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Politik Gelişmeler

Türkiye'ye

silah

ihracatına

onay vermekten yana değil. Sosyal Demokrat
Çavuşoğlu Goslar'da Gabriel'le bir araya

Partili (SPD) Gabriel, haftalık Der Spiegel

geldi

dergisine

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Almanya'dan silah ihracatına ilişkin soruları

Almanya'nın Goslar kentinde Alman mevkîdaşı

yanıtladı. Gabriel,

Sigmar Gabriel ile bir araya geldi. Türkiye

ve IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede ortak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya

olmasına

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i memleketi

Hükümeti'nin çok sayıda silah ihracatına onay

Goslar’da

vermediğini"

ziyaret

ediyor.

Alman

Dışişleri

verdiği

mülakatta

Türkiye'ye

Türkiye'nin

rağmen,

NATO'da

"Alman

Federal

söyledi. Gabriel "Yücel

vakası

Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre bakanlar ikili

çözüme ulaşmadığı sürece de bu durum böyle

görüşmenin ardından Goslar'ın eski kent

kalacak" dedi. Bakan Gabriel, Türkiye'deki

merkezinde

Alman

yürüyüş

İmparatorluk

yapacak

Sarayı'nı

ziyaret

ve

Goslar

edecekler.

tutukluların

durumunun

yanı

sıra,

"genel olarak Türkiye'deki gelişmelerin" de

Ayrıca iki bakanın ortak bir basın açıklaması

Almanya için önemli olduğunu vurguladı.

da yapması bekleniyor. Almanya Dışişleri

Alman mevkîdaşı ile

Bakanlığı iki bakanın son olarak Antalya’da

öncesinde Funke Medya Grubu için bir makale

görüştüğünü belirterek, bu ziyaretlerin "Türk-

kaleme alan Çavuşoğlu, Almanya'ya ilişkilerde

Alman ilişkilerinin adım adım normale dönmesi

"yeni bir başlangıç" yapma mesajı vererek,

için iki tarafın gösterdiği çabanın bir ifadesi"

Türkiye'nin

olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü

"Almanya'daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine

Berlin'deki

karşı kararlı mücadele" olduğunu söyledi.

Maria Adebahr
toplantısında

olağan

yaptığı

basın

açıklamada,

Çavuşoğlu

en

yapacağı

önemli

makalede,

görüşme

beklentisinin

"Birçok

"Görüşmelerin yoğunlaştırılmasının da bunun

olan FETÖ'nün karanlık

bir parçası" olduğunu belirtti. Sözcü Adebahr,

anlaşılmasını ve buna uygun gerekli adımların

görüşmede "kültürden bölgesel meselelere ve

atılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

bölgede işbirliğine kadar" iki ülke arasındaki

Die Welt gazetesi

çeşitli

Yücel'in

konuların

söyledi. Adebahr,
"tutukluluk

ele
bu

alınacağını

konular

durumlarının"

da

geçen

tarafının

yüzü

Türkiye
yıl

şubat

daha

iyi

muhabiri

Deniz

ayında

"terör

arasında

propagandası yapmak" ve "kin ve düşmanlığı

olduğunu

tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanması iki

vurgulayarak, bunlardan birinin de gazeteci

ülke arasındaki gerilim

Deniz

belirtti.

başında geliyor. Türk ve Alman vatandaşı olan

Adebahr, "Deniz Yücel hakkında hazırlanan

Deniz Yücel'in yanı sıra siyasi gerekçelerle

iddianameyi görme zamanının artık geldiğine

Alman vatandaşlarının Türkiye'de gözaltına

inandıklarını" da sözlerine ekledi.

alınması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise

karşılanıyor. İnternet bağlantısı için

Deniz

Yücel'in

Yücel

durumu

cezaevinde

olduğunu

kaldığı

yaratan konuların

Almanya'da

tepkiyle

sürece
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Alman-Türk dışişleri bakanlarından olumlu

görüştüklerini hatırlatan Gabriel, geçen süreçte

mesaj

bir takım olumlu gelişmeler olduğunu belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomik alanda olumlu gelişmeler olduğunu

Goslar'da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar

söyleyen Gabriel, Türk yargısının aldığı olumlu

Gabriel'le görüştü. İki bakan Almanya ve

kararlar da olduğunu kaydetti, bazı tutuklu

Türkiye arasındaki sorunları çözme konusunda

Almanların serbest bırakıldığını, bir kısmının

olumlu mesajlar verdi. Türkiye Dışişleri Bakanı

yurtdışına çıkabildiğini ifade etti. Gabriel, "Tüm

Mevlüt Çavuşoğlu Goslar’da Almanya Dışişleri

bu gelişmeler ışığında geleceğe yönelik ne gibi

Bakanı Sigmar Gabriel’le bir araya geldi. İki

adımlar atılabilir bunları görüşmek istiyoruz.

lider görüşme sonrasında ortak bir basın

Her

toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ilk

tavsiyede bulunarak, bir müddettir toplantıları

olarak söz alan Dışişleri Bakanı Sigmar

gerçekleşmemiş ortak ekonomi kurullarının

Gabriel,

memleketi

yeniden düzenli olarak bir araya gelmeleri

memnuniyet

yönünde tavsiyede bulunmak isteriz. Aynı

ile

şekilde dışişleri bakanlıklarımızın da stratejik

Çavuşoğlu’nu

Goslar'da ağırlamaktan
duyduğunu

söyledi.

büyük
Almanya

Türkiye

ikimiz

de

ekonomi

arasında tarihten gelen ortaklıklara dikkat

dışişleri

çeken Gabriel, Almanya’da üç milyon Türkiye

yürütülmesi için adımlar atmasını isteriz" dedi.

kökenlinin yaşadığını hatırlattı. Türkiye’nin son

Çavuşoğlu ile zorluklar içeren bir dizi konuyu

yıllarda başta Suriye olmak üzere birçok

ele aldıklarını, buna ekonomik konuların da

ülkeden sığınmacıyı kabul ettiğini söyleyen

dahil olduğunu söyleyen Gabriel sözlerini şöyle

Gabriel, Türkiye’nin sığınmacılara açık olma

sürdürdü: "Her konuda hemfikir olmadığımızı

tavrının sadece yakın tarihle sınırlı olmadığını,

belirtmem gerekiyor ki bu da beklenemez

geçmişte

zaten ama bizi bir arada buluşturan ortak

Nazi

rejiminden

kaçan

birçok

bakanlıkları

bakanlarımıza

düzeyinde

diyaloğun

Almanın Türkiye'ye sığındığını ifade etti.

konulara da değindik. Örneğin Suriye’deki

Gabriel: Her konuda hemfikir değiliz

durumu ele aldık. Yemen'deki durumu ele

Geçen aylarda Türkiye ile Almanya arasında

aldık. Yemen konusunda çok kaygılıyız, ciddi

siyasi konularda bir takım fikir ayrılıklarının söz

insani felaket yaşanıyor. Ve bunlar dünya

konusu

kamuoyuna

olduğunu

söyleyen

Gabriel,

"Her

yansımıyor.

ardından

fayda var. Tüm bu zorlukları aşmayı bir görev

öngörüyoruz.

biliyoruz

da

dönemde bizleri bekleyen bir dizi önemli konu

bilincindeyiz. Ve bu konuyla ilgili ciddi bir

var. Meslektaşıma teşekkür ederim. Burada

irademizin

istiyoruz.

son derece samimiyetle ve açık yüreklilikle bir

Değerli meslektaşımla ben, geleceğe yönelik

diyalog mümkün olmuştur. Bunu bu şekilde

bu gerilimleri aşmak için gereken adımları

sürdürmeye, geleceğe yönelik bizleri birleştiren

atmayı ortak bir vazife olarak kabul ediyoruz"

konuları açıklıkla, karşılıklı saygı ile eşit göz

dedi. Çavuşoğlu ile son olarak Antalya’da

hizasında görüşmeye devam etmek istiyoruz.

sorumluluğumuzun

olduğunu

belirtmek

konusunu
Dış

da

toplantının

konuda hemfikir değiliz ama şunu belirtmekte

ve

İran

Bu

siyasette

ele

almayı

önümüzdeki
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Bizler NATO partneriyiz, aynı zamanda IŞİD'le

Göç gibi insani konularda da Almanya ile yakın

mücadelede

müttefiğiz.

işbirliği içinde olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

bağlayan

Çavuşoğlu sözlerini, "Karşılıklı güvene dayalı

Dolayısıyla

önemli
bizleri

birer
birbirimize

konulara odaklanmayı da önemsiyoruz."
Çavuşoğlu:

Her

konuda

hemfikir

samimi bir şekilde bu diyalog ve işbirliğini
olmak

sürdürmek

istiyoruz.

Türkiye-Almanya

zorunda değiliz

ilişkilerini tekrar yoluna koyarak daha da ileri

Daha sonra söz alan Mevlüt Çavuşoğlu da

bir noktaya götürme konusunda samimiyiz"

samimi bir ortamda ikili ilişkileri ve bazı

ifadeleriyle

bölgesel

fırsatı

gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu bir

yakaladıklarını belirtti. Türkiye ve Almanya’nın

soru üzerine Almanya’da PKK ve Gülen

günümüzde bazı konularda görüş ayrılıkları

yapılanmasının faaliyetleri olduğunu belirterek,

yaşadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bazı sorunlar

bu konuda Almanya’dan beklentileri olduğunu

yaşadık. Hatta ilişkilerimizde tırmanma da

vurguladı.

oldu, gerginlikler de oldu. Fakat biz bunun

mücadelede Almanya ile işbirliğini DAEŞ ya da

diyalog

diğer

konuları

yoluyla

görüşme

aşılabileceğine

inandık.

Karşılıklı anlayış diyalog ve samimi işbirliği
ilişkilerimizi

içinde

geliştirebileceğimize

bitirdi.

Daha

Dışişleri

terör

sonra

Bakanı,

örgütlerine

iki

lider

"Terörle

karşı

daha

da

güçlendirmemiz gerekiyor. Almanya'da hem
FETÖ hem de PKK’nın mevcudiyeti var.

inanıyoruz" dedi. Bundan sonraki süreçte iki

Almanya

ülke

durdurmaya kalktığında bu örgütün ne kadar

arasındaki

istişare

mekanizmalarının

bir

gün

PKK’nın

gösterilerini

işletilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu,

tehlikeli olduğunu görecektir" dedi.

karma

Gabriel'e Deniz Yücel sorusu

ekonomi

toplantısının

yeniden

yapılması için ilgili bakanlıklara talimatlar

Gabriel ise bir gazetecinin, "Der Spiegel

verileceğini kaydetti. Çavuşoğlu, "Ekonomik

dergisine verdiğiniz demeçte, Almanya’dan

ilişkilerimizi geliştirmek

Türkiye’ye

adımlar

atmamız

için güven artırıcı

lazım,

somut

adımları

verilmemesinin

silah
Deniz

ihracatına
Yücel

onay

vakası

ile

atmaya devam etmemiz gerekiyor. Sigmar'ın

bağlantılı olduğunu ifade ettiniz. Bu konuya

da söylediği gibi her konuda hemfikir olmak

açıklık getirir misiniz?" şeklindeki sorusuna, şu

zorunda değiliz. Görüş ayrılıklarını ya da

yanıtı verdi: "İki konunun birbirine karıştırılması

anlaşamadığımız konuları parantez içine alıp

doğru değil. O söyleşide bu iki konu birbirine

yola devam etmemizde yarar var Türkiye'nin

karıştırılmadı.

AB

karşıya

değildir. Mevcut içtihat gereği NATO ortakları

olduğumuz durumu biliyoruz. Her iki tarafın

arasında silah ihracatında kısıtlamalara gitmek

yararına olan Gümrük Birliği anlaşması gibi

sadece belirli koşullar altında mümkündür.

konuları

Bizim

Oradaki (Der Spiegel) alıntıyı doğru okumanızı

bölgemizdeki konularda da tamamen görüş

tavsiye ederim. Deniz Yücel vakasını savunma

birliği içindeyiz. Suriye, Irak, Yemen, Libya.

konularıyla

Türkiye ile Almanya'nın görüşleri örtüşüyor.

karıştırmadım.

üyelik

süreciyle

aşmamız

ilgili

karşı

gerekiyor.

Karıştırılması

hiçbir
Size

da

şekilde
bir

örnek

mümkün

birbirine
vermek
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istiyorum. Türk askeri örneğin Suriye’de IŞİD’e

bir çok alanda ortak bir zemin bulabildiklerini

karşı

IŞİD’in

de söyledi. Schulz, “Koalisyonda yer alma

yaşamını

şartımız, bu yeni hükümetin Avrupa’yı güçlü

yitiren askerler var. Şimdi biz Alman savunma

kılmasıdır” dedi. Schulz ayrıca bir sonuca

sanayisi olarak ülkemizde bu gibi mayınlara

varmak için iyimser olduğunu ancak acele de

karşı koruyucu teçhizata sahipsek bunları ihraç

etmemeleri gerektiğini ifade etti.

etmeyecek miyiz? Böyle bir şeyin düşünülmesi

Görüşülen konular

mümkün değil. Çünkü her şeyden önce Alman

Partilerin

askerleri

çalıştıkları konuların başında vergi ve mali

mücadele

yerleştirdiği

veriyor.

mayınlar

de

nedeniyle

bir

operasyonlarında
durumlarda

Orada

takım

görev

biz

bu

yurtdışı

almakta. Bu

politikalarla

göç,

anlaşma

sağlamaya

istihdam, sağlık, bakım,

tedarik

emeklilik ve Avrupa politikaları geliyor. Sondaj

etmeyeceksek ortağımız açısından ciddi bir

niteliğindeki görüşmelerde alınacak sonuçların

tehlikeye yol açarız. Öte yandan ahlaki açıdan

sonrasında açıklanması kararlaştırılmıştı. Birlik

bir

konusu.

partilerinin

Önümüzdeki dönemde bu konuları ele almaya

arasındaki

devam edeceğiz. Tekrar vurgulamak isterim ki

sorumlu

bu iki konunun birbirine karıştırılması doğru

‘koalisyon arayı partilerin hayati saydıkları

değildir." İnternet bağlantısı için

konularda uzlaşma sağlanabilmesi için büyük

sorumluluğumuz

teçhizatı

gibi

üzerinde

da

söz

meclis

gurubu

ilişkilerin
üyesi

engellerin

parlamento

koordinasyonundan

Michael

aşılması

ile

Grosse-Brömer

gerekeceğini'

söyledi.

Koalisyon pazarlığında önemli gün

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin

Alman Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat

Schulz ön görüşmelerin son turuna iyimser

partileri

beklentilerle gireceklerini belirtti.

arasındaki

görüşmelerinde

koalisyon

kritik

viraja

ön
girildi.

Heyetler görüşme sonucunu liderlere sunacak

Görüşmelerin resmen başlaması için Sosyal

Teknik

Demokratların

kanserojen olduğu öne sürülen ve önceki

21

Ocak'taki

olağanüstü

heyetler

görüşmelerde,

arasındaki

kongresi beklenecek. Alman Hristiyan Birlik ve

yasama

Sosyal Demokrat partileri arasındaki büyük

arasında sert tartışmalara yol açan tarım ilacı

koalisyon hükümetini devam ettirme konulu ön

glifosat

görüşmelerin

yasaklamaksızın

tamamlanması

bekleniyor.

döneminde

ile

dizel

koalisyon

motorlu

egzoz

ortakları

araçları

emisyonlarının

Görüşme öncesi konuşan Başbakan Angela

azaltılması konularında uzlaşma sağlanmıştı.

Merkel, resmi görüşmelere geçilebilmesi için

Heyetler arasındaki görüşmelerden alınacak

halen aşılması gereken çok engel olduğunu

sonuçlar parti liderlerinin onayına sunulacak.

söyledi. Merkel zor bir gün olacağını ve Alman

Sosyal Demokrat Parti'nin ‘daha fazla adalet

halkının

ve eşitlik' istediği konularda Birlik partilerini

bir

sonuç

beklediğinin

farkında

olduğunu dile getirdi. Sosyal Demokrat Parti

ikna

edebilmesinin

koalisyon

(SDP) lideri Martin Schulz da “büyük engeller

anlaşmayla

var” vurgusu yaptı. Schulz, Merkel’in partisiyle

olacağı belirtiliyor. Sosyal Demokrat Parti'nin

tamamlanmasında

pazarlığının
belirleyici

5

resmi

koalisyon

görüşmelerine

katılıp

katılmayacağı 21 Ocak'ta Bonn'da yapılacak

arttırılması

gerektiğini'

söyledi.

İnternet

bağlantısı için

olan olağanüstü kongredeki oylamayla belli
olacak.

Steinmeier'den partilere sorumluluk uyarısı

Vergi ve sübvansiyon politikaları

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier koalisyon

Alman

sağlık

sigortaları,

hastanelerdeki

görüşmeleri sürerken, siyasilere Avrupa ve

eksiklerin giderilmesine ayrılacak kaynağın

uluslararası politikaya karşı sorumluluklarını

gelişigüzel

hatırlattı.

dağıtılmayıp,

kullanılmasının

ihtiyaca

Cumhurbaşkanı

Frank-

Walter Steinmeier, Hristiyan Birlik partileri

çağrıda bulundu. Devletin vergi gelirlerinin

(CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD)

2016 – 2021 yılları arasında 140 milyar Euro

arasındaki koalisyon ön görüşmeleri sürerken

artmış olacağını belirten Hristiyan Demokrat

partilere Avrupa ve uluslararası siyasete karşı

Birlik

sorumluluklarını

ekonomi

için

Almanya

partilere

partisinin

sağlanması

göre

şurası

başkanı

hatırlattı.

Cumhurbaşkanı,

Wolfgang Steiger bu fazlanın üçte birinin borç

Berlin'deki diplomatik temsilcilere verdiği yeni

ödemeleri, üçte birinin acil altyapı yatırımları

yıl

ve diğer üçte birinin de vergi indirimi için

siyasetçilerin sorumluluklarının sadece kendi

kullanılması gerektiğini söyledi.

parti üyelerine ve kendi siyasi hedeflerine

Meslek odaları en yüksek vergi oranının

yönelik olmadığına dikkat çekti. Steinmeier,

arttırılmaması uyarısında bulunuyor. Alman

"siyasi partilerin Avrupa’ya karşı güvenirlilik,

Zanaatkârlar Odası ve Alman İşverenler Birliği

ortaklık ve uluslararası politikaya angaje olma

‘kamu gelirlerinin rekor üstüne rekor kırdığı bir

konularında

dönemde'

arttırılmasını

vurguladı. Almanya Cumhurbaşkanı, birçok

düşünmenin ‘saçmalık' olduğunu duyurdu.

ülkede küreselleşmenin yol açtığı baskının ve

Sosyal Demokrat Parti matrahın yılda 55

dijitalleşme

ortamında

değişen

tartışma

binden 60 bin Euro'ya çıkarılması kaydıyla en

kültürünün,

toplumlar

içinde

bağlılık

yüksek vergi oranının yüzde 42'den yüzde 45'e

duygusunu

etkilediğine

yükseltilmesini talep ediyor. Alman Belediyeler

Almanya için de geçerli olduğunu belirtti.

Birliği ve bilişimci kuruluşlar birliği BİTCOM

İnternet bağlantısı için

vergi

oranlarının

resepsiyonunda

yaptığı

konuşmada

sorumlulukları

ve

olduğunu"

bu

durumun

belediyelerin hızlı internete bağlanması ve
dijitalleşmenin hızlanması için devlet, özel

Almanya'da koalisyon için büyük adım

sektör ve yerel idarelerin el ele vererek bir

Almanya'da

‘yetki merkezi' kurmalarını önerdi. Belediyeler

Demokratlar'ın

Birliği Başkanı Gerd Landsberg bir gazeteye

taslağı üzerinde anlaştığı belirtildi. Almanya'da

yaptığı

uzun

açıklamada,

‘belediyelere

muhafazakarlar

süredir

resmi

ve

koalisyon

devam

eden

Sosyal
görüşme

koalisyon

dijitalleşmede danışmanlık yapacak bir yetki

görüşmelerinde partiler, önemli bir aşama

merkezinin görevlendirilip, bu önemli altyapıya

kaydedildi. Almanya

ayrılan mali kaynağın her yıl 500 milyon Euro

Merkel'in

Başbakanı

muhafazakar

bloğu

Angela
Hristiyan
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Demokratik Birlik (CDU) ile Bavyera partisi
Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal

Koalisyon

Demokrat

sağlandı

Parti

görüşmelerine ilişkin

(SPD) koalisyon

Berlin'deki

koalisyon

ön

birliğine vardı ve resmi görüşmelere başlamak

mutabakat

sağlandı.

Liderler

için anlaştı. Bu adımla aylardır süren siyasi

pazarlık maratonu 24 saat sürdü. Alman

belirsizliğin

Hristiyan

beklentiler

üzerinde

ilerleme

fikir

sona

taslak

görüşmelerinde

erdirilmesine

güçlendi

ve

yönelik
euro/dolar

Birlik

Demokrat

görüşmelerinde
arasındaki

(CDU/CSU)

partileri

ve

Sosyal

arasında

koalisyon

paritesi Aralık 2014'ten bu yana en yüksek

hükümeti kurma imkânlarının ele alındığı ön

değerini aldı. Parti ve parlamento liderleri

görüşmelerde mutabakat sağlandığı bildirildi.

arasında varılan bu anlaşma, Almanya'nın

Parti liderleri ve meclis grup başkanlarının

uluslararası ilişkilerdeki rolünü zayıflatan ve

katıldığı altılı görüşmelerde alınan kararların

Merkel'in ne süreyle görevde kalacağına dair

genişletilmiş

soru işaretleri yaratan belirsizliği kaldırarak

onaylanması bekleniyor. Üzerinde anlaşma

ayrıntılı

sağlanan

görüşmeler

açtı. CDU/CSU

yapılmasının

bloğu

seçimlerin

önünü

heyetler

konulara

buluşmasında

dair

henüz

açıklama

ardından

yapılmadı. Önce alt heyetler, ardından da parti

Yeşiller ve Hür Demokratlarla masaya oturmuş

liderleri Angela Merkel, Martin Schulz ve Horst

ancak

görüşmelerden

Bunun

üzerine

sonuç

çıkmamıştı.

Seehofer

önce

muhalefette

merkezinde bir araya gelmişti. Görüşmeler

kalacağını açıklayan Sosyal Demokrat Parti,

gece boyunca sürdü. Liderleri en çok vergi,

Muhafazakar blokla masaya oturmayı kabul

bütçe ve göç politikaları uğraştırdı. Emeklilik ve

etmiş

sağlık

daha

ve koalisyon

için

ön

görüşmelere

Sosyal

Demokrat

politikaları

korunma

statüsünü

Türkiye Açıklaması

birleşiminden

Muhafazakar blok ve Sosyal Demokratlar,

konular arasında yer alıyor. Öte yandan

Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili olarak yeni bir

muhafazakâr

başlık

açılan

partilerin ek harcama gerektiren planlarının

başlıkları kapatmak istemediklerini kaydetti.

bütçeyle uyumlaştırılması ve bütçenin açık

Partilerin Euro bölgesini güçlendirmek ve

vermesine yol açmayacak şekilde karara

Avrupa Birliği ile diğer uluslararası konularda

bağlanması gerekiyor.

Fransa ile ortak pozisyon almak konusunda

Koalisyon görüşmelerine SPD kongresi karar

fikir

verecek

birliğine

istemediklerini

vardığı

belirtildi.

ve

Hristiyan

mülteci

sınırlı

genel

başlanmıştı.

açmak

haiz

dışında

Parti

adaylarının

yararlandırılması

Birlik

ve

Sosyal

da

aile
çetin

Demokrat

Demokratlar ile Sosyal Demokratlar arasındaki

Genel başkanlar Angela Merkel ve Martin

koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmazsa,

Schulz

görüşmelere

Angela Merkel'in azınlık hükümeti kurmak

önemli

engellerin

veya erken seçime gitmek dışında başka

uzlaşmaya vararak koalisyon pazarlığını sona

seçeneği kalmayacak. İnternet bağlantısı için

erdirmeyi amaçladıklarını söylemişti. Uzun

başlarken
bulunduğunu,

önlerinde
ancak
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yıllar Avrupa Parlamentosu başkanlığı yapan

parti kongresine katılacak delegelere, resmi

Martin Schulz, Avrupa politikasını öne çıkardı

koalisyon müzakerelerine geçilmesi yönünde

ve AB üyesi ülkelerin birbirinden uzaklaşma

oy kullanmaları tavsiyesinde bulundu. SPD'nin

yerine beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

koalisyon

Schulz,

katılmayacağına 21 Ocak'ta Bonn'da yapılacak

yeni

hükümetin

AB'ye

güç

müzakerelerine

kazandırmasının hükümet ortaklığı için öne

parti kongresinde karar verilecek.

sürdükleri şartlar arasında yer aldığını da dile

Mutabakat metninde Türkiye başlığı

getirdi.

Bununla

Liderler

buluşmasının

birlikte

siyasi

partilerin

görüşmelerde

ön görüşmelerin sonuçları hakkında basına

belgesinde Türkiye politikası ile ilgili önemli

bilgi verecek. Koalisyon görüşmelerinin resmi

ifadeler de yer aldı. CDU, CSU ve SPD'nin

olarak

internet

ise

Sosyal

Demokrat

sayfalarında

uzlaştığı

ön

tamamlanmasının ardından genel başkanlar

başlatılması

üzerinde

katılıp

yer

çerçeve

verdiği

metinde

Parti'nin 21 Ocak'ta Bonn'da düzenleyeceği

Türkiye'nin çok yönlü ilişkilerin olduğu önemli

olağanüstü kongrede alınacak karara bağlı

bir müttefik ve komşu olduğu belirtiliyor. Metnin

olacak. İnternet bağlantısı için

devamında ise "Demokrasi, hukuk devleti ve
insan haklarının durumu kötüleşti. O nedenle

Koalisyon metninde vize muafiyeti ve yeni

AB üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni faslın

fasıla izin yok

açılmaması ve görüşülen hiçbir faslın da

Almanya'da

Hristiyan

Demokrat

partilerinin

Birlik

ve

Sosyal

koalisyon

ön

kapatılmamasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bununla

birlikte

belgede

Türkiye

görüşmelerinde uzlaştığı mutabakat metninde

yükümlülüklerini yerine getirene kadar vize

Türkiye'ye

üyelik

mecburiyetinin kaldırılmayacağı ve Gümrük

açılması

Birliği'nin genişletilmeyeceği de belirtildi. AB

vize

müzakerelerinde

muafiyeti

ve

yeni

fasıl

AB

öngörülmüyor.

Alman

Hristiyan

Birlik

üyelik müzakerelerinde yeni bir faslın açılması

(CDU/CSU)

Sosyal

Demokrat

(SPD)

veya kapatılabilmesi için tüm üye ülkelerin

görüşmelerine

onayı gerekiyor. Türkiye'nin AB'ne tam üyelik

geçilmesi yönünde başarı ile sonuçlanan ön

müzakerelerinin başladığı 2005 yılından bu

görüşmelerin ardından, siyasi parti liderleri,

yana toplam 35 müzakere başlığından 16'sı

meclis grubu ve parti yönetim kurullarının da

açıldı.

desteğini aldı. Büyük koalisyon hükümetini

Yeni hükümet için ilk adım

devam ettirmeye sıcak bakmayan birçok üyesi

Berlin'de başlayan koalisyon ön görüşmeleri,

olduğu için özellikle Sosyal Demokrat Parti'nin

son turu 24 saatten de uzun olmak üzere geç

(SPD) Yönetim Kurulu'ndan çıkacak karar

saatlere kadar sürmüş ve Alman Hristiyan

merakla

Yönetim

Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD)

Kurulu'nda, siyasi parti temsilcilerinin üzerinde

partileri arasında koalisyon müzakerelerine

uzlaştığı mutabakat metni, 6'ya karşı 34 oyla

geçilmesinin

kabul edildi. SPD Yönetim Kurulu olağanüstü

sağlanmıştı. Siyasi parti liderlerinin düzenlediği

partileri

ve

arasında

koalisyon

bekleniyordu.

SPD

yolunu

açan

mutabakat
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ortak basın toplantısında Başbakan Angela

Türkiye

Merkel "istikrarlı bir hükümet kurma amaçlı

olmuştur.

koalisyon

nitelediğimiz fenomenle Türkiye ile işbirliği

görüşmelerine

götüren

yolun

defalarca

ağır

Dolayısıyla

hedef

terörizm

olarak

açıldığını" söylemişti. SPD lideri Martin Schulz

içinde

da "mükemmel sonuçlar elde ettiklerini ve

değişmemiştir” dedi.

Almanya'nın

Türkiye'den Almanya'ya mülteci akını

yenilenmesi

ve

birliğinin

mücadele

saldırılara

etme

gerekliliği

korunması" için çalışacaklarını belirtmişti. 24

Gazetenin haberinde ayrıca 2017 yılının Ocak

Eylül genel seçimlerinde SPD'nin tarihinin en

ile Kasım ayları arasında 3 bin 953'ünün Kürt

kötü sonucunu aldıktan sonra koalisyona

olduğunu beyan ettiği 7 bin 952 Türkiye

katılmayacaklarını açıklayan ancak Hristiyan

Cumhuriyeti vatandaşının Almanya'da iltica

Birlik partilerinin üçlü koalisyon denemesinin

başvurusunda bulunduğu yer aldı. Aileleriyle

başarısızlıkla

eski

birlikte iltica hakkı talep eden yüksek düzey

koalisyon ortağıyla yeniden masaya oturmak

devlet memuru, asker ve diplomat sayısı da

zorunda kalan Genel Başkan Martin Schulz,

622 olarak açıklandı. Türk hükümeti, 15

21 Ocak'taki olağanüstü kongreye kadar parti

Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından

tabanını ikna turlarına başlayacak. İnternet

olağanüstü hal ilan etmiş ve bir "temizlik"

bağlantısı için

operasyonu

sonuçlanması

üzerine

başlatmıştı.

15

Temmuz'dan

sonra en az 50 bin kişi tutuklanmış, 150 bin
Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor

devlet görevlisi de ihraç edilmişti. Türkiye'de

Almanya ile Türkiye arasındaki hükümetler

bu süreçte yaşanan insan hakları ihlalleri

arası diyalog yeniden başlatılıyor. Türkiye ve

nedeniyle Avrupa Birliği endişeli olduğunu

Almanya ilişkilerinde yaşanan kriz nedeniyle

açıklamış

hükümetler

ilkelerinden uzaklaştığı eleştirisini yöneltmişti.

arası

görüşmeler

bir

süredir

yapılmıyordu.

ve

Türkiye'nin

hukuk

devleti

İnternet bağlantısı için

Alman basınında çıkan habere göre Türkiye ile
Almanya

arasındaki

konsültasyonlar

yeniden

Welt gazetesinin
dayandırdığı

hükümetler

başlatılıyor. Die

güvenlik

haberinde

arası

çevrelerine

Almanya

İçişleri

Almanya

Dışişleri

Bakanı

Gabriel'den

Türkiye açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel,
ülkesinin

Türkiye

ile

yeniden

daha

iyi

Bakanlığı temsilcileriyle yüksek düzey Türk

görüşmeler yapma niyetinde olduğunu söyledi.

yetkililerin

gelecekleri

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel,

belirtildi. Görüşmelerde ele alınacak konular

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz

arasında IŞİD ile mücadele de bulunuyor.

ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü gazeteye

düzenlenen

yaptığı

konuştu. "Almanya

Berlin'de

açıklamada,

bir

araya

"Türkiye

üzerinden

basın
ile

toplantısında
Türkiye

arasında

Suriye'ye giden ve gelen cihatçı teröristlerin

hükümetler arası istişare toplantıları yeniden

çıkış

başlatılmak

noktası

Almanya'dır.

Diğer

taraftan

isteniyor.

Bu,

ilişkilerin
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normalleşmesine

ilişkin

mı?"

davranması yönünde gelişmesinin herkesin

şeklindeki soruyu cevaplayan Gabriel, birçok

çıkarına olduğunu kaydetti. İnternet bağlantısı

şey

için

yaşandıktan

ilk

sonra

adım

Türk

adaletinin

kararıyla tutuklu olan bazı Alman ve Türk
kökenli

Alman

vatandaşlarının

serbest

Gabriel: Tanklar konusunda kararı yeni

bırakıldığını ve karşılıklı ziyaretlerin yapıldığını

hükümet verecek

anımsattı. Şimdi ekonomi alanında ve dışişleri

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel,

bakanlıkları

mevcut hükümetin Türkiye'ye satılan tankların

düzeyinde

iş

birliğine

ilişkin

komisyonların bir araya gelmesinin söz konusu

modernizasyonu

olduğunu belirten Gabriel, "Elbette Türkiye ile

hükümet kurulana kadar beklemeye aldığını

yeniden

açıkladı.

daha

iyi

görüşmeler

yapmaya

konusunda

Türkiye'nin

kararı

Afrin'e

yeni

düzenlediği

niyetimiz var. Bu, Türkiye’nin de çıkarına,

operasyonda Alman Leopard 2 tanklarının

Almanya’nın

kullanılması nedeniyle kamuoyunda yaşanan

ve

Avrupa’nın

değerlendirmesinde

bulundu.

da

çıkarına."
Türkiye’de

tartışmalarla

ilgili

Alman

hükümetinden

tutuklu "Die Welt" gazetesi muhabiri Deniz

açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı

Yücel'in Alman Haber Ajansına (DPA), serbest

Sigmar Gabriel, Spiegel dergisine verdiği

kalması karşılığında Almanya ve

Türkiye

demeçte, görevdeki Alman hükümetinin yeni

arasında "kirli bir anlaşma yapılmasına karşı

hükümet kurulana kadar, Türkiye'ye satılan

olduğu" açıklaması yaptığının hatırlatılması

tankların modernizasyonu gibi kritik konularda

üzerine Gabriel, "kirli anlaşma"nın, halka

karar almayacağını açıkladı. Türkiye, TSK

anlatmaya cesaret edilemeyecek herhangi bir

envanterinde bulunan Alman yapımı tankların

iş veya bazı şeylerin birbiriyle bağlantılı hale

modernizasyonu için talepte bulunmuş, Alman

getirilmesi olduğunu dile getirerek, "Böyle bir

hükümetinin de bu talebe yeşil ışık yaktığı

şey yok" ifadesini kullandı. Türkiye'ye yönelik

belirtilmişti.

bu tür düşüncelere girmenin de mantıklı

"Endişeliyiz"

olmadığına işaret eden Gabriel, “Gerçekten

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Spiegel'e

Türkiye ile iyi ilişkilere çaba gösteriyorsak, her

verdiği

iki ülkenin de birbirine saygı göstermesi ve

Suriye'nin

birbirine göz hizasında yaklaşması lazım"

konusunda

şeklinde konuştu. Gabriel, Türkiye'nin NATO

belirterek, "Silah ihracatı konusundaki mevcut

partneri olduğuna dikkati çekerek, Almanya’nın

istişareler

on

sevkiyat

yıllardan

beri

olduğu

gibi

NATO

demeçte

"Alman

kuzeyindeki
büyük

askeri

endişe

kapsamında,
yapmamamız

hükümetinin

duyduğunu"

gerilimli
gerektiği

çatışma

bölgelere
ve

bunu

partnerlerine her zaman savunma sanayisinde

yapmayacağımız Alman hükümeti açısından

de yükümlülükleri bulunduğunu bildirdi. Bunun

nettir" dedi. Gabriel, mevcut hükümetin, kritik

Yücel ile ilgisi olmadığını vurgulayan Gabriel,

planlarla ilgili istişareler için yeni hükümetin

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkinin, iki

kurulmasını bekleyeceğini sözlerine ekledi.

ülkenin yer aldığı ittifaklarda birbirine normal

Seçimler sonrasında görevi sürdüren Hristiyan
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Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'den

ve Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier,

oluşan eski koalisyon hükümeti, yeni bir

CSU’dan Horst Seehofer ve Grup Başkanı

koalisyon kurmak için görüşmeleri sürdürüyor.

Alexander

Spiegel

Schulz, Grup Başkanı Andrea Nahles ve

haberinde

Gabriel'in

açıklaması,

Dobrindt,

SPD’den

ise

Martin

"Gabriel ve Merkel'in kamuoyunda giderek

Genel Sekreter Lars Klingbeil bulunuyor.

şiddetlenen tartışmaları yatıştırma girişimi"

Konular Belirlendi

olarak değerlendirildi.

Üç parti çalışma gruplarını belirledi. Büyük

Çavuşoğlu: Askıya alma ya da iptal yok

oturumda CDU’dan 25, CSU’dan 15, SPD’den

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in

24+6 kişi katılıyor. Görüşülecek konuların

açıklamalarına

Mevlüt

başlıkları ise şöyle; 1) Avrupa, 2) Ekonomi ve

Çavuşoğlu'ndan da yanıt geldi. Çavuşoğlu,

bürokrasiyi azaltma, 3) Ulaştırma ve altyapı, 4)

Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonuyla

İş ve sosyal haklar ile emeklilik, 5) Aile, kadın,

ilgili herhangi bir askıya alma ya da iptalin

gençlik ve emekliler, 6) Eğitim ve araştırma, 7)

olmadığını

Dışişleri

Dijitalleşme, 8) Sağlık ve bakım, 9) Maliye ve

Bakanı Karin Kneissl ile görüşmesi sonrası

vergi, 10) İç güvenlik, hukuk, tüketici hakları,

gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu,

11) Göç ve uyum, 12) Konut yapımı ve kiralar,

"Leopard

komisyon

13) Belediye ve beldeler, 14) Tarım ekonomisi,

toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi.

15) Enerji, çevre koruma ve çevre, 16) Dış

Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok.

politika, savunma ve insan hakları, 17) Sanat,

Benim bildiğim, bana söylenen buydu" dedi.

kültür ve medya, 18) Hükümet ve grupların

İnternet bağlantısı için

çalışma biçimi.

Türk

söyledi.

tanklarıyla

mevkidaşı

Avusturya

ilgili

bir

Son Tarih 4 Şubat
Koalisyon için önce liderler görüştü
Almanya’da

büyük

koalisyon

için

Başlayan
taraflar

devam

müzakereler

edecek.

CDU

haftasonunda
Parlamento

da

Grubu

masaya oturdu. Başbakan Angela Merkel,

Başkanı Michael Grosse Brömer, müzakereleri

“İnsanlar bizden hükümet kurmamızı bekliyor.

4 Şubat’ta sona erdirmek istediklerini açıkladı.

Hızla müzakere edeceğiz” dedi. Seçimlerden

Bu tarihe kadar bitmezse, iki ek gün daha

124 gün sonra CDU/CSU ile SPD, koalisyon

müzakere için ayrıldı. Ardından müzakere

hükümeti kurmak için 26 Ocak sabah saat

sözleşmesi SPD üyelerinin onayına sunulacak.

09.00’dan itibaren CDU merkezinde müzakere

Mektupla yapılacak oylamanın 3 hafta sürmesi

masasına oturdu. Önce üç partinin liderleri

bekleniyor.

Angela Merkel, Horst Seehofer ve Martin

hükümet yemin ederek göreve başlayacak.

Schulz bir araya geldi. Ardından parti grup

İkisi De Bakanlık İstiyor

başkanları

müzakereleri

Seçimlerden sonra Merkel başbakanlığındaki

yönlendirme ekibi masaya oturdu. Küçük

bir hükümette bakan olmayacağını açıklayan

oturumda

Başkanı

SPD lideri Martin Schulz’un, parti yönetimine

Angela Merkel, Grup Başkanı Volker Kauder

bakanlık koltuğu istediğini açıkça ifade ettiği

ve

15

CDU’dan

kişilik

parti

Genel

SPD

üyeleri

onaylarsa,

yeni

11

belirtildi. Schulz’un bakan olmasına SPD

Parti'yi

eleştirdi.

içinde yoğun tepki var. CSU lideri Horst

bölgelerine yaptığı silah ve askeri malzeme

Seehofer’in de Bavyera Eyalet Başbakanlığı’nı

ihracatının son yasama döneminde arttığı

devredip Berlin’de bakanlık istediği kaydedildi.

bildirildi.

İnternet bağlantısı için

ARD'nin haberine göre, 2014- 2017 yılları

Birinci

Almanya'nın

Alman

televizyon

gerginlik

kanalı

arasında hükümetin özel iznini gerektiren silah
Alman Yeşiller yeni liderlerini seçti

satışları 25 milyar Euro'ya çıktı. Sol Parti bu

Almanya'da

kongresinde,

konuda açıklama yapılması için Ekonomi

Annalena Baerbock ve Robert Habeck partinin

Bakanlığı'na yazılı soru önergesi vermişti.

yeni eş-başkanları oldu. Almanya'da Yeşiller

Avrupa

Partisi delegeleri olağanüstü kongrede, yeni

‘üçüncü' ülkelere 2017 yılında 3,79 milyar Euro

eş-başkanlarını seçti.

tutarında silah ihraç edildi. 2016 yılında söz

Yeşiller

Partisi

Birliği

ve

NATO

üyesi

olmayan

düzenlenen

konusu ülkelere yapılan silah satışları bu

seçimin ardından, Annalena Baerbock ve

tutarın 100 milyon Euro altında kalmıştı. Son

Robert Habeck partinin yeni eş-başkanları

dört yıllık büyük koalisyon döneminde ‘üçüncü'

oldu. Bu ikili, Türk asıllı siyasetçi Cem Özdemir

ülkelere yapılan silah satışları bir önceki

Hanover

kentindeki

kongrede

partiyi

yasama dönemine göre yüzde 45 oranında

yönetecek. Bu arada, kongrede Türkiye’de

artarak 14,49 milyar Euro'ya çıktı. Hristiyan

görev

askerlerinin

Birlik–Hür Demokrat koalisyonu sırasında satış

ihracatının

toplamı 10 milyar Euro olmuştu. Almanya'nın

durdurulmasının istendiği önerge kabul edildi.

en büyük 10 silah müşterisi arasında beş

Türk

‘üçüncü' ülke bulunuyor. İlk sırayı 1,36 milyar

ve

Peter'in

Simone

yapan

çekilmesinin

yerine

artık

bütün

Alman

ve

silah

Silahlı

Kuvvetleri'nin

kuzeybatısındaki

askerî

Euro ile Cezayir aldı. Yemen'deki savaşa aktif

Türkiye’de

olarak katılan ülkelerden Mısır'a yüzde 77'lik

konuşlandırılmış bütün Alman askerlerinin geri

artışla 1,36 milyar Euro'luk silah satıldı. Mısır

çekilmesi istenen önergede, NATO ortağı

2017'de Almanya'dan aldığı silahlara 708

Türkiye'ye Almanya'dan silah

ve teçhizat

milyon Euro ödedi. Suudi Arabistan'a yapılan

ihracatının durdurulması talep edildi. İnternet

satışlar ise yarı yarıya azalarak 254 milyon

bağlantısı için

Euro'ya geriledi. Birleşik Arap Emirlikleri silah

operasyonuna

Afrin'e

Suriye’nin

tepki

yönelik

olarak

alımlarını yüzde 25 oranında arttırarak 213
Almanya'dan kriz bölgelerine rekor silah

milyon Euro'ya çıkardı. 2017 yılında özel izne

ihracatı

tabi silah satışlarının toplam hacmi 6,24 milyar

Almanya'da
dünyadaki

son
kriz

hükümet

bölgelerine

döneminde
silah

izni verilmişti. Sol Parti ‘üçüncü' ülkelere

satışları rekor düzeye çıktı. Sol Parti kritik

yapılan silah satışlarından öncelikle Sosyal

bölgelere yapılan ihracatın artmasına göz

Demokrat Parti'yi sorumlu tutuyor. Sol Parti'nin

yumduğu

dış politika sözcüsü Stefan Liebich, ARD

gerekçesiyle

yapılan

Euro oldu. 2016'da 6,88 milyar Euro'luk satış

Sosyal

Demokrat

12

televizyonuna

verdiği

"Sosyal

Berlin’de hükümetin olağan basın toplantısında

Demokrat Parti'nin dört yıl önce sırf ekonomik

ayrıca Erdmann’ın Alman hükümetinin bölgede

kıstaslara

gerilimin tırmanmasından duyduğu kaygıyı

göre

demeçte,

ihracat

yapılmayacağını

açıklamış olmasına rağmen büyük koalisyon

ilettiğini dile getirdi.

hükümeti silah satışlarını yasaklamak yerine

Afrin harekâtında Alman yapımı tankların

daha da arttırdı” dedi. İnternet bağlantısı için

kullanıldığına

dair

fotoğrafların

yayımlanmasının ardından Alman hükümeti,
Reuters:

Türkiye

Afrin'de

Leopard

2

"Bilgimiz yok” açıklamasında bulunmuştu.

tanklarının kullanıldığını teyit etti

Tankların modernizasyonuna onay yok

Türkiye'nin Afrin harekâtında Alman Leopard 2

Ancak Büyükelçi Erdmann’ın Savunma Bakanı

tanklarını kullandığını resmen Berlin'e ilettiği

Canikli ile yaptığı görüşmenin ardından Alman

bildirildi.

Federal Hükümeti'nin Türkiye’ye

Tankların

kullanımı

Almanya'da

silah

ve

tartışmalara yol açmıştı. Reuters haber ajansı,

teçhizat ihracı konusunu gözden geçirdiği

Türkiye'nin Alman Federal Hükümeti'ne Afrin

tahmin ediliyor.

harekâtı

Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar

sırasında

Leopard

2

tanklarının

Almanya

Zira

kullanıldığını teyit ettiğini duyurdu. Reuters

Gabriel'in

haberi Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından

modernizasyonuna şimdilik onay vermeme

bazı milletvekillerine gönderilen bir rapora

konusunda

dayandırdı.

hükümetinin

Dışişleri Bakanı Gabriel de Spiegel dergisine

verdiği bilgilere göre, 20 Ocak 2018 tarihinde

verdiği demeçte, yeni hükümet kurulana kadar

başlatılan ‘Zeytin Dalı' harekâtı kapsamında

Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu

Almanya'nın

2A4

gibi kritik konularda karar alınmayacağını

tanklarının Türk Silahları Kuvvetleri tarafından

açıklamıştı. Almanya, 2011 yılının sonuna

kullanıldığı”

raporda

kadar Türkiye’ye toplam 354 Leopard 2 tankı

tankların, "Alman Federal Hükümeti'nin somut

ihraç etmiş ve NATO ortağına bu tankların

bir şekilde nasıl kullanıldığına dair bilgisi

kullanımına

olmadığı” kaydedildi. Söz konusu rapora dair

getirmemişti. Sadece bu tankların üçüncü

haber

ülkelere satışı veya sevkiyatı yasaklanmıştı.

Raporda,

“Türk

gönderdiği

ifade

Spiegel

edildi.

Online

Leopard

Ancak

portalında

da

Türkiye’nin

talep

Başbakanı

uzlaştığı

ettiği

belirtilmişti.

ilişkin

herhangi

tank

Almanya

bir

şart

yayımlandı.

Alman tanklarının kullanılmasına protesto

Canikli-Erdmann görüşmesi

Alman tanklarının Afrin harekâtında YPG’ye

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria

karşı

Adebahr, Türkiye Savunma Bakanı Nurettin

karşılanıyor. Alman hükümetinin olağan basın

Canikli ile Almanya’nın Ankara Büyükelçisi

toplantısında da Afrin harekâtında Alman

Martin Erdmann’ın yaptığı görüşmede "Türk

tanklarının kullanılması protesto edildi. "Alman

tarafının

sırasında

tankları

Kürdistan'dan

Almanya kaynaklı teçhizatın kullanılabileceğini

silahları

ve

inkâr etmediğini bildirdiğini” belirtti. Adebahr,

insanları katlediyor” sloganları atan ve YPG

Suriye’deki

operasyon

kullanılması

Alman

Almanya’da

çekilsin”,

parası

tüm

tepkiyle

"Alman
dünyada

13

bayrağı açan protestocular salondan çıkarıldı.

anlattı: “Bu anlaşma muhtaç olanı vuracak.

İnternet bağlantısı için

Çoğunun gelir seviyeleri düşük. Burada ciddi
bir mağduriyet yaşanacak. İnsanlar yüklü

Sosyal Gelişmeler
‘Bilgi transferi’

avukatlık ücretleri vermek zorunda kalacak. TC
başladı:

Avrupa’da

1,5

kimlik numarasıyla kimin üzerine neler kayıtlı

milyon Türk sosyal yardımı kaybedebilir

bunlar

Türkiye’nin imzaladığı ve yeni yıl itibariyle

konularında insanlar hem Türkiye’de hem

yürürlüğe

Almanya’da

giren ‘Otomatik

Transferi’ nedeniyle

Bilgi

Avrupa’da

1,5

milyon

ortaya

çıkacak.

vergi

Özellikle

vermek

veraset

durumunda

kalacak.”

Türk’ün sosyal yardımlarını kaybetme riski var.

Güler, mal varlığını beyan etmeyenlerin vergi

Türkiye, AGİT üyesi ülkelerle 2016’da bilgi

kaçırmak suçundan ceza alabileceğini de

transferi anlaşması imzaladı. Anlaşma 1 Ocak

belirterek “Cezai sorumluluktan dolayı hapis

2018’de yürürlüğe girdi. Buna göre sosyal

cezası uygulanabilir” dedi. İnternet bağlantısı

yardım alan Türklerin Türkiye’de malvarlığı

için

olup olmadığına bakılacak. Malvarlığı olanların
sosyal

yardımı

kesilebilecek.

Yalnızca

Almanya'da grip aşısı uyarısı

Almanya’da 1 milyon Türk sosyal yardım

Almanya'da uygulanan aşıların yeni tip grip

alıyor.

virüsüne tesir etmediği açıklandı. Hekimler dört

Malvarlığı

belirlenenlerden,

ödenen

sosyal yardımların faiziyle geri istenebileceği

bileşenli

de belirtildi. Almanya’da yaşayan 50 yaş ve

tarafından, üç maddeli karma grip aşısının

üstü Türklerin yüzde 70’i, gençlerin ise yüzde

etkisinin sınırlı olduğu açıklandı. Robert Koch

30’u işsiz olduğu için sosyal yardım alıyor.

Enstitüsü'den yapılan açıklamada Almanya'da

Anlaşmaya göre Türkiye’de miras yoluyla dahi

tespit edilen grip vakalarının yarıdan fazlasına

olsa mal varlığı bulunanlar bunları bulundukları

üçlü grip aşısında bulunmayan Influenza-B

ülkede beyan etmek durumunda kalacak.

virüsünün yol açtığı, dörtlü grip aşısında ise bu

Anlaşmayla

bileşenin

üye

bir

ülke,

kendisinden

aşıyı

tavsiye

bulunduğu

ediyor.

belirtildi.

Uzmanlar

Bu

yıl

istenmesi durumunda vatandaşlarının banka

Almanya'da kullanılan grip aşısı A ve B tipi

bilgilerini diğer üye ülkelere vermek zorunda.

Influenza virüsüne karşı koruyor. Dört bileşenli

Etkisi ne olacak?

aşıda ise B tipi virüsün başka bir versiyonu

Avrupa Türk İşadamları Birliği Başkanı Ahmet

daha bulunduğundan bu aşı söz konusu

Güler, Almanya’da yaşayan Türklerin çoğunun

virüsün yayılmış olması kaydıyla daha geniş

anlaşmadan

koruyucu etki yapıyor. Şimdiye kadar ucuz

olanların

haberdar
da

olmadığını, haberi

Türkiye’nin

bu

bilgileri

üçlü

bileşenli

aşıyı

sağlık

sigortaları

vermeyeceğine inandığını söyledi. Almanya’da

ödemekteydi. Sigortalar, ağır hastalık söz

mali müşavirlik yapan Inal Unternehmens- &

konusu

Steuerberatung’un

İnal,

istendiğinde istisna yaparak pahalı dörtlü

sözlerle

aşının masrafını da üstleniyor. Robert Koch

anlaşmanın

sahibi

Türklere

Süreyya

etkisini

şu

olduğunda

ve

hekim

tarafından
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Enstitüsü

risk

grupları

aşısı

katılımcıların yüzde 54'ü dezavantajlı konumda

yaptırmakta geç kalınmadığını ve Yamagata

oldukları deneyimi yaşadığını belirtti. Diğer

soyundan B tipi virüs daha yaygın olduğu için

ülkelerden gelen göçmen kökenlilerde ise bu

bulaşma riski yüksek hastalara dörtlü aşının

oran yüzde 40'a düşüyor. Raporda, göçmen

uygulanmasının

kökenlilerin mensup oldukları din sebebiyle de

doğru

için

grip

olacağını

açıkladı.

Enstitü yaşlı, kronik hasta ve hamilelere gribe

ayrımcılığa maruz kaldıkları belirtildi.

karşı aşı yoluyla korunmalarını tavsiye ediyor.

Dine göre ayrımcılık

İnternet bağlantısı için

Buna göre Müslüman inancına sahip göçmen
kökenli

katılımcılar

yüzde

ayrımcılığa

Koyu ten rengi, başörtüsü, Almanlar gibi

Hristiyan

görünmemek, farklı bir aksan ile konuşmak…

katılımcıların yalnızca yüzde 29’u dezavantajlı

Bir araştırmaya göre bu özellikler göçmen

bir konumda olduğuna inanıyor. Herhangi bir

kökenlilerin ayrımcılığa maruz kalma ihtimalini

dini

yükseltiyor. Alman Vakıfları Uyum ve Göç

katılımcılarda ise bu oran yüzde 32. Raporda,

Bilirkişi

açıkladığı

"dış görünüm itibarıyla çoğunluk toplumundan

araştırma, göçmen kökeni belirgin kişilerin

farklı olan insanların sürekli olarak göçmenlik

Almanya’da ayrımcılığa uğrama ihtimalinin

deneyimiyle

yükseldiğini ortaya koydu. "Aslen nereden

Almanya'ya

geliyorsunuz?

zedeleyebileceği

deneyimleri

(SVR)

Almanya'da

ve

fenotipik

ayrımcılık

farklılıklar”

isimli

inancına

inancı

ifade

oranında

Alman gibi görünmeyene ayrımcılık

Konseyi'nin

uğradıklarını

55

sahip

bulunmayan

ele

ederlerken,

göçmen

göçmen

alınmasının,

özdeşleştirmelerini

kökenli

bu

aidiyet
ve

kökenli

kişilerin

duygusunu

kendilerini

toplumla

engelleyeceği"

uyarısı

rapora göre göçmen kökenli olup "tipik Alman”

yapıldı.

görünümlü katılımcıların yalnızca yüzde 17'si

Raporla ilgili açıklama yapan Göç, Mülteci ve

Almanya'da

Uyumdan

hissettiklerini

kendilerini
ifade

dezavantajlı

ederken,

görünür

bir

Özoğuz

Sorumlu Devlet
da,

ayrımcılığın

Bakanı
"ülkenin

Aydan
birliğini

şekilde göçmen bir kökene sahip olduğu belli

zehirleyici" niteliğine dikkat çekerek, başta

olan

okullar, eğitimciler ve işyeri yönetimleri olmak

katılımcıların

yüzde

48’i

ayrımcılığa

maruz kaldıklarını söyledi. Bu oran belirgin bir

üzere

aksan ile konuşan kişilerde yüzde 59'a kadar

geliştirilmesi gerektiğini

çıkıyor.

bağlantısı için

bu

soruna

yönelik

hassasiyetin

vurguladı.

İnternet

En fazla Türkiye’den gelenler ayrımcılığa
uğramış hissediyor
Araştırmaya

göre

Almanya nüfusu 83 milyona yaklaştı
Almanya'da

en

fazla

Almanya'da

doğum

oranları

artmamasına

Türkiye'den gelenler kendilerini ayrımcılığa

rağmen nüfusun alınan göç nedeniyle 83

uğramış hissediyor.

milyona yaklaştığı açıklandı. Almanya'daki

Araştırmaya

katılan

ve

kendisi

veya

göçmen kökenli ve yabancı pasaportluların

ebeveynleri Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş

sayısındaki artışın devam etmesi bekleniyor.
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Alman Federal İstatistik Dairesi, 2017 sonu

etmediğini' söylese de Wagner’in 11 Ocak’ta

itibarıyla

AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatının yönetim

Almanya

nüfusunun

gelen

göç

nedeniyle artmaya devam ettiğini açıkladı.

kurulundaki

Daire'nin açıkladığı tahmini verilere göre 2017

bildirildi. AfD partisi 48 yaşındaki politikacının

yılında Almanya nüfusu en az 82 milyon 800

özel

bin

ayrıldığını

olarak

kaydedildi.

2016

yılında

görevinden

sebeplerden

istifa

dolayı

bu

açıkladı. Konuyla

ettiği

görevden

ilgili

olarak

Almanya'nın toplam nüfusu 82.5 milyon olarak

'AfD’nin Müslüman, Hristiyan ve eşcinsel

kayıtlara geçmişti. Göçmen kökenlilerin nüfusa

üyeleri var' diyen partinin Brandenburg teşkilatı

oranı 2016 sonu itibarıyla 2015'teki yüzde

sözcüsü

10.5'ten yüzde 11.2'ye yükselmiş, Almanya'da

değiştirmesiyle ilgili olarak "Bu parti için bir

yaşayan yabancı pasaportluların sayısı 2017

sorun değil" dedi. Wagner 2015'ten beri üyesi

başı

olduğu AfD Brandenburg eyalet teşkilatının

itibarıyla

9

milyon

200 bin

olarak

Daniel

Friese,

Wagner'in

din

kaydedilmişti.

yönetim

Göçmenlerin oranı artmaya devam edecek

cemaatler konularına baktığı biliniyordu. Son

Henüz kesin olmayan verilere göre 2017

seçimlerde üçüncü parti konumuna gelen AfD

yılında

sayısı

partisi İslam ve göçmen karşıtlığı söylemleriyle

Almanya'yı terk edenlerden 450 bin kişi daha

öne çıkıyor. Seçim kampanyalarında "İslam'ın

fazla

nedenle

Almanya'ya ait olmadığını" ve "İslamcılığı

göçmen kökenlilerin toplam nüfusa oranındaki

durdur” gibi sloganlar içeren afişlerle ülkede

artışın 2017 rakamlarına da yansıyacağını

tartışma yaratmıştı. İnternet bağlantısı için

Almanya'ya

oldu.

göç

İstatistik

tahmin ediyor. Diğer
doğum

oranında

edenlerin

Dairesi

bu

kurulunda

da

kiliseler

ve

dini

yandan Almanya'da
önemli

bir

artış

Spiegel'in genel yayın yönetmeninin Twitter

kaydedilmezken ölenlerin sayısı arttı. 2017

hesabı hacklendi

yılında ölenlerin sayısı, doğum sayısından 150

Spiegel dergisinin genel yayın yönetmeni

bin ila 190 bin daha fazla oldu. 2017'de

Klaus Brinkbäumer'in Twitter hesabı hacklendi.

doğanların sayısı 770 bin ila 810 bin kişiyle

Brinkbäumer'in profil sayfasına "Erdoğan'dan

2016 seviyesinde kalırken, 2016'ya göre 30

özür diliyoruz" şeklindeki bir tweet sabitlendi.

bin ila 70 bin daha fazla ölüm vakası

Haftalık "Der Spiegel" dergisinin genel yayın

kaydedildi. İnternet bağlantısı için

yönetmeni

Klaus

Brinkbäumer'in

Twitter

hesabı hacklendi. Der Spiegel'in resmi Twitter
Almanya'da aşırı sağcı politikacı Müslüman

hesabından atılan tweetle bildirdiğine göre,

oldu

Brinkbäumer'in Twitter profil sayfasına gece

Almanya'da aşırı sağcı parti AfD'nin yönetim

TSİ 03:00 sularında bir Türk bayrağı ve

kurulu üyesi Müslüman oldu. Almanya'da aşırı

Cumhurbaşkanı

sağcı Almanya İçin Alternatif'in parti yönetim

fotoğrafını

içeren

bir

kurulu üyesi Arthur Wagner Müslüman oldu.

Sabitlenen

tweette

"Bugüne

Parti yetkilileri bunun 'parti için bir sorun teşkil

olduğumuz haberlerden ötürü Türkiye Devleti

Recep

Tayyip

Erdoğan'ın

tweet

sabitlendi.
dek

yapmış
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ve Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diliyoruz!

Ekonomik Gelişmeler

(Aufgrund der schlechten Nachrichten, die wir
bisher über die Türkei und Recep Tayyip

Almanya'da istihdam rekoru

Erdogan berichtet und veröffentlicht haben,

Almanya'da ekonomik canlanma, istihdamda

möchten wir uns entschuldigen)" mesajı yer

rekora neden oldu. İstihdam edilen nüfusta

alıyordu. Brinkbäumer'in Twitter kullanıcı adı

yüzde

da @BrinkbaeumerTR olarak değiştirildi. Kısa

çalışan nüfusun 45 milyonu aşması bekleniyor.

bir süre sonra Brinkbäumer'in Twitter hesabına

2017

erişilememeye başlandı. Der Spiegel'in resmi

Almanya'da

Twitter hesabı üzerinden TSİ 03:53'te "Baş

kırılmasına yaradı. Federal İstatistik Dairesi'nin

editörümüz

verilerine

hesabı

Klaus

hacklendi.

Brinkbäumer'in
Erdoğan

ilgili

artış

kaydedilirken,

yılındaki

ekonomik

yeni

göre

bir

2019'da

canlanma

istihdam

Almanya'nın

rekoru

ekonomik

son

bakımdan faal nüfusu 2017'de yüzde 1,5

paylaşılan tweet ve fotoğraf kendisine ait

oranında artarak 44 milyon 300 bine ulaştı.

değildir.

2007

Konuyla

ile

Twitter

1.5'lik

ilgileniyoruz"

tweeti

yılından

sonra

oranda

kaydedilmemişti.

sonra ise "Hesabı temizledik ve yeniden

birleşmesinden bu yana çalışan nüfus geçen

kontrol altına aldık. Attığınız bilgilendirme

yılki kadar olmamıştı. Birkaç yıldır ortalamanın

mesajları için çok teşekkür ederiz. İyi geceler"

üzerinde seyreden ekonomik büyüme hızı

tweetini paylaştı. Gezi protestolarının sırasında

istihdam piyasasındaki canlanmayı hızlandırdı.

Der

İstihdam artışı sürecek

dergisi

24

Haziran

2013'te

Alman

artış

paylaşıldı. Der Spiegel yaklaşık yarım saat

Spiegel

İki

bu

devletinin

yayınlanan baskısının kapak konusunu hem

Federal İş Kurumu 2018'de istihdamın daha da

Türkçe hem de Almanca sunmuş, sayının

artmasının

kapağında ‘Beugt euch nicht / Boyun eğme’

Piyasası ve Meslek Araştırmaları Merkezinden

başlığı yer almıştı.

Enzo

O dönemde dergini genel yayın yönetmen

rekoruna gebe olduğunu' söyledi. Sanayi ve

yardımcılığını

hizmetler

yayınladığı

yapan
basın

Klaus

Brinkbäumer,

bildirisinde,

Weber

‘2018'in

duyurdu.

yeni

sektörlerindeki

bir

iç

ve

İstihdam

istihdam

global

ki

konjonktürün yükselmekte olduğuna dikkat

Almanya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk’ün

çeken Weber, vasıflı işgücü ihtiyacındaki

Almanca

olduğuna

artışın işsiz sayısının daha da azalmasına

inanmıyoruz. Biz sadece Türkiye’deki olayların

yarayacağını ve başta ‘Brexit' olmak üzere

Alman, Türk, Avrupalı herkesi ilgilendirdiği

münferit

sinyalini

vermek

piyasasındaki olumlu gelişmenin süreceğini

yapmıştı.

Der

yaşanan

gelişmelere

bilgisinin

eksik

istiyoruz"

Spiegel
ve

dergisi

"Tabii

beklendiğini

açıklamasını
Türkiye'de

Türkiye-Almanya

olumsuzluklara

rağmen

istihdam

söyledi.
Almanya'yı yeni rekorlar bekliyor

ilişkilere dair haberlere sıklıkla yer veriyor.

Uzmanların

tahminlerine

göre

istihdam

İnternet bağlantısı için

piyasasındaki genişleme en erken 2019 yılına
kadar devam edecek. Münih'teki ekonomik
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araştırma enstitüsü ifo 2019 yılında ekonomik

daha düşük milli gelir üzerinden kaydedilmişti.

bakımdan faal nüfusun 900 binlik artışla 45

Ekonomik

canlanmanın

milyon 200 bini bulacağını, işsiz sayısının ise

tüketim

harcamaları,

2017'ye göre 300 bin azalarak 2 milyon 200

yatırımların artması ve ihracat pazarlarının

bine

Alman mallarına daha fazla rağbet göstermesi

düşeceğini

tahmin

ediyor.

İnternet

bağlantısı için

devam

etmesinde

birçok

branşta

etkili oldu. Konjonktürdeki yükselişten devlet
de fazlasıyla payını aldı. Artan vergi ve sosyal

Alman ekonomisinde son 6 yılın en hızlı

sigorta primleri devletin kasasını doldurdu.

büyümesi

Tüketim harcamaları artmaya devam ediyor.

Alman ekonomisi 2017'de yüzde 2.2 ile altı

İstihdam piyasası en olumlu dönemlerinden

yılın en güçlü büyümesini kaydetti. Alman

birini geçiriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın

ekonomisi,

ile

sıfır faiz politikası nedeniyle tasarruf rant

beklentilerin altında büyüdü ancak son altı yılın

getirmediğinden Almanlar daha fazla para

en güçlü büyüme performansını kaydetti.

harcıyor. İşini kaybetmekten endişe edenlerin

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, artan kişisel

sayısı son yılların en düşük seviyesine indi.

tüketim ve küresel ekonominin canlanmasıyla

Ekonomik büyümenin devam edeceğine olan

güçlenen ihracattan destek buldu. Reuters

güven de yerinde.

anketine katılan ekonomistler gayrı safi yurtiçi

İhracatta baş döndürücü rakamlar

hasılası (GSYH) 2016 yılında yüzde 1.9

Aynı

büyüyen Almanya'nın 2017'de

toparlanmayla birlikte Alman mallarına olan

2017

büyüdüğünü

yılında

tahmin

yüzde

2.2

yüzde 2.4

ediyorlardı.

İnternet

bağlantısı için

zamanda

dünya

ekonomisindeki

talep de artıyor. İhracatçı Alman şirketleri dört
yıldır satış rekorları kırıyor. 2017'nin ilk 11
ayında Almanya bir önceki yıla göre yüzde

Alman ekonomisi sürekli büyüme rotasında

6,5'luk artışla 1 trilyon 180 milyar Euro'luk

Almanya 2017'yi ekonomik rekorlarla kapattı.

ihracat yaptı. Almanya'daki şirketler de talebe

Avrupa'nın

bölgesi

paralel olarak üretim faktörlerine yaptıkları

maliyesinde

yatırımları arttırıyor. Devlet art arda dördüncü

iktisatçılardan tam not aldı. Alman ekonomisi

yıl harcadığından fazla gelir elde etti. Federal

2017'de son altı yılın en yüksek büyüme hızını

devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigorta

yakaladı.

İstatistik

kurumlarının bütçesi 2017'de toplam 38,4

gececi

milyar euro fazla verdi. Kamu sektörünün gelir

büyüme,

en

büyük

istihdam

ve

ekonomik
devlet

Federal

Dairesi'nin açıkladığı 2017

yılının

ekonomik

raporuna

verileriyle

Almanya'nın

Gayrı

ilgili
Safi

Yurtiçi

göre

Hasılası

fazlası

GSYH'nın

yüzde

1,2'sine

ulaştı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisini barındıran

(GSYH) yüzde 2,2 oranında arttı. Alman

Almanya

ekonomisi

seyretmesinden de kâr ediyor ve devlet çok

2011

yılında

da

bu

oranda

faizlerin

büyümüş, ancak büyüme küresel finans krizi

ucuza

nedeniyle meydana gelen daralma nedeniyle

Maastricht

borçlanabiliyor.

asgari

Almanya,

Anlaşması'nın

bütçe

düzeyde

yıllardır
açığı
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sınırından uzaklaşıyor. Maastricht kriterleri

Firma Haberleri

Avrupa Birliği ülkelerinin ek borçlanmada
GSYH'nin yüzde 3'ünü aşmamalarını şart

Mercedes'in yeni "terminatörü" görücüye

koşuyor. Almanya son olarak sadece 2013

çıktı

yılında cüzi açık vermişti. Ekonomi uzmanları
2018'in de Alman ekonomisi açısından başarılı
bir yıl olacağı görüşündeler. Büyüme hızının
yine yüzde 2'nin üzerine çıkacağı tahmin

Mercedes,

ediliyor.

araştırma

Schwarzenegger tanıttı. Araç, haziran ayında

enstitüsü ifo'nun başkanı Clemens Fuest

Türkiye’de de satılmaya başlanacak. Alman

Alman

‘kabına

otomotiv devi Mercedes, efsane arazi aracı G

sığmadığı' benzetmesini yapmıştı. İnternet

Serisi’nin kendine özgü kapı kolu dışında

bağlantısı için

neredeyse

Münih'teki

ekonomik

ekonomisinin

gücünden

Yeni

G

Serisi'ni

tamamen

değişmiş

Detroit’te

olan

yeni

versiyonunu Detroit’te, dünyanın ünlü aktör
Almanya'da yıllık enflasyon ocakta arttı

Arnold Schwarzeneger ile tanıttı. Muhteşem

Almanya’da yıllık enflasyon ocak ayında yüzde

tanıtım şovu için seçilen mekan ise ‘Henry

1,6 artış kaydetti. Almanya'da Tüketici Fiyat

Ford’un ilk otomobilini ürettiği garajın üzerinde

Endeksi (TÜFE), bu ay geçen yılın aynı ayına

yükselen ‘Michigan Tiyatrosu’ oldu. Detroit

göre yüzde 1,6 yükseldi. Almanya Federal

fuarından

İstatistik Ofisi (Destatis) öncü verilerine göre,

lansmanında, yeni G Serisi ışıklar ve ateş

Almanya’da yıllık enflasyon ocak ayında yüzde

topları

1,6

arttı.

ayındaki

Yıllık

enflasyon

yüzde

1,7’den

bir

gün

arasında

önce

sahneye

yapılan

geldi.

dünya

Hemen

böylece

aralık

ardından Mercedes Dünya Başkanı Dieter

daha

düşük

büyük bir sürpriz yaparak G Serisi'nin en

gerçekleşti. Ülkede, enflasyon aylık bazda ise

büyük

yüzde 0,7 azaldı. Almanya'da, Avrupa Birliği

dünyaca ünlü aktör Arnold Schwarzeneger’i

(AB) uyumlu öncü TÜFE ise ocakta aylık

sahneye

yüzde 1 azalırken, yıllık yüzde 1,4 arttı.

güçlü, adeta ikizim’ diye sunduğu yeni G

Avrupa’nın öncü ekonomisi Almanya’da yıllık

Serisi’nin

enflasyonun yükselmesinde gıda fiyatlarının

vurgulandı. Dünyanın otomobillere getirilmiş

yüzde 3,1, kiraların yüzde 1,7, hizmetlere

en ağır çevre normlarına sahip Kaliforniya’nın

yönelik

enerji

eski valisi Schwarzenegger Mercedes Dünya

fiyatlarının da yüzde 0,9 artması etkili oldu. Bu

Başkanı Dieter Zetsche’ye Amerikan kovboy

arada, ocak ayı enflasyonuna ilişkin nihai

şapkası hediye ederken, aracın bir de elektrikli

veriler, 14 Şubat’ta yayımlanacak. İnternet

versiyonu olup olmayacağını sordu. Zetsche

bağlantısı için

ise

maliyetlerin

yüzde

1,6

ve

tutkunlarından

“Bizi

çağırdı.

rakipsiz

'Terminatör'

Arnold’un

ve

izlemeye

çok

devam

‘benim

güçlü

edin,

lakaplı

kadar

olduğu

tüm

modellerimiz elektrikli olacak” yanıtını verdi.
Türkiye fiyatı 1 milyon TL altında olacak
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İlk bakışta eskisinden ayırt etmenin zor olduğu

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUI,

yeni G Serisi kısa bir süre sonra tüm

iki yıl aradan sonra Alman turistlerin Türkiye'ye

Türkiye’de de satılmaya başlanacak. Yeni G

ilgisinin arttığını açıkladı. TUI, turizm sezonu

Serisi’nin dizel motorlu G 350 versiyonunun

başlangıcında

başlangıç fiyatı 1 milyon TL’nin altında olacak.

rezervasyonlarında bir yıl önceye göre yüzde

Aslında tamamen değişen, iç mekânı büyüyen,

70'lik bir artış gözlendiğini duyurdu. TUI

genişleyen,

Almanya tarafından Stuttgart'ta düzenlenen

bacak

mesafeleri

ferahlayan,

özellikle arka kapıdan inip binmesi kolaylaşan

Turizim

otomobilin

açıklamada,

bütün

bunları

sağlamak

için

Türkiye'ye

yönelik

Fuarı CMT'nin açılışında
Türkiye'ye

tatil

yapılan
yönelik

tamamen değişen kabininin hiç değişmemiş

rezervasyonlarda kaydedilen artışın sevindirici

gibi görünmesi büyük bir tasarım başarısı

olduğu ve Almanya'dan Türkiye'ye yönelik

olarak dikkat çekiyor. Karakteristik kapı kolu ve

seferlerde yolcu kapasitesinin 100 bin artacağı

kapıların kapanma sesi, sağlam ve dayanıklı

ifade edildi. 2016'da TUI'nin Türkiye'ye yönelik

dış

rezervasyonları yaklaşık yarı yarıya düşmüş,

koruma

kaplamaları,

bagaj

kapağına

dışardan sabitlenen stepne ve göze çarpan ön

2017'de

sinyal

olmamıştı.

lambaları

gibi

bütün

karakteristik

de

toparlanma
Bu

beklendiği

yüzden

tur

gibi

operatörleri

unsurlar yeni G-Serisi’nde de kullanılmaya

Türkiye'ye yönelik sunduğu tatil seçeneklerini

devam ediliyor.

sınırlandırmıştı.

Dışarıdan sabitlenen kapı menteşeleri ve
üstten oturtulan motor kaputu yeni nesilde de

2018 sezonu umut veriyor

aynen korunuyor. Yıllar boyunca teknik açıdan

TUI Almanya Turistik Müdürü Stefan Baumert,

gelişimi sürekli olarak devam eden, ancak

farklı destinasyonlar için yeni sezondan umutlu

görünüm olarak neredeyse hiç değişmeyen

olduklarını berliterek, "2018 rezervasyonlarının

off-road ikonu en güncel haliyle teknik açıdan

oldukça

olduğu kadar görünüm açısından da tamamen

açıklamada Mısır'a yönelik rezervasyonlarda

yeni bir dönemin başlangıcını gözler önüne

geçen yıla oranla yüzde 58'lik, Tunus'a da

seriyor. 53 mm daha uzun ve 121 mm daha

yüzde 125'lik artış olduğu belirtildi. Türkiye,

geniş gövdesiyle yeni G-Serisi yollarda olduğu

Mısır ve Tunus gibi yıllardır turistler tarafından

gibi arazide de daha heybetli bir görünüm

oldukça yoğun ilgi gören tatil bölgelerine

sergiliyor. İnternet bağlantısı için

yönelik tatil rezervasyonları son yıllarda artan

iyi

seyrettiğini"

söyledi.

Yapılan

terör saldırıları ve siyasi krizler nedeniyle
TUI: Türkiye'ye tatil rezervasyonları artıyor

büyük yara almıştı. Ancak TUI Almanya
Turistik

Müdürü

Stefan

Baumert

Alman

turistlerin öteden beri bir numaralı tercihi olan
İspanya,

Balear

popülaritesini

ve

Kanarya

koruduğunu

ve

Adaların
bunun
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rezervasyonlara

da

olumlu

yansıdığını

belirtti. İnternet bağlantısı için

Geliştirme

ekiplerimizce

Tourismo’lar

üstün

geliştirildi.

teknolojisi,

Yeni

benzersiz

tasarımı, dinamik ve güçlü görüntüleri ile tüm
Mercedes-Benz Türk yenilediği Tourismo

dikkatleri üzerine çekecek. Yeni Tourismo

otobüslerini tanıttı

otobüslerimiz ile yolculuk konforunda yeni bir
standart oluşturuyoruz" dedi.
“Ürün

portföyümüzü

pazar

ihtiyaçları

doğrultusunda sürekli yeniliyoruz”
Mercedes-Benz Türk'ün 30 milyon euroya Türk

Mercedes-Benz

mühendislerin çalışmasıyla geliştirilip ürettiği

Pazarlama Direktörü Alper Kurt ise yeni

yeni Tourismo’lar TÜYAP Fuar ve Kongre

Tourismo otobüslerin güçlü ve ön plana çıkan

Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

yönlerini

Mercedes-Benz

Türk,

yenilediği

Tourismo

Otobüs

sözlerle

Satış

anlattı:

ve

“Ürün

portföyümüzü pazar ihtiyaçları doğrultusunda

otobüslerinin 3 ana modelini TÜYAP Fuar ve

sürekli

Kongre

Merkezi’nde

tanıttı.

Mercedes-Benz

Otobüs

Fabrikası’nda

çalışmasıyla

şu

Türk

yeniliyoruz.

Bu

defa

Tourismo’yu

düzenlenen

etkinlikle

yenileyerek Tourismo 15 RHD, Tourismo 16

Türk’ün,

Hoşdere

RHD ve Tourismo 16 RHD 2+1 araçlarımızı

mühendislerin

yeni donanımlar ile güçlendirdik. Türkiye’de

Türk

geliştirilip

ürettiği

yeni

son

dönemde

2+1

araçlara

büyük

ilgi

Tourismo’lar, turizm ve şehirlerarası yolcu

duyuluyor. Diğer versiyonlarıyla birlikte 2+1

taşımacılığında yeni bir dönem başlatmayı

otobüsümüze olacak ilginin yoğun olacağını

hedefliyor. Yeni Tourismo otobüslerinin 3 ana

düşünüyoruz. Yeni Tourismo tüm güvenlik

modelinin tanıtıldığı toplantıda bir konuşma

donanımları ile bir Mercedes-Benz otomobille

yapan

Mercedes-Benz

Türk

İcra

Kurulu

aynı

seviyede.

Hoşdere

Otobüs

Başkanı Süer Sülün, AR-GE yatırımlarına

Fabrikamızdaki mühendislerimizin katkılarıyla

vurgu yaparak, "Yıllardır tüm dünyaya ihraç

geliştirdiğimiz

ettiğimiz

müşterilerimizin beklenti ve taleplerine uygun

otobüsleri,

Türkiye’de

AR-GE

Merkezimizde geliştiriyor, Hoşdere Otobüs
Fabrikamızda

üretiyoruz.

Bu

Tourismo

araçlarımızı

özelliklerle ürettik.” İnternet bağlantısı için

gelenek,

yenilenen Tourismo otobüslerimizle de devam

Liberty Sigorta, Almanlara satıldı

ediyor. Tüm dünya Türkiye’den yollara çıkan
mühendislik harikası araçlarımızı kullanıyor.
Yeni Tourismo otobüslerimiz 30 milyon euroluk
bir bütçe ile 3,5 yılda geliştirildi. Yenilenen
otobüslerimizin geliştirilmesinde 165 bin 400
saat mühendislik çalışması yapıldı. Araçların
karoser, iç donanım ve elektrik kablo altyapısı
Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi Otobüs

Almanya merkezli Talanx Grubu, Türk Liberty
Sigorta'yı satın almak için anlaştı. Türkiye'de
HDI Sigorta’yı bünyesinde barındıran Almanya
merkezli Talanx Grubu, ABD merkezli Liberty
Mutual

Group'un

iştiraki

olan

Liberty

Sigorta’nın hisselerinin yüzde 99,4’ünü satın
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almak

üzere

anlaşma

imzaladı.

Yapılan

kriterlerin göz önünde alınarak federal düzey

açıklamaya göre bu alım, grubun hedef

yeni

pazarlarından biri olan Türkiye'deki varlığını

taşıma

güçlendirmesini sağlayacak. Satın almayla ilgili

trafikteki yoğunluk, çevre kirliliği, yakıt ve

onayın ise 2018’in ilk yarısında tamamlanmayı

zaman kaybı gibi bir çok konuda tasarruf

bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan

planlamalar
araçlarının

edildiğini

belirten

yapılmasını

istedi. Toplu

kullanılmasıyla

Fenske,

birlikte

2017

yılında

Talanx International Yönetim Kurulu Başkanı

taşımacılık şirketlerinin 12 milyar 800 milyon

Torsten Leue, şu noktanın altını çizdi: “Liberty

euro ciro yaptıklarını, büyüme oranlarının 3.3

Sigorta’nın Türkiye'deki stratejimizle uyumlu,

oranında yaşandığını söyledi. Fenske, toplu

dengeli bir portföy yapısı ve 760 aracıdan

taşıma sisteminin daha da yaygınlaşması için

oluşan bir dağıtım ağı var. Bu alımla, hedef

federal hükümetin şirketleri sübvanse ederek

pazarlarımızdaki "en büyük 5 oyuncudan biri

teşvik

olma" stratejik hedefimize bir adım daha

Özellikle belediyelere hizmet veren toplu taşım

yaklaştık." Liberty Sigorta 2017 yılında yüzde

araçlarının çevre dostu araçlardan olması

22,8 artışla 229,5 milyon lira prim üretimi

gerektiğine dikkat çeken Başkan Fenske,

gerçekleştirdi. Hayat dışı pazar payı ise yüzde

emisyon

değerleri

yüksek

0,58. 2016 yılı verilerine göre Talanx Grubu

araçların

trafikten

kademeli

dünya çapında 31,1 milyar euro prim üretti.

çekilmesi gerektiği ikazında bulundu. İnternet

Yaklaşık 20 bin çalışanı bulunuyor. İnternet

bağlantısı için

etmesi

gerektiğini

belitti.

olan

mazotlu

bir

şekilde

bağlantısı için
Alman güneşi
Almanya’da dünya nüfusunun iki katını
taşıdılar

Alman Taşımacılık

Şirketleri

Birliği,

2017

yılında Almanya genelinden 10 milyar 32
milyon kişinin toplu taşıma araçlarını kullandığı
ve bu rakamın son 20 yılın rekoru olduğunu
açıkladı. Bir önceki yıla oranla 140 milyonluk
artış sağlandığını açıklayan birlik başkanı
Jürgen Fenske, 2017 yılında yakalanan rekor
büyümenin daha da artabilmesi için bazı
bölgelerde getirilen sınırlamanın kaldırılmasını,
kırsal

kesimlerde

göç

nedeniyle

yolcu

kapasitesinde düşüş olduğunu, bunu gibi

Avrupa’nın

en

büyük

güneş

paneli

üreticilerinden Alman SolarWorld ile gizlilik
anlaşması imzalayan İnosolar, Alman panel
teknolojisini Türkiye’ye getirmek için kolları
sıvadı. Anlaşmanın içinde SolarWorld’ün panel
üretim tesislerini Türkiye’ye taşımak var. Türk
İnosolar,
SolarWorld

Alman
ile

güneş

paneli

distribütörlük

üreticisi
anlaşması

imzaladı. İki şirket, Türkiye’de panel üretimi
için

çalışmalara

başladı.

İnosolar

Led
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Aydınlatma ve Solar Enerji Sistemleri Yönetim

çıkabilir. Ama bu bir sonraki adım. Türkiye’den

Kurulu Başkanı İsmet Ersoy, “Anlaşmanın

sağlanabilecek maddeler çerçeve, cam ve test

içinde

Türkiye’ye

edildikten sonra arka folyolar olabilir. Zaten

taşımak da var. 100 megavatlık (MW) panel

cam, alüminyum, çerçeve gibi ürünler halen

tesislerini de Türkiye’ye taşımayı düşünüyoruz.

Türkiye’den tedarik ediliyor. Ana maddelerin

Bu üretim hattının Türkiye’ye gelmesi de

Türkiye’den

anlaşmanın içinde. İç Anadolu’da bir organize

görmüyoruz. 10 yıl önce Türkiye’ye geldiğimde

sanayide bölge belirledik” dedi. SolarWorld

güneş ve rüzgâr enerjisinde ciddi projeler

CEO’su

vardı. O zamanlar buna biraz şaşırmıştım

panel

üretim

Frank

tesislerini

Asbeck

ise

İnosolar

ile

sağlanmasında

ancak

olduklarını belirterek, “2018’in ilk yarısında 60

geçirildiğini görüyorum. Hükümetin güneşin

MW’lık satışı kapsayan gizlilik anlaşması

önemli enerji kaynaklarından biri olduğunu

imzalıyoruz. Kısa vadede Türkiye’ye panel

düşünmesi ve desteklemesini görmek bizi

satışını 100 MW’a çıkarmak istiyoruz. Belki de

memnun ediyor.”

ilk ve ikinci 100 megavatı sattıktan sonra,

Arz bolluğu nedeniyle geçtiğimiz yıl iflas eden

neden

Solarworld’ün,

ürünleri

Türkiye’de

kendimiz

pek

problem

2012’den bu yana güçlü bir işbirliği içinde

bu

bunların

bir

daha

çoğunun

sonra

hayata

Almanya’daki

üretmiyoruz diye düşünebilirsiniz. Biz de buna

üretim tesislerini geri aldığını, Katarlıların

sıcak bakıyoruz” dedi.

şirketteki

Yüzde 100 Yerli Olabilir

çıkardığını

Almanya’nın Freiberg şehrinde Avrupa’nın en

yüzde 49’u Katarlıların, yüzde 51’i Almanların.

büyük

Katar’da hammadde üretimi yapıyorlar ve

panel

fabrikasını

üreticisi

gezerek,

olan
iki

SolarWorld’ün

yüzde

29’dan

49’a

anlatan

Ersoy,

“Solarworld’ün

arasında

orada 1 milyar Euro’luk hammadde tesisleri

imzalanan gizlilik anlaşmasının ardından Ersoy

var. Katarlılarla görüşmelerini tamamladıkları

ve Asbeck ile sohbet ettik. İnosolar ve

zaman, biz hem teknolojik olarak hem de kalite

SolarWorld ortaklığıyla Türkiye’de kurulması

olarak

fabrikanın

hedeflenen

şirket

hissesini

SolarWorld’ün

getirmeyi

Türkiye’de

olmayan

başaracağız.

firma

ürünlerini

almış.

SolarWorld’ün

taşıyacağını anlatan Aspeck, üretimde yerlilik

SolarWorld’ün kullanmadığı, artık çöp diye

oranının

100’e

kadar

attığı ürünü Türkiye’de panel olarak kurup

vurguladı. Aspeck,

şöyle

satıyorlar. Bu hücrelerden üretilen güneş

konuştu: “Bir panel için kullanılacak ana

panelleri 3 yıl sonra çok kötü duruma gelecek.

maddeler tamamen yeni de olabilir veya

Onun için Türkiye’ye A plus kalite malların

mevcut üretim bandı da kullanılabilir. Buna

gelmesi için çabalıyoruz” dedi.

daha sonra karar verilmesi gerekiyor. Bu

Şişecam’dan Tedarik

fabrikada üretilecek üründeki yerlilik oranı

Türkiye’nin İspanya’daki gibi panel çöplüğüne

işgücünü de katarsak yüzde 60-65 düzeyinde

dönmemesi için Alman teknolojisi, Ar-Ge’si ve

olacak, hatta ileriki süreçte yüzde 100’e

yüksek

çıkabileceğini

yüzde

kalite

bir

Almanya’daki fabrikasıyla benzer özellikler

ileride

C

Yerli

teknolojileri

kalitesini

Türkiye’ye

getirmeye
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çalıştıklarını anlatan Ersoy, “Avrupa’nın en

Sir John Brown ile tanıştım. Bana güneş

büyük panel üreticisi olan SolarWorld ile

hücrelerinden birini verdi ve bunun, geleceğin

distribütörlük

100

‘kare şeklindeki petrolü’ olduğunu söyledi.

megavatlık panel tesislerini de Türkiye’ye

BP’nin yıllık raporuna baktım ve güneş işinin

taşımayı

cirosu çok küçük kalıyordu. Ona Norveç’teki

anlaşması

imzaladık.

düşünüyoruz”

dedi.

Ersoy,

SolarWorld’ün üst teknolojisi mono sistemini

küçük

Türkiye’ye getirmeye çalışırken yerlilik oranını

alamayacağımı sordum ve böylece Kuzey

da göz önünde bulundurduklarını belirterek, bu

Kutbunda güneş panelleri üretmeye başladım.

kapsamda

Bugüne kadar ismimizi küresel çapta 1 GW

panellerin

cam

kısmını

pilot

Şişecam’dan almayı hedeflediklerini kaydetti.

üretimle

Sırada Küçük Yeka’lar Var

bağlantısı için

fabrikasını

dünyaya

satın

alıp

duyurduk.”

İnternet

Ersoy, Van ve Niğde’de yapılması planlanan
iki büyük Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları

Hayvanlı egzoz testlerine son veriliyor

(YEKA) ihalesi tamamlandıktan sonra küçük
YEKA’ların yapılacağı duyumunu aldıklarını
söyleyerek, “Biz başta Gaziantep olmak üzere
bu küçük YEKA’lara talibiz” yorumunu yaptı.
Ersoy, Gaziantep’te de 25 MW kapasiteli
Türkiye’nin

en

santrallerinden

büyük

güneş

birinin

enerjisi

kurulumunu

çıkması

Çankaya Köşkü’ne Panel
Ersoy, 2012 yılında Alman Wagner Solar ile
ortaklık

anlaşması

sektöründe

egzoz

gazlarının

hayvanlar üzerinde test edildiğinin ortaya

gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

yaptıkları

Otomotiv

çerçevesinde

Çankaya Köşkü’ndeki bir seraya 80 kilovatlık

Almanya'da

Volkswagen

artık

büyük

tepki

deneylerde

topladı.

hayvanların

kullanılmayacağını duyurdu. Dizel motorların
egzozundan

çıkan

azot

dioksit

gazının

maymunlar üzerinde test edildiğinin ortaya

kurulum yaptıklarını söyledi.

çıkarılması

BP CEO’su İle Anekdot
SolarWorld CEO’su Asbeck, güneş enerjisi
işine ilk girdiğinde güneş modülleri için bir
tüccar olarak başladığını anlatırken, ilginç bir
anısını şöyle paylaştı: “İlk güneş modülleri, çok

üzerine

Volkswagen
verileceğini

Alman

hayvan
duyurdu.

otomotiv

deneylerine
Volkswagen

devi
son

iletişim

yetkilisi Thomas Steg Bild gazetesine yaptığı
açıklamada, "olayın tekerrür etmemesi için
hayvanlar

bunları BP adına sattım. Oldukça başarılıydım,

önleyeceklerini" söyledi. Steg kobay olarak

üretimlerinin çoğunu sattım ve o zamanlar (20
yıl

önce)

üretimlerinin

tamamı

8

MW

civarındaydı. Normalde bu miktar bu fabrikanın
2 günlük üretimine karşılık geliyor. BP CEO’su

kullanılan
hakkında

üzerinde

deney

yapılmasını

küçük ürünler için bir tüccar olarak başladım,

maymunların
bilgi

edinmek

sağlık

durumu

üzere

çalışma

başlattıklarını da belirtti. VW yönetim kurulu
başkanı

Matthias

Müller

de

hayvanlar
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üzerindeki

deneylerin

kabul

edilebilir

olmadığını söyledi. Almanya'da yoğun tepkiye
yol açan tartışmalı deneyler Federal Meclis'in
de gündemine alındı. Yeşiller partisi konunun
görüşülmesi için meclis başkanlığına dilekçe
verdi. Yeşiller'in Meclis Parti Grup Başkanı
Britta

Haßelmann

"otomotiv

endüstrisinin

şüphe uyandıran uygulamalarından bilgisi olup
olmadığını

ve

bu

deneylere

kamu

kaynaklarından

destek

sağlanıp

sağlanmadığını

öğrenmek

istediklerini"

söyledi. Yeşiller'den Harald Ebner hayvanlı
deneylerin sıkı kontrol altına alınmasını talep
etti. Bir gazeteye demeç veren Ebner resmi
makamların hayvanlar üzerindeki deneyleri
kısıtlama yetkisinin sınırlı olduğunu ve "kobay
gerektirmeyen alternatif deney metotlarına
gereken önemin verilmediğini" söyledi. Alman
Volkswagen,
tarafından
Çevre

BMW
kurulan

ve

ve

Daimler

Avrupa

İnsan

şirketleri

Nakliyatçılıkta

Sağlığı

Araştırma

Konsorsiyumu dizel motorlu araçların çıkardığı
egzoz gazlarını zararsız göstermek için ABD
ve Almanya'da deneyler yaptırmıştı. 2015
yılında

Volkswagen'in

değerlerini

manipüle

dizel
ettiğinin

emisyon
ortaya

çıkmasından sonra yedi üyeli konsorsiyumun
üç Alman üyesi ortaklıktan ayrılmıştı. İnternet
bağlantısı için
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