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Politik Gelişmeler
AP

seçimleri:

Hristiyan

Birlik

partileri

Almanya Suudilere silah satış yasağının

Türkiye’nin AB üyeliğine karşı

süresini uzattı

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Avrupa

Alman hükümeti Suudi Arabistan’a uyguladığı

Parlamentosu

silah ihracat yasağının süresinin altı ay daha

bağlamaya hazırlanıyor. Taslak programda,

uzatılmasına karar verdi. Karara göre, bu süre

her iki partinin de Türkiye'nin AB'ye tam

içinde Suudi Arabistan'a silah satışı için yeni

üyeliğine karşı olduğu vurgulanıyor.

anlaşmalara da onay verilmeyecek. Alman

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve

hükümeti Suudi Arabistan'a silah ihracatını

kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU),

durdurma kararını altı ay uzattı. Hükümet

Avrupa

sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada,

hazırladığı

silah ihracatını durdurma kararının Eylül ayının

Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıktı. İki

sonuna kadar uzatıldığını kaydetti. Bu süre

partinin

zarfında

onaylanması

prensip

olarak

yeni

anlaşma

seçim

programını

Parlamentosu (AP)
ortak

kurulları

beklenen
tam

seçimleri için

programda

yönetim

taslak

üyeliğine

karara

Türkiye’nin

tarafından
programda,

imzalanmamasına da karar verildi. Alman

Türkiye'nin

prensipte

karşı

hükümeti gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin

çıkıldığı vurgulandı. Bunun yanı sıra, gelecek

ardından, Riyad'a yapılan silah ihracatını

beş yıl içinde AB’ye yeni üye alınmaması

durdurma kararı almıştı. Alınan kararın süresi

gerektiği belirtildi. İnternet bağlantısı için

31 Mart'ta doluyordu. İnternet bağlantısı için
Avrupa Parlamentosu’ndan kritik Türkiye
Alman

vekiller

yerel

seçimler

için

kararı

Türkiye’ye gidiyor

Avrupa

Yeşiller partisinin dört vekili yerel seçimleri

arasındaki

izlemek üzere Türkiye'ye gidiyor. Vekiller

alınmasını öneren kararı Strasbourg'daki genel

İstanbul ve Diyarbakır'daki seçim merkezlerini

kurul

ziyaret edecek. Alman Yeşiller partisi federal

Parlamentosu’nun (AP) Türkiye ile Avrupa

milletvekili Margit Stumpp, yerel seçimleri

Birliği (AB) arasındaki katılım müzakerelerinin

izlemek üzere Türkiye'ye gidiyor. Stumpp'a

askıya alınması önerisinde bulunan kararı

partinin Bavyera eyalet meclisi üyesi Cemal

Strasbourg’daki genel kurul oturumunda oy

Bozoğlu, Kuzey-Ren Vestfalya eyalet meclis

çoğunluğuyla kabul edildi. Oylamaya katılan

üyesi Berivan Aymaz ve parti sözcüsü Max

622 parlamenterden 370’i karar lehinde, 109’u

Lucks'un eşlik edecek. Stumpp'ın ofisinden

ise

yapılan

parlamenter çekimser kaldı.

açıklamada,

vekillerin

31

Mart

Parlamentosu'nun
katılım

oturumunda

karar

Türkiye

ile AB

müzakerelerinin

kabul

aleyhinde

edildi.

oy

askıya

Avrupa

kullandı.

143

seçimlerinde İstanbul ve Diyarbakır'daki seçim

Nihai oylama öncesi Hristiyan Demokrat, aşırı

merkezlerini ziyaret edecekleri bilgisi verildi.

sağcı

İnternet bağlantısı için

müzakerelerin

ve

AB

karşıtı
“askıya

gruplar

tarafından,

alınması”

yerine
2

“tamamen sonlandırılmasını” isteyen ve ayrı

Alman medyasının temsilcileri ile sivil toplum

ayrı hazırlanan ve oylanan üç değişiklik

kuruluşlarına yönelik yeni tedbirler almasının

önergesi ise oy çokluğuyla reddedildi. AP

ihtimal dışı bırakılamayacağı” ifadesi yer aldı.

Türkiye raportörü, Hollandalı sosyal demokrat

Metinde, Alman hukuk anlayışı açısından ifade

parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan

özgürlüğü

karara gerekçe olarak, Türkiye’de demokrasi,

açıklamaların, “Türkiye’de mesleği icra etmede

insan hakları ve hukuk devleti alanlarındaki

engelleyici tedbirlere ve cezai işleme” yol

“gerileme”

açabileceği kaydedildi. İnternet bağlantısı için

mevcut

ve

son

haliyle

anayasa

yürürlüğe

değişikliğinin

girmiş

çerçevesinde

değerlendirilen

olması

gösterildi. İnternet bağlantısı için

Alman

Dışişleri

Bakanı

Soylu’nun

açıklamalarını eleştirdi
Alman

gazeteci

Brase'nin

Türkiye'deki

Alman Dışişleri Bakanı Maas, Türk İçişleri

basın kartı uzatıldı

Bakanı Soylu’nun Almanya’da tartışma yaratan

ZDF televizyonunun İstanbul bürosu şefi Jörg

“havalimanında

Brase, basın kartının uzatıldığını açıkladı.

sözleri için, “Bunlar kabul edilemez ve bizi

Birkaç

endişelendiren açıklamalardır” dedi. Türkiye

gün

söyleyen

sonra

Brase,

Türkiye’ye
diğer

döneceğini

gazetecilerin

de

İçişleri

tutuklanacaklar”

Bakanı

yönündeki

Süleyman

Soylu’nun,

bekleyişlerini sürdürdüğünü kaydetti. Alman

“Almanya’da terör örgütü toplantılarına katılıp”

ZDF televizyonunun İstanbul bürosu şefi Jörg

tatil

Brase, basın kartının uzatıldığını ve birkaç gün

gelenlerin

içinde

yönündeki sözleri Ankara-Berlin hattındaki

Türkiye'ye

döneceğini

açıkladı.

amacıyla

Türkiye’ye

havalimanlarında tutuklanacakları

Türkiye’de basın kartlarının süresi uzatılmayan

tansiyonu

Brase ile Tagesspiegel gazetesinin Türkiye

incelemekte olduklarına işaret eden Maas,

muhabiri

Ankara

Thomas

Seibert,

10

Mart'ta

Türkiye’den ayrılmışlardı. İnternet bağlantısı

tırmandırdı…

ile

görüşme

Açıklamaları

trafiğinin

sürdüğünü

duyurdu. İnternet bağlantısı için

için
Sosyal Gelişmeler
Almanya Türkiye’ye seyahat tavsiyelerini
güncelledi

Araştırma: İmamların hemen hepsi yurt

Süleyman Soylu’nun açıklamalarının ardından

dışından geliyor

Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye için seyahat

Son yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da

tavsiyelerini
Bakanı

ise

güncelledi.
Türkiye’nin

Almanya

Dışişleri

görev

yapan

birçok

yabancı

dışından geliyor. İmamların yarısı Diyanet

camilerde görev yapıyor.

sayfasında

yönelik

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisiyle

hükümetinin

yakınlığı olan Konrad Adenauer Vakfı'nın

tavsiyelerinde

“Türk

(DİTİB)

yurt

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet

seyahat

Birliği'ne

90'ı

İşleri

Türkiye’ye

İslam

yüzde

gazeteciye basın kartı vermemesini eleştirdi.

yayınlanan

Türk

imamların

bağlı
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yaptığı

bir

araştırmaya

göre

Almanya'da

Pfalz eyaletindeki uyumu için bir mihenk taşı"

bulunan yaklaşık 2 bin camide görev yapan

olduğunu

belirtti.

imamların

resmen

yürürlüğe

yüzde

90'ı

Almanya

dışından

Anlaşmanın

imzalanarak

girmesiyle

birlikte

geliyor. Düsseldorf'ta yayımlanan Rheinische

Rheinland-Pfalz eyaletinde yaşayan Alevilere

Post gazetesinde yer alan araştırmaya göre,

birtakım haklar tanınmış olacak. Bu haklar

söz konusu imamların büyük bölümü Türkiye,

arasında Alevi inancı temelli din dersinin eyalet

Kuzey

Yugoslavya

okullarında okutulması, Alevi inancına sahip

ülkeleri, Mısır ve İran'dan geliyor. Diyanet İşleri

eyalet çalışanı ile öğrencilerin Alevilerin dini

Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı bin camide

günlerinde izinli sayılmaları ve bazı kurumlarda

yaklaşık 2 bin 500 imam görev yaparken, bu

dini olarak hizmet almaları yer alıyor. İnternet

rakam

bağlantısı için

Afrika,

Kosova,

Almanya'daki

eski

imamların

neredeyse

yarısına tekabül ediyor. Sayısal açıdan 323
cami ile Milli görüş, yaklaşık 300 camiyle İslam

"Radikalleşen

Kültür

merceğinde

Merkezleri

camiyle

Birliği

Almanya'daki

ve

70'den fazla

Boşnaklar

da

öne

çıkıyor. İnternet bağlantısı için

çocuklar"

istihbarat

Almanya İçişleri Bakanı iç istihbaratın istisnai
durumlarda

radikalleşen

çocukları

izleyebilmesini sağlayan bir tasarı hazırladı.
Alevilerin talepleri kabul edildi

Irak ve Suriye'den geri dönen IŞİD'lilerin

Rheinland-Pfalz eyaleti ile Almanya Alevi

çocuklarının da takibe alınması hedefleniyor.

Birlikleri

Federasyonu

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, iç

anlaşma

kapsamında

arasında
eyalette

varılan
Alevilere

istihbarat

birimi

olan

Anayasayı

Koruma

birtakım haklar tanınacak. Bu haklar arasında

Teşkilatı'nın radikalleşen çocuklarla ilgili de

Alevilere yönelik din dersi de bulunuyor.

veri

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyalet hükümeti

sağlayan bir tasarı hazırladı. Buna göre üç yıl

ile

önce

Almanya

Alevi

Birlikleri

Federasyonu,

toplayıp

saklamasına

koalisyon

yasal

hükümeti

zemin

tarafından,

eyalette Alevilere çeşitli haklar tanıyan bir

Almanya’da istihbarat örgütlerince izlenme

metin konusunda anlaşmaya vardı. Rheinland-

yaşı 16’dan 14’e indirilmişti. Ancak şimdi

Pfalz eyaletinin dini cemaatlerden de sorumlu

istisnai durumlarda bu yaşın daha da aşağı

Bilim Bakanlığı'nın açıklamasına göre eyaletin

çekilmesi öngörülüyor. Şu an geçerli olan

bakanlar

yasalara göre, Anayasayı Koruma Teşkilatı

kurulu

Almanya

Alevi

Birlikleri

Federasyonu ile varılan anlaşmayı oybirliğiyle

çocuklarla

kabul etti. Eyaletin Kültür Bakanı Konrad Wolf,

arşivleyebiliyor ancak bu bilgileri kısa adı

anlaşma metninin Almanya Alevi Birlikleri

NADIS

Federasyonu'nun 30'uncu kuruluş yıldönümü

aktaramıyor.

olan 9 Nisan'da eyalet başbakanı Malu Dreyer

Teşkilatı da, İçişleri Bakanı Seehofer’in yaş

tarafından imzalanacağını söyledi. Wolf yaptığı

sınırının kaldırılmasıyla ilgili fikrini destekliyor.

açıklamada bu adımın "Alevilerin, Rheinland-

İnternet bağlantısı için

olan

ilgili

olayları

istihbarat
Almanya

dosyalarında

bilgi

Anayasayı

sistemine
Koruma
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AfD Bavyera'da minarelerin yasaklanmasını

bir

istiyor

"Neudeutsche" (Yeni Almanlar) adlı bir dernek

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD)

kurdu. Kurulan derneğin başkanlık görevini

Bavyera'da minarelerin yasaklanmasını istiyor.

üstlenen,

AfD’nin

yasal

Milletvekili Anton Friesen derneğin kurulma

sunduğu

amacıyla ilgili olarak, "Biz tabii ki, göçmen

eyalet

değişikliğin

meclisine

yapılması

gereken

talebiyle

siyaset

alanı

Kazakistan

doğumlu

olan

AfD

kökenli

Almanya’da

sağ

istiyoruz" dedi. Friesen bir diğer hedeflerinin

popülist Almanya için Alternatif (AfD), Bavyera

de kamuoyunda var olan AfD’nin yabancı

eyalet meclisinde minarelerin yasaklanmasını

düşmanı bir parti olduğu yönündeki algıyı

talep eden bir önerge sundu. Önerge diğer

kırmak olduğunu ifade etti. 20 üye ile kurulan

partiler

eyalet

ve hukuki olarak AfD’yle doğrudan bir bağı

komisyonuna

bulunmayan derneğin ikinci başkanlığını da

tarafından

parlamentosunun

partilerinden

reddedilirken,
ilgili

partimize

amacıyla

önerge, diğer partiler tarafından reddedildi.
muhalefet

seçmenleri

açmak

kazandırmak

yönlendirildi.

yine aynı partiden Bremen Eyalet Meclisi

İslam karşıtı söylemlerle dikkat çeken AfD

Üyesi, Yunan asıllı Alexander Tassis yapıyor.

önergede

Derneğin

"Bir

camiye

ait

olmayan

bir

birinci

ve

ikinci

başkanları,

minarenin bir siyasi-dini sembol olmaktan öte

derneklerine katılacak göçmen kökenlilerin,

bir anlamı olamaz ve bu nedenle temel haklar

"göçmen

arasında yer alan dini vecibelerin yerine

olmalarının

getirilmesi kapsamına girmez" denildi. Bunun

bağlantısı için

ötesinde
içeren

minarelerin
kültür

kapsamında
belirtildi. Diğer

"Hristiyanlık

varlıklarının
da

kökenli

vatansever

beklendiğini

Almanlar"

belirtiyor. İnternet

ögeleri

korunması"

değerlendirilemeyeceği

partilerden siyasetçiler

Almanya'da mültecilere yönelik yaklaşık 2
bin suç işlendi

bu

İçişleri Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği

önergeyi reddederek AfD'yi toplumda şidddete

yanıta göre, Almanya'da geçen yıl mültecileri

yol açacak bir ortam yaratmakla suçladılar. Bu

ve kaldıkları yurtları hedef alan yaklaşık 2 bin

talebin yasal olarak dayanaktan yoksun olduğu

suç işlendi. İşlenen suçların çoğunun aşırı sağ

ve anayasaya aykırı olduğu bildirildi. İnternet

kaynaklı olduğu ifade edildi. Almanya'da geçen

bağlantısı için

yıl mülteci ve mülteci yurtlarını hedef alan
yaklaşık 2 bin suç kayıtlara geçti. Alman

AfD’nin göçmen açılımı: Yeni Almanlar

meclisi Sol Parti grubunun soru önergesine,

Sağ popülist AfD’li (Almanya için Alternatif)

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıtta, kaydedilen

bazı siyasetçiler partinin kapılarını göçmen

suç

kökenlilere açmak istiyor. Bu amaçla "Yeni

vermeye ve adam yaralamadan cinayete kadar

Almanlar" adında bir dernek kuruldu. AfD’li

çeşitlilik gösterdiği belirtildi. İşlenen suçların

(Almanya için Alternatif) bazı siyasetçiler,

önemli bir bölümünün aşırı sağ kaynaklı

Alman vatandaşlığı alan göçmen kökenliler için

olduğu ifade edildi.

eylemlerinin

hakaretten,

mala

zarar

5

İçişleri Bakanlığı'nın yanıtında, işlenen suçların

Ekonomik Gelişmeler

bin 775'inin doğrudan mültecileri hedef aldığı
ve bunların bin 736'sının aşırı sağ kaynaklı

Almanya işsizlik oranında rekor düşüş

olduğu kaydedildi. Suç eylemlerinin 173'ünde

Almanya’da

ise mülteci yurtlarının hedef alındığı belirtildi.

dalgalanmalara rağmen işsizlik oranı düşmeye

Bu eylemlerde toplam 315 kişinin yaralandığı

devam ediyor. Ülkede işsizlik, 1991’den bu

ifade edildi. Bakanlığın Sol Parti'ye verdiği

yana en düşük seviye olan yüzde 5,1’e

yanıtta, 2018 yılında mültecilere karşı işlenen

geriledi. Almanya'da işsizlik oranı düşmeye

suçların sayısında 2016 ve 2017'ye kıyasla

devam ediyor. Federal İstihdam Dairesi’nden

düşüş yaşandığına dikkat çekildi.

(BA) yapılan açıklamaya göre son bir ay

İnternet

bağlantısı için

yaşanan

konjonktürel

içinde, ülke çapında işsizlerin sayısı 72 bin kişi
daha azalarak 2 milyon 301 bine geriledi. Bu

Anket: Almanların yüzde 80'i Türkiye'ye

da işsizlik seviyesinin yüzde 0,2’lik düşüşle

seyahat etmek istemiyor

yüzde

Tagesspiegel gazetesinin anketine göre birçok

Almanya’da 1991 yılından bu yana tespit

Alman vatandaşı, siyasi nedenlerle Türkiye'ye

edilen en düşük işsizlik oranıyla ilgili açıklama

seyahat etmek istemiyor. Türkiye'deki siyasi

yapan Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef

durum nedeniyle Almanların çoğunluğunun

Scheele, "Konjonktürel rüzgarın hızı azalmış

ülkeye seyahat etmek istemediği bildirildi.

olsa da iş piyasasında her şey iyi gitmeye

gerilemesi

anlamına

geliyor.

ankete

devam ediyor" dedi. Diğer yandan eleman

göre Almanların yaklaşık yüzde 80'i Türkiye'ye

aranan pozisyon sayısı da, Şubat ayına göre

seyahat etmeyi düşünmediğini söyledi. Yüzde

19

66,8'i ise kesinlikle Türkiye'ye gitmeyeceğini

yükselmiş durumda. Federal İstihdam Dairesi

belirtti. Soru sorulan her beş kişiden biri

verilerine göre Şubat ayında Almanya’da

yaşanan

çalışan kişi sayısı 44 milyon 820 bin. İnternet

Tagesspiegel gazetesinin

gelişmelerden

yaptırdığı

5,1’e

etkilenmediğini

ve

Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünebileceğini
söyledi.

Anket,

Civey

araştırma

bin

artarak

ülke

çapında

797

bine

bağlantısı için

şirketi

tarafından 6 Mart-12 Mart tarihleri arasında 5

Almanya'dan Türkiye'ye gidenler yüzde 20

bin 47 kişinin katılımıyla yapıldı.

arttı

Türkiye

Bakanlığı'nın

Geçen yıl Almanya'daki havalimanlarından

verilerine göre 2018 yılında Almanya'dan

Türkiye'ye seyahat edenlerin sayısının 2017'ye

Türkiye'ye giden turist sayısı bir önceki yıla

göre yüzde 20 artışla 7,46 milyon olduğu

göre yüzde 26 artış göstererek 4,5 milyona

açıklandı. Almanya'dan Türkiye'ye havayoluyla

ulaşmıştı. Türkiye, Almanlar için İspanya ve

seyahat edenlerin sayısı 2018 yılında bir

Yunanistan'ın ardından en çok tercih edilen

önceki yıla göre yüzde 20 artış göstererek 7,46

yurt

milyon oldu. Federal İstatistik Bürosunun

dışı

Kültür

tatil

ve

Turizm

destinasyonu

bulunuyor. İnternet bağlantısı için

konumunda

açıkladığı verilere göre Almanya'da toplam
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havayolu yolcularının sayısı 2018'de yüzde

seçimlerini

4,2 oranında arttı. Almanya'nın en büyük 24

Merkel, anlaşmasız bir Brexit'in arzu edilen bir

havalimanından geçen yıl toplam 122 milyon

durum olmadığını ifade etti. Dünyanın ikinci

600 bin kişi yolculuk yaptı. Günlük ortalama

büyük ekonomisi olan Çin'in hem AB'nin ortağı

yolcu sayısı 336 bin civarında. 14,7 milyon

ve hem de rakibi olduğunun altını çizen

yolcu

Merkel,

sayısıyla

ile

İspanya

Almanya'dan

baltalamayacağını

AB

ve

Çin

üzerine

savundu.

arasındaki

uçanların en çok tercih ettiği ülke oldu.

"karşılılık"

İspanya'yı 7,54 milyon ile İngiltere takip etti.

söyledi. Yaklaşık 120 milyar avroluk ticaret

Türkiye üçüncü sırada yer alırken İtalya 7,1

hacmi ile İngiltere, geçen yıl Almanya'nın en

milyon ile dördüncü, Yunanistan 4 milyon yolcu

önemli ticaret ortakları içinde altıncı sırada yer

ile en çok seyahat edilen beşinci ülke oldu.

aldı. Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri,

İnternet bağlantısı için

otomobil

sektöründeki

ekonomisini
Almanya

Başbakanı

ekonomisi

sert

Merkel:

bir

Brexit

Alman
için

iyi

hazırlanmış durumda
Almanya

Başbakanı

Brexit'in

kurulması

ilişkilerin
gerektiğini

yavaşlama,

etkilemeye

devam

gerçekleşmesi

Alman
ederken,

halinde

bunun

Almanya'ya maliyetinin 9,5 milyar avro olacağı
hesaplanıyor. İnternet bağlantısı için

Merkel,

Alman

ekonomisinin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız

Almanya'da iş dünyası güveni martta arttı

şekilde ayrılması anlamına gelen "sert Brexit"

Sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Dünyası Güven

için çok iyi hazırlandığını bildirdi. Almanya

Endeksi,

Başbakanı

Almanya'da Ifo İş

Angela

Merkel,

Alman

martta

99,6

puana

Dünyası

çıktı.
Endeksi,

ekonomisinin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden

beklentilerin üstünde artış göstererek martta

(AB) anlaşmasız şekilde ayrılması anlamına

99,6

gelen "sert Brexit" için çok iyi hazırlandığını

bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo),

bildirdi.

yaklaşık

Başbakan Merkel, Brüksel'de AB

puana
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yükseldi.

bin

Merkezi

firmanın

Münih'te

katılımıyla

liderleri toplantısından sonra basın açıklaması

gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Anketi

yaptı. AB'nin 27 üyesinin kabul ettiği üzere,

sonuçlarını yayımladı. Sonuçlara ilişkin yapılan

Brexit'in İngiliz parlamentosunda onaylanması

açıklamada,

halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a

Almanya’da

kadar ertelemesine ilişkin Merkel, şimdilik 29

Dünyası

Mart'taki düzensiz bir Brexit'i engellediklerini

yükseldiği belirtildi. Beklenti endeksin 98,5'e

ve İngiliz Parlamentosunun ne karar vereceğini

gerilemesi

bekleyeceklerini belirtti. Ertelemelerden sonra

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu

İngiltere'nin Brexit konusunda hangi

dönemde 94 puandan 95,6 puana yükseldiği

yolu

izleyeceğini belirlemesi gerektiğini vurgulayan

şubatta
sanayi

98,7

ve

Endeksi'nin

bu

puan

ticarete
ay

olan

ilişkin

99,6

İş

puana

yönündeydi. Açıklamada,

kaydedildi. İnternet bağlantısı için

Merkel, Brexit'’in gecikmesinin 26 Mayıs'ta
yapılacak

Avrupa

Parlamentosu

(AP)
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Alman ekonomi uzmanları 2019 büyüme

glifosat içeren zirai ilacın kansere yol açtığı

tahminini düşürdü

gerekçesiyle Alman Bayer firmasının 80 milyon

Alman

hükümetine

yapan

dolar tazminat ödemesine hükmetti. ABD'de

ekonomi bilirkişi kurulu, Alman ekonomisiyle

bir mahkeme Alman kimya ve ilaç devi

ilgili 2019 büyüme tahminini düşürdü. Bilge

Bayer'in geçen sene satın aldığı ABD merkezli

adamlar olarak anılan grup buna neden olarak

Monsanto tarafından üretilen glifosat içeren

Brexit riski ve yavaşlayan ihracatı gösterdi. Biri

zirai ilacın kansere yol açtığı gerekçesiyle

kadın beş Alman ekonomistten oluşan "bilge

Bayer'in 80 milyon 300 bin dolar tazminat

adamlar"

ödemesine karar verdi. ABD'nin Californiya

Alman

danışmanlık

ekonomisiyle

ilgili

2019

büyüme tahminini Brexit'in oluşturduğu risk ve

eyaletindeki

dış pazarlardan Alman mallarına olan talebin

Mahkemesi jürisi davanın ilk aşamasında

azalması nedeniyle yüzde 1,5'tan yüzde 0,8'e

oybirliği ile aldığı kararda "Bayer firmasının

düşürdü. Ekonomik gelişmeyi izleyen grubun

yan kuruluşu Monsanto tarafından üretilen

başkanı Christoph Schmidt, zayıflayan ihracat

Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın,

talebine dikkat çekerek, arz tarafında da birçok

davacı Edwin Hardeman'da kanser oluşumunu

sektördeki kapasite ve işçi sıkıntısı yaşandığını

tetikleyen önemli bir unsur olduğu" sonucuna

söyledi.

varmıştı.

Schmidt

"Alman

ekonomisindeki

San

Lenf

Francisco

kanserine

Yüksek

yakalanan

70

patlama sona erdi" derken, "güçlü yerel

yaşındaki davacının, yabani otla mücadelede

ekonomi

ressesyon

kullanılan ilacı 25 yıl boyunca bahçesinde

yaşanması ise beklenemez" diye de ekledi.

kullandığı belirtiliyor. Bayer firması davayı

Alman hükümetine danışmanlık yapan "bilgi

temyize götüreceğini açıkladı. Firma kararın

adamlar,"

Alman

yaklaşık 40 yıldır yapılan bilimsel araştırmaları

vergisini

düşürmesi

düşünüldüğünde

Almanya'nın

bir

hükümetine
ile

birleşmesi

Batı

kurumlar
ve

sonrası

Doğu
konan

ve dünya genelindeki denetim kurumlarının
glifosat

içerikli

zirai

ilaçların

kanserojen

dayanışma vergisini kaldırması çağrısında

olmadığı yönündeki görüşünü değiştirmediğini

bulundu. İnternet bağlantısı için

savundu. Söz konusu kararın gelecekteki
davalara emsal teşkil etmeyeceği, her dava
için koşulların ve hukuki durumun ayrıca

Firma Haberleri

değerlendirileceği
Glifosat davasında Bayer’e 80 milyon dolar

kaydedildi.

İnternet

bağlantısı için

ceza
Demiryoluna 50 milyar euro ek yatırım
yapılacak

ABD'de görülen davada mahkeme, geçen yıl
satın

aldığı

Monsanto

firmasının

ürettiği

Bild am Sonntag gazetesi, Alman hükümetinin
demiryolu altyapısına önümüzdeki 10 yılda 50
8

milyar euroluk yatırım yapmaya hazırlandığını

büyük iki özel bankası olan Deutsche Bank ile

bildirdi.

altyapısına

Commerzbank’ın birleşmeleri halinde ortaya

önümüzdeki 10 yılda 50 milyar euroluk yatırım

38 milyon özel ve kurumsal müşteriye sahip,

yapılacağı bildirildi. Haberi duyuran Bild am

140 bin civarında çalışanı olan ve yaklaşık iki

Sonntag gazetesi, kaynaklarını açıklamadı.

trilyon euro bilançolu bir banka çıkacak.

Bild'in haberine göre, Alman Maliye Bakanlığı

Deutsche Bank tarafından konuyla ilgili yapılan

10

Almanya'da

yıllık

bir

demiryolu

programını

hayata

açıklamada, Christian Sewing başkanlığındaki

Planlanan

yatırım

yönetim kurulunun, bir stratejik seçenek olarak

kapsamında, demiryolu ağının bakımı için

birleşme fikrini gözden geçirmeye karar verdiği

kullanılan fona 2020 ile 2025 seneleri arasında

bildirildi. İnternet bağlantısı için

geçirmeyi

yatırım

hedefliyor.

yıllık 1 milyar euro, 2025 ile 2030 arasında ise
yıllık 2 milyar euro ek kaynak aktarılacağı

Wikipedia'dan AB telif hakları reformuna

belirtildi. Gazete, geri kalan miktarın nasıl

boykot

harcanacağı konusunda ise bilgi vermedi.
Devlet kontrolündeki Alman demiryolu şirketi
Deutsche Bahn'ın (DB) hâlihazırda 20 milyar
euro borcu bulunuyor. Demiryolu planını her
beş yılda bir gözden geçiren Alman hükümeti,
şu an bakım çalışmalarına yıllık 3,5 milyar
euro harcıyor. İnternet bağlantısı için

Avrupa Birliği'nin telif hakları ile ilgili planladığı
yasa değişikliğini protesto eden Wikipedia,
Almanca sayfasına erişimi bir günlüğüne
Dünyanın

durdurdu.
Deutsche Bank - Commerzbank birleşme
görüşmeleri başlıyor

ansiklopedisi

en

büyük

bankalarından

Deutsche Bank ile Commerzbank’ın yönetim
kurulları birleşme için görüşmelere başlanması
kararı aldı. İki bankanın birleşmesi fikri uzun
süredir finans çevrelerinde konuşuluyordu.
Alman

finans

markalarından

Wikipedia

büyük

internet

Almanca

dilindeki

sayfalarına erişimi bir günlüğüne durdurdu.
Boykotun

Almanya’nın

en

sektörünün

en

Deutsche

Bank

önemli
ile

Commerzbank’ın birleşeceklerine dair iddialar
konusunda ilk somut adım atıldı. Her iki
bankanın yönetim kurulları kendi içlerinde
yaptıkları toplantılarda birleşme görüşmelerine
başlanmasına karar verdi. Almanya’nın en

nedeni

27

Mart'ta

Avrupa

Parlamentosu'nda oylamaya sunulacak telif
hakları

reformu.

Wikipedia'nın

Almanca

versiyonunda yayınlanan bildiride "Almanca
konuşan topluluğa ait yazarlar ilk defa bir
karartmaya imza atıyor" denildi.
Tartışmalara neden olan telif hakları ile ilgili
yasa

değişikliğinden

Wikipedia'nın

da

etkilenmesi bekleniyor. Oylamaya sunulacak
Telif

Hakları

maddesine

Yasa
göre,

Tasarısı'nın
internet

13'üncü

platformları

kullanıcıların üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal
eden

uygulamalarını

önceden

önleme

9

yükümlüğü altında. Her ne kadar Wikipedia

inandığını ifade eden Dussman, Berlin’de

söz

dinler arası diyalogun sağlanması için bir alana

konusu

madde

kapsamına

girmiyor

olmasa da platform sahipleri söz konusu
maddeye

"hatalı

ve

uygulamalarına

kötü

niyetli

neden

ihtiyacı olduğu kaydetti. İnternet bağlantısı için

sansür

olabileceği"

gerekçesiyle karşı çıkıyor… 2,3 milyon başlığa

AB hava sahasını Boeing 737 MAX 8'e
kapattı

sahip Wikipedia'nın Almanca versiyonu günde
yaklaşık 30 milyon kez tıklanıyor. Wikipedia
Dünya üzerinde en çok ziyaret edilen beşinci
internet sitesi durumunda. İnternet bağlantısı
için

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki
kere düşmesi üzerine bu modelin kullanımını
durduran ülkelerin sayısı artıyor. Avrupa Birliği
ülkeleri hava sahasını Boeing 737 Max 8 tipi

Gülenciler olduğu gerekçesiyle projeden
çekildi

uçaklara kapattı. Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın
son beş ayda iki kere düşmesi üzerine bu
modelin kullanımını durduran ülkelerin sayısı
artıyor. Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing 737
MAX 8 tipi uçakların kullanımını durduran

Berlin üç dinin ibadethanelerini barındıracak
“House

of

One”ı

destekleyen

iş

kadını

Dussmann, projede Gülen yapılanmasına ait
bir dernek olduğu gerekçesiyle, desteğini çekti.
Berlin'de cami, kilise ve sinagogu aynı çatı
altında toplayacak “House of One” (Bir Ev) adlı
projeye destek veren iş kadını Catherine von
Fürstenberg-Dussmann,

projede

Gülen

yapılanmasına yakın bir derneğin yer alması
nedeniyle çekildiğini açıkladı. Catherine von
Fürstenberg-Dussmann
açıklamada,

“Dinler

yaptığı

arasında

yazılı

anlayış

ve

diyalogu teşvik etmek yerine yeni çatışmalar
yaratacak bir projeyi destekleyemeyeceğini”
belirtti. Projede Müslümanları temsilen yer alan
derneğin Gülen yapılanması ile bağlantısı
olduğuna işaret eden Dussmann, “Gülen
hareketinin” Müslümanlara ait sivil toplum
örgütleri ile cami derneklerinin çoğu tarafından
kabul

görmediğini

dile

getirdi.

Projeden

ülkelere

Avrupa

katıldı. Etiyopya'da

Birliği
157

ülkeleri

kişinin

de

ölümüyle

sonuçlanan kazanın ardından Avrupa Birliği
Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklarla ilgili karar
aldı. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA)
AB hava sahasında bu tip uçaklara uçuş
yasağı

getirdi.

AB

açıklaması

öncesinde

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer
ntv kanalına yaptığı açıklamada Alman hava
sahasının Boeing 737 MAX tipi uçaklara
kapatıldığını söyledi. Scheuer "Güvenlik hiç
kuşkusuz önde geliyor. Tüm şüpheler ortadan
kalkana kadar, Alman hava sahasını Boeing
737 MAX için derhal kapatılmasını istedim"
dedi. AB kararı öncesinde Almanya'nın yanı
sıra

Fransa,

Birleşik

Krallık,

İrlanda,

Hollanda'daki yetkili sivil havacılık kurumları da
Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklara hava sahasını
kapattıklarını duyurmuştu. İnternet bağlantısı
için

çekilmesine rağmen, House of One projesine
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