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Değerli Okuyucular,
TD-IHK olarak aylık haber bültenimizin her gün yeni abone
kazandığından dolayı çok memnunuz. Yayınımızı ilgi çekici
buluyorsanız lütfen çevrenize tavsiye ediniz.
Bu sayıda ekonomi haberlerimizde Türkiye’deki enflasyonun
düşüşünü ele alıyoruz. Bunun yanı sıra Rus enerji devi
Gazprom’un South Stream boru hattının iptalinden sonra
Türkiye’yi Avrupa’ya Rus gazı tedarik eden tek ülke konumuna
getirme planlarını değerlendiriyoruz. Bu gelişme tüm Avrupa’yı
ilgilendiren bir konu olup, Türkiye‘yi bölgenin önemli enerji üssü
haline gelme hedefine yaklaştırmış olacak. Haberlerde ayrıca Türkiye’nin sürekli artan otomotiv
üretimi ve Türk hükümetinin diğer gelişmekte olan ülkelerle ortak otomobil üretme planlarınıyla
ilgili bilgiler aktarıyoruz.
12 Şubat’ta ilk defa gerçekleşen “genç, başarılı, Türk“ isimli yeni etkinlik dizimizin ikinci
toplantısı 6 Mart’ta düzenlenecek. Bu toplantıda Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden
AG’nin Finans Müdürü Alp Dalkılıç’ı ağırlayacağız.
Son olarak kendimle ilgili bir gelişmeye değinmek istiyorum. Üç yıldır sürdürdüğüm TD-IHK’da
basın ve halkla ilişkilerden sorumlu görevimi bu ayın sonunda sonlandırıyorum. Tüm üyelerimize
ve ortaklarımıza keyifli ve verimli iş birliği için teşekkür ediyorum. Geçen yıllarda görevimde
Türk-Alman ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunduğumdan dolayı çok memnuniyet duyuyor,
TD-IHK‘nın gelecekte de ikili ekonomiyi daha da güçlendireceğinden emin olduğumu ifade
etmek istiyorum.
Okurken iyi keyifler diliyorum.
Sebastian Sönksen
Basın Sözcüsü
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Ekonomi haberleri: Enflasyon
sunduğu ek ödemeler çoğalıyor

düştü,

işverenlerin

AB yeni bir raporda Türkiye için 2015 yılı büyüme
beklentisini yüzde 3,3’ten yüzde 3,7’ye yükseltti ve 2016
yılında yüzde 4‘lük bir büyüme tahmin etti. Olumlu
gelişmenin sebepleri arasında enflasyon oranının yüzde
9‘dan yüzde 7,5’e düşmesi ve artan yurtiçi talebi bulunuyor.
Hükümetin işsizlik oranı beklentisi yüzde 10,5’tir. Ayni
yamanda Türk şirketleri çalışanlarına gittikçe daha fazla
finansal ve sosyal hizmetler sağlıyor. devamı

Türkiye yatırım adası
T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı
İlker Aycı, Türkiye'nin bir "yatırım adası" olarak yeni
dönemde de cazibesini devam ettireceğini söyledi. Aycı,
Türkiye'ye yapılan uluslararası yatırımları ve Başbakanlık
Yatırım Ajansı'nın faaliyetlerini değerlendirdi. devamı

Türkiye otomotiv üretim üssü oluyor  
Türkiye hafif ticari araçtan sonra otomobil üretimine de gaz
verdi. Hafif ticari araç üretiminde Avrupa’nın zirvesinde yer
alan Türkiye, otomobil üretiminde ise ilk beş içine girmeye
başardı. Yeni bir rapora göre, 2014'te daralan iç pazara
rağmen yeni yatırımların ve projelerin devreye girmesiyle
ihracat ve üretim adetlerinde artış kaydedildi.  devamı

Turizm gelirleri yüzde 6,2 arttı
Turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,2 arttı
ve 34 milyar 305 milyon 904 bin dolara yükseldi. Söz
konusu gelirin yüzde 81,5'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde
18,5'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden
elde edildi. 2014'teki gelirin 26 milyar 2 milyon 950 bin
dolarını kişisel harcamalar, 8 milyar 302 milyon 954 bin
dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. devamı

Yabancılara konut satışında rekor  
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, yabancılara
konut satışı 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 55.6
arttı ve 18 bin 959 adetle tarihi zirvesine ulaştı.
Yabancıların konut satın aldığı iller arasında Antalya liderliği
bırakmazken, İstanbul aradaki farkı kapatıyor. devamı

Alp Dalkılıç ile "genç, başarılı, Türk"
6 Mart, Berlin: TD-IHK yeni serisinde, Alman şirketleri ve
kurumlarında yönetim pozisyonlarında görev alan Türk
kökenlileri tanıtıyor.Alp Dalkılıç Deutsche Bank Privat- und
Geschäftskunden AG`de (Deutsche Bank Bireysel ve Ticari
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Müşteriler A. Ş.) mali işlerden sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesidir. devamı

Heinrich Deichmann ile sohbet akşamı
10 Mart, Köln: Etkinliǧimizin Edzard Reuter ile başarılı
lansmanından
sonra,
Köln'de
onur
konuǧumuz
DEICHMANN SE Yönetim Kurulu Başkanı Heinrich
Deichmann ile devam ediyoruz. Avrupa'nın en büyük
ayakkabı perakendecisi DEICHMANN SE üçüncü nesilde
aile şirketi olarak işletiliyor. devamı

Globalleşmiş ekonomide
önemli faktörüdür

motivasyon

başarının

en

Geçmişe bakış: TD-IHK, 12 Şubat 2015 tarihinde "genç,
başarılı, Türk" isimli yeni etkinlik formatını tanıttı. İlk
toplantının onur konuğu Alman Bankalar Federal Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İbrahim Karasu misafirlere
kariyeri hakkında bilgiler aktardı. devamı

Enerji: İş birliği talebi
Alman iş adamı Türkiye’de ısıtıcı güneş kollektörlerinin
pazarlanmasını üstlenecek iş ortağı aramaktadır. Ürün
güneş ışınlarını toplayıp oda sıcaklığını doğal bir şekilde
yükseltmektedir. PV modülü ile sağlanan enerji sayesinde
çalışan vantilatör, sıcak havanın oda içerisindeki dağılımını
sağlamaktadır. devamı

Ankara üniversitelerinin öğrencilerine şirketinizde staj
imkanı sağlayın
Ankara Ticaret Odası koordinatörlüğündeki konsorsiyum
Avrupa Birliği ülkelerine stajyer yerleştiriyor. Erasmus+
Programı‘nın
stajyerleri
yüksek
motivasyonları ve
kültürlerarası
birikimleriyle
kurumunuzun
renkliliğini
artırmanın yanı sıra, size yeni fikir ve yaklaşımlar
katacaklardır. devamı

Başarı için birinci koşul motivasyon, ikincisi girişkenlik
Zaman: Alman Bankalar Federal Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi İbrahim Karasu TD-IHK’da düzenlenen toplantıda
göçmenlere “Yolunuzda başarıyla ilerleyebilmek için önce
siz kendinizi yabancı olarak görmekten kurtulun“
tavsiyesinde bulundu. devamı
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Türk Alman Ticaret Odası Genel Sekreteri Recep
Yıldız'ın Fabrikasını Ziyaret Etti
TOBB: Yıldız CNC fabrikasında üretim süreci hakkında bilgi
alan Suat Bakır, bir Türk girişimcinin sanayi devi
Almanya'nın kalbinde hassas üretim alanında başarılı
üretim yapabilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade
etti. devamı

Brandenburg wirbt um türkische Ansiedlungen
Niederlausitz aktuell: Wirtschaftsstaatssekretär Fischer und
der Türkische Generalkonsul Başar Şen eröffnen
Unternehmertreffen in der Landesvertretung: "Brandenburg
ist mit innovativer Industrie, starkem Mittelstand, einer
internationalen
Wissenschaftslandschaft
und
hoher
Lebensqualität eine attraktive Wirtschaftsregion im Herzen
Europas. Das wollen wir noch mehr in den Fokus rücken
und unsere partnerschaftlichen Beziehungen zu anderen
Regionen in Europa ausbauen. Wir setzen auf weltweite
Kooperationen unserer Wirtschaft". weiterlesen

Suat Bakır, ''İyi ya da kötü kültür yoktur'' dedi
ha-ber.com: 24 Kimya öğrencisi ve 5 öğretmen Berlin'de
yapmış oldukları staj esnasında Türk-Alman Sanayi ve
Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, odanın genel sekreteri Suat
Bakır'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. devamı

Brandenburg Türk işverenleri kazanmak istiyor
ha-ber.com: Brandenburg Eyaleti Berlin Temsilciliği’nde
Berlin’deki Türk işadamlarına yönelik, Brandenburg
Eyaleti’ndeki iş ve yatırım imkânları “Brandenburg’da
Ekonomik Gelişim ve Yatırım Fırsatları“ konulu bir toplantı
düzenlendi. devamı

Texworld İstanbul
7-9 Nisan 2015, İstanbul
Fuar, ikinci kez bölgenin tekstil merkezi olan İstanbul’da
gerçekleşiyor. Texworld‘de 150 ekspozan 5.000’den fazla
ziyaretçiye
tekstil
sanayiindeki
güncel
gelişmeleri
tanıtıyor. devamı

SOLAREX
9-11 Nisan 2015, İstanbul
Türkiye’nin tek güneş enerjisi fuarı olan
SOLAREX’te sektörün yeni teknolojileri, ürünleri ve trendleri
sergileniyor. Bu yıl 8. kez düzenlenen fuara 200 ekspozan ve
25.000 ziyaretçi katılacaktır. devamı

Basın ve Halkla İlişkiler
Sebastian Sönksen
T: +49 (0)30 - 233 299 50
s.soenksen@td-ihk.de
TD-IHK
Leipziger Platz 14
10117 Berlin
T: +49 (0)30 - 233 299 50
F: +49 (0)30 - 233 299 510
info@td-ihk.de
www.td-ihk.de

Hannover Messe
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13-17 Nisan 2015, Hannover
@TDIHK

Dünyanın en önemli sanayi fuarlarından
biri olan Hannover Fuarı, her sene 5.000
katılımcı ve 180.000 ziyaretçiyi bir araya
getiriyor. Bu yıl ortak ülkesi Hindistan
olan fuarın ana konuları arasında
endüstriyel otomasyon ve bilişim teknolojisi, enerji ve çevre
teknolojileri ve araştırma ve geliştirme yer alacaktır. devamı

Xing
LinkedIn

YAPI - TurkeyBuild İstanbul
21-25 Nisan 2015, İstanbul
1978'den beri düzenlenen TurkeyBuild
İstanbul,
yapı
sektörünün
bütün
bileşenlerini bir araya getiren en büyük
ve en önemli yapı fuarıdır. Sektör
profesyonellerinin verdikleri destek ve
katkıyla her yıl büyüyerek katılımcı ve
ziyaretçi sayısını arttırmayı başarmıştır.
81.000 m2 alanda, ürün gruplarına göre
ayrılmış salonlarındaki 1.150 ziyaretçiyle bölgedeki en büyük
fuar olma özelliği taşımaktadır. devamı
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Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası, Türk-Alman ekonomik ilişkilerini daha da
arttırmak için her türlü girişimci inisiyatifini ve ikili yatırımları teşvik etmektedir.
2004 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Almanya Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliği tarafından kurulan TD-IHK, uluslararası yakınlaşmayı sağlayan
çalışmalar yürütüp, projeler geliştirirken ve ayrıca yeni organizasyonlar ve
iletişim kanalları kurmaktadır.
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