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Politik Gelişmeler 

 

Alman İçişleri Bakanı: Göç bütün 

sorunların anasıdır 

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer "göçün 

Almanya’daki bütün siyasi sorunların anası 

olduğunu" söyledi. Başbakan Merkel 

Seehofer'in sözlerini eleştirirken, Sosyal 

Demokrat Parti (SPD) Seehofer'e istifa çağrısı 

yaptı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 

göç sorununu "Almanya'daki tüm sorunların 

anası" olarak nitelendirdi. Rheinische 

Post gazetesine verdiği röportajda Bakan 

Seehofer, Almanya'nın "bölünmüş bir ülke" 

olduğunu söyledi. Bunun tek nedeninin mülteci 

politikası olmadığını vurgulayan Hristiyan 

Sosyal Birlik (CSU) partili Seehofer, "Ancak 

göç sorunu, bu ülkedeki tüm siyasi sorunların 

anasıdır. Bunu tam üç yıldır söylüyorum" 

ifadelerini kullandı. 

Merkel'den tepki: Başarılar da var 

Seehofer'in tartışmalı açıklaması, Alman 

siyasiler tarafından sert tepkilerle karşılandı. 

Başbakan Angela Merkel, 

katıldığı RTL yayınında Seehofer'in demecine 

ilişkin bir açıklamada bulundu. Merkel, "Ben 

bunu başka türlü ifade ederim" dedi. Göç 

sorununun Almanya'nın önünde zorluklar 

yarattığı belirten Merkel, "Bu noktada sorunlar 

mevcut ama aynı zamanda başarılar da 

mevcut" dedi. Seehofer'in sözlerine, Hristiyan 

Birlik partilerinin parlamento ile meclis grubu 

arasındaki ilişkilerinin koordinasyonundan 

sorumlu üyesi Michael Grosse-Brömer'den ise 

destek geldi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) 

üyesi Grosse-Brömer, göçün "üstesinden 

gelinmesi gereken büyük sorunlardan biri" 

olduğunu söyledi. Diğer yandan Grosse-

Brömer, Seehofer'in sözü edilen sorunların 

çözümünde "büyük önem taşıyan" bir role 

sahip olduğunu ifade etti. Hristiyan Birlik 

partileri meclis grubu, CDU ve yalnızca 

Bavyera eyaletinde örgütlü olan CSU'dan 

oluşuyor. 

CDU ve CSU'nun koalisyon ortağı Sosyal 

Demokrat Parti (SPD) de İçişleri Bakanı'nın 

açıklamalarına sert tepki verdi. Partinin 

Bavyera eyalet teşkilatı başkanı Natascha 

Kohnen, Münih'te Alman haber ajansı dpa'ya 

yaptığı açıklamada, Seehofer'e istifa etmesi 

çağrısında bulundu. Kohnen, "Göçü 

'ülkemizdeki tüm siyasi sorunların anası' olarak 

nitelendirmek, yanlış ve tehlikelidir" dedi. SPD 

Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Seehofer'in 

demecine ilişkin Twitter üzerinden bir mesaj 

paylaştı. Alman haber portalı tagesschau'nun 

haberini paylaşan Klingbeil, Seehofer'in 

fotoğrafını kastederek, "Bu fotoğrafı 

gördüğümde kendime 'Acaba mevcut olan 

tonla sorunun babası bu mu' diye soruyorum. 

Bu sağ popülist saçmalıklardan artık bıktım" 

ifadelerini kullandı. SPD Genel Başkanı 

Andrea Nahles ise, Seehofer'in sözlerinin 

Başbakan Merkel'e yapılmış bir saldırı olduğu 

değerlendirmesinde bulundu. Berlin'de yaptığı 

açıklamada Nahles, "Horst Seehofer tüm 

sorunların anasından bahsettiğinde, hakikatte 

Sayın Merkel'e atıfta bulunmaktadır" dedi. Sol 

Parti meclis grubunun iç politika sözcüsü Ulla 

Jelpke, "İçişleri Bakanı'nın bütün ırkçılık 

sorununun babası olduğu" izlenimine 

kapıldığını söyledi. Partinin meclis grubunun 

parlamento ile meclis grubu arasındaki 

ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu 



 

3 
 

üyesi Jan Korte ise, Seehofer'in açıklamalarını 

"gülünç" olarak nitelendirdi. Korte, kabinenin 

diğer üyelerinin kendisine mesafe alması 

çağrısında bulundu. Alman meclisinin Yeşiller 

partili başkan yardımcısı Claudia Roth ise 

Seehofer'i, "ölçü ve edebi kaçırmış olmak" ile 

suçladı. Roth, Seehofer'in "ırkçı sağcıların 

anlatısının yayılması ve bu ülkede söylenebilir 

olan şeylerin sınırının kontrolden çıkmasına" 

katkıda bulunduğunu söyledi. Yeşiller partisi 

meclis grubunun iç politika sözcüsü Filiz Polat 

da, Seehofer'in ifadelerinin "akıl almaz" 

olduğunu söyledi. 

AfD'den övgü 

Seehofer'in göç ile ilgili sözleri, sağ popülist 

Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi tarafından 

ise övgüyle karşılandı. Neue Osnabrücker 

Zeitung'a açıklamalarda bulunan parti lideri 

Alexander Gauland, "Seehofer analizinde 

tamamıyla haklıdır" dedi. Gauland, "iltica 

krizinin" Almanya'yı "kalıcı olarak kötü yönde 

dönüştürdüğünü" belirtti. Başbakan Merkel'le 

mülteci politikası nedeniyle görüş ayrılığı 

yaşadığı bilinen Seehofer, Almanya'nın farklı 

bir göç politikası izlemesi gerektiğini 

savunuyor. Seehofer daha önce "mülteci 

sayısı sınırlandırılmadığı takdirde Hristiyan 

Birlik partilerinin halkın desteğini 

kaybedeceğini" söylemişti. Seehofer'in partisi 

CSU'nun faaliyet gösterdiği tek eyalet olan 

Bavyera, 14 Ekim'de seçime gidiyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Çavuşoğlu ve Maas’tan yakınlaşma 

mesajları 

Ankara’da bir araya gelen Almanya Dışişleri 

Bakanı Maas ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu, 

ikili ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde mesajlar 

verdi. İki bakan, İdlib konusunda da kaygılarını 

dile getirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, 

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin 

iyileştirilmesi yönünde çalışmalarını 

sürdürecekleri mesajını verdi. Maas'ın 

Türkiye'ye gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret 

kapsamında biraraya gelen iki bakan, 

Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve 

Almanya arasında geçen yıl tırmanan 

gerginliğe atıfta bulunarak, "İki ülke olarak 

keşke olmasaydı dediğimiz olaylar yaşadık. 

Ama şimdi ilişkilerimizi daha iyi bir noktaya 

getiriyoruz” dedi. Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerin 

bundan sonraki seyri birlikte atacağımız 

adımlara bağlı. Biz bu konuda samimiyiz” 

şeklinde konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı 

Maas da Türkiye ziyaretinin önemine vurgu 

yaparak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden 

iyileştirilmesini istediklerine işaret etti. Maas, 

"Federal hükümet olarak Türkiye ile 

ilişkilerimizin iyileştirilmesinde stratejik bir 

menfaatimiz var” şeklinde konuştu. Geçmişte 

"Almanya ile Türkiye ilişkilerinde yanlış 

anlaşmalar” olduğunu ifade eden Maas, 

yaptıkları görüşmelerde bunların dile 

getirildiğini söyledi. 

Tutuklu Alman vatandaşları 

Maas, Türkiye ziyareti öncesinde Türkiye'de 

tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının 

durumunu gündeme getireceğini açıklamıştı. 

Alman vatandaşı tutukluların durumu ve 

ilişkilerin normalleştirilmesinin ön şartının ne 

olduğuna ilişkin bir soruyu Maas, "Bu konuyu 

konuştuk, irtibatı devam ettireceğiz” sözleriyle 

https://www.dw.com/tr/alman-i%C3%A7i%C5%9Fleri-bakan%C4%B1-g%C3%B6%C3%A7-b%C3%BCt%C3%BCn-sorunlar%C4%B1n-anas%C4%B1d%C4%B1r/a-45388951
https://www.dw.com/tr/alman-i%C3%A7i%C5%9Fleri-bakan%C4%B1-g%C3%B6%C3%A7-b%C3%BCt%C3%BCn-sorunlar%C4%B1n-anas%C4%B1d%C4%B1r/a-45388951
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yanıtladı. Bu soruya yanıt olarak 

"normalleşmenin şartı olmaz” diyen Çavuşoğlu 

ise konsolosluk konularında zaten 

görüştüklerini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu 

basın toplantısında ırkçılık konusunda da 

değindi. Çavuşoğlu Avrupa’da artan ırkçılığa 

ve yabancı düşmanlığına işaret ederek, bu 

konuda birlikte mücadele edilmesi gerektiğini 

dile getirdi. Çavuşoğlu, “Özellikle Alman 

hükümetinin ve Maas’ın Avrupa’da artan 

ırkçılığa karşı duruşunu takdirle karşılıyoruz. 

Son zamanlarda Alman toplumunun ‘biz 

çoğunluktayız’ diyerek bu ırkçı akımlara karşı 

ortaya koyduğu kampanyayı takdirle 

karşılıyoruz ve bizim umutlarımızı artırıyor” 

şeklinde konuştu.  

İki bakanın görüşmesinde öne çıkan 

konulardan biri de Şam rejiminin Suriye’nin 

kuzeybatısındaki İdlib’e düzenlenmesi 

muhtemel askeri operasyon oldu. İki bakan 

İdlib’e yönelik kaygılar konusunda benzer 

görüşleri dile getirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı 

Çavuşoğlu, İdlib’deki son gelişmelere ilişkin bir 

soru üzerine, saldırı olasılığının ortaya çıktığı 

ilk günden bu yana Türkiye’nin saldırıyı 

engellemek için yoğun çaba gösterdiğini ifade 

etti. “Rejimin İdlib’e saldırmak isteği ve burayı 

ele geçirmek isteği açık” diyen Çavuşoğlu, 

rejimin garantörleri “Rusya ve İran ile temasları 

sürdürdüklerini” belirtti. “Buradaki radikal 

grupların çıkması gerektiği ya da ayrıştırılması 

konusunda hemfikiriz” diyen Çavuşoğlu, 

Rusya’nın İdlib’e yönelik saldırıyı “Bunların 

amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. 

Her bakımdan bir felaket olur. Güvenlik 

bakımında da insani bakımdan da” sözleriyle 

değerlendirdi. Almanya ve Türkiye’nin Suriye 

konusundaki görüşlerinin örtüştüğüne işaret 

eden Çavuşoğlu, “Almanya’nın bu süreçte 

gösterdiği tavrın takdire şayan olduğunu” 

söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 

da basın toplantısında “Türkiye’nin büyük bir 

endişe ile sınırdaki gelişmeleri izlediğini” 

belirtti. Maas, Almanya’nın da endişelendiğini 

ve bölgede “öngörülmesi mümkün olmayan 

insani bir felaketin ortaya çıkabileceğini” 

söyledi. Türkiye’yi Tahran’da yapılacak Suriye 

zirvesinde desteklediklerini belirten Maas, 

Türkiye’nin duruma müdahale etme 

konusunda başka ülkelerden daha fazla 

imkanı olabileceğini düşündüklerini ifade etti. 

Bakan Maas, Türkiye ile bu konuda 

görüşmeleri devam ettireceklerini vurguladı.  

Erdoğan tarafından kabul edildi 

Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'ye ilk resmi 

ziyaretini gerçekleştiren Maas, Ankara 

temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ini (TBMM) de 

ziyaret ederek incelemelerde bulunan Maas, 

Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile de biraraya 

geldi. Bakan Maas, Çavuşoğlu ile birlikte 

İstanbul'da Alman Lisesi'nin kuruluşunun 

150'inci yıldönümü etkinliklerine katılacak. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 

Ankara’daki temasları öncesinde resmi Twitter 

hesabı üzerinden Türkçe olarak paylaştığı 

mesajlarda, "Türkiye'nin önemli bir partner” 

olduğunu vurgulayarak “ilişkilerimizin 

iyileştirilmesi için çok sıkı çalışmaya devam 

etmeliyiz” ifadesini kullanmıştı. İnternet 

bağlantısı için 

 

https://www.dw.com/tr/%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flu-ve-maastan-yak%C4%B1nla%C5%9Fma-mesajlar%C4%B1/a-45373595
https://www.dw.com/tr/%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flu-ve-maastan-yak%C4%B1nla%C5%9Fma-mesajlar%C4%B1/a-45373595
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Merkel ve Kurz Frontex'in yetkilerinin 

genişletilmesini istiyor 

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve 

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz AB Sınır 

Koruma Ajansı Frontex’in yetkilerinin 

genişletilmesi gerektiğini söyledi. AB'nin 

dönem başkanlığını yapan Avusturya'nın 

Başbakanı Sebastian Kurz Berlin’de Başbakan 

Angela Merkel'le bir araya geldi. 

Başbakanlık'ta yapılan görüşme öncesinde 

açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela 

Merkel ve Avusturya Başbakanı Sebastian 

Kurz AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude 

Juncker'in Frontex'in 2020 yılında hem 

personel sayısının, hem de yetkilerinin 

artırılması önerisini desteklediklerini belirtti. 

Kurz Frontex'in sığınmacı ve göçmenleri 

taşıyan tekneler gelmeden önce çalışmak 

zorunda olduğunu söyledi. Almanya 

Başbakanı Angela Merkel de daha önce 

yaptığı açıklamaları yineleyerek Frontex'in 

yetkilerinin genişletilmesini istedi. Başbakan 

bunun olabilmesi için AB ülkelerinin Schengen 

sınırında ulusal yetkilerinden vazgeçmesi 

gerektiğini de ifade etti. Macaristan Başbakanı 

Viktor Orban buna karşı çıkıyor. 

Juncker ne önermişti? 

AB Komisyonu Başkanı Juncker Avrupa 

Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, 

Frontex'in hem personel sayısı hem de 

yetkilerinin artırılmasını, transit ülkelerle 

yapılacak iş birliği sayesinde sığınmacıların 

teknelerle gelmesi öncesinde önlemler 

alınabileceğini, böylece insanların hayatının da 

tehlikeye atılmamış olacağını belirtmişti. 

Juncker'in planlarına göre Frontex'in personel 

sayısı 2020 yılına dek 10 bine çıkarılacak. 

Bunun yanı sıra Frontex AB üyesi ülkeleri sınır 

dışı işlemlerini hızlı biçimde yapabilmeleri 

konusunda da destekleyecek.  AB ülkeleri 19 

Eylül’de Salzburg’da iki günlük zirve için bir 

araya gelerek sığınmacılar ve göç konusunu 

masaya yatıracak. Zirvede bu konunun yanı 

sıra Brexit'le ilgili gelişmelerin de ele alınması 

bekleniyor. İnternet bağlantısı için 

 

İç istihbarat başkanı Maaßen'ın terfi 

ettirilmesine tepki 

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma 

Teşkilatı'nın Başkanı Maaßen'ın müsteşarlığa 

atanması eleştirilere yol açtı. Koalisyon ortağı 

SPD ve muhalefet Maaßen'ın görevden 

alınmasını talep ediyordu. 

Chemnitz'deki yabancı düşmanı eylemlerle 

ilgili demeçlerinden dolayı günlerdir eleştirilere 

hedef olan Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı 

Başkanı Hans-Georg Maaßen iç istihbarat 

başkanlığından alınarak İçişleri Bakanlığı 

müsteşarlığına atandı. Maaßen'ın terfi 

ettirilmesi, iç istihbarat başkanının azlini talep 

eden koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti 

(SPD) ve muhalefetin sert tepkisine yol açtı. 

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner 

Maaßen'ın müsteşar yapılmasını "fiyasko" diye 

niteleyerek "büyük koalisyon hükümetinin 

ortağı olan SPD'nin sabrının taşmak üzere 

olduğunu" söyledi. SPD Genel Sekreteri Lars 

Klingbeil, Maaßen yine iç güvenlikten sorumlu 

olacağı için terfi kararını "tuhaf" bulduğunu ve 

İçişleri Bakanının iç istihbarat başkanını 

bakanlığa almasının Başbakan Merkel'e 

yöneltilmiş eleştiri anlamına geldiğini söyledi. 

SPD genel başkan yardımcılarından Natascha 

https://www.dw.com/tr/merkel-ve-kurz-frontexin-yetkilerinin-geni%C5%9Fletilmesini-istiyor/a-45516008
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Kohnen ise İçişleri Bakanı Seehofer'in azlini 

talep etti. 

CDU: Karar SPD'nin onayıyla alındı 

Büyük koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat 

Birlik (CDU) partisinin Genel Sekreteri 

Annegret Kramp-Karrenbauer ise kararın 

SPD'nin onayıyla alındığını hatırlattı. CDU'nin 

iç politika sözcüsü Armin Schuster ise Maaßen 

ile ilgili tartışmaları gereksiz yere abarttıkları 

gerekçesiyle SPD'li koalisyon ortaklarını 

eleştirdi. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles 

Başbakan Angela Merkel ve Hristiyan Sosyal 

Birlik (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı 

Horst Seehofer ile yaptığı görüşmede iç 

istihbarat başkanının müsteşarlığa atanmasına 

onay vermişti. Sosyal Demokrat Parti aşırı 

sağla mücadeleye uygun olmadığı 

gerekçesiyle Hans-Georg Maaßen'ın 

Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığından 

alınmasında ısrar etmiş ve aksi takdirde 

koalisyon hükümetinin dağılabileceği 

uyarısında bulunmuştu. 

Muhalefet tepkili 

Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Grup 

Başkanı Anton Hofreiter Anayasayı Koruma 

Teşkilatı'nda önemli revizyona gidilmesi 

gerektiğini belirtti. Hür Demokrat Parti (FDP) 

Meclis Grup Başkan Yardımcısı Stephan 

Thomae iç istihbarat başkanının müsteşarlığa 

terfi ettirilmesinin Başbakan Merkel açısından 

otorite kaybı anlamına geldiğini ve CSU Genel 

Başkanı Seehofer'in taleplerini Başbakan 

Merkel'e bile kabul ettirebildiğinin anlaşıldığını 

dile getirdi. Maaßen Chemnitz'deki olaylar 

sırasında yabancılara "sürek avı" yapıldığına 

dair ellerinde sağlam bilgi olmadığını söylemiş 

ve İçişleri Bakanı Seehofer de iç istihbarat 

başkanına güveninin tam olduğunu 

açıklamıştı. Maaßen İçişleri Bakanlığı'nın 

asayiş ve siber güvenlikten sorumlu 

müsteşarlığına getirildi. İnternet bağlantısı için 

 

Türkiye'den Almanya'ya yüzlerce yakalama 

talebi 

Türkiye 2016 yılındaki darbe girişiminden bu 

yana Interpol aracılığıyla Almanya'ya 848 

arama ya da yakalama talebinde bulundu. 

Alman Adalet Bakanlığı Sol Parti'nin soru 

önergesine verdiği yanıtta, Türkiye'de 2016 

yılındaki darbe girişiminden bu yana Alman 

Emniyet Teşkilatı'na yapılan arama ve 

yakalama başvuruları hakkında bilgi verdi. 

Adalet Bakanlığı'nın verdiği yanıtta, Türkiye'nin 

darbe girişiminden bu yana Alman Emniyet 

Teşkilatı'na 848 kez Interpol aracılığıyla arama 

ya da yakalama başvurusu yaptığı belirtildi. 

Türkiye'nin Interpol aracılığıyla Almanya'ya 

yaptığı başvuruların 791'inde tutuklama talep 

edildiği, 57 vakada ise sadece ilgili kişinin 

ikamet adresinin tespit edilmesi başvurusunda 

bulunulduğu kaydedildi. Alman Adalet 

Bakanlığı Almanya'nın Türkiye'nin taleplerini 

ne ölçüde yerine getirdiği konusunda ise bilgi 

vermedi. Adalet Bakanlığı soru önergesine 

yanıtında, "Federal hükümet bu konuda 

istatistik paylaşmamaktadır" ifadesine yer 

verdi.  Bakanlık soru önergesindeki, "Adalet ve 

Dışişleri Bakanlıklarının kaç vakada ilgili 

kişilerin siyasi görüşleri nedeniyle baskıya 

maruz kaldığı ve bu yolla Interpol'ün kötüye 

kullanıldığını tespit ettikleri" yönündeki soruyu 

da yanıtsız  bıraktı. 

Hunko: Interpol kötüye kullanılıyor 

https://www.dw.com/tr/i%C3%A7-istihbarat-ba%C5%9Fkan%C4%B1-maa%C3%9Fen%C4%B1n-terfi-ettirilmesine-tepki/a-45550490
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Sol Parti Federal Meclis Grubu Avrupa 

politikaları Sözcüsü Andrej Hunko Alman 

hükümetinin daha önceki soru önergelerine 

verdiği yanıtlara dikkat çekerek, Uluslararası 

Kriminal Polis Teşkilatı Interpol’ün 2014 

yılından bu yana kendisine yapılan 130 arama 

talebi başvurusunda, ilgili kişilerin siyasi 

görüşleri nedeniyle takip edildiğini ve 

Interpol'ün yetkisinin kötüye kullanılmaya 

çalışıldığını tespit ettiğini söyledi.  Hunko, 

"Interpol'ün kötüye kullanıldığı gerekçesiyle 

iptal ettiği arama-yakalama başvurularının 

çoğunun Türkiye, Ukrayna ve İspanya kaynaklı 

olduğunu sanıyorum. Bu ülkelerin Interpol'ü 

muhalefeti baskı altına almak için kullandıkları 

biliniyor" diye konuştu. Alman vatandaşı yazar 

Doğan Akhanlı ve İsveç vatandaşı yazar 

Hamza Yalçın 2017'de tatil için gittikleri 

İspanya'da Türkiye'nin Interpol aracılığıyla 

yaptıkları talep üzerine gözaltına alınmış, bu 

durum tepkilere neden olmuştu. Almanya 

Başbakanı Angela Merkel Doğan Akhanlı'nın 

İspanya'da gözaltına alınmasının ardından 

yaptığı açıklamada, Türkiye'yi eleştirerek, 

Interpol'ün "bu tür şeyler için" 

kullanılamayacağını belirtmişti. Alman 

hükümetinin verdiği bilgiye göre Türkiye'de 

2016'daki darbe girişiminden bu yana siyasi 

gerekçelerle 35 Alman vatandaşı tutuklandı. 

Bu kişilerden 16'sı geçici olarak Türkiye'de 

bulunuyordu. Alman hükümetinin verdiği 

bilgiye göre Türkiye'deki cezaevlerinde hâlen 

yedi Alman vatandaşı bulunuyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Steinmeier, Erdoğan’ın ziyareti konusunda 

“illüzyona kapılmıyor” 

Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

yapacağı devlet ziyareti öncesi beklentiler 

düşük tutulmaya çalışılıyor. Almanya 

Cumhurbaşkanı Steinmeier, ikili ilişkilerde yeni 

güven oluşana kadar “daha çok yol” olduğu 

görüşünde. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyaretine birkaç gün 

kala Alman tarafı, beklentileri düşük tutmaya 

çalışıyor. Alman Haber Ajansı’nın (dpa) 

Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ne yakın çevrelere 

dayandırarak verdiği haberde, gergin ikili 

ilişkilerin normalleşmesi konusunda Almanya 

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 

"illüzyona kapılmadığı” ifadesi kullanılıyor. 

Steinmeier'in, yeni güven oluşana kadar "yolun 

daha çok” olduğu kanısını dile getirdiği 

belirtilen haberde, ancak Almanya 

Cumhurbaşkanı'nın, ziyaretin ikili ilişkileri 

iyileştirme şanslarını gözden geçirmeye 

yarayacağını düşündüğü kaydedildi.  

Erdoğan yeni bir dönem açmak istiyor 

Erdoğan, Steinmeier'in daveti üzerine resmi bir 

ziyaret için Berlin'e geliyor. Almanya 

Başbakanı Angela Merkel ile de görüşecek 

olan Erdoğan, Köln'e geçerek buradaki 

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) Merkez 

Camii'nin resmi açılışını yapacak. Erdoğan 

yaptığı açıklamada, "Almanya ziyaretim 

sırasında öncelikli gündemimiz siyasi 

ilişkilerimizde son birkaç yıldır yaşanan 

dönemin tamamen geride bırakılması 

olacaktır” diye konuşmuştu. 

Tutuklu Alman vatandaşları gerilim nedeni 

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Eylül 

ayı başında, Türkiye'de hapis yatmış olan 

gazeteciler Can Dündar ve Meşale Tolu ile 

görüşmüştü. 15 Temmuz darbe girişiminin 

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeden-almanyaya-y%C3%BCzlerce-yakalama-talebi/a-45551231
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeden-almanyaya-y%C3%BCzlerce-yakalama-talebi/a-45551231
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ardından Türkiye'de Alman vatandaşlarının 

tutuklanması, ikili ilişkilerdeki en büyük 

gerginlik nedeni. 

"Benzersiz ama pek de kolay değil” 

Alman ajansı dpa, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ne 

yakın çevrelere dayandırarak verdiği haberde, 

Steinmeier'in Erdoğan ile yapacağı 

görüşmede, Türkiye'de hukuk devleti 

prensiplerine daha fazla uyulması çağrısında 

bulunacağını belirtti. Ajans, Steinmeier'in, 

Almanya'da üç milyondan fazla Türkiye 

kökenlinin yaşaması nedeniyle ikili ilişkilerin 

"benzersiz ama pek de kolay olmadığı” 

görüşünü dile getirdiği kaydedildi. İnternet 

bağlantısı için 

 

Berlin - Riyad hattında buzlar çözüldü 

Almanya ile Suudi Arabistan arasındaki 

diplomatik kriz son buldu. Almanya eski 

Dışişleri Bakanı Gabriel'in Suudi Arabistan'ı 

macera peşinde koştuğu gerekçesiyle 

eleştirmesi ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı. 

Almanya ile Suudi Arabistan arasında on aydır 

devam eden diplomatik gerginlik sona erdi. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-

Cubeyr, New York'ta yaptıkları görüşmede, 

2017 yılının Kasım ayında merkeze çağrılan 

Suudi Arabistan büyükelçisinin Almanya'ya 

dönmesi konusunda anlaştı. Riyad yönetimi, 

Maas'ın selefi Sigmar Gabriel'in Suudi 

Arabistan'ı Ortadoğu'da "macera peşinden 

koşmakla" suçlamasını protesto amacıyla 

büyükelçisini geri çekmişti. Suudi Arabistan'ın 

özür talebi, Alman hükümeti tarafından uzun 

süre karşılıksız bırakılmıştı. 

Dışişleri Bakanı Heiko Maas Suudi mevkidaşı 

el-Cubeyr ile birlikte yaptığı açıklamada, 

"Geçtiğimiz aylarda ikili ilişkilerimizde Suudi 

Arabistan ile aramızdaki güçlü stratejik 

bağlantılara ters düşen yanlış anlamalar oldu. 

Bu durumdan samimi olarak üzüntü 

duyuyoruz” dedi. 

Önemli stratejik ortaklık 

Heiko Maas, "Bu gibi yanlış anlamalara 

meydan vermemek için Suudi Krallığı ile 

Almanya arasında açık iletişim kurup daha 

fazla angajman gösterilmesi gerektiğini” 

kaydetti. Suudi Arabistan büyükelçisinin 

önümüzdeki haftalarda Berlin'e dönmesi ve 

haftalardır akreditasyon bekleyen Almanya'nın 

yeni Riyad büyükelçisinin de Suudi Arabistan 

yönetimine itimatnamesini sunabilmesi 

bekleniyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-

Cubeyr gerginliğin giderilmiş olmasından 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke 

arasındaki ilişkileri "tarihi ve önemli” olarak 

nitelendirdi. Bakan, her iki ülkenin ve 

halklarının selameti açısından bütün alanlarda 

yeniden sıkı işbirliği başlatılabilmesi için Maas'ı 

"en kısa zamanda Suudi Arabistan'a 

beklediklerini” belirtti. Diplomatik kriz Almanya 

ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik 

ilişkileri de olumsuz etkilemiş ve Alman 

şirketlerine verilen siparişlerde önemli azalma 

kaydedilmişti. Suudi Arabistan aynı zamanda 

Almanya'nın Ortadoğu'daki stratejik ortakları 

arasında yer alıyor. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'da Merkel'in otoritesini sarsan 

siyasi deprem 

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin Federal 

Meclis Grup Başkanlığı seçiminde Başbakan 

https://www.dw.com/tr/steinmeier-erdo%C4%9Fan%C4%B1n-ziyareti-konusunda-ill%C3%BCzyona-kap%C4%B1lm%C4%B1yor/a-45621335
https://www.dw.com/tr/steinmeier-erdo%C4%9Fan%C4%B1n-ziyareti-konusunda-ill%C3%BCzyona-kap%C4%B1lm%C4%B1yor/a-45621335
https://www.dw.com/tr/berlin-riyad-hatt%C4%B1nda-buzlar-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCld%C3%BC/a-45642246
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Merkel’in desteklediği Volker Kauder, 

beklenmedik şekilde yarışı kaybetti. Kauder, 

koltuğunu yardımcısı Brinkhaus’a kaptırdı. 

Berlin'de yapılan oylamanın sonucu, Alman 

siyaset dünyasında büyük şaşkınlık yarattı: 

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Ralph 

Brinkhaus, Hristiyan Birlik partilerinin Federal 

Meclis Grup Başkanlığı için yapılan oylamada, 

bu görevi 13 yıldır sürdüren CDU'lu Volker 

Kauder'i geçmeyi başardı. Bugüne kadar Grup 

Başkan Yardımcısı görevini üstlenen 

Brinkhaus, Başbakan ve CDU lideri Angela 

Merkel'e en yakın isimlerden biri olan Kauder'i 

112'ye 125 oyla mağlup etti. Başbakan Merkel, 

oylamanın ardından yaptığı açıklamada, 

sonucun bir yenilgi olduğunu kabul etti. "Bu bir 

demokrasi anı. Demokraside yenilgiler de olur 

ve bu sonuçta allayıp pullayıp güzel 

gösterecek hiçbir yan yok” ifadesini kullanan 

Merkel, Brinkhaus'u "elinden gelen her yerde” 

destekleyeceğini belirtti. 

Kauder; Merkel, Seehofer ve Dobrindt'in 

favorisiydi 

Kauder, Merkel ile Hrustiyan Sosyal Birlik 

(CSU) lideri Horst Seehofer'in resmi adayıydı. 

CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander 

Dobrindt de Kauder'i destekliyordu. Bu 

nedenle oylama, bu üç siyasetçinin de 

otoriteleri açısından bir sınav niteliğindeydi. 

Kauder'in yenilgisi, özellikle Merkel’i zayıflatan 

bir gelişme olarak görülüyor. Merkel ile 

Brinkhaus oylamadan sonra iyi bir işbirliği 

yapacakları mesajları verseler de hâlen 

Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığını 

yapan Hans-Georg Maaßen ekseninde gelişen 

kriz ve İçişleri Bakanı Seehofer ile yaşadığı 

anlaşmazlığın ardından, bu yenilgi Merkel'in 

otoritesine vurulan ciddi bir darbe olarak 

nitelendiriliyor. 

Muhalefetten Merkel'e güvenoyu çağrısı 

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) Genel 

Başkanı Christian Lindner, Kauder'in 

yenilgisinden sonra Başbakan Merkel'in 

Federal Meclis'ten güvenoyu istemesi 

gerektiğini belirtti. Lindner, Merkel'in "özellikle 

istemesine rağmen” Kauder'in Hristiyan Birlik 

Federal Meclis Grup Başkanlığı'na 

seçilememesinin, Merkel'in "Federal Meclis 

Grubu'nun desteğinden tam olarak emin 

olamadığını” gösterdiğini iddia etti. İnternet 

bağlantısı için 

 

Alman hükümeti Maaßen krizinde yeni 

uzlaşıya vardı 

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Anayasayı 

Koruma Teşkilatı’nın başkanlığından alınan 

Maaßen'ın İçişleri Bakanlığında özel danışman 

olacağını söyledi. Maaßen'ın bakanlığa 

müsteşar olarak atanması tepkilere neden 

olmuştu. Chemnitz’teki aşırı sağcı gösterilerle 

ilgili açıklamaları nedeniyle iç istihbarat birimi 

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 

başkanlığından alınarak İçişleri Bakanlığı 

müsteşarlığına getirilen Hans-Georg Maaßen’a 

ilişkin kriz çözüldü. Sosyal Demokrat Parti 

(SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in talebi 

üzerine Maaßen'a ilişkin karar koalisyon 

ortakları tarafından yeniden müzakere edildi. 

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri 

Bakanı Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat 

Birlik (CDU) ve Başbakan Angela Merkel ile 

SPD lideri Nahles ile görüştükten sonra, 

Maaßen’ın iç istihbarat servisinin 

başkanlığından azledilerek müsteşarlığa 

https://www.dw.com/tr/almanyada-merkelin-otoritesini-sarsan-siyasi-deprem/a-45638116
https://www.dw.com/tr/almanyada-merkelin-otoritesini-sarsan-siyasi-deprem/a-45638116
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atanması kararının gözden geçirildiğini ve 

Maaßen’ın uluslararası konularda İçişleri 

Bakanlığı bünyesinde özel danışman olacağını 

açıkladı. Maaßen’ın maaşının artmayacağı da 

belirtildi. Merkel, Seehofer ve Nahles'in ortak 

açıklamasında kararlaştırılan çözümün 

"derhal" uygulamaya konulacağı belirtildi. 

Maaßen'ın İçişleri Bakanlığında Avrupa ve 

uluslararası konulardan sorumlu olacağı 

kaydedildi. Ayrıca, Maaßen’ın müsteşar 

olabilmesi için İçişleri Bakanlığındaki imardan 

sorumlu müsteşar makamını bırakması 

yönünde karar verilen Gunther Adler’in 

makamını koruyacağı da belirtildi. Seehofer 

halkın taleplerinin dikkate alındığını söylerken, 

koalisyonun dağılması tehlikesi konusunda ise 

katıldığı görüşmeler sırasında böyle bir 

konunun olmadığını kaydetti. 

Maaßen krizi nasıl çıktı? 

Hans-Georg Maaßen, Almanya'nın Chemnitz 

kentindeki aşırı sağcıların gösterileri sırasında 

yabancı gibi görünenlerin kovalanarak “sürek 

avına” maruz kaldığına ilişkin görüntülere 

kuşkuyla yaklaştığına işaret eden 

açıklamalarda bulunmuştu. Maaßen’ın bu 

açıklamaları Almanya'da tepki toplamasına 

rağmen, İçişleri Bakanı Seehofer Maaßen'a 

destek vermişti. SDP ise Maaßen’ın iç 

istihbarat servisinin başkanlığından 

azledilmesini istemişti. Bunun üzerine 

koalisyon ortakları bir araya gelmiş ve bu 

toplantıdan Maaßen’ın görevinden alınması ve 

İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atanması 

kararı çıkmıştı. Ancak Maaßen’ın müsteşarlığa 

atanarak terfi ettirilmesi kararı Nahles'te 

rahatsızlık yaratmıştı. CDU Genel Sekreteri 

Annegret Kramp-Karrenbauer, Maaßen 

konusunda SPD ve CSU arasındaki görüş 

ayrılığının neredeyse koalisyonun dağılmasına 

yol açacağını söylemişti. Karar, SPD'nin yanı 

sıra muhalefet partileri tarafından da tepkiyle 

karşılanmıştı. Maaßen’ın müstaşarlığa 

getirilmesi ile SPD’li müsteşarın emekliye sevk 

edilecek olması da SPD içinde hoşnutsuzluk 

yaratmıştı. İnternet bağlantısı için 

 

Erdoğan: Alman yatırımcıların sayısını 

artırmayı hedefliyoruz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung için bir yazı kaleme aldı. 

Türkiye’deki Alman yatırımcıların sayısını 

artırmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, 

Gülen yapılanmasıyla mücadelede destek 

istedi. 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya 

resmi devlet ziyareti gerçekleştirecek olan 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, ziyareti öncesinde Frankfurter 

Allgemeine Zeitung için bir yazı kaleme aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'dan 

beklentiler" başlıklı yazıda Almanya ve 

Türkiye'nin ortak çıkarlarına işaret ederek 

daha sıkı bir işbirliği önerisinde bulundu. 

"Amerikan hükümetinin tek taraflı ve 

sorumluluk sahibi olmaktan uzak tutumunun” 

dünyayı ticaret savaşlarına götürdüğüne dikkat 

çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki 

anlaşmazlıkların diyalog yoluyla 

giderilebileceğini savundu. Erdoğan Ankara - 

Berlin ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açmanın iki 

taraf için de elzem olduğuna dikkat çekti. 

"Yatırımcı sayısını artırmayı hedefliyoruz" 

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere 

de değinen Erdoğan, Türkiye'nin "güneş ve 

rüzgâr enerjisi tesislerinin artırılması ile yerli 

https://www.dw.com/tr/alman-h%C3%BCk%C3%BCmeti-maa%C3%9Fen-krizinde-yeni-uzla%C5%9F%C4%B1ya-vard%C4%B1/a-45611704
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kaynaklardan üretimi teşvik etmek ve bu yolla 

da iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir 

adım atmak istediğini" belirtti. Türkiye 

Cumhurbaşkanı, "Yenilenebilir enerji alanında 

ve diğer alanlarda Alman yatırımcıların 

sayısını artırmayı ve karşılıklı ticari ve 

ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi 

hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Avrupa'da 

yükselen sağ radikalizm ve "kurumsal ırkçılığa" 

da dikkat çeken Cumhurbaşkanı hem Almanya 

hem de Türkiye için İslam karşıtlığı ile 

mücadelenin önemli olduğunu vurguladı. 

Erdoğan ayrıca Federal Hükûmetten 

Türkiye'nin PKK, DHKP-C ve Gülen 

yapılanmasıyla mücadelesinde destek talep 

etti. Erdoğan, Gülen yapılanmasına dahil olan 

kurum ve kişilere karşı Almanya'dan "kararlı 

adımlar" atmasını beklediklerini belirtti. İnternet 

bağlantısı için 

 

Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı 

azaldı 

Alman hükümetinin göreve başladığı 14 

Mart'tan bu yana Türkiye'ye silah ihracatında 

azalma kaydedildi. O tarihten beri Türkiye'ye 

916 bin 902 euro değerinde 16 silah ve 

teçhizat satışına izin verildi. 

Alman Ekonomi Bakanlığı, Yeşiller partili 

milletvekili Omid Nouripour'un Türkiye'ye silah 

ihracatıyla ilgili sorularını yanıtladı. Alman 

Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, 14 

Mart'ta yemin ederek görevine resmen 

başlayan Alman hükümeti o tarihten bu yana 

Türkiye'ye 916 bin 902 euro değerinde 16 silah 

ve teçhizat satışına onay verdi. 1 Ocak-14 

Mart arasındaki sürede ise Türkiye'ye 9 milyon 

700 bin euro değerinde 34 ihracata onay 

verildi. Alman hükümeti 2017 yılında 

Türkiye'ye 34 milyon 200 bin euro değerinde 

138, 2016'da ise 83 milyon 900 bin euro 

değerinde 213 silah ve teçhizat satışına yeşil 

ışık yakmıştı. 2016 yılında, Türkiye Alman 

silah sanayisinin en fazla silah ihracatı yaptığı 

20 ülke arasında yer alıyordu. 

Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana 

Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı azaldı. 

Bu yılın Mart ayından beri ihracat rakamlarında 

daha da azalma kaydetti. Türkiye bu yılın Ocak 

ayında Afrin'de kontrolü elinde tutan YPG'ye 

yönelik Zeytin Dalı harekâtını başlatmış ve 

operasyonda Alman yapımı Leopard 2 

tanklarını kullanmıştı. Leopard 2 tanklarının 

kullanıldığının ortaya çıkması Almanya 

kamuoyunda Türkiye'ye silah ihracatına ilişkin 

tartışmalara neden olmuştu. Hükümet 

kamuoyundan gelen baskılar üzerine, silah 

satışının askıya alındığını açıklamış ve bundan 

sonraki kararların yeni hükümete bırakıldığını 

duyurmuştu. Almanya-Türkiye ilişkileri 

Türkiye'deki tutuklu Alman vatandaşları ve 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

Almanya'ya yönelik Nazi benzetmeleri 

nedeniyle uzun süre gergindi. Son aylarda iki 

ülke ilişkilerin normalleşmesine yönelik adımlar 

atıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 

Dönmez 21 Eylül'de Berlin'i ziyaret ederek 

Alman mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti. 

Ardından Erdoğan 27-29 Eylül tarinleri 

arasında Almanya'ya resmi ziyarette bulundu. 

Ekim sonlarında ise Alman Ekonomi Bakanı 

Peter Altmaier Türkiye'yi ziyaret edecek. 

İnternet bağlantısı için 

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-alman-yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1lar%C4%B1n-say%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1-art%C4%B1rmay%C4%B1-hedefliyoruz/a-45652214
https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-alman-yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1lar%C4%B1n-say%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1-art%C4%B1rmay%C4%B1-hedefliyoruz/a-45652214
https://www.dw.com/tr/almanyadan-t%C3%BCrkiyeye-silah-ihracat%C4%B1-azald%C4%B1/a-45696133
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Merkel’den güvenoyu taleplerine ret 

Almanya'da Başbakan Merkel’in desteklediği 

Kauder’ın CDU/CSU Federal Meclis Grup 

Başkanlığı yarışını kaybetmesinin yankıları 

sürüyor. Merkel, güvenoyu istemesini 

gerektirecek bir neden görmediğini açıkladı. 

Almanya’da Federal Meclis'ten güvenoyu 

istemesi gerektiği yönündeki tartışmalara 

cevap veren Başbakan Angela Merkel, 

güvenoyunu alınmasını gerektirecek bir durum 

olmadığını ifade etti. Alman hükümeti sözcüsü 

Steffen Seibert konuya ilişkin yaptığı 

açıklamada başbakanın güvenoyu taleplerine 

“net bir hayır” dediğini belirtti. Hristiyan Birlik 

Partileri'nin (CDU/CSU) Federal Meclis Grup 

Başkanlığı seçiminde Başbakan Angela 

Merkel’in desteklediği Volker Kauder'in yarışı 

beklenmedik bir şekilde kaybetmesi Alman 

kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.  

Lindner güvenoyu talep etmişti  

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili 

Ralph Brinkhaus, Hristiyan Birlik Partileri'nin 

Federal Meclis Grup Başkanlığı için yapılan 

oylamada, bu görevi 13 yıldır sürdüren CDU'lu 

Volker Kauder'i geçmeyi başarmıştı. Angela 

Merkel'e en yakın isimlerden biri olan 

Kauder'in yarışı kaybetmesi ile ilgili Alman 

basınında başbakanın zayıfladığı yorumları 

yapılırken, siyasiler ise Merkel'in meclisten 

güvenoyu istemesine gerek olup olmadığını 

tartışmaya başlamıştı. Muhalefetteki Hür 

Demokrat Parti (FDP) Meclis Grubu Başkanı 

Marco Buschmann, seçim sonucunun Merkel'i 

güçsüzleştirdiğini belirtirken parti lideri 

Christian Lindner, başbakanın Federal 

Meclis'ten güvenoyu istemesi gerektiğini 

söylemişti. 

CDU/CSU’dan Merkel’e destek  

Muhalefetin talebine cevaben, Birlik 

partilerinden Merkel’e destek gelmişti. CDU 

Genel Başkan Yardımcısı ve Kuzey Ren 

Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, 

Merkel'in meclisten güvenoyu istemesine 

gerek olmadığını ifade ederek, başbakanın 

meclis grubunun güvenini haiz olduğunu 

belirtmişti. CSU’lu Ulaştırma Bakanı Andreas 

Scheuer da sonucun bir "siyasi deprem" 

anlamına gelmediğini, adil ve demokratik bir 

seçimin sonucuna işaret ettiğini 

belirtti. Merkel’in adayı Kauder’e karşı meclis 

grup başkanlığı yarışını kazanan Brinkhaus da 

güvenoyu tartışmalarına tepki göstermişti. 

Güvenoyu taleplerini "saçmalık" olarak 

nitelendiren Brinkhaus, Merkel’in bu seçimle 

zayıfladığı iddialarına yönelik ise, "söz konusu 

seçimin parti içi bir seçim olduğunu ve bu 

seçime gereğinden fazla anlam atfedilmemesi 

gerektiğini" ifade etmişti. Brinkhaus kendisinin 

ve meclis grubunun Merkel’i destekleyeceğinin 

de altını çizmişti. Sosyal Demokrat Parti'den 

(SPD) Mecklenburg-Vorpommern Eyalet 

Başbakanı Manuela Schwesig Merkel'in 

Hristiyan Birlik Partileri içinde sükuneti 

sağlaması gerektiğini söyleyerek, Sosyal 

Demokratlar için hükümette istikrarlı bir 

ortakları olmasının önemli olduğunu belirtmişti. 

SPD Meclis Grup Başkanı Carsten Schneider 

de Merkel'in güvenoyu istemesinin gerekli 

olmadığını belirtmişti. İnternet bağlantısı için 

 

 

https://www.dw.com/tr/merkelden-g%C3%BCvenoyu-taleplerine-ret/a-45645438
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Steinmeier Erdoğan'ı askeri törenle 

karşıladı 

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı askeri törenle 

karşıladı. Bellevue Sarayı'nda yapılan tören ile 

haftalardır tartışılan devlet ziyareti başlamış 

oldu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter 

Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ı Bellevue Sarayı'nda askeri 

tören ile karşıladıktan sonra iki cumhurbaşkanı 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Bu 

görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı 

Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel 

ile bir araya geldi.  Devlet ziyareti öncesinde 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilişkilerde 

yakınlaşma mesajları verirken, Almanya 

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türk mevkidaşı 

Erdoğan’ın ziyaretinin ikili ilişkilerde 

normalleşme anlamına gelmediğini, ancak bu 

ziyaretin bir başlangıç olabileceğini söylemişti. 

Almanya Başbakanı Merkel de yaptığı 

açıklamalarda Erdoğan ile yapacağı 

görüşmelerde Türkiye'de insan haklarının 

durumunu da gündeme getireceğini söylemiş, 

eknomik yardım olmayacağını belirtmişti. 

Kritik temaslar 

Erdoğan, Berlin'de Türk sivil toplum 

kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. 

Erdoğan'ın Merkel ile görüşmesinden sonraki 

durağı ise Unter den Linden bulvarındaki 

"Neue Wache” adlı, savaş ve diktatörlük 

kurbanları anıtı olacak. Federal Almanya 

Cumhuriyeti'nin savaşlar ve istibdat rejimlerinin 

kurbanlarını anmak için yaptırdığı anıttaki 

heykel, oğlunun cansız bedenine sarılmış bir 

anneyi tasvir ediyor. Erdoğan bu anıta çelenk 

bırakacak. Daha sonra konakladığı otelde 

Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya 

gelmesi beklenen Erdoğan'ın akşam 

saatlerinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte 

yeniden Bellevue Sarayı'na giderek 

Steinmeier'in onuruna verdiği özel devlet 

yemeğine katılması öngörülüyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ucu açık” olarak 

tanımlanan çalışma kahvaltısında Merkel ile 

ikinci görüşmesini gerçekleştirecek. 

Köln'de cami açılışı 

Erdoğan, Köln kentine geçerek önce Kuzey 

Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin 

Laschet ile bir araya gelecek. Görüşmesinin 

ardından Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk-

İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin 

resmi açılışını yapacak olan 

cumhurbaşkanının aynı gün Almanya'dan 

ayrılması öngörülüyor. 

180 kişilik heyet 

Yaklaşık 180 kişilik bir heyetle Berlin'e gelen 

Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 

ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor. Bu 

arada Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için de 

Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender ile ayrı bir 

ziyaret programı olduğu belirtildi. 

En üst seviyede koruma 

Çok sayıda protesto gösterisinin gölgesinde 

gerçekleşecek ziyaret için Alman güvenlik 

birimleri de teyakkuzda. Geçmişte ABD 

Başkanı, İsrail Cumhurbaşkanı gibi üst düzey 

davetlilere uygulanan en yüksek koruma 

tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için de 

devrede. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Berlin 
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ziyareti boyunca diğer eyaletlerden de 

sağlanan destekle yaklaşık 5 bin polisi görev 

yapıyor. Erdoğan'ın temaslarda bulunacağı 

başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ve konakladığı 

Adlon otelinin bulunduğu bölgede oluşturulan 

güvenlik alanı araç trafiğine kapatıldı. 

Erdoğan'ın eşi ile konakladığı Adlon otelinin 

etrafındaki binalarda camların açılması, 

balkonlara çıkılması yasaklandı. SEK ve GSG 

9 olarak adlandırılan özel polis birlikleri de 

Erdoğan'ın ziyareti boyunca görev yapıyor, 

Adlon oteli etrafında çatılara keskin nişancılar 

konuşlandırıldı.  İnternet bağlantısı için 

 

Erdoğan ve Merkel kahvaltıda buluştu 

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya 

Başbakanı Merkel, Berlin’de bir çalışma 

kahvaltısında bir araya geldi. Görüşmede 

ağırlıklı olarak ekonomik işbirliğinin 

güçlendirilmesi konusunun ele alındığı 

açıklandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretinin üçüncü 

gününde Almanya Başbakanı Angela Merkel 

ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Alman 

hükümet sözcüsü tarafından yapılan 

açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 

Başbakan Merkel'in Başbakanlık Binası'nda 

çalışma kahvaltısında bir araya geldiği 

belirtildi. Alman hükümet sözcüsü yaklaşık iki 

buçuk saat süren çalışma kahvaltısında "Türk-

Alman ilişkileri, Türkiye'nin iç siyasetindeki 

durum ve terörizmle mücadelede ortak 

çıkarlar” konularında "derinlemesine bir 

görüşme” gerçekleştirildiğini söyledi. Alman 

sözcü görüşmede ele alınan temel konulardan 

birinin de "ekonomik işbirliğinin daha da 

güçlendirilmesine” ilişkin "imkânlar” olduğunun 

altını çizdi. Sözcü, bunun yanı sıra görüşmede 

Suriye'deki durum ile mülteci meselesinin ele 

alındığını belirtti. Çalışma kahvaltısına Hazine 

ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Merkel 

bir görüşme yapmıştı. Görüşmenin ardından 

düzenlenen ortak basın toplantısında Merkel, 

özellikle basın özgürlüğü ve hukukun 

üstünlüğü konularında Erdoğan ile arasında 

"derin görüş ayrılıkları” olduğunu söylemişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Merkel ile basın 

toplantısında ve Almanya Cumhurbaşkanı 

Frank-Walter Steinmeier'in onuruna verdiği 

akşam yemeğinde yaptığı konuşmada 

Almanya'yı eleştirmişti. Erdoğan, Almanya'da 

gazeteci Can Dündar'ın da iadesini istemişti. 

Berlin polisi tarafından verilen bilgiye göre, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Merkel ile 

yaptığı çalışma kahvaltısının ardından Kuzey 

Ren-Vestfalya eyaletinin Köln kentine hareket 

etti. Erdoğan Köln ziyareti kapsamında Kuzey 

Ren-Vestfalya eyaletinin Başbakanı Armin 

Laschet ile Köln/Bonn havalimanının askeri 

bölümünde bir araya geldi. Erdoğan, bu 

görüşmenin ardından Diyanet İşleri Türk İslam 

Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin 

açılışını yaptı. İnternet bağlantısı için 

 

Sosyal Gelişmeler 

 

Maas ve Çavuşoğlu'ndan "yakın işbirliği" 

mesajı 

İstanbul Alman Lisesi’ni ziyaret eden Alman 

Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki 

https://www.dw.com/tr/steinmeier-erdo%C4%9Fan%C4%B1-askeri-t%C3%B6renle-kar%C5%9F%C4%B1lad%C4%B1/a-45670654
https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-ve-merkel-kahvalt%C4%B1da-bulu%C5%9Ftu/a-45687369
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işbirliğinin artacağı yönünde mesaj verdi. 

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul Alman 

Lisesi'nin 150. kuruluş yılına denk gelen yeni 

eğitim döneminin açılış töreninde bir araya 

geldi. Törene, öğrenciler ile öğretmenlerin yanı 

sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 

Demircan ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü 

Levent Yazıcı da katıldı. İstanbul Alman Lisesi 

Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Cin, ziyaretleri 

için bakanlara teşekkür ettikten sonra 

konuşmalarından önce birer plaket takdim etti. 

Cin'in ardından söz alan Mevlüt Çavuşoğlu 

konuşmasına, "Burada değerli dostum Heiko 

Maas ile bulunmaktan büyük mutluluk 

duyuyorum” sözleriyle başladı. Alman 

mevkidaşı Maas ile Ankara'da yaptıkları 

toplantılarının güzel geçtiğini söyleyen 

Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda 

görüş alışverişinde bulunduklarını dile 

getirerek, "Uçakta ve arabada her anımızı 

değerlendirdik” dedi. Alman Lisesi'nin Türkiye 

ve Almanya arasındaki dostluğa dayanan 

köklü bir geçmişi olduğunu belirten bakan, 

lisenin kıymetli isimler yetiştirdiğini söyleyerek, 

"Alman Lisesi, eğitimdeki işbirliğimizin en 

güzel örneklerinden bir tanesi” diye konuştu. 

Ayrıca, Alman Lisesi'nin Türkiye Dışişleri 

Bakanlığı'na değerli diplomatlar kazandırması 

nedeniyle mutluluk duyduğunu da ekledi. 

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Alman 

Lisesi'nin tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'na 

dayanıyor. "Alman-İsviçre Okulu” olarak 1868 

yılında kurulan lise, Türkiye Cumhuriyeti'nin 

ilanından sonra da iki ülke arasında önemli bir 

konumda yer almayı sürdürdü. 

"Eğitimle ilgili atacağımız adımların sayısını 

artıracağız” 

Türkiye'de Almanca öğretilmesine önem 

verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, şu anda 

Türkiye'deki devlet okullarında 6 bin civarında 

Almanca öğretmeninin görev yaptığını ve ilk ve 

orta öğretimde yaklaşık 120 bin öğrencinin de 

Almanca dersi aldığını ifade etti. "Bu sayıyı 

beraberce artırabiliriz” diyen Türk bakan, 

Almanya'da üç milyondan fazla Türk-Alman 

vatandaşının hem Almancayı hem de Türkçeyi 

öğrenmesi için birlikte çalıştıklarını, na dilini 

bilmeyen çocukların ikinci dili öğrenmekte ve 

entegrasyon sürecinde zorluk çektiklerini dile 

getirdi. Çavuşoğlu, Almanya ile eğitim 

alanındaki işbirliklerini Türk-Alman Üniversitesi 

ile taçlandırdıklarını belirterek, "Önümüzdeki 

süreçte de eğitimle ilgili birlikte atacağımız 

adımların sayısını artıracağız” dedi. 

Türkiye ile daha fazla işbirliği mesajı 

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise 

konuşmasına öğrencilere güzel karşılama için 

teşekkür ederek başladı. Türkiye ve 

Almanya'daki gençlerin iki ülkenin de geleceği 

olduğunu belirterek, "Perspektif sahibi olmaları 

ve değerlere inanmaları son derece önemli” 

dedi. Mevkidaşı Çavuşoğlu ile Ankara'daki 

ziyaretlerinden beri iki ülke arasındaki ilişkilerin 

nasıl daha "yakın ve yapıcı" olabileceğini 

konuştuklarını belirten Alman bakan, Türkiye 

ile daha fazla işbirliği yapmak istediklerini dile 

getirdi. Alman Lisesi'nin ikili ilişkiler için örnek 

teşkil ettiğini söyleyen Maas, "Türk hükümetine 

bu olanaktan dolayı teşekkür ediyoruz. Eğitim 

ortamı ve tesis çok güzel” dedi. Alman 
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bakanın, "Sizin için çok güzel bir başlangıç 

fırsatı var burada. Eski öğretmenlerim benim 

bakan olmama şaşırıyor. İnancınızı 

kaybetmemeniz gerekir” sözleri ise salonda 

gülüşmelere neden oldu. 

"Sivil toplum giderek güçleniyor" 

İki bakanın konuşmasından sonra, öğrenciler 

Çavuşoğlu ile Maas'a sorular yöneltti. Bir 

öğrencinin gençlerle bir araya gelmenin 

kendileri için ne ifade ettiğini sorması üzerine 

Çavuşoğlu, "Gençlerimizin çok farklı vizyonu, 

idealleri var. Gençlerden öğreneceğimiz çok 

şey var” dedi. Alman bakan Maas da 

öğrencilerin eleştirel olmalarını önemli 

bulduğunu dile getirdi. Maas ayrıca, Alman 

okulları hakkında yöneltilen bir soruyu, 

dünyadaki Almanca eğitim veren okulların 

öğrencilere önemli fırsatlar sunduğunu 

belirterek, "Dünya eğer birbirimizle anlaşırsak 

biraz daha güzelleşebilir” diye cevapladı. 

Mevlüt Çavuşoğlu, bir öğrencinin sivil toplumla 

ilgili sorusunu yanıtlarken, Türkiye'nin reform 

sürecinde sivil toplum örgütlerini güçlendirmek 

için oldukça çaba sarf ettiğini belirterek, 

"Türkiye'de sivil toplum giderek güçleniyor. Bir 

sivil toplum örgütünün daha etkin ve daha 

itibarlı olması biraz da kendi elinde” diye 

konuştu. Heiko Maas ise, İstanbul Alman 

Lisesi'nin geleceği hakkında sorulan bir soruya 

ise, "Bu okulun mezunları tarafından 

desteklenen bir okul olmasını diliyorum. Bu 

şekilde kalmasını sağlamak yeterli olacaktır ki 

bu, Türkiye-Almanya ilişkileri açısından da çok 

önemli” sözleriyle yanıtladı. İki bakan, 

öğrencilerle bahçede "selfie” çektikten sonra 

okuldan ayrıldı. İnternet bağlantısı için 

 

Almanlar en çok Trump'tan korkuyor 

"Almanların korkuları" raporuna göre Almanlar 

bu yıl en çok ABD Başkanı Trump'ın 

politikalarından korktu. Almanlar arasında 

geçen yılki en büyük korku ise "terörizm" idi. 

Almanlar bu sene en fazla ABD Başkanı 

Donald Trump'tan korktu. Bu sonuç, her sene 

yayınlanan "Almanların korkuları" kamuoyu 

araştırmasından. Alman araştırma inisiyatifi 

R+V Infocenter'in yaptığı araştırmaya göre 

Almanların yüzde 69'u Trump'ı dünyada barış 

ve güvenlik için en büyük tehdit olarak görüyor. 

Araştırmanın sonuçlarını açıklayan R+V 

Infocenter yöneticisi Brigitte Römstedt, 

"Almanların üçte ikisinden fazlası, Donald 

Trump'ın siyasetinin dünyayı daha tehlikeli bir 

yer haline getirdiğine ilişkin büyük bir korkuya 

sahip" dedi. Heidelberg Üniversitesi'nde 

profesör olan ve R+V Infocenter'da danışman 

olarak görev yapan Manfred G. Schmidt ise, 

"Trump'ın acımasız 'Önce Amerika' politikası, 

uluslararası anlaşmalara karşı saldırgan tavrı 

ve müttefik ülkeleri de hedef alan ve aynı 

ölçüde saldırgan olan ticaret ve güvenlik 

siyaseti, toplumun büyük kısmını korkutuyor" 

değerlendirmesinde bulundu. 

İkinci ve üçüncü sırada mülteciler var 

Çalışma, Almanların siyasi sorunlara doğal 

afetlere göre daha fazla önem atfettiğini ortaya 

koydu. Araştırmaya göre Almanların en fazla 

korktuğu ikinci konu mülteci sorunu. Verilere 

göre, Almanların yüzde 63'ü, Alman toplumu 

ve Alman makamlarının mülteci akınıyla başa 

çıkamadığı kanısında olduklarını bildirdi. 

Listenin üçüncü sırasında ise Almanya'ya 

gelen göçmenlerin Almanlar ile Almanya’da 

yaşayan yabancılar arasında gerginliğe neden 

https://www.dw.com/tr/maas-ve-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flundan-yak%C4%B1n-i%C5%9Fbirli%C4%9Fi-mesaj%C4%B1/a-45384025
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olabileceğine ilişkin endişeler yer aldı. Ankete 

katılanların yüzde 61'i, Alman siyasetçilerin 

icra etmeleri gereken görevlerle başa çıkma 

noktasında zorluk yaşadığı yönünde görüş 

bildirdi. Buna göre her iki Almandan biri 

siyasetçilerin işlerini eksik ya da yetersiz 

yaptıkları görüşünde. 2017 yılında yürütülen 

çalışmada, Almanların en büyük korkusunun 

"terörizm" olduğu ortaya çıkmıştı. Almanların 

yüzde 71'i bu yönde görüş bildirmişti. R+V, söz 

konusu araştırmayı 1992 yılından bu yana her 

yıl yürütüyor. Çalışma kapsamındaki anket, 14 

yaş üzeri yaklaşık 2 bin 400 Alman'ın 

katılımıyla düzenleniyor. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'da göçmen kökenlilerin siyasi 

tercihleri değişti 

Almanya'daki göçmen kökenlilerin çoğunluğu 

Hristiyan Birlik partileri olan CDU ile CSU'yu 

beğeniyor. Türk asıllı göçmenler arasında en 

çok Sosyal Demokratlara sempati duyuluyor. 

Almanya'daki göçmen kökenlilerin Sosyal 

Demokrat Parti(SPD) ile Yeşiller'e eskiye 

nazaran daha az sempati duydukları saptandı. 

Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi 

Konseyi'nin (SVR) araştırması Hristiyan Birlik 

partileri olarak anılan Hristiyan Demokrat Birlik 

(CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), 

%43,2'lik oranla göçmenlerin en fazla sevdiği 

siyasi partiler olduğunu ortaya koydu. Hristiyan 

Birlik partileri Meclis Grubu'ndaki 246 

milletvekilinin sadece yüzde 2,9'u göçmen 

kökenlilerden oluşuyor. Bu oran SPD'de yüzde 

9,8'iken, Yeşiller'de yüzde 14,9'u buluyor. 

Almanya'daki göçmen kökenlilerin sadece 

dörtte biri SPD'nin en iyi parti olduğu 

görüşünde. 2016 yılında SPD'yi destekleyen 

yabancı asıllıların oranı yüzde 40'ı buluyordu. 

Yeşillerde ise bu oran iki yıl zarfında yüzde 

13,2'den yüzde 10'a geriledi. Siyasi parti 

tercihlerindeki bu değişikliğin hangi 

nedenlerden kaynaklandığı araştırmada yer 

almıyor. Göçmen grupları arasında ise önemli 

farklar göze çarpıyor. 

Sosyal Demokratlar, Türk asıllılar arasında da 

yüksek oranda taraftar kaybetmekle birlikte 

yüzde 37'lik oranla en çok sevilen siyasi parti 

olma özelliğini korudu. Türkler arasında SPD'yi 

yüzde 33 ile Hristiyan Birlik partileri izliyor. 

İslam ve iltica karşıtı Almanya için Alternatif'i 

(AfD) tutan Türk asıllı Almanların oranı ise 

yüzde 1,1'i buluyor. Göçmen kökenliler 

arasında Sol Parti'yi tutanların oranı yüzde 

11,3'ten yüzde 10,1'e geriledi. Kökleri 

Türkiye'ye uzananlar arasında Sol Parti'ye 

sempati besleyenlerin oranı ise yüzde 11,8'i 

buluyor. Bu gruptakilerin büyük bölümünü 

Kürtlerin oluşturduğu tahmin ediliyor. 

Almanya'da yaşayanların yaklaşık dörtte biri 

göçmen 

CDU'lu Cemile Giousouf sonucun şaşırtıcı 

olmadığını ve CDU Genel Başkanı olan 

Başbakan Merkel'in entegrasyon politikasının 

göçmenler arasında yüksek onay bulduğunu 

söyledi. Yunanistan Türklerinden olan 

Giousouf, 2013 genel seçimlerinde CDU'nun 

Federal Meclis'e giren ilk Müslüman milletvekili 

olmuştu. Giousouf'un aday listesindeki 

sıralaması 2017 genel seçimlerinde yeniden 

seçilmesine yetmemişti. Cemile Giousouf 

SPD'nin Türk asıllı Almanlar arasında taraftar 

kaybetmesinde partinin vaatlerini yerine 

getirememesinin ve entegrasyondan sorumlu 

Devlet Bakanı Aydan Özoğuz'un yeni bakanlar 

https://www.dw.com/tr/almanlar-en-%C3%A7ok-trumptan-korkuyor/a-45389152
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kurulunda yer almamasının rol oynamış 

olabileceğini söyledi. Almanya nüfusunun 

yüzde 23'ü göçmenlerden oluşuyor. Seçme 

hakkına sahip göçmen asıllı Almanların oranı 

dört yılda yüzde 9,4'ten yüzde 10,2'ye 

yükseldi. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya Katolik Kilisesi istismarlar için 

özür diledi 

Almanya’da Katolik din adamları tarafından 

çocuk ve gençlere uygulanan cinsel şiddetle 

ilgili rapor yayımlandı. Alman Katolik Kilisesi 

Piskoposlar Meclisi Başkanı, yaşananlar için 

tüm mağdurlardan af diledi. Alman Katolik 

Kilisesi Piskoposlar Meclisi'nin Kilise'de 

yaşanan çocuk tacizleri skandalı ile ilgili raporu 

açıklandı. Raporun açıklandığı konferansa 

başkanlık eden Kardinal Reinhard Marx, din 

adamlarının tacizine uğrayan mağdurlardan 

özür diledi. Marx, "Çok uzun süre boyunca 

kilisede yaşanan taciz (vakaları) inkâr edildi, 

görmezden gelindi ya da örtbas edildi. Bu 

çöküş ve tüm acılar için af diliyorum" ifadelerini 

kullandı. Marx sözlerine şöyle devam etti: 

"Yıkılan güven ve Kilise çalışanları tarafından 

insanlara yapılanlardan utanıyorum. Olanların 

gerçekliğini kabul etmek istemeyen ve 

mağdurlarla ilgilenmeyenler adına da utanç 

duyuyorum." 

Yaşananlardan kendisini de sorumlu tutan 

Marx, "Mağdurlara kulak vermedik. Tüm bunlar 

bedelsiz kalmamalı" diye konuştu. Birçok 

insanın artık kendilerine inancı kalmadığını 

belirten Kardinal, "bu durumu anlayışla 

karşıladığını" sözlerine ekledi. Marx daha önce 

yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, Katolik 

Kilisesi için bir dönüm noktasından söz etmiş 

ve bu durumun yalnızca Almanya için geçerli 

olmadığını söylemişti. Kilise'de olası yapısal 

değişikliklerin de konferansta ele alınacağını 

belirtmişti. Çocuk suistimallerini konu alan 

raporda 1946 ile 2014 yılları arasında en az 

bin 670 Katolik din adamının üç bin 677 

çocuğu istismar ettiği açıklandı. Mağdurların 

yarısının ilk kez cinsel tacize uğradıklarında 14 

yaşından küçük olduğu belirtildi. Her dört 

mağdurdan üçünün tacizcisiyle kilise 

çerçevesinde ya da pastoral etkinlikler 

nedeniyle iletişimde olduğu, örneğin ayinlere 

katıldıkları ya da din dersleri, ilk komünyon gibi 

etkinliklerde tacizcileriyle muhatap oldukları 

ifade edildi. Rapora göre, uğradıkları taciz 

kurbanlar için "uzun süreli ve oldukça ciddi" 

sonuçlar doğurdu. Mağdurların dörtte üçü 

yaşadıklarından sonra cinsel ilişki kurmakta 

zorlandıklarını ifade etti. Beşte birinin 

depresyondan ve toplumsal izolasyondan 

muzdarip olduğu belirtildi. 

Aile Bakanı:Suçlular kiliseden ihraç edilmeli 

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Katolik 

Kilisesi'ndeki cinsel suistimal skandalının 

"acımasız" şekilde aydınlatılmasını istemişti. 

Bakan skandalla ilgili raporun sadece bir "çıkış 

noktası" olabileceğini söylemişti. Yalnızca 

geçmişteki olaylara odaklanıp 

kalınamayacağını belirten Aile Bakanı Giffey, 

"çocuklara tasallut etmiş kişilerin günümüzde 

Katolik Kilisesi'nde görev yaptıklarını 

düşünmenin dayanılacak bir durum 

olmadığını" ifade etmişti. Bakan, Katolik 

Kilisesi'nden suçluların ihraç edilmesini 

beklediğini söylemişti. Almanya Aile Bakanı, 

çocuk ve gençlerin taciz edilmesinin bütün 

toplumu ilgilendiren bir sorun olduğunu, 2017 

https://www.deutschland.de/tr/topic/kultur/almanyanin-en-buyuk-halk-festivalleri%20https:/www.dw.com/tr/almanyada-g%C3%B6%C3%A7men-k%C3%B6kenlilerin-siyasi-tercihleri-de%C4%9Fi%C5%9Fti/a-45655740
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yılında 11 bin 500 cinsel istismar olayının 

ortaya çıkarıldığını, ancak gerçek sayının çok 

daha yüksek olabileceğini belirtmişti. 

Federal hükümetin çocuk istismarını 

araştırmakla görevlendirdiği Johannes-Wilhelm 

Rörig, suistimal olaylarının aydınlatılmasında 

devlet ile Kilise'nin işbirliği yapmaları 

gerektiğini söyleyerek, bu çalışmayla 

uzmanların görevlendirilmesini ve mağdurların 

yasal haklarına açıklık getirilmesini istemişti. 

Rörig küçük yaştakilerin Katolik din adamları 

tarafından istismarını konu alan raporun 

Katolik Kilisesi'nin çocuk istismarını 

kolaylaştıran yapısal bozukluklarını gözler 

önüne serdiğini dile getirmişti. Hükümet 

görevlisi Katolik Kilisesi'nde kadınların 

ağırlığının arttırılıp, hiyerarşik yapının gözden 

geçirilmesi gerektiğini sözlerine eklemişti. 

"Cinsel şiddet devam ediyor" 

Alman Katolikleri Merkez Komitesi Başkanı 

Thomas Sternberg konuya yerine göre farklı 

yaklaşım gösterilmesini eleştirerek "istismar ile 

mücadele için alınan ortak kararlara rağmen 

her piskoposluğun başına buyruk 

davrandığını" dile getirmişti. Sorunun 

kökünden kazınmasını talep eden Sternberg, 

"olayların öğrenilmesinin üzerinden 10 yıl 

geçmiş olmasına ve alınan bütün tedbirlere 

rağmen suistimalin devam etmesini dehşetle 

karşıladığını" sözlerine eklemişti. 

Suistimal mağdurları örgütü de Katolik 

Kilisesi'nde işlenen suçların bağımsız bir 

komisyon tarafından soruşturulmasını, bütün 

dosyaların açılmasını ve Katolik Kilisesi'nin kirli 

geçmişiyle yüzleşmesini istiyor. ABD ve 

Avustralya'daki tam yetkili komisyonları örnek 

gösteren mağdurlar örgütü, Vatikan'ın da 

çalışmaları desteklemesi gerektiğini ve 

Vatikan'da papazların çocuk ve gençlere 

uyguladıkları cinsel şiddetle ilgili binlerce 

dosya bulunduğunu belirtti. 

Mağdurlar Kilise'den maddi tazminat da talep 

ediyor. Katolik Kilisesi başvuru üzerine ve "acı 

çekildiğinin kabul edildiği" kaydı düşülerek, 

mağdur başına 3 bin euro tazminat ödüyor. 

Katolik Kilisesi kendinde suç bulmayıp, 

"mağdurun dokunulmazlık hakkının fail 

tarafından gasp edildiğini" teyit ediyor. Oysa 

araştırma raporu, Kilise'nin failleri sistematik 

şekilde koruduğunu ve çocuklara günümüzde 

de cinsel şiddet uygulanmakta olduğunu 

ortaya çıkarmıştı. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'da 7 bin eşcinsel çift evlendi 

Almanya’da eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin 

veren yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden 

yaklaşık bir yıl geçti. Şimdiye kadar 7 binden 

fazla çift evlendi. 

Almanya'da 1 Ekim 2017 tarihinde eşcinsel 

çiftlerin evlenmesine izin veren yasa yürürlüğe 

girdi. Evanjelik Basın Servisi'nin (epd) resmi 

makamlardan aldığı bilgilere göre şimdiye 

kadar Almanya'da evlenen eşcinsel çiftlerin 

sayısı 7 bini geçti. Başkent Berlin'in 

Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-

Kreuzberg ve Charlottenburg-Wilmersdorf 

ilçelerinde 1100'den fazla evlilik kayıt altına 

alındı. Berlin eşcinsel çiftlerin yaptığı evlilikler 

bakımından birinci sırada. Köln'de 1056, 

Hamburg'da 900, Münih'te 830 eşcinsel evlilik 

kayıtlara geçti. Almanya'daki kentler arasında 

en düşük sayı ise 29 ile Schwerin'de 

kaydedildi. Araştırmada tüm eyaletlerin 

başkentleri ile Leipzig, Nürnberg, Freiburg, 

https://www.dw.com/tr/almanya-katolik-kilisesi-istismarlar-i%C3%A7in-%C3%B6z%C3%BCr-diledi/a-45635539
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Braunschweig gibi bazı seçilmiş büyük 

kentlerde yapıldı. Almanya'da eşcinsel çiftler 

daha önce resmi olarak kendilerine evli çiftlerle 

birçok alanda aynı hakları tanıyan "hayat 

ortaklığı” statüsünü elde edebiliyorlardı. 

Almanya'da 1 Ekim tarihinde "herkes için 

evlilik” yasası yürürlüğe girdi. Yasanın 

yürürlüğe girmesinden hemen sonra birçok 

eşcinsel çift evlendi. 

Berlin'de evlenen her dört çiftten biri eşcinsel 

Araştırmaya göre çoğunlukla zaten "hayat 

ortaklığı” statüsünde bulunan çiftlerin evlendiği 

görülüyor. Evliliklerin üçte ikisinde bu durumun 

geçerli olduğu belirtiliyor. Toplamda lezbiyen 

çiftlerle gay çiftlerin hemen hemen eşit 

dağıldığı kaydedilirken, bölgesel olarak bu 

durum farklılık gösteriyor. Berlin ve 

Hamburg'da gay çiftlerin yaptıkları evlilikler, 

Dresden ve Bremen'de ise lezbiyen çiftlerin 

yaptığı evlilikler daha yüksek olarak kaydedildi. 

Eşcinsel evlilikler yapılan evliliklerin toplamı 

içinde de önemli bir paya sahip. Berlin'de her 

dört evlilikten birinin bir eşcinsel çift tarafından 

yapıldığı kaydediliyor. Bavyera'nın beş büyük 

kentinde ise her dokuz evlilikten biri eşcinsel 

çiftler tarafından yapıldı. Eşcinsel çiftler 

tarafından evlat edinilen çocuklarla ilgili 

olaraksa ilgili resmi makamlar henüz kesin bir 

sayı veremiyor. İnternet bağlantısı için 

 

Ekonomik Gelişmeler 

 

Ankara-Berlin hattında “adım adım 

iyileştirme” mutabakatı 

Türkiye ve Almanya'nın ekonomi, ticaret ve 

maliyeden sorumlu bakanlarının Berlin 

buluşmasında ikili ekonomik ilişkilerin 

geliştirilmesi hedefinde görüş birliğine 

varıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Almanya ziyareti öncesinde 

başkent Berlin kritik bir toplantıya ev sahipliği 

yaptı. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter 

Altmaier, Türkiye’nin Hazine ve Maliye Bakanı 

Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 

ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile masaya 

oturdu. Maliye Bakanlığı’nda yaklaşık iki saat 

süren toplantının ardından kameraların 

karşısına geçen bakanlar,  iki ülke arasında 

ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde 

mutabakata varıldığını açıkladı. Scholz, 

herkesin yanıtını merakla beklediği, Türkiye’ye 

olası mali yardım spekülasyonları hakkında net 

konuşarak, “Türkiye mali yardım talep etmedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında 

da etmeyecektir” dedi. Görüşmelerinde 

Almanya ile Türkiye arasında ekonomik ve 

ticari ilişkilerin geliştirilmesini, AB-Türkiye 

ekonomik ve mali ilişkilerini konuştuklarını 

belirten Scholz şunları söyledi:  “Hepimiz 

Türkiye’nin istikrarlı bir ekonomik gelişme 

kaydetmesine, günümüzde yaşadığı ekonomik 

güçleri aşmasına önem atfetmekteyiz. Bu 

bağlamda tüm katılımcılar açısından, iki ülke 

arasında çok yoğun ekonomik ilişkiler üzerine 

inşa edilecek işbirliği yoluyla Türkiye 

ekonomisinde olumlu bir gelişme olmasına 

katkı sağlayabileceğimizi görmek memnuniyet 

vericiydi.” 

“Adım adım iyileştirme” mutabakatı 

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier de mevcut 

sorunları çözme arzusu ve hedefiyle ikili 

ilişkilerin gündemindeki tüm konuları ele 

aldıklarına vurgu yaptı. Altmaier kısa vadede, 

https://www.dw.com/tr/almanyada-7-bin-e%C5%9Fcinsel-%C3%A7ift-evlendi/a-45600716
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çok yoğun bir çalışma süreciyle, Türkiye ile 

Almanya ve Türkiye ile AB üyesi ülkeler 

arasında ekonomik ilişkilerin adım adım 

iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındığını 

kaydetti. Sağlanacak iyileştirmenin her iki 

tarafta ekonomik büyümeye katkı 

sağlayacağını, bölgede istikrar için de bir fırsat 

yaratacağını belirten Altmaier, ekonomisi 

sıkıntılı bir süreçten geçen Türkiye’ye nasıl 

bir destek yapılabileceği sorusuna şu yanıtı 

verdi:  

“Türkiye çok güçlü ve ekonomik olarak da 

temelde sağlıklı bir ülke… Bu, Türkiye’nin 

mevcut sorunları çözebileceği, zorlukların 

üstesinden gelebileceği konusunda bizleri 

umutlandırıyor. Bunun mümkün olması bizim 

çıkarımıza. Türkiye kendi gücüyle pek çok şeyi 

harekete geçirebileceği için bu konuyu ele 

almamız gerekmedi. Başbakan Merkel ve 

Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 

görüşmenin açık, dürüst ve yapıcı olacağına, 

ikili ilişkilerimizde de yeni bir sayfa açmamızı 

mümkün kılacaklarına inanıyorum.” 

Albayrak'tan yeni dönem vurgusu 

Bakan Albayrak ise AKP iktidarı döneminde 

Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirildiğini, 

ticari, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda, 

kazan kazan ilişkisine dayalı çok önemli 

adımlar atıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin, Türkiye’nin 

Almanya ile ilişkilere ne kadar büyük bir önem 

verdiğinin de bir göstergesi olacağını ifade 

eden Albayrak, ikili ilişkilerde yeni bir dönemin 

başladığına, bu süreçte iki ülke halkları 

arasında da daha güçlü bir sosyal ve kültürel 

yakınlaşma sağlanacağına inandığını belirtti. 

Gümrük Birliği güncellenecek mi? 

Ticaret Bakanı Pekcan’ın basın toplantısında 

Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’ni 

güncellemesine dair tartışmalar hakkındaki, 

“Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için 

toplantıların hemen başlaması gerekiyor. Bu 

doğrultuda Almanya’nın desteğinin yanımızda 

olduğunu gördük. Bunu almak bizim için son 

derece önemliydi” sözleri dikkat 

çekti. Türkiye’de siyasi gerekçelerle tutuklu 

bulunan Alman vatandaşları serbest 

kalmadan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine 

yeşil ışık yakmayacağını daha önce duyuran 

Alman hükümetinin politikasında değişikliğe 

gittiği izlenimi yaratan bu konuyla ilgili olarak 

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı 

Scholz, “Türkiye ile AB arasında ekonomik 

ilişkilerin geliştirilmesi gündemimizde yer aldı, 

yer almaya devam edecek. Ama bu bağlamda 

adım adım ilerleme kaydedilmesi söz konusu” 

ifadelerini kullandı. Bakan Altmaier ise, 

“Gümrük Birliği’nin güncellenmesi AB’de ele 

alınarak karara bağlanması gerekir” yanıtını 

vermekle yetindi. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'da enflasyon Eylül'de 4 ayın 

zirvesine tırmandı 

Almanya'da enflasyon Eylül ayında 

beklenmedik bir şekilde hız kazanarak dört 

ayın zirvesine tırmandı. Yapılan açıklamaya 

göre tüketici fiyatları Eylül ayında yıllık yüzde 

2.2 artarak Bloomberg anketine katılan 

uzmanların yüzde 1.9'luk tahminini aştı. Euro 

Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde enflasyon 

bir önceki ay yıllık yüzde 1.9 seviyesinde 

gerçekleşmişti. İnternet bağlantısı için 

 

https://www.dw.com/tr/ankara-berlin-hatt%C4%B1nda-ad%C4%B1m-ad%C4%B1m-iyile%C5%9Ftirme-mutabakat%C4%B1/a-45597348
https://www.bloomberght.com/piyasalar/haber/2159629-almanya-da-enflasyon-eylul-de-beklenmedik-sekilde-hizlandi
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Almanya'da işsiz sayısı 27 yılın en düşük 

seviyesinde 

Almanya'daki işsizlerin sayısı eylül ayında 2 

milyon 500 binin altına indi. Çalışan nüfus ise 

45 milyona yükseldi. Sonbaharın gelmesiyle 

birlikte Almanya'daki işsizlerin sayısı eylül 

ayında 2 milyon 256 bine indi. Bu sayıya en 

son 1991 yılında ulaşılmıştı. Ağustos ayına 

göre eylülde Almanya'da iş arayanların sayısı 

94 bin azaldı. Federal İstihdam Dairesi'nin 

verilerine göre 2017 yılının eylül ayında 

Almanya'da işsiz sayısı şu andaki rakama göre 

192 bin daha fazlaydı. Almanya'nın işsizlik 

oranı 0,2 puan azalarak yüzde 5'e geriledi. 

İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele 

sigortalı çalışan sayısının ve işletmelerin 

personel ihtiyacının arttığını açıkladı. Öğretim 

ve mesleki eğitim yılının başlamasıyla birlikte 

eylülde istihdamın da arttığını belirten Scheele, 

kış mevsiminde işsiz sayısının artmasını 

beklediklerini söyledi. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlarla 

işsiz sayısı ve eksik işgücünde gerileme 

kaydedildiğini belirten Federal İstihdam Dairesi 

Başkanı, çalışma imkânı bulamayan kadın ve 

erkek sayısının ağustos ayına göre 23 bin 

azaldığını açıkladı. 

İstihdam rekor düzeyde 

Mesleki geliştirme kurslarına katılanların da 

dâhil edildiği eksik işgücü 3 milyon 170 bin 

olarak açıklandı. Bu gruptaki işsizlerin 

sayısında bir ayda 17 binlik düşüş kaydedildi. 

İşletmeler tarafından İstihdam Dairesi'ne 

bildirilen açık kadroların sayısı bir yılda 61 bin 

artarak 834 bine yükseldi. Almanya'nın 

ekonomik bakımdan faal nüfusu eylül ayında 

45 milyon 10 bine çıktı. Çalışan nüfus bir yıl 

öncesine göre 565 bin, Ağustos ayına göre ise 

31 bin arttı. İstihdam Dairesi'nin verilerine göre 

artış sigortalı işlerde kaydedildi. Sigortalı 

çalışanların sayısı hazirandan temmuza 77 bin 

arttı. Buna göre düzenli çalışan nüfus 2017 

yılının Eylül ayına göre 704 bin artarak 32 

milyon 830 bine yükselmiş oldu. İnternet 

bağlantısı için 

 

Katar'dan Almanya'ya 10 milyar euroluk 

yatırım 

Berlin'i ziyaret eden Katar Emiri, Almanya'da 

on milyar euroluk yatırım daha yapacaklarını 

duyurdu. Almanya Başbakanı Merkel Katar ile 

enerji alanındaki işbirliğinin önemini vurguladı. 

Yıllardır sanayi ülkelerinin büyük anonim 

şirketlerine yüklü yatırım yapan Katar Emirliği 

bundan böyle portföyüne orta ölçekli Alman 

işletmelerini de alacak. Berlin'de Almanya 

Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen 

Katar Emiri Tamim bin Hamid el-Tani, Katar 

açısından Almanya'nın önemli bir ortak 

olduğunu ve önümüzdeki beş yıl içinde 10 

milyar euroluk yatırım planladıklarını açıkladı. 

Almanya'nın ekonomik gücünün bilincinde 

olduklarını belirten Katar Emiri, Başbakan 

Merkel ile birlikte Berlin'de Almanya-Katar 

yatırımcılar konferansının açılışına katıldı. El 

Tani, "Alman ekonomisinin gücünü biliyoruz" 

diye konuştu. 

Katar'ın Volkswagen, Deutsche Bank, 

Siemens, Hochtief ve SolarWorld gibi büyük 

Alman şirketlerinde de iştirakleri bulunuyor. 

Katar resmi verilerine göre Almanya'da 

şimdiye kadar yapılan yatırımların hacmi 25 

milyar euroyu buluyor. 

Merkel'den enerjide işbirliği vurgusu 

https://www.dw.com/tr/almanyada-i%C5%9Fsiz-say%C4%B1s%C4%B1-27-y%C4%B1l%C4%B1n-en-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk-seviyesinde/a-45676930
https://www.dw.com/tr/almanyada-i%C5%9Fsiz-say%C4%B1s%C4%B1-27-y%C4%B1l%C4%B1n-en-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk-seviyesinde/a-45676930
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Angela Merkel ise yaptığı konuşmada 

doğalgaz alanında Katar ile işbirliği yapmayı 

arzuladıklarını belirterek "öncelikle enerji 

sektörünün ikili ekonomik ilişkilerin arttırılması 

açısından önemli potansiyel sunduğunu" 

söyledi. Almanya Başbakanı, dünyanın en 

büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) 

ihracatçısı olan Katar'ın kapasitesini daha da 

artırmayı planladığına dikkat çekerek 

"Sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz 

kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkıda 

bulunmakta, ayrıca ikmal güvenliğinin 

korunmasına da hizmet etmektedir” dedi. 

Trump'a mesaj 

Almanya'nın Baltık Denizi'ndeki boru hattı 

üzerinden daha fazla Rus doğalgazı ithal 

edecek olması ABD ve Doğu Avrupa ülkeleri 

tarafından eleştiriliyor. Angela Merkel 

Almanya'nın doğalgaz dağıtım şebekesinin 

Hollanda, Belçika ve Polonya limanlarındaki 

sıvılaştırılmış doğalgaz tesislerine kadar 

uzandığını ve Almanya'daki LNG altyapısının 

geliştirilmesine de ağırlık verdiklerini belirtti. 

Angela Merkel enerji sektöründe kararların 

hükümete sormadan alındığını ve Alman 

şirketlerinin enerji ithalatıyla ilgili tercihlerini 

ekonomik kriterlere göre yaptığını da ifade etti. 

Almanya Başbakanının bu sözleri dolaylı 

olarak, ABD'den daha fazla LPG ithal etmeleri 

için Avrupa ülkelerine baskı yapan Başkan 

Donald Trump'a mesaj olarak algılandı. 

Amerikan LPG'si, boru hatları üzerinden ithal 

edilen Rus doğalgazına göre daha pahalı 

olması nedeniyle tercih edilmiyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Araştırmacılar Almanya'nın büyüme hızı 

beklentisini düşürdü 

Ekonomi uzmanlarının tahminlerine göre 

Almanya'nın büyüme hızı düşecek. Kamu 

bütçeleri fazlasının bu yıl rekor düzeye çıkması 

bekleniyor. Alman ekonomik araştırma 

enstitüleri dünya ekonomik konjonktüründeki 

yavaşlama nedeniyle Almanya ekonomisiyle 

ilgili tahminlerini düşürdü. 2018 senesi için 

ilkbaharda yüzde 2,2 olarak açıklanan 

tahmini  Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla büyüme hızı, 

sonbahar tahmin raporunda yüzde 1,7'ye 

çekildi. Essen'deki Leibniz Ekonomik 

Araştırma Enstitüsü'nden (RWI) Roland Döhrn 

"ekonomik gelişmenin hız kaybettiğini" söyledi. 

Döhrn "yurt dışı siparişlerinin azaldığını, 

ihracatçı Alman şirketlerinin kalifiye işgücü 

sıkıntısı çektiğini ve ekonominin tüketim 

harcamalarıyla inşaatçılıktaki artıştan 

beslendiğini" kaydetti. Önde gelen ekonomik 

araştırma enstitülerinin ortak tahmin raporunda 

Federal Hükümet'in uygulamaları eleştiriliyor. 

Döhrn "çocuklu ailelere yapılan konut yardımı 

türünden teşviklerin, kapasite sınırında çalışan 

inşaatçılık şirketlerinin maliyetlerini 

arttırmaktan başka bir yararı olmadığını ve 

mevcut ortamda konut sektöründeki teşviklere 

süreklilik kazandırılmasının önemli olduğunu" 

söyledi. 

Ticaret savaşları endişesi 

Ekonomistler aynı zamanda ABD'nin başlattığı 

ticari anlaşmazlıktan da endişeliler. Sonbahar 

tahmin raporunda "ABD yönetiminin aldığı 

kararlardan şimdiye kadar Almanya ve Avrupa 

Birliği'nin nispeten az etkilendiği" ancak 

"ABD'nin ithalat vergilerini geniş bir ürün 

yelpazesine yayması durumunda Avrupa ve 

https://www.dw.com/tr/katardan-almanyaya-10-milyar-euroluk-yat%C4%B1r%C4%B1m/a-45394399
https://www.dw.com/tr/katardan-almanyaya-10-milyar-euroluk-yat%C4%B1r%C4%B1m/a-45394399
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Almanya'nın ağır bir resesyona 

sürüklenebileceği" belirtiliyor. Avrupa'nın 

alacağı misilleme önlemlerinin "ekonomideki 

yavaşlamayı önleyebileceğine, ABD'de ise 

resesyona yol açacağına" da raporda yer 

veriliyor. 

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın en 

önemli ihraç ürünü olan otomobillere ek 

gümrük uygulama konusunu gündeme 

getirmişti. Konuyla ilgili görüşmeler 

sürdüğünden, ABD yönetimi henüz bu 

uygulamayı başlatmadı. Trump yönetiminin 

gümrük tarifelerini yükseltmesinden en çok Çin 

etkileniyor. 

Almanya'da devlet giderlerinin artmasına 

rağmen araştırma enstitülerinin tahminlerine 

göre kamu bütçeleri bu yıl 54 milyar euroluk 

rekor fazla verecek. Tahmin raporunda 

fazlanın önümüzdeki yıllarda 40 milyar euroya 

düşmesinin beklendiği de belirtiliyor. 

Ekonomistlerin tahmin raporunda istihdam 

artışıyla ilgili rakamlara da yer verilmiş. Buna 

göre Almanya'nın ekonomik bakımdan faal 

nüfusu 2017 – 2020 yılları arasında bir milyon 

300 bin artarak, 45 milyon 600 bine çıkacak. 

2017'de yüzde 5,7'yi bulan işsizlik oranının ise 

yüzde 4,5'e gerilemesi bekleniyor. Araştırma 

enstitülerinin raporlarını kendi tahminlerine 

temel alan Federal Hükümet, Gayrı Safi Yurtiçi 

Hasıla artışının bu yıl yüzde 2,3, 2019 yılında 

ise yüzde 2,1 olacağını tahmin ediyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Almanya'da perakende satışlar Ağustos'ta 

azaldı 

Almanya’da perakende satışlar, bu yılın 

Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 

azaldı. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin 

(Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, 

takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış 

perakende satışlar, Ağustos ayında temmuz 

ayına kıyasla yüzde 0,1 geriledi. Geçen yılın 

Ağustos ayına göre ise yüzde 1,6 artan 

perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 

0,4 artış beklentisinin altında kalırken ve yıllık 

da yüzde 1,5’lik artış beklentisinin üstünde 

gerçekleşti. Diğer yandan satışa açık gün 

sayısı, 2018 ve 2017’nin Ağustos aylarında 27 

olarak kaydedildi. Rekor seviyede istihdamın 

olduğu, maaşların yüksek seyrettiği, güçlü iş 

güvenliğinin ve düşük faizlerin olduğu 

Almanya’da özel tüketim harcamaları Alman 

ekonomisinin önemli bir büyüme kalemini 

oluşturuyor. İnternet bağlantısı için 

 

Firma Haberleri 

 

Qatar Petroleum, Alman LNG terminali için 

temasta 

 

Dünyanın en büyük LNG üreticisi Katar’ın 

Qatar Petroleum şirketinin üst düzey yöneticisi 

Saad Al-Kaabi, Alman enerji firması Uniper ve 

RWE ile Almanya’da sıvılaştırılmış doğalgaz 

terminali yatırımı konusunda iş birliğini 

değerlendirdiklerini bildirdi. Katar Emiri Şeyh 

Temim bin Hamed Al Sani'nin 7 Eylül günü 

yapacağı Berlin ziyareti öncesi Alman ekonomi 

gazetesi Handelsblatt'e konuşan Qatar 

Petroleum şirketinin üst düzey yöneticisi 

(CEO) Saad Al-Kaabi, Alman LNG terminali ile 

ciddi şekilde ilgilendiklerini belirtti. Saad Al-

https://www.dw.com/tr/ara%C5%9Ft%C4%B1rmac%C4%B1lar-almanyan%C4%B1n-b%C3%BCy%C3%BCme-h%C4%B1z%C4%B1-beklentisini-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCrd%C3%BC/a-45659745
https://www.dw.com/tr/ara%C5%9Ft%C4%B1rmac%C4%B1lar-almanyan%C4%B1n-b%C3%BCy%C3%BCme-h%C4%B1z%C4%B1-beklentisini-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCrd%C3%BC/a-45659745
https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2160322-almanya-da-perakende-satislar-agustos-ta-azaldi
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Kaabi, söz konusu LNG terminalinde pay 

sahibi olabileceklerinin altını çizerek, "Alman 

enerji firması Uniper ve RWE ile Almanya’da 

sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali 

yatırımı konusunda iş birliğini konuşuyoruz" 

ifadesini kullandı.  

LNG terminali Almanya’yı Rus gazına daha az 

bağımlı hale getirmek için önem taşıyor. Katar 

Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin 

Berlin’i ziyaretinde, Alman şirketlerine yönelik 

Katar tarafından milyarca avroluk yatırımın 

açıklanması bekleniyor. 

LNG zengini Katar, son 30 yılda Volkswagen, 

Deutsche Bank, Siemens, Hochtief ve 

SolarWorld gibi Alman şirketlerine 20 milyar 

avrodan fazla yatırım yaptı. 2022 Dünya 

Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan 

Katar’da, Siemens, Deutsche Bahn ve birçok 

uluslararası Alman şirketi altyapı projeleri 

gerçekleştiriyor.  

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 

2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini 

kesmesinin ardından Körfez bölgesinde baş 

gösteren krizde, Berlin Katar’ı destekleme 

kararı almıştı. Almanya, 2016'da ithal ettiği 

yaklaşık 50 milyar metreküplük doğalgazla 

Rusya'nın en büyük müşterisi konumunda. 

Söz konusu ticaretin “önde gelen enstrümanı” 

konumunda ise Kuzey Akım doğalgaz boru 

hattı yer alıyor.  

Maliyetinin 10 milyar avro civarında olması 

beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 

milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi 

üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi 

planlanıyor. İnternet bağlantısı için 

 

Güle güle Vosvos! 

 

Volkswagen'ın ünlü modeli Beetle'ın yeni 

versiyonu 2019 yazında Meksika'da son kez 

üretilecek. Türkiye'de bilinen ismiyle "Vosvos" 

veya "Kaplumbağa"nın 80 yıllık serüveni 

böylece sona eriyor. 

2019 yazında üretime veda 

Volkswagen "New Beetle"ı 1998'de piyasaya 

sürmüştü. Otomobil özellikle ABD'de büyük 

satış başarısı yakalamıştı. Yeni Beetle'ın 

üretimine 2019 yazında son veriliyor. Bu tarihe 

kadar iki özel model piyasaya sürülecek. 

Vosvos 80 yaşında 

Vosvos'un serüveni bundan 80 yıl önce 26 

Mayıs 1938'de başladı. Ferdinand Porsche 

Vosvos'un ana hatlarının tasarımını Aşağı 

Saksonya'da bulunan Fallersleben'deki 

Volkswagen tesisinin temel atma töreninde 

dönemin başbakanı Adolf Hitler'e sundu. 

Asfalttan tarlaya 

Vosvos bir dönem tarımda da gözdeydi. 1950'li 

yıllarda çiftçiler saban taktıkları Vosvos'u 

traktör yerine tarlalarda kullandı. 

Bir devrin kapanışı 

Almanya'da son Vosvos 11.916.519 

numarasıyla 1 Temmuz 1974'te Volkswagen'ın 

Wolfsburg'daki fabrikasında üretildi. Vosvos'un 

üretimine Meksika ve Brezilya'da devam edildi. 

Aşkın otomobili 

Klasik modelin Meksika'daki üretimi 30 

Temmuz 2003'e kadar devam etti. 

http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-ara/?h=do%f0algaz
http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-ara/?h=yat%fdr%fdm
http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-ara/?h=do%f0algaz
http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/gundem2/qatar-petroleum--alman-lng-terminali-icin-temasta/86000/86073/
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Volkswagen'ın Meksika'daki fabrikasının 

çalışanları düğünlerine özel olarak üretilen bu 

modelle gidiyordu. 

Brezilya'da geri gönüş 

1993'te Brezilya'da dönemin devlet başkanı 

Itamar Franco(solda) ülkede Vosvos üretimine 

yeniden start verdi. Brezilya'da 1959-1986 

yılları arasında yaklaşık 3 milyon 300 bin, 

1993-1996 yılları arasında ise yaklaşık 46 bin 

Vosvos üretildi. 

Belki bir gün... 

Temmuz 2019 her ne kadar resmi olarak 

"Beetle" üretiminin sonu olsa da yeni ve 

modern bir Beetle üretiminden sonsuza dek 

vazgeçilmiş değil. Ancak Volkswagen şimdilik 

özellikle elektrikli otomobil alanındaki 

gelişmelere ağırlık vermeyi planlıyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Deutsche Bank'a para aklama konusunda 

sıkı denetim 

 

Deutsche Bank, kara para aklama ve terör 

finansmanına karşı daha sıkı önlemler alacak. 

Finans Hizmetleri Denetleme Dairesi bu 

amaçla bankaya özel görevli gönderiyor. 

Alman Finans Hizmetleri Denetleme Dairesi 

(BaFin) para aklama ve terörün finansmanıyla 

mücadelede Deutsche Bank'ı sıkı denetim 

altına aldı. BaFin Almanya'nın bir numaralı 

ticari bankası Deutsche Bank'tan "yasa dışı 

bankacılık işlemlerine karşı daha sıkı güvenlik 

önlemleri alınmasını ve itina sorumluluğu 

kurallarına riayet edilmesini" istedi. Finans 

Hizmetleri Denetleme Dairesi bu amaçla 

Deutsche Bank'ın merkezine özel görevli 

gönderdi. Bafin'in açıklamasında kara para 

aklamayla mücadelede ilk kez böyle bir 

uygulamaya başvurulduğu belirtildi. 

Açıklamada uygulamanın önleyici nitelikte 

olduğu ve bankanın suç işlediğine dair 

herhangi bir bulguya rastlanmadığına yer 

verildi. Deutsche Bank'ın sözcüsü "banka 

müşterilerinin kimlik tespitinde uyguladıkları 

yöntemlerin her bakımdan düzenleme 

kurallarına uygun olduğunu" söyledi. Bankanın 

sözcüsü, "Bankacılık işlemlerindeki kimlik 

araştırmalarında düzeltme yapmanın gerekliliği 

hususunda denetleme dairesiyle aynı görüşü 

paylaşıyoruz" dedi. 

Dürüst bankacılık için köklü önlem 

Deutsche Bank "düzenleyici talimatları en kısa 

zamanda yerine getirmek amacıyla BaFin ve 

özel temsilcilikle görevlendirilen KPMG mali 

müşavirlik şirketiyle birlikte çalıştıklarını" 

duyurdu. Deutsche Bank geçmişteki yasal 

anlaşmazlıklar nedeniyle kurallara uygunluğu 

denetleyen mali suçlarla mücadele 

bölümündeki çalışanların sayısını 2 bin 500'e 

çıkarmıştı. Bankanın kurallara uygunluğu 

denetleyen bölümünden sorumlu yönetim 

kurulu üyesi Sylvie Matherat Deutsche Bank'ın 

büyük mali suç davalarının kapandığını ve 

banka bünyesindeki muhasebe kontrollerinin 

daha etkili hale getirilmesine çalıştıklarını 

söyledi. Deutsche Bank'ın 2017 yılı başında 

para aklamayla mücadele görevine getirdiği 

Philippe Volot görevden ayrılarak Estonya'daki 

para aklama skandalı yüzünden büyük sarsıntı 

geçiren Danske Bank adlı Danimarka 

bankasının yönetim kuruluna transfer olmuştu. 

İnternet bağlantısı için 

 

https://www.dw.com/tr/g%C3%BCle-g%C3%BCle-vosvos/g-45510215
https://www.dw.com/tr/g%C3%BCle-g%C3%BCle-vosvos/g-45510215
https://www.dw.com/tr/deutsche-banka-para-aklama-konusunda-s%C4%B1k%C4%B1-denetim/a-45626195
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Türkiye demiryolları için Almanya'dan 

destek istiyor 

 

 

Alman haber dergisi Der Spiegel'in haberine 

göre, demiryollarını Almanya'nın mali ve 

teknolojik desteğiyle modernize etmeyi 

planlayan Türkiye bu projeyi Siemens 

başkanlığındaki bir konsorsiyuma teslim etmek 

istiyor.Almanya'nın haftalık haber dergisi Der 

Spiegel, Türk hükümetinin ülkedeki 

demiryollarını Almanya'nın mali ve teknolojik 

desteğiyle modernize etmeyi planladığını öne 

sürdü. Habere göre, Türkiye yeni hızlı tren 

hatlarının açılmasının öngörüldüğü projeyi 

uluslararası Alman şirketi Siemens 

başkanlığındaki bir konsorsiyuma teslim etmek 

istiyor. Proje kapsamında, hızlı tren ağının 

örülmesinin, demiryollarına modern sinyal 

tekniğinin yerleştirilmesinin ve eski demiryolu 

ağının da modernize edilmesinin planlandığı 

belirtiliyor. Der Spiegel'in haberinde, projenin 

toplam maliyetinin 35 milyar euroyu 

bulacağına, yeni trenlerin alımının da bu 

maliyete dahil olduğuna yer verildi. Der 

Spiegel, Türk hükümetinin bu doğrultuda üç ay 

önce Alman hükümetine başvurduğunu ve 

hükümetlerarası gizli görüşmelerin 

yürütüldüğünü öne sürdü. Haberde, Alman 

hükümetinin projeyi Türkiye'deki ekonomik 

krizin derinleşmesinin önlenmesi açısından bir 

fırsat olarak gördüğü öne sürülüyor. Almanya 

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Thomas 

Bareiß'ın Eylül ayı sonunda Türkiye'ye 

yapmayı planladığı ziyarette de bu konunun 

gündeme geleceği belirtildi. Görüşmede, 

projenin finansmanının ele alınacağı, 

Ankara’nın Alman hükümetinden ihracat 

güvencesi ve faizi düşük kredi istediği öne 

sürüldü. Habere göre, Alman hükümeti henüz 

Türk hükümetine proje ile ilgili bir güvence 

vermemiş olmakla birlikte mali destek 

konusunda olumlu sinyal verdi. Haberle ilgili 

Alman hükümetinden ve Siemens'ten herhangi 

bir açıklama yapılmadı. Siemens, Nisan 

ayında Velaro tipi 10 hızlı trenin 340 milyon 

euro karşılığında Türkiye'ye satılması 

konusunda Devlet Demiryolları (TCDD) ile 

anlaşma sağlamıştı. İnternet bağlantısı için 

 

Alman Otomotiv Devi Porsche, Blockchain 

Yatırımlarına Odaklanıyor 

 

25 Eylül tarihinde yapılan resmi bir basın 

açıklamasına göre, Alman otomobil 

devi Porsche AG, özellikle blockchain ve 

yapay zeka odaklı startup firmalarına olan 

yatırımlarını arttırmayı planlıyor. Firma 

önümüzdeki beş yıl içerisinde 176 milyon 

dolar gibi bir yatırım artışı yapacağını ve bunu 

özellikle söz konusu teknoloji odaklı Startup 

firmalarına yönlendireceklerini vurguladı. 

Porsche’nin risk sermayesi etkinliklerindeki 

toplam yatırım miktarının artmasının ve bunun 

teknolojik startup firmalarına aktarılmasının 

temel sebebi, ”yeni trendlere, yeni teknolojilere 

ve iş modellerine” olan ihtiyacı karşılamak. Söz 

konusu yatırımlar ”erken ve büyüme” 

aşamasındaki işletmelere yapılacak olup, 

Blockchain, yapay zekaı, sanal ve artırılmış 

gerçeklik teknolojilerinin yanı sıra, dijital yaşam 

https://www.dw.com/tr/der-spiegel-t%C3%BCrkiye-demiryollar%C4%B1-i%C3%A7in-almanyadan-destek-istiyor/a-45409407
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tarzı, hareketlilik ve müşteri tecrübesi alanları 

üzerine olacak. Porsche AG bünyesinde finans 

ve iletişim teknolojileri yönetim kurulu üyesi ve 

başkan yardımcısı Lutz Meschke‘nin 

açıklamalarına göre, dünya devi şirket 

gelecekteki başarıyı kaçırmamak adına ”iş 

modellerini köklü bir biçimde” değiştirmeyi 

hedefliyor. Lutz açıklamalarının devamında 

rakipleri ile rekabet etmeye devam edebilmek 

için, daha güçlü bir ekosistem oluşturmaları 

gerektiğini de vurguladı. Porsche bu yılın 

başlarında blockchain uygulamalarının kendi 

araçlarında kullanımını incelemeye başlamıştı. 

Firma Berlin menşeli bir startupolan XAIN ile 

ortaklık bile imzaladı. 25 Eylül basın 

açıklamasında firmanın vurguladığı önemli 

noktalardan birisi de, Porsche’nin risk 

sermayesi kolunun şimdiden bir blockchain 

firmasında hissedar konumunda olduğu. Böyle 

bir firma blockchain teknolojisi için kesinlikle 

büyük bir oyuncu kategorisine giriyor. İnternet 

bağlantısı için 
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