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Politik Gelişmeler 

 
Berlin'de Batı Balkan zirvesi İnternet 
bağlantısı için 

Berlin'de Almanya ve Fransa öncülüğünde 

düzenlenecek Balkan zirvesinin gündeminde 

Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkelerin artan nüfuzu, 

bölge ülkelerinin AB üyelik süreci ve Sırbistan-

Kosova anlaşmazlığı öne çıkıyor. Almanya 

Başbakanı Angela Merkel ve Fransa 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 

öncülüğünde Berlin'de düzenlenen zirveye 

Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey 

Makedonya, Karadağ ve Sırbistan ile AB üyeleri 

Hırvatistan ve Slovenya liderleri davet edildi. 

Zirveye AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları 

Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de 

katılıyor. Resmi olarak zirvenin konusu Batı 

Balkan ülkeleriyle AB arasında işbirliği olarak 

açıklansa da, asıl konunun Avrupa'nın 

güneydoğu kanadında büyük güçlerin nüfuz 

için verdiği jeostratejik mücadele olduğu 

biliniyor. 

 
Almanya'dan S-400 açıklaması: Büyük endişe 
duyuyoruz İnternet bağlantısı için 

Alman Büyükelçi Erdmann, Türkiye'nin 

Rusya'dan S-400 satın alma planı konusunda 

ABD'nin endişelerine katıldıklarını belirterek 

"Türkiye, NATO ile uyumlu olmayan sistemde 

karar kılarsa sonuçlarını hesaba katmalıdır" 

dedi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin 

Erdmann, Türkiye'nin Rus füze savunma 

sistemi S-400'leri satın alma planının Alman 

hükümetinde büyük endişe yarattığını söyledi. 

Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer Vakfı 

işbirliği ile düzenlenen İstanbul Güvenlik 

Konferansında konuşan Alman Büyükelçi, 

"Türkiye'nin Batı İttifakına sıkı bir şekilde 

kenetlenmiş kalmaya devam etmesini 

istediklerini, bu nedenle S-400'lerin satın 

alınmasını büyük endişeyle karşıladıklarını" 

belirtti. 

 
Almanya'da Panama Belgeleri'ni aydınlatmak 
için 150 dava İnternet bağlantısı için 

2016'da sızdırılan Panama Belgeleri'nin 

ardından Almanya'da 150 dava açıldığı 

açıklandı. Belgeler, offshore şirketler 

aracılığıyla vergi kaçırılmasını sağlayan ağı ifşa 

etmişti. Offshore şirketler aracılığıyla vergi 

kaçıran yatırımcıları ifşa eden Panama 

Belgeleri'nin sonucu olarak Almanya'da 150 

ayrı vergi kaçırma davası olduğu açıklandı. 

Soruşturmayı yöneten Hessen eyaletinin 

Maliye Bakanı Thomas Schäfer, yaptığı 

değerlendirmede, şu ana kadarki en büyük veri 

sızdırma durumu ile karşı karşıya olduklarını 

söyledi. Schäfer, soruşturma sonucunda şu ana 

kadar 4.2 milyon euro verginin geri 

kazanıldığını da açıkladı.  

 
Yunanistan Almanya'dan 290 milyar euro 
savaş tazminatı istiyor İnternet bağlantısı için 

Yunanistan, Almanya’dan dünya savaşları 

sırasında ülkede yarattığı zarar nedeniyle 290 

milyar euro tazminat ödemesini talep ediyor. 

Yunan parlamentosu hükümetten gerekli tüm 

adımları atmasını istedi. 

Yunan parlamentosu Almanya'dan, Birinci ve 

İkinci Dünya Savaşı'nda ülkede yarattığı zarar 

ve suçlar nedeniyle 290 milyar euro tazminat 

ödemesini isteyen kararı oy çokluğuyla kabul 

etti. Meclis Başkanı Nikos Vutsis tarafından 

hazırlanan taslak, hükümetten tazminatın 

ödenmesi için "gerekli tüm diplomatik ve 

https://www.dw.com/tr/berlinde-bat%C4%B1-balkan-zirvesi/a-48528787
https://www.dw.com/tr/berlinde-bat%C4%B1-balkan-zirvesi/a-48528787
https://www.dw.com/tr/almanyadan-s-400-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1-b%C3%BCy%C3%BCk-endi%C5%9Fe-duyuyoruz/a-48529983?fbclid=IwAR0v1nRUfW7osOgnv0NIsCMFMg5Da-DA-C7ZkOlkyNRbbN46QNTbVAEIN5w
https://www.dw.com/tr/almanyada-panama-belgelerini-ayd%C4%B1nlatmak-i%C3%A7in-150-dava/a-48469239?fbclid=IwAR1SX_Xd48ZW17PeYEZnK2ekKL8JlFipW4PKRgSphyaSXlFmucjJpCHDNdc
https://www.dw.com/tr/yunanistan-almanyadan-290-milyar-euro-sava%C5%9F-tazminat%C4%B1-istiyor/a-48381392?fbclid=IwAR1C_iweq53BOOx-5lghwa0voCru6OU8eT6umRwdMK-IoGW4pTW1BLIrl00
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hukuki adımları” atmasını istiyor. Buna göre 

Yunan hükümetinin ilk adım olarak Almanya'ya 

sözlü nota vermesi gerekiyor. 

 
Suudi Arabistan'a askeri teçhizata onay 

İnternet bağlantısı için 

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 

öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a 

silah ihracatını durduran Almanya, Riyad'a 

yapılacak bir teslimata onay verdi. Alman 

hükümeti Suudi Arabistan'a silah sevkiyatının 

durdurulması kararının esnetilmesinin 

üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra 

harekete geçti. Başbakan Angela Merkel ve 

bazı bakanlardan oluşan Federal Güvenlik 

Konseyi (BSR) Suudi Arabistan'a ilk teslimata 

onay verdi. 

 
Almanya’da hükümete yeni uçak alınıyor 
İnternet bağlantısı için 

Almanya’da hükümet üyelerinin resmi 

seyahatlerinde kullandığı uçakların sıklıkla 

arıza yapması üzerine üç yeni uçak alınacak. 

A350-900 tipi uçakların değerinin 1 milyar 200 

milyon euro olduğu belirtiliyor. Almanya 

Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra bazı 

bakanların resmi seyahatleri sırasında 

hükümete ait uçakların arıza yapması üzerine 

yeni uçak alınmasına karar verildi. Savunma 

Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Nisan ayı 

içinde A350-900 tipi üç uçak siparişi verileceği 

bildirildi. 

 
Terör örgütüne katılanların Alman 
vatandaşlığı iptal edilecek İnternet bağlantısı 
için 

Alman hükümeti, yabancı terör örgütlerine 

katılan çifte vatandaşların Alman 

vatandaşlığının iptal edilmesi yönünde karar 

aldı. Tasarı, geriye doğru işlemiyor ve reşit 

olmayanları kapsamayacak. Alman hükümeti, 

vatandaşlık yasasında gereken değişikliklerin 

yapılarak, yabancı terör örgütüne katılan çifte 

vatandaşların, Alman vatandaşlığının iptal 

edilmesini öngören tasarıyı kabul etti.  

 
'Almanya enerjide Türkiye ile iş birliği yapmak 
istiyor' İnternet bağlantısı için 

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 

Müsteşarı Oliver Wittke, bir grup Türk 

gazeteciye yaptığı açıklamada, Almanya'nın 

Türkiye'nin en önemli ekonomik partneri 

olduğunu vurguladı. Ekonomi Bakanı Peter 

Altmaier'in Türkiye ziyaretinin ardından çeşitli 

alanlarda 5 çalışma grubunun kurulduğunu ve 

bu grupların teknik düzeyde hemen hemen her 

gün temasta olduğunu aktaran Wittke, burada 

önemli konuların çözümüne ilişkin çalışmalar 

yürütüldüğünü anlattı. "Türkiye 

ile enerji alanında daha yakın iş birliği yapmak 

istiyoruz" diyen Wittke, Türkiye'de 

yenilenebilir enerjinin daha fazla gündeme 

gelmeye başladığını bildiklerini kaydetti. 

 
Weber: Türkiye hiçbir zaman AB üyesi 
olmayacak İnternet bağlantısı için 

Mayıs ayındaki seçimlerde Avrupa Komisyonu 

Başkanlığı için yarışan Alman siyasetçi Manfred 

Weber, Türkiye’nin hiçbir zaman Avrupa Birliği 

üyesi olmayacak söyledi. 23-26 Mayıs 

tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu 

seçimleri için seçim kampanyasını Atina'da 

başlatan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili 

Weber, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin 

AB ile üyelik müzakerelerini sonlandırmak 

istediğini belirtti. 

* 

https://www.dw.com/tr/suudi-arabistana-askeri-te%C3%A7hizata-onay/a-48296368?fbclid=IwAR3MlJbq5-9x0w-6hVbbEHmhy3G8YRiWmpJdcjeGHWmhmK-y4MieCGJ0YYk
https://www.dw.com/tr/almanyada-h%C3%BCk%C3%BCmete-yeni-u%C3%A7ak-al%C4%B1n%C4%B1yor/a-48292446?fbclid=IwAR1WuHVUExJuuCFa6DfWHkNPeF8woEpNxKvyN-IXcYkzAgV4kCSrnGN3Bl8
https://www.dw.com/tr/ter%C3%B6r-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BCne-kat%C4%B1lanlar%C4%B1n-alman-vatanda%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-iptal-edilecek/a-48188012?fbclid=IwAR0WrnlYsJHP23o1HPpYHzFgF4VgW3wLJgZjzWVdeJ-Qehg7gDq-F3tHb5I
https://www.dw.com/tr/ter%C3%B6r-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BCne-kat%C4%B1lanlar%C4%B1n-alman-vatanda%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-iptal-edilecek/a-48188012?fbclid=IwAR0WrnlYsJHP23o1HPpYHzFgF4VgW3wLJgZjzWVdeJ-Qehg7gDq-F3tHb5I
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/almanya-enerjide-turkiye-ile-is-birligi-yapmak-istiyor-41171492
https://www.dw.com/tr/weber-t%C3%BCrkiye-hi%C3%A7bir-zaman-ab-%C3%BCyesi-olmayacak/a-48452808
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Sosyal Gelişmeler 

 
Mahkeme: ZDF televizyonu NPD’nin seçim 
spotunu yayınlamamakta haklı İnternet 
bağlantısı için 

Koblenz Yüksek İdare Mahkemesi aşırı sağcı 

parti NPD’nin seçim spotunu yayınlamayı 

reddeden ZDF’i haklı buldu. Mahkeme tanıtım 

filminin yasaları ihlal ettiği sonucuna vardı. 

Koblenz Yüksek İdare Mahkemesi, Alman kamu 

televizyonu ZDF'in aşırı sağcı Nasyonal 

Demokrat Parti'nin (NDP) seçim spotunu 

yayınlamamasını haklı buldu. Rhein-Zeitung'un 

haberine göre, konuyu ele alan mahkeme, 

NPD'nin Avrupa Parlamentosu için hazırladığı 

seçim tanıtımının ilgili ceza yasalarını belirgin 

bir şekilde ihlal ettiği sonucuna vardı.  

 
Almanya'da aşırı sağcı şiddet tehlikesi 
büyüyor İnternet bağlantısı için 

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın hazırladığı gizli 

rapora göre, şiddet eğilimli aşırı sağcıların teşkil 

ettiği tehlike giderek büyüyor. Radikalleşmenin 

öncelikli olarak internet üzerinden 

gerçekleştiği kaydediliyor. 

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı, 

ülkedeki şiddet eğilimli aşırı sağcıların teşkil 

ettiği tehlikenin giderek büyüdüğü uyarısında 

bulundu. Welt am Sonntag gazetesinin 

haberine göre, Federal Anayasayı Koruma 

Teşkilatı'nın hazırladığı gizli bir rapora göre, 

aşırı sağcı çevrelerin farklı akımları içinde 

terörist eğilimler artıyor. Ayrıca aşırı sağcı 

çevreler içinde organize olmamış sağcılar 

arasında da terörist eğilimler ve şiddet 

potansiyellerinin gözlemlendiği kaydediliyor.  

 

Yabancı eşlerin üçte biri Almanca sınavını 
geçemiyor İnternet bağlantısı için 

Aile birleşimiyle Almanya'ya gidebilmek için 

Almanca sınavına giren yabancı eşlerin üçte biri 

başarısız oluyor. Aile birleşimi için yapılan 

başvurularda Türkiye başı çekiyor. Aile 

birleşimi kapsamında Almanya'ya gelmek 

isteyen yabancıların üçte biri ülkelerinde 

girdikleri Almanca sınavını geçemiyor. Funke 

Medya Grubu'na bağlı gazetelerin, Alman 

meclisi Sol Parti grubunun soru önergesine 

hükümetin verdiği yanıta dayandırdığı haberde 

aile birleşimi için gereken Almanca sınavına 

ilişkin bilgiler yer aldı. 

 
Almanlar yılda bir küvet dolusu içki içiyor 
İnternet bağlantısı için 

Almanya'da 2017 yılı bağımlılık raporu 

açıklandı. Buna göre Almanlar yılda kişi başı 

131 litre alkollü içki tüketiyor. Alkollü içkiler 

sıralamasında bira başı çekiyor. Almanya'da 

bağımlılık alanında faaliyet gösteren 

derneklerin çatı kuruluşu DHS, 2017 yılına dair 

bağımlılık raporunu açıkladı. Özellikle alkollü 

içki kullanımının yoğunluğuna dikkat çekilen 

raporda tütün ürünleri, yasadışı uyuşturucu, 

haplar ve şans oyunları da mercek altına 

alınıyor. 

 
Almanya Down sendromu testini tartışıyor 
İnternet bağlantısı için 

Alman Federal Meclisi'nde Down 

sendromunun önceden tespitine yönelik kan 

testinin zorunlu sağlık sigortası kapsamına 

alınması konusu tartışılıyor. Alman Federal 

Meclisi Down sendromunun önceden tespitine 

imkan tanıyan Trisomi 21 testinin zorunlu 

sağlık sigortası kapsamına alınıp alınmaması 

https://www.dw.com/tr/mahkeme-zdf-televizyonu-npdnin-se%C3%A7im-spotunu-yay%C4%B1nlamamakta-hakl%C4%B1/a-48513875
https://www.dw.com/tr/mahkeme-zdf-televizyonu-npdnin-se%C3%A7im-spotunu-yay%C4%B1nlamamakta-hakl%C4%B1/a-48513875
https://www.dw.com/tr/almanyada-a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1-sa%C4%9Fc%C4%B1-%C5%9Fiddet-tehlikesi-b%C3%BCy%C3%BCyor/a-48520236?fbclid=IwAR0gJvKMQYmOhb_dhEFa9JudMGjh45guIx2F8bVj8TDqmSCMHmrhv2eu6I8
https://www.dw.com/tr/yabanc%C4%B1-e%C5%9Flerin-%C3%BC%C3%A7te-biri-almanca-s%C4%B1nav%C4%B1n%C4%B1-ge%C3%A7emiyor/a-48471916?fbclid=IwAR1-2ncaGZHUYb8m2aY3g4UZWmEz23Z9Tjul63v8-DrRJS9XVuiM7G_Hu3U
https://www.dw.com/tr/almanlar-y%C4%B1lda-bir-k%C3%BCvet-dolusu-i%C3%A7ki-i%C3%A7iyor/a-48383818?fbclid=IwAR1a-tQJjbJGYUlXDAbbcgw3I36SqQ3wbqtuEND47BWzHeSgaQjbaHPyogE
https://www.dw.com/tr/almanya-down-sendromu-testini-tart%C4%B1%C5%9F%C4%B1yor/a-48282908?fbclid=IwAR0D6AdwBeef1699J3GLPGTiPUTOy9PfAjZ2fTwH4f8M4OHxMT1GastLRos
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konusunu tartışıyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn 

gibi testi savunanların argümanı, söz konusu 

kan testinin, amniyotik sıvı üzerinde yapılan ve 

zorunlu sağlık sigortası kapsamında olan 

testlerden daha az riskli olması. Karşı olanların 

argümanı ise birçok Down sendromlu bireyin 

normal bir şekilde hayatını sürdürebiliyor 

olması. Konu ile ilgili son kararı Alman sağlık 

sisteminin en yüksek karar alma mercii olan 

Federal Ortak Komite(G-BA)'nin alacağı 

kaydedildi. 

 
Almanya'da şarj istasyonları artıyor İnternet 
bağlantısı için 

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 

elektrikli araç kullanımını artırmak isteyen 

Almanya'da toplam şarj istasyonu sayısı 17 bin 

400'e yükseldi. Almanya'da elektrikli 

otomobillere hizmet veren şarj istasyonlarının 

sayısının, yılın ilk üç ayında kayda değer bir artış 

gösterdiği açıklandı. Almanya Su ve Enerji 

Endüstrileri Birliği'nin (BDEW) açıkladığı 

verilere göre, Mart ayının sonuna kadar 

halihazırdaki şarj istasyonlarına bin 300 yeni 

istasyon eklendi. Böylece Almanya'daki toplam 

şarj istasyonu sayısı 17 bin 400 oldu. 

 
Google'dan 100. yılda Bauhaus sürprizi 
İnternet bağlantısı için 

Bauhaus, 1919 yılında Almanya'nın Weimar 

kentinde kurulan ve dünyanın en seçkin 

mimarlarını ve sanatçılarını bir araya getiren 

bir okuldur. Bu yıl da okulun kuruluşunun 100. 

yılıdır. Bauhaus, zamanla bir okulun ötesine 

çıkmış ve yeni bir sanat akımına öncülük 

etmiştir. Mimari amaçlarla kurulan okul 

zamanla bir sanat ekolüne dönüşmüştür. 

Bauhaus Akımı’nın etkileri 21. Yüzyıla kadar 

uzanmış ve mimaride olduğu kadar endüstriyel 

tasarım ve şehir planlama gibi konularda 

etkisini göstermiştir. Bauhaus Okulu ile 

başlayan akım okulun kuruluşunun 100. yılı 

nedeniyle Google tarafından da Doodle yapıldı. 

* 

 

Ekonomik Gelişmeler 

 
Almanya'da işsizlik Nisan'da düşmeye devam 
etti İnternet bağlantısı için 

Almanya'da işsiz sayısı nisanda geçen aya göre 

72 bin azalırken, mevsimsellikten 

arındırılmamış işsizlik yüzde 4,9'da sabit kaldı. 

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı 

verilere göre, ülkede mevsimsellikten 

arındırılmamış işsiz sayısı bu ay 72 bin azaldı. 

Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik 

oranı, Doğu ve Batı Almanya'nın 1990 yılındaki 

birleşmesinden bu yana görülen en düşük oran 

olan yüzde 4,9 olarak gerçekleşirken, bir önceki 

aya göre de sabit kaldı. Mevsimsellikten 

arındırılmış işsiz sayısı ise nisanda geçen aya 

göre 12 bin kişi azaldı. Veriye ilişkin beklenti, 5 

bin azalması yönündeydi. Toplam işsiz sayısı ise 

2 milyon 229 bin oldu. Mevsimsellikten 

arındırılmış işsizlik oranı, geçen aya göre 0,2 

puan düşerek nisanda yüzde 4,9'a geriledi. 

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan 

Almanya'da, işsiz sayısı nisanda bir önceki yıla 

göre 155 bin kişi azaldı. 

 
Almanya’da zenginler toplam servetin % 
55’ini elinde tutuyor İnternet bağlantısı için 

Bundesbank'ın özel servet dağılımıyla ilgili 

yaptığı araştırma, Almanya'da yüzde 10'luk en 

zengin kesimin, ülkedeki özel net servetin 

yüzde 55’ini elinde bulundurduğunu ortaya 

https://www.dw.com/tr/almanyada-%C5%9Farj-istasyonlar%C4%B1-art%C4%B1yor/a-48258392?fbclid=IwAR0pLm02ACxdRdLwmOmCqlLnvLT0iL9E6fpxWTQjbHnKto5oB-JXVn746yc
https://www.dw.com/tr/almanyada-%C5%9Farj-istasyonlar%C4%B1-art%C4%B1yor/a-48258392?fbclid=IwAR0pLm02ACxdRdLwmOmCqlLnvLT0iL9E6fpxWTQjbHnKto5oB-JXVn746yc
https://www.cnnturk.com/turkiye/bauhaus-akimi-100-yasinda-bauhaus-akimi-neden-doodle-oldu
https://www.bloomberght.com/almanya-da-issizlik-nisanda-dusmeye-devam-etti-2215735
https://www.bloomberght.com/almanyada-zenginler-toplam-servetin-55ini-elinde-tutuyor-2212465
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çıkardı. Almanya'da toplam servetin yüzde 

55'inin yüzde 10'luk en zengin kesimin elinde 

toplandığı bildirildi. Almanya Merkez Bankası 

(Bundesbank), her üç yılda bir yaptığı 

Almanya’da özel servet dağılımına ilişkin 2017 

yılı araştırma sonuçlarını yayınladı. Buna göre, 

ülkede 2014 yılında 58 bin 764 euro olan 

"medyan hane net serveti" 2017 yılı itibarıyla 

yüzde 17 artarak 70 bin 800 euroya yükseldi. 

Ülkede emlak fiyatlarındaki yükseliş, bu artışta 

önemli bir rol oynarken servetin son derece 

adaletsiz dağılımı da dikkati çekti. 

 
Almanya’dan silah ihracatında Türkiye 
19’uncu sırada İnternet bağlantısı için 

Alman hükümeti bu yılın ilk çeyreğinde 

Türkiye’ye 15 milyon 300 bin euroluk silah 

satışına onay verdi. Almanya'nın silah ve askeri 

malzeme ihraç ettiği ülkeler arasında Türkiye, 

verilen 15 milyon 300 bin euro değerindeki 

satış izni ile 19'uncu sırada bulunuyor. 

Almanya'nın silah ve teçhizat ihracatında bu 

yılın ilk üç ayında düşüş kaydedildi. Yeşiller 

milletvekili Omid Nouripour'un soru 

önergesine Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği 

yanıta göre, Alman hükümeti bu yılın ilk üç 

ayında 1 milyar 120 milyon euro değerinde 

satışa onay verdi. 2018'de ise her çeyrekte 

ortalama 1 milyar 210 milyon euroluk silah ve 

teçhizat satışına onay verilmişti.  

 
Almanya’da 3 milyondan fazla kişi tam gün 
çalışmasına rağmen 2 bin eurodan az 
kazanıyor İnternet bağlantısı için 

Almanya’da tam gün çalışanların yüzde 16’sı 

ayda brüt 2 bin euronun altında kazanıyor. Sol 

Partili milletvekili Zimmermann, bu para ile 

geçinmenin zor olduğuna dikkat çekti. 

Almanya’da tam gün çalışan yaklaşık 3 milyon 

380 bin kişinin aylık kazancı brüt 2 bin euronun 

altında kalıyor. Sol Partili milletvekili Sabine 

Zimmermann’ın soru önergesine Federal 

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın verdiği 

yanıt, 2017 yılı sonunda çalışanların yüzde 

16’sının ayda brüt 2 bin euronun altında 

kazandığını ortaya koydu. Alman Haber 

Ajansı’nın (dpa) haberine göre, Almanya’nın 

batı ve doğu eyaletleri ile arasında da farklılık 

gözlemleniyor. Buna göre, Almanya’nın batı 

eyaletlerinde tam gün çalışanların yüzde 

13,5’ini oluşturan 2 milyon 320 bin kişi ayda 2 

bin euronun altında para kazanıyor. Doğu 

eyaletlerinde ise çalışanların yüzde 27,5’ini 

oluşturan 1 milyon civarında kişinin aylık 

kazancı brüt 2 bin euronun altında kalıyor. 

 
Almanya'nın Şubat ayı ihracatı düştü İnternet 
bağlantısı için 

Almanya'nın Şubat ayı ihracatı Ocak ayına göre 

yüzde 1,3 düştü. İhracattaki düşüş ülkenin 

birinci çeyrek büyümesinin zayıf olabileceği 

değerlendirmelerine neden oldu. Alman 

ekonomisi küresel ekonomideki yavaşlama, 

Brexit ve ticaret savaşları gibi riskler nedeniyle 

sıkıntılı günler geçiriyor. Geçtiğimiz haftalarda 

ekonomi alanında önde gelen kurumlar 

büyüme tahminlerini düşürürken, açıklanan dış 

ticaret verileri de hem ihracat hem de ithalatın 

beklenenden fazla düştüğünü gösterdi. 

 
Almanya'nın ekonomik sıçramasının sonu 
yaklaşıyor mu? İnternet bağlantısı için 

Almanya'nın önde gelen ekonomik araştırma 

kuruluşlarının ilkbahar raporu bu yılki büyüme 

oranı tahminini aşağıya çekti. Ülkeyi bekleyen 

belirsizliklerin başında Brexit geliyor. 

https://www.dw.com/tr/almanyadan-silah-ihracat%C4%B1nda-t%C3%BCrkiye-19uncu-s%C4%B1rada/a-48441885
https://www.dw.com/tr/almanyada-3-milyondan-fazla-ki%C5%9Fi-tam-g%C3%BCn-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1na-ra%C4%9Fmen-2-bin-eurodan-az-kazan%C4%B1yor/a-48519390?fbclid=IwAR3RACVgPKjDMRGILHHoCJijgKnIKpM81wSs1366HU4A1RlQBSDKHnZRTOw
https://www.dw.com/tr/almanyan%C4%B1n-%C5%9Fubat-ay%C4%B1-ihracat%C4%B1-d%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC/a-48249082?fbclid=IwAR3-Lfxylfpsv-zWQvWOhTtC7B8vQHbODjaFmIKw2241EVuJjrG-tO-GgU4
https://www.dw.com/tr/almanyan%C4%B1n-%C5%9Fubat-ay%C4%B1-ihracat%C4%B1-d%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC/a-48249082?fbclid=IwAR3-Lfxylfpsv-zWQvWOhTtC7B8vQHbODjaFmIKw2241EVuJjrG-tO-GgU4
https://www.dw.com/tr/almanyan%C4%B1n-ekonomik-s%C4%B1%C3%A7ramas%C4%B1n%C4%B1n-sonu-yakla%C5%9F%C4%B1yor-mu/a-48204712?fbclid=IwAR36HQCN8PMJMRZyIOBMLo8HT8Y0GTodv1sNZY8M-odjY9r9JQfvUJm3bZ4


6 
 

Almanya'da beş ekonomi araştırma 

enstitüsünün bir araya gelerek hazırladığı 

"Ortak Ekonomi Öngörüsü" raporuna göre 

ülkenin ekonomik sıçramasının geçmişte 

kalacağı günler yaklaşıyor. Yılda iki kez 

yayınlanan raporun ilkbahar verileri, 

Almanya'da gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) 

büyüme tahminlerini 2019 yılında yüzde 

1,9'dan yüzde 0,8'e çekildi. 

 * 

 
Firma Haberleri 

 
Siemens Türkiye, SCADA ile kesintisiz enerji 
sağlıyor İnternet bağlantısı için 

İstanbul Havalimanı’nın enerji yönetimi ve 

yangın güvenliği sistemlerini sağlayan Siemens 

Türkiye, havalimanında enerjinin kesintisiz ve 

yüksek verimlilikte dağıtımını orta gerilim 

panolarıyla sağlıyor. İstanbul Havalimanı’nın ilk 

fazının 29 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen 

törenle hizmete açıldığını ileten Siemens 

Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su 

Hüseyin Gelis, SCADA altyapısıyla orta gerilim 

pano tedariki, pist aydınlatma kontrol odası 

alçak gerilim sistemi ve yangın algılama 

sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirdiklerini 

söyledi. Siemens’in gerek enerji yönetimi ve 

verimliliği gerekse bina teknolojileri konusunda 

globalde ve Türkiye’de çözümler geliştirdiğini 

belirten Gelis, “Bu çözümlerimizle İstanbul 

Havalimanı gibi büyük projelerde yer alıyoruz 

ve projelerde kullanılan elektrik panolarını 

Gebze fabrikamızda üretiyoruz. Siemens 

Türkiye olarak ürün ve çözümlerimizle büyük 

ölçekli projelere destek vermeye ve 

teknolojimizi Türkiye’nin hizmetine sunmaya 

devam edeceğiz” diye konuştu. 

 
Commerzbank sendika temsilcileri birleşme 
görüşmelerine son verilmesini istiyor İnternet 
bağlantısı için 

Commerzbank AG'nin denetim kurulundaki 

sendika temsilcilerinin Deutsche Bank AG ile 

birleşme görüşmelerini sonlandırmak istediği 

belirtildi. Konuya yakın kaynakların aktardığı 

bilgiye göre binlerce kişinin işten çıkarılma 

ihtimalinden korkan bazı sendika temsilcileri 

birleşme konusunun rafa kaldırılması için 

olağanüstü kurul toplantısı talep ediyorlar. 

Henüz böyle bir toplantıya gidilmesi için karar 

verilmemiş olmakla birlikte oylamaya 

gidilmesini sağlamaya yetecek desteğe sahip 

olup olmadıkları da belirsiz. Commerzbank 

sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. 

Commerzbank'ın Deutsche Bank tarafından 

alınması planına her iki tarafın da sendika 

temsilcilerinden ağır eleştiriler gelmişti. 

 
VW Bulgaristan ile Türkiye arasında seçim 
yapacak İnternet bağlantısı için 

Alman otomotiv devi Volkswagen’ın yeni 

fabrikasının nerede kurulacağı konusunda 

kararını Kasım sonunda vermesi bekleniyor. En 

güçlü iki adayın Türkiye ve Bulgaristan olduğu 

belirtiliyor. Yeni fabrikası için yer arayışında 

olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen’ın 

(VW) Türkiye veya Bulgaristan arasında seçim 

yapacağı belirtiliyor. Alman Haber Ajansı’nın 

(dpa) edindiği bilgilere göre, kararın henüz 

verilmediği, konunun Nisan ayı sonunda VW 

Denetleme Kurulu’nun toplantısında ele 

alınacağı, kesin kararın Denetleme Kurulu'nun 

Kasım ayında yapacağı toplantıda verileceği 

kaydedildi.  

 

https://m.dunya.com/sirketler/siemens-turkiye-scada-ile-kesintisiz-enerji-sagliyor-haberi-443013
https://www.bloomberght.com/commerzbank-sendika-temsilcileri-birlesme-gorusmelerine-son-verilmesini-istiyor-2211823
https://www.bloomberght.com/commerzbank-sendika-temsilcileri-birlesme-gorusmelerine-son-verilmesini-istiyor-2211823
https://www.dw.com/tr/vw-bulgaristan-ile-t%C3%BCrkiye-aras%C4%B1nda-se%C3%A7im-yapacak/a-48310134


7 
 

Volkswagen'in eski CEO’su hakkında dava 
açıldı İnternet bağlantısı için 

Braunschweig Savcılığı, Alman otomotiv devi 

Volkswagen’in (VW) eski üst yöneticisi (CEO) 

Martin Winterkorn hakkında şirketin emisyon 

skandalı kapsamında dolandırıcılık, Rekabet 

Yasası’nı ihlal ve güveni kötüye kullanma 

suçlamalarında bulunarak dava açtı. Savcılıktan 

yapılan açıklamada, dizel araçlardaki emisyon 

skandalı kapsamında aralarında Winterkorn’un 

da bulunduğu 5 kişi hakkında Braunschweig 

Eyalet Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtildi. 

Şirketin yöneticisi olarak görülen bu kişilere 

dolandırıcılık ve Haksız Rekabet Yasası’nı ihlal 

etme gibi birçok suçun yöneltildiği ifade edilen 

açıklamada, Winterkorn hakkında ayrıca, 25 

Mayıs 2014'ten sonra dizel araçlarında 

manipülasyon yapıldığını bildiği, bunu Avrupa 

ve ABD'deki ilgili makamlar ile müşterilere 

bildirmediği ve bu araçların satışını 

yasaklamadığı gerekçesiyle "güveni kötüye 

kullanma" suçlamasında da bulunulduğu 

kaydedildi. 

 
Frankfurt Havalimanı'na yeni terminal 
İnternet bağlantısı için 

Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt'u 

genişletme planları kapsamında üçüncü 

terminalin temeli protesto gösterileri eşliğinde 

atıldı. Terminal kapasitesinin 2023'te 21 milyon 

yolcuya ulaşması bekleniyor. Almanya'nın en 

büyük havaalanı olan Frankfurt Havalimanı'nın 

genişletilmesi planları kapsamında üçüncü 

yolcu terminalinin temeli atıldı. Terminalin son 

aşamada yaklaşık 25 milyon yolcuya hizmet 

vermesi planlanıyor. İnşaatın ilk aşamasının 

2021 yılında tamamlanması ve 70 milyon yolcu 

kapasiteli mevcut iki terminalin yükünü 

hafifletmesi öngörülüyor. Terminalin 2023 

yılında ise 21 milyon yolculuk kapasiteye 

kavuşması planlanıyor. Frankfurt 

Havalimanı'nın işletmecisi Fraport şirketi, 

terminal için 4 milyar euroya varan yatırım 

yapmayı planlıyor. Üçüncü terminal, Avrupa'da 

şimdiye kadar özel sektörde yapılan en büyük 

altyapı yatırımlarından biri olma niteliği 

taşıyor. 

 
DW’nin Türkçe YouTube kanalı yayına başladı 
İnternet bağlantısı için 

Deutsche Welle ve işbirliği yaptığı üç yayın 

kuruluşunun kurduğu YouTube kanalı yayına 

başladı. Kanal, Türkiye’de ifade ve medya 

özgürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor. 

Deutsche Welle (DW) ve işbirliği yaptığı 

partnerleri, gazetecilikle işlenmiş bilgiler sunan 

yeni YouTube kanalı ile Türkiye’deki 

takipçilerin yanı sıra ülkeleri dışında yaşayan 

Türklere de ulaşmayı hedefliyor. DW, İngiliz 

BBC, Fransız yayın kuruluşu France24 ve ABD’li 

Voice of America ile birlikte video içerikleri 

üreterek, online yayınlayacak. Dört yayın 

kuruluşu, bu kanalda röportajlar, arka plan 

bilgiler ve söyleşilerle toplumsal ve siyasete 

ilişkin konuları geniş bir yelpazede ele almayı 

hedeflediklerini duyurdu. 

 
Deutsche Bank Trump’ın mali bilgilerini 
savcılığa iletti İnternet bağlantısı için 

Yıllarca Trump ve şirketlerinin en büyük 

kreditörlerinden biri olan Deutsche Bank, New 

York Başsavcılığı’nın talebi üzerine başkanın 

mali bilgilerini ABD'li yetkililerle paylaştı. 

Deutsche Bank'ın ABD Başkanı Donald 

Trump'ın mali belgelerini New York'taki 

yetkililerle paylaştığı bildirildi. Geçen Mart 

https://www.bloomberght.com/volkswagenin-eski-ceosu-hakkinda-dava-acildi-2212459
https://www.dw.com/tr/frankfurt-havaliman%C4%B1na-yeni-terminal/a-48530833?fbclid=IwAR3LRtSlI-bZQ4Ao08-Hr-ACz2n0SHTXFJh2zyF_H0yRZXHFJbvyWzI64d8
https://www.dw.com/tr/dwnin-t%C3%BCrk%C3%A7e-youtube-kanal%C4%B1-yay%C4%B1na-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-48520927?fbclid=IwAR0rW0ilqpI8nJszzB1M6asrtGRFRf09E2xcFF32qH2LJ7LJLAFjJY2MjRA
https://www.dw.com/tr/deutsche-bank-trump%C4%B1n-mali-bilgilerini-savc%C4%B1l%C4%B1%C4%9Fa-iletti/a-48472910?fbclid=IwAR150uQVeK3oA1dNJQ7IGhU8l6lUbfdl-OGJwxtkU9UGd4ruEE5eIDC0UCM
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ayında New York Eyaleti Başsavcısı Letitia 

James, Almanya'nın en büyük bankası olan 

Deutsche Bank'tan Trump Organization'a 

verilen kredilerin dökümünü talep etmiş, 

banka, "Yetkili otoritelerle işbirliğine hazır 

olduklarını" açıklamıştı. CNN, bankanın 

Washington DC, Miami, ve Chicago'daki Trump 

otelleri ve 2014'te Buffalo Bills futbol takımını 

satın alma girişiminin finansmanına ilişkin 

belgeleri ve e-postaları savcılıkla 

paylaştığını bildirdi. Trump ve ailesine ait 

şirketlerin en büyük finansörlerden biri olan 

Deutsche Bank'ın Trump'a ve şirketlerine 

toplam 2 milyar dolarlık kredi verdiği 

belirtilmişti. 

 
Lufthansa üç yıldan beri ilk kez zarar etti 
İnternet bağlantısı için 

Alman havacılık devi Lufthansa bu yılın ilk 

çeyreğini son üç yıldan bu yana ilk kez zararla 

kapattı. Uzmanlar bu gelişme karşısında şaşkın. 

Şirketin yaz aylarında bilet fiyatlarına zam 

yapması gündemde. Alman havacılık devi 

Lufthansa 2016 yılından bu yana yılın ilk 

çeyreğinde ilk kez zarar etti. Zararın boyutu 

analistlerin ortaya koyduğu beklentilerin de 

üzerinde oldu. Avrupalı havayolu şirketlerinin 

gelirlerinin, yılın ilk aylarında talebin diğer 

aylara oranla düşük seyretmesi açısından daha 

az olması beklenti dahilinde olsa da 

operasyonel kayıpların 336 milyon euroyu 

bulması uzmanları da şaşırttı. Fransız Société 

Générale (SocGen) bankası analistlerinden 

Michael Kuhn, Lufthansa'daki operasyonel 

kaybın uzmanları bile şaşırttığı açıklamasını 

yaptı. Lufthansa 2018'in son çeyreğinde 52 

milyon euro fazla elde etmişti. Lufthansa 

yönetimi, yıla zayıf bir başlangıçla giren şirketin 

yıl sonu beklentilerine ilişkin açıklamalarda 

bulundu. Buna göre Lufthansa'nın bu yıl 

operasyonel marjının (ticari faaliyetlerden elde 

edilen kâr)  2018'de kaydedilen yüzde 7,9'luk 

seviyenin ardından yıllık toplamda yüzde 6,5 ila 

yüzde 8,0 aralığına düşmesi bekleniyor. 

 

https://www.dw.com/tr/lufthansa-%C3%BC%C3%A7-y%C4%B1ldan-beri-ilk-kez-zarar-etti/a-48368534?fbclid=IwAR1vFi_y51ObmGLSXhKA7WnttGW67Q8fPBwOxspk20h85PaRal-g7l8yZL8

