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Politik Gelişmeler 

 

Almanya kömürlü termik santrallere veda 

ediyor 

Almanya’daki tüm kömür yakıtlı termik 

santrallerin en geç 2038 yılında devre dışı 

kalmasına karar verildi. Alman hükümeti 

tarafından oluşturulan Kömür Komisyonu, 21 

saat süren görüşmelerin ardından ülkedeki 

tüm kömür yakıtlı termik santrallerin en geç 

2038 yılında devre dışı kalmasına karar verdi. 

Bu karar sendikalarla, enerji kuruluşları 

tarafından memnuniyetle karşılandı. Çevre 

örgütleri ise belirlenen tarihin geç olduğunu 

vurgulayarak karara karşı çıkıyor.  

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği 

(BDEW) Genel Müdürü Stefan Kapferer, söz 

konusu anlaşmayı umut edilen sonuç olarak 

nitelendirdi. Görüşmeleri yürüten komisyonun 

üyesi olan Kapferer, varılan mutabakata göre 

2032 yılında durumun yeniden 

değerlendirileceğini ve mümkün görüldüğü 

takdirde kömürlü termik santrallerin 2035 

yılında da kapatılabileceğini dile getirdi. 

Varılan anlaşmaya göre ayrıca, kömür yakıtlı 

termik santrallerde üretilen elektrik enerjisinin 

hacmi 2022 sonuna dek 12,5 gigavat oranında 

azaltılacak. Ayrıca Dortmund yakınlarında inşa 

edilen Datteln 4 termik santrali faaliyete 

geçmeyecek.  

Komisyonun tahminlerine göre bu adımlar 

sayesinde 2022 sonuna kadar, 1990 yılına 

oranla ülkede termik santral bazlı 

karbondioksit salınımı yüzde 45 azaltılmış 

olacak. İnternet bağlantısı için 

 

 

Yeni Fransız-Alman dostluk antlaşması 

imzalandı 

Almanya ile Fransa arasında yeni bir dostluk 

ve işbirliği anlaşması imzalandı. Fransa 

Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya 

Başbakanı Merkel'in katıldıkları imza töreni 

Aachen'da yapıldı. Almanya Başbakanı Angela 

Merkel Aachen'da imzalanan Fransa ile 

Almanya arasındaki yeni dostluk anlaşmasının 

artan popülizm ve milliyetçiliğe verilmiş ortak 

cevapları olduğunu söyledi.  

Başbakan Merkel imza törenindeki 

konuşmasında "özel zamanlarda kararlı, açık, 

ileriye yönelik ve yanlış anlamaya yer 

vermeyecek tepkilere ihtiyaç olduğunu" belirtti. 

Merkel'den sonra söz alan Fransa 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Aachen'de 

imzaladıkları anlaşmanın Avrupa birleşme 

sürecine ivme kazandıracağını söyledi. 

Macron "Avrupa, dünyadaki yeni fırtınalara 

karşı halklarımızın koruma kalkanı olmalı" diye 

konuştu.  

1963 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Charles 

de Gaulle ve Almanya Başbakanı Konrad 

Adenauer'in imzaladıkları Elysee Antlaşması'nı 

tamamlayıcı nitelikteki 28 maddeli yeni dostluk 

anlaşması ekonomi, savunma ve Avrupa 

politikalarındaki ikili işbirliğinin artırılmasını 

öngörüyor. Bürokratik engellerden arındırılmış 

"Fransız-Alman ortak ekonomik bölgesi" 

oluşturulması, silah ihracatında ortak kuralların 

belirlenmesi, halklar arasındaki ilişki ve ortak 

inisiyatiflerle şehir kardeşliğinin teşviki için bir 

fon kurulması da anlaşmada yer alıyor. 

İnternet bağlantısı için 

 

 

https://www.dw.com/tr/almanya-k%C3%B6m%C3%BCrl%C3%BC-termik-santrallere-veda-ediyor/a-47245800?fbclid=IwAR32v6_uLxq8R5mYjt8CEo0gDn3X1AGmdLSXrR4tEEqAJXOaYJhzh34Wshg
https://www.dw.com/tr/yeni-frans%C4%B1z-alman-dostluk-antla%C5%9Fmas%C4%B1-imzaland%C4%B1/a-47179316
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Almanya yeniden BM Güvenlik Konseyi'nde 

1 Ocak'tan itibaren Almanya yeniden BM 

Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğini üstlendi. 

Peki, ülkenin planları neler ve Almanya şu 

anda BM ile birlikte nerelerde görev alıyor? 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın geçen 

yılın Haziran ayında New York'a yaptığı ziyaret 

oldukça başarılı geçti. Maas, uzun zamandır 

ülkesinin Birleşmiş Milletler'in (BM) en önemli 

organı olan Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 

geçici üyelik statüsüne sahip olabilmesi için 

çabalıyordu. Yapılan oylamada 193 ülkeden 

184'ü Almanya'nın Güvenlik Konseyi'nin beş 

daimi üyesi olan ABD, Rusya, Çin, Fransa ve 

İngiltere ile birlikte görev yapan on geçici üye 

arasında yer alması yönünde oy kullandı. 

Almanya'nın bu görevi 1 Ocak'ta başladı. 

Almanya bu görevi yürüteceği gelecek iki yıl 

için oldukça fazla plan yaptı. Sosyal Demokrat 

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki yıllık süre 

boyunca ABD Başkanı Trump'ın "Önce 

Amerika” politikası ile tehlikeye giren BM 

Genel Kurulu'ndaki çok ulusluluğun 

güçlendirilmesi yönünde girişimlerde 

bulunmayı hedefliyor. "Birleşmiş Milletler çok 

uluslu bir sistemin odağında yer alıyor” diyen 

Maas sözlerini, "Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki 

daha fazla uluslararası düzene, karşılıklı 

itimada ve ortak kurallarımıza güven duymaya 

ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler, üyelerinin 

güçlü, adil ve etkili olduğu kadar güçlü, adil ve 

etkilidir” şeklinde sürdürüyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Merkel: Türkiye yakın bir gelecekte AB 

üyesi olamaz 

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'nin 

Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin yakın bir 

gelecekte mümkün görünmediğini söyledi. 

Merkel düşünce ve basın özgürlüğü ve dini 

özgürlükler alanlarındaki gerilemelere dikkat 

çekti. Almanya Başbakanı Angela Merkel Atina 

ziyareti kapsamında Türkiye'nin Avrupa Birliği 

(AB) üyelik süreci ile ilgili açıklamalarda 

bulundu. Merkel Atina'daki Alman Okulu'nda 

öğrencilerle yaptığı sohbette "Türkiye'nin yakın 

bir gelecekte üye olacağını düşünmüyorum" 

dedi. Ancak Almanya Başbakanı müzakere 

sürecinde duraklama olsa da sürecin 

kesilmesinin "daha fazla yaralanmaya" sebep 

olabileceğini belirtti. Federal Almanya'nın ilk 

başbakanı Kondrad Adenauer Almanya'ya 

gelen Türk işçilere AB üyesi olma sözü 

vermişti. Merkel CDU'lu Adenauer tarafından 

verilen sözün "geçerli" olduğunu söyledi ve 

ekledi: "Ancak yanılsamalara da neden 

olunmaması gerek." Merkel her zaman 

Türkiye'nin tam üyeliğine karşı olduğunu, 

bunun yerine Türkiye ile imtiyazlı ortaklığı 

tercih ettiğini hatırlattı. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya: Gümrük Birliği modernizasyonu 

gündemde değil 

Alman Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Bareiss, 

Gümrük Birliği modernizasyonunun şu an için 

gündemde olmadığını söyledi. DW Türkçe’ye 

konuşan Bareiss, Türkiye ile ilişkilerde 

“iyileşmeye” odaklandıklarını aktardı. Alman 

Ekonomi Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı 

Thomas Bareiss, Türkiye ile ekonomik ilişkiler, 

Alman işadamlarının Türkiye’de karşılaştıkları 

sorunlar ve Gümrük Birliği’nin modernizasyonu 

konularında DW Türkçe’nin sorularını 

https://www.dw.com/tr/almanya-yeniden-bm-g%C3%BCvenlik-konseyinde/a-46887383
https://www.dw.com/tr/almanya-yeniden-bm-g%C3%BCvenlik-konseyinde/a-46887383
https://www.dw.com/tr/merkel-t%C3%BCrkiye-yak%C4%B1n-bir-gelecekte-ab-%C3%BCyesi-olamaz/a-47041316?fbclid=IwAR32qwpIj91QHRL2cD2x1rK3iaMp2ueypk33XwJ_t_05Mdb7i03L_B-afLw
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yanıtladı. Thomas Bareiss, Türk hükümetinin 

en önemli öncelikleri arasında yer alan 

Gümrük Birliği modernizasyonu 

müzakerelerinin başlatılması talebinin kısa 

vadede karşılanamayacağı mesajını verdi. 

“Türkiye en kısa zamanda Gümrük Birliği’nin 

güncellenmesi talep ediyor. Bunu nasıl 

değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Bareiss, 

“Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük 

Birliği’nin modernleştirilmesine ilişkin 

müzakereler şu an için Avrupa Birliği 

Konseyi’nin gündeminde yer almamaktadır” 

yanıtını verdi. Bareiss, Türkiye ile ilişkilerdeki 

gergin dönemin ardından başlatılan 

normalleşme çabalarının devam ettiğine, 

ilişkilerde öncelikle iyileşmeye 

odaklandıklarına işaret etti. İnternet bağlantısı 

için 

 

TÜSİAD: Gümrük Birliği görüşmeleri şartsız 

başlatılsın 

DW Türkçe’ye konuşan TÜSİAD Başkan 

Yardımcısı Kaslowski, Almanya ile ilişkilerde 

yapıcı bir döneme girildiğini söylerken, Gümrük 

Birliği’nin yenilenmesi için Alman 

hükümetinden destek talep ettiklerini açıkladı. 

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Simone 

Kaslowski, Berlin’deki temasları sırasında 

Alman hükümetine, “Gümrük Birliği’nin 

güncellenmesi görüşmelerinin şartsız, ön 

koşulsuz başlatılması” talebini ilettiklerini 

açıkladı. TÜSİAD heyetinin Berlin’deki 

temaslarının ardından DW Türkçe’nin 

sorularını yanıtlayan Kaslowski, Türkiye’nin AB 

üyelik müzakerelerine son verilmesi çağrılarını 

da eleştirdi. Kaslowski, “Avrupa’nın gelecek 

planlarından dışlanan bir Türkiye sonsuza 

kadar Avrupa’nın bekçisi olamaz… Avrupalı 

karar alıcılara mesajımız net: Dönüşü 

olmayacak tarihi bir hata yapmayın ve Gümrük 

Birliği’nin modernizasyonunu bloke etmeyin” 

ifadelerini kullandı. Türkiye-Almanya 

ilişkilerinde gerilimli dönem ve “yıkıcı retoriğin” 

geride bırakılmasından ötürü memnuniyet 

duyduklarını vurgulayan Kaslowski, “Türkiye-

Almanya ilişkilerinde yapıcı bir döneme 

girdiğimizi sevinerek söyleyebilirim” dedi. 

İnternet bağlantısı için 

 

Almanya Başbakanı Merkel Fulbright 

ödülünü aldı 

Almanya Başbakanı Angela Merkel’e Fulbright 

Uluslararası Anlayış Ödülü verildi. Berlin’de 

ödülünü alan Merkel’in, 2015 yılında göçmen 

akını yaşandığı sırada Avrupa sınırlarını açık 

tutma kararı törende övüldü. Dikkat çekici ve 

merhametli lider olarak tanımlandı. İnternet 

bağlantısı için 

 

Alman istihbaratı AfD'yi incelemeye aldı 

Alman iç istihbaratı, sağ popülist Almanya için 

Alternatif (AfD) partisini incelemeye aldı. AfD 

eyalet seçimleri öncesinde gelen kararı siyasi 

olmakla eleştirirken, Yahudi kuruluşları 

karardan memnun. Almanya'nın iç istihbarat 

kuruluşu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), 

sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) 

partisinin daha yakın takibe alınmasına yönelik 

yeni bir adım attı. Parti bütünüyle "inceleme 

vakası" sınıflamasına dahil edildi. İç istihbarat 

teşkilatındaki bu sınıflama, partiye dair 

kamuoyuna ve açık kaynaklara yansıyan yazı 

ve ifadelerin sistematik bir şekilde 

değerlendirmeye alınması anlamına geliyor. 

https://www.dw.com/tr/almanya-g%C3%BCmr%C3%BCk-birli%C4%9Fi-modernizasyonu-g%C3%BCndemde-de%C4%9Fil/a-47270615
https://www.dw.com/tr/almanya-g%C3%BCmr%C3%BCk-birli%C4%9Fi-modernizasyonu-g%C3%BCndemde-de%C4%9Fil/a-47270615
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCsiad-g%C3%BCmr%C3%BCk-birli%C4%9Fi-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmeleri-%C5%9Farts%C4%B1z-ba%C5%9Flat%C4%B1ls%C4%B1n/a-47129153
https://www.dw.com/tr/almanya-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-merkel-fulbright-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BCn%C3%BC-ald%C4%B1/av-47277474
https://www.dw.com/tr/almanya-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-merkel-fulbright-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BCn%C3%BC-ald%C4%B1/av-47277474
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Bu sınıflandırma, açık bir şekilde aşırılıkçı 

olmayan, ancak anayasaya aykırı emeller 

güdüldüğüne dair emarelerin bulunduğu 

vakaları kapsıyor. Partinin gençlik teşkilatı 

"Junge Alternative" (JA) ile sağ milliyetçi kanat 

"Flügel" ise daha yakın takibi mümkün kılan 

"şüpheli vaka" sınıflandırmasına dahil edildi. 

Bu sınıflandırmada sadece açık kaynaklar 

değil, gözetleme gibi istihbari kaynaklardan 

elden edilen bilgiler de toplanıyor, kişilere ait 

dosyalar açılabiliyor ve veriler kaydedilebiliyor. 

Ancak telekomünikasyon araçlarının 

dinlenmesi ya da ajan faaliyetleri gibi önlemler 

sadece "izleme" statüsündekiler için 

kullanılabiliyor. İnternet bağlantısı için 

 

Alman iç istihbaratına Türk kökenli başkan 

yardımcısı 

Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 

başkan yardımcılığına Türk kökenli Sinan 

Selen atandı. Uzun yıllar devletin güvenlik 

birimlerinde çalışan Selen uluslararası terörizm 

konusunda uzman bir isim olarak biliniyor. 

Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma 

Teşkilatı’nın başkan yardımcılığına Türk 

kökenli Alman vatandaşı Sinan Selen getirildi. 

Selen'in bu göreve atanmasıyla ilk defa 

göçmen kökenli bir kişi, Almanya'da güvenlikle 

ilgili bir devlet kurumunun en üst 

makamlarından birine atanmış oldu. 

Teşkilattaki diğer başkan yardımcılığı görevine 

ise Michael Niemeier getirildi. Almanya İçişleri 

Bakanı Horst Seehofer, Anayasayı Koruma 

Teşkilatı’nın Köln’de yapılan personel 

toplantısında Selen ve Niemeier’in başkan 

yardımcılığı görevlerine atandığını resmen 

açıkladı. 46 yaşındaki Selen'in çalıştığı alanlar 

arasında uluslararası terörizm, casusluk ve 

siber saldırılara karşı mücadele ile aşırı sağ, 

aşırı sol ve yurt dışı kaynaklı aşırı akımlarla 

mücadele bulunuyor. İnternet bağlantısı için 

 

Türkiye ve Almanya arasında önemli 

anlaşma 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile 

Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım 

Federal Bakanı Julia Klöckner, tarım alanında 

mutabakat zaptı imzaladı. Tarım ve Orman 

Bakanı Bekir Pakdemirli, 17-19 Ocak tarihleri 

arasında 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu 

kapsamında yapılan Tarım Bakanları 

Konferansı'na katılmak üzere Berlin'e geldi. 

Almanya ziyaretinin ilk gününde yabancı 

konuklar onuruna verilen resepsiyona katılan 

Bakan Pakdemirli, burada çok sayıda ülkenin 

tarım bakanı ve bakan yardımcıları ile görüştü. 

Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım 

Federal Bakanı Julia Klöckner ile de bir araya 

gelen bakan Pakdemirli, Alman mevkidaşı ile 

birlikte "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman 

Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti 

Gıda ve Tarım Federal Bakanlığı Arasında 

Tarım Alanında Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. 3 

gün boyunca teknolojik gelişmeler ışığında 

tarım, gıda ve hayvancılık politikalarının ele 

alınacağı ve sorunlara çözüm önerilerinin dile 

getirileceği forumda ilk defa bir Türk bakan bir 

oturuma başkanlık edecek. Bakan Pakdemirli, 

"Tarım ve Kırsal Bölgelerde Yapısal 

Değişiklikler" konulu oturuma başkanlık 

edecek. Bakan Pakdemirli ayrıca, Şansölye 

Merkel ile de görüşecek. İnternet bağlantısı 

için 

 

https://www.dw.com/tr/alman-istihbarat%C4%B1-afdyi-incelemeye-ald%C4%B1/a-47093557
https://www.dw.com/tr/alman-i%C3%A7-istihbarat%C4%B1na-t%C3%BCrk-k%C3%B6kenli-ba%C5%9Fkan-yard%C4%B1mc%C4%B1s%C4%B1/a-47172387?fbclid=IwAR1DEsWcyqdQX_3w8Sle1vaV4RLDuwt96co1ncfeCswz99CAJbsr2bBAKZw
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/01/18/turkiye-ve-almanya-arasinda-onemli-anlasma
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/01/18/turkiye-ve-almanya-arasinda-onemli-anlasma
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Sosyal Gelişmeler 

 

Almanya’da binlerce öğrenciden iklim 

eylemi 

Berlin’de kömür enerjisinden vazgeçmek için 

uzlaşma aranırken, binlerce öğrenci iklim 

koruma talebiyle gösteri yaptı. Öğrenciler, 

"Bizlerin geleceğini çalıyorsunuz" sloganını 

kullandı. Almanya'da binlerce lise ve üniversite 

öğrencisi iklim değişikliğine karşı mücadele 

ederek, iklimi koruma talebiyle yine eylem 

düzenledi. "Fridays for Future" adlı girişim 

tarafından Berlin'de düzenlenen gösteriye 

yaklaşık 10 bin öğrenci katıldı. Polisin 

tahminlerine göre ise gösteriye katılım 5 bin 

civarında kaldı.  

Organizatörlerin polise dayandırdıkları bilgilere 

göre, Münih'teki gösteriye ise yaklaşık 3 bin 

öğrencinin katıldığı tahmin ediliyor. Öğrenciler 

eylemde, kömür enerjisinden vazgeçilmesini 

ve Paris İklim Anlaşması'nın maddelerine 

uyulmasını talep etti. Berlin'deki gösteride, 

"Buradayız, sesimiz yüksek, çünkü siz bizim 

geleceğimizi çalıyorsunuz" sloganları 

atıldı. İnternet bağlantısı için 

 

Avukat Başay Yıldız'a "NSU 2.0" imzalı bir 

tehdit daha 

Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) 

örgütüne yönelik davada müdahil avukatlardan 

biri olan Seda Başay Yıldız'ın ikinci kez tehdit 

mektubu aldığı bildirildi. İlk tehdit sonrası 

polislere soruşturma açılmıştı. Aşırı sağcı 

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne 

yönelik davada müdahil avukatlardan biri olan 

Seda Başay Yıldız, farklı davalarda da daha 

önce terör zanlıları Haykel S. ve  Sami A.‘yi da 

mahkemede savunmuştu.  

Ağustos ayında gelen ilk tehdit 

mektubunu inceleyen yetkililer, Başay Yıldız’a 

ait kişisel bilgilerin Frankfurt 

emniyetinden çıkarıldığını tespit etmişlerdi. 

Emniyette görev yapan 5 polis hakkında zanlı 

sıfatı ile, Aralık ayından bu yana halkı 

galeyana getirme ve anayasaya aykırı 

semboller kullanma suçlamasıyla soruşturma 

yürütülüyor. İnternet bağlantısı için 

 

Berlinale’de Türkiye’den iki film 

gösterilecek 

Berlin Film Festivali’nde bu yıl yönetmen Fatih 

Akın’ın “Der goldene Handschuh” ve Emin 

Alper imzalı “Kız Kardeşler” Altın Ayı için 

yarışacak. Burak Çevik’in “Aidiyet” adlı filmi ise 

Forum’da gösterilecek.  

69’uncu Berlin Film Festivali’nin programı 

Berlin’de düzenlenen basın toplantısı ile 

açıklandı. Berlinale olarak bilinen festival bu yıl 

“Özel alan politiktir” sloganı ile düzenleniyor. 

Bu çerçevede de programda, çocukluk, aile, 

cinsiyet eşitliği ile beslenme temalı filmler yer 

alıyor. Bu yıl 7-17 Şubat tarihleri arasında 

düzenlenecek Berlinale’nin açılışını 

Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig’in 

imzasını taşıyan “The Kindness of Stranger” 

yapacak. Film, New York’ta soğuk bir kış günü 

yolları kesişen, zor durumda olan insanlar 

arasındaki iletişimi, şefkati, sevgiyi ve yeni 

başlangıçlarını konu ediyor. Daha önce de 

Berlinale’ye konuk olan Lone Scherfig’in filmi, 

Altın Ayı için yarışan filmler arasında 

bulunuyor. İnternet bağlantısı için 

 

https://www.dw.com/tr/almanyada-binlerce-%C3%B6%C4%9Frenciden-iklim-eylemi/a-47239706
https://www.dw.com/tr/avukat-ba%C5%9Fay-y%C4%B1ld%C4%B1za-nsu-20-imzal%C4%B1-bir-tehdit-daha/a-47074408
https://www.dw.com/tr/berlinalede-t%C3%BCrkiyeden-iki-film-g%C3%B6sterilecek/a-47284071?fbclid=IwAR2pTHrl2cLsx4kKWx9FJT7hLvB2qBA8QbhXqnwHDnz0MobsxoqUcVuvNOU
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Almanya'da kürtaj uzlaşması 

Almanya'da yetkili bakanlar, kürtaj reklamı 

yapılmasını yasaklayan yasanın esnetilmesi 

üzerinde uzlaştı. Yeni uygulamaya göre yasak 

yürürlükte kalmakla birlikte kadınlar kürtaj 

konusunda daha fazla bilgilendirilecek. 

Almanya'da hükümetin yetkili bakanları 

arasında bir süredir tartışmaya yol 

açan kürtaj reklamı yapılmasını yasaklayan 

yasanın esnetilmesi konusunda uzlaşma 

sağlandı. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) yeni 

düzenlemeye dayanarak aktardığına göre, 

kürtaj reklamı  yasağı yürürlükte kalmaya 

devam edecek. Ancak doktorlar ve klinikler 

kamuoyunu örneğin internet siteleri üzerinden, 

kürtaj yaptıkları  konusunda bilgilendirebilecek. 

Doktorlar ayrıca bu konuda bilgi veren diğer 

kurum ve kuruluşlara da yönlendirme 

yapabilecek. İnternet bağlantısı için 

 

OECD: Göçmenlerin entegrasyonunda 

ilerleme kaydedildi 

Çalışan ve okul notları düzelen göçmenlerin 

sayısı artıyor. OECD’ye göre Almanya 

entegrasyonda ilerleme kaydediyor. Kalifiye 

olmayan göçmenler ise sıkıntı çekiyor. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

(OECD) göçmenlerin Almanya’ya uyumunda 

önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. 

Berlin’de tanıtılan raporda öncelikle 

göçmenlerin eğitimi ve çalışma hayatına 

kazandırılmasında sağlanan ilerlemeye işaret 

ediliyor. DW’ye konuşan OECD’nin göç ve 

uyum uzmanı Thomas Liebig kısa süre önce 

Almanya’ya yerleşen yabancılarla ikinci kuşak 

göçmenler açısından "son derece olumlu” bir 

gelişmeden söz etti. Son on yılda 

Almanya’daki çalışan göçmenlerin oranı sekiz 

puan artarak yüzde 67,3’e çıktı. Göçmen 

olmayanlardaki artış bu oranın yarısını ancak 

buluyor. Bu da çalışan Almanlarla istihdam 

edilen yabancılar arasındaki farkın azaldığı 

anlamına geliyor. Bütün sanayi ülkelerinde 

durum Almanya’daki gibi değil. İnternet 

bağlantısı için 

 

Veri hırsızlığı skandalında gözaltı 

Almanya'daki yüzlerce politikacı ve ünlülerin 

şahsi bilgilerini internet üzerinden 

yayınlanmasıyla patlak veren skandal ile ilgili 

olarak 20 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına 

alındığı açıklandı. Alman haber ajansı dpa'nın 

haberine göre, gözaltına alınan şahıs suçunu 

itiraf etti. Spiegel haber portalı, ilk bilgilere 

göre, şahsın tek başına hareket ettiği, yabancı 

gizli servislerle herhangi bir bağlantısı olmadığı 

bilgisine yer verdi.  Federal Emniyet 

Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, daha önce 

evinde arama yapılan şüpheli şahsın gözaltına 

alındığı belirtildi. İnternet üzerinden yayınlanan 

şahsi verilerin önemli bölümünün irtibat 

bilgilerinden oluştuğu, 50 ila 60 kadarının ise 

suç teşkil ettiği açıklandı. Önümüzdeki 

saatlerde Federal Emniyet Teşkilatı ve 

Almanya İçişleri Bakanlığında soruşturmayla 

ilgili basın toplantısı düzenlenecek. İçişleri 

Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya'da 

ortaya çıkan veri hırsızlığı skandalından 1000 

dolayında siyasetçi, sanatçı ve gazeteci 

etkilendi. Çalındıktan sonra internet ortamında 

ifşa edilen kişisel veriler arasında fotoğraflar, 

yazışmalar ve telefon numaraları gibi bilgilerin 

bulunduğu belirtildi. Skandaldan sağ popülist 

Almanya İçin Alternatif partisi (AfD) dışında 

https://www.dw.com/tr/almanyada-k%C3%BCrtaj-uzla%C5%9Fmas%C4%B1/a-47274706?fbclid=IwAR2TMKHXF9onjQX7WtQSoc0eh-xRSUdSdmCNA89zV9X5NC_Krg_b5jp1FRU
https://www.dw.com/tr/oecd-g%C3%B6%C3%A7menlerin-entegrasyonunda-ilerleme-kaydedildi/a-47129647?fbclid=IwAR0toltDgl4k5VcJizEzBDmcXx3Yr9QYJs1qDCq6Vgw8ukwO3yQi3bG0Les
https://www.dw.com/tr/oecd-g%C3%B6%C3%A7menlerin-entegrasyonunda-ilerleme-kaydedildi/a-47129647?fbclid=IwAR0toltDgl4k5VcJizEzBDmcXx3Yr9QYJs1qDCq6Vgw8ukwO3yQi3bG0Les
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Federal Meclis'te grubu bulunan tüm partilere 

mensup siyasetçiler etkilenmişti. İnternet 

bağlantısı için 

 

Ekonomik Gelişmeler 

 

Almanya'da işsizlik tarihin en düşük 

seviyesinde 

2018'de işsizlik yüzde 5.2'ye düşerek Batı ve 

Doğu Almanya'nın birleşmesinden bu yana 

aylık en düşük seviyeye geriledi. Aralık ayında 

ise işsiz sayısı 23 bin kişi arttı. Almanya'da 

işsizlik rakamları açıklandı. Federal İstihdam 

Dairesi (BA) tarafından açıklanan rakamlara 

göre Almanya'da işsizlerin sayısı 2018'in son 

ayında cüzi miktarda artarak 2 milyon 210 bine 

çıktı. Resmi veriler Aralık ayında iş arayanların 

sayısının bir önceki ay olan Kasım'a kıyasla 23 

bin kişi arttığını ortaya koydu. Yüzde 0.1'lik 

artışla Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 4.9 

olarak kayıtlara geçti. 2017'nin aynı ayına 

kıyasla Aralık itibariyle işsiz sayısı 175 bin 

azalmış oldu. Yıllık veriler baz alındığında 

Almanya'da işsizlerin sayısı, 2.34 milyona 

düştü. Bu rakam, Doğu ve Batı Almanya'nın 

birleşmesinden bu yana işsizliğin en düşük 

seviyeye ulaştığı anlamına geliyor. Resmi 

verilere göre 2018'de Almanya'da 2.34 milyon 

kişi işsizdi. Bir önceki yıla göre işsiz sayısı 193 

bin azaldı. Yıllık işsizlik oranı yarım puan 

azalarak, yüzde 5.2'ye düştü. İnternet 

bağlantısı için 

 

Almanya, Fransa ve İngiltere ABD'nin İran 

yaptırımlarına karşı birleşti 

Almanya, Fransa ve İngiltere ABD 

yaptırımlarına karşın İran'la ticaret yapmak 

amacıyla INSTEX (Instrument in Support of 

Trade Exchanges) adlı bir mekanizma kurdu. 

Almanya, Fransa ve İngiltere aylar süren 

hazırlıkların ardından ABD'nin İran'a 

uyguladığı yaptırımlardan muaf kalmak 

amacıyla yeni bir mekanizma kurdu. Fransız 

haber ajansı AFP'nin aktardığına göre, üç 

hükümet bu mekanizmayı resmi olarak 

duyuracak. Merkezi Fransa'da bulunacak 

mekanizmanın yöneticiliğini Almanların 

devralması bekleniyor. ABD Başkanı Donald 

Trump, Mayıs ayında İran'la Batılı ülkeler 

arasında imzalanan nükleer anlaşmayı tek 

taraflı feshetmiş ve İran'a karşı yaptırımların 

yeniden yürürlüğe girmesi kararı almıştı. 

Anlaşmaya bağlı kalan Avrupa Birliği (AB) ise 

ABD yaptırımlarına karşın İran ile ticaret 

yapmanın yollarını arıyor. İran'la ticaretin 

önündeki en büyük engellerden biri, ticari 

işlemlere müdahil olan bankaların ABD 

yaptırımlarının hedefi haline gelmesi. Almanya, 

Fransa ve İngiltere bu özel ödeme kanalı ile 

Avrupalı şirketlerin İran'dan yapılan ithalatın 

karşılığında İran'a ihracat yapabilmesini 

öngörüyor. Bir tür takas piyasası oluşturması 

öngörülen mekanizma kapsamında, İran'ın 

ihraç ettiği ürünler karşılığında para yerine 

ürün alması planlanıyor. İnternet bağlantısı için 

 

Bir ayda Berlin’in bir yıllık elektrik ihtiyacı 

karşılandı 

Almanya’da yer alan rüzgâr enerjisi 

santrallerinden sadece Aralık ayında, Berlin’in 

bir yılık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 

miktarda elektrik üretildi. Almanya’da sadece 

Aralık ayı içerisinde rüzgâr enerjisinden elde 

edilen elektrik ile Berlin veya Schleswig-

https://www.dw.com/tr/veri-h%C4%B1rs%C4%B1zl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-skandal%C4%B1nda-g%C3%B6zalt%C4%B1/a-46992281
https://www.dw.com/tr/veri-h%C4%B1rs%C4%B1zl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-skandal%C4%B1nda-g%C3%B6zalt%C4%B1/a-46992281
https://www.dw.com/tr/almanyada-i%C5%9Fsizlik-tarihin-en-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk-seviyesinde/a-46958311?fbclid=IwAR3YC9FSw_haDYbjbZ1QF__ufKcLtXOgw7vNbQS4YI5HDt1utuMjWOrckyw
https://www.dw.com/tr/almanyada-i%C5%9Fsizlik-tarihin-en-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk-seviyesinde/a-46958311?fbclid=IwAR3YC9FSw_haDYbjbZ1QF__ufKcLtXOgw7vNbQS4YI5HDt1utuMjWOrckyw
https://www.dw.com/tr/almanya-fransa-ve-ingiltere-abdnin-iran-yapt%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1na-kar%C5%9F%C4%B1-birle%C5%9Fti/a-47306881
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Holstein eyaletinin yıllık elektrik ihtiyacının 

karşılanabileceği açıklandı. Almanya’daki 

Enerji ve Su İşleri Birliği (BDEW) tarafından 

yapılan açıklamaya göre Aralık ayında karada 

ve denizde kurulan rüzgâr  enerjisi 

santrallerinden toplamda 15 milyar kilovatsaat 

elektrik elde edildi. Bu miktarın 3,7 milyon 

kişinin yaşadığı başkent Berlin’in veya 3 

milyona yakın nüfusuyla Schleswig-Holstein 

eyaletinin hane tüketiminden sanayiye kadar 

bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaya yeteceği 

ifade edildi. İnternet bağlantısı için 

 

Alman ekonomisi 2018'de yüzde 1,5 

büyüdü 

Alman ekonomisi 2018 yılında son beş yılın en 

düşük büyüme oranını kaydetti. Almanya 

geçen yıl sadece yüzde 1,5 oranında büyüdü. 

2018'de çalışan sayısı ise zirveye ulaştı ve 

44,8 milyona yükseldi. Almanya'nın ekonomik 

büyümesi 2018 yılında ciddi bir ivme kaybı 

yaşadı. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir 

önceki yıla göre sadece yüzde 1,5 büyüdü. 

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 

ekonomi 2017 ve 2016 yıllarında yüzde 2,2 

oranında, 2015 yılında yüzde 1,7 ve 2014 

yılında ise yüzde 2,2 büyümüştü. Verilere göre 

geçen yıl 2013 yılından bu yana en düşük 

büyüme oranı kaydedildi. Federal İstatistik 

Dairesi'nin web sitesinde yayımlanan 

açıklamada büyümenin artan iç tüketim ve 

devlet harcamalarından kaynaklandığı 

belirtildi. Verilere göre yatırımlar yüzde 4,8 

artarken, inşaat yatırımları ise yüzde 3 

oranında yükseldi. Alman firmalarının ihracatı 

2018 yılında artış gösterdi, ancak bu 

performans Federal İstatistik Dairesi'ne göre 

geçtiğimiz yıllara oranla sönük kaldı. İhracat 

2017'ye göre yüzde 2,4 artarken ithalat yüzde 

3,4 yükseldi. 2018'de çalışan sayısı da zirveye 

ulaştı ve 44,8 milyona yükseldi. Vergi 

gelirlerindeki artıştan dolayı geçen yıl 59,2 

milyar euroluk rekor bütçe fazlası verildi. 

İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'nın silah ihracatı 2018'de yaklaşık 

yüzde 23 geriledi 

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, 

2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 23 

düştü. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 

tarafından Yeşiller Partisi Milletvekili Omid 

Nouripour'un soru önergesine verilen yanıtta, 

Alman hükümetinin geçen yıl 4 milyar 820 

milyon avroluk silah ve askeri malzeme 

satışına onay verdiği bildirildi. Silah satışları, 

geçen yıl 2017'ye göre yaklaşık yüzde 23 

geriledi. Almanya, 2015'te 7,86 milyar avroluk 

silah ihraç ederek rekor kırmıştı. Alman 

hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 

cinayeti aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a 

silah ihracatı yapılmayacağını 

açıklamıştı. İnternet bağlantısı için 

 

Firma Haberleri 

 

Lufthansa "Avrupa'nın en büyüğü" oldu 

 

Alman havayolları şirketi Lufthansa, taşıdığı 

toplam 142 milyon yolcuyla 2018'de de 

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi unvanını 

korudu. THY, 70 milyona yakın yolcuyla listede 

altıncı sırada yer aldı. 

https://www.dw.com/tr/bir-ayda-berlinin-bir-y%C4%B1ll%C4%B1k-elektrik-ihtiyac%C4%B1-kar%C5%9F%C4%B1land%C4%B1/a-46939822?fbclid=IwAR1DpSbgQkocTU50V56owYA7o-9N9osxFGM0_mN5hcPMWfYXCN99X5N2uso
https://www.dw.com/tr/alman-ekonomisi-2018de-y%C3%BCzde-15-b%C3%BCy%C3%BCd%C3%BC/a-47086508
https://www.cnnturk.com/ekonomi
https://www.cnnturk.com/ekonomi/dunya/almanyanin-silah-ihracati-2018de-yaklasik-yuzde-23-geriledi
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Alman havayolları şirketi Lufthansa 2018 

yılında da Avrupa'nın en büyük havayolu 

unvanını koruduğunu açıkladı. Şirketin 

Frankfurt'taki merkezinden yapılan 

açıklamada, Lufthansa ve bünyesindeki 

Eurowings, Swiss Airlines ve Austrian 

Airlines'ın geçen yıl toplam 142 milyon 300 bin 

yolcu taşıdığı bildirildi. Lufthansa 2017 yılında 

Almanya'nın en büyük ikinci havayolları şirketi 

AirBerlin'in iflasının ardından yeniden 

Avrupa'nın en büyüğü konumuna yükselmişti. 

Lufthansa ve kardeş şirketleri 2017 yılında 

yaklaşık 130 milyon yolcu  taşımıştı. 2018'de 

yolcu sayısını yüzde 10 artıran şirket 142 

milyonu aşarak tarihindeki en fazla yolcu 

sayısına ulaşmış oldu. İnternet bağlantısı için 

 

İki dev banka birleşebilir 

 

Alman Deutsche Bank'ın performansının 

iyileşmemesi halinde Commerzbank'la 

birleşebileceği belirtildi. Deutsche 

Bank'ın yeniden yapılandırma çabalarının 

hedeflerine ulaşamaması durumunda, 

rakip Commerzbank ile hükümetin aracılık 

ettiği birleşme beklediği bildirildi. Bloomberg 

konuya yakın kaynaklara dayandırdığı 

haberinde bankanın performansının 2019'ın ilk 

üç ayında iyileşmemesi durumunda böyle bir 

birleşmenin tek seçenek olabileceğini belirtti. 

Deutsche Bank konuya ilişkin açıklama 

yapmadı. İnternet bağlantısı için 

 

Alibaba Almanya’da data analiz firması 

satın aldı 

 

Berlin merkezli data analiz startupı Data 

Artisans, Çin’li Alibaba Group Holding’in 

firmayı yaklaşık 90 milyon euroya satın aldığını 

duyurdu. Handelsblatt'ın haberine göre, satın 

alma ile ilk kez Çinli bir şirket Almanya’dan bir 

startupı tamamen satın almış oldu. Alibaba’nın 

rakiplerinden Tencent Holding ise Mart ayında 

çevrimiçi bir banka olan N26’ya 160 milyon 

dolarlık finansman sağlamıştı. Habere göre, 

Data Artisans CEO’Su Kostas Tzoumas, 

Alibaba’nın aynı zamanda, büyük verileri 

analiz etmek ve yeni iş kollarına genişlemek 

için kullanılan açık kaynaklı Apache Flink adlı 

yazılıma da yatırım yapacağını söyledi. 2014 

yılında kurulan Data Artisans firması aynı 

zamanda Netlflix ve Uber firmalarına da hizmet 

veriyor. Alibaba’dan gelen açıklamada, 

Alibaba’nın Data Artisans birlikte büyük verileri 

analiz etmek adına bir yazılım üretileceği 

belirtildi. İnternet bağlantısı için 

 

Porsche Taycan'ın üretimi 2 katına 

çıkarılıyor 

 

Porsche, Türkçe genç bir atın canlılık ve 

hareketliliğini anlatan TAYCAN ismini verdiği, 

Mission E sedan modeli elektrikli Porsche 

Taycan'ın üretimini gelen talep sonrası iki 

katına çıkarma kararı aldı. 20 bin olarak 

https://www.dw.com/tr/lufthansa-avrupan%C4%B1n-en-b%C3%BCy%C3%BC%C4%9F%C3%BC-oldu/a-47030353?fbclid=IwAR0tvybIVg9tlM7RC4bBWmCvY93KsWajN0Odujbrc8vRSW_rsYiOz3I2bmw
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/iki-dev-banka-birlesebilir-41100924
https://www.dha.com.tr/ekonomi/alibaba-almanyada-data-analiz-firmasi-satin-aldi/haber-1619851
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planlanan Taycan'ın yıllık üretimi 40 bin 

üzerine çıkarıldı. Bu, aynı zamanda Taycan 

satış beklentisinin geçen sene 35 bin satan 

911'den fazla olması demek. Artan üretim için 

Porsche, Zuffenhausen fabrikalarına bu işe 

özel 1200 kişilik ilave istihdam sağladı- 

Elektrikli araba programı Mission E için 6 

milyar doların üzerinde yatırım yapan Alman 

otomotiv devi Porsche, Türkçe isim koyduğu 

programın sedan modelinin üretimini iki katına 

çıkarma kararı aldı. Türkçe, genç bir atın 

canlılık ve hareketliliğini anlatan TAYCAN 

isimli Porsche elektrikli modeli ilk kez konsept 

olarak 2015 Frankfurt otomobil fuarında 

Mission E olarak tanıtılmış ve geçen sene ismi 

konmuştu. Porsche Taycan, bu yıl eylül 

ayındaki Frankfurt otomobil fuarında görücüye 

çıkacak ve 2020 yılında da teslimatlarına 

başlanacak. İnternet bağlantısı için 

 

Araç kiralama şirketi Sixt Türkiye için 

konkordato talebi 

 

Uluslararası günlük araç kiralama devi Alman 

Sixt markasının Türkiye temsilcisi Artı Seyahat 

AŞ konkordato talebinde bulundu. Filosunda 

1400 araç bulunan üç ortaklı günlük araç 

kiralama şirketinin 200 milyon lirayı aşkın 

borcu bulunuyor. Sixt Türkiye Genel Müdürü 

Cenk Fadıllıoğlu, “Konkordato başvurusu ile 

banka kredilerimizi yapılandıracağız” dedi. 

AĞIRLIKLI olarak havalimanları ve şehir 

merkezlerinde günlük araç kiralama hizmeti 

veren Sixt Türkiye’de (Artı Seyahat Acentesi 

Tekst. San. Ve Ticaret AŞ) bir süredir yaşanan 

mali darboğaz aşılamayınca konkordato talebi 

gündeme geldi. İzmir Ticaret Mahkemesine 

yapılan başvuruda, şirkete yönelik konkordato 

kararı verilmesi halinde, şirket faaliyetlerinin 

yeniden etkin bir biçimde yürütüleceği 

kaydedildi. Filosunda bin 400 otomobil bulunan 

şirketin 200 milyon lirayı aşkın borcu 

bulunduğu kaydediliyor. İnternet bağlantısı için 

 

iPhone'un iki modelinin Almanya'da satışı 

yasaklandı 

 

 

Teknoloji devi Apple'ın bazı iPhone 

modellerinin Almanya'da satış yasağı resmen 

yürürlüğe girdi. Amerikan akıllı telefon çip 

üreticisi Qualcomm ile Apple arasındaki patent 

kriziyle ilgili Almanya'da görülen davada 

mahkeme, iPhone 7 ve iPhone 8 cihazlarının 

bu ülkede satışının yasaklanması kararı aldı. 

Buna gerekçe olarak da Qualcomm'a ait olan 

ve cihazlarda güç tasarrufu sağlayan bir 

özelliğin gerekli izinler alınmadan Apple 

cihazlarında kullanıldığı gösterildi. Bu noktada 

Qualcomm, 20 Aralık'ta Alman mahkemesinin 

hükmettiği satış yasağının yürürlüğe girmesi 

için yasal gereklilik olan 1.34 milyar euro 

kefalet bonosu sözleşmesini imzaladı. İnternet 

bağlantısı için 

 

SAP üç bin kişiyi işten çıkaracak 

 

Alman yazılım firması SAP’ın Finans Müdürü 

Luka Mucic, yaptığı açıklamada, firmanın 

https://www.haberturk.com/alman-devinin-turkce-isimli-aracina-yogun-talep-uretimi-2-katina-cikariliyor-2304319-ekonomi
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/arac-kiralama-sirketi-sixt-turkiye-icin-konkordato-talebi-41093771
https://tr.euronews.com/2019/01/04/iphone-un-iki-modelinin-almanya-da-satiisi-yasaklandi
https://tr.euronews.com/2019/01/04/iphone-un-iki-modelinin-almanya-da-satiisi-yasaklandi
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işgücünü üç bin kişi azaltarak maliyetleri 

düşüreceğini ve azalan karlılıktan doğan zararı 

kapatacağını duyurdu. Mucic, işten çıkarılacak 

çalışan sayısında yapılacak üç bin kişilik 

azaltmanın, 2015 yılında yapılan 2 bin 200 

kişiden daha yüksek olduğu vurgulayarak, “Bu 

tamamen gönüllülük esasına dayanan bir 

program olacak” dedi. SAP’ın açıkladığı 

finansal tablolara göre, 2018 yılının dördüncü 

çeyreğinde firmanın hisseleri yüzde 8.0 değer 

kaybederken, çalışan sayısı yıllık yüzde 9.0 

artışla 96 bin 498 kişiye ulaştı. Firma ayrıca bir 

yeniden yapılandırma programına başladığını 

ve giderleri 800 milyon ila 950 milyon euro 

arasında kısmayı planladığını açıkladı. İnternet 

bağlantısı için 

 

Alman moda devinden iflas başvurusu 

 

Almanya’nın moda belirleyici markası olan 

Gerry Weber, ekonomik açıdan geçirdiği zor 

günlerin ardından iflas için başvuruda bulundu. 

Alman moda endüstrisinin en köklü 

şirketlerinden olan Gerry Weber’in yöneticisi 

Johannes Ehling, iflas başvurusu yapıldığını 

söyledi. Bankaları ve hissedarları da içeren 

birçok paydaşla zorlu müzakereleri barındıran 

bir sürecin kendileri için geride kaldığını 

belirten Ehling, Gerry Weber’i iflastan 

kurtarmak için kendisine tanınan zamanın çok 

kısa olduğunu söyledi. Almanya’da kurulu 

bulunan orta ölçekli aile şirketlerinin çoğu nesil 

dönüşümü sancısı yaşıyor. İnternet bağlantısı 

için 

 

https://www.aksam.com.tr/dunya/sap-uc-bin-kisiyi-isten-cikaracak/haber-818024
https://www.aksam.com.tr/dunya/sap-uc-bin-kisiyi-isten-cikaracak/haber-818024
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/almanyanin-moda-devi-iflas-basvurusu-yapti-41099856
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/almanyanin-moda-devi-iflas-basvurusu-yapti-41099856

