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Politik Gelişmeler

fikir alışverişinde bulunduklarını, ancak kararı
Başkan Trump’ın vereceğini aktardı.

Merkel ile Trump ABD’de buluştu

Trump ise ABD ile Almanya ve AB arasındaki

Beyaz Saray’da bir araya gelen Almanya

ticari ilişkilerin “karşılıklı” ve hem kendisi hem

Başbakanı Merkel ile ABD Başkanı Trump,

de Merkel'in aralarındaki ticaret ilişkisinin daha

İran nükleer anlaşmasından ABD’nin ithal çelik

"adil” olmasını istediğini belirtti. Trump ayrıca

ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulama

Almanya başta olmak üzere bütün NATO

planına kadar birçok farklı konuyu ele aldı.

ülkelerinden ortak savunma giderlerine daha

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD

fazla katkı sağlamaları yönündeki çağrısını

Başkanı Donald Trump, çalışma toplantısı için

yineledi. Trump çağrısını yineledikten sonra,

Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider

"NATO müthiş ancak Avrupa’ya bizden daha

görüşmede İran nükleer anlaşması, ABD'nin

çok yardım ediyor” dedi. Trump, iki sene önce

ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi

alınan ülkelerin gayri safi milli hasılalarının

uygulama

yüzde ikisini NATO bütçesine aktarmaları

planını,

Kore

Yarımadası'ndaki

gelişmeler, Rusya ile ilişkiler ve Almanya ile

kararı konusunda ısrar ediyor.

NATO

Trump: İran nükleer silah yapmayacak

ülkelerinin

savunma

harcamaları

konularını ele aldı. Görüşme sonrasındaki

İki lider arasında gündeme gelen konulardan

ortak basın toplantısında konuşan Merkel,

bir tanesi de İran ve Trump’ın yenilenmesini

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya ile ABD

istediği, yoksa çekilmekle tehdit ettiği İran'la

arasında adil bir ticari anlaşmaya erişilmesi

imzalanan nükleer anlaşma oldu. Başbakan

için

gerektiğini

Merkel 2015 yılında imzalanan anlaşmanın

belirtti. Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ortaya

İran’ın Ortadoğu'daki hedeflerine ulaşmasını

koyduğu çok yanlı ticaret sistemine uygun bir

engellemek için bir “ilk adım” olduğunu ve bu

ticaret istediklerini belirten Merkel, ancak

anlaşma üzerinden daha ileriye doğru yol

DTÖ'nün uzun yıllardır uluslararası ölçekte çok

alınabileceğini belirtti. Merkel, aynı zaman bu

yönlü

gerçekleştiremediğini

anlaşmanın İran’ın hedeflerini kontrol altına

aktardı. Merkel, ABD ile AB arasında ikili bir

almak için yeterli olmadığını da söyledi.

ticaret anlaşmasını kast ederek, "O sebepten

Trump’ın 12 Mayıs'a kadar yenilenmesi için

ABD

mühlet verdiği İran nükleer anlaşmasından

görüşmelerin

bir

ile

sürdürülmesi

anlaşma

bu

yönde

ikili

müzakereler

öngörebiliyorum” dedi.

çekilmesi halinde ABD'nin İran’a karşı askeri

Merkel: Karar Trump'ın

bir güç kullanıp kullanmayacağı sorusuna yanıt

ABD Başkanı Trump tarafından alınan ithal

veren Trump, askeri seçenek konusunda bir

çelik ve alüminyuma zamlı gümrük tarifesi

yorumda bulunmayarak, "Onlar nükleer silah

uygulama kararının 1 Mayıs'ta yürürlüğe girip

yapmayacaklar. Buna güvenebilirsiniz” dedi.

girmeyeceği konusundaki bir soruya cevap

Almanya, Rusya

veren Başbakan Merkel, Trump ile bu konuda

işbirliğinden memnun

konusunda

ABD

ile
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Almanya Başbakanı Merkel, bir soru üzerine

Almanya

ABD

Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile

ile

Rusya

memnun

konusunda

olduğunu

ifade

işbirliğinden

Merkel

yaptığı görüşmede gündeme gelen konulardan

yaşanan çatışmalar ve Rusya'nın Suriye'deki

biri de NATO üyesi ülkelerin ortak savunma

rolü konusunda ABD ile "yüksek derecede bir

giderlerine yaptığı katkı oldu. Trump’ın başta

mutabakat” olduğundan bahseden Merkel,

Almanya

ABD

aldığı

ülkelerinden ortak savunma giderlerine daha

yaptırımların Alman şirketler için ne anlama

fazla katkı sağlamaları yönündeki çağrısına

geleceği

Merkel

Rusya'ya

konusunda

iki

Rusya

Angela

ile

Kongresi'nin

etti.

Başbakanı

karşı

ülkenin

ticaret

olmak

yanıt

üzere

verdi.

bütün

Almanya

NATO

Başbakanı

bakanlarının görüştüğünü söyledi. Merkel ile

Merkel, Trump ile ortak basın toplantısında

Trump buluşmasından saatler önce tarihi bir

yaptığı açıklamada, Almanya’nın savunma

buluşma

giderlerine

gerçekleştiren

Yarımadası'nın

ve

nükleer

Kore

silahlardan

katkısını

artırmakla

yükümlü

olduğunun altını çizdi. Merkel, NATO'ya üye

arındırılması konusunda mutabık kaldıklarını

ülkelerin

ortak

savunma

giderlerine

açıklayan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve

katkısını

artırma

konusundaki

uzlaşmaya

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In'in

Almanya'nın da uyacağını vurguladı. Merkel,

buluşmasını

Başkanı

2019 yılında Almanya’nın ortak savunma

Trump, her iki lideri bu tarihi buluşmadan ötürü

giderlerine katkısının gayri safi milli hasılanın

tebrik etti. Kore Yarımadası nükleer silahlardan

yüzde 1,3'ünü oluşturacağını belirtti.

tamamıyla arındırılana kadar Kuzey Kore'ye

Pompeo'dan Almanya'ya eleştiri

"en

yüksek derecede baskı” uygulamaya

NATO’ya üye ülkelerin dışişleri bakanlarının

devam edeceklerini belirten Trump, Kuzey

Brüksel’de yaptığı toplantıda da, ABD Dışişleri

Kore lideri Kim ile buluşmasını dört gözle

Bakanı Mike Pompeo Almanya’yı eleştirmişti.

beklediğini

Pompeo,

değerlendiren

söyledi.

görüşmenin
gerçekleşeceğini

ABD

Trump

ayrıca

"önümüzdeki
söyledi.

bu

haftalarda”

Merkel

de

bu

konusunda

"Almanya,
Aralık

yükümlülüklerini

savunma
2014

dikkate

giderleri

kararlaştırılan

almıyor”

demişti.

buluşmayı "umut dolu devam edeceğini ümit

NATO’ya üye ülkeler, Aralık 2014'te Galler’de

ettiğim bir yolun ilk adımı” olarak tarif etti.

yaptıkları toplantıda, gelecek on yıl içinde gayri

İnternet bağlantısı için

safi milli hasılalarının yüzde 2'sini ortak
savunma harcamalarına aktarma konusunda

Merkel:

Almanya

NATO'ya

katkısını

uzlaşmaya varmıştı. ABD yönetimi, özellikle

artıracak

güçlü bir ekonomisi olan Almanya’yı eleştiriyor.

ABD Başkanı Trump’ın NATO ortak savunma

Almanya’nın ortak savunma giderlerine katkısı

giderlerine katkının artırılması çağrısına yanıt

gayri safi milli hasılanın yüzde 1,24’ünü

veren

2019

oluşturuyor. Brüksel’deki NATO toplantısına

yılında bu katkının gayri safi milli hasılanın

katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

yüzde

da, Almanya'nın bu talebi “kademeli olarak

Almanya

1,3’ünü

Başbakanı

Merkel,

oluşturacağını

açıkladı.
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yerine

getireceğini”

söyledi.

Almanya’nın

jeopolitik değişimleri beraberinde getireceğini

Suriye ve Irak’ta insani yardım yaptığını

anlatan Maas, bu süreçte ülkelerin enerji

hatırlatan Maas, Brüksel’de yapılan Suriye'ye

ihtiyaçları

yardım toplantısında da en büyük katkıyı

bağımlılığının azalacağını, enerjinin bir baskı

Almanya’nın sağladığına dikkat çekti. Maas,

aracı

Almanya’nın Suriye halkı ve komşu ülkelerdeki

vurguladı. Konuşmasında, iklim değişikliğinin,

Suriyeli mülteciler için 1 milyar euro ek yardım

göçlere,

yapacağını açıklamıştı. İnternet bağlantısı için

açabileceğine de dikkat çeken Maas, "İklimin

nedeniyle

üçüncü

olarak

yeni

ülkelere

kullanılamayacağını

güvenlik

sorunlarına

yol

güvenlikle etkileşimi uluslararası gündemin
Yenilenebilir

enerji

Berlin'de

masaya

yatırıldı
Alman

öncelikleri arasında yer almalı, barış ve
güvenliğe

Dışişleri

Bakanı

Maas,

"Enerji

fiili

tehdit

oluşturmadan

önlem

alınmalı, bu bizim açımızdan önleyici dış

dönüşümü barışçıl bir dünya için şart" dedi.

politikanın bir parçası" şeklinde konuştu.

Türk Enerji Bakanı Albayrak ise Türkiye'nin

Almanya'nın başarısı

enerji alanında Avrupa'nın önemli bir partneri

Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter

olmayı sürdüreceğini söyledi.

Altmaier, yenilenebilir enerjiye ağırlık vererek

Doksan ülkeden bakanlar, şirket yöneticileri ve

çevreye

sivil toplum temsilcilerinin katıldığı Uluslararası

vurguladı, enerjide dönüşümün ancak uzun

Enerjide

vadeli planlamalarla gerçekleştirilebileceğine

Dönüşüm

Diyaloğu

konferansı

çok

daha

az

zarar

verileceğini

Berlin'de başladı.

dikkat çekti. Almanya'nın bu alanda yıllar önce

Paris İklim Anlaşması'nın öngördüğü 2030 yılı

başlattığı çalışmaları "ulusal ekonomiye açık

masaya

hedeflerinin
dördüncüsü

yatırıldığı,

gerçekleştirilen

bu

yıl

Uluslararası

kalp ameliyatı" olarak nitelendiren Altmaier, bu
sayede

bugün

elektriğin

yüzde

36'sının

Enerjide Dönüşüm Diyaloğu konferansın açılış

yenilenebilir enerjiden karşılandığını aktardı.

konuşmasını Almanya Dışişleri Bakanı Heiko

Konferansta, Türkiye Enerji Bakanı Berat

Maas yaptı. İklim koruma hedeflerine uyum

Albayrak da bir konuşma yaptı, yenilenebilir

için

enerji alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

enerjide

küresel

çapta

dönüşümün

önemine vurgu yapan Maas, bu dönüşümde

Albayrak: Türkiye önemli partner

uluslararası işbirliğinin şart olduğunu, "küresel

Enerji sektöründeki değişim sürecine adapte

sorunlara ancak küresel stratejilerle yanıt

olmanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken

verilebileceğini" vurguladı. Paris Anlaşması

Albayrak, bugün dünyada 1 milyardan fazla

yükümlülüklerin

insanın

yerine

getirilmesi

çağrısı

elektrikten

faydalanamadığını,

yapan, "enerji dönüşümü barışçıl bir dünya için

Doğu'dan daha fazla bir talep olduğunu

şart" diyen Maas, aksi takdirde dünya barışı ve

söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte çok daha

istikrarını

büyük

büyük bir meydan okuma ile karşı karşıyayız"

risklerle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında

diye konuştu. Türkiye'nin son iki yılda enerji

bulundu.

politikalarında, arz güvenliği, yerlileştirme ve

tehlikeye

Enerjideki

sokacak

daha

dönüşüm

sürecinin,
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enerji verimliliği üzerine inşa edilmiş yeni bir

konferansına

stratejik

anlatan

Albayrak, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı

Albayrak, "Türkiye sadece enerji alanında

Peter Altmaier ile görüştü. Alman Enerji

yılda 44 milyar dolarlık ithalat yapan bir ülke,

Bakanlığında

petrolün ve doğalgazın yüzde 95'ini ithal eden

görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı

bir ülke olarak özellikle yenilenebilir enerji

düzenleyen

konusunda

hedef

vermeleri dikkat çekti. Altmaier, Albayrak ile

benimsedik" diye konuştu. Türk enerji bakanı,

tanışıklığının Türk-Alman ilişkilerinde gerilimin

büyük siyasi ve ekonomik bir dönüşümden

tırmandığı döneme dayandığını belirtirken, o

geçen dünyanın büyük sınamalar ve tehditlerle

dönemde somut işbirliği için çabaladıklarını

karşı

planlamaya

önemli

karşıya

sözlerini

yöneldiğini

adımlar

olunduğuna

şöyle

atmayı

katılmak

baş

için

başa

Berlin'e

ve

bakanların,

gelen

heyetlerarası

sıcak

mesajlar

dikkat

çekerek

anlattı. Ortadoğu ve Yakın Doğu'da belirsizliğin

"Bu

meydan

arttığı bir dönemde, ilişkilerin güçlendirilmesi

sürdürdü:

okumalar, tehditler ve sınamalar çok daha

ve

büyük fırsatlara gebe, yeter ki yeni ekosistemin

mutabık

içerisinde, Doğu-Batı ekonomisinin, tüketiminin

"Çünkü biz bunun ülkelerimizin çıkarına olduğu

büyümesinin ayrıştığı bir dönemde, kazan

görüşündeyiz. Ayrıca Türk- Alman ilişkilerini

kazan

geliştirmek de bizim görevimiz” diye konuştu.

modeline

oluşturacak,

dayalı

rasyonel,

doğru
akılcı

bir

sinerji

bir

stratejik

geliştirilmesi

Çok

konusunda

kaldıklarını

kapsamlı

Albayrak

vurgulayan

ikili

ile

Altmaier,

bir

görüşme

Albayrak,

gerçekleştirdiklerini söyleyen Alman bakan, iki

Türkiye'nin Avrupa'ya kaynak çeşitliliği ve

ülke arasında hem ekonomi hem de enerji

enerji arz güvenliği noktasında güvenli bir

politikalarında

liman, istikrarlı ve önemli bir partner olmaya

sadece bölgenin güvenliği için değil, aynı

devam edeceğini de sözlerine ekledi. İnternet

zamanda çevre ve iklimin korunması için de

bağlantısı için

önem taşıdığını vurguladı.

planlama

ortaya

koyabilelim."

daha

yakın

bir

işbirliğinin

Enerji Forumu mutabakatı
Albayrak:

Almanya

Türkiye

için

Almanya'nın Türkiye'de yenilenebilir enerjinin

vazgeçilemez ortak

geliştirilmesi için büyük bir çaba içerisinde

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier,

olduğunu

Türkiye Enerji Bakanı Albayrak ile ilişkilerin

çıkarına

derinleştirilmesi

Albayrak

kaldıklarını

konusunda

açıkladı.

ve
ile

bu

Altmaier,
nedenden

işbirliğimizi

"Bu
ötürü

herkesin
Bakan

derinleştirmeyi

“Almanya

kararlaştırdık. Uzun süredir yapılamayan Türk-

Türkiye için vazgeçilemez bir ortak” mesajını

Alman Enerji Forumu'nun önümüzdeki aylarda

verdi.

bakanlar

Almanya'da

Albayrak

mutabık

belirten

yeni

hükümetin

düzeyinde

kurulmasının ardından Türkiye'den Berlin'e ilk

gerekli

üst

mutabık kaldık” diye konuştu.

düzey

ziyaret,

Enerji

Bakanı

Berat

Albayrak tarafından gerçekleştirildi. 4'üncü
Uluslararası

Enerjide

Dönüşüm

hazırlıkların

gerçekleştirilmesi
yapılması

için

konusunda

"Almanya vazgeçilemez ortak”

Diyaloğu
5

Basın açıklamasına, "Kıymetli dostum Sayın

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya

Peter Altmaier” sözleriyle başlayan Albayrak

Başbakanı Merkel, Suriye’deki siyasi sürecin

ise Alman mevkidaşı ile geçmişe dayanan

ilerlemesine

dostluğu ve hukuku olduğunu ifade etti.

bulundu. Telefonda görüşen iki lider, Almanya-

Türkiye ile Almanya ilişkilerinin çok köklü bir

Türkiye ilişkilerini de değerlendirdi. Türkiye

geçmişi olduğunu söyleyen Albayrak, "Bugün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile

karşı

Almanya

karşıya

olduğumuz

durum,

son

yönelik

görüş

Başbakanı

alışverişinde

Angela

dönemdeki ilişkiler, olması gereken noktanın

gerçekleştirdikleri

bir hayli gerisinde” dedi. Altmaier ile "çok

Suriye'deki durumu değerlendirdi. Almanya

önemli

hükümet sözcüsü Steffen Seibert, görüşmeye

ve

çok

faydalı”

bir

görüşme

görüşmesinde

gerçekleştirdiklerini belirten Albayrak, "Türkiye

ilişkin

olarak

biz, özellikle Almanya'da hükümet

Suriye'deki siyasi süreçte ivedilikle ilerleme

kurulduktan sonra, ilişkilerdeki yeni dönemin

kaydedilmesinin önemi konusunda mutabık

2017 yılına göre çok daha gerçekçi, rasyonel

kaldıklarını"

ve iki ülkenin faydasına olacak bir şekilde

kimyasal saldırı iddiaları sonrası ABD, Fransa

gelişmesini istiyoruz” diye konuştu.

ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği ortak

İkili ekonomik ilişkiler ve Türkiye'de faaliyet

operasyona da değindi. Anadolu Ajansı'nda

gösteren Alman şirketlerinin önemine vurgu

yer alan habere göre; Erdoğan ve Merkel,

yapan,

işbirliğinin

"Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve

Albayrak,

siyasi sürecin ilerlemesine yönelik somut

ihracatında

adımlar atılması gerektiğini" vurguladı. Merkel

birinci olması hasebiyle Almanya; Türkiye için

ile Erdoğan'ın Almanya-Türkiye ilişkilerini de

vazgeçilemez

ele aldıkları bildirildi. İnternet bağlantısı için

enerji

alanındaki

yadsınamaz

olduğunu

söyleyen

"Türkiye'nin

ithalatında

ikinci,

çok

önemli

bir

ortak,

bir

yaptığı

telefon

Merkel,

açıklamada,

belirtti.

İki

"iki

lider

liderin

Duma'daki

partnerdir” dedi. Türkiye'nin terörle mücadele
ve mülteci krizi konularında üstlendiği rol ile

Bakan Çavuşoğlu Solingen anma törenine

hem Avrupa hem de Almanya'nın güvenliği

katılacak

bakımından önem taşıdığını belirten Albayrak,

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 29 Mayıs’ta

"Nasıl ki 'Almanya ve Avrupa'nın güvenliği

Solingen'deki ırkçı saldırının 25’inci yıldönümü

Türkiye'den

dolayısıyla

düzenlenen

törene

açıklandı.

Dışişleri

Bakanı

dönemde

başlar'
biz

deniliyorsa,

Türkiye'nin

bu

güvenliği

yeni
de

katılacağı
Mevlüt

Avrupa'dan Almanya'dan başlar gerçekliğinden

Çavuşoğlu'nun 5 Türk'ün yaşamını yitirdiği

hareketle, bu süreci karşılıklı bir çerçevede

Solingen

yürütmek istiyoruz” ifadesini kullandı. İnternet

dolayısıyla düzenlenecek törene katılarak, bir

bağlantısı için

konuşma yapacağı bildirildi. Alman haber
ajansı

Erdoğan ile Merkel Suriye’yi görüştü

saldırısının

dpa'nın

yanıtlayan

25'inci

konuyla

Solingen

yıldönümü

ilgili

sorusunu

belediye

sözcüsü,

Çavuşoğlu'nun 29 Mayıs'taki anma törenine
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katılarak bir konuşma yapacağını birkaç gün

sağlanamadığı

önce öğrendiklerini belirtti. Solingen belediye

kesinleşmediği kaydedildi.

sözcüsü,

Handelsblatt

Almancaya

çevirmek

ve

tören

için

ve

Bild

planın

henüz

gazeteleri,

Almanya

sırasında dağıtabilmek için Çavuşoğlu'nun

Savunma Bakanlığı'nın ordu için milyarlarca

yapacağı

euro değerinde silah ve teçhizat siparişi

konuşmanın

isteyeceklerini

ifade

metnini
etti.

önceden

Sözcü,
ve

"Türk

hükümetinin

Genç

ailesine

saldırının

kurbanlarına

büyük

saygı gösterdiğini

ve

vermeyi planladığını duyurdu. Handelsblatt ve
Bild

gazetelerinin

tarafından

Savunma

hazırlanan

Bakanlığı

sipariş

listesine

bunun dikkate alınacağını tahmin ediyorum”

dayandırdığı haberinde, toplam 25 milyon euro

şeklinde konuştu. Türkiye'de 24 Haziran'da

değerinde 18 sözleşmenin meclisin bütçe ve

yapılacak erken seçimler öncesinde Türk

savunma komisyonları tarafından onaylanması

hükümet

gerektiği belirtildi. Habere göre, Savunma

temsilcileri

Almanya'da

seçim

ve

siyasetçilerin

kampanyası

yürütme

Bakanlığı'nın listesinde Heron TP tipi İsrail

olasılığı Almanya'da kaygı yaratıyor. Almanya

yapımı insansız hava

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türk hükümet

Hristiyan

temsilcilerinin Almanya'da seçim kampanyası

Demokrat

yürütmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini

sözleşmesinde Heron TP'lerin alımı üzerinde

söylemişti.

uzlaşma sağlanmıştı. Haberde, dokuz yıllık

Türk yetkililer

önceki

yıllarda

da

törene

Birlik

araçları

(CDU/CSU)

Parti'nin

(SPD)

bulunuyor.
ile

Sosyal
koalisyon

finansal kiralama sözleşmesinin bedelinin ise 1

katılmıştı

milyar 24 milyon euro olduğu belirtildi. Bunun

Solingen belediye sözcüsü, saldırının 20'nci

yanısıra, Afganistan ve Mali'de keşif için

yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere de

kullanılan

Türk hükümet yetkililerinin katıldığını hatırlattı.

araçlarının ise operatör sözleşmelerinin Şubat

29 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen anma

2020'nin sonuna kadar uzatılması planlanıyor.

törenine dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir

Handelsblatt ve Bild gazetelerinin haberinde,

Bozdağ katılmış ve bir konuşma yapmıştı.

Alman ordusu için hazırlanan sipariş listesinde,

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993

yedi kurtarma helikopteri ile altı adet C-130J

tarihinde aşırı sağcılar tarafından Türklerin

Hercules tipi askeri nakliye uçağının da

yaşadığı

bulunduğu

bir

bina

kundaklanmış,

çıkan

Heron

1

belirtildi.

tipi

insansız

Haberde,

hava

Savunma

yangında Genç ailesinden beş kişi yaşamını

Bakanı Ursula von der Leyen'in, sıklıkla arıza

yitirmişti. İnternet bağlantısı için

yapan

Airbus

A400M

tipi

askeri nakliye

uçağından bağımsız olabilmek için Ukrayna
Alman ordusuna yeni teçhizat planı
Alman

basınındaki

haberlerde

yapımı Antonov tipi nakliye uçaklarının görev
Almanya

süresini 2021'e kadar uzatmayı planladığı

Savunma Bakanlığı'nın orduya milyarlarca

ifade edildi.

euro değerinde silah ve teçhizat almayı

Habere göre, sipariş listesinde Eurofighter tipi

planladığı

avcı uçaklarının radar teknolojileri, fırkateynler

belirtildi.

Ancak

finansman
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için telekomünikasyon sistemi, Puma zırhlı

yaşanan

muhabere araçlarının modernizasyonu, NH 90

dilediğini

tipi askeri nakliye helikopterleri ve çok namlulu

tartışmanın

roketatarların bakımı bulunuyor. Ayrıca, yeni

olmadığını" belirtti.

savaş üniformalarının yaptırılması planlanıyor.

Erdoğan:

Ancak haberde, söz konusu planların henüz

sesleneceğim

kesinleşmediğine

Savunma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV televizyonunda

listenin

yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle şu anda

planların

yurt dışındaki hazırlığımız tamam. Şöyle 10-11

hayata geçirilmesinin 2018 yılı bütçesine bağlı

bin kişilik bir kapalı spor salonunda –şu anda

olduğu vurgulandı. İnternet bağlantısı için

ülkeyi açıklamayacağım- orada uluslararası

Bakanlığı
"geçici"

dikkat

çekildi.

yetkililerinin,
olduğunu

hazırlanan

dile

getirdiği,

tartışmaların
vurgulayan
her

tekrarlanmamasını

Maas,

iki

"yaşanan

tarafa

Avrupa'da

Türk

da

bu

faydası

vatandaşlarına

kuruluşun inşallah toplantısında bulunacağım
Maas:

Türkiye

ile

geçen

yıl

yaşanan

tartışmalar tekrarlanmasın
Almanya

Dışişleri

ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim.
Ve

Bakanı Maas,

yabancı

büyük

ihtimalle

toparlayacağız,

de

orada

Avrupa'yı
da

orada

inşallah

siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası

konuşmamızı

yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarladı.

konuşmuştu. Türkiye'de 16 Nisan 2017'de

Maas,

yaşanan

yapılan anayasa referandumu öncesinde, Türk

dilediğini

bakanların

Türkiye

tartışmaların

ile

geçen

yıl

tekrarlanmamasını

vurguladı.

yapacağız"

bu

Almanya'da

şeklinde

katılacakları

seçim

etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal

Cumhurbaşkanı

Recep

Tayyip

Erdoğan'ın

edilmişti.

Cumhurbaşkanı

erken seçimler öncesinde Avrupa'da Türk

Erdoğan'ın

vatandaşlarına

uygulamalarına"

hitaben

bir

konuşma

iptal

Recep

kararlarını

benzetmesi,

Tayyip
"Nazi

Almanya'da

yapacağını açıklamasının ardından, Almanya

tepkiyle karşılanmış ve iki ülke arasındaki

Dışişleri

yabancı

ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı. Bunun üzerine

kampanyası

geçen yıl Haziran ayının sonunda Alman

yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarladı.

hükümeti, Avrupa Birliği dışında bir ülkede

Kanada'nın Toronto kentinde G7 dışişleri

yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde,

bakanları toplantısına katılan Bakan Maas,

yabancı

gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

kampanyası yürütmesini yasaklayan bir yasal

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, "Bizim

düzenleme yapmıştı.

bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede

Maas ile Çavuşoğlu görüşmesi

yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde,

Öte yandan, Alman haber ajansı dpa'nın

Almanya'da

kampanyası

haberine göre, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın

yürütülmeyecek" şeklinde konuştu. Maas, "Bu

Türk mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile New

hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak

York'ta

herkes için geçerli" dedi. Türkiye ile geçen yıl

Almanya'da

Bakanı

siyasilerin

Heiko

Almanya'da

seçim

Maas,

seçim

siyasetçilerin

planlanan
yabancı

Almanya'da

görüşmesinde
siyasilerin

seçim

de
seçim
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kampanyası

yürütmesi

konusunun

rakamlara göre Almanya BM Mülteciler Yüksek

gündeme gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı

Komiserliği'ne yılda 473 milyon dolar yardım

Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkîdaşı Maas,

yapıyor.

New

Brüksel'de Suriye'ye Yardım Konferansı

York'ta

yasağı

24-25

Nisan

tarihlerinde

düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Birleşmiş

Yüksek

katılacak.

(WFP) Suriyeli mültecilere yardım için yıl

Çavuşoğlu ve Maas'ın bu toplantı sırasında,

sonuna kadar 650 milyon dolara ihtiyaç

ikili görüşme için ilk kez biraraya gelmesi

olduğunu duyurdu. WFP'nin Ürdün ofisinden

bekleniyor. İnternet bağlantısı için

Ralf Südhoff "aksi takdirde 2014 ve 2015

Düzeyli

Toplantısına

Milletler

yıllarındaki

Dünya

gibi

Gıda

bir

karşılaşılabileceğini

Almanya Başbakanı Merkel ülkesinin 10 bin

mülteci akınına yardımların azalmasının da yol

göçmen alacağını duyurdu. Ayrıca Suriye'ye

açtığını"

yapılan insani yardımların ihtiyaca cevap

Suriye'deki savaş nedeniyle 11 milyon kişi

vermediği

Başbakanı

mülteci konumuna düşmüş durumda. Suriye

Angela Merkel Birleşmiş Milletler Mülteciler

içindeki mülteci sayısı 6 milyonu aşarken, 5

Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) seçeceği 10

milyon Suriyeli de komşu ülkelerde barınıyor.

bin

kabul

Brüksel ise Suriye'ye yardımların ele alındığı

Mülteciler

bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Konferansa

Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile yaptığı

85 devlet ve uluslararası kuruluş katılıyor. Bir

buluşmada, söz konusu 10 bin göçmen

yıl önceki konferansta Suriyeli mültecilere

alımının, Almanya'nın desteklediği ve kaçak

2017 yılında 5 milyar 600 milyon, 2018–2020

göçün

edilmesini

yılları arasında ise 3 milyar 500 milyon euroluk

öngören yeniden yerleştirme programının bir

yardım yapılması kararlaştırılmıştı. WFP gıda

parçası

hangi

yardımlarının

yanı

henüz

karşılanması

ve

açıklandı.

dolayında

edeceklerini

göçmeni

açıkladı.

yasal

ülkeye

Merkel,

imkânlarla

olduğunu

ülkelerden

Almanya

ikame

söyledi.

göçmen

Merkel

alınacağının

Avrupa

durumla

Almanya 10 bin göçmen alacak

söyledi.

ve

Programı

BM'nin

sıra
eğitim

yönündeki

verilerine

tıbbi

göre

ihtiyaçların

konularının

da

kesinleşmediğini belirtti. Avrupa Birliği (AB)

konferansta ele alınacağını duyurmuştu. Çeşitli

Komisyonu Afrika ve Ortadoğu'dan en az 50

yardım

bin mültecinin Avrupa'ya getirilmesi için girişim

insani yardım ihtiyacının arttığı ve gerekli

başlatmıştı.

yardımların sadece yüzde 20 oranında finanse

UNHCR

Başkanı

Grandi

Almanya'nın kararının diğer ülkelere örnek

kuruluşları

tarafından,

Suriye'deki

edilebildiği açıklandı. İnternet bağlantısı için

olmasını umduğunu söyledi. Grandi son üç
yılda Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne yaptığı

Çavuşoğlu ilk kez Maas ile bir araya geldi

yardımlar

etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı

Almanya mülteci yardımlarına en fazla katılan

Maas ile ilk kez bir araya geldi. Görüşmede ele

ülkeler arasında ABD'den sonra ikinci sırayı

alınan konulardan biri de Türk siyasetçilerin

alıyor. Alman haber ajansı dpa'nın yayımladığı

Almanya'da

için

Almanya'ya

teşekkür

seçim

etkinliği

düzenlemesi
9

ihtimaliydi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

verilmeyeceğine

Yüksek Düzeyli Toplantısına katılmak üzere

hükümeti geçen yıl yıl, Avrupa Birliği dışında

New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt

bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki

Çavuşoğlu

başlayan

dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da

Alman mevkîdaşı Heiko Maas ile ilk kez bir

seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan bir

araya

yasal düzenleme yapmıştı.

Mart

geldi.

ayında

göreve

Reuters

haber

ajansının

dikkat

diplomatik çevrelerden aldığı bilgilere göre, iki

Solingen tartışması

bakanın

Almanya

görüşmesinde

Suriye

krizi

ile

Dışişleri

çekmişti.

Bakanı

Alman

Maas,

Türk

Alman

mevkîdaşı Çavuşoğlu'nun Solingen saldırısının

vatandaşlarının durumu ele alınan konular

25'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek

arasındaydı. İki bakanın da Suriye krizinin

törende

çözümü

etkinliği" olarak değerlendirmemişti. Maas,

Türkiye'de

tutuklu

için

Türkiye'nin

bulunan

hedeflenen

de

siyasi

olması

dahil

sürece
gerektiği

konuşma

Çavuşoğlu'nun

29

yapmasını

Mayıs'ta

ise

"seçim

Solingen'deki

konusunda görüş birliği içinde olduğu aktarıldı.

törene katılacak olmasına ilişkin olarak, "Bu

Görüşmede,

siyasi

bizim için bir seçim etkinliği değil, çünkü bunun

nedenlerle halen tutuklu bulunan beş Alman

farklı bir arka planı var" şeklinde konuşmuştu.

vatandaşının durumunu da gündeme getirdiği

Maas,

kaydedildi.

kurbanlarının anılacağına" dikkat çekmişti.

Maas'ın

Alman

Türkiye'de

haber

ajansı

dpa'nın

bu

törende

Solingen'de

görüşmeyi Alman tarafı "yapıcı bir atmosferde

törende, 25 yıl önce aşırı sağcılar tarafından

geçen iyi bir görüşme" olarak değerlendirdi.

kundaklanan binada yaşamını yitiren beş kişi

Görüşmede

anılacak.

ilişkilerde

geçen

sinyallerin

yapıcı

iki

ülke

aylarda

arasındaki

görülen

adımlara

olumlu

dönüşmesini

Ancak

Çavuşoğlu'nun

Mayıs'ta

saldırının

haberine göre, yarım saatten fazla süren

Maas'ın

29

"korkunç

Dışişleri

düzenlenecek

Bakanı

Solingen'de

Mevlüt

düzenlenecek

anma törenine katılacak olması Almanya'da

umduğunu ifade ettiği belirtildi.

tartışma yarattı. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti

Yabancı siyasetçilere seçim kampanyası izni

Başbakanı Armin Laschet, Çavuşoğlu'na anma

yok

töreninde seçim kampanyası yürütmemesi

Dpa'nın

haberinde,

Dışişleri

Bakanı

çağrısında bulundu. Hristiyan Demokrat Birlik

Çavuşoğlu'nun Alman mevkidaşı Maas ile

(CDU) partili Laschet, "Solingen'de yaşamını

yaptığı görüşmede ele alınan konulardan

yitirenleri anma töreni, seçim kampanyası

birinin de erken seçimler öncesinde Türk

olarak

siyasetçilerin

törende

Almanya'da

yapacağı

olası

kullanılmamalı"
Türkler

ve

dedi.

Laschet,

Almanların

bu

birlikte

seçim kampanyaları olduğu belirtildi. Ancak

kurbanları anacağını da sözlerine ekledi.

haberde, içeriğe ilişkin bilgi verilmedi. Maas,

Yeşiller

görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada,

Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı

yabancı

açıklamada,

siyasetçilerin

kampanyası

Almanya'da

yürütmesine

kesinlikle

seçim
izin

partili

milletvekili

Çavuşoğlu'nun

Cem

Özdemir

Solingen'deki

anma törenine katılarak bir konuşma yapacak
10

olmasını eleştirdi. "Biz seçim kampanyası

kullanabilmeleri

yapacak Türk siyasetçilere yönelik tutumu

kurulabilmesi için diplomatik girişimde bulundu.

tartışırken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çoktan

Anadolu

bu

dayandırdığı

yönde

adım

atmış"

diyen

Özdemir,

amacıyla

Ajansı’nın

oy

diplomatik

haberine

göre,

sandığı

kaynaklara
24

Haziran

muhalefet için de aynı haklar söz konusu

seçimleri için Almanya'daki temsilciliklerde

olmadığı

veya

sürece

buna

izin

verilmemesi

belirlenen

bölgelerde

sandığı

gerektiğini ifade etti. Sol Partili milletvekili

kurulabilmesi

Sevim Dağdelen ise aynı gazeteye yaptığı

Almanya Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi. Oy

açıklamada,

anma

sandıkları, Almanya'nın bu girişime olumlu

olarak

cevap vermesi durumunda kurulabilecek. 24

kullanılmasına "açık bir şekilde izin vermesini"

Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt

eleştirerek,

olarak

dışında yaşayan seçmenler ilk tur için 4-17

Çavuşoğlu'nun

Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura

töreninin

Alman

hükümetinin

seçim

kampanyası

bunu

"utanç

nitelendirdi.

Dağdelen,

Solingen'deki

törende

verici"

konuşma

yapacak

amacıyla

oy

hazırlanan

kalması durumunda da 30 Haziran- 4 Temmuz

olmasını "seçim yardımı" olarak değerlendirdi.

tarihlerinde oy kullanabilecek.

Alman meclisi Hür Demokrat Parti (FDP) grubu

Maas:

Başkan

izin yok

Vekili

Stephan

Çavuşoğlu'nun

Thomae

Solingen'de

de

nota

Seçim

kampanyası

yürütülmesine

yapacağı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı

konuşmayı "üstü örtülü bir seçim etkinliği"

açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

olarak nitelendirdi. Thomae, Rheinische Post

Erdoğan'ın

gazetesine

Alman

Avrupa'da Türk vatandaşlarına hitaben bir

hükümetinin "Türk hükümet üyelerinin seçime

konuşma yapacağını açıklamasına cevaben

bu kadar kısa bir süre kala etkinliklere

yabancı

katılmasının istenmediğini açık bir şekilde

kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini

göstermesi

tekrarladı.

yaptığı

açıklamada,

gerektiğini"

vurguladı.

İnternet

bağlantısı için

erken

seçimler

siyasilerin
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öncesinde

Almanya'da

Nisan

2017'de

seçim

Türkiye'de

gerçekleştirilen referandum öncesi Türkiye,
başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa

Türkiye'den Almanya'da oy sandıkları için

ülkesiyle

diplomatik girişim

konusunda kriz yaşamıştı. Türk bakanların

Türk

Dışişleri

Bakanlığı,

24

cumhurbaşkanlığı

ile

seçimlerinde

Almanya’daki

Haziran’daki

kampanyası

katılacakları

seçim

yürütme

etkinlikleri

genel

yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti ve

Türk

Alman hükümeti Haziran 2017'de aldığı kararla

vatandaşlarının oy kullanabilmesi için Alman

Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak

Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulundu.

seçimlerden üç ay önceki dönemde, yabancı

Türk

Haziran’da

siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası

yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler

yürütmesini yasaklamıştı. İnternet bağlantısı

nedeniyle Türk vatandaşlarının Almanya'da oy

için

Dışişleri

milletvekili

Almanya'da

seçim

Bakanlığı,

24
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gibi metropollerde ise bu maliyet çok daha
Ekonomik Gelişmeler

yüksek. Konut inşa edilebilecek arsaların
azlığı, inşaatın da durmasına yol açıyor.

Almanya'nın büyük kentlerinde arsa kıtlığı

Almanya'nın önemli ekonomi enstitülerinin

Almanya'nın büyük kentlerinde azalan konut

tahminlerine göre, Almanya'da şu anda bir

alanları nedeniyle kiralar ve emlak fiyatları

milyon dolayında konut arzı açığı var.

tavan yaptı. Arsaların 'yeni altın' haline geldiği

600 bin inşaat izni var ama konut yok

Berlin

Almanya'da yeterli konut olmamasının en

ya

da

Münih'te

insanlar

tepkili.

Almanya'da metropoller hızla büyüyor. Sadece

önemli

başkent Berlin'e her yıl 40 bin kişi yerleşiyor.

şirketlerin

Kentlerde artan nüfus, emlak fiyatları ve ev

arsaları bekletmek, inşaata başlayıp konutları

kiralarının rekor seviyeye ulaşmasına neden

kiraya vermekten daha karlı. Köln merkezli

oluyor. Kiracının cebini yakan fiyatlar, emlak

Alman Ekonomi Enstitüsü'nde görev yapan

sahiplerinin ise yüzünü güldürüyor. Başkent

Michael Voigtländer, "Arsa fiyatları her sene

Berlin'in merkezi semtlerinden birinde, modern

yüzde 10 ila 15 arasında artırıyor. Bu nedenle

bir donanıma sahip daireler mal sahibine yılda

arsa sahipleri de bekleyerek kazanç elde

yüzde 10'dan daha fazla kazanç sağlıyor. Her

etmeyi tercih ediyorlar" şeklinde konuşuyor. Bu

ne kadar hükümet kira artışlarını yasalarla

durumun en çarpıcı kanıtı ise şirketlere verilen

frenlenmeye

çalışsa

ruhsatlar.

sektöründeki

spekülasyonları

da,

bu

emlak

ise

inşaat

inşaata

arsası

sahibi

başlamaması.

Almanya

Çünkü

genelinde

inşaat

da

şirketlerine verilen 600 bin ruhsat henüz

etkilemişe benzemiyor. Peki, büyük kentlerdeki

kullanılmış değil. Yapım izni verildiği halde

bu emlak fiyatları artışının ardında hangi

inşası yapılmayan bu 600 bin konutun çoğu,

nedenler var?

konut sayısının az gelirinin ise oldukça yüksek

Borsada en çok boş arsalar rağbet görüyor

olduğu

Yabancı yatırımcıların da gözünü Almanya'ya

sektöründeki

çevirmesine yol açan kira artışlarının en

rakamlara tepkiler de büyüyor. Farklı kiracı

önemli

dernekleri,

nedeni,

döndürücü

bir

çok

nedeni

arsa

maliyetlerinin

baş

hızla

yükselmesi.

Kent

Münih'te

bulunuyor.

dudak

sosyal

uçuklatan

ya

da

Emlak
spekülatif

doğa

koruma

dernekleri ortak çalışmalar yaparak spekülatif

merkezlerinde ev inşa edilebilecek arsaların

kazançların

artık kıt kaynağa dönüşmüş olmasından ötürü

tutulmasını ve mevcut boş arsaların daha adil

mevcut arsalar proje yöneticileri tarafından

bir şekilde dağıtılmasını talep ediyor.

'altın' değerinde görülüyor. Veriler de bu eğilimi

Örnek şehir Ulm

doğruluyor. Almanya Federal İnşa, Kent ve

Almanya'nın metropollerinde konut problemi

Alan

yaşanırken,

Araştırmaları

Enstitüsü'nün

(BBSR)

daha

Ulm

yüksek

kenti

vergilere

kent

idaresi

tabi

bu

verilerine göre, konut imarlı arsa maliyeti 2011

sorunların nasıl çözülebileceğine dair olumlu

ve 2016 yılları arasında yüzde 27 oranında

bir örnek teşkil ediyor. Ulm kentinde arsa ve

artış gösterdi. Berlin, Münih ya da Frankfurt

emlaklar

kamu

birimleri

tarafından

idare
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ediliyor. Ulm kent idaresinden Ulrich Soldner,

atsa da Berlin'deki hükümet hala sorunu 'kira

"Kentimizde

fiyatlarındaki

frenleri' gibi geçici ve yüzeysel yöntemlerle

spekülasyonlara karşı stok uygulaması var.

çözmeye çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda bir

Yani kent yönetimi bazen yüzyıllar öncesinden

açıklamada bulunan Adalet Bakanı Katarina

kentin belli bölgelerinde, ileriki yıllarda projeler

Barley kira freni yasasının sertleştirileceğini

için inşaat alanı, sanayi alanları ya da takas

duyurdu. Ancak büyük şehirlerde yaşanan bu

edilme amacıyla arsalar satın alarak stokluyor"

eşitsizliğin asıl nedeninin inşaat arsalarını

diyor.

kent

kimlerin elinde bulundurduğu gerçeğini Berlin

yönetiminin 33 milyon euro değerinde arsa

hükümeti hala göz ardı ediyor gibi görünüyor.

satın aldığını da sözlerine ekliyor. Kent idaresi

İnternet bağlantısı için

arsa

Soldner

2017

yılında

Ulm

tarafından alınan bu arsalar ileriki yıllarda 16
farklı

konut

alanına

dönüştürülecek.

Bu

Almanya’nın ihracatı ve ithalatı azaldı

alanlara inşaat yapmak isteyen şirketler ise

Almanya’nın şubat ayında mevsimsellikten ve

söz konusu arsaları kent yönetimi tarafından

takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı önceki

tayin edilen bilirkişilerin belirlediği fiyatlardan

aya kıyasla yüzde 3,2, ithalatı ise yüzde 1,3

alabilecek.

Ancak

azaldı.

politikaları

bununla

Almanya Federal

İstatistik

Ofisinin

kentindeki

konut

kalmıyor.

Kent

(Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede bu

yönetiminden arsa alan özel şirketlerin arsa

yılın şubat ayında mevsimsellikten ve takvim

fiyatını arttırarak başka kişi ya da şirketlere

etkilerinden arındırılmış ihracat 107,5 milyar

satılmasına izin verilmiyor. Bunun önlemi yasal

avro, ithalat da

olarak alınmış. Uygulama sayesinde şirketlerin

Mevsimsellikten

arsa fiyatlarında spekülasyon yapma şansı

arındırılmış dış ticaret fazlası ise 19,2 milyar

sıfırlanmış oluyor. Kentin emlak sektöründeki

avro seviyesinde gerçekleşti. Ülkenin şubat

kanunları o kadar katı ki, alınan arsada

ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden

öngörülenin haricinde bir inşaat

yapıldığı

arındırılmış ihracatı ocak ayına göre yüzde 3,2

takdirde, kent yönetimi verdiği inşaat iznini de

ve ithalatı da yüzde 1,3 geriledi. Uzmanlar,

geri çekiyor. Kent yönetiminden arsa alanı

Almanya’nın ihracatında 2015 yılından bu

alabilmak da şartlara bağlanmış. Buna göre

yana görülen en büyük düşüşün kaydedildiğini

şirketler bu arsaların yüzde 30'unda daha

belirtiyor. Arındırılmamış rakamlara göre ele

uygun fiyatlı konut inşa etme zorunda. Ulm'da

alındığında ise, şubatta 104,7 milyar avroluk

bulunan boş inşa alanlarının üçte biri kent

ihracat,

yönetiminin idaresinde. Hal böyle olunca kent

yapıldı. Ülkenin

sakinleri Berlin, Frankfurt ya da Münih'de

2017’nin şubat ayına kıyasla yüzde 2,4, ithalatı

yaşanan fahiş emlak fiyatlardan oldukça uzak

ise yüzde 4,7 artış kaydetti. Almanya, şubatta

bir hayat yaşıyorlar.

arındırılmamış rakamlarla 18,4 milyar avro dış

Her

ne

kadar

Ulm

Ulm

da

kenti

tüm

Almanya

86,3

88,3
ve

milyar
bu

milyar

avro

takvim

avroluk

oldu.

etkisinden

da

segmentteki

ithalat
ihracatı

ticaret fazlası verdi. İnternet bağlantısı için

genelinde örnek alınacak uygulamalara imza
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Ticaret savaşı Almanya'yı da vurabilir

hacmi ve yapısı bakımından anlaşmazlığın

ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlık

tırmanacağına işaret ettiğini ve muhtemel bir

dünya ekonomisini tehdit ediyor. Uzmanlara

krizden Çin ve ABD'nin en önemli ticari

göre

zararlı

ortakları arasında yer alan Avrupa Birliği'nin de

çıkacak. Çin’den ise uzlaşma sinyalleri geliyor.

zararlı çıkacağını söyledi. Alman hükümeti

Alman ekonomistler, ABD ile Çin arasındaki

ABD ve Çin yönetimlerine, zamlı gümrük

ticari

tehditlerine

anlaşmazlıktan

Almanya

anlaşmazlığın

da

öncelikle

Almanya

müzakere

masasında

için çağrıda

bulundu.

çözüm

açısından yol açabileceği olumsuz gelişmelere

aramaları

dikkat

Bakanlığı

Müsteşarı

Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratscher,

"diyalog

yolları

"Anlaşmazlık sadece Çin ile ABD arasında

anlaşmazlığın kimseye yarar sağlamayacağını

çıksa bile en çok kaybedenlerden biri de

ve ABD'nin sadece süreli olarak ertelediği,

Almanya

Alman

Avrupa sanayi ürünlerine zamlı gümrük tarifesi

ekonomik modelinin serbest dünya ticaretine

uygulama kararına da görüşmeler yoluyla

ayarlı olduğunu belirtti.

çözüm

Alman ekonomisi için tehlike

açıkladı.

Funke Medya Grubu'nun sorularını yanıtlayan

Pekin: Görüşmeye hazırız

çekti.

Alman

olur”

dedi.

ihracatçı

Ekonomik

Araştırma

Fratzscher,

Matthias

Machnig,

aranmadığı

takdirde

aranmasından

yana

olduklarını

şirketlerinin

Çin yönetimi gümrük tarifeleri anlaşmazlığına

dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki

görüşmeler yoluyla çözüm aranmasına hazır

anlaşmazlıktan kârlı çıkamayacağını, çünkü

olduklarını

duyurdu.

Alman ihraç mallarının söz konusu iki ülkenin

Büyükelçisi

Cui

dışarıya sattığı mallardan farklı olduğunu

Bakanlığı görevine vekâlet eden John Sullivan

söyledi.

rota

ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada

aşırı

"Pekin yönetiminin görüşmeyi tercih ettiğini,

Fratzscher,

Kısa

Alman

Ekonomi

vadede

değiştirebileceğini

ve

ticaretin
fiyatlarda

Çin'in

Tiankai,

Washington

ABD

Dışişleri

dalgalanmalar olabileceğini dile getiren DIW

ancak

Başkanı, ticari anlaşmazlığın yol açabileceği

duyduklarını" belirtti. ABD Başkanı Donald

uzun vadeli sonuçları "Artan işsizlik, azalan

Trump'ın ekonomi danışmanıdlo Lawrence

gelirler ve düşen refah seviyesi" şeklinde

Kudlow, daha önce yaptığı bir açıklamada Çin

sıraladı.

ticari

mallarına uygulanması planlanan ek gümrük

öncelikle

vergisinin müzakere stratejisinin bir parçası

konjonktürünü

olabileceğini söylemişti. Görüşmelerde bütün

Fratzscher

anlaşmazlıkların
Almanya'nın

küresel

tırmanmasının
ekonomik

bunun

için

muhataba

frenleyeceğini belirtti. Kiel'deki Dünya Ekonomi

seçeneklere

Enstitüsü (IfW)'nin başkanı Dennis Snower de

Kudlow Foxtelevizyonuna verdiği demeçte, ek

anlaşmazlığın güven kaybına yol açmasının

gümrük tarifelerinin akla ilk gelen önlemler

yatırımların düşmesine neden olacağını ve

olduğunu belirtmiş ve "Önümüzdeki aylarda

küresel büyüme hızını düşüreceğini belirtti.

somut

Snower, Çin'in ilan ettiği karşı önlemlerin

demişti. Yüksek düzey görüşmeler ihtimaliyle

adımlar

başvurulacağını

ihtiyaç

atılacağından

belirten

şüpheliyim”
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ilgili olarak ise Washington'dan herhangi bir

maliyetinin 5,2 milyar avroya çıktığı belirtildi.

açıklama gelmedi. ABD yönetiminin sanayi

BER Genel Müdürü Prof. Dr. Engelbert Lütke

ürünü ağırlıklı bin 300 Çin malına yüzde 25

Daldrup, havalimanının son durumu ile ilgili

oranında

gazetecilere

gümrük

vergisi

uygulanacağını

bilgi

verirken, Berlin'in

dünya

açıklamasından hemen sonra Pekin yönetimi

turizminde önemli bir yere sahip olduğunu

de ABD'den ithal edilen soya fasulyesi, sığır

ifade ederek, yeni havalimanı ile hedeflerini

eti, motorlu araç, uçak parçaları ve kimya

yükselteceklerini bildirdi.

endüstrisi ürünlerine aynı oranda gümrük

Berlin'de halihazırda faaliyet gösteren Tegel ve

tarifesi uygulamayı kararlaştırmıştı. İnternet

Schönefeld havalimanlarının Almanya'da en

bağlantısı için

çok aktarma yapan yolcu sayısına sahip
olduğuna

Almanya’da

sanayi

üretimi

Şubat’ta

işaret

eden

Daldrup,

BER'in

açıldığında günde bin uçuş planladıklarını,

yavaşladı

2040 yılına kadar 55 milyon yolcu ile yaklaşık

Almanya’da sanayi üretimi Şubat ayında bir

9 milyar avroluk ekonomik değer yaratmayı

önceki aya göre yüzde 1.6 düştü. Bir yıl

hedeflediklerini söyledi. Daldrup, dünyanın

öncesine göre sanayi üretiminde yüzde 2.6

uzak bölgelerinden Berlin'e aktarmasız gelmek

artış kaydedildi. Almanya Ulusal İstatistik Ofisi

isteyen birçok turist olduğunu ifade ederek,

(Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre

şunları

Ocak ayındaki sanayi üretimi ise geçen ay

Afrika'ya uzun mesafeli uçuşlar. Büyük hava

yüzde 0.1 düşüş olarak açıklanmışken yüzde

yolu şirketlerini kazanmak için görüşmeler

0.1 artış olarak revize edildi. Şubat 2018’de

yapıyoruz. Havalimanları ayrıca çok önemli bir

Almanya’da enerji ve inşaat sektörleri hariç

ekonomi

tutulduğunda sanayi üretimi yüzde 2.0 arttı.

havalimanı 33 milyon yolcu ağırladı. 20 bin

Sermaye

3.1

insan çalışıyor. BER'in açılmasıyla birlikte

azalırken, tüketici ürünlerinin üretimi yüzde 1.5

A380 ve Boeing 787'ler de buraya inebileceği

düştü. Ara malların üretiminde düşüş yüzde

için

0.7 olarak gerçekleşirken, enerji üretimi ise

olacak."

Şubat’ta yüzde 4.0 arttı. İnşaat sanayide ise

"Şu anda BER denetleme sürecinde"

üretim yüzde 2.2 düştü. İnternet bağlantısı için

Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup, BER'de

ürünlerinin

üretimi

yüzde

kaydetti:

"Hedef,

sektörü.

turistlere

Geçen

büyük

Asya,

ABD

yıl Berlin'deki

kolaylık

ve

2

sağlanmış

yaşanan aksaklıklardan ders çıkardıklarını
Berlin Brandenburg Havalimanı 2020'de

belirterek, "Şu anda BER havaalanı denetleme

açılacak

sürecinde. Her yer incelemeden geçiriliyor. Bir

Almanya'nın başkenti Berlin'de, inşaatı sorunlu

kez daha erteleme problemi yaşamamak için

olan Berlin Brandenburg Havalimanı'nın (BER)

açılış tarihini Ekim 2020 olarak belirledik.

Ekim 2020'de açılacağı bildirildi. Berlin'de

Burası açıldıktan sonra Tegel Havalimanı ve

görev yapan yabancı gazetecilere gezdirilen

Schönefeld

BER'in, başlangıçta 2,5 milyar avro olan

kapanacak. Gereksiz masraftan kaçınmayı

Havalimanı

kademeli

olarak
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amaçlıyoruz.''

ifadelerini kullandı. Daldrup,

yaptı.

Widmann-Mauz, Die

BER'i Avrupa'daki diğer havalimanlarından

yaptığı

ayıracak en önemli özelliğin havalimanının

yasağı

doğrudan altına inşa edilen tren istasyonu

anlayabildiğini ancak bu konuda anayasal

olduğunu, yolcuların 3 yürüyen merdiven ile

sorunlar

aşağı

20

başörtüsü yasağının sorunları çözmeyeceğini

dakikada Berlin ana tren garına ulaşacaklarını

ifade eden Widmann-Mauz, "Önemli olan;

bildirdi. 2012'de yangın söndürme sistemine

kendimize bu zor konuların üzerine nasıl

onay

gidebileceğimizi

inerek

trene

alınmadığı

bineceklerini

için

açılışı

ve

iptal

edilen

açıklamada

Welt gazetesine

çocuklara

başörtüsü

getirilmesinin

çıkabileceğini

gerekçesini

belirtti.

Böyle

sormamız.

bir

Ailelere

havaalanında tüm sistemin sökülerek yeniden

ulaşmalıyız ve kız çocuklarını kendi kararlarını

inşa

verebilecek

edildiğini

hatırlatan

Daldrup,

yangın

duruma

gelebilmeleri

için

durumunda bin 200 kapının çalışması için tüm

güçlendirmeliyiz" dedi.

kabloların

Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi: Yasakla uyum

değiştirildiği

döşendiğini

anlattı.

ve

yeni

Daldrup,

kablolar
6

yıldır

sorunu çözülmez

açılamayan ve uzmanlarca "açılamayan her

Federal

gün için 1 milyon avro kaybettirdiği" savunulan

Dairesi Müdürü Christine Lüders de başörtüsü

havalimanının

gibi

maddi

zararı

hakkında

bir

hükümetin

bazı

dinî

Ayrımcılıkla

sembollerin

Mücadele

yasaklanması

açıklama yapmaktan kaçındı. 2006'da temeli

konusunda uyarıda bulundu. Lüders, Berlin'de

atılan ve Haziran 2012'de hizmete girmesi

yaptığı

beklenen BER, o dönemde yangın söndürme

başörtüsünü okullarda yasaklamak isteyenler,

sistemi ve inşaat hataları nedeniyle bir türlü

bu şekilde uyum sorununu çözmüş olmaz.

açılamamıştı. İnternet bağlantısı için

Tam

açıklamada

tersine

dışlanmaya
Sosyal Gelişmeler

"Müslümanların

öğrencilerin
maruz

taktığı

ayrımcılığa

kaldıkları

ve

duygusunu

hissetmelerine katkı sağlar" dedi. Başörtüsü
takan Müslüman kadın ve kız çocuklarının

Alman

hükümeti

başörtüsü

yasağına

gündelik

yaşam

hem

de

meslek

hayatlarında büyük oranda dışlanmaya maruz

mesafeli
Alman

hem

hükümeti,

Kuzey

Ren-Vestfalya

kaldıklarını söyleyen Lüders, "İşte bu nedenle

eyaletinin çocuklara başörtüsü yasağı getirme

öğrencilere

planlarına sıcak bakmıyor. Uyumdan Sorumlu

verebilmelerinin önemini gösterebilmek çok

Devlet Bakanı Widmann-Mauz, bu konuda

daha

hukukî sorunlar çıkabileceğine dikkat çekti.

dinlere eşit muamele edilmesini öngördüğüne

Alman

ve

dikkat çeken Lüders, bu tür bir yasağın hukukî

Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette

sorunlara da yol açabileceğini kaydetti. Lüders,

Widmann-Mauz, Kuzey Ren-Vestfalya (KRV)

"Okullarda başörtüsü yasağı haç ya da kipa

eyaletinin 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü

gibi diğer dinî sembollerin yasaklanması gibi

hükümetinin

Göç,

Mülteciler

kendi

önemli"

diye

hür

iradeleriyle

konuştu.

karar

Anayasanın

yasağı getirilmesi planlarıyla ilgili açıklama
16

sonuçları da beraberinde getirebilir" şeklinde

Avusturya

hükümeti de

konuştu.

çocukların

yuva

Kuzey

çocuklara

Ren-Vestfalya

başörtüsü

takmalarını

ve

geçen haftalarda

okullarda

başörtüsü

yasaklamayı

planladığını

yasağını inceliyor

açıklamıştı. Hükümet bu planlarını "Müslüman

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Hür Demokrat

çocukların dışlanmasını önlemek ve paralel

Partili Uyum Bakanı Joachim Stamp, 14 yaşın

toplum oluşmasının önüne geçmek" şeklinde

altındaki kız çocuklarının başörtüsü takma

gerekçelendirmişti. İnternet bağlantısı için

konusunda

kendi

verebilecek

hür

iradeleriyle

olgunluğa

belirterek

yasakla

karar

erişmeyeceklerini
incelemelerde

Resmi istatistiklere göre 2017'de Almanya'da

Kuzey

Ren-

yüzde 10 oranında daha az suç işlendi.

Vestfalya Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap

İşlenen suçlarda bir önceki yıla göre 610 bin

Güler de bu konuda Stamp'a destek verdi.

542'lik düşüş kaydedildi. Almanya'daki kayda

Güler, WDRradyosuna

geçen suçların sayısında geçen yıl yüzde 10

bulunduklarını

ilgili

Almanya'da işlenen suçlar azaldı

açıklamıştı.

verdiği

demeçte,

başörtüsü yasağını savunarak ''Genç bir kız

oranında

çocuğuna başörtüsü dayatmak tam anlamıyla

Sonntag gazetesinin

sapkınlıktır.

cinsellik

istatistiklerine dayanarak yayımladığı haberine

yüklemektir. Bu dayatmaya karşı net bir tavır

göre son 25 yıldır suç kapsamına giren

benimsemeliyiz'' ifadesini kullanmıştı.

eylemlerde bu

Yasağa destek verenler

kaydedilmemişti. Suç istatistikleri 8 Mayıs'ta

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Hristiyan

Federal İçişleri bakanı Horst Seehofer ve

Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakanı Armin

Eyalet İçişleri

Laschet ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU)

Holger

partisi Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner

açıklanacak. İstatistikler göre 2017 yılında

de başörtüsü yasağı planlarına destek çıktı.

Almanya'da toplam 5 milyon 760 bin suç

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri

işlendi. 2017 yılında işlenen suçlarda bir yıl

Bakanı Horst Seehofer, 14 yaş altındaki kız

öncesine

çocuklarına

kaydedilmiş oldu. Toplam suçların üçte birini

Bu,

çocuklara

başörtüsü
söylerken

onayladığını
Demokrat

Parti'nin

Lindner

de

yasağa

"Çocuklar

prensipte

muhalefetteki

(FDP)

Lindner, Rhein-Neckar
açıklamada

yasağını

lideri

oldu. Welt

am

emniyet

suç

oranda

Bakanları

Stahlknecht

göre

610

azalma

Konsey Başkanı

tarafından

bin

resmen

542'lik

azalma

Hür

oluşturan hırsızlık yaklaşık yüzde 12 oranında

Christian

azalırken işyeri hırsızlığı ve yankesicilikte

verdi.

önemli düşüş oldu. 2017'de Almanya'da 33 bin

yaptığı

otomobil ve 300 bin bisiklet çalındı. Ev

hatta

soygunlarının bir yılda yüzde 23 oranında

destek
Zeitung'a

ilkokulda

azalma

ve

yuvada başörtüsü takmak zorunda ise bu

gerilemesine

rağmen

durum dini açıdan karar verecek olgunlukta

yüzde 20'si aydınlatılabildi. 188 bin şiddet

olmayan çocukların kişisel gelişimine çok

eyleminden

şiddetli biçimde müdahale etmiş olur" dedi.

sonuçlandı.

137

bini

hırsızlık

ağır

olaylarının

yaralamayla
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Bir yılda 785 cinayet

ekleyecek.

Cinayetler yüzde 3,2 oranında artarak 785'e

sahipliği yapan Kuzey Ren-Vesfalya eyaletine

çıktı. Uyuşturucu suçları 330 bine yükseldi.

“Kuşkonmaz yolu” adı veriliyor.

Çocuk pornosu suçları yüzde 14,5 oranında

Gevrek, ince uzun

artarak 6 bin 500'e çıkarken yabancıların

Müşteriler

Almanya'da

22,8

kuşkonmazları tercih ediyor. En pahalı olanları

oranında gerileyerek 736 bin 265'e indi. Alman

22 cm uzunluğunda, kapalı uçlara sahip ve

Polis

Malchow

ince oluyor. Ardından biraz eğriler ve hatta

istatistiklerden asayişle ilgili sonuç çıkarmakta

kırılmış olanlar geliyor. Telaşa mahal yok: bazı

acele

belirtti.

tezgahlarda yeşil kabuklusunun aksine, hazır

Malchow Welt am Sonntag gazetesine yaptığı

soyulmuş beyaz kuşkonmazlar da görmek

açıklamada suç sayısındaki azalmada 'mülteci

mümkün.

sayısının bir önceki yıla göre gerilemesinin rol

Mükemmel, kırık veya soyulmuş

oynamış olabileceğini, ancak

Almanlar

işledikleri

Sendikası

Başkanı

edilmemesi

yabancıların
anlamına

suçlar

suça

Oliver

gerektiğini

daha

gelmediğini'

araştırmaları

yüzde

bu ifadenin

eğilimli
söyledi.

Almanların

oldukları
Kamuoyu

yarısının,

ülkede

140

kuşkonmaz

her

yılın

yemenin

biri

sadece

çiftliğine

farklı

birkaç

mümkün

ev

kalitedeki

haftasında

olduğu

beyaz

kuşkonmazlardan bıkacağa benzemiyor. Nisan
ayı ortasında başlayan kuşkonmaz sezonu 24

polisin bile girmeye cesaret edemeyeceği

Haziran’da

kadar kanunsuz yerlerin olduğuna inandığını

çiftlikler ve yol kenarlarındaki satıcılar sebzeyi

gösteriyor.

uzunluğu

Araştırmalar

ise

mültecilerin

sona

ve

eriyor.

baş

Süpermarketler,

büyüklüğüne

göre

Almanya'da kalmak için kendilerine tanınan

fiyatlandırıyor. 2017 yılında müşteriler bir kilo

şansı kaybetmemek için suça daha az eğilimli

kuşkonmaz için ortalama 6,70 euro ödedi.

olduklarını gösteriyor. İnternet bağlantısı için

Klasik kuşkonmaz tabağı
“Kralların sebzesi geleneksel olarak erimiş

Almanların kuşkonmaz aşkı

tereyağı ya da bol kremalı Hollanda sosu,

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen

haşlanmış patates ve ince dilimlenmiş jambon

kuşkonmaz

için

başladı.

ile servis ediliyor. Konu kuşkonmaz olunca

Yetiştirmesi

zahmet

yiyecek

çorbalardan,

geri

sayım

isteyen

bu

tartlara,

omletlerden

liköre

eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular

insanların tarifler konusunda yaratıcılığının bir

tarafından tüketiliyordu.

sınırı yok.

Kuşkonmaz yolu

Kuşkonmazın tarihi

Yol

kenarlarında

başladığınızda

reklamlarını

Almanya’da

Kuşkonmaz eski zamanlarda bile leziz bir

“kuşkonmaz

yiyecek olarak kabul ediliyordu. Roma tarihçisi

Birkaç

Marcus Porcius Cato “De agri cumtura”

haftalık süre boyunca insanlar kuşkonmaz

kitabında bu sebzenin yetiştirilişini anlatıyor.

kullanarak

Kral 14. Louis 17. yüzyılda Paris'teki Versay

zamanının”

restoranlar

geldiğini

görmeye

çeşitli
da

anlıyorsunuz.

yiyecekler

menülerine

özel

yaparken,
yemekler

Sarayı’nda

kuşkonmaz

yetiştirmiş.

1852
18

yılında

Alman

konserveci

şehri

Brunswick’te

kuşkonmazı

bir

konservelemeye

saldırıların ardından Yahudilere, ülkenin büyük
kentlerinde

dışarda

başlarında

kipa

ile

başlamış. Böylece yılın 4 mevsimi yenilebilir

dolaşmamaları çağrısı yaptı.

hale gelmiş.

Kipa, Yahudilerin dua esnasında, sinagogda

Elle hasat ediliyor

ve dışarıda başlarını örtmekte kullandıkları

Saplar, toprağın altında kalan derin höyüklerde

küçük takke. Berlin Radyosu'na konuşan Josef

büyür ve yeşil kuşkonmazların aksine toprağın

Schuster

üstüne çıkmadan yani gün ışığını görmeden

Yahudilerden

hasat edilmeleri gerekir. Zahmetli bir iştir ve

Almanya'nın başkenti Berlin'de Yahudilerle

hasadın elle yapılması gerekir. 2017 yılındaki

dayanışma amacıyla "Berlin Kipa Takıyor" adı

hasatta çoğunluğu Romanyalı ve Polonyalı

verilen bir yürüyüş düzenlenecek. Berlin'de

olan binlerce işçi kısa süren sezonda 127 bin

geçen günlerde kipa takmış iki kişi hakaret ve

800 ton kuşkonmaz toplamıştı.

saldırıya

Sapların kraliçesi

internette yayımlanmıştı. Polis biri İsrailli iki

Bahar ayında kuşkonmaz yetişen alanlarda

gencin 3 kişinin hakaretine uğradığını ve

her sene yeni bir kraliçe seçiliyor. Çoğunlukla

saldırganlardan biri olan 19 yaşındaki bir

bir çiftcinin kızı olan kraliçe yeni sezonun

Suriyeli mültecinin kemerini çıkararak birine

bereketini temsil ediyor. Kuzey Ren-Vesfalya

vurduğunu açıklamıştı. 3 saldırgan hakkında

eyaletinde kraliçe adaylarının 18 ile 25 yaş

hakaret ve yaralama suçlarından kovuşturma

arasında olması ve ülke çapındaki kuşkonmaz

başlatılmıştı.

etkinliklerine

Konseyi

katılabilmesi

için

seyahat

ise

yine

büyük

dikkatli

uğramış,

olmalarını

saldırının

Almanya

ülkede

kentlerde

son

istedi.

görüntüleri

Yahudileri
dönemde

Merkez
okullarda

engelinin olmaması şart koşuluyor.

Yahudilere yönelik hakaretlerin ve tehditlerin

Kuşkonmaz müzesi

alarm verici bir düzeyde arttığını vurguluyor.

Bavyera eyaletinde bulunan Schrobenhausen

Başbakan

şehrinde bu soylu sebzeye adanmış bir de

konuşmada bu duruma tepki göstermişti.

müze var. 1985 yılında 15 yüzyıldan kalma bir

Okullarda 'Yahudi Düşmanlığı ile mücadele

kulede açılan sergi 6 yıl içerisinde Avrupa’nın

kampanyası'

tek kuşkonmaz müzesi haline geldi. Yukarıda

Almanya'da

görmüş olduğunuz kuşkonmaz tutacağı dahil

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi ortaklaşa

sergide edebiyattan, tarıma, tarihten sanata

okullarda, "Yahudi Düşmanlığı ile mücadele

kuşkonmaza ilişkin her şeyi bulmak mümkün.

kampanyası"

İnternet bağlantısı için

kapsamında
sitesine

Almanya'da

Yahudilere

çağrı:

Büyük

Angela

Merkel

eyalet

de

eğitim

yaptığı bir

bakanları

başlatıldı.
öğretmenler

Yahudilerle

ilgili

ile

Kampanya
ortak
ders

internet
malzemesi

yükleyebilecek. Eyalet Eğitim Bakanları Kurulu

kentlerde kipa takarak dolaşmayın

Başkanı Helmut Holter öğrencileri şiddet ve

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı

nefrete karşı bilgilendirmeyi amaçladıklarını

Josef Schuster, son günlerde düzenlenen bazı

söyledi.

Josef

Schuster

de

öğrencilerin
19

Yahudilik

hakkındaki

olduğunu

ve

bilgilerinin

Yahudilere

sınırlı
önyargılı

verecek. 5 Mayıs’ta, uzun süredir Bremen
Tiyatrosu’nda

sahnelenen

‘İstanbul’

davrandıklarını belirtti. Almanya'da 1989'da

müzikalinin de yaratıcılarından genç yazar

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Yahudi

Akın Emanuel Şipal, Bremen Tiyatrosu’nda

nüfus hızla artmıştı. 1989 öncesi 30 binin

sahnelenen “Hava Üssü Yakınında bir Ev” adlı

altında olan bu sayının özellikle eski Sovyet

eserinden bölümler okuyacak. Festival 6 mayıs

Cumhuriyetlerinden göç edenler sayesinde

akşamı, piyanist Meryem Natalie Akdenizli’nin

halen 200 binden fazla olduğu sanılıyor.

Sendesaal’da vereceği konserle sona erecek.

İnternet bağlantısı için

Özel Katkıya Ödül
Festival kapsamında ilk defa Kültürale ödülü

İlk Kültürale ödülü yayıncı Türk kardeşlere

de

verilecek

katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara verilmesi

Türkiye Kültür Forumu tarafından düzenlenen

planlanan

Kültürale Festivali, 2-6 mayıs tarihleri arasında

Yayınevi kurucuları

Almanya'nın Bremen kentinde düzenlenecek.

Bürhaniye alacak. Berlinli yayınevinin amacı,

Müzikten

sinemaya,

kültüründen

Türkçe edebiyatı Alman okurla buluşturarak

tiyatroya

bir

yer

alışılmış

klişelerin

Kültürale’de ilk defa verilecek ödülü ise Türk-

edebiyatı

yansıtmak

Alman kültürüne yaptıkları özel katkılardan

edebiyatı eserleri arasında sayılması gereken

dolayı Binooki yayınevi sahipleri İnci Bürhaniye

fakat Alman okurlar tarafından bilinmeyen

ve Selma Wels kardeşler alacak. 60 yıl önce

Türkçe eserleri Almanca okuyanlara sunmak.

çok

yemek
etkinliğin

ödülü

kültürüne

yıl Binooki

bu
Selma

Wels

ötesinde
ve

özel

ile

bir

kuşkusuz

İnci

Türkiye
dünya

İki yayıncı kız kardeş, çalışmalarından dolayı

torunlarının yarattıklarını topluma tanıtmak

geçtiğimiz yıllarda Alfred Toepfer Vakfı’nın

amacıyla kurulan Türkiye Kültür Forumu’nun

Karios Ödülü ile Kurt Wolf Teşvik Ödülünü de

düzenlediği Kültürale 2018, 2-6 Mayıs tarihleri

kazanmıştı.

arasında

Bremenli Sanatçı Tasarladı

gelen

Türklerin,

çocukları

Türk-Alman

ile

ilk

onların

aldığı

verilecek.

Almanya'nın Bremen kentinde

başlıyor. Açılış 2 Mayıs'ta Bremen’in tarihi
Müzikten

yapılan bronz heykelcikte sembolleşen ödül, 2

sinemaya, yemek kültüründen tiyatroya kadar

mayısta Bremen’in tarihi belediye binasında

farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Belediye

'Susuz Yaz'la Başlayacak

Carsten Sieling tarafından Binooki Yayınevi

belediye

İlk

binasında

gösterim,

Festivali’nde

1964
Altın

yapılacak.

Bremenli sanatçı Amir Omerovic tarafından

yılında
Ayı

Berlin

ödülünü

Başkanı

ve

Eyalet

Başbakanı

Film

kurucuları Selma Wels ve İnci Bürhaniye’ye

kazanan

verilecek. Ödülün sunum konuşmasını ise

“Susuz Yaz Filmi” ile başlayacak. Film, Birken

Bremen

Str. 1'deki City 46'da saat 20.30'da izleyicilerle

Kültürlerarası Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr.

buluşacak. 4 Mayıs akşamı Berlinli müzisyen

Yasemin

Canan

bağlantısı için

Uzerli,

Weserterrassen’de

konser

Üniversitesi

öğretim

Karakaşoğlu

görevlisi

yapacak.

ve

İnternet
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etti. Handelsblatt gazetesine açıklama yapan
Almanya'nın sekiz eyaletinde hayat durdu

Linnemann, "Bugünkü uyarı grevleri toplu

Almanya'da

yapılan

sözleşmede taraf olmayan havayolu şirketleri

uyarı grevleri nedeniyle 800 uçuş iptal edildi,

ile onların yolcularını etkiledi, sendikalar ya da

otobüs ve tramvaylar çalışmadı, çocuk yuvaları

işvereni değil" dedi.

kapalı kaldı, çöpler toplanmadı.

ölçülü

Almanya’da Birleşik Hizmet İşleri Sendikası’nın

Avrupa ülkelerinde grevin 10 gün öncesinden

(Ver.di) çağrısı üzerine Kuzey Ren-Vestfalya,

duyurulması gibi zorunlu bildirimlerin zararın

Bavyera, Bremen ve Baden Württemberg’in de

azaltılmasına katkı sağladığını ifade etti.

aralarında bulunduğu toplam sekiz eyalette

Sendika zam istiyor

kamu çalışanları uyarı grevine gitti. Almanya

Frankfurt

genelinde 60 bin kamu çalışanının uyarı

eylemine katılan

grevine katıldığı bildirildi. Sadece Kuzey Ren

Başkanı Frank Bsirske, kamu sektöründe

Vestfalya eyaletinde ise 42 bin çalışan iş

çalışan 2 milyon 300 bin çalışan için yüzde 6

bıraktı.

zam taleplerini yineledi. Bugüne dek yapılan iki

sendikanın

çağrısıyla

olması

Linnemann, grevlerin

gerektiğini

savunarak

bazı

Havalimanı'ndaki
Ver.di

grev

Sendikası

Genel

eyaletlerde

görüşme turunda işverenin teklif sunmadığını

belediyelere bağlı yuvalar kapalı kaldı, çöp

söyleyen Bsirske, uyarı grevleriyle somut bir

toplama hizmetleri yapılmadı, bankalar, iş ve

mesaj vermek istediklerini ifade etti. Ver.di ve

işçi bulma kurumları, ayrıca belediyelerde idari

işveren

bölümler

da

turunda bir araya gelecek. Bsirske bu turda da

işlemezken hastanelerde sınırlı hizmet verildi.

somut bir ilerleme sağlanamaması halinde

Belediye

uyarı

Ülkede

grevden

etkilenen

çalışmadı.

otobüsleri,

Toplu

taşıma

tramvay ve

metrolar

çalışmadığı için işlerine otomobillerle gitmek
isteyen

vatandaşlar

otobanlarda

temsilcileri

grevlerinin

Yüzlerce uçuş iptal edildi

Alman

havalimanlarında

yer

Köln

ve

Bremen

hizmetlerinde

eyaletlerde

de

uzun
Firma Haberleri

Münih,

diğer

üçüncü

yapılacağını belirtti. İnternet bağlantısı için

kuyruklar oluşturdu.

Frankfurt,

görüşmelerin

devi

DHL,

Türkiye’de

yeni

yatırımlara göz kırptı

görev

yapan çalışanların iş bırakma eylemi nedeniyle
yüzlerce uçuş iptal edildi. Yetkililer sadece
Frankfurt ve Münih havalimanlarında seferlerin
iptal

edilmesinden

100

bin

yolcunun

etkilendiğini duyurdu. Lufthansa Havayolları
toplam 800 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili ekonomi
uzmanı Carsten Linnemann, çalışanların grev
hakkına

kısıtlamalar

getirilmesini

Türkiye’de son dönemde ilaç lojistiği tesisine
21 milyon liralık yatırım yapan Alman lojistik
devi DHL, yeni satın almalar peşinde. DHL
Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Orkun
Saruhanoğlu, “İşimizi büyütmek için organik
büyümenin

dışında

mevcutta

verdiğimiz

hizmetlere ilave katma eğer yaratacak bir firma

talep
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varsa

satın

ile

büyüsün diye satın alma yapma derdinde

Almanya arasında dönem dönem yaşanan

değiliz. Bizim için gerçekten müşterilerimize

siyasi gerilimler, ticareti etkilemiyor. Alman

verdiğimiz

lojistik devi DHL’in Türkiye konusunda aklında

yaratabileceğimiz

en ufak bir soru işareti olmadığına vurgu

bunlarla ilgileniyoruz."

yapan DHL

Genel

Türkiye’de 2 bin kişilik bir istihdamla altı farklı

Müdürü Orkun Saruhanoğlu, DHL’in Türkiye’ye

sektörde 115 büyük kurumsal müşteriye lojistik

yatırımlarına

hizmeti verdiklerini belirten Saruhanoğlu, bu

inorganik

alırız”

dedi.

Supply

Türkiye

Chain Türkiye

devam

büyüme

ettiğini

belirterek,

yapabileceklerinin

de

nedenle

hizmete

bir

bir

Türkiye

hizmet

türü

değer
varsa

ekonomisinin

nabzını

doğru

noktada

sinyalini verdi.

tutabilmek

Türkiye’de Konsolidasyonlar Devam Edecek

bulunduklarını söyledi.

İnternet medyası ekonomi editörleri ile bir

Mal Hareketliliği Yoğun

araya gelen Orkun Saruhanoğlu, Avrupa ya da

DHL bünyesinde yurtdışında çalışırken 2015

başka

politik

yılı Eylül ayında Türkiye'de göreve başladığını

anlaşmazlıkların olabileceğini, tüm bunların

söyleyen Saruhanoğlu "Türkiye’ye geldikten bir

gelip

Yabancı

hafta sonra Rus uçağı düştü. Daha sonra

şirketlerin Türkiye’ye olan ilgisinin devam

referandum… Hepimiz zor dönemler atlattık.

ettiğini

Saruhanoğlu

Bugün ile kıyasladığınız zaman kıyas kabul

“Potansiyel olduğu takdirde ben açıkçası

etmez. O gün her gün elimiz kalbimizdeydi, şu

Türkiye’de yatırımları durduruyoruz veya geri

an öyle bir durum yok. Piyasa gayet hareketli

çekiliyoruz gibi bir gündem beklemiyorum.

gidiyor" diye konuştu. Bugün büyük firmalar

Türkiye’de konsolidasyon devam ediyor ve

arasındaki mal hareketliliğinin ciddi şekilde

devam edecek de... Türkiye’de lojistik pazarı

yoğun olduğuna işaret eden Saruhanoğlu,

çok parçalı. Yarın öbür gün yeni satın almalar

şunları söyledi: "Geçen seneden bu yana mal

olması beni hiç şaşırtmaz. Lojistik firmaları

hareketleri ve mal çıkışlarında bir hareketlilik

burada satın alma yapabilir. Kaldı ki biz de

var. Bu trend 208’de de devam ediyor ve üç

DHL

hep

aydır yoğunluk yaşıyoruz. Bazı sektörlerde

organik

dönemsel veya bazı gelişmelere göre artışlar,

verdiğimiz

azalışlar, sezonsallıklar oluyor ama genel

ülkelerle

geçici

zaman

olduğunu

kaydeden

olarak

yapıyoruz.
büyümenin

söyledi.

Orkun

piyasa

İşimizi

zaman

araştırmasını

büyütmek

dışında

mevcutta

için

için

katma

bir

hizmetlere ilave katma eğer yaratacak bir firma

trendde bir bozulma yok."

varsa satın alırız” dedi.

Kur Hareketliliği Dramatik Değişiklik Yaratmaz

Spesifik

Alanlara

Odaklanan

Markalara

Son dönem kurlarda yaşanan hareketliliğin mal

Bakıyoruz

hareketlerini kısmen etkileyebileceğini ancak

Lojistikte özellikle spesifik alanlara odaklanan

dramatik

markalara baktıklarını ifade eden Saruhanoğlu,

düşündüğünü aktaran Saruhanoğlu "Kur artışı

sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için ölçek

ile ithalatta bir miktar düşüş olabilir. Ancak

tabii önemli ama hacmi büyütelim ya da ciro

henüz piyasaya yansıyan bir durum yok.

bir

değişiklik

yaratmayacağını
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Sonuçta büyük firmalar planlamalarını senelik

uygulamalarıyla Avrupa’da 1 yılda 1 milyon

yapıyorlar.Mevcut durum planlama anlamında

kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Teknolojik

ancak 1 sene sonrasını etkiler" dedi.

ürün ve servislerini tüm dünyaya ihraç etmeye

21 Milyon Liralık Yatırım

başlayan Turkcell, küresel markası Lifecell ile

Türkiye’ye yaptıkları yatırımlara ilişkin de bilgi

ihracat hamlesinde yeni rotasını Almanya

veren Saruhanoğlu, şöyle konuştu: Türkiye'ye

olarak belirledi. Turkcell tarafından Turkcell

yatırım konusunda DHL'de en ufak bir soru

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell

işareti yok. Bizim ilaç lojistiği yatırımımız darbe

Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Lifecell

girişiminden sonra oldu. Bu gibi kararlar da

Genel Müdürü Doğuş Kuran’ın ev sahipliğinde

önceden verilse de darbe girişiminden sonra

Berlin’de gerçekleştirilen basın toplantısında

geri çekilebilirdi ya da askıya alınabilirdi.

Lifecell’in

Ancak hiç tereddüt bile yaşanmadı. Sağlık ilgili

yapılırken Türkiye’yi aramak isteyenler için de

lojistik tesisimiz için için 21 milyon liralık

BiP’in yeni servisinin tanıtımı yapıldı.

yatırım yaptık. Bunun gibi yatırımları en iyi

Memleket Hasretine Son

ihtimal 7 senede çıkarıyorsunuz."

Toplantıda konuşan Kaan Terzioğlu, geçen ay

“Her Türlü E-Ticaret İlgi Alanımızda”

Barcelona’da

dijital

Öte yandan Türkiye’de hizmet verilecek her

başlattıklarını

anımsatarak,

türlü e-ticaretin de ilgi alanlarında olduğunu

Berlin’de dijital servislerimizi global markamız

vurgulayan Saruhanoğlu "Tüketici DHL’i hiç

Lifecell ile kullanıcılara sunmaya başlayarak

görmeyecek.

bir adım daha atmış olduk. Sunduğumuz dijital

Biz

malın

ticaretini

avantajlı

ihracat

duyurusu

dönemini
“Şimdi

servislerle

yapan firmalara kargo yönetimi gibi katma

Avrupa’da

değer

hizmeti

hasretine son veriyoruz” dedi. Lifecell olarak

sağlayacağız. Evlere teslimatı sadece belli

artık eğlence, müzik, finans ve e-ticaret

başlı bazı bölgelerle sınırlı tutacağız. Bizim

uygulamalarının

amacımız kargoculuk yapmak değil, amacımız

başlayarak tüm Avrupa’ya yayılacağını dile

dağıtım ya da depolama anlamında e-ticaret'in

getiren Terzioğlu, amaçlarının dijital servisleri

boşluklarını görüp bunu değerlendirmek" dedi.

için 1 yılda 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak

İnternet bağlantısı için

olduğunu vurguladı.

her

türlü

Almanya’da

yaşayan

değil

ise

yapmayacağız, listemize girmeyecek. E-ticaret

yaratılabilecek

sadece

tarifelerinin

Türklerin

kullanımının

tüm

memleket

Almanya’dan

Veri Merkeziyle Donattık
Lifecell

ile

dijital

servislerini

Almanya

üzerinden Avrupa’ya sundu

Terzioğlu, datanın artık dünyada gücün yeni
kaynağı olduğunu kaydederek, Türkiye’nin en
büyük

sorunlarından

birisinin

data

açığı

olduğunu söyledi. Bu açığı kapatmak için bir
Turkcell küresel markası Lifecell ile dijital

yandan Türkiye’yi dünya standartlarında veri

servislerini

merkezleriyle donattıklarını aktaran Terzioğlu,

sundu.

Almanya

Turkcell;

BiP,

üzerinden
Fizy,

Avrupa’ya

Dergilik

gibi

bir yandan da Türkiye’nin datasını Türkiye’de
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işleyerek dijital servislere dönüştürdüklerini

ortamda,

bildirdi.

sürdürülebilir bir şekilde her sene büyümeye

1 Yılda 1 Milyon Kullanıcı

devam

Toplantıda verilen bilgilere göre BiP, Fizy,

“Facebook’un

Dergilik, Lifebox, Yaani ve Fulltrip gibi yenilikçi

yapmayacağınıza

servislerin Almanya’dan Avrupa’ya yayılması

misiniz?” sorusuna karşılık, şu cevabı verdi:

hedefleniyor. Açıklamalarda tüm Avrupa’da 1

“Yapmayacağız derim, bunun imkânı da yok.

yıl içerisinde 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak

Çünkü

için çalışmalar sürüyor.

sözleşmelerde

Uluslararası Para Transferi

bunlara

Bu

arada

artık

14-16

edeceğiz”

biz

seviyesinde

dedi.

Terzioğlu,

yaptığı
dair

telekom

taahhüt

verebilir

operatörüyüz.

verdiğimiz

sorumlu

hataları

Bütün

taahhütlerde,

davranacağımızla

alakalı

yüzde 100 ve esnemeyecek sıfır toleranslı

transferlerinin hem ekonomik hem de hızlı ve

kurallar var. Bizim lisansımızın iptaline neden

güvenli yapılmasını sağlayacak. 57 ülkeye

olabilecek kurallar. Rekabet Hukuku der ki,

para transferi yapma özelliği kazanan BiP, kur

herhangi bir alanda, hâkim oyuncuysanız,

farkı kaynaklı sürprizler yaşanmadan para

Facebook’un pazar payı yüzde 90 Türkiye’de,

gönderimine imkân sunacak. Uygulama ayrıca,

bir başka ürünü sıfır bedelle veremez. Göz

hem Almanya hem de Türkiye numaralarını

göre göre yapılan bir şey bu. WhatsApp

aynı platforma tanımlama, farklı bir SIM karta

dediğiniz şey, bir başka operatörün parayla

ve

BiP

sattığı hizmetin bedavaya verilmesiyse, hâkim

üzerinden HD ses kalitesinde hem mobil hem

bir oyuncunun birleştirerek vermesi kabul

de sabit hatlarla görüşme şansını da pek

edilebilir mi? Buradan çıkan vergi kaybının

yakında getirecek.

hesabını

4.99 Euro’ya Fizy

WhatsApp’a uluslararası bir pazarda ceza

Fizy, arşiviyle Türkiye’nin sahip olduğu dijital

gelirse, bu cezanın Türkiye ile olan kısmını kim

müzik altyapısının Almanya’da da temsilcisi

takip edecek Türkiye’de? İnternet bağlantısı

olacak.

için

telefona

İlk

ay

uluslararası

yüzde

para

ikinci

BiP

biz

gerek

ücretsiz

duymadan

sunulacak

Fizy,

kim

takip

ediyor

Türkiye’de?

Almanya’da ayda 4.99 Euro’ya satılacak.
Ayrıca, isteyen tüm Alman vatandaşları Fizy’yi

Alman Posta İdaresi’nin kişisel verileri

Google

sattığı iddia edildi

Play

ve

Apple

Store’dan

indirip

kullanabilecek. Fizy’nin Avrupa’ya açılmasını
sanatçı

Tarkan’ın

Almanya

konserleriyle

kutlayan

Lifecell,

toplantının

öncesindeki

akşam da Tarkan’ı Berlin’de hayranlarıyla bir
araya getirdi.
‘Facebook’un Yaptığı Hatayı Yapmayacağız’
Kaan Terzioğlu, “Önümüzdeki üç yıl içerisinde,
dünyada telekom şirketlerinin büyümediği bir

Alman Posta İdaresi’nin kişilere ait verileri
seçim

kampanyalarında

kullanılmak

siyasi

partilere

iddia

Türkçe’nin

sattığı

haberine

göre;

edildi.

üzere
DW

Almanya’da

yayımlanan Bild am Sonntag gazetesi Alman
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Posta İdaresi’nin (Deutsche Post) yan kuruluşu

açıklamasında,

Deutsche Post Direkt aracılığı ile 2005 yılından

tarafından verilen verilerin tek tek kişilerin ya

bu

yana

kullanıcılara

kampanyalarında

ait

kullanılmak

Deutsche

Post

Direkt

verileri

seçim

da tek tek her hanenin bilgileri olmadığı

üzere

siyasi

savunuldu,

ortalama

6,6

içeren

partilere sattığını iddia etti. Haberde, Hristiyan

istatistiki

Demokrat Birlik (CDU) ile Hür Demokrat

sonuçlarının olduğu belirtildi. Açıklamada, yan

Parti’nin (FDP) 2017 seçimleri için yapılan

kuruluşları

analizlere beş rakamlı bir ödemede bulunduğu

“kişilere ait verileri Alman verilerin korunması

öne sürüldü. Bu şekilde CDU’nun kapıları

yasasına” göre kaydettiği ve işleme koyduğu

dolaşarak bir seçim kampanyası yürüttüğü,

vurgulandı.

FDP’nin de tanıtım ilanlarını belirli gruplara

faaliyetlerinin Kişisel Verilerin Korunmasından

gönderdiği ifade edildi. Gazetenin haberinde,

Sorumlu Daire tarafından denetlendiği belirtildi.

her iki partinin de Posta İdaresi ile yapılan

Alman Posta İdaresi’nin kişisel verileri sattığı

sözleşmeleri

iddiası

onayladığı

belirtildi.

Sosyal

olasılık

haneyi

olan

tepki

hesaplamalarının

Deutsche

Açıklamada,

topladı.

Post

bu

Sol

Direkt’in

kuruluşun

Partili

Anke

Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Sol Parti ve

Domscheit-Berg, Bild am Sonntag’a yaptığı

Almanya için Alternatif’in (AfD) ise Posta

açıklamada, izin alınmaksızın kişisel bilgilerin

İdaresi

aktarıldı.

başka kuruluşlara verilmesinin kesinlikle yasak

Haberde, partilere verilen verilerde kişisel

olması gerektiğini vurguladı. Hamburg eyaleti

bilgiler yer almasa bile diğer bilgiler ve onların

Kişisel

birleştirilmesi sayesinde en az altı hane içeren

Johannes Caspar da, Facebook ve İngiliz

bir binada yaşayanların “siyasi parti eğilimleri”

danışmanlık

konusunda fikir sahibi olunduğuna dikkat

skandallarının ardından internet ortamında da,

çekildi. Gazetenin haberinde, Posta İdaresi’nin

dışında da yapılan, “microtargeting” olarak

kurum içi bir broşüründe, “seçim bölgesindeki

adlandırılan ve belirli bir grubu hedef alan

her bina için, her parti için bir tesadüfi değer

seçim tanıtımlarının yeniden değerlendirilmesi

belirlendiği” belirtildi. Bu değerin 1 ile 100

gerektiğini söyledi. Caspar, şeffaf olmayan bir

arasında olduğu kaydedildi. Böylelikle, toplam

şekilde seçmenlerin eğilimlerinin manipüle

34 milyon hane içeren 20 milyon bina ve bir

edilmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret

milyardan fazla kişisel veri içeren bilginin

etti. İnternet bağlantısı için

ile

işbirliği

yapmadığı

Verilerin

şirketi

Korunması

Cambridge

Sorumlusu

Analytica

sunulduğu öne sürüldü. Bu bilgiler arasında,
cinsiyet, yaş, eğitim, konut durumu, aile yapısı,

Alman

EW

Nutrition

araç sahipliği, alım gücü bulunuyor.

çoğunluk hissesini aldı

Türk

firmasının

Posta İdaresi’nden iddialara ilişkin açıklama
Kullanıcılara

ait

verilerin

siyasi

partilere

satıldığı iddiası üzerine Posta İdaresi’nden bir
verilerin

Alman firması EW Nutrition, hayvan yemi

satılmadığına işaret edildi. Posta İdaresi’nin

katkıları alanında faaliyet gösteren Ankara

açıklama

yapılarak,

kişisel
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merkezli Türk firması ICON Agro'nun çoğunluk

Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser'den şirket ve

hissesini satın aldı. 2003 yılında kurulan

faaliyetleri hakkında bilgi alan Bakan Albayrak,

Alman EW Nutrition, Amerka'dan Çin'e kadar

şirketin eğitim

geniş

bulundu. Burada eğitim gören öğrenciler,

bir

Hayvan

coğrafyada

yemi

faaliyet

katkıları

gösteriyor.

alanında

faaliyet

merkezinde

incelemelerde

endüstri 4.0 alanındaki proje ve uygulamalar

gösteren firma, Türkiye'de aynı işi yapan ICON

konusunda

sunumlar

yaptı.

Berlin

Agro'nun yüzde 51 oranındaki hissesini satın

Dönüşüm Diyaloğu Konferansı kapsamında

alıp şirketin çoğunluğuna sahip oldu. Anlaşma

"Yenilenebilirin Enerji Güvenliğine Katkısı"

geçtiğimiz ayın sonunda imzalanırken, yeni

oturumunda Türkiye'nin

şirletin adı ise EW ICON olarak değiştirildi.

stratejisini, hedeflerini ve yatırımcılar için

Anlaşma ile ilgili bir açıklama yapan ICON

sağladığı avantajları anlatan Bakan Albayrak,

Genel Müdürü Ziya Pazarbaşılar, bu stratejik

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter

ortaklığın büyümede yeni bir seviyeye atlamak

Altmaier ile görüşmüştü. İnternet bağlantısı

için çok önemli fırsatlar yaratacağını söyledi.

için

yenilenebilir

Enerji

enerji

Pazarbaşılar, "Sürdürülebilir başarı bizim için
en

önemli

Nutrition'un

önceliklerden
Ar-Ge

birisidir.

ve

teknik

EW
servis

Dünya devinden sürpriz karar! Logosunu
değiştiriyor

konusundaki gücünden müşterilerimizin de
yararlanacak olmasından dolayı çok umutlu ve
iyimseriz" dedi. Türkiye'nni kendileri için en
büyük pazarlardan biri olduğuna dikkat çeken
EW Nutrition Genel Müdürü Michael Gerrits
ise, "Bu işbirliği bizim işimizin büyümesini

Dieselgate skandalı sonrası hem saygınlık

hızlandıracak." dedi. İnternet bağlantısı için

hem da finansal açıdan toparlanma sürecinde
olan Volkswagen'de marka logosu da dahil

Enerji Bakanı

Albayrak

Siemens Eğitim

Merkezi'ni ziyaret etti

olmak

üzere

köklü

değişikler

olacak.

Bloomberg'te yer alan haberde demeçlerine
yer

verilen Volkswagen

pazarlamasından

sorumlu isim Jochen Sengpiehl, "fazla Alman"
Enerji ve

Tabii

Albayrak, Almanya'nın
Siemens Eğitim
bulundu.
Konferansı'na

Berat

olarak nitelediği markanın çok yakında yeni bir

başkenti Berlin’de

logo tanıtacağını ve 2015 yılında ortaya çıkan

Kaynaklar

Bakanı

Merkezi’nde

Enerji Dönüşüm
katılmak

incelemelerde

Dieselgate skandalından önceki imajlarına

Diyaloğu

kavuşmak için daha farklı satış (fiyat) ve

üzere Berlin'e

pazarlama politikaları izleyeceklerini belirtmiş.

giden Bakan Albayrak, temasları kapsamında

İnternet bağlantısı için

Siemens şirketini ziyaret etti. Siemens Üst
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Porsche'ye polis baskını

kampanyası

başlatmıştı.

2017

yılında

Ulaştırma Bakanlığı 6 silindir dizel motorlu
arazi tipi Porsche Cayenne modelinin ruhsatını
iptal etmişti. Volkswagen'in ABD'de milyarlarca
dolar tazminat ödemesine yol açan egzoz
skandalı 2015 yılında patlak vermiş ve Alman
Porsche'de

dizel

motorlarda

yasak

yönlendirme yapıldığı iddiasıyla arama yapıldı.
Porsche'nin dizel modellerinde Volkswagen
motorları

kullanılıyor.

Baden-Württemberg

eyalet polis teşkilatının desteğindeki savcılık
mensupları

otomobil

üreticisi

Porsche

şirketinin çeşitli yerlerdeki ofislerinde egzoz
skandalıyla

ilgili

arama

yaptı.

Stuttgart

holdingi

milyonlarca

aracına

tam

egzoz

arıtmasını sadece sabit test ünitesinde yapan
yönlendirilmiş

program

yüklendiğini

itiraf

etmişti. Dizel motorunun normal sürüşte çok
daha

fazla

zehirli

gaz

çıkardığının

saptanmasından sonra Volkswagen ağır bir
krize sürüklenmişti. İnternet bağlantısı için

Savcılığı'ndan yapılan açıklamada "hilekârlık
ve

cezayı

iddiasıyla

gerektirici
Porsche

reklam yaptıkları"

çalışanları

hakkında

soruşturma açıldığı belirtildi. Soruşturmanın
dizel motorlu araçların egzoz arıtma ünitesinde
yönlendirme yapılmış olabileceği şüphesiyle
başlatıldığına da yer verildi. Soruşturmanın,
biri Porsche Anonim Ortaklığı yönetim kurulu
üyesi olmak üzere üç kişiyi kapsadığı öğrenildi.
Şirketin

açıklamasında

dokümanların

incelendiği ve bazı belgelere el konulduğu
belirtildi. Şirket resmi makamlarla bütünüyle
işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.
Porsche

dizel

Volkswagen

motorlarını

holdingine

ait

kendi

gibi

olan

Audi

şirketinden alıyor.
Dizelin imajını zedeleyen manipülasyon
Volkswagen'ın yol açtığı egzoz skandalıyla
ilgili olarak daha önce de Porsche şirketinde
savcılık tarafından arama yapılmıştı. Egzoz
aksamında yönlendirme yapıldığı şüphesinin
ortaya çıkmasından sonra Porsche 2016
yılında Macan modeli araçları için geri çağırma
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