
‘Sizi ve ekibinizi
yürekten kutluyorum’

Yüzde 75 destek
17 ilde sebze ve meyve tica-
retindeki lojistik altyapının 
geliştirilmesine yönelik teşvik 
vereceklerini vurgulayan 
Bakan Tüfenkci, “250 bin lira 
ile 2 milyon lira arasında deği-
şen teşvikler kapsamında, bu 
alandaki yatırımların azami 
yüzde 75’i karşılanacak” dedi.

Önemli adımlar
tüFenkCi, soğutma üni-
teleri, soğuk hava depoları, 
kurutma, temizleme, ayıklama, 
paketleme üniteleri ve maki-
ne-ekipman alımlarına teşvik 
uygulanacağını kaydetti. 
Aydın, Balıkesir, Çanakkale, 
İzmir, Manisa ve Muğla da teş-
vik kapsamında. ›› 3’te

‘marka yaptınız’
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
Büyükşehir dava-
sında beraat eden 
129 kişi arasında yer 
alan İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu’na geçmiş 
olsun ziyaretinde bu-
lundu. Kılıçdaroğlu, 
“Sayın Başkan, sizi 
ve ekibinizi yürekten 
kutluyorum” dedi. 
›› 3’te

Çıkarma YaPaCaklar
BaşBakan Yıldırım, 7-8 mart’ı 
izmir’de geçirecek. 11 mart’ta 
romanlarla yemek yiyecek, ‘evet’ 
oyu isteyecek. 9 nisan Pazar 
günü de Gündoğdu meydanı’nda 
Cumhurbaşkanı erdoğan’la 
izmirlilere seslenecek. ›› 5’te

izmirlilerin te-
miz bir Körfez’e sa-
hip olması gecik-
tirildi, kent 
çok para 
kaybetti.
M. Yılmaz 
6’da

metrOda istas-
yonlar bakıma alın-
dı. Yaşlılar, kendile-
rine gösteri-
len ilgiden 
mutlu. ›› K. 
ÖNDEROĞ-
LU 6’da

‘kadınlarımız
donanımlı olmalı’

mavişehir’e ‘Hyde Park’

Büyükşehir davasından beraat eden Başkan Kocaoğlu’nu ziyaret 
eden CHP lideri, “Sizi ve ekibinizi yürekten kutluyorum” dedi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, sebze ve meyvede lojistik altyapıya yönelik olarak, 
İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Muğla’ya da teşvik verileceğini belirtti

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın gıda fiyatları olduğuna 
dikkati çekmesi üzerine böyle bir 
uygulamaya gidiyor. Tarla ve pa-
zar fiyatları arasındaki makasın 
daraltılması amaçlanıyor.

Ege tarımına
lojistik doping
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Gündoğdu’da halka
seslenecekler

‘Hayır’la sahip çıkalım’

ak Parti Konak ilçe teşkilatı 
üyeleri, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın hayatından kesitler 
sunan ‘Reis’ filmini toplu hal-
de izledi. ›› 5’te

iÇişleri 
Bakanı 

süleyman 
soylu, 

muğla’da 
16 nisan’ın 

iyi değer-
lendirilmesi 
gerektiğini 

söyledi. soylu, 
yeni sistemle 

milletin söz sa-
hibi olacağını 

vurguladı. 
›› 5’te

CHP Genel sekreteri 
sındır, stk temsilcile-
riyle bir araya geldi, 
esnafı ziyaret etti. 
referandum için ‘hayır’ 
oyu isteyen sındır, “16 
nisan, demokrasimize 
sahip çıkma günüdür” 
dedi. ›› 5’te

‘türkiye’nin
geleceği için
oy vereceğiz’
CHP Grup Başkanvekili 
Özel, Manisa Alaşehir’de, 
“Türkiye’nin geleceği için ‘hayır’ oyu 
isteyeceğiz” dedi. ›› 5’te

ak 
Parti 
İzmir İl 
Başka-
nı Deli-
can’dan 

CHP 
lideri 

Kılıçdaroğlu’na: 
“Sopa, ‘tokmak’; 
o da milletin 
elinde...” ›› 5’te

‘davul da
tokmak da
halkta’

kiraz Belediye Başkanı Özçınar, mahalleleri ziyaret ede-
rek ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Özçınar, “Ka-
dına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz” dedi. ›› 3’te

denizli’ye gelen sinema sanatçısı Hülya 
Koçyiğit, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
kadınların önemini düşünelim. Kadınlar, in-
san yetiştirecek, donanımlı olmalı” dedi. 

izmir Büyükşehir, Mavişehir’de 88 bin metre-
kare alanda oluşturacağı parkta, İngiltere’deki 
Hyde Park’ta olduğu gibi vatandaşlar kürsüde 
kendini özgürce ifade edebilecek. ›› 4’te

YediYOl Şirketler Grubu, Aydın 
Kuşadası’nda jeotermal kaynakların 
işletmesini üstlendi. Grup Başkanı 
Mendi, “Mevzuatın tamamlanma-
sının ardından dağıtım için kolları 
sıvayacağız” dedi. ›› 6’da

İzmir’de turist
hedefi ‘5 milyon’

turizmCiler: “İzmir’in 
turist hedefi, yılda 5 mil-
yon olmalı.” ›› 6’da

Fethiye’de 
işletmeci umutlu

FetHiYe Otelciler Birliği 
Başkanı Uysal, “2017, iyi 
olacak” dedi. ›› 6’da

termal atağıyla
turizm gelişecek

Bürokrasi
kaybettirdi

sorunlar
çözülüyorHamza için

umut Bm’de
suriYe’deki savaştan ka-
çan Omar Uda ile eşi Hıba 
Tawash, SMA hastası olan 
10 aylık oğulları Hamza 
Uda’nın tedavisini yaptıra-
bilmek için Birleşmiş Mil-
letler’e başvurdu. ›› 3’te

‘İstikrarı
sağlayacağız’

Sayfa 5’te

hip olması gecik-
tirildi, kent 
çok para 
kaybetti. ›› 
M. Yılmaz 
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‘SEvEnlErimizi üzdük
özür dilEriz’

tFF 1. lig’de, elazığ’a 
5-2 yenilen 
Göztepe, ligde 
2012-13’teki 
5-1’lik rize 
yenilgisinden 
sonra, kalesinde 
ilk kez 5 gol 
birden gördü. 
teknik direktör 
Okan Buruk, 
“sorumluluk 
benim, özür di-
liyorum” dedi.
›› Spor’da

Parti Konak ilçe teşkilatı 

doğan’ın hayatından kesitler 
sunan ‘Reis’ filmini toplu hal-

Gözleme yaptı
8 mart’ı
kutladı

menemen Bld.             
3 puanı kaçırdı

karşıyaka, play-off
umudunu zora soktu

sPOr Toto 2. Lig’de Mene-
men Belediye, 1461 Trab-
zon’la, 90. dakikada yediği 
golle 2-2 berabere kaldı. 

sPOr Toto 2. Lig’de Kar-
şıyaka, Kastamonuspor 
1966’ya 1-0 yenildi.

Fiyatlar arasındaki
makas daralacak

Bülent 
Tüfenkci

teşkilata
‘reis’ sürprizi

Bülent 
Delican

‘artık patron
millet olacak’

Özgür Özel

kamil Okyay 
Sındır

Süleyman 
Soylu

Hülya 
koçyiğit

kemal 
kılıçdaroğlu

aziz 
kocaoğlu

Binali 
Yıldırım

Recep 
Tayyip 

Erdoğan

Muhammet
Şuheyp
Mendi

kemal kılıçdaroğlu, İzmir’de ‘Büyük Roman
Buluşması’nda coşkuyla karşılandı.

sPOr 
şıyaka, Kastamonuspor 
1966’ya 1-0 yenildi.

Okan 
Buruk

 Toto 2. Lig’de Mene-

zon’la, 90. dakikada yediği 

Başbakan 
Yıldırım, yarın 
İzmir’e gele-
cek. Yıldırım, 
9 Nisan’da da 
Gündoğdu’                
da Cumhur-
başkanı 
Erdoğan’la 
İzmirlilere        
seslenecek


