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Politik Gelişmeler
Merkel'den Erdoğan'a Suriye çağrısı
Merkel'den 2019 için dayanışma çağrısı

Almanya

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni yıl

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon

mesajında dayanışma çağrısında bulunarak,

görüşmesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme

"Günümüzün zorluklarının üstesinden sadece

kararına Ankara'nın "ihtiyat ve sorumlulukla

dayanışma

tepki vereceğini" ümit ettiğini söyledi.

içinde

olarak

ve

başkalarıyla

Başbakanı

Merkel,

Türkiye

sınırlar ötesi işbirliği yaparak geleceğiz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Türkiye

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni yıl

Cumhurbaşkanı

mesajında 2018'in siyasi açıdan zor bir yıl

gerçekleştirdikleri

olduğunu söyleyerek, birçok vatandaşın siyasi

Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

partiler arasındaki tartışmalardan hoşnutsuzluk

Alman hükümet sözcü yardımcısı Martina Fietz

duyduğunu söyledi. Almanya'da Eylül ayında

tarafından yapılan açıklamada, iki liderin,

yapılan seçimler sonrasında hükümet kurma

Suriye'deki çatışmaların sonlandırılması için

çalışmalarının uzun sürmesine ve İçişleri

Birleşmiş

Bakanı Horst Seehofer'le yaz aylarında mülteci

sürdürülen siyasi sürecin önemine

politikası konusunda yaşanan tartışmalara da

yaptığı belirtildi. Açıklamaya göre, Almanya

değinen

Başbakanı

Başbakan,

"Birçoğunuzun

Recep

Milletler

Merkel,

Tayyip

telefon

Erdoğan,

görüşmesinde

(BM)

öncülüğünde

Erdoğan

ile

vurgu

yaptığı

hükümetten rahatsızlık duyduğunu biliyorum.

görüşmede, "Türkiye'nin, ABD askerlerinin

Çok uzun süre kendimizle meşguldük" dedi.

Suriye'den

2019

iklim

sorumlulukla tepki vereceğine dair beklentisini"

değişikliği, göç ve uluslararası terörizmle

ifade etti. Açıklamada, IŞİD'in püskürtülse de

yılında

en

önemli

konuların

ihtiyat

ve

dikkat edilmeye devam edilmesi gereken "ciddi

da

bir tehlike" olduğu bildirildi. Sözcü ayrıca ikili

çıkarlarının düşünülmesiyle çözülebileceğini

görüşmede Başbakan Merkel'in, Türkiye'nin

kaydetti. Merkel bunun 20. yüzyıldaki iki dünya

Suriyeli sığınmacı kabul ederek üstlendiği role

savaşının

değer verdiğini ifade ettiğini kaydetti. İnternet

alanlardaki

olacağını

sorunların

öğretisi

Merkel

kararına

bu

mücadele

belirten

çekilme

başkalarının

olduğunu

da

sözlerine

bağlantısı için

ekledi.
Almanya'nın 1 Ocak'tan itibaren BM Güvenlik
Konseyi'nin
hatırlatan

geçici
Merkel,

üyeliğini
bu

üstleneceğini

dönemde

küresel

Steinmeier'den

Alman

toplumuna

"suskunluk" uyarısı

sorunların çözümüne çalışılacağını belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı, Noel mesajında

Başbakan Avrupa Birliği'ni dayanıklı ve karar

toplumun farklı kesimleri arasında iletişimin

verme becerisine sahip bir hale getirmeyi

giderek

istediğini

Diyaloğun

söyleyerek,

"AB'den

ayrılacak

zayıfladığı

uyarısında

güçlendirilmesi

çağrısı

bulundu.
yapan

olmasına rağmen İngiltere'yle sıkı ortaklığı

Steinmeier, "Suskunluk durgunluk demektir"

koruyacağız" dedi. İnternet bağlantısı için

dedi.
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Almanya

Cumhurbaşkanı

Frank-Walter

oldukları sürece savaş sürecektir” dedi. Putin,

yayınladığı

Kiev'in doğudaki çatışmaların "özellikle barışçıl

mesajda, toplumdaki suskunluk konusunda

araçlarla" yatıştırılmasını arzu etmediğini ifade

uyarıda

siyasi

etti. Doğu Ukrayna'da 2014 yılından beri

çatışmaya ve uzlaşmaya ihtiyacı olduğuna

Rusya yanlısı isyancılar merkezi hükümete

işaret

Steinmeier,

karşı savaşıyor. Savaşta şimdiye kadar 10

demokrasinin gücünün topluma bağlı olduğunu

binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Kiev ile

Steinmeier

Noel

dolayısıyla

bulundu.

eden

Demokrasinin

Cumhurbaşkanı

"Demokrasimiz

belirterek
söylememiz

ve

düşüncelerimizi

çıkarlarımızı

savunmamız

temelinde şekilleniyor” ifadesini kullandı. Farklı

Moskova arasındaki tansiyon kısa süre önce
Azak

Denizi'nde

yaşanan

olayla

yeniden

yükselmişti. İnternet bağlantısı için

görüşlerde olan insanların birbiriyle konuşarak
"uzlaşmaya varabileceğini” belirten Steinmeier,

Merkel’in halefi de güçlü bir kadın siyasetçi

"Uzlaşma yeteneği demokrasinin gücüdür”

CDU liderliğini bırakan Başbakan Merkel’in

şeklinde konuştu. İnternet bağlantısı için

yerine

genel

başkanlığa

seçilen

Kramp-

Karrenbauer, tabanı iyi tanıyan, deneyimli bir
Merkel ve Putin dörtlü temaslar konusunda

siyasetçi. Kramp-Karrenbauer, CDU’nun kitle

uzlaştı

partisi olarak kalması gerektiğini savunuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin yeni

Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna krizine

Genel

çözüm

için

Başkanı

Annegret

Kramp-

dörtlü

görüşmeler

yapılması

Karrenbauer oldu. Almanya Başbakanı Angela

uzlaştı.

Almanya

Başbakanı

Merkel’in parti genel başkanlığına yeniden

Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı

aday olmaması üzerine üç aday arasından

Vladimir

seçilen

konusunda

Putin

Ukrayna

krizine

çözüm

Annegret

Kramp-Karrenbauer,

bulunması için Almanya, Rusya, Ukrayna ve

CDU’nun genel başkanlık koltuğuna oturan

Fransa arasında dörtlü görüşmeler yapılması

ikinci kadın oldu. Bunun yanı sıra, CDU’nun 40

konusunda uzlaştı. Merkel Buenos Aires'teki

yıldan uzun bir zaman sonra ilk kez Alman

G20 zirvesi sonrası yaptığı açıklamada söz

meclisi üyesi olmayan bir lideri oldu.

konusu görüşmelerin hükümet müsteşarları

CDU’nun

Hamburg’taki

düzeyinde yapılacağını söyledi. Merkel, Azak

yapılan

genel

Denizi'nde yaşanan olay sonrasında "tüm

56 yaşındaki siyasetçi ikinci tur oylamada

gerilimlerin" azaltılması gerektiğini de sözlerine

mutlak çoğunluğu sağlayarak 63 yaşındaki

ekledi. Putin de sözcüsü üzerinden yaptığı

Angela Merkel’in halefi seçildi.

açıklamada, Merkel'e Ukrayna ile Karadeniz'de

Annegret

yaşanan gerilimi "geniş ve detaylı olarak"

başkanlığa aday olan diğer isim Friedrich

aktardığını belirtti. Kiev'deki mevcut hükümetle

Merz’in aldığı 482 oy karşısında 517 oy alarak

Ukrayna'nın doğusunda savaşın sona ermesini

genel başkanlığa seçilen isim oldu. Kramp-

mümkün görmediğini belirten Putin "İktidarda

Karrenbauer,

parti

başkanlık

kongresinde
seçimlerinde

Kramp-Karrenbauer,

kongrede

ilk

tur

genel

oylama
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öncesinde

yaptığı

hareretli

konuşmada,

Alman hükümeti, nitelikli iş gücünün ülkeye

CDU’nun “bir kitle partisi” olarak kalması

gelmesinin önündeki engelleri azaltacak yasa

gerektiğini

vurguladı.

doğal

tasarısını kabul etti. Basın ve Enformasyon

düşünce

kuruluşunun,

partisi

Dairesinden yapılan açıklamada, Başbakan

"Siyasetteki
kitle

olması" gerektiğini söyledi.
Kramp-Karrenbauer,

Angela

konuşmasında

Avrupa

Merkel

başkanlığında

toplanan

bakanlar kurulunun, nitelikli iş gücünün ülkeye

Güvenlik Konseyi ve Avrupa ordusu ile “içeriye

gelmesi

karşı açık, dışarıya karşı güvenli olan güçlü bir

kararlaştırdığı ve bu yönde hazırlanan yasa

Avrupa” çağrısında bulundu. Konuşmasında,

tasarısını

dijitalleşme, güçlü devlet, çalışanların güvence

Meclis’in onayına sunulması beklenen tasarıya

altına alınması gibi konulara değinen Kramp-

göre Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkelerden

Karrenbauer, güçlü bir CDU’ya da vurgu yaptı.

nitelikli iş gücünün Almanya gelmesi teşvik

Annegret Kramp-Karrenbauer, parti tabanına

edilecek.

yakın bir siyasetçi olma özelliği taşıyor.

Seehofer, Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve

Memleketi Saar eyaletinde de bu özelliği ile

Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile

tanınıyor…

Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, yasa

CDU

Genel

Sekreterlik

görevini

yürüten

için

engellerin

kabul

ettiği

Almanya

tasarının

ana

azaltılmasını

belirtildi.

İçişleri

Federal

Bakanı

hatlarının

daha

Horst

önce

Başbakan

açıklandığını

söyledi.

Angela Merkel’in Ekim ayı sonunda genel

ekonomisinin

nitelikli

başkanlıktan

duyduğunu biliyoruz." dedi. Tasarının, AB

Annegret

Kramp-Karrenbauer,

çekileceğini

duyurmasının

Seehofer,
iş

"Alman

gücüne

ihtiyaç

ardından, adaylığını ilk açıklayan siyasetçi

üyesi

oldu. Bu nedenle de, genel sekreterlik görevini

nitelikli

askıya aldı. Daha muhafazakâr söylemleri ile

fırsatlarını arama yolunu açacağını belirten

tanınan diğer adaylar Friedrich Merz ve Jens

Seehofer, buna göre AB ülkeleri dışından

Spahn’a

meslek

karşı

yürüttüğü

genel

başkanlık

olmayan

ülkelerdeki

kişilere,

sahibi

Almanya’da

nitelikli

istihdam

kişilerin,

adında yer alan Hristiyan ifadesinin temsil

gelebileceğini söyledi. Ekonomi ve Enerji

ettiği sosyal boyut ve temel değerlere vurgu

Bakanı Altmaier ise tasarının yasallaşmasının

yaptı. Annegret Kramp-Karrenbauer, Hristiyan

ulusal

Demokratların

"kitle

olduğunu söyledi. Bu düzenlemeyle, ülke

partisi" olarak toplumun merkezinde sağlam bir

ekonomisinin 0,5 veya 1 puan ek büyüme

yer edinmesi gerektiği fikrini sıklıkla dile getirdi.

göstereceğini

Bunun yanı sıra partisinin “sağa kaymasını”

Altmaier, ülkeye Almanca bilen ve meslek

kesin bir dille reddetti. İnternet bağlantısı için

sahibi insanların gelmesinin sağlanacağını

kalan

son

ekonomik

tahmin
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istihdam

fırsatları

ve

için

sahibi

mücadelesinde, Hristiyan Demokrat Birlik’in

geriye

aramak

meslek

aylığına

çıkarlar

ettiğini

ülkeye

için

önemli

ifade

eden

kaydetti. Altmaier, nitelikli iş gücünün ülkeye
Almanya,

nitelikli

iş

gücünün

ülkeye

gelmesi konusunda engelleri azaltacak

gelmesi

konusundaki

olduğunca

az

işlemlerin,

bürokrasiyle

mümkün

yapılmasının
4

hedeflendiğini dile getirdi. Çalışma Bakanı Heil

polis teşkilatı içerisinde aşırı sağcı bir hücre

de, Almanya’da çok sayıda şirketin çalışacak

kurulduğu şüphesine yol açmıştı. "NSU 2.0"

eleman

eleman

imzasıyla gönderildiği öne sürülen mektupta

eksikliğinin Alman ekonomisinin büyümesini

avukata ırkçı hakaretler edildiği ve Almanya'yı

frenlediğini

terk etmediği takdirde "iki yaşındaki kızının

aradığını

belirterek,

söyledi.

Düzenlemenin

"Davet

eden bir yasa olacağını" kaydeden Heil,

katledileceği"

ifadeleri

yer

almıştı.

Başay

tasarının meclis sürecinden geçmesinin 6-7 ay

Yıldız'ın suç duyurusunda bulunması üzerine

alabileceğini ifade etti. İnternet bağlantısı için

harekete geçen yetkililer inceleme başlatmış
ve avukatın ikametgah bilgilerinin bir karakolda

Sosyal Gelişmeler

bulunan bir bilgisayardan elde edildiğini tespit
etmişti. Söz konusu bilgisayara erişimi bulunan

Emniyette

aşırı

sağcı

hücre

şüphesi

polis memurlarının kendi aralarında WhatsApp

Frankfurt dışına sıçradı

grubu üzerinden ırkçı yazışmalar yaptıkları ve

Türkiye kökenli bir avukata yönelik tehditle

Adolf

ortaya çıkan emniyet içindeki aşırı sağcı hücre

paylaştıkları belirlenmişti. Beş polis memuru

skandalı büyüyor. Frankfurt polis teşkilatındaki

hakkında "halkı kine ve düşmanlığa teşvik

soruşturması şimdi de kent dışına sıçradı.

etme"

Frankfurt polis teşkilatı bünyesinde aşırı sağcı

kullanma" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

hücre kurdukları şüphesiyle beş polis memuru

Memurlar görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

hakkında

boyutu

Spiegel Online'da yayınlanan bir habere göre,

Allgemeine

Kölnlü avukat Mustafa Kaplan da buna benzer

Zeitung’un (FAZ) haberine göre, Frankfurt

bir tehdit mektubu aldı. Kaplan, nefret söylemi

dışındaki emniyet teşkilatlarına mensup bazı

ve aşırı sağcı bir üslup içeren mektupla ilgili

polis memurlarının da aşırı sağcı eğilimlere

yetkili birimlere suç duyurusunda bulundu.

sahip

şüpheleniliyor.

Kaplan, bu tür mektupların göçmen kökenli

Soruşturmayı yürüten kişilerden alınan bilgilere

insanları susturma amacı taşıdığını söyledi.

dayandırılan haberde, Frankfurt emniyetinin,

NSU mağdurlarını temsil eden Kaplan aynı

eyalet

zamanda

giderek

başlatılan
büyüyor.

soruşturmanın
Frankfurter

olduklarından

emniyet

teşkilatına

(LKA)

bilgi

Hitler

ve

ve

gamalı

"anayasaya

Alman

haç

aykırı

fotoğrafları

sembolleri

komedyen

Jan

aktarmaktan kaçındıkları yönündeki suçlamayı

Böhmermann'a karşı açılan davada Türkiye

kabul etmedikleri belirtildi. Gazeteye konuşan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da

kaynaklar, LKA’nın soruşturmanın emniyet

avukatlığını yapıyor. İnternet bağlantısı için

teşkilatının bizzat kendisini işaret ettiğinden
haberdar olmadığını belirtti. Frankfurt emniyeti

Putin'in

Stasi

kimlik

kartı

Almanya'da

ise konuya yönelik bir açıklama yapmadı.

arşivden çıktı

Türkiye kökenli avukata ırkçı tehdit mektubu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in KGB

Almanya'nın Frankfurt kentinde avukat Seda

ajanı olduğu dönemde Doğu Almanya'nın gizli

Başay Yıldız'a gönderilen bir tehdit mektubu,

servisi Stasi'nin kimlik kartına sahip olduğu
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ortaya çıktı. Bild gazetesi kartın, ABD'li tarihçi

İçişleri

Douglas

girişimin hayata geçirilmesinin o kadar kolay

Selvage

çıkarıldığını

tarafından

duyurdu.

arşivlerden

Kartın,

Putin'in

Bakanı

olmadığını

Peter

belirtti.

Beuth

Terör

söz

konusu

örgütü

IŞİD'in

Dresden'de orta seviyede bir KGB ajanı olarak

sembollerinin Almanya'da yasak olmasıyla

görev yaptığı 1986 yılında basıldığı belirtiliyor.

kıyaslama yapıldığına dikkat çeken Beuth,

Üzerinde Putin'in imzası olan "B 127590" seri

teklifte dile getirilen grupların Almanya'da

numaralı kartın, 1989 yılına kadar kullanıldığı

yasadışı ilan edilmemiş olduğunu söyledi.

bilgisi paylaşıldı. Putin'in Stasi kartının Doğu

İnternet bağlantısı için

ve Batı Almanya'nın birleşmesinden bu yana
arşivlerde durduğu tahmin ediliyor. Stasi arşiv

İslam Konferansı'nda domuz eti ikramı

bürosundan konuya ilişkin yapılan açıklamada

tartışma yarattı

KGB ajanlarına kimlik vermenin yaygın olduğu

Alman İslam Konferansı'nda sunulan büfede

belirtildi.

KGB

domuz etinin de yer almış olması, sosyal

ofislerine

medyada ciddi tartışmalara neden oldu. Ev

girmesine olanak veriyordu. Bu durum, o

sahibi İçişleri Bakanlığı, yeterli hassasiyet

dönemde Dresden'deki KGB ofisinde çalışan

sergilemediği

Vladimir Putin için de geçerliydi" denildi.

Almanya'da

İnternet bağlantısı için

düzenlediği İslam Konferansı'nda domuz etinin

Açıklamada

temsilcilerinin

"Kimlik,

Stasi'nin

bölge

gerekçesiyle
Federal

eleştiriliyor.

İçişleri

Bakanlığı'nın

servis edilmesi tartışmalara yol açtı. İlk kez
CDU bozkurt işaretinin yasaklanmasına

2006'da

karşı çıktı

Almanya'da yaşayan Müslümanlar arasında

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin

diyaloğu

kongresinde Almanya’da bozkurt ve rabia

geliştirmek için bu yıl 12'ncisi düzenlenen iki

işaretinin

günlük buluşmadaki büfede domuz etinin

yasaklanmasını

öneren

teklif,

toplanan

ve

ve

Alman

devleti

Müslümanların

ile

uyumunu

delegelerin çoğunluğu tarafından reddedildi.

servis edildiği ortaya çıkmıştı. Gelen tepkiler

Hrıstiyan

üzerine

Demokrat

Almanya'nın

Hamburg

kongresinde

delegelerin

Birlik'in

(CDU)

kentinde

yapılan

çoğunluğu

İçişleri

Bakanlığı'ndan

açıklama geldi. Twitter üzerinden yapılan
paylaşımda,

büfede

bozkurt ve rabia işaretinin yasaklanmasını

bulunduğuna

ve

öneren teklife hayır oyu kullandı. Teklifin

katılımcıların "dini çeşitliliğinin" de göz önünde

partinin

bulundurulduğuna

Berlin

büyük

Federal

Friedrichshain-Kreuzberg,

13
büfe

dikkat

farklı

yiyeceğin

hazırlanırken,

çekildi.

Bakanlık

Neukölln, Mitte ile Belçika Brüksel teşkilatları

açıklamasının sonunda yine de "Bazı kişilerin

tarafından

dini

delegeler

hazırlandığı
tarafından

belirtiliyor.
kabul

Teklif

edilmezken,

Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis
Grubu'nun

konuyla

yakından

duyguları

duyarız."

incindiyse,

diyerek

özür

bundan
diledi.

üzüntü
İnternet

bağlantısı için

ilgilenmesi

konusunda mutabık kalındı. Hessen Eyaleti
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Ekonomik Gelişmeler

gerilemesini bekliyor. Ifo İş Döngüsü Araştırma
ve

Ekonomik

Tahmin

Müdürü

Timo

Wollmershaeuser,

konuya

düşürdü

değerlendirmesinde,

Alman

Ifo, Almanya’nın bu yıl ve gelecek yıl için

sektöründen kaynaklanan ekonomik zayıflık

büyüme tahminini sırasıyla yüzde 1,5’e ve

sürecinin gelecek yıla kadar devam edeceğini

yüzde 1,1’e düşürdü. Almanya'nın önde gelen

belirterek,

ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi

belirsizliklerin, Brexit, İtalya’nın durumu ve

Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'ya ilişkin bu

ABD’nin ticaret politikalarındaki karışıklıklarını

yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminlerini

eklendiğini ifade etti.

otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılar ve

Alman ekonomisinin geçen yıl güçlü bir

küresel ekonomideki belirsizliklerden dolayı

performans

aşağı yönlü revize etti. Ifo, 2018 yılı için ayri

Wollmershaeuser, “Alman ekonomisi soğuma

Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde

dönemine girdi. Alman ekonomisindeki iç

1,9'dan 1,5'e ve 2019 büyüme beklentisini

faktörlerin güçlü olmasından dolayı büyümede

yüzde 1,9’dan 1,1'e düşürdü.

durgunluk

Ifo,

Almanya

Merkezi

için

otomotiv

küresel

ekonomideki

gösterdiğini

olmayacak.”

belirten

ifadesini

kullandı.

ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı ve

2019'a ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü

2018-2019 ve 2020 yıllarını kapsayan büyüme

revize etmişti. Bu yıl için daha önce yüzde 2,3

tahminlerinde

güncelleme

olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi

yaptı. Buna göre, Almanya’da bu yıl için GSYH

yüzde 1,8'e, 2019 yılı için de yüzde 2,1'den

artış beklentisi yüzde 1,9’dan 1,5’e, gelecek yıl

yüzde 1,8'e düşürülmüştü.

için de yüzde 1,9’dan yüzde 1,1’e düşürüldü.

Ülkede bu yılın son çeyreğinde ciddi bir

2020 GSYH beklentisi de yüzde 1,7’den yüzde

toparlanma

beklenirken,

1,6’a revize edildi.

ihtilaflarının

artması",

ve

Ifo,

buna

ilişkin

Almanya'da hükümet, 11 Ekim'de, 2018 ve

kış

bulunan

tahminini

Almanya

İşsizlik

Münih'te

büyüme

döneminde

istihdam

tahminleri

"küresel

"ABD

ve

ticaret
Çin'deki

ise

ekonomik yavaşlama" ve "Brexit nedeniyle

değiştirilmezken, ekonomideki yavaşlamanın

geçici tedarik zincirindeki karışıklıklar" ülke

istihdam artışını yavaşlatacağı vurgulandı. Bu

ekonomisi için olumsuz gelişmeler olarak

yıl için yüzde 5,2 ve gelecek yıl için 4,9 işsizlik

değerlendiriliyor. İnternet bağlantısı için

tahmini korunurken, 2020 işsizlik tahmini 4,7
olarak kaydedildi. İstihdam edilen kişi sayısı

Almanya'daki demiryolu krizi aşıldı

ise bu yıl 44,8 milyondan gelecek yıl 45,2

Almanya'da

milyon kişiye ve 2020’de 45,5 milyon kişiye

neden olan grev sonrası Deutsche Bahn (DB)

yükseleceği tahmini yapıldı.

ile sendika arasında yürütülen görüşmeler

Ifo, bu yıl Alman kamu sektörünün 53,8 milyar

sonuçlandı.

avro bütçe fazlasının gelecek yıl 32,5 milyar

çalışanlarının

avroya

yapılacak.

ve

2020’de

26,8

milyar

avroya

tren

Varılan

seferlerinin

anlaşmaya

maaşına

Almanya'da

yüzde

aksamasına

göre,
6,1

demiryolu

DB
zam

şirketi
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Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) ile Alman

aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi

Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası (EVG)

üretiminin 0,4 azaldığını ortaya koydu. Ülkede,

arasındaki

söz

ücret

anlaşmazlığı

nedeniyle

konusu

dönemde

sanayi

içerisinde

yaşanan sorun aşıldı. Taraflar arasında varılan

sermaye malı üretimi yüzde 0,3 artarken,

anlaşma, hem Deutsche Bahn hem de bu

tüketim malları üretimi yüzde 3,2 azaldı.

şirketin 160 bin çalışanının büyük bölümünü

Sanayi dışında, enerji üretiminde 3,2, inşaatta

temsil eden EVG tarafından teyit edildi.

0,3 azalış görüldü. Bu arada, daha önce yüzde

Varılan anlaşmaya göre, Deutsche Bahn

0,2 arttığı açıklanan eylül ayı verisi, yüzde 0,1

çalışanlarının maaşı Temmuz 2020'ye kadar

artış olarak revize edildi. Almanya ekonomisi,

yüzde 6,1 oranında arttırılacak. Zammın yüzde

bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe

3,5'lik ilk bölümü, Temmuz 2019'dan itibaren;

göre yüzde 0,2 daralmıştı. Analistler Alman

kalan yüzde 2,6'lık kısmı ise Temmuz 2020

ekonomisindeki

itibarıyla uygulanacak. Ayrıca çalışanlara, ilk

otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine

zamdan önce tek

geçişte

seferliğine 1000 euro

daralmada

zorlanmalarının

ağırlıklı

etkili

olarak

olduğunu

ödenecek. Sendikanın önerilen zammı yetersiz

kaydetmişti. Almanya'da hükümet bu yıl ve

bularak görüşme masasından kalkmasının

2019'a ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü

ardından ülke genelinde greve gidilmişti.

revize etmişti. Bu yıl için daha önce yüzde 2,3

İnternet bağlantısı için

olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi
1,8'e, 2019 yılı için ise yüzde 2,1'den 1,8'e

Alman

sanayi

üretiminde

beklenmedik

düşürülmüştü. İnternet bağlantısı için

azalış
Ülkede sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya

Almanya'dan İran'a rekor ihracat

göre yüzde 0,5 azaldı. Sanayi içerisinde

Almanya'da

sermaye malı üretimi yüzde 0,3 artarken,

2009'dan beri en yüksek seviyesine ulaştı.

tüketim

ABD tarafından kara listeye alınma riskine

malları

geriledi.Almanya'da

üretimi

yüzde

3,2

sanayi

üretimi,

ekim

rağmen

Ekim

Alman

ayında

İran'la

KOBİ'lerinin

ihracat,

ihracatı

ayında tüketim malları üretiminin azalmasının

önümüzdeki dönemde de artırması bekleniyor.

etkisiyle beklenmedik şekilde bir önceki aya

Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı veriler,

göre yüzde 0,5'lik azalış kaydetti. Almanya

Ekim ayında Almanya'dan İran'a 400 milyon

Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı

euro

geçici verilere göre, ekimde mevsimsellikten

ortaya koydu. Bu meblağ, geçen yılın aynı

ve

sanayi

ayına göre yüzde 85'lik bir artışa işaret etti.

üretimi, eylüle kıyasla yüzde 0,5 azaldı. Sanayi

Aynı zamanda 2009'dan beri ulaşılan en

üretimi Ekim 2017’ye göre ise yüzde 1,6 artış

yüksek aylık ihracat hacmi olarak kayıtlara

gösterdi.

geçti. Kaydedilen artış, Almanya'da özellikle

takvim

etkisinden

Piyasalarda,

arındırılmış

Almanya'da

sanayi

değerinde

üretiminin eylülde, aylık yüzde 0,3 artması

küçük

ve

bekleniyordu. Veriler, ülkede ekimde önceki

yatırımlarını

orta

ihracat

ölçekli
deldikleri

gerçekleştirildiğini

şirketlerin,

ABD

gerekçesiyle
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Washington tarafından kara listeye alınma

teknoloji ve savunma gibi stratejik şirketler için

riskine karşın İran'la ticareti sürdürmeye istekli

alınacak.

olduklarını gösterdi.

kaynaklarının yabancıların eline geçmesini

Washington'ın

Tahran'la

yapılan

nükleer

Bu

engellemek

kanunla

amaçlanıyor.

ülkenin

stratejik

Türkiye'de

son

anlaşmadan çekilmesine karar veren ABD

yıllarda pek çok tartışmalı özelleştirme ve

Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'da da İran'ın

şirket

petrol ticaretine dayalı ekonomisini hedef alan

yabancıların şirket alması zorlaşıyor. Buna

ancak 2015'teki nükleer mutabakatla askıya

göre Avrupalı olmayan yabancı bir şirket,

alınan

medya, savunma veya teknoloji şirketinin en

yaptırımları

yeniden

yürürlüğe

satışı

gerçekleşmişti.

Almanya'da

sokmuştu.

az yüzde 10'unu almak isterse anlaşmasının

"ABD'nin gözü daha büyük şirketlerde"

devlet

Alman-İran Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Eskiden bu oran yüzde 25'ti. Wall Street

Michael Tockuss'a göre, ABD yaptırımlarının

Journal'ın haberine göre kanun Çinli şirketlerin

esasen bankacılık ve nakliye gibi sektörlerdeki

ülkedeki genişlemesini durdurmak için alındı.

büyük

amaçladığına

Almanya yaz aylarında Leifeld Metal isimli

inanan küçük ve orta ölçekli şirketler, İran'a

şirketin Çinli bir yatırımcıya satılmasını özel

ihracat yaparken hesaplanmış bir riski göze

güvenlik gerekçesiyle engellemişti. İnternet

alıyor.

bağlantısı için

projeleri

engellemeyi

"Amerikalı

bankacılık,

sigorta,

telekomünikasyon
diyen

Tockuss,

dostlarımızın

gibi

gözü;

nakliye
hayati

ABD'nin

bu

tarafından

onaylanması

gerekecek.

ve

sektörlerde"

Firma Haberleri

sektörlerdeki

büyük şirketlere karşı daha "sert" bir yaklaşım

Volkswagen

içinde olduğunu belirtti. Tockuss bu nedenle

yapacak

Türkiye'de

fabrika

yatırımı

Almanya'dan İran'a ihracatın artmaya devam
edeceği görüşünde. Bu yılın ilk 10 ayında
ihracat yüzde 4 artarak 2,4 milyar euroya
ulaştı. Alman-İran Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı, aylık ihracat hacminin önümüzdeki yıl
ortalama 200-250 milyon euro seviyesinde
olacağını öngörüyor. İnternet bağlantısı için
Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW),
Almanya yabancıların stratejik şirketlere

Türkiye'de

yıllık

ortak olmasını zorlaştırıyor

sağlayacak bir fabrika yatırımına hazırlanıyor.

Almanya'da Avrupalı olmayan bir firmanın

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW),

herhangi bir şirkete yüzde 10 veya üzerinde

Türkiye'de

ortak olması devlet iznine bağlandı. Eskiden

sağlayacak bir fabrika yatırımına hazırlanıyor.

bu oran yüzde 25'ti. Söz konusu izinler medya,

Bir süredir Almanya'daki üretim tesislerinde

yıllık

5

5

bin

bin

kişilik

kişilik

istihdam

istihdam
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elektrikli modellerine yer açmak için farklı

Dünyanın en büyük turizm şirketi TUI, geçen

arayışlar içinde olan VW, fabrika yatırımı için

yıllardaki hızlı düşüşün ardından yükselişe

Bulgaristan ve Türkiye arasında seçim yaptı.

geçen Türkiye turizminde bu yıl patlama

Kaynaklar, Türkiye'nin seçilmesinde ülkenin

beklediklerini

otomobil üretimi konusundaki bilgi birikiminin

dünyanın

en

etkili olduğunu belirtiyor. 2022 yılında faaliyete

Türkiye'ye

seyahatlerde

geçecek VW'nin Türkiye tesisi, ilk etapta

yaşanacağını tahmin ediyor. Şirketin Almanya

grubun

bölümü başkanı Marek Andryszak, Funke

bünyesindeki

Skoda

ve

Seat

belirtti.

Almanya

büyük

turizm
bu

merkezli
şirketi TUI,

yıl

patlama

modellerinin üretimini üstlenecek.

Medya Grubu'na verdiği demeçte zayıf geçen

Yaklaşık 10 yıldan fazladır Türkiye'ye yatırım

son

için ikna edilmeye çalışılan Alman otomobil

seyahatlerde

devi

kaydetti.

Volkswagen

(VW)

konusunda

sona

birkaç

yılın

ardından

büyük

artış

Türkiye'ye
beklediklerini

gelindi. Türkiye'de fabrika açmaya karar veren

Alman turistlerin önümüzdeki sezon için en

Alman marka, ilk etapta Skoda ve Seat

fazla rağbet gösterdiği ülkenin bu yıl da

modellerini üretecek…

İspanya

Volkswagen'in
Türkiye

ile

Türkiye'ye
Almanya

yatırım

arasındaki

olduğunu

belirten

TUI-Almanya

kararı,

Başkanı, "Türkiye zayıf geçen birkaç yılın

ilişkilerin

ardından gerçek bir patlama yaşıyor. Bu

normalleşme sürecine girmesinin ardından

şekilde

geldi. Öyle ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

zamanların

Erdoğan'ın Eylül ayındaki Almanya ziyareti

yaklaşmış olacağız" diye konuştu. Andryszak,

sonrası yumuşayan ilişkiler, yatırımlara hız

Türkiye'de

kazandırdı. İlk olarak Ekim ayında, Alman

rakipsiz olduğunu belirterek kişi başına haftalık

Siemens'in

konsorsiyumun,

1000 Euro’ya turistlerin çok yüksek kaliteli oda,

Türkiye'nin demir yolu ağını modernleştirmesi

yiyecek-içecek ve hizmet satın alabildiğini

ve yüksek hızlı tren hattı sayısını da artırması

kaydetti.

hedeflenen

patlamasında en önemli faktör olduğuna dikkat

liderliğindeki

35

milyar

dolarlık

yatırımı

devam

ederse

en

iyi

Türkiye

yılını

tüm

yaşamaya

çok

kalitesi

fiyat-hizmet

Andryszak

için

bu

ilişkisinin

durumun

turizm

gündeme geldi. Yaklaşık 2 ay sonra gelen

çekti.

Volkswagen'in yatırım kararının da, ilişkilerin

Türkiye turizmi, terör saldırıları ve ardından

normalleşmesinin

yaşanan siyasi ve diplomatik krizler nedeniyle

etkisiyle

alındığı

söylenebilir. İnternet bağlantısı için

son

yıllarda

önemli

kayıplara

uğramıştı.

Almanya ile 2017 yılında yaşanan diplomatik
TUI: Türkiye turizminde patlama bekliyoruz

kriz döneminin ardından 2018'de ilişkilerde
normalleşme sürecine girilmiş ve Almanya'dan
Türkiye'ye

rezervasyonlarda

yeniden

artış

yaşanmıştı. 2018 yılında altı milyonu aşkın
Alman

turist

TUI

üzerinden

rezervasyon

yaptırdı. İnternet bağlantısı için
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dönemine göre yüzde 65 gerileyerek 229
milyon avro olduğunu açıklamıştı.

Deutsche Bank'ta sular durulmuyor

Alman

finans

piyasasının

bir

zamanlar

sembolü olan banka, 2018 nisan ayında tepe
yönetiminde beklenmedik bir değişime giderek
Almanya'nın en büyük pazar payına sahip

İngiliz üst yöneticilerden sonra bir Alman'ı

bankası Deutsche Bank, ay başında genel

bankanın

merkezine Frankfurt Savcılığı tarafından kara

hayatına Deutsche Bank’ta başlayan ve 30

para aklama şüphesiyle düzenlenen baskınla

yıldan fazla bankada çalışan Christian Sewing

zor

bankayı

durumda

kalırken,

geleceği

tartışılan

başına

yeniden

getirdi.

yapılandırması

Çalışma

için

üst

bankanın hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 56

yönetici (CEO) olarak seçildi. ABD'deki hukuki

değer kaybetti. Bankanın adında yer alan

anlaşmazlıklara tam olarak son verip, ticari

bankanın

bankacılık, hedge fonlar ve geleneksel yatırım

dolayı

bankacılığı alanında ciddi anlamda küçülmeye

''Almanya'' markasını kirlettiği ve bu nedenle

gitmesi beklenen Sewing, imajı zedelenen ve

''Deutsche'' ifadesinin çıkarılması isteniyor.

hisseleri yerlerde sürünen bankayı yeniden

Uzatmalı ticaret savaşları, politik belirsizlikler,

yapılandırıp dünyanın en büyük bankası olma

finansal

hedefine tekrar koyup koyamayacağı finans

"Deutschekarıştığı

Alman"
uygunsuz

piyasalarda

kelimesinin,
işlemlerden

yaşanan

dalgalanma,

şirketlerin borç seviyesindeki artış, Brexit

piyasalarında tartışılmaya devam ediyor.

belirsizliği, İtalya'nın borç yükü, Avro Bölgesi

Hisseler bir yılda yüzde 56 değer kaybetti

bankacılık sektöründeki zayıflık gibi gelişmeler

Deutsche Bank, gelirlerindeki düşüşün yanı

Avrupa'da yılın gündemini oluşturdu. Tüm

sıra ay başında genel merkezine Frankfurt

bunlar bölge ekonomilerine zarar verirken,

Savcılığı

Avrupa bankacılık sektörünü de derinden

şüphesiyle

etkiledi. Piyasalardaki dalgalanmalardan en

durumda kaldı. Bu gelişmeler yatırımcı tarafına

fazla etkilenen bankalardan olan ve ismi

da negatif yansıdı ve Frankfurt Borsası'nda

soruşturmalarda

işlem gören bankanın hisseleri sert düştü.

geçen Deutsche Bank

da

150.

yılını

kara

düzenlenen

para

baskınla

aklama
da

zor

Bankanın hisselerindeki kayıplar, geçen yılın

zarar gören bankaların başını çekti.
Yakında

tarafından

kutlayacak

bankanın

gelirleri, yılın üçüncü çeyreğinde 2017’nin aynı

aralık ayından bu yana yüzde 56'ya yaklaştı.
İnternet bağlantısı için

dönemine göre yüzde 9 azalarak 6,2 milyar
avroya düştü. Bankanın gelirleri, ocak-eylül

SOCAR, Alman EWE'nin Türkiye enerji

döneminde ise geçen yılın aynı sürecine göre

varlıklarını almak üzere anlaştı

yüzde

5

azalarak

indi. Deutsche Bank,
çeyreğinde

19,7

milyar

avroya

bu

yılın

üçüncü

net karının

geçen

yılın

aynı
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Alman enerji şirketi EWE'nin Türkiye'de sahip

sağlayıcısı konumunda olan EWE geçen yıl

olduğu iki doğalgaz dağıtım bölgesi başta

4.1 milyar metreküp doğalgaz tedarik etti.

olmak üzere enerji faaliyetlerinin tamamının

Faaliyet raporuna göre EWE'nin Türkiye'de

SOCAR'a

aylarında

Bursagaz ve Kayserigaz dışındaki ana enerji

tamamlaması bekleniyor. Türkiye'de büyük

sektörü varlıkları arasında EWE Enerji ve

ölçekli petrokimya tesisi

olan

Enervis

SOCAR, gaz dağıtım alanında 2019'da satın

2008'de

alma yapmak istediğini daha önce açıklamıştı.

şirketlerine ortak oldu. İki dağıtım bölgesinde

Şirket geçen yıl 54 milyar metreküp doğalgazın

EWE'nin yüzde 80, Çalık Holding'in yüzde 10,

tüketildiği

iki ilin belediyesinin de yüzde 10'ar hissesi

satışını

Türkiye'nin

yılın

ilk

yatırımları

doğalgaz

pazarında

bulunuyor.
ise

EWE

Kayseri

2007'de

doğalgaz

bulunuyor.

müzakereleri hakkında doğrudan bilgi sahibi

ticareti yapıyor. EWE, faaliyet raporuna göre

bir kaynak, "SOCAR Türkiye'nin Alman EWE

geçen yıl Türkiye'den yüzde 5 artışla 2.4

ile iki doğalgaz dağıtım bölgesini almak için

milyar lira gelir sağladı. Bu tutarın 2.2 milyar

yürüttüğü satın alma ileri bir aşamaya geldi.

lirası

EWE'ye birçoğu lokal başka teklifler de yapıldı.

tamamına

Teklifler arasında SOCAR birinci sıraya çıktı.

Millenicom'dan geldi. Şirketin brüt kârı 240

Satın alma işleminin 2019 yılının ilk aylarında

milyon lira, faaliyet kârı 22 milyon liraydı.

gerçekleşmesini

Satışın

Azerbaycan kamu enerji şirketi SOCAR'ın

EWE'ye ait tüm enerji faaliyetlerini kapsadığını

Türkiye'de büyük ölçekli petrokimya yatırımları

ifade eden müzakereler hakkında bilgi sahibi

bulunuyor. Aliağa'da

diğer bir kaynak ise, "SOCAR Türkiye'nin EWE

Petkim'e ve petrol rafinerisine sahip olan

Turkiye'nin altında yer alan başta Bursagaz ve

SOCAR Aliağa'ya yeni bir petrokimya tesisi

Kayserigaz olmak üzere iştiraklerini satın

yatırımı değerlendiriyor. Şirket ayrıca Azeri

almak

son

gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak Trans

aşamaya gelindi. Anlaşmanın kısa sürede

Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) en

sona ermesini, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla

büyük

sürecin

bağlantısı için

için

yürüttüğü

tamamlanmasını

dedi.

görüşmelerde

bekliyoruz"

dedi.

enerji

işlerinden,

sahip

hissedarı

olduğu

toptan

dağıtım

yüzde 20 pay sahibi olmayı hedefliyor. Satış

bekliyoruz"

Şirket ayrıca

Bursa,

geri

doğalgaz

kalanı

telekom

petrokimya

konumunda.

ise

şirketi

tesisi

İnternet

SOCAR Türkiye yetkilileri satın almanın ilk
çeyrekte tamamlanmasının beklendiğini teyit
etti. Bir yetkili, "Satın almanın ilk çeyrekte
tamamlanmasını bekliyoruz, bunu konfirme
ediyoruz" dedi.
İşlemin tamamlanmasıyla EWE 2007 yılında
girdiği Türkiye doğalgaz piyasasından çıkmış
olacak. 1.44 milyon abone ile abone sayısına
göre Türkiye'nin dördüncü büyük doğalgaz
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