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Politik Gelişmeler

Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le
Drian ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy

Bavyera'da CSU ve Hür Seçmenler'den

Hunt'ın imzacılar arasında bulunduğu yazılı

koalisyon uzlaşısı

açıklamada, "ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 13 Ekim'de

Planı'ndan (JCPOA) çekilmesi nedeniyle İran'a

gerçekleşen

ardından

tekrar yaptırım uygulama kararından derin

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi ile Hür

üzüntü duyuyoruz” denildi. Açıklama yapan

Seçmenler

koalisyon

taraflar ABD'nin geri çekildiğini açıkladığı İran

uzlaşma sağlandığı

nükleer anlaşmasının önemine vurgu yaptı.

meclis

seçimlerin

partisi

arasında

anlaşması konusunda

açıklandı. Hür Seçmenler partisi lideri Huber
ile

Aiwanger
sonrası

gerçekleştirdikleri

açıklama

yapan

Anlaşmanın,

"küresel

nükleer

silahlardan

görüşme

arınma çalışmalarının temelini oluşturduğu”

Bavyera

vurgulanırken,

CSU'lu

aynı

zamanda

Avrupa'nın,

Eyalet Başbakanı Markus Söder, "İşi bitirdik"

bölgenin ve tüm dünyanın güvenliği için kilit

dedi. Hür Seçmenler partisi lideri Aiwanger de

öneme

"Bize uyuyor, CSU'ya uyuyor, Bavyera'ya

bağlantısı için

sahip

olduğu

kaydedildi.

İnternet

uyuyor. Güzel bir görüşme ve güzel bir
müzakereydi, çok yoğun ve detaylıydı. Şimdi

Alman

hedefimize ulaştık" açıklamasında bulundu.

cemaatlere mali teşvik

Bavyera'da 13 Ekim'de gerçekleşen eyalet

Almanya

seçimlerinde CSU yaklaşık yüzde 10 oranında

Müslümanların ülkeye uyumlarını arttırabilmek

oy kaybederek yüzde 37,2, Hür Seçmenler

için

partisi

sunmaya

yüzde

11,6

oy

almıştı.

İnternet

bağlantısı için

İçişleri

Bakanı'ndan

İçişleri

Müslüman
hazır

Bakanı

cemaatlere
olduklarını

Müslüman

Seehofer

mali

teşvik

belirtti.

Bakan

"Burada yaşayan Müslümanlar Almanya'ya
aittir" dedi. Seehofer, Frankfurter Allgemeine

AB, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan ortak

Zeitung gazetesi için kaleme aldığı makalede

İran açıklaması

"Bakanlığının

AB, Almanya, İngiltere ve Fransa, yaptıkları

Almanların Alman ve Müslüman kimliklerini

ortak

güçlendirmelerine ve vatanları Almanya ile

açıklamayla

ABD'nin

İran'a

tekrar

imkânlarıyla,

Müslüman

yaptırım uygulama kararından derin üzüntü

özdeşleşmelerine

duyduklarını

belirtti. Almanya İçişleri Bakanı makalesinde

ifade

etti.

Taraflar

"Avrupalı

yardımcı

olacaklarını"

ekonomik aktörleri" koruyacaklarını belirtti.

entegrasyon

Avrupa Birliği (AB), Almanya, Fransa ve

yürütüleceğini ve Müslümanlarla Müslüman

İngiltere,

yürürlüğe

olmayanlar arasındaki komşuluk, dostluk ve

girecek İran yaptırımları konusunda ortak bir

mesai arkadaşlığı üzerinde yoğunlaşacağını

açıklama yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik

dile getirdi. İnternet bağlantısı için

Politikası

ABD'nin

Yüksek
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Kasım'da

Temsilcisi

çalışmalarının

pratiğe

uygun

Federica

Mogherini, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko
2

'Türkiye'deki

demokratları

yalnız

bırakmayın'
CHP

katılamadı. Merkel,

ABD

Başkanı

Donald

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping gibi

Genel

FAZ

liderlerle planlanan ikili görüşmeleri kaçırdı.

gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Türkiye'nin

Merkel ve Bakan Scholz’un Madrid’e gittiği ve

önünü açmanın, demokrasiye gönül veren

ardından tarifeli bir uçak ile Buenos Aires’e

kitleleri

de

Başkanı

Kılıçdaroğlu,

ümitlendireceğini

tarafından

yalnız

ve

Avrupa

hareket ettiği belirtildi. İnternet bağlantısı için

bırakılmadıklarını

anlamalarına yardımcı olacağını vurguladı.

Çavuşoğlu'ndan Almanya ve AB'ye eleştiri

Almanya'ya bir

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

ziyaret

gerçekleştiren CHP

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Frankfurter

Süddeutsche

Allgemeine

için

"Almanlar ve Avrupalılar Türkiye'ye sürekli

yalnız

bağımsız yargı konusunda ders vermek istiyor.

yazısı

Bu

Zeitung

"Türkiye'deki

(FAZ)

gazetesi

demokratlar

bırakılmamalılar"

başlıklı

bir

köşe

Zeitung’a

yanlış"

verdiği

dedi.

demeçte,

Türkiye

Dışişleri

kaleme aldı. Türkiye'nin Avrupalı müttefikleri

Bakanı Mevlüt

ve AB ile ilişkilerinin son zamanlarda önemli bir

Zeitung'a özel bir demeç verdi. Türkiye'de

dönemeçten

Anadolu Kültür

geçtiğine

Kılıçdaroğlu.."Hepimizin

dikkati

çeken

Çavuşoğlu Süddeutsche

girişimine

yönelik

ile

operasyonlarda aralarında akademisyenlerin

Türkiye arasında yıllardan beri uzun çabalar

de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına

sonucunda

ilişkileri

alındığı operasyonları savunan Çavuşoğlu,

koparmamak, aksine Türkiye'nin Avrupa ile

"Bırakın da Türk yargısı işini yapsın" dedi."

olan bağlarının daha da güçlendirilmesine

Almanya ve AB'nin Türkiye'deki yargılamalara

katkı

ilişkin tavrını eleştiren Çavuşoğlu, "Almanlar ve

görevi,

geliştirilmiş

sağlamak

Avrupa

olan

olmalıdır"

dedi.

İnternet

bağlantısı için

Avrupalılar

bize

sürekli

bağımsız

yargı

konusunda ders vermek istiyor. Aynı zamanda
Uçağı

bozulan

Merkel

G20

açılışına

katılamayacak
Almanya

Türk

yargısına

gerektiğini

Başbakanı

Merkel’in

Arjantin’e

nasıl

söylüyorlar.

bir

karar

Bu

vermesi

yanlış"

dedi.

Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarına da

gitmekte olan uçağı teknik bir arıza nedeniyle

değinen

Köln’e acil iniş yapmak zorunda kaldı. Merkel,

tanımıyorum,

G20 zirvesinin açılışına yetişemedi. Almanya

kişilerin

tutuklanmalarının

Başbakanı Angela Merkel, uçağının teknik bir

değildir.

Ama

arıza nedeniyle Köln’de acil iniş yapması

yargısının verdiği kararlardır" dedi. İnternet

yüzünden Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de

bağlantısı için

düzenlenen

G20

zirvesinin

Çavuşoğlu,
adlarını

"Bu
da

burada

insanları

bilmiyorum.
nedeni

önemli

Türkiye

olan

Brexit anlaşması Brüksel'de onaylandı

kalan Başbakan Merkel, dünya ekonomisi ve

Brexit

ticaretin

devletlerin

alınacağı

önemli

Türk

açılışına

katılamadı. Geceyi Bonn’da geçirmek zorunda

ele

Bu

oturumlara

anlaşması
liderleri

Brüksel'de
tarafından

AB

üyesi

onaylandı.
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Taraflar uzlaşının herkes için olabilecek en iyi

olabileceği şüphesiyle 18 Suudi Arabistan

metni

ortaya

savunuyor.

AB

vatandaşına

Tusk,

AB

duyurdu. Söz konusu kişilerin Almanya’ya girişi

üyesinin, Birleşik Krallık'ın Birlik'ten çıkması ve

yasaklandı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed

AB

gelecekte

bin Selman’ın listede yer almadığına dikkat

bildirinin

çekildi. Bakan Maas, Alman hükümetinin

arkasında durduğunu açıkladı. AB tarihinde ilk

Kaşıkçı konusunda Fransa ve İngiltere ile

kez üye bir devletin kendi talebiyle Birlik'ten

yakın irtibatta olduğunu ve bu konuda "başka

çıkmasının onaylanırken, Avrupa Komisyonu

adımlar" da atılabileceğini ifade etti. Bakan

Başkanı

Jean-Claude

zirve

Maas,

öncesinde

yaşananlar

dedi.

aydınlatılması konusunda ortada yanıttan fazla

Almanya Başbakanı Angela Merkel de oylama

soru var" dedi. Bunun hem olayın kendisini

sonrasında şu yorumu yaptı: "Bu, çelişik

hem de olayın arkasındaki azmettiriciler için

duygular uyandıran tarihi bir gün. Bir kere

geçerli olduğunu belirten Bakan, "Avrupa

Büyük Britanya’nın Avrupa Birliği’ni 45 yıl

Birliği içerisinde bu olayla ilgili olarak yakın bir

sonra terk ediyor olması, trajiktir. Ancak elbette

temas halindeyiz" dedi. İnternet bağlantısı için

Konseyi

çıkardığını

Başkanı

ile

Donald

İngiltere

sürdürülecek

ilişkileri

arasında

27

düzenleyen

Juncker,
için

"trajedi"

seyahat

"Bizim

yasağı

açımızdan

getirildiğini

bu

olayın

Britanya halkının oylamasına saygı duymak
zorundayız. Bu arka planda bir çıkış anlaşması

Alman Dışişleri Bakanı: Çin'deki "Uygur

ve Büyük Britanya ile gelecekteki ilişkiler

eğitim kampları" kabul edilemez

üzerine siyasi bir bildirge üzerinde uzlaşmış

Çin'e

olmamız

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, düzenlediği

iyidir.

böylelikle

27

üye

düzenlenmiş

devlet açısından
bir

ayrılma

ve

gelecekteki ilişkilerin inşası konusunda bir
ortaya

temelin

çıkmış

olduğunu

söyleyebiliyoruz.” İnternet bağlantısı için

resmi

ziyaret

düzenleyen

Almanya

basın toplantısında Çin'de Uygurların yeniden
eğitimi

için

oluşturulan

kampların

"kabul

edilemez" olduğunu söyledi. Almanya Dışişleri
Bakanı Heiko Maas, iki günlük ilk Çin ziyareti
sırasında

"Uygur

kamplarını"

tasvip

Almanya 18 Suudi vatandaşına seyahat

etmediklerini söyledi. Bakan, "Uygurlar için

yasağı getirdi

yeniden-eğitim

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı

mümkün değil" dedi. Resmen doğrulanmayan

olabileceği şüphesiyle 18 Suudi vatandaşına

haberlere göre kamplara kapatılan Uygurların

Almanya'ya giriş yasağı getirildi. Almanya'dan

sayısı bir milyonu aşıyor. Heiko Maas Çin

Suudi Arabistan'a yapılan silah ihracatları da

yönetiminin

askıya alındı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko

görüşmelerde Uygurların insan haklarıyla ilgili

Maas, AB Dışişleri Bakanları toplantısına

anlaşmazlıkta daha fazla şeffaflık gösterilmesi

katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Kaşıkçı

talebinde bulundu İnternet bağlantısı için

cinayetine
Maas,

ilişkin

açıklamalar

Almanya'da

cinayetle

kamplarını

kabul

temsilcileriyle

etmemiz

yaptığı

yaptı. Bakan
bağlantılı
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Sosyal Gelişmeler

Alman arkeologlardan Gaziantep'teki antik
kentte keşif

Gazeteci Baha Güngör hayatını kaybetti

Münster

Üniversitesi'nden

araştırmacılar,

Antep'teki Dülük antik kentinde 1800-1900
yıllık bir Roma hamam ve kilisesi keşfettiklerini
duyurdu. Keşfedilen antik hamam yaklaşık 2
bin

metrekarelik

bir

alanda

yer

alıyor.

Almanya'daki Münster Üniversitesi’nde görev
yapan
(Dülük)

araştırmacılar,
antik

Gaziantep'teki Dolike

kentinde

2

ya

da

3'üncü

yüzyıldan kalma bir hamam ve Hristiyanlığın
Çizgisi ılımlı ama analizleri keskindi. Uzun
yıllar DW Türkçe Servisi’nin de yöneticiliğini
yapan gazeteci Baha Güngör, meslek hayatı
boyunca farklı kültürler ve ülkeler arasında
köprüler kurulması için çaba sarf etti. İnternet
bağlantısı için

erken dönemlerine ait bir bazilika keşfetti.
Keşfedilen yapılar, Roma İmparatorluğu'nun
belirli bir dönemine ışık tutuyor. Kazı şefi ve
arkeolog Engelbert Winter, 2001 yılından beri
süren araştırma kapsamında gün yüzüne
çıkarılan değerli mozaiklerle bezeli hamamın
keşfedilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Korur Fincancı’ya Almanya’dan barış ödülü

İnternet bağlantısı için

Almanya'nın Hessen eyaleti tarafından verilen
Hessen Barış Ödülü'ne bu yıl Türkiye İnsan
Hakları

Vakfı

Şebnem

Başkanı

Korur

(TİHV)

Fincancı

layık

Prof.

Dr.

görüldü.

Wiesbaden'da düzenlenen basın toplantısında;
her sene dünyada barış faaliyetleri yürütenlere
verilen ödüle bu yıl işkence mağdurlarının
rehabilitasyonu için gösterdiği çabanın yanı
sıra

ve

işkencenin

araştırılması

ve

belgelenmesine yönelik çalışmaları nedeniyle
Fincancı'nın

layık

görüldüğü

açıklandı.

Türkiye'de işkenceye karşı mücadelenin en
önemli isimlerinden olan Fincancı, işkencenin
ve sonuçlarının belgelenmesi hakkındaki ilk
uluslararası kılavuz olma özelliğini taşıyan
İstanbul Protokolü'nü hazırlayanlar arasında.
İnternet bağlantısı için

"Alman İslamı" olur mu?
Göreve

başlarken

"İslam

Almanya'ya

ait

değildir" diyen Almanya İçişleri Bakanı, İslam
Konferansı

öncesi

"Hedef

Almanya'da,

Almanya'dan ve Almanya için bir İslam"
diyerek "Alman İslamı" tartışmasını yeniden
alevlendirdi. Almanya İçişleri Bakanı Horst
Seehofer geçtiğimiz

günlerde Frankfurter

Allgemeine Zeitung gazetesi için kaleme aldığı
bir makalede "Almanya‘da, Almanya‘dan ve
Almanya için İslam" fikrini ortaya atarak,
Almanya'da

yaşayan

Müslümanların

kendilerini yurtdışından etkilere kapatmaları ve
Alman devletiyle işbirliğinin gereklerine uygun
bir şekilde örgütlenmeleri çağrısı yaptı. İnternet
bağlantısı için
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Almanya'da İslam Konferansı dördüncü kez

Haftalık Die Zeit gazetesinin haberine göre,

toplanıyor

girişimin kurucuları arasında Yeşiller partisinin

İslam Konferansı İçişleri Bakanı Seehofer'in

eski Genel Başkanı Cem Özdemir, sosyolog

başkanlığında dördüncü kez toplanıyor. Bu kez

Necla Kelek, avukat Seyran Ateş, siyaset

gündem İslam'ın Alman hukukuna daha iyi

bilimci Hamed Abdel-Samad ve

entegre

Ahmad

edilmesi.

seçimlerinden

bir

Almanya
yıl

ve

federal

en

son

özel

Mansour

Zeit gazetesinin

yer

haberine

alıyor.
göre,

girişimin

kuruluş

sonra İslam Konferansı Berlin'de dördüncü

yorumlanması

dönem genel kurul toplantısını yapmak üzere

demokrasiden uzak, siyasallaşmış bir İslam'ın

toplanıyor.

artan gücünü kabullenmek istemiyoruz” ifadesi

İslam

Konferansı'nın

toplanmasından bu yana tam 12 yıl geçti.

hakkını

"Bütün

Die

oturumunun üzerinden 20 ay geçmesinden

İlk

bildirisinde

psikolog

kendinde

İslam'ın
gören,

kullanıldı. İnternet bağlantısı için

Federal hükümetin sorumlusu İçişleri Bakanı
Horst Seehofer, yeni yüzler ve yeni konular
konusunda

heyecanlı.

Ancak

Ekonomik Gelişmeler

konferansın

temel sorunsalı aynı: Almanya'daki 4,5 milyon

Alman ekonomisinde 2015'ten bu yana ilk

civarındaki Müslümanın daha iyi dini ve sosyo-

küçülme

politik

Almanya'nın ekonomik büyüme hızı 3 yıl sonra

entegrasyonu.

İki

gün

sürecek

toplantıda yerel entegrasyon ve Almanya'da

ilk

imam

çeyreğindeki yüzde 0,2'lik küçülmenin dış

yetiştirilmesi konuları

ele alınacak.

kez

negatife

üçüncü

ticaret

çetrefilli.

Alman

gerilemeden kaynaklandığı açıklandı. Alman

bölümlerinin

ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde üç buçuk

durumu, yurt dışından gelen imamların ve

yıldır ilk kez olmak üzere küçüldü. İhracatın

camilerin finansmanı ve cemaatlerin bağışları

gerilemesi

gibi pek çok soru işaretini de beraberinde

azalma Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın Temmuz –

getiriyor. İnternet bağlantısı için

Eylül

üniversitelerindeki

bu

konu

ilahiyat

tüketim

Yılın

Ancak imam yetiştirilmesi konusu oldukça
Zira

ve

döndü.

ve

tüketim

döneminde

yüzde

harcamalarındaki

harcamalarındaki

0,2

oranında

daralmasına yol açtı. İnternet bağlantısı için
Almanya’da

"Seküler

İslam

Girişimi"

kuruldu

Türkiye'de "Made in Germany" damgası

Yeşiller partisinin eski lideri Cem Özdemir’in

azalıyor

de aralarında bulunduğu isimler tarafından

Eylül ayında Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı

Almanya’da “Seküler İslam Girişimi” kuruldu.

geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 33

Girişim, “çağdaş İslam anlayışının” sesi olmayı

azaldı. Türk Lirası’ndaki ciddi değer kaybı, bu

hedefliyor.

Konferansı'nın

gerilemenin arkasındaki en önemli faktör

dördüncü dönem genel kurulu öncesinde

olarak gösteriliyor. Alman ihracatçıları için

Almanya'da "Seküler İslam Girişimi” kuruldu.

Türkiye pazarı

Alman

İslam

küçülüyor. Reuters Haber
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Ajansı'nın Alman Federal İstatistik Dairesi'nin

aldı. 13 milyar Euro’luk bir artışla Almanya'nın

verilerine dayanarak verdiği habere göre,

bütçesinin 356 milyar 400 milyon Euro’ya

Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı Eylül ayında

çıkarılmasına

geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 33

gelirleri

oranında azalarak 1 milyar 200 milyon Euro’ya

gelecek yıl da borçlanmaya gitmeden yılı

geriledi. Küresel ekonomik krizin etkin olduğu

kapatmak istiyor. Almanya, "kara sıfır" olarak

2009 yılından bu yana bu derece güçlü bir

adlandırdığı bu stratejiyi altı yıldır izliyor.

gerileme

Almanya'da

olmamıştı.

İhracat

hacmindeki

karar

sayesinde

verildi. Yüksek
Almanya'da

Başbakan

vergi

hükümet,

Angela

Merkel

daralmanın arkasındaki en önemli etkenlerden

liderliğindeki koalisyon 2019 yılında savunma,

biri, Türk Lirası'nın yüksek değer kaybedişi.

araştırma yardımları ve sosyal harcamalarını

İnternet bağlantısı için

artırmayı planlıyor. İnternet bağlantısı için

Suudilere silah ihracatının durdurulması

Almanya'da iş dünyası güveni beklentilerin

Almanya'da istihdamı etkiliyor

altında düştü

Cemal

Kaşıkçı

hükümetinin

cinayeti
Suudilere

durdurmasının

ülkede

nedeniyle

Alman

Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün

silah

satışını

(Ifo) İş Dünyası Ortam Endeksi, bu ay

istihdamı

olumsuz

altında

beklentilerin

düşerek

102

puana

yönde etkileyeceği tahmin ediliyor. Wolgast’da

geriledi. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi

yüzlerce kişinin işsiz kalmasından endişe

Araştırma

ediliyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi

firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı

Arabistan'ın

Almanya İş Dünyası Ortam Anketi sonuçlarını

İstanbul

öldürüldüğünün

Başkonsolosluğunda

kesinleşmesinin

ardından

Enstitüsü (Ifo),

yayımladı.

Sonuçlara

yaklaşık

ilişkin

9

bin

yapılan

Alman hükümetinin Riyad'a yeni silah satış

açıklamada, Almanya’da sanayi ve ticarete

izinlerini durdurması ve daha önceden onayı

ilişkin kasım ayı İş Dünyası Ortam Endeksi'nin,

verilen

ihtimali

ekimdeki 102,9 puandan 102 puana gerilediği

nedeniyle Almanya'da yüzlerce kişinin işsiz

belirtildi. Endekse ilişkin beklenti, 102,3 puan

kalabileceği tahmin ediliyor. İnternet bağlantısı

seviyesinde

için

Endeksi'nin ise bu dönemde 99,8 puandan

satışların

iptal

edilmesi

bulunuyordu.

Ifo

Beklentiler

98,7'ye indiği aktarıldı. İnternet bağlantısı için
Almanya'da 2019 için rekor bütçe
Almanya'da yeni bütçe meclisten onay aldı.

Almanya'da

Bütçe, 356 milyar Euro’yu aşacak. Hükümet,

yıllık yüzde 5 arttı

geçen yıla kıyasla 13 milyar Euro daha fazla

Almanya’da perakende satışlar, ekim ayında

harcayacak. Almanya'da

parlamento 2019

yıllık yüzde 5 artarken, eylüle kıyasla yüzde

yılının taslak bütçesine onay verdi. Üç gün

0,3 azaldı. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin

süren hararetli tartışmaların ardından yeni

(Destatis) yayımladığı geçici verilere göre,

bütçe, 248'e karşı 366 oyla meclisten onay

takvim

ve

perakende

satışlar

mevsimsel

ekimde

etkilerden
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arındırılmış perakende satışlar, ekimde bir

AB’nin

ortalaması

ise

yüzde

önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldı. Fakat

açıklandı. İnternet bağlantısı için

72

olarak

geçen yılın ekim ayına göre perakende satışlar
yüzde 5 artarak, son 1,5 yılda en büyük artış

Almanya'da enflasyon kasımda yüzde 2,3

olarak kayıtlara geçti. İnternet bağlantısı için

arttı
Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu

Almanya'da işsizlik kasımda rekor seviyeye

yılın kasım ayında 2017'nin aynı dönemine

düştü

göre yüzde 2,3 artış kaydetti. Almanya Federal

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsiz

İstatistik

sayısı, bu ay piyasa beklentisinin üzerinde 16

göre, Almanya’da enflasyon, bu yılın kasım

bin azalırken, işsizlik oranı da yüzde 5 ile yeni

ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde

rekor seviyeye geriledi. Almanya Federal İş

2,3 arttı. Ekim’de artış yüzde 2,5 olmuştu.

Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, kasım

Yıllık enflasyon ise Avrupa Merkez Bankası'nın

ayında piyasalarda 10 bin azalması beklenen

(ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde

mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 16

2'nin

binlik azalış kaydetti. Ülkede mevsimsellikten

etti. Ülkede, enflasyon aylık bazda yüzde 0,2

arındırılmış işsiz sayısı bu ay 2 milyon 276 bin

artış

olarak

mevsimsellikten

gösterdi. Almanya'da,

Avrupa

arındırılmış işsizlik oranı ise kasımda yüzde 5

uyumlu öncü TÜFE

kasımda aylık bazda

ile Doğu ve Batı Almanya'nın 1990 yılındaki

yüzde

birleşiminden bu yana görülen en düşük

Yıllık enflasyonun

seviyeye geriledi. Arındırılmamış rakamlarla

fiyatlarının yüzde 9,3, gıda fiyatlarının 1,4, kira

ele alındığında işsizlik, kasım ayında yüzde

fiyatlarının

4,9’dan 4,8’e geriledi. İnternet bağlantısı için

maliyetlerin yüzde 1,5 artması etkili oldu. Bu

ölçüldü.

Ülkede

Ofisi

(Destatis)

öncü

verilerine

üstünde

beklentisine

0,1,

karşın,

yıllık

1,5

devam

yüzde

0,1'lik

artış

Birliği

(AB)

2,2

yükseldi.

yükselmesinde,

ve

hizmetlere

enerji

yönelik

arada, kasım ayı enflasyonuna ilişkin nihai
Almanya, istihdamda AB ikinci oldu

veriler,
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Aralık’ta

Almanya, geçen yıl 20-64 yaş grubunda yüzde

bağlantısı için

yayımlanacak. İnternet

79 istihdam oranıyla İsveç'in ardından Avrupa
Birliği’nde (AB) en fazla istihdam sağlayan

"Almanya'nın

ekonomik

büyüme

ikinci ülke oldu. Almanya Federal İstatistik Ofisi

düşecek"

(Destatis), ülkede 2017’de 20 ila 64 yaş

Alman ekonomisinin bu yıl ve 2019’da büyüme

arası istihdam oranlarını açıkladı. Buna göre,

hızının düşeceği tahmin ediliyor. Ekonomi

Almanya, geçen yıl söz konusu yaş grubunda

uzmanları,

yüzde 79'luk istihdam oranıyla AB’de en fazla

olumsuzluklara karşı şimdiden önlem alınması

istihdam sağlayan ikinci ülke oldu. İsveç’in

tavsiyesinde

aynı yaş grubunda istihdam oranı yüzde 82,

ekonomik danışmanlık yapan Bilirkişi Kurulu,

Almanya'yı bekleyen

bulundu.

Alman

hızı

ekonomik

hükümetine

2018 yılı büyüme tahminini belirgin şekilde
8

düşürdü. Beş ekonomi profesöründen oluşan

medya

grubu Demirören

Medya,

kurulun açıkladığı rapora göre, Almanya'nın

yeni haber portalı Hurriyet.deile

Avrupa’da

büyüme hızının yüzde 1,6 olması bekleniyor.

önemli

bir

ilk

İlkbahar tahmin raporunda ise Almanya'nın

atıyor.

Almanca

yüzde 2,3'lük büyüme hızını yakalayacağı

kurulan Hurriyet.de,

belirtilmişti. Rapora göre, 2019 yılında Alman

üzere

ekonomisinin yüzde 1,5 oranında büyüyeceği

ülkelerindeki

tahmin ediliyor. Mart ayında açıklanan raporda

Kasım’da

ise

olacağı

platform, her biri farklı alanlarda uzman bir

tahmininde bulunulmuştu. İnternet bağlantısı

habercilik geçmişine sahip olan Alman ve

için

Türklerden oluşan güçlü bir editoryal kadroya

büyüme

hızının

yüzde

1,8

haber

ağı
haber

portalı

adımı
olarak

başta Almanya olmak

Avrupa’nın

Almanca

herkese

yayın

için

hitap

hayatına

konuşulan
edecek. 15

başlayan dijital

sahip. Hurriyet.de, dünyadan ve Türkiye’den
Almanya'da startup

yatırımı 4,3 milyar

avroya ulaştı
Almanya’da

gelen haber akışlarıyla, özgün bir içeriğe sahip
olacak. İnternet bağlantısı için

yeni veya

genç girişimcilerin

kurduğu startupların aldığı toplam yatırım tutarı

Alman devi 12 bin kişiyi işten çıkaracak

bu yıl 4,3 milyar avroya ulaştı. Startup
Watch’un kurucusu Serkan Ünsal:“Türkiye’de
65 startup bu yılın ilk dokuz ayında 43,1 milyon
dolar yatırım aldı. Türkiye’de her alanda
startup kuruluyor fakat son dönemde yapay
zeka, bitcoin, e-ticaret ve şehir içi taşımacılık
alanlarındaki startup sayılarında artış var.”
açıklamalarında bulundu. İnternet bağlantısı
için

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG, yeniden
yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişiyi
işten çıkaracağını ve hayvan sağlığı bölümünü
satacağını duyurdu. Bayer AG’den yapılan
açıklamaya göre, şirket küresel olarak yeniden
yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişinin
işine son vermeyi planlıyor. Alman şirket,

Firma Haberleri

hayvan sağlığı bölümünü satarak, ilaç, tüketici
sağlığı ve bitki bilimine yoğunlaşacak. Şirket,

Demirören Medya Grubu’ndan Almanya’da
Büyük Atılım: Hürriyet.de

2017 sonu itibarıyla dünyada yaklaşık 100 bin
istihdam sağlarken, bunların 31 bin 620’si
Almanya’da bulunuyor. Bayer AG, ABD’li tarım
şirketi Monsanto’yu 63 milyar dolara satın

Demirören Medya, Hürriyet markasıyla internet
basınında Avrupa açılımı yapıyor. Almanca

almasıyla

gündeme

gelmişti.

İnternet

bağlantısı için

olarak okuyucuyla buluşacak olan Hurriyet.de
yayın hayatına başlıyor. Türkiye’nin güçlü
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Deutsche

Bank'a

kara

para

aklama

neticesinde

Borusan

Manheim

paylarının

tamamı Borusan Grubu'na ait olacak ve

operasyonu

Borusan Manheim bir ortak girişim olmaktan
çıkacaktır" denildi. İnternet bağlantısı için
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche
Bank'a, kara para aklama şüphesiyle yürütülen
soruşturma

kapsamında

operasyon

Alman

Büyükelçiliği’nden

ile

ifşa

edilen

bilgiler

Büyükelçiliği,

yatıyor.

insan

başlayan

operasyonda

Sabah
polisin
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saatlerinde

işçi

yer

haberlerle

arama yaptığı belirtildi. Operasyona Frankfurt

katıldığı kaydedildi. İnternet bağlantısı için

bin

basında

Eschborn ve Gross-Umstadt'ta altı noktada

Polis ve maliyede görevli 170 memurun

kaynakları

göndereceği yönünde

Frankfurt,

Savcılığı, Federal Emniyet Teşkilatı, Federal

OBM

şirketinin Almanya’ya

genel merkezine kara para aklama şüphesiyle
düzenlendi.

işçi

Almanya’nın Ankara

Almanya'da bankacılık devi Deutsche Bank'ın

baskın

bin

alınacak" haberine ilişkin açıklama

düzenlendi. Soruşturmanın arkasında Panama
Belgeleri

"10

açıklama

yaptı.

Açıklamada

alan

ilgili

bir

böyle

bir

anlaşmanın olmadığı ifade edildi. OBM isimli
firmanın

Türkiye'den

Almanya'ya

işçi

götüreceği yönünde Türk basınında çıkan
haberlere

Manheim, Türkiye'den çekiliyor

Almanya'nın

ilişkin

bir

Ankara

açıklama

yapan

Büyükelçiliği,

Alman

hükümetinin OBM İnsan Kaynakları şirketiyle
Türk işgücü alımı konusunda herhangi bir
Manheim, Borusan ile ortak olduğu Türkiye'nin
ilk ikinci el alım-satım internet firması Borusan

anlaşma içinde olmadığını belirtti. Açıklamada
ayrıca

Berlin'in

Türkiye

hükümetiyle

de

Manheim'deki payını devretmek için düğmeye

medyada yer alan haberlerde ileri sürülen

bastı. şirketteki yüzde 50 payını Türk ortağı

meslek

Borusan'a

devretmeye

hazırlanan

Alman

şirket, Türkiye'den de çekilmiş olacak. Hisse
devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.
Başvuruda "Manheim Auctions ve Cox'un
Borusan Manheim'da birlikte sahip olduğu ve
sermayenin yüzde 50'sini temsil eden 110.000
adet pay, Borusan Grubu'na ait ve hususi
olarak İşlem için kurulacak özel amaçlı bir

gruplarında

işçi

alımı

konusunda

herhangi bir özel program üzerinde anlaşması
bulunmadığı kaydedildi. Alman iş dünyasının
belli bazı branşlarda kalifiye meslek eğitimine
sahip iş gücüne ihtiyaç duyduğu belirtilen
açıklamada, mevcut olanaklarla ilgili olarak
Federal Hükümet'in "Make-it-in-Germany" adlı
portalı üzerinden bilgi alınabileceği ifade edildi.
İnternet bağlantısı için

şirket tarafından satın alınacak olup, işlem
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