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Politik Gelişmeler 

 

Almanya'da SPD büyük koalisyona "evet" 

dedi 

Almanya'da genel seçimlerden yaklaşık beş ay 

sonra hükümetin kurulmasının önündeki son 

engel de kalktı. Sosyal Demokrat Parti üyeleri, 

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile büyük 

koalisyon kurulmasına onay verdi. Almanya'da 

Başbakan Angela Merkel liderliğindeki yeni 

hükümet yakın bir tarihte kurulabilecek. Sosyal 

Demokrat Parti (SPD) Berlin'de düzenlediği 

basın toplantısında koalisyon anlaşmasına 

ilişkin oylamaya katılan parti 

üyelerinin çoğunluğunun "evet" oyu 

kullandığını kamuoyuna duyurdu. SPD'den 

verilen bilgilere göre, oylamada toplam 378 bin 

437 oy kullanıldı. Katılım oranının yüzde 78,39 

olduğunu söyleyen SPD Milletvekili Dietmar 

Nietan, "evet" oyu kullananların sayısının 239 

bin 604, "hayır" oyu kullananların sayısının ise 

123 bin 329 olduğunu açıkladı. Bu 

veriler doğrultusunda "evet" oyu kullananların 

oranının yüzde 66,02 olduğu bildirildi. SPD’nin 

genel başkanlığını vekaleten yürüten Olaf 

Scholz sonuçların açıklanmasının ardından 

yaptığı açıklamada, „Artık kesin sonuçlar 

elimizde. SPD gelecek federal hükümette yer 

alacak“ dedi. SPD üyelerinin koalisyon 

anlaşmasına onay vermesiyle birlikte Merkel'in 

14 Mart'ta dördüncü kez başbakan seçilmesi 

bekleniyor.  

Oylama iki hafta sürdü 

Sosyal Demokrat partili 463 bin üye iki hafta 

boyunca mektupla kendilerine yöneltilen 

"Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hristiyan 

Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal 

Birlik (CSU) ile Şubat ayında üzerinde 

uzlaşılan koalisyon anlaşması uygulansın 

mı?"  sorusuna "evet" veya "hayır" seçeneğiyle 

yanıt verdi. Partinin Leipzig'deki merkezinde 

toplanan pusulalar daha sonra Berlin'e 

getirilerek, gece boyunca sayıldı. Koalisyon 

anlaşmasının kabul edilebilmesi için parti 

üyelerinin yarısından fazlasının parti içi 

oylamada anlaşamaya "evet" demesi 

gerekiyordu. Parti yönetimi oylamanın 1,5 

milyon Euro’ya mal olduğunu açıkladı. Sosyal 

Demokrat Parti'nin oyları 24 Eylül'de yapılan 

genel seçimlerde yüzde 20,5'e gerileyince parti 

muhalefette yer alacağını açıklamıştı.  Ancak 

Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Hür 

Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ile koalisyon 

kurma girişimi başarısız olunca Hristiyan Birlik 

partileri olası bir azınlık hükümeti veya erken 

seçim olasılığından önce Sosyal Demokrat 

Parti ile yeniden koalisyona gitmeye hazır 

olduğunu duyurmuştu. 21 Ocak'ta Bonn'da 

düzenlenen olağanüstü parti kurultayında 

SPD'li delegeler, Hristiyan Birlik partileri ile 

koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay 

vermişti. Oylamada 642 delegeden 362'si 

"Evet" oyu kullanmıştı. Almanya'da 2013 

yılından bu yana "büyük koalisyon" olarak 

adlandırılan "CDU/CSU-SPD" hükümeti 

iktidarda. İnternet bağlantısı için 

 

Merkel: Hızla işe koyulacağız 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kurulacak 

koalisyon hükümetinin bir an önce işbaşı 

yapacağı mesajını vererek önceliklerini 

istihdam, yaşam kalitesi, ticaret ve Avrupa 

politikaları olarak sıraladı. Almanya'da Sosyal 

Demokrat Parti (SPD) üyelerinin Hristiyan 

http://www.dw.com/tr/almanyada-spd-b%C3%BCy%C3%BCk-koalisyona-evet-dedi/a-42818019
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Birlik partileriyle koalisyona yeşil ışık 

yakmasının ardından Başbakan Angela Merkel 

kurulacak koalisyonla ilgili açıklama yaptı.  

SPD tabanının yeniden büyük koalisyon 

hükümeti kurulmasını üçte ikilik oy 

çoğunluğuyla onaylamasından memnuniyet 

duyduğunu açıklayan Başbakan Merkel, 

hükümetin bir an önce göreve başlamasının 

büyük önem taşıdığını söyledi. Partisinin 

Başkanlık Divanı toplantısı girişinde 

gazetecilere demeç veren Başbakan Merkel, 

"Seçimlerden neredeyse altı ay sonra insanlar 

haklı olarak birşeyler olmasını, özellikle de 

planların hayata geçirilmesini talep ediyor" 

diye konuştu. Federal Meclis'in 14 Mart'ta 

kendisini başbakan seçeceğini umduğunu 

belirten Merkel, hükümetin Almanya'daki 

insanlara hizmet vermesi için bütün gücüyle 

çalışacağını dile getirdi. Koalisyon 

anlaşmasının yapılması gereken görev ve 

ödevlerle dolu olduğunu ifade eden Merkel, 

"Önemli ödevlerimiz gelecek için istihdamı 

güvenceye almak ve Almanya'da halkın yaşam 

koşullarını birbirine yaklaştırmak" diye 

konuştu. 

"Avrupa'nın güçlü Almanya'ya ihtiyacı var" 

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı 

Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına 

cezai gümrük vergisi koyma kararına atıfla 

güçlü bir Avrupa'ya ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Ortaya çıkan ticari savaş tehlikesi nedeniyle 

hükümetin bir an önce harekete 

geçmesi gerektiğini belirten Merkel, "Bu 

noktada uluslararası ticaret politikalarıyla ilgili 

son güncel konularda Fransa ve diğer üye 

ülkelerle birlikte Almanya'nın güçlü tavrına 

ihtiyaç vardır" dedi. Konunun Almanya'daki 

istihdamı yakından ilgilendirdiğini ifade eden 

Merkel, Çin ile açık rekabet ve Suriye'deki 

savaşın gündemlerindeki diğer konular 

arasında yer aldığını söyledi. İnternet 

bağlantısı için 

 

Berlin'de yeni hükümet hazırlıkları hızlandı 

Almanya'da Sosyal Demokratların koalisyon 

anlaşmasını onaylamasının ardından hükümet 

kurma çalışmaları hızlandı. Yeni hükümetin 14 

Mart'ta göreve başlaması bekleniyor. 

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti üyelerinin 

koalisyon anlaşmasına onay vermesinin 

ardından Berlin'de hükümet kurma 

çalışmalarına hız verildi. Cumhurbaşkanı 

Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis'e 

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel 

Başkanı Angela Merkel'i başbakan adayı 

olarak önerdi. Merkel'in başbakan olarak 

seçileceği oturum ile yeni hükümet üyelerinin 

yemin töreninin 14 Mart'ta yapılması 

planlanıyor. Hükümetin küçük ortağı Hıristiyan 

Sosyal Birlik (CSU) de yeni hükümette yer 

alacak bakanlarını açıkladı. CSU lideri Horst 

Seehofer yeni hükümette İçişleri Bakanı olarak 

görev yapacak. Seehofer Bavyera 

Eyaleti'ndeki başbakanlık görevini eyalette 

bugüne dek Maliye Bakanlığı'nı üstlenen 

Markus Söder'e devredecek. Şimdiye dek 

CSU Genel Sekreterlik görevini üstlenen 

Andreas Scheuer ise yeni hükümette 

Ulaştırma Bakanı olacak. Scheuer'in yerine 

Genel Sekreterlik koltuğuna ise Markus Blume 

oturacak. Kalkınma Bakanı Gerd Müller ise bu 

görevi sürdürmeye devam edecek. CSU Genel 

Başkan Yardmcısı Dorothee Bär, 

Başbakanlığa bağlı Dijitalden Sorumlu Devlet 

http://www.dw.com/tr/merkel-h%C4%B1zla-i%C5%9Fe-koyulaca%C4%9F%C4%B1z/a-42829142
http://www.dw.com/tr/merkel-h%C4%B1zla-i%C5%9Fe-koyulaca%C4%9F%C4%B1z/a-42829142
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Bakanı görevine gelecek. Koalisyon ortağı 

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise hükümette 

yer alacak bakanların isimlerini henüz 

açıklamadı. Partinin hükümette yer alacak 

bakanların listesini açıklaması bekleniyor. 

SPD'nin üstleneceği en önemli bakanlık 

Dışişleri için de henüz bir aday dile getirilmedi. 

Merkel'le başbakanlık için yarışan Martin 

Schulz Dışişleri Bakanlığı görevini 

üstlenmekten vazgeçtiğini açıklamıştı. 

Merkel: Hızla işe koyulacağız 

Dördüncü kez başbakanlık koltuğuna 

oturmaya hazırlanan Angela Merkel, Berlin'de 

yaptığı açıklamada yeni hükümetin bir an önce 

işe koyulacağını belirtti. Merkel, "Seçimlerin 

üzerinden neredeyse altı ay geçtikten sonra 

insanlar haklı olarak birşeyler olmasını, 

özellikle de planların hayata geçirilmesini talep 

ediyor" diye konuştu. Federal Meclis'in 14 

Mart'ta kendisini başbakan seçeceğini 

umduğunu belirten Merkel, hükümetin 

Almanya'daki insanlara hizmet vermesi için 

bütün gücüyle çalışacağını dile getirdi. Merkel 

koalisyon anlaşmasının yapılması gereken 

görev ve ödevlerle dolu olduğunu söyleyerek 

"Önemli ödevlerimiz gelecek için istihdamı 

güvenceye almak ve Almanya'da halkın yaşam 

koşullarını birbirine yaklaştırmak" diye sözlerini 

sürdürdü. SPD üyelerinin yüzde 67'sının yeni 

koalisyon sözleşmesini onaylamasına da 

değinen Merkel, "Bu onay ortak hükümet 

çalışmaları için çok iyi bir temel" diye konuştu. 

CDU Genel Sekreteri Annegret-Kramp-

Karrenbauer ise Berlin'de yaptığı açıklamada, 

koalisyon sözleşmesinin hükümeti oluşturan 

bütün partiler için önemli bir temel teşkil 

ettiğinin altını çizerek "Biz CDU olarak bu 

sözleşmeye uyacağız" dedi. 

Anketlere göre SPD iyileşme yolunda 

RTL ve n-tv televizyon kanallarının 

yaptırdığı "Trendbarometer" adlı ankete göre 

son zamanlarda oy kaybına uğrayan Sosyal 

Demokrat Parti iyileşme yolunda. SPD yüzde 

bir artış sağlayarak oy oranını yüzde 19'a 

çıkardı. Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) bir 

puan kaybederek yüzde 34'e geriledi. Federal 

Meclis'te temsil edilen diğer siyasi partilerin oy 

oranında ise değişme olmadı. Hür Demokrat 

Parti (FDP) ve Sol Parti'nin oy oranı yüzde 9, 

Yeşiller'in yüzde 12, AfD'nin oy oranı ise yüzde 

13 olarak açıklandı. Forsa'nın yaptığı ankete 

katılanların yüzde 66'sı hareket kabiliyetine 

sahip bir hükümetin kurulmasından 

memnuniyet duyduğunu belirtirken Focus 

dergisinin yaptığı ankete katılanların yüzde 55'i 

de yeni hükümetin yasama döneminin sonuna 

dek görev yapacağına inandığını belirtti. 

İnternet bağlantısı için 

 

Çavuşoğlu'ndan Berlin'e seyahat uyarısı 

çağrısı 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Berlin'de Alman 

mevkidaşı Gabriel'le bir araya geldi. 

Çavuşoğlu Berlin'in Türkiye'ye yönelik seyahat 

uyarısını gözden geçirmesini istedi. Bakanların 

görüşmesinde Salih Müslim de gündeme geldi. 

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son 

iki ayda Almanya'ya gerçekleştirdiği üçüncü 

ziyarette Berlin'de Alman mevkidaşı Sigmar 

Gabriel ile bir araya geldi. Bakanların 

buluşmasında Afrin operasyonu ve Salih 

Müslim'in iadesinin yanı sıra ikili ilişkilerde 

yaşanan sorunlar gündeme geldi. Çavuşoğlu, 

http://www.dw.com/tr/berlinde-yeni-h%C3%BCk%C3%BCmet-haz%C4%B1rl%C4%B1klar%C4%B1-h%C4%B1zland%C4%B1/a-42837511
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Gabriel'den Türkiye'ye yönelik seyahat 

uyarısını bir süre önce sertleştiren 

Almanya'dan bu kararını gözden geçirmesini 

istedi. Düzenlenen ortak basın toplantısında ilk 

olarak söz alan Almanya Dışişleri Bakanı 

Sigmar Gabriel, Çavuşoğlu'na "dostum, 

arkadaşım Mevlüt" diye hitap ederek 

mevkidaşının Berlin'de düzenlenen 

Uluslararası Turizm Fuarı vesilesiyle Berlin'de 

olduğunu belirtti. Bu ziyaretin ikili ilişkilerin ele 

alınması için önemli bir fırsat olduğunu 

söyleyen Gabriel, Almanya ve Türkiye'nin son 

haftalar ve aylarda ilişkilerinde ilerleme 

sağladığının altını çizdi. 

Önemli konulardan biri Suriye 

Çavuşoğlu ile dış politikadaki zorlu konuların 

da ele alınacağına işaret eden Gabriel, "Bu 

konulardan biri kuşkusuz Suriye. BM Güvenlik 

Konseyi Suriye için bir ateşkes talep etti. 

Ancak buna uyulmuyor. Doğu Guta ve Afrin'de 

önceden olduğu gibi şimdi de çatışmalar 

sürüyor" dedi. Suriye'de nihai ateşkesin 

sağlanmasından yana olduklarını söyleyen 

Gabriel, Suriye'de siyasi sürecin başlaması 

için silahların susmasının gerektiğini belirtti. 

Gabriel, Doğu Guta'ya insani yardımların 

ulaştırılmasının da önemli bir konu olduğunu, 

tıpki Suriye gibi Yemen'deki durumun da 

görüşme başlıklarından biri olduğunu ifade etti. 

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise 

yeni hükümetin kurulması aşamasında 

Almanya'ya geldiğine işaret ederek 

"Hükümetin kurulma kararının çıkmasından 

duyduğumuz mutluluğu belirtmek isterim. 

Esasen Almanya'da yeni hükümetin kurulması 

kararı sadece Almanya için değil tüm Avrupa 

için önemli bir haber. Çünkü Almanya'nın 

özellikle Avrupa Birliği için önemini ve rolünü 

herkes kabul ediyor" dedi. Gabriel'le Türkiye 

ve Almanya'nın ikili ilişkilerinde son dönemde 

yakaladığı ivmenin nasıl daha da 

hızlandırılacağını görüşeceklerini belirten 

Çavuşoğlu, "İki ülke arasında yeni sayfaları 

nasıl açarız, bunları konuşacağız. İki ülke 

arasındaki ikili mekanizmalar var. Bu 

mekanizmaların işletilmesi konusunda daha 

önce Berlin'de de hem fikir kalmıştık. Almanya 

ve Türkiye'nin  bölgesel konulardaki işbirliği 

çok önemli. Balkanlar'daki işbirliğimiz önemli. 

Bu bölgenin ekonomik kalkınması önemli. 

Burada biz birbirimizi rakip olarak görmüyoruz. 

Tam tersine burada birlikte katkı 

sağlayabileyeceğimizi düşünüyoruz. Ama 

bizim bölgemizde de Avrupa'yı doğrudan 

etkileyen sorunların çözümü konusunda da 

Almanya ile bugüne kadar yakın işbirliği içinde 

olduk. Fikirdaş olduk" dedi. 

Çavuşoğlu: BM kararı terörle mücadeleyi 

kapsamıyor 

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki ateşkes 

kararını hatırlatan Çavuşoğlu, "Maalesef 

burada ihlallerin olduğunu görüyoruz. Doğu 

Guta'da. Rejimin ihlallerinin durdurulması 

gerekiyor ki Astana süreci, Soçi süreci ve 

Cenevre süreciyle bir siyasi çözüme ulaşmak 

istiyoruz. Bunun için ateşkes şart. Ama diğer 

taraftan BM Güvenlik Konseyi kararı terörle 

mücadeleyi kapsamıyor. Biz Afrin'de YPG-

PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz" dedi. 

Afrin operasyonunun uluslararası hukuka 

uygun olduğunu savunan Çavuşoğlu, "Tüm 

yükümlülüklerimizi de yerine getirmişizdir. 

İnsani boyutunu ihmal etmiyoruz. Ve 

uluslararası kuruluşlarla ve sivil toplum 
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kuruluşlarıyla insani erişim de sürdürülüyor. 

Kamplarımızı kurduk. Siviller konusunda 

hassasız. Hiçbir sivil öldürülmedi. Kara 

propaganda var" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu 

Suriye'nın sınır bütünlüğü ve toprak 

bütünlüğünün önemli olduğunu, bu konuda 

Türkiye'nin Almanya ile aynı düşüncede 

olduğunu ifade etti. 

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısı 

İki bakan daha sonra gazetecilerin sorularını 

yanıtladı. Bir gazetecinin Almanya'nın 

Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı ile ilgili bir 

sorusu üzerine Çavuşoğlu, Almanya'nın 

Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının gözden 

geçirmesi için Alman mevkidaşı Sigmar 

Gabriel'e çağrıda bulundu. Almanya'dan 

Türkiye'ye gidecek turist sayısının bu yıl 

artacağını belirten Çavuşoğlu, "Seyahat 

uyarısını Almanya Dışişleri'nin gözden 

geçirmesinde fayda var. Son uyarı Türkiye'nin 

gerçeklerini ve ikili ilişkilerin seviyesini 

yansıtmıyor. Elbette her ülke kendi 

vatandaşının güvenliğini düşünmek 

durumundadır. Bunu anlıyoruz ama bu 

seyahat uyarısının özellikle şu fuar döneminde 

gözden geçirilmesinde fayda var. Dostum 

Sigmar'dan bir kez daha rica ediyorum. 

Seyahat uyarısı gözden geçirilsin" dedi. 

Gabriel ise Türkiye'nin turistler için her daim 

cazip bir ülke olduğunu ancak darbe girişimi, 

ardından ilan edilen Olağanüstü Hâl ve Türk 

kökenli bir dizi Alman'ın tutuklanmasının 

endişelere yol açtığını belirtti. Almanya'nın 

seyahat uyarılarını sürekli güncellediğini 

söyleyen Gabriel, Türkiye'de Olağanüstü Hâl'in 

ne zaman sona ereceği konusunun yanı sıra 

Türkiye'de hukuk devletinin durumu ve Türk-

Alman vatandaşlarının Türkiye'ye 

seyahatlerindeki güvenlikleri gibi konulardaki 

gelişmelerin Almanya'nın seyahat uyarılarına 

yansıyacağının altını çizdi. 

Salih Müslim'in iadesi 

Bir gazetecinin PYD eski eş başkanı Salih 

Müslim'in Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği 

yönündeki sorusuna Almanya Dışişleri Bakanı 

Gabriel, "PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim'in 

gözaltına alınıp Türkiye'ye iade edilmesi için 

Ankara'dan Dışişleri Bakanlığı'ndan sözlü nota 

aldık. Bunu Alman Adalet Bakanlığı'na ilettik. 

Bu konudaki karar hukuk devleti ilkeleri 

uyarınca değerlendirilerek verilecek" dedi.  

Türkiye, Almanya'dan Salih Müslim'in 

tutuklanması ve iade edilmesi talebinde 

bulunmuştu. Salih Müslim, Berlin'de 

Türkiye'nin Afrin operasyonunun protesto 

edildiği bir eyleme katılmış ve Ankara 

Müslim'in Almanya'da bulunmasına tepki 

göstermişti. 

Görüşmenin perde arkası 

Bu arada Berlin’de Gabriel- Çavuşoğlu 

görüşmesinin son ana kadar nerede ve ne 

zaman yapılacağı açıklanmadı. Alman Dışişleri 

Bakanlığı bu sabah görüşmeye 5 saat kala iki 

bakanın Alman Dışişleri Bakanlığı’nın resmi 

konuk evinde bir araya geleceğini bildirdi. DW 

Türkçe’nin edindiği bilgilere göre seçim bölgesi 

Antalya olan ve aslında dünyanın en büyük 

turizm fuarlarından Berlin Uluslararası Turizm 

Borsası’na (ITB) katılmak için Almanya’ya 

gelen Çavuşoğlu, fuara Alman mevkidaşı 

Gabriel ile birlikte gitmek istedi. Ancak geçen 

aylarda Türkiye’ye seyahat uyarısını 

sertleştiren Alman tarafının ortak fuar 

ziyaretine çok sıcak bakmadığı, iki bakanın 
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önce Alman Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya 

gelmesinin gündeme geldiği, son olarak da 

konuk evi Villa Borsig’de karar kılındığı 

aktarıldı. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'nın yeni dışişleri bakanı belli oldu 

Almanya'da hükümet kurma çalışmaları devam 

ederken Dışişleri Bakanlığı koltuğuna SPD'li 

şimdiki Adalet Bakanı Heiko Maas'ın oturması 

öngörülüyor. Alman basınına yansıyan 

haberlere göre şimdiki Dışişleri Bakanı Sigmar 

Gabriel'in yeni hükümette yer almayacağını 

açıklamasının ardından koalisyon ortağı 

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dışişleri 

bakanlığı görevi için Adalet Bakanı Heiko 

Maas'ı planladığı bildirildi. Bosna Hersek'i 

ziyareti sırasında Alman basınındaki haberleri 

doğrulayan Gabriel, Maas'ın dışişleri bakanlığı 

görevini mükemmel şekilde yapacağını ifade 

etti. Gabriel, Twitter hesabından yaptığı 

açıklamada SPD'nin müstakbel genel başkanı 

Andrea Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf 

Scholz'un kendisine yeni hükümette yer 

almayacağını bildirdiklerini belirterek "SPD için 

siyasi liderlik görevlerini üstlendiğim dönem 

böylelikle sona eriyor. Yaklaşık 30 yıllık siyasi 

kariyerimde 18 yıl boyunca ülkem ve SPD için 

idari konumda bulunma imkanım oldu. Bu 

benim için, müteşekkir olduğum büyük bir 

onurdu" demişti. 24 Eylül'deki genel seçimde 

başbakanlık için Bşabakan Angela Merkel'le 

yarışan Avrupa Parlamentosu'nun eski bakanı 

SPD'li Martin Schulz'un dışişleri bakanı olması 

bekleniyordu. Ancak Schulz sürpriz bir kararla 

bu görevi üstlenmeyeceğini ve yeni hükümette 

bakan olarak yer almayacağını 

açıklamıştı. Maas'ın yanı sıra koalisyon 

hükümetinde yer alacak diğer Sosyal 

Demokrat bakanların isimleri de belli olmaya 

başladı. Yeni hükümette Çevre Bakanlığı 

görevine devam etmeyeceğini açıklayan 

Barbara Hendricks'in yerine Sosyal Demokrat 

Parti Genel Sekreteri Svenja Schulze'nin 

geleceği bildirildi. Berlinli siyasetçi Franziska 

Giffey'in de Aile Bakanlığ görevini üstlenmesi 

bekleniyor. Ancak SPD henüz kabinede yer 

alacak altı bakanın hangi isimler olduğu 

hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Listenin 

kamuoyuna açıklanması bekleniyor. 

Almanya'da Başbakan Angela Merkel 

liderliğindeki Hristiyan Birlik partileri 

(CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den 

(SPD) oluşan koalisyon hükümetinin en kısa 

zamanda görevine başlaması bekleniyor. 

İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili 

bakanlar açıklandı 

Almanya'da Hıristiyan Demokratlar 

(CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) 

arasındaki 'büyük koalisyon' hükümetinde yer 

alacak SPD'li bakanların isimleri belli oldu. 

SPD'nin müstakbel Genel Başkanı Andrea 

Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf Scholz, 

partinin kabineye gönderdiği 6 yeni bakanı 

açıkladı. Dışişleri Bakanlığına Adalet Bakanı 

Heiko Maas, ondan boşalan Adalet 

Bakanlığına da Aile Bakanı Katarina Barley 

getirildi. 

Yeni Kral Scholz: Hem Maliye Bakanı Hem De 

Başbakan Yardımcısı 

SPD'nin koalisyon pazarlıklarında Başbakan 

ve CDU lideri Angela Merkel'den kopardığı en 

büyük ödün maliye bakanlığıydı. Kabine 

http://www.dw.com/tr/%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flundan-berline-seyahat-uyar%C4%B1s%C4%B1-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-42848358
http://www.dw.com/tr/almanyan%C4%B1n-yeni-d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-bakan%C4%B1-belli-oldu/a-42889939
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tacının en büyük mücevheri niteliğindeki 

Maliye Bakanlığı koltuğuna, aynı zamanda 

Hamburg Belediye Başkanı olan Olaf Scholz 

oturacak. Scholz, yeni hükümette Başbakan 

Yardımcılığı görevini de üstlenecek. Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SPD'nin eski 

genel sekreteri Hubertus Heil'a emanet edildi. 

İki Yeni Yüz 

Barley'den boşalan Aile Bakanlığına Berlin 

Neukölnn ilçesi Belediye Başkanı Franziska 

Giffey getirildi. 

Çevre Bakanlığı ise SPD Kuzey Ren-Vestfalya 

Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Svenja 

Schulze'ye verildi. 

Müntefering'siz Olmaz 

Ayrıca Alman Dışişleri Bakanlığı nezdinde 

Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael 

Roth'un görevine devam edeceği açıklandı. 

SPD milletvekili Michelle Müntefering de 

Uluslararası Kültür Politikalarından Sorumlu 

Devlet Bakanı olarak görev yapacak. 

Müntefering aynı zamanda Türk-Alman 

Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı 

görevini yürütüyor. 

'Başına Buyruk Olmayacak, Ekibe Uyacak' 

SPD'de de aylar süren iç çekişmelerin 

ardından bakanlıklara getirilecek isimlerin 

sadece yeterlilik değil, ekip çalışması ruhuna 

uygunluk kriterine göre seçileceği mesajı 

verilmişti. CDU ile koalisyona gitmesi 

sonucunda sürekli oy erozyonuna uğrayan 

SPD'de yeni seçilecek Genel Başkan'ın 

kabinede yer almaması kararlaştırılmıştı. 

Savunma Bakanı Değişmedi 

Merkel de Ekonomi ve Enerji Bakanlığını Peter 

Altmaier'e vermiş, Savunma Bakanlığını 

Ursula von der Leyen'in devam ettirmesine 

karar vermiş, Sağlık Bakanlığını CDU içindeki 

baş muhalifi Jens Spahn'a emanet etmiş, 

Tarım Bakanlığına CDU Genel Başkan 

Yardımcısı Julia Klöckner'i, Eğitim Bakanlığına 

Anja Karliczek'i getirmişti. Bakanlık 

seviyesindeki Başbakanlık Dairesi Başkanlığı 

Helge Braun’a, Göç, Mülteci ve Uyumdan 

Sorumlu Devlet Bakanlığı Anette Widmann-

Mauz'a teslim edildi. Kültür ve Medyadan 

Sorumlu Devlet Bakanlığını Monika Grütters 

devam ettirecek. 

CSU Lideri İçişleri, Yurt Ve İmar Bakanı Oldu 

Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın adı 'İçişleri, 

Yurt ve İmar Bakanlığı' diye değiştirildi. Bu 

önemli görevi, göçmen karşıtlığı ve Türkiye'ye 

eleştirileriyle de dikkat çeken CSU Genel 

Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst 

Seehofer üstlenecek. CSU'dan Andreas 

Scheuer Ulaştırma Bakanı olurken Gerd Müller 

Kalkınma Bakanlığına devam edecek. İnternet 

bağlantısı için 

 

Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı 

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri ve SPD, 

hükümet kurma çalışmalarıyla geçen altı ayın 

ardından koalisyon anlaşmasını imzaladı. 

Merkel, koalisyonda çatışma yerine "tartışma 

kültürü" oluşturma mesajı verdi. 24 Eylül'deki 

seçimlerin ardından yaklaşık altı ay boyunca 

hükümetsiz kalan Almanya'da Hristiyan Birlik 

partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti 

(SPD), üzerinde uzlaştıkları koalisyon 

anlaşmasını 12 Mart’ta Berlin'de imzaladı. 

"Avrupa için yeni bir uyanış, Almanya için yeni 

bir dinamik, ülkemiz için yeni bir birliktelik" 

başlıklı 177 sayfalık koalisyon anlaşması, 

Alman meclisinde kurulan özel sahnede 

https://tr.sputniknews.com/avrupa/201803091032571428-almanya-sosyal-demokrat-partili-bakanlar/
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201803091032571428-almanya-sosyal-demokrat-partili-bakanlar/


 

9 
 

imzalandı. Anlaşmayı Başbakan ve Hristiyan 

Demokrat Birlik (CDU) lideri Angela Merkel, 

yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren Hristiyan 

Sosyal Birlik'in (CSU) lideri Horst Seehofer ve 

SPD'nin genel başkanlığını vekaleten yürüten 

Olaf Scholz'un yanı sıra genel sekreterler 

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Lars 

Klingbeil (SPD), Andreas Scheuer (CSU) ve 

meclis grubu başkanları Volker Kauder (CDU), 

Andrea Nahles (SPD) ve CSU eyalet grubu 

başkanı Alexander Dobrindt (CSU) imzaladı. 

"Bu iyi bir hükümet olacak" 

Merkel, Scholz ve Seehofer anlaşmanın 

imzalanmasının öncesinde ortak basın 

toplantısı düzenledi. Toplantının başında 

Angela Merkel, koalisyon ortaklarıyla "refah 

vaadini yenilemek istediklerini" söyleyerek 

"Herkes refaha kavuşmalı" dedi. Müstakbel 

Maliye Bakanı Olaf Scholz, yeni büyük 

koalisyonun "temel hedefinin AB'nin 

kalkınmasının sürmesi" olduğunu söyledi. 

Scholz, kaydedilen ekonomik büyümeye 

rağmen "iyi istihdamın gelecekte de" mevcut 

olmasının kilit önem taşıdığını belirtti. Scholz, 

"Bu iyi bir hükümet olacak" şeklinde konuştu. 

Yeni kabinede İçişleri Bakanlığı görevini 

üstlenecek olan CSU lideri Seehofer ise, 

kurulacak yeni büyük koalisyonun "küçük 

insanlar için bir koalisyon" olduğunu ve "orta 

sınıfın" yararına olduğunu söyledi. Seehofer, 

"toplumsal boyutu bu derece gündemine alan 

başka bir koalisyon anlaşması 

anımsayamadığını" belirtti. Üç lider, yeni 

koalisyonun yeni yasama dönemi boyunca 

ayakta kalacağına inandıklarını söyledi. Bu 

çerçevede Başbakan Merkel, işbirliği 

sürecinde anlaşmazlık ve çatışma yerine "iyi 

bir tartışma kültürü" yaratmak istediğini 

söyledi. 

Merkel'den Türkiye açıklaması 

Başbakan Merkel, düzenledikleri basın 

toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda da 

bulundu. Şu an için Türkiye ile Gümrük 

Birliği'nin genişletilmesi için bir neden 

görmediğini belirten Merkel, AB yetkilileri ile 

Türk hükümeti arasında yapılması planlanan 

görüşmeleri ise memnuniyetle karşıladığını 

söyledi.  

Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve 

alüminyuma getirdiği cezai gümrük vergileriyle 

gündeme gelen "ticaret savaşı" tehlikesine 

ilişkin olarak da, "olası bir misillemeden önce 

diyaloğu" tercih edeceklerini söyledi. 

Muhalefetten eleştiri 

Yeşiller partisi Eş Başkanı Annalena 

Baerbock, koalisyon anlaşmasının çevre 

korumayla ilgili kısmında iyileştirmeye 

gidilmesi çağrısında bulundu. Metinde iklim 

korumaya değinilmediği eleştirisinde bulunan 

Baerbock, "Bu boşluğun kapatılması 

gerekiyor" şeklinde konuştu. Hür Demokrat 

Parti (FDP) lideri Christian Lindner, koalisyon 

anlaşmasının "çoktan eskidiğini" söyledi. 

Anlaşmanın ABD ile Avrupa arasındaki "ticaret 

savaşı" gibi önemli konulara değinmediği 

eleştirisinde bulunan Lindner, metnin aynı 

zamanda orta sınıfı ihmal ettiğini ve yalnızca 

aşırı zengin ve yoksullara yoğunlaştığını 

kaydetti. Lindner, bu çerçevede partisinin "orta 

sınıfın muhalefeti" olacağını söyledi. 24 

Eylül'deki seçimlerde aldığı yüzde 12,6'lık oy 

oranıyla ilk kez meclise giren sağ popülist 

Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi Eş 

Başkanı Alexander Gauland ise, yeni 
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hükümetin göç politikasını eleştirdi. Kabul 

edilecek mülteci ve göçmen sayısıyla ilgili "üst 

sınır getirilmediğini ve hukuksuzluğun 

sürdüğünü" söyleyen Gauland, CSU lideri 

Seehofer'in bu konuda verdiği sözleri 

tutmadığını söyledi. Sol Parti Eş Başkanı Katja 

Kipping de büyük koalisyonun "kurulması 

kesinleştikten sonra gerçek yüzünü 

gösterdiğini" söyledi. Kipping, Hristiyan Birlik 

partileri ve SPD'nin "yoksul alt sınıfları 

ezdiğini" savundu.  Almanya tarihinde hükümet 

kurmak hiç bu kadar uzun sürmemişti. İnternet 

bağlantısı için 

 

Almanya'da yeni hükümet iş başında 

Almanya'da Başbakan Merkel ve yeni hükümet 

üyeleri yemin ederek görevlerine resmen 

başladı. 

Almanya 24 Eylül 2017'deki genel seçimlerden 

171 gün sonra yeni hükümetine kavuştu. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel öğle 

saatlerinde Meclis'te yemin ederek görevine 

resmen başladı. Merkel'in ardından hükümette 

yer alan 12 bakan yemin etti. Hristiyan Birlik 

partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti 

(SPD) yetkilileri yemin töreninin ardından 

yaptıkları açıklamada, hükümet çalışmalarına 

bir an önce başlanacağını vurguladı. Yeni 

Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, "Birçok insan 

bunu çok uzun süre bekledi" diye konuştu. 

SPD Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles ise 

"Uzun bir yoldu, birçok da dolambaç vardı" 

dedi.    

Meclis'te oylama yapıldı 

Yemin töreni öncesinde bu sabah Federal 

Meclis'te Merkel'in başbakanlığı oylandı. Gizli 

oylamaya katılan 702 milletvekilinden 688'inin 

oyu geçerli kabul edildi. Oylamada 

milletvekillerinin 364’ü Merkel’in başbakanlığını 

onaylarken 355 milletvekili karşı yönde oy 

kullandı. Merkel’in başbakan seçilebilmesi için 

355 milletvekinin oyunu alması gerekiyordu. 

Koalisyonu oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik 

(CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal 

Demokrat Parti’nin (SPD) mecliste 399 

milletvekili bulunuyor. Federal Meclis’teki 

toplam milletvekili sayısı ise 709. Meclis 

Başkanı Wolfgang Schäuble, sonuçların belli 

olmasının ardından Almanya’nın yeni 

başbakanına görevinde "başarı ve güç" 

temennisinde bulundu. Başbakan Merkel 

oylamanın ardından Bellevue Sarayı’na 

giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter 

Steinmeier’den görev belgesini 

aldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier yaptığı 

açıklamada, yeni hükümeti zor zamanların 

beklediğini söyleyerek, "halkın kaybedilen 

güveninin yeniden kazanılmasını" istedi. 

Hükümetin bunun için "yeni ve farklı" olduğunu 

kanıtlaması gerektiğini söyleyen 

Cumhurbaşkanı Steinmeier, bunun özellikle 

vatandaşlarla doğrudan görüşmelerde 

kanıtlanması gerektiğini ifade etti.   

Siyasi tepkiler 

Hristiyan Birlik partileri Meclis Grup Başkanı 

Volker Kauder, Merkel’in başbakanlığının 

onaylanmasıyla ilgili olarak "Çok sevinçliyiz" 

dedi. Merkel’in bir önceki hükümet döneminde 

de meclisteki bütün milletvekillerinin oyunu 

almadığını belirten Kauder, "Kolay bir 

koalisyon olmadığının bilincindeyim" şeklinde 

sözlerini sürdürdü. SPD Meclis Grup Başkanı 

Andrea Nahles ise "Beklediğimden daha fazla 

karşı oy geldi" diye konuştu. Hür Demokrat 

http://www.dw.com/tr/almanyada-koalisyon-anla%C5%9Fmas%C4%B1-imzaland%C4%B1/a-42942750
http://www.dw.com/tr/almanyada-koalisyon-anla%C5%9Fmas%C4%B1-imzaland%C4%B1/a-42942750
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Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner 

oylamanın ardından "Sayın Merkel’i seçmedim 

ve bu bir sır değil" derken Yeşiller Meclis 

Grubu'ndan Britta Haßelmann da Merkel'in 

Yeşiller grubundan destek almadığını söyledi. 

Haßelmann, "Merkel'i desteklemedik, çünkü 

büyük koalisyonun yeni bir baskısı söz 

konusu" dedi. Sol Parti ise oylama sonucunun 

koalisyon içinde "parçalanma" yaşandığının 

göstergesi olduğu görüşünde. Parti eş 

başkanı Katja Kipping, "Başbakan olabilmek 

için gereken sınırı sadece dokuz milletvekili ile 

geçti. Bu pürüzlü bir başlangıç" dedi. Sağ 

popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) Genel 

Bakanı Jörg Meuthen oylama sonucuyla ilgili 

olarak, "Çok az bir farkla çoğunluğu aldılar" 

yorumunu yaptı. 

24 Eylül'deki seçimlerin ardından yaklaşık altı 

ay boyunca hükümetsiz kalan Almanya'da, 

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal 

Demokrat Parti (SPD) üzerinde uzlaştıkları 

koalisyon anlaşmasını 12 Mart günü Berlin'de 

imzalamıştı. İnternet bağlantısı için 

 

Seehofer: İslam Almanya'ya ait değildir 

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, İslam'ın 

değil Müslümanların Almanya'ya ait olduklarını 

söyledi. "İslam Almanya'ya aittir" söylemi eski 

cumhurbaşkanı Christian Wullf'la Almanya'nın 

gündemine gelmişti. Almanya İçişleri Bakanı 

Horst Seehofer, "İslam Almanya'ya aittir" 

tanımlamasının yanlış olduğunu söyledi. 

Seehofer Bild gazetesine verdiği mülakatta, 

"İslam Almanya'ya ait değildir. Almanya 

Hristiyanlık kültürüyle yoğrulmuştur. Pazar 

tatili, Paskalya, Hamsin ve Noel gibi dini yortu 

ve ritüeller bu kültürün parçalarıdır” dedi. 

İçişleri Bakanı Seehofer "Bizimle birlikle 

yaşayan Müslümanlar tabii ki Almanya'ya aittir. 

Fakat kendi gelenek ve adetlerimizden 

vazgeçerek başkalarını dikkate almak yanlış 

olur" dedi.Almanya'nın eski 

cumhurbaşkanlarından Christian Wulff, 2010 

yılında İslam'ın Almanya'ya ait olduğunu 

söylemiş ve bu  söylem ülkede tartışmalara yol 

açmıştı. Başbakan Angela Merkel yaşanan 

tartışmada Wulff'a destek vermiş, Seehofer ise 

bu konuda yorumda bulunmak istememişti. 

Hristiyan Birlik partilerinin diğer önde gelenleri 

de Wullf'un açıklamasına karşı çıkmıştı. 

Müslümanların toplumla bütünleştirilmesi 

amacıyla İslam konferanslarını yeniden 

başlatmak istediklerini belirten İçişleri Bakanı 

Seehofer, "İslam cemaatleriyle oturup diyalog 

imkânı aramalı ve gerektiğinde diyalogu 

genişletmeliyiz” dedi. Seehofer "Müslümanlar 

yanı başımızda ya da bize karşı değil, bizimle 

birlikte yaşamalılar. Bunu başarabilmek için 

karşılıklı anlayış ve saygıya ihtiyacımız var. 

Bunu da ancak konuşarak halledebiliriz” 

dedi.Almanya'da geçtiğimiz yıllarda Alman 

hükümeti ve ülkede yaşayan Müslüman 

grupların temsilcilerini bir araya getiren İslam 

konferansları düzenleniyordu. 

Mültecilerle ilgili yeni düzenleme 

Seehofer gazeteye yaptığı açıklamalarda 

mülteciler konusuna da değindi ve başvuruları 

karara bağlanana kadar mülteci adaylarının 

özel merkezlerde barındırılmaları gerektiğini 

ifade etti. Seehofer konuyla ilgili yasal 

düzenlemenin sonbahara yetiştirilmesine 

çalışacaklarını açıkladı. Hristiyan Demokrat 

Birlik Meclis Grup Başkanı Volker Kauder 

de Focus dergisine verdiği demeçte, mülteci 

http://www.dw.com/tr/almanyada-yeni-h%C3%BCk%C3%BCmet-i%C5%9F-ba%C5%9F%C4%B1nda/a-42975830
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kabul merkezleri kurulmasının koalisyon 

anlaşmasında yer aldığını belirterek 

"mültecilerin başvuruları karara bağlanana 

kadar eyalet ve belediyelere dağıtılmak yerine 

kabul merkezlerinde ikamet ettirmelerinin daha 

yararlı olacağını" söyledi. Kauder böylece 

başvurusu reddedilenlerin sınır dışı 

edilmesinin kolaylaşacağını belirtti. Hristiyan 

Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat partiler 

arasında kararlaştırılan koalisyon anlaşmasına 

göre mülteci adayları azami bir buçuk yıl, 

aileler ise altı ay kabul merkezlerinde 

kalabilecek. Almanya'da kalma ihtimali 

olanların belediyelere devredilebileceği de 

anlaşmada yer alıyor. Eyalet entegrasyon 

bakanlarının konuyla ilgili iki günlük 

toplantısının sonuçları yakın zamanda 

açıklanacak. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'dan Puigdemont açıklaması 

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 

Alman hükümetinin, Katalonya ihtilafının 

İspanya hukuku ve anayasası içinde çözülmesi 

yönündeki kanaatinin devam ettiğini söyledi. 

Seibert, Berlin’de yaptığı açıklamada, eski 

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles 

Puigdemont’un Almanya’da göz altına 

alınmasına ilişkin sürecin Alman yasaları ve 

Avrupa tutuklama emri düzenlemeleri 

kapsamında yürütüldüğünü  belirtti. Konunun, 

Schleswig-Holstein eyaletinin kurumları ve ilgili 

mahkemelerinin elinde olduğunu ifade eden 

Seibert, bu kararları beklemek gerektiğini 

kaydetti. Seibert, İspanya’nın demokratik bir 

hukuk devleti olduğunu söyleyerek, “Alman 

hükümetinin, Katalonya ihtilafının İspanya 

hukuku ve anayasası içinde çözülmesi 

yönündeki kanaati devam ediyor." 

değerlendirmesinde bulundu. Sözcü Seibert, 

Almanya'nın, İspanyol hükümetinin anayasal 

düzenin korunması konusundaki tutumunu 

desteklediğini bildirdi. 

Hakim Karşısına Çıkarılacak 

İspanya tarafından hakkında Avrupa çapında 

tutuklama emri çıkartılan ve Almanya'da 

gözaltına alınan eski Katalonya Özerk 

Yönetimi Başkanı Puigdemont'un hakim 

karşısına çıkarılması bekleniyor. 

Neumünster'deki yerel mahkemenin, 

Puigdemont'un gözaltında tutulup 

tutulmayacağı konusunda karar vereceği ifade 

edildi. Savcılığın, İspanya'nın iade talebini 

inceleyeceği, Schleswig-Holstein Yüksek 

Eyalet Mahkemesinin de Puigdemont'un iade 

edilip edilmeyeceğine karar vereceği 

kaydedildi. Alman Haber Ajansının (DPA) 

haberine göre mahkemenin Puigdemont 

hakkında vereceği karar, Paskalya tatili 

sebebiyle sonraya kalabilir. Alman makamları 

ve mahkemelerinin, konunun karara 

bağlanması için 60 gün zamanı bulunuyor. 

Puigdemont, Danimarka ile Almanya'yı 

birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına 

alınmış ve Neumünster Cezaevi'ne 

konulmuştu. İspanya Yüksek Mahkemesi, 

Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında 

Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı. 

Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 

27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı 

sonrası haklarında başlatılan soruşturma 

nedeniyle Belçika'ya kaçmıştı. İnternet 

bağlantısı için 

 

 

http://www.dw.com/tr/seehofer-islam-almanyaya-ait-de%C4%9Fildir/a-43001512
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/almanyadan-puigdemont-aciklamasi-40784693
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/almanyadan-puigdemont-aciklamasi-40784693
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Sosyal Gelişmeler 

 

Almanya'da milli marş tartışması 

Alman milli marşındaki bazı ifadelerin cinsiyet 

eşitliğini gözetecek şekilde değiştirilmesi 

önerisi tartışma yarattı. Bir Aile Bakanlığı 

çalışanının yaptığı öneriye Başbakan Merkel 

ve Cumhurbaşkanından da yanıt geldi. 

Almanya'da Aile Bakanlığının cinsiyet eşitliği 

sorumlusu Kristin Rose-Möhring'in Alman milli 

marşındaki erkek egemen çağrışımlı bazı 

ifadelerin değiştirilmesi önerisi geniş yankı 

buldu. 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle 

bakanlıktaki kadın meslektaşlarına bir mesaj 

gönderen Rose-Möhring, "Neden milli 

marşımızı değiştirmeyelim? ‘Baba Vatan' 

yerine ‘Yurt Vatan' demeyelim?” sorusunu 

ortaya attı. Rose-Möhring mesajında ayrıca 

milli marşta geçen ‘kardeşçe' kelimesinde 

erkek kardeşin kastedildiğini ve bunun yerine 

‘cesurca' kelimesinin kullanılmasının daha iyi 

olacağını dile getiriyordu. Ancak Aile Bakanlığı 

çalışanının bu önerisi en azından siyasette 

kabul görmedi. Alman milli marşının sözlerinin 

değişmesine karar verme yetkisine sahip olan 

Cumhurbaşkanı Frank Steinmeier de 

Başbakan Angela Merkel de marşın şimdiki 

halinin değiştirilmesine gerek olmadığı 

yönünde görüş açıkladı. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben'in 

1841 yılında kaleme aldığı milli marş, Nazi 

dönemini hatırlattığı için 1952 yılında bazı 

bölümlerinin çıkarılmış haliyle Almanlar 

tarafından benimsenmişti. Bild gazetesi fırsatı 

kaçırmadı ve Kristin Rose-Möhring'in milli 

marşı "hadım etmek" istediğini ve erkek 

okuyucularında erkekliğini kaybetme 

korkusuna yol açtığını yazdı. Kristin Rose-

Möhring'e politikacılardan eleştiri yağdı. Sosyal 

medyaya yansıyan mesajlarda kimi 

‘kafasındaki çatlaktan', kimi ise ‘radikal sol 

feminizmin ayaklanmasından' söz ediyordu. 

İsimsiz Twitter hesaplarında ‘Sol ve Yeşil 

hastalığına yakalanan Almanya'nın cinsiyet 

çılgınlığı yüzünden kendini yok edeceği' 

mealinde mesajlar yayınlandı. 

Adenauer formülü 

Başbakan Merkel milli marşı "beğendiğini", 

genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer 

de "milli marşın bu haliyle muhafaza edilmesi 

gerektiğini" söyledi. Kramp-Karrenbauer 

"özgür bir kadın olarak milli marşın kendisine 

hitap etmediği hissine hiç kapılmadığını" ve 

"milli marşı değiştirmek yerine aynı işi yapan 

kadınlara erkeklerle aynı maaşın ödenmesinin 

kadınları daha fazla ilgilendirdiğini" sözlerine 

ekledi. Milli marş Alman Birliğinin 

sağlanmasından 30 yıl önce yazılmış, 1914'ün 

savaş heyecanıyla popülerlik kazanmış, daha 

sonra da Naziler tarafından her toplantıda 

partinin marşıyla birlikte okunur olmuştu. İkinci 

Dünya Savaşından sonra Almanya Federal 

Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı Konrad 

Adenauer Berlin'deki bir toplantıda marşın 

üçüncü kıtasının okunmasını önerdiğinde 

konuklardan bazıları marşı bile beklemeden 

öfkeyle kalkıp salonu terk etmişti. Almanya'nın 

henüz resmi marşı yoktu. Nasyonal Sosyalizm, 

savaş ve Holokost utancının hâkim olduğu 

Almanya'nın resmi törenler için yeni bir milli 

marşa ihtiyacı vardı. Sonunda ‘Almanya 

Şarkısı' yeniden milli marş oldu ve üçüncü 

kıtasının okunması kabul edildi. Hitler 

Almanyasında okunan ve Avrupa'ya boyun 
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eğdirmekle eş anlama gelen bölümleri 

metinden çıkarıldı. Milli marş yine de bazı 

Almanların boğazında kilitlenmeye yol 

açıyordu. 1954 ve 1974 Dünya Futbol 

Şampiyonalarında Alman milliler marşı 

okumadılar. İki Almanya'nın birleşmesi ile 

Dünya Futbol Şampiyonasının kazanılmasının 

isabet ettiği 1990 yılında ise milli marş daha 

yüksek sesle okunmaya başladı. Kristin Rose-

Möhring, milli marş'ta değişikliklere gidilmesi 

talebinde bulunan ilk kişi değil. Avusturya'nın 

milli marşında "büyük erkek evlatların yurdu" 

şeklindeki dize "büyük kız ve erkek evlatların 

yurdu" olarak değiştirildi. Başka ülkelerde de 

milli marşta kadın-erkek eşitliğini gözetecek 

değişiklikler yapılması tartışılıyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Almanya'da mülteci iade merkezi kuruluyor 

Almanya'nın ilk mülteci iade merkezi 

sonbaharda hizmete girecek. İçişleri Bakanı 

Seehofer iltica işlemlerinin hızlandırılıp, 

başvurusu kabul edilmeyenlerin daha çabuk 

sınır dışı edileceklerini duyurmuştu. 

Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan bir 

habere göre Almanya'nın ilk mültecileri geri 

gönderme merkezi sonbahardan önce hizmete 

girecek. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan 

Mayer gazeteye yaptığı açıklamada 'Federal 

Polis Teşkilatı'nın sorumluluğundaki iade 

merkezinin, Federal İçişleri Bakanı Horst 

Seehofer'in bütün iltica işlemlerinin hızla 

karara bağlanması için kurulmasını düşündüğü 

merkezlere model oluşturacağını söyledi. 

Mayer, iade merkezleri projesinin mutlak 

öncelik taşıdığını ve önümüzdeki haftalarda 

ana hatlarının belirlenmiş olacağını belirtti. 

İçişleri bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer 

model proje için mevcut merkezlerden 

yararlanılabileceğini ve mülteci transit 

merkezlerinin bulunduğu Bavyera eyaletinin 

projeye uygun olduğunu söyledi. İlk başvuru 

merkezinin bulunduğu Hessen eyaletindeki 

tesislerin de iade merkezine 

dönüştürülebileceğini belirten müsteşar 

Gießen kentindeki merkezde 13 bin, eski 

Amerikan kışlalarında ise 3 bin mülteci 

adayının barındırılabileceğini ifade etti. Geri 

gönderme gözaltı kapasitesinin arttırılması 

gerektiğini belirten Almanya İçişleri Bakanlığı 

Müsteşarı, bütün Almanya'da 400 sınır dışı 

noktasının bulunduğunu ve bu sayıyı yeterli 

bulmadıklarını söyledi. Federal İçişleri Bakanı 

Horst Seehofer iltica başvurusu ret edilen 

yabancıların sınır dışı edilmeleri için stratejik 

plan hazırlandığını ve sınır dışı işlemlerinin 

arttırılacağını duyurmuştu. İnternet bağlantısı 

için 

 

Almanya'daki kadınlar erkeklerle eşit 

olduklarını düşünmüyor 

"Almanya'da erkek ve kadınlar eşit mi?" 

Almanya'daki kadınların sadece yüzde 32'si bu 

soruya "evet" yanıtını verdi. Ancak erkeklerin 

yüzde 57'si bu konuda kadınlarla aynı görüşte 

değil. Almanya'da kadın-erkek eşitliği olup 

olmadığına dair yapılan bir anket, kadınlarla 

erkekler arasında bu konuda görüş ayrılığı 

yaşandığını ortaya koydu. Alman haber ajansı 

dpa tarafından uluslararası araştırma şirketi 

YouGov'a yaptırılan anket kapsamında 

Almanya'daki 2 bin 36 kişiyle görüşüldü. 21-23 

Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, 

kadınların günlük yaşamda maruz kaldığı 

http://www.dw.com/tr/almanyada-milli-mar%C5%9F-tart%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1/a-42862540
http://www.dw.com/tr/almanyada-milli-mar%C5%9F-tart%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1/a-42862540
http://www.dw.com/tr/almanyada-m%C3%BClteci-iade-merkezi-kuruluyor/a-43176368
http://www.dw.com/tr/almanyada-m%C3%BClteci-iade-merkezi-kuruluyor/a-43176368
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cinsel tacize dikkat çekmeye çalışan Me Too 

(Ben de) kampanyasının dünya geneline 

yayılmasının üzerinden altı ay geçmesi 

vesilesiyle yapıldı. Ankete katılanlara 

"Almanya'da erkek ve kadınlar eşit mi?" 

sorusu yöneltildi. Kadınların sadece yüzde 

32'si bu soruyu "evet" ya da "genellikle evet" 

diye yanıtladı. Bu oran erkek katılımcılarda ise 

yüzde 57 oldu. Kadınların yüzde 63'ü aynı 

soruya "hayır" ya da "genellikle hayır" cevabını 

verirken, bu doğrultuda görüş bildiren 

erkeklerin oranı ise yüzde 39'da kaldı. Ankete 

katılanların verdiği cevaplara topluca 

bakıldığında ise Almanya'daki kadın ve 

erkeklerin eşit veya genellikle eşit olduğunu 

düşünenlerin oranı yüzde 44 çıktı. Aksi yönde 

görüş sahibi olanların oranı ise yüzde 51 oldu. 

ABD'li aktivist Tarana Burke tarafından 2006 

yılında başlatılan Me Too hareketi, Hollywood 

yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik cinsel 

taciz iddialarının ortaya atıldığı Ekim 2017 

tarihinden itibaren ivme kazanarak dünya 

geneline yayılmıştı. Kampanya kapsamında, 

dünyanın dört bir yanındaki kadın ve erkekler 

kendi başlarından geçen ve belki de hayatları 

boyunca en yakınlarına bile anlatamadıkları 

cinsel taciz ve tecavüz hikayelerini "MeToo" 

etiketiyle sosyal medyada paylaşıyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

2018'de Almanya'daki Türk kuruluşlarına 37 

saldırı yapıldı 

Alman medyasına yansıyan İçişleri Bakanlığı 

kaynaklı haberlere göre, Almanya'da bu yıl 

Türk kuruluşlarına yönelik 37 saldırı 

düzenlendi. Türkiye'nin Afrin operasyonunu 

başlatmasının ardından Almanya'daki Türk 

kuruluşlarını hedef alan saldırıların sayısında 

gözle görülür bir artış kaydedildi. Funke Medya 

Grubu'nun İçişleri Bakanlığı kaynaklı haberine 

göre, Almanya'da 2018 yılı içerisinde Türk 

kuruluşlarına toplam 37 saldırı düzenlendi. 

Habere göre, Alman polisi Türklere ait cami, 

kültür kurumları, restoran gibi kuruluşları hedef 

alan saldırıların "Kürt yanlısı" kişi veya gruplar 

tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali 

üzerinde duruyor. 2017 yılında Almanya'daki 

Türk kuruluşlarına 13 saldırı düzenlenmişti. 

Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Funke 

Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, her iki 

dönem için de sayıların geçici olduğunu, polise 

gelen haberler doğrultusunda bu sayıların 

değişebileceğine dikkat çekti. 

"Almanya Türk-Kürt çatışmasının aynası" 

Sözcü, Almanya'da Kürtler ile milliyetçi Türkler 

arasındaki gerginliğe ilişkin ise Almanya'nın 

uzun zamandır bu ülkede yaşayan Türk ve 

Kürtlerden ötürü "Türk-Kürt çatışmasının 

aynası ve yansıdığı alan" olduğunu ifade etti. 

Sözcü, bu gerginliğin özellikle Afrin 

operasyonu sonrası tırmanışa geçtiğini belirtti. 

Almanya'da son dönemde Türklere ait cami, 

dükkân ve kültür kurumlarına çok sayıda 

saldırı düzenlenmişti. Almanya Federal 

Emniyet Teşkilatı'ndan bir yetkili 

Welt gazetesine yaptığı açıklamada, teşkilatın 

Türk kuruluşlarına yönelik saldırıların 

artabileceği ihtimalini göz önünde 

bulundurduğunu söylemişti. Türkiye'nin YPG 

kontrolündeki Afrin bölgesine yönelik 20 

Ocak'ta başlattığı operasyonda, Afrin kent 

merkezinin TSK destekli Özgür Suriye 

Ordusu'nun kontrolüne geçtiği açıklanmıştı. 

İnternet bağlantısı için 

http://www.dw.com/tr/almanyadaki-kad%C4%B1nlar-erkeklerle-e%C5%9Fit-olduklar%C4%B1n%C4%B1-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnm%C3%BCyor/a-43204866
http://www.dw.com/tr/almanyadaki-kad%C4%B1nlar-erkeklerle-e%C5%9Fit-olduklar%C4%B1n%C4%B1-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnm%C3%BCyor/a-43204866
http://www.dw.com/tr/2018de-almanyadaki-t%C3%BCrk-kurulu%C5%9Flar%C4%B1na-37-sald%C4%B1r%C4%B1-yap%C4%B1ld%C4%B1/a-43045102
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Alman havalimanlarında yeni uygulama 

Almanya'daki havalimanlarında güvenlik 

kontrollerinde yeni bir uygulamaya geçiliyor. 

Buna göre güvenlik kontrollerini artık 

havalimanları organize edecek. Almanya'daki 

havalimanı işletmeleri, yolcu ve el bagajı 

kontrollerini bizzat organize etmek üzere 

hazırlık yapıyor. Alman Havalimanları Birliği 

Başkanı Ralph Beisel, Alman haber ajansı 

dpa'ya yaptığı açıklamada, "kontrollerle 

yetkilendirilecek şirketleri seçip yönetmenin 

çalışmaları daha verimli hale getirebileceğini" 

söyledi. Beisel, şimdiye kadar seçme ve 

yönetme yetkisinin Federal Polis Teşkilatı'nda 

olduğuna dikkat çekti. Havalimanları Birliği 

Başkanı, devlet tarafından kiralanan hava 

güvenlik asistanlarının uçak yolcularına sıkıcı 

gelen kontrollerinin en iyi düzeyde olmadığını 

ve yolcuların sık sık üst aramalarından ve 

personelin kaba muamelesinden şikayetçi 

olduklarını söyledi. Beisel, kontrol hatlarından 

beklenen verimin alınamadığını ve bu 

uygulamanın havalimanlarına pahalıya mal 

olduğunu da belirtti. Ralph Beisel, devlet 

tarafından açılan ihaleleri kazanan güvenlik 

şirketlerinin çoğunun uygulamada yetersiz 

kaldığını, ancak birlikte iyi çalıştıkları şirketlerin 

de bulunduğunu dile getirdi. 

Modern ekipman ihtiyacı 

Havalimanı işletmeleri üstleneceği liman 

personeli ve kargo denetimlerini yolcu ve el 

bagajlarını da kapsayacak şekilde 

genişletmeyi planlarken, Federal Polis 

Teşkilatı'nın denetleme görevini sürdürmesi 

sebebiyle havalimanlarında güvenlik sorunu 

çıkmayacağı belirtiliyor. Birlik Başkanı Beisel, 

güvenlik şirketlerinin personel eğitiminde 

yetersiz kaldıklarını ve çalışanlarına ilgi 

göstermediklerinden hastalık nedeniyle görev 

yapamayan güvenlik asistanlarının arttığını 

ifade etti. Beisel, araç ve gereç temininde 

uygulanan sistemin de hantallaştığını ve kısa 

zamanda beden tarama ve diğer modern 

kontrol sistemlerine geçilebildiği takdirde 

yolcuların sıvı ve dizüstü bilgisayarlarını 

bagaja verebileceklerini söyledi. 

Havalimanlarındaki güvenlik kontrollerinin 

iyileştirilmesi Almanya'da yeni hükümetin 

koalisyon anlaşmasında da yer alıyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Ekonomik Gelişmeler 

 

Uluslararası Berlin Turizm Fuarı açıldı 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 

Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’nın açılışını 

yaptı. Almanya'dan Türkiye'ye tatil 

rezervasyonlarının bu yıl iki kat artması 

bekleniyor. Dünyanın en büyük turizm fuarı 

olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı bu yıl 

52'inci kez kapılarını açtı. Fuarın resmi açılış 

töreni Başbakan Angela Merkel'in katılımıyla 

düzenlendi. Açılış konuşmasında "Turizm 

küreselleşme şansı için mükemmel bir örnek" 

diyen Merkel, turizmin istihdam yaratan bir 

ekonomik faktör olduğunu söyledi. Almanya 

Başbakanı, turizmin dünyaya açık olmaktan 

beslendiğini ve yaşadığını, aynı zamanda 

dünyaya açık olmayı teşvik ettiğini belirtti. 

Merkel, "ITB bu anlamda önyargıların 

yıkılmasına katkı sağlayabilir" diye konuştu. 

Berlin'deki fuara tatil için tercih edilen 186 

ülkeden 10 bin firma katılıyor. Organizatörler 

http://www.dw.com/tr/alman-havalimanlar%C4%B1nda-yeni-uygulama/a-42953118
http://www.dw.com/tr/alman-havalimanlar%C4%B1nda-yeni-uygulama/a-42953118
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bu yıl fuarda Asya ve Arap ülkeleri yoğun 

olarak temsil edildiklerini açıkladı. Fuarın ilk üç 

günü sektörde faaliyet gösteren firma ve 

katılımcılarına yönelik. Geçen yıl 170 bine 

yakın kişinin ziyaret ettiği fuara ilginin bu yıl da 

yüksek olması bekleniyor.  

Türkiye'ye ilgi büyük 

Fuarda Türk firmaları da temsil ediliyor. Fuar 

öncesi bu yılki trendlerle ilgili bir açıklama 

yapan Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) 

Başkanı Norbert Fiebig, "Türkiye'ye 

rezervasyonlar önceki yıla oranla iki kat fazla. 

Ancak Türkiye'ye ilginin çok yoğun olduğu 

2015 yılı rakamlarına ulaşılmış değil. O yıl üç 

milyon Alman turist Türkiye'de tatil yapmıştı" 

dedi. Almanya ve Türkiye arasındaki siyasi 

gerginlikler nedeniyle Türkiye'de tatil yapan 

Alman turistlerin sayısı geçen yıl gerilemişti. 

Turizm fuarı vesilesiyle Berlin'e gelen Türkiye 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Alman 

mevkidaşı Sigmar Gabriel'le düzenlediği ortak 

basın toplantısında Berlin'den Türkiye'ye 

yönelik seyahat uyarısını gözden geçirmesini 

istedi. Gabriel'se Türkiye'deki gelişmeler 

ışığında Almanya'nın seyahat uyarılarını 

güncelleyeceğini belirtti. 

Fuarın bu yılki partneri 

Fuarın bu yıl partneri Almanya'nın 

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti. Eyalet, 

doğa, kültür ve dinlenme seçeneklerini 

sunarak tatilciler için cazip bir bölge olduğunu 

göstermeye çalışacak. Fuarın bu yılki en 

önemli konularından birisi, sevilen tatil 

bölgelerine çok sayıda turistin akın etmesi 

nedeniyle aşırı yoğunluk yaşanması. Alman 

Turizm Ekonomisi Birliği Başkanı Michael 

Frenzel bu durumun çok yaygın bir sorun 

olmadığına işaret etti. Frenzel, "Dünyanın bazı 

bölgelerinde turizm olumlu bir etkiye sahip ve 

büyüme mümkün" dedi. Frenzel bu yıl 

tatilcilerin sayısının dünya genelinde yüzde 4,5 

artmasının beklendiğini ifade etti. İnternet 

bağlantısı için 

 

Çavuşoğlu 5 milyondan fazla Alman turist 

bekliyor 

Berlin'i ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl Türkiye'ye 5 

milyondan Alman turist beklediklerini söyledi. 

Çavuşoğlu Almanya'dan seyahat uyarısını 

gözden geçirmesini de istedi. 

Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'nı ziyaret 

eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu, bu yıl Türkiye'de tatil yapacak olan 

Alman turistlerin sayısında artış beklediklerini 

söyledi. Fuarda açıklama yapan Çavuşoğlu, 

Türkiye'ye 5 milyondan fazla turist gelmesini 

beklediklerini ifade ederek ciddi bir artış 

gördüğünü söyledi. Bakan, 2015 yılında 

Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyon 600 bin 

turistin geldiğine işaret ederek bu rakama 2018 

sonuna dek ulaşılabileceğini belirtti. Türkiye'de 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan 

edilen Olağanüstü Hal sırasında çok sayıda 

Alman vatandaşının tutuklanması ve terör 

saldırıları endişesi sebebiyle Türkiye'ye giden 

Alman turist sayısı geçen yıl azalarak 3 milyon 

600 bine gerilemişti.  

Çavuşoğlu'ndan seyahat uyarısı çağrısı 

Çavuşoğlu, fuarda yaptığı açıklamada bir kez 

daha Alman hükümetinden Türkiye'ye yönelik 

seyahat uyarısını gözden geçirmesini istedi. 

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat 

uyarısının Türkiye'deki gerçeklere uymadığını 

http://www.dw.com/tr/uluslararas%C4%B1-berlin-turizm-fuar%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1/a-42852461
http://www.dw.com/tr/uluslararas%C4%B1-berlin-turizm-fuar%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1/a-42852461
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söyleyen Çavuşoğlu, bu uyarının Almanya-

Türkiye ikili ilişkilerindeki güncel durumu da 

yansıtmadığını ifade etti. Çavuşoğlu, 

Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden daha az 

güvenli olmadığını söyledi. 

Seyahat uyarısı neden yapıldı? 

Alman Dışişleri Bakanlığı geçen yıl temmuz 

ayında Alman vatandaşlarının tutuklanması 

sebebiyle Türkiye'ye seyahat uyarısını 

güncellemişti. Seyahat uyarısında 

Almanya'dan Türkiye'ye gidecek vatandaşların 

Türkiye'de havaalanlarında haklı bir gerekçe 

olmaksızın ülkeye girmesine izin 

verilmeyebileceği de belirtilmişti. Dışişleri 

Bakanlığı'nın seyahat uyarısı, Alman insan 

hakları savunucusu Peter Steudtner'in geçen 

yıl temmuz ayında Büyükada'da katıldığı 

seminerin ardından insan hakları savunucuları 

ile birlikte tutuklanması kararından sonra 

yapılmıştı. Steudtner yargılandığı davanın ilk 

duruşmasında serbest bırakıldı. Türkiye'de bir 

yıl tutuklu kalan Die Welt gazetesi Türkiye 

muhabiri Deniz Yücel de geçen ay ortasında 

tahliye edildi. Türkiye'de hâlâ siyasi 

gerekçelerden dolayı dört Alman vatandaşı 

tutuklu bulunuyor. İnternet bağlantısı için 

 

Brexit Almanya’ya pahalıya mal olacak 

Focus dergisi Maliye Bakanlığı kaynaklarına 

dayandırdığı haberde İngiltere’nin AB'den 

ayrılmasının Almanya’ya yılda altı ila yedi 

milyar euro ek yük getireceğini bildirdi. 

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının 

(Brexit) Almanya'ya yılda altı ila yedi milyar 

euro ek yük getireceği tahmin ediliyor. 

Haftalık Focus dergisinin Almanya Maliye 

Bakanlığı uzmanlarına dayandırdığı haberinde, 

Brexit'in yıllık bütçeye ek yükünün altı ila yedi 

milyar euroyu bulacağının tahmin edildiği 

bildirildi. Haberin ardından açıklama yapan 

Maliye Bakanlığı sözcüsü ise Brexit'in 

maliyetinin çok sayıda etkene bağlı olduğunu 

belirterek henüz kesin rakamlar telaffuz 

edilemeyeceğini söyledi. Focus dergisinin 

haberinde, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla AB 

bütçesinde oluşacak 14 milyar euroluk açığın 

kapatılması için Almanya'ya düşen payın yanı 

sıra üye ülkelerin ödediği aidatlarda yapılan 

indirimlere son verilecek olmasının da 

gözönünde bulundurulduğu belirtildi. AB 

Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi 

Günther Oettinger, Şubat ayında yaptığı 

açıklamada, Brexit sonucunda Almanya'nın AB 

kasasına yılda 3 ila 3,5 milyar euro ek 

ödemede bulunacağını söylemişti. Oettinger, 

bu paranın Brexit nedeniyle bütçede oluşacak 

açığın kapatılmasının yanı sıra sınır koruma ve 

terörle mücadele gibi alanların finansmanında 

kullanılacağını belirtmişti. İnternet bağlantısı 

için 

 

Almanya Ekonomi Bakanı’ndan ABD’ye 

uyarı 

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, 

Avrupa ile ABD arasında yaşanabilecek bir 

ticaret savaşı konusunda Washington'u uyardı. 

Altmaier böylesi bir savaşın her iki tarafın 

vatandaşlarının çıkarına olmadığını söyledi. 

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier 

Washington ziyareti öncesi Alman Birinci 

Kanalı ARD'ye bir mülakat verdi. “Avrupa ile 

ABD arasında yaşanacak bir ticaret savaşına 

girmemizi istemiyorum” diyen Altmaier böylesi 

bir savaşın her iki bölgedeki şirketlerin ve 

http://www.dw.com/tr/%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flu-5-milyondan-fazla-alman-turist-bekliyor/a-42876698
http://www.dw.com/tr/brexit-almanyaya-pahal%C4%B1ya-mal-olacak/a-43117437
http://www.dw.com/tr/brexit-almanyaya-pahal%C4%B1ya-mal-olacak/a-43117437
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tüketicilerin zararına olacağını söyledi. 

Altmaier bu işten indirimli fiyatlarla kâr elde 

etmek isteyen "üçüncü” ülkelerin kazançlı 

çıkacağını vurguladı. "Almanya'da ekonomik 

olarak rekabet edebilir fiyatlara çelik üretimi 

yapmayı sürdürmek istiyoruz” diyen Altmaier 

aynı şeyin ABD'de mümkün olmasını 

arzuladığını ifade etti. Altmaier "Tehdit, gayret 

gösterenlerden kaynaklanmıyor. Tehdit, 

indirimli fiyatlara atık demir işleyerek ucuz çelik 

satanlardan kaynaklanıyor” diye konuştu. ABD 

hükümetinin Avrupa Birliği'ni bölmeye 

çalışmaması gerektiğini belirten Altmaier "Biz 

bir gümrük birliğiyiz ve birlikte hareket 

ediyoruz” dedi. Avrupa'yı bölmenin ABD 

hükümetinin çıkarına olmadığını vurgulayan 

Altmaier, Avrupa'nın önünde parçalanma gibi 

bir sorun olmadığını ifade etti. Altmaier, 

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ticaretten 

Sorumlu Üyesi Cecilia Malström ile de fikir 

birliği içinde olduklarını söyledi. Altmaier, 

Washington'da ABD Ticaret Bakanı Wilbur 

Ross ile bir araya gelecek. İnternet bağlantısı 

için 

 

GfK: Almanya ekonomisi Nisan’da ivme 

kazanacak 

Pazar araştırmaları yapan GfK’nın Almanya 

için yaptığı tüketici güven anketleri, Tüketici 

Güven Endeksi’nin Nisan ayında Mart ayındaki 

10.8 düzeyinden, 10.9’a yükseleceğini 

öngördü. GfK tarafından yapılan açıklamaya 

göre, geçen ay düşen tüketici güveni, sağlam 

ekonomik büyüme beklentilerinin sürmesiyle 

Nisan ayında ivme kazanacak. 

Marketwatch’taki habere göre, The Wall Street 

Journal gazetesinin ekonomistlerle yaptığı 

anket sonuçları da, Almanya’da tüketici 

güveninin Nisan’da 10.7’ye gerileyeceğini 

gösteriyor. Almanya’da Tüketici Güven 

Endeksi Mart ayında 0.2 puan düşüşle 

Şubat’taki 11.0 düzeyinden 10.8’e gerilemişti. 

Büyümenin 2018 yılı için hayli olumlu olacağını 

öngören GfK, yıl başında yaptığı özel tüketici 

harcamalarındaki artış tahminini 

değiştirmeyerek yüzde 2.0’de tuttu. GfK’dan 

yapılan açıklamada Ekonomik Güven 

Endeksi’nin Şubat’taki 45.6 düzeyinden Mart’ta 

45.9’a yükseldiği vurgulandı ve gelir 

beklentileri endeksinin ise Şubat’taki 53.8 

düzeyinden Mart’ta 54.9’a yükseldiği belirtildi. 

İnternet bağlantısı için 

 

Alman Ekonomisi Büyümeye Devam 

Edecek 

Ifo Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 

Almanya ekonomisi bu yıl içerisinde yüzde 2.6 

oranında büyüme yaşayacak. Ifo 

Enstitüsü tarafından açıklanan verilere 

göre Almanya ekonomisi bu yıl içerisinde 

yüzde 2.6 oranında büyüme yaşayacak. İş 

dünyasındaki eğilimlerin olumsuz etkilendiği bir 

dönemde büyümeye devam edecek olan 

Alman ekonomisi için gelecek yıl beklenen 

büyüme oranı ise yüzde 2.1 oranında yer 

alıyor. Transatlantik ticarette yaşanan gümrük 

vergilerine ilişkin tartışmaların iş dünyasında 

olumsuz eğilimlere yol açtığını dile getiren Ifo 

Enstitüsü, ülkelerin bu olumsuzluklardan 

etkilendiğini ve ekonomik büyümede beklenen 

büyüme oranları ile karşılaşılmayacağını ifade 

etti. Tüm bunların dışında tutulan Alman 

ekonomisi için ABD tarafından uygulanacak 

http://www.dw.com/tr/almanya-ekonomi-bakan%C4%B1ndan-abdye-uyar%C4%B1/a-43030574
http://www.dw.com/tr/almanya-ekonomi-bakan%C4%B1ndan-abdye-uyar%C4%B1/a-43030574
https://www.cnnturk.com/yurttan-haberler/istanbul/gfk-almanya-ekonomisi-nisanda-ivme-kazanacak
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olan gümrük vergisi kararının Alman 

mallarındaki talebi arttırdığı vurgulanıyor. 

Alman Mal ve Hizmetlerine Talep Artıyor 

Transatlantik ticarette yaşanan gümrük 

tartışmalarının dışında kalan Almanya için 

uygulanacak olan gümrük vergisine yönelik 

Alman hizmet ve mallarına olan talebi arttırdığı 

yönünde yorumlar yapıldı. 

Euro Bölgesi’ndeki ekonomik canlandırmayı 

gerçekleştireceği düşünülen gümrük 

vergilerinden Alman ekonomisinin fazla 

etkilenmeyeceği düşünülüyor. Alman mal ve 

hizmetlerine olan aşırı talep yoğunluğu sebebi 

ile Alman ekonomisinde bu yıl yüzde 2.6 

oranında ve gelecek yıl için yüzde 2.1 

oranında büyüme bekleniyor. Ifo Enstitüsü 

tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre 

Euro’da yaşanan artışlarda iş dünyasındaki 

morallerin düşmesine sebep oluyor. Gümrük 

vergisi ile birleşen Euro’nun yükselişi, küresel 

çaptaki firmaların ve ülkelerin zorlanmasına 

sebep olacak. ABD ile ilişkili olan Fransa ve 

Belçika’nın, gümrük vergilerinden etkilenerek 

kamu harcamalarında artış yaşayacağı ise 

yapılan bir diğer açıklama olarak yer alıyor. 

Alman ekonomisinde yaşanacak büyüme 

sonrasında küresel çapta piyasalarda 

dengesizlik yaşanacağı ifade ediliyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Alman ekonomisinin büyüme beklentisi 

açıklandı 

Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 2.6 oranında, 

gelecek yıl da yüzde 2.1 büyümesinin 

beklendiği açıklandı. Ifo enstitüsünün yaptığı 

açıklamada, transatlantik ticarette gümrük 

vergileri uygulamasıyla ilgili tartışmaların, iş 

dünyasındaki eğilimleri olumsuz etkilediği de 

belirtildi. Ifo, Almanya ekonomisi hakkında 

önceki tahminlerini tekrarladı ve "ABD'deki 

büyük çaplı gelir vergisi indirimleri 

ve euro bölgesindeki ekonomik canlanma, 

Alman malları ve hizmetlerine olan talebi 

artırıyor" dedi. Ifo'ya göre transatlantik ticarete 

gümrük vergileri getirme tartışmalarının, 

eurodaki değer artışıyla birleşmesi, iş 

dünyasında moralleri düşürüyor. Ifo, Angela 

Merkel'in başbakanlığında muhafazakarlarla 

sosyal demokratlar arasında bu ay kurulan 

koalisyon hükümetinin özellikle gelecek yılda 

kamu harcamalarını artırma vaadinin, geçici de 

olsa, canlandırıcı bir etki yaptığını belirtti. Buna 

rağmen hükümetin vergi sisteminde reform 

planlarının hayal kırıklığı yarattığı ve ABD'de 

olduğu gibi Fransa ve Belçika'da da kurumlar 

vergisi oranlarında yapılan büyük indirimlere 

bir karşılık verilmesinin beklendiği ifade edildi. 

İnternet bağlantısı için 

 

Almanlar "kirada" oturuyor 

Almanya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 

vatandaşların konut sahiplik oranı en düşük 

ülke oldu. 

AA muhabirinin, Avrupa İstatistik Ofisi 

(Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, 

2016 yılında AB vatandaşlarının ortalama 

yüzde 70,6'sı kendi sahibi olduğu meskeninde 

ikamet etti. AB ülkeleri arasında ev sahiplik 

oranı en yüksek birliğin en fakir ülkelerinden 

Romanya'da gerçekleşti. Romanya'da 

vatandaşların yüzde 95.6'sı kendi evinde 

yaşadı. Romanya'yı ev sahiplik oranında en 

yakın yüzde 89.9'la Hırvatistan ve Litvanya, 

yüzde 89,5'le Slovakya, yüzde 86,3'le de 

https://www.ekonomi7.com/eko-gundem/alman-ekonomisi-buyumeye-devam-edecek-h15992.html
https://www.ekonomi7.com/eko-gundem/alman-ekonomisi-buyumeye-devam-edecek-h15992.html
http://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/alman-ekonomisinin-buyume-beklentisi-aciklandi_ID1444850/
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Macaristan izledi. Üye devletler arasında 

vatandaşların konut sahiplik oranı en düşük 

ülkenin AB'nin en büyük ekonomisi Almanya 

olması dikkati çekti. Almanya'da vatandaşların 

sadece yüzde 49,8'i kendi evinin sahibi 

konumunda oldu. 

Alman vatandaşların yarıdan fazlası kira ödedi. 

Vatandaşların konut sahipliğinde Almanya'yı 

en yakın yüzde 58.6'yla Danimarka, yüzde 

62'yle Avusturya, yüzde 63,4'le Fransa, yüzde 

66,4'le de İngiltere izledi. Böylece, AB'nin 

zengin ülkelerinde kirada yaşayan 

vatandaşların oranı fakir ülkelerden daha 

yüksek seviyelerde gerçekleşti. AB üyesi 

ülkelerde yaşayan yabancıların ortalama 

yüzde 30,1'i kendi meskenlerinde yaşadı. AB 

üyesi ülkelerde yaşayan 3'üncü ülke 

vatandaşlarının konut sahipliği en yüksek 

Litvanya'da oldu. Litvanya'da yaşayan 

yabancıların yüzde 88'i kendi sahibi olduğu 

evde yaşadı. Bu oran Estonya'da yüzde 85,4, 

Hırvatistan'da yüzde 82.4, Letonya'da yüzde 

81,2'yi buldu. Böylece, Estonya'da yabancı 

uyrukluların ev sahiplik oranı kendi 

vatandaşlarını geçti. AB ülkeleri arasında 

yabancıların ev sahiplik oranı en düşük ülkeler 

ise yüzde 19,1'le Slovenya, yüzde 19,9'la 

Avusturya, yüzde 20,7'yle İtalya ve yüzde 

23,7'yle de Yunanistan oldu. İnternet 

bağlantısı için 

 

Alman firmaların ihracat beklentisinde 

azalış 

Ülkede geçen ay 14,8 olan İhracat Beklenti 

Endeksi, bu ay 12,8 puana inerek, korumacılık 

politikalarına ilişkin söylemlerin Alman 

ihracatçılarını olumsuz etkilediğine işaret etti. 

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, bu ay 

12,8 puana gerileyerek bir yılı aşkın süreden 

beri görülen en düşük seviyeye indi. Ekonomi 

Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için mart 

ayı ihracat  beklentileri anketinin sonuçlarını 

yayımladı. Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete 

ilişkin yaptığı açıklamada,  Almanya'da şubatta 

14,8 puan olan İhracat Beklenti Endeksi'nin bu 

ay 12,8 puana  inerek, Ocak 2017’den bu yana 

görülen en düşük seviyeye gerilediğini söyledi. 

Alman ihracatçılar arasındaki duyarlılığın 

zayıfladığını aktaran  Fuest, "Korumacılık 

konusundaki tartışmalar Alman ihracatına 

damgasını vurdu.” değerlendirmesinde 

bulundu. Fuest, neredeyse tüm ana 

sektörlerin ihracat beklentilerinin  zayıfladığını 

belirterek, şunları kaydetti: “Metal üretim ve 

işleme endüstrisinde ihracat beklentileri 

tarife  konusundaki tartışmalarla zayıfladı. 

Ancak, genel olarak, bir bütün olarak 

dış  ticaretin büyümesi bekleniyor. Elektrik 

ürünleri sektöründeki şirketler net bir  gerileme 

yaşadı. Son aylarda güçlü hissiyatın ardından, 

gösterge Mayıs 2017'den  bu yana en düşük 

seviyesine geriledi. Buna karşılık, tekstil ve 

giyim  sektöründeki firmalar, daha 

iyimser ihracat beklentileri dile getirdiler.” 

İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi şubatta 

geriledi 

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, şubat ayında 

geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. 

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) 

verilerine göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, 

şubat ayında bir önceki aya ve 2017 yılının 

şubat ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Bu 2016 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/almanlar-kirada-oturuyor-40777060
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/almanlar-kirada-oturuyor-40777060
http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-ara/?h=ihracat
http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-ara/?h=ihracat
http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-ara/?h=ihracat
http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/gundem2/alman-firmalarin-ihracat-beklentisinde-azalis/80000/80686/
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yılının ekim ayından beri görülen ilk azalış 

oldu.   Endeks, yıllık bazda geçen yılın aralık 

ayında yüzde 1,1, bu yılın ocak ayında da 

yüzde 0,7 artmıştı. Şubatta ham petrol ve 

madeni yağlar hariç İthalat Fiyat Endeksi, 

2017’nin aynı dönemine göre yüzde 1 azalış 

gösterdi. Almanya’da İhracat Fiyat Endeksi ise 

şubatta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 

yüzde 0,5 artarken, bir önceki aya göre 

değişiklik göstermedi. Geçen yılın aralık ve bu 

yılın ocak aylarında yıllık artış oranı ise 

sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 0,7 seviyesinde 

kaydedildi. İnternet bağlantısı için 

 

Alman firmaların istihdam isteği azaldı 

Almanya'da Ifo İstihdam Barometresi, bu ay 

112,4 puana geriledi. Alman Ekonomi 

Araştırma Enstitüsü (Ifo), mart ayı Almanya İş 

Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna 

göre, şubatta 113,5 puan olan İstihdam 

Barometresi bu ay 112,4 puana indi. 

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, "Alman 

şirketleri, hala yeni personel alıyor ancak son 

aylarda olduğundan daha ihtiyatlı bir yaklaşım 

benimsiyorlar." denildi. Alman iş gücü 

piyasasındaki durumun yine de olumlu olmaya 

devam ettiği belirtilen açıklamada, istihdam 

barometresinin, ankete katılan 4 sektörde, 

özellikle de dağıtım sektöründe zayıfladığı 

kaydedildi. Açıklamada, "Hizmet sektörü, işe 

alımda en güçlü itici güç olmaya devam ediyor. 

İnşaat şirketleri de işe almaya hevesli. 

Üreticiler ise daha fazla personel alma 

konusunda giderek daha temkinli 

davranıyorlar." ifadeleri kullanıldı. Ifo İstihdam 

Barometresi anketi, imalat, inşaat, toptan ve 

perakende ticaret ile hizmet sektörlerindeki 

işletmelerin aylık yeni istihdam beklentisini 

değerlendiriyor. Firmalardan, gelecek 3 aya 

ilişkin istihdam planları hakkında rapor 

isteniyor. İnternet bağlantısı için 

 

Firma Haberleri 

 

AB'den Facebook'a iki hafta süre 

 

AB, veri ihlali skandalıyla sarsılan 

Facebook'tan, benzer bir durumun gelecekte 

olmaması için ne gibi önlemler almayı 

planladığı sorusuna iki hafta içinde yanıt 

vermesini istedi.  

Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel verilerin ihlali 

skandalı nedeniyle Facebook'a bu konudaki 

soruları yanıtlaması için 2 hafta süre verdiği 

bildirildi. AB'nin Adalet Komiseri Vera Jourova, 

Facebook'un operasyon direktörü Sheryl 

Sandberg'e gönderdiği mektupta benzer bir 

skandalın gelecekte olmaması için ne gibi 

önlemler almayı planladıklarını sorarak "2 

hafta içinde bir yanıt verirseniz memnun 

olurum" ifadelerini kullandı. Avrupa 

Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, 

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i bu 

konudaki kaygılara yanıt vermesi için Avrupa 

Parlamentosu'na davet etmişti.  

50 milyon Facebook kullancısının kişisel 

bilgilerinin izinleri dışında Cambridge Analytica 

adlı İngiliz danışmanlık şirketi tarafından 

toplandığı ortaya çıkmıştı. Zuckerberg skandal 

nedeniyle özür dilemişti. İnternet bağlantısı için 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/almanyada-ithalat-fiyat-endeksi-subatta-geriledi-40785492
https://www.dunya.com/finans/haberler/alman-firmalarin-istihdam-istegi-azaldi-haberi-409176
https://www.dunya.com/dunya/abden-facebooka-iki-hafta-sure-haberi-409027
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Altay tankında siyasi düğüm  

 

Leopard tanklarının üreticisi Alman 

Rheinmetall şirketinin, Türkiye’nin Altay tankı 

projesine katılımı konusunda belirsizlik 

sürüyor. İşbirliği Alman hükümetinin iznine 

bağlı. Türkiye’nin savunma sanayi alanında 

mega projelerinden olan Altay adı verilen tank 

üretiminde gözler yeni Alman hükümetine 

çevrilmiş durumda. Türk hükümeti, "Altay 

Tankı" projesini Alman savunma sanayisinin 

katkısıyla hayata geçirmek istiyor. Ancak son 

dönemde Berlin ile Ankara arasında yaşanan 

siyasi gerginlikler, Türkiye’deki iç siyasi 

gelişmeler ve son olarak da Afrin 

operasyonunun Almanya kamuoyunda yol 

açtığı tartışmalar nedeniyle Türkiye’nin istediği 

işbirliğinin geleceği belirsiz. Almanya’da 

yasalara göre silah şirketlerinin ülke dışına 

satış yapması hükümetin onayına bağlı. Alman 

savunma şirketi Rheinmetall’in Türkiye’de tank 

üretimi için Almanya’ya çeşitli makineler, 

aksam ihraç etmek istemesi durumunda, tıpkı 

silah satışlarında olduğu gibi, Alman 

hükümetinden onay alması gerekiyor. Ancak 

muhalefet partileri, Türkiye’ye silah satışının 

durdurulmasını isterken koalisyon hükümetini 

oluşturan partilerden de itirazlar yükselmesi 

Başbakan Angela Merkel üzerindeki baskıyı 

artırıyor. 

DW Türkçe’ye konuşan Alman savunma 

uzmanı Magdalena Kirchner, bu konuda 

Alman hükümetinin bugüne kadar olumlu ya 

da olumsuz olarak algılanabilecek, bağlayıcı 

herhangi bir tavır takınmaktan kaçındığına 

dikkat çekti. Kirchner, Eylül ayındaki seçimler 

sonrasında geçici hükümetin bu konuda kararı 

yeni hükümeti bıraktığına işaret ederken 

“Merkel liderliğindeki yeni koalisyon 

hükümetinin önümüzdeki dönemde bu konuda 

nasıl bir karar alacağını öngörmek çok güç” 

şeklinde konuştu. 

Merkel üzerinde büyük baskı 

Alman hükümetinin kamuoyuna yönelik 

açıklamalarında, Türkiye’ye silah ihracatında 

kısıtlama uygulandığına vurgu yaptığını 

hatırlatan Kirchner, “Ancak son günlerde 

basına yansıyan haberler, aslında Türkiye’nin 

birçok talebine de onay verildiği ortaya çıktı. 

Gerçekten kısıtlamaya gidildi mi, yoksa bu 

açıklamalar daha çok Alman halkını 

yatıştırmaya yönelik miydi, tam olarak 

bilemiyoruz” dedi. Alman hükümetinin artan 

kamuoyu baskısı nedeniyle zorlu bir karar 

alma süreci içinde olduğuna işaret eden 

Kirchner, Rheinmetall’in takınacağı tavrın da 

önem taşıdığını söyledi. Kirchner, 

“Rheinmetall, Altay tankı üretimine BMC ile 

ortak iştiraki olan RBSS şirketi ile katılabilir. 

Ama bunu salt ekonomik çerçevede değil, 

hükümetin onayını gerekli kılan yasal 

düzenlemeler ve gayet tabii ki de siyasi 

gelişmeleri gözeterek değerlendirmek 

durumunda” görüşünü kaydetti. Son aylarda 

şirketin genel merkezi önünde, hissedarlar 

genel kurulu toplantıları esnasında, 

Türkiye’deki faaliyetleri nedeniyle protesto 

gösterileri düzenlendiğini hatırlatan Kirchner, 

“Rheinmetall, Altay tankı projesine katılması 

halinde Almanya’daki imajının zarar görme 

riskini de değerlendirmeye almak durumunda” 

şeklinde konuştu. 
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Rheinmetall’in Türk muhataplarıyla görüşmeye 

devam edeceği sinyalini verdiğini ancak 2017 

yılında zaten gergin olan ikili ilişkiler dolaysıyla 

yaşanan güçlüklerin Türkiye’nin Afrin harekatı 

ile farklı bir boyuta taşındığını söyleyen 

Kirchner, “Rheinmetall siyasi gelişmeleri de 

gözardı edemez. Daha birkaç gün önce 

Federal Meclis’teki tüm siyasi gruplar, 

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı‘nın 

uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylediler, 

harekâta tepki gösterdiler” dedi. 

Türkiye alternatiflere yönelir mi? 

Leopard tanklarının üreticisi olan Alman 

Rheinmetall şirketi, bu alandaki teknolojik 

üstünlüğü, geliştirdiği tankların Türk ordusu 

tarafından kullanılıyor olması gibi nedenlerle 

Altay projesi için en iddialı isimlerden biri 

olarak görülüyor. Ancak Türkiye’de bazı 

uzmanlar da Altay tankı projesi için Almanya 

dışındaki ülkelere yönelmek gerektiği 

görüşünde. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim 

Üyesi emekli kurmay albay Yrd. Doç. Dr. 

Savaş Biçer, Almanya’nın siyasi gerekçelerle 

Türkiye’nin çok ihtiyacı olan dönemlerde 

kısıtlamalara gidebileceğini belirterek “Parası 

ile aldığınız bir sistemi istediğiniz şekilde 

kullanamayacaksanız, almak ne kadar doğru?” 

diyor. “Elbette ihtiyacımız olan savunma 

sanayi ürününü teknolojisi en üstün yerden 

almak isteriz” diyen Biçer, Almanya ve ABD’nin 

tank motoru açısından dünyada lider 

olduklarını ancak Türkiye’ye yönelik muhtemel 

kısıtlamaların da kabul edilmemesi, sorun 

çıkarmayacak tekliflere yönelmek gerektiğini 

savundu. 

Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde 

ders veren İstinye Üniversitesi Uluslararası 

İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı 

Caşın ise Altay projesinde Almanya ile birlikte 

yol alınmasının iyi olacağı 

görüşünde. Almanya ile birlikte üretilebilecek 

Altay tankının, dünyadaki en iyi 5 tanktan biri 

olarak anılmaya aday olabileceğini belirten 

Prof. Caşın, “Bir kere Türkiye’nin Leopar 

tanklarında çok ciddi tecrübesi ve yetişmiş 

personeli var. Aynı zamanda yeni tankın motor 

kısmındaki sessizlik, hız ve mukavemet gücü 

konusundaki yetkinliği, diğer tanklara göre 

ciddi bir üstünlüğe sahip” görüşünü kaydetti. 

Ortadoğu’daki tank pazarının yakın gelecekte 

yüzde 40-60 arasında büyüyeceği, yaklaşık 6 

bin yeni tank için toplamda 30 milyar dolara 

yakın bir pazar oluşacağı tahminini dile getiren 

Prof. Caşın, diğer zırhlı muharebe araçları ile 

birlikte, toplam pazarın 250 milyar dolar gibi 

çok büyük bir rakama ulaşabileceğine dikkat 

çekti. Almanya’da yeni hükümetin göreve 

başlamasıyla ikili ilişkilerde yumuşasa 

olacağını tahmin eden Prof. Caşın “Son 

günlerde Merkel-Yıldırım görüşmesi ve 

dışişleri bakanlarının müzakereleri ve karşılıklı 

temaslar, bu konuda ortamın önemli ölçüde 

yumuşatıldığını gösteriyor. Almanya’nın son 

dönemde PKK’ya karşı aldığı tedbirleri 

sıkılaştırması da bunun bir göstergesi. 

Dolayısıyla artık Altay konusunda top 

Berlin’de” şeklinde konuştu. Türkiye, ilk etapta 

250, daha sonra ise toplam 1000 adet Altay 

tankı üretmeyi planlanıyor. Toplam ihale 

bedelinin 10 milyar doları bulması öngörülen 

Altay tankının, 2020 yılında Türk Silahlı 

Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi 

hedefleniyor. İnternet bağlantısı için 

 

http://www.dw.com/tr/altay-tank%C4%B1nda-siyasi-d%C3%BC%C4%9F%C3%BCm/a-43056387
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Springer Doğan Grubu'ndaki hisselerini 

elden çıkaracak 

 

Almanya’daki en büyük yayın kuruluşu olan 

Axel Springer, Doğan Medya Grubu'ndaki 

hisselerini tümüyle elden çıkarma kararını 

ifade etti.  

Avrupa’nın en büyük yayınevlerinden biri olan 

Axel Springer, bir soruya verdiği yanıtta Doğan 

TV'deki hisselerini tümüyle elden çıkaracağını 

duyurdu. 2007 yılından beri holdingin 

yatırımcıları arasında yer alan Axel Springer 

Grubu'nun bu açıklaması Doğan Medya 

Grubu'nun Demirören Holding'e satış ve devri 

konusunda görüşmelere başlanmasının 

ardından geldi.  Springer’in yaptığı açıklamada 

"Şirketin şu anda Doğan TV Holding'de yüzde 

7’lik bir payı var ancak bütünüyle çekilme 

konusunda kesin bir niyet ve buna uygun 

anlaşmalar bulunmaktadır" denildi. Axel 

Springer Grubu, 2007 yılında Doğan TV'nin 

hisselerinin yüzde 25'ini 375 milyon euro 

karşılığı satın almıştı. 2009 yılında ise 

Springer'in, Doğan Yayın Holding'deki 

hisselerinin oranı yüzde 29'a çıkmıştı. Aynı 

yılın şubat ayında 2007 yılındaki satış 

nedeniyle Doğan Grubu'na 1 milyar 174 milyon 

liralık vergi cezası kesildi. 2009 yılında Doğan 

Grubu'na kesilen vergi cezalarının toplamı 6 

milyar 800 milyon lirayı buldu.  Axel Springer 

Grubu da Türkiye'deki yatırım planlarından 

vazgeçerek Doğan TV'deki hisse oranını 

yüzde 7 ile sınırlama kararı aldı. 2016 

Kasımı'nda Axel Springer CEO'su Mathias 

Döpfner, "Türkiye'deki endişe verici gelişmeler 

ve medya özgürlüklerinin kısıtlanması" 

gerekçesiyle Türk pazarından çekilme kararı 

aldıklarını duyurdu. Döpfner Doğan Medya 

Grubu'nda bulunan kalan hisselerini 2022 

yılına kadar satacaklarını ifade etti. 

Bünyesinde Hürriyet, Posta ve Fanatik 

gazeteleri ile KanalD ve CNNTürk gibi 

televizyon kanallarını bulunduran Doğan 

Medya Grubu'nun Demirören Holding'e 

satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu 

(KAP) bildirimi gelmişti. Görüşmelerin, "1.1 

milyar dolar işletme değerinden, ilgili finansal 

borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 

890 milyon dolar hisse değeri üzerinden" 

yapıldığı açıklandı.  

Almanya'da Bild, B.Z., Die Welt gibi günlük 

gazeteleri çıkan Axel Springer SE'nin 15 

binden fazla çalışanı bulunuyor ve yıllık cirosu 

yaklaşık 3 milyar 290 milyon euro. İnternet 

bağlantısı için 

 

Komisyondan ‘Monsanto’ için onay çıktı 

 

Avrupa Birliği (AB), Alman ilaç ve kimya şirketi 

Bayer’in, ABD’li tarım şirketi Monsanto’yu 66 

milyar dolara satın almasına koşullu onay 

verdi. AB Komisyonu’ndan yapılan 

açıklamada, Bayer’in Monsanto’yu satın 

almasının sektörde rekabeti olumsuz 

etkilemeyeceği, bu nedenle söz konusu 

işlemin onaylanmasına karar verildiği ifade 

edildi. Açıklamada, rekabete engel olmamak 

için Bayer’in Monsanto’nun tohum, zirai ilaç ve 

dijital tarım alanlarına yönelik çeşitli taahhütler 

verdiği kaydedildi. AB Komisyonu, ağustos 

http://www.dw.com/tr/springer-do%C4%9Fan-grubundaki-hisselerini-elden-%C3%A7%C4%B1karacak/a-43089236
http://www.dw.com/tr/springer-do%C4%9Fan-grubundaki-hisselerini-elden-%C3%A7%C4%B1karacak/a-43089236


 

26 
 

ayında toplam 66 milyar dolarlık satın alma 

anlaşmasına yönelik soruşturma başlatmıştı. 

Birleşmeyle dünyanın en büyük zirai ilaç ve 

tohum şirketi ortaya çıkmış olacak. 

Almanya’nın en önemli şirketlerinden Bayer, 

daha çok Aspirin gibi sağlık ürünleriyle bilinse 

de tarım ürünleri, tohum ve yabani ot ile 

haşereye karşı kimyasal ilaçlar da üretiyor. 

ABD merkezli dünyanın en büyük tohum üretici 

firması olan Monsanto, Roundup markası 

altında glifosat maddesi içeren yabancı ot 

ilacını da üretiyor. Şirket, genetiği değiştirilmiş 

tohum ürünleriyle de gündeme geliyor. 

AB’de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları 

sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup 

olmadığını inceleme yetkisi AB Komisyonu’nda 

bulunuyor. Komisyon, yaptığı incelemede 

rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna 

yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket satın 

almalarını engelleyebiliyor.  

Konuyla ilgili Brüksel’de basın toplantısı 

düzenleyen AB Komisyonu Rekabetten 

Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, “AB 

Komisyonu, Bayer’in Monsanto’yu satın 

almasına koşullu onay verdi. Bu onayı şirket 

rekabet kaygılarımıza yönelik önemli çözümler 

sunduğu için verdik” dedi. Söz konusu 

şirketlerin tohum ve zirai ilaç sektörlerinde 

önemli oyuncular olduğunu anımsatan 

Vestager, firmaların satın alma işlemi için 6 

milyar euroluk çözüm paketi sunduklarını 

söyledi. Vestager, satın alma sonrasında 

tohum ve zirai ilaç sektöründe küresel oyuncu 

sayısının ve rekabetin değişmeyeceğini belirtti. 

İnternet bağlantısı için 

 

Diyarbakır'dan Almanya'ya direkt seferler 

19 Haziran'da başlıyor 

 

Diyarbakir Havalimanı'ndan SunExpress 

firması ile ilk direkt uluslararası uçuşların, 19 

Haziran'da Almanya'nın 3 kentine yapılacak 

seferlerle başlayacağı belirtildi. Diyarbakır'ı 

Avrupa'ya direkt bağlayacak uçuşlar için bir 

otelde düzenlenen tanıtım toplantısında 

konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 

Diyarbakır'ı Avrupa'ya ve bir anlamda dünyaya 

bağladıklarını ifade ederek, "SunExpress ile 19 

Haziran'da başlayacak olan seferler ilk etapta 

çok iddialı bir şekilde Almanya'nın 3 şehrine 

doğrudan ve direkt uçuşlarla haftada bir gün 

karşılıklı olmak üzere başlayacak. Frankfurt, 

Düsseldorf, Hannover'e başlayan bu seferler 

aslında bir ilk ve başlangıç olmanın yanı sıra 

geleceğin büyük ve iddialı değişiminin de 

habercisi oluyor. Şüphesiz bu 3 kentin dışında 

Türkiye bağlantılarıyla Avrupa'nın 19 kentine 

Diyarbakır doğrudan uçuşlarla bağlanıyor. Bu 

büyük kazanım ve gelişme şüphesiz sadece 

Diyarbakır'ı değil, komşu bütün illerimizi 

etkileyecektir" dedi. Vali Güzeloğlu, şöyle 

devam etti: "Ülkemizin bu çok önemli ve 

değerli bölgesi ile coğrafyasının bütün 

zenginliklerini dünya ile buluşmasıdır. İlk 

etapta bu yıl için ayrılan koltuk sayısı 312 bin 

984'tür. Bu da çok iddialı ve değerli 

başlangıçtır. SunExpress'in Diyarbakır'a 

güvenirliğinin gösteriyor. Diyarbakır'ın 

potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu 

gösteriyor. 1656 gerçekleşecek uçuş sayısıyla 

inşallah başlangıçtaki bu iddialı hedefimizi 

http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/abden-monsanto-icin-kosullu-onay-40779738
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aşacak çok daha öteye Diyarbakır ve bölgeyle 

buluşmuş olacağız." Toplantıda konuşan 

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 

Çalışkan ise Diyarbakır'dan Almanya'nın 

Frankfurt, Düsseldorf, Hannover şehirlerine 

haftada bir kez olmak üzere 19 Haziran'da 

direkt uçuşlarla bağlayacaklarını söyledi. 

Çalışkan, “Diyarbakır'ı Avrupa'ya bağladığımız 

İzmir ve Antalya noktalarına da dikkat çekmek 

isterim. İzmir ve Antalya üzerinden 18 Avrupa 

noktasına halı hazırda SunExpress 

Diyarbakır'ı da bağlıyor. Bu bizim için 

başlangıç. Bunları çeşitlendirmek ve 

frekanslarını artırmak bizim çok olası ve yakın 

hedeflerimiz arasında. Bu yazı başarıyla 

atlattıktan sonra frekansların arttırılması ve 

Diyarbakır'ın çok daha güzel güçlü olma 

noktasında çalışmalarımız devam edecektir" 

dedi. Konuşmaların ardından SunExpress 

Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, 

toplantıya katılan Vali Hasan Basri 

Güzeloğlu'na maket uçak hediye etti. İnternet 

bağlantısı için 

 

  

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/diyarbakirdan-almanyaya-direkt-seferler-19-ha-40786865
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