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Türkiye'de bir ilk: Sol ve sağ gazeteler aynı
manşette buluştu
Türkiye’den Venezuela halkına ve Maduro’ya destek açıklamaları yükseliyor. Muhalif
ve hükümete yakın gazetelerin manşetinde Maduro’ya destek haberleri yer aldı.
Yayın Tarihi : 25 Ocak 2019 Cuma (oluşturma : 26.06.2019)

Venezuela’da sosyalist devlet başkanı Maduro’ya yönelik darbe sürecinin düğmesine basıldı.
Venezuela'da muhalif lider Juan Guadio, kendini geçici Devlet Başkanı ilan ederek, yemin etti. ABD
Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet
başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.
ABD’li yetkililer, yaptıkları açıklamada Venezuela ordusunu göreve çağırdı. Maduro ise yaptığı
açıklamada, darbe girişimine teslim olmayacaklarını belirtti ve ABD ile diplomatik ilişkileri
kestiklerini duyurdu.
TÜRKİYE’DEKİ GAZETELERDEN MADURO’YA DESTEK MANŞETLERİ
Türkiye’den ise Venezuela halkı ve Maduro’ya destek açıklamaları yükseliyor. Muhalif ve hükümete
yakın gazetelerin manşetinde Maduro’ya destek haberleri yer aldı.
Sözcü gazetesi Venezuela'da yaşananları, "ABD Başkanı yine bir ülkeye müdahale etti. Venezuela
karıştı. Sana ne Trump!" manşetiyle okurlarına duyurdu.

Cumhuriyet gazetesi ise "Trump'ın 'Venezüella Başkanı' dünyayın böldü"başlığıyla verdiği haberde,
Trump'ın hamlesine karşı ülkelerin aldığı tavrı aktardı.

Evrensel gazetesi ise sürmanşetinde EMEP'in açıklamasına yer verdi ve "Emperyalistler elinizi
Venezuela'dan çekin" başlığını attı.

BirGün ise manşetten gördüğü haberinde "ABD demokrasi değil savaş ve yıkım getirir" başlığını
attı.

Aydınlık gazetesi sürmanşetindeki haberine "Hedefteki Venezuela" başlığını attı.

Milliyet gazetesi "Tüm dünya Venezuela'ya kilitlendi" başlığıyla yaşananları duyurdu.

Hürriyet ise "Dünyanın yeni bir krizi oldu" başlığını attı.

Hükümete yakın Sabah gazetesi, Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıdı ve Erdoğan'ın "Dünyanın
her yerinde darbelere karşıyız" ifadelerini başlığa çıkardı.

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, ise "Dik dur Maduro" sürmanşetiyle çıktı.

Hükümete yakın Akşam gazetesi, manşet altından gördüğü haberine "En açık ABD darbesi"
başlığını attı.

Işıkçılar cemaatinin yayın organ Türkiye gazetesi "Doğu destek verdi batı darbe istedi" manşetini
attı.

Hükümete yakın Star gazetesi ise "Venezuela halkından 15 Temmuz nöbeti"başlığını attı.

Milli Görüş'ün yayın organi Milli Gazete ise "Emperyalist kuşatma" manşetiyle çıktı.

Karar gazetesi, Venezuela'da yaşananları "Trump sen karışma" manşetiyle okuyucularına aktardı.

Hükümete yakın Yeni Akit gazetesi de Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıdı. Akit, "Erdoğan'dan,

emperyalizmin pençesindeki Maduro'ya tam destek. Dik dur kardeşim arkandayız!" manşetini attı.

Hükümete yakın Milat gazetesi "Destek çığ gibi" sürmanşetiyle çıktı.

Yeniçağ, "Venezuela barut fıçısı: 16 ölü" başlığını attı.

Hükümete yakın Güneş gazetesi "Dert belli. #WeAreMaduro" manşetiyle okurlarının karşısına çıktı.
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