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Merkel’den Arap ülkelerine Suriye çağrısı

Politik Gelişmeler

AB ile Arap Birliği zirvesine katılan Almanya
Cumhurbaşkanı

Steinmeier'den

diğer

dinlere tolerans çağrısı
Cumhurbaşkanı

Başbakanı Merkel, Arap ülkelerine çağrıda
bulunarak, Suriye’deki siyasi değişim sürecine

Steinmeier

başka

dinlere

katkıda bulunmalarını istedi.

hoşgörülü olmaları çağrısı yaparak, "İnsanların

Almanya Başbakanı Angela Merkel Arap

başörtüsü, kipa ya da haç taşıdıkları için

ülkelerine çağrıda bulunarak, Suriye Devlet

hakarete ya da saldırıya maruz kalmaları hiçbir

Başkanı Beşar Esad’ı iç savaşın galibi olarak

suretle

Almanya

görmemelerini istedi. Merkel, Avrupa Birliği

Steinmeier

(AB) ile Arap Birliği arasında Mısır’ın Şarm el

Bellevue Sarayı’nda düzenlenen bir etkinlik

Şeyh kentinde düzenlenen zirveye ilişkin

çerçevesinde yaptığı açıklamada, dinler arası

olarak

diyalog ve hoşgörünün önemine değindi.

bulundu.

Hiçbir insanın inancı nedeniyle dışlanma ya da

Suriye’deki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 6

ayrımcılığa

maruz

gerektiğini

milyon Suriyelinin ülkesini terk etmek zorunda

söyleyen

Cumhurbaşkanı,

"İnsanların

kaldığını hatırlatan Merkel, Suriye’de “siyasi bir

başörtüsü, kipa ya da haç taşıdığı için hakaret

değişim sürecine” ihtiyaç olduğunun altını

ya da saldırıya maruz kalmaları hiçbir suretle

çizdi. Merkel, “Arap Birliği’ne üye ülkelere,

kabul edilemez” dedi. Almanya'da böylesine

bizimle birlikte bu siyasi değişim sürecine

muamelelere

yönelik

kabul

Cumhurbaşkanı

edilemez"

Frank-Walter

yer

Cumhurbaşkanı

dedi.

kalmaması

olmadığını

dinler

söyleyen

arası

diyaloğun

basın

mensuplarına

çalışmalar

açıklamalarda

yapmaları

ricasında

bulundum” dedi.
Almanya Başbakanı, bu kapsamda anayasa

öneminin de altını çizdi…
İslam

komisyonu oluşturulması yönünde çalışmalar

devriminin 40’ıncı yılı vesilesiyle gönderdiği

yapılmasını ve bunun ardından Suriye’de

kutlama

siyasi düzenin gelecekte nasıl şekilleneceğini

Steinmeier

savunan

konuşmasında

mesajına
Steinmeier

da

İran’a

değindi.

özellikle

Mesajını
İsrail

için

belirlemek

için

talep

yapılması için kendisini harekete geçirdiğini

Suriyelilerin kendilerini yeniden bulmaları için

belirtti.

bunun gerekli” olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı İran’la iletişim kanallarının

Suriye’nin Arap Birliği’ne üyeliği 2011 yılında

koparılmasını

etti.

dondurulmuştu. Ancak son zamanlarda Arap

Steinmeier’in İran’a gönderdiği kutlama mesajı

Birliği içinde Suriye’nin yeniden üyeliğe kabul

Almanya

edilmesine

Yahudiler

Merkez

ifade

Konseyi’nin

Merkel,

başlanmasını

duyduğu endişenin İran’la nükleer anlaşma

istemediğini

etti.

görüşmelere

ilişkin

“Suriye’deki

tartışmalar

bütün

başlamıştı.

eleştirilerine neden olmuştu. İnternet bağlantısı

Avrupa,

için

sorumlu tuttuğu Esad rejimi ile yakınlaşmayı

ağır

insan

hakları

ihlallerinden

reddediyor. İnternet bağlantısı için

2

Sol Parti’den Türkiye kökenli liste başı aday

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Lübnan

Almanya’da Sol Parti, Avrupa Parlamentosu

Savunma Bakanı Elias Bou Saab, Rusya

seçimleri için liste başı aday olarak Özlem Alev

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin,

Demirel ile Martin Schirdewan’ı gösterdi. Sol

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

Parti'nin

kentinde

ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul

düzenlenen kongresinde Avrupa Parlamentosu

Geyt'in katıldığı oturumu BBC muhabiri Lyse

seçimleri için Özlem Alev Demirel ile Martin

Doucet yönetti.

Schirdewan liste başı aday gösterildi. Yaklaşık

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey,

500 delegenin oy kullandığı seçimde 34

öncelikli

yaşındaki Demirel oyların yüzde 84,4’ünü, 43

uğratılması, Suriye'de siyasi çözüm bulunması

yaşındaki

ve başta İran olmak üzere tüm yabancı

Almanya’nın

Schirdewan

Bonn

ise

oyların

yüzde

hedeflerini

IŞİD'in

yenilgiye

83,8’ini aldı. 1989 yılında ailesiyle Almanya'ya

güçlerin ülkeden çekilmesi olarak sıraladı…

gelen

Savunma

Demirel,

Birleşik

Hizmet

İşleri

Bakanı

Akar

ise

Türkiye

için

Sendikası'nda (ver.di) görev yapıyor. 2018

önceliğinin YPG'nin tasfiye edilmesi yoluyla

yılına kadar dört yıl boyunca Sol Parti'nin

Türk halkının ve ülke sınırlarının güvenliğini

Kuzey

Teşkilatı

sağlamak olduğunu söyledi. Akar "440 km

Sözcülüğü görevini sürdüren Demirel, partinin

uzunluğundaki sınırlarımızda YPG'nin sınır

sol kanadında sayılıyor. İki çocuk annesi olan

ihlalleri, tacizleri ile karşı karşıya kalıyoruz…

Demirel

Nihai hedefimiz YPG'den kurtulmaktır” diye

Ren

Vestfalya

istihdam

ve

Eyalet

sosyal

politikalar

konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor…2014

konuştu.

yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde

ABD'nin

oyların yüzde 7,4'ünü alan Sol Parti şu anda

süreciyle ilgili olarak Amerikalı mevkidaşlarıyla

Avrupa Parlamentosu'nda yedi milletvekili ile

yakın işbirliği içerisinde olduklarını, ne tür

temsil ediliyor. İnternet bağlantısı için

adımların atılacağını görüştüklerini açıklayan

Suriye'nin

kuzeyinden

çekilme

Akar sözlerini şöyle sürdürdü:
Suriye çıkmazı sürüyor

"Bu çalışmaları yürütüyoruz ancak defaatle

Münih Güvenlik Konferansı’nın son gününde

söylediğimiz gibi şunu yinelemek istiyorum: Biz

Suriye tartışıldı. “Strateji mi trajedi mi?”

Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğüne saygı

sorusuna yanıt aranan oturum, Suriye’ye ilişkin

duyuyoruz.

aşılması zor görüş ayrılıkların sürdüğünü

olmamalı.” İnternet bağlantısı için

Bunda

herhangi

bir

şüphe

gözler önüne serdi.
55'inci Münih Güvenlik Konferansı'nın son

AB ülkelerinden Kuzey Akımı 2 uzlaşması

gününe Suriye damgasını vurdu. "Strateji mi

AB

trajedi

ABD'nin

projesiyle ilgili anlaşmazlık giderildi. İşletmeye

Suriye'den çekilme kararı, Türkiye'nin güvenli

katı şartlar getirilmesini önlemeye çalışan

bölge inşa edilmesi talebi ve İdlib'in radikal

Almanya bütün taleplerini kabul ettiremedi.

mi?”

başlıklı

oturumda

ülkeleri

arasındaki

Kuzey

Akımı

2

güçlerden arındırılması çalışmaları tartışıldı.
3

Rus

doğalgazını

Denizi'nden

Almanya, AB-Türkiye mülteci mutabakatını

Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2

uygulamak için yeni bir düzenleme çıkardı.

boru hattı projesiyle ilgili anlaşmazlık giderildi.

İçişleri

Avrupa

Avrupa

düzenlemeyle, mutabakat kapsamında 2019

anlaşma

yılında Türkiye'den 6 bin Suriyeli sığınmacı

işletmeci şirketlere ek yükümlülükler getiriyor.

alınması planlanıyor. Federal İçişleri Bakanlığı

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan yeni

tarafından eyaletlere gönderilen yazıda, 18

yönetmeliğin Rus devlet holdingi Gazprom'un

Mart 2016 tarihli AB- Türkiye mutabakatının

projesini etkileyeceği sanılmıyor.

önemi

Avrupa Komisyonu 2017 yılında Kuzey Akımı

mutabakattan kaynaklanan

2 ile ilgili olarak doğalgaz yönetmeliğinde

yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi.

değişiklik yapılarak üçüncü bir ülkeden AB'ye

Yazıda, AB-Türkiye mutabakatının, yasa dışı

doğal gaz nakleden boru hatlarına AB içindeki

göçün önlenmesi, insan kaçakçılarına darbe

şebekeyle

uygulanmasını

indirilmesi ve uluslararası korumaya muhtaç

önermişti. Buna göre tesisin mülkiyeti ve

sığınmacıların yasal yollarla Avrupa'ya kabul

işletmeciliği tek elde toplanmayacak ve rakip

edilmesine katkı sağladığı vurgulandı. İçişleri

şirketlerin boru şebekesini kullanmasına imkân

Bakanlığı

tanınacaktı.

Türkiye'den Almanya'ya kabul edilecek Suriyeli

Almanya, Kuzey Akımı 2'yi kârlı olmaktan

sığınmacılara ilişkin kriterleri belirlerken, 2019

çıkaracağı

yılı boyunca, her ay en fazla 500 sığınmacı

Birliği

Parlamentosu

Baltık

(AB)

ülkeleri

arasında

aynı

varılan

şartların

gerekçesiyle

ile

değişikliğe

karşı

Bakanlığı

tarafından

vurgulanırken,

hükümetin

hazırladığı

çıkmıştı. Bu yüzden Fransa ile arasında

almayı

anlaşmazlık çıkan Almanya sonunda özel bazı

bağlantısı için

planladığını

hazırlanan

bu

yükümlülüklerini

düzenlemede,

ifade

etti.

İnternet

kurallar uygulanmasını kabul ettirdiği AB'deki
ortaklarıyla uzlaştı.

Maas:

Brexit'ten

dönüş

ihtimali

Sızan haberlere göre bundan böyle istisnalara,

görmüyorum

hükümetler arasındaki anlaşmaların Avrupa

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İngiltere'nin

Komisyonu tarafından incelenmesi şartıyla

Brexit'ten dönüş ihtimali olmadığını söyledi.

sadece Almanya karar verebilecek. İnternet

İngiltere Başbakanı May ise Brüksel ile yeni

bağlantısı için

müzakerelerde pragmatik bir Brexit anlaşması
için mücadele edeceğini ifade etti.

Almanya

Türkiye'den

6

bin

Suriyeli

Almanya

Dışişleri

Bakanı

Heiko

Maas,

dönüşünü

olası

konuşan

Maas,

sığınmacı alacak

İngiltere'nin

Almanya 2019 yılında Türkiye’den kriterlerine

görmediğini söyledi.

uyan 6 bin Suriyeli alma hedefi belirledi. İnsan

Funke

hakları

olarak

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde (AB) kalması

"Avrupa

olasılığına yönelik, "Bunu çok isterdim. Ama

kuruluşları

nitelendirdikleri

"büyük

utanç"

mutabakatın,

ahlâkının yenilgisi" olduğunu söylüyor.

Brexit'ten

Medya

Grubu'na

bu konuda illüzyonlara kapılmaya gerek yok.
4

Brexit'ten dönüş olasılığı oldukça düşük bir

Pullach'tan Berlin'e taşınmasını 2003 yılında

ihtimal"

kararlaştırmış,

ifadelerini

anlaşmasında

kullandı.

AB'nin

Brexit

halihazırda

taviz

inşa

süreci

2008

yılında

başlamıştı. Yeni binaya ilk personel 2014

verdiğini savunan Maas, Londra'nın anlaşmayı

yılında

yeniden müzakere etmeye yönelik taleplerini

istihbaratçı çalışacak. İki bin kişilik personelin

kabul etmeyeceklerini söyledi. Maas, özellikle

ise Pullach'ta kalması öngörülüyor. İnternet

anlaşmada

bağlantısı için

yer

alan

Kuzey

İrlanda

girmişti.

Binada

toplam

4

bin

konusundaki düzenlemelerin AB açısından
taviz

olduğunu

ifade

ederek,

"İrlanda

Merkel'e yeni uçak alınıyor

Cumhuriyeti ile fiziki bir sınır olmamalı. Kuzey

Uçağı bir süre önce arızalanan Almanya

İrlanda

alevlenmesi

Başbakanı Merkel için yeni uçak siparişi

riskini göze alamayız" diye konuştu. İnternet

verildi. Ancak teslimat süresini uzatacağı için

bağlantısı için

hükümet uçağının, ilk etapta VIP donanıma

çatışmasının

yeniden

sahip olması beklenmiyor.
Alman dış istihbaratına yeni merkez

Almanya

BND'nin

Berlin'de

filosunu yeniliyor. Savunma Bakanı Ursula von

Başbakan Angela Merkel'in de katılımıyla

der Leyen, bakanlar ve hükümet temsilcilerinin

açıldı.

tartışmalı

uzun mesafe seyahatleri için üç yeni uçak

BND'deki

siparişinin verildiğini açıkladı. Spiegel Online

reform sürecini hızlandırması umuluyor. Alman

haber portalında yer verilen habere göre, 2019

dış istihbarat kurumu Federal Haberalma

yılı sonuna kadar doğrudan Airbus'tan A350

Teşkilatı'nın (BND) yeni merkez binası başkent

model uzun mesafeli bir jet satın alınacak.

Berlin'de düzenlenen törenle açıldı. Almanya

Savunma Bakanlığı son aylarda sık

Başbakanı Angela Merkel açılışta yaptığı

arızalanarak gündeme gelen daha önceki

konuşmada,

istihbaratın

uçakları Lufthansa’dan satın almıştı. Ancak

gelişiminde yeni bir dönüm noktası" olduğunu

yeni hükümet uçağının dinlenme ve toplantı

belirterek "güçlü ve etkin bir BND'ye her

kabinleri ile VIP donanımlı hale getirilmesi en

zaman

az bir yıl daha alacağından, hükümet uçağı ilk

yeni

merkez

Başkente

uygulamalarıyla

taşınmanın,

gündeme

"taşınmanın

olduğundan

binası

gelen

dış

daha

acil

ihtiyaç

Savunma

Bakanlığı,

hükümet

sık

duyulduğunu söyledi.

etapta bu lükse sahip olmayacak. Yeni uçağın

Dünyanın giderek daha az kestirilebilir bir yer

fiyatı yaklaşık 150 milyon euro, uçağın VIP

haline geldiğine işaret eden Merkel, "barışın,

donanımına kavuşturulması ve gerekli güvenlik

Soğuk Savaş sonrasında umut edilenden daha

ile iletişim sisteminin kurulması içinse ek 100

kırılgan bir durumda olduğunu, günümüzde de

milyon

Suriye'deki durumun kilit önem taşıdığını"

İnternet bağlantısı için

euro

daha

ödenmesi

gerekecek.

kaydetti.
Alman hükümeti, hükümete ve meclise yakın
olması hedefiyle BND merkezinin Bavyera'daki
5

Sosyal Gelişmeler

Kan testi hakkında 500 meme kanseri hastası
üzerinde yapılan denemeler, testin yüzde 75

Bremen'de yardım konseri verdi

başarılı

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Almanya’nın

kanserine yönelik kan testinin gelecek yıl

Bremen kentinde konser verdi.

kullanıma sokulması hedefleniyor. İnternet

Fazıl Say, ‘Die Glocke’ adlı Bremen Konser

bağlantısı için

Salonu'nda

düzenlenen

geleneksel

Federal

Konseri'nde

sahne

yardım

olduğunu

ortaya

koydu.

Meme

amaçlı

Cumhurbaşkanlığı

Altın Ayı'yı İsrailli yönetmen Nadav Lapid

aldı.

kazandı

Almanya
Steinmeier ve

Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini

eşi Elke Büdenbender’in de izlediği konserde

buldu. Büyük ödül Altın Ayı'yı İsrailli yönetmen

Say, şef Steven Sloane yönetiminde Bremen

Nadav Lapid imzalı “Synonymes” kazandı.

Filarmoni

Orkestrası

Türkiye

Amadeus

Mozart,

Cumhurbaşkanı Frank-Walter

George

eşliğinde

Leonard

Gershwin'in

Wolfgang

Bernstein

eserlerini

ve

seslendirdi.

kökenli

yönetmen

Mehmet

Akif

Büyükatalay GWFF En İyi İlk Film Ödülü’nü
aldı.

69'uncu

Uluslararası

Berlin

Film

Steinmeier, konser sonrası Fazıl Say ile

Festivali'nde Altın ve Gümüş Ayılar sahiplerini

sohbet etti. Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri

buldu. En iyi filme verilen Altın Ayı, İsrailli

1988 yılından bu yana her yıl başka bir

yönetmen

eyalette veriliyor. İnternet bağlantısı için

(Eşanlamlılar) adlı filmine layık görüldü. Navid

Nadav

Lapid'in

“Synonymes”

Lapid, senaryosunu Haim Lapid ile birlikte
Almanya'da meme kanserini tespit eden

yazdığı filmde, kendi deneyimlerinden yola

kan testi geliştirildi

çıkarak yeni bir ülkede kök salmanın zorluğunu

Meme kanseri ile mücadelede erken teşhis

ele alıyor. İsrail'den Paris'e gelen filmin baş

hayat kurtarıyor. Alman bilim insanları, meme

kahramanı Yoav, İsrailli kimliğinden sıyrılıp bir

kanserini tespit eden kan testi geliştirdiğini

Fransız olabilmeyi istiyor ama Fransız olmanın

açıkladı. Araştırmalar testin yüzde 75 başarılı

o kadar kolay olmadığını görüyor. Ödüller

olduğunu gösteriyor.

açıklanmadan

Almanya'nın

favoriler

arasında

Üniversitesi'nden

gösterilen “Synonymes” uluslararası sinema

araştırmacılar meme kanserini teşhis edebilen

eleştirmenleri tarafından da i beğenilmiş ve

bir kan testi geliştirdiğini duyurdu.

Berlinale

Birkaç mililitre kan ile yapılabilen test, vücutta

ödüllerden

kanser olduğuna işaret eden biyogöstergeleri

Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ödülü

ölçüyor. HeiScreen adı verilen testin şu anki

de bu filme verilmişti.

tarama teknolojilerinin

En iyi ikinci filme verilen Jüri Büyük Ödülü'nü

aşamadaki

Heidelberg

önce

tespit

kanser

saptayabildiğini gösteriyor.

edemeyeceği

hücrelerini

de

kapsamında

verilen

olan

Uluslararası

bağımsız
Film

“Grâce à Dieu” (Tanrı'ya Şükür) adlı filmi ile
Fransız yönetmen François Ozon kazandı.
İnternet bağlantısı için
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başvurularında

genel

azalma

eğilimi

Bruno Ganz yaşamını yitirdi

kaydedilirken

İsviçreli ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Bruno

başvurularda artışın devam ettiğini ortaya

Ganz hayata veda etti. Ganz, Adolf Hitler'i

koydu. Rapora göre Türkiye'den 2018'de

canlandırdığı ve Berlin'in düşüşünü anlatan

yapılan iltica başvurularında bir önceki yıla

"Untergang"

göre

(Çöküş)

filmiyle

hafızalara

yaklaşık

Türkiye'den

24

bin

500

yapılan

kişilik

artış

kazınmıştı.

kaydedilirken artış oranı yüzde 48'e ulaştı.

İsviçreli tiyatro ve sinema sanatçısı Bruno

Raporun Türkiye ile ilgili kısmında, iltica

Ganz Zürih kentinde 77 yaşında hayata

başvurularının çoğunluğunun 2018'in ikinci

gözlerini

menajerliğini

yarısında yapıldığı ve en yoğun başvuruların

yapan firmadan yapılan açıklamaya göre Ganz

yaklaşık 2 bin 900'er başvuruyla Temmuz ve

bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bruno

Ekim aylarında kaydedildiği bildirildi.

Ganz kariyeri boyunca yaklaşık 100 sinema

Raporda Türk vatandaşlarının başvurularında

filmi ve sayısız tiyatro oyununda yer aldı. Nazi

kabul oranının 2017'deki yüzde 33'ten 2018'de

Almanyasında Adolf Hitler'in son 12 günü

yüzde

anlatan "Untergang" (Çöküş) filminde, Hitler'i

edilenlerin çoğuna mülteci statüsü tanındığı

canlandıran aktör, gösterdiği performansla

belirtildi. EASO raporuna göre Aralık ayı sonu

büyük başarı ve takdir kazanmıştı.

itibarıyla Türkiye'den 17 bin 800 başvuru halen

Almanca tiyatronun "en önemli oyuncu"suna

yanıt bekliyor. İltica başvurularında kabul

verilen ve aktörden aktöre geçen Iffland

oranının en yüksek olduğu ülkeler Türkiye, İran

Yüzüğü

ve Çin oldu. İnternet bağlantısı için

yumdu.

Sanatçının

(Iffland-Ring)

1996'da

Ganz'a

46'ya

yükseldiği,

başvurusu

kabul

geçmişti. İsviçreli aktör 1962 yılında sahnedeki
ilk rolü için Almanya'nın Göttingen kentine

Almanlara göre dünya barışına en büyük

gelmişti.

tehdit ABD

1970'li

yılların

başında

ise

Almanya'nın ünlü tiyatrolarından Berlin'deki

Almanlara göre dünya barışını tehdit eden

Schaubühne'nin

ülkelerin

kuruluşunda

rol

oynadı.

başında

ABD

geliyor.

Ankete

katılanlar arasında dünya barışını Türkiye'nin

İnternet bağlantısı için

tehlikeye sokabileceğini düşünenlerin oranı ise
Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları

üçüncü sırada.

yarı yarıya arttı

Son

Avrupa'ya iltica başvurularındaki genel düşüşe

araştırması Almanların çoğunluğunun dünya

rağmen

artış

barışını tehdit eden en büyük tehlikenin

iltica

ABD'den kaynaklandığını düşündüğünü ortaya

başvurularının sayısı neredeyse yarıya yarıya

çıkardı. Strateji ve Üst Yönetim Merkezi'nin

artarken kabul oranı yüzde 46'ya yükseldi.

açıklanan anket sonuçlarına göre Almanların

Avrupa

(EASO)

yüzde 56'sı dünya barışı açısından en tehlikeli

yayınladığı geçici rapor, AB'ye yapılan iltica

devletin ABD olduğu görüşünü taşıyor. Ankete

sürüyor.

Türkiye'den
Türk

İltica

başvurularda

vatandaşlarının

Destek

Ofisi'nin

zamanlarda

yapılan

bir

kamuoyu
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katılan Almanların dünya barışını tehdit eden

Ekonomik Gelişmeler

ülkeler sıralamasında Kuzey Kore yüzde 45 ile
ikinci, Türkiye yüzde 42'lik oranla üçüncü,

Almanya'da

Rusya ise yüzde 41 ile dördüncü sırada yer

Yüzde 1,6

alıyor.

istikrar

Almanya'da yıllık enflasyon üç aydır devam

açısından en büyük tehlikenin belli başlı devlet

eden düşüşün ardından yüzde 1,6'ya yükseldi.

liderlerinden

kanaatinde

Artışa Şubat ayındaki gıda ve enerji fiyatları

olanların oranı yüzde 62'yi buluyor. Bu başlıkta

etki etti. Almanya'da Şubat'ta enflasyon üç

askeri anlaşmazlıkların istikrarı tehdit ettiği

ayılık

görüşünde olanların oranı yüzde 52, tehdidin

Almanya

iklim

açıkladığı öncü verilere göre yıllık enflasyon

Ankete

göre

dünyadaki

kaynaklandığı

değişikliğinden

inananların

oranı

ise

kaynaklandığına
yüzde

43

olarak

enflasyon

düşüşün

ardından

Federal

yükselişe

geçti:

yükselişe

İstatistik

geçti.

Bürosu'nun

yüzde 1,6'ya yükseldi. Ocak'ta yıllık enflasyon
yüzde 1,4 olarak kaydedilmişti. Aylık bazda

açıklandı. İnternet bağlantısı için

enflasyon ise yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.
Almanya’da PKK bağlantılı iki yayınevi

Enflasyondaki yükselişe en çok enerji ve gıda

yasaklandı

fiyatlarında Şubat ayında yaşanan artış etki

Almanya

İçişleri

Almanya'da

Bakanı

faaliyet

Horst

gösteren

Seehofer,

etti. Enerjide artış yüzde 2,3'ten yüzde 2,6'ya

iki

ulaşırken, gıda fiyatlarındaki artış da yüzde

yayın

kuruluşunu PKK'ya bağlı oldukları gerekçesiyle

0,75'ten

yasakladı. Almanya'da faaliyet gösteren iki

Almanya'nın yıllık enflasyonu, Avrupa Birliği

yayınevi PKK'nın "yan kuruluşu" oldukları

(AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre

gerekçesiyle

hesaplandığında

kapatıldı.

Bakanlığı'ndan

yapılan

Almanya

İçişleri

açıklamada

1993

yüzde

1,5'e

ise

doğru

yüzde

seyretti.

1,7

olduğu

kaydedildi. İnternet bağlantısı için

yılından beri terör örgütü sayılan PKK'ya bağlı
olarak

faaliyet

gösterdiği

gerekçesiyle

Otomobil ihracatında büyük düşüş

"Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH” ve

Almanya'nın otomobil ihracatı 2018'de önemli

"MIR Multimedia GmbH” adlı kuruluşların

oranda azaldı. En büyük düşüş Türkiye'ye

yasaklandığı ve lağvedildiği belirtildi.

yapılan satışlarda kaydedildi. ABD ile Çin

İki şirketin Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı

arasındaki ticari anlaşmazlık

Saksonya eyaletlerindeki merkezlerinde arama

talebinde kendini hissettiren küresel gerileme

yapıldı. Bakanlığın açıklamasında işyerlerinde

nedeniyle

daha önce yapılan aramalarda yayınevlerinin

sayısında 2013 yılından bu yana ilk kez düşüş

"sadece

kaydedildi.

PKK'nın

devamlılığına

organizasyon

hizmet

yapısının

ettiği" şüphesinin

güçlendiği belirtildi. İnternet bağlantısı için

verilerine

ihraç

edilen

Federal
göre

ve otomobil

Alman

İstatistik

2018

yılında

taşıtların
Dairesi’nin
otomobil

ihracatından elde edilen satış hasılatı yüzde
2,3 oranında azalarak 230 milyar euroya indi.
Kriz yılı 2009’dan bu yana bu oranda düşüş
8

kaydedilmemişti. Otomobil ihracatı 2018’in ilk

Almanya cari fazlada dünya birincisi

yarısında cüzi oranda artarken yılın ikinci altı

Almanya'nın cari işlemler fazlası 2018'de 294

ayında yüzde 7 oranında geriledi. Otomobil ve

milyar dolara çıktı. Cari fazlanın uzun vadede

otomobil parçası imal eden Alman şirketleri en

Almanya için problem haline gelebileceği

önemli pazarları olan ABD’ye 2018’de 27

belirtilirken, cari açıkta ise rekor 455 milyar

milyar euro tutarında ürün sattılar. Bu rakam

dolar ile ABD'nin oldu.

ihracatın

Münih'teki

yüzde

5

oranında

azaldığını

ekonomik

araştırma

enstitüsü

gösteriyor. En fazla Alman otomobili ithal eden

ifo'nun verilerine göre, Almanya 2018 yılında

Avrupa ülkesi Britanya’da satışlar yüzde 10

da ihracat gücü sayesinde dünyanın cari

oranında azaldı. En büyük gerileme Türkiye

işlemler bilançosu en çok fazla veren ülkesi

pazarında

oldu.

kaydedildi.

Alman

şirketlerinin

294

milyar

doları

bulan

fazlasıyla

Türkiye’ye yaptıkları otomobil ihracatı 2018

Almanya Japonya ve Rusya'nın cari dengesi

yılında

toplamını da geride bıraktı. Fazla veren cari

dörtte

bir

oranında

düşüş

işlemler bilançosu sıralamasında Japonya 173

gösterdi. İnternet bağlantısı için

milyar dolarla ikinci, Rusya ise 116 milyar
Almanya'da enflasyon yüzde 1,4'e geriledi

dolarla üçüncü oldu. İnternet bağlantısı için

Almanya'nın enflasyon oranı Ocak ayında
düşüşe geçti. Hayat pahalılığı artışındaki

Araştırma: Almanya yılda 260 bin göçmen

yavaşlamada gıda ve enerji maddelerinin

işçiye ihtiyaç duyuyor

ucuzlaması etkili oldu. Gıda maddesi ve

Bertelsmann

akaryakıt

durması

Alman iş piyasası yılda en az 260 bin göçmen

Almanya'nın enflasyon oranına olumlu yansıdı.

işçiye ihtiyaç duyuyor. Açığın 146 binlik kısmı

Tüketici fiyatlarındaki artış Ocak ayında son

Avrupa

sekiz ayın en düşük oranı olan yüzde 1,4'e

gelecek göç sayesinde kapanabilecek. Alman

düştü. Aralık ayında enflasyon oranı yüzde 1,6

Bertelsmann

olmuştu. Avrupa Merkez Bankası yüzde 2'lik

araştırmaya göre Almanya'nın 2060 yılına

enflasyonu ekonomik konjonktür için ideal oran

kadar her yıl en az 260 bin kalifiye işgücüne

olarak

ihtiyacı bulunuyor.

fiyatlarındaki

görüyor.

Federal

artışın

İstatistik

Dairesi

Vakfı'nın

Birliği

üyesi

Vakfı

araştırmasına

olmayan

tarafından

göre

ülkelerden
yapılan

bir

uzmanlarının enflasyon grafiğindeki gelişmeyle

Araştırma gitgide yaşlanan Alman toplumunda

ilgili

artışının

kalifiye işgücü açığının yalnızca Avrupa Birliği

enerjinin

(AB)

açıklamalarında

frenlenmesinde

fiyat

öncelikle

ülkelerinden

gelecek

kişilerle

ucuzlamasının etkili olduğu belirtildi. Ocak

kapanmayacağını gösteriyor. Araştırmaya göre

ayında enerji bir yıl öncesine kıyasla sadece

114 bin kişilik kalifiye işgücü açığının AB

yüzde 2,3 oranında pahalandı. Artış oranı

ülkelerinden, 146 binlik kısmının ise AB üyesi

Aralık ayında yüzde 4,9, Kasım ayında ise

olmayan ülkelerden karşılanması gerekiyor.

yüzde 8,7 olmuştu. İnternet bağlantısı için

İnternet bağlantısı için
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Araştırma: Almanya'da 100 bin iş tehlikede

Türkiye’de

Birleşik Krallık'ın anlaşma olmadan AB'den

gözler yurt dışında yaşayan Türklere çevrildi.

ayrılması durumunda, Almanya'da 100 binden

Ekonomik krizin satışları etkilediği sektör,

fazla

Düsseldorf’taki

kişi

işini

kaybedebilir.

Ancak

bu

gayrimenkul

sektörü

daralınca

gayrimenkul

fuarında

durumdan kazançlı çıkacak bir ülke de var.

Almanyalı Türklere ulaşmayı hedefliyor.

Alman

Ekonomi

Türkiye'de ekonomik krizin vurduğu inşaat

Araştırmaları (IHW) merkezinin yayımladığı

sektörü ümidini yurt dışında yaşayan Türklere

araştırma sonucuna göre, Biritanya'nın AB'den

bağladı. Satışların büyük oranda düştüğü

herhangi

sektörde

Leibniz

bir

Enstitsü

anlaşma

Halle

olmadan

ayrılması

inşaat

şirketleri

Almanya’nın

Almanya'da 100 binden fazla kişiyi işsizliğe

Düsseldorf kentinde "Evim Türkiye" sloganıyla

sürükleyebilir.

düzenlenen

Welt Am Sonntag gazetesinin haberine göre,

gayrimenkulleri Almanyalı Türklere tanıtıyor.

bu durumdan en çok Almanya'daki otomobil ve

Türkiye

teknoloji

Araştırmayı

desteğiyle açılan fuar 10 Şubat günü sona

Holtemöller,

eriyor.

kaleme

sektörü
alan

etkilenecek.

ekipten

Oliver

fuarda,

Çevre

ve

satışa
Şehircilik

çıkardıkları
Bakanlığı’nın

düzensiz bir Brexit sonrasında İngiltere'ye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine

yapılan ihracatın yeniden gümrük vergisine

göre, 2018 yılında Türkiye genelinde bir milyon

tabi olacağına ve Alman mallarının İngiltere'ye

375 bin 398 konut satıldı. Ancak satılan

maliyetinin

artacağına

çekti.

konutların sadece 69 bin 861’i yeni inşa edilen

Araştırmada

yalnızca

pozisyon

binalardan oluştu. 2018'in ilk 10 ayında ipotekli

Brexit'ten

konut satışları 2017’nin aynı dönemine göre

yatırım

yüzde 34 azaldı. Bu bağlamda Düsseldorf

kayıplarına

dikkat
doğacak

yoğunlaşıldığı

kaynaklanabilecek;

için,

örneğin

rakamlarında olası düşüş yaşanması gibi,

Fuar

parametrelerin

Gayrimenkul Fuarı" iç piyasada zor bir dönem

değerlendirmeye

alınmadığı

belirtildi.

Merkezi’nde

açılan

"Evim

Türkiye

geçiren sektör açısından önem taşıyor. Fuara

Araştırmaya

göre,

İngiltere'nin

AB'den

ayrılması, ekonomi devleri arasındaki ticaret

Türkiye'den 72 inşaat şirketi katılıyor. İnternet
bağlantısı için

savaşını kızıştırabilecek ve bunun olumsuz
etkisi

sadece

ABD

ve

Çin

ile

sınırlı

Almanya'dan bir ihracat rekoru daha

kalmayacak, Avrupa da durumdan etkilenecek.

Alman şirketlerinin ihracat rekorlarına 2018'de

Araştırma sonucuna göre, anlaşmasız bir

bir yenisi daha eklendi. Geçen yıl ihracatta

Brexit'te Almanya'nın ardından Fransa'da da

yüzde 3'lük artış kaydedilirken ihracattaki

50 bin pozisyon etkilenecek. İnternet bağlantısı

büyüme hızı ise yavaşladı.

için

Dünya ticaretinde yaşanan siyasi fırtınalara
rağmen ihracatçı Alman şirketleri 2018 yılında

Emlak
Türkler

sektörünün

umudu

Almanyalı

aralıksız

beşinci

rekorunu

kırdı.

Federal

İstatistik Dairesinin açıkladığı verilere göre
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geçen

yıl

Almanya'nın

3

edildi. 2006 ila 2009 yıllarında yapılan satışta

oranında artarak 1 trilyon 317 milyar 900

kusuru bulunan iki eski şirket çalışanına

milyon euroya yükseldi. 2017 yılında ihracatta

verilen 17 ve 22 aylık hapis cezaları ise

artış oranı yüzde 6,2 olarak kaydedilmişti.

ertelendi. Heckler-Koch’un yıllık cirosunun 182

Yıl

milyon Euro olduğu belirtildi. İnternet bağlantısı

genelinde

rakamlarına

olumlu

rağmen

ihracatçılar

ihracatı

yüzde

seyreden

2018

sonuna

açısından

ihracat
doğru

için

sıkıntıların

başgösterdiği, zayıf geçen Kasım ayından

Alman-Fransız

sonra Aralık'ta ihracatın bir önceki yılın aynı

imzalar atıldı

ortak

savaş

uçağı

için

dönemine göre yüzde 4,5 oranında gerilediği
de

not

edildi.

Dünya

ekonomisindeki

durgunlaşma, ticari anlaşmazlıklar ve Brexit'in
yol açacağı sonuçların kestirilememesi Alman
işletmelerinin

başlıca

endişe

kaynağını

oluşturuyor. İnternet bağlantısı için

Almanya

ve

Fransa'nın

ortak

projesi

kapsamında üretilmesi planlanan yeni nesil
savaş uçağı için imzalar atıldı. Uçakların 2040
yılına kadar Almanya ve Fransa'nın filolarına
katılması hedefleniyor.
Almanya ve Fransa ortaklığında geliştirilmesi

Firma Haberleri

planlanan

Yasa dışı silah satan Alman şirkete 3,7
milyon Euro ceza

yeni nesil savaş

uçakları için

Paris'te imzalar atıldı. Proje kapsamındaki
jetler, Avrupalı havacılık devi Airbus ve Fransız
şirketi Dassault Aviation tarafından üretilecek.
Jetler,

Alman

Eurofighter

ve

Dassault'un

ürettiği Rafale savaş uçaklarının yerini alacak.
Almanya’da mahkeme, ülkenin önde gelen
silah

şirketlerinden

Heckler-Koch’a,

Silah

Kontrol Kanunu’nu ihlal ettiği gerekçesiyle 3,7
milyon Euro para cezası verdi. Stuttgart Eyalet
Mahkemesi, Heckler-Koch silah şirketinin beş
eski çalışanının, yasa dışı yollarla Meksika’nın
sorunlu bölgelerine makineli tüfek sattıkları için
şirketi 3,7 milyon Euro cezaya çarptırdı.
Mahkeme kararında, şirketin Silah Kontrol
Kanunu’na aykırı olarak yaklaşık 4,1 milyon
Euro değerindeki 4 bin 500 G36 piyade
tüfeğini, Meksika’nın kuzeyinde uyuşturucu
mafyasıyla güvenlik güçleri arasında sıkça
çatışmaların çıktığı bölgeye gönderdiği ifade

Paris'teki imza töreninde konuşan Almanya
Savunma Bakanı Ursula von der Leyen,
jetlerin

2040

başlaması

yılında

amacıyla

hizmet

vermeye

koydukları

hedefe

ulaşılması için önemli bir adım atıldığını
söyledi.

Alman

bakan,

2040

hedefini

kastederek "Bunu başarmak istiyorsak hemen
çalışmaya başlamalıyız" dedi. Törene Fransa
Savunma Bakanı Florence Parly de katıldı.
Parly, üretilmesi planlanan savaş uçağının, iki
ülke hava kuvvetleri arasındaki "yakın ilişkiyi
teyit edeceğini" belirtti. Almanya ve Fransa'nın
imzaladığı

65

milyon

euro

değerindeki

sözleşme, iki ülkenin eşit oranda finansman
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sağladığı programın ilk iki yılını kapsıyor.

etkinliği olan 6. Uluslararası Nükleer Santraller

Savaş uçağının motorlarını ise Fransız Safran

Zirvesi ve Fuarı, nükleer enerji santrallerinde

ve

birçok aşamada görev alan şirketleri bir araya

Alman

MTU

Aero

Engines

şirketleri

geliştirip üretecek. İnternet bağlantısı için

getiriyor.

Enerji

ve

Tabii

Kaynaklar

Bakanlığı'nın desteğiyle Nükleer Mühendisler
Yapı market zinciri Praktiker konkordato

Derneği (NMD) ve Ankara Sanayi Odası

istedi

(ASO) tarafından hayata geçirilen Uluslararası
Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı altıncı kez
düzenleniyor. 5-6 Mart tarihlerinde Pullman

Türkiye genelinde 16 adet mağazası bulunan
yapı market zinciri Praktiker mali yapısı
bozulduğu

gerekçesiyle

konkordato

istedi.

Praktiker Perakende Mağazacılık A.Ş. ve bağlı
olduğu

Uygulama

Yapı

Marketleri

A.Ş.,

konkordato talebiyle İstanbul 2’nci Asliye
Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme,
şirket için iki ay süreyle geçici mühlet kararı
verdi. ‘Organize perakende ev geliştirme‘
alanında faaliyet gösteren Praktiker, 1979’da
Almanya’da
başlamıştı.

dört

mağazayla

1997’de

faaliyete

Türkiye’de

faaliyet

gösteremeye başlayan şirketin hisseleri 2014
yılında

Uygulama

Yapı

Marketleri

AŞ’ye

devredilmişti. İnternet bağlantısı için

İstanbul Convention Center'da gerçekleşecek
olan zirveye Alman şirketlerinden yoğun bir
katılım bekleniyor. Sputnik Türkiye'nin medya
sponsorluğunu üstlendiği, firmalar arasında
önemli ticari iş birliklerine aracılık edecek olan
bu zirveye 16 Alman firma katılım gösterecek.
NMD Başkanı Dr. Erol Çubukçu ise Alman
firmalarının Afrika, Ortadoğu ve Türkiye'deki
nükleer

projelerle

değerlendireceğini

ilgili
ve

işbirliği
200'e

fırsatlarını

yakın

ticari

eşleştirme görüşmesi ve birçok iş bağlantısının
yapılmasını beklediklerini ifade etti. Zirveye
katılacak olan Alman firmalar ise; Aqseptence
Group, Böllhoff, ditec, Halfen, HaWig, Hodapp,
IMI Bopp & Reuther, INP Engineering &
Services, Lanxess, Taprogge, Minimax Fire

Alman firmalar nükleer zirve için Türkiye’ye
gelecek

Solutions, Schmiedewerke Gröditz, Sommer
Design & Security, Xorella Frank, IBB Gmbh
ve

konsorsiyum

olarak

Anlagenautomatisierung,

IBB
MLP

Prozessleittechnik ve TWE. İnternet bağlantısı
Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Uluslararası

için

Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı’na Alman
firmalar katılım gösterecek. NMD Başkanı
Çubukçu

200’e

yakın

ticari

THY, Alman KOBİ'leri uçuracak!

eşleştirme

görüşmesi beklediklerini ifade etti. Türkiye,
Ortadoğu ve Afrika'nın en kapsamlı nükleer
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THY,

Almanya

bildirgesi

KOBİ'ler

imzaladı.

Birliği'yle

Türk

Hava

niyet
Yolları,

dünyanın 124 ülkesine ulaşan geniş uçuş ağı
ve kaliteli hizmetiyle BVMW üyesi şirketlere,
ticari lojistik çözümleri ve yüksek kalitede
taşımacılık hizmetleri sunacak.
Gerçekleştirdiği küresel iş birliği anlaşmaları ile
hem dünya çapındaki güvenilir marka kimliğini
hem de pazardaki konumunu güçlendiren Türk
Hava Yolları (THY), uluslararası öneme sahip
yeni iş birliği için önemli bir adım attı. THY
Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya
göre, bayrak taşıyıcı ile Alman Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) arasında
stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzalandı.
BVMW’nin
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Şubat

tarihinde,

Berlin'de

gerçekleşen Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda
düzenlenen imza törenine, THY Yönetim
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve
BVMW Başkanı Prof. Dr. Mario Ohoven,
Arnavutluk

Cumhurbaşkanı

İlir

Meta,

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar
Kitaroviç, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı
Peter Altmaier, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal
Aydın ile iş dünyası, siyaset, sanat ve spor
çevrelerinden önde gelen isimler katıldı.
İmzalanan niyet bildirgesine göre, anlaşma
durumunda Türk Hava Yolları dünyanın 124
ülkesine ulaşan geniş uçuş ağı ve kaliteli
hizmetiyle BVMW üyesi şirketlere, ticari lojistik
çözümleri

ve

yüksek

kalitede

taşımacılık

hizmetleri sunacak. 900 bin üyesi olan BVMW
ise THY'nin gerçekleştireceği operasyonlar için
uygun

bir

platform

sağlayacak.

İnternet

bağlantısı için

13

