2018 / 20 ALMANYA’DA BU AY
TEMMUZ- AĞUSTOS 2018

BU SAYIDA:

POLİTİK GELİŞMELER
SOSYAL GELİŞMELER
EKONOMİK GELİŞMELER
FİRMA HABERLER

TÜSİ AD BUSINESSEUROPE ÜYESİ Dİ R - AVRUPA ÖZEL SEKTÖR KONFEDERASYONU
İSTANBUL : 46 Meşrutiyet Caddesi Tepebaşı 34420 Istanbul Türkiye Tel : +90 212 249 19 29 Email:

tusiad@tusiad.org

ANKARA : 39/4 İran Caddesi Gaziosmanpaşa 06700 Ankara Türkiye Tel: +90 312 468 10 11 Email: ankoffice@tusiad.org
BRÜKSEL : 13 Avenue des Gaulois 1040 Brüksel

Belçika

Tel : +32 2 736 40 47

Email: bxloffice@tusiad.org

WASHINGTON : 2101 L Street N.W. Suite 800 Washington D.C. 20037 ABD Tel : +1 202 776 7770 Email: usoffice@tusiad.org
BERLİN : 28 Märkisches Ufer 10179
PARİS : 33 Rue de Galilée

Berlin

75116 Paris

LONDRA : 120 Pall Mall SW1Y 5EA Londra

Almanya
Fransa

Tel: +49 30 288 786 300
Tel:

+33 1 44 43 52 54

İngiltere Tel:

+44 207 101 07 74

PEKİN: Email: china.tusiad@tusiad.org

www.tusiad.org

Email:
Email:
Email:

berlinoffice@tusiad.org

parisoffice@tusiad.org

londonoffice@tusiad.org

Politik Gelişmeler

değerindeki mallara da yüzde 25'lik gümrük
vergisi uygulama kararı almıştı.

ABD’nin Türkiye’ye ek vergi uygulamasına

"Göç konusunda Ankara ile çok iyi çalışıyoruz”

Berlin’den eleştiri

Ekim ayında Türkiye'ye gideceğini belirten

ABD’nin Türkiye ve Çin’e ek gümrük vergisi

Altmaier, bu ziyareti sırasında Türkiye’de

uygulamasına
Alman

Almanya’dan

Ekonomi

Bakanı

eleştiri

geldi.

faaliyet gösteren yedi binden fazla Alman

Altmaier,

ticaret

şirketinin çıkarlarını temsil edeceğini belirtti.

savaşının dünya ekonomisine ciddi etkileri

Altmaier,

olacağını belirtti.

demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. İyi

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier,

ekonomik ilişkiler de buna katkı sağlıyor” dedi.

Trump yönetiminin Türkiye ile Çin’e karşı aldığı

Altmaier, NATO üyesi olan ve 80 milyonluk

ek

eleştirerek,

nüfusa sahip bir Türkiye ile ekonomik ilişkileri

ABD’nin giriştiği ticaret savaşının dünya ticareti

ilerletmek istediklerini ifade ederek, "Türkiye,

için ciddi sonuçları olacağına dikkat çekti.

Avrupa’da güvenlik ve güvenilirlik anlamına

Almanya’da

geliyor. Göçle ilgili konularda Ankara ile çok iyi

gümrük

vergisi

kararlarını

yayımlanan Bild

am

"Biz

Sonntag gazetesine konuşan Altmaier, “Bu

bir

ticaret

seçimlerin

savaşı

ekonomik

büyümeyi

hem

şekilde

Türkiye'nin

çalışıyoruz”
geçtiğini

istikrarlı

dedi.

ve

Türkiye'de

hatırlatan

Altmaier,

yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor ve yeni

“Nesnelliğe geri dönmek için şu anda bir

belirsizlikler ortaya çıkarıyor” dedi. Altmaier

şansımız var” diye konuştu. Altmaier ayrıca

sözlerini, "Geçmişte yaşananlar gösteriyor ki

Türkiye'nin

ticaret

korumak için hiçbir taviz vermediğini” bildiğini

savaşlarından

en

fazla,

ürünlerin

pahalılaşması nedeniyle tüketiciler etkileniyor”

Almanya’nın

"vatandaşlarını

söyledi. İnternet bağlantısı için

diyerek sürdürdü. Altmaier, dünyanın düşük
gümrük vergi uygulamaları, daha az korumacı

Berlin:

politikalar ve daha açık pazarların olduğu bir

Almanya’nın da çıkarına

ticari ortama ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Alman

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden

gelişmeleri

yaptığı bir paylaşımda ABD'nin Türkiye'den

Hükümet

ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki

Almanya‘nın da çıkarınadır" açıklamasında

gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için

bulundu.

talimat verdiğini açıklamıştı. 13 Ağustos günü

Alman hükümetinden Türkiye'deki ekonomik

itibarıyla yürürlüğe girecek bu karara göre

gelişmeler

Türkiye'den ithal edilen alüminyuma yüzde 20

Açıklama Berlin'de Federal Hükümet Sözcüsü

ek gümrük vergisi uygulanırken, ithal çelikten

Steffen Seibert tarafından yapıldı. Seibert,

de yüzde 50 ek vergi kesilecek. ABD, 23

"Pek tabii ki istikrarlı bir Türkiye ekonomisi

Ağustos'tan

Almanya'nın da çıkarınadır" dedi. Sözcü,

itibaren

geçerli

olmak

üzere

Çin'den ithal edilen toplam 16 milyar dolar

İstikrarlı

hükümeti

hükümetin

Türkiye

ekonomisi

Türkiye’deki

yakından
sözcüsü,

konusunda

gelişmeleri

ekonomik

izlediğini

açıkladı.

"İstikrarlı

Türkiye,

açıklama

takip

ettiğini

geldi.

de
2

sözlerine ekledi. Almanya Maliye ve Ekonomi

gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi.

Bakanlıkları ise Türk Lirası'nın değer kaybı ve

Cumhurbaşkanı

durumun Almanya'ya olası etkileri üzerine

önümüzdeki

yorum yapmaktan kaçındı.

Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye

Berat Albayrak'tan Altmaier paylaşımı

ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri

Türkiye

konusunda mutabık kaldı.

Hazine

ve

Maliye

Bakanı Berat

Erdoğan

günlerde,

ve

Hazine

Merkel

ve

Maliye

Albayrak ise Almanya Ekonomi Bakanı Peter

Şansölye Merkel görüşme vesilesiyle, Türkiye

Altmaier'in açıklamalarından

ekonomisinin

duyduğu

güçlü

olmasının

Almanya

memnuniyete dair Twitter hesabı üzerinden bir

açısından da önemli olduğunu vurguladı. İki

paylaşımda bulundu. Alman Bakan Altmaier

lider, Türkiye-Almanya arasındaki iş birliğinin

Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte,

karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla

ABD'nin Çin ve Türkiye'ye ek gümrük vergisi

daha

uygulamasını eleştirerek, "bu ticaret savaşı

kararlılıklarını da teyit etti. İnternet bağlantısı

ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de

için

da

güçlendirilmesi

konusundaki

tahrip ediyor hem de yeni belirsizlikler ortaya
çıkarıyor" demişti. Maliye Bakanı Albayrak,

Bakan

"Altmaier'i açıklamasından dolayı takdir ettiğini

telefonda görüştü

belirterek,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

diplomasiyi

iyi

niyetle

hareket

savunan

eden

siyasetçilerin,

ve
Türk

Albayrak

Alman

mevkidaşıyla

Bakanı Olaf

Almanya Finans

Scholz ile

halkının Almanya ve AB ile olan ilişkilere

görüştü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan iki

duydukları güveni güçlendireceğini" belirtti.

bakanın

İnternet bağlantısı için

açıklamada şöyle denildi:

görüşmesi

hakkında

yapılan

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat
Erdoğan,

Cumhurbaşkanı

Almanya

Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı
Almanya

Recep

Başbakanı

Albayrak, Almanya Finans Bakanı Sayın Olaf
Scholz

Tayyip

Angela

Erdoğan,
Merkel

ile

telefonda görüştü.
kaynaklarından

edinilen

bir

telefon

görüşmesi

gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ABD´den gelen
yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı
atılan

Cumhurbaşkanlığı

ile

adımlar

Scholz,

güçlü

değerlendirilmiştir.
Türkiye

ekonomisinin

"Sayın
hem

bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Almanya hem de Avrupa Birliği için büyük

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel

önem taşıdığını belirtmiştir. Bakanımız Berat

görüşmesinde, ikili ilişkiler ve başta Suriye

Albayrak, Türkiye´ye karşı ABD tarafından

olmak üzere, bölgesel konular hakkında görüş

başlatılan

haksız

teatisinde bulunuldu.

sonrası

Almanya´dan

Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede,

açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile

Cumhurbaşkanı

Almanya

getirmiş ve teşekkür etmiştir. "Başta Sayın

Başbakanı Merkel'in Eylül sonunda Berlin’de

Şansölye Merkel olmak üzere Almanya ve AB

Erdoğan

ve

tutum

ve

uygulamalar

gelen

destek
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makamlarınca yapılan açıklamaların, Türkiye

için adil bir yargılamadan söz edilemez"

ile

denildi.

Almanya

geleceği

ve

AB

açısından

arasındaki

ilişkilerin

toplumdaki

güveni

Tolu hakkındaki dava devam ediyor

artırdığına dikkat çekmiştir. "Sayın Albayrak,

Meşale

bu süreçte Türkiye´ye verilen desteğin, Türkiye

Almanya-Türkiye ilişkilerindeki yumuşamanın

ile AB arasındaki ilişkilerde yeniden karşılıklı

bir işareti olarak yorumlanıyor. Geçen yıl 18

yapıcı

sonuçlar

Aralık'ta tahliye edilen 33 yaşındaki Tolu'nun

alınabilecek bir dönem için de umut verdiğini

yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için

dile getirmiştir." İki bakan 21 Eylül´de Berlin´de

daha önce yaptığı başvurular reddedilmişti.

bir araya gelecek. İnternet bağlantısı için

MLKP adlı aşırı sol bir örgüte üye olmakla

bir

yaklaşım

ile

pozitif

Tolu

hakkındaki

sürpriz

kararın

suçlanan Tolu hakkındaki davaya 16 Ekim'de
Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı

devam edilecek.

kalktı

Alman vatandaşı Tolu, Die Welt gazetesi

Türkiye'de

terör

suçlamasıyla

yargılanan

muhabiri Deniz Yücel ve insan hakları aktivisti

Alman vatandaşı gazeteci ve tercüman Meşale

Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanması

Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının

geçen

kaldırıldığı bildirildi. Tolu böylece Almanya'ya

gerilmesine

geri dönebilecek.

Steudtner, Alman siyasilerin girişimleri sonucu

Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yedi ay

serbest

tutuklu kaldıktan sonra geçen Aralık ayında

dönmüşlerdi.

tahliye edilen Etkin Haber Ajansı (ETHA)

ABD ile tırmanan gerginlik

çalışanı Meşale Tolu hakkındaki yurt dışına

Türkiye, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev

çıkış yasağının kaldırıldığı bildirildi. Ancak

hapsinde tutmaya devam etmesi nedeniyle

Türkiye'deki

Tolu

ABD'nin uyguladığı ekonomik baskılarla karşı

hakkındaki kararla ilgili resmi bir açıklama

karşıya. Ankara, Türk Lirası'nın (TL) değer

yapılmadı. Aynı davada yargılanan Tolu'nun

kaybetmesi

eşi Suat Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış

ardından Avrupa ile ilişkilerinde daha yumuşak

yasağının ise devam ettiği bildirildi.

bir tutum izlemeye başladı. İnternet bağlantısı

Tolu'ya destek için oluşturulan Meşale Tolu'ya

için

resmi

makamlardan

yıl

Türkiye-Almanya
neden

bırakılmış

ve

olmuştu.

ve

doların

ilişkilerinin
Yücel

Almanya'ya

hızlı

ve

geri

yükselişinin

Özgürlük için Dayanışma Çemberi adlı girişim
tarafından
Tolu'nun

yapılan
kısa

basın

süre

açıklamasında,

içinde

Türkiye'den

Erdoğan'ın Almanya ziyareti 28-29 Eylül'de
Türkiye

Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın

28-29

ayrılacağı belirtildi. Basın açıklamasında Tolu

Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti

hakkındaki

gerçekleştireceği

hakkında

davanın
20

yıla

devam
kadar

ettiğine
hapis

ve

cezası

Cumhurbaşkanı

istendiğine dikkat çekilerek "Ne Meşale Tolu

sözcüsü

için ne de haksız yere tutuklu bulunan diğerleri

Türkiye

açıklandı.
Frank-Walter

tarafından yapılan
Cumhurbaşkanı

Almanya
Steinmeier'in
açıklamada,

Recep

Tayyip
4

Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya
devlet

ziyareti

Almanya
ziyaret

düzenleyeceği

Cumhurbaşkanlığı,
sırasında

Başbakanı

Steinmeier

Angela

Merkel

duyuruldu.

Merkel ile Erdoğan "görüş ayrılıklarını" ele

Erdoğan'ın

alacak

ve
ile

Almanya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül ayı sonundaki

araya

Almanya ziyaretinde Başbakan Merkel ile de

geleceğini açıkladı. Erdoğan'ın 28 Eylül'de

bir araya gelecek. İki liderin, "taraflar arasında

Steinmeier

görüş ayrılıkları bulunanlar dâhil, tüm önemli

tarafından

bir

askeri

törenle

karşılanacağı, ardından da onuruna verilecek

konuları"

akşam

Cumhurbaşkanı

yemeğine

katılacağı

açıklandı.

ele

alacağı
Recep

Açıklamada, Erdoğan ve Merkel arasındaki

Almanya

görüşmelerin

Steinmeier'in davetlisi

tarafıyla

gündemi

"yakın

konusunda

istişare"

içinde

Türk

olunduğu

açıklandı.

Tayyip

Cumhurbaşkanı

tarihlerinde

Frank-Walter

olarak

Almanya'ya

Erdoğan,

28-29 Eylül

gerçekleştireceği

belirtildi.

devlet ziyareti çerçevesinde Başbakan Angela

Davet tartışma yaratmıştı

Merkel ile de bir araya gelecek.

Steinmeier,

Türkiye'de

24

Haziran'da

düzenlenen cumhurbaşkanlığı

seçiminin

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre,
hükümet

sözcü

vekili

Ulrike

ardından Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmişti.

Erdoğan-Merkel

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da

görüşmede "iki taraf arasında, görüş ayrılıkları

ziyaretle

ilgili

açıklamasında,

Erdoğan'ın

görüşmesini

Demmer,

dâhil,

bulunanlar

tüm

önemli

ederek,

konuların

ziyareti sırasında Türkiye'de tutuklu bulunan

gündeme

Alman vatandaşları gibi tartışmalı konuların da

devlet ziyareti sırasında Almanya'da kamuya

ele alınacağını belirtmişti.

açık

Erdoğan'ın ziyareti Alman siyasiler arasında

gerçekleştirmeyeceği

şeklindeki

tartışmalara yol açıyor. Yeşiller Partili Cem

yanıtlayan

devlet

Özdemir, "Erdoğan'ın demokratik bir ülkeden

uyulması gereken çok net kurallar ve önceden

normal bir devlet başkanı olmadığını ve bu

planlanmış

şekilde

yürütüldüğünü hatırlattı. Hükümet sözcü vekili

karşılanmaması

gerektiğini"

geleceğini"

teyit

büyük

bir

kaydetti.

etkinlik

Demmer,

programlar

Erdoğan'ın

gerçekleştirip

ziyaretlerinin

çerçevesinde

savunmuştu. Almanya Kürt Toplumu derneği

programla ilgili ayrıntı vermedi.

de

Hukuk devleti, haklar ve demokrasi

Erdoğan'ın

Kapısı'nın

önünde

duyurmuştu.
ardından
ziyaretiyle

ziyaretini
protesto

Almanya'daki

Die
ilgili

Brandenburg
edeceğini
tartışmaların

Almanya
açıklamada,

Cumhurbaşkanlığı'ndan
Erdoğan'ın

soruyu

28-29

yapılan
Eylül

Welt

gazetesi

Erdoğan'ın

tarihlerinde Almanya'ya bir "devlet ziyareti"

bir

kamuoyu

araştırması

gerçekleştireceği

bildirilmişti.

Açıklamada

yayımlamıştı. Ankete katılanların yaklaşık üçte

hukuk devleti, özgürlük hakları ve demokrasi

ikisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya

gibi kritik konuların da gündemde olacağı

gelmesine

belirtilmişti.

karşı

olduğunu

dile

getirmişti. İnternet bağlantısı için
5

İki ülke arasındaki ilişkilerde 2017 yılında

mahkemeler" olduğuna vurgu yapan Merkel,

yaşanan gerginlik 2018'de yerini normalleşme

kurumların bu bağımsızlığı korunamaz hâle

çabalarına

geldiğinde

bırakmıştı.

Alman

Dışişleri

"demokrasinin

tam

teşekküllü

Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de üçü çifte

olmayacağını" söyledi. Merkel, buna kullanılan

vatandaş olmak üzere, toplam yedi Alman

gündelik dilde de dikkat edilmesi gerektiğini

vatandaşı siyasi suçlamalar nedeniyle hâlen

sözlerine ekledi.

tutuklu bulunuyor. Çoğu siyasi nedenlerle

"Özil olsun, başkası olsun"

olmak üzere, 34 Alman vatandaşının da

Başbakan

Türkiye'den çıkış yasağı nedeniyle ülkeden

bağlamında

ayrılamadığı belirtiliyor.

konusuna da değindi.

Erdoğan en son 2014 yılında Almanya'ya

Özil ile ilgili olarak Merkel, "Ben bu konuda çok

Başbakan

ziyaret

net bir görüşe sahibim. Çektirilen fotoğrafın

Almanya'ya

doğru ya da yanlış olduğu konusunda farklı

sıfatıyla

gerçekleştirmişti.

resmi

Türkiye'den

"devlet ziyareti" ise son olarak 2011 yılında
dönemin

cumhurbaşkanı

tarafından

yapılmış,

Abdullah

2014'te

de

Gül

dönemin

Merkel,

görüşlerde

Mesut

Özil

Almanya'daki

olunabilir.

tartışması
göçmenler

Ancak

kendisinin

sonradan tartışmaya dâhil olma biçimi hiçbir
şekilde hoşuma gitmedi" dedi.

cumhurbaşkanı Joachim Gauck Türkiye'ye

Türk kökenli Alman milli futbolcu Özil, Mayıs

devlet

ayında

ziyaretinde

bulunmuştu.

İnternet

bağlantısı için

Londra'da

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir
araya gelerek bir fotoğraf çektirmişti. Bazı

Merkel: Demokrasi birinin çoğunluğu elde

çevrelerce Erdoğan'ın seçim kampanyasına

etmesi değildir

destek

Almanya

fotoğraf,

Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

demokratik kurumların korunmasının önemini

Özil, Dünya Kupası sonrası sosyal medya

vurguladı.

hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada,

Merkel

Angela

yorumlanan

Merkel,

göçmen

Başbakanı

olarak

ayrıca,

kökenlilerin

Almanya'daki

hislerinin

"ciddiye

maruz kaldığını belirttiği ırkçılık nedeniyle milli

alınması ve konuşulması gerektiğini" söyledi.

takımdan ayrıldığını duyurmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ARD

Göçmenlerin "hislerinin" öneminin altını çizen

televizyonuna

Merkel,

demokrasiyi

verdiği

söyleşisinde"

ya

da

başkası

olsun",

Almanya'daki göçmen kökenli bir kişi kendisine

Merkel, ARD televizyonunda gazeteci Tina

Alman toplumunda kötü muamele edildiğini

Hassel'ın

düşündüğü takdirde, bunun "ciddiye alınması

sorularını

çağrısında

"Özil

bulundu.

kurumların

koruma

"yaz

yanıtladı.

desteklenmesi

Demokratik

çağrısı

yapan

ve konuşulması gerektiğini" söyledi.

Merkel, "Demokrasi bir kişinin çoğunluğu elde

"Şerit değişikliği" eleştirisi

etmesinden daha fazlasıdır" dedi.

Başbakan Merkel, Almanya'nın mevcut mülteci

Demokrasinin "azınlıkların korunması, basın

politikasıyla

özgürlüğü,

Merkel, Almanya'ya sığınmacı olarak gelen

protesto

hakkı,

bağımsız

ilgili

tartışmalara

da

değindi.
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kişilerin vasıflarına göre iş bularak Almanya'da

gazetecilerin

kalması anlamına gelen "şerit değişikliği"

sorularını

ifadesine karşı olduğunu belirtti. Merkel, iç

nedenlerle

savaş

vatandaşlarına

bölgelerinden

kişilerin "şerit

Almanya'ya

değiştirerek"

gelen

vasıflı

çalışan

Türkiye
yanıtladı.

ziyaretine

ilişkin

Türkiye’de

siyasi

bulunan

Alman

tutuklu
atıfta

bulunan

Maas,

“Bu

vakaların çözüme ulaşması gerekiyor ve bu

ihtiyacı bulunan alanlarda çalışması fikrinin

Almanya

yanlış bir izlenim uyandırdığını dile getirdi.

normalleşmesi yönünde atılan bir adım olur”

bir

Yayımlanan
58'inin

anket,

"şerit

Almanların

değişikliği"

ve

Avrupa

Birliği

ile

ilişkilerin

yüzde

şeklinde konuştu. Sosyal Demokrat Partili

sistemini

(SPD) Maas, bazıları hakkında iddianame

desteklediklerini ortaya koymuştu.

olmaksızın yedi Alman vatandaşının, hâlâ de

ABD ile "yeni strateji" tartışması

cezaevinde tutulmasının Almanya’nın kabul

Merkel'e Almanya Dışişleri Bakanı Heiko

edemeyeceğini açıkça ifade ettiğini belirtti.

Maas'ın ABD ile ilişkilerde "yeni bir strateji

“Türkiye’nin normalleşme için gereken şartları

izlenmesi gerektiği" yönündeki açıklaması da

yerine getirmesi” gerektiğini dile getiren Maas,

soruldu. Başbakan yanıtında, Almanya'nın

bunun

ABD'ye değil Avrupa'ya güvenmesi gerektiğini

konulardan

ima

“topun” artık Türk tarafında olduğunu sözlerine

etti.

Merkel,

Almanya'nın

savunma

Türkiye
biri

ziyaretinde
olacağını

ele

alınacak

söyledi.

Maas,

politikası konusunda, "daha fazla sorumluluk

ekledi.

almak zorunda olduğunu" sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından verilen

Angela Merkel, Almanya Başbakanlığı görevini

bilgilere göre, Türkiye’de 50 Alman vatandaşı

2005 yılından bu yana sürdürüyor. İnternet

cezaevinde

bağlantısı için

yedisinin

bulunuyor.

Sözcü,

Türkiye’deki

bunlardan

darbe

girişimi

sonrasında siyasi nedenlerle tutuklandığını
Maas

Türkiye’de

tutuklu

Almanların

tahmin ettiklerine işaret etti. Bunun yanı sıra

durumunu görüşmek istiyor

35 Alman vatandaşının çoğunlukla siyasi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Ankara’da

suçlamalar

yapacağı görüşmelerde Türkiye’deki tutuklu

edemediğini

Alman vatandaşlarını gündeme getireceğini

Dışişleri Bakanlığı’nın “bu vakalar üzerinde

açıkladı.

çözümünün

yoğun” bir şekilde çalıştığını belirtti. Sözcü,

ilişkilerin normalleşmesi için şart olduğunu

Bakan Maas açısından Türkiye ile ilişkilerin

belirtti.

“çok önemli” olduğunu da sözlerine ekledi.

Maas

Almanya

vakaların

Dışişleri

Ankara’ya
tutuklu

bu

Bakanı

yapacağı
bulunan

ziyarette,

Alman

durumunu gündeme

Heiko

Maas,

Türkiye’de

vatandaşlarının

getireceğini açıkladı.

yüzünden
ifade

eden

Türkiye’yi
sözcü,

terk

Almanya

Aralarında gazeteci Deniz Yücel, gazeteci
çevirmen

Meşale

savunucusu

Peter

vatandaşlarının

Steudtner

Türkiye'de

hakları

gibi

Alman

tutuklanması,

Ankara

Viyana’daki

gerginliği tırmandıran konulardan biri olmuştu.

sırasında,

Berlin

insan

Maas, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının
toplantısında

ile

Tolu,

arasındaki

ilişkilerde
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Steudtner, geçen yıl Ekim ayında, Tolu geçen

Almanya'da

yıl Aralık ayında, Yücel de bu yıl Şubat ayında

büyük çoğunluğu uyumun başarılı olduğunu

tahliye edilmişti.

söylüyor.

Ankara

temaslarının

ardından

İstanbul’a

yaşayan

yabancı

kökenlilerin

Almanya'da yaşayanların üçte ikisi ırkçılığı

gidecek

önemli bir sorun olduğu görüşünde. Alman

Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere

kamu

göre, Heiko Maas, dışişleri bakanı sıfatıyla

yaptırdığı son ankete göre, soru yöneltilenlerin

Türkiye’ye yapacağı ilk ziyaretinde Ankara’da

yüzde 17'si ırkçılığın "çok büyük”, yüzde 47'si

Türk mevkîdaşı Mevlüt Çavuoğlu ile biraraya

ise "büyük” bir problem olduğu yanıtını verdi.

gelecek. Bakanlık sözcüsü, görüşmede ikili

Göçmen kökenli Almanlar arasındaki sonuç da

ilişkilerin

Suriye

neredeyse Almanların yanıtlarıyla örtüşüyor.

uluslararası

Bu gruptakilerin yüzde 68'i ırkçılığı "çok büyük”

yanı

meselesinin
konuların

sıra

de

ele

aralarında

bulunduğu

alınacağını

televizyon

kanalı

ARD'nin

Bakan

ya da "büyük” bir problem olarak görüyor.

Maas’ın, Çavuşoğlu ile birlikte İstanbul’da

Göçmen kökenli olamayan Almanlar arasında

Lisesi’ni

Alman

ziyaret

söyledi.

özerk

ederek,

lisenin

ırkçılığı "büyük” ya da "çok büyük” bir sorun

kuruluşunun 150’inci yıldönümü dolayısıyla

olarak görenlerin oranı yüzde 63'ü buluyor.

düzenlenecek törene katılması planlanıyor.

Ankete katılan ve uzun yıllardır Almanya'da

Maas’ın ziyareti sonrasında da, Türkiye ile

yaşayan göçmen kökenlilerin yüzde 62'si

Almanya

uyumun

hakeretlilik

arasındaki

ilişkilerde

sürecek.

İki

diplomatik

iyi”

ya

da

"iyi”

derecede

maliye

başarıldığı görüşünde. Uyumda "kötü” ya da

bakanlarının Eylül ayı içinde biraraya gelmesi

"çok kötü” sonuç alındığı görüşünde olanların

bekleniyor. Maas’ın ziyaretinden yaklaşık üç

oranı ise yüzde 33'ü buluyor.

hafta sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Son yıllarda Almanya'ya gelen yabancıların

Erdoğan’ın

Berlin’e

yanıtları ise oldukça farklı çıktı. Bu gruba dâhil

devlet ziyareti gerçekleştirmesi planlanıyor.

olanların sadece yüzde 28'i çok iyi uyum

İnternet bağlantısı için

sağladığını belirtirken, "kötü” ya da "çok kötü”

Almanya’nın

ülkenin

"çok

başkenti

uyum sağladığını söyleyenlerin oranı yüzde
Sosyal Gelişmeler

68'i buluyor.
Almanya'da milli oyuncu Mesut Özil, Almanya

Anket: Irkçılık Almanya'da "büyük sorun"

Futbol

Mesut

Özil'in

ve

federasyonun

takımdan

ayrılmasıyla

başkanına "ırkçılık" suçlamasında bulunarak

tartışması

Almanya'da

milli takımdan ayrıldığını duyurmuştu. Özil'in

anketlere de yansıdı. Yapılan bir ankete göre,

Türkiye'deki seçimler öncesi Cumhurbaşkanı

Almanların çoğunluğu ırkçılığı büyük bir sorun

Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi

olarak görüyor.

Özil'i

Almanya nüfusunun üçte ikisi ırkçılığın önemli

getirmişti. İnternet bağlantısı için

başlayan

milli

Federasyonu

ırkçılık

tartışmaların

odak

noktası

haline

bir sorun olduğu görüşünde. Uzun süredir
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Chemnitz'te diyalog arayışı

Chemnitz'deki

Saksonya eyaletinin başbakanı Kretschmer,
yaşanan şiddet olayları sonrasında diyalog
kurmak için Chemnitzlilerle buluşacak. Aşırı
sağcı gruplar ise eylemlerine devam edecek.
Saksonya

Eyalet

Başbakanı

Michael

Kretschmer, aşırı sağcıların yabancı düşmanı
şiddet

eylemlerine

sahne

olan

Chemnitz

kentinde halkla buluşacak. Kretschmer'in son
olayların ışığında eyaleti ilgilendiren önemli
meseleler

hakkında

bilgi

alışverişinde

bulunması ve halkın sorularına yanıt vermesi
bekleniyor.

Sağ

popülistlerin

sağcılardan

oluşan

grupların

ve

aşırı

Chemnitz'te

düzenleyecekleri gösteri yürüyüşünde olay
çıkmaması için sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Kretschmer,

dört

gün

önce

bir

Almanın

öldürülmesinin ardından protesto eylemlerine
ve yabancıları hedef alan saldırılara sahne
olan Chemnitz'in 15 bin kişilik futbol stadında
Chemnitzlilerin
Chemnitz'te
boyunca

sorularını

cinayetin

sağ

yanıtlayacak.

ardından

gruplarla

şiddete

iki

gün

eğilimli

holiganlar ve Neonaziler gösteri düzenlemiş,
gösterilerde yabancı düşmanı sloganlar atılmış
ve Nazi selamı verilmiş, polisin sayıca yeterli
olmaması nedeniyle olaylara etkili bir şekilde
müdahale edilememişti.
Gösteriler sürecek
Aşırı sağcılardan oluşan Pro Chemnitz adlı
hareket, eyalet başbakanı Kretschmer'in halkla
toplantı yapacağı stadın yakınlarında gösteri
düzenleyecek. Grubun gösterisi sırasında sağ
ve sol gruplar arasında çatışma çıkmış ve
olaylarda en az 18 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 6
bin radikal sağcının katıldığı gösteri, bin 500

gösteriler

Almanya

için

Alternatif (AfD) partisi ve yabancı düşmanı
PEGIDA'nın

etkinlikleriyle

devam

edecek.

Düzenlenmesi planlanan toplam altı gösteri
için resmi makamlardan izin istendiği öğrenildi.
Saksonya eyalet yönetimi, bu gösterilerde
güvenliği

sağlamak

için

Federal

Polis

Teşkilatı'ndan yardım istedi. Federal polis
birimleri

haricinde

Chemnitz'e

Saksonya-

Anhalt, Bavyera, Berlin, Hessen ve Thüringen
eyaletlerinden takviye polis birlikleri de sevk
edilecek.
Muhalefetten komisyon talebi
Alman

Yeşiller

Partisi

yabancı

düşmanı

eylemlere de sahne olan protesto gösterilerinin
Federal

Meclis

görüşülmesini

İçişleri

talep

Komisyonu'nda

etti.

Almanya

Göç,

Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı
da

artan

sağ

Annette

Widmann-Mauz

popülizm

ve Doğu Almanya'daki yabancı

düşmanlığına

karşı

ne

alınabileceğini

görüşmek

gibi

önlemler

üzere

eyaletlerin

yabancılar ve entegrasyon sorumluları ile
Berlin'de bir araya gelecek.
Sızdırma iddialarına tepkiler sürüyor
Alman

Memur

Sendikası,

Chemnnitz'teki

cinayetle ilgili olarak bir tutuklama emrinin
sızdırılarak internette yayımlanmasını eleştirdi.
Sendika Başkanı Ulrich Silberbach, "Bu gibi
yasa dışı davranışların hukuk devletine ve
onun kurumlarına olan güvenini sarsıyor" dedi.
Silberbach Alman kamu sektöründe çalışan 4
milyon 600 bin kişi arasında radikal görüşte
olanların çıkabileceğini ve anayasaya saygı
duymayanların

kamuda

işinin

olmadığını

belirtti.

dolayındaki solcu tarafından protesto edilmişti.
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Almanya'da

yargı

mensupları

da

olaylar

duyurmaya

çalışanların

çoğu

erkek

ama

sırasında öldürülen Daniel H.'nin katil zanlısı

göstericilerin arasına sık sık kadınlar da

hakkındaki

karışıyor.

tutuklama

emrinin

dışarıya

sızdırılmasını kınadı. Alman Hakimler Birliği

Pegida

Başkanı Sven Rebehn bir gazeteye verdiği

İslamlaşmasına karşı Vatanperver Avrupalılar”

demeçte "Siyasi propaganda amacıyla yargı

hareketinin ve sağcı popülist AfD partisinin

faaliyetlerinin sabote edilmesinin ve hukuk

klasik

devleti ilkelerini hiçe saymanın sorumsuzluk

gözünün önüne daha çok öfkeli, bıkkın beyaz

olduğunu" söyledi. Tanıkları etkileyebileceği ve

erkekler geliyor. Ancak Sosyal Demokrat

soruşturmaya engel çıkartabileceği için gizli

Parti'ye (SPD) yakınlığıyla bilinen Friedrich

kalması

Ebert Vakfı'nın yaptığı bir araştırmaya göre, bu

hukuki

gereken

bilgilerin

işlemleri

Rebehn,

sızdırılmasının

aksatabileceğini

savcılıktan

olayın

olarak

adlandırılan

yandaşları

denince

"Batı'nın

kamuoyunun

belirten

imaj sadece Almanya'da değil, tüm Avrupa'da

sorumlusunun

gerçeği yansıtmaktan uzak artık. Araştırmada

mutlaka bulunmasını beklediklerini ifade etti.

mercek

Alman

skandalın

Yunanistan, Polonya, İsveç ve Macaristan'da

aydınlatılmasını talep etti. Birliğin ceza hukuku

tam olarak kimlerin sağ popülist partilere

komisyonu üyesi Michael Rosenthal zanlıların

neden oy verdiği incelenmiş. Raporun ortaya

şahsi bilgilerinin korunması gerektiğini, aksı

çıkardığı ana bulguya göre, sağ popülist

takdirde eş ve çocuklarının da bu durumdan

partilere oy veren kadınların sayısı giderek

olumsuz

artıyor.

Barolar

Birliği

de

etkilenebileceklerini

söyledi.

altına

alınan

Almanya,

Fransa,

Rosenthal, yetki tekelinin sadece devlete ait

Bu partilerde kadınlara cazip gelen ne?

olduğunu ve kimsenin kendini yasaların yerine

Sağ popülist partilerin kadınlar konusunda

koyamayacağını

daha çok tutucu çizgiyi savunmaları nedeniyle,

sözlerine

ekledi.

İnternet

bağlantısı için

kadınların bu partilere giderek artan oranda oy
vermesi aslında şaşırtıcı bir sonuç. Ancak

Avrupa'da kadınlar arasında aşırı sağcılık

Almanya'nın

artıyor

yüzde 17'sinin sağcı popülist AfD'yi seçtiği,

Sağ popülizmin daha çok erkekler arasında

batı eyaletlerinde de bu oranın yüzde 8'i

destek gördüğü inancı, gerçeği yansıtmıyor.

bulduğu belirtiliyor. Polonya'da ise iktidardaki

Yeni bir rapora göre, Avrupa'da sağ popülist

milliyetçi-muhafazakâr

partilere oy veren kadınların oranı giderek

Partisi'ni (PiS) kadınların yüzde 40'ı seçmiş.

artıyor.

Bu oran erkeklerden de yüksek.

2018

yazının

son

eyaletlerinde

Adalet

kadınların

ve

Hukuk

Almanya'nın

Peki, bu partileri kadınlar için cazip kılan ne?

doğusundaki Chemnitz kentinin sokaklarında

“Kadınların Zaferi” adlı araştırmanın yayımcısı

dolaşan saldırgan aşırı sağcı bir güruh,

Elisa Gutsche, mercek altına alınan birçok

göçmenlere

çizgi

ülkede sağcı popülistlerin sosyal güvenlik

izlenmesini istiyor. Bağıra çağıra seslerini

yasaları üzerinden kadın seçmenlere ulaştığını

karşı

haftaları.

doğu

daha

sert

bir
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aktarıyor.

Gutsche,

yardımının

Gutsche, "kadınlara partiyi cazip bir seçenek

artırılması, doğan çocuklara ek destek ve

haline getirmeleri için kadınlara partinin daha

nüfus politikası kapsamında benzeri vaatlerin

dostane ve modern yüzü olma rolü” verildiğini

etkili olduğunu belirtiyor. Örneğin Polonya'da

kaydediyor. Gutsche, "Ancak tüm partilerde

iktidardaki PiS başlattığı bir uygulama ile ikinci

aynı

çocuktan itibaren her aileye çocuk başına 18

konusunda pek derinlik yok. Bu partiler, parti

yaşına gelene kadar ayda yaklaşık 120 euro

örgütünde kadın-erkek eşitliği konusunda ilerici

devlet yardımı öngörüyor.

partiler değil” şeklinde konuşuyor.

Almanya'da

ise

çocuk

AfD

Almanların

doğum

benzerliğe

rastlıyoruz,

kadınlar

Aşırı yabancı düşmanı çizgi

yapmasını teşvik etmek amacıyla "Çocuklara

Araştırma sonunda açıklanan rapor, kadınların

hoş

ve

yabancı düşmanlığı ve İslam'a eleştirel bakış

kültürüne

konusunda erkeklerden daha eğilimli olduğunu

Özellikle

gösteriyor. Raporda, bugüne kadar sadece

Almanya'da da sosyal konuların belirleyici

erkeklerin görünür olduğu sağ popülist seçmen

olduğu, kadın AfD seçmenlerinin, gelecek

imajının yanlış olduğunu ortaya konması,

geldin

göçmenlere
alternatif

kültürü”nü
yönelik

savunuyor

hoş

sunmaya

geldin

çalışıyor.

ilişkin

raporu sunan Elisa Gutsche için de en şaşırtıcı

endişeleri nedeniyle oy pusulasında sağcı

nokta olmuş. Kadının toplumdaki yerinin de bu

popülist

bulgunun nedenlerinden biri olduğuna dikkat

korkusu

ve

emeklilik

partinin

dönemine

kutucuğunu

işaretlediği

belirtiliyor.

çeken Gutsche, erkek egemen toplumlarda

Kadınlar partilerin modern yüzü

kadınların zaten daha az ücret verilen işlerde

Friedrich Ebert Vakfı'nın yaptığı araştırmada,

çalıştığını,

kadınlar sadece seçmen olarak değil, partilerin

kadınlarda daha çok görüldüğünü belirtiyor ve

yönetim kadrolarındaki rolleri itibarıyla da

"Kanımca, kadınlar, sosyal düzenin daha çok

incelenmiş. Avrupa'daki sağcı popülist parti

alt basamaklarında oldukları için, buradaki

örgütlerinde sayı olarak kadınların pek ağırlığı

sığınmacılarla, göçmenlerle daha yoğun bir

olmadığı dikkat çekiyor. Meclislerdeki parti

şekilde rekabet içindeler” şeklinde konuşuyor.

gruplarında

erkek

Gutsche, bu yüzden de kadınların, göçü

Almanya'da

Federal

oranı

çok

Meclis'teki

yüksek.
AfD'li

yaşlılıkta

yoksulluk

sorununun

92

azaltma vaadi veren partilere giderek daha

milletvekilinden sadece 10'u kadın. Ancak

fazla eğilim gösterdiklerini vurguluyor. İnternet

partilerin üst yönetim kadrolarına bakıldığında

bağlantısı için

bu sefer önemli pozisyonlarda kadınların yer
aldığı görülüyor: AfD Federal Meclis Grup Eş

Berlin'de Ramil Guliyev tarih yazdı

Başkanı Alice Weidel,

Fransa'da eski adı

Avrupa Atletizm Şampiyonası erkekler 200

Ulusal Cephe olan Ulusal Birleşme partisinin

metrede milli atlet Ramil Guliyev altın madalya

genel başkanı Marine Le Pen veya eski

kazandı.

Polonya

(PiS).

düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası 'nda

Araştırma ile ilgili Deutsche Welle'ye konuşan

bu akşam yapılan 200 metre erkekler finalinde

Başbakanı

Beata

Szydło

Almanya'nın

başkenti Berlin'de
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milli

atlet Ramil

Guliyev,

tarih

yazdı.

milyon 600 bin civarında kişiden yaklaşık 3

Yarışmaya çok iyi başlayan ve 19.76'lık

milyonunun Alman olduğu kaydedildi.

derecesiyle rakiplerini geride bırakan Guliyev

Resmi sonuçlar sonra açıklanacak

Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu

Avrupa

oldu.

sonuçlarını

Milli

atlet,

2017

Londra

Dünya

Komisyonu'nun

değerlendirdikten

Yarışmada

Margaritis

Schinas

sonuçlara

ilişkin

Mitchell-Blake

20,04'lük

Nethaneel

süresiyle

ikinci

bir

şekilde

sonra

açıklayacağı

Britanyalı

anketin

ayrıntılı

Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.
Büyük

online

belirtildi.

resmi

Komisyon
medyaya

yorum

olarak
Sözcüsü
yansıyan

yapmayacağını

olurken,, aynı dereceyle İsviçreli Alex Wilson

kaydetti. Sözcü Schinas, Brüksel’de yaptığı

da üçüncülüğü elde etti. Şampiyonanın 400

açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun yapacağı

metre engelli finalinde ise 47.81'lik derece

çalışma

yapan Yasmani

Türkiye

istişarelerde bulunulacağını söyledi. Resmi

rekorunu da kırarak gümüş madalyanın sahibi

sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında

oldu. Escobar,

Hollanda'da

bilgi vermeyen Schinas, "Er ya da geç rapor

düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda

açıklanacak” dedi. Ankete AB’ye üye 28

erkekler 400 metre engellide altın madalya

ülkenin de vatandaşlarının katıldığını belirten

kazanmıştı. İnternet bağlantısı için

Schinas, ancak bunun bir referandum olarak

Copello

2016

Escobar,

yılında

toplantılarında

görülmemesi
Avrupalıların
istemiyor

yüzde

80'i

yaz-kış

saati

Avrupa Komisyonu’nun yaptığı online ankete
katılanların

yüzde

80’i

saat

değişikliği

uygulamasına son verilmesini istiyor. Anketin
resmi sonuçlarının Avrupa Komisyonu’nun
istişarelerinden sonra açıklanacağı bildirildi.
Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa
Komisyonu'nun yaz ve kış saatleri değişikliği
konusunda

yaptığı

online

anketin

resmi

olmayan sonucuna göre, Avrupalıların büyük
çoğunluğu saat değişikliği uygulamasına son
verilmesini

istiyor. Westfalenpost gazetesinin

ardından Alman medyasında yer alan habere
göre, ankete katılanların yüzde 80'i yaz ve kış
saatleri uygulamasının kaldırılmasından yana
görüş bildirdi. Haberde, ankete katılan 4

gerektiğine

konu

dikkat

hakkında

çekerek,

bunun bu konuda oluşturulacak görüşün bir
unsuru olduğunu ifade etti.
Siyasetçilerin değerlendirmeleri
Anketin

resmi

olmayan

sonuçlarını

değerlendiren siyasetçiler, bunun yaz ve kış
saati değişikliğine son verilmesi için bir mesaj
olduğuna işaret etti. Alman meclisinin Hür
Demokrat Partili (FPD) üyesi Michael Theurer,
"Yüzde

80’nin

altı

ayda

bir

saatlerin

değiştirilmesine karşı çıkması, saat değişikliği
uygulamasının kaldırılması için açık bir sinyal”
dedi. Theuer, bunu "Avrupa Komisyonu'na
harekete geçmesi için verilen açık bir görev”
olarak nitelendirdi. Avrupa Parlamentosu'nun
Avrupa Halk Partili (EVP) üyesi Peter Liese ise
Avrupa Komisyonu'nun “mümkün olan en kısa
zamanda
kaldırılması

saat

değişikliği

yönünde

bir

uygulamasının
öneri

sunması”
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gerektiğini

söyledi.

Avrupa

belirsizliklerin yaşandığı devletlere ihracat ve

Parlamentosu ve üye devletlerin değişikliği

bu ülkelerde yatırım yapmayı cazip hale

2019’da

getiriyor. Türkiye, devlet kefaletine en çok

yapılacak

Liese,

Avrupa

Parlamentosu

seçimleri öncesinde kabul etmesi gerektiğini

başvurulan

de

Ankara'ya yönelik üst sınır 2017 yılında,

sözlerine

istişarelerin
değişikliği

ekledi.

Avrupa

ardından

yaz

uygulamasına

Komisyonu,

ve
son

kış

ülkeler

arasında

yer

alıyor.

saati

aralarında insan hakları savunucusu Peter

verilmesi

Steudtner ve gazeteci Deniz Yücel'in de

gerektiği kararına varırsa, bir yasa değişikliği

olduğu

Alman

önerisi sunabilecek. Böyle bir önerinin de AB

tutuklanmasıyla devreye sokulmuştu. İlişkilerin

ülkelerinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu

gerilmesiyle birlikte Almanya, Türkiye için

tarafından da onaylanması gerekiyor. Avrupa

seyahat uyarısında bulunmuş ve Ankara ile

Birliği içinde farklı saat uygulamaları ile iletişim

Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'ni

ve ulaşımda aksaklıklarla karşılaşılmaması için

güncelleştirme görüşmelerini bloke etmişti.

yaz ve kış saati değişikliği yapılıyor. Buna

Seyahat uyarısı hafifletildi

göre, saatler Mart ayının son Pazar günü

Almanya

ileriye, Ekim ayının son Pazar günü de geriye

sitesindeki Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını

alınıyor. İnternet bağlantısı için

hafifletti. Uyarıda Türkiye'ye gidecek Alman

Dışişleri

vatandaşlarının
Ekonomik Gelişmeler

vatandaşlarının

Bakanlığı

turistik

Türkiye'de

da

bölgeler

internet

de

dahil,

ülkenin tamamında keyfi tutuklamalarla karşı
karşıya kalabileceği belirtiliyordu. Son yapılan

Almanya Türkiye'ye yönelik yaptırımları

güncellemede bu ifade kaldırıldı, tutuklanma

kaldırıyor

riskine karşı dikkatli olunması yönünde genel

Almanya,

Türkiye'deki

Alman

şirketlerine

bir uyarıyla yetinildi.

sağlanan Hermes kredi ve yatırım garantilerine

Almanya'nın

getirdiği 1,5 milyar euroluk üst sınırın süresini

Türkiye'de 2 yıl süren olağanüstü hâl (OHAL)

uzatmayacak. Berlin yönetimi, Türkiye'ye karşı

uygulamasına 19 Temmuz'da son verilmesinin

seyahat

Almanya,

ardından

ekonomik

muhalefet, hükümetin hazırladığı yeni "terörle

uyarısnı

Türkiye'ye

da

yönelik

hafifletti.

uyguladığı

Türkiye

geldi.

ile

OHAL

yasasının

ilgili

sona

erse

de,

tedbirleri kaldırdığını, seyahat uyarısını ise

mücadele"

hafiflettiğini bildirildi. Ekonomi Bakanlığı'nın

olağanüstü

yaptığı açıklamaya göre, Hermes kredilerinde

getireceğini savunuyor. Ankara, bir yıldan uzun

Türkiye'ye uygulanan 1,5 milyar euroluk üst

süredir gerilim yaşadığı Hollanda ile de ilişkileri

sınır güncellenecek.

normalleştirme

Yabancı müşterisi ödeme yapamaz duruma

açıklamıştı. İnternet bağlantısı için

hal

içeriği

kararları,

uygulamasını

konusunda

itibarıyla
kalıcı

hale

uzlaşıldığını

düşen ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan
korunması
garantisi,

amacıyla
özellikle

uygulanan
siyasi

ve

Hermes
ekonomik

Türkiye'ye ihracata Almanya'nın güvencesi
sürüyor
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Almanya hükümeti yılın ilk yarısında Türkiye'ye

Almanya

yapılan ihracatı Hermes güvencesi altına aldı.

açıklaması

Hermes kredileri

ilişkilerindeki

Türk-Alman

gerginlik nedeniyle sınırlandırılmıştı.
Almanya

hükümeti

Almanya

Merkez

Merkez

Bankası'ndan

Bankası

Türkiye

Başkanı

Jens

Weidmann, Türkiye'deki kur krizinin Alman

Türkiye'nin

ekonomik

finans

kurumları

için

"sınırlı

bir

risk"

sorunlarına rağmen 2018 yılının ilk yarısında

yaratabileceğini söyledi.

bu ülkeye yapılan 832 milyon euroluk Alman

Türkiye'nin ABD ile yaşadığı gerginlikle baş

malı ihracatına güvence verdi. Sol Parti'nin

gösteren

konuyla

ilgili

soru

önergesini

yanıtlayan

kur

krizinin

yansımaları

ediyor. Frankfurter

devam

Allgemeinen

Federal Ekonomi Bakanlığı yılın ilk altı ayında

Sonntagszeitung gazetesine

Türkiye'ye ihraç edilen 831 milyon 700 bin

yapan Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens

euro tutarındaki ürün ve hizmetlerin ihracat

Weidmann, "Alman bankacılık sektörü için risk

garantisi ile güvence altına alındığını açıkladı.

yönetilebilir. Genel olarak finans sistemi daha

Münferit

dayanıklı

ihracat

işlemlerinin

risk

dağılımı

bir

hale

bir

geldi"

açıklama

dedi.

Ancak

açısından uygun bulunduğuna da açıklamada

Weidmann, “Hesaplanması çok daha zor olan,

yer verildi.

diğer gelişmekte olan pazarları etkileyen genel

Almanya Ekonomi Bakanlığı Temmuz ayında

bir

Türkiye'ye yapılan Alman malların ihracatına

uyarısında bulundu.

sağlanan

sınırın

Türk Lirası'ndaki (TL) değer kayıpları Güney

kaldırıldığını duyurmuştu. Hermes kredileri

Afrika, Hindistan ve Rusya'da da yerel para

2017 yılında bir milyar 500 milyon euro ile

birimlerinin değer kaybetmesine neden olmuş,

sınırlandırılmıştı. Almanya hükümeti Türkiye ile

bu

arasındaki

ülkelerden para çektiği endişelerini yaratmıştı.

devlet

teminatındaki üst

gerginlik

sırasında

Türkiye'ye

güven

durum

kaybı

gibi

yatırımcıların

dolaylı

etkilerdir"

gelişmekte

olan

yönelik Hermes kredilerine üst sınır getirmişti.

Türkiye'de yaşanan kur krizinin kredi ilişkileri

Çok

ve

sayıda

Alman

vatandaşının

siyasi

dış

ticaret

üzerinde

de

yansımaları

nedenlerle tutuklanması Berlin ile Ankara

olabileceği belirtilliyor. Ancak ihracat açısından

yönetimleri arasında kriz çıkmasına neden

Türkiye Macaristan veya Rusya'nın arkasından

olmuştu. Gazeteci Deniz Yücel'in Şubat ayında

Alman ticaret ortakları sıralamasında 16.

serbest bırakılmasından sonra ikili ilişkilerde

sırada bulurken dünya ticaret hacminin ise

göreceli düzelme kaydedilmişti. İkili ticari

sadece yüzde 1'ine tekabül ediyor. Türkiye'de

ilişkiler

kredilerinin

ev hapsindeki ABD'li rahip Andrew Brunson'ın

sınırlandırılmasından etkilenmemiş ve Hermes

serbest bırakılmaması nedeniyle ABD ile

kapsamına alınan mali güvence hacmi bir

Türkiye

önceki yılın aynı dönemine göre üçte bir

başlayan ve daha sonra bir ekonomik savaşa

oranında artarak bir milyar 456 milyon euroya

dönüşen gerginlik yüzünden TL, dolar ve

çıkmıştı. İnternet bağlantısı için

euroya tarihi düşük seviyelerini görmüştü.

Hermes

arasında

diplomatik

kriz

olarak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları
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S&P ve Moody’s de art arda Türkiye’nin kredi

üretimi yüzde 0,8 düşüş kaydetti. Enerji üretimi

notunu düşürdü. İnternet bağlantısı için

de yüzde 2,9 yükseldi. Bu arada, daha önce
yüzde 2,6 arttığı açıklanan mayıs ayı sanayi

Almanya'da işsizlik Temmuz'da düştü
mevsimsellikten

Almanya'da

üretimi verisi, yüzde 2,4 olarak revize edildi.

arındırılmış

İnternet bağlantısı için

işsizlik, Temmuz ayında bir önceki aya göre
6,000 kadar düşerek 2.338 milyona indi.

Alman ekonomisi büyümeye devam ediyor

Beklentiler, 10,000 düşüş yönündeydi. Ülkede

Alman ekonomisi büyüme trendini koruyor.

işsizlik, geçtiğimiz ay ise 14,000 düşmüştü.

Almanya'nın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası yılın

Almanya'da

ikinci çeyreğinde yüzde 0,5 oranında arttı.

şirketler,

üretim

kapasitesini

artırmak için işçi alımına devam ediyor. Bazı

Alman ekonomisi büyümeye devam ediyor.

şirketler, artan ticaret gerilimi konusunda

İstatistik

uyarıda bulunsa da, Federal Çalışma Ajansı

açıklamaya göre, Almanya'nın Gayrı Safi

tarafından

Yurtiçi Hasılası yılın ikinci çeyreğinde ilk üç

açıklanan

rakam,

Almanya

Federal

Dairesi'nden

yapılan

ekonomisinde gücün sürdüğünü öne sürdü.

aylık döneme göre yüzde 0,5 oranında arttı.

Özel sektörde hız, imalattaki güçlenmeye bağlı

Artışta özel hanelerle devletin tüketim ve

olarak Temmuz'da arttı ve hizmet sektöründe

transfer harcamalarının etkili olduğu belirtildi.

güven, 2011'den bu yana en yüksek seviyeye

Almanya'daki sermaye yatırımlarında da artış

ulaşarak ekonomik güven göstergesini beş

kaydedildi.

ayın en yüksek seviyesine taşıdı. İnternet

yatırımlarının

bağlantısı için

harcamaların üzerine çıktığına da istatistik

Donanım,
yılın

inşaat
ilk

ve

tesis

çeyreğindeki

dairesi raporunda yer verildi. Dış ticarette
Almanya'da sanayi üretimi haziranda düştü

ithalat ihracattan daha hızlı arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis)

2018

açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın haziran

Almanya'nın büyüme hızı duraksama eğilimi

ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden

göstermiş ve bir önceki üç aylık döneme göre

arındırılmış sanayi üretimi mayısa kıyasla

yüzde 0,4 olmuştu.

yüzde 0,9 düşerken, Haziran 2017’ye göre

İstatistikler yıl bazındaki kıyaslamaya göre

yüzde 2,5 artış gösterdi.

Gayrı

Almanya'da sanayi üretiminin haziranda, aylık

oranında

yüzde 0,5 düşmesi ve yıllık yüzde 3 artması

önceki yılın ikinci çeyreğine göre bir gün daha

bekleniyordu. Veriler, Almanya'da haziranda

fazla

önceki

arındırılmış büyüme hızı yüzde 2,0 oldu.

aya

kıyasla

enerji

hariç

sanayi

üretiminin yüzde 0,8 düştüğünü ortaya koydu.
Ülkede,

söz

konusu

dönemde

yılının

Safi

ilk

üç

Yurtiçi

arttığını

aylık

Hasıla'nın
gösteriyor.

çalışıldığından

takvim

döneminde

yüzde

2,3

2018'de

bir

etkisinden

İnternet bağlantısı için

sanayi

içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,6,

Almanya'da ÜFE temmuzda yıllık yüzde 3

tüketim malları üretimi yüzde 1,6 ve ara mallar

arttı
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Almanya’da ÜFE temmuz ayında geçen yılın

alırken üçüncü Hollanda'nın 2018'de 110

aynı ayına göre yüzde 3 artış kaydetti.

milyar dolar fazla elde etmesi bekleniyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis)

Enstitü

verilerine

Grimme, Reuters haber

göre,

Almanya’da

Üretici

Fiyat

uzmanlarından

Christian

ajansına

yaptığı

Endeksi (ÜFE), 2018 yılının temmuz ayında

açıklamada cari açık rekorunun 420 milyar

haziran ayına kıyasla yüzde 0,2, Temmuz

dolarla yine ABD'de kalacağını söyledi. ABD

2017’ye göre ise yüzde 3 arttı. Temmuz ayı

Başkanı

ÜFE, piyasalardaki aylık yüzde 0,2 ve yıllık

ekonomisine

yüzde 3’lük artış piyasaların beklentisinin

Almanya'nın rekor düzeyde cari fazla elde

paralelinde gerçekleşti.

etmesini eleştiriyordu. Trump, Almanya'nın en

Bu yılın temmuz ayında tüm ana sanayi

önemli ihracat kalemi olan otomobillere ek

gruplarının fiyat endeksleri Temmuz 2017’ye

gümrük

kıyasla artış kaydetti. Enerji fiyatları, enerji

bulunmuştu.

taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine

Uluslararası

karşın yüzde 6,5 yükseldi. Petrol ürünleri

Komisyonu da Almanya'nın cari fazlasının

fiyatları yüzde 16,8, elektrik fiyatları yüzde 7,4,

sürekli artmasını eleştiriyor. Komisyon, cari

ve doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 3,1

açık veren ülkeleri daha fazla borçlanmaya

artış kaydetti. Temmuzda yıllık bazda ara malı

zorladığı için cari fazlanın Gayrı Safi Yurtiçi

fiyatlarında

yüzde

3,2,

dayanıklı

tüketim

Donald

Trump,

zarar

vergisi

verdiği

Amerikan
gerekçesiyle

uygulama

Para

Fonu

tehdidinde

(IMF)

ve

AB

Hasıla'nın (GSYH) yüzde 6'sını aşmaması

malları fiyatlarında yüzde 1,6, sermaye malları

gerektiğini

savunuyor.

Enstitü

bu

oranın

fiyatlarında yüzde 1,3 ve dayanıksız tüketim

2018'de yüzde 7,8'i bulacağını tahmin ediyor.

malları fiyatlarında da yüzde 0,4 artış görüldü.

2017 yılında cari fazlanın GSYH'ya oranı

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise

yüzde 7,9 olmuştu.

temmuzda aylık 1,9, yıllık ise yüzde 0,1

Cari fazla ihracattan besleniyor

yükseldi. İnternet bağlantısı için

Cari fazlada aslan payı mal mübadelesine
düşüyor. Almanya'nın bu yıl 265 milyar Euro

Almanya 300 milyar dolar cari fazla verecek

ticaret

Almanya'nın cari fazla birinciliğini bu yıl da

Almanya'nın en çok ihracat yaptığı bölgelerin

koruması

başında Euro Bölgesi diğer AB ülkeleri ve ABD

bekleniyor.

Almanya

ihracattaki

fazlası

elde

etmesi

bekleniyor.

başarısı yüzünden eleştirilere hedef oluyor.

geliyor. Cari fazlanın artmasında yurt dışındaki

Münih'teki Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün

yatırımların

(ifo) tahminlerine göre Almanya ihracat gücü

beklenen getirisi de önemli rol oynuyor.

sayesinde 2018 yılını kesintisiz üçüncü kez

Ekonomist Grimme, "yatırım yapılan ülkenin

dünyanın en büyük cari fazlasıyla kapatacak.

faiz yükünü kaldıramama ihtimalinin de cari

Münih'teki enstitünün uzmanları fazlanın bu yıl

fazlanın sakıncaları arasında yer aldığını"

299 milyar doları bulabileceğini belirtiyorlar.

söyledi. Yurt dışına yapılan transferler ve

İkinci sırada 200 milyar dolarla Japonya yer

örneğin kalkınma yardımlarının net yatırım

63

milyar

Euro'yu

bulması
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gelirlerini 45 milyar euroya düşüreceği tahmin

daha

ediliyor. Hizmetler kaleminde ise Almanya'nın

değerlendirmesinde bulundu.

bu yıl 18 milyar euro açık vermesi bekleniyor.

Fuest ayrıca ilaç şirketlerinin ve baskılı ürün

Trump'ın cezalı gümrük vergisi uyguladığı

üreticilerinin de ihracatta artış beklendiğini

dünya ihracat şampiyonu Çin'in bu yıl cari

belirtirken bunun aksine, metal endüstrisi,

fazla sıralamasının üst basamaklarında yer

elektrik endüstrisi, tekstil ve giyim endüstrisi ve

alması beklenmiyor. Enstitüsü'den Christian

makine

Grrimme, Çin'in ithalatı artarken ihracatının

beklentilerinin daha zayıf kaldığını aktardı.

azalmaya

İnternet bağlantısı için

başladığını,

dolayısıyla

ticaret

fazla

ihracat

yapmayı

mühendisliği

planlıyor.”

alanlarında

ihracat

fazlasının yılın ilk yarısındaki rakamın altında
kalacağını söyledi. Grimme, Çin'in ABD ve

Alman şirketlerinin gözü Afrika'da

Avrupa'ya daha az ihracat yaptığını ve yurt

Alman özel sektörü bu yıl Afrika ülkelerinde 1

dışı net sermaye yatırımlarının kâr ve faiz

milyar

getirisinde de düşüş kaydedildiğini sözlerine

ülkelerinin kalkınması Avrupa yönündeki göç

ekledi. İnternet bağlantısı için

baskısının azaltılması açısından da önem

euroluk

yatırım

yapacak.

Afrika

taşıyor.
Alman firmaların ihracat beklentisi arttı

Alman

İhracat Beklenti Endeksi, ağustos ayında da

yatırımlarını artırmak istiyor. Özel sektöre bağlı

toparlanmaya devam ederek 14,4 puana çıktı.

Alman Afrika Derneğinden yapılan açıklamada

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya

komşu kıtayla ticari ilişkilerin geliştirilmesinin

için ağustos ayı ihracat beklentileri anketinin

ve bu yıl Afrika'da bir milyar euroluk yatırım

sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Almanya'da

yapılmasının

temmuzda 13,8 puan olan İhracat Beklenti

Başkanı Stefan Liebing böylece özel sektörün

Endeksi, ağustos ayında da toparlanmaya

Afrika'daki

devam ederek 14,4 puana çıktı.

oranında artacağını ve Afrika'daki yatırım ve

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin

ticaret

yaptığı değerlendirmede, küresel ticaretteki

Hermes

yumuşayan

olduğunu söyledi. Liebing devlet garantileri

üreticileri

havanın,
başta

ihracatçıları

özellikle

olmak

arasında

otomobil

üzere,

güvenin

Alman

artmasına

neden olduğunu dile getirdi.
Sektörler

arasındaki

ihracat

özel

sektörü

planlandığı

yatırım

kredilerini

daha

geçirebileceklerini

kıtasındaki

belirtildi.

stokunun

faaliyetlerinin

sayesinde

Afrika

yüzde

artmasında
artırmasının

fazla
ve

Dernek

Hermes

devletin
da

projeyi

10

payı

hayata

kredilerinin

şimdiden geçen yılki tutarı aştığını sözlerine
beklentilerini

ekledi.

Volkswagen

Haziran

ayında

paylaşan Fuest, “Temmuz ayında yaşanan

Ruanda'nın başkenti Kigali'de bir montaj tesisi

keskin düşüşün ardından Alman otomotiv

açtı. Strabag Güney Afrika'da kıtanın en

endüstrisindeki

ihracat

yüksek köprüsünü inşa ediyor.

ölçüde

Artık

iyileşti.

beklentileri
gümrüklerin

önemli
artması

Çin Afrika'yı erken keşfetti

tehdidi anlık olarak önlendi, otomobil üreticileri
17

Afrika'daki yabancı sermaye yatırımlarında

yaptığı ihracatın toplam ihracat içindeki payı

aslan payını Çin alıyor. Çin aynı zamanda

yüzde 2'yi aşmıyor. İnternet bağlantısı için

Afrika ülkeleriyle en fazla ticaret yapan sanayi
devleri arasında yer alıyor. Çin 2016 yılında bu

Firma Haberleri

kıtada ABD'den bir kat fazla doğrudan yatırım
yaptı.

Almanya

ise

yatırımcı

ülkeler

sıralamasının ilk 10'u arasında yer almıyor.

Dev

Alman

enerji

şirketi

Türkiye'den

çekiliyor

Çin, altyapı ve sanayi yatırımlarıyla Afrika
kıtasının kalkınmasında önemli rol oynuyor.
Alman Afrika Derneği Başkanı Liebing bu

Alman EWE Türkiye’den çıkıyor yerine Azeri

yatırımların bazı dezavantajları da olduğunu

SOCAR geliyor. Oldenburg merkezli enerji

ancak devlet eliyle finanse edilen yatırımların

şirketi EWE’nin, şehiriçi doğalgaz dağıtımı

örnek alınabileceğini söyledi. Verimlilik artışı,

yapan Bursagaz ve Kayserigaz'daki hisselerini

sürdürülebilir büyüme ve verimli işbirliği için

satmak üzere potansiyel alıcılarla yaptığı

altyapı yatırımlarının önem taşıdığını belirten

görüşmeler büyük ölçüde tamamlandı. Alman

Stefan Liebing Çin'i rakip olarak görmek yerine

devine, Azeri devi SOCAR da talip oldu.

bu ülkenin şirketleriyle Afrika'da ortak yatırım

Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve

yapılmasının yararlı olacağını ifade etti.

Millenicom olmak üzere beş iştiraki bulunan

"Kalkınma yardımları istihdamı artırabilmeli"

şirket, Türkiye'deki varlıklarını satmak üzere

Çin Afrika'nın ham madde zenginliğinden daha

yatırımcılarla

fazla pay alma girişimleri nedeniyle eleştiriliyor.

hemen tamamladı.

Madenlere yabancı şirketlerin ortak olması bu

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre ,

işletmelerden elde edilen gelirin yurt dışına

Alman devine, Azeri devi SOCAR da talip oldu.

akmasına neden oluyor. Özel yatırımlar kadar

SOCAR'ın

resmi kalkınma yardımları da kâr transferinde

dönemde enerji alanında da yatırımları olan

rol oynayabiliyor. Sanayi ülkelerinin ürünlerine

Kolin. Enerji kulislerinde,

yüksek

konuşulan

gümrük

vergisi

uygulaması

da

Afrika'nın kalkınma halindeki ülkelerini ticari
uğratıyor.

yaptığı

en

görüşmeleri

yakın

tutar,

bu

hemen

rakibi

son

varlıklar

200-250

için

milyon

dolar. SOCAR'ın talip olduğu EWE Enerji yıllık

Liebing

2-2.5 milyar metreküplük doğalgaz tedarik

Almanya'nın yatırımlar yoluyla Afrika'nın göç

hacmi ile Türkiye'nin en büyük özel toptan

veren ülkelerinin istikrara kavuşmasına ve

satış

kalkınmasına

piyasaya göre daha uygun fiyatlı bu gazın

dezavantaja

Alman

Afrika

kalkınma

yardımcı
Derneği

yardımının

Stefan

olduğunu
Başkanı
kalkınma

söyledi.
en

etkili

önemli

portföyünü

bir

yönetiyor.

bölümünü,

STAR

SOCAR'ın,

Rafineri'de

halindeki

kullanmayı planladığı belirtildi. Trans Anadolu

ülkelerde istihdam alanları yaratmak olduğunu

Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP'ın da

sözlerine ekledi. Almanya'nın Afrika ülkelerine

büyük

hissedarı

olan

Türkiye'de enerji sektöründe

SOCAR'ın,
milyarlarca
18

dolarlık yatırımı bulunuyor. SOCAR'ın İzmir'de

Teknosa hisselerinin Borsa İstanbul'da yüzde

inşaatı süren STAR Rafinerisi eylül ayında

17'den fazla değer kaybettiği dikkati çekti.

hizmete

Türkiye'de 207 mağazası bulunan Teknosa,

girecek.

EWE ,

Bursagaz

ve

Kayserigaz’da yüzde 80 oranında hisseye

yılın ilk yarısını zararla kapatmıştı.

sahip.

ve

Ceconomy Holding'in CEO'su Pieter Haas,

Kayserigaz’da yüzde 10 payı bulunuyor. Kalan

Ağustos ayının ortasında yaptığı açıklamada,

yüzde 10 hisseler de ilgili belediyelere ait.

Türk piyasasına inanmaya devam ettiğini

İnternet bağlantısı için

söylemişti. MediaMarkt ve Saturn'ün Avrupa'da

Çalık Enerji'nin,

Bursagaz

binin

mağazası

üzerinde

bulunuyor.

Mediamarkt Teknosa'yı satın alma planını

Türkiye'deki mağazalarının sayısı ise 69.

dondurdu

MediaMarktSaturn'ün

Türkiye'de

hızla

büyüdüğü belirten Haas, ancak Türkiye'deki
ekonomik gelişmeler nedeniyle büyümenin
Alman elektronik eşya perakende satış zinciri

aynı

MediaMarktSaturn’ün TL'deki düşüşü gerekçe

holdingin gözden geçirdiğine işaret etmişti.

göstererek, Teknosa’nın hisselerini satın alma

MediaMarkt'ın

planlarını dondurduğu iddia edildi.

Gökyıldırım da, MediaMarkt'ın 2017 yılında

Avrupa'nın
perakende

en

büyük

zinciri

elektronik

eşya

MediaMarktSaturn'ün

tempo

Türkiye'de

ile

devam

edip

Türkiye

12

etmemesini

yöneticisi

yeni

Yenal

mağaza

açtığını

hatırlatmıştı.

Teknosa'nın hisselerini satın alma planlarını

Reuters'in haberine göre, Türk Lirası'nın değer

askıya aldığı iddia edildi. Reuters haber

kaybetmesi diğer holdinglerin de Türkiye'deki

ajanına

kaynaklar,

yatırımlarını gözden geçirmesine yol açtı.

MediaMarktSaturn'ün ana şirketi Ceconomy

Buna göre, online perakende satış yapan

Holding'in Türk Lirası'nın değer kaybetmesi

Amazon'ın

nedeniyle bu kararı aldığını ifade etti. Holdinge

belirtildi. İnternet bağlantısı için

konuşan

Türkiye'de

büyümeyi

frenlediği

yakın bir kaynak, Ceconomy'nin Teknosa
hisselerinin değerini yeniden gözden geçirmek

20

bin

istediğini söyledi. Açıklamada, projenin şimdilik

otomobili

euroya

güneş

enerjili

Alman

askıya alındığını ancak gelecek dönemde
yeniden

gündeme

alınabileceği

belirtildi.

haberlere

yapmadı.

Motors, bu yıl güneşli geçen Bavyera yazını

Reuters'in haberinde, Teknosa ve ana şirketi

fırsata çevirdi. Firmanın güneş enerjisiyle

Sabancı Holding'in de konuya ilişkin soruları

çalışan ve sürüldükçe şarj olan otomobili Sion,

yanıtlamadığı belirtildi.

son

Reuters'in

değerlendirme

Teknosa

alınmayacağına

dair

hisselerinin
haberinin

satın

test

start-up

Sono

Almanya

ilişkin

merkezli

firması

Ceconomy Holding sözcüsü ise bu yöndeki

aşamasında.

Araç

gelecek

yıl

piyasaya sürülecek. İnternet bağlantısı için

ardından,
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Alman

devinden

Türkiye'ye

milyarlık

yatırım

basınçlı

benzinli

enjektör

üretim

tesisi

sayesinde yılda 185 milyon dolar ihracat
yapılacak. Böylece 45 milyon dolarlık ithalatın
önüne geçilecek. Bu yatırımın cari açığın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven
Young’u kabul etti. Ziyarette teşvik kapsamına
alınan Bursa’daki 1,2 milyarlık üretim tesisi de
konuşuldu. Bakan Varank, "Yatırım yapan tüm
şirketler

bizim

Görüşmenin ana
Cumhurbaşkanı

şirketimiz"

dedi.

gündem
Recep

maddesi,

Tayyip

Erdoğan'ın

onayıyla Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına

azalmasına 230 milyon dolar katkı sağlamasını
hedefliyoruz.

Ülke

olarak,

Bosch’un

yeni

yatırımlar için Türkiye’yi tercih etmesinden
memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’de yatırım
yapıp, ekonomimize katkı sağlayan, teknoloji
geliştiren ve istihdam oluşturan tüm şirketler
bizim şirketimizdir. Biz, yatırımcı açısından
yerli-yabancı

ayrımı

yapmıyoruz.

Hepsi

başımızın tacıdır." İnternet bağlantısı için

alınan yeni nesil yüksek basınçlı benzinli
enjektör

üretim

tesisi

Ziyarete, Bosch Türkiye’nin

oldu.

Türkiye

ve

Mercedes,

İran

operasyonunu

durdurduğunu açıkladı

Ortadoğu’dan Sorumlu Hükümet ve Dış ilişkiler
Direktörü Yasin Akdere de eşlik etti.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Bosch Türkiye
ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Bursa'da
kuracağımız,

yeni

nesil

yüksek

basınçlı

benzinli enjektör üretim tesisi ile ilgili bize
verilen desteklerden memnunuz. Bu tesiste
üretilenler, hem Türkiye hem de ihracat
yaptığımız ülkeler için önemli bir ürün grubu
olacak. Bosch Grubu olarak, Turkiye’de 100
yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz. Türkiye,
aynı zamanda Bosch için önemli bir üretim,
ihracat ve Ar-Ge üssü konumunda bulunuyor.
Bu yatırım, Türkiye'deki varlığımızı daha da

üreticisi olan Daimler, ABD'nin ekonomik
yaptırımları

Bakan Varank ise Bosch Türkiye’nin Bursa’da
yapacağı yatırımın cari açığının azaltılmasında
önemli rol oynayacağını söyledi. Yatırımın 5
belirten

nedeniyle İran ile

olan

tüm

faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen
durdurduğunu açıkladı. Fransız haber ajansı
AFP'nin

son

dakika

gelişmesi

olarak

duyurduğu haberde, Mercedes'in çatı şirketi
olan dünyanın en büyük lüks segment ve ağır
vasıta araç üreticisi olan Daimler, ABD'nin
ekonomik yaptırımları nedeniyle İran ile olan
faaliyetlerini

ikinci

bir

emre

kadar

tamamen durdurduğunu açıkladı.

"Yerli-Yabancı Ayrımı Yapmıyoruz"

tamamlanacağını

büyük lüks segment ve ağır vasıta araç

tüm

güçlendirecek" dedi.

yılda

Mercedes'in çatı şirketi olan dünyanın en

Varank,

sözlerine şöyle devam etti: "Yeni nesil yüksek

Amerika'nın açıklamasının ardından kararın
gelmesi dikkat çekti
Mercedes

tarafından

yapılan

açıklamanın

Donald Trump'ın İran ile iş yapan ABD ile
yapamaz

açıklamasından

sonra

gelmesi

20

dikkatleri çekti. Daimler birkaç saat önce de
yerel

şirketlerle

olan

ortaklık

üzerinden

yürüyen ve Mercedes kamyonlarına dönük
üretim ve satış genişlemesini durdurduğunu
belirtmişti.
Şirket daha önce açıklama yapmıştı
Trump'ın kasım ayından itibaren yaptırımların
bir sonraki aşamaya geçerek sertleşeceğini
belirtmesinin

ardından

şirketten

yapılan

açıklamada, "Mercedes-Benz kamyonlarının
üretim

ve

satışını

devam

ettirmiyoruz.

Mercedes marka binek araçların da satışı
yeniden başlamayacak." dedi. Daimler, bunun
yanı sıra İran ekonomisinin ve bu nedenle de
otomotiv pazarının beklenenden çok daha
zayıf geliştiğini de vurguladı. Şirket yönetimi,
başta nükleer anlaşmanın geleceği olmak
üzere

politik

gelişmeleri

yakından

takip

edeceğini söyledi. İnternet bağlantısı için
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