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Politik Gelişmeler 

 

Merkel ve Steinmeier'den Erdoğan'a tebrik 

Almanya Başbakanı Merkel ve 

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'ı seçimleri kazanmasından dolayı 

tebrik etti.   

Merkel, mesajında Türkiye'nin mülteci 

politikasını övdü. Almanya Başbakanı Angela 

Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter 

Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde 

ettiği zaferden ötürü tebrik etti. Tebrik mesajını 

Erdoğan'a 25 Haziran Pazartesi günü 

gönderen Merkel, mesajında "Sizinle birlikte 

ülkelerimiz arasındaki işbirliğini teşvik edip 

derinleştirmeye devam edeceğimizden 

memnunum" dedi. İki ülke arasındaki "uzun 

yıllardır süregelen dostluğa" vurgu yapan 

Merkel, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü. 

Merkel, "Yakın Doğu ve Ortadoğu'daki 

sarsıntılar ve bunlardan doğan iltica 

hareketleri, hem sizin hem de bizim devletimizi 

ciddi oranda etkiliyor. Türkiye bu noktada çok 

büyük bir sorumluluk örneği gösterdi" dedi. 

Merkel mesajında, "bu nedenle demokratik 

katılım ve hukuk devleti düzenini koruma 

önlemlerinin güçlendirildiği, istikrarlı ve çoğulcu 

bir Türkiye'yi ortak olarak görme isteğimiz çok 

daha fazla" dedi. Merkel'in sözcüsü Steffen 

Seibert, günün erken saatlerinde yaptığı bir 

açıklamada, Merkel'in Erdoğan'ı "uygun 

zamanda" tebrik edeceğini, önce Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim 

izleme grubunun yapacağı basın toplantısını 

bekleyeceklerini ifade etmişti. 

"Toplumu birleştirin" 

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de 

Erdoğan'ı tebrik etti. Steinmeier'in sözcüsü 

Cumhurbaşkanı'nın Türk mevkidaşı ile 

telefonda görüştüğünü bildirdi. Görüşmede 

Steinmeier Erdoğan'a, "Türk toplumunu 

yeniden bir araya getirmeyi başarmasını 

umduğunu" iletti. Steinmeier "Türkiye'nin 

ekonomik, toplumsal ve hukuk devleti 

alanlarında başarılı bir gelişme göstermesinin 

Almanya'nın çıkarına olduğunu" ifade etti. 

Erdoğan seçimlerde yüzde 52,6'lık oy oranıyla 

sandıktan zaferle çıkıp yeniden 

Cumhurbaşkanı seçilmişti.  İnternet bağlantısı 

için 

 

Maas'tan Erdoğan'a: OHAL'i kaldırın 

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, sandıktan 

zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 

olağanüstü hali kaldırma çağrısı yaptı. Maas, 

bunun ikili ilişkilerin iyileştirilmesinde önemli bir 

adım olacağını söyledi. Almanya Dışişleri 

Bakanı Heiko Maas, Türkiye'de yeniden 

Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip 

Erdoğan'a yaklaşık iki yıldır yürürlükte olan 

olağanüstü hali mümkün olan en kısa sürede 

kaldırma çağrısında bulundu. Bir AB toplantısı 

için bulunduğu Lüksemburg'ta açıklamalarda 

bulunan Maas, Erdoğan'ın bu yönde atacağı 

bir adımın "Türkiye-Almanya ilişkilerinin 

yanında Türkiye-Avrupa ilişkilerinin" 

iyileştirilmesine de katkı sağlayacağını söyledi. 

Maas, "Bu ilk ama önemli bir adım olur" dedi. 

Erdoğan, 24 Haziran'dan kısa bir süre önce 

seçimlerin ardından olağanüstü halin 

kaldırılabileceği mesajını vermişti. Diğer 

yandan Maas, sandıktan çıkan sonucun şimdi 

kabullenilmesi ve sonuca saygı gösterilmesi 

https://www.dw.com/tr/merkel-ve-steinmeierden-erdo%C4%9Fana-tebrik/a-44394018
https://www.dw.com/tr/merkel-ve-steinmeierden-erdo%C4%9Fana-tebrik/a-44394018
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gerektiğini kaydetti. Almanya'da yaşayan Türk 

kökenli vatandaşların yüksek oranına değinen 

Maas, Almanya'nın "Türkiye ile yakın 

ilişkilerine" vurgu yaptı. Bakan, "Seçim 

sonuçları değerlendirilip son hali verildiğinde 

ve seçilen yeni sorumlular görevlerine 

başladıklarında, bu sonucun beraberinde neler 

getireceği konusunda heyecanlıyız" şeklinde 

konuştu. Olağanüstü hal, 2016'daki 15 

Temmuz darbe girişiminin ardından getirilmiş 

ve o günden bu yana sürekli olarak uzatılmıştı. 

İnternet bağlantısı için 

 

Schulz: Erdoğan Almanyalı Türklere gurur 

hissi veriyor 

SPD eski lideri Schulz, Almanya'da Erdoğan'a 

desteğin arkasında ayrımcılık tecrübelerinin de 

yattığını söyledi. Schulz, onur kırıcı olaylar 

yaşayan Almanyalı Türklerin kendilerini 

Erdoğan ile özdeşleştirdiğini belirtti. 

Sosyal Demokrat Parti eski Genel Başkanı 

Martin Schulz, Almanyalı Türklerin birçoğunun 

Türkiye'deki seçimlerde tercihlerini 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 

yana kullanmalarının arkasındaki nedenlerden 

birinin, edindikleri ayrımcılık tecrübeleri olduğu 

kanısında. Düsseldorf'ta çıkan Rheinische 

Post gazetesine konuşan Schulz, Erdoğan'ın 

zaferinden sonraki kutlamaların "üç veya dört 

kuşaktır Almanya'da yaşayan ve Alman 

vatandaşı olan Türklerin hâlâ birçok alanda 

mağduriyete uğramalarına bir tepki" olduğunu 

söyledi. Birçok alanda hâlâ yeterli eşitliğin 

sağlanmadığına dikkat çeken Schulz, buna 

günlük hayatta karşılaşılan "Almanca da 

konuşuyor musunuz?" gibi soruları ve ev veya 

iş ararken yaşanan haksızlıkları örnek 

gösterdi. Almanya'da yaşayan birçok Türk'ün 

kendini Erdoğan ile özdeşleştirerek, 

Almanya'da yaşadıkları onur kırıcı olayları 

dengelediklerini söyleyen sosyal demokrat 

politikacı, Erdoğan'ın Almanyalı Türklere gurur 

hissi verdiğini belirtti. Almanya'daki son 

seçimlerde partisinin başbakan adayı olan 

Schulz, yine de insanların otoriter bir lideri 

kutlamalarının kolay kabul edilebilir bir durum 

olmadığını vurguladı. Seçim zaferinden sonra 

Erdoğan'ın daha da otoriter bir çizgi izleyeceği 

uyarısında bulunan Schulz, "Elindeki tüm 

imkanları kullanarak, tüm ülkeyi kendi çizgisine 

sokmaya çalışacağına hazırlıklı olmalıyız" 

dedi. 

Almanya'da bir milyon 400 bin civarında Türk 

seçmen bulunuyor. Essen'deki Türkiye ve 

Uyum Araştırmaları Merkezi'nin verilerine 

göre, 24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 660 bin 

seçmen sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın 

adayı Erdoğan bu seçmenlerin yüzde 

64,7'sinin oyunu aldı. AKP ise yüzde 55,6 oy 

oranı ile Almanya'da en çok oy alan parti 

oldu. Almanya'da AKP, daha önceki yıllarda da 

seçimlerde en çok oyu alan parti olmuştu. 

Türkiye'de 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 

genel seçimlerde Almanya'daki seçmenlerin 

yüzde 53,6'sı AKP'nin lehinde oy kullanmıştı. 

Geçen yıl 16 Nisan'da yapılan anayasa 

referandumunda Almanya'da "evet" oyu 

verenlerin oranı yüzde 63 olmuştu. İnternet 

bağlantısı için 

 

Merkel: Göç AB'nin kaderini belirleyebilir 

Almanya Başbakanı Merkel göçün Avrupa'nın 

geleceğini belirleyebilecek konulardan biri 

https://www.dw.com/tr/maastan-erdo%C4%9Fana-ohali-kald%C4%B1r%C4%B1n/a-44385604
https://www.dw.com/tr/schulz-erdo%C4%9Fan-almanyal%C4%B1-t%C3%BCrklere-gurur-hissi-veriyor/a-44420623
https://www.dw.com/tr/schulz-erdo%C4%9Fan-almanyal%C4%B1-t%C3%BCrklere-gurur-hissi-veriyor/a-44420623
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olduğunu söyledi. Mülteci politikası AB 

zirvesinin de ana gündem maddesi. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel göçün 

Avrupa'nın geleceğini belirleyebilecek 

konulardan biri olduğunu söyledi. Brüksel'de 

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin devlet ve 

hükümet başkanlarının sığınmacı konusunu 

görüşmek üzere bir araya geleceği zirve 

öncesinde Federal Meclis'te bir hükümet 

açıklaması yapan Merkel, AB'nin önünde 

birçok ödevin olduğunu, ancak göçün Avrupa 

için belirleyici olabileceğini vurguladı. Merkel, 

ya sorunu "Afrika ve başka yerlerdeki 

insanların, bizim değerlerimiz doğrultusunda 

hareket ettiğimize inanmalarını sağlayacak" 

şekilde çözeceklerini, ya da "kimsenin artık 

Avrupa'nın değer sistemine inanmayacağını" 

belirtti. Brüksel'deki iki günlük liderler 

zirvesinde, birliğin gelecekte izleyeceği mülteci 

politikası masaya yatırılacak. Avrupa Birliği 

içindeki mülteciler hakkında izlenecek 

politikalar ve başta Afrikalı ülkeler olmak üzere 

üçüncü ülkeler ile ilişkiler gündem maddelerini 

oluşturuyor. 1 Temmuz 2018'de AB dönem 

başkanlığını devralmaya hazırlanan Avusturya, 

sığınmacıların Kuzey Afrika ve AB üyesi 

olmayan Balkan ülkelerinde özel merkezlerde 

toplanıp, dosyalarının orada incelenmesini 

savunuyor. İnsan hakları savunucuları da bu 

tür merkezlerin sorunu çözmeyeceğini, 

göçmenleri daha tehlikeli yollara 

sürükleyeceğini ve insan kaçakçılığı mafyasını 

güçlendireceğini söylüyor. 

Ara çözüm arayışında olan Fransa ve İspanya 

ise bu tür merkezlerin AB topraklarında 

açılmasını öneriyor. Ancak merkezlerin hangi 

AB kentlerinde açılacağı konusunda görüş 

birliği bulunmuyor. Almanya Başbakanı 

Merkel, sığınmacı meselesi nedeniyle iç 

politikada zorlu günler geçiriyor. Koalisyon 

ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) lideri ve 

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 

Brüksel'deki zirveden tatmin edici sonuçlar 

çıkmadığı takdirde, belli sığınmacı gruplarını 

sınırdan çevirmeye hazırlanıyor. Merkel zirve 

öncesi Federal Meclis'te yaptığı hükümet 

açıklamasında Afrika ile ilişkilere de değindi ve 

"Afrika ülkelerinin de yararına olacak 

anlaşmaların" yapılması gerektiğini kaydetti. 

Örnek olarak, üniversitelerde eğitim hakkı ve iş 

imkanlarını sayan Merkel, bunun yanı sıra AB 

sınırlarının korunmasının da güçlendirilmesi 

gerektiğini vurguladı. Merkel konuşmasında 

ayrıca mültecilerin AB içindeki göçünün de 

daha iyi denetlenip yönlendirilmesinin önemine 

dikkat çekti. AB topraklarına ayak basan 

mülteciler daha sonra kendi çabalarıyla başka 

ülkelere gitmeye çalışıyor. Almanya ise en 

fazla tercih edilen ülkelerin başında geliyor. 

Başbakan Merkel, mültecilerin AB topraklarına 

ilk ayak bastıkları ülkelerin de bu sorunla 

yalnız başlarına bırakılmamaları gerektiğini 

söyledi. İnternet bağlantısı için 

 

Merkel: Türkiye ile mülteci anlaşması örnek 

olmalı 

Brüksel’deki AB zirvesinin gündemindeki en 

önemli konu mülteci krizi. Almanya Başbakanı 

Merkel, diğer ülkelerle yapılacak işbirliğinde 

Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının 

örnek alınması gerektiğini söyledi. Avrupa 

Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet 

başkanlarının katıldığı zirve Brüksel'de 

https://www.dw.com/tr/merkel-g%C3%B6%C3%A7-abnin-kaderini-belirleyebilir/a-44441998
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başladı. Mülteci krizi iki gün sürecek zirvenin 

gündemindeki en önemli maddeyi oluşturuyor. 

Almanya Başbakanı Merkel, Brüksel'de zirve 

öncesinde yaptığı açıklamada, göç konusunda 

ele alınacak noktalardan birinin AB'nin dış 

sınırlarının korunması olduğunu söyledi. 

AB'nin dışındaki kabul merkezleri konusunda 

Kuzey Afrika'daki ilgili ülkelerle konuşulması 

gerektiğine dikkat çeken Merkel, "Kendi 

kendimize bu ülkeler hakkında konuşamayız” 

dedi. Türkiye ile AB arasında mülteci krizine 

çözüm bulmak için imzalanan anlaşmanın 

"karşılıklılık” temelinde olduğunu hatırlatan 

Merkel, bu nedenle kabul merkezlerinin 

oluşturulacağı bu ülkelerin ihtiyaçlarının da 

dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. 

Merkel: Türkiye'ye yardımın geriye kalan 3 

milyar eurosu ödenmeli 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'e 

hareketinden önce Alman meclisinde yaptığı 

hükümet açıklamasında, Türkiye ile AB 

arasında imzalanan mülteci mutabakatının 

diğer ülkelerle yapılacak işbirliğine örnek teşkil 

etmesi gerektiğini ifade etmişti. Mülteci 

anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye yapılması 

öngörülen yardımın geriye kalan 3 milyar 

eurosunun da ödenmesi gerektiğini vurgulayan 

Merkel, ancak böylelikle "3 milyondan fazla 

Suriyeliyi kabul eden Türkiye'nin bu sorunu 

aşmasına yardım edebiliyoruz diyebiliriz” dedi. 

Merkel, "Türkiye'ye yönelik bütün eleştirilere 

rağmen, Türkiye'nin bu konuda büyük bir iş 

yaptığını” belirtti. 

Juncker'den "yeni sömürgecilik" uyarısı 

AB dışında kurulması plananan mülteci kabul 

merkezlerinin Kuzey Afrika'da oluşturulması 

tartışılıyor. Ancak AB Komisyonunun Göç, 

İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi 

Dimitris Avramopulos'un verdiği bilgilere göre, 

henüz hiçbir Kuzey Afrika ülkesi topraklarında 

mülteci kabul merkezi kurulmasına hazır 

olduğu yönünde açıklamada bulunmadı. AB 

Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, 

zirve öncesinde yaptığı açıklamada, bu 

tartışmaların yeni sömürgeci bir tutuma 

dönüşmemesi gerektiği konusunda uyarıda 

bulundu. Juncker, "Brüksel'den Kuzey Afrika 

ülkeleri adına karar veremeyeceğimize dikkat 

çekerim” şeklinde konuştu. Göç konusunda 

çalıştıklarını belirten Juncker, ancak "bugün 

burada yeni sömürgecilik oluştuğu şeklinde bir 

izlenim oluşmamalı” dedi. 

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Akdeniz 

üzerinden Avrupa'ya gelmeye çalışan 

mültecilerin denizde kurtarılmasının ardından 

Avrupa dışında oluşturulacak bir kabul 

merkezine gönderilmesini öneriyor. 

Korunmaya muhtaç sığınmacıların da, 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği'nin (UNHCR) işbirliği ile AB 

ülkelerine gönderilmesi öngörülüyor. Böylelikle 

sığınmacıların Akdeniz üzerinden AB'ye 

gelmesinin engellenmesi hedefleniyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Koalisyon ortakları arasındaki mülteci krizi 

sürüyor 

Almanya'da koalisyon ortakları CDU ve CSU 

arasında mülteci siyaseti yüzünden yaşanan 

kriz aşılamadı. Merkel, meseleye AB 

zirvesinde çözüm arayacak. CSU ise zirvenin 

sonucunu bekliyor. Almanya'da koalisyon 

hükümetinin ortakları Hristiyan Demokrat Birlik 

(CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) 

https://www.dw.com/tr/merkel-t%C3%BCrkiye-ile-m%C3%BClteci-anla%C5%9Fmas%C4%B1-%C3%B6rnek-olmal%C4%B1/a-44448153
https://www.dw.com/tr/merkel-t%C3%BCrkiye-ile-m%C3%BClteci-anla%C5%9Fmas%C4%B1-%C3%B6rnek-olmal%C4%B1/a-44448153
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arasında mültecilere yönelik siyaset yüzünden 

yaşanan kriz sürüyor. CSU lideri ve İçişleri 

Bakanı Horst Seehofer, başka bir Avrupa 

Birliği (AB) ülkesinde kayıtlı olan 

sığınmacıların Almanya'ya girişine izin 

verilmemesini istiyor. CDU lideri ve Başbakan 

Angela Merkel ise konuya AB düzeyinde 

çözüm bulunmasında ısrar ediyor. Merkel, 28-

29 Haziran günlerinde Brüksel'de yapılacak 

AB liderler zirvesinde meseleye çözüm 

bulmaya çalışacak. 

Görüşmeler sürecek 

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri meclis grup 

başkanı Volker Kauder, ARD televizyonuna 

yaptığı açıklamada, görüşmelere devam 

edildiği sürece, bir sonuca ulaşma konusunda 

umut olduğunu dile getirdi. CDU ve CSU parti 

yönetimlerinin yapacakları iki ayrı toplantıda 

konuyu ele alacağına işaret eden Kauder, 

"Pazar ve Pazartesi günü birbirimizle 

konuşmak için vaktimiz olacak. CSU da bir 

araya gelecek, sonuçları bekleyip göreceğiz" 

dedi. Kauder, "Durum çok ciddi, yapılan 

görüşmelerde de bu fark ediliyordu. Söz 

konusu olan küçük değil, temel ve önemli bir 

mesele" şeklinde konuştu. 

CSU talebinde ısrar ediyor 

CSU Alman meclis Grup Başkanı Alexander 

Dobrindt, ARD televizyonuna yaptığı 

açıklamada, gerekirse mülteciler konusunda 

Almanya'nın tek başına hareket edeceğini 

ifade etti. Dobrindt, mültecilere ilişkin Avrupa 

çapındaki çözümün zamana yayılması halinde, 

bunun "şimdiki duruma yararı olmayacağını" 

belirtti. "Şimdi harekete geçilmesi" gerektiğini 

söyleyen Dobrindt, bu nedenle de 

"Almanya'nın ulusal düzeyde alabileceği 

tedbirleri" şimdi uygulamaya başlaması 

gerektiğini kaydetti. Dobrindt, CSU'nun 

Temmuz başından itibaren Avrupa'nın başka 

bir ülkesinde kayıtlı sığınmacıları sınırdan geri 

çevrilmesi uygulamasını başlatmak istediğini 

belirtti. CDU ile daha önce belirlenen zaman 

planına uyacaklarını sözlerine ekleyen 

Dobrindt, yapacakları toplantıda AB 

zirvesinden çıkan sonucu değerlendireceklerini 

söyledi. 

SPD erken seçime hazır mı? 

Koalisyon ortağı SPD ise CSU'nun talebine 

destek vermiyor, konuya Avrupa düzeyinde bir 

çözüm bulunmasından yana bir tutum izliyor. 

Konuya ilişkin ARD televizyonuna 

açıklamalarda bulunan SPD lideri ve Alman 

meclis Grup Başkanı Andrea Nahles, "SPD 

erken seçime hazırlanıyor mu?" şeklindeki 

soruyu "Bilmiyorum, öncelikle bekleyip 

görmemiz gerekiyor" sözleriyle yanıtladı. 

Başbakanlık binasında yapılan dört saatlik 

toplantının ardından koalisyon ortaklarını sert 

bir dille eleştiren Nahles, "bu hafta da 

belirsizlik içinde olmamız ve haftanın nasıl 

sonuçlanacağını bilmememiz memnun edici bir 

durum değil" şeklinde konuştu. Nahles, 

"hükümetteki durumun çok gergin" olduğunu 

da sözlerine ekledi. İnternet bağlantısı için 

 

İltica çatlağı sonrası Merkel'den Avrupa'da 

çözüm arayışı 

İltica politikası konusunda İçişleri Bakanı ile 

görüş ayrılığı yaşayan Merkel'in mülteci krizini 

Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerle görüşmek 

istediği öne sürüldü. Merkel'in ikili anlaşma 

yapmak istediği iddia ediliyor. Sıkı mülteci 

politikaları uygulamadığı gerekçesiyle kardeş 

https://www.dw.com/tr/koalisyon-ortaklar%C4%B1-aras%C4%B1ndaki-m%C3%BClteci-krizi-s%C3%BCr%C3%BCyor/a-44416915
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partisi CSU tarafından eleştirilen Almanya 

Başbakanı Angela Merkel'in, sığınmacı 

krizinden etkilenen bazı Avrupa ülkeleriyle özel 

bir görüşme yapmak istediği bildirildi. Alman 

Bild gazetesi, 28-29 Haziran'da Avrupa Birliği 

liderlerini bir araya getirecek zirve öncesinde 

Merkel'in konuyu ele almak istediğini belirtti. 

Avrupa Birliği ülkelerinden hükümet 

kaynaklarını haberine kaynak gösteren Bild, 

Merkel'in Yunanistan, İtalya ve Avusturya ile 

çözüm seçeneklerini görüşmek istediğini 

bildirdi. Gazeteye konuşan İtalyan 

hükümetinden bir yetkili, "Henüz bir anlaşma 

sağlamadık. Plan aşamasında. Ayrıca bu özel 

zirvenin ne zaman olacağı da belirsiz" dedi. 

Toplantıya İspanya ve Balkan ülkelerinin 

katılıp katılmayacağının belirsiz olduğu da 

aktarıldı. Konuya ilişkin Reuters'da yer alan 

habere göre Merkel, İtalya ve Yunanistan gibi 

ülkelerle Türkiye'yle AB arasında 2016'da 

varılan mülteci anlaşmasına benzer ikili 

anlaşmalar sağlamanın peşinde. Merkel'in, 

mülteci politikası nedeniyle görüş ayrılığı 

yaşadığı kardeş partisi CSU'dan iki hafta süre 

istediği belirtiliyor. Görüşmeye ilişkin Berlin'den 

resmi açıklama ise Twitter üzerinden geldi. 

Merkel hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, 

mülteci politikası konusunda özel bir zirvenin 

planlanmadığını duyurdu. Böyle bir zirvenin 

hazırlanmasının AB kurumlarının görevi 

olduğunu belirten Seibert, "Ama tabii ki 

hükümet, bazı üye ülkelerle ve Avrupa 

Komisyonu ile bu bağlamda görüşmeler 

yürütüyor" diye ekledi. 

Hükümetteki sığınmacı çatlağı 

Merkel'in Avrupalı ülkelerle görüşme hamlesi, 

Almanya'nın göçmen politikasını ve sınır 

kontrolünü sıkılaştırmak isteyen İçişleri Bakanı 

ve CSU lideri Horst Seehofer'le fikir ayrılığı 

yaşadığı bir dönemde geldi. İltica yasasında 

reform yapmak isteyen Seehofer'in mülteci 

planı, başka bir Avrupa Birliği ülkesinde kayıtlı 

olan, sınırdışı edildikten sonra geri dönen ve 

belgesi olmayan sığınmacıların reddedilmesini 

içeriyor. 

Seehofer Merkel'le çalışmak istemiyor mu? 

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı 

Seehofer, Merkel'le yaşadığı fikir ayrılığını 

Alman basınına değerlendirdi. Bild 

gazetesinde yer alan bir başka habere göre 

Seehofer, muhafazakar bloku bölmek 

istemediğini söyledi. Seehofer, "CSU 

içerisinde kimse Merkel'i devirme, CDU/CSU 

ortaklığını bitirme ve koalisyonu patlatmak 

peşinde değil. Sınırlarımızda reddedilen 

mülteciler konusuna nihayet sürdürülebilir bir 

çözüm bulmak istiyoruz" dedi. Welt am 

Sonntag gazetesinde yer alan haberde ise 

Seehofer'in Merkel'le çalışma konusunda 

tereddütleri olduğu iddiası dile getirildi. Gazete 

haberinde, Seehofer parti üyeleri ile yaptığı 

kapalı görüşmede iki kez "Bu kadınla artık 

daha fazla çalışamayacağını" söylediğinin 

iddia edildiğini yazdı. İddia, görüşmeye katılan 

partililere dayandırıldı. Seehofer, Merkel 

hükümetinin 2015'ten bu yana uyguladığı 

mültecilere yönelik "açık kapı" politikasına 

karşı olan isimler arasında yer alıyor. 

Seehofer'in planının mülteci krizinin yükünü 

komşu ülkelere yıkmak anlamına geleceği için 

karşı çıkan Merkel ise konuya ay sonunda 

Brüksel'de yapılacak zirvede Avrupa Birliği 

seviyesinde bir çözüm aranmasını istiyor. 

İnternet bağlantısı için 

https://www.dw.com/tr/iltica-%C3%A7atla%C4%9F%C4%B1-sonras%C4%B1-merkelden-avrupada-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm-aray%C4%B1%C5%9F%C4%B1/a-44263615
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Merkel ve Macron ortak Euro bütçesinde 

uzlaştı 

Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa 

Cumhurbaşkanı Macron Berlin’de buluştu. İki 

lider Euro Bölgesi için ortak bir bütçe 

oluşturulması ve sığınmacı sorununa Avrupa 

olarak yanıt verilmesi konusunda uzlaştı. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Berlin'de 

bir araya geldi. Alman hükümetinin 

misafirhanesi olan Meseberg Şatosu'ndaki 

görüşme sonrasında liderler ortak basın 

toplantısı düzenledi. Merkel, Almanya ve 

Fransa'nın Euro Bölgesi için bir bütçe 

oluşturulması konusunda anlaştığını söyledi. 

Yaratılacak kaynak Euro ülkelerinin ekonomik 

açıdan birbirine yakınlaşması için yatırım 

amaçlı kullanılacak. Merkel bütçenin 

büyüklüğü konusunda bir rakam belirtmedi. 

Euro Bölgesi'nin reformu için istişarelerin 

Fransa ile müzakerelerin en zor kısmı 

olduğunu belirten Merkel, Euro kurtarma fonu 

Avrupa İstikrar Mekanizması’nı geliştirme 

niyetinde olduğunu söyledi. "Bu, geliri ve gideri 

olan gerçek bir bütçe olacak” diyen Macron da 

bütçenin şekillendirilmesi için diğer Euro 

ülkeleriyle birlikte ortak çalışmaya ihtiyaç 

olduğunu söyledi. Bütçenin 2021 yılında 

uygulamaya sokulması hedefleniyor. 

İltica ve göç politikası 

Merkel-Macron görüşmesinde bir başka 

gündem maddesi de sığınma ve göç 

konusuydu. “Bu zorluğa Avrupa olarak bir yanıt 

verilmesi hedefimiz olmayı sürdürüyor” diyen 

Merkel, AB ülkelerinde iltica standartlarının 

birbirine eşit hale getirilmesi gerektiğini 

söyledi. Fransa'nın Almanya’nın işbirliği 

arayışına yanıt verdiğini belirten Merkel, İtalya 

ile de müzakerelerin sürdüğüne işaret etti. 

Merkel ayrıca yeni İtalya Başbakanı Giuseppe 

Conte ile bir araya gelmişti. Avrupa Birliği 

sınırlarının daha iyi korunmasının bir hedef 

olduğunu söyleyen Merkel, sınırların 

korunmasından sorumlu olan Frontex'in 

"personel olarak” güçlendirilmesi gerektiğini 

kaydetti. Macron ise Avrupa Birliği'nin 

sığınmacıların geldiği ve geçiş yaptığı ülkelerle 

diyalogu sürdürmek ve anlaşmalar imzalamak 

zorunda olduğunu belirtti. Avrupa Birliği içinde 

iltica hukukunu uyumlu hale getiren bir Avrupa 

iltica kurumu oluşturulmasını savunan Macron, 

Frontex'in "10 bin yeni çalışanla” 

desteklenmesi gerektiğini belirtti. Macron 

ayrıca Fransa'da kayıt altına alındıktan sonra 

Almanya'ya gitmiş olan sığınmacıları geri 

almak üzere Berlin ile ikili anlaşma imzalama 

sözü verdi. 

Avrupa Birliği reformları 

Merkel ayrıca iki ülkenin Avrupa Birliği için 

ortak reform önerileri getirme konusunda da 

fikir birliği içinde olduğunu açıkladı. Avrupa 

Birliği girişiminde yeni bir sayfa açıldığını 

belirten Merkel bunun Alman-Fransız işbirliği 

için de geçerli olduğunu söyledi. Merkel, 

"Avrupa olarak yanıtlar vermeye ihtiyacımız 

var. Ve bu da bizi Avrupa’nın, çokuluslu bir 

dünyada yerini bulmak zorunda olduğu 

sonucuna götürüyor” diye konuştu. Merkel 

değerlerin, inançların, refahın savunulması, 

çevrenin korunması ve dünyada daha fazla 

barış olabilmesi için Avrupa'nın rol oynaması 

gerektiğini söyledi. İnternet bağlantısı için 

 

https://www.dw.com/tr/merkel-ve-macron-ortak-euro-b%C3%BCt%C3%A7esinde-uzla%C5%9Ft%C4%B1/a-44298637
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Almanya Başbakanı Merkel'den İran uyarısı 

Almanya Başbakanı Angela Merkel Ürdün 

ziyaretinde İran'la yapılan nükleer anlaşmanın 

arkasında durduğunu yineledi ancak Tahran'ı 

"agresif eğilimler" içinde olduğu gerekçesiyle 

eleştirdi. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel Ürdün ve 

Lübnan'ı kapsayan gezisinin ilk durağında 

Amman'da temaslarda bulundu. Ürdün Kralı 

2'nci Abdullah'la görüşen Merkel buluşmanın 

ardından açıklama yaptı. Almanya'nın Ürdün'e 

100 milyon dolar ek kredi vereceğini duyuran 

Merkel, söz konusu kredinin Uluslararası Para 

Fonu'nun (IMF) Amman'dan talep ettiği 

reformların hayata geçirilmesini 

kolaylaştıracağını belirtti. Almanya 100 milyon 

dolarlık kredinin yanı sıra Ürdün'e bu yıl 384 

milyon euro kalkınma yardımı yapacak. 

Merkel, Almanya ve Ürdün'ün IŞİD'le 

mücadele ve Suriye'deki barış sürecinde 

benzer görevlere sahip olduğunu sözlerine 

ekledi. 

İran uyarısı: Çözüm şart 

Merkel İran'la yapılan ancak ABD'nin tek taraflı 

olarak çekildiği nükleer anlaşmaya da değindi. 

Bu anlaşmanın arkasında olduğunu söyleyen 

Merkel, diğer yandan Tahran'ın Suriye ve 

Yemen'deki savaşlara müdahale etmesini 

eleştirdi. Merkel bu bağlamda Tahran'ın 

"agresif eğilimler" içinde olduğunu gördüğünü 

söyleyerek, "Bu durum sadece dile getirilmekle 

kalmamalı, aynı zamanda çözüm de şart" dedi. 

Ortadoğu sorununda ise iki devletli çözümü 

savunduğunu vurguladı. 

Alman-Ürdün Üniversitesi'ni ziyaret etti 

Amman'daki öğleden önce Alman-Ürdün 

Üniversitesi'ni ziyaret ederek, üniversitedeki 

etkinlikte 150 öğrenciyle Suriye savaşının yanı 

sıra eğitim ve kadınların desteklenmesi gibi 

konuları tartıştı. Almanya'ya gelen çok sayıda 

sığınmacının Almanya açısından zor bir görev 

olduğunu belirten Merkel, "Bu durumun yanı 

sıra halkımızın da istek ve endişeleri söz 

konusu. Hepsi bir dengede tutulmak zorunda" 

dedi. Bir öğrencinin, "Almanya'da Almanya için 

Alternatif'in (AfD) seçimlerde yakaladığı başarı 

nedeniyle Almanya'da yabancılar ırkçılıktan 

korkuyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Genel 

olarak endişelenmenize gerek yok" yanıtını 

verdi. 2005 yılında kurulan Alman-Ürdün 

Üniversitesi'nde toplam 4 bin 300 öğrenci 

okuyor. Öğrenciler eğitimleri sırasında bir yıl 

Almanya'da eğitim görmek zorundalar. 

Merkel Alman askerlerini de ziyaret edecek 

Merkel Türk hükümetiyle yaşanan siyasi 

sorunların ardından İncirlik'ten Ürdün'deki El 

Azrak Üssü'ne sevk edilen Alman askerlerini 

de ziyaret edecek. Merkel akşam saatlerinde 

ise Lübnan'a geçecek. Türkiye'nin Alman 

milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret 

etmesine izin vermemesi ile başlayan ve aylar 

süren tartışmalar sonrasında İncirlik'te görevli 

Alman askeri birliğinin Ürdün'e taşınması 

kararlaştırılmıştı. İnternet bağlantısı için 

 

Merkel'in Lübnan'daki gündemi Suriyeli 

sığınmacılardı 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ürdün'ün 

ardından Lübnan'ı ziyaret ederek Saad Hariri 

ile görüştü. İki liderin en önemli gündem 

maddesi Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılardı. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ürdün ve 

Lübnan'ı kapsayan iki günlük ziyaretine 

Beyrut'ta devam etti. Merkel Beyrut'ta Lübnan 

http://www.dw.com/tr/almanya-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-merkelden-iran-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-44332696
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Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi. 

Alman hükümetinden yetkililer Merkel'in Hariri 

ile görüşmesinin "mükemmel geçtiğini" belirtti. 

Hariri'nin ofisinden yapılan açıklamada, 

Almanya'nın "başarılı ve istikrarlı bir Lübnan'ın 

arkasında olduğunu" dile getirdiği 

kaydedildi.  Hariri ülkesindeki sığınmacı 

krizinin aşılması için uluslararası yardım 

yapılmasını istedi. Merkel'le görüşmesinde 

Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine 

dönmesini de gündeme getiren Hariri, 

"Sığınmacı sorununun tek kalıcı çözümü, 

sığınmacıların Suriye'ye dönmesi. Ancak 

elbette insan onurunun korunacağı güvenli bir 

biçimde" dedi. 

Lübnan'da bir milyon 200 bin sığınmacı var 

Lübnan Suriye'deki savaş nedeniyle toplam bir 

milyon 200 bin sığınmacı aldı. Lübnan'ın 

nüfusu ise yaklaşık altı milyon. Başbakan 

Merkel, Hariri ve BM Mülteciler Yüksek 

Komiserliği temsilcisi ile görüşmesinin 

ardından, Almanya'nın sığınmacıların 

ülkelerine dönebilmeleri için üzerine düşeni 

yapmayı istediğini kaydetti. Merkel, "Ancak 

geri dönme düşüncesi değerlendirilecekse, o 

zaman güvenli koşullar sağlanmak zorunda" 

dedi. Lübnan hükümetinde uzun süredir 

bakanlar arasında Suriyeli sığınmacıların hızlı 

bir biçimde sınır dışı edilmesi konusu 

tartışılıyor. Hariri, "Bu soruna insani biçimde 

yaklaşmazsak, o zaman Lübnanlılar olarak 

insanlığımızı yitiririz" açıklamasını yaptı. Hariri 

sığınmacı almanın Lübnan'ın görevi olduğunu 

belirtti ancak Suriyelilere Lübnan vatandaşlığı 

hakkı tanınmayacağının güvencesini verdi. 

Almanya Lübnan'a geçen yıl 380 milyon euro 

yardımda bulundu. Bu yardımın, sığınmacıların 

ihtiyaçlarının giderilmesi ve özellikle çocukların 

okula gidebilmesine harcandığı belirtiliyor. 

Merkel bir okulu ziyaret etti 

Merkel Beyrut'ta Lübnanlı ve Suriyeli 

sığınmacı çocukların gittiği bir okulu da ziyaret 

etti. Söz konusu okulda öğleden önce Lübnanlı 

çocuklar, öğleden sonra ise 600 Suriyeli 

çocuğa eğitim veriliyor. Başbakan Merkel 

Ürdün'de temaslarda bulunmuş, Ürdün Kralı 

2'nci Abdullah ile bir araya gelmişti. Merkel, 

Alman-Ürdün Üniversitesi'ni ve İncirlik'ten 

Ürdün'deki askeri üsse sevk edilen Alman 

askerlerini ziyaret etmişti. İnternet bağlantısı 

için 

 

AfD'den Nazi dönemine "kuş pisliği" 

benzetmesi 

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) 

partisi lideri Alexander Gauland, Hitler ve 

Nazileri "kuş pisliğine" benzetti. Alman 

siyasetçiler bu dönemi önemsizleştirdiği 

gerekçesiyle Gauland'a tepki gösterdi. 

Almanya için Alternatif (AfD) Eş Genel Başkanı 

ve Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland'ın 

partinin gençlik örgütü Genç Alternatif'in 

(Junge Alternative) kongresinde kullandığı bir 

ifade Almanya'da tepki çekti. Nasyonal 

Sosyalizm dönemine ilişkin ifadesinde 

Gauland, "Hitler ve Naziler bin yıllık Alman 

tarihinde sadece bir kuş pisliğidir" dedi. 

Gauland 1933-1945 yılları arasındaki 

Nasyonal Sosyalizm döneminden Almanların 

sorumlu olduğunu kabul etti. "Geçmişi kabul 

eden, geleceği de şekillendirme gücüne sahip 

olur" diyen Gauland, "Evet, 12 yıl için 

sorumluluğu kabul ediyoruz" dedi. Söz konusu 

dönemin Alman tarihinin sadece bir parçası 

https://www.dw.com/tr/merkelin-l%C3%BCbnandaki-g%C3%BCndemi-suriyeli-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lard%C4%B1/a-44349343
https://www.dw.com/tr/merkelin-l%C3%BCbnandaki-g%C3%BCndemi-suriyeli-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lard%C4%B1/a-44349343
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olduğunu vurgulayan Gauland, "Şanlı bir 

tarihimiz var ve sevgili dostlar bu, lanet 12 

yıldan daha uzun sürmüştür" diye konuştu. 

Gauland'ın bu açıklamalarına çeşitli partilerden 

tepkisi oldu. Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) 

Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, 

Gauland'ın sözlerine Twitter üzerinden tepki 

gösterdi. Nasyonal Sosyalizm döneminin 

kurbanlarına dikkat çeken Kramp-Karrenbauer, 

"50 milyon savaş kurbanı, Yahudi Soykırımı ve 

total savaş AfD ve Gauland için sadece ‘bir 

kuş pisliği'! Partinin medeni maskesinin arkası 

böyle görünüyor" diye yazdı. Hür Demokrat 

Parti (FDU) milletvekili Marco Buschmann da 

tepkisini Twitter'dan ifade etti. "Gauland her 

seviyenin altına inmeyi başarıyor" diyen 

Buschmann, Hitler'in 6 milyon Yahudinin 

ölümünden sorumlu olduğuna dikkat çekti. 

Buschmann "Bu nasıl olur da bir ‘kuş pisliği' 

olarak tanımlanabilir?" dedi. İnternet bağlantısı 

için 

 

Sosyal Gelişmeler 

 

Alman Göç Dairesi'ndeki skandal büyüyor 

Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci 

Dairesi’ndeki rüşvet skandalı büyüyor. 

Kurumun eski yöneticisinin iltica dosyalarını 

bilinçli olarak manipüle ettiği iddia edildi. 

Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci 

Dairesi'nin (BAMF) Bremen şubesinde 

sığınmacılara rüşvet karşılığı iltica hakkı 

verildiğinin gündeme gelmesiyle patlak veren 

skandal büyüyor. Alman Yazı işleri Ağı'nın 

(RedaktionsNetzwerk Deutschland) Federal 

Göçmen ve Mülteci Dairesi'nden uzmanların 

25 Mayıs'ta hazırladığı rapora dayandırırak 

verdiği haberinde, Bremen şubesi eski 

yöneticisinin iltica başvurularını "bilinçli olarak, 

suç saikiyle manipüle ettiğini" yazdı. Haberde 

BAMF skandalıyla ilgili olarak hazırlanan 

kurum içi denetim raporunda incelenen 

dosyalar ışığında, Bremen şubesi eski 

yöneticisi Ulrike B.'nin yıllarca çok sayıda 

dosyada yürürlükteki yasalar, oturum hakkıyla 

ilgili düzenlemeler, güvenlik talimatları ve 

kurum direktiflerini ihlal ettiğinin tespit edildiği 

kaydedildi.  

"Dosyalar yanlış değerlendirildi" 

Birçok iltica dosyasının "resmi açıdan yanlış 

değerlendirildiği", güvenlik açısından önem 

taşıyan talimatların dikkate alınmadığı belirtildi. 

Buna örnek olarak özellikle Irak ve Suriye'den 

iltica başvurusunda bulunanların kimliklerinin, 

Türk vatandaşı ya da dikkat çeken klan üyeleri 

oldukları şüphesi bulunmasına rağmen 

incelenmediği bilgisine yer verildi. Federal 

Göçmen ve Mülteci Dairesi, skandalla ilgili 

olarak hazırlanan kurum içi rapor konusunda 

bir açıklama yapmadı. Kurumdaki skandalla 

ilgili olarak Hür Demokrat Parti (FDP) ve 

Almanya için Alternatif (AfD) Meclis'te bir 

araştırma komisyonunun kurulmasını talep etti. 

Ancak iki partinin komisyon kurulması 

yönündeki önerileri mecliste diğer partilerden 

gerekli desteği alamadı. 

Konu Meclis İçişleri Komisyonu'nun 

gündeminde 

Federal Meclis İçişleri Komisyonu yapacağı 

oturumda Federal Göçmen ve Mülteci 

Dairesi'ndeki skandalı ele alacak. Toplantıda 

BAMF'dan eski yöneticiler ile kurumun hali 

hazırdaki yöneticisi Jutta Cordt komisyon üyesi 

milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. 

https://www.dw.com/tr/afdden-nazi-d%C3%B6nemine-ku%C5%9F-pisli%C4%9Fi-benzetmesi/a-44055168
https://www.dw.com/tr/afdden-nazi-d%C3%B6nemine-ku%C5%9F-pisli%C4%9Fi-benzetmesi/a-44055168
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Toplantı basına ve kamuoyuna kapalı olarak 

yapılacak. Sığınmacılardan rüşvet almakla 

suçlanan BAMF’ın Bremen şubesinin eski 

yöneticisi dahil beş kişi hakkında iddialarla ilgili 

olarak soruşturma başlatılmıştı. Bremen'de 

2013-2016 yılları arasında iltica için gerekleri 

şartların sağlanmamasına rağmen, en az bin 

200 kişiye sığınma hakkı verdiğinden 

şüpheleniliyor. İnternet bağlantısı için 

 

Merkel'den Özil ve Gündoğan'a destek 

Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 

çekilen fotoğrafları nedeniyle yoğun eleştirilere 

hedef olan Türk asıllı Alman milli futbolcular 

İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek 

vererek futbola odaklanılmasını istedi. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 

fotoğraf çektirdikleri için Almanya'da eleştiri 

oklarını üzerine çeken milli futbolcular Mesut 

Özil ve İlkay Gündoğan'a arka çıktı. Merkel 

katıldığı televizyon programında "futbolcuların 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resim çektirmenin 

sonuçlarını kestiremedikleri kanaatinde 

olduğunu" söyledi. Özil ve Gündoğan'ın Alman 

futbol severleri hayal kırıklığına uğratmak 

istemediklerinden emin olduğunu belirten 

Angela Merkel, Gündoğan'ın "her şeye rağmen 

seve seve Almanya için sahaya çıktığı ve milli 

takımda yer aldığı" şeklindeki sözlerinden 

duygulandığını söyledi. Almanya'nın 

Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde iyi bir 

sonuç alabilmesi için kadrodaki bütün 

elemanlara ihtiyaçları olduğunu belirten 

Başbakan Merkel, "Gündoğan ve Özil milli 

takım oyuncularıdır. Dolayısıyla 

alkışlanmalarından memnuniyet duyarım” dedi. 

Özil konuşmuyor 

Alman futbol milli takımının onursal kaptanı 

Philipp Lahm gazetelere verdiği demeçte Türk 

asıllı iki futbolcuya anlayış gösterilmesini istedi 

ve "Almanya'nın onlara verdiklerinin 

bilincindeler. Bu onlara bir kez daha açıkça 

gösterilmiş oldu”, dedi. Her iki futbolcunun da 

profesyonellik anlayışıyla milli takımda bütün 

yeteneklerini gösterdiğini belirten Philipp 

Lahm,"Almanya'da bazı şeyler çelişkilidir. 

Hatalı pas verince topu yeniden kapmak için 

peşinden koşmak gerekir.” Alman milli 

takımının hazırlıkları sırasında da gündemden 

düşmeyen ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resim 

çektirme' tartışmasına son noktayı koymak için 

bir açıklama yapan İlkay Gündoğan doğum 

yeri olan Almanya'ya bağlılığını dile getirmişti. 

Sakatlığı nedeniyle Suudi Arabistan 

karşılaşmasında forma giymeyen Mesut 

Özil'den ise henüz bir açıklama gelmedi. 

İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'dan Dünya Kupası'na erken veda 

Meksika mağlubiyetinin ardından İsveç'i son 

dakikada deviren Almanya, Güney Kore'ye 2-0 

mağlup olarak turnuvadan elendi. Böylece 

Almanya 1938'den beri ilk kez ilk turda elenmiş 

oldu. Meksika karşısında aldığı yenilgiyle tüm 

taraftarlarını hayalkırıklığına uğratan ve ikinci 

maçında karşılaştığı İsveç karşısında 3 puanı 

son dakikada alabilen Almanya, Güney Kore 

karşısında da bekleneni veremeyerek Dünya 

Kupası'ndan elendi. Böylece Almanya, 1938 

yılından bu yana ilk kez ilk turda elenmiş oldu. 

Rakibi karşısında yakaladığı birçok önemli 

fırsatı değerlendiremeyen Alman milli takımı, 

Güney Kore karşısında kalesinde iki gol gördü. 

http://www.dw.com/tr/alman-g%C3%B6%C3%A7-dairesindeki-skandal-b%C3%BCy%C3%BCyor/a-44123251?maca=tr-Twitter-sharing
http://www.dw.com/tr/merkelden-%C3%B6zil-ve-g%C3%BCndo%C4%9Fana-destek/a-44151289
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Milli TakıM Teknik Direktörü Joachim Löw, 

ikinci maçta ilk 11'de şans vermediği Mesut 

Özil'i bu sefer ilk 11'de sahaya sürdü. ABD'li 

hakem Mark Geiger'ın yönettiği maçta iki ülke, 

Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin 

başkentindeki Kazan Arena'da karşı karşıya 

geldi. Maçı stadyumda 41 bin 835 kişi izledi. 

Güney Kore'nin ilk golünü 90+2'nci dakikada 

Young-won Kim attı. Yan hakem ofsayt 

bayrağını kaldırırken, orta hakem Geiger video 

kanıt sisteminden faydalanmayı tercih etti. 

Geiger, pozisyonun tekrarını izlemesinin 

ardından gol kararı verdi. Güney Kore'nin 

90+6'ncı dakikada gelen Hyeung-Min Son 

imzalı ikinci golü ise, Almanya kalecisi Manuel 

Neuer'in kalesinden açıldığı ve takım 

arkadaşlarına yardım amacıyla rakip yarı 

sahada bulunduğu sırada geldi. Güney Kore 

milli takımı, Neuer'in riskli kararını fırsata 

çevirerek ikinci golü buldu.  

F Grubu'ndaki diğer maçta ise İsveç, 

Meksika'yı 3-0 yenmeyi başardı. Böylece 

gruptan 6'şar puanla İsveç ve Meksika 

çıkarken, Güney Kore ise 3'er puanla üçüncü 

ve dördüncü sırada yer aldı. Averajdan ötürü 

Almanya, Güney Kore'nin ardından son sırada 

geldi. İnternet bağlantısı için 

 

NSU davasında sanıklar son kez söz alacak 

Almanya’da 8’i Türk 10 kişinin ölümünden 

sorumlu NSU terör örgütü davasında sona 

geliniyor. Temmuz'un ikinci haftasında hükmün 

açıklanması bekleniyor. 

Almanya’da 8’i Türk 10 kişinin ölümünden 

sorumlu Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) 

terör örgütü davasında hızla sona yaklaşılıyor. 

Görülen 436'ncı duruşmada Münih Eyalet 

Yüksek Mahkemesi, beş yılı aşkın bir süredir 

devam eden davanın bitiş etabı için takvimi 

belirledi. 3 Temmuz Salı günü baş sanık Beate 

Zschäpe ve NSU'ya yardım etmekle suçlanan 

dört kişiden üçü, son kez söz alacak. Ardından 

Temmuz'un ikinci haftasında hükmün 

açıklanması bekleniyor, zira hakimler 

duruşmaların tamamlanmasından sonra en 

geç 11'inci gün kararı açıklamak zorunda. 

Zschäpe'nin avukatı Mathias Grasel, 

müvekkilinin söz alarak yaklaşık beş dakika 

konuşacağını açıkladı. NSU'ya yardım etmekle 

suçlanan dört kişiden Ralf Wohlleben, Carsten 

S. ve Holger G.'nin de son kez söz almak 

istedikleri, André E.'nin ise konuşmayacağı 

belirtildi. Davada sonraki günler için öngörülen 

duruşmalar ise iptal edildi. 

Baş sanık Zschäpe, Mayıs 2013'te başlayan 

davada avukatlarının belirlediği strateji 

doğrultusunda sessiz kalma hakkını kullandı 

ve şimdiye kadar sadece bir kez konuştu. Eylül 

2016'da konuşan Zschäpe, daha önce 

aidiyetini Nasyonal Sosyalizm'in bazı ögeleri 

üzerinden tanımladığını ancak artık bunun 

değiştiğini söylemiş ve "'Bugün artık insanları 

etnik köken veya siyasi görüşlerine değil, 

davranışlarına göre değerlendiriyorum” 

ifadelerini kullanmıştı. "Hatalı davranışı” 

nedeniyle üzgün olduğunu belirten Zschäpe, 

davanın geri kalan duruşmalarında sadece 

avukatları üzerinden yazılı açıklama yapmıştı. 

Zschäpe 14 yıl boyunca Uwe Mundlos ve Uwe 

Böhnhardt ile yeraltında yaşamış, bu süre 

boyunca Mundlos ve Böhnhardt 8 Türk, 1 

Yunan ve 1 Alman polis memuru olmak üzere 

10 kişiyi öldürmüştü. Kasım 2011'de ikili bir 

banka soygunu girişiminde bulunmuş, 

https://www.dw.com/tr/almanyadan-d%C3%BCnya-kupas%C4%B1na-erken-veda/a-44430123
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başarısız girişimin ardından bir karavanda ölü 

olarak bulunmuştu. NSU davasında Federal 

Savcılık Zschäpe için en üst ceza olan 

müebbet hapis ve NSU'nun tüm suçlarına 

iştirak etmekten hapis cezası istiyor. 43 

yaşındaki Zschäpe'nin avukatları ise 

müvekkillerinin cinayet ve diğer saldırılara 

iştiraki olmadığını, sadece Kasım 2011'de 

Zwickau'da üçlünün saklandığı evi 

kundaklamaktan dolayı ceza alması gerektiğini 

savunuyor. İnternet bağlantısı için 

 

Ekonomik Gelişmeler 

 

CeBIT'te gözler blok zinciri teknolojisinde 

Almanya'nın Hannover kentinde bilgi 

teknolojileri fuarı CeBIT başladı. Fuarda bu yıl 

dikkatler veri güvenliğini sağlayan blok zinciri 

(Blockchain) adlı yeni teknolojide. Birçok 

işletme sanal korsan saldırısına uğramaktan 

ve verilerinin çalınmasından korktuğu için ticari 

bilgilerini dijitalleştirmeye cesaret edemiyor. Bu 

da ticaret zincirinde güvensizlik yaratıyor. 11-

15 Haziran tarihleri Hannover'de düzenlenecek 

olan uluslararası bilişim fuarı CeBIT'in bu yıl 

en dikkat çeken başlığı da işte bu, yani veri 

güvenliği. Fuar bu yıl kendini de baştan yarattı. 

Dört ana bölümden oluşan CeBIT'te şirketler 

bu yıl yeni modellerini  "d!conomy” adlı 

bölümde sergileyecek. Fuarda "d!tec” 

bölümünde teknik yenilikler tanıtılırken "d!talk” 

bölümünde ise geleceğin temalarına forum 

oluşturulacak. Dijital devrimin hangi yönde 

gelişeceğini tartışacak olan uzmanlar da 

"d!campus”ta bir araya gelecek. 

Alman Fuarcılık İşletmesi'nin CeBIT sorumlusu 

Oliver Frese "d!conomy”nin klasik anlamdaki 

bilişim fuarına benzediğini ve burada şirketlerin 

dijital çağa geçiş için teşhir edilen ürünleri 

satın alabileceklerini açıkladı. Güvenlik 

teknolojileri, iletişim, ağlandırma ve bulut 

çözümleri bu bölümde tanıtılacak. 

Yarının teknolojisi 

Fuarın "d!tec” bölümünde ise önümüzdeki üç 

ila beş yıla kadar katma değer zincirine eklenip 

teknoloji devrimi yaratması beklenen yenilikler 

tanıtılacak. Dronlar, sanal gerçeklik ve robotlar 

bu bölümün özellikleri olacak. Blok zinciri 

(Blockchain) teknolojisi ise dört bölümün 

tamamında ana konulardan biri. Bu 

teknolojinin sunduğu iletişim zinciri üzerinden 

ticari operasyonların hızlandırılıp daha güvenli 

kılınması amaçlanıyor. Uzmanlar bu 

teknolojinin otomasyon sistemlerini baştan 

sona yenileyip havale işlemlerinin 

hızlandırılmasını sağlayacağını da belirtiyor. 

IBM, lojistik devi Maersk ile birlikte dijital ticaret 

için geliştirdiği yeni platformu tanıtımını 

yapacak. Bu sistem sayesinde sınır aşırı mal 

taşımacılığına şeffaflık kazandırılması 

amaçlanıyor. Fuar ziyaretçileri, blok zinciri 

teknolojisinin diğer teknolojilere nasıl entegre 

edilebileceğini ve güvenliği nasıl sağlayacağını 

da görebilecek. 

Bilişim şebekesinin bekçileri 

Çeşitli konferans ve seminerlerde Endüstri 4.0 

adı verilen sanayi devrimi, yani sanayi 

üretiminin modern enformasyon teknolojisiyle 

nasıl iç içe geçirilebileceği tartışılacak. 

Tedarikçi, makine, robot, kontrol sistemleri ve 

müşteri servisinin enformasyon teknolojisiyle 

kenetlenip bir bütün haline getirilmesi, data 

hırsızları ve sanayi casuslarının da 

yararlanmak isteyecekleri yepyeni imkânlar 

https://www.dw.com/tr/nsu-davas%C4%B1nda-san%C4%B1klar-son-kez-s%C3%B6z-alacak/a-44412563
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yaratacak. Bu tehlikenin nasıl 

savuşturulabileceğini de CeBIT'teki bir robot 

gösteriyor. İçecekleri karıştıran robot siparişi 

blok zincirinin ısmarlama servisinden alıyor. 

Ancak hassas bilgiler merkez dışı işleme tabi 

tutulduğundan bütün veriler hacker 

saldırılarına karşı yüzde yüz korunmuş oluyor. 

İşletmeler kendi kurdukları bilişim şebekesinde 

kalacaklarından merkezi bulut çözümünün 

riskleri de ortadan kalkmış olacak. Bütün 

girişler ve havaleler blok zinciri sistemiyle 

korunacak. Blok zinciri rüşvet kabul etmeyen 

bir bekçi gibi işlemlerin güven içinde 

yapılmasını sağlayacak. 

Akıllı kontratlar 

Blok zinciri ile merkeze bağlı olmayan işletme 

bağlantıları yeni bir dijital ortam 

oluşturacağından, üretici ile müşteri arasına 

kimse giremeyecek. "Akıllı kontratlar" olarak 

adlandırılan bu sistemde ödemeler sadece 

iletişim ağına dâhil olan şahıs ve işletmeler 

arasında yapılacak. Tedarikçi seçimi de 

otomatiğe bağlanabilecek. Üretim verimi 

artacak, kalite kontrolü otomatiğe bağlanacak. 

Bütün önlemlere rağmen bilgiler çalındığında 

ya da kaybolduğunda devreye veri kurtarma 

operatörleri girecek. Uzmanlar merkezi veri 

depolarında ya da bulutta kaybolan verilerin 

kurtarılmasının yüzde 90 oranında mümkün 

olduğunu belirtiyorlar. 2018 CeBIT fuarında 2 

bin 500 şirket ve kuruluş katılıyor. İlk kez 

olmak üzere konferans, seminer ve açık 

oturumlar kongre merkezi yerine fuar 

pavilyonlarında düzenlenecek. Fuara 

Facebook, Vodafone, SAP, Hewlett Packard, 

Huawei, Datev, VW ve Alman Demiryolları gibi 

devler de katılıyor. Alman Telekom 

konferanslara ev sahipliği yapacak. Yazılım 

devi Microsoft ise bu yıl fuara katılmıyor. 

İnternet bağlantısı için 

 

Yabancı yatırımcıda Merkez Bankası 

endişesi 

Alman ekonomistlere göre para politikasına 

siyasi müdahalelerden vazgeçilmedikçe TL 

rahat yüzü göremeyecek. Uzmanlar 

müdahalelerden yabancı yatırımcının da 

etkilendiği uyarısı yapıyor. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın Londra’da 

Bloomberg televizyonuna geçen ay verdiği 

mülakatta seçimlerden sonra para 

politikasında daha etkin rol alacağı yönündeki 

sözleri sonrası TL dolar karşısında tarihi düşük 

seviyelere indi. Bu sözler Almanya'da da yankı 

buldu. 24 Haziran seçimleri yaklaşırken DW 

Türkçe’ye konuşan Alman ekonomistler, 

yatırımcı güveni için siyasetin elini Merkez 

Bankası'nın (TCMB)üzerinden çekmesi 

gerektiği, aksi takdirde mevcut söylemle 

yabancı yatırımcının güveninin 

kazanılamayacağı görüşünde. 

Alman şirketleri etkileniyor 

Konstanz Yüksekokulu Uluslararası Ekonomik 

İlişkiler Profesörü Erdal Yalçın'a göre, verilen 

mesajların yarattığı etkiden Alman şirketleri de 

nasibini alıyor. Prof. Dr. Yalçın "Bu sadece 

Türk parası ve tasarruflarıyla ilgili değil, bu 

aynı zamanda mesela Türkiye'deki Alman 

şirketlerinin yarattığı gelirlerle de ilgili. Başta 

TCMB olmak üzere, fiyatlamayı belirleyen 

kurumların siyasi bağımsızlığı konusundaki bu 

belirsizlikten bunlar doğrudan etkilenmektedir. 

Yeni başkanlık sistemi devreye girdiğinde 

TCMB bağımsızlığını koruyabilecek mi? Bu 

http://www.dw.com/tr/cebitte-g%C3%B6zler-blok-zinciri-teknolojinde/a-44166438
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belirleyici olacaktır" dedi. Almanya’nın aktif 

büyüklüğüne göre en büyük ikinci bankası 

Commerzbank’ın kur stratejisi araştırma 

müdürü Ulrich Leuchtmann‘a göre seçim 

kampanyası dönemindeki "duygusal" 

söylemler iki ülke arasındaki ilişkiler üzerinde 

baskı yaratıp Alman şirketlerinin ticari ortamını 

zorlaştırsa da, seçimlerden sonra durumun 

iyileşme ihtimali var. "Ben seçimlerden sonra 

iletişimde daha az duygusallık olduğu zaman 

(ilişkilerin) iyileşeceğini düşünüyorum. Ancak 

ondan sonra her şey Türkiye’nin ekonomik 

görünümü ile ilgili olacak" şeklinde konuşan 

Leuchtmann, şöyle devam etti: "Türkiye 

ekonomisi büyümeye devam ederse ticaret 

hacmi artar, ancak ben siyasetten bağımsız 

olarak ekonominin zor bir döneme gireceğini 

ve bunun da iki ülkenin ticaret hacmini 

zayıflatacağını düşünüyorum.“ 

"Şok dalgası" 

Alman uzmanlar ekonominin gidişatı 

konusunda seçimlerden sonra Merkez Bankası 

bağımsızlığının kilit bir rol oynayacağına dikkat 

çekiyor. Prof. Dr. Yalçın, "Türkiye'nin, Merkez 

Bankası bağımsızlığını sürdürüp 

sürdürmeyeceği belirleyici olacaktır. Bu, 

ekonomi için çok önemli bir nokta. TCMB 

bağımsızlığından vazgeçilmesi bir şok dalgası 

yaratabilir" şeklinde konuştu. 

Commerzbank'tan Ulrich Leuchtmann 

hükümetin seçimlerden sonra yabancı 

yatırımcıları çekmesi için yapması gerekenleri 

ise şöyle anlattı: "En önemli şey siyasetin ve 

hükümetin elini TCMB‘den çekmesidir. TCMB 

mümkün olduğu kadar bağımsız olmalı, 

enflasyonla mücadeleye konsantre olmalıdır. 

Para politikasını ilgilendiren şeyler hükümetin 

işi olmamalıdır" şeklinde konuşan 

Leuchtmann, "Erdoğan’ın açıklamaları sonrası 

yabancı yatırımcıların sorguladığı en önemli 

şey bu oldu. Seçimlerden sonra düzeltilmesi 

gereken en önemli şey de budur" dedi. 

Leuchtmann Merkez Bankası bağımsızlığı 

konusunun Dolar/TL kuru üzerinde de 

belirleyici olacağının altını çizdi ve ekledi: 

"Seçimlerden sonraki durum kritik olacak. 

Çünkü piyasada hala Türk siyasetinin para 

politikasına ve TCMB'nin işine daha fazla 

karışması riski var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 

bunun sinyalini verdi ve bunun gerçekleşmesi, 

ki bu gözardı edilemez, TL için olumsuz olur." 

"Enflasyon daha da yükselecek" 

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 12.15'e 

yükselerek yılın en yüksek seviyesine çıktı. 

TCMB'nin orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 

seviyesinde bulunuyor. Commerzbank'tan 

Leuchtmann TL'deki değer kaybının henüz 

enflasyona yansımadığını ve gelecek 2-3 ay 

içinde enflasyonun daha da yükselmesini 

beklediğini kaydetti. Prof. Yalçın da TL'deki 

değer kaybının enflasyon oranını artırdığına 

dikkat çekerek, TCMB'nin tepki göstermesi 

gerektiğine işaret etti. Yalçın, "Bu gelişmeler 

ışığında, yüksek faiz oranlarının ekonomi için 

kötü olduğunu iddia eden bazı Türk 

siyasetçilerini ve yetkililerini anlamıyorum. 

Ekonomik mantığın mükemmel işlediğini 

görüyoruz. Merkez Bankası şimdi tepki 

göstermezse, yakın gelecekte daha da güçlü 

tepki vermesi gerekecektir. Trajik olan da bu. 

Bu direncin topluma maliyeti artıyor." 7 

Haziran'daki Para Politikası Kurulu 

toplantısında piyasalar Merkez Bankası‘nın 

yeni sıkılaştırma adımları atmasını bekliyor. 
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Ekonomik görünüm nasıl olacak? 

Alman ekonomistlere göre Türkiye ekonomisini 

seçimlerden sonra zor bir dönem bekliyor. 

Commerzbank'tan Leuchtmann seçimlerden 

sonra "Enflasyonla mücadele ve enflasyonun 

çok fazla yükselip resesyonla sonuçlanmadan 

kontrol altına alınması anahtar olacak" derken 

bunun reel ekonomiye çok fazla yük 

bindirmeden yapılmasının ise büyük bir zorluk 

olduğunu belirtti. TCMB‘nin enflasyonla 

mücadelesinin yüksek büyümenin sonu 

anlamına geleceğini, ancak bunun mutlaka 

yapılması gerektiğini söyleyen Leuchtmann 

şöyle devam etti: "Bu hafta ve seçimlerden 

sonra faizleri yükseltmeleri gerekecek. Bu, 

ekonomi için ağır bir yük olacaktır, ancak 

gelecekte daha fazla acı çekmemek için bu 

yükü sırtlamak zorundalar." Leuchtmann 

Türkiye ekonomisini gelecek çeyreklerde ve 

2019'da zor bir dönemin beklediğini söyledi. 

Ekonomistler Amerikan Merkez Bankası'nın 

(FED) faiz artışlarına başladığı ve ABD 

tahvillerine yatırım yapmanın cazip hale geldiği 

küresel bir ortamda, koşulların gelişmekte olan 

ülke para birimleri için zorlaştığının altını 

çizerken Türkiye’nin faizleri yüksek tutması 

gerektiğinin ve bu noktada merkez 

bankalarının bağımsızlığının daha da önem 

kazandığına dikkat çektiler. Prof. Dr. Yalçın 

"Sadece Türk politikasının değil, Türk 

siyasetçiler ve karar vericilerin de biraz yanlış 

bir yolda olduğunu düşünüyorum. Sadece 

Türkiye‘de değil, küresel olarak ekonomik ve 

siyasi şokları gözlemliyoruz. İstikrarlı ve siyasi 

olarak bağımsız kurumlar, özellikle merkez 

bankaları, bu şoklarla başa çıkmakta büyük 

önem taşıyor." İnternet bağlantısı için 

 

Türkiye'ye Alman yatırımlarında tedirgin 

bekleyiş 

Alman sanayici ve yatırımcılar Türkiye'deki 

siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle 

yatırımları beklemeye aldı. Adalet sistemine 

güvensizlik, enflasyon ve TL'nin değer kaybı 

yatırımcıda güvensizlik yaratıyor. 24 Haziran 

seçimleri yaklaşırken DW Türkçe’ye konuşan 

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin 

(DIHK) uluslararası ekonomi politikası ve dış 

ticaret hukuku bölümü sorumlusu Dr. Ilja 

Nothnagel, Türkiye'deki siyasi ve ekonomik 

ortam nedeniyle Alman şirketlerinin yeni 

yatırımlarını beklemeye aldığını ve Türkiye'den 

iyileştirme anlamında sinyaller beklediklerini 

belirtti. DIHK Almanya'da çapında milyonlarca 

şirketi temsil eden 79 ticaret ve sanayi 

odasının çatı örgütü konumunda bulunuyor. 

DW Türkçe: Almanya'dan Türkiye’ye yapılan 

yatırımlar Türkiye'deki mevcut siyasi ve 

ekonomik ortamdan nasıl etkilendi? 

Dr. Ilja Nothnagel: Alman karar verme 

sürecinde Türkiye'ye bakış anlamında 

belirsizlik büyük rol oynamakta. Halihazırda 

piyasada olan firmalar, pazarda kalmaya ve 

odaklanmaya çalışıyor. Gayrisafi yurtiçi 

hasılada (GSYİH) hala kayda değer bir 

büyüme var. Bununla beraber, Türk 

Lirasındaki gelişmeler ve döviz kuru, 

Türkiye'ye yatırım yapmanın etkisini 

azalttı.  Türkiye'ye yatırımlarda bir tür 

durgunluk görüyoruz. Özellikle de Türk 

piyasasına girmeyi düşünen küçük ve orta 

ölçekli şirketlerde. Şu anda beklemedeler ve 

ekonomik durumu olduğu kadar siyasi durumu 

da yakından takip ediyorlar. 

http://www.dw.com/tr/yabanc%C4%B1-yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1da-merkez-bankas%C4%B1-endi%C5%9Fesi/a-44098577
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Yatırımlarda düşüş oldu mu? 

Türkiye'deki Alman şirketlerinin sermaye stoku 

yaklaşık 10 milyar euro civarında ve 120 

binden fazla kişiyi istihdam ediyorlar. Bu 

oldukça ciddi bir rakam. Aynı zamanda 

ekonomik ilişkilerin potansiyelini de gösteriyor, 

ancak belirttiğim gibi belirsizlik nispeten 

yüksek. Gördüğümüz şu ki, yeni yatırımlar için 

istek şu anda nispeten düşük. Özellikle 

ekonominin büyüme oranıyla 

karşılaştırdığınızda. 

10 milyar euro güncel rakam mı? 

2016 yılı itibariyle 10 milyar euro civarında. 

Önceki yıllara göre stabil. 2014 yılında 10,05 

milyar, 2016'da 9,8 milyar olarak gerçekleşti. 

Sorun şu ki, verilerde her zaman bir gecikme 

oluyor. Şimdiye kadarki rakamlarda bir denge 

var, ama artık bu oranlarda bir büyüme yok. 

Türkiye'de halihazırda yatırımları olan Alman 

şirketlerinden neler duyuyorsunuz? Türkiye’de 

iş yapmak zorlaştı mı? 

Şu an başlıca sorun Türkiye'de siyasi ve 

ekonomik gelişmelerle ilgili belirsizlik olması. 

Şirketler her zaman sorguluyor, çünkü Türkiye 

ve Almanya karşılıklı  ticarette birbirleri için çok 

önemli ve net bir şekilde güvenin iyileştirilmesi 

yönünde sinyallere ihtiyaç duyulacağını 

görüyoruz. Örneğin yargı sisteminde. Son 

aylardaki gelişmeler adalet sistemine güveni 

sarstı. Bize göre bunun oldukça hızlı bir 

şekilde iyileştirilmesi yönünde sinyaller 

verilmesi gerekiyor, çünkü belirsizlik yaratıyor. 

Ayrıca şirketlerin faturaların ödenmesi 

sorunuyla mücadele ettiğini görüyoruz. Alman 

şirketlerin alacaklarını tahsil etmesi çok uzun 

sürüyor. Sözleşmeler Lira cinsinden olduğunda 

kurdaki gelişmeler, Lira'nın Euro'ya karşı değer 

kaybı da çok olumsuz etki yapıyor. Şu anda 

şirketlerde endişe yaratan büyük bir sorun, 

enflasyonun Avrupa seviyelerine göre ve diğer 

ülkelere kıyasla da, yüzde 12 ile son derece 

yüksek olması. 

Yeni başkanlık sisteminde yargının daha da az 

bağımsız olabileceği endişeleri dile getiriliyor. 

Bu yabancı yatırımcı için ne anlama geliyor? 

Sistemde güveni geri kazanmayı mümkün 

kılan sinyallere ihtiyaç var. Bu oldukça önemli. 

Bu sinyaller Cumhurbaşkanı kim olursa olsun 

Türkiye'den gelmek zorunda. 

Yatırımcıların en büyük endişesi nedir? 

Enflasyon çok yüksek, TL çok fazla baskı 

altında, tahminlere ve verilere bakan 

uluslararası kredi derecelendirme kurumları 

çok çok endişeli ve Türkiye beklentileri negatif. 

Tabii ki bu da şirketler için endişe verici. 

Görüyoruz ki, ekonomide her şeyden önce, 

genç işsizliği bir yandan büyük bir sorunken 

diğer yandan da kalifiye işgücüne erişim 

sorunu var. Makro ekonomik veriler şu anda 

olumlu bir resim çizmiyor. Çoğunlukla tüketim 

teşvikleriyle zorlanan güçlü bir büyümeye 

sahipsiniz; çok düşük bir tasarruf seviyesi var. 

Bu, büyümenin ne kadar sürdürülebilir olduğu 

sorusunu gündeme getiriyor. 

Türkiye'de büyüme ile ilgili beklentiniz nedir? 

Türkiye'de büyüme oranının aynı hızda 

kalamayacağı ihtimali var, özellikle son 

aylardaki tüketimi destekleyen programlara 

bakarsak. Türkiye'de büyümenin en azından 

devam etmeyeceği ve bu tüketimin devam 

etmediği noktada veya faiz oranlarının 

yükselmesiyle belirgin bir şekilde aşağı ineceği 

tehdidi var. Merkez Bankası yeniden harekete 

geçti ve bu son olmayacak. Büyümenin 
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önümüzdeki aylarda nispeten kayda değer bir 

şekilde soğuması ihtimali var. 

Türkiye’de iş yapan Alman şirketleri Merkez 

Bankası bağımsızlığından nasıl etkileniyor? 

Avrupalılar, diğer ülkelerin çoğunda fiyat 

istikrarına odaklanan bağımsız merkez 

bankalarıyla iyi bir deneyime sahipler. Merkez 

Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili tartışma 

finansal piyasaların tartışılmasıdır. Alman 

şirketlerinin çoğu için belirleyici olan, sonuçtur. 

Enflasyon nasıl gelişiyor, döviz kurunun 

yükselmesi, Lira'nın değer kaybetme hızı nasıl 

gelişiyor? Giderek bu piyasada iş yapmak 

daha az cazip hale geliyor. Şirketler için esas 

konu ekonomik ortamdır. İnternet bağlantısı 

için 

 

Ticari gerginlik Alman ihracatçıyı tedirgin 

ediyor 

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, AB ile 

ABD arasındaki gerginliğin Alman 

ihracatçılarda güvensizlik hissi yarattığını 

açıkladı. 2018 başından bu yana Almanya'nın 

ABD'ye ihracatının düştüğü belirlendi. Alman 

Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ABD 

ile Avrupa arasında tırmanan ticaret savaşı 

gerginliğinin Alman ihracatçılar arasında büyük 

bir güvensizlik atmosferi yarattığını söyledi. 

Birliğin dış ticaret direktörü Volker Treier, G7 

zirvesinin ardından Reuters haber ajansına 

açıklamalarda bulundu. Treier, ABD Başkanı 

Donald Trump'ın kapanış bildirgesini 

imzalamadığı G7 Zirvesi'ni bir "fiyasko" olarak 

nitelendirdi. Ticari anlaşmazlığın şu anda 

"yurtdışında faaliyet gösteren Alman şirketler 

için kayda değer bir belirsizlik yarattığını" 

vurgulayan Treier, "G7 Zirvesi fiyaskosu, siyasi 

çatlağın ne kadar derin olduğunu ve bu 

çatlağın daha ne tür tehlikelere yol 

açabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı. 

"Uluslararası kuralların ihlali" 

Treier, ABD'nin AB'ye çelik ve alüminyum 

ithalatında uygulama kararı aldığı ek gümrük 

vergisi ve otomobil ithalatında uygulanması 

muhtemel diğer vergilerin açık bir biçimde 

uluslararası kuralların ihlali olacağını kaydetti. 

Direktör, Alman ihracatçıların aynı zamanda 

ABD'nin İran ve Rusya'ya uyguladığı 

yaptırımlardan da dolaylı olarak etkilendiğini ve 

sözkonusu yaptırımların Alman ekonomisi 

üzerinde bir yük oluşturduğunu kaydetti. Söz 

konusu yaptırımlar nedeniyle birçok Alman 

şirketinin yurtdışındaki faaliyetlerini azalttığına 

değinen Treier, "Bu rahatsızlıklar ABD ile 

ticarette hissedilir hale geldi bile" şeklinde 

konuştu. Almanya'nın AB ülkelerinden sonra 

en büyük ihracat pazarı olan ABD'ye Alman 

ihracatı, 2018 yılının başlangıcından bu yana 

düşmüş durumda. Treier, "Şirketler 

yurtdışındaki faaliyetleri için güvenilirliğe 

ihtiyaç duyar. Bu yüzden Dünya Ticaret Örgütü 

ve küresel kuralların güçlendirilmesine tam 

bağlılık, AB için çok büyük önem taşıyor" dedi. 

Kanada'da yapılan G7 Zirvesi, ABD'nin çelik 

ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük 

vergileri yüzünden soğuk bir atmosferde 

geçmişti. Bir sonraki G7 Zirvesi'nin 2019 

yazında Fransa'nın Biarritz kentinde yapılması 

planlanıyor. İnternet bağlantısı için 

 

Almanya'da enflasyon Haziran'da beklentiyi 

karşıladı 

Almanya'da enflasyon, Haziran'da yüzde 2.1 

ile beklentiyi karşıladı. Almanya'da enflasyon, 

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeye-alman-yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1nda-tedirgin-bekleyi%C5%9F/a-44130042
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeye-alman-yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1nda-tedirgin-bekleyi%C5%9F/a-44130042
https://www.dw.com/tr/ticari-gerginlik-alman-ihracat%C3%A7%C4%B1y%C4%B1-tedirgin-ediyor/a-44165074
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Haziran ayında yıllık yüzde 2.1 seviyesine 

gerileyerek beklentiyi karşıladı. Yüksek petrol 

fiyatları hizmet sektöründe fiatlardaki yavaş 

artışı dengeledi. Almanya'da tüketici fiyatları, 

Mayıs ayında yıllık yüzde 2.2 artış kaydetmişti. 

Yüksek enerji fiyatları Euro Bölgesi'nde 

enflasyonu yukarı çekiyor. İtalya'da enflasyon 

Haziran'da yıllık bir önceki ay kaydedilen 

yüzde 1'den yüzde 1.5 yükselirken İspanya'da 

yüzde 2.3'e yükselerek bir yıldan uzun bir 

sürenin en güçlü verisini kaydetti. İnternet 

bağlantısı için 

 

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi 

12,4 Puana Düştü  

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine 

göre, Almanya'da İhracat Beklenti Endeksi, 

yılın altıncı ayında 12,4 puana gerileyerek üst 

üste yedi aydır düşüş kaydetti. Ekonomi 

Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından 

yayımlanan Almanya için haziran ayı ihracat 

beklentileri anketinin sonuçlarına göre, Alman 

ihracatçıları arasında iş güveni zayıflamayı 

sürdürüyor. Ülkede yılın beşinci ayında 13,6 

puan olan İhracat Beklenti Endeksi, içinde 

bulunduğumuz ayda 12,4 puana geriledi. 

Söz  konusu düşüşle birlikte endeks, üst üste 

yedi aydır gerileme kaydetmiş oldu.  

Ülkenin Otomotiv Üreticileri İhracatta Büyüme 

Bekliyor  

Enstitünün Başkanı Clemens Fuest, söz 

konusu ankete ilişkin belirttiği görüşlerinde, 

dünya ekonomisindeki dinamiğin ivme 

kaybettiğini ve bunun da Alman ihracatını 

etkilediğini ifade etti. Sektörler arasındaki 

ihracat beklentileri hakkında da bilgi veren 

Fuest, “Aralık 2016'dan bu yana ilk kez Alman 

otomotiv üreticileri ihracatta büyüme 

beklemiyorlar. Bu ay ayrıca, elektrik ve gıda 

sektörlerindeki ihracat beklentilerine de net 

şekilde gölge düştü. Tekstil ve giyim 

alanlarındaki üreticiler ise bunların aksine, dış 

ticaret konusunda çok daha iyimserler” dedi. 

İnternet bağlantısı için 
 

Firma Haberleri 

 

Audi CEO'su Stadler'e zorunlu izin 

 

"Yolsuzluk ve belgede sahtecilik" suçlamaları 

ile karşı karşıya olan Audi CEO'su Rupert 

Stadler, şirketin yönetim kurulu tarafından izne 

çıkarıldı. Volkwagen'in (VW) kardeş şirketi 

Audi'nin yönetim kurulu, emisyon skandalına 

karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan CEO 

Rupert Stadler'i görevden uzaklaştırdı. 

Stadler'in yerine geçici olarak şirketin satıştan 

sorumlu yöneticisi Bram Schot getirildi. Şirket 

tarafından yapılan açıklamada Schot'un "şu 

andan itibaren geçerli olmak üzere geçici 

olarak Audi yönetim kurulu başkanlığını 

devraldığı" belirtildi. Açıklamada Stadler'in, 

Audi yönetim kurulu başkanlığı ve VW yönetim 

kurulu üyeliği görevlerinden geçici olarak 

feragat etmek istediğini ilettiği ve bu ricanın da 

yerine getirildiği kaydedildi. Audi'nin 

açıklamasında kararın, Stadler'in "gözaltına 

alınmasına neden olan olayın unsurları" açığa 

kavuşturulana dek geçerli olacağı belirtildi. 

"Hilekarlık ve yanlış belgeleme" suçlamaları 

Münih Başsavcılığı, 11 yıldır Audi yönetim 

kurulu başkanlığını yapan Stadler ve bir diğer 

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/haber/2134321-almanya-da-enflasyon-haziran-da-beklentiyi-karsiladi
http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/haber/2134321-almanya-da-enflasyon-haziran-da-beklentiyi-karsiladi
https://www.ekonomihaber.com/dunya/almanya-da-ifo-ihracat-beklenti-endeksi-124-puana-dustu-h17324.html
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yönetim kurulu üyesi hakkında soruşturma 

başlatıldığını açıklamıştı. Her iki şüpheliye 

"yolsuzluk ve belgede sahtecilik" suçlamaları 

yönelten savcılık, iki yöneticinin egzoz sistemi 

manipüle edilmiş dizel motorlu araçları 

Avrupa'da sattıklarını iddia ediyor. Stadler ve 

adı açıklanmayan diğer yönetim kurulu 

üyesinin evlerinde polis tarafından arama 

yapılmıştı. Stadler'in görevini geçici olarak 

devralan 56 yaşındaki Hollandalı Schot, 

şirketin yönetim kurulunda Eylül ayından bu 

yana yer alıyor. İnternet bağlantısı için 

 

Porsche ABD’li Tesla’yı Türk tayıyla 

kovalayacak 

 

Alman spor otomobil üreticisi Porsche’nin 

yüzde 100 elektrikli otomobillerini nasıl 

adlandırılacağı uzun süredir merak konusuydu. 

CEO Oliver Blume, “Türkçeden seçtiğimiz 

Taycan yeni ismimiz olacak” açıklaması yaptı. 

Markaların geliştirdikleri modellere isim 

bulması hiç de kolay bir iş değil. Diğer 

markalar tarafından kullanılmamalı, markanın 

felsefesiyle uyumlu olmalı, modelin karakterini 

yansıtmalı, akılda kolayca tutulmalı… Alman 

spor otomobil üreticisi Porsche, önce konsept 

olarak Mission E olarak tanıttığı yüzde 100 

elektrikli otomobilinde hangi ismi kullanacağı 

uzun süredir merak ediliyordu. Cevap geçen 

Porsche CEO’su Oliver Blume’den geldi. 

Porsche spor otomobillerinin 70. yılı 

kutlamaları için Porsche Müzesi’nde 

gerçekleşen toplantıda konuşan CEO yeni 

otomobilinin Türkçe, genç bir atın canlılık ve 

hareketliliğini anlatan TAYCAN olacağını 

açıkladı.  

İkinci Türkçe İsim Oldu  

Böylelikle Türkçe TAY ve CAN sözcüklerinin 

birleşiminden oluşan TAYCAN model adı 

Volkswagen Grubu’nda geçtiğimiz yıllarda 

Touran’dan sonra ikinci Türkçe isim kullanarak 

ticarileşmiş oldu. CEO’nun açıklamasından 

sonra Almanya’daki otomobil bloklarında 

TAYCAN adı ve aracın özellikleri en çok 

konuşulup tartışılan konu olarak gündemin ilk 

sırasına yerleşti.  

2020’de Yola Çıkacak  

Gelecek yıl piyasaya çıkacağı açıklanan 

TAYCAN gelen ilk bilgilere göre 600 beygir 

gücünde iki elektrik motoruna sahip olacak. 

500 kilometrelik iddialı bir menzil vaat eden 

Türk tayı fabrika verilerine göre 15 dakika 

içinde de tam olarak şarj edilebilecek. 4 dk’lik 

şarj ile bile 100 km menzile ulaşabilecek. 

Süper Türk tayı sıfırdan 100 km/s hıza 3.5. 

200 km/s hızaysa 12 sn’de ulaşacak. Daha 

önce Volkswagen, Touran ismini kullandığında 

Almanya’da yaşayan ve otomobil tamirciliği 

yapan Turan ailesinin isim hakkı savaşıyla 

karşı karşıya kalmış, her ne kadar rakam 

resmen açıklanmadıysa da aileye iki adet yeni 

Touran, bir adet Touareg ve söylentilere göre 

de en az 200 bin euro nakit ödenmiş ve isim 

hakkı satın alınmıştı. Grubun isimle ilgili yeni 

krizi yine bir Türk ailesiyle ama Almanya’da 

değil, Gaziantep’te yaşayan Hanifi Sinan 

Taycan’ın sahibi olduğu, özellikle Avrupa’ya 

ihraç etmek üzere büyük çuvallar üreten 

Taycan Plastik’le yaşaması ihtimali yüksek. 

https://www.dw.com/tr/audi-ceosu-stadlere-zorunlu-izin/a-44296026


 

22 
 

Çünkü Taycan tescilli ve yıllardır dünyaya bu 

isim altında ürünler satıyor.  

Porsche’nin yeni sporcusu Almanya 

Zuffenhausen’deki yeni fabrikasında 

üretilecek. 6 milyar euro gibi çok büyük bir 

bütçeyle üretilecek yüzde 100 elektrikli 

otomobiller için marka sıfırın altında 40 

derecelerde bile testler yaptı. Alman Porsche 

en ciddi rakip olarak Tesla Model S ve Model 

X modellerini görüyor. İnternet bağlantısı için 

 

Daimler 774 bin otomobilini geri çağırıyor 

 

Almanya'da egzoz skandalında yeni aşama: 

Almanya Ulaştırma Bakanı Scheuer, Daimler 

şirketinin Avrupa çapında sattığı 774 bin 

otomobilini geri çağırması kararı alındığını 

açıkladı. Almanya Ulaştırma Bakanlığı, 

otomotiv devi Daimler'in Avrupa çapında 

toplam 774 bin otomobilini araçlarda "meşru 

olmayan, yanıltıcı egzoz arıtma yazılımı 

kullanılmış olması" nedeniyle geri çağırmak 

zorunda olduğuna karar verdi. Almanya'da geri 

çağrılacak araç sayısının da 238 bin olduğu 

açıklandı. Söz konusu yazılımların, yapılan 

testlerde yüksek derecede zararlı emisyonu 

gizleme amacıyla tasarlanmış olduğu 

kaydedildi. Ulaştırma Bakanı Andreas 

Scheuer, kararı Daimler Yönetim Kurulu 

Başkanı Dieter Zetsche ile Berlin'de yaptığı 

görüşmenin ardından açıkladı. Scheuer, 

"Federal hükümet derhal, araçların yasaya 

aykırı, yanıltıcı yazılımlar içerdiğinden ötürü 

geri çekileceği talimatını resmen verecektir" 

dedi. Scheuer, kararın ağırlıklı olarak 

Mercedes-Benz Vito araçları ve GLC 4x4 ve C 

sınıfı sedanların dizel versiyonlarını 

kapsadığını kaydetti. Bakan Scheuer, 

"Daimler, federal hükümetin motor kontrol 

yazılımında kusurlu bulduğu uygulamaların 

mümkün olan en hızlı biçimde ve devlet 

kurumlarıyla saydam işbirliği içerisinde 

kaldırılacağını ifade etti" dedi. 

Daimler'den itiraz 

Dieter Zetsche de Scheuer ile yaptığı 

görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. 

Daimler şirketinin Bakanlığın geri çekme 

kararını uygulayacağını, ancak eşzamanlı 

olarak hukuki düzlemde itirazda bulunacağını 

kaydeden Zetsche, "Henüz açıklığa 

kavuşmamış olan hukuki konular, itiraz 

sürecinde açıklığa kavuşacaktır" şeklinde 

konuştu. Daimler'in bir numarası Zetsche, 

şirketin ürettiği araçlardaki emisyon 

düzensizlikleri hakkında bilgi vermek üzere 

Bakanlığa çağrılmıştı. Volkswagen ile ortaya 

çıkan dizel skandalının ardından Daimler 

yıllardır baskı altında bulunuyordu. Stuttgart 

Savcılığı tarafından Daimler hakkında 

soruşturma başlatılmış, ABD'de de dava 

açılmıştı. Diğer yandan Volkswagen'in alt 

şirketi Audi'nin CEO'su Rupert Stadler'in evine 

de baskın düzenlenmişti. Federal Motorlu Taşıt 

Dairesi, motor kontrolünde manipülasyon 

yapıldığı belirlenen 60 bin Audi A6 ve A7'nin 

resmen piyasadan geri çekilmesi kararını 

vermişti. İnternet bağlantısı için 

 

Tesla çalışanına sabotaj suçlaması 

 

Amerikan CNBC televizyonu Tesla’da bir 

çalışanın sabotaj yaparak firma bilgilerini 

üçüncü taraflara vermekle suçlandığını iddia 

etti. Elektrikli araç ve elektrikli araç motor 

https://www.aksam.com.tr/ekonomi/porsche-abdli-teslayi-turk-tayiyla-kovalayacak/haber-744045
http://www.dw.com/tr/daimler-avrupada-774-bin-otomobilini-geri-%C3%A7a%C4%9F%C4%B1racak/a-44166538
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parçaları tasarlayan otomotiv şirketi Tesla’da 

sabotaj suçlaması gündemde. Amerikan 

CNBC televizyonu Tesla çalışanlarının şirketin 

sahibi Elon Musk’un gönderdiği bir E-maille 

suçlamalar hakkında bilgilendirildiğini duyurdu. 

Musk E-mailde firmadan bir çalışanın yanlış 

kullanıcı adıyla doğrudan Tesla üretim 

sisteminde değişiklikler yaptığını ve geniş 

kapsamda hassas bilgileri üçüncü taraflara 

aktardığını belirtti. 

Elon Musk E-mailde söz konusu kişinin şirket 

dışından kuruluşlarla işbirliği yapıp 

yapmadığının araştırıldığını belirterek, 

"Bildiğiniz gibi Tesla’nın ölümünü isteyen uzun 

bir listeden oluşan çok sayıda organizasyon 

var" ifadesini kullandı. Musk bu 

organizasyonlara örnek olarak petrol ya da 

doğalgaz şirketleri ile otomobil üreticilerini 

gösterdi. Söz konusu çalışının beklediği 

terfinin reddedilmesi nedeniyle böyle bir 

sabotaj yaptığı iddia edildi. Tesla yönetimi 

iddialarla ilgili medya organlarının bilgi talebine 

yanıt vermedi. CNBC Musk’un şirket 

çalışanlarına ikinci bir E-mail daha 

gönderdiğini ve bir fabrikada yangın çıktığı için 

üretimin birkaç saat durdurulmak zorunda 

olduğu bilgisini paylaştığını kaydetti. Musk'ın 

E-mailinde "Sadece paranoyaklar sağ kalabilir" 

ifadesini kullandığı, bu ifade ile yangının 

arkasında sabotajın bulunduğunu ima etmek 

istediği ileri sürüldü. CNBC Tesla’da sadece 

bir tek cilalama tesisinde son dört yılda dört 

kez yangın çıktığını hatırlattı. Tesla tahvilleri 5 

Haziran’da yapılan genel kurul toplantısından 

sonra artış kaydetti. Musk bu toplantıda birçok 

kez ertelenen hedeflere en kısa sürede 

erişileceği sözünü vererek, Tesla'nın yeni 

otomobili Model 3'den 5 bin otomobilin 

üretileceğini kaydetti. Musk kısa bir süre önce 

yaptığı açıklamada, firmadaki çalışan sayısının 

yüzde dokuz oranında azaltılacağını belirtmişti. 

Hızla büyüyen elektrikli araç üreticisi Tesla 

yeterince üretim hedefine sahip olmadığı 

gerekçesiyle eleştiriliyor. Şirket elektrikli 

otomobillerin yaptığı kazalar nedeniyle çıkan 

olumsuz haberlerle de mücadele ediyor. 

İnternet bağlantısı için 

 

Bir dev daha tarihten silindi! 

 

Alman Bayer ABD’li rakibi Monsanto’yu 66 

milyar dolara aldı ve 117 yıllık Monsanto 

markası tarihten silindi. Ancak kansere neden 

olduğu gerekçesiyle pek çok ürünü 

mahkemelik olan şirketin bunun karşılığında 

Bayer yardımıyla AB’ye sızması Avrupalı 

tüketiciyi koruma çevrelerini tedirgin ediyor. 

Almanya'nın önde gelen kimya şirketlerinden 

Bayer'in, ABD'li rakibi Monsanto'yu 66 milyar 

dolara satın almasına yönelik tartışmalar, satın 

almanın onaylanmasının ardından bile artarak 

devam ediyor. 

Gazete Habertürk'ün haberine göre Bayer 

cephesinde alkış ve zafer nidaları yükselirken 

Avrupa Birliği (AB) tüketici haklarını korumaya 

yönelik pek çok kuruluşta durum farklı 

görünüyor. Yetkililer söz konusu alışverişle 

Monsanto'nun AB pazarına sokmakta 

zorlandığı pek çok ürün ve servisi artık kolayca 

Avrupa genelinde pazarlayabileceğini 

savunuyor. Bu açıdan bakıldığında başta 

https://www.dw.com/tr/tesla-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1na-sabotaj-su%C3%A7lamas%C4%B1/a-44285864
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Alman basını olmak üzere dünya gündeminde 

yer alan ve 117 yıllık Monsanto markasının 

artık ortadan kalktığına yönelik haberlerin pek 

de önemi kalmıyor. 

AB Komisyonu Onay Verdi... 

Zira anlaşma gereği birleşme sonrası yeni 

şirket Bayer adıyla yoluna devam edecek ama 

Monsanto'nun ürettiği ve pek çok 

ülkede kansere neden olduğu gerekçesiyle 

mahkemelik olan Roundup ve Glifosat 

gibi tarım ilaçları aynı isimle satılmaya devam 

edecek. AB Komisyonu'nda uzun süre bu iki 

ürünün AB genelinde satılıp satılamayacağına 

yönelik hararetli tartışmalar yürütüldü. 

Komisyon 2017'de sağlık tehdidi yaratmadığını 

belirtmesine rağmen ürünlerin sadece 5 yıl 

süreyle satışına izin verdi. Karara tüketici 

kuruluşları başta olmak üzere pek çok 

cepheden tepki yağdı. Ancak kararda herhangi 

biri değişiklik olmadı. 

Bayer'in Faturası Kabaracak 

Diğer yandan ABD'de Glifosat ve Dicamba'nın 

kansere neden olduğu gerekçesiyle çok sayıda 

sivil dava yürürlükte bulunuyor. Satın almayla 

birlikte bu davaların artık Alman Bayer'in 

üzerine yıkılacağı gerçeği ise şirket 

yatırımcılarını endişelendiriyor. Diğer bir 

ifadeyle birleşmeyle birlikte Monsanto ismi 

tarihten silinecek ancak bu, şirkete olan 

nefretin de isimle birlikte tarihe karışacağı 

anlamına gelmiyor. Bayer'in 66 milyar dolar 

ödeyerek dünyanın en büyük kimya şirketi 

olma adına üstlendiği bunca riske değip 

değmeyeceğini ise zaman gösterecek. 

Tarihi Kimyasal Felaketlerle Dolu 

Monsanto 1901 yılında kimyager John Francis 

Queeny tarafından ABD'nin St. Louis kentinde 

kuruldu. 

Şirketin Monsanto olan isminin John Francis 

Queeny'nin eşinden geldiği belirtiliyor. Bir dizi 

ürün üzerinde çalışan Queeny'in ilk büyük 

ekonomik başarısı yapay tatlandırıcı sakarin 

oldu. Şirket 1940'lı yıllarla birlikte tarım alanına 

girdi ve geliştirdiği ürünlerle küresel ününü 

artırdı. Şirketin geliştirdiği tarım ilaçlarının pek 

çok hastalık vakası ile ilişkilendirilmesi 

davalara neden oldu. Şirketin geliştirdiği Agent 

Orange tarım ilacı Vietnam Savaşı'nda 

kullanıldı ve 400 bin kişinin ölümüne neden 

oldu. İnternet bağlantısı için 

 

Volkswagen 1 milyar euro ceza ödeyecek 

 

Emisyon değerlerinde manipülasyon yaptığı 

ortaya çıkarılan Alman Volkswagen (VW) 

şirketi, 1 milyar euro para cezasına çarptırıldı. 

Skandal, dünyanın bir numaralı otomobil 

üreticisinin küresel satışlarını etkilememişti. 

Egzoz skandalı yüzünden yıllardır 

manşetlerden düşmeyen Volkswagen (VW) 

holdingine Alman tarihinin en büyük para 

cezası verildi. Braunschweig Savcılığı Alman 

şirketine 1 milyar euro para cezası kesti. Uzun 

süredir şirket hakkında soruşturma yürüten 

savcılık Volkswagen'in "denetleme 

yükümlülüğünü ihlal ettiğine" karar verdi. VW, 

emisyon değerlerini manipüle ettiğinin 

saptanması üzerine ABD'de milyarlarca 

dolarlık para cezası ve müşterilerine de 

tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Alman 

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/06/06/bir-dev-daha-tarihten-silindi
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ceza hukuku bu gibi durumlarda mağdurlara 

tazminat ödenmesini öngörmüyor. Tüketiciyi 

koruma kuruluşları savcılık kararını olumlu 

karşılamakla birlikte, kararın egzoz normlarına 

uymayan araç sahiplerine herhangi bir faydası 

olmamasını eleştiriyor. Tüketiciyi koruma 

kuruluşları federasyonunun başkanı Klaus 

Müller, "yaptığı sahtekârlık yüzünden VW'den 

nihayet hesap sormaya başlanmasını prensip 

olarak memnuniyetle karşıladıklarını" söyledi. 

Para cezası kararının VW müşterilerine 

doğrudan etkisinin olmayacağını kaydeden 

Müller, "norm dışı emisyon değerleri yüzünden 

araçlarının trafikten men edilmesi mümkün 

olan VW sahiplerinin mağdur edilemeyeceğini 

ve emisyon düşürücü ek mekanik donanım 

masraflarının karşılanabilmesi için bir fon 

oluşturulması gerektiğini" belirtti. "Denetleme 

yükümlülüğünün ihlali" Almanya'da "kural dışı 

davranış" olarak tanımlanıyor. VW yasaların 

öngördüğü azami 5 milyon euro tutarındaki 

ceza dışında, söz konusu otomobillerin 

satışından elde ettiği ekonomik kârın 995 

milyon euro'sunu da devlete ödeyecek. Şirket 

karara "itiraz etmeyeceğini ve sorumluluğu 

kabul ettiğini" duyurdu. VW'nin savcılık 

kararıyla ilgili açıklamasında "bu işlemin 

kapanmasının diğer Avrupa ülkelerinde şirket 

hakkında başlatılan hukuki işlemler üzerinde 

de etkili olmasının beklendiği" dile getirildi. 

Braunschweig Savcılığının VW yöneticileri 

hakkında hilekârlığa karıştıkları ve piyasa 

manipülasyonu yaptıkları şüphesiyle başlattığı 

ön soruşturma devam ediyor. VW'nin eski 

yönetici kadrosu, borsayı egzoz skandalından 

haberdar etmeyi geciktirdikleri suçlamasını 

reddetmişti. İnternet bağlantısı için 

 

https://www.dw.com/tr/volkswagen-1-milyar-euro-ceza-%C3%B6deyecek/a-44217029

