

İnternet bağlantısı için

tarihlerinde

ziyaretinde

temsilcileriyle

birlikte

Alman

25-26

Türkiye'yi

Ekim
ziyaret

edecek. Altmaier'in heyetinde, Siemens, BASF
ve

Bavyera'da CSU kan kaybetti
Almanya’nın

Bavyera

eyaletinde

yapılan

EON

gibi

Alman

devlerinin

yanısıra,

Türkiye'de yatırım ve ortakları bulunan orta

meclis seçimlerinde iktidardaki CSU ciddi

ölçekli

oranda oy kaybına uğradı. CSU salt çoğunluğu

Alman bakanın ziyareti sırasında geçmişte

kaybederken, Yeşiller oy oranını artırdı, sağ

yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle ertelenen

popülist

iki

AfD

ise

ilk

kez

meclise

girdi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 9,5 milyon

şirketlerden

toplantının

temsilciler

da

bulunuyor.

gerçekleştirilmesi

bekleniyor. İnternet bağlantısı için

seçmen yeni eyalet meclisini belirlemek için
sandık başına çağrıldı.
oranı

yüzde

72,4 olarak

Seçimlere katılım
açıklandı.

2013

Almanya Suudilere silah satış izinlerini
durdurdu

yılındaki seçimlerde katılım oranı yüzde 63,6

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier şimdilik

idi. Açıklanan geçici sonuçlara göre iktidardaki

Suudi

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) yaklaşık yüzde

verilmeyeceğini duyurdu. Yeşiller Partisi ise

10 oranında

Almanya

oy

kaybederek

yüzde

Arabistan

ile

için

Suudi

silah

Arabistan

ihracat

izni

arasındaki
2

stratejik ortaklığa son verilmesini talep etti.

Koalisyon partileri CDU ve SPD Hessen’de

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier,

oy kaybetti

federal

Hessen

hükümetin

şu

an Suudi

eyaletinde

yapılan

seçimlerde

Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç

koalisyon partileri CDU ve SPD büyük oy

edilmesini

kaybına

öngören

yeni

onaylanmayacağını

ve

bünyesinde

tavır

ortak

taleplerin

Avrupa
alınması

uğradı.

Seçimlerin

kazananı

ise

Birliği

oylarını artıran Yeşiller ve ilk kez eyalet

için

parlamentosuna giren sağ popülist AfD oldu.

çalıştıklarını açıkladı. Alman kamu televizyonu

Almanya'da

ZDF'e konuşan Altmaier, koalisyon ortaklarının

seçimlerde Başbakan Angela Merkel'in partisi

bu konuda fikir birliği içinde olduklarını belirtti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve koalisyon

Bakan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın

ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ağır

öldürülmesiyle

yenilgiye

ilgili

olarak

şimdiye

kadar

Hessen

uğradı.

eyaletinde

Hessen

yapılan

eyaletindeki

yapılan açıklamaları tatminkâr bulmadıklarına

seçimlerde CDU sandıktan birinci parti olarak

dikkat çekti. İnternet bağlantısı için

çıkmasına rağmen, 2013'e kıyasla 11,3 puan
kaybederek oyların yüzde 27'sini aldı. 10,9

Ekonomik ilişkilerde engeller kalkıyor

puan oy kaybeden SPD’nin oy oranı yüzde

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier'in Türkiye

19,8 oldu. Hessen'daki seçimlerin kazanını ise

temaslarının ilk günü, iş insanlarına verilen

Yeşiller ile sağ popülist Almanya için Alternatif

yemekle

(AfD) oldu. Oy oranını 8,7 puan artıran Yeşiller

sona

erdi.

Bakanlar

mevcut

sorunların aşılacağı iradesini vurgularken iş

oyların

dünyası

seçmenlerin yüzde 13,1'i AfD'ye oy verdi.

siyasette

esen

olumlu

havadan

19,8'ini

aldı.

Eyaletlerde

Oylarını 9 puan artıran AfD, bu sonuçla

umutlu.
“Politik

yüzde

krizlerin

geçici

olduğunu

özellikle

Almanya'nın 16 eyaletinde de parlamentoya

Almanya’yla iş yapanlar çok iyi bilir. Almanya

girmeyi

ile

birbirinden

Liberal Demokrat Parti (FDP) de 2,5 puan artış

kopamayacak bağlara sahiptir.” Bu sözler

ile seçimleri yüzde 7,5 oy oranı ile tamamladı.

Alman Telekom'un Türkiye’deki uzantısı T-

Sol Parti de 1,1 puan artış ile oyların yüzde

Systems Telekomünikasyon Türkiye’nin Genel

6,3'ünü alarak parlamentoya girmeyi başardı.

Müdürü Sinan Kılıçoğlu’na ait.

İnternet bağlantısı için

Türkiye

iş

dünyasında

başarmış

oldu.

Liberal

kanattaki

“İş adamları pratiktir ve daima istikrar arar.
Türkiye

ve

Almanya

da

iş

adamlarının

Merkel

CDU

genel

başkanlığına

aday

aradıklarına yanıt vermek için yepyeni bir

olmayacak

diyalog penceresi açıyor. ” Bu sözler de

Almanya Başbakanı Angela Merkel partisi

Alman-Türk Sanayi Odası Başkanı Markus

Hristiyan

Slevogt’a ait. İnternet bağlantısı için

bırakacağını açıkladı. Başbakanlık görevini
sürdürecek
kongresinde

Demokrat

olan

Birlik'in

Merkel,

genel

liderliğini

Aralık'taki

başkanlığına

parti
aday
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Almanya

olmayacak.
Merkel,

Başbakanı

Angela

olma niyetlerini duyuran üç isimden ikisi, yeni

Demokrat

Birlik'in

açıklamalarda bulundu. CDU'lu Sağlık Bakanı

partisi Hristiyan

(CDU) Hessen'deki eyalet seçimlerinde oy

Jens

kaybına uğramasının ardından genel başkanlık

Zeitung için kaleme aldığı yazıda Merkel'in

koltuğunu bırakacağını açıkladı.

mülteci politikasını eleştirdi. Merkel'in parti

Merkel, başkent Berlin'de düzenlediği basın

içinde derin görüş ayrılıkları yaşanmasına

toplantısında

sebep olan mülteci ve göç politikasını "odadaki

yapılacak

Aralık ayında
parti

Hamburg'da

kongresinde

aday

Spahn, Frankfurter

beyaz

fil”

olarak

Allgemeine

tanımlayan

Spahn,

bu

olmayacağını söyledi. Başbakanlıktaki son

konunun bariz bir sorun olmasına karşın

dönemi

görmezden

olduğunu

vurgulayan

Merkel

bu

görevini 2021 yılına kadar sürdürmek istediğini

gelindiğini

ima

etti.

İnternet

bağlantısı için

belirtti. İnternet bağlantısı için
Sosyal Gelişmeler
Merkel’in

çekilmesi

İçişleri

Bakanı

üzerindeki baskıyı artırdı
Başbakan

Merkel’in

Almanya göç yasasına kavuşuyor
liderliğini

Alman koalisyon partileri göç yasasının ana

bırakacağını açıklaması, koalisyon ortağı CSU

hatları üzerinde anlaştılar. Nitelikli işgücü

Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Seehofer’in

açığının kapatılması için çıkarılacak olan yasa

de parti genel başkanlığından istifa etmesi için

önceliğin

AB

baskıyı arttırdı. Almanya Başbakanı Angela

verilmesini

öngörüyor.

Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU)

partilerinin liderleri dışardan vasıflı eleman

partisinin

alımının

genel

CDU

başkanlığını

bırakacağını

ana

ülkeleri

hatları

vatandaşlarına
Alman

üzerinde

koalisyon

mutabakat

açıklaması koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal

sağladı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel

Birlik (CSU) partisinin lideri Horst Seehofer

Başkanı

göç

yasasına

üzerindeki istifa baskısını artırdı. İnternet

Kanada'daki uygulamanın örnek

alındığını

bağlantısı için

açıkladı. İltica işlemleriyle istihdam amacıyla
yabancı

Merkel’in mülteci politikasına "odadaki fil"

Andrea

işgücü

Nahles

getirilmesi

arasında

da

uzlaşma sağlandı. İnternet bağlantısı için

benzetmesi
Merkel’in bırakacağı CDU liderliğine talip olan

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları

Spahn, Başbakan’ın mülteci politikası için

arttı

“odadaki fil” benzetmesi yaptı. Bir diğer aday

Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk

Merz ise seçilirse Merkel ile anlaşamamaları

vatandaşlarının

için bir sebep olmadığını söyledi. Almanya

kaydetti. Bu yıl Ocak-Ağustos arasında 3 bin

Başbakanı

248

Angela

Merkel'ın

Hristiyan

Türk

sayısı

vatandaşı

son

aylarda

Almanya'ya

artış

iltica

Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkanlığından

başvurusu yaptı. Almanya'ya iltica talebinde

çekilme kararından sonra başkanlığa aday

bulunan Türk vatandaşlarının sayısı arttı.
4

Rheinische

Post

Alman

milyon 500 bindi. Bu rakam nüfusun yüzde

hükümetinin Sol Parti’nin soru önergesine

19'una tekabül ediyor. 2016'da fakirlik oranı

verdiği

yüzde 19,7 olarak açıklanmıştı. Avrupa Birliği

yanıta

gazetesinin

dayandırdığı

haberinde,

Türkiye’den Almanya’ya geçen yıl Ekim (2017)

genelinde

ayında bin 59 ile en yüksek seviyeye ulaşan

etkilenenlerin toplam nüfus içindeki oranı ise

iltica

yüzde 22,5'u buluyor. İnternet bağlantısı için

başvurularının

daha

sonra

azalma

fakirlik

ve sosyal dışlanmadan

kaydettiği belirtildi. Gazeteye göre, daha sonra
başvurular yeniden artmaya başladı. İnternet
bağlantısı için

Araştırma: Almanya inovasyonda dünya

Araştırma: Yaklaşık 600 bin mülteci travma
yaşıyor
Almanya’da yapılan bir araştırma, Suriye,
Afganistan

ve

sığınmacından

Irak’tan
üçünün

gelen

her

yaşamış

dört

oldukları

şiddet nedeniyle ruhsal ve bedensel sorunlarla
karşı karşıya olduklarını ortaya koydu.
Almanya'daki AOK adlı sağlık sigortasına bağlı
Bilimsel Enstitü'nün yaptığı bir araştırmaya
göre, 2015 yılından beri iltica başvurusunda
bulunan

yaklaşık

sığınmacının

Ekonomik Gelişmeler

1

600

bini

milyon

500

travma

bin

yaşadı.

Araştırma raporunda, bu sığınmacıların yüzde
58'inin birden fazla travma yaşadığı belirtildi.
Araştırmaya göre, sığınmacıların yüzde 74,7'si
şiddet ile doğrudan karşılaştığını ifade etti.
İnternet bağlantısı için

birincisi
Dünya

Ekonomik

Rekabet

Gücü

Almanya'da her beş kişiden biri yoksulluk
sınırının altında bir yaşam sürüyor. Ülkede
ortalamanın yüzde 60'ından az geliri olanlar
yoksul sayılıyor. Almanya'daki yoksulluk ya da
sosyal dışlanmaya maruz kalanların oranı

İstatistik

Dairesi'nin

göre

Almanya

inovasyonda dünya birincisi. Rekabet gücü
sıralamasında ABD birinci gelirken, Almanya
üçüncü, Türkiye ise 61'inci oldu. İnternet
bağlantısı için

Almanya dünyanın

en

rekabetçi

3.

ekonomisi oldu
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2018 yılında
küresel ekonominin rekabet gücü üzerine bir
rapor yayınladı. İnternet bağlantısı için

Jeotermalde Türk-Alman işbirliği anlaşması
Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret
Komitesi

Derneği

yüzde

Raporu'na

Küresel

(JETCO)

1.

Dönem

Toplantısı

kapsamında Jeotermal Santral Yatırımcıları

Zengin Almanya'da yoksulluk çekenler

neredeyse

Forumu'nun

20'yi

buluyor.

verilerine

Federal

göre

2017

yılında bu gruba dâhil olanların sayısı 15

Jeotermal

(JESDER)

ile

Derneği

/

Alman

Federal

Bundesverband

Geothermie e.V., arasında işbirliği anlaşması
imzalandı. İnternet bağlantısı için

Alman sanayisinde daralma 3 aydır sürüyor
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da
sanayi üretimi art arda üçüncü ayda düşüş
göstererek, ağustosta bir önceki aya göre

5

yüzde 0,3 azaldı. Almanya Federal İstatistik

dönemde bir önceki aya göre yüzde 0.5 arttı.

Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere

İnternet bağlantısı için

göre, bu yılın ağustos ayında mevsimsellikten
ve

takvim

etkisinden

arındırılmış sanayi

Almanya

üretimi temmuza kıyasla yüzde 0,3 geriledi.

düşürdü

Sanayi üretimi Ağustos 2017’ye göre ise yüzde

Alman hükümeti 2018 ve 2019 yılları için

0,1 düşüş gösterdi. Böylece ülkenin sanayi

yaptıkları ekonomik büyüme tahminini yüzde

üretimi 3 ay üst üste düşüş gösterdi. İnternet

1,8'e düşürdü. Düşüşten dünya ekonomisini

bağlantısı için

sorumlu tutan hükümetin istihdam ve maaşlar

ekonomik

büyüme

tahminini

noktasındaki öngörüleri ise olumlu. İnternet
Almanya'da istihdam rekoru kırıldı
Almanya'da
milyonu

toplam

aşarak

istihdam,

28

yılın

bağlantısı için

eylülde

rekoru

45

kırıldı.

Almanya'da PMI beklentilerin altında kaldı

Almanya'da toplam istihdam, bu yılın eylül

Almanya'da

ayında 45 milyon kişiye yükseldi. Böylece

yöneticisi endeksi ekim ayında beklentilerin

Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990

altında geldi. Almanya'da imalat sektörü satın

yılından sonra 45 milyon rakamına ilk defa

alma yöneticisi endeksi (PMI) ekim ayında

ulaşılarak rekor kırıldı. İnternet bağlantısı için

52.3 öncü değeri ile beklentilerin altında
gelirken,

Fransa'daki

Alman

şirketleri

ekonomik

imalat

hizmet

beklentilerin

sektörü

sektörü

altında

satın

PMI

açıklandı.

alma

53.6

ile

İnternet

bağlantısı için

durumdan memnun
Fransa'daki her 10 Alman şirketinden 9'u
faaliyet

gösterdikleri

ülkenin

durumundan

Firma Haberleri

memnun. Komşu ülkede faaliyet gösteren
Alman şirketleri Fransa'yı modern teknolojilere

Almanya’da Opel tesislerinde arama yapıldı

açık olması nedeniyle tercih ediyor. İnternet
bağlantısı için

Almanya'da ÜFE Eylül'de yıllık yüzde 3.2
arttı
Almanya'da üretici fiyatları Eylül ayında bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.2
artış kaydetti. Bloomberg anketine katılan
uzmanların tahmini yüzde 3 seviyesindeydi. 16
ekonomistin tahminleri yüzde 2.8 ile yüzde 3.3
arasında

değişti.

Almanya'da

ÜFE

aynı

Almanya'da

dizel

emisyonunda

araçlardaki

manipülasyon

egzoz
yapıldığı

şüphesine ilişkin soruşturma kapsamında Opel
şirketinin

Almanya’nın

Kaiserslautern

Ruesselsheim

tesislerinde

arama

ve

yapıldı.

İnternet bağlantısı için

6

Suudi yatırım zirvesine Alman devinden

kullanılan

kimyasalları

Kaşıkçı boykotu

İnternet bağlantısı için

üretmeyi

planlıyor.

Alman mutfak devi Türkiye’de büyüyecek
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
nedeniyle

Riyad'da

konferansına

yapılacak

katılmayan

Batılı

yatırım
ülke

ve

şirketlerin sayısı artıyor. Siemens'in yöneticisi

Dünyanın önde gelen hazır mutfak üreticisi

Kaeser

Nolte Küchen, Türkiye’de büyüme kararı aldı.

de konferansta

yer

almayacağını

2009 yılında Nolte Home Studio mağazaları

açıkladı. İnternet bağlantısı için

ile Türkiye pazarına giren marka, 2019 yılında
Alman Heliatek’ten güneş filmi fabrikası

da yeni şubeler açmaya hazırlanıyor. İnternet
bağlantısı için

Alman devine rekor ceza

Güneş enerjisinde
geliştiren Alman

yeni

teknoloji

Heliatek, Türkiye'de

güneş

filmi yatırımı düşünüyor. İki yeni element
keşfeden

şirket,

Türkiye'yi

bölge

ülkeleri

için ihracat üssü yapacak. İnternet bağlantısı
için

Volkswagen Grubu bünyesindeki Audi Alman
savcıları tarafından dizel ihlalleri için 800
milyon Euro (927 milyon Dolar) para cezasına
çarptırıldı. Cezayı kabul eden Audi karara itiraz
etmeyeceğini açıkladı. İnternet bağlantısı için

Alman ve Rus şirketi, elektrikli otomobil
bataryası üretimi için anlaştı

Siemens ve TEMSAN'dan iş birliği

Siemens ve Türkiye Elektromekanik Sanayi
BASF ve Norilsk Nickel, elektrikli otomobillerde

AŞ (TEMSAN), düşük verimliliğe sahip ve

batarya

ekonomik

hücresi

üretiminde

kullanılan

ömrünü

tamamlayan

kombine

kimyasalları üretmeye yönelik Avrupa'nın ilk

çevrim santrallerinin, enerji verimliliği yüksek

fabrikasını Finlandiya'nın Harjavalta kentinde

modellerle yenilenmesi konusunda iş birliğine

kurmak için anlaşma imzaladı.Alman şirket,

gitti. İnternet bağlantısı için

Harjavalta fabrikasında BASF'ın diğer batarya
malzemeleri ile birlikte yıllık yaklaşık 300 bin
adet

elektrikli

otomobilin

bataryalarında
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