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Politik Gelişmeler 

 

Gabriel Çavuşoğlu ile bir araya geldi 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk 

mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'da bir 

araya geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar 

Gabriel, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile 

"gayriresmî bir görüşme" kapsamında 

Antalya'da bir araya geldi. Almanya Dışişleri 

Bakanlığı'ndan Twitter üzerinden yapılan 

açıklamada görüşmede "ikili ilişkilere" ayrıca 

"zorlu konulara ve her iki tarafın beklentilerine" 

yer verildiği kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu da kendi Twitter hesabından aynı 

mesajı Türkçe olarak paylaştı.  

Türk-Alman ilişkileri son aylarda zorlu bir 

dönemden geçiyor. Türkiye'de 16 Nisan'daki 

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde 

Türk yetkililerin Almanya'daki kampanya 

etkinliklerinin iptal edilmesi, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'ın Alman hükümetinin uygulamalarını 

Nazi dönemine benzetmesiyle yanıt buldu. Bu 

gelişme Almanya'da büyük öfke ve tepki 

yarattı. İncirlik krizine bir türlü çözüm 

bulunamamasının ardından Federal Meclis'te 

21 Haziran'da yapılan oylamada, Adana'daki 

İncirlik Hava Üssü'nde görev yapan Alman 

askerlerinin Ürdün'e taşınmasına karar verildi. 

Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları ise iki 

ülke arasındaki gerilimi son noktaya taşıdı. Die 

Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in 

ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in 

tutuklanmasının ardından Gabriel, Türkiye ile 

ilişkilerde gösterilen sabrın sonuna gelindiğini 

belirterek, Berlin'in Türkiye politikalarının 

yeniden gözden geçirileceğini ilan etti. 

Türkiye'ye yönelik sert mesajların dikkat çektiği 

Almanya'daki seçim kampanyaları döneminde 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Türkiye 

düşmanı partilere oy vermeyin" çağrısı ilse 

Alman siyasetçilerin yoğun tepki aldı. İnternet 

bağlantısı için 

 

Jamaika koalisyonunda karar günü 

Almanya’da yaklaşık bir aydır devam eden 

koalisyon ön görüşmelerinin bu akşam 

sonuçlanması bekleniyor. Partiler son tur 

müzakereler için Berlin’de bir araya geldi. 

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel 

seçimlerin ardından Hristiyan Birlik Partileri 

(CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve 

Yeşiller arasında yapılan görüşmelerin bu 

akşam sonuçlanarak, Jamaika olarak 

adlandırılan koalisyonun kurulup 

kurulamayacağının belli olması bekleniyor. 

Sonuçlanması planlanan görüşmelerde partiler 

arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine 

müzakerelere devam edilmesi kararı alınmıştı. 

Önceki görüşmelerde ilerleme sağlanmasına 

rağmen; göç, iklim koruma ve enerji 

konularında henüz uzlaşılamadığı belirtiliyor. 

Görüşmelerde tartışma yaratan konuların ele 

alınacağı kaydedildi. Hristiyan Birlik, Hür 

Demokrat Parti ve Yeşiller partilerinin liderleri 

görüşmelerin son turu için Berlin Baden-

Württemberg Eyalet Temsilciliği binasında bir 

araya geldi. Görüşmeler öncesinde açıklama 

yapan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden 

(CDU) Volker Kauder, "karar için uygun 

zamanın geldiğini” söyledi. Hristiyan Sosyal 

Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst 

Seehofer de, "Ön görüşmelerin son günü 

olacağına inanıyorum” dedi. 

Mülteci siyasetinde uzlaşma sinyalleri 

http://www.dw.com/tr/gabriel-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flu-ile-bir-araya-geldi/a-41234887
http://www.dw.com/tr/gabriel-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flu-ile-bir-araya-geldi/a-41234887
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Yaklaşık bir aydır süren görüşmelerde, 

mültecilere yönelik siyaset konusunda uzlaşma 

sağlanamamıştı. Bu konuda özellikle Hristiyan 

Sosyal Birlik ile Yeşiller arasında derin görüş 

ayrılığı bulunuyordu. Alman medyasına 

yansıyan haberlerde, Yeşiller'in bu konuda 

uzlaşma sağlanması için bir öneri sunduğu 

ifade edildi. Buna göre Yeşiller, Hristiyan 

Sosyal Birlik'in ülkeye gelecek mülteci 

sayısının en fazla 200 bin ile sınırlandırılması 

talebini kabul edebileceğinin işaretini verdi. 

Buna karşılık Hristiyan Sosyal Birlik'in de 

uzlaşma yönünde adım atması gerektiğini 

vurgulayan Yeşiller, Almanya'da geçici koruma 

statüsü verilen mültecilere aile birleşimi izni 

verilmesini talep ediyor. Hristiyan Sosyal Birlik 

lideri Seehofer, Yeşiller'in önerisine ilişkin 

yorum yapmaktan kaçınarak, "bu konuyu 

ortalıkta müzakere etmediklerini” söyledi. 

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir ise 

partisinin "akla gelebilecek bütün konularda 

kırmızı çizgiye kadar geldiğini, hatta bunu da 

aştığını” söyledi. Koalisyon ön görüşmelerinin 

geç saatlere kadar devam edebileceği 

belirtiliyor. 

"Jamaika kurulamazsa erken seçime gidilir” 

Görüşmelerin sonunda Hristiyan Birlik, Hür 

Demokratlar ve Yeşiller arasında uzlaşma 

sağlanamaması hâlinde Almanya'da erken 

seçimlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. 

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Birlik 

ile koalisyon kurmayı kesinlikle reddediyor. 

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin 

Schulz, Bild am Sonntag gazetesine verdiği 

demeçte, Jamaika koalisyonunun 

kurulamaması hâlinde kesinlikle büyük 

koalisyona gidilmeyeceğini, erken seçimlerin 

yapılacağını söyledi. Schulz, 24 Eylül akşamı 

seçim sonuçları açıklandıktan sonra 

hükümette kesinlikle yer almayacaklarını, 

muhalefette kalmak istediklerini açıklamıştı. 

İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'da koalisyon görüşmeleri 

başarısızlığa uğradı 

Almanya’da Hristiyan Demokratlar, Hür 

Demokratlar ve Yeşiller arasında haftalardır 

süren koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla 

sonuçlandı.  

Almanya'da koalisyon pazarlığındaki partilerin 

renklerinden ismini alan Jamaika koalisyonu 

görüşmeleri sona erdi. Liberal çizgideki Hür 

Demokrat Parti (FDP) geceyarısı koalisyon 

görüşmelerini sona erdirdiğini açıkladı. FDP 

Genel Başkanı Christian Lindner Berlin'de 

yaptığı açıklamada "Yanlış yönetmektense hiç 

yönetmemek daha iyidir” dedi. Başbakan ve 

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel 

Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik 

(CSU) lideri Horst Seehofer ve Yeşiller 

yönetimi karardan üzüntü duyduklarını ifade 

etti. Henüz başbakanlık görevinde olan Angela 

Merkel Almanya'yı bu zor günlerde de 

yönetmeyi sürdüreceğini söyledi. Yeşiller 

yönetimi FDP'nin koalisyon görüşmelerinin 

başarısızlığa uğramasını uzun süredir 

planladığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Frank-

Walter Steinmeier siyasi partilere hükümet 

oluşturma sorumluluğunu hatırlattı. 

Erken seçime gidilebilir 

Koalisyon görüşmelerinin sona ermesi üzerine 

Almanya’da ne olacağı henüz belirsiz. 

Seçeneklerden ilki seçimlerden ikinci parti 

olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 

http://www.dw.com/tr/jamaika-koalisyonunda-karar-g%C3%BCn%C3%BC/a-41442448
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Merkel'in CDU'su ile yeniden büyük koalisyon 

kurması. Ancak yüzde 20,5 ile tarihi bir 

başarısızlık sergileyen partinin yöneticileri 

büyük koalisyona sıcak bakmadıklarını ve ana 

muhalefet rolü oynamak istediklerini çeşitli 

kereler ifade etti.  

İkinci bir seçenek Hristiyan Demokratların 

Merkel yönetiminde FDP ya da Yeşiller ile bir 

azınlık hükümeti kurması. Meclis 

çoğunluğunun böyle bir hükümete dışarıdan 

onay vermesi halinde Merkel başbakanlığını 

bir azınlık hükümetiyle yola sürdürebilecek. 

Üçüncü seçenek ise erken seçim. Alman 

anayasasına göre erken seçim için önce 

başbakanın seçilmesi gerekiyor. Bu durumda 

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 

başbakanlık için bir isim önerecek. Bu ismin 

Merkel olması ve Merkel'in salt çoğunluk değil 

görece çoğunlukla (adaylar arasında en fazla 

oy ile) başbakan seçilmesi halinde 

Cumhurbaşkanı'nın Merkel'i bir azınlık 

hükümeti başbakanı olarak ataması da meclisi 

feshetmesi de mümkün. Meclisin feshi 

durumunda 60 gün içinde tekrar seçime 

gidilecek. 

Merkel, Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bilgi 

alışverişinde bulunacağını açıkladı. Öte 

yandan Sol Parti Eşbaşkanı Katja Kipping 

erken seçim çağrısı yaptı. Berliner Zeitung'a 

bir açıklama yapan Kipping, CDU'yu kast 

ederek "Siyah ampül patlayarak başarısızlığa 

uğradı” diye konuştu. "Şimdi olabildiğince hızlı, 

yeni seçim yapılmalı, zira büyük koalisyonun 

oluşturulmasını kimse ciddi bir biçimde arzu 

etmez” diyen Kipping seçimlerin demokrasi 

açısından en uygun sonuç olduğunu ifade etti. 

Katja Kipping "Orta sağ hükümetin 

başarısızlığa uğraması sonrası sıra sol 

alternatife geldi” diye konuştu. İnternet 

bağlantısı için 

 

Almanya Cumhurbaşkanı krize çözüm 

arıyor 

Almanya’da üçlü koalisyon görüşmelerinin 

başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier parti 

liderleriyle görüşmelere başlıyor. Berlin'de 

tartışmalar ise erken seçime yoğunlaştı. 

Almanya'da Hristiyan Demokratlar, Hür 

Demokratlar ve Yeşiller arasındaki koalisyon 

görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla 

başlayan siyasi kriz sürüyor. Almanya 

Cumhurbaşkanı Steinmeier parti liderleriyle 

yapacağı görüşmeler öncesinde "Görülebilir bir 

zaman içinde bir hükümet kuruluşunu mümkün 

kılmak için herkesin müzakereye açık olmasını 

bekliyorum” dedi. Steinmeier Bellevue 

Sarayı'nda önce Yeşiller Partisi'nin eş 

başkanları Simone Peter ve Cem Özdemir'i 

ağırlayacak.  Cumhurbaşkanı ardından da 

müzakerelerden çekilen Hür Demokrat Parti 

(FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ile 

görüşerek masaya dönüş imkanı olup 

olmadığını araştıracak. Partilerin renklerinin 

isimleriyle anılan Jamaika koalisyonunun 

kurulma imkanının olmadığı kesinleşirse erken 

seçim gündeme gelecek. Hristiyan Demokrat 

Birlik (CDU) partili siyasetçi Armin Schuster 

üçlü koalisyon müzakerelerine yeniden 

dönülmesi gerektiğini söyledi. Heilbronner 

Stimme gazetesine konuşan Schuster "Erken 

seçim masraflı bir bekleme döngüsü ve sonra 

da aynı sonuçların çıkması dışında bir şey 

sağlamaz. Kısa bir aranın ardından Jamaika 

http://www.dw.com/tr/almanyada-koalisyon-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmeleri-ba%C5%9Far%C4%B1s%C4%B1zl%C4%B1%C4%9Fa-u%C4%9Frad%C4%B1/a-41447654
http://www.dw.com/tr/almanyada-koalisyon-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmeleri-ba%C5%9Far%C4%B1s%C4%B1zl%C4%B1%C4%9Fa-u%C4%9Frad%C4%B1/a-41447654


 

5 
 

müzakerelerinin yeniden başlamasını ümit 

ediyorum” diye konuştu. Hristiyan Sosyal Birlik 

(CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer ise 

SPD'nin "toptan ret” tutumunun ülke açısından 

iyi olmadığını söyledi. Scheuer hemen erken 

seçim çağrısı yapmak yerine eldeki tüm 

imkanların iyice araştırılması gerektiğini 

söyledi. 

SPD taraftarları da büyük koalisyona sıcak 

bakmıyor 

Seçimlerden ikinci parti olarak çıkan Sosyal 

Demokrat Parti (SPD) ise CDU/CSU ile büyük 

koalisyon kurmama konusundaki tutumunu 

sürdürüyor. SPD Meclis Grubu Başkan 

Yardımcısı Karl Lauterbach büyük koalisyon 

halinde "sağ kanadı güçlü hale getirme” 

tehlikesi olduğuna dikkat çekti. Partinin genel 

başkanı Martin Schulz da ARD televizyonunda 

yaptığı açıklamada tutumlarını sürdüreceklerini 

açıkladı. Schulz, Steinmeier ile bir araya 

gelecek. Yeni yapılan bir ankete göre SPD 

taraftarlarının çoğunluğu da Schulz'un 

tutumunu destekliyor. CIVEY enstitüsünün 

yaptığı ankete göre sadece yüzde 18'lik bir 

kesim yeniden büyük koalisyona gidilmesini 

savunuyor. Yüzde 40'lık bir kesim ise erken 

seçimden yana. Forsa araştırma şirketinin 

yaptığı ve sonuçları RTL televizyonunda yer 

alan kamuoyu yoklamasına göre ise seçmenin 

tercihi 24 Eylül'den bu yana çok değişmedi. 

Sadece Yeşiller partisinin oy oranını artırdığı 

görülüyor. Forsa anketine göre yapılacak yeni 

bir seçimde Hristiyan Demokratlar (CDU/CSU) 

yüzde 31, SPD yüzde 21, AfD yüzde 12, 

Yeşiller yüzde 12, FDP yüzde 10, Sol Parti 

yüzde 9 oranında oy alıyor. 24 Eylül'deki 

federal meclis seçiminde CDU/CSU yüzde 

32,9, SPD yüzde 20,5, AfD yüzde 12,6, FDP 

yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2, Yeşiller yüzde 

8,9 oranında oy almıştı. İnternet bağlantısı için 

 

Erken seçime gidilirse Merkel yeniden aday 

Almanya Başbakanı Angela Merkel erken 

seçimlere gidilmesi halinde yeniden 

partisinden aday olacağını söyledi. Hristiyan 

Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı 

ve Başbakan Angela Merkel, Alman birinci 

televizyon kanalında (ARD) yayınlanan 

"Brennpunkt" programında koalisyon 

görüşmelerini değerlendirdi. Hristiyan Birlik 

Partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller 

arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısız 

olmasını yorumlayan Merkel, istifa etmesi için 

bir gerekçe olmadığını belirtti. Merkel 

kendisini, "sorumluluk sahibi ve  sorumluluk 

üstlenmeye hazır" şeklinde nitelendirdi. 

Başbakan Merkel, koalisyon görüşmeleri 

sırasında kişisel olarak hata yapıp yapmadığı 

yönündeki soruya, "Hayır. Yapabileceğim her 

şeyi yaptım. Ve gerçekten de ilerleme 

kaydetmiştik" yanıtını verdi. Angela 

Merkel, erken seçimlerin olması 

halinde yeniden partisinin liste başı adayı 

olacağını söyleyerek, dört yıl görev yapmak 

için yola çıktığını, dolayısıyla seçimlerden iki 

ay sonra çekilme kararı almasının "komik" 

olacağını ifade etti. Olası bir azınlık 

hükümetine sıcak bakmadığını söyleyen 

Başbakan, "Bu durumda erken seçimlere 

gidilmesi daha iyi bir yol olur" diye konuştu. 

Merkel Almanya'nın üstesinden gelmesi 

gereken birçok konu olduğuna dikkat çekti. 

Merkel partisinin hali hazırda büyük 

koalisyonunun ortağı Sosyal Demokrat Parti 

http://www.dw.com/tr/almanya-cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-krize-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm-ar%C4%B1yor/a-41460628
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ile koalisyonu devam ettirmeye prensipte sıcak 

baktığını da vurguladı. 

Merkel: Almanya'nın istikrara ihtiyacı var 

Alman ikinci televizyon kanalı ZDF'e de demeç 

veren Merkel koalisyon görüşmelerinden 

sonuç çıkmaması sonrasında istifa etmeyi 

düşünmediğini söyledi. Merkel bu konudaki 

soruya, "Hayır istifayı düşünmedim. Çünkü 

Almanya'nın istikrara ihtiyacı olduğuna 

inanıyorum" yanıtını verdi. Jamaika koalisyonu 

ön görüşmeleri Hristiyan Birlik partileri 

(CDU/CSU), liberal Hür Demokrat Parti (FDP) 

ve Yeşiller partisi arasında yürütülüyordu. Hür 

Demokrat Parti (FDP), birçok noktada uzlaşma 

sağlanamayan koalisyon görüşmelerini 

sonlandırdığını açıklamıştı. Parti Genel 

Başkanı Christian Lindner, "Yanlış 

yönetmektense hiç yönetmemek daha iyidir" 

açıklamasını yapmıştı. İnternet bağlantısı için 

 

Koalisyon görüşmeleri neden başarısız 

oldu? 

Almanya'da bir ay süren zorlu koalisyon 

görüşmelerinden sonuç alınamadı. İşte 

müzakerelerde başarıya ulaşılamamasının 

sebepleri: Almanya'da 24 Eylül'deki seçimlerin 

ardından 20 Ekim'de Başbakan Angela Merkel 

liderliğindeki muhafazakâr Hristiyan Demokrat 

Birlik (CDU), kardeş partisi Hristiyan Sosyal 

Birlik (CSU), liberal Hür Demokrat Parti (FDP) 

ve Yeşiller arasında başlayan koalisyon 

görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. 

FDP lideri Christian Lindner'in "Üzerinde 

uzlaştığımız konular bile yeniden tartışılmaya 

başlandı" diyerek masadan kalkmasıyla 

sonlanan görüşmeler, aslında birçok konuda 

birbirinden farklı görüşlere sahip partileri bir 

araya getiriyordu.  Nitekim müzakereler de 

beklenildiği gibi çetin geçti. Daha önce 

dijitalleşmeden tarıma kadar bazı noktalarda 

uzlaştığı bildirilen partilerin nihai bir anlaşma 

sağlayamadan görüşmeleri bitirmelerine neden 

olan ana konular ise şunlardı: 

Göçmenler 

Göç, 2015 yılından bu yana 1 milyonu aşkın 

göçmen alan Almanya'da en tartışmalı siyasi 

konulardan biri. Özellikle CDU'nun kardeş 

partisi CSU, Almanya'nın her sene kabul 

edeceği göçmen sayısına yıllık kota 

konmasında ısrarcı oldu. Yeşiller'in şiddetle 

karşı çıktığı bu öneri konusunda tartışmalar 

sürerken, CDU ve CSU insani nedenlerle 

Almanya'ya giren göçmen sayısının 200 bini 

aşmaması gerektiği konusunda anlaştı. FDP 

ise yıllık hedefin 150 bin ila 250 bin arasında 

olmasını önerdi. Aynı kapsamdaki bir başka 

anlaşmazlık konusu da aile birleşimiydi. 

Sığınma başvurusu kabul edilen bazı 

göçmenlerin aile bireylerini Almanya'ya 

getirme hakkının kısıtlanmasına yönelik geçici 

yasağın sürmesini isteyen CDU/CSU'nun bu 

talebi de Yeşiller tarafından reddedildi. Bir 

kesim bu hakkın ekstradan 70 bin göçmenin 

Almanya'ya gelmesine neden olacağını 

savunurken, bazıları bu sayının yüz binleri 

bulabileceği uyarısında bulunuyor. Yeşiller ise 

söz konusu yasağın insan kaçakçılığını teşvik 

ettiğini belirtiyor. Merkel her ne kadar Yeşiller 

ile uzlaşabileceklerini söylese de bu konu 

anlaşmazlık noktalarından biri olarak kaldı. 

İklim koruma politikaları 

Aslında dört parti de Almanya'nın iklim 

hedeflerini kabul etse de, bu hedeflerin 

tutturulması için izlenmesi gereken yollar 

http://www.dw.com/tr/erken-se%C3%A7ime-gidilirse-merkel-yeniden-aday/a-41458787
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konusunda görüş ayrılıkları yaşıyorlar. Çevre 

konuları kırmızı çizgisi olan Yeşiller, kömürle 

çalışan 20 enerji santralinin derhal 

kapanmasını isterken; diğer üç parti bu 

hamlenin ekonomik açıdan ve istihdam 

bakımından hatalı olacağını savunuyor. Bu 

noktada, sayılar ve bu sayıların nasıl 

yorumlanması gerektiği konusundaki 

tartışmalar ön plana çıkıyor. Zira Yeşiller, 

Almanya'nın 2020 yılına kadar küresel sera 

gazı salınımını yüzde 40 azaltma hedefinin 

tutturulması için karbondioksit salınımında 90 

milyon ila 120 milyon ton arasında kesintiye 

gidilmesinin şart olduğu görüşünde. Diğer üç 

parti ise 32 milyon ila 66 milyon ton arasındaki 

kesintinin yeterli olacağı fikrini taşıyor. FDP ve 

CSU ayrıca, söz konusu santrallerin 

kapatılması hâlinde yaşanabilecek elektirik 

kesintilerinin de dikkate alınması konusunda 

diğer partileri uyardı. Buna rağmen Hristiyan 

Birlik partileri ve FDP, Yeşiller'in kapısına kilit 

vurulmasını istediği santrallerin yarısının 

kapanmasına razı olduklarını açıkladı. 

Yeşiller'in bir başka şartı da içten yanmalı 

motora sahip otomobillerin kademeli olarak 

terk edilmesi oldu. Parti her ne kadar 2030 

yılından sonra bu tip araçların kayıt 

ettirilmesinin yasaklanmasına dair talebinden 

vazgeçse de bu taviz, pürüzün aşılmasını 

sağlamaya yeterli olmadı. FDP lideri Lindner, 

hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyeceklerini 

belirttiği bu konuda da uzlaşı sağlanamadığını 

duyurdu. 

AB ve Euro Bölgesi politikası 

Hararetli tartışmalar yaşanan bir başka konu 

da Almanya'nın Avrupa politikası oldu. 

Kurtarma paketi yükümlülüklerinde kayda 

değer bir artışa neden olabileceğini bile bile 

Euro Bölgesi'ni genişletmeye yönelik politikalar 

izlenmeye devam edilmeli mi? 

FDP, Yunanistan örneğinde olduğu gibi, 

kendilerini mali dar boğaza sokan ülkelere 

kurtarma paketleri sunulmasına şiddetle karşı 

çıkıyor. FDP, Euro Bölgesi bütçesi 

oluşturulması için çağrıda bulunan Fransa 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 

önerisine de katılmıyor. Buna karşın Yeşiller 

ise Macron'un hem Euro Bölgesi hem de 

AB'nin geneli için önerdiği reformlara destek 

veriyor. 

Seçim kampanyasındaki vaatlerden ne kadarı 

tutulabilecek? 

Kurulacak olası bir koalisyonun, vergi 

mükelleflerinden toplanan paranın ne kadarını 

harcayabileceğine dair tartışma da taraflar 

arasında görüş ayrılıklarına neden oldu. "Soli" 

diye adlandırılan dayanışma vergisi bunlardan 

biri. FDP, Almanya'nın yeniden birleşmesinin 

ardından eski Doğu Alman eyaletlerinde 

altyapı ve kalkınmanın finanse edilmesi için 

toplanan bu verginin 2019 yılında 

sonlandırılmasını istiyor. CDU/CSU ise her yıl 

hazineye milyarlarca euro giriş sağlayan bu 

verginin aşamalı olarak terk edilmesinden 

yana. Yeşiller ise dayanışma vergisinin 

kaldırılmasına karşı çıkıyor. Parti, aksi takdirde 

eğitim ve dijitalleşmeye yeterli yatırımın 

yapılamayacağını savunuyor. Vergi gelirlerinin 

30 milyar euro fazla vermesi beklenen 

Almanya'da, dört partinin kuracağı olası bir 

hükümetin bu parayı hangi projelere 

harcayacağı sorusu önem kazandı. Zira 

yapılan ön bütçe hesaplamalarına göre, 

partiler yeni harcamalara yaklaşık 100 milyar 
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euro ayırmıştı. Eğer dört partinin üzerinde 

uzlaştığı gibi denk bütçe politikası 

sürdürülmesine karar verilseydi, bu durumda 

bazı projelerin rafa kaldırılması gerekecekti. 

Türkiye'nin AB üyelik süreci 

Her ne kadar görüşmelerin başarısızlığa 

uğramasının nedenlerinden biri olmasa da 

Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri süreci de 

partiler arasında görüş ayrılığı yaşanan 

konulardan biriydi. Merkel, Türkiye'nin AB 

üyeliğine karşı olmasına rağmen, üyelik 

müzakereleri konusunda atılan imzalara bağlı 

kalacaklarını çeşitli vesilelerle vurgulamıştı. 

CDU'nun kardeş partisi CSU ise müzakerelerin 

durdurulmasından yana. CSU'nun Federal 

Meclis'teki Parti Grubu Başkanı Alexander 

Dobrindt, kurulacak bir koalisyon hükümetinin 

"Türkiye'nin AB üyesi olamayacağı" konusunu 

net bir şekilde savunması gerektiğini 

söylemişti. FDP, Türkiye ile AB üyelik 

müzakerelerinin resmen sona erdirilmesini 

talep ederken, Yeşiller ise müzakerelerin zaten 

ilerlemediğine dikkat çekerek, resmen 

durdurulmasının yanlış bir sinyal olacağını 

vurguluyor. İnternet bağlantısı için 

 

Meclis Başkanı'ndan partilere uzlaşma 

çağrısı 

Alman Meclis Başkanı Schäuble, koalisyon 

görüşmelerini yürüten partilere uzlaşmaya 

istekli olmaları çağrısı yaptı. Schäuble, "Taviz 

vermek, zayıflık göstergesi değildir" dedi. 

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, 

Berlin'de tıkanan koalisyon görüşmeleri ile ilgili 

mecliste bir açıklama yaptı. Schäuble, 

koalisyon için müzakerelerde bulunan 

Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar ve 

Yeşiller'e ve aynı zamanda seçmenlere 

seslendi. Schäuble, "halkın seçimle kararını 

verdiğini ve şimdi bu kararın sorumluluk bilinci 

içinde uygulamaya koyulması gerektiğine" 

dikkat çekti. Schäuble, "devletin yönetilmesi 

gerektiğini ancak uzlaşmanın ve çoğunluk 

kararlarının oldu bittiye getirilemeyecek 

kararlar olduğunu" ifade etti. Federal Meclis 

Başkanı, görevin karmaşıklığı nedeniyle de 

kamuoyundan anlayış beklediğini sözlerine 

ekledi. Schäuble konuşmasında "Bu zorlu 

denge oyununda anlayışa ihtiyaç var. Bu, 

siyasi sorumluluk taşıyan herkes için 

çoğunluğa uygun bir uzlaşma sağlanması 

adına, kendi seçim programlarının bazı 

bölümlerinden taviz vermek anlamına geliyor" 

dedi. Schäuble, bu tavizin zayıflık ya da 

fikirlerinden dönmek anlamına gelmediğini 

belirterek “taviz verme sonucu uzlaşma 

sağlamanın cesaret gerektirdiğini” kaydetti. 

"Almanya'da sıradışı bir durum yaşanıyor" 

Ülkenin önemli bir sınav verdiğine dikkat çeken 

Wolfgang Schäuble bunun bir devlet krizi 

olmadığının da altını çizdi. Anayasanın 

kuralları belirlediğini belirten federal meclis 

başkanı, halihazırda yönetecek durumda olan 

bir hükümet ve çalışan bir meclis olduğuna 

dikkat çekti. Schäuble, "Ülkemiz için 

sorumluluğu hep birlikte taşıyoruz" diyerek, 

Avrupa'nın hareket kabiliyetine sahip bir 

Amanya’ya olan ihtiyacını hatırlattı. İnternet 

bağlantısı için 

 

Merkel'den büyük koalisyon için SPD'ye 

teklif 

Başbakan Angela Merkel, Almanya’da 

yaşanan hükümet kurma krizini aşmak için 

http://www.dw.com/tr/koalisyon-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmeleri-neden-ba%C5%9Far%C4%B1s%C4%B1z-oldu/a-41457405
http://www.dw.com/tr/meclis-ba%C5%9Fkan%C4%B1ndan-partilere-uzla%C5%9Fma-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-41466022
http://www.dw.com/tr/meclis-ba%C5%9Fkan%C4%B1ndan-partilere-uzla%C5%9Fma-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-41466022
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Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) büyük 

koalisyon kurmak için “adil” görüşmeler 

yürütme teklifinde bulundu. Almanya'daki 

hükümet kurma krizi devam ederken 

Başbakan ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) 

Genel Başkanı Angela Merkel, Sosyal 

Demokrat Parti (SPD) ile yeniden koalisyon 

kurmak için adil görüşmeler yürütme teklifinde 

bulundu. SPD Başkanı Martin Schulz da CDU 

ile koalisyonu ihtimal dışında bırakmadı. 

CDU'dan liderlerin Berlin'de bir araya geldiği 

toplantı sonrası açıklama yapan Merkel, 

partisinin Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller 

ile yaptığı ön görüşmeler gibi SPD ile de "ciddi, 

adanmış ve dürüst” görüşmeler sürdürmek 

istediğini ifade etti. 24 Eylül'de yapılan 

seçimler sonrasında Merkel, FDP ve Yeşiller 

ile ön görüşmelerde bulunmuş, ancak bu 

görüşmeler FDP'nin çekilmesi sebebiyle 

başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Yeni hükümet için 

öncelik konularına da değinen Merkel, bunların 

büyük şehirlerde olduğu gibi az nüfusa sahip 

yerlerdeki konut sıkıntısı, toplu taşıma 

olanakları ve tıbbi olanaklar ile okul kesintileri 

olduğunu belirtti. Merkel, hükümetin 

önümüzdeki dört sene içerisinde bu konularda 

halka bir yanıt vermesi gerektiğini belirtti. 

Avrupa ve dünyadaki acil sorunlar 

Başbakan ayrıca Avrupa ve dünyada ortaya 

çıkan acil sorunlar nedeniyle hükümet 

kurmanın gerekli olduğunu da sözlerine ekledi. 

Schulz, seçim sonuçlarının açıklanmasının 

hemen ardından seçimlerden ikinci büyük 

siyasi parti olarak çıkmalarına rağmen 

CDU/CSU ile büyük koalisyon 

kurmayacaklarını söylemişti. Ancak 

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 

baskısıyla SPD, hükümet ortağı olmama 

konusunda aldığı kesin karardan dönebileceği 

sinyallerini veriyor. SPD Başkanı Schulz, CDU 

ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) 

ile bir koalisyon ihtimalini göz ardı etmezken, 

"Hiçbir seçenek tartışma dışı değil” dedi. Hür 

Demokratlar ve Yeşiller ile bir koalisyon 

ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından yeni 

bir seçime gidilmesinin yanı sıra hükümeti 

kurmak için iki seçenek konuşuluyor. Bunlar, 

CDU/CSU ile SPD'nin büyük koalisyon 

oluşturması veya SPD'nin desteklemesiyle 

azınlık hükümetinin kurulması olarak 

sıralanıyor. 

Cumhurbaşkanı, CDU/CSU ve SPD'yi 

buluşturacak 

Steinmeier, Schulz, Merkel ve CSU'nun 

Başkanı Horst Seehofer'i ortak bir görüşme 

için Bellevue Sarayı'na davet etti. Schulz, 

Berlin'deki bu görüşmenin ardından SPD 

yönetiminin tekrar bir araya geleceğini ve ne 

şekilde ilerleyeceklerini ele alacaklarını 

söyledi. Merkel, SPD ile büyük koalisyon 

kurmak için yapılacak ön görüşmelerin belirli 

önemli konularla birlikte kendi parti 

programlarından yol çıkılacağını söyledi. 

Büyük koalisyon ihtimalini Alman birinci 

televizyon kanalı ARD'de değerlendiren CDU 

Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, 

CDU'lu politikacıların Sosyal Demokratlı 

siyasetçilere zaman konusunda baskı yapmak 

istemediğini, o sebepten görüşmelerin yeni 

yılda başlayabileceğini belirtti. İnternet 

bağlantısı için 

 

Erdoğan ile Steinmeier telefonda görüştü 

http://www.dw.com/tr/merkelden-b%C3%BCy%C3%BCk-koalisyon-i%C3%A7in-spdye-teklif/a-41553667
http://www.dw.com/tr/merkelden-b%C3%BCy%C3%BCk-koalisyon-i%C3%A7in-spdye-teklif/a-41553667
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Ankara kaynaklı bilgilere göre Erdoğan, 

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter 

Steinmeier'le bir telefon görüşmesi 

gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve 

Suriye’nin ele alındığı bildirildi. Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, 

Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile 

telefonda iki ülke arasındaki ilişkileri ve 

Suriye’deki son gelişmeleri görüştü. Anadolu 

Ajansı’nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına 

dayandırdığı haberine göre iki devlet başkanı 

son zamanlarda gerilen ikili ilişkilere tekrar 

ivme kazandırmanın önemine işaret etti.  

Haberde, iki liderin görüşmede bu yönde 

karşılıklı adımlar atılması gerektiğini belirtti. 

Erdoğan ve Steinmeier aynı zamanda 

Suriye’deki son gelişmeleri de ele aldılar. 

Erdoğan'ın, mevcut sürecin, Suriye'de 

Birleşmiş Milletler gözetiminde serbest, adil ve 

tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri 

seçimleri düzenlemeyi hedeflediği ve 

Türkiye'nin buna önem verdiğini ifade ettiği 

belirtildi. Liderlerin Türkiye, Rusya ve İran'ın 22 

Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen 

liderler düzeyindeki üçlü zirvesi hakkında da 

bilgi paylaşımında bulunduklarının aktarıldığını 

haberde, Erdoğan’ın Soçi'de düzenlenmesi 

planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'nin, 

Cenevre'de yürütülen sürecin alternatifi değil, 

tamamlayıcısı olacağınını aktardığı belirtildi. 

İnternet bağlantısı için 

 

Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya 

Başbakanı Angela Merkel'in yaptıkları telefon 

görüşmesinde ikili ilişkilere ivme 

kazandırılmasının da gündeme geldiği bildirildi. 

Erdoğan Steinmeier ile görüşmüştü. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir 

telefon görüşmesi gerçekleştirdiği 

açıklandı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından 

edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde, ikili 

ilişkiler ve Suriye ekseninde bölgesel 

gelişmeler ele alındı. Türkiye, Rusya ve İran’ın 

katılımıyla 22 Kasım 2017 tarihinde 

gerçekleşen Soçi zirvesi hakkında 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakan Merkel 

ile bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, 

mülteciler konusuna da değinildi. Merkel'in, 

Suriyeli mültecilerle ilgili olarak Türkiye’ye 

taahhüt edilen AB yardımlarının 

ulaştırılmasının hızlandırılması için 

çalışacağını belirttiği kaydedildi. İki liderin, 

başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle 

mücadelede işbirliğinin önemine işaret ettiği, 

ayrıca Almanya'da hükümet kurma 

çalışmalarının sonuçlandırılmasının ardından, 

üst düzey ikili temaslara ivme kazandırılması 

konusunda da mutabık kaldıkları ifade edildi. 

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter 

Steinmeier ile Erdoğan arasında da bir telefon 

görüşmesi gerçekleşmiş, görüşmede iki ülke 

arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye 

konusunun ele alındığı bildirilmişti. Erdoğan'ın 

görüşmede Soçi zirvesiyle ilgili Steinmeier'i 

bilgilendirdiği de açıklanmıştı. İnternet 

bağlantısı için 

 

Sosyal Gelişmeler 

 

Bonn'dan dünyaya mesaj: Hepimiz aynı 

gemideyiz 

http://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-ile-steinmeier-telefonda-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC/a-41588021
http://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-ile-merkel-telefonda-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC/a-41603100
http://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-ile-merkel-telefonda-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC/a-41603100
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Bonn'daki iklim değişikliği zirvesi için Dünya 

Konferans Merkezi'ne giren katılımcılar, 

geleneksel bir Fiji kanosuyla karşılaşıyor. Bu 

kanoyla verilen mesaj ise açık: Hepimiz aynı 

gemideyiz. 

Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen ve iki 

hafta sürecek olan BM İklim Değişikliği 

Konferansı'nın ilk günü geride kaldı. Etkinlik 

boyunca 195 ülkeden 25 bine yakın kişinin 

katılması beklenen konferansın ilk gününde, 

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açılış 

oturumunda açıkladığı rapor ön plana çıktı. 

Raporda, 2017'nin kaydedilen en sıcak üç yıl 

arasında yer alacağı uyarısında bulunulurken; 

El Nino etkisinde geçen 2016'nın ise tarihin en 

sıcak yılı olarak kalmaya devam etmesinin 

beklendiği duyuruldu. Dünya Meteoroloji 

Örgütü'nün aynı gün açıkladığı bir başka veri 

ise küresel sıcaklık artışına ilişkindi. Örgüt, 

küresel sıcaklık ortalamasının, sanayi devri 

öncesine kıyasla 1.1 derece arttığını belirtti.  

Bonn'daki konferansa katılan hükümet 

temsilcileri, 2015'teki Paris İklim 

Anlaşması'nda koyulan hedeflere ulaşılması 

için izlenmesi gereken yol haritası üzerinde 

çalışıyor. Paris Anlaşması'nın en önemli 

maddesi ise küresel sıcaklık artışının sanayi 

devri öncesine kıyasla 2 derecenin altında 

tutulmasını öngörüyor. Ancak hem Dünya 

Meteoroloji Örgütü'nün hem de BM'nin 

açıkladığı raporlar, sera gazı salınımlarını 

azaltma sözü veren ülkelerin mevcut vaatlerini 

yerine getirmeleri hâlinde dahi 2 derece 

hedefinin çok uzağında kalınacağına işaret 

ediyor. 

Fiji seçimiyle dünyaya mesaj 

Dünyanın küresel ısınma bakımından karşı 

karşıya olduğu tablonun karanlıklığını ortaya 

koyan bu veriler ışığında başlayan etkinliğin bu 

yılki başkanı Fiji. İklim değişikliği nedeniyle 

yükselen su seviyesi yüzünden tehdit altında 

olan takımada ülkesi Fiji'nin başkan olarak 

belirlenmesi ise dünyaya verilen bir mesaj 

olarak yorumlanıyor. Bonn'daki Dünya 

Konferans Merkezi'nin girişindeki Fiji 

kanosuyla da "Hepimiz aynı gemideyiz" fikrine 

atıfta bulunuluyor. Fiji Başbakanı Frank 

Bainimarama da açılış oturumunda yaptığı 

açıklamada, "Nerede yaşarsak yaşayalım, 

hepimiz savunmasızız ve harekete geçmeliyiz" 

dedi ve ekledi: "Bu yüzden girişe de okyanusta 

giden bir Fiji kanosu koyduk. İnsanlığın karşı 

karşıya olduğu en büyük zorluğa göğüs 

germek için birlikte göstereceğimiz kararlılıkla 

bu kanonun yelkenlerini doldurmamız 

gerektiğini herkese hatırlatmak istedik." 

Bonn "yabancı" değil 

BM iklim konferansları genellikle, bu 

etkinliklere başkanlık eden ülkeler tarafından 

düzenleniyor. Ancak Fiji'nin maddi 

imkânsızlıkları ve altyapı yetersizlikleri, bu 

Pasifik ülkesinin 25 bin kişilik bir konferansa ev 

sahipliği yapmasına engel oldu. Fiji'nin 

imdadına ise "teknik ev sahibi" rolüne soyunan 

Almanya yetişti ve konferans BM İklim 

Değişikliği Sekreterliği'nin de bulunduğu Bonn 

kentine alındı. Daha önce 2001 ve Almanya 

Başbakan Angela Merkel'in çevre bakanlığı 

yaptığı 1995 yıllarında da bu zirveye ev 

sahipliği yapan 330 bin nüfuslu Bonn, aylar 

süren çalışmalar neticesinde konferansa 

hazırlandı. Almanya'nın 117 milyon Euro bütçe 
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ayırdığı konferans, mümkün oldukça çevre 

dostu bir nitelikte düzenlenmeye çalışılıyor. 

Sekiz futbol sahası büyüklüğünde bir çadır 

kent dahil geniş bir alana yayılan konferans 

merkezleri arasındaki ulaşım için elektrikli ya 

da hibrit otomobil ve otobüsler kullanılıyor. 

Konferansta, arzu ettiği noktaya giderken spor 

da yapmak isteyen katılımcılar unutulmamış. 

Organizasyon yönetimi, katılımcılara ücretsiz 

olarak 600 bisiklet de sunuyor. Ancak hem ilk 

günün acemiliği ve yol bilmezlikten hem de 

Bonn'da zaman zaman 4-5 dereceye kadar 

düşen hava sıcaklığının etkisinden, katılımcılar 

genellikle bu bisikletler yerine diğer araçları 

tercih etti. 

Bonn'daki hava sıcaklıkları, önümüzdeki birkaç 

gün daha bu seviyelerde seyredecek. Ancak 

küresel ısınmayla ilgili tartışmalar, özellikle de 

konferansın ikinci haftasında üst düzey 

hükümet yetkililerinin katılımıyla 

hararetlenecek. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'da interseksüeller için tarihi karar 

Alman Anayasa Mahkemesi interseksüellere 

ilişkin "tarihi" bir karar aldı. Nüfus kayıtlarındaki 

cinsiyet hanesinde bundan böyle "erkek" ve 

"kadın" ibarelerinin yanı sıra üçüncü bir 

cinsiyet seçeneği de kullanabilecek. Alman 

Anayasaya Mahkemesi’nin yargıçları aldıkları 

kararda, tipik kadın veya erkek tanımına 

uymayan anatomik cinsiyet özellikleri taşıyan 

interseksüel bireylerin doğum kütüklerindeki 

"erkek" ya da "kadın" ibarelerinden birini 

seçmek zorunda bırakılmalarının ayrımcılık 

olduğuna hükmetti. 

Şu anda yetişkin yaşta olan interseksüel bir 

kişinin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı şikayet 

ve nüfus dairelerindeki uygulamanın 

değiştirilmesi talebi, böylece başarıyla 

sonuçlanmış oldu. Yasama birimlerinin 2018 

yılının sonuna kadar bu konuda yeni bir 

düzenlemeye gitmeleri gerekiyor.  

Mahkemelerin farklı kararları   

Gözlemciler daha önceleri bu konuda hem 

Hannover Yerel Mahkemesi’nin hem de 

Federal Yargıtay’ın tamamen farklı kararlar 

almış olmasından dolayı Federal Anayasa 

Mahkemesi’nin kararının daha dikkate şayan 

olduğunu belirtiyorlar. Federal Meclis‘in atadığı 

Alman Etik Konseyi de bundan yıllar önce 

interseksüel insanların sadece tek bir cinsiyeti 

seçmek zorunda bırakılmalarını onların kişilik 

haklarına yapılmış haksız bir müdahale olarak 

nitelendirmişti.  

Etik Konseyi’nin üyelerinden olan etik uzmanı 

ve ilahiyatçı Andreas Lob-Hüdepohl bu 

gerekçe ile Anayasa Mahkemesi’nin kararına 

onay verenlerden. Lob-Hüdepohl Deutsche 

Welle’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“Etik açıdan interseksüellik bedende var olan, 

alışagelinen iki cinsiyetli insan yaşamının ve 

insanın cinsel gelişme çizgisinin olağanüstü bir 

çeşitlemesidir. İnterseksüeller bu anlamda tam 

bir onayı ve saygıyı hak ediyorlar.“ Bilim 

insanları tarafından "orta cinsiyet" ya da 

"üçüncü cinsiyet" olarak da tanımlanan 

interseksüellikte cinsiyet tam olarak 

belirlenemiyor.  Hem erkeksi hem de kadınsı 

cinsiyet özelliklerine sahip olan bireylerdeki bu 

niteliğin onların cinsel kromozomlarından 

kaynaklandığı ama aynı zamanda hormonlarla 

da ilgili olabileceği kaydediliyor.    

Almanya Aile Bakanı'ndan karar destek 

http://www.dw.com/tr/bonndan-d%C3%BCnyaya-mesaj-hepimiz-ayn%C4%B1-gemideyiz/a-41265935
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Almanya Aile Bakanı Katarina Barley de kararı 

onaylarından. Sosyal Demokrat Partili 

politikacı Berlin’de yaptığı açıklamada “Tam 

olarak erkek ya da kadın özelliklerine sahip 

olmayan bu kişilerin nüfus kayıtlarında cinsiyet 

hanesi boş bırakıldığında bunların genel kişilik 

hakları incitilmiş oluyordu. Ayrıca 

(Almanya’daki) mevcut ayrımcılık yasağını da 

çiğneyen bir uygulamaydı.“             

Katarina Barley yeni bir düzenlemenin 

zamanının çoktan gelmiş olduğunu 

kaydederek yeni federal hükümeti oluşturmak 

için şu sıralarda müzakerelerde bulunan 

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Hür 

Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi’ne 

çağrıda bulunarak, Federal Anayasa 

Mahkemesi’nin kararına ilişkin yasal 

düzenlenlemeleri bir an önce uygulamaya 

koymalarını talep etti.    

"Bu tarihî bir gelişme" 

Yaklaşık 10 yıldan bu yana faaliyetlerini 

sürdermekte olan Federal Ayrımcılıkla 

Mücadele Dairesi ise kararı tarihî olarak 

niteledi. Daire Başkanı Christine Lüders bu 

karar sayesinde Federal Meclis’in yaz 

aylarında süpriz bir biçimde kabul ettiği ve 

eşcinsel çiftlerin evlenebilmesine de imkan 

tanıyan düzenlemenin artık interseksüeller için 

de geçerli olacağının altını çizdi.  Almanya 

İnterseksüeller Derneği’nden Lucie Veith da 

DW’ye yaptığı açıklamada “Bu karar insan 

hakları açısından büyük bir adım. Şimdi sıra 

artık bu kararın yasal düzenlemesindedir“ diye 

konuştu. Karar öncesinde bir bilirkişi raporu ile 

interseksüel bireylerin eşit muamele görmesi 

yönünde girişimde bulunan Alman İnsan 

Hakları Enstitüsü de kararı memnuniyetle 

karşıladı. 

Karara mesafeli tepki ise Almanya İçişleri 

Bakanı Thomas de Maiziere’nin sözcüsü 

Johannes Dimroth’dan geldi. Dimroth Berlin'de 

yaptığı açıklamada “Karar henüz çok yeni. 

Onun için bir değerlendirmede bulunmak 

istemiyorum. Ancak elbette ki karara saygı 

duyuyoruz“ demekle yetindi.  

Federal Anayasa Mahkemesi 31 Aralık 2018’e 

kadar bu konuda yeni bir yasal düzenleme 

yapılması için yasama kurumlarına süre tanıdı. 

Buna göre nüfus kayıtlarında cinsiyet 

hanesinin ya tamamen ortadan kaldırılması ya 

da üçüncü bir cinsiyet hanesinin açılması 

hedefleniyor. İnternet bağlantısı için 

 

Almanlar plastik çöpte sınıfta kaldı 

Almanya'da kişi başına düşen plastik çöp 

miktarı Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde. 

Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün 

plastik çöple ilgili yaptığı araştırmanın 

sonuçlarına göre Almanya plastik çöp 

konusunda AB'nin gerisinde. Funke Medya 

Grubu'nun konuyla ilgili haberinde Enstütü'nün 

araştırmasında plastik tüketimiyle ilgili yer alan 

rakamların Avrupa istatistik dairesi 

Eurostat'dan alındığı belirtildi. Araştırmaya 

göre Almanya'da 2015 yılında kişi başına 

düşen plastik çöp miktarı 37 kilogram olarak 

kayıtlara geçirildi. Bu rakam AB ortalamasının 

altı kilogram üzerinde. Almanya'da kişi başına 

düşen plastik tüketimi 2005-2015 yılları 

arasında Almanya'da tüketilen plastiğin yarısı 

yeniden değerlendirilmesine rağmen yüzde 29 

arttı. AB genelinde ise plastiğin yüzde 40'ı geri 

dönüştürülüyor. Alman Ekonomi Ensitüsü'nün 

http://www.dw.com/tr/almanyada-interseks%C3%BCeller-i%C3%A7in-tarihi-karar/a-41302323
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raporuna göre AB genelinde en fazla plastik 

çöpü kişi başı 61 kilogramla İrlandalılar 

çekiyor. Lüksemburg'da kişi başına düşen 

plastik çöp miktarı 52, Estonya'da 46,5, 

Bulgaristan'da 14, Hırvatistan'da ise 12 kilo 

400 gram. Almanya'nın komşuları Avusturya, 

Danimarka ve Hollanda ise kişi başına 

Almanya'ya oranla daha az plastik çöp 

üretiyor. Dünya genelinde 2015 yılında 322 

milyon ton plastik çöp üretildi. AB Komisyonu 

plastik çöpü azaltmak amacıyla aralık 

başlarında "Çevredeki Plastik Çöpler için 

Strateji" raporunu açıklayacak. Bu raporda AB 

genelinde çöp ayrıştırma işlemine kurallar 

getirilmesi önerisinin de yer alması bekleniyor. 

İnternet bağlantısı için 

 

Belediye başkanına dönercide bıçaklı 

saldırı 

Altena şehrinin belediye başkanı, dönercide 

uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 

Saldırının, başkanın izlediği mülteci yanlısı 

politikayla ilintili olduğu tahmin ediliyor. 

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki 

Altena kentinin göçmen yanlısı belediye 

başkanı Andreas Hollstein bir dönercide 

bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yara alan 

Hollstein hastaneye kaldırıldıktan kısa süre 

sonra taburcu edildi. Belediye Başkanı 

dükkandaki müşterilerin ve çalışanların 

yardımıyla saldırgandan kurtulduğunu ve 

"hayatta kaldığına şükrettiğini" 

söyledi. Hollstein ayrıca daha önce pek çok 

kez tehdit aldığını ve nefret mesajlarıyla 

karşılaştığını aktardı. Belediye Başkanı 

saldırıdan sonra bile kendisine gelen isimsiz 

elektronik postlarda, saldırganın doğru olanı 

yaptığını yazanların olduğunu ifade 

etti. Saldırganın alkollü olduğu ve Hollstein'a 

belediye başkanı olup olmadığını sorduktan 

sonra bıçakla saldırdığı bildirildi. Altena 

Belediye Başkanı'na yardım eden bir kişi de 

saldırgan tarafından hafif şekilde 

yaralandı. Eyalet Başbakanı Armin Laschet, 

saldırının siyasi bir eylem olduğunu söyledi. 

Laschet, olayın ardından tutuklanan 56 

yaşındaki saldırganın mülteci politikasıyla ilgili 

sözler söylediğini ifade etti. Kontenjan fazlası 

mülteci kabul eden Altena'nın belediye 

başkanı, Alman Milli Entegrasyon Nişanı'yla 

ödüllendirilmişti. 

Merkel'den açıklama 

Başbakan Angela Merkel de yaptığı yazılı 

açıklamada, "Belediye Başkanı Andreas 

Hollstein'in uğradığı bıçaklı saldırı karşısında 

dehşete kapıldım. Yeniden ailesinin yanına 

dönebilmesiyle de oldukça rahatladım. Ona 

yardım edenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini 

kullandı.  Belediye Başkanı da taburcu 

olduktan sonra saldırının yaşandığı döner 

restoranına giderek kendisine yardım eden 

işletmenin sahibi Abdullah Demir'e teşekkür 

etti ve bir buket çiçek verdi.  

Siyasilerin korkulu rüyası 

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, Twitter 

hesabından yayımladığı mesajda "kimsenin 

başkalarına yardım ettiği için saldırıya 

uğramasına müsamaha edilemeyeceğini ve 

Almanya'da kin ve şiddete yer olmadığını" dile 

getirdi. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı 

Henriette Reker Ekim 2015'teki yerel 

seçimlerden bir gün önce uğradığı bıçaklı 

saldırıda ağır şekilde yaralanmıştı. Meclis 

Başkanı Wolfgang Schäuble 1990 yılında bir 

http://www.dw.com/tr/almanlar-plastik-%C3%A7%C3%B6pte-s%C4%B1n%C4%B1fta-kald%C4%B1/a-41491729
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saldırgan tarafından yaralanarak felç olmuştu. 

İnternet bağlantısı için 

 

Berlinale'de kökten değişiklik çağrısı 

79 Alman yönetmen ortak bir açıklama 

yaparak Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 

kökten değişiklik çağrısı yaptı. Alman 

sinemasının en önde gelen isimleri, ülkenin en 

önemli kültür etkinliği olan Uluslararası Berlin 

Film Festivali'nde yeni bir çığır açılmasını talep 

ediyor. Aralarında Fatih Akın, Christian 

Petzold, Maren Ade ve Volker Schlöndorff'un 

da bulunduğu 79 yönetmenin Spiegel 

dergisinin internet sitesinde yayınladıkları ortak 

açıklamada, "festivalin program çizgisinin 

yenilenmesi" isteniyor. Farklı kuşaklardan, 

farklı türlerden ve farklı ekollerden 

yönetmenleri bir araya getiren açıklamada, 

2018 yılındaki festivalin uluslararası jüri 

başkanlığını yapacak olan yönetmen Tom 

Tykwer'in eksikliği dikkat çekiyor. Spiegel 

dergisinin haberine göre, açıklamanın 

zamanlamasının arkasında, sözleşmesi 2019 

yılında bitecek olan festival direktörü Dieter 

Kosslick'in halefini bulmak için süren 

çalışmalar yatıyor. Cannes ve Venedik ile 

birlikte sinema dünyasının en önemli üç film 

festivalinden biri olan Berlinale'de yeni 

yönetimin belirlenmesi, Federal Hükümet'in 

Kültür ve Medya Politikasından Sorumlu 

Devlet Bakanı Monika Grütters'in 

sorumluluğunda. Açıklamaya imza koyan 

sinemacılar bu uygulamaya bir alternatif 

sunarak, hem Kosslick'in ardından gelecek 

direktörü hem de festivalin bundan sonra 

izleyeceği rotayı belirlemek üzere, eşit sayıda 

kadın ve erkek üyeden oluşan uluslararası bir 

komisyon kurulmasını öneriyor. "Hedef, 

sinema için yanıp tutuşan, dünya çapında çok 

iyi bir ağa sahip, gelecekte festivali Cannes ve 

Venedik ile göz hizasında yönetebilecek ve 

fevkalade kuratörlük vasıflarına sahip bir isim 

bulmak olmalı" ifadesinin kullanıldığı 

açıklamanın altında Andreas Dresen, Caroline 

Link, Simon Verhoeven ve Rosa von 

Praunheim gibi isimlerin yani sıra Alman 

Sineması'nda Berlin Ekolü olarak bilinen 

akımın en önemli temsilcilerinden olan 

Thomas Arslan ve 2000 yılından bu yana 

Berlin'de yaşayan İstanbullu yönetmen Aslı 

Özge'nin de imzaları bulunuyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

'Ayla' Frankfurt Türk Film Festivali'nden 

çekildi 

Türkiye’nin Oscar adayı Ayla’nın yapımcısı 

Mustafa Uslu, aldığı kararla filmi, Frankfurt 

Türk Film Festivali’nden çekti. Frankfurt Türk 

Film Festivali'nin açılış filmi Ayla’nın yapımcısı 

Mustafa Uslu, filmin açılış değil kapanış filmi 

olmasını istediği ve talebin geri çevrilmesini 

gerekçe göstererek gösterimine onay 

vermedi. Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, 

Mustafa Uslu’nun telefonla arayıp, Ayla’nın 

gösterimine izin vermediğini bildirdiğini söyledi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi 

Başkanlığı’nın da devreye girmesine rağmen 

Uslu’nun kararından vazgeçmediğini belirten 

Sıtkı, “Bu davranış ahlaki değildir. Buradaki 

emeğe ve sinemaseverlerine büyük 

saygısızlık. 12’ye 5 kala böyle bir yaptırım 

kabul edilemez bir durum” dedi. Ayla 

gösterilemeyince Antalya Film Festivali’nde en 

iyi film ödülü alan ‘Babamın Kanatları’ 

http://www.dw.com/tr/belediye-ba%C5%9Fkan%C4%B1na-d%C3%B6nercide-b%C4%B1%C3%A7akl%C4%B1-sald%C4%B1r%C4%B1/a-41557337
http://www.dw.com/tr/berlinalede-k%C3%B6kten-de%C4%9Fi%C5%9Fiklik-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-41522216
http://www.dw.com/tr/berlinalede-k%C3%B6kten-de%C4%9Fi%C5%9Fiklik-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-41522216
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festivalin açılış filmi oldu. Bu arada bazı 

seyirciler, Ayla’nın gösterimden çekilmesini 

protesto ederek sinema salonundan ayrıldı. 

İnternet bağlantısı için 

 

Ekonomik Gelişmeler 

 

Türk-Alman ilişkilerinde gergin dönem 

bitecek mi? 

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Markus Slevogt, Türkiye'deki büyük Alman 

şirketlerinin planlarında değişiklik olmadığını 

fakat Alman aile şirketlerinde kararsızlık 

görüldüğünü söyledi. Tarihin en kötü dönemini 

yaşayan Türkiye-Almanya ilişkilerinde gerginlik 

azalırken yetkililerden gelen açıklamalar, iki 

ülke arasındaki ilişkilerin eski günlerine 

dönebileceğine işaret ediyor. Türkiye'nin en 

önemli ticaret ortağı konumunda bulunan 

Almanya ile ilişkilerde ibrenin ne yönde olacağı 

özellikle ekonomi bağlamında önem arz 

ediyor. İki ülke arasındaki ticaretin yanısıra, 

Türkiye'deki Alman şirketlerin faaliyetleri de bir 

süredir yakın mercek altında.. Alman-Türk 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus 

Slevogt, Türkiye-Almanya ilişkilerinde olumlu 

döneme girilmesini beklediklerini söylüyor. 

Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik 

ilişkilerin çok uzun geçmişi olduğunu kaydeden 

Slevogt, "Biz 2 ülke arasındaki ilişkinin 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında da 

olduğunu görüyoruz. İki dünya savaşı görmüş, 

bir çok iniş çıkış yaşamış olsalar da bu zorlu 

dönemi atlatacağız ve çok daha olumlu ve yeni 

bir döneme gireceğiz çok yakında" 

açıklamasında bulunuyor. 

"Türkiye'deki Bazı Alman Şirketlerinde 

Kararsızlık Var" 

Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerin 

yatırım planlarında değişiklik olup olmadığı 

konusunda ise Slevogt, şirketleri ölçek 

bağlamında belli segmentlere ayırmak 

gerektiğini ifade ediyor. Çok büyük Alman 

şirketlerinin hala faaliyetlerini alıştıkları biçimde 

devam ettirdiklerine değinen Slevogt, bu 

şirketlerin yatırım planlarının geçmişte alınmış 

kararlara dayandığını ifade ediyor. Fakat 

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı'na göre Türkiye'deki Alman aile 

şirketlerinin faaliyetlerinde değişiklik söz 

konusu. Slevogt, "Biz şu anda Türkiye'de 

faaliyet gösteren bir takım Alman aile 

şirketlerinde değişiklikler görüyoruz. Mevcut 

yatırım planlarının geleceğe dönük 

sürdürülmesi konusunda kararsızlık var gibi. 

Yatırım planları biraz askıya alınmış gibi. 

Yeniden mevcut şartlara göre planlarını 

değerlendirip ilk planlarının uygulanıp 

uygulanmayacağını, daha olumlu bir ortamın 

olup olmayacağını görmek istiyorlar" diye 

konuşuyor. 

"Türkiye'nin Almanya'dan İthalatında Değişim 

Görüyoruz" 

Almanya ile Türkiye arasındaki güçlü ticari 

bağlara atıfta bulunan Slevogt, Türkiye'nin 

Almanya'ya ihracatındaki istikrarın sürmesine 

karşılık ithalatta yaşanan değişime şu sözlerle 

dikkat çekiyor:" "Almanya, Türkiye'nin en 

büyük ticaret ortağı. İthalatlara bakacak 

olursak Türkiye'nin ithalatlarının yüzde 10'u 

Almanya'dan geliyor ve Türkiye'nin ihracatının 

yüzde 9'u Almanya'ya yapılıyor. Bu bağlar son 

derece yoğun. 2017'deki duruma göre 

https://www.ntv.com.tr/sanat/ayla-frankfurt-turk-film-festivalinden-cekildi,i8MTG9qTAUSon5VefgRwGQ
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Türkiye'nin Almanya'ya ihracatının nispeten 

istikrarlı bir biçimde devam ettiğini görüyoruz. 

Türkiye'nin Almanya'dan ithalatının biraz 

değiştiğini görüyoruz. 4.çeyrekte ilk 3 aydaki 

kaybı telafi edeceğimizi umuyorum.  

"Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Konusunda 

Diğer Odalarla İşbirliği İçerisindeyiz" 

Gümrük Birliği'nin genişletilmesiyle ilgili 

ümitler, son olarak Almanya cephesinden 

gelen olumsuz mesajlarla azalmıştı. Konuyla 

ilgili oda olarak aktif çalışmalarda 

bulunduklarını kaydeden Slevogt konuyla ilgili 

şunları söylüyor: "Odamızın tek amacı iki ülke 

arasındaki ticaret ve ihracatı geliştirmek. Şu 

anda Gümrük Birliği, AB ile Türkiye arasındaki 

ticaret bağlamında çok önemli bir adım 

diyebilirim. Gümrük Birliği 20 yıllık geçmişe 

sahip ve önümüzdeki zorlukların üstesinden 

gelmek için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi 

lazım. Ticaret kalıpları değişti. Diğer Avrupalı 

odalarla işbirliği içindeyiz. Önemli bir girişim 

başlattık. Gümrük Birliği'nin ilerlemesi yönünde 

derin ve yoğun tartışmaların başlaması için 

diğer ülkelerin odalarıyla işbirliği içindeyiz." 

İnternet bağlantısı için 

 

Brexit Almanya'ya pahalıya mal olacak 

İngiltere AB’den ayrılma tarihini 29 Mart 2019 

TSİ 02:00 olarak açıkladı. İngiltere’nin 

ayrılmasıyla Almanya’nın AB’ye ödediği aidat 

yaklaşık 4 milyar euro artacak. İngiltere'nin 

Brexit'ten sorumlu bakanı David Davis, 

ülkesinin AB'den ayrılma (Brexit) tarihini 29 

Mart 2019 TSİ 02:00 olarak açıkladı. Davis, 

kesin tarihin, şu an üzerinde müzakerelerin 

devam ettiği Brexit yasasında ek madde olarak 

yer alacağını bildirdi. Yasa, AB'den ayrılma 

sürecini başlatacak 50. maddeyi işletme 

yetkisinin hükümete devredilmesini öngörüyor. 

İngiliz parlamenterler kesin tarihin İngiliz 

hukukuna dahil edilmemesine dair endişelerini 

dile getirmişti. İngiltere'nin 29 Mart 2019 

tarihinde AB'den ayrılmasıyla Brexit, Başbakan 

Theresa May'in süreci resmen başlatmasının 

ardından tam iki yılda tamamlanmış olacak. 

İngiltere'de geçen yıl yapılan Brexit 

referandumunda halkın yüzde 52'si 

İngiltere'nin AB'den ayrılmasından yana oy 

kullanmıştı. Öte yandan Brexit görüşmelerinin 

altıncı turu Brüksel'de başladı. AB ile İngiltere 

arasındaki görüşmelerin bu turu bu kez dört 

yerine iki gün olarak belirlendi. Taraflar 

arasındaki en tartışmalı konuların başında 

AB'nin mali talepleri geliyor. Bunun yanı sıra 

İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının 

hakları, Kuzey İrlanda'nın gelecekteki statüsü 

ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti 

arasındaki sınır gibi konuların da açıklığa 

kavuşturulması gerekiyor. 

Almanya'nın aidatı artacak 

Alman medyasında yer alan haberlere göre 

İngiltere'nin ayrılması, AB kasasına halihazırda 

en büyük katkıyı sağlayan Almanya'ya ek mali 

külfet getirecek. İngiltere'nin ayrılmasıyla AB 

bütçesinde 10 milyar 200 milyon euroluk bir 

açık söz konusu olacak. Funke Medya 

Grubu'nun Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı 

bir araştırmaya dayandırdığı haberinde, bu 

miktarın 3 milyar 800 milyon eurosunu 

Almanya‘nın üstleneceği belirtildi. Bu da 

Almanya'nın AB'ye ödediği yıllık miktarın 

oranında yüzde 16'lık artış anlamına geliyor. 

Raporda Almanya, Hollanda ve İsveç gibi 

ülkelerin İngiltere'nin AB üyeliğiyle daha az 

http://www.businessht.com.tr/piyasalar/haber/1706445-turkiye-deki-bazi-alman-aile-sirketlerinde-kararsizlik-var
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aidat ödediği ve bu durumun İngiltere'nin 

ayrılmasıyla sona ereceği belirtildi. Avrupa 

Parlamentosu'nun araştırmasına göre Brexit'in 

etkisi AB'ye üye ülkelerin ödeyeceği aidatın 

yükselmesiyle sınırlı kalmayacak. AB içindeki 

mali yük dağılımı da değişecek. Yük 

dağılımının gelecekte tam olarak nasıl olacağı 

konusu ise belirsizliğini koruyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Alman ekonomisinde iyimserlik rekor kırdı 

Almanya'da iç siyasette kriz yaşansa da 

ekonomide iyimserlik rekor kırdı. Alman 

ekonomik araştırmalar enstitüsü Ifo'nun kasım 

ayı endeksine göre ekonomik beklentilerde 

iyimserlik rekor seviyede. Alman ekonomik 

araştırmalar enstitüsü Ifo, iş çevrelerinin 

beklentilerini ölçen aylık endeksini açıkladı. 

Buna göre Münih merkezli Ifo enstitüsü'nün 

endeksi kasım ayında 117,5 puana yükseldi. 

Ekim ayında bu puan 116,8 olarak ölçülmüştü. 

Ifo enstitüsü yeni rekor seviyenin "şirketlerin 

iyimser beklentilerinden kaynaklandığını” 

açıkladı. Şirketler gelecek yarıyıldan umutlu 

olduklarını ifade ederken mevcut durumun ise 

nispeten kötüleştiğini ifade etti. Ifo Başkanı 

Clemens Fuest sonuçları "Alman ekonomisi 

yeni bir yüksek konjonktüre doğru ilerliyor” 

sözleriyle yorumladı. Sayıların dördüncü 

çeyrekte yüzde 0,7'lik ve tüm yılda da yüzde 

2,3'lük bir ekonomik büyümeye işaret ettiği ve 

bunun da 2011 yılından beri Alman 

ekonomisinin kaydettiği en büyük büyüme 

anlamına geldiği belirtiliyor. Tekil branşlarda 

ekonomik beklentiler çeşitlilik gösteriyor. 

Sanayi ve toptan ticarette beklentiler 

yükselirken inşaat ve perakende satışta 

beklentiler nispeten düştü. 

Yanıtların yüzde 90'ı krizden önce verildi 

Ifo'nun 7 bin Alman şirketi arasında yaptığı 

ankete verilen yanıtların yüzde 90'u, 

Almanya'da Hristiyan Demokratlar, Hür 

Demokratlar ve Yeşiller arasındaki koalisyon 

görüşmelerinin başarısız kalmasından önce 

alındı. ING-DiBa Bankası baş iktisatçısı 

Carsten Brzeski sonuçlarla ilgili "Alman 

şirketlerin mevcut siyasi çıkmazdan hiç 

etkilenmediğini düşünmemek gerekir” 

yorumunu yaptı. Brzeski siyasetin firmalardaki 

havaya etki edip etmediğini ölçecek olan 

endeksin Ifo'nun aralık endeksi olacağını 

söyledi. 

İskandinav finansal hizmetler grubu 

Nordea'nın başanalisti Holger Sandte ise "Ifo 

endeksi politik karmaşaya karşıt. Bu 

ekonomideki beklentilerin ne kadar dayanıklı 

olduğunu gösteriyor. Şirketler ve mali piyasalar 

bir sonraki hükümetin aşırı sol ya da sağ değil 

merkez bir hükümet olacağını biliyorlar. Yani 

çıldırmaya gerek yok” dedi. İnternet bağlantısı 

için 

 

Almanya ekonomisi büyüme oranı belli 

oldu 

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü 

çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 

büyüme kaydetti. Almanya Federal İstatistik 

Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim 

ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu 

yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 arttı. 

Büyüme performansı, piyasalardaki yüzde 

0,6’lık beklentinin hafif üstünde gerçekleşti. 

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye 

http://www.dw.com/tr/brexit-almanyaya-pahal%C4%B1ya-mal-olacak/a-41324000
http://www.dw.com/tr/brexit-almanyaya-pahal%C4%B1ya-mal-olacak/a-41324000
http://www.dw.com/tr/alman-ekonomisinde-iyimserlik-rekor-k%C4%B1rd%C4%B1/a-41513238
http://www.dw.com/tr/alman-ekonomisinde-iyimserlik-rekor-k%C4%B1rd%C4%B1/a-41513238
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olumlu katkı dış ticaretten geldi. İhracat ve 

ithalat dengesi GSYH üzerinde olumlu bir etki 

yaptı. Hem genel hükümet hem de hane 

halkının nihai tüketim harcamaları, önceki 

çeyrek seviyesinde seyrederken, brüt sabit 

sermaye oluşumu ekonomik büyümeye olumlu 

katkıda bulundu. Yıllık bazda ise üçüncü 

çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık 

GSYH artışı, piyasalardaki yüzde 2,3’lük 

beklentinin üzerinde, yüzde 2,8 seviyesinde 

belirlendi. Bu yılın üçüncü çeyreğindeki 

ekonomik performans, iç piyasada 

istihdamdaki 44,5 milyon kişiyle gerçekleşti. 

İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'dan 'risk' çıkışı 

Almanya Merkez Bankası, ekonomide artan 

risklerin göz ardı edilmemesi gerektiği 

uyarısında bulundu. 

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 

ekonominin yüksek konut fiyatlarından zayıf 

bankalara kadar bir dizi risklerle karşı karşıya 

olduğunu ancak yatırımcıların ülke 

ekonomisinde sekiz yıldır süren başarılı gidiş 

nedeniyle bu kırılganlıklara dikkat etmediklerini 

söyledi. Euro bölgesinin en büyük ekonomisi 

olan Almanya aynı zamanda bölgenin 

ekonomik toparlanmasının da itici gücü 

oldu. Euro bölgesinde olağanüstü merkez 

bankası teşvikleri ile sağlanan büyümenin 

daha da ilerlemesi bekleniyor. Bundesbank'ın 

açıklanan raporunda, "Almanya'daki 

düşük faiz oranları ve olumlu ekonomik 

koşulların, piyasa oyuncularının riskleri 

gereğinden daha önemsiz görmelerine yol 

açması riski mevcuttur" denildi. "Özellikle 

düşük faiz döneminde riskler birikmiştir; pek 

çok yatırımın değeri çok yükselmiştir ve 

bankalar ile sigorta şirketlerinin 

bilançolarındaki düşük faizli yatırımların payı 

sürekli olarak artmaktadır." 

Bundesbank, konut fiyatlarının yüzde 15 ila 

yüzde 30 arasında aşırı değerlenmiş 

olabileceğini ve konut kredilerinden 

kaynaklanan riskler şimdilik sınırlı görünse de, 

konut fiyatlarında bir tersine dönüşün bankalar 

üzerinde "çok ağır" etki yapacağını söyledi. 

Bundesbank, bankacılık sektörünün halen 

güçlü ve risklerle baş edebilecek yetenekte 

olduğunu, ancak faiz oranlarının uzun vadeli 

kârlılıklarını tehdit ettiğini belirterek, bunun 

bankaları daha fazla getiri elde edebilmek için 

daha fazla risk almaya teşvik ettiğini söyledi. 

Alman bankaları, Avrupa'nın etkinliği en düşük 

bankaları arasında sayılıyor. Varlıklarından 

sağladıkları getiri, euro bölgesi içinde en 

düşükler arasında ve maliyetin gelire oranı 

euro bölgesi içinde en yüksek oran olan yüzde 

74.9 düzeyinde. Rapor, "Düşük kârlılık düzeyi, 

daha yüksek getiri yaratmak için daha fazla 

risk almaya teşvik edebilir" diyor ve faiz 

oranlarının uzun süre düşük devam etmesinin 

özellikle küçük ve orta büyüklükteki bankalar 

ve sigorta şirketleri üzerinde baskı 

yaratabileceğini belirtiyor. İnternet bağlantısı 

için 

 

Firma Haberleri 

 

Siemens Türkiye CEO'su Hüseyin 

Gelis'e Almanya'dan 'Liyakat Nişanı' 

 

 

https://www.cnnturk.com/ekonomi/dunya/almanya-ekonomisi-buyume-orani-belli-oldu
http://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/almanyadan-risk-cikisi_ID1442316/
http://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/almanyadan-risk-cikisi_ID1442316/
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Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 

ve CEO’su Hüseyin Gelis, Almanya Federal 

Cumhuriyeti’nin en yüksek dereceli nişanı olan 

’Liyakat Nişanı’ ile onurlandırıldı. İstanbul’da 

düzenlenen resepsiyonda Nişan, Almanya 

Büyükelçisi Martin Erdmann tarafından 

Hüseyin Gelis’e takdim edildi. 

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 

ve CEO'su Hüseyin Gelis, Almanya Federal 

Cumhuriyeti tarafından siyasi, ekonomik, 

kültürel, manevi ve fahri alanlardaki 

başarılarından dolayı 1951 yılından bu yana 

verilen 'Liyakat Nişanı'na layık görüldü. Gelis'e 

Nişan, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin 

Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında 

düzenlenen resepsiyonda, Almanya 

Büyükelçisi Martin Erdmann tarafından takdim 

edildi. Resepsiyona Türk ve Alman iş dünyası 

ve medyasından temsilciler, Hüseyin Gelis'in 

ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Almanya 

Büyükelçisi Martin Erdmann, törende yaptığı 

konuşmada Liyakat Nişanı'nın Almanya için 

ifade ettiği anlam ve öneme değindi. Hüseyin 

Gelis'in 40 yılı aşkın süredir yedi farklı ülkede 

Siemens çatısı altında sürdürdüğü 

çalışmalarından da söz eden Erdmann; 

ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda Türkiye 

ve Almanya arasında kurduğu köprüden dolayı 

Gelis'e teşekkür etti. Erdmann, Almaya 

Federal Cumhuriyeti'nin 'Liyakat Nişanı'nı 

Almanya Federal Cumhurbaşkanı Dr. Frank-

Walter Steinmeier adına Hüseyin Gelis'e 

takdim etmekten büyük onur duyduğunu 

sözlerine ekledi.  

''Bu Nişan, İki Ülke Arasındaki Köklü İletişim, 

Anlayış, Dostluk Ve Güven İlişkisinin Somut 

Bir Sembolü'' 

Liyakat Nişanı'nı ailesi ve tüm Siemens 

Türkiye çalışanları adına gururla teslim aldığını 

ifade eden Hüseyin Gelis, konuşmasına 

resepsiyonun gerçekleştiği mekanın 

hikayesine değinerek başladı. Tarabya 

Rezidansı'nın Osmanlı Padişahı ikinci 

Abdülhamit tarafından Alman İmparatorluğu'na 

1880 yılında hediye edildiğini anlatan Gelis, 

rezidansın Almanya ve Türkiye arasında 

yıllardır süren dostluğun sembollerinden biri 

olduğunu vurguladı. Geliş sözlerine şöyle 

devam etti: ''Yine Osmanlı Padişahı ikinci 

Abdülhamit tarafından, Siemens'in kurucusu 

Werner von Siemens'in iki oğlu Wilhelm ve 

Arnold'a, 1898 yılında, üzerinde 'Sadakat, 

Hamiyet, Gayret' yazan bir Nişan takdim 

edilmişti. Osmanlı Devleti'ne bağlılığı ve 

faydası tecrübe edilmiş kişilere verilen bu 

Nişan, ülkeler arası güvene dayalı ilişkiyi 

sembolize ediyordu. Ben de gururla teslim 

aldığım 'Liyakat Nişanı'na; sadakat, hamiyet ve 

gayret kelimelerine odaklanarak, 

paydaşlarımızın bize verdiği sorumlulukların 

bilinciyle, ilişkilerin sürekliliğini ve birliğini 

sağlamaya yönelik gösterdiğim gayretler 

nedeniyle layık görüldüğüm inancındayım. 

Almanya ve Türkiye arasında yıllar öncesinde 

kurulan dostluk köprüsüne benim de bir katkım 

olduysa ne mutlu bana''. İnternet bağlantısı için 

 

Alman otomotiv devinden Türkiye 

açıklaması 

 

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/11/29/siemens-turkiye-ceosu-huseyin-gelise-almanyadan-liyakat-nisani
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Volkswagen ve Porsche’un Yönetim Kurulu 

üyesi Uwe Hück, "Türkiye ekonomi için çok 

ilginç bir ülke. Zeki bir genç kuşak var. Bu 

genç kuşağa yatırım yapmak önemli. Ben, 

Suudi Arabistan ile iş yapmaktansa Türkiye ile 

iş yapmayı tercih ederim” dedi. Alman otomotiv 

devleri Volkswagen ve Porsche’un Yönetim 

Kurulu üyesi Uwe Hück, Türkiye ile Almanya 

arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini 

ifade etti. Hück, “Volkswagen’in 

Türkiye’de yatırım yapıp yapmayacağı” 

yönündeki soruya şu yanıtı verdi: “Ben dostluk 

için geldim. Ticaret sonrasında gelişir. Türkiye 

ekonomi için çok ilginç bir ülke. Zeki bir genç 

kuşak var. Bu genç kuşağa yatırım yapmak 

önemli. Ben, Suudi Arabistan ile iş 

yapmaktansa Türkiye ile iş yapmayı tercih 

ederim” Aynı zamanda eski bir boksör olan 

Hück, Türk – Alman dostluğu için Avrupa 

Şampiyonu Boksör Fırat Arslan ile boks maçı 

yapacak. Habertürk'ün haberine göre Hück, 

“Şov değil, gerçek bir dövüş 

olacak. Bizim sloganımız 'Sadece ringde 

dövüşebilirsiniz' olacak. Türkiye’nin 

yöneticilerini Türkler seçti. Buna saygı duymak 

zorundayız, onlara ne yapacaklarını dikte 

edemeyiz. Politikacılar kavga ederse ülke 

insanları üzülür. Politikacıların tartışması evde 

anne ile babanın kavga etmesi gibidir. Anne ile 

baba kavga ettiğinde çocuklar mutsuz olur. 

Hayat kavga etmek için çok kısa” diye konuştu. 

Almanya doğumlu Avrupa Şampiyonu Arslan 

ise “Almanya’nın kalkınmasına 50 yıl önce nice 

Türk insanı destek oldu. 

Almanya bizim ekmeğimizi çıkardığımız yer. 

Türkiye ise vatanımız” dedi. Hück ve Arslan ilk 

maçlarını Mart 2018’de Volkswagen ve 

Porsche fabrikalarının bulunduğu Stuttgart’ta 

yapacaklar. Ardından Türkiye’de bir maç daha 

gerçekleştirecekler. Hück, TİM Başkanı 

Mehmet Büyükekşi, Orka Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Taşıt 

Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 

Başkanı Alper Kanca ile birlikte Türkiye 

Tasarım Haftası etkinliklerini ziyaret etti. TİM 

Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Biz her zaman 

ticaretin ayrı siyasetin ayrı olması gerektiğini 

savunuyoruz. Bir ülkeyle işbirliği yapmak için 

yıllarca çok büyük çaba harcanıyor. Karşılıklı 

ilişki sonucu ticaret artıyor. Biz işadamları 

olarak ilişkileri geliştirmek için köprü vazifesi 

görüyoruz” dedi. İnternet bağlantısı için 

 

Alman devinden önemli hamle! Suyla 

çalışan dizel üretiyor 

 

Tüm dünyada dizel otomobil kullanımı hızla 

düşüp, birçok ülkede yasaklara maraz 

kalırken, Alman otomotiv Audi, sudan elde 

edilen enerjiyi depolayan bir "e-dizel" üretmeye 

çalışıyor. Audi ilk kullanılabilir e-dizeli 

önümüzdeki yıl piyasaya sunmayı hedefliyor. 

Marka, ortakları Ineratec GmbH ve 

Energiedienst AG ile birlikte İsviçre'nin Canton 

Aargau şehrindeki Laufenburg bölgesinde yeni 

bir tesis açarak yenilenebilir bir kaynaktan e-

dizel üretecek. Tesisin hedefi her yıl yaklaşık 

olarak 400 bin litre sentetik yakıt üretmek. 

Marka daha önce de iklim dostu yakıt 

çalışmaları altında e-gas ve e-petrol üretmeyi 

denemişti. "e-dizel" de bu çalışmaların devamı 

http://uzmanpara.milliyet.com.tr/borsa/hisse-senetleri/BIZIM/
http://uzmanpara.milliyet.com.tr/borsa/hisse-senetleri/BIZIM/
http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/gundem2/alman-otomotiv-devinden-turkiye-aciklamasi/75000/75791/


 

22 
 

niteliğinde. Audi AG'nin Sürdürülenilir Ürün 

Geliştirme departmanının başındaki isim 

Reiner Mangold konuyla ilgili olarak, 

"Laufenburg'daki projede, e-dizeli daha küçük 

birimlerde daha verimli bir şekilde üretecek 

teknoloji ile birlikte, süreci daha ekonomik hale 

getirmeyi planlıyoruz. Pilot tesis farklı 

sektörlerin bir araya gelmesi için iyi bir şans 

sunuyor. Bir diğer deyişle, enerji, ısı ve ulaşım 

sektörlerini bir araya getirerek depolanabilir bir 

yenilenebilir enerji üretmeye çalışıyoruz" dedi. 

Audi e-dizel, ilerleyen yıllarda içten yanmalı 

motorların hiç karbon salınımı yapmadan 

çalışmasına yardımcı olabilir. Yakıt, sistemin 

içerisinde su üzerinden üretilen fazladan 

enerjinin sentetik bir maddede depolanmasıyla 

elde ediliyor. Sistemin mantığı ise şu şekilde: 

Bir hidro-elektrik güç istasyonu elektroliz 

aracılığı ile suyu oksijen ve hidrojeni iyonlarına 

ayırıyor. Bir mikro işlem teknolojisi ile hidrojen, 

karbondioksit ile birleştiriliyor. Yakıtın 

üretiminden tüketimine kadarki süreçte 

karbonun işin içine girdiği tek nokta burası. 

Sonrasında bu karbon, büyük hidrokarbon 

bileşikler oluşturulmak için kullanılıyor. Daha 

sonra bu bileşim e-dizel ve diğer endüstrilerde 

kullanılacak farklı yakıtlar olarak ayrıştırılıyor. 

İnternet bağlantısı için 

 

Asırlık Alman devi, Türk şirketini alıyor 

 

 

Son dönemlerde giderek artan, 'birleşme- satın 

alma' haberlerine bir yenisi eklendi. Dünyanın 

en büyük ilaç ve kimya şirketlerinden Merck, 

Türkiye’deki varlığını hayvan sağlığı alanında 

güçlendirecek bir hamle yaptı. Alman devi, 

Türk şirketi Vilsan Veteriner İlaçları adlı firmayı 

almak için şirketin sahibi Vimar Gıda ile 

masaya oturdu. Taraflar, Rekabet Kurumu'nun 

da onayı ile hisse devri için son imzaları 

atacak. 

Anlaşma sağlanırsa Merck, bu alanda 

Türkiye’deki ilk yatırımını yapmış olacak. 

Böylece Hintli Alivira, Kuveytli finans şirketi 

NBK, ABD’li yatırım fonu Riverside gibi 

firmaların yer aldığı Türkiye hayvan gıda ve 

sağlığı pazarına küresel bir oyuncu da girecek. 

50 Bin Çalışanı Var 

Hayvan sağlığı sektöründe Türkiye’nin önemli 

firmalarından olan Vilsan, 1986 yılında 

kuruldu. büyükbaş, küçükbaş, at, kanatlı 

sağlığı, pet, kültür balıkçılığı alanlarında üretim 

yapan Vilsan, Ortadoğu, Doğu Avrupa, Afrika, 

Orta Asya, Uzakdoğu Asya ve Güney 

Amerika’ya ihracat gerçekleştiriyor.  2014’te 

Vilsan 30 milyon liraya Vimar’a satıldı. Vilsan’ı 

almak için görüşme yürüten Merck ise 

dünyanın en eski tıbbi ürünler ve kimyasallar 

firması olarak biliniyor. 1668’de kurulan 

firmanın 70 ülkede 50 binden fazla çalışanı 

var. Hisseleri Frankfurt Borsası’nda işlem 

gören şirket geçen yılı 15 milyar Euro ciroyla 

kapattı. İstanbul Ticaret Odası'na kaydı Eylül 

1995'te yapılan Vimar Gıda'nın Yönetim Kurulu 

Başkanı ise Mustafa Baysan. İnternet 

bağlantısı için 

 

Siemens 7 bine yakın çalışanını işten 

çıkarıyor 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/alman-devinden-onemli-hamle-suyla-calisan-dizel-uretiyor-40641811
http://www.hurriyet.com.tr/3-5-asirlik-kimya-devi-merck-turk-sirketini-aliyor-40635858
http://www.hurriyet.com.tr/3-5-asirlik-kimya-devi-merck-turk-sirketini-aliyor-40635858
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Alman elektronik devi Siemens, dünya 

genelinde 6 bin 900 çalışanını işten 

çıkaracağını açıkladı. İşini kaybedecek 

personelin yarısı Almanya'dan. Dünyanın en 

büyük elektronik şirketlerinden Siemens, 

çalışanlarla kapalı kapılar ardında yaptığı 

toplantılarından ardından, 6 bin 900 

personelini işten çıkaracağını duyurdu. Enerji 

santralleri ve motor üretimi alanındaki sorunlar 

nedeniyle bu kararı aldığını açıklayan Münih 

merkezli şirket, işine son verilecek personelin 

yarısının Almanya'da çalıştığını bildirdi. 

Almanya’nın doğusundaki Saksonya eyaletine 

bağlı Görlitz ve Leipzig’deki iki işletmede 

toplam 920 kişinin görevine son verileceğini 

duyuran Siemens'in açıklamasında, Erlangen 

ve Offenbach kentlerindeki işletmelerin de 

birleştirileceği, bunun da Offenbach'taki 

işletmenin sonu anlamına geleceği kaydedildi. 

Siemens, Erfurt’taki bir işletmesinin durumunu 

ise incelemeye aldı. İşletmenin satılması da 

dahil olmak üzere birden fazla opsiyon olduğu 

bildirildi. 

"Enerji üretimi sanayisi büyük dönüşüm içinde" 

Siemens Yönetim Kurulu'ndan Lisa Davis 

kararın gerekçesini açıklarken, "Enerji üretimi 

sanayisi, boyutları ve hızı açısından şimdiye 

kadar görülmemiş bir dönüşüm içinde" diye 

konuştu. Yenilenebilir enerjinin diğer enerji 

üretimi biçimlerini yoğun bir biçimde baskı 

altına altına aldığına değinen Davis, "Şu an 

aldığımız önlemler, bundan üç yıl önce 

işletmemizin değişen piyasa şartlarına ayak 

uydurması için başlattığımız çalışmaların 

devamı niteliğinde" ifadesini kullandı. Rüzgâr 

ve güneş enerjilerinin oluşturduğu yenilenebilir 

enerji türlerinin gittikçe yaygınlaşması sonucu 

fosil enerji türleri ile çalıştırılan elektrik 

santrallerine talebin de önemli ölçüde 

azaldığına dikkat çekiliyor. Ancak Siemens'in 

yenilenebilir enerji alanında da sorunları 

bulunuyor. Siemens'in rüzgâr enerjisi birimiyle 

birleşen İspanyol Gamesa şirketi de 6 bin 

çalışanını işten çıkaracağını ilan etmişti. Alman 

Siemens şirketinin santraller alanında dünya 

çapında yaklaşık 46 bin 800, motor üretim 

alanında da yaklaşık 44 bin 800 çalışanı 

bulunuyor. 

Sendika: Çalışanlara karşı büyük çaplı saldırı 

Alman metal sendikası IG Metall, Siemens'in 

planlarına sert tepki gösterdi. Sendika Yönetim 

Kurulu ve Siemens Denetleme Kurulu üyesi 

Jürgen Kerner önlemleri, "Çalışanlara karşı 

başlatılmış büyük çaplı bir saldırı" olarak 

niteledi ve sert direnişte bulunacaklarını ilan 

etti. Kerner "İşletmenin mükemmel genel 

durumu göz önüne alındığında bu boyuttaki bir 

tenkisat hiçbir biçimde kabul edilemez" diye 

konuştu. IG Metall sendikası, Siemens‘in 

işletmedeki sorunları gerekçe göstererek 

çalışanların işine son vereceğini 

açıklamasının, sözleşmelerde yer alan işletme 

alanları ve iş yeri teminatlarının ihlali anlamına 

geldiğini vurguluyor.  İnternet bağlantısı için 

 

 

http://www.dw.com/tr/siemens-7-bine-yak%C4%B1n-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%C4%B1-i%C5%9Ften-%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1yor/a-41416175

