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DAMLA PEKER’İN RÖPORTAJI

BAHÇEL�’DEN SEÇ�M DE�ERLEND�RMES�:

FATİH SELEK 

Bu çürümüşlük
medyayı bitirir

EKREM BUĞRA EKİNCİ

Rodos ve 12 Ada
nasıl elden çıktı

Alış: 6,0020

Sa tış: 6,0050

Alış: 5,2840

Sa tış: 5,2870

Alış: 1.375

Sa tış: 1.396

Perşembe: 92.629

Cuma: 93.033

Asgari ücret
vergiden
muaf olsun

��Ç�LER�N TALEB�

G. Doğu’nun
en iyi fotoğrafı 

TEBR�KLER

Türk-İş asgari
ücretlinin geli-

rinin tamamının
diğer işçilerin asga-
ri ücret miktarı ka-
dar olan kısmının
vergi dışı bırakıl-
masını istedi. 

İHA Diyarbakır
muhabiri Ay-

dın Yorat, Güney-
doğu Gazeteciler
Cemiyetinin ya-
rışmasında  fotoğ-
raf dalında birinci-
lik ödülü aldı. 

GOLLER İKİNCİ DEVREDE
Karadeniz’deki haftanın maçında Trab-
zonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Dev-
re sessiz kapandı. İkinci yarı ise Fırtına
vardı. Bordo mavililer, Novak ve Sosa

ile ağları sarstı. Kanarya’nın tek golü-
nü ise Frey attı. Trabzon 8 yıl sonra

Fener’i yenmeyi başardı. 

UĞRUNA
CAN VERİLEN

SANAT
Cıva kullanıldığı
için sanatçıların
ömrünü tüketen

“tombak”
dünyada ilk
defa bir
sergide bu-
luşuyor.

Demirören
Medya’nın pat-
ronu Yıldırım
Demirören’in
kızı Yelda, Ha-
san Kalyon-
cu’nun oğlu
Haluk Kalyon-
cu ile nişan-
landı. Yüzükle-
ri Cumhurbaş-
kanı Erdoğan
taktı. 

FENERBAHÇE’Yİ
TRABZON ÇARPTI

BU BİR BEKA
MESELESİDİR

Siyasette çok zorlandım
Yeneroğlu “Türkiye’de siyasete atılırken zorluklarını
tahmin ediyordum ama açıkçası bu kadarını da bekle-
miyordum. Türkiye gündemi çok dinamik. Çocuklar ilk
iki yılda bir an evvel geri dönmek istediler” diyor.

34 metrekarede
altı kişi yaşadık

İSTANBUL’DA
ŞİFA BULDU

>> 14 yaşındaki Lüb-

nanlı Rawan en-Nazer,

Türk donörden alınan

ilikle hayata tutundu.

Genç kızın ilk hedefi

Türkçe öğrenmek. 

ERTESIPazar Mustafa Yeneroğlu,
Bayburt’tan Köln’e

oradan TBMM’ye
uzanan hikâyesini

gazetemize anlattı.

“Ben 9 aylıkken Almanya’ya
gittik. 1976’dan 2015 yılına kadar
orada yaşadım. Biz 4 kardeş, an-
nem ve babamla birlikte 34
metrekarelik evde büyüdük. Bizi
zamanında askerler için yaptık-
ları evlere yerleştirmişlerdi.”

Hiçbir zaman ayrımcılığı kabul et-
medim ve mücadele için hukukçu
oldum. O dönem sadece Alman-
ya’da değil, Türk Konsolosluğunda
da ayrımcılık gördük. ‘Yine anne-
mizin başörtüsünü mesele yapa-
caklar’ diye düşünürdük.

Askerî lojmanda büyüdük

Başörtüsü zulmü yaşadık

ŞİMDİ NE OLACAK?

Magazin haber-
leriyle gündeme
gelen lüks araç-

lar ekonomiye
zarar ettiriyor.

2011-2013 arasında özel ithalatla getirilen 47
bin lüks otomobilin çoğunda tedbir bulunu-

yor. Bir kısmı da el konulmuş durumda yatıyor.
42 bin araçta problem olduğunu belirten sektör
temsilcileri “Mesele çözülürse devlet, iki milyar
TL gelir sağlayabilir” diyor. 

AİHM
kararı

bize
hakaret

Antalya kampında konuşan MHP lideri Devlet
Bahçeli, neden üç büyük şehirde aday göster-
meyeceklerini “31 Mart seçimlerini rejim krizi-
ne dönüştürmek istiyorlar. Çarşı karışmışken
yeni hükûmet sistemine hain bir sefer düzen-
lenirken, belediyelerin hepsi bizden olsa ne ola-
cak, olmasa ne çıkacak” diye izah etti.

Kriz çıkarmak istiyorlar

Bahçeli, “Biz ‘şu kadar belediye benim olsun’
diye yaklaşmıyoruz. 31 Mart’ı Türkiye’nin beka
mücadelesi açısından dönüm noktası olarak
değerlendiriyoruz. AK Parti kimi isterse aday
çıkarabilir, destekleyeceğiz. Biz kiracı, yolcu
değiliz. Devlet de bizimdir, vatan da bayrak da.
Biz bir tarih yazıyoruz” şeklinde konuştu.

Tarih yazıyoruz

“Emperyalizmin tetikçile-
ri 31 Mart’a umut bağladı.
AK Parti kimi aday göste-
rirse destekleyeceğiz.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıklaması-
na göre, 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında
İstanbul’da gerçekleştirilecek Helal Expo’ya
70’i aşkın ülkeden temsilciler ve birçok sek-
törden 250’nin üzerinde uluslararası firma ka-
tılacak. Helal pazarının 4 trilyon dolarlık bir
ekonomiyi kapsadığı belirtildi. 

Helalinden 
4 trilyon $

�STANBUL’DA DEV BULU�MA

İslam İş Birliği Teşkilatının düzen-
lediği dünyanın en büyük “helal
fuarı” Türkiye’de yapılacak.

Denetim sıklaşıyor 

Yeşilay, Karaköy Vapur İskelesi’nde “Şişe-
nin Dibi” başlıklı bir sergi açtı. Duvara gö-

mülen şişelerin içine yerleştirilen alkolün yol
açtığı tahribatla ilgili görseller ilgi çekti. 

ŞİŞENİN
DİBİ FENA

TURUNCU
AK Parti Kadın Kol-
ları, yurt genelinde

kadına şiddete karşı ey-
lemdeydi. Tahtaya turun-
cu renkli el baskısı yapan
katılımcılar, “Hiçbir ge-
rekçenin ardına sığınıl-
madan kadına yönelik
her türlü şiddete karşı
turuncu çizgimizi çeki-
yoruz” diye haykırdı. 

2-1

MEDYA MUTLULUĞU
PRENSES SUBAY OLDU

HAREKET
İki milyar ‘çürümesin’
42 B�N ARAÇ GÜMRÜKTE BEKL�YOR

Hasankeyf’te-
ki tarihî eser-
lerin taşınması
için yapılan
ihale Danıştay
tarafından ip-
tal edildi. 

Bahçeli, Demirtaş’ın serbest bırakılmasını
isteyen AİHM’ye de sert çıktı: Elinde 53 in-
sanın kanı bulunan Demirtaş’ı masum
göstermek Türk milletine hakarettir.
AİHM utanmadan Türkiye’yi tazminata
mahkûm etti. Türk adaletini hiçe saydı. 

en iyi i fotoğr

’nın

AK PART�L� YENERO�LU:

SÜLEYMAN ÖZIŞIK

Erdoğan o illeri
neden açıklamadı?

EBRU KARATOSUN’UN HABERİ
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