
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer yönetiminde olağanüstü 
toplanan İzmir Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde 30 Ekim 2020'de mey-
dana gelen depremin ardından ağır 
ve orta hasarlı olarak tespit edilen 
ruhsatlı yapılar ile riskli yapı olarak 
belirlenen ruhsatlı yapıları kapsayan 
düzenleme oy birliğiyle geçti.

8 MART Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlamak güzel 
de, kadına ne kadar 
değer veriyoruz, ne kadar 
koruyoruz, Türkiye’de 
eşit özgürlüğe sahipler mi; 
bunları soran da, iyileştiren 
de, can ve mal güvenliklerini 
koruyan da, 
kağıt üzerinde 
“var gibi 
görünse de”… 
Yok…Yok…
Yok…  

Hamdi TÜRKMEN 4’TE

TÜRKİYE’DE KADINLARIN HAYATI… 

PANDEMİNİN gölgesinde, ‘renksiz’ bir 
kışın ardından moda, baharı ‘rengârenk’ 
karşılamaya hazırlanıyor. Renklerin en gü-
zel tonlarını, markaların kreasyonlarında 
bulabileceğiniz, 2021 moda renklerini 
şöyle sıralayabiliriz; Sarı, turuncu, 
lacivert, saks, pudra rengi, gülku-
rusu, kırmızı, narçiçeği… 2’DE

BU BAHAR 
RENGARENK 
GEÇECEK

Kadına şiddet, cinayet, taciz, 
tecavüz haberleri bitmediği sürece 
'8 Mart kutlu olsun' demeyeceğiz!
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‘‘İŞSİZLİK VE YOKSULLUK 
DAHA DA ARTACAK’’

KONAK'TA KENTSEL 
DÖNÜŞÜM PLANLARI

TEKNOLOJİYLE  
BAĞIMIZ DUYGUSAL

NARLIDERE  
IŞIĞA DOYACAK

İBB İKİ YILDA 
310 MİLYON LİRALIK 

ARAZİ ALDI

PROF. Dr. Lenger; “Zaten birçok kayıt 
dışı çalışan bu süreçte işten çıkarıldı. 
Kayıtlı olanların da çıkarılmasının önü 
açılınca, işsizlik ve yoksulluk daha da 
artacak. Küresel ekonomi salgının erte-
lenmiş olan ekonomik etkilerinin birden, 
daha çarpıcı bir biçimde görünür hale 
gelmesi şeklinde olacaktır” dedi. 6’DA

KONAK Belediye Meclisi, Gülte-
pe kentsel dönüşümünde olduğu 
gibi Beştepeler için de tek ses oldu. 
Beştepeler Bölgesi revizyon önerisi 
oy birliği ile kabul edildi. Başkan 
Batur,"Tam bir uzlaşı sağlanması bizi 
güçlendirdi" dedi.

PAYLAŞIM yapma düşüncesi, 
beynimizdeki ödül merkezini hare-
kete geçirir; tanınmak, beğenilmek, 
toplum içinde kabul ve saygı gör-
mek isteriz. Bu sebepler paylaşım 
yapmayı ya da yapılan bir paylaşımı 
beğenmeyi gerektirecek duygusal 
beklentiler değil midir? 7’DE

NARLIDERE Belediyesi, ilçenin tarihi 
dokusu Yukarıköy Meydanı’na çıkan 
İsmet İnönü Caddesi’ne de 30 palmiye 
ağacı dikti. Başkan Ali Engin “Narlıde-
remizin her köşesini yeşillendirmeye 
devam edeceğiz” dedi. 

GIDA SAVAŞLARI 
BAŞLAYACAK

Pandemi, bize gıdanın önemini yeniden hatırlattı. Ama haberler çok da iyi değil;

Tahminlere göre, 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara ulaşması beklenirken; en az üçte ikisi kentlerde yaşaya-
cak. Bu da; nüfusu beslemek adına bugünkü gıda üretiminin en az yüzde 50 artırılması gerektiği anlamına geliyor.

6 YILIN ZİRVESİNDE
PANDEMİYLE birlikte en çok önemse-
nen konu, sağlığın dışında, gıda oldu. Bu 
yıl buğday başta olmak üzere tahıllarda, 
ayçiçeği yağı başta olmak üzere bitkisel 
yağlarda, yem hammaddelerinde fiyat 
artışları son 6 yılın zirvesine ulaştı. 

2021’DE KITLIK OLACAK
DÜNYA Gıda Programı’nın (WFP) icra di-
rektörü ve aynı zamanda Nobel Barış Ödülü 
sahibi David Beasley, 2021’in 2020’den daha 
kötü olacağı uyarısını yaparak “2021’de 
korkunç boyutta kıtlık olacak” dedi.

FİYATLAR ARTACAK
YAPILAN araştırmalar ve çalışmalarda; 
2021 yılının gıda kıtlığı açısından vurucu 
olduğuna dikkat çekilirken, tarım ve gıdada 
ticaret kısıtlamaları yoksulların gıdaya 
erişimini zora sokacağı ve fiyatların artacağı 
özellikle vurgulanıyor. Ancak asıl sorun 
2050 yılında yaşanacak. ‘Gıda savaşları’ 
2050 yılında kendini gösterecek. 3’TE

SAHİDEN, 8 MART KUTLU MU OLSUN?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ne yazık ki ‘heyecanla’ kut-
lanamıyor. Artan şiddet ve cinayet haberleri her birimizin 
içinde kor olup yanarken, bizler de her fırsatta ‘İstanbul 

Sözleşmesi yaşatır’ demeye devam edeceğiz.
İZİKAD Başkanı Sezgin;“’İstanbul 
Sözleşmesi Yaşatır’ Evet tek cüm-
lelik bu slogan ile size bu sözleş-

menin faydasını anlatmış 
oluyorum” dedi. “Maale-

sef İstanbul Sözleşme-
si’nin bazı maddelerini 
gerekçe göstererek 
sözleşmeden çekilme 
fikrini tartışmaya açan 

da iktidarın tem-
silcileri oldu” 
diyen Sezgin; 
“Kadını öldür-
müş bir erkek 
kravat taktı 
diye hala iyi 
hal indirimi 
uygulanan 

bir adalet 
sistemine sa-
hibiz” dedi. 
5’TE

'Coğrafi işaret' 
ile hedef 

dünya pazarı

İZMİR Ticaret Borsası, 
coğrafi işaret tescil ça-

lışmalarına 2002 yılında 
start verdi. Bölgenin 

geleneksel ürünleri ola-
rak adlandırılan, bölge 
ve ülke ekonomisi için 

önem taşıyan, kalitesiyle 
yurt içi ve yurt dışında 

haklı üne sahip pamuk, 
çekirdeksiz sultaniye 

üzümü ve kurutmalık 
sarılop çeşit incirin coğ-
rafi işaret tescil başvuru 

süreçlerini başlattı.

İTB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli


