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Nachrichten aus Hamburg

çıkarına olmayan bu anlaşmalarla
arka kapılardan kimler zengin edilmektedir. Topraklarımızın zehirlenmesine yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın peşkeş çekilmesine toplum
ve bir çok yerel Belediyelerimiz ve
STK’lar da karşı çıkmaktadır.

Liebe Leserinnen und Leser,
nach der Sommerzeit, möchten
wir Ihnen mit unserem Magazin einen ganz neuen Service
bieten. Dafür haben wir alles von
Grundauf erneuert! Neues Desıgn,
neue Inhalte...
Um die Vielfalt unserer Nachrichten auszuweiten, sind wir Kooperationen mit “Orienntal Night”
(Hamburg 1) und der Deutschen
Welle Türkçe eingangen. Ab
sofort können Sie die Sendungen
von Oriental Night wöchentlich
auch auf elbe-express.info verfolgen.
Den Bereich der kommunalen
und bundespolitischen Themen
haben wir ausgebaut.
Deutsche Welle Türkçe bietet uns
die einmalige Möglichkeit, Ihnen
Themen aus der Türkei detailliert
darzustellen.
Jeden Monat kostenlos, können
Sie sich über Sport, Entertainment, Lifestyle, aktuelle Themen
informieren.
Sie wollen das Günes Magazin in
elektronischer Form? Kein Problem!
Schreiben Sie uns an
info@elbe-express.de eine Email
und wir schicken Ihnen jeden
Monat das Magazin zu!
Gerne können Sie auch Anregungen, Kritiken, Wünsche an diese
Emailadresse schreiben. Wir
freuen uns von Ihnen zu hören!
Wir leben Vielfalt!
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
Lesen.
Ihr
Coskun Costur

Kadın cinayetleri artık ülkemizde
bir rutin her gün yaşanan bir
duruma gelmiştir!

Coskun Costur, Chefredakteur

TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?
Yeni yayın dönemine girerken
birçok konu başlıkları ile yine birlikteyiz. Hareketli bir yaz mevsiminden
sonbahara girerken Türkiye’nin sıcak gündemleri dur durak bilmiyor.
Suriye’de Güvenli Bölge, Kaz dağları,
can yakan Ekonomik kriz, Kadın
cinayetleri...
Güneş Magazin yenilendi!
Bu arada dergimiz Güneş’in yeni
çıkan sayısında birtakım değişiklikleri de görme imkanımız olacak.
Dergimizde Almanca Haberler,
Farklı Haber Kanalları, Hamburg 1,
Deutsche Welle ile ortaklıklarımız,
ayrıca Hamburg Senatosundan
güncel haberleri ile Hamburg
Parlamentosundaki Bakanların bize
özel yazılarını okuyabileceksiniz.
Amacımız siz değerli okurlarımıza
Almanya, Hamburg ve Türkiye
haberlerini en güncel ve kapsamlı
şekilde buluşturmak.
Bu yazıyla da Türkiye’nin sıcak
gündeminden bazı konu başlıklarını
değerlendirmeye çalışacağım.
Kaz dağlarında kıyım!
Kendi tatil bölgem Edremit körfezinde, Kaz dağlarına karşı yapılan
kıyım ve çevre felaketine duyarsız
kalamazdım. Aydın yurtsever birçok
dostlarımla bu çevre katliamına
karşı protesto eylemlerine aktif
destek verdim. Mevcut siyasi iktidar
Dünyada ve ülkemizdeki gelişmelerden hiç ders çıkartmaksızın sürekli ormanlarımızı, yer altı ve yer üstü
kaynaklarımızı uluslararası tekellere
peşkeş çekmektedir. Ülkemizin

Caydırıcılığı olmayan cezalar hukuk
düzenimizin çürümüşlüğü, ataerkil
toplum olmaktan kaynaklanan
yapımız, İslamın yanlış yorumu ve
bazı dinci tarikatların verdiği kadın
aşağılayıcı fetvalar bu işin tuzu
biberi olmuştur. Ülkemizin bir çok
yerinde Kadın örgütleri bazı muhalif
siyasi partiler, RTE bile bu cinayetleri kınamıştır. Gerçek o dur ki tüm
bu olumsuzlukların olmaması için
ülkemizde farklı bir siyasi atmosfere
demokrasi ve işleyen bir hukuk
düzenine ihtiyaç var.
Ekonomik olarak, kendiminde şahit
olduğu bir sene önceye göre gıda ve
bir çok tüketim maddelerindeki aşırı
pahalılık göze çarpıyor. Vatandaşlar
feryat içinde ... Hangi kesimi alırsanız alın herkes mutsuz. Kaldı ki
yaz aylarının getirdiği kısmi sebze
ve meyvalardaki düşük fiyatlara
rağmen Sonbaharda ve kış aylarında bu yoksullaşma dahada artacak.
Suriye’de Güvenli bir Bölge mi olacak yoksa yeni bir Kürt koridoru Özerk Bölgesi mi kurulacak?
Durduk yer de Suriye ile girdiğimiz
ihtilafla, Suriye’yi dizayn etme
Emevi Camiinde namaz kılma
derken güçlü Emperyalist devletler arasında(ABD- Rusya) sıkışıp
kaldık. Hiçbir sorunumuz yokken
ticari ilişkilerimiz gayet iyi giderken birden bire düşman oluverdik.
Kardeşim Esad dan, Esed söylemine
ve o gün bu gün bildiğimiz gelişmeler. Komşuları ile sıfır sorun dan
herkesle sorunlu bir dış politika
ile karşı karşıyız. Bu günlerde yeni
parti kurma ve ben konuşursam, 7
Haziran 2015 seçimlerini ve sonrası
Türkiye’deki işlenen cinayetleri kast
ederek bazı siyasiler, şu an hükümet

kanadını kast ederek insan yüzüne
çıkamaz diyen zamanın Dışişleri
Bakanı Başbakanı, RTE’nin tam
desteği ile sayın Davutoğlu adeta
günah çıkarmaktadır. Sayın Davutoğlu, meşhur kitabı Stratejik derinlik ve uyguladığı buna uygun politikalar Türkiye’yi bataklığa sürükledi,
dersek abartılı olmaz.
Suriye’ye girelim derken 4-5 milyon
Suriyeli bize girdi. Bir çok illerimizin
ve yerleşim yerlerimizin demokrafik
yapısı bozuldu.
Tüm bunlar yetmiyormuş gibi
Suriye’nin kuzeyin de nur topu
gibi PKK= PYD den oluşan bir ABD
destekli bir özerk bölgemiz bir
koridorumuz oldu! Türkiye’nin bu
duruma engel olmak istiyormuş
havalarında çabaları ABD –Rusya
tarafından pek olumlu karşılanmamaktadır. Güvenli bölge koridor gibi
uzlaşmalar de faktör. O bölgenin
demografik yapısı değiştirilerek yeni
bir “Kürt Bölgesi” oluşmaktadır.
Oysa Türkiye’nin çaba göstermesi
gereken aramızdaki suni düşmanlığı bir tarafa bırakıp Suriye-Şam
hükümeti devleti ile Suriyenin
toprak bütünlüğünü savunan bir
siyaset izlemesidir. Bu projenin
gerçekleşmesi uzun vadede Türkiye’nin başını çok ağrıtacaktır. Bir
tarafta terörle etkin mücadele et,
diğer taraftan yeni bir Kürt Bölgesi
kurulmasına göz yum. Tamamen
tutarsız bir dış politika...

Hollanda’da yıllardır süren tartışmaların ardından burka yasağı yürürlüğe
girdi. Yasak, burka gibi kıyafetleri
giyen kadınlara en az 150 euro ceza
verilmesini öngörüyor.
Hollanda’da 14 yıldır süren tartışmaların ardından yüzü tamamen kapatan
burka gibi kıyafetleri kamusal alanda yasaklayan düzenlenme bugün
yürürlüğe girdi. Yasak çerçevesinde
okullar, hastaneler ve hükümet
binalarının yanı sıra otobüs ve tren
gibi toplu taşıma araçlarında burka
gibi kıyafetlerin giyilmesine ve peçe
takılmasına izin verilmeyecek.
Hollanda İçişleri Bakanlığı yerel makamlara ve ilgili kurumlara
yasağı uygulama çağrısı yaptı. Yasak
çerçevesinde artık güvenlik güçleri
kadınlardan yüzünü kapatan giysileri
çıkarmasını isteyecek. Yasağa uymayanlara kamu binalarına giriş yasağı
ve en az 150 euro para cezası verilecek. Yasak, tüm yüzü kapatan kask
ve kar maskelerini de kapsıyor.

© Image by RiZeLLi from Pixabay

Almanların yarısı
İslam’ı tehdit
olarak görüyor
Alman Bertelsmann Vakfı’nın
yaptırdığı araştırma, her iki Alman‘dan birinin İslam’ı tehdit olarak
gördüğünü, doğuda yüzde 30, batıda yüzde 16’lık kesimin Müslüman
komşu istemediğini ortaya koydu.
Bertelsmann Vakfı’nın yaptırdığı
bir araştırma, Almanya’da İslam ve
Müslümanlara yönelik önyargıların
kökleştiğini ortaya koydu. Perşembe
günü açıklanan araştırma sonuçlarına göre Almanya’da her iki kişiden
biri İslam’ı tehdit olarak görüyor.
Bu algının birkaç yıldır “oldukça
istikrarlı bir şekilde kökleştiğine”
işaret eden araştırma, daha az
Müslümanın yaşadığı doğu bölgelerinde önyargıların daha güçlü
olduğuna dikkat çekiyor.
Araştırmaya göre İslam’ı tehdit olarak algılayanların oranı Almanya’nın
doğusunda yüzde 57, batısında ise
yüzde 50 civarında. Aynı şekilde
doğu bölgelerinde yüzde 30 ve
batıda yüzde 16’lık kesim Müslüman
komşu istemiyor.
Araştırmada her iki kişiden birinin,
küreselleşme ve göç sonucu dini
çeşitliliğin de artmasını toplum için
bir zenginlik olarak gördüğüne
işaret ediliyor. Ancak bu olumlu
yaklaşım daha ziyade Hristiyanlık,
Budizm, Yahudilik ve Hinduluk için
geçerli.
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İslam’ın toplumu zenginleştirdiğine
inananların oranı ise üçte bire
düşüyor. Almanya’da Müslümanların sayısı, 1,5 milyonu ülkenin en
kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’da olmak üzere, yaklaşık 5
milyon olarak tahmin ediliyor.
Bertelsmann Vakfı din uzmanı
Yasemin El-Menouar, İslam’a karşı
önyargıların İslam düşmanlığıyla
eş tutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, İslam’a karşı önyargı
bildirenlerin çoğunun siyasi taleplerde bulunmadığına ya da genel
antidemokratik tutumlara sahip
olmadığına dikkat çekti. El-Menouar,
ankete katılanların yüzde 13’ünün
İslam düşmanı olarak sınıflandırılabileceğini belirterek bu grubun
diğer azınlıkları da reddettiğine
vurgu yaptı.
Dinden ziyade siyasi ideoloji olarak
algılanıyor
İslam’ın bir dinden ziyade siyasi
ideoloji olarak algılandığının ve
bu nedenle dini hoşgörü kapsamı
dışında değerlendirildiğinin açıkça
görüldüğünü belirten El-Menouar,
kamuoyunda da İslam’ın genellikle
olumsuz bağlamda konu alındığına dikkat çekti. Raporu hazırlayan
araştırmacılardan Gert Pickel İslami
terör ve saldırılardan duyulan
endişenin de İslam algısında rol
oynadığını dile getirerek İslam’ın
pek çok kişiye kültürel olarak da
yabancı geldiğini belirtti.
Araştırma, İslam konusunda tehdit
algısının doğuda batıya göre daha
yoğun olmasına rağmen genel
olarak toplumun tüm kesimlerini
kapsadığını da ortaya koyuyor.

Din sosyoloğu Gert Pickel, bu tür
dışlayıcı, reddeden tutumların
tehlikeli olabileceğine işaret ederek
“Toplum içinde önemli bir kesimin, başka, daha küçük bir grubu
tehdit olarak görmesi uzun vadede
demokrasiye zarar verir” değerlendirmesinde bulundu. Pickel,
Almanya’da göçmen ve İslam karşıtı
tutumuyla tartışmalara yol açan
Almanya için Alternatif (AfD) partisi
gibi sağ popülistlerin de İslam’ın tehlikeli olduğu algısı üzerinden puan
topladığını kaydetti.
Dini hoşgörünün birlikte yaşamanın
önemli bir ön koşulu olduğuna
dikkat çekilen raporda halkın yaklaşık yüzde 70’inin diğer dinlerde
gerçeklik payı görmesi nedeniyle
hoşgörülü olarak sınıflandırılabileceği, ayrıca dininden bağımsız
olarak katılımcıların yüzde 89 gibi
büyük bir çoğunluğunun demokrasiyi iyi bir yönetim biçimi olarak
değerlendirdiği de not edildi.
Bertelsmann Vakfı İslam’a yönelik
önyargılara karşı kreş ve okuldan
başlayarak erken yaşlarda temas
ve iletişimin önemine dikkat çekti.
Raporda, diğer dinlerin mensuplarıyla düzenli temasta bulunan
insanların İslam’a karşı da daha az
önyargılı olduğu tespitine yer verildi.

Kaynak: DW Türkçe

Kaynak: DW Türkce
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ALMANYA’DA
ÇOĞUNLUK BURKA
YASAĞINDAN YANA
Almanya’da yapılan bir ankete göre
vatandaşların çoğunluğu Hollanda’daki gibi bir burka yasağını destekliyor.
Almanya’da yapılan bir kamuoyu
yoklamasına göre vatandaşların
büyük çoğunluğu burka yasağını
destekliyor.
YouGov kamuoyu araştırma enstitüsü
tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 54’ü burka yasağını
“bütünüyle” desteklediğini söyledi.
Yüzde 20’lik bir kesimse örtünme yasağını, kamu binalarında geçerli olması
kaydıyla desteklediğini ifade etti.
Araştırmaya katılanların yüzde
12’si burka yasağına karşı olduğunu
açıklarken, yüzde 14’lük bir kesim bu
konuda kararsız olduğunu belirtti.
Hollanda’da yıllar süren tartışmaların
ardından Perşembe günü “yüzü kapatan kıyafetlere yasak” getiren düzenleme yürürlüğe girmişti. Devlet dairelerinin yanı sıra hastane, okul ve toplu
taşıma araçlarında burka ya da nikap
(peçe) giymek, kar maskesi ya da mo-

Image by Hans Braxmeier from Pixabay

tosiklet kaskı taşımak yasaklanmıştı.
Almanya’da örtünme yasağı kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu.
Sağ popülist Almanya için Alternatif
(AfD) partisi bu talebi sık sık gündeme
getiriyor. Zaman zaman Başbakan
Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan
Birlik Partileri’nden (CDU/CSU) bu
yönde sesler yükseliyor.
“Aşağılanmış bir kadın imgesini temsil
ediyor”
Passauer Neue Presse gazetesine bir
demeç veren Hrıstiyan Demokrat
Birlik (CDU) partili Tarım Bakanı Julia
Klöckner istisnasız bir burka yasağını
savundu. “Tümüyle örtünme bir dini
çeşitliliği değil aşağılanmış bir kadın
imgesini temsil ediyor” diyen Klöckner, “Tümüyle örtünmeye izin vermek

hoşgörüyle değil kadın ve kız çocuklarına karşı bir vurdumduymazlıkla
ilgili” dedi.
“Konu sadece bir parça kumaş değil,
bu şekilde ifade edilen bir cinsiyetin
imgesi” diyen Klöckner, “Anayasamız
açıktır, kadınlar ve erkekler eşit
değerde ve eşit haklara sahiptir” ifadelerini kullandı.
Klöckner üç yıl önce burka yasağı için
eyaletlerdeki CDU/CSU partili içişleri
bakanlarının desteğini arkasına almış,
ancak dönemin Federal İçişleri Bakanı
Thomas de Maiziere (CDU) yasağa
sıcak bakmamıştı.
Passauer Neue Presse gazetesine
konuşan CDU/CSU Meclis Grup
Başkanı Thorsten Frei da “Burka
Almanya’ya ait değildir. Değerlerimiz ve insan kavrayışımıza aykırı”
diye konuştu. Anayasanın burkanın
giyilmesini temelden yasaklamaya izin
vermediğini de söyleyen Frei “Yasak
Almanya’da ancak tekil durumlara
göre değerlendirmeye alınabilir” dedi.
Almanya’da toptan bir örtünme yasağı
anayasanın dini özgürlüklerle ilgili
temel hükümleriyle çelişiyor. Bununla
birlikte askerler ve hâkimler gibi bazı
kamu görevlileri için örtünme yasağı
bulunuyor.
Kaynak: DW Türkçe
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Neue Regelung ermöglicht Zensur von
Online-Inhalten

da defterler açılırsa birçok insan,
insan yüzüne çıkamaz” şeklindeki
sözleri üzerine HDP konuyu meclise
taşıyarak araştırma komisyonu ku
rulmasını istedi.

CHP de konuya ilişkin söz konusu
tarihleri için Meclis’te araştırma
komisyonu kurulmasını talep etti.

In der Türkei könnten nationale und
internationale digitale Medien, aber
auch Inhalte auf Netflix oder einigen sozialen Medien bald zensiert
werden.
Die türkische Regierung hat eine
weitreichende Regelung zur Kontrolle von Internet-Plattformen
eingeführt, die Filme, Videos oder
Radioinhalte verbreiten.
Lizenzen für Provider und
Überwachung von Sendungen
Dem 13-seitigen, teilweise noch
unklaren Regelwerk zufolge wird
RTÜRK an die Provider “Lizenzen”
vergeben und die “Sendungen
überwachen”. Die Regelung kann
offenbar gegen Inhalte angewendet
werden, die als anstößig empfunden
werden. Bei TV-Sendungen passiert
das bereits. Dort sind mitunter Szenen mit Alkoholkonsum oder allzu
großzügige Busenbilder verpixelt.
“Wir könnten auch auf Netflix bald
verpixelte Bilder oder zensierte
Konversationen erleben”, sagte ein
Mitglied von RTÜRK, Ilhan Tasci,
der Deutschen Presse-Agentur. Die
Regelung könne auch zur Sperrung
von Kanälen führen.
Quelle: Heise Online

HDP’ ve CHP‘den
“defterleri açın”
çağrısı
İktidar çevrelerinin hedefinde olan
eski Başbakan Davutoğlu’nun 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananlarla
ilgili “defterler açılırsa birçok insan,
insan yüzüne çıkamaz” sözleri üzerine HDP, meclis araştırması istedi.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
7 Haziran-1 Kasım 2015’te ilgili
olarak “Terörle mücadele konusun
6
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da, “Herkes ne biliyorsa söylemelidir.
7 Haziran ile 1 Kasım arası ne oldu?
Biz ne için, ne uğruna bu kadar
öldük ve yaralandık?” denildi.

Araştırma önergesi CHP Genel
Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
tarafından Meclis’e sunuldu. Ağbaba, 7 Haziran seçimlerinde AKP’nin
13 yılın ardından ilk kez tek başına
iktidar olmadığını hatırlatarak Davutoğlu’nun belirttiği tarih aralığında
ülkede bir siyasi değişim yaşandığını
ve bu süreçte 694 kişinin hayatını
kaybettiğini ifade etti.
© Davutoğlu, Shutterstock.com

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, PKK ile yürütülen çözüm sürecinin sona ermesine ve AKP’nin tek
başına iktidar olamadığı seçimlerin
yenilenmesine yol açan dönemin
incelenmesi için TBMM Başkanlığına
dilekçe verdi. Dilekçede “2014-2016
arasındaki yaşanan saldırıların ve
katliamların araştırılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması, önceki
Başbakan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin
beyanlarının incelenmesi” ifadesine
yer verildi.
Davutoğlu ne dedi?
HDP’li belediyelere kayyum atanmasını eleştirdiği için iktidar
çevrelerinin hedefi olan yeni parti
kurma hazırlığında olan Davutoğlu,
Sakarya’da katıldığı bir programda
şu sözleri söylemişti:
“Terörle mücadele konusunda
defterler açılırsa birçok insan, insan
yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin
hafızanızı bir yoklayın. İleride bir
gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi
yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım
arasındaki dönem olacaktır.”
7 Haziran- 1 Kasım arasındaki
dönemde yaşanan Suruç saldırısında ölen ve yaralananların yakınlarının oluşturduğu Suruç Aileleri
isimli platformdan yapılan açıklama

Bu süreçte neler yaşanmıştı?
5 Haziran: HDP Diyarbakır mitingi,
5 kişi öldü.
7 Haziran: Genel seçimler. AKP ilk
kez tek başına iktidar olma çoğunluğunu el edemedi. HDP ilk kez parti
olarak barajı geçerek meclise 80
milletvekili kazandı.
20 Temmuz: IŞİD’in Suruç’ta düzenlediği saldırıda Kobani’ye yardım
götürmek için toplanan gönüllüler
hedef alındı. 34 kişi hayatını kaybetti.
22 Temmuz: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis evlerinde,
başlarından vurularak öldürüldü.
Olay çözüm sürecinin sonu oldu.
24 Temmuz: PKK ve IŞİD’e yönelik
operasyonlar başlatıldı.
26 Ağustos: Koalisyon görüşmelerinen sonuç alınamayıp hükümet kurulamayınca anayasa gereği erken
seçim kararı alındı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan seçimlerde en çok oy alan
ikinci parti olan CHP’ye hükümet
kurma görevi vermedi.
7 Eyül: PKK’nın Dağlıca’daki
saldırısında 16 asker hayatını kaybetti.
8 Eylül: Iğdır’daki PKK saldırısında
13 polis yaşamını yitirdi.
10 Ekim: Ankara’da sol grupları
düzenlediği barış mitingine düzenlenen bombalı saldırıda 102 kişi
hayatını kaybetti.
1 Kasım: Yenilenen seçimlerde AKP
tek başına iktidar oldu. HDP oy kaybetse de barajı aşarak meclise girdi.
Kaynak: DW Türkçe
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Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları görevden alındı!
İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. HDP’li siyasetçilerin yerine bu illerin valileri görevlendirildi. HDP ve CHP’den
karara tepki geldi.

“PKK ve uzantılarının, bazı belediye
başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için
kullandıklarını” belirten İçişleri
Bakanlığının açıklamasında,
“Bakanlığımızca terör örgütleri ile
iltisak-irtibatı olan, terör örgütlerine
destek verdikleri yönünde tespit ve
deliller bulunan belediye başkanları Anayasanın 127 nci maddesi ve
5393 sayılı Belediye Kanununun 47
nci maddesine istinaden görevden
uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye
Kanununun 45’inci maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir” denildi.
Açıklamada, adli makamlarca
Adnan Selçuk Mızraklı hakkında
“Silahlı Terör Örgütü Kurma veya
Yönetme”, “Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma” ve “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu
Övmek” suçlarından dokuz ayrı
soruşturma veya kovuşturma
yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, Mızraklı hakkında bakanlık
tarafından da üç ayrı soruşturma
yürütüldüğü belirtildi.
Türk’ün ise “Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma” suçundan tutuklu
yargılanırken sağlık nedeniyle adli
kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını
hatırlatan İçişleri Bakanlığı HDP’li
8
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CHP’li Tanrıkulu: Yeni bir darbeyle karşı karşıyayız
DW Türkçe’ye konuşan CHP İstan
bul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,
“Yeni bir darbeyle karşı karşıyayız.
Darbeler sadece tankla, topla olmuyor. Halkın iradesine darbe, sandığa
darbe yapıldığını da hep birlikte
görüyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan
Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir
Belediye Başkanı Bedia Özgökçe
Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden
uzaklaştırıldığını duyurdu. Halkların
Demokratik Partisi (HDP) üyesi bu
üç ismin yerine, söz konusu illerin valileri görevlendirildi. HDP ve
CHP’den karara tepki geldi.
“PKK, belediye imkânlarını kullandı”

lesinde bizzat yöneticiler tarafından
oluşturulan zafiyetlerin en büyüğü,
kırılmaların en sorunlusudur.”

Sıra; Ankara, İstanbul ve İzmir’dedir” sözleriyle tepki gösterdi.

Tanrıkulu, “Hukuka da demokrasiye
de sığmayacak bir durumla karşı
karşıyayız” diye ekledi. tutumdur” sözleriyle değerlendirildi. Açıklamada, “Halkın

siyasetçi hakkında bunun dışında
adli makamlarca yürütülen “Terör
Örgütü Propagandası Yapmak”,
“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak
ve Silahlı Terör Örgütüne İsteyerek
Yardım Etmek” ve “Silahlı Terör
Örgütüne Üye Olma, Görevi Kötüye
Kullanma, Terör Örgütü Kurma
ve Yönetme” suçlarından altı ayrı
soruşturma veya kovuşturma
olduğunu belirtti. Türk hakkında
ayrıca İçişleri Bakanlığınca da üç
ayrı soruşturma yürütüldüğü ifade
edildi.
Açıklamada, Bedia Özgökçe Ertan
hakkında ise adli makamlarca
“Terör Örgütü Propagandası Yapmak”, “Suçu ve Suçluyu Övme, Terör
Örgütü Propagandası Yapmak”,
“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,
Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından yedi ayrı soruşturma veya kovuşturma, İçişleri
Bakanlığınca ise üç ayrı soruşturma
yürütüldüğü belirtildi.
Yerlerine valiler atandı
İçişleri Bakanlığı yürütülen bu
soruşturma ve kovuşturmaların
“selameti için” söz konusu belediye başkanlarının geçici bir tedbir
olarak görevden uzaklaştırıldığını
ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri
Güzeloğlu’nun, Mardin Büyükşehir
Belediyesine Mardin Valisi Mustafa
Yaman’ın, Van Büyükşehir Beledi

yesine ise Van Valisi Mehmet Emin
Bilmez’in belediye başkan vekili
olarak atandığını açıkladı.
HDP’den tepki: Halkın iradesi
gasp edildi
Belediye başkanlarının görevden
uzaklaştırılmasına HDP tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, İçişleri
Bakanlığının kararı “Bu yeni ve açık
bir siyasi darbedir. Bu aynı zamanda
Kürt halkının siyasi iradesine dönük
açık ve düşmanca bir Oluç: Türkiye’de demokrasiye darbe üstüne
darbe vuruluyor
İçişleri Bakanlığının kararını
eleştiren HDP Sözcüsü Saruhan
Oluç, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “31 Mart’ta kayyumlardan
aldığımız belediyelere, yeniden
kayyum atıyorlar. Tamamen uyduruk gerekçelerle yapıyorlar bunu.
Halkın iradesi, hukuk yeniden gaspediliyor. Bu iktidarın demokratik
hiçbir meşruiyeti kalmamıştır. Türkiye’de demokrasiye darbe üstüne
darbe vuruluyor” ifadesini kullandı.
Ağrı eski Belediye Başkanı Sırrı
Sakık ise “Seçimlerin bir anlamı kalmadı. Ya bir yol bulacağız ya bir yol
açacağız. HDP yönetimi sine-i millete
gitmek de dahil her türlü tepkiyi
değerlendirmelidir. AKP, MHP’nin
dizayn edeceği bir ülkeyi yönetmeye çalışıyor. CHP de şunu iyi bilsin:

© Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP’li
3 Belediye Başkanının görevlerinden
uzaklaştırılmasını “Kayyum atayarak, bunu böyle ucu bucağı olmayan
bir sürece bağlayamazsınız. İnsanlar
suçu varsa yargılanır, kuru lafla bu
işler olmaz” sözleriyle eleştirdi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin
oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah
edilemez. Milletin iradesini yok
saymak kabul edilemez.

© İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu

Bu konu nedeniyle bir araya gelen İYİ Parti Başkanlık Divanı’nın
gerçekleştirdiği toplantı sonrası
açıklama yapan Parti Sözcüsü Yavuz
Ağıralioğlu, iktidarın söz konusu
kayyum atamalarıyla ilgili olarak
halka “somut ve hukuki argümanlarla” bir izahat yapması gerektiğini
söyledi.
Ağıralioğlu, “Eğer bazı belediye
başkanlarının görevden alınmasına
sebep olan olaylar son beş ay içerisinde gerçekleşmişse bunu somut
ve hukuki argümanlarla halka
açıklamak iktidarın görevidir. İyi hâl
kağıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız malum
adayların, kazananlarına mazbata
verip, dört ay sonra görevden uzaklaştırma iradenizi milletinize izah
etme mesuliyeti bizzat iktidarındır”
dedi.
İYİ Parti Sözcüsü, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 23 haziran seçimlerinden önce kamuoyuna açıklanan
mektubunu ve kardeşi Osman
Öcalan’ın TRT’de yayına çıkarılmasını hatırlatarak şu ifadeleri
kullandı
“23 Haziran seçimlerinde terörist
başı Öcalan ve kardeşinin bizzat
Cumhur İttifakı’nın bir parçası
olarak kullanılma teşebbüsü bugün
yaptığınız işi anlamsızlaştırmaktadır.
Terörist başı Öcalan ve kardeşini
son seçimde meşru bir aktör olarak
kullanma teşebbüsü 1984’ten biri
PKK ile yürütülen terör mücade

“Seçilmiş olmak, suç işleme imtiyazına dönüştürülemez”
Ağıralioğlu, partisi adına yaptığı
açıklamada, “Demokrasi ve hukuk,
millet iradesinin tecelli etmesinin en
önemli aracı ve temi-natıdır. Bununla birlikte; seçilmiş olmak, seçilenlere her şeyi yapabilmek selayeti
tanımak anlamına gelmez. Seçilmiş
olmak bir suç işleme imtiyazına
dönüştürülemez” dedi.
Ağıralioğlu, “İdarenin bazı eylemleri
terör ve teröre destek verenlere
gerekli ceza verilme şeklinde beyan
edilmişse, yapılan idari işlemler
doğruluk karinesi ile devlete ve
hukuka itimadı sarsmayacak şekilde
yapılmalıdır” ifadesini kullandı.

© Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu kayyum atanmasına
tepki gösterdi. Görevden alınan belediye başkanları hakkında yargı kararı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu,
“Bu mesele HDP ya da başka bir
parti meselesi değil. Davutoğlu’na
Başbakanlığı bıraktırdıklarında da
aynı tepkiyi gösterdik. AK Parti’li
başkanlar görevden istifa ettirilirken de… Bu yapılan millet iradesine
saygısızlıktır” dedi.
“Madem böyle yapacaktınız sandığı
niye koydunuz? Madem sandığı
koydunuz, niye gereğini yapıp
vatandaşın iradesine saygı göstermiyorsunuz? Aklın mantığın alacağı
şeyler değil bunlar. Bu yapılanlarla
dünyanın hiçbir yerinde ‘Türkiye’de
demokrasi var’ı anlatamayız.
Kaynak: DW Türkce/Sözcü
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Mardin’deki yerel kaynaklara göre
ise, kentte bir defada 3 bin 800
kişiye ziyafet verebilecek bir mekan
yok. Soylu ve beraberindeki heyet
için 266 bin 760 liralık ziyafet veriliyor. K r.
AKP’liler için lüks araçlar kiralanmış
13 Mart 2019’da ise Belediye Başkanlığı, bu defa Bakan Bak ve beraberindeki heyette bulunan iki bin 600
kişinin ziyafet ve konaklama giderlerini karşılıyor.
“Kayyum Yaman’dan hediye aldınız
mı? Almadıysanız adınıza hediye
kayıt etmiş kayyum hakkında şikayetçi olacak mısınız” soruları yöneltildi,
ancak bunlara da yanıt verilmedi.

Mardin Belediyesi’ne kayyum olarak atanan
Vali Mustafa Yaman’ın Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan ve AKP’li bakanlara gümüşçüden
600 bin liralık hediye aldığı belgelendi. İlgili
bakanlar belgeler hakkında konuşmuyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne
ikinci defa kayyum olarak atanan Vali
Mustafa Yaman’ın daha önce görev
yaptığı dönemdeki harcamalarının
belgelerine ulaştı. Bu belgeler arasında, “Mardin Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığı’na” kesilen toplam 582 bin
618 liralık gümüş takı ve benzeri eşyaların faturaları da bulunuyor.
Belgelerde, Vali Yaman’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve aralarında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın
da bulunduğu bazı bakanlara aldığı
hediyeleri kayıtlara geçirdiği iddia
ediliyor. Bu belgelere göre, Vali Yaman
ayrıca kente ziyarette bulunan bakan
ve bürokratlar için de yüz binlerce
liralık ziyafetler vermiş, lüks araçlar
kiralamış.
Mustafa Yaman ilk olarak Kasım
2016’da, 2014 yerel seçimlerinde
yüzde 52,2 oy alan Ahmet Türk’ün
yerine kayyum olarak atanmıştı. Vali
Yaman son olarak 19 Ağustos sabahı
31 Mart’taki seçimlerde oyunu yüzde
54,7’ye yükselten Türk’ün yerine bir
10
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kez daha kayyum olarak atandı.
Kayyum Yaman’ın 2016 ile 2019
yılları arasında görevde olduğu
süreçte yaptığı harcamaları ilk kez
Ahmet Türk gündeme getirmişti. Artı
TV’ye mülakat veren Türk, ellerinde
Yaman’ın yüz binlerce liralık hediye
aldığına dair belgeler bulunduğunu
söylemişti.
Binlerce parça hediye gümüş
alınmış
DW Türkçe’nin ulaştığı belge ve faturalara göre Vali Yaman, Mardin’deki
Fırat Silver isimli gümüşçüden
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 3 Mayıs
2017’de 136 bin 946 lira 73 kuruşluk
hediye alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu içinse aynı firmadan alınan
hediyenin bedeli 39 bin 883 lira 45
kuruş.
Yine bu belgelere göre, Yaman’ın
görevde olduğu yıllarda Mardin Belediye Başkanlığı, dönemin Milli Eğitim
Bakanı İsmet Yılmaz için 23 bin 772
lira 52 kuruş, Milli Savunma Bakanı
Fikri Işık için 21 bin 792 lira 44 kuruş,
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu için 74 bin 886 lira 89 kuruş ve
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın
Bak için de 83 bin 207 lira 68 kuruş
değerinde hediye almış. Belgeler

Yaman’ın tüm bu harcamaları hem be
lediyenin resmi kayıtlarına işlediğini,
hem de faturaları dosyalandırdığını
ortaya koyuyor.
Ayrıca faturalardaki detaylar hediyelerin tek parça halinde satın
alınmadığını, bazılarının bir buçuk,
bazılarının ise iki lira değerinde
binlerce parça halinde satın alındığını
gösteriyor.
Yetkililer yanıt vermedi
Cumhurbaşkanı ve bakanlara alınan
binlerce parça hediyenin ne olduğunu
öğrenmek için DW Türkçe’nin ulaştığı
Fırat Silver yetkilisi “Sizi ilgilendirmez”
diyerek konu ile ilgili bilgi vermeyi
reddetti.

Alt alta sıralanan başkaca ziyaretlerde verilen ziyafet ve konaklamal
arın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
2017’deki Mardin ziyareti için 281
bin liralık lüks araç kiralanıyor.
Kayyum yine İçişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet için 49
bin; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve heyeti için 49 bin; Kültür ve
Turizm Bakanı ve heyeti için 79
bin liralık lüks araç kiralamaları
yapıyor.
Kayyum Yaman’ın daha önce de
bakanların karşılanması sırasında
ikram edilen kuruyemişler için iki
ay içerisinde 235 bin 105 liralık alım
yaptığı ortaya çıkmıştı. Belgelere
göre kayyum Yaman yönetimindeki
belediyenin, 620 milyon lira borcu,
kasasındaysa yalnızca 93 milyon lira
nakit parası bulunuyor.

Resmi belgelere yansıyan hediyeler
hakkında bilgi almak için irtibata
geçilen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkili de, hediye
alındığını reddetti. Yetkili, konuyla
ilgili belgelerin mevcut olduğunun
belirtilmesinden sonra da, “Elinizde
belge mi var? Ben bir müdürlerime
sorup sizi arayayım” demesine
rağmen DW Türkçe ile iletişime geçmedi. Belgelerde yüz binlerce liralık
hediye aldığı belirtilen eski bakanlardan Osman Aşkın Bak ve İsmet
Yılmaz ile de ofisleri aracılığıyla irtibata geçilmeye çalışılarak, “Kayyum
Yaman’dan hediye aldınız mı?
Almadıysanız adınıza hediye kayıt
etmiş kayyum hakkında şikayetçi
olacak mısınız” soruları yöneltildi,
ancak bunlara da yanıt verilmedi.
Ziyafet konaklama harcamaları

Resmi belgelere yansıyan hediyeler
hakkında bilgi almak için irtibata
geçilen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkili de, hediye alındığını
reddetti. Yetkili, konuyla ilgili belgelerin mevcut olduğunun belirtilmesinden
sonra da, “Elinizde belge mi var? Ben
bir müdürlerime sorup sizi arayayım”
demesine rağmen DW Türkçe ile
iletişime geçmedi. Belgelerde yüz
binlerce liralık hediye aldığı belirtilen
eski bakanlardan Osman Aşkın Bak ve
İsmet Yılmaz ile de ofisleri aracılığıyla
irtibata geçilmeye çalışılarak,

Mardin Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’na kayyum olarak atanan
Yaman’ın kayıtlara geçirdiği ‘ziyafet’
ve konaklama harcamaları da, söz
konusu belgelere göre yaklaşıkr
iki milyon lira. Buna göre 1 Ocak
2019’da Mardin’i ziyarete giden
Bakan.

gideriyse 2 milyon lirayı buluyor.
Kayyumun, Cumhurbaşkanı, AKP’li
bakan ve vekillerin ziyaretleri için
yaptığı lüks araç kiralamalarının
kayıtlı toplam tutarı da bir milyon
lirayı geçiyor.
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Türkiye nereye sürükleniyor?

GERİLİM BÜYÜYOR!
TÜRKİYE S400 SATIN ALDI,
AMERİKA TÜRKİYE’Yİ F35
PROGRAMINDAN ÇIKARTTI.
PEKİ TÜRKİYE S400’LER
NE YAPACAK?

S

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),
Rusya’dan alınan S-400 hava savunma
sisteminin Türkiye’ye gelişi ile ilgili bir
açıklama yayınladı MSB’nin yaptığı
açıklamada, “Türkiye’nin hava ve füze
savunma ihtiyacının karşılanmasına
yönelik tedarik edilen S-400 Uzun
Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma
Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya
intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı.” ifadelerine yer verildi.
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanlığı’nca Türkiye’nin Rusya’dan
satın aldığı S-400 Uzun Menzilli
Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi
teslimatının ilk aşamasının bugün
Ankara’ya inen uçakla başladığı
duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamada,
“Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze
Savunma Sistemi Projesi kapsamında
Başkanlığımız ile Rosoboronexport/
Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında
S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması
bugün Ankara´ya inen ilk uçakla
başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların
teslimatlarına önümüzdeki günlerde
devam edilecek, sistem bütünüyle
hazır olduktan sonra ilgili makamların
belirleyeceği şekilde kullanımına
başlanacaktır” denildi.
ÜÇ PARTİDE TESLİMAT
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve
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yapılacak.” ifadelerine yer verildi.

-400’ler Türkiye’ye gelmeye
başladı Türkiye’nin hava ve
füze savunma ihtiyacının
karşılanmasına yönelik
Rus’yadan alınan S-400 Uzun
Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma
Sisteminin birinci grup malzemeleri
Türkiye’ye getirilmeye başlandı. İlk
parçalar İlyuşin ve Antonov-124 tipi
üç uçakla Ankara’daki Mürted Hava
Meydanı’na indirildi.

S-400’LERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Şu anda dünyada kullanımda olan
en iyi hava savunma sistemlerinden
biri olarak gösterilen S-400, Rusya’nın
Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye
başladığı füze savunma sisteminin
dördüncü neslini temsil ediyor.
S-400’ün geliştirilmesine 1993 yılında
başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş
sonrası savunma sanayine uygulanan
bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski
sistemin devamı olarak geliştirilebildi.
© S400 Türk Silahlı Kuvvetleri

EN FAZLA 3 BIN 500 KILOMETRE
UZAKLIKTAN FIRLATILAN ORTA
MENZILLI BALISTIK FÜZELERI IMHA
ETME KAPASITESINE SAHIP.

Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80’i
bir önceki model olan S-300’den
alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve
radarlar bulunuyor.

Füze Savunma Sistemi’nin teslimatı
üç parti şeklinde yapılacak. Rus TASS
haber ajansının askeri diplomatik
kaynaklara dayandırdığı haberine
göre, S-400 hava savunma sisteminin
Türkiye’ye teslimatı, üç parti şeklinde
gerçekleştirilecek. Türkiye’ye teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı
belirtilen haberde, “Kısa zamanda,
S-400’ün ikinci partisinin teslimatı
uçakla gerçekleştirilecek. 120’nin
üzerinde füzeden oluşacak üçüncü
parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak.”
ifadeleri kullanıldı.

Sistemin testlerine 1999 sonunda
başlandı ve 2007 yılında faaliyete
alındı.

Daha önce, Türk uzmanların S-400’ün
kullanımıyla ilgili Rusya’da eğitim
aldığı hatırlatılan açıklamada, “Temmuz-ağustosta yaklaşık 80 Türk askeri
uzmanı S-400 ile ilgili aynı eğitim
merkezinde eğitim görecek.” denildi.
Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği
Servisi’nden yapılan açıklamada, “S400 sisteminin, Türkiye’ye teslimatının
başladığı doğrulandı. Teslimatlar
tarafların mutabık kaldığı tarihlerde

Sistemin içinde yer alan bir füzenin
ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz metre
ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı
taşıyabiliyor.

Bu sistem, insanlı ya da insansız her
türlü hava aracının yanı sıra hem
seyir (cruise) hem de balistik füzeleri
imha etme kapasitesine sahip. Azami
menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en
yüksek irtifa da 30 kilometre.
Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek,
eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Kaynak: Sözcü
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Açıklamada Türk pilotlara ABD’yi
terk etmeleri için 31 Temmuz’a
kadar süre tanınacağı belirtilirken, programdaki bütün pilotların
tanınan bu süreyi önceden bildiğini
vurguladı.
Lord, açıklamasında Türkiye ile
ABD’nin ilişkisinin çok katmanlı
olduğunu vurguladı ve ortaklığın
F-35 savaş uçaklarından daha öteye
dayandığını ifade etti. Açıklamada iki
tarafın stratejik müttefikliğinin devam
ettiği de ifade edildi.

F35 ucağı © Shutterstock.com

A

BD Savunma Bakanlığı (Pentagon),
Türkiye’nin Rusya’dan
S-400 hava savunma sistemleri alma
kararı nedeniyle F-35 savaş uçakları
programından çıkarıldığını açıkladı.
Kararı, Pentagon Satın Alma ve
İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar
Yardımcısı Ellen Lord ile Savunma
Bakanı yardımcılarından David J.
Trachtenberg açıkladı.
Açıklamada “Türkiye S-400 kararından dolayı iş imkanlarını ve
ekonomik fırsatları kaybedecek.
F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar
dolarlık bir kayıp olacak” denildi.
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“F-35’lerin gücü gizliliğinde”
Lord, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programında tutmak için geçmişte ”alternatif yollar” aradığını ve devletin her
kademesinden isimlerin Türkiye’ye
F-35 ile S-400’lerin uyumsuz olduğunu
söylediğini aktardı.
”F-35’lerin gücünün gizliliğinde yattığını” söyleyen Savunma Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı, ”Türkler bir
seçim yaptı. Bu noktada ilişkilerdeki
gerilimi gevşetmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Trachtenburg ve Lord, programda yer
almış pilotların Rusya’ya bilgi sızdırma
ihtimali olup olmadığı ile ilgili soruya
”Spekülasyon yapmak istemiyoruz”
diyerek yanıt vermekten kaçındı. İkili,
bir gazetecinin ABD Başkanı Donald
Trump ile Savunma Bakanlığı’nın
yaptığı açıklamalar arasındaki ”uyumsuzluk” hakkındaki sorusuna da cevap
vermekten kaçındı.
“Karar ‘geri döndürülemez’ değil”
Trachtenberg, ”Türkiye NATO’da
kalmalı mı?” sorusuna da ”Bu NATO
birliğinin vereceği bir karar” yanıtını
verdi.
Ayrıca Lord, alınan bu kararın ‘geri
döndürülemez’ olmadığını söyleyerek Ankara’nın S-400 konusundaki
pozisyonunu değiştirmesi takdirinde
programa katılımının tekrar değerlendirilebileceği işaretini verdi.
Beyaz Saray: Türkiye ile kapsamlı

işbirliği devam edecek
Pentagon’da düzenlenen basın toplantısından dakikalar önce de Beyaz
Saray’dan konuya ilişkin açıklama
yapılırken, Türkiye’nin F-35 programına katılımının ‘imkansız’ olduğu belirtildi ve “Türkiye’de S-400 sisteminin
varlığından kaynaklanan kısıtlamaları
gözeterek Türkiye ile kapsamlı şekilde
işbirliği yapmaya devam edeceğiz”
ifadesi kullanıldı.
“Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava
savunma sistemi satın alma kararı
Türkiye’nin F-35 programına katılımını
imkansız kılmaktadır” denilen
açıklamada, Rus istihbaratının F-35’in
gelişmiş kapasitesini öğrenmek için
kullanacağı bir platformun Türkiye’de
olduğu ve bu durumun kabul edilemeyeceği belirtildi.
“Trump yönetimi, Türkiye’ye Patriot
alması için pek çok teklif sundu”
Türkiye’nin hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere çözümler
sağlamak için aktif şekilde çalışıldığı
aktarılırken “Trump yönetimi, Türkiye’yi Patriot hava savunma sistemi
alması için sıranın önüne çekmek
için pek çok teklif sunmuştur” ifadesi
kullanıldı.
Türkiye’nin 65 yıldan uzun süredir
güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olduğu ifade edilirken, “Ancak
S-400’lerin kabul edilmesi bütün
NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir” açıklamasında bulunuldu.
“NATO müttefikleri olarak ilişkimiz
F-35’e odaklı değil”
S-400 almasının Türkiye’nin NATO
içinde birlikte çalışılabilirliği üzerinde
olumsuz etkileri olacağı vurgulanırken, ABD’nin hâlâ Türkiye ile stratejik
ilişkisine değer verdiği belirtildi.
Beyaz Saray açıklamasında “NATO
müttefikleri olarak ilişkimiz çok
katmanlıdır ve sadece F-35’e odaklı
değildir. Askeri ilişkilerimiz güçlüdür”
denilirken, Türkiye’de S-400 sisteminin varlığından kaynaklanan

kısıtlamaları ‘gözeterek’ Türkiye ile
kapsamlı şekilde işbirliği yapılmaya
devam edileceği aktarıldı.
Trump: S-400 almasına rağmen Türkiye ile ilişkilerimiz iyi
S-400 sevkiyatının başlamasının
ardından konuyla ilgili bu hafta içinde
yaptığı ilk açıklamasında ABD Başkanı
Donald Trump, Türkiye ile ilişkilerin S-400’lere rağmen iyi olduğunu
söylemişti.
Beyaz Saray’daki Kabine Toplantısı’nda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, Türkiye’nin
S-400 hava savunma sistemini aldığı
için ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş
uçağı satmayacağını belirtmişti.
Trump, eski ABD başkanı Barack
Obama döneminde Türkiye’ye Patriot
savunma sisteminin satılmaması
dolayısıyla önceki yönetimi eleştirmişti.
ABD Savunma Bakanı Vekili Mark
Esper ise Türkiye’nin Rusya’dan S-400
hava savunma sistemi satın alması
konusunda, “Bizi hayal kırıklığına
uğrattı” demişti.
Trump’ın Savunma Bakanlığı’na aday

Türkiye’nin 9
milyar dolarlık
maddi kaybı
olacak”
gösterdiği Esper, Türkiye’nin ya S-400
hava savunma sistemini ya da F-35
savaş uçaklarını alabileceğini söylerken; “İkisine birden sahip olamaz”
ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: T24
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MUHALEFET VE
UZMANLARDAN TÜRK
HÜKÜMETINE AĞIR F-35
ELEŞTİRİSİ
Ankara’nın ana gündem maddesi, Türkiye’nin F-35 programından
çıkarılması oldu. Muhalefet, hükümeti
dış politikada ‘yanlış üstüne yanlış
yapmakla’ suçluyor. Uzmanlara göre
ise Türkiye ‘daha güvensiz’ bir hale
geldi.

©CHP/ CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz

Akılcı olmayan dış
politika”
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ABD’nin, Rusya’dan satın aldığı S-400
hava savunma sistemleri yüzünden
Türkiye’yi F-35 programından çıkardığını açıklamasının ardından
Ankara-Washington hattında gerilim
tırmandı.
Washington’a yazılı olarak “İlişkilerde
onarılmaz yaralar açılmasın. Hatadan
dön” çağrısı yapan Ankara, bir yandan yoğun bir telefon diplomasisiyle
ikili ilişkileri rayına sokacak hamleler
yapmayı, bir yandan da ABD’nin kararına karşı uluslararası düzeyde neler
yapılabileceği üzerine kafa yormaya
başladı.
Türk diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin F-35 projesi için zaten 1,25
milyar dolar ödediğini hatırlatırken,
şimdiye kadar yapılan ödemelerin
ABD’den geri istenebileceğini, ABD’nin
Türkiye’ye yaptırımları artırması
durumunda da konuyu uluslararası
tahkim mahkemesine götürebileceklerini söylüyor. DW Türkçe’ye bilgi
veren diplomatik kaynaklar, ABD
ve NATO’yla diyalog kanallarının
açık olduğunu belirtirken, S-400 ve
F-35 konusundaki anlaşmazlıkların
diyalogla çözülmesi için Washington
yönetimi nezdindeki girişimlerin

bir güvenlik açığı yaşayacağımızın da
habercisidir” çıkışında da bulunuyor. Çeviköz, F-35 anlaşmazlığının
uluslararası bir mahkemeye götürülemeyeceğinin de F-35 anlaşmasında
olduğunu, Türkiye’nin bu gerçeği de
kavraması gerektiğini istiyor.

sürdüğünü vurguluyor.

© Adnan Sezgin Resmi Facebook sitesi

“Akılcı olmayan dış politika”
ABD’nin Ankara’yı F-35 programından
çıkarmasının hemen ardından muhalefet partileri hükümete dış politikaları yanlışların düzeltilmesine dönük
çağrılar yapmaya başladı. CHP Dış
İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye’nin ABD’den
Patriotları alamadığı için S-400’leri almaya mecbur kalmış gibi bir görüntü
verdiğini ancak meselenin özünde
Patriotlar konusunda ABD ile müzakerelerin düzgün yürütülemediğini
söylüyor.

Emekli Büyükelçi ve İYİ Parti Aydın
Milletvekili Aydın Adnan Sezgin de,
ABD’yle yaşanan son gerilimden
bağımsız olarak, Türkiye’nin NATO’yla
sürekli sıkıntı yaşadığına dikkat çekiyor. Sezgin, “Türkiye bir NATO üyesi
olarak, NATO’nun tüm tehdit değerlendirmelerine imza koydu, operasyonlarına katıldı ama Türkiye neden
ısrarla NATO’nun tehdit değerlendirmelerine aykırı davranıyor? Hükümet
bunun açıklamasını yapmalı” çıkışında bulunuyor. Sezgin, iktidarın
söyledikleriyle yaptıklarının çeliştiğini
dile getiriyor ve “Türkiye’nin savunmasının güçlenmesi konusunda hiçbir
ileri adıma karşı duramam ancak
Türkiye’nin savunmasını en iyi şekilde
temin etmesi için, tutarlı politikalar ve
stratejiler izlemesi lazım” diyor.
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç da, iktidarın dış politikadaki yanlışlarının
hesabını kamuoyuna vermesi gerektiğini söylüyor. Oluç, “Türkiye bu
kadar ağır bir ekonomik krizden
geçerken, kaynaklarını, bütçesini
silahlanmaya, silah yatırımlarına
ayıracak lükse sahip değildir. S-400
de F-35 de, Türkiye’nin bugünkü
ekonomik krizine baktığımızda yanlış
kararlardır” yorumu yapıyor.
“Dış politika çıkmazda”
Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu,
ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar
Yoluyla Mücadele Etme Yasası’na
(CAATSA) dayanılarak hazırlanan

Çeviköz, “Hiç hesap kitap yapılamadı,
akılcı bir politika izlenmedi. ABD’den
teknoloji transferi yapamayacaklarını ancak Rusya’dan yapacaklarını
düşündüler. Olmayacak şeylere
inandılar, kamuoyunu da inandırmaya
çalıştılar” diyor.
ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından
çıkarmasının Türkiye’ye ‘çok pahalıya
geleceğini’ söyleyen Çeviköz, F-35’in
900 parçasının Türkiye’de imal
edildiğini hatırlatırken, “ABD’nin kararıyla birlikte bu imalatı yapan firmaların 12 milyar dolarlık üretim yapamayacaklar. 30 bine yakın çalışanı var
bu firmaların. Bu insanlar şimdi ne
yapacak” diye soruyor.
Çeviköz “Türkiye F-35 alamayacak
ama Yunanistan alacak. Böylesi ileri
teknoloji ürünü bir savunma uçağına
Türkiye’nin sahip olamaması, büyük

bir yaptırım listesinin ABD Kongresi’nde olduğunu hatırlatıyor. Loğoğlu,
Türkiye’nin ağır yaptırım riskiyle karşı
karşıya olduğunu belirtirken, bu riske
giden yolu Ankara’nın diplomaside
‘hamasi söylemlerle’ döşediğini anlatıyor:
“S-400 kararı sallapati bir şekilde
alındı. Kayıplar hiç hesaplanmadı.
Yanlış üstüne yanlış politika dış
politikada sizi çıkmaza sokar” diyen
Loğoğlu, Ankara’nın önümüzdeki
süreçte Rusya’yla en azından ‘uçak
alım-satımı’ işine girmemesi gerektiğini söylüyor. Loğoğlu, “Türkiye, ikili
diplomatik ilişkilerde en zor dönemini
yaşıyor. AB’den, ABD’den yaptırım
kıskacında olmak demek dış politikanın çıkmazda olması demek” diyor.
TOBB Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden
Burak Bilgehan Özpek, “Türkiye’nin
alamadığı F-35’leri Yunanistan alabilir
ve Türkiye’nin milli güvenlik kavramı
sekteye uğrar. Türkiye, S-400’lerde
ısrar ederek NATO’nun tehdit değerlendirmelerine aykırı davrandı. Günün
sonunda Türkiye daha güvensiz” diye
konuşuyor. Özpek’e göre ABD –Türkiye
ilişkileri kaçınılmaz olarak bozulacak
ancak bu bozulma Türk-Rus ilişkilerine de bir iyileşme olarak yansımayacak. Özpek, “Çünkü Rusya’nın karşısın
da da, ABD ile ilişkilerini bütünüyle
zora sokmuş bir Türkiye var artık.
Türk dış politikası bir an önce günü
kurtarmaya dönük girişimlerden,
kararlardan kurtarılmalıdır” diyor.

AKP’nin ilk dışişleri bakanı Yaşar
Yakış ise, ABD ile yaşanan F-35 geriliminin tırmanmasını “iki taraflı dalaşma” olarak tanımlıyor. Yakış,
“Bu dalaşmadan her iki taraf da zarar
görür. Herkes eteğindeki taşları döküp,
ikili ilişkileri nasıl sağlamlaştıracağı
üzerine politika üretmeli” diyor “Türkiye, mümkünse megafon diplomasisin
den vazgeçsin ve sessiz diplomasiye
geçsin” tavsiyesinde bulunuyor.
Yakış, Türkiye gibi coğrafi konumu kritik önemdeki bir ülkenin hava saldırı
silahı olmadan idare etmesinin mümkün olmayacağını belirtirken de “Ankara, F-35’lerin yaratacağı boşluğun
doldurulacağını söyleyebilir ama
Türkiye’de bir NATO altyapısı var. Bu
yüzden Ankara, neyin nasıl olacağını
hesaplasın da ona göre hareket etsin”
uyarısı yapıyor.

Kaynak: DW Türkçe
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Pentagon, F-35 programından çıkarılması sonucu Türkiye’nin 9 milyar
dolardan fazla kayba uğrayacağını
açıkladı.
Ankara ise kararın meşru dayanağı
olmadığını vurguladı.

Ankara: Kararın
meşru dayanağı
yok”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),
Beyaz Saray’ın Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını duyurmasının
ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin S-400 tipi Rus yapımı
hava savunma sisteminden vazgeçmemesi nedeniyle kararın alındığına
dikkat çekilerek “ABD ve F-35 programına katılan ortakların Türkiye’nin
programdan çıkarılması konusunda
görüş birliği içinde olduğu” belirtildi.
Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı
Ellen Lord, Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında F-35 programı çerçevesinde yaklaşık 900
parçanın Türkiye’de üretilmesinin
öngörüldüğünü hatırlatarak, sevkiyat
zincirinin Türk fabrikalardan Amerikan fabrikalarına kaydırılacağını

belirtti. Sevkiyat zincirinin kaydırılmasının ABD’ye maliyetinin 500-600
milyon dolar olacağını kaydeden
Müsteşar Yardımcısı, “Türkiye bu
karar sonucu maalesef kaçınılmaz bir
şekilde istihdam kaybına uğrayacak
ve uzun vadeli ekonomik fırsatları
kaçıracaktır” diye konuştu. Lord,
Türkiye’nin F-35 programı sürecinde
aktarılması öngörülen toplam 9 milyar
dolarlık kaynaktan da yararlanamayacağını dile getirdi.
Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı
Ellen Lord, F-35 uçaklarının kullanımı
için ABD’de eğitilen Türk pilotların
ve diğer teknik personelin de ülkeyi
31 Temmuz’a kadar terk edeceğini
açıkladı. Pentagon’da düzenlenen
basın toplantısına katılan ABD Savunma Bakan Vekili David Trachtenberg
de ABD’nin Türkiye ile ilişkilerine
her zaman değer verdiğini belirterek
“Stratejik ortaklığımız devam ediyor.
Ancak söylendiği gibi, bu belirli bir
faaliyete verilen belirli bir yanıt” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray ve Pentagon’dan yapılan
açıklamalara Ankara’dan da yanıt
geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığının
açıklamasında, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının müttefiklik
ruhuyla bağdaşmadığı ve kararın meşru bir gerekçesinin de bulunmadığı
belirtildi.
Bu kararın ABD-Türkiye ilişkilerinde
onarılmaz yaralar açacağı vurgulanan açıklamada, “F35 programının
ana ortaklarından olan Türkiye’nin
programın dışında bırakılması adil
olmadığı gibi, S-400 sisteminin
F-35’leri zaafa uğratacağı iddiası da
geçersizdir. Bu konuda NATO’nun da
katılacağı bir çalışma grubu kurulması
teklifimizin karşılıksız bırakılması ABD
tarafındaki önyargının ve meseleyi
iyi niyetle kendi boyutları içinde
çözme iradesinin eksikliğinin en bariz
göstergesidir” ifadeleri kullanıldı.
Türk Dışişleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen ay Osaka’da gerçekleşen
görüşmeye sadık kalınmasını da istedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ABD’nin Türkiye’yi F-35
programından çıkarma kararından
endişe duyduğunu söyledi. ABD’nin
Colorado eyaletindeki Aspen Enstitüsü’nde düzenlenen Güvenlik
Forumu’na katılan Stoltenberg, burada
yaptığı açıklamada, S-400 hava
savunma sisteminin NATO’nun hava
ve füze savunmasının bir parçası
olamayacağını, ancak bununla birlikte
Türk savaş uçakları ve radarlarının
NATO sisteminin parçası olmayı
sürdüreceğini belirtti.
ABD, Türkiye’deki S-400’ler üzerinden
Rusya’nın F-35 tipi savaş uçakları ile
ilgili casusluk faaliyetlerinde bulunmasından endişe ediyor. Washington,
sevkiyattan vazgeçmemesi durumunda Türkiye’nin Temmuz ayı sonunda
F-35 programından çıkarılacağını
açıklamıştı. ABD, Türkiye’yi ekonomik yaptırımlarla da tehdit etmişti.
ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar
Yoluyla Mücadele Etme Yasası’na
(CAATSA) dayanılarak hazırlanan bir
yaptırım listesi ABD Kongresinde.

TÜRKİYE RUS
S-400’LERİYLE NE
YAPACAK?

TÜRKİYE’NIN NATO’YA KAFA TUTMASINA NEDEN OLAN BU
SİSTEMDE ISRARCI OLMASININ NEDENİ SADECE GÜVENLİK
DEĞİL.
Britanya’daki Birmingham Üniversitesi’nden Richard Connolly önemli
noktaya dikkat çekiyor: S-400 sisteminin ABD silahlarına karşı geliştirilmiş
olmasının da Türkiye için çekiciliğini
artırmış olabileceğini belirten Connolly, Türkiye’de 15 Temmuz 2016
tarihinde yaşanan darbe girişimini
örnek gösteriyor. Connolly, darbe
girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı
uçağının F-16 savaş jetleri tarafından
sıkıştırıldığını hatırlatıyor.
Moskovalı askeri uzman Alexander
Golts da Türkiye’nin S-400 sistemini
satın almasının nedeninin tamamen
siyasi olduğunu savunuyor. Golts, “Türkiye’nin kendisini S-400’lerle korumasını gerektiren bir düşmanı yok. Bu,
Türkiye’nin ABD ve diğerlerine kendi
savunma politikasına sahip olabileceği
yönünde verdiği bir mesaj” şeklinde
konuşuyor.

Sistem gerçek
bir savaşta test
edilmedi”

Stockholm merkezli Uluslararası
Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI)
uzmanlarından Siemon Wezeman, bu
sistemin ciddi bir savaş durumunda
şimdiye kadar test edilmediğini
belirtiyor. Wezeman, sadece
ABD’nin Patriotlarının 1991’deki
Körfez Savaşı’nda test edildiğini ve
Patriot‘un şimdiye kadar bir savaşta
test edilen tek sistem olduğunu
sözlerine ekliyor.

© Shutterstock.com
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NATO’DAN RUSYA’YA
TÜRKİYE MESAJI
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus
S-400’leriyle ilgili bir soruya verdiği
yanıtta, Türkiye ile NATO müttefikleri
arasında hava savunma sistemleri
konusunda görüşme ve işbirliğinin
sürdüğü vurgusu yaptı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ile Rusya’nın taraf olduğu
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler
Anlaşması’nın (INF) yürürlükten
kalkması hakkında düzenlediği basın
toplantısında INF‘nin çöküşünden
Rusya’yı sorumlu tuttu, Türkiye ile
Moskova arasında savunma alanındaki işbirliği konusunda da mesajlar
verdi.
ABD’nin, Rusya’nın anlaşma hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle anlaşmadan çekildiğini, bu kararın da “tüm
NATO müttefiki ülkeler tarafından
desteklendiğini” vurgulayan Stoltenberg, anlaşmanın yürürlükten kalkmasından “tek başına Rusya’nın
sorumlu olduğunu” söyledi.
“Rusya’ya uymayacağız”
Rusya’nın SSC-8 olarak adlandırılan
yeni orta menzilli Novator 9M729 füze
sistemini konuşlandırarak anlaşma
hükümlerini ihlal ettiğine, anlaşmanın
bu nedenle yürürlükten kalktığına
dikkat çeken Stoltenberg, “Ama biz
Rusya’ya uymayacağız. Yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz” dedi.
Stoltenberg, Avrupa topraklarında
yeni nükleer silah konuşlandırmayacaklarını da açıkladı.
Rusya’nın moratoryum önerisine
ret
NATO’nun Rusya’ya, “orantılı ve
sorumlu” bir şekilde yanıt vereceğini,
bu amaçla hazırlanan bir önlem20
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ler paketi üzerinde de mutabakat
sağlandığını açıklayan Stoltenberg,
bu önlemlerin NATO’nun caydırıcılık
ve savunma gücünün muhafazasını
hedeflediğini aktardı.
NATO Genel Sekreteri ayrıca
Rusya’nın “Avrupa’da kısa ve orta
menzilli nükleer füze konuşlandırılması konusunda moratoryum
uygulansın” teklifinin hiç bir inandırıcılığının olmadığını da sözlerine
ekledi.
Bu arada basın toplantısında NATO
Genel Sekreteri Stoltenberg’e Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400
füze savunma sistemi ile ilgili de dikkat çekici bir soru yöneltildi.
Rus TASS haber ajansı muhabirinin
“Türkiye’nin parasını ödeyip teslim
aldığı en gelişmiş füze savunma sistemi Rus S-400‘leri, Rus seyir füzelerinden korunmak üzere NATO hava
ve füze savunma sistemine entegre
etmeyi planlıyor musunuz?” sorusuna
Stoltenberg, kinayeli bir gülüşle şu
yanıtı verdi: “Hayır. Yanıtım hayır. Rus
S-400’leri NATO entegre hava savunma sistemine entegre etme planı yok.
Ayrıca Türkiye’nin Patriotlar satın
alma konusunda ABD ile diyalog içerisinde olmasından, aynı zamanda yine
NATO müttefikleri İtalya ve Fransa’dan
EUROSAM SAMP-T füze savunma
sistemi alınıp Türkiye’ye konuşlandırılması konusunda görüşmesinden
memnuniyet duyuyorum. Dahası
şunu hatırlamak gerek: NATO zaten
İspanyol Patriotlar ve İtalyan SAMP-T
sistemlerinin konuşlandırılması yoluyla Türkiye hava savunma sistemini
güçlendiriyor.”
NATO müttefiklerinin hepsinin yeni,
modern hava ve füze savunma sistemlerine yatırım yaptığına dikkat çeken

Stoltenberg, “NATO entegre hava
savunma sistemini de güçlendiriyoruz.
Bu da seyir füzeleri tehdidiyle ilgili bir
durum” dedi.
NATO ve ABD neden bu anlaşmaya
tepki gösteriyor?
Şu anda elinde S-400 füze sistemi olan
bir NATO üyesi yok. Türkiye’ye bu
sistemin konuşlandırılması halinde, bu
açıdan bir ilk olacak.
Bununla birlikte, Yunanistan’ın elinde
bir önceki versiyonu olan yine Rus
yapımı S-300 füzeleri var. Yunanistan, bu füzeleri NATO üyesi olmayan
Güney Kıbrıs’tan satın almıştı.
ABD ve diğer başka NATO üyeleri, bu
anlaşmaya iki açıdan karşı çıkıyor.
İlk olarak askeri açıdan, bu sistemin
NATO sistemleriyle uyumlu olmayacağı ve bunun da pratikte bazı
sıkıntıları beraberinde getirebileceği
uyarıları yapıyor.
Uzmanlar, NATO’nun birbirine entegre
hava savunma sisteminin bulunduğunu ve Türkiye’nin S-400’ü satın
almasının maliyet, nitelik ve teknoloji
transferi gibi birçok teknik sorunu
beraberinde getirebileceğini ifade
ediyor. Ayrıca, NATO sistemleriyle
ilgili bazı teknik detayların Rusya’nın;
Rusya’nın savunma sistemiyle ilgili
bazı bilgilerin de NATO’nun eline
geçmesinden endişe ediliyor.
Kaynak: DW Türkçe/ T24

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire
Başkanı Pekin: Atamalar yapıyı
değiştirmek için.
TSK Doğu ve Batı Ordusu olarak ikiye
ayrılıyor...

Yüksek Askeri Şura kararlarının
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
tarafından imzalanmasıyla TSK’daki
127 generalin görev yeri değişmiş,
dört ordudan üçünün başına yeni
komutanlar atanmıştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK)
127 general ve amiralin görev yerinde değişikliğe gidildi.
Yapılan yeni atamalara göre TSK
bünyesindeki dört ordu komutanlığının üçünün başına Korgeneral
rütbesindeki generaller getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki
atamaları Independent Türkçe’ye
değerlendiren eski Genelkurmay
İstihbarat Daire Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, atamaları TSK’nın değişen yapısına uygun
olduğunu ifade etti.
Yapı değişiyor!
Pekin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
Soğuk Savaş dönemine göre geliştir-

ilen dizaynının bugünün
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ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini
ifade ederek, “Birinci, İkinci,
Üçüncü Ordu ve Ege Ordusu’ndan
oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri,
Sovyetler Birliği tehdidine göre
yapılandırılmıştı. O dönemde
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sıklet
merkezi batıdaydı. Şimdi ise bu
yapı değiştirilmek isteniyor. Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin yapısının
Doğu ve Batı Ordusu olarak ikiye
ayrılmasını öngörüyorum. Ülkedeki
ve bölgedeki gelişmeler nedeniyle
sıklet merkezi ise Doğu Ordusu’nda
olacaktır” diye konuştu.
“TSK’da çok fazla orgeneral var”
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde orgeneral sayısının çok olduğuna işaret
eden Pekin, “Ordu komutanlıklarının
başına Korgeneral rütbesindeki
isimlerin atanması olumlu bir adım.
Böylece orgeneral sayısını azaltma
yoluna gidilebilir” ifadelerini kullandı.

En büyük değişiklik Kara Kuvvetleri’nde!
Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) alınan
kararlar, Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın imzasıyla bu sabah
Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 75, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı’nda 25 ve
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 27
komutanın görev yerinde değişikliğe
gidilmişti.
Kararla, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 5’i korgeneral, 10’u
tümgeneral, 60’ı tuğgeneral, Hava
Kuvvetleri Komutanliğı’nda 1’i korgeneral, 8’i tümgeneral, 18 tuğgeneral,Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda
ise 2’si tümamiral, 23 tuğamiralin
görev yerleri değişti.
Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı
Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu
Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral
Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri
EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege
Ordu Komutanı oldu. Korgeneral
Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü
2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.
Özel Kuvvetler’in başına Aksakallı’nın ekibinden Erbakan
getirildi
15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi
sırasında Özel Kuvvetler Komutanı
olan ancak daha sonra Gelibolu 2.
Kolordu Komutanlığı’na gönderilen
Zekai Aksakallı’nın ekibinden olan
Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan
ise, Özel Kuvvetler Komutanı olarak
atandı.
Kaynak: The Independent Türkçe

Generallerden YAŞ kararlarına tepki: 5 general istifa
etti!
1 Ağustos tarihinde açıklanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının
ardından TSK’de görev yapan 5 general istifa etti. İstifa edenler arasında,
YAŞ’ta Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan İdlib’ten sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümeni ve Müşterek
Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na
atanan Tümgeneral Ahmet Ercan
Çorbacı ile yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam da yer aldı. 5
komutanın istifa haberi ilk olarak
Nihat Genç’in sahibi olduğu Veryansintv.com’da iddia edilmişti.Haberi
doğrulayan kaynaklar olduğunu
aktaran T24, kaynakların istifa eden
generallerin Suriye sınırına yakın
bölgelerde görev yapan komutanlar
olduğunu vurgularken, İdlib’den
sorumlu tümenin komutanlarının da
TSK’dan ayrıldığına dikkat çektiğini
belirtti.
Kaynak: Halk TV

Kaz Dağlarında
neler oluyor?
Kanadalı Alamos Gold şirketinin,
Çanakkale’nin merkeze bağlı Kirazlı
Köyü yakınlarındaki altın ve gümüş
madeni projesinde çalışmalar
durmaksızın devam ediyor. Ağaç
kesimleri ve kazılar hızlı bir şekilde
sürüyor.
Maden sahasının yakınındaysa
projeye karşı direniş için 26 Temmuz’da başlatılan nöbet eylemi de
büyüyerek devam ediyor. “Su ve
Vicdan Nöbeti”nde çadırların ve
ziyaretçilerin sayısı her geçen gün
artarken konu, ülke kamuoyunun da
dikkatini çekiyor.
Şirket maden sahasını çalışmalarını
sürdürmekte, eylemcilerse projeye
karşı mücadelede ısrarlı görünüyor.
Peki projenin içeriği tam olarak ne?
Eylemciler neye, nasıl karşı çıkıyor?
Şirket ve resmi yetkililer projeyi
nasıl savunuyor? Alamos Gold’un
Türkiye’de üc büyük projesi var.

Bu üç proje de Çanakkale il sınırları
içerisinde.
Şirket, Türkiye’deki faaliyetlerini iştiraki olan, yüzde 100 sahibi olduğu
Doğu Biga Madencilik üzerinden
yürütüyor.
Alamos Gold’un odaklandığı şirket
politikaları arasında “düşük maliyetli
üretim” önemli bir yer tutuyor.
Kirazlı Projesi nedir?
Kirazlı, şirketin Çanakkale merkez
ile Çan ilçesi arasında kalan bölgede

yer alan projesi.
Burası kent merkezine yaklaşık 26
kilometre uzaklıkta.
Proje kapsamında şirket 2020
yılında üretime geçmeyi ve beş yıllık
süreç boyunca 514 bin ons altın ve
3.5 milyon ons gümüş üretmeyi planlıyor.
Madende açık ocak işletmeciliği ile
cevher üretileceği aktarılıyor.
Alamos Gold’un internet sayfasının
Kirazlı bölümünde, projenin “düşük
sermaye ve üretim giderlerine sahip
olduğu ancak getirisinin son derece
yüksek olduğu” belirtiliyor.
Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi’nin ÇED olumlu kararına karşı
açılan dava sürerken, Çanakkale
Valiliği tarafından şirkete gayrı sıhhi
müessese izni verilince şirket, proje
alanında çalışmalarına başladı.
Karşı çıkanların en temel eleştirisi: Su kaynakları kirlenecek
Projeye karşı çıkanlar, bunu farklı
nedenlerle gerekçelendiriyor ancak
öncelikle Çanakkale’nin tek içme
suyu kaynağı ve tarımsal sulama
için de kullanılan Atikhisar Barajı’na
zarar verme riskine dikkat çekiyor.
BBC Türkçe’ye konuşan Çanakkale
Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye

Ünüvar bu konunun “elzem olduğunu” söylüyor:
“Bu havza, Çanakkale’nin tek içme
suyu olan Atikhisar Barajı’nı besliyor. Burası bizim hem içme suyu
kaynağımız hem de tarımsal sulama
kaynağımız.
“Buradaki madencilik açık, vahşi
madencilik olduğu için altın ya
da gümüş siyanürle ayrıştırılacak.
Buradaki kirlenmenin de hem yüzey
sularıyla hem de yer altı sularıyla

direkt barajımıza akması söz konusu.
“Bizim Devlet Su İşleri’yle (DSİ)
yaptığımız bir protokol var. O
protokol, ‘Buradaki suyun sağlığını
korumaktan Çanakkale Belediyesi
sorumludur, DSİ’nin sorumluluğunda değildir’ diyor. Dolayısıyla biz belediye olarak geçmişteki dönemden
bugüne kadar bu konunun yasal
olarak davacısıyız.”
Ünüvar bunun dışında projenin
bölgedeki ekosisteme geri dönülmez
şekilde zarar vereceğini savunuyor:
“Burası kocaman bir ekosistem.
Buranın yüzde 50’si ormanlarla
kaplı. Mitolojik önemi, tarihi değeri
var. Türkiye’deki endemik bitkilere
baktığınızda büyük çoğunluğu bu
bölgede yaşıyor, canlılar açısından
da büyük bir eko sistem burası.
Diğer bir özelliği Türkiye’nin hatta
dünyanın oksijen deposu olması.
Bu kadar büyük bir tarihi, kültürel,
sosyolojik ve mitolojik zenginliğin
kaybedilmesine karşıyız.”
Şirket iddialara ne yanıt veriyor?
“Kirazlı Altın Gümüş Madeni Projesi tüm uluslararası standartları
barındıran ve tüm yasal uygulamaları tamamlamış bir projedir.
GÜNEŞ
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Ayrıca, benzer çalışma yapısında olan
Meksika maden işletmemizin aldığı
Uluslararası Çevre Koruma Ödülü’nü
de proje kadar çevreye de gösterdiğimiz hassasiyetin bir örneği olarak
paylaşabiliriz.”
Şirket, projenin Atikhisar Barajı için
herhangi bir risk teşkil etmediğini
savunuyor:
“Etkilerinin telafi edilemez olduğu
değerlendirilen herhangi bir projenin
ÇED sürecinin olumlu sonuçlanması
imkansızdır. Proje sahamızda çok detaylı flora ve fauna envanter çalışmaları yapılmış olup, faaliyetlerimizin
ekosisteme etkileri değerlendirilmiş,
tespit edilen kritik bitki türlerinin
yerinde korunması, uygun alanlara
taşınması ve izlenmesi çalışmaları
titizlikle sürdürülmektedir. Her zaman
önce çevre bilinci ile hareket etmiş bir
firma olarak çalışmalarımızın sonunda
tüm alan rehabilite edilmiş olacaktır.”
“Proje ünitelerine isabet eden meşcere
tiplerine ait alanlar ve bu meşcere tiplerine air hektardaki ağaç sayısı bilgileri kullanılarak, alan büyüklükleri
ile hektardaki ağaç sayısının çarpımı
sonucunda ÇED alanı içerisinde ünitelerin kurulacakları alanlarda kesilmesi
öngörülen ağaç sayısı 45 bin 650 adet
olarak hesaplanmıştır.”
TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele,
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları
Koruma) Vakfı, uydu görüntüleri üzerinden yaptığı incelemelerle maden
sahası ve yol bağlantılarında 195 bin
ağaç kesildiğini savunuyor.
Kaynak: BBC Türkçe

Türkiye, Rus
SU-57 savaş
uçaklarını alabilir mi?
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Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere girdiği F-35
programından ABD tarafından çıkarılmasından sonra gözler Rus Su-57
uçağına çevrildi. Maliyetinin daha düşük
olduğu bilinen Su-57’lerin Türkiye
tarafından satın alınmasının mümkün
olup olmayacağı tartışmaları devam
ederken Rusya Su-57’leri Türkiye’ye
satmakta bir sakınca görmüyor.
Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri
için Sukhoi tarafından geliştirilen 5.nesil
savaş uçağı Su-57’ler Amerika’nın Türkiye’yi F-35 programından çıkarıldığını
açıklamasının ardından tekrar gündeme
geldi.
Su-57 tipi 5. nesil Rus savaş jetleri tıpkı
F-35’ler gibi hayalet uçak özellikli, tek
kişilik ve çift motorlu.
Havadan saldırı aracı olarak üretilen
Su-57’lerin aynı zamanda kara ve deniz
savunması için de kullanılabiliyor. Varyantlarına göre değişen Su-57 tipi
5. nesil savaş jetlerinin 50 ile 70 milyon
dolar arasında birim fiyatının olduğu
düşünülürken kısa zaman önce Hİndistan bu uçaklar için Rusya’ya 800 milyon
dolarlık bir anlaşma için teklif yapmış
ancak ABD’nin araya girmesiyle Hindistan teklifini geri çekmişti.
DAHA UZUN MENZİL VE UÇUŞ SÜRESİ

Su-57’ler 2.600 km/saat hıza sahipken
F-35’ler 1.937 km/saat hıza kadar çıkabiliyor. Uçakların havada kalma süresine
bakıldığında Su-57’lerin 5.8 saat havada
kalabildiği ancak F-35’lerin yaklaşık 2
buçuk saat uçuş süresine sahip olduğu
biliniyor.
F-35’ler dikey iniş ve kalkış yapabilirken
Su-57’lerin böyle bir özelliği bulunmuyor.

Türkiye’nin yapmak istediği yerli uçak Paris’teki tanıtıldı

Her iki uçak üreticisi de uçakların
radara yakalanmadığını iddia ediyor
ve Su-57’nin menzil olarak F-35’lerden
2 bin kilometre daha uzağa gidebildiği
belirtiliyor.
UZMANLAR NE DİYOR?
Rusya Bilimler Akademisi Dünya
Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler
Ulusal Araştırmalar Enstitüsü’nün
kıdemli araştırma görevlisi Viktor
Nadein-Rayevskiy, Türkiye’nin ABD’den
F-35 savaş uçakları alamaması halinde
Rus yapımı 5. nesil savaş uçağı Su-57’ye
yönelebileceğini belirtti.
Sputnik’e demeç veren Nadein-Rayevski,
ABD Başkanı Donald Trump’ın S-400
füze savunma sistemleri alımı nedeniyle
Türkiye’nin daha fazla F-35 alamayacağı
yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
‘SU-57’LER YÜZDE 30 DAHA UCUZ’
Rus uzman, “Türkler Rus uçakları alırsa,
bu anlaşma onların çıkarına olur mu?
uçakları çok daha ucuz, çeşitli uzmanların değerlendirmelerine göre yüzde
30 daha ucuz.
Görünene göre, evet. Zira ilk olarak,
Rus yeni nesil sınıfında ve F-35’lerin
gerisinde değil. Üstelik F-35 henüz test
aşamasında ve düzeltilmesi gereken
birtakım sorunlar tespit edildi” dedi.
Rus tarafının S-400 anlaşmasında
olduğu gibi kredi sağlaması nedeniyle
Rusya’yla işbirliğinin faydalı olduğuna
dikkat çeken Nadein-Rayevskiy,

AB’den Türkiye’ye dört
başlıkta yaptırım
gelecekteki silah anlaşmalarının da aynı
şekilde yapılacağının altını çizdi.

ması gereken çok mesafe var.

ORTAK ÜRETİM YAPILABİLİR
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Rus hava savunma sistemi S-400’ler
için ortak üretim yapmak istenildiğini
açıklamasının ardından aynı ortak üretim sürecinin Su-57’ler için de gündeme
gelmesi bekleniyor.
15 Temmuz’da açıklamada bulunan Erdoğan, “S-400’lerimizi almaya başladık.
Alamazlar dediler, onları bir yerlere yerleştiremez dediler. Almanız doğru olmaz
dediler. Hedef ortak üretimi Rusya ile
beraber yapmak” açıklamasını yapmıştı.

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki
sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye
üzerinde ekonomik baskıyı artıracak
dört kritik başlıkta yaptırım uygulama
kararı aldı.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI
Türkiye’nin ilk yerli savaş uçağı “Milli
Muhrip Uçağı- MMU” dış katmanlarının
yapılmasının ardından ilk kez Paris’te
sergilendi. Dünyanın en büyük havacılık
organizasyonu Bourget Havacılık ve
Uzay Fuarı’nda getirilen uçağın ilk uçuşu
için 2025 yılı işaret edilse de henüz alın

Kaynak: Sözcü

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama faaliyetleri “uluslararası hukuka aykırı olduğu”
gerekçesiyle Türkiye’ye yaptırım
uygulama kararı aldı.
Pazartesi günü Brüksel’deki Dış
İlişkiler Konseyi’nde üye ülkelerin
uzlaştıkları karar, Türkiye’ye dört
başlıkta “cezai müeyyide” olarak
tanımlanan yaptırımlar uygulanmasını
öngörüyor.
AB Dışişleri Bakanları yaptırımlarla, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki
sondaj faaliyetlerini durdurmasını
sağlamayı hedefliyor.

Üye ülkelerin mutabık kaldıkları kararda, “Türkiye’nin yapılan çağrılara
rağmen faaliyetlerine
son vermemesinden ötürü üzüntü
duyulduğu” da aktarılıyor.
Yaptırım neleri kapsıyor?
Yaptırımlar Türkiye’nin AB’den
2020’de alması öngörülen katılım öncesi mali yardımlarda kesintiye gidilmesini, ortaklık konseyi gibi ekonomi ve
ticari ilişkilere ilişkin kurumsal ve yine
üst düzey siyasi diyalogun askıya alınmasını öngörüyor. Havacılık Anlaşması
müzakerelerinin de askıya alındığı
belirtilirken, ayrıca Avrupa Yatırım
Bankası’ndan Türkiye’ye verilecek
kredi desteğinin de gözden geçirmesi
talep ediliyor.
AB, Türkiye’nin en önemli ekonomi ve
ticaret ortağı. Bu nedenle yaptırımların
sancılı bir süreçten geçen Türkiye
ekonomisini etkileyebileceği belirtiliyor.
AB son yıllarda, hukuk devleti ve
demokrasi alanındaki gerileme nedeniyle Türkiye’ye verilen katılım öncesi mali yardımlarda zaten kesintiye

GÜNEŞ

25

gitmişti. Ankara ile pek çok AB ülkesi
arasında son yıllarda yaşanan siyasi
gerilimler sonucunda da Türkiye’nin
Avrupa Yatırım Bankası kredi taleplerinin bir bölümü geri çevrilmiş, iki taraf
arasındaki siyasi diyalog da büyük
ölçüde sekteye uğramıştı.
Mali destek ve kredilerde ilave kesintiye gidilmesi Ankara’nın ekonomik
destek arayışını daha da zora sokabilir.
Ayrıca Türkiye ile AB arasında
hedeflenen Havacılık Anlaşması ile
yeni uçuş rotaları öngörülüyordu.
AB kaynakları, bu anlaşmanın uçak
bileti fiyatlarında yüzde 50’lere varan
indirim, ayrıca yaklaşık 48 bin yeni
istihdam imkanı gibi birçok avantaj
sağlayabileceğini dile getiriyordu.
Yaptırımların devamı gelebilir
AB üyesi ülkelerin üzerinde mutabık kaldıkları kararda ayrıca Türk
hükümetinin yürütülen sondaj faaliyetleri ile AB üyesi Kıbrıs’ın egemenlik
haklarını ihlal etmeye devam etmesi
halinde ilave yaptırımlar öngörülebileceğine dikkat çekiliyor. Kararda,
sondaj faaliyetlerine iştirak eden şirketler ve gerçek şahısların da yaptırım
kapsamına alınabileceği uyarısına yer
veriliyor.

Haziran ayında Ankara’yı yaptırımlar konusunda uyaran AB, Ankara’nın geri adım atmaması nedeniyle
bu yaptırımları hayata geçirme
kararı aldı.
Konsey bugünkü kararında bir kez
daha Türkiye’ye çağrıda bulunarak
bu tarz eylemlerden kaçınmasını, iyi
komşuluk ilişkilerine uygun hareket
etmesini, uluslararası hukuk uyarınca Kıbrıs’ın egemenliğine ve haklarına saygı göstermesini istedi.

Kaynak: DW Türkçe

Türkiye’nin
provokasyonları
kabul edilemez”
Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael
Roth
26
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ALMAN HÜKÜMETİ DOĞU
AKDENİZ’DE TIRMANAN
DOĞALGAZ ARAMA KRİZİ
KONUSUNDA TÜRKİYE’YE,
“GERİLİMİ TIRMANDIRACAKLARDAN KAÇIN” ÇAĞRISI YAPTI
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı
Rainer Breul, Alman hükümetinin
haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin Doğu Akdeniz’de
tırmanan doğalgaz krizi hakkındaki
sorularını yanıtladı.
Bölgedeki gelişmeleri, özellikle de
Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyetleri yürütüleceği
yönündeki açıklamalarını büyük bir
kaygı ile takip ettiklerini söyleyen
Breul, “Türkiye’ye gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma, hukuka
aykırı sondaj faaliyetleri yapmama
çağrısı yapıyoruz” dedi.
Uluslararası hukuk vurgusu
Sözcü Yardımcısı Breul, Brüksel’deki
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler
Konseyi’nde konunun ele alınmakta
olunduğuna dikkat çekerek şunları
kaydetti:
“Biz bu sorunun ancak diyalog ve
uluslararası hukuk zemininde çözülebileceği görüşündeyiz, soruna taraf
olan her ülke ne yapılması gerektiğini
biliyor, özellikle Türkiye’ye uluslararası hukuk zeminine dönme çağrısı
yapıyoruz.”
“Türkiye’nin provokasyonları kabul
edilemez”
Almanya’nın Avrupa İşlerinden
Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth
ise “Türkiye’nin provokasyonlarının
AB için kabul edilemez” açıklamasını
yaptı.
Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri
nedeniyle Türkiye’ye uygulanması
düşünülen yaptırımların görüşüldüğü

AB dışişleri bakanları toplantısına
katılan Roth, “Kıbrıs’ın yanındayız”
dedi.
Bununla birlikte Roth, karşı karşıya
olunan çok sayıdaki gerilim ve krize
yeni bir krizin eklenmesini arzu etmediklerini de sözlerine ekledi.
AB dışişleri bakanlarının Pazartesi
günü Doğu Akdeniz’deki gerilim hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Alman Bakan Roth, üzerinde mutabık kalınan metnin “dengeli bir dil”
ile kaleme alındığını, “tüm seçeneklere
açık kapı” bırakıldığını açıkladı.
AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
Türkiye’ye somut yaptırımlar uygulanmasını talep ettiği ancak bunun diğer

© Auswärtiges Amt. Michael Roth Staatsminister

bazı AB üyesi ülkeler tarafından kabul
edilmediği belirtiliyor.
Diplomatlar, üzerinde uzlaşı sağlanan
metinin “zamanı geldiğinde” konuşulması gereken yaptırımları da kapsadığı bilgisini aktardı. Bu bağlamda
gündemde olan yaptırımlar arasında
Ankara ile üst düzey siyasi diyalog toplantılarının sınırlandırılması, katılım
öncesi mali yardımların kesilmesi gibi
adımlar yer alıyor.
Muhalefet daha sert tutum istiyor!
Alman muhalefet partileri ise Merkel
hükümetinin Türkiye’ye karşı daha
sert bir tutum sergilemesini istiyor.
Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen,
Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama
faaliyetleri nedeniyle AB’nin Türkiye’ye somut yaptırım uygulaması
gerektiğini savundu.
“Türkiye’nin hukuka aykırı eylemlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini”
söyleyen Dağdelen, “milyonlar tutarındaki mali yardımlar ile Almanya
Federal Hükümeti tarafından desteklenen Gümrük Birliği’nin genişletilmesi çalışmaları durdurulmalıdır”
açıklamasını yaptı.

Kaynak: DW Türkçe
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Ankara: Sondaj faaliyetlerine devam edeceğiz
Ankara, AB’nin yaptırım kararına
Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini daha da artıracağı mesajıyla karşılık verdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi’nin
Brüksel’de aldığı yaptırım kararıyla
ilgili dün akşam yazılı bir açıklama
yaptı. Yaptırım kararının Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon
faaliyetlerini sürdürme yönündeki
kararlılığını etkilemeyeceği belirtilen açıklamada, kararda Kıbrıslı
Türklerden bahsedilmemesinin
AB’nin Kıbrıs konusunda önyargılı
ve taraflı olduğunu gösterdiği vurgulandı.
Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların AB
üyeliklerini “kendi maksimalist pozisyonları doğrultusunda suistimal
ettiği ve AB’nin de buna alet olduğu”
savunulan açıklamada, “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerimizin, kendi kıta sahanlığımızdaki
haklarımızın korunması ve Ada’nın
ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin,
Ada’nın hidrokarbon kaynakları
üzerindeki eşit haklarının korunması olmak üzere iki boyutu vardır.
İlk boyutta, Türkiye’nin Kıbrıs meselesi çözülmeden GKRY ile deniz
yetki alanlarını sınırlandırmak için
görüşmelere başlaması söz konusu
değildir” görüşüne yer verildi.
İkinci boyutta bir çözüm bulunmasının ise ancak Kıbrıs Türklerinin
haklarının garanti altına alınması
ile mümkün olabileceği ifade edilen
açıklamada, Kıbrıs Türklerinin 13
Temmuz’da yaptığı ve Türkiye’nin
de destek verdiği kapsamlı işbirliği
önerisinin çözüm için fırsat olabileceği vurgulandı. Açıklamada
Türkiye’nin hem kendi haklarını
kararlılıkla korumaya devam edeceği hem de Türkiye’nin bu yöndeki
faaliyetlerini daha da artıracağı
belirtildi.
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Yunan Dışişleri Bakanı karardan
memnun
Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias’ın da AB’nin yaptırım
kararıyla ilgili açıklaması Yunan
Kathimerini gazetesinde yer aldı.
Brüksel’deki AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında yaptığı
açıklamada AB’nin aldığı yaptırım
kararının yerinde olduğunu ifade
eden Dendias, “Kıbrıs’ın egemenliğiyle ilgili bir konuda Türkiye’nin
provokasyonlarına karşı Avrupa
Birliği’nin oy birliği ile aldığı kararı
memnuniyetle karşıladığını” söyledi. Dendias, AB’nin Türkiye’ye
uluslararası hukuku ihlal etmesi
durumunda bunun sonuçları ile ilgili
pozisyonunu hatırlattığını ifade etti.
Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki
sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye üzerinde ekonomik baskıyı
artıracak dört kritik başlıkta
yaptırım uygulama kararı almıştı.
Yaptırımlar Türkiye’nin AB’den
2020’de alması öngörülen katılım
öncesi mali yardımlarda kesintiye
gidilmesini, ortaklık konseyi gibi
ekonomi ve ticari ilişkilere ilişkin
kurumsal ve yine üst düzey siyasi diyaloğun askıya alınmasını
öngörüyor. Havacılık Anlaşması
müzakerelerinin de askıya alındığı
belirtilirken, ayrıca Avrupa Yatırım
Bankası’ndan Türkiye’ye verilecek
kredi desteğinin de gözden geçirilmesi talep ediliyor.

Kaynak: DW Türkçe

Almanya

Tagesspiegel gazetesinde yer alan
habere göre, hükümet, bir soru
önergesine verdiği yanıtta, 2019’un
Ocak-Haziran döneminde aşırı
sağcıların 8 bin 605 suç işlediğini
açıkladı.

Suriyeli sığınmacıların bayram tatillerinde ülkelerinde gitmeleri tartışılmaya
devam edilirken, Almanya’dan çıkan bir karar dikkat çekti. Almanya İç İşleri
Bakanı Seehofer tatillerde ülkelerine giden Suriyelilerin sığınmacı olarak
kalmayacaklarını söyledi

Heiko Maas, Almanya Dış İşleri Başkanı © Auswärtiges Amt

Maas Çavuşoğlu’na Doğu
Akdeniz endişesini iletti

Alman Dışişleri Bakanı Maas,
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “yasadışı”
sondaj faaliyetlerinden “endişe
duyduklarını” iletti, çözüm hedefli
diyaloğa destek vermeyi önerdi.
Açıklamada, Türkiye’nin “yapılacağını
açıkladığı yasadışı sondaj faaliyetlerinden ötürü çok endişeli olunduğu”
belirtilirken, Almanya’nın “uluslararası
hukukla uyumlu bir çözümü hedefleyen diyaloğa destek vermeye hazır
olduğu” vurgulandı.
Dün hükümetin olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Alman Dışişleri Bakanlığı
Sözcü Yardımcısı Christofer Burger de
Türk hükümetine gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısını
yineledi. Burger şunları kaydetti:
“Türkiye’ye gerilimi tırmandıracak
adımlardan kaçınma ve bu tür yasadışı sondaj faaliyetlerini durdurma
çağrısı yapıyoruz. Aynı zamanda
bu sorunların uluslararası hukukun
gözetilerek, diyalog yoluyla çözümlenmesi çağrısını yapıyoruz… Bizim
tutumumuz budur ve bu tutumu
Türkiye’ye net bir şekilde aktarmaya
devam edeceğiz.”
Kaynak: DW Türkçe

Almanya’da aşırı
sağcılar 6 ayda 8
bin 605 suç işledi

Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların bayram tatillerinde ülkelerine
gittikten sonra dönmeleri ile ilgili tartışmalar sürerken, Avrupa’dan dikkat
çeken bir karar geldi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, tatillerde memleketlerine giden Suriyelilerin ‘sığınmacı’ statüsün elinden alınacağını belirtti.
Bild am Sonntag gazetesine konuşan Seehofer, “Suriyeli sığınmacı statüsünü
taşırken düzenli olarak tatil için Suriye’ye gidenler orada zulüm gördüğünü
söylemekte ciddi olamaz” diye açıkladı.
Bu sorunun öncelikle Suriyelileri ilgilendirdiğini dile getiren Alman bakan,
ama diğer yabancıların da memleketlerine gittiği öğrenilmesi durumunda
sığınmacı statüsünün gözden geçirileceğini kaydetti.
Seehofer, “durumun müsait olduğunda” tüm Suriyeli sığınmacıları sınır dışı
edeceklerini hatırlattı.
Kaynak: Yenicağ

Almanya’da her dört
kişiden biri göçmen
kökenli

Almanya’da nüfusun yaklaşık dörtte birini göçmen kökenliler oluşturuyor. Ülkede yaşayan 20 milyondan fazla göçmen kökenlinin yarısı Alman
vatandaşlığına sahip.
Almanya’da Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan veriler, ülkede her
dört kişiden biri göçmen kökenli olduğunu ortaya koydu.
Federal İstatistik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Almanya’da 2018
yılında yaklaşık 20 milyon 800 bin göçmen kökenli kaydedildi. Bunun, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede kaydedilen en yüksek göçmen kökenli sayısı
olduğu dikkat çekti. İstatistik Dairesi’nin açıklamasında, göçmen kökenlilerin
sayısının bir önceki yıla göre yüzde 2,5 oranında artış gösterdiği belirtildi. Açıklamaya göre, Almanya’da 2017 yılında 20 milyon 300 bin göçmen
kökenli kayıtlara geçmişti.
Bir kişi veya bu kişinin ebeveynlerinden her ikisi ya da biri doğduğunda
Alman vatandaşı değilse o kişi Alman vatandaşı da olsa, göçmen kökenli
olarak kabul ediliyor. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre Alman

Ocak-haziran döneminde aşırı
sağcıların işlediği suç sayısının
2018’in aynı dönemine göre yaklaşık
900 arttığına işaret edildi.
Soru önergesine verilen yanıtta, güvenlik birimlerinin işlenen
suçlarla ilgili 2 bin 625 aşırı sağcı
hakkında soruşturma yürüttüğü de
kaydedildi.
Öte yandan, 2 Haziran’da Neo-Nazi
Stephan E. tarafından öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinin,
hükümetin cevabındaki istatistikte
“aşırı sağcı suç” olarak yer almadığına işaret edildi.
Stephan E. yakalandıktan sonra
Lübcke’yi öldürdüğünü ifade etmiş,
daha sonra ifadesini geri çekmişti.
Kaynak: Cumhuriyet

ya’daki toplam nüfusun dörtte biri
bu kritere uyuyor.
Açıklamaya göre 2018’de Almanya’da yaşayan göçmen kökenlilerin
yüzde 52’si Alman vatandaşlığına
sahipken, yüzde 48’i yabancı bir ülkenin pasaportunu taşıyor. 10 milyon
900 bin göçmen kökenli Almanın
yarıya yakını Alman vatandaşı
olarak dünyaya geldi. 20 milyon 800
bin göçmen kökenliden 13 milyon
500 bini Almanya sınırları dışında
doğdu.
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HAMBURG

Bürgerservice: Personalausweis auch am Samstag beantragen
PILOTPROJEKT DER HAMBURGER KUNDENZENTREN STARTET
IM SEPTEMBER

Insgesamt wurden seit 2011 in Hamburg 89.905 Wohnungen auf den Weg gebracht und 55.740 fertiggestellt

Anstieg bei den genehmigten Wohneinheiten im ersten Halbjahr 2019
Von Januar bis Juni 2019 haben
die Bezirksämter der sieben Hamburger Bezirke Baugenehmigungen
für 5.695 Wohneinheiten erteilt. Im
ersten Halbjahr des Vorjahres waren
es 5.371 Wohneinheiten.

Cansu Özdemir muss vors Gericht!
Die Fraktionsvorsitzende der Linken Cansu Özdemir, muss wegen
einem 2017 veröffentlichten Foto
auf Twitter, in dem die Fahne der in
Deutschland verbotenen und in der
EU als Terrororganisation eingestuften PKK veröffentlicht haben, vor
Gericht. Wie das Hamburger Abendlatt berichtet, weigerte sich Özdemir
die Geldstrafe in Höhe von 1500€ zu
bezahlen und legte Einspruch ein.
Sie muss sich vor dem Amtsgericht
Altona verantworten.
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Damit verzeichnet Hamburg einen leichten Zuwachs von 324
genehmigten Wohneinheiten in
den ersten 6 Monaten 2019. Für
den Juli kommen noch einmal 698
Wohneinheiten dazu. Nach dem
großen Erfolg im vergangenen Jahr
mit 11.243 genehmigten und 10.674
fertiggestellten Wohnungen wird
damit die erfolgreiche kooperative
Wohnungsbaupolitik von Senat,
Bezirken und dem Bündnis für das
Wohnen in Hamburg fortgesetzt. Mit
diesen Zahlen wird deutlich, dass
die gemeinsamen Anstrengungen
von Wohnungswirtschaft, Bezirken
und Senat ihre Wirkung entfalten.
Im Vertrag für Hamburg –
Wohnungsneubau zwischen Bezirken und Senat wurde vereinbart,
dass die Bezirksämter monatlich

ihre genehmigten Wohneinheiten
an die BSW melden. Damit wird
sichergestellt, dass die Akteure
jeden Monat einen aktuellen Überblick über die Genehmigungstätigkeit erhalten.
Hamburg hat sich gemeinsam mit
dem Bündnis für das Wohnen und
den Bezirksämtern vorgenommen,
jedes Jahr für 10.000 Wohnungen
Baugenehmigungen zu erteilen und
damit auf den Weg zu bringen. Das
ist uns in den letzten Jahren gelungen.
10 328 (2013), 10 957 (2014), 9560
(2015), 12 471 (2016), 13 411 (2017),
11 243 (2018) genehmigte Wohnungen.
Die Abweichungen der Bezirkszahlen zu den Genehmigungszahlen des
Statistischen Landesamtes kommen
durch eine meist zeitlich spätere Erfassung der Daten beim Statistischen
Landesamt zustande.

Die Hamburgerinnen und Hamburger können die Dienstleistungen der
Kundenzentren künftig auch am
Samstag in Anspruch nehmen. Ab
7. September startet am Standort
in der Caffamacherreihe ein Pilotprojekt. Das dortige Kundenzentrum wird von 9 bis 15 Uhr geöffnet
haben. Zum Start werden bis zu 20
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Einsatz sein, je nach Nachfrage
wird der Personalbedarf im Laufe
des Projektverlaufs entsprechend
angepasst.
Die Samstagsöffnung wird
auf Basis einer Senatsanordnung geregelt. Die
Kolleginnen und Kollegen
melden sich für den Dienst
grundsätzlich freiwillig
an und kommen aus allen
Kundenzentren der Stadt.
Verwaltungsdienstleistungen kann beim Samstagsbetrieb übrigens – wie bei
allen anderen Kundenzentren werktags auch – jeder
in Anspruch nehmen, man
muss nicht im Bezirk Mitte wohnen.
Das etwa 500.000 Euro teure, aus
Mitteln der Finanzbehörde finanzierte Pilotprojekt ist Bestandteil
der Serviceoffensive für Hamburgs
Kundenzentren und läuft zunächst
bis zum 30. Mai 2020.
Finanz- und Bezirkssenator Dr. Andreas Dressel: „Mit dem Pilotprojekt
der Samstagsöffnung halten wir
bei der Serviceoffensive für unsere
Kundenzentren Wort. Nach intensiver Erörterung mit Verdi und dem
Beamtenbund, die das Pilotprojekt
konstruktiv-kritisch begleiten, kann
die Samstagsöffnung nun starten.

Mein Dank geht deshalb besonders
an die Kolleginnen und Kollegen, die
dieses Projekt mit ihrem Einsatz vor
Ort überhaupt erst möglich machen.
Ich bin gespannt, wie dieses zusätzliche Angebot von den Bürgerinnen
angenommen wird. Parallel zum
Pilotprojekt werden wir die Erfahrungen und Ergebnisse mit allen
Beteiligten sorgfältig auswerten. Ob
und in welcher Form die
Samstagsöffnung dann fortgesetzt

Andreas Dressel, © Finanzbehörde

wird, wird danach zu entscheiden
sein.“

SPD-Vorsitz: Spitzenpolitiker will
Parteichef werden Riskante Kandidatur

Die SPD offenbar doch noch einen
prominenten Kandidaten für das
vakante Amt als Parteichef - sogar
einen hochprominenten: Vize-Kanzler und Finanzminister Olaf Scholz
soll in einem Telefonat mit den
kommissarischen SPD-Vorsitzenden
seine Bereitschaft für die Kandidatur
bekundet haben. Das berichtet der
Spiegel. “Ich bin bereit anzutreten,
wenn ihr das wollt”, soll er gesagt
haben. Widerspruch habe sich in
der Schalte nicht geregt.
Eine Kandidatur Scholz‘
wäre eine überraschende
Wende. Bislang hatte
Angela Merkels Stellvertreter eine Bewerbung als
Parteichef ausgeschlossen. Scholz könnte einerseits die über Wochen
hinweg zusammengekommenen Kandidaturen von
SPD-Politikern aus der
zweiten Reihe der Partei
in den Schatten stellen.
Andererseits ist der
Schritt nicht ohne Risiko: Eine Niederlage gegen die wenig bekannten
Mitbewerber könnte Scholz‘ Position
in der Regierung beschädigen.
Die Kehrtwende des Finanzministers
sei auch auf darauf zurückzuführen,
dass bislang niemand aus der ersten
Reihe kandidieren wollte und zuletzt
in der Parteispitze die Sorge vor
einem weiteren Absturz der SPD
wuchs, schreibt der Spiegel.
Die SPD Hamburg hat ihn auf der
letzten Vorstandsitzung einstimmig
nominiert.

Olaf Scholz, © Bundesfinanzministerium
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HAMBURG
Neben den neuen Streckenführungen, werden neue Haltestellen
gebaut!
Der Bau der U5 soll 2021 starten
und ca. 9 Jahre dauern. Baukosten
liegen bei schätzungsweise 1,75
Mrd. Euro liegen. Hochbahn-Technik Chef Jens-Günter Lang erklärte,
dass allein 1 Mrd. Euro für die Erdbauarbeiten anfallen würden.

Da die U5 vollautomatisiert fahren
soll, sind in diesem Bereich 79 Mio.
€ und für die Baunebenkosten 269
Mio.€ veranschlagt. Der Ausbau der
Haltestellen sollen laut Lang 28 Mio.
und deren technische Ausrüstung
102 Mio.€ kosten. 124 Mio. wurden
als Kostenpuffer einberechnet.
Kritik kam von den Hamburger
Ökö-Aktivisten BUND:
Laut BUND müsse es das Ziel sein,
den Ausbau der Infrastruktur so
umweltfreundlich und kostengünstig wie möglich zu gestalten. Der
Bau neuer U-Bahnen sei sehr energieintensiv und produziere zudem
enorme Mengen an Bodenaushub,
der entsorgt werden müsse.
Der Umweltverband macht sich
deswegen für die totgesagte Stadtbahn stark! Nicht nur der Bau einer
U-Bahn sei im Vergleich zu einer
oberirdischen Stadtbahn um ein
Vielfaches teurer, auch die Unterhaltungskosten im laufenden Betrieb
dürften höher ausfallen, heißt es
vom BUND. Das gefährde das Ziel,
den ÖPNV in Hamburg günstiger
und attraktiver zu machen.
Dıese Statıonen sınd als nichstes
dran:
Die Station Oldenfelde wird Ende
diesen Jahres eröffnet und verkürzt
die Fahrtzeit zum Hauptbahnhof auf
20 Minuten.
Als nächstes folgt die S-Bahn Haltestelle “Elbbrücken”
Die Haltestelle „Elbbrücken“! Bereits
vor einem halben Jahr hat die
Hochbahn direkt nebenan ihre
gleichnamige U-Bahn-Haltestelle
eröffnet, Ende 2019 will die S-Bahn
nun nach einiger Verzögerung
nachziehen. Beide Stationen werden
dann mit einem gläsernen Skywalk
32
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verbunden, ermöglichen vor allem
S3/S31-Pendlern aus Hamburgs
Süden den Umstieg auf die U-Bahn.
Welche Bahn-Station folgt dann?
Die S1-Haltestelle „Ottensen“. Anfang
Juli haben die Bauarbeiten für die
neue Haltestelle begonnen, die Ende
2020 in Betrieb gehen soll. Die Bahn
rechnet damit, dass hier täglich auf
Höhe des Bahrenfelder Steindamms
5.000 Fahrgäste ein- und aussteigen.
An der Horner Geest fährt auch
bald eine U-Bahn
Was geschieht Mitte der 2020er
Jahre?
Da dürften die U4-Haltestellen
„Stoltenstraße“ und „Horner Geest“
den Betrieb aufnehmen. Die Verlängerung der U4 auf die Horner
Geest soll mehr als 13.000 dort
lebende Hamburger erstmals direkt
an das Schnellbahnnetz anbinden.
Auch die Fertigstellung der neuen
U3-Station „Fuhlsbüttler Straße“
dürfte für diesen Zeitraum angepeilt
werden.
Welche neuen Haltestellen sind
Ende der 2020er Jahre fertig?
Neben vier neuen Haltestellen für
die S4, dürften auch die ersten Stationen der U5-Ost mit „Steilshoop“
und „Bramfeld“ fertig sein. In den
Jahren darauf werden dann auch
die Haltestellen hin zum Westen
fertig gestellt, etwa die Station „Arenen“ (U5) und „Osdorfer Born“ (S32).

Hamburg
bekommt mit
der S32 im
Westen, der S4
im Nordosten
und der U5
quer durch die
Stadt drei neue
Bahnlinien.

Quelle: Hamburger Morgenpost, Hochbahn
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Schulfrieden bis
2025
verlängert!
Ties Rabe, Senator, Behörde für Schule und Berufsausbildung
© Senatskanzlei Hamburg

“Durch den Schulfrieden können wir eine vernünftige und
unaufgeregte Schulpolitik fortsetzen, in deren Mittelpunkt
die Verbesserung der Schul-und Unterrichtsqualität steht.
Der Schulfrieden hat in den vergan enen zehn Jahren die
Sicherheit und die Verlässlichkeit gegeben, um die Schulen
endlich zu sanieren und zu modernisieren, an jeder Schule
kostenlose Ganztagsangebote einzurichten, die Förderangebote auszubauen und den Unterricht zu verbessern. Im
Ergebnis sind die Leistungen der Hamburger Schülerinnen
und Schüler im bundesweiten Vergleich deutlich besser
geworden.
Das zeigt: Die Schulen, die Lehrkräfte und die Schülerinnen
und Schüler haben vom Schulfrieden am stärksten profitiert.
Die jetzige Vereinbarung der vier Fraktionen lässt Hamburgs
Schulen diesen Weg weiter gehen. Darüber freue ich mich
sehr!”
Rabe weiter: “Ohne den Schulfrieden wäre das bundesweit
beachtete Hamburger Schulbauprogramm nicht möglich
gewesen. Denn über milliardenschwere Investitionen kann
nur dann sinnvoll entschieden werden, wenn die Schulstruktur stabil bleibt und nicht jedes Jahr in Frage gestellt wird.
Deshalb war es Dank des Schul friedens erstmals möglich,
gezielt an den richtigen Stellen zu investieren. Dazu hat
der Senat die Mittel für den Schulbau mehr als verdoppelt.
Wurden in den Jahren 2000 bis 2010 durchschnittlich nur
rund 155 Mio. Euro jährlich investiert, sind es seit 2011 durchschnittlich über 360 Mio. Euro pro Jahr.
Das Investitionsprogramm kann jetzt noch einmal deutlich
gesteigert werden. Bis 2030 sollen über vier Milliarden Euro
in den Schulbau investiert werden. Das nützt auch dem Klima.
Seit 2010 konnte der CO2-Ausstoß Dank unseres Schulbauprogramms bereits um 20 Prozent verringert werden.”
“In Hamburg gibt es seit 2015 an allen Grundschulen ein
kostenloses Ganztagsangebot. Fast 85 Prozent der Grundschülerinnen und Grundschüler bleiben nachmittags gern in
der Schule. Wie weit Hamburg im Bundesvergleich vorangekommen ist, ist daran zu erkennen, dass die meisten anderen
Länder zusammen mit dem Bund zurzeit noch darüber diskutieren, wie das Hamburger Angebot bis zum Jahr 2025 in ganz
Deutschland umgesetzt werden kann.
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V.r.n.l.: Erkan Sahin (Vorsitzender HDT), Peter Ulferts (Finanzkommission),
Eric Alexander Paasburg (Kassenwart HDT)
© Thies Ibold, Hamburger Spendenparlement

Hamburg: Spendenparlament fördert
Deutsch-Türkische
Jugend!

ng gestellt. Bislang rund 1.300
soziale Projekte unterstützt. Neue
Anträge für die Sitzung am 25. November können bis zum 18. September gestellt werden. Seit 1996 hat
das Hamburger Spendenparlament
nach eigenen Angaben und 1.300
soziale Projekte in Hamburg mit
insgesamt rund 13 Millionen Euro
unterstützt. Getagt wird dreimal
jährlich in öffentlichen Sitzungen.
Stimmberechtigt sind alle, die mindestens fünf Euro Mitgliedsbeitrag
im Monat zahlen. Das Parlament hat
3.200 Mitglieder und ist weder politisch, weltanschaulich oder konfessionell gebunden.

Das Spendenparlament hat auf
seiner vergangenen Sitzung, der
Deutsch-Türkischen Jugend eine
Fördersumme von 3800€ bewilligt.
Das seit 1996 Sozialprojekte unterstützende Gremium, entschied
auf seiner Sitzung im März, dass
die von Deutsch-Türkische Jugend
ursprünglich beantragten 1000€ für
die Öffentlichkeitsarbeit zu niedrig
seien und daher ein neuer Antrag
gestellt werden sollte.
Der Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Jugend Hamburg Erkan
Sahin: “Wir sind sehr glücklich über
die Förderung. In Zeiten der Digitalisierung ist es notwendig, solche
Vereine fit zu machen, damit sie ihr
Klientel dort abholen können, wo sie
sind. Jugendliche verbringen eine
überwiegende Zeit in den sozialen
Netzwerken. Es ist mittlerweile unablässlich geworden, digitale Angebote zu schaffen, die ansprechend
sind. Wir danken den Mitgliedern
des Spendenparlaments, die uns ermutigt haben, einen zweiten Antrag
zu stellen. Das war ein tolles Gefühl
der Wertschätzung unserer Arbeit
und Engagements”.
Die 3800€ sollen in erster Linie der
Digitalisierung des Vereins dienen.
Insgesamt wurden 278 000€ Fördermittel bewilligt. 23 Projekte gegen
Obdachlosigkeit, Armut und Isolation haben Anträge auf Unterstützu

habe.
Andere Zeugen hätten sich aber
nicht gemeldet. “Bisher gibt es keine
weitere Bestätigung für den Vorfall.”
Zunächst gehe man von Belästigung
der Allgemeinheit aus – eine Ordnungswidrigkeit. “Es handelt sich
noch nicht um eine Straftat. Wir
haben ja noch keinen Wortlaut”,
sagte er. Auch Videoaufzeichnungen
würden ausgewertet.
Mitarbeiter der DB-Sicherheit hätten
den Bahnhof nach der Durchsage
überprüft, sagte die Bahnsprecherin. Die Person sei aber nicht mehr
angetroffen worden.

Wie das Hamburger Abendblatt
berichtet, ist es einen Tag
nach der tödlichen Attacke auf
dem Frankfurter Hauptbahnhof zu einem Zwischenfall
am Bahnhof Altona gekommen. Ein Unbekannter hat mit
einer rassistischen Durchsage
schockiert.

Mehrere Fahrgäste hätten den
Vorfall am Dienstagmittag über die
Notrufsäule des S-Bahnhofs gemeldet. Eine Augenzeugin berichtete
dem “Stern”-Online-Portal “Neon”,
dass sich die offensichtlich per
Megafon von einem Mann gemachte
Durchsage “an alle deutschen
Fahrgäste” gerichtet habe.
“Er sagte, man solle sich hinter der
Sicherheitslinie aufhalten und am
Besten sicherheitshalber zur Mitte
des Bahnsteigs gehen und Kinder an
die Hand nehmen. Und wenn einem
die Person, die neben einem steht,
nicht geheuer erscheint, solle man
weitergehen, damit ein weiterer
muslimischer Anschlag vermieden
wird”, sagte die Frau dem Onlinemagazin “Neon”. Die Bundespolizei
ermittelt in dem Fall. Ein Sprecher
bestätigte, dass eine Zeugin die rassistische Durchsage so geschildert

“Die von Zeugen wiedergegebenen rassistischen Botschaften der
Durchsage werden von der DB auf
das Schärfste verurteilt.” Die Bahn
stehe für gesellschaftliche Vielfalt,
Toleranz und Respekt. “Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit widersprechen unseren Unternehmenswerten.” ersprechen unHamburg seren
Unternehmenswerten.”
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Zoll durchsucht 80 Shisha-Bars in Hamburg/
700 kg Wasserpfeifentabak beschlagnahmt

www.elbe-express.info
facebook.com/elbeexpress
twitter.com/expresselbe
info@elbe-express.de
Seewartenstraße 10, 20459 Hamburg
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© Hauptzollamt Hamburg

In der Nacht zum 21.06.2019 hat
der Zoll in Hamburg 80 Shisha-Bars
kontrolliert. Dabei wurden über 700
Kilogramm Wasserpfeifentabak beschlagnahmt, acht illegale Glücksspielautomaten außer Betrieb gesetzt
und diverse kleinere Funde von
Betäubungsmitteln sicher-gestellt.
Die Zollbeamten leiteten 55 Strafverfahren gegen die Barinhaber ein.
Damit wurden in 70% aller kontrollierten Bars Zuwiderhandlungen
festgestellt.
In 20 Objekten mussten die Kontrollen unterbrochen werden, da der
Kohlenmonoxidgehalt in den Bars
zu hoch und damit die Gesundheit
von Gästen und Kontrollbeamten
gefährdet war.
Nachdem die Bezirksämter die
Objekte nach einer gründlichen
Lüftung wieder freigegeben haben,
wurden die Kontrollen fortgesetzt.
Eine Bar wurde jedoch längerfristig
wegen dramatisch überhöhter COWerte geschlossen.

Über 400 Beamte von Zoll, Polizei,
Gewerbeamt und Finanzbehörde
waren an der Kontrolle beteiligt.
Zehn Zollhunde waren als Schutzund Spürhunde zusätzlich im
Einsatz.

Ziel der Großkontrolle war eine
Überprüfung, ob alle steuerlichen
Pflichten von den Barbetreibern
eingehalten werden. So dürfen
diese zum Beispiel nur versteuerten
Wasserpfeifentabak verkaufen. Zu
erkennen ist die Versteuerung an
einem ordnungsgemäß angebrachten Steuersiegel.
“Wasserpfeifentabak gehört wie
Zigaretten oder Alkohol zu den
verbrauchsteuerpflichtigen Waren,
so dass beim Verkauf in Shisha-Bars
viele Gesetze einzuhalten sind”,
so die Pressesprecherin Kristina
Severon. “Die hohe Anzahl der
festgestellten Verstöße zeigt, dass
die einschlägigen Regelungen von
den Betreibern der Bars größtenteils
nicht eingehalten werden. Deshalb
hatte unsere Kontrolle auch das Ziel,
die Inhaber und ihre Gäste aufzuklären.”
Die Kontrolle erfolgte in guter
Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr, Steuerbehörde und Gewerbeamt. Neben den steuerrechtlichen
Aspekten wurden damit auch die
Regelungen des Jugend- und Nichtraucherschutzgesetzes, sowie der Einhaltung der
CO-Werte in den Shisha-Bars kontrolliert.

Zoll in Hamburg findet 4,5 Tonnen Kokain
/ Größte jemals in
Deutschland sichergestellte Einzelmenge
auf einem Containerschiff entdeckt

© Hauptzollamt Hamburg

Erneut kann der Zoll in Hamburg
einen empfindlichen Schlag gegen
die internationale Rauschgiftkriminalität verzeichnen. Bereits vor
zwei Wochen überprüften Kräfte
des Hauptzollamts Hamburg nach
vorangegangener Risikoanalyse
einen verdächtigen Container aus
Montevideo, der für Antwerpen
bestimmt war.

Als sie den Container öffneten, der
laut Manifest mit Sojabohnen beladen war, sahen sie zunächst nur eine
große Menge an schwarzen Sporttaschen. In den 211 Taschen entdeckten die Beamten dann über 4.200
Pakete mit gepresstem Kokain. Das
Gesamtgewicht der illegalen Ware
beträgt 4,5 Tonnen.
Diese enorme Menge stellt die
größte Einzelsicherstellung von
Kokain in Deutschland dar und
knüpft an die Erfolge des Hamburger Zolls in den letzten beiden Jahren
an. Im Jahr 2017 wurden durch drei
Einzelsicherstellungen rund 3,8
Tonnen Kokain aus dem Verkehr
gezogen.
Geht man davon aus, dass das
vermutlich sehr reine Kokain auf die
dreifache Menge für den Straßenverkauf gestreckt wird, haben die 4,5
Tonnen einen Straßenverkaufswert
von annähernd einer Milliarde Euro.
«Dieser herausragende Erfolg belegt
einmal mehr wie schlagkräftig der
deutsche Zoll Kriminalität bekämpft.
Mit seiner ausgefeilten Risikoanalyse gelingt es dem Zoll, aus der
enormen Anzahl an Containern, die
tagtäglich den Hamburger Hafen
passieren, die richtigen zu öffnen
und illegale Waren herauszufischen»
betont der für den Zoll zuständige
Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Dr. Rolf Bösinger.
Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Auftraggebern, führt
das Zollfahndungsamt Hamburg
im Auftrag der Staatsanwaltschaft
Hamburg.
Das sichergestellte Kokain wurde
bereits unter strenger Geheimhaltung und umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen vernichtet.

© Hauptzollamt Hamburg
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Kurz nach dem Rekordfund von 4,5 Tonnen
Kokain im Hamburger
Hafen verzeichnet der
Zoll in Hamburg einen
weiteren Erfolg gegen
die internationale Rauschgiftkriminalität.
Bei der Durchsuchung eines Containerschiffs konnten Beamte des
Hauptzollamts Hamburg eine
weitere große Menge Kokain sicherstellen, “Der Container mit Tabakkartons wurde in Rio Grande, Brasilien
geladen und sollte wiederum in
Antwerpen gelöscht werden” so
Pressesprecher Oliver Bachmann..
“Unsere Aufgriffe belegen, dass die
Risikoanalysen richtig sind. Nur
so konnten auch dieses Mal 64
Sporttaschen mit 1.575 Paketen gepressten Kokains entdeckt werden”
erklärt Bachmann. Der Reinhaltsgehalt ist erneut sehr h”och, sodass
ein Straßenverkaufswert von etwa
350 Millionen im Raum steht.”
Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Auftraggebern,
führt wieder das Zollfahndungsamt
Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg.
Das sichergestellte Kokain wurde
bereits ebenfalls unter strenger
Geheimhaltung und umfangreichen
Sicherheitsvorkehrungen vernichtet.

© Hauptzollamt Hamburg

Mehr Angriffe auf
Hochbahn Sicherheitspersonal!
Auf Anfrage der CDU Bürgerschaftsfraktion, teilte der Senat mit,
dass Übergriffe auf das Sicherheitspersonal der Hochbahn deutlich
gestiegen sind. Demnach hätte es 86
Angriffe auf das Personal gegeben.
Eine Steigerung von 35 als im Jahr
2017.
Laut Senat seien die Zahlen allerdings nur eingeschränkt vergleichbar, da sich die Wache 2018 mit
einem privaten Sicherheitsunternehmen zusammengeschlossen habe.

ATA’nın huzurunda Ankara Barosu’ndan alternatif adli
yıl açılış töreni

Ankara’da adli yıl açılış dolayısıyla Ankara Barosu’na
kayıtlı avukatlar önce basın açıklaması yaptı, ardından
Anıtkabir’i ziyaret etti. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Herkes, istisnası olmayan bir adalete
susamıştır ve susanan bu adalete avukatlar da dâhildir”
dedi.
Yargıtay’ın adli yıl açılış töreni davetini
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacağı için reddeden Ankara
Barosu, başkentte alternatif adli yıl açılış
programı düzenledi. Ankara Barosu’na
kayıtlı yaklaşık 100 avukat önce Ankara
Adliyesi önünde bir araya geldi. Burada
grup adına basın açıklamasını Ankara
Barosu Başkanı Erinç Sağkan yaptı.
Sağkan, “Yeni adli yılda da temel hak
ve özgürlüklerin istisnasız bir şekilde
hukuk devleti koruması altında var
olduğu; adil yargılanma hakkının, ifade
hürriyetinin, insan onuruna yaraşır
şekilde yaşama hakkının tesis edildiği
bir ülkede hukuki güvenliğin herkes
için sağlandığı bir sistemin inşası için
yılmadan çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülke tarihinin kriz
anlarında gördüğü kaotik hukuk düzeni,
ne yazık ki uzun zamandır KHK’lar ve
kararnameler araç yapılarak savunma
hakkının sınırlandırılması suretiyle
olağanlaştırılma eğilimindedir. Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin başta
ifade özgürlüğü olmak üzere büyük bir
kısmı yok edilmiş, kalan kısmı ise bir
lütuf gibi sunulmaya devam edilmektedir. Türkiye’de; kadınlar, çocuklar, LGBTİ+ bireyler, hayvanlar, dağlar, ormanlar
kısaca yeryüzünün güçlülerinden olmayan herkes, istisnası olmayan bir adalete
susamıştır ve susanan bu

adalete avukatlar da dâhildir” dedi.
ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİLER
Grup buradaki açıklamanın ardından
Anıtkabir’i ziyaret etti. CHP Ankara
Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili
Levent Gök’ün de katıldığı programda,
avukatlar mozoleye çelenk koyup saygı
duruşunda bulundu. Başkan Sağkan,
daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne
geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları
yazdı:

“Umutsuz durumların değil umutsuz
insanların olduğunu, senin hiçbir zaman
umudunu yitirmediğini biliyoruz, bizler
de yeni adli yılda umudumuzu hiç
ama hiç yitirmeden, Cumhuriyetimiz
ve çocuklarımız için durmadan çalışacağımıza mesleğimizin kutlu yemini gibi
söz veriyoruz.”

Kaynak: Sözcü
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SARAY’A PARA YETMİYOR!
Yurt dışındaki Türklere emeklilik için
borçlanma şoku
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı’na, dün AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve 75 milletvekilinin imzasıyla, “Gelir Vergisi
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
(2/2019)” sunuldu.
Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan
teklifin birçok maddesi, Türkiye’deki
son günlerin gündemi olan ihtiyat
akçesi, yurt dışı çıkış harcının artırılması gibi konulardı. Ancak, yurt
dışındaki Türkler’i ilgilendiren çok
önemli bir konu gözden kaçtı.
BEDEL ARTACAK, AYLIK
DÜŞECEK
Yasa teklifine göre, yurt dışı borçlanma bedeline esas olan prim oranı
yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılıyor.
Şu anki günlük borçlanma bedeli
27,29 TL iken, bu oran 38,38 TL
olacak. Değişiklik bununla kalmıyor,
yurt dışındaki Türkler artık SGK
yani 4A sigortalısı olamayacak.
Değişiklikle sadece 4B sigortalısı olunabilecek, asgari borçlanma süresi
ise, artık SGK’daki gibi 10 yıl değil 15
yıl olacak.
Bu da, yurt dışındaki Türkler’in hem
borçlanma için ödediği miktarın
ortalama 100 bin TL daha fazla
olması ayrıca bağlanacak aylığın da
SGK’lılardan yaklaşık yüzde 30 daha
az olması anlamına gelecek.
Teklif aynen yasalaşırsa, yurt dışı
hizmet borçlanmasının yurt dışındaki Türkler için artık bir cazibesi
kalmayacak.

GÜNEŞ

DW’NIN TÜRKÇE YOUTUBE

KANALI YAYINA BAŞLADI

Proje, Deutsche Welle’nin 2018-2021
yıllarını kapsayan görev planlaması
dahilinde yer alıyor. Bu planlamada,

YASA TEKLİFİNDE NELER
VAR?
Teklifin
gerekçesinde,
konuyla ilgili
olarak şu ifadeler
kullanıldı;
“3201 sayılı
Yurt Dışında Bulunan Türk
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda;
– Borçlanma tuturanın hesaplanmasına esas olan prim oranının
%45’e çıkarılması,
– Borçlanılan sürelerin 5510 sayılı
Kanunun 4’üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında
sigortalılık olarak kabul edilmesi,
– Türkiye’de sigortalılık başlangıç
tarihinden önceki sürelerini borçlananların, borçlandığı sürelerinin
Türkiye’deki sigortalılık başlangıç
tarihinden geriye götürülen sürelere,
Türkiye’de sigortalılıkları olmayanların ise borçlarını tamamen
ödedikleri tarihten geriye götürülen
süreleri mal edilmesi amacıyla
değişikliği gidilmektedir.”

© Deutsche Welle Türkçe/ Deutsche Welle ve işbirliği yaptığı BBC, France24 ve Voice of America’nın kurduğu YouTube kanalı
yayına başladı.

BORÇLANDIĞINI KISA SÜRE
GERİ ALIYOR
Açıklama şöyle;
“Madde ile, yurt dışı borçlanması
yapmak suretiyle aylık bağlanan
sigortalıların, borçlanma karşılığı
ödemiş oldukları tutarları çok kısa
sürede emekli aylığı olarak geri
almaları kurum aktüeryal dengesini
olumsuz etkilediğinden, nimet/
külfet dengesi de göz önüne alınarak
borçlanma oranı yükseltilmektedir.”
Teklifin açıklamasında, neden
herkesin Bağ-Kur’dan aylık alması
gerektiği de, “Uygulamada birlik
sağlanması” olarak savunuluyor.

Yasa teklifinin 8 ve 9. Maddesi yurt
dışı borçlanmasını ilgilendiriyor.
Kanun teklifinin gerekçesinde bu
değişiklikler madde 8 ve madde 9
ile açıklanıyor. Madde 9’da, bu teklifle neyin amaçlandığı belirtiliyor.

Kaynak: Sözcü
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Almanya

Deutsche Welle ve işbirliği yaptığı üç yayın
kuruluşunun kurduğu YouTube kanalı Pazartesi günü yayına başladı. Kanal, Türkiye’de
ifade ve medya özgürlüğünü güçlendirmeyi
hedefliyor.
Deutsche Welle (DW) ve işbirliği
yaptığı partnerleri, gazetecilikle
işlenmiş bilgiler sunan yeni YouTube
kanalı ile Türkiye’deki takipçilerin
yanı sıra ülkeleri dışında yaşayan
Türklere de ulaşmayı hedefliyor. DW,
İngiliz BBC, Fransız yayın kuruluşu
France24 ve ABD’li Voice of America
ile birlikte video içerikleri üreterek,
online yayınlayacak. Dört yayın kuruluşu, bu kanalda röportajlar, arka
plan bilgiler ve söyleşilerle toplumsal
ve siyasete ilişkin konuları geniş bir
yelpazede ele almayı hedeflediklerini
duyurdu.
Güvenilir bilgi, bağımsız kanaat
oluşturma DW Genel Müdürü Peter
Limbourg hedeflerini “YouTube’daki
bu kanal ile takipçilere güvenilir bilgiler sunmak ve bağımsız bir şekilde
kanaat oluşturmalarını desteklemek
istiyoruz” sözleriyle aktardı. Limbourg,
bu kanalın “Uluslararası politika,
ekonomi, bilim ve kültürle ilgilenen,
Türkçe konuşan takipçilere içerik
sunma hedefiyle uluslararası medya
kuruluşları arasında yapılan benzersiz
bir işbirliği” olduğunu söyledi.
DW Genel Müdürü Limbourg, diğer
üç partner kuruluşun temsilcileri ile
birlikte İstanbul’da düzenlediği basın

toplantısı ile YouTube kanalı yayınlarını başlattı. Yeni YouTube kanalının
ilk yayınında, Türkiye’deki inşaat
sektöründe yaşanan krizden çocuk evliliğine kadar farklı konularda videolar
yer aldı.
İçerikler istendiği zaman izlenebilecek
Yeni kanalda yayınlanacak video
içerikleri takipçiler tarafından istendiği zaman yeniden izlenebiliyor.
DW Genel Müdürü Peter Limbourg,
“Dört yayın kuruluşunun ifade ve
medya özgürlüğünü güçlendirmeyi de
hedefleyen geniş kapsamlı içerikler
sunacağına” dikkat çekti.
Proje, Deutsche Welle’nin sorumluluğunda yürütülüyor. Kanalın kurulmasından gazeteciler Erkan Arıkan
ve Işıl Nergiz sorumlu. Bu, Erkan
Arıkan’ın Deutsche Welle’de hayata
geçirdiği ilk büyük proje olma özelliği
taşıyor. 2018 yılının sonunda Batı
Alman Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan (WDR) Deutsche Welle’ye
geçen Erkan Arıkan, Türkçe Servisi
Yöneticisi olarak görev yapıyor.
Erkan Arıkan, yeni kanalı “Türk
toplumunda tartışılan konuları ele
alıyoruz. Yeni kanal, bir haber kanalı
gibi günceli yansıtmayı hedeflemiyor. Seçilen konuları derinlemesine
işliyoruz ve YouTube’daki daha uzun
süreli bu anlatım şekli ile yeni boyutlarını gösterebiliyoruz” sözleriyle
anlattı.
Avrupa’ya açılan pencere

©Deutsche Welle Türkçe/ DW Türkçe Servisi Yöneticisi Erkan Arıkan

“Ümitlerin aksine Türk hükümeti
otoriter bir çizgi izlediği konusunda
artık kuşkuya yer bırakmıyor”
” ifadesi kullanılıyor. Metinde,
Deutsche Welle’nin toplumsal siyasete
ilişkin konularda Avrupa değerlerini
Türkiye’de de temsil etmek istediğine
işaret ediliyor. Türkiye’de bu değerleri
temsil eden içeriğin oluşturulmasının
zorluğuna dikkat çeken metinde,
“Türkiye’de gazetecilik işi giderek
zorlaşıyor, Batılı bağımsız yayın
kuruluşları ile işbirliği potansiyel yeni
partnerler tarafından sıklıkla reddediliyor” ifadesi yer alıyor.
Bu nedenle de, kendi yayın platformunun oluşturulmasının giderek
öneminin arttığına vurgu yapılıyor.
Deutsche Welle’ye ilişkin planlamada,
“Avrupa’ya bir pencere açılması için
DW uluslararası yayın kuruluşlarıyla
birlikte ortak bir YouTube kanalının
yanı sıra muhtemelen Türkçe yayın
yapacak bir televizyon kanalının kurulmasını planlıyor” denildi.
Yurtdışına yayın yapan DW’nin finansmanı vergi gelirleri ile karşılanıyor.
DW her dört yılda bir hedeflerini
ve görevlerini belirleyen bir plan
hazırlıyor. DW’nin 2018-2021 dönemini
kapsayan planlaması, Federal Meclis
tarafından Haziran 2018’de kabul
edildi.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe
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Türkiye - Suriye
Türkiye 910 kilometrelik en uzun kara
sınırını Suriye ile paylaşıyor. Sınırın her
iki yanında birbirleriyle akraba birçok
aile bulunuyor, ancak bu dostluk iki devletin ilişkilerinin her zaman iyi olmasına
beraberinde getirmedi. Ankara-Şam
hattında hep inişler çıkışlar yaşandı.
Türkiye, kendi kurtuluş mücadelesini
verirken, Suriye de Fransız mandasına
boyun eğmemeye çalışıyordu. O dönemde iki ülkenin bağımsızlık mücadelesi
veren unsurları yardımlaşıyordu.
Türkiye, 1923’de Cumhuriyet kurmayı
başarırken, Suriye Fransız mandasına teslim oldu ve 1946’ya kadar da
bağımsızlığını elde edemedi. Fransız
yönetiminin İskenderun Sancağı adı
altında yönettiği Hatay’ın Milletler Cemiyeti gözetiminde 1938’de bağımsızlığını
ilan etmesi, bir yıl sonra da Türkiye’ye
katılması, Arap milliyetçiliğinin kalbi
Suriye’nin kabullenmekte güçlük çektiği
bir mesele oldu. Hatay’ın, Suriye yönetiminin haritalarına dahil edilmesi ise
ilişkileri hep zedeledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
dönemim Başbakanı Ahmet Davutoğlu
ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad
arasında bir süre esen bahar rüzgârları
geri dönülmez bir yola girmişti. Erdoğan’ın ailecek Es ad’a yaptığı ziyaret
de, Esad ailesinin Bodrum tatilleri de
mazide kaldı.
Suriye politikası ve yaşadığı “stratejik”
hayal kırıklıkları şöyle oldu:
Davutoğlu :(PYD’nin özerklik ilanı için
açıklamaları konusunda) Sınırlarımızda
böyle bir yapılanmaya izin vermeyiz.
Biz PKK’yi tehdit olarak kabul ederiz.
Suriye’nin kuzeyinde, bir köyde de olsa
her tür “terörist” yapılanmayı risk olarak
görürüz.
Gerçek: Suriye Kürtlerinin özerklik taleplerine karşı söylenen bu sözlere karşın,
Türkiye’nin sınırında Kobani kantonu
bulunuyor.
Davutoğlu : Türkiye’deki Suriyelilerin
sayısı 100 bini geçerse, Suriye içinde
güvenli bölge kurulabilir.
Gerçek: Türkiye Suriye içerisinde
güvenli bölgelerin oluşması için Batı’yı
ikna etmeye çalışıyor.
Süleyman Şah Türbesi’ni de bu amaç la
taşıdı.
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Davutoğlu : Biz Suriye’de bütün alternatifi deneyerek bugünlere geldik ama
bu sancılı sürecin çok uzun süreceğini
düşünmüyorum.
Gerçek: Türkiye artık Suriye’deki iç
savaşın kısa dönemde son bulmaya
cağını bilerek hareket ediyor.

EMEVİ CAMİ’NDE
NAMAZIMIZI
KILACAĞIZDAN
İLİŞKİLERİN
KOPMASINA:
„TÜRKİYE SURİYE“
Erdoğan : İnşallah en kısa zamanda
Şam’a gidecek, kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Selahaddin Eyyubi’nin
kabri başında fatiha okuyacak, Emevi
Camii’nde namazımızı kılacağız. Bilali
Habeşi’nin türbesinde, Süleymaniye
Külliyesi’nde kardeşliğimiz için dua
edeceğiz.
Gerçek: Türkiye ile Suriye arasındaki
tüm ilişkiler koptu.
TÜRKİYE IŞİD’E KATILMAK İSTEYENLERİN GEÇİŞ NOKTASI
Davutoğlu : (Rojava’da özerklik girişimleri) Bu emrivakinin tanınmasını, bırakın
aksine çok daha yoğun çatışmalara
sebebiyet verir. Gerçek: Ocak 2014’te
Rojava’da 3 kanton özerklik ilan etti.
Erdoğan : Nusra gibi Kaide gibi örgütlerin ülkemizde barınmaları söz konusu
olamaz, aksine bunlara yönelik herhangi
bir yapılanma olursa, bölücü terör
örgütleriyle verdiğimiz mücadele neyse
onlar da aynı mücadeleye tabidir, onlara
da gereken uygulamayı bugüne kadar
hep yapmışızdır, yaparız.
Gerçek: Türkiye, bugün IŞİD’e katılmak
isteyen yabancıların en önemli transit
noktası ve Ankara da Batı ile işbirliği
yapmaya başladı.

‘3 SAATTE ŞAM’A VARIRIZ’ DEDİLER 9 SAATTE TÜRBEYE GİTTİLER
Erdoğan :(Adana’da yakalanan MİT
TIR’ları için) O TIR’lar Türkmenlere

Image by Michael Gaida from Pixabay

yardım götürüyordu.
Gerçek: MİT TIR’larıyla yapılan silah ve
mühimmat yardımlarının Ansar El İslam
örgütüne gittiği ortaya çıktı.
Şamil Tayyar (AKP Gaziantep Milletvekili): İstesek 3 saatte Şam’a varırız.
Gerçek: Türkiye, 3 saatte Şam’a giremedi
ama Suriye topraklarındaki Süleyman
Şah türbesini ve kutsal emanetleri 9
saatlik operasyonla taşımak zorunda
kaldı.
Erdoğan : PYD’nin terör örgütüdür.
PYD’ye ve IŞİD terör örgütüne geçen silahlarla ilgili olarak Türkiye bu işe olumlu baktı mı? Hayır bakmadı. Türkiye’ye
rağmen Amerika bu işi yapmıştır.
Gerçek: IŞİD’in Kobani’ye ilerlemesi
üzerine ABD, Türkiye’ye baskı yaptı ve
Türkiye karşı çıkmasına karşın Kobani
için koridor açmak zorunda kaldı.
SON DÜZLÜKTE GÜVENLİ BÖLGE
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Ana
Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Serhat
Erkmen’e göre „Türkiye, Suriye’nin
doğusunda PKK/YPG terör örgütünün

kontrolünde olmayan, Suriye’nin
toprak bütünlüğü içinde ve bölgede
yaşayan halkların hakkaniyetle temsil
edildiği, bölge insanının toprağına dönebildiği, Türkiye’ye terör tehdidi olmayan
bir yapı ortaya çıkmasını istiyor.“
ABD, IŞİD Karşıtı Uluslararası Koal-

isyon’un bir üyesi olan Türkiye’nin
güvenli bölge projesi içinde yer almasını
talep ediyor. PKK’ya kalkan oluşturması
mı amaçlanıyor? Türkiye için kabul
edilebilir bir tez mi? soruna Erkmen
şöyle yanıt veriyor “
Aslında Türkiye 2014’ten beri uluslararası koalisyonun içinde yer aldı. Ancak
bir şey unutmamak gerek: ABD’nin
güvenli bölge projesi içinde PKK terör
örgütünün bir parçası varken, Türkiye’nin onun içinde yer alması Türkiye’nin kendisiyle çelişmesi anlamına
gelir. Bu küçük, söylemsel bir çelişki
değil Türkiye’nin ulusal güvenliğine dair
temel bir çelişki olur. Türkiye’nin tezi
çok net: PKK-YPG terör örgütünün olduğu yerde ben bulunmam! Ama IŞİD’e
karşı bir koalisyonun bir parçasıyım.
Mayısta toplantı düzenlendi, Ankara
ev sahipliği yaptı. Fakat iş, IŞİD’i aşalı
çok oldu. Bu saatten sonra “Suriye’de
ve Irak’ta IŞİD yeniden canlanacak,
bunun canlanmasını da YPG’nin özünü
oluşturduğu SDG engelleyecek, bizim
bunlarla işbirliği yapma zorunluluğumuz vardır” şeklinde bir söylemi kimse
makul bulmuyor. ABD buna inanabilir
ya da PKK/YPG’yi bir operasyon aracı
olarak kullandığını açık açık söyleyebilir
ama terör örgütünün özünü oluşturduğu
bir yapının Türkiye tarafından kabul
edilmesini beklemek mantıklı değil. “
Putin: Güvenli bölge kurulması, Suri-

ye’nin toprak bütünlüğünün korunması
bakımından iyi olur
Güvenli bölge konusuyla açıklama
yapan Rusya Başkanı Putin, “Türkiye’nin
sığınmacılarla ilgili yükü büyük, bunu
anlıyoruz. Türkiye’nin Suriye sınırındaki
güvenliğe ilişkin endişelerini de çok
iyi anlıyoruz. Bunlar, Türkiye’nin yasal
çıkarları. Sayın Cumhurbaşkanı, çok
açık ve çok detaylı şekilde tutumunu ifade etti. Türkiye-Suriye sınırında güvenli
bölge kurulması, Suriye’nin toprak
bütünlüğünün korunması bakımından
iyi olur.”
Mehmet Ali Güller: Güvenli bölgede
‘uzlaşma’ ne anlama geliyor?
Üçüncü seçenek: ABD’yle anlaşma
AKP’nin ABD ile müzakere ettiği
güvenli bölge, Türkiye’nin önündeki
seçeneklerden üçüncüsü ve en sorunlu olanıdır. Türkiye’nin ABD ile anlaşaak kuracağı bir güvenli bölge, Irak
örneğinde de görüleceği gibi, yıllar içerisinde bir PYD güvenli bölgesine dönme
riski taşımaktadır.
Bu konuda çokça yazdık. Türkiye ile
ABD’nin güvenli bölge konusunda ortak
bir çıkarı yoktur, zira hedefleri farklıdır.
ABD güvenli bölgeyle, tıpkı Irak’ta olduğu gibi, Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt
Koridoru, daha doğrusu bir Amerikan
Koridoru kurmaya çalışıyor. ABD’nin
istediği güvenli bölge, “PYD için bir

güvenli bölge”dir.
Türkiye’nin güvenli bölge anlayışı ise
AKP’nin ajandası nedeniyle ikili bir durum sergiliyor. Türkiye bir yandan haklı
olarak ABD’nin “PYD için güvenli bölge”
hedefine karşı çıkıyor, ama aynı zamanda bunu fırsata çevirerek, o güvenli bölgenin içinden “ÖSO için güvenli bölge”
kurmayı hayal ediyor!
İkinci seçenek: Tek başına operasyon
Türkiye’nin önündeki ikinci seçenek ise
anlaşma seçeneğinin ortadan kalktığı
koşullarda operasyon seçeneğini devreye sokmasıdır. Yani Fırat’ın doğusuna
operasyon yapmasıdır.
Bu seçenek, Amerikan Koridoru’nu fiilen
hedef alması bakımından yararlı, ancak
Suriye’nin onayını almadığı için uluslararası hukuk açısından sorunlu olacaktır.
Elbette “Suriye’nin olurunu almak,
Amerikan Koridoru’nu ortadan kaldırma
hedefinin yanında önemsizdir” denilebilir, deniliyor da...
Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi,
AKP’nin Amerikan Koridoru’nun yerine
ya da o koridorun içinden bir ÖSO koridoru çıkarma hayali, “daha önemsiz” denilen Suriye’nin olurunu alma sorununu,
orta ve uzun vadede büyük sorun haline
getirebilir!
Birinci seçenek: Suriye ile anlaşma
Dolayısıyla Türkiye için en yararlı
seçenek, Suriye ile anlaşarak Amerikan Koridoru’nu ortadan kaldırma
seçeneğidir.
Üstelik bu seçenek Türkiye açısından
en maliyetsiz seçenektir. TSK’nin komşu
topraklarda alacağı askeri riski, bu
seçenekte, kendi topraklarında Suriye
ordusu alacaktır. Elbette Suriye ordusu
bunda zorlanacaktır. Ancak Rusya’nın
hava desteği ile Türkiye’nin hava ve özel
kuvvet desteği Şam yönetimi için de
maliyeti düşürecektir.
Diğer yandan bu birinci seçenek, 5
milyon Suriyeli sığınmacı sorununun
da herkes için en yararlı çözümünü
getirecektir.
AKP hükümetinin hâlâ “zalim ve katil”
diyerek Esad karşıtlığını sürdürmesinin
akılcı bir yanı yoktur. Kimi AKP sözcülerinin “halkına zulmeden biriyle anlaşmayız” diyerek sanki ilkeli bir tutum
sergiliyormuş izlenimi vermesi, yukarıda
anlattığımız ajandayı perdelemeye çalışmaktan başka bir şey değildir.
Amerikan Koridoru’na karşı tek gerçek
seçenek, Suriye ile anlaşarak birlikte
GÜNEŞ
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koridoru ortadan kaldırmaktır. Amerikan Koridoru’na karşı ÖSO koridoru
kurmak bir seçenek değil, yeni ve daha
büyük sorun demektir!
AKP’nin güvenli bölge konusunda şu
aşamada ABD ile “uzlaşması” sorunu çözmemektedir. Türkiye birinci
seçeneğe yönelmezse, bu “uzlaşma”
ileride çok daha büyük bir soruna
dönüşecektir!
Kaynak: Cumhuriyet

Apple TV+ startet in November!
Laut Bloomberg soll das Streaming-Abo von Apple für 9,99 US-Dollar
pro Monat angeboten werden, also
günstiger als der Standardpreis für ein
amerikanisches Netflix-Abonnement
(12,99 Dollar), aber teurer als der von
Disney angebotene Kampfpreis von
6,99 Dollar in den USA. In den Niederlanden wird es auch für 6,99 Euro
angeboten, so dass davon auszugehen
ist, dass der Dienst in Deutschlang
gleichviel kostet.
Darüber hinaus wird Disney zum Start
mit einem weitaus umfangreicheren
Angebot aufwarten können, nachdem
man sich den Filmkatalog von FOX
einverleibt hat und gebündelt mit dem
Programm von ESPN+ und Hulu im
Paket kommt.
Apple wird zu Beginn lediglich eine
kleine Auswahl an Eigenproduktionen
anbieten können. Serien wie The
Morning Show mit Jennifer Aniston,
Steven Spielbergs Amazing Stories,
See mit Jason Momoa oder Truth Be
Told mit Octavia Spencer werden zum
Streamen bereitstehen.
In neuen Content will Apple in den
kommenden Jahren bis zu sechs Milliarden US-Dollar investieren.
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DISNEY
İMPARATORLUK
KURUYOR
71 MİLYAR DOLARA 21ST CENTURY FOX’U SATIN ALDI.
SIRA NETFLİX’İ BİTİRMEKTE!

Disney, 21st Century Fox’u 71 milyar
dolara satın aldı: Netflix ile rekabet
edecek Disney, 21st Century Fox’u 71
milyar dolara satın aldı. Satın almayla
birlikte ‘The Simpsons’ ve X-Men’in
de aralarında olduğu pek çok serinin
hakları Disney’in eline geçti. Netflix ile
rekabete hazırlanan Disney’in binlerce
kişiyi işten çıkartması bekleniyor.
BAŞTAN SONA KONTROL ETMEK
İSTİYOR
Son yıllarda Star Wars, Pixar ve kimi
Marvel karakterlerinin yayın haklarını
satın alan Disney, 21st Century Fox’u

satın alarak FX Networks ve National
Geographic kanallarının da sahibi
oldu.

ney, uzun vadeli olarak elde edeceği
kullanıcı verileriyle reklam pazarına
da girmek istiyor.

Disney’in gerçekleştirdiği satın almalarla birlikte televizyon programları
ve filmleri baştan sona kontrol altına
almak istediği, üretimden dağıtıma kadar bütün aşamalarını elinde topladığı
görülüyor.

Disney CEO’su Bob Iger, geçmiş
açıklamalarında Disney Plus ve diğer
“doğrudan tüketiciye” modellerin “birinci öncelikleri” olduğunu söylemişti.

‘DOĞRUDAN TÜKETİCİYE SERVİSLER BİRİNCİ ÖNCELİK’

Satın almayla birlikte Hulu’nun çoğunluk hissesini ele geçiren Disney’in
bu servisi Disney Plus sonrasında da
sürdüreceği bildiriliyor.

Disney Plus ile birlikte internet
yayıncılığına giriş yapacak olan Dis-

ANLAŞMAYA NELER DAHİL DEĞİL?
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SIRA
NETFLIX’E
GELDİ!
KASIM AYI İTİBAREN DISNEY+ YAYINA BAŞLIYOR
ALMANYA’YA 2020’DE GELİYOR!

Disney greift nach der Alleinherrschaft. Neben dem Aufkauf
von Twentieth Century Fox, Marvel,
Lucasfilm und Pixar, greift der Mäusekonzern jetzt auch nach der Macht im
hart um gekämpften Streaming-Markt.
Disney + heißt er und geht im Herbst
2019 in den USA an den Start. In
Deutschland wird er wohl ab dem
Frühjahr 2020 verfügbar sein.
Als erste Reaktion lässt Disney die
Verträge Netflix auslaufen. Ab Herbst
wird es dort kein Disney-Content mehr

geben.
Die Reaktion von Netflix kam prompt.
Gleich alle Marvel-Serien wie Luke
Cage, Daredevil, The Punisher, Iron
Fist und Jessica Jones wurden abgesetzt.
Ein kleiner Rückschlag für Marvel,
aber nicht für Disney. Denn mit dem
Aufkauf von Twentieth Century Fox,
besitzt Disney auch in den bisher
in den USA verfügbaren Streaming
Dienst „Hulu“. Die Marvel-Serien wie
Blade sollen dort ihr neues Zuhause

Frontalangriff
auf Netflix!

© Disney+, Shutterstock.com
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finden. Wenn man Disney-Chef Bob
Iger glauben schenken darf, soll Hulu
weltweit expandieren und auch in
Deutschland verfügbar sein.
Jeder soll es sich leisten können.
Der Startpreis in den USA liegt bei
6,99 Dollar. Jährliches Abo 69,99
Dollar. Die Preise in Deutschland
werden wohl in derselben Preiskategorie liegen (je nach Angebot, ob Hulu
mit verfügbar ist oder nicht), damit
auch deutlich günstiger als Netflix. Im
Nächsten Jahr startet auch zusätzlich
der Streamingdienst von WarnerBros./
HBO. Auch Universal plant einen
eigenen Streamingdienst. Ganz zu
schweigen von Apple. Schwere Zeiten
für Netflix.
Disney fährt schwere Geschütze auf!
Der Mäusekonzern legt großen Wert
darauf, den Durst der Fans deutlich
anzufachen. Nach dem bisher erfolgreichsten Kinojahr für den Konzern,
weiß man bei Disney, dass die weltweite Nachfrage enorm groß ist.
Star Wars und MCU satt!
Disney-Chef Bob Iger kündigte bereits
an, dass der Konzern für den Streaming-Dienst Disney+ vier Filmreihen neu
auflegen will: “Kevin – Allein zu Haus”,
“Nachts im Museum”, “Gregs Tagebuch” und “Im Dutzend billiger”. Durch
die Übernahme von 20th Century Fox
durch Disney sind dem Mäusekonzern
eine ganze Menge bekannter Filmmarken in die Hände gefallen. Neben
den genannten auch große Franchises
wie “Planet der Affen” oder “X-Men”.
Die „X-Men“ und „Fantastic Four“
werden in das Marvel Cinametic Universe eingebunden, „Planet der Affen“
bekommt eine Fortsetzung.
Klassische Disney-Filme und -Serien
Marvel-Filme und -Serien
“Star Wars”-Filme und -Serien
Pixar-Filme und -Serien
National Geographic
Bereitgestellt wird das Sortiment nach
und nach. Laut The Hollywood Reporter umfasst das Start-Angebot u. a. 13
Zeichentrickklassiker, 18 Pixar-Filme,
alle “Star Wars”-Filme und alle “Simpsons”-Episoden. Ebenfalls abrufbar:
die erste “Star Wars”-Live-Action-Serie
“The Mandalorian” und die MCU-Serien „Loki“, „Hawkeye“, „WandaVision“,
GÜNEŞ
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EWAN MCGREGOR YENİ STAR
WARS DİZİSİNE OBI-WAN
KENOBİ KARAKTERİYLE GERİ
DÖNMEYE HAZIRLANIYOR…
laması bekleniyor.

STRENGER ALS NETFLIX!
Disney will Passwortweitergabe verbieten!
Was bei Netflix Gang und Gäbe ist,
möchte Disney+ um jeden Preis verhindern. Der Streamingdienst will das
Teilen von Passwörtern unmöglich
machen.
Die Pläne Disneys sind nicht nur eine
schlechte Nachricht für diejenigen,
die sich erhofft haben, wie bei Netflix
einfach das Passwort eines Freundes nutzen zu können. Sollte das
Verfahren fehleranfällig sein, könnt
en selbst legale Nutzer von ihrem
Account ausgesperrtwerden, wenn sie
sich mal anders bei Disney+ verhalten, als es die künstliche Intelligenz
erwartet.
Wie soll es möglich sein, jemandem
die Nutzung zu untersagen, der die
Zugangsdaten besitzt und korrekt
eingibt?
Eine Lösung könnte der Einsatz einer
künstlichen Intelligenz sein.
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Ewan McGregor, Star Wars’a kendisiyle özdeşleşen karakter Obi-Wan
Kenobi televizyon dizisiyle dönmeye
hazırlanıyor.
Obi-Wan Kenobi karakterini canlandıran İskoç aktör olayların öncesini
anlatan üçlemede yer aldıktan sonra
rolüne dönme istediğini açıkça belirtmişti. Gelen haberlerdeyse Disney’in
12 Kasım’da yayın hayatına başlayacak dijital platformunda diziyi yayım-

McGregor, Kenobi karakteriyle en son
2005’te yayımlanan Star Wars: Bölüm
3 - Sith’in İntikamı filminde görünmüştü. Aktör Cinnet’in devamı Doktor
Uyku filminde Danny Torrance’ın
yetişkin halini canlandıracak.
Aralık ayında Star Wars: Bölüm IX

SEVİLEN KARAKTER EKRANLARA
GERİ DÖNECEK

© Walt Disney

„Falcon and the WinterSoldier“.
Auch in Arbeit befindet sich bereits
die Live-Remake Adaption von Susi &
Strolch.

Daha önce orijinal üçlemede Alec
Guinness’in canlandırdığı karakterin kendi filmiyle geri dönebileceği
duyurulmuş ancak Solo’nun hayal
kırıklığı yaratan gişe performansının
ardından stüdyo, televizyon projesiyle
devam etme kararı almıştı.
Aslan Kral’ın yönetmeni Jon Favreau’nun yaratıcılığını üstlendiği
The Mandalorian, dijital platformda izleyiciyle buluşacak Star Wars
evrenindeki yeni büyük dizilerden
biri olacak. Ayrıca Rogue One filminde
Diego Luna’nın canlandırdığı Cassian Andor karakterini konu alacak
bir çalışmanın da yayımlanacağı
açıklandı.

Bereits im Januar dieses Jahres
präsentierte das britische Start-up
Synamedia seine Methode, fremde
Accountnutzer zu identifizieren. Deren
Software soll das Verhaltensmuster
der Nutzer analysieren und so herausfinden, ob wirklich die Person vor dem
Bildschirm sitzt, die den Dienst abonniert hat. Außerdem sollen weitere
Faktoren, wie der geographische Standort des Gerätes, zur Identifikation
führen können.
Erste Auswirkungen von Disney+ gibt
es bereits für den deutschen Markt.
Wie SKY in einer Email an alle Kunden
mitteilte, wird das Programm
“Ab 1. Oktober startet Sky Cinema
Special HD. Der Sender übernimmt
den Programmplatz von Disney Cinemagic, dessen Verbreitung zum 30.
September eingestellt wird.
Disney hat sich mit seinen Partnern
– darunter u. a. Sky – darauf geeinigt,
den auslaufenden Vertrag zum Sender
Disney Cinemagic nicht zu verlängern.
Im Zuge dessen verabschieden wir
uns auch von Disney XD.”
BRUTALE KONKURRENZ ZU NETFLIX!

Wann wir in Deutschland mit dem
Start der neuen Streaming-Plattform,
ist leider weiterhin unklar. Allerdings
können wir wohl davon ausgehen,
dass der Preis dann auch hierzulande
bei monatlich 6,99 Euro liegen wird
(Preis, der in den Niederlanden aufgerufen wird)– und das sollte Netflix
Angst einjagen! Bereits das Mindest-Abo, mit dem man die Inhalte nicht
einmal in HD-Qualität nach.
streamen kann, kostet nämlich 7,99
Euro. Für das am meisten gebuchte
Standard-Abo werden sogar 11,99
Euro fällig.
Kein Bingen wie bei Netflix!
So sollen neue Folgen in einem
wöchentlichen Rhythmus erscheinen, ähnlich wie es auch bei Game of
Thrones der Fall war.
Bei Disney+ wird es möglich sein,
seinen Account auf vier Geräten
gleichzeitig zu nutzen. Dadurch können sich vier Leute ein Abonnement
(und somit auch die Kosten) teilen.
Des Weiteren wurde bekannt, dass
nichts über FSK 12 verfügbar sein
wird. Diese Inhalt werden dann bei
Hulu landen. Starten tut das Angebot
mit über 500 Filmen und über 7000
Serienepisoden.

Ewan McGregor ©Lucasfilm

- Skywalker’ın Yükselişi gösterime
girecek.
Son Jedi’deki kötü karakter Snoke’a
dair iddianın da aralarında yer aldığı
birçok hayran teorisi şimdilik J.J.
Abrams’ın filminde neler olabileceğine
dair tahmin yürütüyor.
Bir diğer teoriyse Keri Russell’ın canlandırdığı yeni karakterle onun Luke
Skywalker’la (Mark Hamill) potansiyel
bağını ilişkilendiriyor.
Bu bağ “baş döndürücü” diye tanımlanan filmden ne umulacağına dair
çeşitli ipuçları verebilir.
Kaynak: The Independent

Ewan McGregor © Lucasfilm

GÜNEŞ

49

Avengers: Endgame, Marvel Sinematik
Evreni’nin bu özel serisinin sonuna
işaret etse de süper kahramanlarımız
kostümlerini yakın zamanda çıkarmayacak gibi görünüyor.
Konuya yakın kaynaklara göre sevilen
bir Marvel karakteri yalnızca Sinematik
Evren’e giriş yapmakla kalmayacak aynı
zamanda bir Avengers üyesi olarak 5.
Evre’de Thor, Scarlet Witch ve ekibin
geri kalanına katılacak.

© Marvel

AVENGERS:
ENDGAME FİLMİ
AVATAR’IN 10
YILLIK GİŞE
HASILATI
REKORUNU KIRDI
Avengers (Yenilmezler) serisinin
geçen Nisan ayında gösterime giren
son filmi Endgame, bu haftasonundaki
hasılatıyla tüm zamanların en çok gişe
yapan filmi oldu. Film, 2 milyar 789
milyon 700 bin dolar hasılat yapan
ve 10 yıldır rekoru elinde barındıran
James Cameron’un Avatar filmini
geride bıraktı.
Avengers: Endgame (Yenilmezler: Son
Oyun) filmi toplamda böylece 2,7902
milyar dolar hasılat elde etmiş oldu.
Avengers: Endgame sadece gişede
büyük başarı kazanmakla kalmamış,
eleştirmenlerden de büyük övgü
almıştı.
Hesaplamalarda, enflasyon hesaba
katılmadı. Katıldığı takdirde, Avatar
rekoru elinde tutuyor.
Avengers: Endgame, 1,22 milyar

Disney ve Fox’un birleşmesinden bu
yana hayranlar X-Men ve Fantastik
Dörtlü (Fantastic Four) karakterlerinin
ne zaman boy göstermeye başlayacağını
merak ediyordu. Marvel Studios Başkanı
Kevin Feige de geçen ay Comic-Con’da
yaptığı açıklamada bu yönde planlar
olduğunu doğrulamıştı.
We Got This Covered’da yer alan iddiaya
göre çizgi roman serisindeki ana hikayelerin çoğunda ekibin önemli bir parçası
olan Wolverine, X-Men’in sahneye çıktığı
yeni bir filmin ardından Avengers üyesi
olacak.

MARVEL 2022’YE KADAR YAYIMLAYACAĞI
FİLMLERİN TAMAMINI AÇIKLADI

© Marvel/Disney Expo

AVENGERS VS.
X-MEN FİLİMLERİ
Mİ GELİYOR?
WOLVERINE
MARVEL CINEMATIC
UNIVERSE’E
KATILACAKMI?

Marvel Studios 2022’ye kadar yayımlayacağı filmlerin ve televizyon programlarının tamamını açıkladı.
Spider-Man: Far From Home filminin ardından Marvel’ın hangi filmi piyasaya süreceği belli değildi ancak hayranlar şimdi San
Diego’da düzenlenen Comic Con buluşması sayesinde 4. evre için Marvel Sinematik Evren’inden ne bekleyeceklerini tam olarak
biliyor.
Umulduğu gibi Scarlett Johansson ve Florence Pugh’un düşman kız kardeşleri canlandıracağı Black Widow filmi ajandada yer
alan bir sonraki film ve Mayıs 2020’de yayımlanacak.
Black Widow’un ardından Richard Madden, Game of Thrones’un Jon Snow’u ve Angelina Jolie’nin yer alacağı doğrulanan The
Eternals filmi yayımlanacak. Filmde Madden ve Jolie’nin yanında Kumail Naniani, Bryan Tyree Henry, Salma Hayek ve Walking
Dead dizisinin yıldızı Lauren Ridloff da rol alacak.
Devam filmleri 2021’de gelecek Doctor Strange ve Thor gibi bağımsız filmlerin arasında ilk kez The Legend of the Ten Rings’de
görünen Shang-Chi de bulunuyor.
Black Panther, Guardians of the Galaxy ve Captain Marvel’ın da devam filmlerinin çekileceği duyuruldu ancak filmlerin yayımlanma tarihi henüz belli değil.
Marvel, Fantastic Four’un ve Mahershala Ali’nin yer alacağı Blade’in de çekileceğini belirtti.
Filmlerin tarihlerinin tam listesi:

1 Mayıs 2020: Black Widow
6 Kasım 2020: The Eternals
Güz 2020: The Falcon and the Winter
Soldier (Disney+)
12 Şubat 2021: Shang-Chi and the
Legend of the Ten Rings
İlkbahar 2021: WandaVision (Disney+)
Loki (Disney+)
7 Mayıs 2021: Doctor Strange in the
Multiverse of Madness
Yaz 2021: What If? (Disney+)
Güz 2021: Hawkeye (Disney+)
5 Kasım 2021: Thor: Love and Thunder
18 Şubat 2022: Black Panther II
6 Mayıs 2022: Guardians of the Galaxy
Vol. 3
29 Temmuz 2022: İsimsiz Marvel Filmi

AVATAR ©20th Century Fox

dolarla gösterime girdiğinde en büyük
hasılatı elde film rekorunu, serinin bir
önceki filmi Avengers: Infinity War’un
elinden almıştı.
Endgame, Marvel’in süper kahramanlar serisinin 22’inci, Avengers serisinin
ise dördüncü filmi.

Ancak bu noktada Wolverine’i canlandıracak oyuncunun Hugh Jackman
olup olmayacağı bilinmiyor.
Yakın zamanda, Mayıs 2024’te vizyona
girecek sürpriz bir Marvel filmi hazırlığı
içinde olunduğu iddia edilmişti. Eğer
doğruysa bu, bir X-Men filminin -hatta
X-Men karakterlerinin yer alacağı 5.
Avengers filminin- beklenenden daha
erken gelebileceği anlamına gelebilir.

Kaynak: BBC Türkçe
© Marvel
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ALADDIN
2 SOLL
KOMMEN!
Aladdin mit Will Smith überzeugt an den Kinokassen: schon 1 Milliarde Dollar eingespielt! Produzent bestätigt Gespräche über einen zweiten Teil.
Wie keine andere Firma dominiert Disney den Kinomarkt. Mit Avengers:
Endgame, König der Löwen, Toy Story 4 und Aladdin haben 4 Filme 2019
den Ursprung über die Milliarden-Grenze geschafft. Dank Marvel, welcher
auch zum Mäusekonzern gehört, konnte auch Spider Man – Far from home
die Milliarde-Grenze knacken, sehr zu Freude von Sony. Ihren eigenen Rekord von 7,7 Mrd. Dollar für eine Produktionsfirma in einem Jahr, hat Disney
bereits eingestellt. Das Jahr ist noch nicht um. Und es stehen drei weitere
Disney-Blockbuster mit Frozen 2, Maleficent 2 und Star Wars vor der Tür.
Erfolg wird an Zahlen gemessen. Daher verwundert es nicht, dass Aladdin
Produzent Dan Lin in einem Interview bekannt gab, dass bereits über eine
Fortsetzung geredet werde und man sich überlege, wie es für die Figuren
weitergehen könne. Für den Regieposten habe man dabei schon einen
klaren Wunsch: „Falls wir einen weiteren ,Aladdin’-Film machen, würden wir
[Guy Ritchie] mit Sicherheit wieder auf dem Regiestuhl haben wollen.“

König der Löwen © Walt Disney

KÖNIG DER LÖWEN IST DER
ERFOLGREICHSTE ANIMATIONSFILM ALLER ZEITEN!
„Der König der Löwen“ hat die
2013/2014 von „Die Eiskönigin“ aufgestellte Bestmarke überboten und ist
der erfolgreichste Animationsfilm aller
Zeiten.
Das weltweite Einspielergebnis von
„Der König der Löwen“ liegt nach
dem jüngsten Ergebnissen bei 1,335
Milliarden Dollar und damit rund 58
Millionen über dem bisherigen Rekord
von „Die Eiskönigin“ (1,277 Milliarden
Dollar).
„Der König der Löwen“ gilt als Animationsfilm, denn auch wenn die Tiere
und die Natur lebensecht wirken,
stammt alles komplett aus dem Computer. Nur eine einzige Szene wurde
wirklich echt gedreht.

Aladdin ©Walt Disney

Härteste Konkurrenzen für „König
der Löwen“ sind Toy Story 4, der die 1
Mrd. Dollar-Marke geknackt hat und
der im Herbst anlaufende Film „Die
Eiskönigin 2 (Frozen 2). Beide aus dem
Hause von Disney.

Worum könnte es in Aladdin 2 gehen?
„Die Menschen haben [die Realverfilmung von ‚Aladdin‘] ganz klar geliebt
und sie mehrere Male angesehen und wir bekommen viel Fan-Post, in der
sich die Menschen wünschen, dass wir ‚Dschafars Rückkehr‘ machen. Ich
kann euch momentan nur sagen, dass wir noch in einem sehr frühen Stadium sind, aber wir sprechen auf jeden Fall über einen weiteren Film. Und
wie auch bei ‚Aladdin‘ würde dieser kein reines Remake eines Films werden,
der bereits gemacht wurde. Wir suchen nach dem besten Weg, den man mit
diesen Figuren einschlagen kann.“
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Hülya Koçyiğit, Orhan
Gencebay ve Alişan
gibi ünlülere da aynı
denetlemenin yapılması gerektiğini”
ifade eden Salkım, “Altını doldurun lütfen size
bırakıyorum ben unutuyorum da bazen” yorumuyla
Twitter’dan paylaştığı videolu mesajında şu ifadeleri
kullandı:
Şu bütün yemeklere,
iftarlara katılan sanatçıların, büyük büyük
isimlerin de vergilerini
araştırın da adil olsun.
Ben onların listesini yayınlayayım Twitter’dan onları
da araştırmaya aldınız mı
bakalım. Çok çabuk unuttu
bu ülke. Onları da araştırın
olur mu!”

“

Her şey çok
güzel olacak”
dedik diye vergi
daireleri başladı
denetlemeye”

“Siz peşkeş çektiğiniz,
başımıza sanatçı diye
15 senedir diktiğiniz
yapımcıları kanal sahiplerini araştırın önce”

Hadise’nin ablası Derya Açıkgöz ile annesi
Gülnihal Açıkgöz de konseri ön sıralardan
izledi. Annesine “Sultanım hoş geldin” diyerek
seslenen Hadise ardından “Anne, mayo
kıyafetim çok açık değil, değil mi? Tepki alır
mıyım?” diye sordu. Gülnihal Açıkgöz, “Muhteşemsin” yanıtını verince şarkıcı, “Annem
bir şey demiyorsa kime ne!” dedi.

Kaynak: CNN Türk

© Hadise Instagram

© Serdar Ortaç Instagram

5 sene önce dünyaevine giren şarkıcı
Serdar Ortaç ve
model Chloe
Loughnan anlaşmalı
olarak bugün Beykoz
Adliyesi’nde boşandı.
Sözcü’nün haberine
göre, 2014 yılında
hayatlarını birleştiren
Serdar boşandı. Ortaç
ve Chloe Loughnan
anlaşmalı olarak
bugün Adliye çıkışı
açıklama yapan Serdar Ortaç “Yürütemedik evliliğimizi, olmadı. Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık.” derken, Chloe Loughnan ise “Severek evlendim,
severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim.
Maalesef olmadı.” demekle yetindi.
© Yeşil Salkım Instagram
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Bazı sahnelerinde makyajsız halini kullandığı,
kendi sesiyle metnini seslendirdiği bir
videoyu sahnede yayınlayan şarkıcı, “Ben bir
kadınım. Özgür bir kadın. Hayattan endişe
eden ama seven. Çevresi kalabalık ama
yalnız. Bazen tatlı, bazen seksi. Benim nasıl
göründüğümden kime ne… Kendini sev. Yaşa.
Nasıl istersen onu yaşa. Gülmeyi asla unutma
ne olur” sözleriyle büyük alkış aldı.

SERDAR ORTAÇ VE EŞI
CHLOE LOUGHNAN,
BEYKOZ ADLIYESI’NE
GIDEREK ANLAŞMALI
OLARAK BOŞANDI.

Salkım yaptığı açıklamada,
“Her şey çok güzel olacak’
dedik diye vergi daireleri
başladı denetlemeye bizim
alnımız anamızdan emdiğimiz süt kadar helal. Siz
peşkeş çektiğiniz sanatçı
olmayan ama başımıza
sanatçı diye 15 senedir
diktiğiniz yapımcıları kanal
sahiplerini araştırın önce.
Ne zavallısınız yahu” ifadelerini kullandı.
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Hadise, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser
verdi. Hazırlıklara aylar öncesinden başlayan
şarkıcı, Londra, Belçika ve Paris’ten gelen 14
dansçısı ile sergilediği şovlar ve özel repertuvarıyla ilgi gördü.
Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan ve 20’ye
yakın şarkı söyleyen Hadise, hayranlarına bir
de sürpriz yaptı.

© Ali Sunal, Twitter

S
“

anatçı Yeşim Salkım
“23 Haziran İstanbul Belediye
Başkanlığı seçim
döneminde ‘Her
Şey Çok Güzel Olacak’
dediği için vergi daireleri
tarafından denetlendiğini”
söyledi.

Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde
önceki akşam Hadise sahneye
çıktı. Ünlü şarkıcı, sahne şovları
ve repertuvarıyla müzik şöleni
yaşattı.

ALİ SUNAL BABA OLDU
Oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Sunal’ın kız bebeği dünyaya geldi.
Maslak’ta bulunan özel bir hastanede sabah 07:24'te dünyaya
gelen bebeğe, çift Narin adını verdi.
Hastanenin kadın hastalıkları ve
doğum uzmanı, Perinatolog Prof. Dr.
İbrahim Bildirici 2 kilo 643 gram
olarak dünyaya gelen Narin bebek
ve annenin sağlık durumlarının iyi
olduğunu belirtti.
ALİ SUNAL’DAN BABALIK
PAYLAŞIMI
Oyuncu Ali Sunal yaşadığı mutluluğu ve heyecanı sosyal medya
hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine ulaştırdı. Sunal şu
sözleri yazdı: “Ben baba oldum, rüya
gibi… Hoşgeldin canım kızım güzel
Narin’im, benim hayatım Nar bebek”
Kaynak: Sözcü

GÜNEŞ
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© Matrix, Shutterstock.com

MATRIX
SERISININ
4.FILMI
GELIYOR
Bilim ve Kurgu alanında etki
yaratan Matrix’ten hayranlarına
sevindirici haber, serinin 4.filmi
çekimlerine önümüzdeki yıl
başlanacak.
Serinin 4.filminde yine Carrie
Anne Moss ‘Trinity’ ve Keanu
Reeves “Neo”, karakterlerini canlandıracak.
Warner Bros ve Village Roadshow Pictures ortaklığında
çekilecek olan filmin yönetmeni
ve senaryo yazarı, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden Lana
Wachowski olacak. Matrix 4’ün
doğrudan bir “devam filmi” olup
olmadığı ise açıklanmadı. Warner Bros sadece filmin “Matrix
dünyasında geçeceğini” duyurdu.
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GEORGE R.R. MARTIN
YENI GAME OF THRONES
DİZİSİNİN AYRINTILARINI
AÇIKLADI...
George R.R. Martin HBO’nun şu
anda yapım aşamasında olan yeni
Game Of Thrones dizisi hakkında
açıklamalarda bulundu.
Game Of Thrones 8. ve son sezonunun ardından mayısta sona ermişti. Ancak dizinin hayranları ismi
henüz açıklanmayan yeni diziyle
birlikte Westeros’a dönecek.
HBO’ya göre, Game Of Thrones’daki
olaylardan birkaç bin yıl öncesini
anlatacak yeni dizide Ak Gezenlere
dair de önemli detaylar yer alabilir.
Entertainment Weekly’e konuşan
Martin, Westeros’un o yıllarda epey
farklı olduğunu, kıtanın 7 değil,
yaklaşık 100 krallığa bölündüğünü
söyledi.
Yazarın hangi hanelerin ön planda
olacağına dair açıklamalarıysa Stark
hayranlarını sevindirecek nitelikte.
Buna göre hem Starklar hem de
ulukurtlar dizide yer alacak.
Bununla birlikte olaylar Lannisterların ün kazanmasından önce
gerçekleşeceği için bu hanenin ön
planda olması beklenmiyor. Ancak
Martin, Casterly Rock’taki kalelerinin “kesinlikle orada olacağını”
belirtiyor.

Yazar daha önce yeni diziye isim
önerisi olarak “The Long Night”ı
(Uzun Gece) seçmişti. Ancak bu
isim Game Of Thrones’un 8. sezon 3.
bölümünde kullanılmıştı.
Bu nedenle yazar, yeni alternatif
isim önerisini de açıkladı:
The Longest Night (En Uzun Gece)
diye bir isim önerisi duydum. Böyle
bir şey aklımda yoktu. Bu isim epey
güzel olurdu.
Dizinin oyuncu kadrosunda Naomi
Watts, Josh Whitehouse, Naomi
Ackie, Denise Gough, Miranda Richardson, Marquis Rodriquez, John
Simm ve Richard McCabe gibi ünlü
isimlerin yer alacağı açıklanmıştı.
Kaynak: The Independent

© George R. R. Martin, Shutterstock.com

WESLEY SNEIJDER
FUTBOLU BIRAKTI
Bir dönem Galatasaray forması da giyen
Hollanda’nın efsane isimlerinden Wesley
Sneijder, futbolu kariyerini sonlandırdı.
Kariyerine Ajax altyapısında başlayan
Sneijder, sırasıyla Ajax, Real Madrid,
Inter, Galatasaray, Nice ve Al Gharafa
formalarını terletti. Kariyeri boyunca 573
resmi maça çıkan deneyimli futbolcu,
152 gol ve 142 asist üretti.
Hollandalı futbolcunun kariyerinde 1
Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler
Kupası, 1 İspanya Ligi, 1 İspanya Süper
Kupası, 1 İtalya Ligi, 2 İspanya Kupası,
1 İtalya Süper Kupası, 2 Hollanda Ligi,
2 Hollanda Kupası, 1 Hollanda Süper
Kupası, 2 Türkiye Süper Ligi, 3 Türkiye
Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası zaferi
bulunuyordu.
Sneijder, Avrupa’da kazandığı 21 kupanın ardından Ocak 2018’de Katar’ın
Al-Gharafa takımına transfer olmuştu.
2012-2013 sezonunun devre arasında
7,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a gelen Sneijder, sarı-kırmızılı
kulüpte oynadığı 3,5 sezon boyunca 175
maça çıktı ve 45 gol, 44 asistle oynadı.
Kaynak: T24

Ali Topaloğlu

Finlandiya’da organize edilen Down
Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa
Tenisi Şampiyonası’nda Down Sendromlu Özel Sporcu Ali Topaloğlu gülle
atmada 10.96 metrelik atışıyla bu alandaki dünya rekorunu kırarak Avrupa
şampiyonu oldu.
Down Sendromlu Özel Sporcu Dilara
Çevik, gülle atmada 4.78 metre ve disk
atmada 13.12 metre atarak Avrupa
Şampiyonu olarak 2 altın madalya
kazandı.
Kaynak: T24
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A Serisi

4.400,- €

'ya varan

araç yenileme primi*

B Serisi

5.600,- €

C Serisi

GLC

Sedan, Coupé, Carbriolet
'ya varan

araç yenileme primi*

6.000,- €

'ya varan

araç yenileme primi*

SUV ve Coupé

6.200,- €

araç yenileme primi*

Werder Bremen, Ömer Toprak’ı kiraladı

© Werder Bremen

Bundesliga ekibi Werder Bremen,
Türkiye Milli Takımı futbolcusu Ömer
Toprak’ı önümüzdeki sezon için kiraladığını açıkladı.

© Türk Yelken Federasyonu

Laser 4.7 Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu, 71 net puanla
16 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa
ulaştı
Milli yelkenci Derin Baytur, Laser 4.7
Dünya Şampiyonası’nın 16 yaş altı kategorisinde birinci oldu.
Kanada’nın Kingston kentinde, 16-23
Ağustos tarihleri arasında düzenlenen
şampiyonada mücadele eden milli
sporcu, 71 net puanla 16 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken, genel
sıralamada ise beşinciliği elde etti.
33 Ülkeden 117 sporcunun yarıştığı
erkeklerde Alican Uğurlu 6, Uygar
Kızılkaya 12, Umut Eyriparmak 17, Batu
Özonur 25 ve Ali Berk Birer de 37. sırada
tamamladı.
20 ülkeden 63 sporcunun mücadele ettiği kadınlarda milli sporculardan Zülal
Alev Erkan dünya beşincisi oldu. Aslı
Akbeniz ise yarışları 22. sırada bitirdi.
Kaynak: Haber Türk

Otuz yaşındaki stoperi Borussia Dortmund’dan kiralayan Werder Bremen’in
internet sitesinde, teknik direktör Florian
Kohfeldt’in bu transfer hakkındaki
görüşlerine yer verildi. “Ömer, yıllarca
en üst düzeyde oynamış hızlı bir stoper”
diyen Kohfeldt, “Werder’i seçtiği için çok
mutluyuz” ifadesini kullandı.
Werder Bremen kulübünden yapılan
açıklamada, Toprak için Borussia
Dortmund ile varılan anlaşmaya, sezon
sonunda futbolcunun bonservisini alma
zorunluluğunun eklenmesi ihtimalinin
“çok yüksek” olduğu belirtildi.

'ya varan

S Serisi

Sedan, Coupé ve Carbriolet

10.000,- €

'ya varan

araç yenileme primi*

Şimdi arabanızı değiştirin ve Mercedes-Benz‘in
yeni araç alımı teşvik primini* kaçırmayın.
Eski dizel arabanızı teslim edip, sıfır bir Mercedes-Benz aracı aldığınızda Mercedes-Benz size, cazip yeni araç alımı teşvik primleri sunuyor:
Euro 1 ila 4 arasında emisyon standardına dahil bir dizel aracınız varsa, ve Euro 6d-TEMP
veya Euro 6c emisyon standardına sahip bir Mercedes-Benz benzinli, dizelli veya hibritli
yeni bir araç almaya karar vermeniz durumunda Hamburg, Hannover, Bremen veya Lübeck
şubelerinizde, sıfır araç tipine bağlı olarak 10.000 euroya varan yeni araç alımı teşvik primleri sizi bekliyor.

Kamuran Koc

Cazip tekliflerimiz hakkında hemen bilgi edinin ve gelişmiş egzoz gazı temizleme teknolojisine ve daha düşük emisyon değerlerine sahip bir Mercedes-Benz aracı sizin olsun. Bu fırsatı
kaçırmayın ve bire bir danışmanlık ve ücretsiz araç değerlendirme hizmetinden yararlanmak
için hemen bir randevu belirleyin.

Türk Satış Yetkilisi
Tel. (040) 6941-4306
Fax (040) 6941-4039
Mobil (0170) 33 51-738
kamuran.koc@daimler.com

* Yeni araç alımı teşvik priminden faydalanmak için, EU 4 emisyon standardına sahip binek araç ruhsatlı (M1) eski arabanızı bize getirerek teslim
etmeniz veya EU 1 ila EU 3 emisyon standartlarındaki eski dizel aracınızı hurdaya verip, EU 6c veya EU 6d-/TEMP standardına sahip yeni bir
dizelli, benzinli, plug-in hibrit teknolojili binek araç alımında bulunmanız gerekir. Müşteri veya şirket adresine sahip olup, yeni araç için verilen
sipariş adresine 1 Ekim 2018 tarihinde ruhsatlı bir eski araç kaydı bulunan tüm bireysel ve ticari münhasır müşteriler, bu prim hakkından faydalanabilirler. Belirtilen yeni araç alımı teşvik primleri, adı verilen model serileri için geçerlidir. Teşhir ve ticari araçlar için yeni araç alımı teşvik primi
genel olarak 2.000 avrodur. V serisi ve X serisi ve de Citan, Vito ve Sprinter modelleri, yeni araç alımı teşvik primi kapsamına girmemektedir.
Ayrıntılı bilgi için www.mercedes-benz.de/umtauschpraemie sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: DW Türkçe

Teklif sahibi: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Yerel partner: Daimler AG’nin temsilcisi: Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH, Mercedes-Benz Hamburg Şubesi
Wandsbek Şube: Friedrich-Ebert-Damm 115 · Niendorf Şube: Kollaustraße 171 · City Süd Şube: Heidenkampsweg 96
Leseberg Automobile GmbH: Osdorfer Landstraße 193-217 · Tesmer GmbH & Co. KG: Großmoorbogen 23 · Autohaus Wessel GmbH & Co. KG: Henstedter Straße 2, Kisdorf
Türk Satış Yetkilisi: Kamuran Koç · Tel.: (040) 6941-4306 · E-Mail: kamuran.koc@daimler.com · www.mercedes-benz-hamburg.de

Fırsat bu fırsat.
Sizin de bir Mercedes‘iniz olsun: B Serisi, A Serisi,
A Serisi Sedan veya diğer seri modelleri... EDITION 19
koleksiyonun özel modelleri, sportif tasarım ve cazip
koşulları ile fark yaratıyor. Hemen Mercedes-Benz
partnerinize uğrayın, ayrıntılı bilgi edinin.
Yakıt tüketimi B 180 şehir içi/şehir dışı/
kombine: 7,6–7,2/4,6–4,4/5,7–5,4 l/100 km;
CO₂ emisyonları, kombine: 130–124 g/km.
1

*Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart için
geçerli olan bir finansal kiralama (leasing) planı örneğidir. Bilginin güncelliği:
04.06.2019. Krediyi alanın/kiralayan tarafın tüketici kapsamına girmesi
durumunda kişi, Alman Medeni Kanununun (BGB) 495. maddesi uyarınca,
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren cayma hakkına sahiptir. 2 Verilen
değerler, öngörülen ölçüm yöntemleri kullanarak saptanmıştır. Bu değerler,
2017/1153 sayılı Uygulama Direktifinin (AB) 2. maddesinin 1 numaralı
hükmüne göre ölçülen „NEFZ-CO₂ değerlerinden“ oluşmaktadır. Yakıt tüketimi
değerleri, bu değerler temel alınarak hesaplanmıştır. Verilen bilgiler, belirli bir
araca yönelik olmamakla birlikte, teklifin bir parçasını oluşturmamaktadır ve
sadece farklı araç tipleri arasında karşılaştırma yapabilme imkânı sunmak için
verilmiştir. Değerler, seçilen özel donanım seçeneklerine bağlı olarak değişiklik
gösterir. 3 Üretici tarafından tavsiye edilen, bağlayıcı olmayan fiyatlar, teslim
noktasına nakliye ücreti ayriyeten eklenir.

B 1801, 2 EDITION 19 Koleksiyonu Bir Özel Model için
bireysel müşteriler* için hazırlanmış finansal kiralama
örneği - PEŞİNAT YOK!
Fabrika satış fiyatı3
Leasing özel ödeme tutarı
Toplam kredi tutarı
Toplam tutar
Aylık vade süresi
Kilometre sınırı
Borç faizi, bağlı, yıllık
Efektif yıllık faiz

36.842,40 €
0,00 €
36.842,40 €
15.984,00 €
48 ay
40.000 km
- %2,58
- %2,55

48 aylık leasing taksit tutarı

299,00 €

Nakliye ücreti

773,50 €

Teklif sahibi: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Yerel partner: Daimler AG’nin temsilcisi: Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH, Mercedes-Benz Hamburg Şubesi
Wandsbek Şube: Friedrich-Ebert-Damm 115 · Niendorf Şube: Kollaustraße 171 · City Süd Şube: Heidenkampsweg 96
Leseberg Automobile GmbH: Osdorfer Landstraße 193-217 · Tesmer GmbH & Co. KG: Großmoorbogen 23 · Autohaus Wessel GmbH & Co. KG: Henstedter Straße 2, Kisdorf
Türk Satış Yetkilisi: Kamuran Koç · Tel.: (040) 6941-4306 · E-Mail: kamuran.koc@daimler.com · www.mercedes-benz-hamburg.de

