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Politik Gelişmeler

karşıtlığına karşı ortak bir duruş için çağrıda
bulundu. "Aşırı sağcılık sadece geçmişe ait bir

Merkel: Irkçılığa Almanya'da da dünyada da

olgu

yer yok

günümüzde de mülteciler ve göçmenlerin,

Beş

Türk’ün

saldırısının

yaşamını
yılı

anma

Solingen

diyen

Merkel,

Almanya'da

veya sırf dış görünüşleri öyle gözüktüğü

etkinliğinde

düşünüldüğü

için

konuşan Almanya Başbakanı Merkel, ırkçılık,

uğradıklarını

söyledi.

yabancı

antisemitizme

Almanya için "utanç verici olduğunu” belirten

Almanya'da da dünyada da yer olmadığını

Merkel, bu durumu kabul etmediklerini aktardı.

söyledi.

25’inci

yitirdiği

değil”

düşmanlığı

29

Mayıs

ve

1993'te

Almanya’nın

Solingen kentinde Türklerin yaşadığı binaya
düzenlenen

ve

aynı

aileden

beş

kişinin

Merkel

yabancı

insanların
Bu

saldırıya

tarz

düşmanlığı,

saldırıların

ırkçılık

ve

antisemitizmin Almanya'da ve dünyada yerinin
olmadığını

söyledi.

Törende

konuşma

yaşamına mal olan ırkçı saldırının 25'inci

yapanlardan bir tanesi de saldırıda iki kızı, iki

yıldönümü

ilki

torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde

Düsseldorf’ta gerçekleşti. Solingen'in de içinde

Genç oldu. Kendisinin hem Türkiye hem de

yer aldığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin

Almanya’nın bir parçası olduğunu belirten

başkenti Düsseldorf'ta düzenlenen törende

Genç, "Biz burada yaşıyorsak çocuklarımızın

konuşan Türkiye

kalplerine

anma

etkinliklerinden

Dışişleri

Bakanı

Mevlüt

nefret

Yabancılara

"yabancı düşmanlığını, ırkçılığı bir kere daha

durdurulması gerektiğini” ifade eden Genç,

lanetlemek

etmek”

nefretin toplumda yer almasına izin vermeden

olduğunu söyledi. Saldırının üzerinden 25 yıl

göçmenlerin bu toplumun bir parçası olduğunu

geçmesine rağmen olayın “hala acı verici”

hissettirmek

olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bize düşen

Başbakanı Merkel ve Türkiye Dışişleri Bakanı

görev bu faciadan gerekli dersi çıkarıp ırkçılık

Çavuşoğlu'na

belasına karşı durabilmektir” dedi. Çavuşoğlu,

vesilesiyle

Türkiye'nin Almanya'ya ırkçılık ile mücadele

konuşmasında "Acımı paylaştınız. Bugün sizin

etmek ve göçmenlerin topluma uyumunu

yanımda olmanız bana gurur, şeref veriyor”

sağlamak için her türlü yardıma açık olduğunu

dedi.

belirtti. Farklı insanların bir arada yaşaması

"Mevlüde Genç Ödülü”

için bir çözüm bulunması gerektiğini belirten

Törende konuşma yapan bir diğer siyasi ise

Çavuşoğlu,

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin

birlikte

hedeflerinin

mücadele

herkesin

barış

nefretin

gerektiğini

anma

"hep

dedi.

Çavuşoğlu, bu törene katılmaktaki amacının

ve

karşı

sokmayacağız”

söyledi.

törenine

teşekkür

birlikte

Almanya

katılmaları

eden

Genç,

içerisinde yaşaması olduğunu kaydetti.

Laschet’ti. Laschet konuşmasında Solingen

Merkel: Yabancı düşmanlığının Almanya ve

saldırısını

dünyada yeri yok

tarihinde İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan

Törene katılan Almanya Başbakanı Angela

en

Merkel de bir konuşma yaparak yabancı

“Saldırıdan çıkartılan dersler hala güncelliğini

"Kuzey

korkunç

olay”

Ren-Vestfalya

olarak

eyalet

nitelendirdi.
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koruyor” diyen Laschet, Solingen saldırısının

anmasına

"kime yönelmiş olursa olsun nefret, şiddet,

Çavuşoğlu’nun

yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın toplumda

gerçekleşmesi olası ziyaretlere" değindiklerini

hiçbir

gerektiğini

kaydetti. Anadolu Ajansı, Solingen faciasının

niteliğinde

25'inci yılı anma etkinlikleri için Almanya'da

olduğunu belirtti. KRV Başbakanı Laschet

bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na

ayrıca kültürlerarası barışa hizmet edenler için

dayandırdığı

10 bin euro değerinde "Mevlüde Genç Ödülü”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24

verileceğini

1993'te

Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğini

Türklerin

bildirmiş, davetin Düsseldorf kentindeki anma

Alman

etkinliği sırasında dile getirildiğini kaydetmişti.

Genç

AA'nın haberinde Çavuşoğlu'nun, Merkel'in

ailesinin beş üyesi hayatını kaybetmişti. Bu

davetini Erdoğan'a ileteceğini söylediği de

kişiler

belirtiliyor.

şekilde

yer

almaması”

göstermesi açısından

açıkladı.

Almanya'nın
oturduğu
tarafından

bir

29

Solingen

evin

ders

aşırı

Mayıs

kentinde
sağcı

kundaklanması

törende

konuşma

dört
sonucu

yapan

Mevlüde

katılan

Türk

Dışişleri

görüşmelerinde

Bakanı

"gelecekte

haberinde

Merkel'in

Genç'in iki kızı, iki torunu ve bir yeğeniydi.

Erdoğan’a resmi davet askıya alınmıştı

1995 yılında cinayetten hüküm giyen failler

İki

cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.

aşılmasını

İnternet bağlantısı için

başlamasını isteyen Türk tarafı geçtiğimiz

ülke

ilişkilerinde

aylarda

ve

güven

bunalımının

normalleşme

Alman

tarafına

sürecinin

Cumhurbaşkanı

Berlin'den 'Merkel Erdoğan’ı davet etti'

Erdoğan’ın Almanya’yı ziyaret etme isteğini

haberlerine yalanlama

iletmişti. Erdoğan’ın

Alman hükümet kaynakları, Başbakan Angela

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile

Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı

telefon

seçimler

gelmiş,

yönündeki

sonrası

Berlin'e

haberleri

davet

yalanladı.

ettiği

Almanya

Alman

görüşmesinde
gazeteci

bırakılmasını

de

Deniz

izleyen

mevkidaşı

konu

gündeme

Yücel’in
süreçte

serbest
ilişkilerde

Başbakanı Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı

normalleşme adımları bağlamında ziyaretin

Recep Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran seçimleri

gerçekleşebileceğini değerlendiren Steinmeier,

sonrasında Berlin’e davet ettiği yönünde Türk

Erdoğan’ı Almanya’ya resmen davet etmişti.

basınında yer alan haberler Alman hükümeti

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı sözcüsü

tarafından

doğrulanmadı. DW

İbrahim

sorularını

yanıtlayan

Alman

Türkçe’nin
hükümet

Kalın,

Mayıs

ayında

yapılması

düşünülen ziyaretin ön hazırlıklarını görüşmek

kaynakları, Merkel’in Erdoğan’a bir davet

üzere

yapmasının söz konusu olmadığına işaret

Türkiye’de alınan erken seçim kararı üzerine

etti. “Türk cumhurbaşkanını ancak Almanya

taraflar ziyaret için görüşmelerin seçim süreci

Cumhurbaşkanı'nın

sonrasına

davet

edebileceğine”

dikkat çeken Alman hükümet kaynakları,
Başbakan

Merkel

ile

Solingen

Berlin’e

gelmiş

bırakılmasını

ancak

aynı

gün

kararlaştırmıştı.

İnternet bağlantısı için

saldırısı
3

Erdoğan Avrupa'daki Türkleri birlik olmaya

seçmen bulunuyor. Almanya'da ise yaklaşık 1

çağırdı

milyon 400 bin Türk’ün seçimlerde oy kullanma

Cumhurbaşkanı
öncesinde

Erdoğan,

erken

seçimler

hakkı bulunuyor. Geçen yıl 16 Nisan’da

Bosna

yapılan referandumda Avrupa'nın bir çok

Avrupa’daki seçmenlere

Hersek'ten

seslendi.

yaşayan

Türkleri

Erdoğan

birlik

yurtdışında

olmaya

çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24

ülkesinde

"evet"

oyları

yüksek

çıkarken,

Almanya'da "evet" oyları yüzde 63'ü bulmuştu.
İnternet bağlantısı için

Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve
milletvekili

seçimleri

Türklere

Bosna

Saraybosna’dan
Olimpiyat

öncesinde
Hersek’in

seslendi.

Avrupalı

Almanya'dan Türkiye'ye ihlal suçlaması

başkenti

Almanya'nın

Erdoğan,

Salonu’nda

Avrupalı

Zetra
Türk

Ankara

Büyükelçiliği,

tutuklu

yargılanan Figen Yüksekdağ'ın 17 Mayıs’taki
duruşmasına

Alman

diplomatların

Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6'ncı Olağan

alınmamasını eleştirerek Türkiye'yi Viyana

Genel Kurulu’na katılarak, bir konuşma yaptı.

Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı. Almanya

Binlerce

Federal

kişinin

katıldığı

toplantıdaki

Cumhuriyeti

Büyükelçiliği,

tutuklu

konuşmasında Erdoğan "Bugün kimi Avrupa

yargılanan Halkların Demokratik Partisi (HDP)

ülkeleri,

eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın

şahsımıza

terbiyesizlik

ve

düzeyine

ülkemize
varan

karşı

davranışlar

duruşmasına

Alman

diplomatların

oradaki

sokulmamasını eleştirdi. Büyükelçilik'in Twitter

Türklerin dağınıklığıdır" diyerek yurtdışında

hesabından yapılan paylaşımda konuyla ilgili

yaşayan

çağırdı.

olarak "Türk yasaları ve diplomatik ilişkiler

Erdoğan şöyle devam etti: "Sizlerden benim

hakkındaki Viyana Anlaşması yine dikkat

ricam yaşadığınız ülkelerdeki siyasi partilerde

çekici bir şekilde ihlal edilerek diplomatlar gizli

aktif şekilde rol almanızdır. O parlamentolarda

olmayan duruşmaya alınmamıştır" ifadelerine

ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer

yer

almalısınız."

bilgilendirilen

Erdoğan konuşmasında ayrıca Avrupa’daki

bakanlıklarının

Türklere yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını

suçlamasında

alma ve siyasette aktif olma çağrısı yaptı.

açıklamasında,

Erdoğan yaklaşan seçimlerle ilgili ayrıca şu

Türkiye'de hukuk devletinin gidişatına dair kötü

ifadeleri

bir işarettir" denildi. İnternet bağlantısı için

sergileyebiliyorsa

Türkleri

kullandı:

cumhurbaşkanı,

bunun

sebebi

birlik

"24

olmaya

Haziran'da

milletvekili

sadece

verildi.

Büyükelçilik,
Türk

konuyla

Dışişleri

çözüm

bulmayı

bulundu.
"Bu

ve

kabul

ilgili
Adalet

reddettiği
Büyükelçilik

edilemez

ve

seçmekle

kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin gelecek

Merkel: Nükleer anlaşmaya sadık kalacağız

bir asrının tercihini de yapacağız."

Almanya Başbakanı Merkel, İran ile nükleer

Avrupa'daki seçmenin önemi

anlaşmaya

bağlı

Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre,

vurguladı.

Merkel,

yurtdışında

programını tamamen bırakması için Tahran ile

yaklaşık

3

milyon

civarında

kalmayı
İran'ın

sürdüreceklerini
askeri

nükleer

4

görüşülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

açıklama yapılmıştı. Açıklamada Almanya,

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD

İngiltere

Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan

kalacağı vurgulanmıştı. İnternet bağlantısı için

ve

Fransa'nın

anlaşmaya

bağlı

nükleer anlaşmadan çekilmesini "üzüntü ve
kaygıyla" karşıladıklarını
Almanya'nın

İran

belirterek

ile

yapılan

Almanya'dan Türkiye'ye 24 Haziran çağrısı

nükleer

Almanya’nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu

anlaşmaya uymayı sürdüreceğini tekrarladı.

Devlet Bakanı Michael Roth, 24 Haziran seçim

Merkel, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu

kampanyalarında

anlaşmaya

bağlı

kalacağız

İran'ın

alınmamasını istedi. Almanya'nın Avrupa ile

taahhütleri

yerine

getirmesi

çaba

İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael

ve
için

Almanya’nın

göstereceğiz" dedi. Uluslararası Atom Enerjisi

Roth,

iki

günlük

Kurumu'nun

İstanbul'da

başladı.

İran'ın

anlaşmaya

uyup

Türkiye
Roth

hedef

temaslarına

burada

yaptığı

uymadığını denetlediğini hatırlatan Merkel,

açıklamada, Türk hükümetine 24 Haziran'daki

"İran'ın anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine

cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerin

getirdiğini" söyledi.

adil yapılması çağrısında bulunarak seçim

"belirli

bir

Ancak

bu

zaman

anlaşmanın

için

çözüm

Almanya'nın

kampanyalarında

hedef

sağladığını" belirten Merkel, bu nedenle İran

alınmamasını istedi. Roth, "Almanya'nın bir

ile görüşmelerde bulunarak İran'ın askeri

seçim

amaçlı

bir

hedef alınmaması umuluyor ve bekleniyor. Bu

şekilde" son vermesini sağlamak gerektiğinin

durum son seçimlerde ciddi bir sorundu" dedi.

altını çizdi.

Roth,

İran ile görüşülecek meseleler

Almanya'daki

İran ile konuşulacak bir çok mesele olduğunu

konusundaki

belirten Merkel, ancak nükleer anlaşmanın

belirtti.

sorgulanmaması gerektiğini vurguladı. "İran'ın

öncesindeki seçim kampanyalarında

balistik

kaygıyla

hükümetinden bazı siyasetçilerin etkinliklerinin

İran'ın

iptal edilmesine Türkiye sert tepki göstermiş,

nükleer

füze

programına

"kalıcı

programını

karşıladıklarını" kaydeden

Merkel,

kampanyasında

Türk

daha

hükümetinin

kamuoyunda

bu

seçimlerde

seçim

etkinliği

düzenleme

yasağa

uymasını

beklediğini

Türkiye'de

anayasa

Türk

bölgedeki rolüne ilişkin açıklamalarda da

Erdoğan

bulundu. İran'ın "Yemen'de istikrarsızlığa yol

bulunmuştu. Bakan Roth, "AB'ye üye adayı bir

açan" bir tutum izlediğini, Suriye ve Irak'ta da

ülkeden seçimlerin adil olması ve muhalefet

"etkisinin büyük" olduğunu belirten Merkel, İran

partilerinin de adil şansa sahip olmaları

ile "bölgede çatışmaları körükleyici değil, barış

beklenebilir" diye konuştu. Die Welt gazetesi

sağlayıcı

Türkiye

bir

rol

üstlenmesi

Almanya'ya

referandumu

muhabiri

Nazi

Deniz

benzetmesinde

Yücel'in

bir

yıl

gerektiği" konusunda görüşülmesi gerektiğini

cezaevinde kaldıktan sonra bu yılın Şubat

söyledi. Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan

ayında

çekileceklerini

ilişkilerindeki

duyurmasının

ardından

Almanya, İngiltere ve Fransa'dan ortak bir

serbest

bırakılmasıyla

gerginliğin

biraz

Türk-Alman
azaldığını

belirten Bakan, ancak iki ülke ilişkilerinde yine
5

de

büyük

olduğunu

sıkıntılar

ifade

etti.

Bakan ziyareti çerçevesinde Başmüzakereci

Türkiye'deki gelişmelerin Almanya'da yaşayan

ve

yaklaşık üç milyon Türkiyeli'ye yansımasına

muhalefetten

değinen

Türk

kuruluşlarının temsilcileri de bir araya gelecek.

toplumu arasındaki hava önceden olduğu gibi

Roth ayrıca bir süre önce adli kontrol şartıyla

gergin. Bu beni çok endişelendiriyor. Böyle bir

serbest bırakılan Alman vatandaşı çevirmen ve

ortamı daha önce hiç yaşamamıştım" dedi.

gazeteci

Türkiye'nin AB üyeliği

İnternet bağlantısı için

Alman

Bakan

Roth,

hükümetinin

"Almanya'da

Türkiye

Birliği'nin

genişletilmesine

söyleyen

Roth,

ile

karşı

Türkiye'de

iç

AB

Bakanı

Ömer

Çelik'in

siyasetçiler

Meşale

ve

Tolu'yla

yanı

sivil

da

sıra

toplum

görüşecek.

Gümrük
olduğunu

Almanya orduyu yeniden yapılandırmak

politikada

istiyor

durumun temelde iyileşmesi halinde bunun

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der

gündeme gelebileceğini ifade etti. Bakan,

Leyen, Alman ordusunda köklü bir değişikliğe

"Burada (Türkiye'de) olup bitenlere gözümüzü

gitmeyi

kapatamayız" dedi. Türkiye'nin AB üyelik

savunmasındaki

sürecine de değinen Roth, Türkiye'ye vize

planlanıyor. Alman ordusu yıllardır öncelikli

serbestisi tanınması talebine ilişkin olarak

olarak

"Bunu istiyoruz, teklifimiz geçerli, siz de

yapıyor. Süddeutsche

koşulları yerine getirmek zorundasınız" dedi.

habere göre, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU)

Bakan bu konuda pazarlık yapılamayacağını

üyesi Savunma Bakanı Ursula von der Leyen,

da ifade etti.

yeniden yapılanmaya giderek ordunun "eşit

Afrin operasyonu

oranda” ülke savunmasına da ağırlık vermesini

Roth, Türkiye'nin bu yılın Ocak ayında Afrin'e

istiyor.

başlattığı operasyona da değinerek Alman

ilkelerinin

Meclisi'nde

siyasi

belgede yer aldığı ve belgede ordunun "ulusal

"uluslararası hukuka

güvenlik önlemleri alanında üzerine düşen

aykırı" olarak nitelendirdiğini belirtti. Roth,

görevi” yerine getireceği ifadesinin kullanıldığı

"Alman hükümeti şimdiye dek bu ifadeyi

aktarıldı. Belgede ayrıca ülke savunmasının

kullanmadı.

olması

"en titizlikle yerine getirilmesi gereken ve en

konusunda birbirimize yakınız. Bu konuda

fazla eksiğin giderilmesine ihtiyaç duyulan

görüş ayrılığı yok" dedi. Bakan, "Türkiye

görev” olduğu vurgulanıyor.

Afrin'de sürekli kalmayı hedefliyorsa, o zaman

Güvenlik durumu değişiyor

çok kritik bir alana gelinir. İşte o zaman bu

Haberde, değişim planlarının milyarlık faturası

durumu yorumlama konusunda çok da hareket

olabileceğini

alanı kalmaz" dedi. Almanya'nın Avrupa ile

yapılanma

İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı İstanbul'da

güvenlik koşullarının olduğuna ve Rusya'nın

başladığı temaslarını Ankara'da sürdürecek.

Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Avrupa'daki

grubu

bulunan

partilerin operasyonu

Ancak

eleştirinin

bütün

net

planlıyor.

yurt

Ordunun
rolünün

dışı

Haberde
"Alman

ülke
artırılması

misyonlarında
Zeitung'da

yeniden
Ordusu

yazıyor.
hedefinin

görev

yer

alan

yapılandırma
Tasarımı”

adlı

Ordudaki

yeniden

arkasında,

değişen
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barış düzeninin de tehlikeye girebileceğinin

figürünün olduğu trafik ışıkları halk tarafından

gözler önüne serildiğine dikkat çekildi.

büyük ilgiyle karşılandı. Belediye Başkanı

Almanya'daki Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal

Wolfram Leibe, “Trier, Marx için renklerini

Demokrat

büyük

gösteriyor” dedi. Marx’ın çocukluğunu geçirdiği

koalisyon hükümetinde son günlerde savunma

evin ve müzesinin yakınlarına trafik ışıkları

bütçesinin artırılmasına ilişkin ciddi bir tartışma

konuldu.

patlak vermişti. Savunma Bakanı von der

Sıfır Avro’luk banknotlar basıldı

Leyen ve bir grup Hristiyan Birlik üyesi

Das Kapital’in yazarı Alman filozof Karl Marx’ın

politikacı,

200’üncü doğum günü şerefine doğduğu kent

Parti

(SPD)

savunma

Bakanlığı'nın

arasındaki

bütçesinin

öngördüğünden

Maliye

yüksek

bir

olan Trier’de ‘0 Avro’luk hediyelik banknotlar

oranda artırmak isterken SPD buna karşı

basıldı. Marx’ın resminin yer aldığı hediyelik

çıkıyor. İnternet bağlantısı için

banknotlar 3 Avro’dan satışa sunuldu. Sıfır
Avro’luk

Sosyal Gelişmeler

doğumunun 200.yıldönümü. 5 Mayıs 1818’de
Almanya Trier’de doğan Marx, doğum günü
vesilesiyle dünyanın dört bir tarafında anılıyor.

sosyalizmin

babalarından,

kurucusu

Alman

bilimsel

düşünür

ve

iktisatçı Karl Marx bundan 200 yıl önce 5
Mayıs

1818’de

Almanya’nın

Lüksemburg

sınırındaki kenti Trier’de doğdu. Doğum günü
dolayısıyla dünyanın dört bir tarafında çeşitli
etkinlikler

düzenleniyor.

Sempozyumlardan

sergilere, konferanslardan panellere kadar çok
sayıda etkinlikle anılacak olan Marx’ın onuruna
birbirinden renkli etkinlikler de yapıldı. Marx’ın
200’üncü yaşında doğduğu Trier kentinde
trafik ışıklarında Karl Marx figürleri sergilendi,
onuruna

para

Richard

banknot üreticileriyle beraber hazırladığı bu

Bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx’ın

fikir

yaratıcısı

Faille’nin, Avrupa Merkez Bankası’nın resmi

Karl Marx 200 yaşında: Trier’den dünyaya

Komünizmin

banknotların

basıldı,

devasa

heykelleri

yapıldı.
Doğduğu şehirde trafik lambalarının figürü oldu
Marx’ın 200’üncü doğum günü, doğduğu kent
olan Trier’de trafik ışıklarıyla kutlanıyor. Marx

hediyelik eşya paralar diğer Avrupa ülkelerinde
de satışa sunuldu.
Çin’den Trier’e hediye Marx heykeli
Doğumunun 200’üncü yıl dönümünü kutlamak
için Çin’in Almanya’ya hediye ettiği 4.4 metrelik
anıtsal Marx heykeli 14 Nisan’da doğduğu kent
Trier’e dikildi. Ünlü Çinli heykeltıraş Wu
Weishan tarafından tasarlanan heykel halka
açılacak. Trier Belediye Başkanı Wolfram
Leibe, heykelin kentin yeni cazibe merkezi
olacağını söyledi. Marx’ın büyük bir devlet
sergisinin yanı sıra, iki ortak sergiyi de içeren
bir dizi etkinlik çerçevesinde anılmasının,
Trier’in

“büyük

oğlu”

nun

yaşamına,

mücadelesine ve ideolojisine ışık tutacağı
anlamına geldiği vurgulandı.
Marksizm klasikleri yeniden yayımlandı
1920’lerde

Çin’de

yayımlanan

Marksizm

üzerine bir dizi eser 200. yıl dönümü anısına
yeniden

basılarak

okurların

beğenisine

sunuldu. Seçme eserler 1920 ve 1927 yılları
arasında Çin’de yayınlanan Marksizm üzerine
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92 kitaptan seçilerek hazırlandı. Bunların

kampanyası için istismar edilmesi iyi değil. İki

arasında Marx, Engels ve Lenin’in klasik

oyuncumuzun

eserleri ile Çinli akademisyenler tarafından

konusundaki çalışmalarına yardımcı olmadı"

yazılan yorumlayıcı çalışmalar yer alıyor.

şeklinde devam etti. Londra'da Erdoğan ile bir

Hubei People’s Press tarafından hazırlanan

araya

yayınlar 24 cilt ve 15.000 sayfadan oluşuyor.

Machester City futbolcusu Gündoğan'a ek

Yayının tanıtımı Wuhan kentinde düzenlenen

olarak, sezon ortasında Beşiktaş'tan Everton'a

bir törenle yapıldı.

transfer olan Cenk Tosun da söz konusu

Paneller, sempozyumlar, etkinlikler

fotoğraflarda yer aldı. Adalet ve Kalkınma

Almanya başta olmak üzere dünyanın dört bir

Partisi'nin

tarafında Marx için etkinlikler düzenleniyor.

paylaşılan

Türkiye’nin

Cumhurbaşkanı'na

de

aralarında

bulunduğu

bu

gelen

bu

eylemi

Arsenal

DFB'nin

oyuncusu

uyum

Özil

ve

(AKP) Twitter hesabından
fotoğraflarda

futbolcular

imzaladıkları

formalarını

ülkelerdeki etkinliklerde ünlü filozofun fikirleri

takdim ederken görüntülendi. Gündoğan'ın

tartışılıyor.

imzaladığı

Almanya’daki

etkinliklerin

formanın

öncülüğünü Rosa Lüksemburg Vakfı yapıyor.

Cumhurbaşkanım'a

İnternet bağlantısı için

görüldü.

arkasında

"Sayın

saygılarımla"

yazdığı

Almanya'daki siyasetçilerden tepki
Alman Futbol Federasyonu’ndan Özil ve

Fotoğrafların AKP hesaplarından paylaşılması

Gündoğan'a tepki

üzerine sağ popülist Almanya için Alternatif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile

(AfD) Partisi milletvekili Beatrix von Storch,

birlikte poz veren Alman Milli Futbol Takımı

"Neden

oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a

cumhurbaşkanı olarak tanımlarken Almanya

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard

Milli

Grindel tepki gösterdi. Türkiye asıllı Alman

gösterdi. Yeşiller Partisi'nin eski Eş Genel

futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın,

Başkanı ve Türkiye asıllı Cem Özdemir de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile

Fransız haber ajansı AFP'nin yan kuruluşu

Londra'da birlikte fotoğraf çektirmesi üzerine

SID'e konuşarak, "Alman Milli Takımı'nda

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı

oynayan

Reinhard

cumhurbaşkanının

Grindel

Gündoğan

Takımı

için

Erdoğan'ı

oynuyor?" diyerek

uluslararası

bir

ismi

kendi

tepki

futbolcunun
Frank-Walter

tepki

gösterdi.

mesaj

yayımlayan

Steinmeier, başbakanının ismi Angela Merkel

Grindel,"DFB göçmen kökenli futbolcularımızın

ve parlamentosu da Bundestag'dır; başkenti

özel durumuna saygı gösterir ve dikkate alır.

de Ankara değil, Berlin'dir" diyerek tepkisini

Ancak

Erdoğan

dile getirdi. İktidardaki Hristiyan Demokrat

alınmayan

Birlik (CDU) partisi milletvekili Stefan Müller ise

değerleri savunur" ifadesini kullandı. DFB

"Milli takım oyuncularımızın bir otokratın seçim

Başkanı

kampanyasına alet olup olmama konusunda

Twitter üzerinden

futbol

tarafından

bir

ve

DFB,

yeterince

mesajına,

futbolcularımızın

Sayın

dikkate

"Bu

nedenle

(Erdoğan'ın)

milli
seçim

dikkatli

bir

şekilde

düşünmeleri
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kullandı.

gerekir" ifadesini

Ancak

Türkiye

cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk

turu ile

Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı ve

milletvekili genel seçimleri için Almanya'da 7

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı,

Haziran'da başlayacak oy verme işlemleri 13

Erdoğan'ın futbolcular ile buluşmasını bir

gün sürecek ve 19 Haziran'da son bulacak.

"futbol sohbeti" olarak nitelendirdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar

Gündoğan'dan yanıt

uyarınca Almanya'nın 13 kentinde sandık

Tepkiler üzerine bir yazılı açıklama yapan

kurulacak.

Gündoğan, "Bu fotoğraf ile siyasi bir mesaj

Düsseldorf, Essen, Münih, Münster, Hannover,

verme ya da seçim kampanyasına destek

Karlsruhe, Hamburg, Nürnberg

sağlama gibi bir hedefimiz yoktu” dedi ve

kentlerinde oy vermek mümkün olacak. Ancak

Türkiye kökenli Almanya vatandaşları olarak

halen Alman makamlarından bu konuda onay

Cumhurbaşkanlığı

saygılarını

gelmesi

amaçlamış

seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ise

olduklarını kaydetti. Gündoğan ayrıca Almanya

oylamanın 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri

ile Türkiye arasındaki diplomatik gerginliğe

arasında yapılması öngörülüyor. Almanya'da

atıfta bulunarak, "İki ülke arasındaki gergin

seçimlerin daha erken başlayacak olması

ilişkileri göz önüne alarak bu görüşmeyi kendi

nedeniyle,

sosyal kanallarımızdan yayınlamadık” dedi.

Almanya'da destekleyenler de çalışmalarına

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğan

hız verdi.

Gündoğan,

CHP Berlin Birliği'nin hedefi

belirten

olarak

bir

makamına

jestte

bulunmayı

"Almanya'nın

DFB'nin

milli

değerlerine

oyuncuları

Stuttgart,

bekleniyor.

Frankfurt,

ve Mainz

Cumhurbaşkanlığı

Türkiye'deki

siyasi

partileri

ve

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Berlin Birliği

ifadesini

Başkanı Kenan Kolat, DW Türkçe'ye yaptığı

kullandı. Almanya Milli Takım Menajeri Oliver

açıklamada, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin

Bierhoff bu buluşmayı ele almak üzere Özil ve

(AKP)

Gündoğan

potansiyelini "yüzde 50'ye çekmek" istediklerini

sorumluluklarımızın

ile

bir

bağlıyız

Berlin,

farkındayız”

görüşme

yapacaklarını

Almanya'daki

Berlin'de

yüzde

seçim

63

olan

oy

kampanyasını

söyledi. Her iki oyuncunun da Alman Milli

söyledi.

Takımı'nın Dünya Kupası aday kadrosunda

başlatacaklarını söyleyen Kolat, Berlin'deki

yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. İnternet

yaklaşık 139 bin seçmenin 50 binine doğrudan

bağlantısı için

ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Kolat, bunun
için broşürler bastıracaklarını, hatta "kapı kapı

Almanya'da 24 Haziran hazırlıkları başladı

gezerek

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler

bilgilendireceklerini" söyledi.

için Almanya'nın 13 kentinde sandık kurulacak.

İYİ Parti Gönüllüleri sahaya inecek

Oy verme işlemleri 7 Haziran'da başlayacak.

İlk kez seçimlere giren İYİ Parti'yi yurt dışında

Siyasi partileri Almanya'da destekleyenler de

destekleyenler ise İYİ Parti Gönüllüleri adı

seçim kampanyalarına hız verdi. Türkiye'de 24

altında birleşti. İYİ Parti Berlin Gönüllüleri

Haziran

Başkanı

Pazar

günü

yapılacak

vatandaşları

Mehmet

Aşkın

Kipel,

seçim
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hazırlıkları

kapsamında

genel

ihtimali tartışma yarattı. Geçen yıl referandum

merkezle görüştüklerini ifade ederek, "Sahaya

öncesinde Türk hükümet yetkililerinin seçim

inme mecburiyetimiz var. Berlin'de seçim

etkinliklerinin iptal edilmesi nedeniyle Ankara-

büroları kurmayı düşünüyoruz. Şimdilik iki

Berlin hattında gerilim yaşanmıştı. Bunun

seçim büromuz var, biri her gün, diğeri de

üzerine Alman hükümeti, Avrupa Birliği dışında

haftada bir kere hizmet verecek. Vatandaşlarla

bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki

temas halinde olacağız" dedi.

dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da

HDP'yi destekleyenler umut aşılamak istiyor

seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan bir

Halkların Demokrat Partisi'ne (HDP) yakınlığı

yasal düzenleme yapmıştı. CHP Berlin Birliği

ile

Demokratik

Başkanı Kolat, CHP'den önemli isimlerin 24

Platformu Eş Sözcüsü Rezan Aksoy, seçim

Haziran öncesinde Almanya'ya gelmesinin

tarihinin

planlamadığını, sadece bazı milletvekilleri ile

bilinen

Berlin

Ankara'daki

Halkların

açıklanmasından

hemen

sonra

yaptıkları toplantıda durumu değerlendiklerini

toplantılar

belirterek, "Bu belki de Türkiye'deki son

Halkların Demokratik Platformu Eş Sözcüsü

demokratik seçim ve belki de son şansımız

Aksoy

olacak" şeklinde düşündüklerini söyledi. Bu

milletvekillerinden Ahmet Yıldırım, Tuba Hezer

toplantıda "Türkiye'nin diktatörlük sistemine

veya Kemal Aktaş'ın katılımı ile bir etkinlik

doğru

endişelerin" dile

planlanabileceğini söyledi. İYİ Parti Berlin

getirildiğini, "Türkiye'deki sıkıntılar nedeniyle

Gönüllüleri Başkanı Kipel de ise Türkiye'deki

insanların artık gülmeyi unuttuğunu" söyleyen

seçim çalışmalarının yoğunluğundan dolayı

Aksoy "gülebileceğimiz, eğlenceli, insanların

tanınmış

sandığa gitmesini sağlayacak, insanlara umut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve

aşılayacak, 'iyi bir Türkiye mümkün, iyi bir

hükümet yetkililerinin ise 24 Haziran erken

gelecek

seçimleri

gittiğine

dair

mümkün'

umudunu

yayacak

bir

planladıklarını

ise

Türkiye'ye

yüzlerin

belirtti.

dönemeyen

gelemeyeceğini

öncesinde

Almanya'da

Berlin

HDP’li

söyledi.

seçim

kampanya" yapmaya karar verdiklerini anlattı.

etkinliğine katılması planlanmıyor.

Aksoy, Kreuzberg semtinde Türklerin yoğun

Berlin'de partiler arası işbirliği

olarak

Türkiye'de partilerin kurduğu ittifakların bir

gittiği

pazarda

stand

kurarak

çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

yansıması Berlin'de de gözlemleniyor. İYİ Parti

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Almanya'da

Berlin Gönüllüleri Başkanı Kipel, CHP ve

çalışmalarını yürütenlerin oluşturduğu AK Parti

Saadet Partisi temsilcileri ile görüşmelerin ve

Berlin

ise

ortak çalışmaların uzun süredir devam ettiğini

"programlarının henüz başlamadığı" bilgisini

ifade etti. CHP Berlin Birliği Başkanı Kolat,

verdi.

muhalefet partilerinin destekçileri ile tekrar

Türkiye'den siyasetçi gelecek mi?

görüşeceklerini belirterek, "ortak bir strateji

Türkiye'de seçim tarihinin açıklanmasından

belirlemek" istediklerini söyledi.

sonra, Türk hükümet yetkilileri ve siyasetçilerin

Sandık güvenliği

Seçim

Almanya'da

Koordinasyon

seçim

Merkezi

kampanyası

yapması
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Almanya'daki

kaynaklı olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler

seçimlerde sandık güvenliği konusunda ise

İklim Değişikliği Sekreteryası bünyesinde 2015

endişeleri bulunmuyor. Almanya'daki seçimler

yılında imzalanan Paris Anlaşması'nın "kural

sonrasında sonuçların değil, sadece verilen

kitabını" oluşturmak

oyların sayıldığını hatırlatan CHP Berlin Birliği

insanları,

Başkanı Kolat, "sayılan oyların ıslak imzalı

uyarınca iklim değişikliğine en fazla olumsuz

tutanağının partiye gönderildiğini" belirterek,

katkıyı

daha önceki seçimlerde bu konuda "pek sıkıntı

Almanya

yaşanmadığını" söyledi. Kolat,

sandık

insanların yaptığını kaydetti. En son verilere

kişilerin

göre turizm sektöründeki uçuşlar, konaklama

Muhalefet

partilerinin,

kurullarında

görev

yapacak

belirlendiğini,

önümüzdeki

müşahitlerin

belirleneceğini

ülkede

Amerika
ve

yapılan

Birleşik

Hindistan'da

araştırma

Devletleri,

Çin,

seyahat

eden

de

ve yeme-içme, hatta hediyelik eşyaların üretimi

gereken

2013 yılında küresel çapta 4,5 milyar ton

eğitimlerin verileceğini söyledi. İYİ Parti Berlin

karbondioksit salınımına yol açtı. Bu sayı

Gönüllüleri Başkanı Kipel oy verirken sıkıntı

2009'da

olacağını

geçmişti. Mevcut öngörülere göre 2025 yılına

düşünmediklerini,

günlerde

160

üzere toplanan bilim

ve

ancak

oyların

3,9

milyar

ton

olarak

kayıtlara

ne

gelindiğinde turizm sektörü kaynaklı sera gazı

olacağını bilemediklerini kaydetti. Kipel sandık

salınımlarının yılda 6,5 milyar tona ulaşacağı

kurulu

tahmin

Türkiye'ye

gönderilmesinden

görevlisi

sonra

olarak

seçilen

ediliyor.

Araştırmacılar

uçak

ancak

yolculuklarının tek başına en büyük paya sahip

"sandık

olduğunu kaydederken, jet yakıtı tüketmenin

başında CHP’den arkadaşlar olacak, onlar

atmosfere verdiği zarar dikkate alındığında,

dikkat eder, onlara güveniyoruz" dedi. Berlin

uçak bileti fiyatlarının çok daha fazla olması

Halkların Demokratik Platformu Eş Sözcüsü

gerektiğini savundu. Ancak turizmin sera gazı

Aksoy ise "sandıklarda görevli bulundurma

salınımlarındaki yüzde 8'lik payına karşın,

hakkını

kadar

sektörün bu konuda "ilerleme" kaydettiğini

bağlantısı

belirten BM İklim Değişikliği Sekreteryası

isimleri YSK'ya göndereceklerini
engellemeler

olması

halinde ise

sonuna

kullanacaklarını" söyledi.

İnternet

Başkanı

için

Patricia

endüstrisinin sattığı

Espinosa,
birçok

ürün çevrenin

Sera gazının yüzde 8'i turizm kaynaklı

korunması,

Bilim insanları artan küresel turizmin iklim

kollanmasına bağımlı" şeklinde konuştu.

değişikliğine yol açan sera gazı salınımlarını

Karbon ticareti ve vergileri gerekli

yükselttiğini açıkladı. Almanya, ABD ve Çin

Araştırmacılar, turizm sektöründeki salınımı

turizm ile çevreyi en çok kirletenler. İklim

kontrol altında tutmak için daha fazla karbon

değişikliği

konusunda

vergisi uygulanması ve havacılık sektöründe

Almanya'nın Bonn kentinde bir araya gelen

karbondioksit ticaretinin arttırılması gerektiğini

bilim

gazı

kaydetti. Havacılık sektörünün tüm dünyadaki

salınımlarının on ikide birinin turizm sektörü

sera gazı salınımlarının yüzde 2'sine tekabül

ile

insanları

mücadele

dünyadaki

sera

muhafaza

"(Turizm)

edilmesi

ve
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ettiğini

kaydeden

bilim

insanları,

bunun

varyantları

göstermek

için

söz

konusu

dünyadaki en fazla salınım yapan 12'inci ülke

caddelere 100'ün üzerinde levha asıldı.

kadar yüksek bir miktara ulaştığını belirtti.

On binlerce araç etkilenecek

Uluslararası

Federal

Hava

Taşımacılığı

Birliği

İdare

Mahkemesi şubat

ayında

(IATA) verilerine göre hızla büyüyen havacılık

Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri için açılan

sektörünü hacminin 2036 yılına kadar ikiye

davalarda hava kirliliğinin önlenmesinde son

katlanarak yılda 7,8 milyar yolcuya ulaşması

çare

bekleniyor. 2015 yılında imzalanan Paris İklim

trafikten

Anlaşması turizm ve havacılık sektörlerini

Kararda yasağın orantılı olmasına motorlu

dikkate

almadan

uyarınca

olarak

yüksek

men

emisyonlu

edilebileceğine

hükmetmişti.

hazırlanmıştı.

Anlaşma

araç

küresel

ısınmanın

2

santigrat

haberdar edilmesine önem verileceği de yer

altında

tutulması

hedefleniyor.

almaktaydı. Hamburg şehrin en işlek yollarının

derecenin

kullananların

araçların

ayından

zamanında

itibaren

yasaktan

Ancak bilim insanlarına göre hâlihazırda 1

nisan

santigrat derece ısınmış dünyadaki küresel

normuna

ısınmayı toplam 3 santigrat derecede tutmak

kapatılacağını duyurmuştu. Federal motorlu

bile oldukça zor görünüyor. İnternet bağlantısı

araçlar dairesi kayıtlarına göre Hamburg'da

için

ruhsat alan 264 bin 406 dizel motorlu araçtan

uymayan

Avrupa

emisyon

motorlu

araçlara

96 bin 356'sı ‘Euro 6' olarak adlandırılan en
İlk dizel yasağı Hamburg'da başlıyor

yüksek Avrupa emisyon standardına uyuyor.

Hamburg'daki iki önemli güzergâh ay sonunda

Daha

eski dizel motorlu araçlara kapatılıyor. Yasak

kamyonlar

mayıs

girecek.

kullanamayacak. Hamburg'a kayıtlı 168 bin

Hamburg eski model dizel motorlu araçlara

otomobil ile dışardan Hamburg'a gelen ve en

kent içindeki bazı yolları kapatan Almanya'nın

emisyon standardı düşük olan her türlü dizel

ilk

ayı

büyük

sonunda

şehri

olacak.

senatosundan

yapılan

yılında

edilen

kabul

yürürlüğe

Mahkemesi'nin

normlardaki

adı

geçen

otomobil
iki

ve

güzergâhı

Hamburg

eyalet

motorlu araç yasaklı yollara giremeyecek.

açıklamada,

2017

Taksilerle, cankurtaranlar, kargo araçları ve

geçiş

yasağının

iki

güzergâhta uygulanacağı ve kararın Federal
İdare

düşük

konuyla

ilgili

çöp

kamyonları

uygulama

kapsamına

alınmadı. İnternet bağlantısı için

karar

gerekçesi incelenerek alındığı belirtildi. Yasak,

Ekonomik Gelişmeler

Avrupa emisyon normlarına uymayan özel ve
iş araçları için geçerli olacak. Yasak 31

Alman ekonomisinden negatif sinyal

Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Norm dışı dizel

Alman

motorlu araçlara kapatılan güzergâhlardan biri

otomotivin

580, diğeri ise bin 700 metre uzunluğunda.

dikkat çekiyor. Almanya'da Ekonomi Araştırma

Yasaklı araçları uyarmak ve kullanabilecekleri

Enstitüsü (IFO) İhracat Beklenti Endeksi,

ekonomisinin

lokomotif

sektörü

ihracat beklentilerinde

bozulma

Mayıs'ta 13,6 puana gerileyerek düşüşünü
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altıncı aya taşımış oldu. Anket sonuçlarında

üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 3,5 arttığı

Alman ekonomisinin lokomotifi olarak görülen

belirtilen

otomobil sektörünün ihracat beklentileri önemli

ülkelerdeki üretim artışının ise yüzde 3,9

ölçüde azalma dikkat çekti. Alman otomotiv

seviyesinde gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada,

şirketleri neredeyse hiç büyüme beklemiyor.

ihracat

Buna karşın, elektrik ve makine mühendisliği

kaydedildi: “Alman ihracatının 2018 yılında

endüstrilerindeki firmalar, iyimserlik zayıflamış

yüzde 3 artacağı tahmin ediliyor. Mal ticareti

olsa da, daha fazla ihracat büyümesi bekliyor.

ve hizmet ihracatı dahil ihracatın ise reel

Gıda ve içecek üreticileri ise daha iyi dış ticaret

olarak yüzde 5 artmasını bekliyoruz. Küresel

beklentilerine sahip. Ifo Başkanı Clemens

ekonomide ihracat 2017 yılında yüzde 4,4 arttı.

Fuest, "Zorlu küresel ekonomik ortam Alman

Gelişmiş ülkeler, 2011'den bu yana ilk kez

ihracatçılarını giderek daha fazla rahatsız

gelişmekte olan ülkelere göre ihracat artışına

ediyor." dedi. Almanya'da 2017'nin son ayında

daha

63,3 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine

bağlantısı için

açıklamada,

beklentilerine

fazla

katkıda

gelişmekte

ilişkin

ise

olan

şunlar

bulundu.” İnternet

ulaşan imalat PMI, Mayıs'ta 56,8'e kadar
gerilemiş ve reel sektör güveni Ekim 2015'ten

Almanya ilk çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

bu yana en düşük seviyeye inmişti. İnternet

Almanya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir

bağlantısı için

önceki çeyreğe göre yüzde 0,3’lük büyüme
performansı

gösterdi.

Almanya

Federal

Alman sanayisinde beklentiler olumlu

İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı ikinci

Alman Sanayi Federasyonu, "2018'de sanayi

tahmin verilerine göre, ülkede, mevsim ve

üretiminin

yüzde

tahmin

takvim etkilerinden arındırılmış GSYH 2018'in

ediyoruz.

Alman

Avrupa'nın

ilk çeyreğinde yüzde 0,3 arttı. Büyüme verisi,

ekonomik iyileşmesinde lider bir güç" dedi.

2017’nin son çeyreğindeki yüzde 0,6’lık artışın

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), bu yıl

altında kaldı. Çeyrek bazda ele alındığında,

Alman sanayi üretiminde yüzde 2,5’lik artış

büyümeye olumlu katkı iç talepten geldi.

beklediklerini

Kamunun

2,5

ve

artacağını

endüstrisi

ihracat

odaklı

imalat

nihai

tüketim

harcamaları,

sektörünün, küresel ticaretteki toparlanmadan

neredeyse 5 yıldır ilk kez azalarak (yüzde 0,5)

da

GSYH üzerinde aşağı yönlü bir etki yaptı.

faydalandığını

bildirdi.

BDI

tarafından

Alman sanayi görünümüne ilişkin yapılan

Geçici

açıklamada, 2018'de sanayi üretiminin yüzde

gelişimi "daha az dinamik" gerçekleşti. Bu yılın

2,5

ilk

artacağını

tahmin

ediyoruz.

Alman

hesaplamalara

çeyreği

ile

göre,

dış

ticaretin

2017'nin

ilk

çeyreği

düzeltilmiş

ve

takvim

endüstrisi Avrupa'nın ekonomik iyileşmesinde

kıyaslandığında,

lider bir güç” denildi. Açıklamada, güçlü bir

etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde

şekilde ihracat odaklı olan imalat sektörünün,

2,3 oldu. 2017’nin son çeyreğinde GSYH artışı

küresel

yüzde 2,9 seviyesinde kaydedilmişti. Yılın ilk

ticaretteki

faydalandığı

ifade

toparlanmadan
edildi.

Küresel

da
sanayi

çeyreğindeki

ekonomik

performans,

iç
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piyasada istihdam edilen 44,3 milyon kişiyle

endeksi 1991 ila 1999 arasında neredeyse

gerçekleşti. Bu arada, ikinci tahmin verileri,

aynı kaldı. Ardında 1999'da 0,25 olan gibi

daha önce yayımlanan ilk tahmin verilerini teyit

endeksi, 2005'te 0,29'a yükseldi.Uluslararası

etti. İnternet bağlantısı için

karşılaştırmaya

bakıldığında

ise

Almanya

gelir eşitsizliğinde ortalamanın altında kaldı.
Almanya’da gelir eşitsizliği yükseldi

Göçmenler Daha Fazla Yoksulluk Riski Altında

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü`nün

Araştırmada, ülkedeki yoksulluk riskine ilişkin

yaptığı bir araştırma, Almanya’da ihtiyaçlara

de değerlendirmeler

göre

geliri

yoksulluk riski 1990'ların ortalarında yüzde

eşitsizliğinin hala yüksek düzeyde olduğunu

11 seviyesindeyken, 2015 yılında yüzde 16,8

ortaya

Ekonomik

civarında kaydedildi. Göç geçmişi olmayan

Enstitüsü'nün

nüfus içindeki yoksulluk oranı yüzde 13

ayarlanmış

harcanabilir

koydu.

Alman

Araştırmalar
araştırmasına

(DIW)

hem piyasa hem

hane

göre,

de

Almanya’da

ihtiyaçlara

göre

olarak

yer aldı. Buna göre

belirlendi. Göçmenlik geçmişi olan,

yani yabancı bir

ülkede

doğmuş

ve

daha

ayarlanmış harcanabilir hane geliri eşitsizliği

sonra Almanya'ya göç etmiş kişiler için ise bu

yüksek

Berlin

oran yüzde 29 seviyesinde kaydedildi. Diğer

bir

yandan, Almanya'daki Hans Böckler Vakfı

seviyede. AA

merkezli

muhabirinin

DIW’in

araştırmadan

derlediği

yaptığı
bilgileri

göre,

bünyesindeki

WSI'ın

daha

bir

önce

Almanya'da 1991 ve 2015 yılları arasında özel

gerçekleştirdiği

araştırmaya

hane halkı kişilerinin reel kullanılabilir geliri

göre Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da

ortalama yüzde 15 arttı. Nüfusun çoğunluğu,

gelir dağılımındaki eşitsizlik artıyor. Buna göre

reel gelirdeki büyümeden fayda sağlarken

ülkedeki zengin ile fakir arasındaki fark 1993-

gelir dağılımının alt ucundaki gruplar bundan

2013 yılları arasında en yüksek seviyeye

faydalanamadı.

çıkmış durumda. İnternet bağlantısı için

Araştırmaya göre, standart gelir eşitsizliği
ölçüsü olan ve 0 ila 1 arasında bir değer alan

Spiegel: Riyad'dan Alman şirketlerine veto

Gini endeksinde, değer ne kadar yüksek

Resmi bir açıklama yok. Ancak

olursa ölçülen eşitsizlik de o kadar yüksek

dergisinin haberine göre Suudi Arabistan,

kabul ediliyor. 1991 ve 2005 yılları arasındaki

Alman şirketleri ile iş ilişkilerini durdurdu.

dönemde,

Riyad'ın Berlin'e Ortadoğu politikası nedeniyle

Almanya'da

hane

halkı

pazar gelirinin Gini endeksi önemli ölçüde arttı

kızgın

ve devamında 2009'a kadar düştü. Bu tarihten

yayımlanan haftalık haber dergisi Spiegel'e

itibaren piyasa gelirlerindeki eşitsizlik yeniden

göre

arttı.

politikası nedeniyle Alman şirketleri ile iş

Gelir

eşitsizliği

2015'te

yaklaşık

olarak

olduğu

Suudi

ilişkilerini

belirtiliyor.

Spiegel

Arabistan,

dondurdu

ve

Almanya'da

Berlin'in

artık
Derginin

Ortadoğu

iş

siparişi

2000'lerin ortalarındaki ile aynı seviye geldi.

vermeme kararı aldı.

haberinde

Buna karşılık, harcanabilir hane geliri Gini

Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın bu
14

konuda hükümete talimat verdiği belirtildi.

kalınmasını

Riyad'ın

duyuyor. İnternet bağlantısı için

bu

kararından

özellikle

Suudi

istemesinden

de

rahatsızlık

Arabistan Sağlık Bakanlığı ile yoğun iş ilişkisi
olan Siemens, Bayer ve Boehringer gibi

Almanya ve Çin işbirliğini artırıyor

şirketlerin etkileneceği belirtiliyor. Riyad ve

Pekin’de bir araya gelen Almanya Başbakanı

Cidde'deki toplu taşıma hizmetleri için yüzlerce

Merkel ile Çin Devlet Başkanı Şi, iki ülke

Mercedes marka otobüs siparişi alan Alman

arasındaki ticaret ilişkileri konusunda işbirliği

otomotiv

mesajları

şirketi

Daimler'in

de

karardan

verdi.

Merkel

ile

görüşen

Çin

etkilenenler arasında olduğu ifade ediliyor.

Başbakanı Li da “Çin’in kapısı açık” dedi. Çin'i

Haber teyit edilmedi

ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela

Konuyla ilgili haber ajansı Reuters'ın sorularını

Merkel, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı

yanıtlayan Daimler sözcüsü ise "Spiegel'in

Şi Cinping ile görüştü. Ağırlıklı olarak ticari

haberini teyit edemeyiz, bizim işlerimiz normal

ilişkilerin ele alındığı görüşme sonrası iki lider,

seyrinde devam ediyor" şeklinde konuştu.

iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen

Siemens, Bayer ve Boehringer şirketlerinin ise

işbirliği

açıklama yapmak istemediği aktarıldı. Reuters

açıklamada Çin pazarının Alman şirketlere

haber ajansı haberinde Suudi hükümetinden

daha

bilgi almaya çalıştığına ancak çabalarının

firmalarının Almanya ve Çin'de eşit bir şekilde

sonuçsuz kaldığına yer verdi. Sadece Riyad'da

muamele

bulunan

ilişkilerin

bir

üst

düzey

Alman

şirket

mesajları

fazla

verdi.

açılması

görmesinin

Merkel

ve

her

iki

geliştirilmesinde

ülke

iki

yaptığı

ülkenin

arasındaki

"önemli

bir

rol

yöneticisinin "kararın acı veren sonuçlarının şu

oynayacağını” söyledi.

anda

Almanya ile Çin arasında 9 Temmuz'da

sağlık

sisteminde

hissedildiğini"

belirterek haberi kısmen doğruladı.

Berlin'de gerçekleşmesi planlanan hükümetler

800 Alman şirketi Suudi Arabistan'da

arası görüşmelere değinen Merkel, iki ülkenin

Spiegel'in haberine göre Suudi Arabistan'da

önünde derin bir çalışma döneminin var

yaklaşık 800 Alman firması faaliyet gösteriyor.

olduğunu

Alman şirketlerinin geçen yıl Suudi Arabistan'a

özellikle

6 milyar 6 milyon Euro hacminde ihracat

faaliyetlerin çok hızlı değiştiğini ve o sebepten

yaptığı belirtiliyor. Riyad, Almanya'nın eski

şu ana kadar erişilenlerle yetinmeyip daha

Dışişleri

Suudi

fazlasının yapılması gerektiğini belirtti. Çin

Arabistan'ın Lübnan politikasını eleştirmesi

Devlet Başkanı Şi de Almanya ile aralarındaki

sonrası

ilişkinin

Bakanı

Sigmar

Kasım

Gabriel’in

2017'de

Berlin'deki

söyledi.
teknoloji

“daha

Merkel,
ile

önce

dünyanın

ekonomi

ve

alanındaki

olmadığı

kadar

büyükelçisini de geri çekmişti. Gabriel, Suudi

derinleştiğini” ifade etti. İlk kez başbakan

Arabistan'ı bölgede "serüven" peşinde olmakla

olduğu 2005 senesinden bu yanan Çin'i 11'inci

eleştirmişti.

kez ziyaret eden Merkel'den sonra Almanya

İran'la

Suudi

yapılan

Arabistan,

nükleer

Almanya'nın

anlaşmaya

bağlı

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in da

15

bu

sene

içerisinde

Çin'i

ziyaret

etmesi

bu anlaşmaya alternatiflerin çok daha belirsiz

bekleniyor.

olduğunu ifade etti. Merkel, bu sebepten ötürü

Li: Çin’in kapısı açık

var olan anlaşmanın korunması gerektiğini

Şi

belirtti. İnternet bağlantısı için

ile

buluşması öncesinde Merkel, Çin

Başbakanı Li Keçiang ile de görüştü. Ortak
basın toplantısında konuşan

Li,

iki ülke

Firma Haberleri

arasında sorunların olduğunu ancak bunların
üstesinden gelinebileceğini belirtti. Li, "Çin’in
kapısı açık. Hatta kapının daha da açılacağını
söyleyebiliriz”

dedi.

Çin’de

yatırım

Vosvos 80 yaşında: Küçük bir atölyeden
çıkıp dünya markası olmak

yapan

Alman firmaların çıkarlarını koruyacaklarını
belirten Li, gerekli olduğu halde kuralları da
değiştirebileceklerini

söyledi.

Li,

“Alman

firmalar yatırımları sırasında herhangi bir sorun
ile karşı karşıya kalırlarsa, özellikle yasal
koruma konusunda açıkça söyleyebilirim ki;
Çin hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu
bir

ülke olma

yolunda

ilerliyor”

şeklinde

konuştu. Merkel de Pekin'in finans sektörünü
dış

yatırımcılara

açma

kararından

memnuniyetini dile getirdi ve Çin'de ortak
girişimde

bulunmak

şirketlerinde

Çinli

isteyen
yatırımcı

Alman
payının

düşürülmesini olumlu karşıladığını belirtti.
Çin'den ABD'ye İran eleştirisi
Çin ile Almanya başbakanları görüşmelerinde
aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın
Mayıs başında çekildiğini açıkladığı İran ile
yapılan nükleer anlaşmasını da ele aldı. Basın
toplantısında Trump’ın bu kararını eleştiren Li,
"Bunun başka çatışmaların çözümü için çok,
çok negatif sonuçları bulunuyor” dedi. Merkel
ise nükleer anlaşmanın imzacıları arasında yer
alan Almanya ile Çin'in anlaşmayı sürdürme
konusunda mecbur olduklarını söyledi. İran ile
2015

yılında

yapılan nükleer anlaşmanın

Volkswagen

Beetle

yakıştırdığımız

ya

da

bizim

isimleriyle

ona

Vosvos,

Kaplumbağa ya da Tosbağa 80’inci yaşını
kutluyor. 3. Reich Almanya’sında, Wolfburg
kentinde

bir

fabrikada;

Adolf

Hitler

ve

Ferdinand Porsche işbirliğiyle başlayan hikâye,
yıllar içinde tüm dünyaya yayıldı. Hitler’in
kitlesel üretime uygun bir araç geliştirme
projesi,

ihtiyaç

duyduğu

yaratıcı

desteği

Ferdinand Porsche’den alırken, Porsche de
finansal baskılara yenik düşmesini önleyecek
siyasi yardımı Nazi Partisi’nde buldu. “Keyif
içinde kuvvet” (strength through pleasure)
mottosuyla yola çıkan Vosvos, Hitler’in 1933
yılında,

Şansölye

seçilmesinin

hemen

ardından Alman halkına verdiği bir “halk
motoru”nun

ürünüydü.

Elbette,

üretimi

gerçekleştikten sonra yalnızca özel zevkler için
değil, askeri amaçlar için de kullanıldı Vosvos.
Vosvos’un asıl başarısı ise, 2. Dünya Savaşı
sonrasında, Nazi’lerle olan ilişkisini geride
bırakmak

için

“Beetle”

ismiyle

yeniden

pazarlanmasıyla mümkün oldu. Beetle, kısa
sürede, savaştan yenilgiyle çıkmış bir ülke için
ekonomik bir mucize ve global bir başarı haline

mükemmel olmadığını belirten Merkel, ancak
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geldi. Küçük, sevimli ama garip görünüşlü

dizel motorlu Mercedes Vito minibüs ile aynı

Beetle’ı, Batı dünyasına, özellikle ABD’ye

sistemin bulunduğu belirtildi. Federal Motorlu

tanıtan

Taşıtlar

1959

tarihli

Billl

Bernbach

Dairesi

tarafından

Mercedes

yapılan

yazılı

Vito'ların

geri

kampanyasıdır: Think Small. Uzun lafın kısası,

açıklamada,

gönüllerin sultanı haline gelen bu sevimli

çağrılmasının istendiği belirtilmişti. Buna göre,

kaplumbağa, bugüne dek 22 milyon haneyi

bin 370'i Almanya'da olmak üzere dünyada

mutlu etti. Üretimi yıllar önce durdurulmuş olsa

yaklaşık 4 bin 900 Mercedes Vito'nun geri

da Volkswagen‘in en gözde üretimlerinden biri

çağrılması öngörülüyor. Ancak Daimler'den

olmayı sürdürüyor. İnternet bağlantısı için

yapılan açıklamada ise bu araçların geri
çağrılması talebine itiraz edileceği kaydedildi.

Alman otomotiv devi Daimler baskı altında

Açıklamada,

"araçlarda

bulunan

bu

fonksiyonların, karmaşık bir egzoz temizleme
Mercedes

araçların

emisyon

değerlerinde

sisteminin bir parçası olduğu” belirtilerek "bu

Alman

sistemin aracın farklı sürülme şartlarına göre

otomotiv devi Daimler’in aralarında Mercedes

egzozun temizlenmesini ve aracın kullanım

C ve G serisinden araçların da bulunduğu 600

süresinin uzatılmasını sağlamayı” hedeflediği

bin aracı geri çağırabileceği öne sürüldü.

ifade edildi. Volkswagen ile ortaya çıkan dizel

Alman

Volkswagen'ın

skandalının ardından Daimler de yıllardır baskı

araçlarda

altında

manipülasyon

ardından

yaptığı

otomobil

iddia

edilen

üreticisi

Daimler'in

ürettiği

da

bulunuyor.

tarafından

bir sistem bulunduğu öne sürüldü. Haftalık Der

başlatılmış, ABD'de de dava açılmıştı. İnternet

Spiegel dergisi,

bağlantısı için

otomotiv

devi

hakkında

Savcılığı

emisyon ayarlarında manipülasyona yol açan

Alman

Daimler

Stuttgart

soruşturma

Daimler'in aralarında Mercedes C ve G
serilerinin de bulunduğu 600 bin aracı geri

Almanya'nın dev bankası 7 binden fazla

çağırmak zorunda kalabileceğini iddia etti.

kişiyi işten çıkaracak

Haberde, Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin
(KBA) egzoz emisyonunda manipülasyona yol
açabilecek, kullanılmasına izin verilmeyen bir

Almanya'nın en önemli bankası Deutsche

yazılımın bulunduğu şüphesiyle bu araçlarda

Bank,

inceleme başlattığı belirtildi. Ancak Federal

iyileştirmek için yeniden yapılanmanın bir

Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden söz konusu

parçası

habere ilişkin açıklama yapılmadı. Daimler ise

sayısını mevcut 97 binden 90 binin biraz altına

Motorlar Taşıtlar Dairesi'nden konuya ilişkin

düşüreceğini

resmi bir yazı gönderilmediğine işaret etti.

yapılan açıklamada, bankanın hisse satış ve

Mercedes Vitolar geri çağrılması istendi

ticaret

Der Spiegel'in haberinde incelendiği iddia

şekillendireceği ve genel olarak bu alanda

edilen bu bu modellerin motorunda da 1,6 litre

personel sayısını yaklaşık yüzde 25 azaltmayı

maliyetleri

olarak

işini

düşürmek

küresel

bildirdi.

önemli

ve

çaptaki

Deutsche

ölçüde

karlılığını

personel

Bank’tan

yeniden
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hedeflediği

kaydedildi.

Açıklamada,

söz

200 ünite yürüyen merdiven üreterek 500

konusu iş kesintilerinin, kurumsal ve yatırım

milyon TL’lik bir hacim oluşturacak. İstanbul ve

bankacılığı

yakın çevresinde faaliyet gösteren makine

bölümündeki

kaldıraç

riskinin

azalmasına katkıda bulunacağı ifade edildi.

imalat ve sanayicileri ile makine yan sanayi,

Deutsche

elektrik,

Bank’ın

bankacılığındaki
boyutlandırma

kurumsal

harcama
kararı

ile

ve

yatırım

elektronik

sanayini

bir

alanda

tabanını

doğru

toplayan Dilovası Makine İhtisas OSB, Alman

birlikte,

kurum

devi thyssenkrupp Asansöre de ev sahipliği

genelinde maliyet azaltma hızını artıracağı

yapacak.

belirtilen açıklamada, “Daha önce açıklandığı

şirketleri arasında yer alan Almanya merkezli

üzere, banka bu yıl düzeltilmiş maliyetlerin 23

thyssenkrupp

milyar avroyu geçmemesini öngörmektedir.

üretim

Yönetim Kurulu, 2019’da düzeltilmiş maliyetleri

aşamasında minimum yüzde 54 yerlilik oranı

22 milyar avroya düşürmeyi planlıyor.” denildi.

ile çalışacak olan tesis, gelecek yıl bu oranı

Açıklamada, personel kesintilerine ilişkin ise

yüzde 90’a kadar yükseltecek. İlk etapta yılda

“Bu planların uygulanması ile bağlantılı olarak,

bin 200 ünite yürüyen merdiven üreterek 500

tam zamanlı pozisyonların, mevcut 97 binden

milyon

90 binin biraz altına inmesi bekleniyor. İlgili

olan Kocaeli Dilovası’nda

personel

ifadesi

üretilecek “Made in Türkiye” damgalı yürüyen

kullanıldı. Öte yandan banka, 2015 yılında

merdivenler, Türkiye pazarının yanı sıra Orta

yaptığı

Doğu ve Doğu Avrupa pazarlarında da satışa

azaltımı

devam

açıklamada,

ediyor.”

2020

stratejisi

Alanında

dünyanın

Asansörün

tesisi

TL’lik

hizmete

bir

kapsamında aralarında Arjantin, Şili, Meksika,

sunulacak.

Peru,

27 Bin Metrekarelik Tesis

Uruguay,

Danimarka,

Finlandiya,

en

büyük

Türkiye’deki
girdi.

hacim

ilk

Başlangıç

oluşturacak

bulunan

tesiste

Norveç, Malta ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin

20 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen

bulunduğu

ülkedeki

fabrika, 27 bin metrekarelik bir alan üzerinde

faaliyetlerine son vereceğini ve 9 bini tam

23 bin metrekare kapalı alana sahip. Bu alan

zamanlı çalışan olmak üzere 15 bin kişiyi işten

içerisinde insanlara da yapılan yatırımla birlikte

çıkaracağını duyurmuştu. İnternet bağlantısı

eğitim kampüsü de yer alıyor. Bu eğitim

için

merkezinde tüm Türkiye ve çevre ülkelerdeki

dünya

genelinde

10

çalışanlar özel asansör ve yürüyen merdiven
Alman Firma Dilovası’nı Tercih Etti

eğitimi alma fırsatı bulacak. thyssenkrupp
Asansörün,

Türkiye’nin

yürüyen

merdiven

ihracatında bölgenin merkez üssü olarak
konumlandıracağı tesisin açılış törenine önemli
konuklar katıldı. Yeni üretim tesisinin açılış
Almanya merkezli thyssenkrupp Asansörün

töreni; thyssenkrupp Elevator Küresel Yönetim

Türkiye’deki

Kurulu Üyesi ve CFO’su Ercan Keleş ile

ilk

üretim

tesisi

Kocaeli,

Dilovası’nda açıldı. Tesiste ilk etapta yılda bin

thyssenkrupp

Asansör

Türkiye

Genel
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Müdürü Turgay

Şarlı’nın

ev

sahipliğinde;

durmadan

sürdüreceğiz.

Bugüne

kadar

Türkiye Yatırım Ajansı ve Dünya Yatırım

Türkiye’ye güvenen kimse kaybetmedi. Şu ana

Ajansları

Ermut ve

kadar Türkiye’de iş yapan firmaların hiçbiri

Kocaeli

Türkiye’nin şartlarından dolayı çekip gitmedi.

Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin

Türkiye’de yatırım geçmişi 100 yıla dayanan

Aksoy

alman

Birliği

Başbakan

Başkanı Arda

Yardımcısı

yerel

ve

protokol

ve

iş

dünyası

firmaları

var.

Ben

bu

anlamda

temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşti.

Türkiye’ye gösterdikleri güven için thysenkrupp

Türkiye’ye Güvenen Kaybetmedi

firmasına,

Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili

ediyorum”

Fikri

töreninde

Işık,

Türkiye’ye

törende

güvenenlerin

kaybetmediğini
istihdamın

yaptığı

konuşmada,

hiçbir

söyledi.

yöneticilerine

değerlendirmesini
konuşan

teşekkür

yaptı.

thyssenkrupp

Açılış

Elevator

zaman

Küresel Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su

Sürdürülebilir

Ercan Keleş, “thyssenkrupp Asansör sadece

imalat

standartlara uygun ürünler üreten bir şirket

sanayindeki istihdam olduğuna dikkat çeken

değil, aynı zamanda geliştirdiği teknolojilerle

Işık, “Türkiye’nin sağlıklı ve sürdürülebilir

çoğu zaman standartları belirleyen ve kalite

büyümesi için imalat sanayi son derece önem

çıtasını yukarı taşıyan bir şirket. Şirketimiz için

arz etmektedir. Türkiye’de bizim için yerli

üretim

yabancı ayrımı yok. Bu ülkeye yatırım yapan

çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu yenilikçi

her şirket Türk şirketidir. Bizim için yerli ve

yaklaşımımız sayesinde, halatsız asansör,

millidir. Bizim kalkınmamıza bizim refahımıza

aynı kuyuda birbirinden bağımsız çalışan

destek

gözüyle

asansör kabinleri gibi sayısız yeni teknoloji

bakmak akıl ve mantığa sığmaz. Doğru

geliştirdik, geliştirmeye de devam ediyoruz.

yapılan

herkese

Sözünü ettiğim teknolojilerin ardındaki bilgi

kazandırıyor. Bu anlayış ile son on yılda 9

birikimini yeni fabrikamızla şimdi Türkiye’ye

milyon istihdam ürettik. Avrupa genelinde

taşıyoruz. Fabrikamızda görev yapan Türk

toplam 28 ülkenin ürettiği istihdamın iki katını

mühendis ve işçiler, işte bu bilgi birikiminden

tek

diye konuştu.

yararlanarak üretim yapacaklar ve ‘yerli ve

Başbakan Yardımcısı Işık, cari açık için

milli’ konseptine katkıda bulunacaklar” dedi.

Türkiye’deki üretimin niteliğinin de çok önemli

thyssenkrupp Asansör Türkiye Genel Müdürü

olduğunu vurguladı. Bu bilinçle hükümetin

Turgay

yatırım ve Ar-Ge konusunda çok önemli

firmalarından oluşan tedarikçileri ve taşeronları

adımlar attığını anımsatan Işık “Ar-Ge ve

ile devasa bir ekosistemin merkezinde yer

inovasyon konusunda Türkiye, dünyanın en

aldığını

cömert

thyssenkrupp

biri.

olmasa

tüm

veren

akıllı

olmazının,

şirketlere

yabancı

yapılan

yatırım

başına Türkiye üretti”

teşviklerini
Tasarım

da

veren
aynı

ülkelerden

şekilde.

Patent

öncesindeki

araştırma

Şarlı, fabrikanın,

kaydetti.

şirketlerinin

Bu

bölgedeki

sayede,

Asansörün
de

geliştirme

değil

büyümesinde

anlatan

Şarlı,

Türk

sadece
Türk
rol

Kanunu’nu, Üretim Reform Paketi’ni hayata

oynayacaklarını

“Başlangıç

geçirdik. Bundan sonra da bu çalışmaları

aşamasında minimum yüzde 54 yerlilik oranı
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ile çalışacak olan tesisimiz, gelecek yıl bu

yılına kadar nükleer enerjiden çıkma planı

oranı yüzde 90’a kadar yükselterek Türkiye’de

nedeniyle kayıp yaşayacak Alman firma RWE

kullanılan

ile İsveçli firma Vattenfall'e tazminat ödeyecek.

yürüyen

merdivenlerde

yerlilik

oranının artmasını sağlayacak. Fabrikamızda

Ödenecek

gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle, belediyelerin

belirlenmedi. Elektrik üretilmemesi ile ortaya

ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak, ürün

çıkan

yaşam

belirlenebileceği,

döngüsünü

uzatırken,

şehirlerde

tazminatın

maddi

kaybın
bu

miktarı

en

ise

erken

nedenle

henüz

2023'te
ödenecek

yaşayanların yaşam kalitesinin yükselmesine

tazminatın da en erken 2023 yılında tespit

yardımcı olacağız” şeklinde konuştu. Türkiye

edilebileceği

Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ise “Bu

Bakanlığı,

yatırım ile Türkiye’nin uluslararası şirketler için

vergilerle ödenecek tazminatın muhtemelen bir

ne kadar önemli bir pazar olduğu bu yatırımla

milyar

bir kez daha teyit edilmiş oluyor” dedi.

ettiklerini açıkladı. Alman hükümetinin onay

Fabrikanın aynı zamanda ihracata da katkı

verdiği yasa tasarısı Karlsruhe'deki Federal

sağlayacağını dile getiren Ermut, “Biz de Ajans

Anayasa Mahkemesi’nin 2016 yılında aldığı

olarak, ithal bağımlılığını azaltan ve ihracatı

kararla uyumlu. Mahkeme, Alman hükümetinin

artıran

öncelik

enerji dönüşümü kararı sonucunda enerji

veriyoruz. Bu tesiste, ilk yıl için yüzde 50,

firmalarının yaptıkları yatırımların boşa çıkması

önümüzdeki yıllar için yüzde 90’ın üzerinde

nedeniyle

yerlilik

planlanıyor.

hükmetmişti. RWE ve Vattenfall'e tazminat

Dolayısıyla, thyssenKrupp’un bu yatırımı, bu

ödenmesine karar verilirken Alman E.ON

yönü ile de önem arz ediyor” dedi. İnternet

şirketi için henüz bir tazminat kararı yok.

bağlantısı için

Bunun sebebi nükleerden tamamıyla çıkana

sektörlere

oranı

stratejik

olarak

sağlanması

aktarıldı.

vergi

Almanya

mükelleflerinden

euronun

altına

tazminata

olacağını

hak

Çevre
toplanan

tahmin

kazandıklarına

kadar üretilmesi hesaplanan enerji miktarının
Alman hükümeti nükleerden çıkış tazminatı

başka

nükleer

santrallere

dağıtılabilme

ödeyecek

ihtimalinin bulunması. Mart 2011 tarihinde
Japonya’nın Fukuşima Nükleer Santrali’nde
yaşanan kazanın ardından Almanya, nükleer
enerjiden çıkma kararı almıştı. Bu kapsamda

Alman hükümeti, Almanya’nın 2023 yılına

ülkede

kadar nükleer enerji santrallerini kapatma

reaktörden ilk başta sekizi kapatılmış, geri

kararından etkilenen iki büyük enerji şirketine

kalanların

tazminat

kapatılması yönünde karar alınmıştı. İnternet

hükümeti,

ödenmesine karar
Almanya’nın

verdi.

nükleer

Alman

enerjiden

faaliyette

da

bulunan

2022’nin
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sonuna

nükleer

kadar

bağlantısı için

vazgeçme kararı nedeniyle iki enerji firmasına
tazminat ödenmesini öngören düzenlemeyi
onayladı. Bu kararla birlikte Almanya, 2023
20

