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Politik Gelişmeler 

 

Büyük koalisyonda anlaşma sağlandı 

Almanya'daki koalisyon görüşmelerinde temel 

prensiplerde uzlaşma sağlandığı bildirildi. 

Bakanlıkların dağılımı konusunda anlaştığı 

bildirilen partilerin ayrıntılarla ilgili görüşmeleri 

devam ediyor. 

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in lideri 

olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), 

kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve 

Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında 

yürütülen koalisyon görüşmelerinde ilerleme 

sağlandığı bildirildi. 

Partilerin bakanlıkların dağılımı konusunda 

anlaştığı belirtilirken SPD'nin Dışişleri ve 

Maliye ile birlikte Çalışma ve Sosyal İşler 

bakanlıklarını devraldığı aktarıldı. Haber portalı 

Spiegel Online'da yer alan haberde Bavyera 

eyaletinde örgütlü CSU partisinin de İçişleri 

Bakanlığını devralacağı ve bakanlık koltuğuna 

da parti lideri Horst Seehofer'in oturabileceği 

kaydedildi. CSU'nun ayrıca Ulaştırma ve 

Kalkınma Yardımları bakanlıklarını da 

üstleneceği ifade ediliyor. 

Berlin'de geç saatlere kadar süren son 

müzakere turunda uzlaşma sağlanamamış, 

görüşmelere devam edilmesi kararlaştırılmıştı. 

Müzakerelere katılan üç parti arasında birçok 

önemli konuda anlaşma sağlandığı ve 167 

sayfalık koalisyon anlaşmasının taslağında 

ayrıntılara yer verildiği belirtiliyor. Ancak 

bakanlıkların dağılımı ve SPD'nin ısrarlı olduğu 

sağlık ve istihdam piyasasına ilişkin tartışmalar 

açıklığa kavuşturulamamıştı. Ancak 

anlaşmaya varılmasıyla süreç tamamlanmış 

olmuyor. SPD, koalisyon anlaşmasını parti 

üyelerinin onayına sunma sözü vermişti. SPD, 

koalisyon anlaşmasına imzayı atmadan önce 

463 binden fazla üyesinin anlaşma ile ilgili 

fikrini soracak. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'daki koalisyon taslağına göre 

Türkiye ile yeni fasıl yok 

Almanya’daki koalisyon anlaşmasının taslak 

metninde AB üyelik müzakerelerinde Türkiye 

ile yeni bir fasıl açılmaması konusunda görüş 

birliğine varıldı. Almanya'da 2017’nin Eylül 

ayında gerçekleştirilen genel seçimlerden bu 

yana devam eden hükümet kurma 

girişimlerinde son dönemece girilirken, 

koalisyon görüşmelerinden Türkiye ile ilgili yeni 

bir karar çıkmadığı belirtildi. ''Büyük koalisyon'' 

olarak tabir edilen hükümeti kurmak için 

görüşen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal 

Demokrat Parti'nin (SPD) oluşturduğu taslak 

metne ulaşan AFP'nin haberine göre, taslakta 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde 

şu an için yeni bir fasıl açılmasının 

öngörülmediği belirtildi. ''Türkiye, Almanya'nın 

önemli bir müttefiki ve AB'nin çok yönlü 

ilişkilere sahip olduğu önemli bir komşusudur'' 

ifadelerinin yer aldığı taslak metinde, "Türkiye 

ile iyi ilişkiler içinde olmayı özellikle istiyoruz" 

denildi.  

Ancak taslak metninin devamında ''Türkiye'de 

demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarının 

durumunun uzun süredir kötüye gittiği'' 

belirtilerek, ''O nedenle AB üyelik 

müzakerelerinde hiçbir yeni faslın açılmaması 

ve görüşülen hiçbir faslın da kapatılmamasını 

istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.  

Bununla birlikte taslakta, Türkiye 

vatandaşlarına vize serbestisi getirilmesi ya da 

http://www.dw.com/tr/b%C3%BCy%C3%BCk-koalisyonda-anla%C5%9Fma-sa%C4%9Fland%C4%B1/a-42477377
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Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin 

ise ancak ''Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine 

getirmesi hâlinde'' mümkün olacağı  belirtildi. 

Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat partilerinin 

koalisyon ön görüşmelerinde uzlaştığı 

mutabakat metninde de Türkiye'ye vize 

muafiyeti ve AB üyelik müzakerelerinde yeni 

fasıl açılması öngörülmüyordu. 

Türkiye ile ilgili bölüm, taslağın önceki hâline 

dayanıyor. 167 sayfaya ulaşan söz konusu 

taslakta, henüz üzerinde  mutabakata 

varılamayan ihtilaflı konular yer almıyor. 

Uzlaşma sağlanamayan konular arasında 

Sosyal Demokratların üzerinde durduğu sağlık 

sistemi ve iş sözleşmelerinin sınırlandırılması 

gibi başlıklar bulunuyor. 

Merkel "Taviz vermeye hazırım" demişti 

CDU/CSU ve SPD arasındaki koalisyon 

görüşmelerinin daha öncesinde neticelenmesi 

bekleniyordu. Ancak henüz üzerinde 

uzlaşılamayan konular nedeniyle bu 

görüşmeler iki gün sarktı. 

Almanya Başbakanı ve CDU lideri Angela 

Merkel, ''anlaşmaya varılabilmesi için bütün 

tarafların ciddi tavizler vermesinin gerekli 

olduğunu'' söyledi. Merkel,  bu tavizlerin 

avantajları dezavantajlarına ağır basarsa 

kendisinin de taviz vermeye hazır olduğunu 

belirtti. SPD lideri Martin Schulz 

ise görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, 

"Bugün CDU/CSU ve SPD'nin Almanya'da 

istikrarlı bir hükümetin temelini oluşturacak bir 

koalisyon anlaşması üzerinde uzlaşma 

sağlayıp sağlayamayacağı konusunda 

belirleyici bir gün olacak" ifadelerini 

kullanmıştı. İnternet bağlantısı için 

 

Schulz Dışişleri Bakanı olmayacak 

Kurulacak yeni hükümette Dışişleri Bakanlığı 

görevine talip olduktan sonra eleştirilerle 

karşılaşan SPD lideri Schulz, hükümette görev 

almayacağını açıkladı. Sigmar Gabriel'in 

görevine devam etmesi olasılığı güçlendi. 

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı 

Martin Schulz, üzerinde anlaşmaya varılan 

Büyük Koalisyon'da Dışişleri Bakanlığı görevini 

üstlenmeyeceğini açıkladı. Schulz, Berlin'de 

düzenlediği basın toplantısında, şahsıyla ilgili 

yürütülen tartışmaların, parti üyelerinin 

koalisyon sözleşmesiyle ilgili yapacağı 

oylamanın başarısını tehlikeye atmasını 

istemediğini belirtti. "Hepimiz bu ülkedeki 

insanlar için politika yapıyoruz. Kişisel 

isteklerimin parti çıkarlarının gerisinde kalması 

gerekliliği de bunun bir parçasıdır" diyen SPD 

lideri, bu nedenle federal hükümette yer 

almayacağını açıkladı. 

Schulz, bu açıklamasının ardından partisinin 

içindeki tartışmaların sona ermesini umduğunu 

da belirterek, SPD üyelerini Büyük Koalisyon 

için yapılacak oylamada koalisyon anlaşması 

lehine oy kullanmaya çağırdı. 

Parti liderliğini de devretmişti 

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile SPD 

arasında Büyük Koalisyon oluşturulmasıyla 

ilgili varılan uzlaşmanın ardından Schulz, 

Dışişleri Bakanlığı görevine talip olduğunu 

açıklamış, bu açıklama SPD tabanı içinde 

güçlü muhalefetle karşılaşmıştı. Schulz, 

Dışişleri Bakanlığı görevine talip olurken, SPD 

Genel Başkanlığı görevini parti meclis grup 

başkanı Andrea Nahles'e devredeceğini 

açıklamıştı. Schulz, SPD Genel Başkanlığı 

görevini, mevcut Dışişleri Bakanı Sigmar 

http://www.dw.com/tr/almanyadaki-koalisyon-tasla%C4%9F%C4%B1na-g%C3%B6re-t%C3%BCrkiye-ile-yeni-fas%C4%B1l-yok/a-42472977
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Gabriel'den devralmıştı. 24 Eylül seçimleri 

öncesinde kan kaybeden partinin oy oranını 

yükseltebilmek için genel başkanlıktan feragat 

eden Gabriel, hükümette Dışişleri Bakanlığı 

görevini üstlenmişti. 

Gabriel görevi devam ettirecek mi? 

Büyük Koalisyon üzerinde anlaşmaya 

varılması sonrasında kendisine Dışişleri 

Bakanlığı görevi verilmemesini eleştiren 

Gabriel, dolaylı olarak Schulz'u sözünü 

tutmamakla eleştirmişti. Schulz'un Dışişleri 

Bakanlığı görevini üstlenmeyeceğini 

açıklamasının ardından Gabriel'in yeni 

hükümette de Dışişleri Bakanlığı'na devam 

etme olasılığı güçlendi. Bu yönde ilk çağrı, 

SPD'deki muhafazakâr kanadın sözcüsü 

Johannes Kahrs'tan geldi. Kahrs, Gabriel'in 

"çok iyi bir dışişleri bakanı olduğunu" belirterek 

göreve devam etmesi gerektiğini söyledi. 

İnternet bağlantısı için 

 

SPD'de genel başkanlık kavgası 

Almanya'da SPD, dışişleri bakanlığı 

polemiğinin ardından bu kez de parti genel 

başkanlığına ilişkin tartışmalarla gündemde. 

Schulz'un yerine gelmeye hazırlanan Nahles'e 

parti içinden itiraz sesleri yükseliyor. 

Sosyal Demokrat Parti (SPD) şu günlerde 

Alman kamuoyunda Hristiyan Birlik partileri ile 

üzerinde uzlaşılan koalisyon anlaşmasından 

ziyade parti içindeki personel tartışmaları ile 

gündemde. Parti genel başkanı Martin Schulz 

ile halihazırda dışişleri bakanlığı görevini 

yürüten Sigmar Gabriel arasındaki dışişleri 

bakanlığına ilişkin polemik, Schulz'un "partiyi 

korumak" amacıyla kurulacak hükümette 

görevi almayacağını açıklaması ile kısmen 

yatıştı. Ancak parti şimdi de genel başkanlığı 

Schulz'dan devralmaya hazırlanan SPD Meclis 

Grup Başkanı Andrea Nahles'e ilişkin 

tartışmalarla çalkalanıyor. 

Nahles tartışmaların odağında 

SPD Genel Başkanı Martin Schulz, Hristiyan 

Birlik partileri ile "Büyük Koalisyon" sözleşmesi 

üzerinde uzlaşmasının ardından parti genel 

başkanlığından çekileceğini ve bu görevi SPD 

Meclis Grup Başkanı andrea Nahles'e 

devretmek istediğini söylemişti. Berlin'de bir 

araya gelecek parti üst kurullarının toplantısı 

sırasında Schulz'un resmen görevinden 

feragat etmesi halinde Nahles'in bu görevi 

parti kongresine kadar vekaleten devralması 

bekleniyor. Ancak Berlin ve Schleswig-Holstein 

eyaletlerindeki parti yönetimlerinin Andrea 

Nahles'in genel başkanlığı devralmasına sıcak 

bakmıyor. RBB Radyosunun haberine göre, 

Berlin SPD teşkilatında genel başkanlığı 

Nahles'in değil, "parti tüzüğüne uygun şekilde 

Schulz'un yardımcılarından birinin devralması" 

görüşü ağır basıyor. Die Welt'in haberine göre 

Schleswig-Holstein teşkilatı da parti 

yönetimine Nahles'in genel başkanlığa 

atanması önerisinden vazgeçme çağrısında 

bulundu. Öte yandan Flensburg Belediye 

Başkanı Simone Lange, Andrea Nahles'e karşı 

adaylığını koyduğunu açıkladı. SPD'li politikacı 

parti yönetimine yazdığı mektupta, "Berlin'de 

parti tabanını dikkate almadan kararlar 

alanlara karşı parti üyelerinin tepki 

göstermesini anlayabiliyorum" dedi. Lange, 

SPD genel başkanlığının parti ve ülke için 

büyük bir anlamı olduğunu, bu göreve kimin 

geleceğinin "küçük bir grup tarafından 

kararlaştırılamayacağını" söyledi. 

http://www.dw.com/tr/schulz-d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-bakan%C4%B1-olmayacak/a-42521871
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SPD yetkilileri Nahles'in yanında 

Çok sayıda SPD'li üst düzey yetkili ise 

Nahles'in genel başkanlık görevini 

devralmasını destekliyor. SPD Genel Başkan 

Vekili Malu Dreyer, "SPD lidersiz kalamaz. Bu 

nedenle Martin Schulz'un Nahles'in bu görevi 

devralması yönündeki önerisi doğruydu" dedi. 

Dreyer, delegelerin ileriki bir tarihte yapılacak 

kongrede genel başkanlık konusundaki nihai 

kararını vereceğini söyledi. SPD genel başkan 

yardımcılarından Manuela Schwesig de 

Nahles'in göreve gelmesini destekleyerek 

"geriye kalan konular hakkında parti 

kongresinde karar verileceğini" söyledi. 

Söz sırası parti tabanında 

SPD'de diğer yandan Hristiyan Birlik partileri 

(CDU/CSU) ile üzerinde uzlaşılan koalisyon 

sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin süreç 

başladı. Yaklaşık 464 bin parti üyesi Mart 

başına kadar koalisyon hükümeti konusundaki 

görüşünü partiye bildirecek. SPD tabanının 

oylamasının sonuçlarının 4 Mart'ta 

açıklanması bekleniyor. Özellikle SPD'nin 

genç kanadı "Genç Sosyalistler" (Jusos) 

partinin Hristiyan Birlik ile yeniden koalisyon 

hükümetinde yer almasına karşı çıkıyor ve 

partinin yenilenmesini talep ediyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Alman meclisinde Afrin harekâtı tartışıldı 

Alman meclisinde Türkiye’nin Afrin harekâtı 

tartışıldı. Bütün partiler operasyonu 

uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi. 

Muhalefet Alman hükümetini harekâta sert 

tepki göstermediği gerekçesiyle eleştirdi. 

Alman meclisinde Sol Parti'nin talebi üzerine 

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e 

yönelik askeri operasyonu tartışıldı. Bütün 

partilerden siyasetçiler, Afrin harekâtını 

uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi. 

Hristiyan Birlik (CSU/CSU) partileri adını 

konuşan Roderich Kiesewetter, Türkiye'ye 

yönelik bir saldırı olmadığı ve böyle bir saldırı 

planlanmadığı için Afrin harekâtının 

"uluslararası hukuka aykırı” olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Alman 

hükümetinin tutumunu savunan Kiesewetter, 

Berlin'in "Türkiye'ye verdiği teçhizat ve 

tankların modernizasyonu desteğini durdurma” 

kararının doğru olduğunu ifade etti. Almanya 

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yaptığı 

açıklamada, Türkiye'ye satılan tankların 

modernizasyonu gibi konulardaki kararın yeni 

kurulacak hükümet tarafından alınacağını 

belirtmişti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) 

partili Kiesewetter, sembolik politikaların 

sorunu çözmeye yetmeyeceğini belirterek, 

Türkiye'nin Afrin harekâtının NATO ve 

Birleşmiş Milletler bünyesinde ele alınması 

gerektiğini ifade etti. 

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dagmar Freitag 

da Kiesewetter ile aynı görüşü paylaştığını 

belirterek, Afrin harekâtının "uluslararası hukuk 

ile bağdaşmadığını” söyledi. Freitag, 

Türkiye'nin operasyonunun bölgedeki gerilimi 

artırma riski taşıdığına işaret etti. 

Sol Parti'den Afrin protestosu 

Türkiye'nin Afrin'e askeri operasyonunun 

tartışıldığı oturumda konuşan muhalefet 

partilerinden milletvekilleri ise Ankara'yı 

kınamalarının yanı sıra yeterince sert tepki 

göstermediği gerekçesiyle Alman hükümetini 

eleştirdiler. Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping 

konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin 

http://www.dw.com/tr/spdde-genel-ba%C5%9Fkanl%C4%B1k-kavgas%C4%B1/a-42562205
http://www.dw.com/tr/spdde-genel-ba%C5%9Fkanl%C4%B1k-kavgas%C4%B1/a-42562205
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harekâtını kınadı ve Alman hükümetinin bu 

operasyonu kınayan bir açıklama 

yapmamasına tepki gösterdi. Kipping, "Türk 

ordusu Afrin'deki sivil halkı öldürüyor, ama 

Başbakan Angela Merkel da susuyor” dedi. 

Alman hükümetine seslenerek, "Sizin 

suskunluğunuz, Erdoğan'ın önünde diz 

çökmektir. Bu suskunluğa son verin” diyen Sol 

Partili politikacı, "Türkiye ile planlanan her türlü 

askeri işbirliğini durdurun” çağrısı yaptı. Sol 

Partili bazı milletvekillerinin Türkiye'nin Afrin 

harekâtını protesto için sarı, yeşil ve kırmızı 

renklerde poşular takması ise Federal 

Meclis'te tepkilere neden oldu. Oturumu 

yöneten Alman Meclis Başkanvekili Wolfgang 

Kubicki, parlamentoda protestonun yasak 

olduğunu hatırlatarak milletvekillerinden 

poşuları çıkarmalarını istedi. 

FDP'li vekil: Türkiye'nin argümanı sahte 

Sol Parti'nin yanı sıra Yeşiller de Türkiye'ye 

silah ihracatına son verilmesi için yaptığı 

çağrıyı yineledi.Yeşiller partisi adına konuşan 

Katja Keul, "Alman hükümetinden Türkiye'ye 

her türlü silah ihracaatının yasaklanmasını” 

talep ettiklerini belirtti. Keul, konuşmasında 

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekâtının 

ne kendini savunma olduğunu ne de BM 

tarafından onaylandığını söyledi. Bunun 

"uluslararası hukuka aykırı” olduğunu ifade 

eden Keul, "Alma hükümetinden beklentimiz 

bunun açık bir şekilde dile getirilmesidir” diye 

konuştu. Hür Demokrat Partili (FDP) 

milletvekili Bijan Djir-Sarai de Türkiye'nin 

Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonunu 

kınadı. Söz konusu operasyonda terörle 

mücadele etmek yerine "Kürtlerin bu bölgedeki 

etkisini yok etmek için her türlü yöntemin” 

kullanıldığını savunan Djir-Sarai, Almanya'nın 

Türkiye'nin tutumunu "kınamakla yükümlü 

olduğunu” söyledi. Türkiye'nin Afrin 

harekâtının ne NATO ne de Birleşmiş Milletler 

(BM) tarafından onaylandığını ifade eden Hür 

Demokrat Partili politikacı, Türkiye’nin “kendini 

savunma yönündeki argümanını” hem "sahte” 

hem de "küstahça” olarak niteledi. Bu 

çerçevede, hem Alman hükümetinin hem de 

NATO'nun bu operasyonu kınaması gerektiğini 

söyledi. Djir-Sarai, Avrupa Birliği (AB) ile 

Türkiye arasında yürütülen tam üyelik 

müzarekelerine de son verilmesini talep etti. 

Almanya için Alternatif (AfD) partisi adına 

konuşan Rüdiger Lucassen da, Türkiye'nin AB 

ile üyelik müzakerelerine son verilmesi 

gerektiğini söyledi. Lucassen konuşmasında 

Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracaatını da 

eleştirdi. İnternet bağlantısı için 

 

Yıldırım'dan Almanya'ya: Geçmişi unutalım, 

önümüze bakalım 

Başbakan Binali Yıldırım ARD televizyonuna 

verdiği röportajda, Almanya ile ilişkilerde yeni 

bir sayfa açılması çağrısı yaptı. Yıldırım, 

"Seçimler bitti, önümüze bakalım" mesajı 

verdi. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak 

üzere Almanya'ya gelecek olan Başbakan 

Binali Yıldırım, Başbakan Angela Merkel ile 

yapacağı görüşme öncesinde Alman birinci 

televizyon kanalı ARD'nin Tagesthemen 

programına özel bir röportaj verdi. Yıldırım 

ARD sunucularından Pınar Atalay'ın sorularını 

yanıtladı. Atalay'ın bir yıldır Türkiye'de 

cezaevinde olan Die Welt gazetesi Türkiye 

muhabiri Deniz Yücel'in ne zaman serbest 

bırakılacağı yönündeki sorusuna Yıldırım, "Bu 

http://www.dw.com/tr/alman-meclisinde-afrin-harek%C3%A2t%C4%B1-tart%C4%B1%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1/a-42417310
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kararı ben vermiyorum. Mahkemeler kararı 

verecek. Umarım kısa süre içinde serbest 

kalır. Ben kısa süre içinde bir gelişme olacağı 

kanaatindeyim" yanıtını verdi. ARD sunucusu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ben görevde 

kaldığım sürece, Deniz Yücel serbest 

bırakılmayacak" yönündeki sözlerini 

hatırlatarak, "Ancak diğer yandan gerçekten 

de Peter Steudtner örneğinde olduğu gibi 

davayı hızlandırma seçeneğine sahipsiniz. Bu 

ikisi nasıl oluyor da birbiriyle uyuşuyor?" 

şeklindeki sorusu üzerine şöyle konuştu: 

"Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devletlerinde 

davaları mahkemeler görür. Mahkemeler karar 

verir. Bizler hisssettiklerimizi, düşündüklerimizi 

söyleyebiliriz. Ancak kendimizi mahkemelerin 

yerine koyamayız." 

"Yücel hakkındaki suçlamaları bilmiyorum" 

Deniz Yücel hakkında bir yıldır iddianamenin 

hazırlanmadığının hatırlatılması üzerine Binali 

Yıldırım, "Sayın Merkel Almanya'da bir 

mahkemeye, 'bu şüpheliyi mahkemeye çıkarın 

mahkeme serbest bıraksın' diyebilir mi?" 

yanıtını verdi. Sunucunun, "Deniz Yücel 

Almanya'da olsaydı cezaevinde olmazdı" 

şeklindeki açıklaması üzerine ise Binali 

Yıldırım, "Bunu bilemem.Siz de bilemezsiniz. 

Yücel hakkındaki suçlamaları ne siz 

biliyorsunuz ne de ben biliyorum. Ancak 

kendinizi bir hakim ya da savcının yerine 

koyarsanız, işte o zaman hukuk devleti ilkesine 

aykırı davranmış olursunuz" diye konuştu. 

"YPG'nin yanında olursa ABD ile de savaşırız" 

Afrin'e yönelik operasyon konusuna değinilen 

söyleşide Yıldırım, "NATO üyesi Türkiye, ittifak 

üyesi ABD'yle bölgede YPG'yi desteklediği için 

tartışma yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 

bunun sonuçları olabileceği uyarısında 

bulunarak, 'Osmanlı tokadı' ifadesini kullandı. 

Bu ne anlama geliyor?" sorusuna şu yanıtı 

verdi: "Bizim ABD'ye yönelik bir tehdidimiz yok. 

Biz şunu söylüyoruz: Türkiye, ABD, Almanya 

NATO üyesi. ABD Suriye'de terör örgütüyle 

birlikte DEAŞ'e karşı mücadele etme kararı 

aldı. Biz de diyoruz ki: NATO üyesi bir ülke 

olan ve NATO'nun sınırlarını koruyan 

Türkiye'ye karşı terör faaliyetleri içinde olan 

terör örgütleriyle birlikte çalışma. Bu ortaklığa 

sığmaz. Bu büyük devlet olmaya da yakışmaz. 

Bizim YPG ile bir sorunumuz var. Ancak ABD 

YPG'nin yanında bize karşı savaşa girerse, 

onlarla da savaşırız." 

"Savaş devletler arasında olur" 

Sunucunun Afrin'e yönelik operasyona karşı 

açıklamalar yapan Türk Tabipleri Birliği'nden 

doktorların gözaltına alındığını hatırlatması 

üzerine Binali Yıldırım, "Bu operasyona karşı 

olan kimse tutuklanmadı. Ancak terörle 

mücadeleyi savaş diye nitelendirenlere yönelik 

hukuki adımlar atıldı. Bu da doğal. Çünkü bu 

bir savaş değil. Bu bir operasyon, Türkiye'nin 

bağımsızlığını, birliğini, sınır güvenliğini, can 

ve mal emniyetini korumak için yapılan bir 

operasyondur. Savaş iki ülke arasında olur. 

Suriye'de devlet yok ki savaş olsun. Suriye'de 

ABD de var, Rusya da var, koalisyonun içinde 

Almanya da var. Dolayısıyla bunları birbirine 

karıştırmayalım" diye konuştu. Sunucunun 

"Türkiye'de hükümetten farklı düşününenler 

bunun sonuçlarını hesaba katmak zorunda 

kalıyor. Neden Türkiye demokrasisi farklı 

düşüncelere bu kadar zor tahammül ediyor?" 

sorusu üzerine Yıldırım şöyle konuştu: "Farklı 

düşünceler konusunda Türkiye'yi eleştirenler 
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maşallah çok. Ancak kendilerine bakmıyorlar. 

Kendilerinin demokratik haklara riayet edip 

etmediklerini sormuyorlar. Bir Avrupa ülkesi bir 

Türk bakanı ülkeye sokmadı. Almanya Cemil 

Bayık'ın, bir terör liderinin video konferans 

aracılığıyla bir toplantıya bağlanmasına izin 

verdi ama Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanının bir toplantıya (video 

konferansla) katılmasına izin vermedi. Peki 

bunu nasıl izah edecek Almanya?" 

Yıldırım: Almanya ile yeni bir sayfa açalım 

Başbakan Merkel'le yapacağı görüşmede 

bütün konuları görüşeceklerini söyleyen 

Yıldırım, "Almanya'da seçim oldu. Seçim 

öncesinde her iki taraf birbirine biraz yüklendi. 

Ama seçim bitti. Şimdi yeni bir sayfa açmanın 

vakti geldi. Ben böyle düşünüyorum. Sayın 

Merkel'le tüm konuları hiç sansür yapmadan 

konuşmayı amaçlıyorum, düşünüyorum. Ve biz 

şunu söylüyoruz: Almanya Avrupa'nın 

belkemiği. Türkiye bölgenin belkemiği. 

Dolayısıyla Avrupa'yla, Almanya'yla Türkiye 

ilişkileri sadece AB-Türkiye ilişkileri için değil, 

aynı zamanda dört milyona yaklaşan 

soydaşlarımız açısından da önemlidir. Ve yeni 

bir sayfa açalım. Geçmişi unutalım, önümüze 

bakalım, ilişkilerimizi daha da geliştirelim" dedi. 

İnternet bağlantısı için 

 

Alman hükümeti: Yücel'in durumu ilişkileri 

zedeliyor 

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, 

Türkiye’de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan 

Almanların serbest bırakılması çağrısında 

bulundu. Seibert, Deniz Yücel'in 

tutukluluğunun ikili ilişkileri "zedelediğini" 

söyledi. Alman hükümeti Türkiye'de siyasi 

nedenlerle tutuklu bulunan tüm Alman 

vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında 

bulundu. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, 

Berlin'de yaptığı açıklamada "Federal hükümet 

gelecekte de tüm mevcut siyasi ve diplomatik 

kaynaklarıyla Deniz Yücel ve tabii ki diğer tüm 

tutuklu Almanların serbest bırakılması için 

çalışacaktır" dedi. Seibert, tutuklanmasının 

üzerinden bir yıl geçmiş olacak Türk-Alman 

gazeteci Deniz Yücel'in durumuna da değindi. 

Seibert, "Bir iddianame ve uygun bir yargılama 

süreci olmaksızın geçen bu uzun tutukluluk 

elbette Almanya-Türkiye ilişkilerini zedeliyor" 

dedi. 

"Türkiye'nin rehine politikası" 

Alman meclisinde muhalefette yer alan Sol 

Parti de, hükümete Deniz Yücel konusunda 

daha açık bir tutum sergilemesi talebinde 

bulundu. Sol Parti milletvekili Heike Hänsel, 

"Türkiye'nin rehine politikasına artık bir son 

vermesi için silah ihracatı ile vize işlemleri 

konusunda daha fazla baskı yapılması 

gerektiğini" söyledi. 15 Temmuz darbe 

girişiminin ardından Türkiye'de tutuklanan en 

az 28 Alman vatandaşının 22'si serbest kaldı. 

Bunların arasında Ekim 2017'de tahliye edilen 

insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve 

Aralık'ta tahliye edilen gazeteci ve çevirmen 

Meşale Tolu da bulunuyor. Türkiye'de toplam 

47 Alman tutuklu bulunuyor. Bir kişinin daha 

serbest bırakılmasıyla Türkiye'de siyasi 

gerekçelerle tutuklu bulunan Alman 

vatandaşlarının sayısıysa 6'ya düşmüştü. 

Bunlardan biri olan ve hakkında hala bir 

iddianame bulunmayan Die Welt muhabiri 

Deniz Yücel, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve 

http://www.dw.com/tr/y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1mdan-almanyaya-ge%C3%A7mi%C5%9Fi-unutal%C4%B1m-%C3%B6n%C3%BCm%C3%BCze-bakal%C4%B1m/a-42592684
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terör propagandası" ile suçlanıyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

PKK’nın Almanya’daki çatı kuruluşunun 

gösterilerine izin verilmiyor: Kalıcı yasak 

Almanya İçişleri Bakanlığı, PKK’ya yakın 

kuruluşların çatı örgütü olarak kabul edilen 

ancak tüzel kişiliği yasaklı olmayan NAV-

DEM’in üç gösterisini yasakladı. Alman polisi, 

kuruluşun PKK bağlantısını resmen kayda 

geçirdi ve bundan sonra da gösteri yasağının 

süreceğini bildirdi. Başbakan Binali Yıldırım 

ilişkilerin yumuşama eğilimine girdiği 

Almanya’yı ziyaret ediyor. Yıldırım, Alman 

basınına ziyaret öncesi yaptığı açıklamalarda 

geçmişi unutma çağrısı yaparken Türkiye’de 

tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri 

Deniz Yücel’in serbest kalacağı kanaatinde 

olduğunu da söyledi. İlişkilerdeki düzelme 

eğilimi Almanya’da da uygulamaya yansımaya 

başladı. Deutsche Welle’nin haberine göre, 

Köln kentinde PKK’ya yakın derneklerin 

yapmayı planladığı protesto gösterisine izin 

vermeyen Köln Emniyet Müdürlüğü, 15 Şubat 

için planlanan iki gösteriyi de yasakladı. Köln 

Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, 

gösteriler için başvuruda bulunan Köln ve 

Leverkusen kentlerinden iki ayrı dernekle 

yapılan ön görüşmelerde, başvuruların (NAV-

DEM) adına yapıldığının saptandığı belirtildi. 

Açıklamada yasağa gerekçe 

olarak, “Almanya’da terör örgütü olarak 

sınıflandırılan PKK’ya bağlılığı simgeleyen 

yasaklı bayrak ve sembollerin kullanılması ve 

bu şekilde suç eylemleri ve ihlallerin 

gerçekleşmesi beklentisi” gösterildi. Alman iç 

istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 

PKK ile bağlantılı kuruluşların çatı örgütü 

olarak nitelendirdiği NAV-DEM’in 27 Ocak’ta 

Köln’de düzenlediği protesto gösterisi de 

Abdullah Öcalan posterlerinin polisin defalarca 

yaptığı uyarılara rağmen kaldırılmaması 

üzerine dağıtılmıştı. 

‘NAV-DEM gösteri hakkını yitirdi’ 

15 Şubat’ta planlanan iki göstersinin de 

yasaklamasının ardından NAV-DEM, Köln 

polisinden kendilerine iletilen bildirimde 

yasağın “NAV-DEM PKK’nın uzantısıdır. Bu 

nedenle gösteri düzenleme hakkını 

yitirdi” şeklinde gerekçelendirildiği kaydedildi. 

NAV-DEM Eş Başkanı Ayten Kaplan, yasağın 

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın Almanya 

ziyareti öncesine denk gelmesinin tesadüf 

olmadığını savunarak, “Bu demokratik 

olmayan yasak politikası karşısında boyun 

eğmeyeceğiz ve buna karşı hukuki girişimlerde 

bulunacağız” dedi. 

Yasak İçişleri Bakanlığı’ndan ve kalıcı 

Ayten Kaplan, Köln polisinin kendilerine, söz 

konusu yasak kararlarının İçişleri 

Bakanlığı’ndan gelen yeni bir talimat üzerine 

alındığını bildirdiğini de aktardı. Ayten Kaplan, 

polise gösteri için izin başvurusu yapan Kölnlü 

Kürt derneğin, “Bir daha gösteri için 

başvurmalarına gerek olmadığı, diğer 

başvuruların da reddedileceği” yanıtını aldığını 

belirtti. İnternet bağlantısı için 

 

Merkel ve Yıldırım'dan "diyaloğa devam" 

mesajı 

Almanya Başbakanı Merkel ve Türkiye 

Başbakanı Yıldırım Berlin'deki görüşmelerinin 

ardından düzenledikleri basın toplantısında 

http://www.dw.com/tr/alman-h%C3%BCk%C3%BCmeti-y%C3%BCcelin-durumu-ili%C5%9Fkileri-zedeliyor/a-42554804
http://www.dw.com/tr/alman-h%C3%BCk%C3%BCmeti-y%C3%BCcelin-durumu-ili%C5%9Fkileri-zedeliyor/a-42554804
http://www.diken.com.tr/pkknin-almanyadaki-cati-kurulusunun-gosterilerine-izin-verilmiyor-kalici-yasak/
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görüş ayrılıklarına rağmen ilişkilerin önemine 

vurgu yaptı, diyaloğun süreceği mesajı verdi. 

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım Berlin'de 

Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüştü. 

Başbakanlık Binası'nda yaklaşık bir saat süren 

görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın 

toplantısında, iki başbakan da aradaki görüş 

ayrılıklarına rağmen, iki ülke arasındaki 

ilişkilerin yeniden normalleştirilmesinin 

istendiği yönünde mesajlar verdi. Almanya 

Başbakanı Merkel, basın mensuplarına yaptığı 

açıklamada, Almanya için en önemli 

konulardan birinin iddianame olmaksızın bir 

yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci 

Deniz Yücel'in serbest bırakılması olduğuna 

vurgu yaptı. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin "zor bir dönem 

geçirdiğini ve kısmen hâlâ zor bir dönem içinde 

bulunulduğunu” belirten Merkel, ilişkilerin bu 

hale gelmesine yol açan sorunları adım adım 

çözmek için çaba gösterdiklerini söyledi. İnsan 

hakları savunucusu Peter Steudtner ve 

gazeteci-çevirmen Meşale Tolu'nun tahliye 

edildiğini hatırlatan Merkel, bir yıldır Türkiye'de 

cezaevinde tutuklu bulunan Deniz Yücel'in 

durumuna dikkat çekti. Merkel, Başbakan 

Yıldırım ile görüşmesinde, “bu vakanın ivedilik 

gerektirdiğini” tekrarladığını ve "hukuk devleti 

ilkeleri çerçevesinde” çözülmesini dilediklerini 

ifade etti. 

Yıldırım'dan Deniz Yücel'e ilişkin açıklamalar 

Başbakan Binali Yıldırım da Deniz Yücel’e 

ilişkin açıklamalarda bulundu. Alman bir basın 

mensubunun konuyla ilgili sorusunu da 

yanıtlayan Yıldırım, "Gerek Deniz Yücel 

gerekse diğer davalar hukuk devleti ilkeleri 

çerçevesinde devam ediyor” dedi. Yıldırım, 

"Şunu herkesin takdir etmesini bekliyorum. 

Türkiye büyük bir darbeye maruz kaldı ve 

darbe girişimiyle ilgili binlerce dava açıldı. İş 

yükünden kaynaklı gecikmeler olabilir. Ancak 

Türk mahkemelerinin, Türk yargısının bu 

konuları kanunlar çerçevesinde ele aldığınızı 

bilmenizi isterim. Ümit ederim, kısa sürede 

duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir” diye 

konuştu. "Her duruşma bir umuttur” diyen 

Başbakan Yıldırım, Alman Birinci Televizyon 

Kanalı ARD'ye verdiği mülakata işaret ederek, 

"Dolayısıyla ben buraya gelmeden önce bir 

soru sordular ve ben o soruya karşılık 

‘duruşma yapılırsa bir umut doğabilir' dedim. 

Ben bu görüşümü burada tekrarlıyorum” 

şeklinde konuştu. 

Yıldırım: Hassasiyetimiz PKK-YPG-PYD 

Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı ile 

yaptığı görüşmede Türkiye'nin PKK 

konusundaki hassasiyetlerine dikkat çektiğine 

işaret etti. Basın toplantısında da "Bizim 

Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz 

belli” diyen Yıldırım "PKK terör örgütüdür, 

PYD, YPG de terör örgütüdür. Aslında PYD-

YPG, PKK'nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere 

de söylüyor, bunu Amerikan istihbarat örgütü 

de söylüyor. Dolayısıyla isimleri ne olursa 

olsun,  bunların amacı bölgede huzuru bozmak 

ve yeni sorun alanları yaratmak” dedi. Yıldırım, 

"Bu gruplara karşı mücadele verirken 

dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi 

arzu ediyoruz. DEAŞ ile mücadelede 

gösterilen kararlılığın bu terör örgütleri ile 

mücadelede de sürdürülmesi gerektiğini 

düşünüyoruz” sözleriyle Almanya'dan 

beklentilerine işaret etti. 

Türkiye'deki hukuk devleti ilkeleri 
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Almanya Başbakanı Merkel, görüşmede ele 

alınan konulardan birinin de Türkiye'deki 

hukuk devleti ilkelerine ilişkin sorunlar 

olduğunu belirtti. "Almanya olarak Türkiye'deki 

darbe girişimini kınadığımızı hep dile getirdik” 

diyen Merkel, ancak bu darbe girişiminin 

aydınlatılması için atılan adımların orantılı 

olması ve hukuk devleti ilkelerine sadık 

kalınması gerektiğini ifade etti. Başbakan 

Binali Yıldırım da, 15 Temmuz darbe girişimi 

sonrasında yargılananlar ve memuriyetten 

çıkartılanlara ilişkin olarak Merkel'in kendisiyle 

görüşlerini paylaştığını belirterek, hukuk devleti 

kuralları içinde yargılamaların devam ettiğini 

söyledi. "Darbe ile ilişkisi olmayanlar varsa, 

bunların görevine döndüğünü” kaydeden 

Yıldırım, şu ana kadar 33 bin kişinin görevine 

iade edildiğini vurguladı. 

Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu 

Almanya Başbakanı Merkel, açıklamasında 

aradaki görüş ayrılıklarına rağmen, iki ülke 

arasındaki ilişkilerin önemine de vurgu yaptı. 

İki ülkenin "zor dönemlerde bile ortak çıkarları” 

olduğunu belirten Merkel, Almanya'da yaşayan 

ve köprü görevi gören yaklaşık üç milyon 

Türk'ün, terörizme karşı birlikte verilen 

mücadelenin, NATO'da müttefik olmanın ve 

uzun yıllardan beri devam eden ekonomik 

ilişkilerin ortak ilgi alanları arasında 

bulunduğunu ifade etti. Merkel, Başbakan 

Yıldırım ile yeni hükümet kurulunca "ilişkileri 

yoğunlaştırma”  konusunda mutabık 

kaldıklarını söyledi. Her türlü sorunu karşılıklı 

olarak konuşmaya hazır olduklarına işaret 

eden Merkel, "Sadece karşılıklı görüşme 

sayesinde ortak bir yol bulup 

bulamayacağımıza bakabiliriz. Kuşkusuz bazı 

konular hiç de kolay değil ama denemeye 

değer” dedi. Merkel, Türkiye Başbakanı Binali 

Yıldırım'ın ziyaretini nasıl değerlendirdiğine 

ilişkin bir soruyu da "Bu ziyaret Türk tarafının 

görüşmeye hazır olduğunun ve çok yoğun bir 

şekilde konuşmamız gerektiğinin bir işareti” 

şeklinde yanıtladı. Her iki tarafın da ilişkileri 

iyileştirmek istediğini ifade eden Merkel, ancak 

bunun şu aşamada "pek de kolay olmadığını” 

söyledi. 

Merkel'i Türkiye'ye davet etti 

Almanya'da yeni koalisyon hükümeti 

kurulduktan sonra Merkel'i Türkiye'de 

ağırlamak istediklerini belirten Başbakan 

Yıldırım da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın davetini Merkel'e ilettiğini söyledi. 

İki ülke arasındaki köklü ilişkilere dikkat çeken 

Yıldırım, "inişli-çıkışlı dönemler yaşamış olsak 

da, ben orta ve uzun vadede bu ilişkilerin 

sağlıklı bir düzeyde devam edeceğine 

inanıyorum” dedi. Yıldırım, Merkel'e de "bu 

sıkışık zamanda görüşme fırsatı verdiği için” 

teşekkür etti. Almanya Başbakanı Merkel, son 

olarak geçen yıl Şubat ayının başında 

Türkiye'ye gitmişti. İki başbakan arasındaki 

son ikili görüşme ise geçen yıl Münih Güvenlik 

Konferansı'nda gerçekleşmişti. 

Basın toplantısında Afrin protestosu 

Yıldırım ve Merkel'in ortak basın toplantısı 

Afrin protestosuna da sahne oldu. Basın 

toplantısının sonuna doğru ön sırada oturan ve 

Kürt haber ajansı BasNews için çalışan bir 

gazeteci Afrin'de çekildiğini iddia ettiği 

fotoğrafları havaya kaldırarak dikkat çekti. 

Başbakan Yıldırım ise "Afrin’de neler olduğunu 

bilmek istiyorsan, oraya gel, orada doğrusunu 

görürsün. Bunlar başka olaylara ait resimler. 
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Burada insanları etkilemeye kalkma” sözleriyle 

tepki gösterdi.  

Başbakanlık Binası önünde protesto gösterisi 

Başbakan Yıldırım’ın Berlin'de Merkel ile 

yaptığı görüşme öncesinde de protesto 

gösterileri düzenlendi. Başbakanlık binasının 

karşısında gösteri düzenleyen Tehdit Edilen 

Halklar Derneği'nden Kamal Sido, "Türkiye’ye 

yapılan silah sevkiyatını” protesto ettiklerini 

belirterek, Türkiye'nin "Afrin'e yönelik savaşına 

son vermesini” talep ettiklerini belirtti. PKK’ya 

yakınlığı ile bilinen Almanya Demokratik Kürt 

Toplum Merkezi'nin (NAV-DEM) çağrısıyla 

düzenlenen bir diğer gösteride de Türkiye'nin 

Afrin’e yönelik askeri harekatı protesto edildi. 

Başbakan Yıldırım'ın ziyareti nedeniyle 

Başbakanlık Binası çevresinde yoğun güvenlik 

önlemlerinin alındığı dikkati çekti. İnternet 

bağlantısı için 

 

Gabriel'den Yücel için Türk hükümetine 

teşekkür 

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, gazeteci 

Deniz Yücel'in tahliyesine ilişkin sürecin 

hızlandırılmasına desteklerinden ötürü Türk 

hükümetine teşekkür etti. Gabriel, "Bugün 

hepimiz için güzel bir gün!" dedi. Bir yılı aşkın 

süredir cezaevinde bulunan Die Welt muhabiri 

Deniz Yücel tutuksuz yargılanmak üzere 

tahliye ediliyor. Tahliye kararı hakkında 

açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı 

Sigmar Gabriel, "Türk hükümetine sürecin 

hızlandırılması konusundaki desteklerinden 

ötürü teşekkür ediyorum" dedi. Türk hükümet 

yetkilileri ile Yücel'in serbest kalması 

konusunda çok sayıda bire bir görüşmeler 

yürüttüğünü belirten Gabriel, iki kez de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir 

araya geldiğini söyledi. 

Alman bakan, özellikle mevkidaşı Mevlüt 

Çavuşoğlu'na da teşekkürlerini iletti. Gabriel, 

"bu zor konuda Dışişleri Bakanlığı'na duyduğu 

güvenden ötürü" Almanya Başbakanı Angela 

Merkel'e de teşekkür etti. "Bugün hepimiz için 

güzel bir gün!" diyen Gabriel, Münih Güvenlik 

Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Yücel’in 

"çok yakında" Türkiye’den ayrılabileceğini 

söyledi.  

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da 

Yücel'in serbest kalmasını memnuniyetle 

karşıladıklarını söyledi. Bakan, "Bu muhteşem 

bir haber" dedi. Maas, "Deniz Yücel'in 

hapishanede geçirdiği her gün çok fazlaydı" 

dedi. Maas, Türkiye'de "haksız yere" tutuklu 

olan Alman vatandaşlarının serbest kalması 

için de ellerinden gelen her şeyi yapmaya 

devam edeceklerini söyledi. Deniz Yücel'in 

tutukluluğu Almanya ile Türkiye arasındaki 

gerginliğin bel kemiğini oluşturan konulardan 

biriydi. Alman yetkililer, ilişkilerin 

normalleşmesi için Yücel de dahil olmak üzere 

Almanya'da siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan 

tüm Alman vatandaşlarının serbest 

bırakılmasını talep ediyordu. İnternet 

bağlantısı için 

 

Merkel: Yücel'in tahliyesi beni de sevindirdi 

Almanya Başbakanı Merkel, Deniz Yücel'in 

serbest kalmasının kendisini çok mutlu ettiğini 

söyledi. Merkel, Türkiye'de siyasi gerekçelerle 

tutuklu bulunan diğer kişiler için de adil ve hızlı 

bir yargılama talep etti. 

Türkiye'de bir yılı aşkın süre cezaevinde 

kalan Die Welt muhabiri Deniz Yücel  16 Şubat 

http://www.dw.com/tr/merkel-ve-y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1mdan-diyalo%C4%9Fa-devam-mesaj%C4%B1/a-42607615
http://www.dw.com/tr/merkel-ve-y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1mdan-diyalo%C4%9Fa-devam-mesaj%C4%B1/a-42607615
http://www.dw.com/tr/gabrielden-y%C3%BCcel-i%C3%A7in-t%C3%BCrk-h%C3%BCk%C3%BCmetine-te%C5%9Fekk%C3%BCr/a-42613814
http://www.dw.com/tr/gabrielden-y%C3%BCcel-i%C3%A7in-t%C3%BCrk-h%C3%BCk%C3%BCmetine-te%C5%9Fekk%C3%BCr/a-42613814
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günü Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. 

Yücel'in tahliyesini değerlendiren Almanya 

Başbakanı Angela Merkel başkent Berlin'de 

yaptığı açıklamada, "Herkes gibi ben de 

sevindim" dedi. Zor bir yılı geride bırakan 

Yücel'in eşi ve ailesi adına da mutlu olduğunu 

kaydeden Merkel, 44 yaşındaki gazetecinin 

serbest bırakılması konusundaki çabalarından 

ötürü Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar 

Gabriel'e teşekkür etti. Merkel, "Yücel'in 

serbest kalması için çaba gösteren başta 

Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı Gabriel 

olmak üzere herkese teşekkür ederim" diye 

konuştu. Yücel'in serbest kalmasının 

"müzakere etmenin faydalı olduğunu" 

gösterdiğini belirten Merkel, "Ancak etkisi ne 

kadar oldu, bilemiyoruz" dedi. Merkel, 

"Türkiye'de Deniz Yücel kadar tanınmış 

olmayan kişilerin de hapiste olduğunu 

biliyoruz. Onların da bir önce hukuk devleti 

ilkeleri doğrultusunda adil ve hızlı bir şekilde 

yargılanmalarını istiyoruz" dedi. 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 

Yücel'in serbest kalması için birçok kez 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki kez de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir 

araya geldiğini söylemişti. Yücel'in tahliye 

olacağının belli olmasının ardından açıklama 

yapan Gabriel, "Bugün çok güzel bir gün" 

diyerek Türk hükümetine sürecin 

hızlandırılması konusundaki desteklerinden 

ötürü teşekkür etmişti. 

18 yıla kadar hapis istemi 

Die Welt muhabiri Yücel'in Türk ve Alman 

vatandaşlığı bulunuyor. Tahliye kararı, İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığının Yücel hakkındaki 

iddianameyi tamamlayarak mahkemeye 

sunmasının ardından alındı. İddianamede, 

Yücel hakkında, "terör örgütü propagandası 

yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" 

suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası 

talep edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 

32'nci Ağır Ceza Mahkemesi Yücel'in 

tahliyesine karar verdi. İnternet bağlantısı için 

 

SPD üyeleri koalisyon sözleşmesini 

oyluyor 

SPD tabanı, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile 

Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) 

üzerinde anlaştığı koalisyon sözleşmesini 

oylayabilecek. 463 binden fazla üyeye 2 Mart'a 

kadar süre tanındı. Alman Sosyal Demokrat 

Parti'nin (SPD) Hristiyan Birlik (CDU/CSU) 

partileriyle yeniden koalisyon hükümeti 

kurmasına karar verecek olan yüz binlerce 

parti üyesine seçim belgelerinin 

gönderilmesine başlandı. Üyeler gönderiden 

itibaren koalisyon sözleşmesini oylayabilecek.  

Parti yönetimi ve genel başkan adayı Andrea 

Nahles parti üyeleriyle yapılan bölgesel 

konferansların cesaret verici olduğunu ve 

koalisyon anlaşmasının açık farkla kabul 

edilmesini beklediklerini açıkladı. Nahles parti 

üyelerinin koalisyonun reddedilmesinin "kaosa” 

yol açacağı uyarısında bulunduklarını söyledi. 

Federal Aile Bakanı Katarina Barley de parti 

tabanıyla yaptıkları buluşmaların iyimserliğini 

arttırdığını söyledi. Bakan, "parti tabanının 

güvensizlik içinde olduğunun 

söylenemeyeceğini ve birçok parti üyesinin 

koalisyon anlaşmasının maddelerini beğendiği 

ve başka alternatif olmadığı için anlaşmaya 

kabul oyu kullanacağını” söyledi. 463 bin parti 

üyesinin katılacağı oylamada oy pusulalarının 

http://www.dw.com/tr/merkel-y%C3%BCcelin-tahliyesi-beni-de-sevindirdi/a-42615763


 

14 
 

en geç 2 Mart'a kadar postaya verilmiş olması 

gerekiyor. Sonucun az farklı olması bekleniyor. 

Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatının bazı 

üyeleri ve SPD'li eyalet parlamentosu 

üyelerinin katılımıyla kurulan "büyük 

koalisyona hayır” girişiminin yüzlerce partili 

tarafından desteklendiği açıklandı. SPD 

gençlik teşkilatı Genç Sosyalistler de büyük 

koalisyonun reddedilip erken seçime 

gidilmesini istiyor. 

Martin Schulz'un zikzakları 

Gençlik teşkilatının başkanı Kevin 

Kühnert Süddeutsche Zeitung gazetesine 

verdiği mülakatta "bir sonraki seçim 

kampanyasının kamplaşma kampanyası 

şeklinde geçmesi gerektiğini” söyledi. Kolay 

anlaşılır alternatiflerin seçmenin kolay karar 

vermesini mümkün kılacağını belirten Kühnert, 

SPD'nin son genel seçimdekinden daha kötü 

sonuç alacağına ve AfD'nin oylarını 

arttıracağına inanmadığını söyledi. Genç 

Sosyalistlerin başkanı "Angela Merkel ile 

kurulan koalisyonlarda partiler arasındaki 

farklar açıkça gösterilemiyor. Çoğu SPD üyesi 

kendini küçük düşmüş hissediyor. Yıllarca en 

önemli rakibimizin küçük ortağı olarak 

koalisyona hapsolmak SPD için kabul edilebilir 

bir durum değildir” dedi. Parti tabanıyla yapılan 

buluşmalarda SPD üyelerine güvensizlik ve 

endişenin hakim olduğu görülüyordu. 

Zikzaklarıyla SPD'lileri şaşırtan Martin Schulz 

koalisyon görüşmelerinin tamamlanmasının 

ardından genel başkanlıktan istifa etmişti. 

Schulz'un liderliğindeki SPD'nin oy oranı 24 

Eylül genel seçimlerinde yüzde 20,5'e 

gerilemişti. Schulz seçimin ardından Merkel'in 

kuracağı kabinede yer almayacağını söylemiş 

olmasına rağmen görüşmeler tamamlandıktan 

sonra dışişleri bakanı olmak isteğini 

duyurmuştu. 

Kargaşa parti üyelerini de ürküttü 

Partililerden gelen yoğun tepki üzerine Martin 

Schulz dışişleri bakanı olmaktan vazgeçtiğini 

açıklamıştı. Schulz'un koalisyon anlaşması 

oylaması tamamlanana kadar genel 

başkanlıkta kalması öngörülüyordu. Schulz'un 

geri adım atmak zorunda kalması üzerine 

müstakbel halefi Andrea Nahles genel 

başkanlığa vekâleten talip olmuş ancak parti 

yönetim kurulunda yer almayan Nahles'in 

genel başkanın seçileceği parti kongresinden 

önce bu görevi üstlenmesine taban tepki 

gösterince geçici genel başkanlığa Olaf Scholz 

getirilmişti. Andrea Nahles aynı zamanda daha 

önceki genel başkanlar gibi parti tabanını 

dikkate almadan genel başkanlık planları 

yaptığı için de eleştiriliyor. Nahles gece 

gündüz demeden çalışmayı vaat ediyor ve 

SPD'nin grup dayanışmasına ve yenilenmeye 

ihtiyacı olduğunu söylüyor. Eski genel başkan 

Sigmar Gabriel de aynı şeyleri vaat etmiş 

ancak SPD'nin Hristiyan Birlik partileriyle 

koalisyon kurması yenilenme sürecinin yarı 

yolda kalmasına neden olmuştu. Andrea 

Nahles'in SPD'yi birleştirip ilerleteceğine 

Almanların yüzde 33'ü inanıyor. Parti 

üyelerinin de sadece yüzde 48'i bu görüşü 

paylaşıyor. İnternet bağlantısı için 

 

SPD'nin oyları dibe vurdu 

Son anketlere göre Alman Sosyal Demokrat 

Parti'nin giderek düşen oy oranı, yüzde 16'ya 

kadar geriledi. Parti ile sağ popülist AfD 

arasındaki fark 1 puana kadar düştü. Alman 

http://www.dw.com/tr/spdnin-koalisyon-oylamas%C4%B1-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-42638830
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Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyelerinin 

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle varılan 

koalisyon anlaşması için yapacakları oylamaya 

az süre kala seçmenin partiye verdiği destek, 

SPD tarihinin en düşük seviyesine indi. Alman 

televizyon kanalı ARD'nin Infratest Dimap 

kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı anket, 

bir sonraki Pazar günü genel seçim yapılacak 

olsa SPD'nin oylarının yüzde 16'da kalacağına 

işaret ediyor. Anket SPD ile sağ popülist 

Almanya için Alternatif (AfD) partisi arasındaki 

oy farkının bir puana indiğini gösteriyor. Şubat 

başında yapılan ankette SPD'nin oy oranı 

yüzde 18 çıkmıştı. Hristiyan Demokrat ve 

Hristiyan Sosyal Birlik partilerinin yüzde 33'ü 

bulan oy oranı ise değişmedi. Üçlü koalisyon 

görüşmelerinden çekilen Hür Demokrat Parti 

bir puan kaybederek yüzde 9'luk oy oranına 

gerilerken, Sol Parti'nin oy oranı yüzde 11'le 

sabit kaldı. Yeşiller iki puanlık artışla oy oranını 

yüzde 13'e çıkardı. Anket, genel başkanlıktan 

istifa eden Martin Schulz'un büyük koalisyon 

hükümetinin dışişleri bakanı adaylığından da 

çekilmesinden sonra yapıldı. 

SPD 22 Nisan'da yeni genel başkanını 

seçecek 

Martin Schulz'un 13 Şubat'ta genel 

başkanlıktan ayrılması üzerine SPD yönetim 

kurulu oy birliğiyle son büyük koalisyon 

hükümetinin Çalışma Bakanı Andrea Nahles'i 

genel başkanlığa aday göstermişti. Genel 

başkan SPD'nin 22 Nisan'daki olağanüstü 

kongresinde seçilecek. Kongreye kadar genel 

başkanlığa Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf 

Scholz vekâlet edecek. SPD üyelerinin 

koalisyon anlaşmasına dair oylaması 2 Mart'a 

kadar devam edecek. Sonucun Mart ayının ilk 

haftasında açıklanması bekleniyor. Nahles 

parti üyeleriyle yaptığı görüşmelerin olumlu 

geçtiğini ve koalisyonun büyük çoğunlukla 

kabul edilmesini beklediğini söyledi. Nahles bir 

gazeteye verdiği demeçte, koalisyon 

anlaşmasının sosyal politikada getirdiği 

ilerlemenin parti üyeleri tarafından takdir 

edileceği umudunda olduğunu söyledi. 

Gabriel'in durumu belli değil 

Ancak anketler Nahles'in SPD'ye yeniden güç 

kazandıracağına inananların azınlıkta 

olduğunu ortaya koydu. Almanların yüzde 33'ü 

SPD'li politikacının partisini toparlayacağı 

yönünde görüş belirtirken, seçmenlerin yüzde 

47'si buna inanmadığını beyan etti. SPD 

üyelerinin ise yüzde 48'i Andrea Nahles'in 

başarılı olacağı görüşünde. Partililerin yüzde 

41'i genel başkan adayına şans tanımıyor. 

Schulz'un genel başkanlık ve dışişleri 

bakanlığı adaylığından çekilmesini doğru bulan 

seçmenlerin oranı ise yüzde 78. Nahles 

gazeteye verdiği demeçte Sigmar Gabriel'in 

dışişleri bakanlığı görevinde kalıp kalmayacağı 

sorusunu, "kabinede hangi SPD'li bakanların 

yer alacağına koalisyon oylamasından sonra 

karar verecekleri" şeklinde yanıtladı. İnternet 

bağlantısı için 

 

Hristiyan Demokratlardan büyük 

koalisyona onay 

Berlin'deki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) 

kongresinde delegeler, Sosyal Demokratlarla 

varılan koalisyon anlaşmasını kabul etti. 

Kongredeki konuşmasında Angela Merkel, 

"önlerinde yepyeni zorluklar olduğunu" söyledi. 

Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan 

Demokrat Birlik (CDU) kongresinde yaklaşık 

http://www.dw.com/tr/spdnin-oylar%C4%B1-dibe-vurdu/a-42614728
http://www.dw.com/tr/spdnin-oylar%C4%B1-dibe-vurdu/a-42614728
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bin delege, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile 

varılan "büyük koalisyon" anlaşmasını oy 

çokluğuyla kabul etti. Başbakan Angela 

Merkel, Berlin'de düzenlenen kongrede 

yaklaşık bir saat süren bir konuşma yaparak, 

delegeleri büyük koalisyon anlaşması lehinde 

oy kullanmaya çağırdı. Partisinin 24 Eylül 

seçimlerinde oy kaybı yaşamasının kendisini 

"hayal kırıklığına" uğrattığına değinen Merkel, 

seçim gecesi yaptığı konuşmada ifade ettiği 

gibi "Hristiyan Birlik partileri olmaksızın 

hükümetin kurulamayacağına" vurgu yaptı. 

Merkel, elde edilen seçim sonucunun CDU'ya 

"insanların sorularına cevap verme" 

yükümlülüğünü getirdiğini belirtti. 

"Almanlar huzursuz" 

Alman toplumunda bir "huzursuzluk" olduğunu 

ve bunun devlet kurumlarının işlevselliğini, 

teknik ilerlemeyi, dijitalleşmeyi ve Almanya'yı 

çevreleyen dünyadaki gelişmeleri etkilediğini 

söyleyen Başbakan, seçimlerde meclise ilk kez 

giren sağ popülist Almanya İçin Alternatif'in 

(AfD) sergilediği performansa atıfta bulundu. 

Merkel, "Bu bize önümüzde aşılması gereken 

yepyeni zorlukların olduğunu gösteriyor" 

şeklinde konuştu. Popülizm ve antisemitizmle 

mücadele mesajı veren Merkel, "Bayağı ve 

nefret dolu sözlerle ülkemizde dolananlar, 

kararlı direnişimizle karşılaşacaklar" dedi. 

Yahudi düşmanlığının Almanya'da "hiçbir işi 

olmadığına" değinen Merkel, "Benim için 

Yahudi düşmanı kışkırtılıcılığın Müslüman 

göçmenlerden, AfD'den ya da aşırı soldan 

gelmesi arasında hiçbir fark yoktur" dedi. 

Varılan koalisyon anlaşmasının "aileleri 

güçlendirdiğine" ve "eğitim ve araştırma 

harcamalarını artırdığına" değinen Merkel, iç 

güvenlik konusunda "sıfır tolerans" politikası 

uygulanacağını vurguladı. Angela Merkel, 

konuşmasında önceki hükümette maliye 

bakanı olan ve şimdi meclis başkanlığı 

koltuğuna oturan Wolfgang Schäuble ve eski 

içişleri bakanı Thomas de Maizière'nin de 

aralarında olduğu eski bakanlara teşekkür etti. 

Öte yandan kongrede, birkaç gün önce 

Merkel'in sözkonusu görev için önerdiği 

Saarland Eyalet Başbakanı Annegret Kramp-

Karrenbauer da Peter Tauber'dan boşalan 

genel sekreterlik görevine seçildi. 

CDU'nun gençlik teşkilatı Junge Union'un 

(Genç Birlik) lideri Paul Ziemiak ise kongrede 

gerçekleştirdiği konuşmada, partinin "profilini 

sertleştirmek için daha fazla tartışmak zorunda 

olduğunu" söyledi. 

Top SPD üyelerinde 

Seçimlerin yapıldığı 24 Eylül'den bu yana 

hükümetsiz olan Almanya'da son dört yılda 

olduğu gibi yeniden büyük koalisyon 

kurulmasının önünde son bir engel bulunuyor. 

Söz konusu anlaşmaya SPD'nin nihai bir onay 

vermesi ve koalisyon kurulması için, parti 

üyelerinin yarısından fazlasının parti içi 

oylamada anlaşamaya "Evet" demesi 

gerekiyor. 21 Ocak'ta Bonn'da düzenlenen 

olağanüstü parti kurultayında SPD'li delegeler, 

Hristiyan Birlik partileri ile koalisyon 

görüşmelerine başlanmasına onay vermişti. 

Oylamada 642 delegeden 362'si "Evet" oyu 

kullanmıştı. 463 binden fazla parti üyesi, 

oylarını 2 Mart gününe kadar kullanabilecek. 

Sonuçlar 4 Mart günü açıklanacak. İnternet 

bağlantısı için 

 

Sosyal Gelişmeler 

http://www.dw.com/tr/hristiyan-demokratlardan-b%C3%BCy%C3%BCk-koalisyona-onay/a-42747445
http://www.dw.com/tr/hristiyan-demokratlardan-b%C3%BCy%C3%BCk-koalisyona-onay/a-42747445
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Başvuru sonucu uzayan mülteciler bütçeye 

ek maliyet 

Alman medyasındaki bir habere göre 

Almanya’da sığınma başvuruları 15 aydan 

uzun süren kişilere sığınmacı yardımının yanı 

sıra kira yardımı da yapılıyor. Bunun bütçeye 

maliyeti yıllık fazladan 33 milyon euro. 

Almanya'da, 2015'te en üst seviyeye erişen 

mülteci krizinin başlamasından bu yana halen 

işlemleri devam eden sığınma başvuru sayısı 

yaklaşık 58 bin. Bunun dörtte biri 15 aydan 

uzun süredir işlemleri devam eden başvurular 

ve bu durumda sığınma talebinde bulunan 

göçmenlere Almanya'daki yaşamları için 

fazladan ödenen yardımlar 33 milyon euro 

tutuyor. Bild am Sonntag'ın haberine göre, 

Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'ne (BAMF) 

işlemleri başlatılmış ancak henüz 

sonuçlandırılmamış sığınma başvurularının 

sayısı 57 bin 693. Bu başvurulardan yaklaşık 

14 bini ise 15 aydan uzun bir süredir işlemleri 

devam eden başvurular. Bu verilere göre işlem 

yapılmaya başlanan her dört sığınma 

başvurusundan birisinin sonuçlanma süresi 15 

aydan daha uzun zaman alıyor. 

Sığınma başvurusu bekleyenlerin kiraları da 

ödeniyor  

Başvuruları uzun süren sığınmacılar bu süreç 

içerisinde sadece sığınmacılara verilen 

yardımlardan yararlanmıyor, aynı zamanda 

sosyal yardım almaya da hak kazanıyor. Bu 

yardımlar arasında sığınmacıların kiralarının 

ödenmesi de yer alıyor. Habere göre 15 aydan 

uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen 

başvuruları henüz sonuçlandırılmayan 14 bin 

civarında sığınmacıya yıllık fazladan 33 milyon 

euro ödeme yapılıyor. Konuyla ilgili Bild am 

Sonntag'a konuşan Hristiyan Demokrat Birlik'li 

(CDU) Milletvekili Kai Wegner, bu durumu 

"skandal” olarak nitelendiriyor. Wegner, 

"Ortalama gelir elde edenlerin ancak 

rüyalarında gördükleri sosyal yardımlarımızın 

bazı mülteci ailelerine kazanç sağlaması tam 

bir skandal” dedi. Yasaların hızlı bir şekilde 

değiştirilmesi gerektiğini belirten Wegner, 

sığınma başvurusunda bulunanlara yapılan 

yardımları düzenleyen yasanın "süresi ne 

kadar uzun olursa olsun bütün süreç için 

geçerli olması” gerektiğini ifade etti. İnternet 

bağlantısı için 

 

Almanya'da ücretsiz toplu taşımacılık planı 

Almanya hava kirliliğini azaltmak üzere beş 

pilot kentte ücretsiz toplu taşımacılık 

uygulamasına geçmeyi planlıyor. Alman 

hükümet sözcüsü Steffen Seibert, önlemlerin 

şimdilik plan aşamasında olduğunu söyledi. 

Almanya'da hava kirliliğini azaltmak için beş 

pilot kentte kısa mesafeli toplu taşımanın 

ücretsiz yapılması planı tartışmalara yol açtı. 

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, 

işbaşındaki geçici hükümetin hava kirliliğinin 

azaltılmasına yönelik önerilerini içeren bir 

mektubu AB Komisyonu’na ilettiğini, ancak 

önlemlerin henüz plan aşamasında olduğunu 

vurguladı. 

Seibert kısa mesafelerde ücretsiz toplu taşıma 

konusunda öncelikle eyaletler ve belediyelerle 

görüş alış verişinde bulunacaklarını belirtti. 

Almanya Çevre Bakanlığı’nın bir sözcüsü ise 

AB Komisyonu’na gönderilen mektupta pilot 

kentler olarak seçilen Bonn, Essen, 

Herrenberg, Reutlingen ve Mannheim'da bazı 

http://www.dw.com/tr/ba%C5%9Fvuru-sonucu-uzayan-m%C3%BClteciler-b%C3%BCt%C3%A7eye-ek-maliyet/a-42446880
http://www.dw.com/tr/ba%C5%9Fvuru-sonucu-uzayan-m%C3%BClteciler-b%C3%BCt%C3%A7eye-ek-maliyet/a-42446880
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önlemlerin denenmesinin planlandığını, bu 

çerçevede sınırlı bir süre için ücretsiz 

taşımacılığın test edilebileceğini belirtti. Sözcü, 

sonuçta yerel yönetimlerin bu konuda ne 

yapacaklarına kendilerinin karar vereceğini de 

vurguladı. 

Almanya’da işbaşındaki geçici hükümetin hava 

kirliliğini azaltmak üzere AB Komisyonu’na 

gönderdiği mektup kamuoyuna yansımış, 

önerilen önlemler arasında "otomobil sayısının 

azaltılması için yerel yönetimlerle birlikte 

ücretsiz kısa mesafe toplu taşımacılığın da ele 

alınması" yer almıştı. 

Alman hükümetinin önerdiği önlemlerin, 

Avrupa Komisyonu’nun bu konuda Avrupa 

Adalet Divanı’na şikayet girişimini önlemeyi 

amaçladığına işaret ediliyor. AB 

Komisyonu'nun çevreden sorumlu üyesi 

Karmenu Vella, hava kirliliğine karşı ek 

önlemler almaları için Almanya'nın da 

aralarında bulunduğu bazı AB ülkelerine 

mühlet tanımıştı. 

Tepkiler genelde olumlu 

Alman hükümetinin ortaya attığı kısa mesafeli 

toplu taşımacılığın ücretsiz yapılması önerisine 

sendikalardan farklı tepkiler geldi. 

Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di) Genel 

Başkanı Frank Bsirske öneriyi çevreye ve 

vatandaşlara getirisi olacak “fevkalade bir 

girişim” olarak niteledi. Demiryolu ve 

Taşımacılık Sendikası (EVG) Genel Başkanı 

Alexander Kirchner ise hükümetin planladığı 

önlemlerin kentlerdeki hava kirliliğini azaltacağı 

konusunda kuşkulu olduğunu söyledi. Tren 

seferlerindeki iptallere, kalabalıklığa ve 

gecikmelere işaret eden Kirchner, "Gerekli 

olan, kısa mesafe taşımacılığın cazip hale 

getirilmesidir. İyi hizmet verilmesi halinde 

yolcular parayı da öder. Dolayısıyla bu, yanlış 

yönde yürütülen bir tartışma" dedi. 

Köln Belediyesi Çevre İşleri Şube Müdürü 

Harald Rau, kentlerde otomobil sayısının 

azaltılmasının şart olduğunu, yakın mesafe 

toplu taşımacılığın ücretsiz olması durumunda 

vatandaşların toplu taşımacılığa daha fazla ilgi 

göstereceğini söyledi. Rau, ancak bunun için 

iyi bir altyapı oluşturulması gerektiğine dikkat 

çekerek, bunun da orta ya da uzun vadede 

gerçekleştirilebileceğini kaydetti.  

Köln Toplu Taşımacılık İşletmeleri Başkanı 

Jürgen Fenske de “Hükümet kısa mesafe toplu 

taşımacılığın hava kirliliğinin azaltılmasında ve 

iklimin korunmasında kilit rol oynadığını artık 

nihayet kavradı“ diyerek Alman hükümetinin 

planına destek verdi. İnternet bağlantısı için 

 

Türk Toplumu AfD'li politikacıya dava 

açmaya hazırlanıyor 

Almanya Türk Toplumu, AfD'li politikacı 

Poggenburg'un derneğe ve Türklere yönelik 

ırkçı ifadeler içeren sözlü saldırısını yargıya 

taşımaya hazırlanıyor. Sağ popülist Almanya 

için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt 

eyalet teşkilatı başkanı Andre Poggenburg'un 

sözlü saldırısına uğrayan Almanya Türk 

Toplumu'nun başkanı Gökay Sofuoğlu 

Poggenburg hakkında hukuki süreç 

başlatabileceklerini söyledi. 

Sofuoğlu Stuttgarter Zeitung gazetesine 

verdiği demeçte, "Bu sözlerin AfD'nin 

seviyesizliğini gösterdiğini ve bu partinin 

ayrımcı ve ırkçı söylemlerde bulunmaktan 

çekinmediğini" söyledi. 

Poggenburg'un açıklamaları 

http://www.dw.com/tr/almanyada-%C3%BCcretsiz-toplu-ta%C5%9F%C4%B1mac%C4%B1l%C4%B1k-plan%C4%B1/a-42590552
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Poggenburg bir parti toplantısında yaptığı 

konuşmada Türk Toplumu'nun "kimyon tacirliği 

yapan deve güdücüsü" olduğunu söylemişti. 

AfD'li politikacı bu ifadeleri Türk Toplumu'nun 

Almanya'da Yurt Bakanlığı kurulmasını 

eleştirmesine tepki olarak sarf etmişti. Andre 

Poggenburg parti toplantısında, "1,5 milyon 

Ermeni'yi katleden bu kimyon tacirleri bize 

vatan ve tarih dersi vermeye kalkıyorlar. Bu 

deve çobanları akıllarını kaçırmışlar galiba, 

defolup yerlerine dönsünler" mealinde bir 

cümle kullanmıştı. 

Poggenburg aynı zamanda çifte vatandaşlık 

uygulamasını da eleştirmiş ve çifte 

vatandaşlığın "vatan ve yurt nedir bilmeyen 

ayak takımı yaratmaktan başka bir şeye 

yaramadığını" söylemişti. İnternet bağlantısı 

için 

 

Berlin'de festival heyecanı 

Berlin Film Festivali Wes Anderson'ın 

animasyon filmi "Isle of Dogs" ile açıldı. 

Toplam 385 filmin gösterileceği festivalde 

Türkiye'den de üç film yer alıyor. 

Berlinale olarak bilinen 68'inci Berlin Film 

Festivali başladı. Marlene Dietrich 

Meydanı'ndaki Berlinale Sarayı'nda (Berlinale 

Palast) düzenlenen galaya aralarında 

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı 

Monika Grütters, gazeteci Can Dündar, 

yönetmen Fatih Akın, aktris Tilda Swinton, 

aktör Bill Murray'nin bulunduğu çok sayıda 

siyasetçi, yönetmen ve oyuncu katıldı. 

Açılışta ilk kez animasyon filmi 

Berlinale'nin açılışı ilk kez bir animasyon filmle 

yapıldı. Açılışta ABD'li Wes Anderson'ın 

yönetmenliğini yaptığı "Köpekler Adası" (Isle of 

Dogs) gösterildi. Wes Anderson'ın "Yaman 

Tilki'den" (Fantastic Mr. Fox) sonraki ikinci 

animasyon filmi olan "Köpek Adası" 

yolsuzluklara karışan bir belediye başkanının 

koruyucu babalık yaptığı 12 yaşındaki Atari'nin 

hikâyesini anlatırken, "Biz kimiz?  Kim olmak 

istiyoruz?" sorularına yanıt arıyor. 

Sinemaseverler tarafından merakla beklenen 

filmin aynı zamanda dünya prömiyeri yapılmış 

oldu. Wes Anderson daha önce de Berlinale'ye 

konuk olmuş bir yönetmen. Anderson, 

"Tenenbaum Ailesi" (The Royal 

Tennenbaums) ve "Suda Yaşam" (The Life 

Aquatic with Steve Zissou) filmleriyle daha 

önceki yıllarda Altın Ayı için yarışmıştı. 

Anderson'ın çektiği "Büyük Budapeşte Oteli" 

de 2014 yılında Berlinale'nin açılışını yapmış 

ve film Jüri Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü. 

Altın Ayı için 19 film yarışıyor 

"Köpekler Adası" aynı zamanda Altın Ayı için 

yarışan filmler arasında yer alıyor. Festivalin 

yarışmalı bölümünde bu yıl toplam 24 film 

gösterilecek, bu filmlerden 19'u Altın Ayı ve 

Gümüş Ayı için yarışacak. Bu bölümde Gus 

Van Sant'ın yönetmenliğini yaptığı "Merak 

Etme, Yürüyerek Çok Uzaklaşamayacaktır" 

(Don't Worry, He Won't Get Far on Foot ), 

Benoit Jacquot imzalı "Eva", Steven 

Soderberg'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu 

"Unsane", Christian Petzold'un "Transit" adlı 

filmi dikkat çeken yapımlar arasında 

bulunuyor. 

Jüri başkanı Alman yönetmen Tom Tykwer 

68'inci Berlin Film Festivali'nde uluslararası 

jürinin başkanlığını ise Alman yönetmen Tom 

Tykwer üstlenecek. 1998 yılında ''Koş Lola 

http://www.dw.com/tr/t%C3%BCrk-toplumu-afdli-politikac%C4%B1ya-dava-a%C3%A7maya-haz%C4%B1rlan%C4%B1yor/a-42594596
http://www.dw.com/tr/t%C3%BCrk-toplumu-afdli-politikac%C4%B1ya-dava-a%C3%A7maya-haz%C4%B1rlan%C4%B1yor/a-42594596
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Koş'' (Lola rennt) adlı filmiyle adını uluslararası 

alanda duyuran Tykwer, ''Cennet'' (Heaven), 

"Uluslararası" (The International), ''Bulut 

Atlası'' (Cloud Atlas) gibi yapımlarla tanınıyor. 

Belçikalı aktris Cécile de France, İspanyol 

fotoğrafçı Chema Prado, ABD'li yapımcı Adele 

Romanski, Japon besteci Ryūichi Sakamoto 

ve ABD'li sinema eleştirmeni Stephanie 

Zacharek diğer jüri üyelerini oluşturuyor. 24 

Şubat akşamı düzenlenecek törende Altın ve 

Gümüş Ayılar sahiplerini bulacak. Bu yıl 

yaşam boyu başarı ödülü olan Onursal Altın 

Ayı ABD'li aktör Willem Dafoe'ya verilecek. 

Festivalin Ustalara Saygı (Hommage) 

bölümünde, Dafoe'nun oynadığı filmler yer 

alıyor.  

Berlinale'de üç Türk filmi 

15-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 

Berlinale'de 7 bin 991 film arasından seçilen 

385 film Panorama, Forum, Geniş Forum, 

Generation, Damak Tadı Sinema gibi 

bölümlerde gösterilecek. Berlinale'de 

Türkiye'den toplam üç filmin dünya prömiyeri 

yapılacak. Yönetmenliğini Banu Sıvacı'nın 

yaptığı "Güvercin", gençlere yönelik filmlerin 

yer aldığı "Generation 14plus" adlı bölümde 

gösterilecek. Başrolünde Kemal Burak Alper'in 

oynadığı film, hayatını güvercinlere adayan ve 

mutluluğu kuşlarında bulan bir gencin 

hikâyesini anlatıyor. Sıvacı'nın ilk uzun metrajlı 

filmi olan "Güvercin", En İyi İlk Film ödülünün 

de adayları arasında bulunuyor. 

Yönetmenliğini Burak Çevik'in yaptığı "Tuzdan 

Kaide" Berlinale'de dünya prömiyerini yapacak 

filmler arasında bulunuyor. Çevik'in ilk uzun 

metrajlı filmi "Tuzdan Kaide" yeni bir sinema 

dili yaratan her türlü belgesel ve konulu filme 

açık olan Forum bölümünde gösterilecek. Film, 

kaybolan kız kardeşini arayan hamile bir 

kadının hikâyesini anlatıyor. Geniş Forum 

bölümünde deneysel olarak 

nitelendirilebilecek, uzunluk veya kullandığı dil 

açısından farklı olan filmler yer alıyor. 

Yönetmenliğini Didem Pekün'ün yaptığı 

"Araf" Geniş Forum bölümünde gösterilecek. 

Belgesel bir film olan Araf, Türkiye-

Yunanistan-Bosna-Hersek ortak yapımı. 

Nayia'nın Bosna'da, Srebrenitsa, Saraybosna 

ve Mostar'a yolculuklarını anlatan 47 dakikalık 

film, gitmek ve geri dönmek arasındaki çelişkiyi 

sorguluyor. 

#MeToo tartışmaları 

Berlin Film Festivali'nde, kadınların günlük 

hayatta yaşadığı cinsel tacize dikkat çekmeyi 

hedefleyen #MeToo tartışmalarına da bir 

platform sunulacak. Berlinale kapsamında, 

sinema, televizyon ve tiyatroda cinsel tacizin 

ele alınacağı bir panelin düzenlenmesi 

planlanıyor. Bunun yanı sıra, film yapımcısı 

Daniela Elstner tarafından hayata geçirilen ve 

sinema sektöründe cinsel tacize uğrayan 

kadınların sesini yükseltmesini hedefleyen 

"Speak Up!" adlı projenin de tanıtımı 

yapılacak. İnternet bağlantısı için 

 

Berlin'deki Türk Büyükelçiliği'ne boyalı 

saldırı 

Berlin'deki Türk Büyükelçiliği'ne kimliği henüz 

belirlenemeyen kişilerce boyalı saldırı 

düzenlendi. Önce sis bombası patlattığı 

belirlenen saldırganlar, büyükelçilik binasına 

sarı, kırmızı ve yeşil renkli boya fırlattı. Berlin 

polisinin bir sözcüsü tarafından yapılan 

açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen 

http://www.dw.com/tr/berlinde-festival-heyecan%C4%B1-berlinale-ba%C5%9Fl%C4%B1yor/a-42590571
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kişilerin büyükelçilik binasının önünde sis 

bombası patlattığı belirtildi. Sisten yararlanan 

dört koyu renk giyimli kişinin, sabah saat 6.00 

sularında büyükelçiliğin ön cephesine sarı, 

kırmızı ve yeşil renkli boya fırlattığı ve 

ardından kaçtığı bildirildi. Sözcünün 

aktardıklarına göre saldırıda yaralanan olmadı. 

Olaydan dakikalar sonra bir taksi sürücüsünün 

büyükelçilik yakınlarındaki Tiergarten parkında 

bir çalılığın yandığını bildirdiğini söyleyen 

sözcü, bir bisikletlinin de binanın yakınlarında 

bir dikenli tel rulosu bulduğunu belirtti. Bölge, 

sürdürülecek teftiş nedeniyle kapatıldı. Federal 

Emniyet Dairesi'nin (BKA) siyasi arka plana 

sahip suçlarla ilgilenen birimi tarafından olayla 

ilgili soruşturma başlatıldı. Bir polis sözcüsü, 

"Siyasi motivasyona sahip bir saldırı ihtimali 

üzerinde duruyoruz" açıklamasında bulundu. 

Büyükelçilikten kınama 

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden 

Almanca ve Türkçe dillerinde bir açıklama 

yayınlandı. Açıklamada, saldırı kınandı. 

İnternet bağlantısı için 

 

Berlinale’de kadın sinemacıların zaferi 

Berlinale’de Altın Ayı Rumen kadın yönetmen 

Adina Pintilie’nin “Touch me not” filmine verildi. 

Polonyalı kadın yönetmen Małgorzata 

Szumowska da “Twarz” ile en iyi ikinci filme 

verilen Jüri Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 

Berlin Film Festivali’nde ödül törenine kadın 

sinemacılar damgasını vurdu. Romanya’dan 

Adina Pintilie “Touch me not” filmi ile Altın Ayı 

ödülüne uzanmakla kalmadı, aynı zamanda En 

İyi İlk Film ödülüne de layık görüldü. Alman 

yönetmen Tom Tykwer’in başkanlığındaki 

uluslararası jürinin, yarışma bölümünün en iyi 

filmi seçtiği “Touch me not”, “deneysel 

belgesel” olarak nitelendirilebilecek bir film. 

Yönetmen Pintilie’nin fiziksel temasa 

giremeyen bir kadının hikayesini anlattığı 

yapım, ilk gösteriminden itibaren festivalin en 

tartışmalı filmlerinden biri olmuş, 

transseksüellikten ağır engellilerle cinsel 

ilişkiye kadar, cinselliğin birbirinden farklı 

yüzlerine bakan film, içerdiği seks sahneleri 

yüzünden çok sayıda seyircinin sinema 

salonunu terketmesine neden olmuştu. 

Ülkesinde, Bükreş Deneysel Filmler 

Festivali’nin küratörü olarak da tanınan Pintilie, 

ilk uzun metraj çalışması ile “mahremiyetin ne 

olduğunu bulmaya” çalıştığını kaydediyor. 

2017’de Macar yönetmen Ildikó Enyedi'nin 

"Beden ve Ruh” filmi ile Altın Ayı’yı 

kazanmasından sonra bu sene de Pintilie’nin 

festivalin büyük ödülünü almasıyla, üst üste 

ikinci kez ana akımın dışında yer alan Doğu 

Avrupalı bir kadın yönetmenin Berlinale’nin 

galibi olması da kayda değer bir not. 

Berlinale’de, yarışma bölümünün en iyi ikinci 

filmine verilen Jüri Büyük Ödülü de bir kadın 

sinemacının oldu. Polonyalı yönetmen 

Małgorzata Szumowska’nın kara mizah örneği 

“Twarz” adlı filmi, ülkedeki yabancı 

düşmanlığını mercek altına alıyor. Film, bir yüz 

transplantasyonundan sonra toplum tarafından 

dışlanan bir adamın hikayesi. Szumowska, 

böylece ikinci kez bir Gümüş Ayı’ya layık 

görüldü. Polonyalı sinemacı, 2015 yılında da 

“Body” filmi ile Berlinale’de en iyi yönetmen 

seçilmişti. 68. Berlinale'nin en iyi yönetmen 

ödülü ise festivalin açılışını yapan animasyon 

filmi “Isle of dogs” ile ABD’li sinemacı Wes 

Anderson’a verildi. Anderson da 2014 yılında 

http://www.dw.com/tr/berlindeki-t%C3%BCrk-b%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7ili%C4%9Fine-boyal%C4%B1-sald%C4%B1r%C4%B1/a-42759622
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yine festivalin açılışını yapan “The Grand 

Budapest Hotel” ile ödüle uzanmış ve yarışma 

bölümünün en iyi ikinci filmine verilen Jüri 

Büyük Ödülü’nü almıştı. 

Güney Amerika'ya üç ödül 

Güney Amerika Sineması da Berlin’de göz 

doldurdu. Festivalin ilk 25 yılında yöneticiliğini 

yapan sinema tarihçisi Alfred Bauer’in adına 

konan ve sinema sanatına yeni perspektifler 

sunan bir yapıma verilen Gümüş Ayı Ödülü’nü, 

“Las Herederas” ile Paraguaylı yönetmen 

Marcelo Martinessi aldı. Paraguaylı tiyatro 

oyuncusu Ana Brun da, ilk sinema filmi olan ve 

iki yaşlı kadının ilişkisi ekseninde dönen “Las 

Herederas”daki performansıyla Berlinale’de en 

iyi kadın oyuncu seçilerek Gümüş Ayı ödülü 

aldı. Bir ödül de Meksika’ya gitti. Berlinale’de 

en iyi senaryo ödülü Meksikalı yönetmen 

Alonso Ruizpalacios imzalı “Museo”ya verildi. 

Gümüş Ayı ödülünü, bir hırsızlığın hikayesini 

anlatan ve gerilim ve yol filmi ögeleri taşıyan 

filmin senaristleri Manuel Alcalá ve Alonso 

Ruizpalacios paylaştı. 

Alman Sineması festivalden eli boş dönüyor 

Berlinale'de en iyi erkek oyuncuya verilen 

Gümüş Ayı ödülü Fransa yapımı “La prière” 

filminden Anthony Bajon’un oldu. Film, dini 

inanç yardımıyla uyuşturucu bağımlılığından 

kurtulmaya çalışan bir gencin hikayesini 

anlatıyor. Kulislerde en iyi erkek oyuncunun, 

yarışma bölümündeki “Transit” ve “In den 

Gängen” filmlerinin Alman başrol oyuncusu 

Franz Rogowski’nin seçilmesi bekleniyordu. 

Ancak ne Rogowski, ne de dört film ile 

yarışmada temsil edilen Alman Sineması bir 

ödül alabildi. Festivalde her yıl bir yarışma 

filminden bir isme “olağanüstü sanatsal 

performans” nedeniyle bir Gümüş Ayı veriliyor. 

Kamera, kurgu, müzik, kostüm veya set 

tasarımı alanlarındaki çalışmaların 

ödüllendirildiği bu kategoride, uluslararası 

jürinin ödülü Rusya’ya gitti ve Gümüş Ayı’ya, 

Alexey German Jr. imzalı “Dovlatov”un 

kostümleri ve set tasarımı için Elena Okonaya 

layık görüldü. Yönetmen, bir yazarın portresi 

aracılığıyla, 1971 yılının Sovyetler Birliği’ndeki 

baskıcı atmosferi yansıtıyor. Günümüz 

Rusyası ile paralellikler ise gayet aşikâr. 

Kadın yönetmenler her dalda başarılı 

Kadın sinemacıların ağırlığı diğer kategorilerde 

de kendini hissettirdi. Berlinale'de ikinci kez 

verilen En İyi Belgesel Ödülü'ne "Waldheims 

Walzer” adlı yapım ile Avusturyalı yönetmen 

Ruth Beckermann layık görüldü. Eski Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreteri ve eski Avusturya 

Cumhurbaşkanı Kurt Waldheim'ın Nazi 

Almanyası'nın ordusundaki geçmişinin ortaya 

çıkmasıyla patlak veren skandalı anlatan ve 50 

bin euro tutarındaki ödüle layık görülen 

belgesel, Forum bölümünde gösterilmişti. 

Kısa ödülleri 

Uluslararası kısa metraj jürisi ise festivalin 

“Berlinale Shorts” adlı yarışmasında Altın Ayı 

Ödülü’nü Buenos Aires doğumlu kadın 

yönetmen Ines Moldavsky’nin “The Men 

Behind the Wall” adlı filmine verirken, Gümüş 

Ayı’yı Ruandalı Samuel Ishimwe imzalı 

“Imfura” aldı. 20 bin euro tutarındaki Audi Kısa 

Metraj Ödülü’nü de kadın yönetmen Réka 

Bucsi’nin çektiği Danimarka yapımı “Solar 

Walk” aldı. İnternet bağlantısı için 

 

Ekonomik Gelişmeler 

 

http://www.dw.com/tr/berlinalede-kad%C4%B1n-sinemac%C4%B1lar%C4%B1n-zaferi/a-42733895
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Almanya ihracatta yine rekora koşuyor 

Almanya bu yıl kesintisiz beşinci kez ihracat 

rekoru kırmayı hedefliyor. Ancak uzmanlar 

ABD Başkanı Trump'ın başını çektiği 

himayecilik eğilimine karşı uyarıyor. 

‘Made in Germany' bütün dünyada rağbet 

görüyor. Euro'nun değerlenmesi bile ihracatçı 

Alman şirketlerinin rekora koşmasını 

engelleyemedi. Alman Dış Ticaret Odası 

(BGA) 2017'den sonra bu yıl da ihracatta yeni 

bir rekor bekliyor. Tahmin doğru çıkarsa Alman 

şirketleri üst üste beşinci kez yurt dışına rekor 

düzeyde mal ve hizmet ihraç etmiş olacak. 

Avrupa'nın ekonomik motoru olarak kabul 

edilen Almanya'nın başarısında dünya 

ekonomisindeki canlanma ve başta otomobil 

ve makine olmak üzere Alman ürünlerine 

talebin yoğunluğu rol oynuyor. 

Ancak ihracat ufkunu karartabilecek riskler de 

yok değil. Şartlar çoktandır bu kadar elverişli 

olmamıştı. Dünya ekonomisi istikrarlı büyüme 

gösteriyor. Uluslararası Para Fonu'nun (IFM) 

tahminlerine göre küresel büyüme hızı bu yıl 

ve önümüzdeki yıllarda yüzde 4 sınırını 

zorlayacak. Euro Bölgesi ülkeleri ekonomik 

kriz yıllarını geride bıraktı ve büyüme 

temposunu arttırdı. Kesin olmayan rakamlara 

göre ortak para bölgesi ekonomisini 2017'de 

yüzde 2,5 oranında büyüttü. Avrupa Birliği 

(AB) Alman ihraç mallarının en büyük pazarını 

oluşturuyor. İşletmeler kur riski olmayan 

ülkelere yapılan ihracatın artmasından 

memnun. 

İleri teknoloji faktörü 

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin son 

anketi Avrupa'daki olumlu ekonomik 

gelişmenin ihracat beklentisini arttırdığını 

gösteriyor. Euro'nun dış değerinin artması da 

ihracatı frenlemedi. Avrupa ortak para biriminin 

dolar ve diğer paralar karşısında değer 

kazanması Alman mallarının yurtdışına satış 

fiyatını arttırıyor. Fiyatların artması talebi 

geriletebiliyor. 

Euler Hermes kredi sigortacılık şirketinin genel 

müdürü Ron van het Hof Almanya'nın ihracat 

gücünü çeşitliliğe ve rekabet gücüne bağlıyor. 

Ron van het Hof, ileri teknoloji ürünleri denince 

akla önce Almanya'nın geldiğini, makine, 

otomotiv ve kimyada Almanya'nın teknolojik 

gelişmeye öncülük etiğini ve "gizli 

şampiyonlar" olarak adlandırılan orta ölçekli 

Alman işletmelerinin de branşlarında rakip 

tanımadıklarını söylüyor. Ancak ticari 

ilişkilerdeki dinamiğin hep tek yönde işlemediği 

de bir gerçek. Alman Dış Ticaret Odası 

Başkanı Holger Bingmann, "küresel meydan 

okumalara ulusal çözümlerle çare aramaya 

başlayan ülkelerin artmasının, ihracat ve 

ithalata bağımlı bir ülke olan Almanya 

açısından tehlike potansiyeli taşıdığını" 

uyarısında bulunuyor. 

Dünya ticaretini tehlikeye sokabilecek 

gelişmeler 

Öncelikle ABD Başkanı Donald Trump'ın 

göreve başladığından beri serbest ticarete 

karşı çıkması Almanya'da endişeyle izleniyor. 

Commerzbank baş iktisatçısı Jörg Krämer 

"Trump'ın diğer ülkelere örnek olduğunu yerli 

sanayiyi dış rekabetten koruma eğiliminin 

arttığını" söylüyor. Sanayi ve Ticaret Odaları 

Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf "ABD'nin 

haksız yere anti damping önlemlerine 

başvurmasından rahatsızlık duyduklarını" 

gizlemiyor. ABD son olarak ithal çamaşır 
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makinesi ve güneş panellerine yüksek vergi 

koymuştu. Bu karar, Çin ve Kore'ye açıkça 

meydan okuma anlamına geldiğinden "ticaret 

savaşları" endişesine yol açmıştı. İş 

çevrelerinde ABD'nin çelik ürünlerine de anti 

damping vergisi getirmesinin Alman şirketlerini 

zarara uğratabileceği belirtiliyor. 

Donald Trump, aralarında Almanya'nın da 

bulunduğu diğer ülkelerle ticarette ülkesinin 

açık vermesinden rahatsız. Ancak Trump'ın 

görevdeki ilk yılında ABD yine dışarıya 

sattığından çok daha fazlasını ithal etti. 

ABD'nin ticaret açığı 2017'de yüzde 12 

oranında artarak, 2008'de patlak veren finans 

krizi sonrasının en yüksek rakamı olan 566 

milyar dolara çıktı. 

Almanya'nın dış ticaret fazlası diğer ülkelerde 

de hoş karşılanmıyor. Son zamanlarda artış 

hızı ithalatta ihracattan fazla olduğu için fark 

nispeten kapandı. BGA Genel Müdürü 

Bingmann "Ticaret fazlasındaki düşüşün, 

Almanya'yı eleştirenleri yatıştıracak olması 

bakımından olumlu bir gelişme sayılması 

gerektiğini" söylüyor. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı artıyor 

Hermes kredilerine getirilen limit Almanya'nın 

Türkiye'ye yaptığı ihracatı etkilemedi. Alman 

odalar birliği ticari ilişkilerin 2018'de artmasını 

bekliyor. 

Türk Alman ilişkilerindeki gerginliğe rağmen 

Almanya hükümetinin Türkiye'ye yapılan 

ihracata tanıdığı kredi garantileri 2017'de bir 

önceki yıla göre artış gösterdi. Hermes 

kredileri olarak adlandırılan devlet kredi 

kefaletinin hacmi üçte bir oranında artarak 1 

milyar 458 milyon Euro'ya çıktı. 

Türkiye politikasını sertleştiren Berlin yönetimi 

2017 yılının Eylül ayında Hermes kredilerine 

1,5 milyar Euro'luk üst sınır getirmişti. 2016 

yılında Türkiye'ye ihracat yapan Alman 

şirketlerine 1 milyar 102 milyon Euro'luk 

Hermes garantisi tanımıştı. 

Federal hükümete soru önergesi veren Sol 

Parti Milletvekili Aleksander Neu "Hermes 

kredi garantilerine üst sınır konmasının aslında 

yaptırım olmadığını ve koalisyon hükümetinin 

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik 

ilişkilerin zarar görmesini istemediğini" söyledi. 

Hermes garantisi yabancı müşterisi ödeme 

yapamaz duruma düşen ihracatçı Alman 

şirketlerinin zarardan korunması amacıyla 

hayata geçirilmişti. Türkiye, devlet kefaletine 

en çok başvurulan ülkeler arasında yer alıyor. 

2016'da Rusya, Mısır ve ABD'ye Türkiye'den 

daha fazla Hermes garantisi tanınmıştı.  

2017 yılında Alman vatandaşlarının siyasi 

nedenlerle tutuklanmasına Türkiye politikasını 

sertleştirerek karşılık veren Alman hükümeti 

Hermes kredilerine limit koymak dışında, 

Türkiye için seyahat uyarıları çıkarmış ve 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük 

Birliği'ni güncelleştirme görüşmelerini bloke 

etmişti. 

İkili ticaretin artması bekleniyor 

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler Berlin'in 

Türkiye politikasından etkilenmedi. 2017 yılının 

ilk yarısında yüzde 10 oranında daralan ticaret 

hacmi ileriki aylarda düzelme yoluna girmişti. 

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin 

verilerine göre, Hermes kredi limitinin dolduğu 

2017'nin son çeyreğinde ikili ticarette artış 

kaldedildi. Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği dış 

ticaret uzmanı Volker Treier "Hermes 

http://www.dw.com/tr/almanya-ihracatta-yine-rekora-ko%C5%9Fuyor/a-42501247
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kredilerine üst sırın konmasının ağır bir 

yaptırım aracı olmaktan ziyade siyasi mesaj 

anlamını taşıdığını" söyledi. Treier 

başvurularla ilgili işlemlerin uzamasının 

Türkiye'ye yapılan ihracatı geciktirdiğini 

sözlerine ekledi. Hermes üst limitinin 2018'de 

de uygulanıp uygulanmayacağı kesinleşmedi. 

Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan 

açıklamada, bu konudaki kararın yeni hükümet 

tarafından verileceği belirtildi. Gazeteci Deniz 

Yücel'in tahliye edilip Türkiye'den 

ayrılmasından sonra ikili ilişkiler yumuşama 

yoluna girdi. Alman odalar birliği, ticari 

ilişkilerde bu yıl hissedilir artış bekliyor. Treier, 

Alman şirketlerinin Türkiye'ye yaptığı satışların 

yüzde 5 oranında artabileceğini söyledi. 

Türkiye'ye yapılan Alman malları ihracatı 2016 

ve 2017 yıllarında yüzde 2 oranında 

gerilemişti. İnternet bağlantısı için 

Almanya'da 'dizel yasağı' uygulanabilecek 

Federal Mahkeme eyalet ve belediyelerin dizel 

araçları trafikten men edebileceğini karara 

bağladı. Egzoz gazı emisyonundaki nitrik oksit 

miktarı üst sınırı aşan dizel motorlu araçların 

trafiğe çıkması yasaklanabilecek. 

Almanya Federal İdare Mahkemesi yerel 

mahkemelere yapılan itirazları reddederek, 

Almanya genelinde geçerli kurallar olmadan da 

belediyelerin hava kirliliğini önlemek amacıyla 

dizel motorlu araçları trafikten men 

edebileceğini hükme bağladı. Mahkeme 

Avrupa Adalet Divanı'na, kararla ilgili 

başvuruda bulunulmasına gerek olmadığı 

belirtti. 

Belediyeler Almanya'nın, nitrik oksit (NOx) 

değerlerinin Avrupa Birliği tarafından saptanan 

sınırları aşan 70'den fazla şehirde, sınırın 

üzerinde zehirli gaz salan eski dizel motorlu 

araçların trafiğe çıkmasını yasaklayabilecek. 

Çevre koruma örgütleri tarafından açılan 

davada eyaletlerle belediyelerin federal yasa 

olmadan da motorlu araç trafiğine müdahale 

edip edemeyecekleri ele alınıyordu. 

Kararının açıklanmasından hemen sonra 

otomotiv şirketlerinin hisse senetleri değer 

kaybetti. 

Sınırın üzerinde zehirli gaz salan 6 milyon 

dolayındaki dizel motorlu aracın mekanik 

modifikasyonunun 10 milyar Euro'ya mal 

olabileceği belirtiliyor. Çeşitli kentlerde dizel 

yasağı için mahkemeye başvuran Alman 

Çevre Yardım Örgütü (DUH) hava kirliliğinin 

önlenmesiyle ilgili planların yasal nitrik oksit 

üst sınırını kapsayacak şekilde değiştirilmesini 

talep ediyor. 

400 bin kişinin erken ölümüne neden oluyor 

Stuttgart ve Düsseldorf idare mahkemeleri 

hava kirliliğinin önlenmesi için trafiğe çıkma 

yasağının da uygulanabileceğine hükmetmiş, 

Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden Württemberg 

eyalet hükümetleri ise motorlu araçları trafikten 

men etmenin eyaletlerin değil, federal devletin 

yetki alanına girdiği gerekçesiyle konuyu 

Federal İdare Mahkemesi'ne taşımıştı. Üst 

mahkemenin karar gerekçesiyle yasağın 

orantılı kullanılması, acilen yürürlüğe 

konmaması ve sadece trafik yoğunluğunun 

fazla olup, nitrik oksit emisyonunun üst sınırı 

aştığı yerlerde uygulanması gerektiğine de yer 

verildi. 

Avrupa Birliği şehirlerdeki aşırı nitrik oksit 

emisyonunun yılda 400 bin kişinin erken 

ölümüne sebebiyet verdiğini duyurmuştu. 2010 

yılında yürürlüğe giren ve havadaki nitrik oksit 

http://www.dw.com/tr/almanyan%C4%B1n-t%C3%BCrkiyeye-ihracat%C4%B1-art%C4%B1yor/a-42740583
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miktarının metreküp başına 40 mikro gramı 

aşmaması şartını getiren üst sınır, egzoz 

zararlılarının azalma eğilimine girmesine 

rağmen sürekli ölçüm yapılan Almanya'nın 70 

yerleşim merkezinde aşılıyor. 

Üst sınırın aşıldığı tek ülke Almanya değil 

Almanya'nın hava kirliliği ile mücadele 

önlemlerini yeterli bulmayan Avrupa Birliği 

Komisyonu federal hükümeti Avrupa Adalet 

Divanı'na şikâyet etme tehdidinde bulunmuştu. 

Hava kirliliğini önlemede AB tarafından 

belirlenen sınırları tutturamayan ülkeler 

arasında Büyük Britanya, Fransa, İtalya, 

İspanya, Romanya, Macaristan, Çekya ve 

Slovakya da bulunuyor. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya işsizler için en riskli AB ülkesi 

Eurostat'ın verilerine göre Almanya, gelişmiş 

ekonomisi ve yüksek refah seviyesine rağmen, 

işsizlerin en fazla yoksulluk riski yaşadığı AB 

ülkesi. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın 

açıkladığı verilere göre, Almanya'daki işsizler 

diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki işsizlere 

kıyasla daha fazla yoksulluk riskiyle karşı 

karşıya. 

Eurostat'ın 2016 yılı verilerine dayanılarak 

yaptığı analiz, Almanya'da işsiz bir bireyin 

yoksulluk çekme riskinin yüzde 70,8 oranında 

olduğunu ortaya koydu. Rapora göre Litvanya, 

yüzde 60,5 yoksulluk riskiyle işsizler için en 

kötü ikinci ülke konumunda. Üçüncü sırada ise 

yüzde 55,8 risk oranıyla Letonya bulunuyor. 

İşsizler için en az yoksulluk riskinin olduğu 

ülkeler ise Fransa, Kıbrıs ve Finlandiya. Üç 

ülkede de işsizlerin yoksullukla karşılaşma riski 

yüzde 40'ın altında. 

İşsizlerin yoksulluk riski AB ortalamasında ise 

yüzde 48,7. 2006 yılında bu oran yüzde 41,5 

düzeyindeydi. Rapordaki tespitler 16-64 yaş 

arasındaki işsizlerin durumuna dayanıyor. 

Alman siyasetçiler veriler karşısında endişeli 

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, Eurostat'ın 

verilerini "Hristiyan Birlik partilerine ve Sosyal 

Demokrat Parti'ye (SPD) patlayan bir tokat" 

olarak niteledi. 

Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu 

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve sadece 

Bavyera eyaletinde teşkilatı olan Hristiyan 

Sosyal Birlik (CSU), 2013 yılından bu yana 

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon 

hükümetini oluşturuyor. 

Kipping, "Koalisyon hükümetinin bu feci 

duruma çare olması gerektiğini, ancak 

görünüşe göre herhangi bir şeyi değiştirme 

arzusunda olmadıklarını" söyledi. 

Hristiyan Birlik partileri ve SPD geçen Eylül'de 

yapılan seçimlerin ardından Şubat ayında yeni 

bir koalisyon hükümeti kurmada anlaşmıştı. 

İnternet bağlantısı için 

 

Alman ekonomisi yüzde 2.9 büyüdü 

Almanya geçen yıl yüzde 2,9 ile beklentilere 

paralel büyüdü. Bu dönemde hanehalkı 

tüketimi değişim göstermezken, kamu 

harcamaları beklentilerin üzerinde arttı. 

Alman ekonomisi geçen yıl yüzde 2,9 büyüdü 

ve beklentiyi karşıladı. Açıklanan verilere göre 

Almanya 2017'nin son çeyreğinde yüzde 0,6 

büyüdü. Piyasa beklentisi de bu yöndeydi. 

Böylece ülkenin yıllık büyümesi yüzde 2,9 

seviyesinde gerçekleşti. Ülkenin 4. çeyrek 

ithalatı yüzde 2,0 ile yüzde 1,4 yönündeki 

beklentinin üzerinde gelirken; ihracat da yüzde 

http://www.dw.com/tr/almanyada-dizel-yasa%C4%9F%C4%B1-uygulanabilecek/a-42757327
http://www.dw.com/tr/almanya-i%C5%9Fsizler-i%C3%A7in-en-riskli-ab-%C3%BClkesi/a-42754953
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2,7 ile 2,2'lik tahminleri aştı. Söz konusu 

dönemde hanehalkı tüketimi yüzde 0,0 ile 

değişim göstermezken, kamu harcamaları 

yüzde 0,5 arttı. İnternet bağlantısı için 

 

Firma Haberleri 

 

Almanya'da Audi tesislerinde arama 

 

Dizel araçlardaki egzoz emisyonunda 

manipülasyon yapıldığı şüphesine ilişkin 

soruşturma kapsamında Audi şirketinin 

Ingolstadt ve Neckersulm’deki tesislerinde 

arama yapıldı. Alman otomotiv şirketi Audi'nin 

Ingolstadt'daki merkezi ve Neckersulm’daki 

tesisinde arama yapıldığı bildirildi. 

Münih Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, dizel 

araçlarda egzoz emisyonunda manipülasyon 

yapıldığı şüphesine ilişkin devam eden 

soruşturma kapsamında Audi şirketinin 

Ingolstadt merkezinde ve Neckersulm'daki 

tesiste bulunan ofislerde ve Baden-

Württemberg eyaletindeki bir evde arama 

yapıldığı belirtildi. Yapılan bu aramaların 

odağında Avrupa pazarına yönelik üretilen 3 

litrelik V6 dizel motorlarda egzoz emisyonu 

manipüle edilmesi için teknik mekanizmanın 

kullanılması olduğu ifade edilen açıklamada, 

soruşturmanın ise 2009’dan beri Avrupa ve 

ABD’de satılan en az 210 bin aracı kapsadığı 

kaydedildi. 

Açıklamada, aramalarda 18 savcı ile Baden-

Württemberg ve Bavyera polisinin görev 

yaptığı aktarıldı. Audi tesislerinde 2017’nin 

mart ayında da polis tarafından arama 

yapılmıştı. İnternet bağlantısı için 

 

Alman şirketten Türkiye'ye harita özrü! 

 

Alman lastik şirketi Continental, reklam 

filminde yer alan Türkiye'nin bulunmadığı 

harita için özür diledi.  

Alman lastik firması Continental, internet 

sitesinde yayınladığı bir reklamda yer alan 

dünya haritasında Türkiye'yi sildi. Şirketin 

yayınladığı Powertraing isimli teknolojinin 

tanıtıldığı reklam filminde yayınlanan haritada 

Türkiye'nin yerinde Akdeniz'in olması dikkat 

çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler 

nedeniyle, birçok kullanıcı şirkete tepki 

gösterdi. Continental firması tepkilerin 

ardından bir özür açıklaması yaptı. Şirketten 

yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan 

paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv 

Global sayfasında grafik hatası olan bir 

videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm 

sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı 

bildirdikleri için teşekkür ederiz. Videonun 

hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin 

üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür 

dileriz." ifadeleri yer aldı. İnternet bağlantısı 

için 

 

Rheinmetall'den Türkiye ile yeni silah 

anlaşması 

 

https://www.dunya.com/finans/haberler/alman-ekonomisi-yuzde-29-buyudu-haberi-404546
https://www.dunya.com/dunya/almanyada-audi-tesislerinde-arama-haberi-401905?utm_medium=post&utm_campaign=dunya.com&utm_source=social
http://www.haberturk.com/alman-sirketten-turkiye-ye-harita-ozru-1831578
http://www.haberturk.com/alman-sirketten-turkiye-ye-harita-ozru-1831578
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Tagesschau'nun haberine göre Alman şirketi 

Rheinmetall Türkiye ile silah ihracatı 

anlaşmalarını sürdürüyor. Alman şirketin Türk 

BMC şirketi ile "Leopard 2" modernizasyonu 

konusunda anlaşma imzaladığı iddia edildi. 

Alman televizyonu ARD'nin haber 

portalı Tagesschau.de'de yer alan bir habere 

göre Alman savunma sanayi şirketi 

Rheinmetall Türkiye ile silah ihracatı 

faaliyetlerini  sürdürmek için görüşmelerde 

bulundu. Haberde, dışişleri bakanları Mevlüt 

Çavuşoğlu ile Sigmar Gabriel arasında 6 

Ocak'ta yapılan görüşmeden üç gün sonra 

Türk BMC şirketinden bir heyetin "Leopard 2" 

tanklarının modernizasyonu konusunda 

anlaşma imzalamak üzere Rheinmetall 

şirketinin merkezinin bulunduğu Düsseldorf 

kentine geldiği belirtildi. ARD kanalında 

yayınlanan report München programı 

ve Stern haber dergisinin şirket 

kaynaklarından edindiği bilgilere göre iki şirket 

arasında anlaşma sağlandı. Haberde, 

Rheinmetall şirketinin Alman hükümetinin 

tankların modernizasyonuna izin vereceğini 

düşünerek BMC ile anlaşma yaptığı belirtiliyor. 

Rheinmetall'in Türkiye'de BMC şirketi ile 

ortaklaşa Ankara merkezli bir kardeş şirket 

açmayı planladığı da iddia ediliyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

Türkiye'de yerli tank üretmeyi istediği 

belirtilirken BMC şirketinin Erdoğan'a 

yakınlığına da vurgu yapılıyor. Taraflardan 

iddialarla ilgili henüz resmi açıklama 

yapılmadı. 

Tank tartışması 

Gabriel ile Çavuşoğlu'nun görüşmesinde, 

Alman Bakan Gabriel'in Türkiye'nin "Leopard 

2" tanklarının modernizasyonuna yönelik 

ihracata yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti. Der 

Spiegel dergisinde yer alan haberde, Alman 

hükümetinin milyonlarca euro tutarındaki silah 

anlaşmasına izin vermeyi planladığı 

belirtilmişti. Ancak Türkiye'nin 20 Ocak'ta 

başlayan Afrin operasyonunda Alman üretimi 

"Leopard 2" tanklarını kullandığının ortaya 

çıkması Almanya kamuoyunda Türkiye'ye silah 

ihracatına ilişkin büyük bir tartışma başlattı. 

Almanya'da muhalefet partileri Sol Parti ve 

Yeşiller Türkiye ile silah ihracatının 

sonlandırılmasını talep ediyor. Tartışmalar 

üzerine Alman hükümetinden yapılan 

açıklamada, silah ihracatına ilişkin 

kararların "yeni hükümete bırakılacağı" ifade 

edilmişti.Almanya'da hükümetin en erken Mart 

ayı ortasında kurulması bekleniyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

TUI: Türkiye rezervasyonları yüzde 50 arttı 

 

Dünyanın en büyük tur operatörü TUI, 

Türkiye’ye rezervasyonlarda geçen yıla oranla 

yüzde 50’lik artış kaydedildiğini bildirdi. 

Merkezi Hannover kentinde bulunan Alman 

turizm seyahat acentesi TUI, Türk turizminde 

terör saldırıları ve darbe girişimi sonrasında 

yaşanan düşüşün ardından tatilcilerin 

Türkiye'yi yeniden keşfetmeye başladıklarını 

bildirdi. Şirketin CEO'su Fritz Joussen, 

Hannover'deki genel kurul toplantısında 

yaptığı konuşmada Türk turizm sektöründe iki 

yıl önce terör olayları nedeniyle yaşanan ağır 

kayıpların ardından şimdiki rakamların "güçlü 

http://www.dw.com/tr/rheinmetallden-t%C3%BCrkiye-ile-yeni-silah-anla%C5%9Fmas%C4%B1/a-42563069
http://www.dw.com/tr/rheinmetallden-t%C3%BCrkiye-ile-yeni-silah-anla%C5%9Fmas%C4%B1/a-42563069
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bir yükseliş" gösterdiğini vurgulayarak, "Şu 

anda Almanya‘dan Türkiye'ye yapılan 

rezervasyonlar geçen yıla oranla yüzde 50 

artmış durumda" dedi.  

Dünyanın en büyük tur operatörü olan TUI, 

dünya çapındaki rezervasyonlarda da 

önümüzdeki yaz sezonunda 2017'ye göre 

yüzde 6'lık artış kaydedildiğini bildirdi 

Joussen, Almanya'dan Türkiye'ye tatil arzını 

güçlü bir şekilde artırdıklarını belirterek, Mayıs-

Ekim döneminde ek 100 bin uçak bileti arz 

ettiklerini belirtti. İnternet bağlantısı için 

 

Alman firmanın Türkiye'den ihracat başarısı 

 

Krone Türkiye Üst Yöneticisi Akgün: - '2018 

yılında Avrupa pazarında deyim yerindeyse bir 

patlama var. Buna cevap verebilmek için yıllık 

3-4 bin adetlik üretimleri planlıyoruz' 

Alman treyler üreticisi Krone, İzmir'de kurduğu 

üretim tesisinin Afrika ve Ortadoğu pazarında 

büyük başarı yakalaması üzerine ikinci 

fabrikasını açtı. AA muhabirine açıklama 

yapan Krone Türkiye Üst Yöneticisi Rıza 

Akgün, Avrupa'nın en büyük iki treyler 

üreticisinden biri olan Krone'nin Almanya 

dışındaki ilk üretim tesisini 2012'de İzmir'in 

Tire ilçesine kurduğunu anlattı. Avrupa, 

Ortadoğu, Afrika ve Türk cumhuriyetleri 

pazarlarına 28 milyon dolarlık ihracat 

yaptıklarını, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 

ilk bin şirket listesine 602. sıradan giriş 

yaptıklarını aktaran Akgün, şu bilgileri verdi: 

"Nisan ayında devreye aldığımız şasi 

fabrikasıyla teknik olarak 10 bin adetlik 

kapasiteye ulaştık. Bunun 2 bin adedini 

üretiyoruz. Ama bunu ikiye katlamayı 

hedefliyoruz. Bu da özellikle ihracattan 

kaynaklanıyor. Çünkü 2018 yılında Avrupa 

pazarında deyim yerindeyse bir patlama var. 

Buna cevap verebilmek için yıllık 3-4 bin 

adetlik üretimleri planlıyoruz. Bu sene ihracat 

rakamları çok farklı olacak. Almanya, İtalya, 

Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin 

yanında Cezayir, Fas hatta Tanzanya'ya kadar 

gidebildik. Daha önce bu pazarlara 

ulaşamıyorduk. Biz bunu bu fabrika sayesinde 

başarabildik. Yeni pazarımız ise Suudi 

Arabistan. Tire'den güneye, Afrika'ya, Türk 

cumhuriyetlerin daha fazla açılmak istiyoruz. 

Krone'nin küreselleşme ve yeni pazarlarda 

iddialı olma hedefleri kapsamında bu fabrika 

kritik bir rol oynuyor." 

Akgün, Almanya ve Türkiye arasında yaşanan 

sorunların yatırım kararlılığını hiçbir zaman 

etkilemediğini, ülkeler arasında yaşanan bu 

sorunların geçici olduğunu söyledi. İnternet 

bağlantısı için 

 

Almanya, dev satın almadan rahatsız 

 

Almanya Ekonomi Bakanı Zypries, Çinli 

Geely'nin Alman Daimler'in yüzde 10'unu satın 

alma hamlesini inceleyeceklerini belirterek, 

Daimler'in rakibi olan Geely'den bir temsilcinin 

Alman şirketin yönetim kurulunda yer 

almasının sorun olabileceğini ifade etti. lmanya 

Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, Çinli 

Geely'nin Alman otomotiv markası Daimler'in 

yüzde 10'unu satın alma kararını incelemeye 

alacaklarını söyledi. Stuttgarter Zeitung 

http://www.dw.com/tr/tui-t%C3%BCrkiye-rezervasyonlar%C4%B1-y%C3%BCzde-50-artt%C4%B1/a-42575284
https://www.timeturk.com/alman-firmanin-turkiye-den-ihracat-basarisi/haber-856820
https://www.timeturk.com/alman-firmanin-turkiye-den-ihracat-basarisi/haber-856820
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gazetesine konuşan Zypries, "Bu durumu 

yakından incelememiz gerekiyor. Bu durumun 

açıklanmaya ihtiyacı var" dedi. Zypries, 

Daimler'in rakibi olan Geely'den bir temsilcinin 

Alman şirketin yönetim kurulunda yer 

almasının sorun olabileceğini ifade etti. 

Zypries, iş dünyası gazetesi Handelsblatt'a 

açıklamasında da, Almanya'nın açık bir 

ekonomiye sahip olduğunu, ancak bu açıklığın 

endüstriyel ve siyasi çıkarları için başka ülkeler 

tarafından suistimal edilmesine izin 

verilmemesi gerektiğini de ifade etti. Çinli 

otomotiv devi Geely’nin kurucusu Li Shufu'nun, 

Alman Daimler'in yüzde 10 hissesini satın 

alarak şirketin en büyük hissedarı olduğu 

açıklanmıştı. Li'nin Mercedes'in sahibi olan 

Daimler'in yüzde 10 hissesini 9 milyar dolara 

satın aldığı bildirilmişti. İnternet bağlantısı için 

 

 

https://www.dunya.com/dunya/almanya-dev-satin-almadan-rahatsiz-haberi-404917

