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'Teşekkürler Erdoğan' hashtagiyle tweetler

SABAH
İslam dünyasında büyük
Teşekkürler Erdoğan

atıldı.

coşku:

SABAH
Dünyadan ABD’ye Kudüs şamarı

BM Genel Kurulu'nda ABD'nin

Trump’ın tehditleri sonuç

tehditlerine rağmen 9'a karşı 128

vermedi. Türkiye’nin yoğun

oyla Kudüskararının kabul edilmesi

girişimleriyle gerçekleşen BM Genel

sonrası İslam dünyası Cumhurbaşkanı

Kurulu’ndaki tarihi oylamada 193

Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

ülkenin ezici çoğunluğu ABD’nin Kudüs

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan
ve ABD Başkanı Donald

kararını reddetti
ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti"

ump'ın Kudüs kararını eleştiren karar

olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş

tasarısı, BM Genel Kurulu'nda ABD'nin

Milletler (BM) Genel Kurulu, dün "Kudüs'ün

tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul

statüsünü, özelliğini ya da demografik

edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.

oluşumunu değiştirecek her türlü karar ve

'TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN'

eylemin geçersiz sayılacağına dair" hazırlanan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın

karar tasarısını oyladı. Türkiye ve Yemen'in

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının

girişimleriyle oylamaya sunulan tasarı

ardından en sert tepkiyi gösterdi ve İsrail

öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, oy

terörünü dünyaya haykırdı. Dünyanın

verecek 193 ülkeyi 'yardımları kesmekle' tehdit

ABD'nin tehditlerine boyun eğmemesi

etti. Ancak ABD'nin baskısına rağmen dünya

gerektiğini belirten Erdoğan, dünyaya çağrı

adeta Washington yönetimine Kudüs dersi

yapmıştı. Bu akşam BM'de 128 oyla Kudüs

verdi. Tasarıda BM'de daha önce Filistin-İsrail

kararının kabul edilmesiyle, İslam dünyasında

meselesi ve Kudüs'le ilgili alınmış kararlar
hatırlatılıyor ve kutsal şehir Kudüs'ün özel
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statüsü, özel olarak da kentin, dini ve kültürel

Filistin'e destek girişimleri hızlanmıştı.

boyutlarının korunması ihtiyacı vurgulanıyor.

ABD'nin kararından bir hafta sonra

Tasarıda, Kudüs'ün nihai statüsünün ilgili BM

İstanbul'da bir araya gelen İslam İşbirliği

kararlarıyla uyum içinde yapılacak

Teşkilatı ülkeleri, Doğu Kudüs'ü Filistin'in

müzakerelerle çözümlenmesi gereği

işgal altındaki başkenti olarak tanıdı. Daha

vurgulanıyor.

sonra Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin

Tasarıdaki maddelerle ise kutsal şehir

girişimiyle konu, BM zeminine taşındı. BM

Kudüs'ün özelliğini, statüsünü ya da

Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi Mısır, ABD

demografik oluşumunu değiştirmeye yönelik

yönetiminin kararının geçersiz sayılması için

her türlü karar ve eylemin yasal etkisinin

hazırlanan karar tasarısını konseye sundu.

olmadığı, geçersiz sayıldığı ve BM'nin daha

Ancak beklendiği üzere daimi üye ABD,

önceki kararlarıyla uyumlu şekilde geri

tasarıyı veto etti.

alınması gerektiği belirtiliyor; bu çerçevede
ABD'ye Kudüs'te diplomatik temsilcilik

ABBAS: FİLİSTİN İÇİN BİR ZAFER

açmaktan kaçınması çağrısı yapılıyor.

BM Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını

BM’den ABD Başkanı Trump’a Kudüs

geri almasını öngören tasarının kabulünün

reddi

hemen ardından Filistin Devlet Başkanı

SADECE 7 ÜLKE

Mahmud Abbas, "Oylama sonucu Filistin için

Oylama sonrasında tasarıya 128 ülke 'Evet'

bir zafer" açıklamasında bulundu. Filistin

derken, 9 ülke 'Ret', 35 ülke de 'Çekimser'

hükümeti de ABD Başkanı Donald Trump'ın

kaldı. ABD ve İsrail'in tehditlerine sadece 7

Kudüs kararını kınayan tasarının BM Genel

ülke boyun eğdi. Palau, Nauru, Mashall

Kurulu'nda kabul edilmesini "tarihi bir olay"

Adaları, Honduras, Guatemala, Mikronezya ve

şeklinde değerlendirdi. Filistin Hükümet

Togo gibi küçük ülkeler beklendiği üzere ABD

Sözcüsü Yusuf el- Mahmud yaptığı açıklamada

ve İsrail tarafında yer aldı. Ret oyu vermesi

"Kudüs lehine yapılan oylama tarihi bir

beklenen Kanada, Avustralya, Çekya,

olaydır. Filistin'in diplomatik zaferi, haktan

Macaristan, Polonya çekimser kalmayı tercih

yana duran devletlerin özgür ruhunun

etti.

yükselişinin tecellisidir" dedi.

İsrail tarafı Kudüs oylamasına saatler kala

TEHDİTLERİ BOŞA ÇIKTI

yine çirkinleşti. İsrail Başbakanı Benyamin

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs

Netanyahu BM'yi 'yalanlar evi' diye niteledi.

tasarısına destek verecek ülkelere yönelik

TÜRKİYE DEVREDE

"yardımları kesme" tehdidine rağmen BM

Trump'ın 6 Aralık'taki açıklamasının ardından

Genel Kurulu'ndaki oylamada 128 ülke
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tasarıya destek verdi. ABD ve İsrail'in dışında

sonra da Filistin konusuna sahip çıkmaya

sadece Guatemala, Honduras, Marshall

devam edeceğini dile getiren Çavuşoğlu,

Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo, Palau,

"Türkiye olarak bundan sonra 1967 sınırlarıyla

tasarıya karşı oy kullandı. İsrail Başbakanı

Filistin devleti ve Doğu Kudüs'ün de Filistin'in

Netanyahu, " Avrupa, Afrika ve Latin

başkenti olarak kabul edilmesi konusunda

Amerika'da çok sayıda ülkenin karar lehine oy

daha çok çaba sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

kullanmamasını memnuniyetle karşılıyorum"
diyerek kendini avuttu.
ÇAVUŞOĞLU:
DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

SABAH
'CUMHURBAŞKANIMIZIN
HAKLILIĞI
TEYİT

EDİLDİ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel
Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Trump'ın
Kudüs oylamasında ABD'nin kararına karşı oy
vereceklere mali yardımı kesme tehdidini
'zorbalık' diye niteledi. Çavuşoğlu, Trump'ın
Kudüs kararını 'uluslararası hulukun
çiğnenmesi ve evrensel değerlere akıl almaz
saldırı' diye eleştirdi. Türkiye'nin Filistin
halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını
vurgulayan Çavuşoğlu, ABD yönetimine
"Güçlü olabilirsiniz ama bu sizi haklı yapmaz.
Dünya 5'ten büyüktür" diye çıkıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın: Bugüne kadar Filistin meselesinin en
büyük problemi,Filistin'in yalnız
bırakılmasıydı. Şimdi tam tersi oldu.

Çavuşoğlu, tarihi oylama sonrasında yaptığı
açıklamada ise oylama sonucundan büyük
memnuniyet duyduğunu vurgulayarak,
"Bugün Genel Kurul, ABD'nin Kudüs kararını
net bir şekilde reddetti. Genel Kurul'da
Filistin'le ve Kudüs'ün statüsüyle ilgili bir
dayanışma ortaya kondu. Biz bu
dayanışmadan büyük bir memnuniyet
duyuyoruz." dedi.
Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak: BM oylaması, Sayın
Cumhurbaşkanımızın "Dünya5'ten büyüktür"
prensibinin haklılığını teyit etmiştir. Türkiye,
dünyada haksızlıklara karşı vicdanların
sesi olmaya devam edecektir.
Başbakan Yardımcısı ve
Hükümet Sözcüsü Bekir
Bozdağ: BM üyesi 128 ülke; haksızlığın,
gücün,baskının, tehdidin, kabalığın
ve kabadayılığın uluslarası hukukta yeri ve
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karşılığı olmadığını ve ABD yönetimine ders
olarak öğretti.
Başbakan Yardımcısı
Recep Akdağ: Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın gür çağrısı
cevabını buldu. Hakkın zorbalığa galip
geldiği bir gün olarak tarihe geçti.

STAR
Kudüs
tasarısının
ABD'nin
tehditlerine
rağmen
kabul
edilmesini
Arap
basını,
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın
sözleriyle manşetlere taşıdı

Başbakan Yardımcısı
Hakan Çavuşoğlu: 128 ülke
tehditlere boyun eğmedi ve dik bir duruş
sergiledi. Dünya beşten büyüktür ifadesinin ne
kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer
Çelik: Bu oylamadan çıkan karar, meşruiyet
adına çok sevindiricidir. Bir dönüm
noktasıdır. Tehdit ve şantaja karşı, meşruiyet
öne çıkmıştır. Trump'ın kararının
reddedilmesi, Kudüs'ün tarihsel
statüsünün altını çizmiştir ve meşru olanı
ilan etmiştir.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs
kararını eleştiren karar tasarısının
Birleşmiş Milletler (BM) Genel

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli: ABD'nin ipliği pazara çıkmıştır, ilk
kıblemiz üzerinde oynadığı oyunu fiilen
bozmuştur. ABD dayatması reddedilmiştir.
Tehditler ters tepmiş, ABD'nin kucağında
patlamıştır. Kudüs düne göre bugün daha
güçlü, daha emin, daha güvenlidir.

Kurulunda kabul edilmesi, Arap
basınında manşetlere taşındı. Arap
basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Trump'a yönelttiği 'Türkiye'nin
demokrasi iradesini dolarlarınızla satın
alamazsınız' sözlerine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu: Kan ve gözyaşının
hakim olduğu Ortadoğu daha fazla
gerginliği kaldıramaz. BM Genel
Kurulunda alınan Kudüs kararı,
Ortadoğu'nun huzuru ve dünya barışı için
atılmış önemli bir adımdır.

ABD'nin tehditlerine rağmen, Trump'ın
Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan
kararını eleştiren tasarının BM Genel
Kurulunda 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesi
Arap basınında geniş yer buldu.
- Mısır
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Mısır basını Kudüs tasarısının BM'de kabul

kararını kınayan tasarıyı kabul etti" başlığı ile

edilmesini farklı başlıklarla gördü

BM'deki oylamayı manşetine taşıdı. BM Genel

Mısır'ın yarı resmi Ahram gazetesi, BM Genel
Kurulu'nda Kudüs tasarısının 9'a karşı 128
oyla kabul edilmesini "Kudüs tasarısını
reddeden 9 ülke" başlığı ile gördü. Söz konusu
9 ülkenin isimlerine yer verilen haberde,

Kurulunda yapılan oylamada 128 ülkenin
Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak
tanıma kararının kınandığı tasarıyı kabul
ettiğinin duyurulduğu haberde, ABD'nin
BMGK'da tasarıyı veto ettiği hatırlatıldı.

"Trump'ın tehditlerine rağmen, ABD'nin

- Lübnan

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiği

Lübnan basını da Trump'ın Kudüs kararını

kararın geri çekilmesi ile ilgili tasarı BM'de

eleştiren karar tasarısının BM Genel

kabul edildi." ifadelerine yer verildi. Haberde

Kurulunda kabul edilmesine geniş yer verdi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi'nin Genel
Kurul'daki konuşmasında söylediği"Kudüs
İsrail'in başkenti olarak kalacak" şeklindeki
cümlesine de yer verildi.

Müstakbel gazetesi, "BM'de Kudüs için yeni
bir zafer" başlığıyla verilen ve sürmanşette yer
alan haberinde, "Filistin devletinin BM'de,
Arap, Müslüman ve dost ülkelerin desteğiyle

"BM'de ret oyu kullanan 9 ülke" başlığı ile

çok önemli bir diplomatik zafer kazandığına"

konuyu manşetten gören Şuruk gazetesi,

dikkat çekildi. Gazete okurlarına, Kudüs'ün

haberde tasarıya ret oyu kullanan ülkelerin

yasal statüsünün değişmesine yönelik

isimlerini sıralamayı tercih etti. Aralarında

girişimlerin ABD'nin tehditlerine rağmen

Kanada ile Meksika'nın da bulunduğu 35

büyük çoğunluğun kararıyla reddedildiğini

ülkenin çekimser kaldığı belirtilen haberde,

aktardı.

oylama sonucu "tarihi" olarak değerlendirildi.

El-Ahbar gazetesi "Filistin'den Trump'a:

Vatan gazetesi de BM'deki Kudüs oylamasını

Satılık değiliz" manşetiyle verdiği haberinde,

"BM, Kudüs'ün statüsünün değişmesini 128

"BM'nin aldığı kararla ABD'nin emirlerine

oyla reddetti" başlığı ile okuyucularına

karşı yeni bir cephenin doğduğu" ifade edildi.

aktardı. Haberde, "BM Genel Kurulunda

Gazete, kararın tarihi olduğunu ve

yapılan oylamada 128 ülke Kudüs'ün

Filistinlilere önemli bir destek sağladığını

statüsünün değişmesini reddederek, Trump'ın

okuyucularına duyurdu. Karara karşı çıkan ve

Kudüs kararını yok sayan tasarı lehinde oy

ABD'den yana tutum alan az sayıdaki ülkenin

kullandı" denildi.

tavrının ise "Trump'ın politikalarına komik bir

Mısır'daki muhalif Vefd Partisi'nin gazetesi

destek şeklinde gözüktüğü" ifade edildi.

olarak bilinen Vefd ise "128 ülke Trump'ın
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En-Nahar gazetesi ise "128 ülke Trump'ın

satın alamazsınız. Kararımız bellidir."

kararına meydan okudu" başlığıyla verdiği

ifadelerine yer verildi.

haberinde, Trump'ın Kudüs kararını eleştiren
tasarıyı destekleyen ülkelere yönelik
tehditlerine yer verildi. Haberde, bu tehditlere
rağmen çoğunluğun Türkiye ve Yemen
öncülüğünde hazırlanan ve Trump'ın Kudüs
kararını eleştiren tasarının lehinde oy
kullandığı aktarılan haberde, İsrail Başbakanı
Binyamin Netenyahu'nun ise BM'de alınan
kararı eleştirdiği ifadelerine yer verildi.
- Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'ın Şarkulevsat gazetesi ise
haberi, "BM Genel Kurulu, Trump'ın kararını
ve tehdidini reddediyor" başlığıyla duyurdu.
Gazetede, "ABD'nin, aleyhinde oy kullananları
cezalandırmakla tehdit etmesine rağmen ABD
Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştiren
karar tasarısının BM'de reddedildiği"
kaydedildi.
- Arapça yayın yapan Londra merkezli
gazeteler
Londra merkezli El-Hayat gazetesi de
"Muazzam Avrupa desteği", "Kudüs kararı,
ABD'nin yalnızlığını derinleştiriyor", "128 ülke
ABD'ye meydan okudu" başlıklarıyla verdiği
haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Londra merkezli El-Kuds el-Arabi gazetesi de
"Kudüs ABD'yi yalnızlaştırdı. 128 ülke
Trump'a meydan okuyarak, ABD
Büyükelçiliğinin taşınmasına karşı oy
kullandı" başlığıyla okuyucusuna duyurduğu
haberde, Erdoğan'ın Trump'a yönelttiği
"Türkiye'nin demokrasi iradesini
dolarlarınızla satın alamazsınız" sözlerine yer
verildi.
- Katar
Katar merkezli El Arabi El Cedid gazetesi de
haberi, "Kudüs kararı. Trump'a ve İsrail'e
tokat" başlığıyla servis etti. Haberde, ABD'nin
Kudüs kararıyla ilgili BM Genel Kurul'unda
yapılan oylamada "ABD ve İsrail'in çifte tokat
yediği" belirtildi.
- Ürdün
Söz konusu gelişmeyi, "Ezici çoğunlukla... BM,
ABD'nin Kudüs kararını hükümsüz saydı"
ifadesiyle aktaran Ürdün'ün Ed-Dustur
gazetesi de ABD'nin tehditlerine rağmen,
Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarının,
BM Genel Kurulunda 9'a karşı 128 oyla kabul
edildiğine dikkat çekti.

Trump'ın tehditlerine karşı keskin bir dil

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler (BM)

kullandığına dikkat çekilerek

Genel Kurulunda Kudüs tasarısına destek

Cumhurbaşkanının "Sayın Trump, siz

verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle"

Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla

tehdit etmişti.
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Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve

Başkanvekili Engin Altay, "Hükümet dünyanın

Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar

en doğru işini yapsa bile yanında

tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin

olmayacağız." dedi.

tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul
edildi, oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.
ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz
Saray'da düzenlediği basın toplantısında,
Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını
ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e
taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

STAR

CHP'den itiraf gibi sözler: En doğru işi
de yapsa alkışlamayacağız
CHP'li Engin Altay mecliste söz alarak
partisinin hükümetle ilgili nasıl bir siyaset
güttüğünü itiraf etti. Altay, hükümetin
dünyanın en doğru işini yapsa bile yanında
olmayacaklarını belirtirken insanların da
kendilerine bu yüzden oy verdiğini iddia etti.

CHP'li Engin Altay'dan
geçecek utanç sözleri

tarihe

İftiralarının ardı arkası kesilmeyen Kemal
Kılıçdaroğlu ve kalfalarının neden millet ve
devlet yararına yapılan her işi eleştirdiği de
böylelikle ortaya çıkmış oldu. Mega projeler ve
milli sanayide önemli başarılara imza atan
hükümet özellikle CHP tarafından eleştiriliyor.
Eleştirmekle de kalmayan CHP projelere karşı
büyük karalama kampanyası başlatıyor.
İşte Türkiye tarihine bir partinin utancı olarak

Meclis'te söz alan CHP'li Engin Altay,
yaptığı konuşmada skandala imza attı.
Altay, 'Hükümet dünyanın en doğru
işini yapsa bile yanında olmayacağız.'
dedi. Elgin Altay'ın bu sözleri büyük

geçecek o sözler:
"Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile
yapsa, bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz
yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim."

tepki topladı.
AK Parti hükümetinin millet ve devlet
yararına yaptığı ne kadar doğru iş varsa
hepsini eleştiren CHP, Meclis'te konuyla ilgili
ilkesini açıkladı. TBMM'de söz alan CHP Grup
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HÜRRİYET
Ağır fark sonrası dünya basınında
dikkat çeken yorumlar!

Reuters, "BM'de 120'den fazla ülke Trump'a
meydan okuyarak Kudüs kararını kınadı"
başlığıyla verdiği haberde, 120'den fazla
ülkenin BM Genel Kurulunda Trump'a karşı
geldiğini belirtti.
Haberde, Trump'ın lehte oy kullanan ülkelere
finansal yardımı kesme tehdidinin, Filistin ile
ilgili alınan diğer kararlarda olduğundan daha
fazla ülkenin çekimser ya da ret oyu
kullanmasında etkili olmuşa benzediği
değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa ve ABD basını, Türkiye’nin
girişimleriyle hazırlanan ve ABD
Başkanı Donald Trump’ın Kudüs
kararını eleştiren karar tasarısının
Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurulunda kabul edilmesine geniş yer
verdi. ABD basınında BM'nin Trump'ı
sert bir şekilde payladığı yorumları
yapıldı.
ABD'nin tehditlerine rağmen,
Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak
tanıyan kararını eleştiren tasarının BM Genel
Kurulunda 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesi
ABD basınında geniş yer buldu.
CNN haberi, "Haley'in tehdidine rağmen BM,
Trump'un Kudüs kararını kınama yönünde oy
kullandı" başlığıyla duyurdu. Kararın,
ABD'nin tehditlerine karşın ezici çoğunlukla
kabul edildiğine değinilen haberde, oylamanın
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in,
Trump'ın kararının kınanması yönünde oy
kullanılması halinde ABD'nin dünya genelinde
fon sağlama konusunda iki kez düşüneceğini
söyleyerek yayımladığı direkt tehdidin
ardından yapıldığına dikkat çekildi.

New York Times gazetesi de haberi, "BM
Genel Kurulu, Trump'a karşı gelerek, ABD'nin
Kudüs kararını kınadı" başlığıyla servis etti.
Haberde, dünya devletlerinin çoğunun,
Trump'ın tehdidini görmezden gelerek ve
ABD'nin Kudüs kararının geçersiz olduğunu
belirterek ABD'yi sert bir şekilde payladığı
yorumu yapıldı.
Kararın bağlayıcı olmadığı ve bu nedenle daha
çok sembolik bir anlam taşıdığı vurgulanan
haberde, orantısız oy sonuçlarının, Trump
yönetiminin Kudüs'ün statüsüyle ilgili 50 yıllık
uluslararası bir fikir birliğine meydan okuyan
kararının dünya siyasetinin huzurunu
kaçırdığı ve ABD'nin diplomatik yalnızlığına
katkıda bulunduğunu ortaya koyduğu
kaydedildi.
Amerika'nın Sesi (VOA) söz konusu gelişmeyi,
"BM, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti
olarak tanıma kararını ezici çoğunlukla
reddetti" ifadesiyle aktardı.
İ SRAİ L
İsrail basını da karar tasarısının BM
Genel Kurulunda kabul edilmesini
okuyucularına son dakika gelişmesi
olarak duyurdu. İsrail'in sol eğilimli
gazetesi Haaretz, kararı "BM, ABD'nin
Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma
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kararını reddederek Trump ve Netanyahu'ya
darbe indirdi" başlığıyla verdi. Aynı gazetede
kararla ilgili yayınlanan bir analizde de
"BM'deki oylama İsrail'e atılan yumuşak bir
azardı ancak Trump'ın yüzüne indirilen
şiddetli bir tokattı" yorumunda bulunuldu.
Yediot Aharonot gazetesi de kararı
okuyucularına "BM, ABD'nin Kudüs kararını
hükümüz, geçersiz ilan etti" başlığıyla
duyurdu. BM kararının ardından Yediot
Aharonot'un internet sayfasında "Trump
Kudüs'ü bölüyor" başlığıyla verilen bir
yorumda, "ABD Başkanı Donald Trump'ın
Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması
İslam dünyasında bir isyanı tetikledi."
ifadesine yer verildi. Haberde, "Trump'ın
kararıyla heyecanlanan Başbakan Netanyahu
yeniden seçim kazanmış gibi mutlu görünüyor
ancak şeytan ayrıntıda gizlidir. Bunu anlamak
için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın geçen hafta Filistin Başbakanı
Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmedeki
yorumlara dikkatlice bakmalıyız. Erdoğan,
'İsrail, Trump'ın bu kararıyla tüm terör
faaliyetleri için ödüllendirildi. Doğu Kudüs
Filistin'in başkentidir.' dedi. Başka bir ifadeyle
Kudüs artık bölündü." değerlendirmesinde
bulunuldu.
Sağcı Jerusalem Post gazetesi ise "BM kararı
lehine oy kullanan 128 ülke Trump'ın Kudüs
politikasını yere vurdu" başlığını kullandı.
İsrail'in beş dilde yayın yapan en
büyük haber portalı Times of Israel de kararı
"BM, Trump'a meydan okudu, ABD'nin
Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma
kararını 9'a karşı 128 oyla reddetti"
ifadeleriyle geçti.

MİLLİYET
DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan
Yıldırım'ın girişimleriyle kurtarıldı

Terör örgütü DEAŞ tarafından Irak'a
kaçırılan 7
yaşındaki Alparslan, Başbakan Binali
Yıldırım'ın girişimleriyle kurtarıldı.
Filmleri aratmayacak operasyonla
Türkiye'ye getirilen Alparslan, 3 yıldır
görmediği annesine kavuştu.
Terör örgütü DEAŞ tarafından 3 yıl önce
kaçırılan Alparslan, Başbakan Yıldırım'ın
talimatıyla Türkiye'ye getirilerek annesiyle
kavuşturuldu.
Olay, anne Mehtap Nur Kazancı'nın AK
PartiDüzce Milletvekili Ayşe Keşir'e mektup
göndermesiyle ortaya çıktı. Keşir'in konuyu
Başbakan Yıldırım ile paylaşması üzerine
Yıldırım, teröristlerin elindeki Alparslan'ın
yerinin tespit edilmesi ve Türkiye'ye
getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.
TÜRKİYE VE IRAK'TAN ORTAK
ÇALIŞMA
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Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-

engel olmadığı anlaşılınca yetkililer, 4 ay

İbadi'nin Türkiye ziyaretinde

süren titiz bir çalışma yürüttü.

konuyu gündeme getirdi. Alparslan ve benzeri
durumdaki diğer çocukların Türkiye'ye

BAŞBAKAN MÜJDEYİ BANGLADEŞ'TE

getirilerek ailelerine teslim edilmesi için ortak

ALDI

çalışma başlatıldı. Konu daha sonra Başbakan
Yıldırım ile Irak Başbakanı İbadi'nin telefon
görüşmesinde de gündeme geldi.

Müjdeli haber, Başbakan Yıldırım'a,
Bangladeş'e resmi ziyareti sırasında verildi.
Düzce'deki annesi ve dedesi de mutlu haberi

Başbakan Yıldırım'ın girişimi, Irak merkezi

alınca Ankara'ya geldi. Alparslan, Türkiye'nin

hükümetinin desteği ve Dışişleri Bakanlığı'nın

Bağdat Büyükelçiliği ve Türk Kızılayı

çalışmaları sonucunda Alparslan'ın

görevlileri nezaretinde Türk Hava Yollarının

kurtarılması için düğmeye basıldı.

(THY) tarifeli uçağıyla Ankara'ya getirildi.

Yapılan araştırmada, küçük Alparslan'ı 4

Oğlunu yıllardır görmeyen anne Mehtap

yaşındayken kaçıran terör örgütü DEAŞ

Kazancı ve dedesi Kadir Taş, Esenboğa

mensubu babasının, Irak'ta bir eylem

Havalimanı'nda Alparslan'ı taşıyan uçağın

sırasında öldüğü ortaya çıktı.

inmesini sabırsızlıkla bekledi.

Teröristin, Bağdat'ta ikinci bir evlilik yaptığı
ve bu kadının da başka bir terör eyleminde
öldüğü tespit edildi.
MİT DEVREYE GİRDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları,
küçük Alparslan'ın adının Yusuf olarak
değiştirildiğini ve terör örgütü DEAŞ'tan
kaçanların tutulduğu bir kampta
bulunduğunu belirledi. İki ülke arasındaki
diplomatik girişimler sonucu Irak merkezi
hükümeti, Alparslan'ı kamptan alarak Bağdat
Yetimhanesi'ne yerleştirdi. Alparslan'ın
Türkiye'ye gönderilmesi konusunda hiçbir

"3 yıldır hayal ettiğimi yapmak
istiyorum"
Oğlunun fotoğrafları ve elbiseleriyle kendisini
3 yıldır avutan anne Kazancı, kavuşma
öncesinde duygularını dile getirdi.
Kazancı, "Emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum. Küçücük bir çocuğun annesine
kavuşması çok büyük bir şey. Anne olanlar
kesinlikle daha iyi anlayacak beni. Ona
dokunmak, 3 senedir hayal ettiğimi yapmak
istiyorum. Kendim çok sakinim ama içim
bambaşka." dedi.
ANNESİNİ TANIYAMADI
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Anne ve oğulun kavuşması sırasında duygusal

başvurunun reddi yönünde hükümler

anlar yaşandı. Alparslan, 4 yaşından itibaren

yer aldı.

hiç görmediği annesini tanıyamadı.
Kazancı, oğluna defalarca sarılarak hasret
giderirken, psikiyatristler, Alparslan'a gerçek
annesi olduğunu anlatmaya çalıştı.
Havalimanında kısa bir süre hasret gideren
anne ve oğul, AK Parti Düzce Milletvekili
Keşir
ve Başbakanlık yetkilileriyle Çankaya Köşkü'ne
getirildi. 3 yıl boyunca mücadele veren anne
Mehtap Yazıcı, oğluna kavuşmasına vesile
olan Başbakan Yıldırım'a teşekkür ziyaretinde
bulundu.

MİLLİYET
OHAL
İşlemleri
İnceleme
Komisyonu'ndan ilk karar

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme
Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç
edilenlere ilişkin ilk kararlarını verdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, meslekten
ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler,
rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli,
kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin
başvurulara bakmak üzere 685 sayılı KHK ile
kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL
İşlemleri İnceleme Komisyonuna bugüne
kadar 103 bin 276 başvuru yapıldı.
Komisyon, incelemelerini bitirdiği çok sayıda
başvuru dosyasıyla ilgili karar sürecine geçti.
OHAL Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere
ilişkin ilk kararlarını verdi.
Komisyonun, meslekten ihraçlarla ilgili
başvurulara ilişkin hükümleri arasında kabul
ve ret kararları yer aldı.
Meslekten ihraç edilen ve başvurusu kabul
edilenlerle ilgili kararlar, Devlet Personel
Başkanlığına bildirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu,

Başvurusu kabul edilen kişiler, 685 sayılı

meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk

KHK'daki hüküm gereğince, eski statülerine

kararını verdi. Komisyonun,
incelemelerini bitirdiği dosyalardaki

ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara 15
gün içinde atanabilecek.

kararlar arasında mesleğe iade ile
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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret

enerji alanında merkez ülke konumuna

kararlarına karşı yargı yolu açık olacak.

taşıyacak. Bu projelerden en dikkat çekeni ise

Kararlara ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu

TANAP projesi. 2018 yılında Türkiye’ye gaz

(HSK) tarafından yetkilendirilen idare

sevkiyatına başlanacak projede 2020 yılında

mahkemelerine dava açılabilecek.

Avrupa’nın gaz vanası da Türkiye’nin
kontrolüne geçecek.

Komisyon, diğer başvurularla ilgili
değerlendirmelerini sürdürüyor.

AVRUPA’YA İLK GAZ 2020’DE

YENİŞAFAK

TANAP Projesi, Güney Kafkasya Bora Hattı (

TANAP'da ilk gaz için geri sayım
başladı

SCP ) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP ) ile
Güney Gaz koridorlarının temelini
oluşturuyor. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki
Şah Deniz-2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin
güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal
gazın Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşınması
amaçlanıyor.
İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAK

Uzun yıllardır konuşulan ve 2015
yılında temelleri atılan Trans Adriyatik
Boru Hattı’nda (TANAP) sona gelindi.
Türkiye’yi Avrupa gazında önemli aktör
haline dönüştürecek dev projede ilk test
2018’in başında gerçekleştirilecek. Gaz
akışının başlaması ile birlikte enerji
fiyatlarında indirim beklenirken,

TANAP projesi ile Türkiye’nin doğalgaz arz
güvenliğinin arttırılması ve arz kaynaklarının
çeşitlendirilmesinin yanı sıra Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin yeni pazarlara açılması
bölgenin enerji arz güvenliği ve istikrarına
katkı sağlaması da hedefleniyor.
ENERJİ FİYATLARINDA İNDİRİM
OLACAK

Avrupa'nın gaz vanası da artık
Türkiye'nin elinde olacak.

Türkiye'ye gaz akışının başlamasının ardından
enerji fiyatlarında indirim beklentisinin

Türkiye enerji politikalarıyla küresel ve

oluşabileceğini belirten Kamburoğlu, “Bu

bölgesel arenada elini güçlendirmeye devam

durum işin ticari boyutu ile ilgili, gazın kaynak

diyor. Enerjideki son hamleler Türkiye'yi

ülkedeki çıkartma maliyeti ve taşıma maliyeti
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ile ilgili bir durum. Maliyetler de ticari sır

Şırnak’ta 11 bin ağır hasarlı konut olduğuna

niteliği taşıdığından açıklanmıyor, onun için

dikkat çeken Özhaseki, şu bilgileri verdi:

net bir şey söylemek mümkün değil. Ama

“Vatandaşımıza eşya bedeli olarak yıkılan evin

Azerbaycan’dan halihazırda almakta

değerinin yüzde 12’sini ödedik. 34 bin hafif

olduğumuz gazın diğer kaynaklara göre görece

hasarlı konutun eşya ve evin zarar görmüş

ucuz olduğu biliniyor. Bu da kamuoyunda bir

yerlerinin tadilatı, hasar görmüş eşyaların

indirim beklentisi ortaya çıkartıyor” ifadelerini

paralarını ödedik. Kiralarını ödemeye

kullandı.

başladık. Ayrıca evi yıkılıp dışarıda kalan
ailelerin hepsinden toplum yararına birer

AB İLE İLİŞKİLER TEKRAR
CANLANACAK
Kumbaroğlu, TANAP projesi, Türk akım ve
başka geliştirilecek doğalgaz boru hattı
projelerinin Türkiye ile AB ilişkilerinin tekrar
canlanması için bir fırsat olacağını
vurgulayarak, yeni projelerin gelişmesine katkı
sağlayacağını ifade etti.

YENİAKİT
“Çukur” siyasetinin faturası 10
milyar TL

kişiyi valiliklerimiz çalıştırmaya başladı.
‘Evleri yıkıldı, mağdur oldular’ diye her
aileden bir kişiye iş verildi. Bu 11 bin evin
inşaatları başladı. En zor kısım burası. Bir
kısmını bitirdik, teslim ettik. Şırnak genelinde
evlerin yüzde 20’si teslim edildi. Bir kısmını
da 2-3 ay içinde bitireceğiz. Geriye kalan 11 bin
evin tamamı da 2018’in ortalarında biter,
herkese inşallah evlerini vermiş oluruz.”
DOĞU’DA HAYAT ŞİMDİ BAŞLADI
Ekonomik verilerin Şırnak’ta zirve yaptığını
belirten Özhaseki; “Türkiye’de şirket açılışı
yüzde 12 artarken, Şırnak’ta yüzde 113; işyeri
sayısı SGK verilerine göre yüzde 6’dan yüzde
30’a çıkmış; ihracat yüzde 10’dan yüzde 26’ya
çıkmış; kredi kullanımı yüzde 10’dan 29’a
çıkmış” diye konuştu. Terörden en çok zarar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki, “Devletin terörden dolayı
harcayacağı para 10 milyar lira” dedi.

gören yerlerden birisi olan Diyarbakır’ın Sur
İlçesi hakkında da açıklamalarda bulunan
Özhaseki, şöyle devam etti:
SUR’DA ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR
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“Sur’da yaklaşık 10 yerde çalışma var. Dicle
Vadisi diye 320 dönümde park ve rekreasyon
alanı vardı orayı yaptık. Sur içerisinde alt
yapıyı bitirdik. Orada 1380 dükkân
kullanılamaz haldeydi. Bunun yanı sıra
Diyarbakır’da 6 bin konutun inşaatına
başladık. Konutların büyük bir kısmı bitti.
Sur’da şu an bir kişi ‘ben ev istiyorum’ diyorsa
ev hazır verebiliyoruz. Sur’un içerisindeki
birinin evi yıkılmışsa, buradan ev istiyorsa o
konutlardan hazır, hemen verebiliyoruz” diye
konuştu.
Güneydoğu’da 7 tane terör bölgesi olduğuna
dikkat çeken Bakan Mehmet Özhaseki,
“Toplamda devletin harcayacağı para 10
milyar lira. Bu çukur terörünü düzeltmenin
maliyeti. Hasarları giderme, yaraları sarma
giderleri var. Bunun dışında askeri giderler
var. En önemlisi psikolojik bir hasar var.
Kalleşler kardeşlik duygusunu zedelediler”
dedi.

AKŞAM
İlk yerli güneş modülü fabrikasının
temeli atıldı

Türkiye'nin ilk yerli güneş modülü entegre
tesisinin temeli dün atıldı. Başbakan
Yıldırım ve Enerji Bakanı Albayrak'ın
katılımıyla ilk adımı atılan tesis, enerji
teknolojilerinin yerlileştirilmesi için
kilometre taşı olacak.
Enerji alanında Türkiye'nin dışa bağımlılığını
azaltacak olan ilklerin fabrikası için temel
atıldı.
1.3 milyar dolarlık maliyete sahip devasa
projeyi Güney Kore'nin en büyük enerji
firması Hanwha Q Cells ile Türkiye'nin önde
gelen firmalarından Kalyon Grup ortaklaşa
yapacak. Başbakan Binali Yıldırım "Hedefimiz
Türkiye'yi yenilenebilir enerji konusunda
teknoloji üreten ve hatta ihraç eden ülke
konumuna getirmektir" diye konuştu.
Yıldırım, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı
Temelli'deki sanayi bölgesinde inşa edilecek
YEKA-Fotovoltaik Hücre ve Güneş Modülü
Fabrikası ve Ar-Ge Merkezi'nin temel atma
törenine katıldı.
Güneş panellerinin üretileceği fabrikanın
temel atma törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Törende
konuşan Başbakan Yıldırım, "Bu yatırım,
hedefimize bir adım daha yaklaşmamıza vesile
oluyor.
Hem enerji teknolojilerinin geleceğinin
temelini atıyoruz hem de yenilenebilir
alternatif enerji kaynaklarını daha da
zenginleştiriyoruz" dedi.
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BM'nin Kudüs kararında büyük etkisi olan
ÖNÜNÜZÜ AÇACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Türkçe tweet

Türkiye'nin en büyük kaynağının özel sektör

atan ABD'nin kara kutularından eski ajan

olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

Michael Rubin "Erdoğan'ın sesi çok çıkıyor

"Dünya ile rekabet edebilmek için özel sektörle

ama gücü ve etkisi sıfır. Sanki Kaddafi'nin

kalkınmaya devam edeceğiz. Biz yatırımcıların

Türk versiyonu" şeklinde skandal bir

önünü açacağız, onların önündeki sorunları

paylaşımda bulundu.

ortadan kaldıracağız."

AKŞAM
Neo-Con Michael Rubin yine
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit
etti

TAKVİM
Venezuela BM Daimi Temsilcisi
Moncada ABD'ye meydan okudu:
Dünya satılık değildir

ABD'nin kara kutularından Pentagon
eski yetkilisi Michael Rubin, BM'nin
Kudüs kararında büyük etkisi olan
Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal
paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha önce tehdit
eden, Zarrab davası üzerinden büyük bir algı
operasyonu başlatan eski Pentagon yetkilisi
Michael Rubin şimdi de Cumhurbaşkanı
Erdoğan'la ilgili skandal bir paylaşımda
bulundu.

Venezuela BM Daimi Temsilcisi Samuel
Moncada, Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD'ye
adeta meydan okudu. Moncada,
"Buradan ABD hükümetine
sesleniyorum. Dünya satılık değildir,
dünya satılık değildir" dedi.
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Türkiye ve Yemen'in öncülüğünde dün

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna

Moncada, ABD'nin tavrına, "Dünya satılık

getirilen ve 128 oyla kabul edilen Kudüs

değildir. ABD, BM'yi provoke etmeyi

tasarısı öncesinde, ABD'nin tasarıya destek

sonlandırmalıdır." ifadesini kullandı.

verecek üye ülkeleri "ekonomik yardımları
kesmekle" tehdit etmesi tepki toplamaya
devam ediyor.
BM Genel Kurulunda yaptıkları konuşmalarla
ABD'ye tepki gösteren üye ülke temsilcilerinin
yanı sıra Amerikan kamuoyundan ve
Amerikalı Müslüman toplum temsilcilerinden
de ABD yönetimine eleştiri yapılıyor.
Pakistan, Endonezya, Bangladeş, Küba,
Venezuela ve Malezya gibi ülkelerin BM daimi
temsilcileri ABD'nin Kudüs kararını "kabul
edilemez" bulurken, bazı temsilciler ABD'nin
"üye ülke oylarını satın almaya çalıştığına"
dikkati çektiler.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Bu
toplantı öncesinde bir BM üyesi ülke, diğer
bütün BM üyelerini tehdit etti. Bazıları ise
gelişme yardımlarının kesilmesiyle tehdit
edildi. Bu kabul edilemez. Oy kullanacak
ülkelerin oylarının satın alınabileceğini
düşünmek ahlaki değildir. Ya da şöyle
söyleyeyim, biz korkmadık. Sen güçlü
olabilirsin ama bu seni haklı yapmaz.”
şeklindeki açıklaması, Genel Kurulda destek
buldu.
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