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AMGEN’IN GENÇLERIN 
BIYOTEKNOLOJIK FIKIRLERINI 
ÖDÜLLENDIRDIĞI IAMGENIUS 

GELECEĞIN BILIM INSANLARINA 
ILHAM OLDU

Amgen Türkiye’nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 
IamGenius Biyoteknolojik Fikirler Yarışması, gençlerin 

birbirinden değerli fikirlerini paylaşma imkânı sağlarken, 
potansiyellerini keşfeden gençlere Amgen’de staj; çeşitli 
program, proje ve seminerlere katılma fırsatları sundu.

A mgen Türkiye tarafından gençlerin bilim alanındaki potansiyellerini ortaya 
çıkarmalarına yardımcı olmak amacıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen IamGenius 
Biyoteknolojik Fikirler Yarışması’nda üniversite kategorisinde Akdeniz 

Üniversitesi’nden Elif Çisem Çöldür birinci, Uludağ Üniversitesi’nden Kübra Aydemir 
ikinci, Koç Üniversitesi’nden Batuhan Hekimler üçüncü oldu. Lise kategorisinde ise 
Ankara Fen Lisesi’nden Buket Mortaş ile Kocaeli Fen Lisesi’nden Ece Arslan birinciliği 
paylaşırken İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nden Esila Özdemir ikinci oldu. İzmit Bilim ve 
Sanat Merkezi’nden Osman Bal ile Okyanus Koleji Selin Aşık ise üçüncülüğü paylaştı. 
“Öncü bilim hayati ilaçlar” felsefesi ile bilim ve biyoteknolojinin sunduğu olanakları en 
üst düzeyde kullanarak çalışmalarını sürdüren Amgen Türkiye, yarışma ile bilimi ve 
özellikle biyoteknolojiyi daha çok insana sevdirmeyi amaçlıyor. 



ADVERTORIAL

ECE ARSLAN BUKET MORTAŞ SELİN AŞIK ESİLA ÖZDEMİR OSMAN MELİH BAL

CANSU YAMANBÜŞRA YILMAZBATUHAN HEKİMLERKÜBRA AYDEMİRELİF ÇİSEM ÇÖLDÜR

ELIF ÇISEM ÇÖLDÜR - AKDENIZ ÜNIVERSITESI
“Geleceğe uzanan merdiven olan bilimin basamaklarını inşa 

etmek görebildiğim kadarıyla hayattaki en gurur verici iş. Proje 
değerlendirmesi sayesinde projemde detaylandırılması ve 

üzerinde çalışılması gereken bazı noktaları fark etmiş oldum. 
Aynı zamanda değerlendirmelerden yola çıkarak projeme 

ekleyebileceğim yeni fikirler geliştirdim.”

KÜBRA AYDEMIR - ULUDAĞ ÜNIVERSITESI 
“Bilim benim için, olgu ile olay arasında nesnel bir bağ bütünü. 
Geleceğe sunulan bir ışık. Bilim olmadan var da olamayacağız. 

Benim için değerli bir fırsattı.”

BATUHAN HEKIMLER - KOÇ ÜNIVERSITESI
“Bilim benim için insan merakının sistemleşmiş hali. Öyle ki 

her merakını dindirdiğinde daha fazlasını merak ediyor daha 
çoğunu keşfetmek istiyorsun. Adeta masum bir bağımlılık. 

Proje değerlendirmeleri projemin eksik ve geliştirilmesi gereken 
kısımlarını görmemde çok yardımcı oldu. Böylesine değerli 

hocalarımızdan geri bildirim almak gerçekten çok motive 
ediciydi. Benim için gerçekten çok faydalı ve eğlenceli bir 

süreçti. Projemin ön eleme hazırlıklarından sunum hazırlıklarına 
kadar, her seferinde daha da geliştiğimi hissettim.”

BÜŞRA YILMAZ - ISTANBUL ÜNIVERSITESI ECZACILIK 
FAKÜLTESI

“Bilim benim için, keşfettikten sonra gelen değil, yolculuk 
boyunca yanımda gördüğüm bir keşif aracı. IamGenius 

yarışmasına katılmak benim için güzel ve heyecanlı bir deneyim 
oldu. Yarışma ve değerlendirmeler, araştırmaya olan ilgimi daha 

da artırdı. Hızlandırılmasına katkı sağladı aynı zamanda farklı 
açılardan bakış yakalama şansım oldu.”

CANSU YAMAN - IZMIR DEMOKRASI ÜNIVERSITESI
“Bilim bence hayal edilen her şeyin gerçekleştirilebileceği, 

hiçbir şeyin imkânsız olmadığı ve bilinmezlikten korkmadan 
ilerlenebilecek bir alan. Farklı üniversitelerden farklı projelerle 

yarışmak gerçekten heyecan verici  ve güzel bir deneyimdi. 
Bunu bize sağladığınız ve bilime katkıda bulunmamıza yardımcı 

olduğunuz için teşekkür ederim.”

ECE ARSLAN - KOCAELI FEN LISESI
“Benim için bilim, büyük soruların cevaplarına giden tek gerçek 
yol. Fikirlerin ödüllendirildiği bir yarışmaya katılmak beni 
düşünmeye ve üretmeye sevk etti. Değerlendirmeler sayesinde 
projedeki pürüzleri gidermeye çalışırken epey kaynak tarama 
fırsatım oldu. Bu da ufkumu açtı, farklı bakış açıları görmemi 
sağladı. Hem heyecan verici, hem de harekete geçirici bir 
deneyimdi. Salgın gölgesinde geçen günlerime renk kattı.”

BUKET MORTAŞ - ANKARA FEN LISESI 
“Benim için bilim, zamanın ilerlemesiyle değişen koşulların 
evrende oluşturduğu sorunlara yine evrenin olanaklarını 
kullanarak sürdürülebilir bir yaşam alanına adaptasyon süreci. 
Bu yarışmayla, projemin pazarlanabilir olduğunu ve güncel 
hayatta kullanılabilirlik olanaklarını fark ettim. Biyoteknolojinin 
gelecekteki kullanım alanlarının hızla artacağının farkında olarak 
şimdiden biyoteknolojik dünyada tüketici değil de üretici, aktif bir 
kadro oluşturma çabanızda rol aldığımı hissettim.”

SELIN AŞIK  - GÜNEŞLI OKYANUS ANADOLU LISESI
 “Bilim liseye başladığımdan beri beni kendi kabuğumdan 
çıkmaya teşvik eden, hayatımın çok büyük bir parçası haline 
geldi. Araştırmak, öğrenmek ve merak etmek beni her gün bir 
diğerinden daha canlı ve diri hissettiriyor. Bu yarışma, projemin 
geliştirilebilir özellikleri hakkında beni beyin fırtınası yapmaya 
yönlendirdi. Farklı düşünceler ve yorumlar, ileride oluşabilecek 
olası sorunları fark etmemi; önlem almamı sağladı. Gerçekten 
özgün ve unutamayacağım bir deneyimdi. Hem birçok yeni bilgi 
edindiğim hem de eğlendiğim bir etkinlik oldu.”

ESILA ÖZDEMIR - IZMIT BILIM VE SANAT MERKEZI
“Bilim; merak ettiklerimi arayıp bulmak ve akla gelen fikirleri 
gerçekleştirmeye çalışmak konusunda bana en çok yardımcı olan 
kaynak. IamGenius yarışmasına katılmak aklımda daha önceden 
düşündüğüm fikirleri araştırmalarımla birleştirip bir çalışma 
haline getirmeme olanak tanıdı. Yapılan değerlendirmeler, daha 
önceden kapsamlı olarak düşünmediğim kısımları fark edip o 
kısımları geliştirmemin yanı sıra kendi çalışmama dışarıdan bir 
gözle bakmamı da sağladı.”

OSMAN MELIH BAL - IZMIT BILSEM VE KOCAELI FEN LISESI 
“Bilimin insanlığı ilerletmenin en önemli yolu olduğunu 
düşünüyorum. Bilimi ve özellikle biyolojiyi hep hayranlık uyandırıcı 
bulmuşumdur. Bu doğrultuda IamGenius Biyoteknolojik Fikirler 
yarışmasına katılmak benim için hem öğretici hem de çok keyifli 
bir deneyim oldu. Yarışmanın ve proje değerlendirmelerinin 
projemde önemli yeniliklere ön ayak olduğunu ve projemi hem 
daha detaylı hem daha kapsamlı bir hale getirebilmem için bana 
rehberlik ettiğini düşünüyorum.” 

Yarışmanın tüm finalistleri IamGenius ile edindikleri deneyimi ve 
bilimin onlar için ne ifade ettiğini dile getirdi:
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Eşsiz. Şık. Tam bir Blu. Radisson Blu Resort & Spa, 
Çeşme, Ege Denizi’nin nefes kesen manzarasına sahip 

konumuyla konaklamalarınız, organizasyonlarınız ve şirket 
toplantılarınız için mükemmel bir destinasyon. “

Radisson Blu Resort & Spa, Cesme
Altinyunus Mah. 3435 Sok. No:25 Cesme 35930 Izmir, Turkey
T: +90 232 455 4500, F: +90 232 455 4501
radissonblu.com/resort-cesme
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Gelecek toprakta…

Her yaz yeni bir ümit kaplar içimi… Doğanın canlanması ile birlikte 
benim de umutlarım yeşerir çünkü…

Ama bu yaz buruk başladı. Artık pandemi ile mücadelenin sonuçlarını 
göreceğiz derken, yazın ilk ayında kapanmaların halen devam ediyor 
olması hem içimizi kararttı hem de psikolojimizi olumsuz yönde 
etkiledi. En az virüsün kendisi kadar pandeminin psikolojik etkileri ile 
savaşırken bir de müsilaj gerçeği tokat gibi çarptı yüzümüze…

Deniz kenarında iyot kokusu eşliğinde yapılacak sağlıklı yürüyüşlerin 
beden sağlığımız gibi ruh sağlığımıza da iyi geleceği gerçeği, denizin 
kustuğu salyalarla örtüldü…  

Salgın halen bitmiş, çaresi tam da keşfedilmiş değil. Aşısı bulunmuş olsa da, aşının yeterliliği, kaç doz 
olarak uygulanması gerektiği, dozlar arasındaki sürenin ne kadar olacağı, aşıların hangi mutantlar da 
nasıl etki göstereceği gibi başlıklar halen tartışma programlarının konusu… 

Müsilajın çözümüne ilişkin ise, çalışmalar başlatıldı. Bizlere miras bırakılan tertemiz Marmara 
Denizi’ni aynı temizlikle çocuklarımıza teslim etmemiz gerekiyordu çünkü. Atılan adımlar somut 
ve umut verici olsa da bu konuya topyekûn eğilmeli ve “Denizlerimizi artık hiç kirletmiyoruz” diyene 
kadar mücadeleyi bırakmamalıyız.  

Bütün bunlar olurken, küresel iklim krizi raporu hiç beklenmedik bir anda hepimizin önüne düştü 
hatta belki de sızdı… Okuduklarımız hiç iç açıcı değildi… Küresel iklim değişikliği kaynakların 
azalmasıyla en çok da gıdayı etkiledi. Dolayısıyla gıdanın stratejik önemi daha da arttı diyebiliriz.

Dünya ısınıyor, kaynaklarımız azalıyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşacağı tahmin 
ediliyor. Bu nedenle gıdaya yani tarımsal ürünlere olan talep de yüzde 50’nin üzerinde artacak gibi 
görünüyor. Artan gıda talebinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde karşılanabilmesi için toprağa ve onu 
işleyenlere daha kıymet vermemiz gerekiyor.  

Tarımsal üretim, bir ülkenin en önemli stratejik güçlerinden biridir ve toplumun her kesimini 
ilgilendirir. Aslında küresel ısınma ve pandemi, tarımsal üretimin gelecek için arz ettiği önemi bir 
kez daha ortaya koydu. Küresel ölçekte çok sayıda korkutucu ve dehşet verici senaryo gündemde 
tutulurken, tarıma ve başka bir bakış açısı ile tarımsal üretime değer katmayı başaran yeni nesil 
çiftçilere destek olmak kurtuluş anahtarımız olabilir.

Yıllardır kaynakların sınırsız olduğu düşüncesiyle hareket ettik, ekilebilir arazileri azalttık. Ama 
tamda bugün yeni bir gelecek haritası oluşturmaya başlamalıyız. Bu haritanın oluşturulmasında yeni 
nesil çiftçilerin rolü büyük olacak.

Bu sayımızda; yeni nesil çiftçileri, toprağın önemini ve sürdürülebilir tarımı dikkatinize sunduğumuz 
gibi, uçsuz bucaksız tarlaların içinde mor renkle bezenmiş lavantaları düşleyip, kokusunu içinizde, 
ruhunuzda hissedin diye lavanta tarlalarını sizlere getirdik…

Özgürlüğümüz toprakta, geleceğimiz sağlıklı mahsullerde… O zaman toprağımıza ve de toprağımızı 
işleyenlere sahip çıkacak, bugün de, gelecekte de her daim;

İyilik Sağlık Olsun diyeceğiz…
Burcu Kösem
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DDeğişim, dönüşüm, yeniden yapılandırma...

Gerek bireysel, gerekse kurumsal, sektörel ve toplumsal yolunuzda kimi zaman 
sancılı süreçlerden sonra yaşanan bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor.
Tarım sektörü, tüm dünyada önemli değişimlerden geçiyor. 

Ekonomide döngülerin bazıları kısa sürede ortaya çıkarlar ve kısa süreli etkiler 
getirirler. Bazı döngülerin ise, ortalama insan ömrü için uzun sayılabilecek, 
sonuçları bir sonraki nesillerde görülebilecek etkileri söz konusu olur. 
Tarım sektöründe de olağan dalgaların haricinde, büyük bir dalganın 
içerisinden geçiliyor uzunca süredir. 
Hepimizin bildiği gibi, önümüzdeki yıllarda tüm dünyayı bekleyen en önemli 
tehditler arasında gıda ve su güvenliği geliyor. 
Özellikle pandemi süreci yerli ve doğal gıdanın, toprağın, tohumun önemini her 
birimize yeniden hatırlattı.

Doğal tarım, organik tarım, tohum, tarım teknolojileri, tarım girişimciliği, 
tarımda dijitalleşme konuları sürekli gündemimizdeyken İyilik & Sağlık olsun 
ekibi olarak her sayımızda tarıma önemli bir yer ayırıyoruz. Temmuz- Ağustos 
sayımızda ise konuyu biraz daha öne çıkartmak istedik ve Yeni Nesil Çiftçiler 
başlığımızla ele aldık. 
Tarım sektöründe son yıllarda dünyada ve ülkemizde çiftçi profilinde değişim 
gözlemleniyor. 

Çiftçi bir aileden gelmeyen, farklı alanlarda eğitim almış ve profesyonel kariyer 
yapmış kişilerin toprağa döndüklerini ve tarımsal üretim yaptıklarını görüyoruz. 
Farklı disiplinlerden gelen kişilerin sektöre farklı bakış açıları ve enerji 
getireceği düşünülüyor. 
Sayfalarımızda hem dijitalleşme, hem doğal tarım, hem tarım girişimlerinin 
finansmanı hem de kooperatifleşmeye ilişkin bilgiler, bu süreçte yer almış 
kişilerin görüşlerini bulacaksınız. 
Lavanta hasadının yaşanmakta olduğu bu günlerde yine mis kokulu tarlaların 
kokusu dolsun içinize istedik. 

Huzurun, zerafetin ve sakinliğin simgesi lavanta, huzurlu yaz günleri getirsin 
sizlere.  

İyilik&Sağlıkolsun. 
Tuba İLZE
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HUZURUN, ZERAFETIN, 
SAKINLIĞIN SIMGESI: LAVANTA

Nane ailesinin 
bir parçasıdır.

Eski Mısırlılar mumyalama 
sürecinde kullandılar.

Lavantayı 
başarıyla 
yetiştiren ve 
hasat eden 
ilk kişiler 
Manchester’da 
yaşayan 
Shakers’lardı. 
Lavanta 
çiftliklerinde 
dünya  
pazarlarına 
satmak için 
üretim yaptılar.

17’nci yüzyılda veba salgını 
sürecinde potansiyel 

hastalıkları önlemek için bir 
çare olarak görüldü.

Eski Yunanlılar 
uykusuzluğu 
tedavi etmek 
ve sırt ağrısını 
hafifletmek için 
kullanıyorlardı.

Bu güzel kokulu bitki, özellikle 
kötü toprak koşullarında 
oldukça iyi gelişebiliyor.
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Kraliçe Victoria, 
büyük bir lavanta 
hayranıydı. Tüm 

mobilyalarının 
lavanta bazlı 

bir solüsyonla 
temizlenmesini 

ister, midesini 
rahatlatmaya 

yardımcı olması 
için lavanta çayı 

tercih ederdi.

Lavanta bitkisi 
olgunluğa 
ulaştığında susuz 
yaşayabilir.

Saflığı, bağlılığı, 
huzuru, zerafeti 

ve sakinliği temsil 
ediyor.

Bombus arılarını çekerek ürettikleri  bal 
miktarını artırıyor. 

İngiltere’ye Romalıların lavanta getirdikleri 
düşünülüyor.  Banyoda, kaplıcalarda, 
masajlarda farklı şekilde kullandılar. 

Lavanta çiçekleri, Provence’ı 
simgelemektedir. Fransa’nın 

güney kesiminin ve birkaç 
Kanarya Adasının yerlisidir.

Oldukça etkili bir böcek kovucu! 
Diğer bitkileri de belirli zararlılardan 

ve sürüngenlerden koruyabilir.
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Neden bazı insanlar tehlike arz eden hastalıklara 
yakalanırlar da bazıları yakalanmaz? 
Neden bazı hastalıklar kimilerinde daha saldırgan-
dır? 
Neden bir ilaç bazı bünyelerde olumlu etki gösterir 
de diğerlerinde göstermez? 
İnsanlar fiziksel açıdan ortak noktalara sahip olsa da 
genetik açıdan çeşitlilik gösterir. Bu genetik varyasyon 
nedeniyle, farklı hastalıklara, farklı şekillerde yakala-
nır ve tedavilere farklı yanıtlar verir. Dolayısıyla birçok 
hastalık için toplu tıbbi öngörülerde bulunmak hem zor 
hem de kişilerin farklı yanıtlar vermesi nedeniyle çok 
doğru değil. Böyle bir çıkarımda kişisel tıbbın, genetikten 
korunma, tanıdan tedaviye ve yönetime kadar tüm süreci 
kapsayan hayati bir öneme sahip olduğu söyleniyor. Bu 
nedenle, son yıllarda kişiselleştirilmiş tıp veya bir diğer 
adıyla hassas tıp üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. 

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP NEDİR? 
Genetik ve çevresel faktörleri göz önüne alarak, her 
bir bireye göre spesifik verilere dayanan, hassas olarak 
uygulanan sağlık hizmetleri amaçlayan geleceğin tıp 
anlayışı olarak tanımlanıyor. Terim olarak “Kişiselleşti-
rilmiş” kelimesi, tedavilerin ve önlemlerin her birey için 
benzersiz geliştirildiği algısı yaratsa da durum biraz 
farklı. ‘Hassas tıp’ ismiyle de karşımıza çıkan yaklaşım, 
genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerine dayalı 
olarak hangi ilacın hastalar için etkili olacağını nokta 
atışıyla belirlemeyi amaçlıyor.
Kişisel tıbbın gelişmesi için, uzun zamandır üzerinde 
çalışılan insan Genom Projesi ile insanlara ait ortak 
genler ve kişiye özel genlerin tespit edilmesi gibi adım-
ları içeren uzun bir yolun başındayız.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP İKİ BÖLÜMDE ÇALIŞIYOR:
TAHMİN VE ÖNLEME 
Genetik, tahmin ve önlemede önemli bir rol oynuyor. 

TREND

DEVRİM NİTELİĞİNDE 
GÖRÜLÜYOR, 
AHLAKİ AÇIDAN  
SORGULANIYOR
İnsan hayatı ile ilgili karar 
alınırken ve müdahale 
edilirken yarar-zarar 
dengesi, mahremiyet-gizlilik, 
özerklik-onam, adalet-eşitlik, 
gerçeği söyleme ve sözünde 
durma gibi ahlâki değerler 
üst düzey hassasiyet 
gerektiren konular olarak 
öne çıkar. Birçok gelişmede 
olduğu gibi kişiselleştirilmiş 
tıp uygulamaları da ahlâki 
değerler bağlamında 
sorgulanıyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP, HER BİR BİREYİN FARKLI 
İHTİYAÇLARINA YÖNELİK OLARAK HASTALIĞIN 
ÖNLENMESİ, ERKEN TANISI, TAKİBİ VE TEDAVİSİNE 
FARKLI OLANAKLAR SUNMASI AÇISINDAN DEVRİM 
NİTELİĞİNDE GÖRÜLÜYOR. 

geleceğin tıp anlayışı:  
kişiselleştirilmiş tıp
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Bazı hastalıklar kalıtsaldır veya aile öyküsü olan hasta-
larda daha büyük bir risk oluşturur. Genom dizilimi, bir 
hastalıktan sorumlu bakterileri tanımlayarak bulaşıcı bir 
hastalığın daha fazla yayılmasını önlemeye yardımcı ola-
biliyor. Kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımına göre, hastalığa 
hangi mikropların neden olduğu bilindiğinde doktorların 
tedavi için en iyi eylem yolunu belirleyebilmeleri mümkün.

TEDAVİ VE YÖNETİM
Hassas tıp, halihazırda bir hastalığı veya hastaları da 
dikkate alır. Tümörlü hastalar için, doktorlar en iyi te-
davi stratejisini belirlemek için tümör profili çıkarabilir 
veya bir tümörün genetik testini yapabilir. Tümör pro-
fili, bir tümörün geri dönme olasılığını tahmin etmeye 
de yardımcı olabilir. Örneğin, tekrarlayan meme kan-
seri olan kadınlar, tekrar ortaya çıkma riskini azaltmak 
için daha agresif bir tedavi görmeyi seçebilirler.

KİŞİSEL TIP ALANI İLE İLGİLİ MEVCUT VE 
ÖNGÖRÜLEN TEKNOLOJİ ALANLARI
• FARMAKOGENOM
• GENETIK MÜHENDISLIĞI
• PSIKOFARMAKOLOJI
• YAPAY ZEKA
• MOLEKÜLER BIYOLOJI
• SISTEM BIYOLOJISI
• BÜYÜK VERI TEKNOLOJISI
• ROBOTIK TEKNOLOJI
• GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJISI

Farklı tedavilere ve prosedürlere rehberlik etmek için 
görüntülemenin kullanılması, hassas tıpta önemli 
gelişmelerin anahtarı. “Tıbbi teknolojideki ve ultra-
son, manyetik rezonans, CT, endoskopik kameralar ve 
robotik teknoloji gibi görüntüleme modalitelerindeki 
yeni gelişmeler, kesin prosedürler ve iyileştirilmiş 
hasta sonuçları için kuralları yeniden yazıyor. Araştır-
malara göre, günümüzün önde gelen cerrahları yüksek 
çözünürlüklü görüntüler için düzenli olarak bilgisayarlı 
tomografi ve anjiyografi sistemlerine güveniyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIBBIN ÖNGÖRÜLEN 
FAYDALARI
• Multifaktöryel hastalıklara yatkınlığın hesaplanarak 
yaşam tarzının düzenlenmesi ve tıbbi önlemlerin alına-
rak kişinin yaşam süresinin ve kalitesinin arttırılması.
• İlaçlara yanıtın genetik temellerinin belirlenmesiyle 
bireylere özgün tedavilerin geliştirilmesi, ilaç etkinli-
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ğinin arttırılması, toksik ve istenmeyen yan etkilerin 
azaltılması.
• Daha iyi teşhis ve tedavi doğruluğunu artırması ne-
deniyle kişi özelliklerine uygun olmayan tedavilerden 
kaçınılması. 
• Gelişen teknolojiler ile ilaç ve tedavi denemelerindeki 
azalma ve hastanın yapısına uygun olmayan tedaviler 
ile yan etkilerden kaynaklı maddi manevi maliyetlerin 
düşmesi. 
• Hastanın kendi kişisel özelliklerine uygun tedavisi ile 
iyileşme sürecine katılımının ve uyumunun artması.
• Diğer tüm sağlık teknolojilerinde daha akılcı ve hızlı 
ilerleme sağlanmasına ön ayak olması. 
• Nadir hastalıklara yönelik tanı ve tedavilerde olumlu 
gelişmeler sağlanması.

KİŞESELLEŞTİRİLMİŞ TIBBIN UYGULAMA VE ETKİ 
ALANLARI 
1. ONKOLOJİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNİ 
HIZLANDIRACAK
Avrupa ve ABD, hassas tıbbın onkolojik uygulamala-
rının gerçekleştiği ve araştırmaların yapıldığı başlıca 
merkezler. Devlet finansmanından sağlanan desteğin 
onkolojik hastalıkların tedavisinde hassas ilaç pazarı-
nın büyümesini hızlandırması bekleniyor.

2. ONKOLOJİ DIŞI TERAPÖTİK ARAŞTIRMALAR DAHA 
FAZLA YAPILACAK
Genomik araştırmalar arttıkça, hassas tıbbın odağının 
onkolojinin ötesine ve onkoloji dışı alanlara kayabilece-
ğine dair sinyaller var. Örnek olarak bulaşıcı hastalık-
lar, merkezi sinir sistemi hastalıkları ve kardiyovaskü-
ler hastalıklar verilebilir. Güçlü genetik korelasyonlara 
sahip olan Alzheimer ve Parkinson’un hassas tıp en-
düstrisinde daha fazla araştırılabileceği öne sürülüyor.

3. HASSAS İLAÇ PAZARI REKABETÇİ KALACAK 
Şu anda, hassas ilaç pazarı ne tam rekabetçi ne de tekel 
durumda. Pfizer ve Novartis gibi birkaç büyük şirket ile 
birlikte pazara giren ve yeni teknolojiler sunan orta öl-
çekli ve daha küçük şirketler bulunuyor. Rekabetçi bir 
ortam, düzenleyici müdahaleye ihtiyaç duymadan daha 
düşük maliyetli çözümler üretmeye yöneleceğinden, 
hassas tıptaki ilerlemelerin yayılması ve hız kazanması 
açısından oldukça iolumlu bir tablo olarak görülüyor. 

4. ZAMAN VE PARASAL MALİYETLER AZALACAK 
Genlerin incelenmesiyle ilgili bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler, hassas tıp uygulamalarının uygulan-
masıyla ilgili maliyetleri ve zamanı azalttı. Son 
birkaç yılda, test maliyetlerinin durumu araştırma 
uygulamalarından klinik uygulamalara kaydırdığı 
söyleniyor. Bu, araştırmalarını hızlandırmaya 
yardımcı olacak daha büyük bir veri örnekleri 
toplamasıyla elde ediliyor. IBM gibi büyük verilerle 
çalışan şirketler, genetik ve kronik hastalıkların 
nasıl işlediğine dair daha fazla bilgi ediniyor. 
Hassas tıp, hastalıklara karşı başka uygulamaların 
bulunmasını mümkün kılabilecek. Tıp toplulu-
ğu, gelecek yıllarda mevcut genomik verilerin 
artmasını bekleyebilir, bu da uygulamaların dünya 
çapında daha fazla yayılmasına yol açacak gibi 
gözüküyor.

5. İNSANLARIN SAĞLIK VERİLERİNE BAKIŞINI 
DEĞİŞTİRECEK 
Hassas tıp ve dijital sağlık hizmetleri seçenekleri, 
alışkanlıklarda değişime yol açarak veri kullanıla-
bilirliğini ve erişimini artırıyor. Son yıllarda gittik-
çe popüler hale gelen fitness izleme cihazları ve 
saatler kişilerin kişiselleştirilmiş sağlık ve yaşam 
tarzı verilerine daha açık hale geldiğini gösteriyor. 

6. BİR ARAŞTIRMA ODAĞI OLARAK 
FARMAKOGENOMİKLERİN BÜYÜMESİNE KATKIDA 
BULUNACAK 
Genetik, yaşam tarzı ve tıbbi geçmiş gibi faktör-
leri ele alan hekimler, hastayı en az yan etki ile 
tedavi etmeyi hedefleyen ilaçları reçete edebile-
cekler. Genlerin ilaçlara tepkisinin araştırılması 
olan farmakogenomik, hassas tıbbın büyümesiyle 
genişleyecek. Bu büyüme, zamandan tasarruf 
sağlanmasına katkıda bulunacak. 

7. KALITSAL HASTALIKLARIN YATKINLIĞININ TESPİT 
EDİLMESİ MÜMKÜN OLACAK
Kalıtsal hastalıklarda yeni nesil dizileme teknolo-
jisi kullanılarak, genlerde mutasyon analizi yapıl-
ması en temel olanaklardan bir tanesi. Örneğin; 
çeşitli tanılar; meme, kolon kanseri gibi birçok 
farklı kanser türü için yatkınlık geni olduğu bili-
nen 27 farklı gendeki mutasyonların taranıp analiz 
edilmesini sağlıyorr. Özetle, genetik testler; tanı, 
prognoz, tedavi gibi konularda daha sağlıklı karar 
alınmasını sağlayarak hastanın en doğru ve etkin 
tedaviye ulaşmasını mümkün hale getirebiliyor.
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KALE GRUBU, T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
IŞBIRLIĞIYLE GIDA ISRAFI SORUNUNA DIKKAT 
ÇEKERKEN, EVLERIN MUTFAĞINDA BAŞLAYACAK MIKRO 
DEĞIŞIMLERIN GETIRECEĞI MAKRO ETKIYI TETIKLEMEK 
AMACIYLA AVUSTURYALI SANATÇI KLAUS PICHLER’IN 
‘ÇÖPE ATILMAK IÇIN YETIŞTIRILMIŞ (GROWN FOR A BIN)’ 
SERGISINI ISTANBUL’A GETIRDI.

üresel sorunların başında gelen gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunda 
farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyasını 
yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kale Grubu, evlerin mutfağında başlaya-

cak mikro değişimlerin getireceği makro etkiyi tetiklemek hedefiyle çarpıcı bir projeye 
imza attı. 

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde kapılarını açan sergi, dünyanın dört bir 
yanında üretilen önemli miktarda gıdanın sofralara gelemediğine dikkat çekiyor.
Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler’in, 32 eserinden oluşan ‘Çöpe Atılmak İçin Yetiştiril-
miş (Grown for a Bin)’ fotoğraf sergisinin Türkiye’de ilk durağı İstanbul oldu. Gıda israfı 
sorununa dikkat çekerken kültürel çeşitlilik odağında tüketici alışkanlıklarının nedenleri-
ne de ışık tutmayı amaçlayan sergi, 30 Eylül’e kadar Karaköy’deki Kale Tasarım ve Sanat 
Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

HER ESER AYRI BİR HİKAYE …
Çürüme süreci başlamış ve artık yenilemeyecek durumda olan gıdaların gösterildiği fo-
toğrafların tamamı dünyanın dört bir yanından getirilip süpermarketlerde satışa çıkarılan 
ürünlerden oluşuyor. Fotoğraflanan gıda ürünleri, sofralarımızdaki süt ve süt ürünlerine, 
et ve bakliyattan, meyve, sebze, tatlı ve egzotik tatlara uzanan geniş bir yelpazeye sahip. 
Çoğunu süpermarketlerden alarak fotoğraflarını çeken Klaus Pichler, çekimler sonra-
sında ürünleri çürümeye ve imha etmeye bıraktı. Tüketicilerin bilmeden gıda israfında 
bulunduklarına ve israfın daha çok istenmeyen bir yan etki olarak ortaya çıktığına tanık 
olan Pichler, çektiği fotoğraflarla tüketicilerin fütursuzca ve farkında olmadan yaptıkları 
gıda israfı gözler önüne sererek konuya dikkat çekmeyi amaçlıyor. 
Çilekten süte, ekmekten ananasa kadar farklı ürünlerden oluşan 32 eser, dünyada gıda 
israfının boyutunu ortaya koyuyor.

YETİŞKİNLER İÇİN KİMYA SETİ GİBİYDİ
Çürüyen gıdaları fotoğraflamak için dairesinin banyosunu 9 aylığına stüdyoya çeviren Kla-
us Pichler, bu süreç için “Oldukça zordu” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor “Çürüyen 
yiyeceklerin fotoğraflarını çeken ilk kişi ben değildim. Ancak eserlerimin daha gerçek ol-
ması için bu çalışmayı kiralayacağım bir stüdyoda değil, dairemde yapmaya karar verdim. 
Bu oldukça bilinçli bir karardı. Proje üzerinde çalışırken, gerçekten tam ortasında olmak 
istiyordum. Yetişkinler için bir kimya seti gibiydi. Elbette o dönemde yalnız yaşıyor olmam 
da bana yardımcı oldu. Kız arkadaşım ve kedimle bunu tekrar yapmam mümkün değil.”

Süreç boyunca ortalama bir Avusturyalının tükettiği gıdalardan oluşan kaplara periyodik 
olarak göz atarak küf ve çürümenin çiçek açmasını gözlemledi. Yiyecekler çöp kutusunda-
ki son günlerini yaşarken ortaya çıkan şekil ve doku çeşitliliğine hayran kaldı.
“Erişteleri hatırlıyorum. Gerçekten garipti çünkü onu sakladım ve neredeyse bir hafta 
boyunca hiçbir şey yoktu. Cuma akşamıydı ve bazı küçük beyaz noktalar tespit ettim. İki 
günlüğüne evden ayrıldım ve geri döndüğümde eriştelerin kürk mantosu varmış gibi görü-
nüyordu. İnanılmaz derecede garip ve çok hızlı oldu. Buna gerçekten hayret ettim.”

K

Avusturyalı sanatçı 
Klaus Pichler

KLAUS PICHLER 
KİMDİR?
1977’de Avusturya’da 
doğan Klaus Pichler, 
yaşamını Viyana’da 
sürdürüyor. Doğal 
Kaynaklar ve Yaşam 
Bilimleri Üniversitesi’nde 
Peyzaj Mimarlığı eğitimini 
tamamladıktan sonra 
fotoğrafçı olmaya karar 
veren Pichler, 2005 
yılından bu yana farklı 
konuları kapsayan kişisel 
projeler üretiyor ve 
gündelik hayatın gizli 
yönlerinden ilham alıyor.
Berlin, Brüksel, Roma, 
Londra, Amsterdam, 
Viyana, Barselona gibi 
birçok şehirde kişisel ve 
karma sergilerde yer aldı. 
Yayınlanan kitaplarından 
bazıları; Fürs leben 
gezeichnet (2011), Feste 
feiern (2002), Skeletons 
in the Closet (2013), One 
Third (2013), Just the Two 
of Us (2014), Dust (2015), 
Golden Days Before, They 
End (2016) and This Will 
Change Your Life Forever 
(2017).
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1. Virgin Pina Colada’nın son dokunuşu, 
ananas dilimine alternatif olarak hangi meyve ile yapılır?
a) Paşa kirazı
b) Maraschino kirazı 
c) Sarı kiraz 
d) Süs kirazı

2. Adını bir çocuk aktristen aldığı söylenen 
Shirley Temple, hangi bardakta servis edilir? 
a) Su bardağı
b) Balon bardak
c) Şarap kadehi
d) Highball bardağı

3. Popüler bir Amerikan içeceği olan Tortuga hangi 
malzemelerden yapılır?
a) Buzlu çay ve esmer şeker
b) Buzlu kahve ve bal 
c) Buzlu kahve ve esmer şeker
d) Buzlu çay ve limon suyu

4. Buzlu çay ve limonatadan yapılan Arnold Palmer çeşitli 
lezzetleri arasında hangisi yoktur?
a) Pembe limonata
b) Mango
c) Kara dut
d) Çilek

5. Hangisi alkolsüz bir kokteyl türü değildir?
a) S’mores Frappuccino
b) Pineapple-Mint Mojito Mocktail
c) Madam Bovary
d) Perfect Arnold Palmer

6. Lassi içeceği hangi bölgeye aittir?
a) Pencap
b) Akdeniz
c) Grand Est
d) Leman

7. Alkolsüz bir içecek olan Roy Rogers 
nar şurubu ile birlikte hangi karışımdan oluşur?
a) Sprite
b) Kola
c) Gazoz
d) Soda

8. Virgin Mary’nin olmazsa olmaz baharatı hangisidir?
A) Karabiber
a) Köri
b) Kimyon
c) Fesleğen
d) Nane

9. Buzlu bir kahve çeşidi olan Frappe 
hangi ülkede icad edilmiştir?
a) Almanya
b) İtalya
c) Yunanistan 
d) İspanya

10. Virgin Mojito hazırlanırken kullanılan 
nane ne ile birlikte ezilir?
a) Tek başına
b) Soda
c) Limon kabuğu
d) Şeker

11. Serinletici Freddie Bartholomew karışımı 
hangi yıllarda icad edilmiştir?
a) 1920

BİRBİRİNDEN HAVALI VE LEZZETLİ 
ALKOLSÜZ YAZ KOKTEYLLERİNİ 

NE KADAR TANIYORSUNUZ?

TEST

b) 1930
c) 1940
d) 1950

12. Meksika, Orta Amerika gibi Amerika Birleşik Devletleri’nin 
bazı bölgelerinde popüler bir içecekler çeşidi olan 
Agua Fresca’ların en yaygın olanları arasında hangisi yoktur?
a) Orkide
b) Horchata
c) Tamarind
d) Hibiscus

13. Pek çok ülkede partilerde yaygın olarak 
kullanılan ve geniş kaselerde servis edilen  
Fruit Punch ‘ın kökeni hangi ülkeye dayanır?
a) ABD
b) İtalya
c) İspanya
d) Hindistan

14. Virgin Sangria’da servis yapmadan 
hemen önce hangi içecek eklenebilir? 
a) Soda
b) Kola
c) Limon suyu
d) Nar suyu

15. Ekşi ama tatlı ve hafif kremsi bir lezzete 
sahip  Brazilian Lemonade’in içeriğindeki 
temel malzemeler nelerdir?
a) Hindistan cevizi suyu, limon, kefir, su
b) Vişne, krema, çilek, soda
c) Lime, şeker, su, süt
d) Greyfurt, şeker şurubu, kremşanti, soda

16. Süt, dondurma ve karamel sosu, çikolata şurubu, 
meyve şurubu gibi şuruplarla soğuk ve tatlı bir
 karışım haline gelen içecek hangisidir? 
a) Frappucino
b) Milkshake
c) Atom
d) Smoothie

17. Hangisi Narlı Spritzer Mocktail 
malzemelerinden değildir? 
a) Nar
b) Zencefilli gazoz
c) Maden suyu 
d) Şekerli limon suyu

18. Sağlıklı bir diyette önerilen ve öğün yerine geçebilen, 
birden fazla porsiyon meyve ve sebze içeren, 
büyük porsiyonlu tatlı içecek hangisidir? 
a) Smoothie
b) Sebze suyu
c) Sebze kompostu
d) Chaas

19. Çilek, şeker ve buzla yapılan 
Virgin Daiquiri Mocktail’in eksik kalan malzemesi hangisidir?
a) Misket limonu
b) Limon suyu
c) Portakal dilimi
d) Portakal suyu

20. Buzlu çaya ilişkin hangi eşleştirme yanlıştır?
a) Avusturya-Eistee 
b) Taiwan- Bubble tea
c) Thailand -Thai iced tea
d) İtalya- Nestea
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1871’den beri kalitesini ve titizliğini hiç bozmadan evlerimize nefis  
Türk kahvesini getiren Kurukahveci Mehmet Efendi, bugün 55’ten fazla ülkede tüketiliyor.  

Kurukahveci Mehmet Efendi, Türklerin dünyaya armağan ettiği Türk kahvesini,  
her yudumda aynı kalite ve keyifle dünyaya ulaştırıyor.

1871’den beri bol köpüklü  
nefis Türk kahvesi
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CEVAPLAR
1. B
Tarifini kimin bulduğuna dair pek çok senaryo 
olan Pina Colada, “süzülmüş ananas” anlamına 
geliyor. Porto Riko’nun resmi kokteylinin 
alkolsüz hali Virgin Pina Colada için donmuş 
ananas, dondurma, hindistancevizi sütü ve 
ananas suyunu mikserden geçirip üzerini 
ananas dilimi veya Maraschino kirazı ile 
süslenie.

2. D
Shirley Temple, buz üzerine zencefilli gazoz 
ve nar şurubu ile yapılan içecek. Highball 
bardağına konur ve üzeri limon dilimi veya 
vişne ile süslenir. Modern Shirley Temple 
tariflerinde limonata veya bazen de portakal 
suyu yer alır. 

3. A
Tortuga kokteyli, korsanlar tarafından 
korsanlık faaliyetleri için fırlatma alanı olarak 
kullanılan Haiti adası Tortuga’nın adını taşıyor. 
Buzlu çay ve esmer şekerle yapılır, tarçın ve 
limon dilimi ile süsleniyor. 

4. C
İçecek, 2001 yılından bu yana Innovative 
Flavors ile yapılan bir lisans anlaşmasıyla 
Arnold Palmer ticari markası altında satılıyor. 
Yeşil Çay, güney tarzı tatlı çay ve pembe 
limonata, sıfır kalori, çilek, şeftali, mango 
ve doğal enerji gibi çeşitli lezzetleri içerecek 
şekilde genişledi.

5. C
Starbucks Copycat S’mores Frappuccino, 
Perfect Arnold Palmer, Pineapple-Mint Mojito 
Mocktail var olanlarının farklı yorumlanışları. 
Madam Bovary ise Fransız yazar Gustave 
Flaubert’in “Madam Bovary: Taşra Hayatı” 
orijinal ismiyle 1856’da yayınlanan ilk 
romanıdır.

6. A
Yoğurt bazlı, su, baharat ve bazen meyve 
karışımlı içecek, Hindistan Pencap (Punjab) 
bölgesine aittir. 

7. B
Adını alkol tüketmeyen oyuncu ve şarkıcı Roy 
Rogers’tan aldığı biliniyor. Son dokunuşta 
kirazla süslenen Roy Rogers, nar şurubu ve 
kola ile hazırlanıyor. 

8. A
Sıcak yaz günleri için serinletici bir aperatif 
olan Virgin Mary, 1920’lerde veya 1930’larda 
bulunan orjinali Bloody Mary’nin içeriğinden 
yalnızca alkolün çıkarılmasıyla elde edilir. 
ABD’de özellikle brunchlarda, sıcak yaz günleri 
için serinletici bir aperatif olarak popülerdir. 

9. C
1957 yılında Selanik Uluslararası Fuarı’nda 
doğaçlama ile icat edildi. Nestlé firmasının 
çalışanı Dimitris Vakondios, molada her 
zamanki hazır kahvesini içmenin bir yolunu 
arıyordu ancak sıcak su bulamayınca 
kahveyi soğuk su ve buz küpleri ile shaker’da 
karıştırarak elde ettiği söyleniyor. 
Bugün Yunanistan’da içkiye genellikle basitçe 
‘frappé’ denirken, geçmişte genellikle ‘Nescafé 
frappé’ olarak adlandırılıyordu.

10. D
Alkolsüz bir Mojito’ya “Virgin Mojito” veya 
“Nojito” denir. 
Mojito hazırlarken, şekere ve nane 
yapraklarına taze limon suyu eklenir. Karışım 
daha sonra hafifçe ezilir. Böylece nane 
yapraklarının uçucu yağları serbest bırakılır. 
Daha sonra soda eklenir. Kırılmış buz parçaları 
ile doldurulduktan sonra nane yaprakları ve 
limon dilimleri ile süslenir. 

11. C
Alkolsüz olması sebebiyle yine bir çocuk 
oyuncu adını alan içecek, yıllar boyunca 
aynı kaldı ve hala bulunduğu günkü 
gibi servis ediliyor. Yaz akşamlarında 
serinlemek istiyorsanız zencefilli gazoz ve 
şekerli limon suyundan oluşan bu karışımı 
deneyebilirsiniz. 

12. B
İspanyolca kelime soğuk sular veya tatlı 
sular manasına gelir, bir veya daha fazla 
meyve, tahıl, çiçek veya şeker ve su ile 
karıştırılmış tohumlardan yapılan alkolsüz 
içeceklerin genel adıdır. En yaygın Agua 
Fresca tatlarıından bazıları; demirhindi 
(hibiscus), ebegümeci (tamarind) ve 
horchata. Agua Fresca’lar sokak satıcıları, 
bakkallar, restoranlar ve meyve suyu 
barlarında bulunabilen yaygın bir içecek. 

13. D
Punch ismi, çeşitli meyve veya meyve suyu 
içeren, hem alkolsüz hem de alkollü çeşitli 
içecekler için kullanılır. İçecek, 17’nci yüzyılın 
başlarında Hindistan’dan Birleşik Krallık’a 
tanıtıldı ve oradan kullanımı diğer ülkelere 
yayıldı. Partilerde genellikle punch kaseleri 
olarak bilinen geniş kaselerde servis edilir. 

14. A
İspanya ve Portekiz’in tipik bir içeceği 
olan Sangria, doğranmış çeşitli meyvelerin 
bal, şeker veya şurup gibi tatlandırıcılar 
ve Sprite veya 7 Up gibi gazlı içecekler 
eklenmesiyle hazırlanır. Bir kaç saat veya 
bir kaç gün soğutularak demlenebilir. 

15. C
Biraz garip bir eşleşme gibi ancak hem 
canlandırıcı bir şekilde lezzetli hem de diğer 
içeceklerden farklı Brazilian Lemonade’in 
temel malzemeleri lime, şeker, su, süt.

16. B
Amerikadan çıkma bu tatlı içecek, zaman 
içerisinde yenilikçi ve sağlıklı fikirlerle de 
uygulanmaya başladı. Laktoz intoleransı 
gibi sağlık sorunları da gözetilerek 
yapılabiliyor. Badem sütü, hindistancevizi 
sütü veya kenevir sütü gibi farklı süt türleri 
de kullanılabiliyor. 

17. D
Narlı spritzer çok kozmopolit bir içecek 
olarak bilinir ve farklı tatlardan oluşur. 
Şarap bardağında servis edilen içeceğin 
malzemeleri; soyulmuş limon kabuğu, 
nar, zencefilli gazoz, maden suyu ve buz 
küpleridir. 

18. A
Amerika Birleşik Devletleri’nin batı 
kıyısındaki sağlıklı gıda mağazaları, 
1930’larda elektrikli karıştırıcının icadıyla 
bağlantılı olarak smoothie satmaya başladı.

19. A
Kimilerine göre yaz ayları için mükemmel 
bir içecektir. Misket limonu, çilek, şeker 
ve buzdan yapılır. Zaman zaman ananas 
da diğer malzemelerle birlikte kullanılır. 
Blender/mikserde kolayca karıştırılabilen 
bu içeceğin sağladığı en iyi ferahlatıcı etkiyi 
elde etmek için konserve veya şurup yerine 
taze malzemeler kullanılması önerilir.

20. D
İdeal olarak buzlu bir bardakta servis 
edilen, soğutulmuş herhangi bir çayı ifade 
etse de şeker, şurup ve/veya elma dilimleri 
ile tatlandırılabilir. Buzlu çay, aynı zamanda 
popüler bir paketlenmiş içecektir ve limon, 
ahududu, misket limonu, çarkıfelek meyvesi, 
şeftali, portakal, çilek ve vişne çeşitli 
aromalı şurup ile karıştırılabilir.
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yeni nesil 
çiftçiler

KAPAK KONUSU

TARIM, TÜM DÜNYADA BIR DÖNÜŞÜMDEN GEÇIYOR. 
BU SÜREÇTE PROFESYONEL KARIYER YAPMIŞ, 

SONRADAN TOPRAĞA DÖNMÜŞ KIŞILER, TARIMA 
YENI BIR BAKIŞ AÇISI VE ENERJI GETIRIYOR. 
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arım, bugün bir yol ayrımında. Artan nüfusun 
talebini karşılamaya yetecek besleyici gıdayı kar-
şılarken bir yandan da artan maliyetler, iklim de-

ğişikliği, su kıtlığı, toprak tükenmesi, biyoçeşitlilik kaybı 
gibi durumlarla başa çıkmak durumunda. 
Dünyayı beslemek ve bunu sürdürülebilir kılmak için 
gıda sistemlerinde radikal bir değişim gerekiyor. Bu de-
ğişimin etkili olması, dönüştürücü eylemlerin ekonomik, 
sosyal ve çevresel konuları kapsayan boyutlarının bir bü-
tün olarak ele alınmasını gerektiriyor. 
Son yıllarda tarıma ilişkin klasik günlük ifadelerin dı-
şında bir çok ifade ile karşı karşıya kalınıyor. Tarım giri-
şimciliği, tarım fonları, sürdürülebilir tarım, tarım tekno-
lojileri, tarımda dijitalleşme, dikey tarım, organik tarım, 
doğal tarım...
Yine son yıllarda çiftçi bir aileden gelmemiş, farklı alan-
larda eğitim almış ve profesyonel kariyer yapmış kişile-
rin toprağa dönüşleri ve hayatlarını çiftçi olarak sürdür-
me kararları gözlemleniyor.
Pandemi süreci de tüm dünyaya gıdanın ama sağlıklı, 
besleyici, doğru yetiştirilmiş, üretilmiş ve sürdürülebilir 
gıdanın önemini yeniden hatırlattı. 

AİLE ÇİFTÇİLERİ, BU SORUNUN TAM DA 
MERKEZİNDE DURUYOR
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafın-
dan yayınlanmış olan United Nations Decade of Family 
Farming başlıklı raporda “Aile çiftçileri, bu sorunun tam 
da merkezinde duruyor” deniliyor. Bu bakış açısıyla 2017 
yılında Birleşmiş Milletler, Aile Çiftçiliğinin 10 Yılı ilan 
etti (2019-2028) FAO Direktörü José Graziano da Silva 
“Bu 10 yıllık süreçte aile çiftçiliğinin merkeze alınması 
ile küresel gıda sistemlerinde olumlu bir değişime ulaş-
mak için olağanüstü bir fırsat yakalayabiliriz. Onlar, sa-
dece yiyecek üretmiyorlar. Üstlendikleri çevresel, sosyal 
ve kültürel işlevler ile biyolojik çeşitliliğin koruyucuları 
olmalılar” diyor. 
FAO, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 
(UNECE), Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), 
Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından 
ortaklaşa hazırlanan Avrupa ve Orta Asya Gıda Güven-
liği ve Beslenmesine Bölgesel Genel Bakış raporu ise her 
türlü yetersiz beslenme, mevcut beslenme düzenleri, bi-
reyler, toplum ve dünya için beslenmenin maliyetlerini 
de içeren kapsamlı bir analiz sunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI TEŞVİK İÇİN 
HEPİMİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ
FAO Genel Direktör Yardımcısı Vladimir Rakhmanin, 
“İçinden geçmekte bulunduğumuz süreç, sağlığımızın ve 
tarımsal gıda sistemleri işleyişinin öncelikli olduğunu ve 
daha fazla çaba gerektiğini gösterdi” diyor ve ekliyor “He-
pimiz- karar vericiler, kalkınma topluluğu, sivil toplum, 
akademi, özel sektör ve bireyler dahil- Sıfır Açlık hedefi-
ne, gıda güvenliğine, gelişmiş beslenmeye ulaşmak, kim-
seyi geride bırakmamak ve sürdürülebilir tarımı teşvik 
etmek için üzerimize düşeni yapmalıyız. “
Dünya Meteoroloji Örgütü- DMÖ Avrupa Başkanı Milan 
Dacić, “İklim ve çevresel değişikliklerin etkileri mevcut 
yönetim çabalarına daha fazla meydan okuyor. Sürdürü-
lebilir arazi yönetimini destekleyen, hava kirliliğini azal-
tan, savunmasız nüfuslar için gıda tedarikini sağlayan, 
mahsul kaybını azaltan ve tarımla ilişkili sera gazı emis-
yonlarını sınırlayan politikalara ihtiyaç var” diyor. 
FAO Ekonomisti ve raporun ana yazarı Cheng Fang “Te-
mel sonuç, gıda varlığını doğru yönde çeşitlendirmede ve 
taşımada iyi bir ilerlemeye rağmen, sağlıklı beslenmeyi 
mümkün kılmak için gıda üretim ve ticaret sistemlerini 
yeniden yönlendirmeye ihtiyaç olduğu” diye ekliyor. 
Pandeminin yarattığı ivme, bize diğer konuların yanı sıra 
tarımsal gıda sistemlerimizi yeniden düşünme ve çevre-
ye daha az maliyetle daha iyi gıda ve beslenme için bir 
dönüşüm başlatma şansı sunuyor. 

T
E

M
M

U
Z

-
A

Ğ
U

S
T

O
S

2
0

2
1

İY
İL

İK
 S

A
Ğ

L
IK

 O
L

S
U

N

TARIM TEKNOLOJİLERİ, 
GİRİŞİMCİLERE KESİNLİKLE 
TAVSİYE ETTİĞİM BİR ALAN

DR. SELİM UÇER
TARIM TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETİ DOKTAR 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MULTI-DISIPLINER YANI NEDENIYLE TARIM, 
OLDUKÇA ZOR VE BÜYÜK KAYNAK GEREKTIRIYOR. 
BU MULTI-DISIPLINER EKIP VE YAKLAŞIMI 
KURMADAN, TEK YÖNLÜ, SADECE TEKNOLOJI 
BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞANLAR ISE BAŞARILI 
OLAMIYOR.

Eğitimli şehirlilerin tarım faaliyetine girişmesinin 
tarım ekonomisi açısıdan pozitif bir eğilim olduğunu 
düşünüyorum. Toprağa, bahçeye dönüş, her ne kadar bir 
yaşam şekli seçimi ve değişikliği olsa da aynı zamanda 
önemli bir ekonomik faaliyet. Her ekonomik faaliyetin 
yetkin profesyoneller tarafından yönetimi, başarı için 
kritik öneme sahip ve bu nedenle bu eğilim sonucunda 
orta vadede başarılı tarım işletmeleri oluşacak. 
Ülkemizdeki tarım sektöründe önemli sorunlardan 
birisi, profesyonel tarım işletmesi olarak yönetilen 
tarım alanlarının azlığı. Tarımdaki her üreticinin iyi 
yönetilen her şirket gibi nasıl büyüyebilirim, gelirlerimi 
nasıl artırır, maliyetimi nasıl kontrol ederim, yeni 
teknoloji ve trendlerden nasıl faydalanırım sorularını 
sorması, araştırması ve işini ileriye götürmeye çalışması 
gerekiyor. Bunu yapan tarımsal işletme sayısı arttıkça 
veriye ve bilgiye dayalı, daha karlı, daha verimli ve daha 
sağlıklı tarımsal üretime ulaşacağız. Bu nedenlerden 
dolayı bu trendin etkilerinin iyi yönde olacağını 
düşünüyorum.

SAĞLIKLI ÜRETİMİ BİLGİYE DAYALI OLARAK 
YAPMAK, ÇOK KRİTİK
Önümüzdeki dönemde tarım çerçevesinde fırsatlara 
baktığımızda en temel eğilim, sağlıklı, kalıntısız üretim 
ve tedarik zincirinde izlenebilirlik olacak. Bununla 
birlikte, sağlıklı üretim yaparken bunu bilgiye dayalı 
yapmak, sağlıklı üretim uygulamalarından dolayı verim 
kaybına uğramamak için çok kritik olacak. Bu doğrultuda 
10 yıl içerisinde tarımda yaratılan her 100 liralık değerin 
30’u teknolojiden gelecek. Tarım ise çok büyük bir 
ekonomik aktivite, ülke bazında değişmekle birlikte her 
ülkede ekonominin toplam gayrisafi hasılasının yüzde 
3 ile 10’unu tarım ve gıda sektörü oluşturmakta. Bu 
bağlamda tarım teknolojileri olarak çok büyüyecek bir 
alandan bahsediyoruz. Burada farklı birkaç kategori var: 
1. Verinin toplanması ve yapay zeka ile bilgiye dönüştü-
rülmesi, 
2. Robotik teknolojiler ile bilginin uygulanması 
3. Tüm sürecin şeffaflığının ve izlenebilirliğinin sağlan-
ması. 
Bunlardan ilkinde önemli bir aşamaya gelindiğini 
düşünüyoruz ancak iki ve üç özellikle de tarımsal robotik 
teknolojiler gelişime çok açık ve değeri çok yüksek bir 
alan.

TARIM, KOMPLEKS BİR ALAN
Ekonomik büyüklük ve mevcut teknolojilerin 
penetrasyonu açısından tarım teknolojileri, girişimcilere 
kesinlikle tavsiye ettiğim bir alan. Bununla birlikte diğer 
teknoloji girişimlerine göre bir zorluğu var. Tarım ve 
gıda; perakende, finans gibi klasik sektörlere göre çok 
daha kompleks bir alan. Hem yazılımı, hem donanımı, 
hem biyolojiyi, hem kimyayı, hem uzaktan algılamayı, 
hem toprağı yakından bilmeli, bir yandan çiftçiyle 
iletişim kurabilirken bir taraftan büyük kurumlarla 
çalışabilmelisiniz. Multi-disipliner yanı nedeniyle oldukça 
zor ve büyük kaynak gerektiriyor. Bu multi-disipliner ekip 
ve yaklaşımını kurmadan tek yönlü, sadece teknoloji 
bakış açısıyla yaklaşanlar ise başarılı olamıyor.
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AZ SAYIDA BİTKİSEL 
EKSTRAKT ÜRETİCİSİ 
OLDUĞUNU FARKEDEREK, 
TÜRKİYE’YE DÖNDÜM
EZGİ ERKAN
SAGE BOTANICS KURUCU 

YAŞAM TARZI OLARAK ÇIFTÇILIĞI BENIMSEYIP, 
KÖYE GÖÇ EDEN YENI NESILDE BUTIK VE ÇEVREYE 
DUYARLI ÜRETIM PRENSIPLERI GÖZE ÇARPIYOR. 
TICARI OLARAK TARIMA YÖNELEN YENI NESIL 
ÇIFTÇILER ISE DAHA ÇOK TEKNOLOJIK TARIMA 
ILGI DUYUYOR. 
 
ODTÜ’de Uluslararası İlişkiler lisansı ve Boğaziçi 
Üniversitesi’nde MBA yaptıktan sonra İstanbul’da finans 
sektörüne atıldım ve yaklaşık 7 senelik, yoğun geçen bir 
yatırım bankacılığı tecrübem oldu. İş hayatıma paralel 
olarak devam ettirdiğim gönüllülük faaliyetlerinden 
de ilham alarak sürdürülebilirlik alanına merak sardım 
ve profesyonel yaşama bu dönüşümü nasıl entegre 
edebilirim diye düşünürken kendimi 2014’te Columbia 
Üniversitesi’nde sürdürülebilirlik yüksek lisansı yaparken 
buldum. 

Burada denk geldiğim Sürdürülebilir Yatırımcılık sektörü 
ilgimi çekti ve Londra’da eski ABD Başkan Yardımcısı 
Al Gore ve Goldman Sachs Asset Management 
CEO’su David Blood tarafından kurulan, yalnızca çevre 
ve insan sağlığına duyarlı, iklim değişikliğine karşı 
çözümler üreten şirketlere yatırım yapan Generation 
Investment Management’da çalışmaya başladım. Burada 
sürdürdüğüm araştırmalar esnasında denk geldiğim 
‘bio-ingredients’ yani bitkisel bazlı hammaddeler 
sektörü ilgimi çekti ve Türkiye’de de bu alanda bir boşluk 
olduğunu, zengin bitki örtümüze ve biyoçeşitliliğe rağmen 
az sayıda bitkisel ekstrakt üreticisi olduğunu farketim. 
Türkiye’ye dönüp kendi işimi kurma kararı aldım.
 
ŞU AN 22 TIBBİ BİTKİ İŞLİYORUZ
Sage Botanics, bu yolculuktaki farklı deneyimlerin bir 
araya gelmesinden doğdu. 2018’de işin mutfağından 
başlayarak tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirmeye 
başladım. Su an 22 tıbbi bitki işliyoruz. Son üç sene 
içerisinde Datça ve Çeşme Ovacık’ta toplam 10 dönüm 
kendi organik tarım alanlarımızı kurduk. 2019’da buhar 
destinasyonu yöntemi ile uçucu yağ üretimine başladık 
ve hammadde olarak satışını devam ettiriyoruz. Bu sene 
laboratuvar ve mağaza yatırımı yaptık. Temmuz ayında 
son tüketiciye de ürünlerimizi sunmaya başlıyoruz. 
Temel amacımız, endemik bitki örtümüzden ilham 
alarak, sentetik kimyasallar yerine doğal alternatifler 
geliştiren, Ege ve Akdeniz’de sözleşmeli çiftçi ağlarıyla 
standardize, organik ve rejeneratif tarım prensipleriyle 
bitkiler yetiştiren, lokal kadın işgücü önceliğiyle 
üretim yapan ve üretim süreçlerinin her aşamasında 
şirket kültürümüzün parçası olan uzun dönemli bir 
sürdürülebilirlik anlayışıyla, katma değerli, bilim ve Ar-Ge 
odaklı bir biyoteknoloji şirketi olmak.

YENİ NESİL ÇİFTÇİLER, ENERJİ GETİRİYOR
Yeni nesil çiftçileri, global ekolojik dönüşümün bir parçası 
olarak toprağa yönelen yeni kan olarak görüyorum. 
Çeşitli tecrübelerden geçip tarıma yönelmenin 
getirdiği faydalarla sektöre enerji ve yeni perspektifler 
getiriyorlar. Süregelen genç nüfustaki köyden şehre göç, 
yerli halkın geleneksel tarım yerine turizm, gayrimenkul 
geliştirme gibi daha karlı faaliyetlere yönelmesiyle tarım 
sektörüne azalan ilgi, bu yeni enerjiyle evrim geçiriyor. 
Geleneksel yöntemlerde oldukça fazla fiziksel güç 

ve disiplin isteyen operasyonlara yeni nesil çiftçiler 
makineleşme ile daha pratik çözümler getiriyor. Artan 
çevre bilinci ile su ve kaynak kullanımı değişiyor. Gelişen 
sağlık bilinci ile yeni nesil çiftçilerde sentetik gübre 
ve pestisit kullanımı azalıyor, organik ve rejeneratif 
yöntemlere eğilim artıyor. Yaşam tarzı olarak çiftçiliği 
benimseyip, köye göç eden yeni nesilde butik ve çevreye 
duyarlı üretim prensipleri göze çarpıyor. Ticari olarak 
tarıma yönelen yeni nesil çiftçiler ise daha çok teknolojik 
tarıma ilgi duyuyor, dikey tarım, akılcı tarım, topraksız 
tarım, hidrofonik sistemler gibi. 
 
KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE YÖNELMEYE 
ÇALIŞIYORUM
Benim tarıma yaklaşımım, yatırımcılık sektörünün verdiği 
tecrübeyle bütünsel ve stratejik. Katma değerli ürünlere 
yönelmeye çalışıyorum. Sadece topraktan işlenmemiş 
bitki olarak satış anlamında değil, üzerine hem geleneksel 
hem de teknolojik üretim yöntemleri geldiğinde, katma 
değeri artan bitkilere yönelip, örneğin deve dikenini 
işlenmemiş haliyle satmaya çalışırsak, zaten doğada her 
yerde olduğu için pek bir değer elde edemeyiz. Ama deve 
dikeninin etken maddeleri ilaç ve takviye sektöründe 
değerli bir hammadde ve ekstre haline getirildiğinde 
katma değerli bir ürün olur. Uzun dönemli bir ekolojik 
bilinci operasyonların yapı taşı yapıp, katma değerli 
bitkilerin standardize üretimine yöneldiğimizde, 
özellikle Türkiye gibi zengin florası olan topraklarda 
üretimin önünün açık olduğunu düşünüyorum.



DEĞİŞİMİN YOLU, 
TOPRAĞI UYANDIRMAK VE 
İYİLEŞTİRMEKTEN GEÇİYOR

KUTLUHAN ÖZDEMİR
SHIZEN DOĞAL TARIM ÇİFTLİĞİ KURUCU

BIR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMEMIZ, TOHUMLARIMIZA 
SAHIP ÇIKMAMIZ, TOPRAĞIMIZI IYILEŞTIRMEMIZ 
GEREKIYOR. ÇIFTÇI BIR AILEDEN GELMEYEN KIŞI, 
BU BAKIŞ AÇISINA ÇOK DAHA FAZLA HAZIR OLUYOR. 
ÇÜNKÜ TEMIZ BIR ZIHINLE BAŞLIYOR.

Adana’da doğdum, büyüdüm ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 
matematik okudum, Fukuoka ile tanışmamın ardından 2014 
yılında doğal tarım uygulamalarını görmek ve deneyimlemek 
için yola çıktım. Güney Amerika’da iki yıl geçirdim ve 
Fukuoka’nın yanında kalıp kendi doğal tarım çiftliklerini 
kurmuş çiftçilerin yanında bulundum, çalıştım ve gözlemledim. 
Aynı zamanda seyahat ettim. 

2016 yılında, Kuzey Yunanistan’ın Edessa şehrinde 40 
yıl önce, Panos Manikis tarafından kurulan doğal tarım 
çiftliğine geldim ve 2017 yılında bu çiftliğin yarısını satın 
aldım. 2020 yılında bu çiftliği dünya çapında yeni doğal 
tarım çiftlikleri kurmak ve tohumlamalar yapmak adına bir 
derneğe bağışladım. 2021 yılı itibari ile de İtalya’da kendime 
ait Shizen doğal tarım çiftliğinde toprağı uyandırmaya 
yönelik adımlar atıyorum. Aynı zamanda dünyanın farklı 
yerlerinde ormanlaştırma ve yeşillendirme için tohumlamalar 
düzenliyoruz.

DEĞİŞİMİN İLK KIVILCIMLARI ALEVLENMEYE BAŞLADI
Hem ülkemizde hem de dünyada tarım, çok uluslu şirketlerin 
eline düşmüş durumda. Toprağı öldürdük, suyu kirlettik, 
tohumlarımızı kaybettik. Geldiğimiz noktada attığımız 
her adım, bizi felakete yaklaştırıyor. Fakat değişimin ilk 
kıvılcımları alevlenmeye başladı. Önce insanın kendisi, 
ardından toprağa bakışı ve daha sonra tarımın kendisi 
değişmek zorunda. Bu değişimin yolu, toprağı uyandırmak ve 
iyileştirmekten geçiyor. Binlerce yıldır sürdüğümüz, yüzlerce 
yıldır kimyasallarla zehirlediğimiz toprağı şimdi iyileştirmemiz 
lazım. Tarım, bütün dünyada hemen hemen aynı noktada 
diyebiliriz. Bunun sebebi de çok uluslu şirketler. Bir dönüşüm 
gerçekleştirmek zorundayız. Bunun yolu, şu an gidilen yol 
değil, hatta tam tersi diyebiliriz. Bunu da oturduğumuz 
yerden yapamayacağız. 

TOPRAK SAĞLIKLIYSA ÜZERİNDEKİ CANLILAR DA 
SAĞLIKLIDIR 
Dünyadaki tarıma baktığımız zaman toprağı öldürmek üzerine 
kurulu bir yaklaşım mevcut. Bunun başında da toprağı sürmek 
var. Kullanılan kimyasal maddeler, hibrit tohumlar var. Tarımı 
kendi ellerimizle bitirdik, toprağımızı öldürdük, suyumuzu 
kirlettik, tohumlarımızın da genetiğini değiştiriyoruz. Fakat 
yavaş yavaş değişim de geliyor. Bu değişimin öne çıkacak 
en temel noktası, toprağı iyileştirmek olacak. Eğer toprak 
sağlıklıysa üzerinde yaşayan canlılar da sağlıklıdır. Değilse, 
dünyada bir çok hastalık ortaya çıkacaktır. Ve toprak sizin 
ektiğiniz bitkileri, fideleri, ağaçları -bizim hastalık adını 
verdiğimiz canlılar aracılığı ile- öldürüp tekrar kendisine 
çağırıyor demektir. Dünya tarihinde toprağa karşı yaptığımız 
yıkımlar, tüm canlılara yıkım olarak dönmüştür. 

İLK OLARAK, TOHUMLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ
İlk atacağımız adım, tohumlarımıza sahip çıkmak olmalı. 
Çok kritik bir eşikten geçiyoruz. Ve ardından toprağı 
iyileştirmemiz gerekiyor. Toprağı sürmeyerek başlamamız 
gerekiyor. Tohumlar saçarak bitki çeşitliliğini izleyerek toprağı 
iyileştirmeliyiz. Kimilerine göre bunun yolu, permakültür 
uygulamaları olabilir, kimine göre biyodinamik tarım, kimine 
göre doğal tarım olabilir. Kişi, kendisini hangi yöne yakın 

hissediyorsa o yoldan ilerleyebilir. Önemli olan toprağı 
iyileştirmek, eski verimliliğini kazandırmak.

ÇİFTÇİ BİR AİLEDEN GELMEYEN KİŞİ, DAHA TEMİZ 
BİR ZİHİNLE BAŞLIYOR
Eski nesil çiftçilerin değişim yaşamasının çok zor 
olduğunu düşünüyorum. Belki 40-50 yıl boyunca bu 
şekilde tarım yapmış, toprağı sürmüş, kimyasal zehirler 
kullanmış bir çiftçiye tarımın aslında böyle olmadığını 
söylediğimiz zaman bunu kabul etmiyor. Çünkü bütün 
hayatını buna adamış. Bu, kabul edilmesi kolay bir 
nokta değil. Çiftçi bir aileden gelmeyen bir kişi, bu bakış 
açısına çok daha hazır oluyor. Çünkü temiz bir zihinle 
başlıyor. Kafasında belli başlı şablonlar yok. Hal böyle 
olunca toprakla çok daha farklı bir ilişki kurabiliyor. Kendi 
deneyimlerimden konuşacak olursam, yeni nesil çiftçilerin 
çoğunun çok iyi bir kalple toprağa yaklaştıklarını 
düşünüyorum. Ve toprağın 2-3 sene içinde o kadar 
hızlı bir şekilde dönüşü oluyor ki, siz toprağı iyileştirme 
yolunda adım atmaya başladıktan sonra toprağın geri 
dönüşü başka bir enerji ile gerçekleşiyor. 

TOPRAĞA SONRADAN DÖNENLERİN BÜYÜK 
ETKİLER YARATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM 
Toprağa sonradan dönenler, genellikle bunu görebilen 
insanlar. Bu insanların büyük etkiler yaratacağını 
düşünüyorum. Sadece bu kişiler yeterli değil, konuyu 
daha büyük bir çerçeveden ele almak gerekiyor. Herkesin 
üretici olmasını bekleyemeyiz, insanların da bilinçle 
alışveriş yapması gerekiyor. Seçme eşiğindeki kriter, 
sadece ürünün büyüklük ve parlaklığı olmamalı
Organik tarım, dünyada çok uluslu şirketlerin insanlara 
sunduğu ikinci bir alternatif. Organik tarımda toprak 
sürülüyor, monokültür tarım yapılıyor, kimyasallar var. 
Sadece bu maddelerin belirli bir eşiğin altında kalması 
gerekiyor. Ancak toprağı iyileştirmek gibi bir amaç yok. 
Organik tarım, 10 sigara yerine 5 sigara içmeye benziyor 
aslında. Toprağı iyileştirmediğinden, sürdürülebilir 
değil. Yapmamız gereken tek adım, toprağı iyileştirmek 
olmalı. Bu yolda modern çiftçilerin çok daha temiz kalple 
ilerlediklerini görüyorum. 
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İHRACATA YÖNELİK ÜRETİM HACİMLERİNE 
ULAŞMAYI HEDEFLİYORUM
ASLI AKSOY
ELİBELİNDE TARIM KURUCU 

TOPRAKLA UĞRAŞMAK, GIDA ÜRETIMINDEN FAZLASI. TUTKU, UMUT, EMEK, 
HAYAT TARZI… KÖYDE BIRLIKTE ÇALIŞTIĞIM EKIP ARKADAŞLARIMDAN HER 
GÜN YEPYENI ŞEYLER ÖĞRENMEK ISE EN BÜYÜK KAZANCIM…

41 yaşındayım. 2003 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun oldum. 13 yıllık 
profesyonel iş hayatım boyunca, İstanbul’dan evime, Ege’ye dönmek istedim ve sonunda 
başardım. Beyaz yaka bir çiftçi oldum! Her gün toprağa dokundukça şaşkına dönen, 
eken, ektiğini emekle büyüten, büyüttüğünden ekmek yiyen bir çiftçi…
Bugün Muğla’da Yeşilçam Köyünde, köyümdeki kadın komşularım ile birlikte, 40 
dönümde yerli ve taze, yüksek ve sürdürülebilir kalitede ve organik üretim esaslarına 
uygun kuşkonmaz üretimi gerçekleştiriyoruz. 
Ben Ege’liyim. Babam Muğlalı, İzmir’de doğdum, büyüdüm. Yaz tatillerini, 
babaannemlerin Muğla-Karabağlar yaylasındaki 2 dönümlük küçük bir tarla içindeki 
evimizde, tüm aile ile birlikte geçiriyorduk. Aklımda hep bir gün tüm tatillerimi 
geçirdiğim baba toprağına, temelli yerleşip toprakla uğraşmak vardı. Toprak, toprağına 
kök salmak, kendi memleketimde ticari değer yaratacak bir üretim modeli, hayalim 
olmuştu. 

2016’DA İSTİFA EDEREK YEŞİLÇAM KÖYÜ’NE YERLEŞTİM
Profesyonel olarak da meslek tercihim bu yönde oldu. Organik gıda üretimi yapan bir 
firmada pazarlama müdürü olarak çalışıyordum. New York’ta katıldığımız bir fuarda 
tanıştığım, kuşkonmazın kültüre alınmış bu çeşidinin lezzeti, sağlık üzerine etkileri ve 
Amerika ile Avrupa’daki yaygın tüketimi, “ne yetiştirebilirim” sorusunun benim için 
yanıtı oldu.
2003 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun oldum, ardından Koç Üniversitesi’nde 
Executive MBA programını tamamladım. 13 yıl tekstil ve gıda sektörlerinde marka ve 
perakende yöneticiliği pozisyonlarında profesyonel olarak çalıştım. İstanbul’da doğal ve 
organik ürünler üreten bir firmanın Pazarlama Müdürlüğü’nü yaptım. Çalışırken hobi 
olarak başladığım tarımsal faaliyetlerimi ticari anlamda hayata geçirmek, hayatımı 
farklı şekilde düzenlemek üzere Kasım 2016’da istifa ederek Muğla’da Yeşilçam Köyü’ne 
yerleştim.

ÖNCELERİ KUŞKONMAZ ÖZELİNDE SIKINTILARLA KARŞILAŞTIM
Önceleri kuşkonmaz yetiştirmek özelinde temel bazı sıkıntılarla karşılaştım. Bunlardan 
ilki, üretimin çok yıllık ve tek parselde, sulaması efektif yapılabilen ve ticari olarak 
anlamlı olabilmesi için en az 30 dönümlük bir tarım arazisi gerektirmesi. Aynı 
zamanda kuşkonmaz üretimi, işçilik-emek yoğun bir yetiştiricilik istiyor. İkinci konu; 
ülkemizde kuşkonmaz yetiştiriciliği hakkında literatür, neredeyse hiç yok. Bu konuda 
uzman ziraatçılara ulaşım da çok kısıtlı. En büyük desteği, kuşkonmazın Türkiye’deki 
en büyük üreticisi Nomad Tarım’dan aldım. Nomad’ın Eskişehir Sarıcakaya Vadisindeki 
tarlalarında çalıştım; mühendisleri ile birlikte toprak analizlerini ve dikim öncesi toprak 
hazırlıklarımızı gerçekleştirdik.

2.5 DÖNÜMDE BAŞLADIM, 210 DÖNÜMDE YENİ YATIRIMIMIZ İLE DEVAM 
EDİYORUM
Önce 2,5 dönümde deneme üretimi yaptım. Sonuçlar başarılı olduktan sonra 24 
dönüm; ardından komşu tarlalarla birlikte toplam 40 dönüm araziye ulaştım. Bundan 
sonra yolculuğuma Antalya Aksu Tigem İşletmesi içindeki 210 dönümde, ülkemizin tek 
parseldeki en büyük kuşkonmaz üretim alanı olan yeni yatırımımız ile devam ediyorum. 
Kuşkonmaz, benim yetiştiricilik alanında detaylı incelediğim; ürün kalitesi ile en iyiyi 
Avrupa standartlarında üretmeyi hedeflediğim ilk ürün. Yüksek kalite standartlarında 
verimliliğimizi arttırabilmek, aynı zamanda kuşkonmazın ülke tüketimini arttırıcı 
faaliyetler adına yapılacak henüz çok çalışma var. Şu an yurt içi pazardayız, ancak yeni 
yatırımlarımız ile ikinci adımda iklim koşullarımızı avantaja dönüştürebildiğimiz için 
ihracata yönelik üretim hacimlerine ulaşmayı hedefliyorum. Üretici olmak isteyenleri, 
özellikle kadınları tarlamızda ağırlıyor ve onlara her aşamada yardımcı olmaya 
çalışıyorum. Genç arkadaşlarla üniversitelerde bir araya geliyor, onlara da üretmeleri 
ve girişimci olmaları yönünde ilham verebilmek üzere çabalıyorum.



GİRİŞİM SAYISI, YAVAŞ YAVAŞ 
ARTIYOR
KAMİL KILIÇ
LETVEN CAPITAL KURUCU VE CEO

TARIM GIDA VE TEKNOLOJILERI DEĞER ZINCIRINI 
HASATA KADAR KABUL EDERSEK ŞU AN 
YAŞADIĞIMIZ TICARI KAYGILARIN OLDUĞU BIR 
ÇIFTÇI DAVRANIŞI SERGILERIZ. UÇTAN UCA BIR 
EKONOMI IÇINDE BAKARSAK YENI NESIL EĞILIMI 
VE ÜRETKENLIĞI ARTAR.

Türkiye’de tarım ve gıda sektörlerinde, toplam 42 
bin işletme yer alıyor. Girişim ekosistemi açısından 
ekosistem ile entegre veya iletişim halinde bulunan 600’e 
yakın start up, mikro işletme, küçük ve orta boy işletme 
ile kurumsal büyük ölçekli şirket bulunuyor. Türkiye, 
tarımda start-up ve girişimcilik konusunda maalesef 
olması gereken noktanın oldukça gerisinde. Bu konulara 
kafa yoran ya da üzerinde çalışan şirket ve start-up 
sayısı yavaş yavaş artıyor. Ama ABD başta olmak üzere 
gelişmiş ekonomilerde tarım sektörünün gelecekteki 
oyuncuları şimdiden yol almaya başlamış durumda. 
Türk tarımı teknolojisini kullanma yetisine erişmeden 
dijitalleşmeye geçemeyiz. Ölçek ekonomisi, çiftçileri 
birleştirmek gibi problemlerimizi aşamadan yeni nesil 
çiftçinin yatırım yapmasını bekleyemeyiz. Sıçrama 
yapmak için tarım işletmelerimizin daha büyük ölçekte 
olması lazım. Yakın zamanda şu cümleleri kuracağımıza 
inanıyorum: Tarım ve gıda alanındaki girişimler hızla 
artıyor, fonlar milyonlarca dolarlık yatırım yapıyor. 
Sermaye, fikir, deneyim, teknoloji inovasyon ve iş 
modelleriyle bir araya geliyor küresel yatırımlar çekiyor. 
Yeni nesil çiftçilerimiz, işletmeci olacak üretimde 
maliyetleri düşürme, üretimi ve verimliliği artırma hedefli 
ve bunlar çok güzel gelişmeler.
Sözleşmeli tarım, dijital tarım ile çiftçiler, şirketler 
ile akademi arasında geliştirilen işbirlikleri sonuç 
getirecek. Çünkü tarım gıda ekosistemi değer zincirinin 
optimum yönetimi ile mümkün olan bir yapı. 
Henüz bu ortamı sağlayacak göstergeler 
ülkemizde görülmüyor. Ortak hareket 
etmek, bilgi, tecrübe ve teknolojinin 
paylaşımını ortak değer etrafında 
birleştirmek çok önemli.

ÇİFTÇİ YAŞ ORTALAMASI 35’LERE 
GERİLEYEBİLİR. EĞER...
Tarıma toprak, su ve tohum özelinde 
girdi noktasından baktığımızda 
yanılırız. Tarım Gıda ve Teknolojileri 
Ekosistemi diğer ekosistemlerde 

olduğu gibi farklı alanlara ve uygulamalara sahip. Yeni 
nesil çiftçi veya bu ekosistemin bir parçası olan kişi 
tarlada, bahçede ya da çiftlikte fiziken birebir çalışarak 
işletmeci olabileceği gibi, tarlada bahçede teknoloji 
uygulayıcısı olabilir ya da işletme, uluslararası ilişkiler 
mezunu bir kişi strateji, pazarlama, ürünleştirme ya da 
politika geliştirebilir. Hukuk mezunu birisi, tarım gıda 
güvenliği alanında hukuki çalışmalar yapabilir, Tarım 
gıda ve teknolojileri değer zincirini hasata kadar kabul 
edersek şu an yaşadığımız ticari kaygıların olduğu bir 
çiftçi davranışı sergileriz. Uçtan uca bir ekonomi içinde 
bakarsak her kişiyi değeri maksimuma çıkaran noktada 
en çok katkı verecek noktada kullanırsak, o zaman yeni 
nesil eğilimi ve üretkenliği artar, çiftçi yaş ortalaması 
54’lerden 10 yıl içinde 35’li 40’lı yaşlara doğru geriler.

TARIM GİRİŞİMCİLİĞİNİN GELİŞMESİ İÇİN NE 
YAPILMALI?
• Tarım Gıda Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ne 
sahip olmalıyız. 
• Gelecek dönem daha çok empati, dayanışma ve ekip 
çalışması gerektiriyor. Bunları yerine getirmek için 
odaklanmaya, öncelikleri doğru belirlemeye ve analitik 
yaklaşıma gerek var.
• Tarım gıda ve teknolojileri alanında hammaddeye dayalı 
ihracat modelinden inovatif, fonksiyonel ürünlere dayalı 
modele geçmek gerekiyor. Sektörü büyük veri analizine 
dayalı yönetebilmek için dijitalleştirmek gerekiyor. 
• Tarım ve gıda sanayinin eş güdümlü ve entegre 
şekilde çalışmasını sağlayacak değer zincirini teknoloji 
ve ihracat odaklı iş modelleri ile geliştirilmeli ve 
zenginleştirilmeli.
• Türkiye sanayi yetenekleri gelişmiş, eğitim, ulaşım, 
sağlık altyapısı iyi olan, üç saat uzaklıktaki tarım 
gıda şehirleri ile entegre olan spor, sanat ve eğlence 
yatırımları ile daha sosyal bir şehir yaşantısı sunarak 
girişimcilerin yaşayabileceği tarım gıda ve teknolojileri 
alanında Startup Citybölgesel çekim merkezi politikası 
geliştirmeli.

SADECE FİNANSAL BİLGİYE BAKARAK 
DEĞERLENDİRME YAPMAK ANLAMINI YİTİRİYOR
Bugün sadece fizibilite, finansal bilgi veya performansa 
bakarak yatırım yapmak anlamını yitiriyor. Firmaların 
beceri ve yetenekleri, yönetim kabiliyetleri, sürdürülebilir 
organizasyonlar olması için daha değerli hale geliyor. 
Salgın sonrasında hızla hissetmeye başladığımız süreç, 
yatırımların sadece finans bakış açısı ile değil fayda, 
yetenek, sermaye, akıl ve emek odaklı değer yaratma 
bakış açısı ile değerlendirilmesi zorunluluğu bize 
gösteriyor. 

TARS (Turkish Agricultural Revolution System) Girişim 
Sermayesi Yatırım Fonu ile; 
• en az 10 patent veya yeniliği ticarileştirerek, 
• 5 start-up’ın her birini en az 50 milyon TL değerleme 
seviyesine getirerek, 
• tarım ve gıda ekosisteminde yer işletmelerin yüzde 10’u 
ile iletişime geçerek 15 şirkete yatırım yaparak, 
• portföy içerisinde bulunan şirketlerin yüzde 40’ının 
cirosunun en az yüzde 50’sinin ihracat gelirinden 
oluşmasını sağlayarak, 
• Türkiye’den 1 unicorn çıkararak, 
• fon büyüklüğünü 7 yıl içinde 10 katına çıkarmayı 
hedefledik ve iş planını buna göre yaptık.
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TOPRAĞIN, HAVANIN VE SUYUN DÖNGÜSÜNDE 
BİR ÜRETİMLE İLERLİYORUZ
MEHMET KIVANÇ GÖKMEN
ALLGREEN TARIM KURUCU

PESTISITTEN TAMAMIYLA KAÇINARAK, TOPRAĞA IHTIYACI OLANI, BIYOLOJIK 
DÖNGÜSÜNÜ ETKILEMEYECEK, TERSINE DESTEKLEYECEK YÖNTEMLER VE 
MIKTARLARDA VERIYORUZ. 

Çocukluğumdan beri tarımla iç içeyim. Ailem, kuşaklardır Bursa’da çiftçilik yapıyor, ben 
de gözümü açtığımdan beri bu hayatın içindeydim diyebilirim. Üniversite için İstanbul’a 
gelince oradan doğal olarak uzaklaştım. Önce iletişim ve ardından sanat yönetimi 
eğitimi aldım.
Üniversite eğitimim sırasında ve sonrasında Amerika’ya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerine 
gittim. AllGreen’in ortaya çıkışını tetikleyen şey orada üretici pazarlarında ve bazı 
marketlerde gördüğüm tarım ürünlerinin tazeliği, lezzeti ve kaliteleri oldu. “Neden 
bizimki gibi verimli bir ülkede bu kalitede ürünler yetişmesin” diye düşündüm. Daha 
sonra İstanbul’da çağdaş sanat ortamında çalışırken bu fikrimi hayata geçirmek için 
adımlar atmaya başladım. 

YAKIN ÇEVREM BAŞTA SICAK BAKMADI
Başta tarımla uğraşacağımı söylediğimde, yakın çevrem bu fikre sıcak bakmadı ya 
da en basit deyişle çok üzerinde durmadılar. Kendime uzun yıllardır başka bir yol 
çizdiğim ve çiftçilikten uzak olduğum için bu adaptasyonu gerçekleştirmem konusunda 
şüpheciydiler. Ayrıca hiç kimse tam olarak ne yapmak istediğimi bilmiyordu, ürünler 
ortaya çıkmadan anlatmak da mümkün değildi. Kale, broccolini, renkli pazı, farklı 
domatesler ve biberlerden bahsediyordum. Özellikle sahadaki çalışanlarımız, 
kısa zamanda ne yaptığımızı ve önemini kavradılar. İşin inceliklerini hızlı biçimde 
uyguladılar ve sonuçlar da gelmeye başladı. Bizim gibi kimyasaldan arındırılmış tarım 
yöntemlerinde el emeğinin önemini anlatmak güç: Olmazsa olmaz…

BİR KAÇ YILI ARAŞTIRMA VE DENEMELERLE GEÇİRDİK
Birkaç yıl hangi ürünleri ne şekilde yetiştireceğimizi araştırmakla ve sahada, tarlada 
denemeler yaparak geçirdik. Mahsul hazır hale gelince, hedef kitlemizi de tanıyan 
fikrine başvurabileceğimiz dostlarımızın fikirlerini ve ürünlerle deneyimlerini baz 
alarak, yavaş fakat emin adımlarla üretim ve tedarik açısından ileriki yıllara umutlu 
bakmamızı sağlayacak bir noktaya geldik. Türkiye’de alışılmışın dışında bir üretim 
ve tedarik yöntemi oluşundan sebep, arz-talep dengesinin nasıl olacağını kestirmek 
de güçtü. Ancak farklı yöntemleri titizlikle denedik ve hem son tüketicinin hem de 
işletmelerin her yerde bulamayacağı özel ürünleri, onları tatmin eden bir tazelik ve 
kalitede kendilerine ulaştırmayı başardık.

YENİ ÇİFTÇİLERİN CESUR ADIMLAR ATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM
AllGreen’deki hedefimizden hareketle, kurumsal kariyerlerini bırakıp tarıma yönelen 
yeni çiftçilerin, hem doğada hem piyasa koşullarında hem de beslenme tiplerinde 
değişen koşullara adapte olmak anlamında cesur adımlar atacağını düşünüyorum. Hem 
içerik hem de çeşitlilik anlamında ‘olmaz’ denileni olduran, diğer taraftan kemikleşmiş 
tedarik zincirine alternatif, insanların sağlıklarına ve farklı beslenme alışkanlıklarına 
yönelmek üzere seçenek bulabilecekleri bir dönem geliyor diye düşünüyorum.
Diğer yandan hava şartlarının çok zorlayıcı olduğu sezonları üst üste yaşamaya 
başladık. Hava olayları her zaman tarımda zorlayıcı faktör olmuştur elbette, fakat son 
yıllarda iklimsel değişikliğin getirdiği zorluklar hissedilir derecede arttı. Aşırı sıcaklar, 
yaz dönemi gece sıcaklıklarının dengesizliği, dengesiz yağışlar, dolu tehlikesi ve son 
olarak Marmara ve Ege’de 2021 Ocak ayındaki don olayı… İklim krizi kapıda değil artık 
bizimle. Her an tehdit. İşte böyle bir süreçte yeni yöntemlerin, yeni ürünlerin yeni bir 
anlayışla denenmesi gerekiyor. Bizim gibi çiftçilerin belki de ortama en büyük katkısı, 
bu karamsar döngünün kırılmasında olacaktır.

TOPRAĞI KAYBEDERSEK GELECEĞİMİZİ, HAYALLERİMİZİ KAYBEDERİZ
Biz kendi girişimimizde, toprağın, havanın ve suyun döngüsünde bir üretimle ilerliyoruz. 
Hava ne zaman açarsa, toprak ne zaman verirse… Pestisitten tamamıyla kaçınarak, 
toprağa ihtiyacı olanı, biyolojik döngüsünü etkilemeyecek, tersine destekleyecek 
yöntemler ve miktarlarda veriyoruz. Toprağı kaybedersek, geleceğimizi ve hayallerimizi 
kaybederiz. Gen mutasyonuna uğramış, daha fazla verim almak uğruna başkalaşıma 
uğratılmış, tadından, kokusundan, sağlığından kaybetmiş türleri, tohumları 
kullanmıyoruz. Aslında kısaca yüz yıl önceki tarımı, modern yöntemlerin faydasını da 
işin içine katmaya çalışarak uyguluyoruz.
Özellikle de katma değerli tarıma inanıyoruz. Biz çocukken kitaplardan, “Türkiye 
kendi kendine yetebilen bir tarım ülkesidir” bilgisini öğrendik. Belki de artık bunu 
‘Türkiye tarımda katma değer üreten ülkeler arasında liderlik için yarışır’ hedefi ile 
güncellemeliyiz. Böyle bir hedef için çalışan ve büyüyen bir tarım sektörü hedefinde 
birleşmeliyiz.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Filoplatform Medline Mobiliz Dergi lani.pdf   1   31.05.2021   15:40



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Filoplatform Medline Mobiliz Dergi lani.pdf   1   31.05.2021   15:40



EBRU BAYBARA DEMİR İLE

tarım

TARIM36



37
ŞEF, SOSYAL GIRIŞIMCI EBRU BAYBARA DEMIR

TOPRAKTAN TABAĞA TARIMSAL KALKINMA KOOPERATIFI 
OLARAK DIYARBAKIR KAYAPINAR BELEDIYESI ILE HAYATA 

GEÇIRDIĞIMIZ BIYOBOZUNUR ATIK YÖNETIMI PROJESI’NDE ELDE 
EDILEN KOMPOST GÜBRE, ÇIFTÇIMIZE DESTEK OLMAK IÇIN 

EYLÜL AYINDA ÜCRETSIZ DAĞITILACAK.

TARIM DEVAM ETMELI, ÇIFTÇI 
VAZGEÇMEMELI
Yaşanılan iklim değişikliği ile tarımsal faaliyetlerde 
meydana gelen sorunların çözümü için yine doğa ile 
iş birliği yapıyoruz. Tarım şehirlerinde yaşayan ve 
geçimini tarımdan kazanan çiftçilerin desteklenme-
si, tarımsal faaliyetlerini sürdürmesi ve tersine göçü 
sağlamak için daha geniş bir perspektife ihtiyacımız 
var. Bu yüzden daha hızlı düşünmek ve hareket etmek 
zorundayız. Bu yıl yaşanan meteorolojik kuraklık 
nedeniyle hasat edilen ürün oranında yüzde 50’yi aşan 
düşüşler yaşadık. Kuraklık nedeniyle ihtiyaç duyulan 
fazla sulama için kaynakların yetersiz olması ise en çok 
buğday, mercimek ve arpada rekolte düşüşüne yol açtı. 

Çiftçi bir aileden gelmesem de her gün yüzlerce kişiye 
yemek yapan bir şef olarak gıdanın geleceğini düşün-
mek zorundayım. Bu yüzden toprağın ve onun sorunla-
rının dilinden anlayan insanlarla konuşarak toprağın ve 
üreticinin ihtiyaç ve desteklerini karşılayacak projeleri 
hayata geçiriyoruz. 

ÇIFTÇININ TOPRAĞINA SAHIP 
ÇIKMASINA IHTIYACIMIZ VAR
Toprağın ve gıdanın sürdürülebilirliği için çiftçi ve üre-
ticilere ihityacımız var. Eğer bir çiftçinin ürünü ekme-
sini, hasat etmesini ve satmasını sağlayamazsak, çiftçi 
tarımsal faaliyetlerinden kar edemediği için üretimini 
ya azaltacak ya da sonlandıracak. Bu yüzden çiftçinin 
toprağına sahip çıkması, üretimini devam ettirmesi ve 
toprağını ekmeyi bırakanların geri dönmesini sağlaya-
cak çalışmalar yapmalıyız. 

ŞIMDI ÇOK BÜYÜK BIR HAYALIMIZ 
VE AMACIMIZ VAR
Tüm bu süreçleri değerlendirip, neler yapabiliriz de-
diğimiz noktada çalışmalarımıza toprağı iyileştirerek 
başlamamız gerektiğini gördük. Bu kapsamda Top-
raktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak 
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ile hayata geçirdiğimiz 
Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi’ni hayata geçirdik 
ve kısa sürede önemli sonuçlar elde etttik. Proje kapsa-
mında elde edilen kompost gübreyi, çiftçimize destek 
olmak için eylül ayında ücretsiz dağıtacağız. Kompost 
gübre, toprağın onarımına destek olurken çiftçilerimi-
zin daha yüksek verim alabilmesini sağlayacak. 

KURAKLIĞIN ETKILERINI 
AZALTMAMIZ MÜMKÜN
Meteorolojik kuraklık şu anda tüm dünyanın sorunu. 
Meteorolojik kuraklık uzun bir zaman içinde yağışın 
belirgin şekilde normal değerlerin altına düşmesi 
olarak tanımlanırken, hidrolojik kuraklık ise uzun süre 
devam eden meteorolojik kuraklık sonucunda ortaya 
çıkan yeryüzü ve yer altı sularındaki azalma ve eksik-
liklerini ifade ediyor. Tüm bunlara bağlı olarak bitkinin 
kök bölgesinde, büyüyüp gelişmesi için yeterli nem 
bulamaması tarımsal kuraklığa yol açıyor. Bunun yanı 
sıra tarımsal faaliyetlerde yapılan yanlış uygulamalar 
da toprağın nemini kurutarak ihtiyaçtan fazla sulama 
yapılmasına yol açıyor. Buna en güzel örneği şöyle 
aktarabiliriz. Yüksek sodyum hidroksit (NaOH) içeren 
bir sabunla ellerinizi yıkadığınızda kuruluk hissedersi-
niz ve ellerinizi kremle nemlendirme ihtiyacı doğar. Bu 
durum toprak için de geçerlidir. Eğer toprak yapısına 
zarar veren maddeler ile üretim yapılırsa daha fazla su 
ve nem gerekir. 

NEDEN KOMPOST GÜBRE 
ÜRETIYORUZ? 
Toprağı, suyu ve çevreyi iyileştirecek, iyi gıdanın üre-
timine destek olacak ve bireyleri bu konuda bilinçlen-
direcek tarım uygulamaları önemli gündem maddemiz 
arasında yer alıyor. Bu çıkış noktasından hareket 
ederek Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim 
Projesi ile pazar yerleri gibi günlük atık miktarının 
yüksek olduğu bir yaşam alanından çıkan gıda atıkla-
rının, toplumun sağlığına zarar vermeden kaynağında 
azaltılması ve tarım alanları için kullanılarak birer 
avantaja dönüştürülmesini sağlıyoruz. Topraktan Ta-
bağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak Diyarbakır 
Kayapınar Belediyesi ile hayata geçirdiğimiz proje ile 
tarımsal kuraklığın etkilerini azaltarak, tarımsal üreti-
min sürdürülebilirliği, sağlıklı gıdanın temini, toprağın 
onarılmasını ve çiftçinin sulama ve gübre maliyetleri-
nin düşürülmesini sağlayacağız. Aynı zamanda atığın 
kaynağında dönüştürülmesini sağlayarak toplumsal bi-
lincin artırılması ve bireylerin davranış geliştirmesinde 
de projemizin önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.
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tarımı da çağa 
uydurmak 
gerekiyor
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TARIM VE GIDA ÜRÜNLERI ÜRETIMINDE ÖNGÖRÜLEBILIRLIĞI 
ARTIRARAK FIYAT DALGALANMALARININ ÖNÜNE 

GEÇILEBILMESI IÇIN SEKTÖRÜMÜZDE SÖZLEŞMELI TARIM 
MEKANIZMALARININ GELIŞTIRMESI GEREKIYOR. BU ŞEKILDE 

TEDARIK ZINCIRINDEKI SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞE VE ÜRETIM 
PLANLAMASINA KATKI SAĞLAYABILIRIZ.
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ijitalleşme hayatımızın her yerinde var. Pande-
mi de çok net bir şekilde gösterdi ki artık bir 
şeyleri farklı yapmak gerekiyor. Teknolojinin 

çok hızla geliştiği bir ortamda tarımı da çağa uydurmak 
gerekiyor” diyor, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece. 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul 
Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayan Işıkgece, 
uzun yıllar özel sektörde çalıştı. 2018 yılında TİGEM 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çekti. 8 Ocak 2021 
tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardım-
cılığı görevine atandı. Özel sektörde çalıştığı süreçte 
de birçok tarımsal proje geliştiren Ayşe Ayşin Işıkge-
ce “Üreticilerimiz ve tüketicilerimize ne istedikleri 
sorulduğunda; üreticilerimiz ürününü değer fiyattan 
satarak kazancını artırmak istediğini, tüketiciler ise 
ürünleri daha uygun fiyatlara satın almak istediklerini 
belirtiyorlar. Bu noktada üretici ve tüketicinin talebi-
ni karşılamanın yolu, sözleşmeli üretimin altyapısını 
dijital platforma taşıdığımız Dijital Tarım Pazarı’ndan 
geçiyor” diyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece Dijital Tarım Pazarı 
ile ilgili önemli bilgiler verdi. 

ÜRETİCİ VE ALICI ARACISIZ OLARAK BULUŞUYOR
29 Nisan 2021’de çevrimiçi ortama taşıdığımız Dijital 
Tarım Pazarı (DİTAP) ile üreticilerimizin alıcılarla 
aracısız olarak buluşmaları, bitkisel, hayvansal ve su 
ürünleri üretimi konularında sözleşmeli usulde üretim 
ile ürünlerini değerinden satabilmelerine imkan sağ-
lanıyor.

Ayrıca Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) platformunda yer 
alan “Doğrudan Satış Modülü” ile üreticilerimiz, stok-
larında hazır durumda bulunan veya satışa sunmaya 
hazır tarımsal ürünleri için ilanen duyuru esasına daya-
nan satış ilanı oluşturabiliyorlar ve böylece pazarlama 
imkân ve kabiliyetleri geliştiriliyor.

Dijital Tarım Pazarı ile ne amaçlandı?
Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) arzın taleple buluştuğu, 
tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, 
sürdürülebilir üretim ve tedariğinin sağlandığı, tek 
elden yönetilen, kaliteli ürün ve uygun fiyatla planlı 
üretimin yapılabildiği “Ortak Pazar” oluşturma ama-
cıyla kuruldu.

DİTAP Platformu sözleşmeli üretim modelini geliştir-
mek ve kapsamında üreticiler, kooperatifler, birlikler, 
sanayiciler, perakendeciler, paketleme, nakliye, lojistik, 
finansman ve sigorta sektörünün de içinde olduğu 
tarım sektörünün tüm paydaşlarını dijital tek bir plat-
formda buluşturmak için tasarlandı.

D Platformun öne çıkan modülleri neler oldu?
Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Platformu dört ana modül 
olarak kurgulandı.
• Sözleşmeli Üretim Modülü; bitkisel ürünler, dana, 
kuzu, manda, oğlak karkas eti, inek, koyun, keçi ve 
manda sütü, yumurta, bal, işlenmiş ürünler ve su 
ürünleri, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan üretimi 
ve satışı konularında alıcı ve üreticilerin anlaşmalarına 
göre sözleşmeler otomatik olarak hazırlanıyor.

• Doğrudan Satış İlanı Modülü; üretici kendilerine 
ayrılmış özel sayfa aracılığıyla stoklarında hazır du-
rumda bulunan veya satışa sunmaya hazır ürünleri için 
doğrudan satış ilanı oluşturabiliyor. Doğrudan Satış 
İlanları, üreticilerin pazar imkânlarının artırılması 
amaçlanmış olup, ilanen duyuru mahiyetinde.

• Üretici İlanları Modülü; Sözleşmeli üretim yap-
mak isteyen üretici ve ürünlere ilişkin potansiyelin 
belirlenmesi çalışması, satıcı/üretici ve alıcı/firmala-
rın anlaşmalarına göre sözleşmeler otomatik olarak 
hazırlanıyor.
Tarımsal Arazi Kiralama Modülü; çiftçilerin tarım 
arazilerini DİTAP üzerinden kiraya verebilmeleri için 
kiralık arazi ilanı oluşturabilme imkânı sağlıyor. 

Platforma kayıt olmak için ne yapmak gerekiyor?
Alıcı ve üreticiler DİTAP’a gönüllülük esası ile e-Devlet 
Kimlik Doğrulama Sistemi bilgileri ile kaydoluyorlar. 
Sisteme alıcı olarak kayıt olmak isteyen gerçek / tüzel 
kişiliğe sahip kullanıcılar Ticaret Bakanlığı kayıt 
sistemleri DİTAP entegrasyonu ile, satıcı/üretici 
olarak kayıt olmak isteyen gerçek / tüzel kişiliğe sahip 
kullanıcılar ise Tarım Bakanlığı kayıt sistemleri DİTAP 
entegrasyonu ile akredite ediliyorlar.

DİTAP ile ilişkili olarak üreticilere sağlanan des-
tek ve indirimler neler?
DİTAP’a kayıtlılıkta yüzde 5, alım satım sözleşmesi 
imzalamaları durumunda yüzde 5 olmak üzere toplam 
yüzde 10 TARSİM prim indirim desteği sağlanıyor. 
2020 üretim yılında Organik Tarım ve İyi Tarım Uygu-
laması kapsamında üretim yapan ve destekleme belge 
teslim bitiş tarihi itibariyle DİTAP’a kayıtlı olan çiftçi-
ler bir defaya mahsus olmak üzere ilave olarak 2020 
üretim yılı OTD ve İTUD ödemelerinden faydalandı-
rılacaklar. 29 Mayıs 2021 tarihi itibariyle destekleme 
müracaatları tamamlandı, ödemelere ilişkin işlemler 
devam ediyor.

Kayıtlı Alıcı/Firma Sayısı : 5.920 Toplam Talep Sayısı : 657
Kayıtlı Satıcı/Üretici Sayısı : 206.436 Toplam Teklif Sayısı : 892
Kayıtlı Birlik Sayısı : 1.910 Toplam Sipariş Sayısı : 669
Toplam Kayıtlılık : 214.266 Toplam Sözleşme Sayısı : 637
Toplam Kullanıcı Sayısı : 216.636 Toplam Ciro (yaklaşık TL) :  204 Milyon
Doğrudan Satış İlanı Sayısı : 12.624 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece



40

GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE 

güneş gözlükleri

TARİHTEN

oda dünyasının vazgeçilmez aksesuarı güneş 
gözlüklerini yaz aylarında bir çok kişinin 
gözünde, başında ya da gömleğine ilişmiş 

olarak görmek mümkün. Güneş gözlüklerinin ihtiyaç-
tan bir moda aksesuarına uzanan yolculuğunda zaman 
yolculuğuna çıkalım istedik. 

İLK GÖZLÜKLER: KAR GÖZLÜKLERİ
Gözleri güneşten korumaya yarayan ilk gözlüklerin 
Eskimo’lar tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Kardan 
yansıyan kör edici parlaklığa karşı gözleri koruyan 
bu gözlüklerin kullanımı 2 bin yıl öncesine dayanıyor. 
Araştırmalar kemik, mors fildişi ya da geyik boynuzu 
kullanılarak, şerit şeklinde oyularak yapıldığını ortaya 
koyuyor. 

ROMA İMPARATORU NERO’NUN GÖZLÜKLERİ, 
TARİHİN EN PAHALI GÖZLÜKLERİ
Pliny the Elder’ın Roma İmparatorluğundan günümü-
ze ulaşan en önemlieserlerinden birisi olan Naturalis 
Historia’da - Doğa Bilimi belirttiği üzere Roma İmpara-
toru Nero, gladyatörleri izlemek için parlatılmış değerli 
taşlardan yapılmış tarihin en pahalı fakat en etkisiz 
güneş gözlüklerini kullanıyordu. 
Bir başka formda kullanılan göz koruması da 12’inci 
yüzyılda Çin’de ortaya çıkmıştı. Dumanda buharlaştırıl-
mış kuartz taşı kullanılarak yapılan gözlükler daha çok 
sulh mahkemelerinde kullanılırdı. Bu gözlükler, sadece 
güneşten korunmaya değil, kişilerin yüz ifadelerini 
saklamaya da yarıyordu.

BİLİMSEL DENEYLERDEN MODA AKSESUARLARINA
18’inci yüzyıla gelindiğinde lenslerin bir tel ile tutuldu-
ğu ve çerçevenin kulak üzerine uzadığı modern göz-
lüklerin bir versiyonu icat edilmişti. İngiliz tasarımcı 
James Ayscough, bilime katkı sağlayan cihazlar gelişti-
ren birisi idi. Özellikle mikroskopları ile ün salmış olsa 
da güneş gözlüklerinin gelişiminde de önemli katkıları 

M

The Matrix Thelma & Lousie
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bulunuyor. Lens renklerini değiştirmenin görüşe de fayda 
sağlayacağını belirten James Ayscough, mavi ve yeşil 
renkli camlarla deneyler gerçekleştirerek göz sağlığına 
katkı sağlamaya çalıştı. Bu çalışmaların bir gün modern 
modanın olmazsa olmaz aksesuarları arasında olacağını 
nereden bilebilirdi ki...

MODERN GÖZLÜĞÜN DOĞUŞU
20’inci yüzyılda frengi hastalarına ışığa karşı koruyucu 
sarı ve kahverengi renkli lensler reçete edilmeye başlan-
mıştı. Frengi hastalığı, gözleri ışığa karşı çok hassas kılı-
yordu. Koyu renkli gözlük kullanımı, bu hastaları rahatla-
tıyordu. Bu kullanımından çok kısa bir süre sonra güneş 
gözlükleri sağlık nedenlerinin dışında meşhur olmanın 
sembolü olmaya başlamıştı.
1920’lerde tanınmış sinema sanatçılarının halk arasında 
gözlük takması alışılagelmiş bir durum olmaya başlamıştı. 

ÜNLÜLER NEREYE MODA ORAYA
Ünlülerin cazibesiyle başlayan bu akım, hızla yükselmeye 
başladı. İş insanı Sam Foster, 1929 yılında güneş gözlük-
lerinin seri imalatına geçerek New Jersey’in Atlantik City 
sahillerinde satışa başlamıştı. Güneş gözlüğü pazarı o 
kadar genişliyordu ki sahilleri aşmıştı. 1938 yılında Life 
Dergisi güneş gözlükleri hakkında “Sokaklarda giyilen 
yeni moda… Amerika’da binlerce kadının yeni gösterişi” 
yazmıştı. Aynı makalede 1937 yılında 20 milyon gözlüğün 
satıldığını fakat bunlardan sadece yüzde 25’inin gözü 
korumak için takıldığı belirtilmişti. 

POLARİZE GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
Güneşin kum ve kar gibi yüzeylerden yansımasını en-
gelleyen özel bir filtre olan polarize lensler, 1936 yılında 
Edwin H. Land tarafından icat edildi. Sağlık firması, 
Baush ve Lomb’un markası Ray Ban’da polarize lensler ile 
Amerikan hava pilotlarının İkinci Dünya Savaşı sırasında 
yaygınca kullandığı ve gözleri güneşten koruyan gözlükler 
üretildi.

Top Gun Dirty Harry 



SINEMA TARIHINDEN 
UNUTULMAYAN GÖZLÜKLER
Cary Grant, North by Northwest - Gizli Teşkilat, 1959
Hitchcock’un korku filminde Cary Grant’in tuhaf görünümlü turuncu kemik çerçeve ve yeşil 
camlı güneş gözlükleri karakterine tam da ihtiyacı olan görüntüyü vermesine yardımcı olmuştu. 
Unutulmayacak derecede keskin ve cüretkar bir görüntü sağlamıştı. 

Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s - Tiffany’de Kahvaltı 1961
Zamansız bir klasik olan Tiffany’de Kahvaltı filminde efsane Audrey Hepburn, Oliver Goldsmith 
tarafından tasarlanmış Manhattan güneş gözlüklerini takmıştı. Bu film, Hollywood divalarının 
güneş gözlüğü takmalarına öncü olmuştu. 

Sue Lyon, Lolita, 1962
Stanley Kubrick’in komedi drama tarzındaki filmi Lolita’da Sue Lyan’ın kalp şeklindeki gözlüklerle 
olan pozu, film ve tiyatro afişi olmuştur. Vladimir Nabokov’un hikayesinin en başarılı uyarlaması 
olan bu film, aynı zamanda en iyi stili olan filmlerden bir tanesi. 

Steve McQueen, The Thomas Crown Affair- Kibar Soyguncu, 1968
Steve McQueen’in Kibar Soyguncu’da taktığı kaplumbağa kabuğu, katlanan ve mavi camlı Persol 
güneş gözlükleri, takım elbisesi kadar meşhur olmuştu. Bir kaç yıl önce İtalyan markası Persol, 
Steve McQueen adına bu güneş gözlüğü modelini özel seri olarak yeniden piyasaya sundu. 

Clint Eastwood, Dirty Harry - Kirli Harry 1971
Clint Eastwood, bu filmde sıradan polis gözlüklerine yepyeni bir boyut kazandırdı. Kirli 
Harry’de taktığı Ray-Ban Baloramas’lar ile bir sokak dedektifini canlandıran Eastwood,en iyi 
performanslarından birisini canlandırarak bu gözlüğün tarzını hafızalara kazıdı. 

Kelly Mc Gills ve Tom Cruise - Top Gun, 1986
Ray-Ban Aviator güneş gözlüklerinin Top Gun filminde özel bir yeri var. 90’lı yılların en büyük 
ikonlarından biri olan Tom Cruise’un Maverick pilot karakteri zihinlerde ceketi ve gözlükleri ile yer 
etti. Kelly McGillis’in sade ama şık gardrobu da gözlükleri ile tamamlanmıştı. 

Susan Sarandon ve Geena Davis - Thelma & Lousie, 1991
Bu filmde Susan Sarandon ve Geena Davis özgür ruh ve korkusuzca kendileri olan kadınları 
canlandırarak sinema tarihine damga vurdular. Louise’in taktığı klasik hatta retro tarzı gözlükler, 
hikaye boyunca yaşanan tüm gelişmeler ve değişimlerde gözünde olmaya devam etmektedir. 

Keanu Reeves, Laurance Fishburne, Carrie Anne Moss ve Hugo Moss The Matrix, 
1999
Wachoski kardeşlerin yarattığı ve simülasyon bir dünyayı anlatan Matrix’de deri ceketler, açılan 
telefonlar ve gözlüklerle pop kültüründe önemli bir yere sahip. Film için özel tasarlanmış gözlükleri 
takan Neo, Trinity, Morpheus, Agent Smith ve ikizlerin her biri etraflarında olan dünyanın gerçekte 
nasıl bir dünya olduğunun farkında olan kişilerdi. Gözlüklerin sembolik anlamı ile ilgili bugüne kadar 
pek çok teori ortaya atıldı. Filmdeki gözlükler, özel olarak tasarlanmış olsa da benzer gözlükler 
2000’li yılların başında gençlerin vazgeçilmez aksesuarlarından biri haline gelmişti.

The Thomas Crown Affair Lolita
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North by Northwest Breakfast at Tiffany’s 
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TEKNEYI DONATIRKEN, 
RÜZGARI YAKALARKEN, 

PERFORMANSI EN 
YÜKSEK SEVIYEDE 

GERÇEKLEŞTIRIRKEN 
SADECE DENIZE, 

RÜZGARA, TEKNEYE 
ODAKLANMAK BANA 

ÇOK IYI GELIYOR.

ARİF GÜRDENLİ
zihinsel arınmayı en kolay, denizin 

üzerinde oluşturabiliyorum
endim için özel bir gün kafamı meşgul eden 
günlük problemleri hiç aklıma getirmediğim, 
bir nevi zihinsel arınma gibi oluyor. Bunu 

en kolay yakalayabildiğim ortamı denizin üzerinde 
ya yelken yaparken/yarışırken ya da yine denizde 
uçurtma sörfü (kite surf) yaparken oluşturabiliyo-
rum. Bunu en azından hafta bir gün veya iki haftada 
bir gün gerçekleştirmeye özen gösteriyorum” diyen 
BugBounter Kurucu Ortağı ve CEO’su Arif Gürdenli, 
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 
mezunu. Henüz öğrenciyken aynı bölümde okuyan 
iki arkadaşıyla (Murat Lostar ve Ozan Vakar) ortak 
girişimci olup, şirketlere yazılım çözümleri geliştirdi. 
1992 yılından itibaren Cankurtaran Holding, Alarko 
Holding, Hewlett-Packard ve Novell, Towers Watson ve 
MCT Danışmanlık gibi kurumlarda çeşitli iş kollarında 
ve yönetim kademelerinde görev aldı. 2004-2010 yılları 
arasında kurup büyüttüğü Teamworks Outdoor eğitim 
şirketini devretti.

Eski ortakları Murat ve Ozan ile 2019 yılında küresel 
ölçekte bir teknoloji girişimi için yeniden buluştu. Siber 
güvenlik alanında platform iş modeli ile test hizmetleri 
sunan Bugbounter’ın kurucu ortağı ve CEO’su olarak 
müşteri, tedarikçi ve yatırımcı ekosistemini büyütme 
odağı ile çalışıyor.
Hayatında önemli bir yer tutan yelken sporuna 1979 
yılında Galatasaray Kulübünde başladı. Milli Olimpi-
yat Yelken Takımı Kulübü’nde 1988 ve 1992 Olimpiyat 
Oyunlarına Finn sınıfında katıldı. Halen Orient Express 
VI teknesinin dümencisi olarak yarışıyor.
BugBounter’ın CEO’su Arif Gürdenli, yaşam alışkanlık-
larını İyililik & Sağlık olsun’a anlattı: 
 
SU KULLANIMIMA ÇOK ÖZEN GÖSTERİRİM
Bedenine ve dünyaya nasıl değer katıyor?
En kısıtlı doğal kaynaklarımızdan biri olan suyun 
idareli kullanımına çok özen gösteririm. Bunu hem 
günlük hijyen hem de diğer tüketimler için önemsiyo-
rum. Örneğin arabamı nadiren yıkatırım, çim yetiştir-
mem, duşta az kalır, çamaşırları kısa süreli programda 
yıkarım. Her sabah ve her akşam yağ, su ve kas oranını 
ölçen dijital tartıya çıkarım ve vücut değerlerime baka-
rım. Eğer kendi normumun dışına çıktıysam sonraki 1-2 
gün önlem alırım. Beslenmeye ve egzersize de dikkat 
ederim. 

BESLENMEDE AYURVEDA FELSEFESİNİ 
TAKİP EDİYORUM
Beslenme alışkanlıkları nasıl?
Beslenme konusunda 2012 yılından bu yana ayurveda 

felsefesini takip ediyorum. Kendi vücut yapıma (kap-
ha-pitta) uygun olan düzende sabahları sıcak (yumur-
ta, çorba, sıcak müsli vb.) besinler, öğlen ise salata, 
zeytinyağlı gibi serinletici besinler tüketiyorum. Öğ-
leden sonra sıvısı yüksek (yoğurt, meyve vb.) ara öğün 
atıştırmaları yapıyorum. Akşam ise yine aynı döngünün 
başına geliyor ve bir kap tencere yemekleri, çorba gibi 
sıcak yemek yiyorum.

Yediklerimin iki avuç dolusundan fazla olmamasına 
özen gösteriyorum. Son dönemde 2 öğün ile beslenme-
ye geçtim, o da iyi sonuç veriyor.
Her sabah ve akşam tüm vücut değerlerini gösteren 
elektronik tartıya çıkıyorum ve aynı çizgide kalacak 
şekilde küçük ayarlamalar yapıyorum.
Günün farklı saatlerinde kullandığım folik asit, B12, 
çinko, magnezyum gibi mineral takviyeleri de var.

ARTIK VÜCUT AĞIRLIĞIMLA YAPTIĞIM 
EGZERSİZLERİ TERCİH EDİYORUM
Sporu günlük yaşamına dahil edebiliyor mu?
Belirli bir yaştan sonra hareket etmenin çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Özellikle pandemi ile birlikte 
daha az hareket ediyoruz. Evde telefon uygulamaları 
(7min workout gibi) ile günlük hızlı ama etkili egzer-
sizler, YouTube’dan bağlandığım 15-20 dakikalık yoga 
seansları (haftada bir iki kez), ayda birkaç kez dağ 
bisikleti ve hafta sonunda katıldığım yelken yarışları ile 
kendimi aktif tutmaya gayret ediyorum. Artık ağırlık 
çalışmalarını bıraktım, vücut ağırlığımla yapabildiğim 
egzersizleri tercih ediyorum.

Bedeni korumanın önemini biliyorum. Düzenli spora 
ek olarak özellikle sakatlıkları azaltacak şekilde daha 
dikkatli hareket ediyorum. Açık havada uzun saatler 
geçirdiğim bir spor yaptığım için UV korumalı lycra alt 
üst kıyafetler, ciltte açık kalan yerlere 50 faktör güneş 
kremi ve iyi bir güneş gözlüğü ile şapka olmazsa olmaz-
larım. Aktif bir günün ardından yeniden toparlanmak 
için de iyi bir uyku gerekiyor.

HER GÜN, YENİ BİR DENEYİM
Pandemi süreci neler öğretti?
Bu dönemde startup kurup büyütmeyi, geliştirmeyi, 
pazarlamadan ürün geliştirmeye, yatırım almaktan 
globale açılmaya birçok konuda mentorluklar alarak 
öğrendiğim bir dönem oldu. Yeniden girişimci olarak 
kariyerde yeni keşifler yaptığım bu zamanda sabah 
08:30’dan gece yarısı bire kadar yoğun tempoda 
şikayet etmeden çalışıyorum, çünkü her gün yeni bir 
deneyim kazandırıyor.
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TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE NASIL BAŞA 
ÇIKABİLİRSİNİZ?

DESTEK ALIN
Sosyalleşmek ve sizi yargısız dinleyen bir insanla konuşmak 
stresinizi azaltabilir. Kendinize en yakın hissettiğiniz 
kişilerle temasa geçin. 
Birileriyle sohbet etmek kadar yardım almak da önemli. 
Evdeki sorumluluklar eşit şekilde paylaşılıyor mu? Bazı 
işlerinizi başkalarına delege edebilir misiniz? Gözden 
geçirin ve gerekli değişiklikleri yapın.
Bu durumun hayatınızı etkilediğini düşünüyorsanız bir 
profesyonelden destek alın. 

İŞİNİZE OLAN BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN
Şu anki işinizden memnun olmayabilirsiniz. İş değiştirmek, 
herkes için hızlı ve kolay olmayabiliyor. Yeni iş olanakları 
araştırırken var olan işinizi daha keyifli hale getirmeye 
çalışın. İşinizde değer kattığınız şeyleri hatırlayın ve fark 
edin. İşinize karşı bakış açınızı değiştirdiğinizde amacınızı 
hatırlarsınız. 

ÖNCELİKLERİNİZİ HATIRLAYIN
Hedef ve arzularınızı gözden geçirmek için kendinize zaman 
ayırın. Sizi gerçekten mutlu eden şeylere ne kadar vakit 
ayırdığınızı hatırlayın. Önceliklerinizi belirleyip sizin için 
önemli olan şeylere vakit ayırdığınızdan emin olun. 

KENDİNİZE BAKIN
Dinlenmeye, uykuya, egzersize ve beslenmeye zaman vakit 
ayırıyor musunuz? Her birinin sağlayacağı enerji ile daha 
verimli çalışabileceksiniz. 

TEST

EĞER SÜREKLİ YAŞADIĞINIZ STRES; KENDİNİZİ ÇARESİZ, HAYAL 
KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞ HİSSETMENİZE NEDEN OLUYORSA 

TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞIYOR OLABİLİRSİNİZ. 
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TÜKENMIŞLIK SENDROMU 
YAŞIYOR OLABILIR MISINIZ?

PUANLAMA
Hiç değil (1) 
Nadiren (2) 
Bazen (3) 
Genellikle (4) 
Çoğu zaman (5)

SONUÇLAR
15-18 Tükenmişlik sendromu belirtileri bulunmuyor.
19-32 Az miktarda tükenmişlik sendromu belirtileri bulunuyor.
33-49 Tükenmişlik sendromu riski var.
50-59 Tükenmişlik sendromu riski yüksek.
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1. Fiziksel ya da  duygusal enerjimin 
azaldığını hissediyorum. 
Hiç bir zaman   
Nadiren 
Bazen 
Genellikle 
Çoğu zaman 

2. İşim hakkında negatif 
düşüncelerim var.
Hiç bir zaman  
Nadiren
Bazen
Genellikle
Çoğu zaman

3. İnsanlara hak ettikleri sempatiyi 
kurmakta zorlanıyorum.
Hiç bir zaman 
Nadiren
Bazen
Genellikle
Çoğu zaman

4. Küçük sorunlar karşısında çok 
kolay sinirlenebiliyorum.
Hiç bir zaman 
Nadiren
Bazen
Genellikle
Çoğu zaman

5. Çevrem tarafından 
anlaşılmadığımı ve takdir 
görmediğimi hissediyorum. 
Hiç bir zaman 
Nadiren
Bazen
Genellikle
Çoğu zaman

6. Konuşacak kimsem yok gibi 
hissediyorum.
Hiç bir zaman 
Nadiren
Bazen
Genellikle
Çoğu zaman

7. Yapmam gerekenden daha azını 
başardığımı hissediyorum.
Hiç bir zaman 
Nadiren
Bazen
Genellikle
Çoğu zaman

8. Kendimi motive etmekte 
zorlanıyorum.
Hiç bir zaman 
Nadiren
Bazen 
Genellikle
Çoğu zaman

9. Yaptığım işin bir kısmı beni strese 
sokuyor.
Hiç bir zaman  
Nadiren
Bazen
Genellikle
Çoğu zaman

10. Kaldırabildiğimden daha 
fazla sorumluluğum olduğunu 
hissediyorum.
Hiç bir zaman 
Nadiren
Bazen
Genellikle
Çoğu zaman

11. Yapılacak şeylere yeterince 
zamanımın olmadığını hissediyorum.
Hiç bir zaman 
Nadiren
Bazen
Genellikle
Çoğu zaman

12. Zamanımı yönetmek için 
planlama yapamıyorum.
Hiç bir zaman 
Nadiren
Bazen
Genellikle
Çoğu zaman
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DR. ŞENOL ŞENSOY FITOTERAPIST

KANSER HASTASI, İYİLEŞİR
YETER Kİ İSTESİN
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre kanser 
küresel olarak ikinci önde gelen ölüm nedenidir ve 
2020’de tahmini 10 milyondan fazla ölümden sorumlu-
dur. Küresel olarak, yaklaşık 6 ölümden biri, ülkemizde 
ise her 5 ölümden biri kanser hastalıklarından kaynak-
lanmaktadır. 

Erkeklerde en sık görülen türler akciğer, prostat, ko-
lorektal, mide ve karaciğer kanseri, kadınlar arasında 
en yaygın kanser türleri ise meme, kolorektal, akciğer, 
servikal ve tiroid kanserleridir.

Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri başlıca 5 değiş-
tirilebilir alışkanlıktan kaynaklanmaktadır: 
• Yüksek vücut kitle indeksi(şişmanlık), 
• Düşük meyve ve sebze alımı, 
• Fiziksel aktivite eksikliği, hareketsiz yaşam tarzı,
• Tütün kullanımı,
• Alkol kullanımı. 

Tütün kullanımı kanser için en önemli risk faktörüdür 
ve kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 22’sinden sorum-
ludur. Kanserin tanımlayıcı bir özelliği, olağan sınırla-
rının ötesinde büyüyen ve daha sonra komşubölgeleri 
istila edebilen ve diğer organlara yayılabilen anormal 
hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalmasıdır, son işlem 
metastaz olarak adlandırılır. Metastazlar, kanserden 
kaynaklanan önemli bir ölüm nedenidir. 

KANSERE NE SEBEP OLUR?
Bir kişinin genetik faktörleri ile aşağıdakiler dahil ol-
mak üzere 3 dış etken kategorisi arasındaki etkileşimin 
sonucudur:
Ultraviyole ve iyonlaştırıcı radyasyon gibi fiziksel kan-
serojenler;
Asbest, tütün dumanı bileşenleri, aflatoksin (bir gıda 
kirleticisi) ve arsenik (bir içme suyu kirleticisi) gibi 
kimyasal kanserojenler, belirli virüsler, bakteriler veya 
parazitlerden kaynaklanan enfeksiyonlar gibi biyolojik 
karsinojenler.
Yaşlanma, kanser gelişimi için bir başka temel faktör-
dür. Kişi yaşlandıkça hücresel onarım mekanizmaları 
daha az etkili olmaktadır. 

Bazı kronik enfeksiyonlar kanser için risk faktörleri-
dir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde büyük önem taşır. 
2012 yılında teşhis edilen kanserlerin yaklaşık yüzde 
15’i, Helicobacterpylori, Human papillomavirüs (HPV), 
Hepatit B virüsü, Hepatit C virüsü ve Epstein-Barr 
virüsü dahil olmak üzere kanserojen enfeksiyonlara 
atfedilmiştir.

FİTOTERAPİ 
4. evre bir kanser hastasının dikkat çekici ifadeleri;
“Ömrüm bir yerde bitecek elbette ancak bunun 
kanserden dolayı olmayacağını hissettim ve savaştım. 
Kimse umudunu yitirmesin, savaşsın.”

Kanserin tedavisinde fitoterapi gibi tamamlayıcı 
tedavilerden de faydalanmak her geçen gün önemini 
artırmaktadır. Hastanın doğru beslenmesi ve tıbbi 
bitkiler ile mevcut tıbbi tedavisine destek vermek teda-
videki başarı şansını oldukça yükseltecektir. İnsanoğlu 

tıbbi bitkiler hakkında binlerce yıllık kadim bir bilgi 
ve birikime sahiptir. Özellikle son 25 yıl içinde tıbbi 
bitkiler üzerinde sayısız araştırmalar yapılmış ve tıbbi 
bitkilerin DNA hasarının önlenmesinden yani daha 
başlangıçta kanserin oluşmasını engelleyici etkilerin-
den, uzak metastazların engellemesine kadar kanserin 
hemen her aşamasında etkilerinin olduğunu gösteren 
binlerce makale yayınlanmıştır. 

Tıbbi bitkiler üzerine yapılan çalışmalarda;
• Antitümör etkiler selektif (seçici) bir özellik göster-
mekte, yani kanser hücreleri üzerine sitotoksik etki 
gösterirken normal doku hücrelerine zarar vermemek-
tedir.
• Kemoterapi ve radyoterapinin etkinliğini artırmakta, 
yan etkilerini azaltmakta ve kanser hücrelerinin direnç 
geliştirmesini engellemektedir.
• Kanser hücreleri tarafından oluşturulan angiogenez 
(damarlanma) engellenip, tümörün büyümesi ve me-
tastazı önlenmektedir.
• Kemoterapi ve radyoterapiye direnç gösteren kanser 
kök hücrelerinekarşı sitotoksik etki göstermekte, onla-
rı apopitoz dediğimiz programlanmış hücre intiharına 
sürüklemektedir.
• Bağışıklık sisteminden gizlenmek için değişik me-
kanizmalar kullanan kanser hücrelerini, bu mekaniz-
maları kırarak açığa çıkarıp, bağışıklık hücrelerimizin 
antikanser etkilerini işlevsel hale getirmektedir.
• Tıbbi bitkilerin hemen hemen tamamının güçlü anti-
oksidan ve serbest radikalleri temizleyici etkileri, başta 
kanser olmak üzere bütün hastalıkların tedavisinde 
bize katkı sağlamaktadır. 

HER AŞAMADA 
YARARLANMAK MÜMKÜN
Kanser hücreleri içinde bulundukları bünyeye isyan 
etmiş, onu çok iyi tanıyan, zafiyetlerini bilen, ona göre 
taktikler geliştirip içerden ve dışarıdan aldığı des-
teklerle bünyeyi yok etmeye çalışan terörist askerler 
gibi çalışır. Tıbbi bitkiler ise sayısız şifalı özellikleri 
bünyesinde barındıran, kanser hücresinin bütün savaş 
taktiklerine karşı her türlü donanıma sahip gönüllü 
askerler gibi hareket etmektedir.
Hasta ağızdan beslenebildiği sürece, hastalığın her 
aşamasında tıbbi bitkilerden faydalanabiliriz. Fito-
terapötik ürünler hem bir beslenme desteği, hem 
bağışıklığı güçlendirici özel gıdalar, hem de tedavi edici 
şifalı ajanlar olarak düşünülebilir. Klasik tıbbi tedavi-
lerden istifade etme imkânı kalmadığı aşamalarda dahi 
fitoterapiden faydalanabiliriz.

Dünyaca tanınmış onkoloji uzmanı Prof. Dr. Umberto 
Veronici’nin (1925-2016) şu sözleri kanser hastalarına 
yaklaşımda çok önemlidir: “Hiç kimse, hiç kimseye 
ne kadar yaşayacağını söyleyemez. Ben 55 senedir bu 
meslekteyim ve çok fazla mucizeye tanık oldum. Eğer 
hasta iyileşmek isterse iyileşir.”
Batılıların Avicenna (Bilginlerin Hükümdarı) ismini 
verdikleri 1000’li yılların başında yaşamış olan İbn-i 
Sina’nın (980-1037)’nın“Şifası olmayan hastalık yoktur, 
irade eksikliğinden başka”sözü ile yukarıda bahsi ge-
çen 4. evre bir kanser hastasının ve Prof. Veronici’nin 
sözleri nasıl da birebir örtüşüyor değil mi?
Kanser hastası iyileşir mi?  Evet iyileşir, yeter ki 
hasta iyileşmek istesin.
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aralıklı oruç hakkında  
merak ettiğiniz her şey
A
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ralıklı Oruç (Intermittent Fasting- IF) çok 
uzun yıllardır dönem dönem gündeme gelen 
bir beslenme yaklaşımı. Ancak özellikle 

2012 yılında  BBC’de  yayınlanan, Dr. Michael Mosley 
tarafından hazırlanan “Eat Fast, Live Longer” belgeseli 
ve “The Fast Diet” kitabı ile gazeteci Kate Harrison’ın 
kendi deneyimine dayanarak kaleme aldığı “The 5:2” 
isimli kitabı ile oldukça popüler hale geldi. 

Kate Harrison, tecrübesini Dr. Jason Fung’un 2016 
yılnda en çok satanlar listesine giren  ”The Obesity 
Code” isimli kitabına dayandırıyordu.  Fung, “The 
Obesity Code” kitabında  çok sayıda araştırmayı, klinik 
deneyimini ve beslenme tavsiyelerini bir araya getiri-
yor ve ayrıca kişileri şişmanlatmak için “komplo kuran” 
sosyoekonomik güçleri ele alıyordu. Daha fazla meyve 
ve sebze, lif, sağlıklı protein ve yağ tüketilmesi, şeker-
den, rafine tahıllardan, işlenmiş gıdalardan kaçınılması 
gerektiğini vurguluyordu. Atıştırmalıkların bırakılması 
konusunda da çok netti. 

Aralıklı orucun farklı uygulama biçimleri söz konu-
su. Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, en önemli 
konulardan bir tanesi yemek yeme sürelerinde sağlıklı 
beslenmek ve abur cuburlardan kaçınmak. Dolayısıyla 
öğünlerin çok dikkatli planlanması gerekiyor.
Aralıklı oruç, çoğu kişiyi zorlayabiliyor ve sürdürülebi-
lir bir yaklaşım olarak görülmeyebiliyor.  

ARALIKLI ORUÇ KİMLER İÇİN UYGUN?
Birçok kişi son zamanlarda bilerek ya da bilmeyerek 
aralıklı oruç diyetini uyguluyor. Ancak aralıklı oruç ger-
çekten faydalı mı? Kimler yapmalı ya da yapmamalı? 
Popülerliği her geçen gün artan “Aralıklı Oruç”la ilgili 
merak edilenleri Liv Hospital Vadistanbul Diyet ve Bes-
lenme Uzmanı Nida Çeliksoydan Acar ile konuştuk.  
İsminden de anlaşılabileceği gibi aralıklı oruç, gün içe-
risinde belirlenen saatlerde hiçbir besinin tüketilme-
diği veya haftanın belirli günlerinde ciddi olarak kalori 
kısıtlaması yapılarak oluşturulan bir beslenme modeli. 

Üç çeşit aralıklı oruç modeli var.  
1. Alternatif Günlü Aralıklı Oruç: Bu sistemde hafta-
nın bazı günleri yiyecek içecek tüketimi serbest bazı 
günlerinde sınırlı olacak şekilde oluşturulmuş bir 
planlamadır.
2. Alternatif Düzenlenmiş Aralıklı Oruç: Bu sistemde 
haftanın 5 günü kısıtlama yapılmazken takip eden 2 
günde ciddi kalori kısıtlamasına gidilir. Kısıtlama gün-
lerinde normal günü yaklaşık yüzde 20’si kadar kalori 
tüketirler. Kısaca 5:2 diyeti de denilebilir.
3. Zaman Kısıtlamalı Aralıklı Oruç: Bu programlarda 
günün belirli saatlerinde besin alımı serbestken belirli 
saatlerinde besin alımı kısıtlıdır. En sık tercih edilen 
şekli 16:8 aralıklı açlık yöntemidir. Bireyler 16 saatte 
sadece su ve sıfır kalori içecekler tüketebilirken geri 
kalan 8 saatte kalori kısıtlaması olmadan beslenmeye 
devam edilebilir.

ARALIKLI ORUÇ, KİMLER İÇİN UYGUN?
Uzun süre diyet yaparak metabolizma hızını düşürmüş 
bireylere, metabolizma hareketini arttırmak isteyen-
lere, sabit beslenme düzenine sahip olanlara, vücutta 
setpoint denilen kilo durma noktasına ulaşmış kişilere 
ve yüksek beden kitle indeksine sahip obezlere uygun 
bir beslenme planı.
Aralıklı oruç diyeti ile beslenme düzeni hamilelere, 
emziren annelere, düşük beden kitle indeksli bireylere, 
diyabet hastaları, kronik hastalığa sahip kişilere ve 
çocuklara uygun değil.

BESLENME LİSTESİ OLUŞTURURKEN 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
• Aralıklı oruç, kısa süreli bir beslenme süreci, uzun 
süreli ve sürdürülebilir bir beslenme düzeni değil. 
Maksimum 1-2 hafta ile sınırlandırılmalı. Aksi taktir-
de bireylerde insülin direnci oluştuğunu gösteren bazı 
bilimsel çalışmalar mevcut.
• Aralıklı oruçta beslenme listesi oluştururken besin 
eksikliğine bağlı oluşacak hastalıkların önüne geçmek 
için bireyin günlük alması gereken makro ve mikro be-
sin öğeleri mutlaka göz önüne alınmalı. Serbest zaman 
diliminde çok yüksek kalorili gıda alımından, çok 
şekerli gıdalar, paketi gıdalar, hamur işlerinden 
mümkün olduğu kadar uzak durulmalı.

ÖRNEK 
BESLENME 
LİSTESİ
“24 saatlik zaman 
diliminde 11.00-
19.00 saatleri 
arasında yemek 
yemek serbestken 
bu saatlerin dışında 
kalan zamanlarda 
çay, kahve ve su 
serbest” diyen 
Liv Hospital 
Vadistanbul Diyet 
ve Beslenme 
Uzmanı Nida 
Çeliksoydan Acar, 
sizler için örnek bir 
beslenme listesi 
hazırladı.  

11.00 Kahvaltı
• 1 adet haşlanmış 
yumurta veya omlet
• 2 dilim beyaz peynir
• ½ avokado
• Domates salatalık 
roka gibi sebzelerden 
sebze tabağı
• Şekersiz açık çay

13.00 Ara Öğün
• 1 halka ananas
• 200 gr light yoğurt

14.30 Öğle Yemeği
• 6-8 yemek kaşığı 
sebze yemeği
• 200 gr light yoğurt
• 1 dilim tahıllı ekmek

16.00 Ara Öğün
• 10 adet çiğ badem
• 1 fincan yeşil çay
• 2 adet kuru kayısı

19.00 Akşam Yemeği
• 3-4 adet ızgara 
yağsız köfte
• Bol yeşil salata

İYİ BİR NOT: 
Porsiyon miktarları 
65 kg/ 165 cm birey 
referans alınarak 
oluşturulmuştur. 
Kişiye özel beslenme 
planı için lütfen 
beslenme ve diyet 
uzmanından görüş 
alın.
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Liv Hospital Vadistanbul Diyet ve Beslenme Uzmanı 
Nida Çeliksoydan Acar



apandi stili, İskandinav ve Japon dekorasyon 
tarzlarının karışımından ortaya çıkan bir 
mobilya ve iç dekorasyon tarzı. Terim olarak da 

Scandi ve Japan kelimelerinden türetilmiş. 
Zaman zaman Scandinese ya da Japanordic olarak da 
anılan Japandi tarzı, her ne kadar bu yılın dekorasyon 
trendleri arasında yer alsa da, bu tarzın hikayesi çok 
daha eskilere dayanıyor. Özellikle 1950‘li yıllarda 
büyük sükse yapan Arne Jacobsen  ve Alvar Aalto gibi 
efsanevi isimler, Japonların minimalizm anlayışını 
İskandinav tasarımına taşımışlar. 

2010’ların ikinci yarısında yeniden kendini 
göstermesinden bu zamana kadar da gittikçe artan bir 
yayılım gösterdiğini gözlemliyoruz.

Japandi stilindeki anlayışın, yaşam alanlarında 
mahremiyet ve rahatlığı savunan Hygge kavramı ile 
basitlik ve estetik kusurlardaki güzelliği görmeye vurgu 
yapan Wabi-Sabi felsefesinden ilham aldığı söyleniyor. 
Yeni bir trend haline gelmesine rağmen, iddialı ve uzun 
bir süre daha bizimle olacak gibi görünen bu tarzı biraz 
daha yakından inceleyelim. 

J FARKLILIKLARIN BİRBİRİNİ TAMAMLAMASI
Japandi, İskandinav stilinin sanat, doğa ve sadelik 
duygusu yaratan işlevselliği ile Japon rustik 
minimalizminin harmanlanmasıyla karakterize ediliyor. 
Japandi stiline sahip bir mekan, özünde sahibine ait 
kutsal bir alan hissi vermeye odaklanıyor. Kapıdan her 
içeri girdiğinizde sizi bir rahatlık, konfor, ferahlık ve 
sıcaklık duygusu sarıyor. Bu hissi yakalamak, Japon 
ve İskandinav tasarım prensiplerinin birlikte çok iyi 
çalışan dengeli kullanmında gizli!

Her ikisinin temiz çizgilere sahip minimalizm ve 
konfora dayanan estetik anlayışı, nötr renk paleti 
hem kolay hem de sofistike bir tarz yaratmak için 
bir araya gelen ortak unsurları. Bununla birlikte 
Japandiyi özgün kılan nokta, iki tarzı birbirinden ayıran 
özelliklerin birbirini sahiplenircesine tamamlıyor 
oluşu. Tasarımcılara daha fazla özgürlük alanı sağlayan 
bu farkların en temellerinden birisi, renk paleti. 
Her ikisi de nötr tonlara sahip ancak İskandinav renk 
şeması daha soğuk bir his bırakır. Japon renk paletinde 
ise, kırmızı ve siyah gibi tek renkli yoğun vurgularla 
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JAPON FELSEFESİ İSKANDİNAV 
RAHATLIĞIYLA BULUŞUYOR: 
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kontrastlar ve odak noktaları yaratılabilir. Bir diğer 
önemli fark, kullanılan dekor. Örneğin Japon iç 
mekanları, sembolleştirilmiş minimal bir dekora 
sahiptir ve sıcaklık hissi renk paletleri aracılığıyla 
oluşturulur. İskandinav iç mekanlarında ise, sıcak bir 
ortam, soluk nötr bir paletlere karşı büyük ölçüde 
aksesuar ile yaratılır. Japon iç mekanlarının görünümü 
için şık, İskandinavlar için rustik denilebilir.

JAPANDİ STİLİNİN ÖZELLİKLERİ
• Bir iç mekan tarzından öte bir felsefe olduğu 
söylenebilir. Tıpkı Wabi Sabi gibi, Japandi stili de 
genellikle sürdürülebilirliği vurgular. Bunu doğal kaliteli 
materyaller kullanarak sağlar. Hammadde olarak taş, 
masif ahşap, pişmiş toprak, keten, bambu, hasır gibi 
doğal malzemeler kullanılır.

• Fonksiyonellik ön plandadır. Gereksiz detaylar 
yerine ölçülü, temiz ve yalın hatlar bu tarzın olmazsa 
olmazlarından. Tercih edilen tüm mobilyalar estetik 
açıdan hoş olduğu kadar sade ve işleve yönelik 
olmalıdır. 

• Hem İskandinav hem de Japon anlayışında, 
ihtiyacın olduğu kadarına sahip olmanın altı 
önemle çizilir. Dolayısıyle Japandi tarzında da fazla 
aksesuardan kaçınılır. Kullanılan objeler, kalabalık bir 
görüntü yaratmamalı ve kullanılacaksa mutlaka bir 
anlamı olmalı.

• Japandi tarzı, zanaatkarlığa önem verir. Rustik 
havası nedeniyle özellikle ahşap ve ahşap işçiliği 
tasarımda ön plandadır. El yapımı ve bütçe dostı 
ürünler seçmek bu anlayışın önemli bir tamamlayıcısı. 

• Japandi stili, aydınlık ve ferah bir ortam 
yaratmaya odaklanır. Bunu ışık alan bir mekan 
seçiminin yanı sıra kullanılan renk paleti ile de sağlar. 
Renk şeması genel anlamda sakinleştirici, dingin ve 
huzur hissine veren nötr tonlardan oluşur. Beyaz, gri 
ve bejler en favori renklerdir. Daha parlak renkler, 
çok anlamlı olması ve zarif bir şekilde ortaya konması 
düşünülerek mekana dahil edilebilir. 

• İçerideyken dışarıda gibi hissetmek de Japandi 
stilinde önemlidir. Bitkiler, hem doğayı eve taşımak 
için, hem de ortama renk katmak için Japandi stilinin 
en iyi aksesuarlardandır.
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JAPANDİ TARZINI EVİNİZE UYGULAMAK 
İÇİN BAZI İYİ İPUÇLARI

“HYGGE” KAVRAMINA AŞINAYSANIZ, JAPANDI TARZINI DENEMEYE 
ÇOKTAN BAŞLAMIŞ OLABILIRSINIZ

• Açık tonlarda ahşap zemin döşemeyle Japandi stiline 
iyi bir başlangıç yapmış olursunuz. 

• Japandi’nin huzurlu doğasını kendi evinizde 
uyandırmak istiyorsanız, özellikle duvarlarda beyaz, 
krem ve açık buğday tonları tercih edebilirsiniz. 
Oluşabilecek soğuk atmosferi kırmak için anlamlı 
bir odak noktası oluşturacak şekilde bazı duvarlarda 
renk kontrastları oluşturabilirsiniz. Bu kontrastlıkları 
aksesuarların renkleri aracılığıyla da yapabilirsiniz. 

• Çok sayıda doğal malzeme, sakin tonlar, temiz 
çizgiler ve minimal dokunuşların yanında kaliteli 
işçiliğe sahip mobilyalara yönelebilirsiniz. Basit ve 
doğal malzemelerden yapılmış, ancak orta tonlarda, 
cesur, geometrik şekillere sahip ahşap mobilyalar 
seçebilirsiniz. İnsanların yeryüzü ile bağlantısını teşvik 
eden Japon felsefesine göre mobilyaları alçak tutun, 
ancak düzenin monotonluğunu kırmak için farklı 
yükseklikte mobilyalar deneyebilirsiniz. Doğa hissini ve 
sade güzelliği ortaya çıkaran ham ahşap, bambu ya da 
hasır da kullanılabilecek güzel alternatiflerden.

• Japandi tasarımı ve rahatlığı tüm duyularınıza 
hitap etmeye odaklanır. Bunun için dokulara yönelir. 
Mobilyaları, desensiz doğal ancak dokulu kumaşlarla 
eşleştirebilirsiniz. Ortama biraz sıcaklık katmak 
aynı zamanda da görüntüyü zenginleştirmek için 
birbirinden farklı minder çeşitleri, perde kumaşları 
ve koltuk şallarını birlikte kombinleyebilirsiniz. 
Nötr tonlardaki farklı dokulu ve desenli halıları 
birlikte kullanabilirsiniz. Bu şekilde bu basit tasarım 

yaklaşımına bağlı kalarak, iç mekanınıza boyut 
katabilirsiniz. Kadife ve yün gibi dokular Japandi 
tarzında sıkça kullanılan kumaş türleridir. 

• Fazla eşyadan kurtulmak, mekanı hafifletmek ve 
göz önünde herhangi bir dağınıklığın oluşmasına izin 
vermemek Japandi tarzına ulaşmanın anahtarı. Ancak 
çok eşyaya sahipseniz alanda dağınıklık oluşmaması 
için kutular, sepetler ve paneller gibi doğal yüzeyler 
kullanarak minimalizm etkisi yaratabilirsiniz.

• Özenle seçilmiş aksesuarlarla mekanınıza biraz 
farklılık katabilirsiniz. Mekana uyumlu büyük bir resim 
seçebilir ve geri kalan duvar alanını boş bırakarak 
vurgulu bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. 

HER ÖĞENİN BİR ANLAMI VAR
• Ortamı kişiselleştirmek için el yapımı seramikler 
ve dokulu kağıt lambalar gibi bazı geleneksel Japon 
armatürleri ekleyebilirsiniz.  Raf ve sehpa üzeri 
aksesuarlar için  doğal görünümlü malzemeler tercih 
edebilirsiniz. Örneğin mantar, cam eşyalar, kitaplar, el 
yapımı seramikler, taş ve hatta beton gibi malzemeler 
kullanabilirsiniz. 

• Bitkiler, içeride dış mekanı hissedebilmek için bu 
tarzın temellerinden. Sade bir kaç bitki ve iyi saksılar 
kullanabilirsiniz. Mekanda sembolik var oluşlarıyla 
bulunmaları önemli bir prensip. Örneğin Japon 
kültüründe ağaçların iyi şans getirdiğine inanılıyor. Bu 
nedenle, bir Bonsai bitkisi hoş bir katkı sağlayabilir. 
Renk olarak da canlılık sağlayacaktır. 
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BALPARMAK’IN İSTANBUL İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ 
BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRDİĞİ 
“SÜRDÜRÜLEBİLİR ARICILIK, KATMA DEĞERLİ 
VE VERİMLİ ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİM PROGRAMI” 
ÇEKMEKÖY, AYDOS’TAN SONRA İKİNCİ OLARAK 
ÇATALCA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAM 
KAPSAMINDA DÜZENLENEN ARI SÜTÜ EĞİTİM 
PROJESİ’NE KATILAN 25 ARICI VERİLEN TEORİK VE 
UYGULAMALI EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK 
SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANDI. 

T

ADVERTORIAL

am 40 yıldır dünyaya faydalı olmak için çalı-
şan Balparmak, kadınları ve gençleri sektöre 
kazandırmak, doğal balın yanı sıra arısütü, 

polen, propolis gibi katma değerli arı ürünleri üreti-
minin artırılmasına destek olarak arıcılık mesleğinin 
sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleş-
tirdiği eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırarak sürdürüyor. 
Bu hedefler doğrultusunda hareket eden Balparmak, 
İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği (İAYB) işbirliği 
ile İstanbul’daki ikinci eğitim programını Çatalca’da 
gerçekleştirdi. ‘Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli 
ve Verimli Arı Ürünleri Üretim Programı’ projesinde; 
programa katılan mevcut arıcılara, 
4 gün boyunca, hem teorik bilgiler aktarıldı hem de 
uygulamalı olarak arı sütü sağımı gösterildi. ‘Sürdürü-
lebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Arı Ürün-
leri Üretim Programı’ kapsamında düzenlenen Arı 
Sütü Eğitim Projesi’ne katılan ve bu eğitimi başarıyla 
tamamlayan 25 arıcıya törenle sertifikaları teslim edildi.
 
İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin Çatalca’daki 
arılığında gerçekleştirilen sertifika törenine; sertifika-
ları teslim etmek üzere Balparmak Yönetim Kurulu 
Başkanı Özen Altıparmak, Balparmak Genel Müdürü 
Onur Özyurt, İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Baş-
kanı Onur Çilenk, Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktö-
rü Dr. Emel Damarlı, Balparmak Hammadde Tedarik 
Direktörü İsfendiyar Üzümcü ve Balparmak Arıcılık 
Akademisi Eğitim Uzmanı Dr. Ali İhsan Öztürk katıldı. 
 
ARICILIĞIN YARINLARI İÇİN BUGÜNDEN YATIRIM 
YAPMAMIZ GEREKİYOR
Sertifika töreninde konuşan Balparmak Yönetim Kuru-
lu Başkanı Özen Altıparmak, şunları söyledi: “Arıcılık 
mesleğinin yarınları için bugünden çalışmak gerekiyor. WWW. BALPARMAK.COM.TR

Arıcılığın yarınlarına yatırım yapabilmenin temelin-
de şüphesiz ki eğitim yatıyor. Biz de Balparmak Arı-
cılık Akademisi olarak Türkiye’nin farklı illerinde 
gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle, bal ve diğer katma 
değerli arı ürünlerinin üretiminin verimli şekilde 
gerçekleştirilmesini, teknik arıcılık uygulamalarıyla 
hijyenik koşullarda üretimin devam ettirilmesini ve 
bunlarla beraber yeni arıcılar yetişmesini sağlıyoruz. 
Bu eğitim de İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği 
ile yapılan iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz ikinci 
eğitim… Bu eğitim programı ile mevcut arıcılarımıza 
verimli ve kaliteli arı sütü üretimi konusunda teorik 
ve uygulamalı olarak önemli bilgiler aktardık ve 
eğitim alan arıcılarımıza sertifikalarını teslim ettik.” 
 
BALPARMAK HAKKINDA
Kurulduğu 1980 yılından bu yana bal sektörünün 
gelişimine öncülük eden ve uzun yıllardır sektörün 
lideri olan şirket, 300’ün üzerinde çalışanı ve bugün 
bünyesinde bulundurduğu Balparmak, Balkovan, 
Apitera ve BallıMix markalarıyla doğallığı ve lezzeti 
her gün sofralara taşıyor. Tüketicisine sunduğu kali-
te standardı ile farklılaşan Balparmak, bu anlamda 
sektörün öncülüğünü üstleniyor. Gıda güvenliği 
konusunda uluslararası standartlara göre çalışan 
Balparmak, FSSC 22000 (Food Safety  System 
Certification)  ve  BRCGS(British Retail Consortium 
Global Standarts) gibi uluslararası gıda güvenliği 
sistemleri sertifikalarına da sahip. Türkiye’nin bal 
ve diğer arı ürünleri alanındaki ilk, gıda alanında 
8’inci Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan Balparmak; 
TÜRKAK tarafından akredite olan Bal ve Diğer Arı 
Ürünleri Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarı 
sayesinde, tüketicilerine sunduğu ürünlerini en az 
100 parametrede analiz ediyor.

BALPARMAK VE İSTANBUL 
İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ 
BİRLİĞİ İSTANBULLU 
ARICILARIN YANINDA
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aromalandırmak 
en tutkulu 

olduğum alan 
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ŞEF ÇIĞDEM ALAGÖK VE SANATÇI ZELIHA SUNAL 
ILE BOSPHORUS BREWING COMPANY’DE BULUŞTUK. 

BIR YANDAN MEVSIM SEBZELI ÇILAV VE SEITAN 
HAZIRLARKEN BIR YANDAN DA ŞEFLIK YOLCULUĞUNU 

VE MUTFAKTA OLMAZSA OLMAZLARINI KONUŞTUK. 

S ardunya Catering Koordinatör Şefi Çiğdem 
Alagök’ün Yeditepe Üniversitesi İktisat Bö-
lümü’nde başlayan yolculuğu gastronomi ile 

devam etmiş. “Hazırlık eğitimine başladım. Ancak 
hiç mutlu değildim. Gastronomi Bölümü’nün açıl-
ması üzerine Tuğrul Şavkay’la konuşmaya gittim. 
Ve iktisattan gastronomiye geçiş yaptım. En büyük 
şansım, bölümün yeni açıldığı süreçte yakınlarında 
olmamdı. Böylece Türkiye’nin ilk gastronomi öğ-
rencilerinden birisiyim” diyen Şef Çiğdem Alagök, 
Türk Hava Yolları Do&Co projesinde çalışmaya 
başlayan ilk şef kadrosunun içerisinde yer almış. 
Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi’nde mutfak kim-
yası dersleri veren Şef Çiğdem Alagök ve sanatçı 
Zeliha Sunal ile Bosphorus Brewing Company’de 
buluştuk. Bir yandan mevsim sebzeli çilav ve seitan 
hazırlarken bir yandan da şeflik yolculuğunu ve 
mutfakta olmazsa olmazlarını konuştuk. 

DEĞER VEREREK PİŞİRMEYE ÇALIŞIYORUZ
Son 6-7 yıldır deniz ürünleri ile çok ilgileniyorum. 
İlgim, dalış hayatımla başladı. Kaş’ta bir ahtapot 
ile göz göze gelmemle farklı bir açıdan bakmaya 
başladım. Deniz ürünlerini menülerden çıkarmak 
mümkün değil. Ancak mevsimine, nasıl avlanıldığı-
na, boyutlara dikkat eden bir yaklaşım sergilemek 
mümkün. Yasaklı ürünleri hemen menümüzden 
çıkarıyoruz. Değer vererek pişirmeye ve menü 
oluşturmaya çalışıyoruz.

Aromatik baharatlar kullanmayı çok seviyorum. 
Aromalandırmak, en tutkulu olduğum alan. 
Risottonun tuzunu bile levrek aromalı tuz olarak 
işliyorum. Levrekleri kurutma makinesi ile kurutu-
yorum, ince ince kesiyorum. Ardından deniz tuzu 
ile blenderdan geçiriyorum.

DİSİPLİN, OLMAZSA OLMAZIM 
Mutfakta hiç söylenmeyen ama çizgiler içinde olan 
kurallarımız olur. Örneğin saat mevhumu yoktur. 
Sabah iş başlar ve ne zaman biterse, o zaman biter. 
Aşçılık bir meslek değil, bir yaşam tarzı bence. Ve 
benim yaşam tarzım, buna çok uygun. 

EVE İŞ GÖTÜRMEM
Eve hiçbir zaman iş götürmem. Bu nedenle bizim 
evde yemek pişmez. Pandemi öncesi evde yemek 
yapma fırsatım olmadı. Bu süreçte fark ettim ki 
mutfak ortamının ateşi ile ev mutfağının birbirini 
tutması mümkün değil. Evde tencereler bile oyun-
cak gibi geliyor.
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MEVSİM SEBZELİ ÇİLAV  
(4 KİŞİLİK)
• Enginar (2 adet)
• Taze iç bakla (250 gr)
• Ince uzun pirinç(160 gr)
• Kuru soğan (80 gr)
• Seitan ekmeği(100 gr/4 dilim)
• Zeytinyağı (150 ml)
• Sebze suyu (400 ml)
• Kuşkonmaz (4 adet) 
• Taze soğan (4 dal)
• Mısır /haşlanmış/ (1 adet)
• Kavrulmuş file badem (10 gr)
• Kavrulmuş çam fıstığı (20 gr)
• Tuz ,taze çekilmiş karabiber

• Pirinci bol suda yıkayıp, kenara 
alın.
• Iç baklaları kaynayan  suda  1 dk 
kadar pişirip, buzlu suya alarak 
kabuklarını soyun.
• Enginarları parmak kalınlığında 
dörde bölün. Taze kekik, tuz ve 
üzerini örtecek kadar zeytinyağı 
ekleyip marine edin.
• Tavaya zeytinyağını alıp soğanları 
kavurun.
• Kavrulan soğanla birlikte pirinci 
kavurup üzerini örtecek kadar 
sebze suyu katın.
• Iç bakla, file badem, çam 
fıstığı,tuz ve karabiberi ekleyip diri 
kalacak şekilde kısık ateşte çilavı 
hazırlayın.
• Izgaraya kuşkonmaz, enginar, 
mısır(4 bölünmüş), taze soğanı ve 
seitan dilimlerini koyun.
• Tabaklama işlemi için çilavı alın. 
Isteğinize göre üzerine ızgara 
sebzeleri  ve seitanı ekleyin.

SEITAN(4 KIŞILIK)
• Buğday Gluteni (250 gr)
• Sebze suyu (2 lt)
• Domates salçası (25 gr)
• BBC Ketçap (12 gr)

• Soya sosu ( 16 gr)
• Soğan (140 gr)
• Sarımsak (60 gr)
• Isli paprika (6 gr)
• Pulbiber (3 gr)
• Kuru kekik (4 gr)

• Gluteni bir kaba alın. 
• Ayrı bir kaba sıvıları alıp, sıcak 
sebze suyuyla (300 ml) karıştırın.
• Robota jülyen doğranmış 
soğanları ve sarımsağı alıp sıvı 
karışımı ekleyin. 
• Oluşan karışıma glüteni yedirin 
ve iyice yoğurun. 15 dk dinlenmeye 
bırakın.
• Hamuru toparlayıp streç filme 
sarın ve uçlarından bağlayın.
• Sebze suyuna (kaynar olmamalı) 
seitanı atıp 1 saat pişmeye bırakın.
• Sudan çıkardığınız seitanı 
soğuttuktan sonra dondurucuya 
atın ve isteğinize göre et yerine 
tariflerde ızgara ,tava olarak 
kullanın.

SEBZE SUYU
• 2 lt içme suyu
• 1 adet havuç
• 1 adet kuru soğan
• 1 sap kereviz sapı
• 1 adet defne yaprağı
• 4 tek tane karabiber

• Mutfakta arta kalan doğranmış 
ve soyulmuş kök  sebze atıklarında 
da bu tarifi yapabilirsiniz.
Kök sebzeleri gelişi güzel 3- 4 
parçaya bölün, içme suyunda 
45 dakika kısık ateşte kaynatın. 
Son 5 dakikasında karabiberi 
ve defne yaprağını suya ekleyip 
aromalandırın.
Çorbalarda ve yemeklerde su 
yerine ekstra lezzet ve aroma 
verici olarak kullanın.

Sunumda kullanılan 
tabak, seramik sanatçısı 
Tülin Bozöyük tarafından 
tasarlanmıştır. 

“İşim dolayısıyla dünyanın ve ülkenin farklı yerlerine gittiği-
mizde bizi ağırlamak isterler. Özellikle yurtdışında mutlaka bir 
kebapçıya götürürler. Oysa gittiğimiz her yerin çok farklı ye-
mekleri var. Ben bunları tatmaktan çok keyif alıyorum. Bu gezi-
lerde kendimi ilk defa serbest hissettiğim yer, Almaata oldu. 
Kazakistan ve bölgenin birbirinden farklı, değişik görünümlü 
ne kadar yemeği varsa hepsini tattım. Ve fark ettim ki bu 
konuya yatkınlığım var. Bana göre dünyada en ilginç ve güzel 
mutfak Meksika. Türkiye’de en geniş mutfak, Gaziantep” diyor 
sanatçı Zeliha Sunal. 
2013 yılından bu yana çevre ve müziği birleştirmeye çalışan Ze-
liha Sunal “İş mutfakta başlıyor” diyor ve şöyle devam ediyor: 

SADELEŞMEYE GİTMEMİZ GEREKİYOR
En çok evsel atık, mutfakta çıkıyor. Öncelikle kendi mutfağımı-
za bakıp sadeleşmeye gitmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca 
atıksız mutfak yaratmak, bütün annelerin görevi olmalı bence. 
En başta çöpleri yaş ve kuru olarak ayırarak başlayabiliriz. Kul-
lanılan meyve ve sebze suları ile sebze stok yapabilir,  bunlarla 
yeniden yemekler hazırlayabilir, dondurulup kullanılabilir. 
Kredi kartından daha küçük olan malzemeler geri dönüştü-
rülemiyor. Diyelim ki alüminyum folyo kullandınız atmayın. 
Buruşturun ve bir kenara koyun. Bir sonraki alüminyum folyo 
ile birleştirin, tek tek parçalar, büyük bir bütün oluşturuyor. 
Pandemi hijyen gerektiren bir şey. Korkularımız nedeniyle hiç 
olmadığı kadar çok temizleyici malzemelere yöneldik. Bunlar 
maalesef doğaya geri dönüyor.  Zorunlu kılınan tek kullanımlık 
ürünlerin ambalajları geri dönüştürülebilir değil. Evlere çok 
büyük miktarlarda siparişler verdik. Her sipariş; koli, poşet, 
destek malzemeler anlamına geliyor. 

PANDEMİNİN BİR FAYDASI OLABİLİRDİ...
Hepimiz malzemeleri ayırsaydık, üşenmeyip yakınımızdaki 
geri dönüşüm kutusuna atabilseydik, daha fazla sirke, karbo-
nat ve limon kullansaydık, hayatımızı sadeleştirseydik, daha az 
alışveriş yapsaydık, daha az yeseydik, pandeminin bir faydası 
olabilirdi diye düşünüyorum. 

PANDEMİ MÜZİSYENLERİ ÇALIŞMADIĞI YERDEN YAKALADI
Pandemi, müzisyenleri çalışmadığı yerden yakaladı. Bir süre-
dir müzik pastasında bir küçülme söz konusuydu. Bu durum, 
krizin geleceğinin habercisi idi ama bunun sağlıkla geleceğini 
kimse tahmin edemezdi.  2023 yılına kadar bizim sektörümü-
zün rahat rahat iş yapacağını düşünmüyorum. 

SOSYAL MEDYA BECERİMİ GELİŞTİRDİM 
Bu süreçte sosyal medya becerimi daha fazla geliştirdim. Bazı 
hatalarımız oldu, öğrendiğimiz şeyler oldu ancak sosyal medya 
becerisi için iyi bir zamanlama oldu diyebilirim. Bir çok şirket 
ile çevre ve atık değerlendirme üzerine online atölyeler yaptık. 
Müzisyen arkadaşım Yücel Karakuş ile ilgili 2 şarkı yayınladık, 
Şehrazat ve Bülent Yetiş ile bir çalışma yaptık. Klipler, fotoğ-
raflar çektik. 
Daha önce Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerinin 
yazdığı “Sıfır Atık” şarkısını öğrencilerle birlikte seslendir-
miştim. Bu sene de iklim değişikliği konusunda dikkat çekmek 
için “Küresel ısınma” isimli bir şarkı ve klip hazırladık. Sözleri 
bana, bestesi Yücel Karakuş’a, düzenlemesi Tolga Kılıç’a ait 
şarkıyı ve klibi ÇEVKO Vakfına hediye ettim. 

EN ÇOK EVSEL ATIK, MUTFAKTA ÇIKIYOR. 
ÖNCELIKLE KENDI MUTFAĞIMIZA BAKIP 
SADELEŞMEYE GITMEMIZ GEREKIYOR.

atıksız mutfak yaratmak, 
görevimiz olmalı

ZELİHA SUNAL 



BÖLGESEL ZAYIFLAMA İÇİN 
BU TEKNİKLERİ KULLANABİLİRSİNİZ

Spor yaparak, 
beslenmenizi 

düzenleyerek ve bölgesel 
zayıflama için tasarlanmış 

cihazlardan destek 
alarak vücudun farklı 
bölgelerinde birikmiş 
yağları eritebilirsiniz. 

B

ADVERTORIAL

ölgesel zayıflama ve incelmede en yaygın kullanılan yöntemleri aşağıda 
bulabilirsiniz. Unutmamak gerekir ki; seans sayıları kişiden kişiye 
farklılık gösterir. Kişiye göre 2-3 gün aralıklarla uygulama yapılır. Sonuç 

alınması için, ortalama 10-15 seans önerilir. 
 
MAGIC TIME İLE ZAYIFLAMAK HAYAL DEĞİL ! 
Magic Time, gelişmiş son teknoloji özellikleri ile ultrasound (ses dalgaları) 
kullanarak karın, kalça, basen, bacak, kol ve boyun bölgesinde depolanmış 
yağların birinci seanstan itibaren gözle görülür şekilde giderilmesini sağlar.
Karın, kollar ve göbek yağlarında yapılan uygulama toplamda üç ay içerisinde 
en etkili sonuca ulaşır. Günlük su tüketimine (ortalama 2,5 lt) dikkat edilmesi 
halinde ses dalgaları ile parçalanan yağlar, lenf damarlarından idrar yoluyla 
dışarı atılır.
Sarkık cilt, çatlaklar ile gevşek ve yumuşak selülit bölgelerinin normalleşmesi 
için geliştirilmiş bir cihazdır. 
Deri üzerine jel sürülerek ses dalgalarının deri altına gönderilmesi sağlanır, enerji 
aktarımı epidermden bağladığı için ciltte yeni kolajen oluşturularak elastikiyet 
kazandırır. Böylece, parçalanarak uzaklaştırılan yağların üzerindeki derimizde 
herhangi deformasyona neden olmadan gergin ve sıkı bir cilde sahip olunur.
İlk seanstan itibaren vücuda göre 3-6 cm garantili incelme sağlar. 
 
G5 CİHAZI İLE İSTENMEYEN YAĞLARDAN KURTULUN ! 
• Kan dolaşımının hızlanmasında,
• Ağrıların giderilmesinde,
• Fazla yağların yakılmasını sağlamada,
• Masaj etkisi ile stres ve gerginlikten uzaklaşmada,
• Cildin esnekliğini sağlama ve cilt sıkılaştırmada
• Bölgesel zayıflamada
• Vücutta birikmiş toksinlerden arınmada,
• Kemik yoğunluğunun artmasını sağlamada,
• Selülit oluşumunu önlemede ve azaltmada oldukça etkili ve en tanınan 
yöntemlerden biridir. 
 
PASİF JİMNASTİK İLE ZAYIFLAMA
Pasif jimnastik vücuda egzersiz yapılıyor gibi etki verirken enerji harcattığı için 
metabolizmada fazla çalışmaya bağlı kalori yakılmasını sağlar. Aynı zamanda 
vücuda gönderilen radyo dalgaları yağ dokularını uyarırken yağların vücuttan 
atılmasına yardımcı olur. Diyet programlarına destek olarak da kullanılmaktadır.
 
GÜZELLİĞİNİZ VE SELÜLİTLERİNİZ İÇİN LENF DRENAJ MASAJI
• Ritmik hareketlerle uyguladığı masaj sayesinde derin rahatlamada,
• Vücut şekillendirme ve toparlamada,
• Zayıflama programlarında
• Vücutta bölgesel yağlanma ve selülite yol açan ödem ve toksinlerin atılmasında, 
oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

G R E N A G Ü Z E L L İ K M E R K E Z İ
Bağdat Cad.  No:292 Santral  Apt.  A-2 Gir iş i 

K:3 D:9,  Caddebostan -  Kadıköy / İSTANBUL
Tel  :  0543 473 62 02

grenaguzell ik



AON TÜRKIYE EŞ-CEO’SU 
SELDA OKNAS TANBAY
 
TÜKETEBILECEĞIMIZ 
KADAR PIŞIRIRIZ
Hazır gıdalar yerine 
evde üretilen gıdaları 
tüketiyorum. Evimizde 
tüketebileceğimiz kadar 
yemek pişirir ve hiçbir zaman 
çöpe yemek atmayız. Haftada 
3 kez düzenli pilates yaparım. 
Kullandığım her türlü ürün 
ve hizmetin doğaya saygılı 
olup olmadığını sorgulayarak 
hareket ediyorum. Her şeyi 
yenisi ile değiştirmek yerine 
“var olanı nasıl faydalı hale 
getirebilirim” mottosuyla 
hareket etmeye çalışıyorum.

PREMIER DC VERI MERKEZI YÖNETIM KURULU DANIŞMANI SADI ABALI 
 
KAHVALTISIZ EVDEN ÇIKMAM 
Gece yatarken ve sabah kalkınca yarımşar bardak su içerim. 
Kahvaltısız evden çıkmayı asla düşünmem. Dünyaya değer katmak için ise, 
değerli şeyleri bulur, tozunu silip parlatırım.

PAYTR CEO’SU TARIK TOMBUL
 

HER GÜN EN AZ 15 BIN 
ADIM ATARIM

Bedenime değer katmak için sağlıklı 
ürünler ile beslenmeme dikkat 

ediyorum. Her gün en az 15 bin adım 
atarak karbon ayak izimi azalttığım 

için dünyaya değer katıyorum.

RODONIT KURUCU ORTAĞI VE GENEL MÜDÜRÜ 
DENIZ DEMIRASLAN 

EKO SISTEME SAYGILI ÜRÜNLERI TERCIH 
EDERIM

Vücudun gereksinimi olan besin öğelerini almaya 
özen gösteriyor, düzenli spor yaparak sağlığıma 

dikkat ediyorum. Kullandığımız her ürünün doğaya 
etkisini düşünerek hareket etmekle yükümlüyüz. 

Biz de bu anlamda temiz kozmetik ürünlerinin satışını 
gerçekleştiriyor, tüm eko sisteme saygılı ürünleri tercih 

ediyoruz. Doğaya, denizlere, hayvanlara zarar vermeyen 
markaları bünyemize alıyoruz.

HAVUCUM.COM KURUCU 
ORTAĞI DENIZ ALPAY  

5 SENEDIR 
VEJETERYAN 

BESLENIYORUM
Haftanın 4 günü sabahları 

koşu, 3 gün de pilates 
yapıyorum. Yaklaşık 5 senedir 

vejeteryan besleniyorum 
ama son 2 haftadır vegan 

beslenmeye başladım. Yerlere 
ve denize çöp atmıyorum, 

mümkün olduğunca plastik 
kullanmıyorum. 

BEDENINE VE 
DÜNYAYA DEĞER KAT

İ Y İ L İ K  S A Ğ L I K  O L S U N





PROF. DR. TANAY SIDKI UYAR  İLE

yenilenebilir 
enerji
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PROF. DR. TANAY SIDKI UYAR 
EUROSOLAR TÜRKIYE YENILENEBILIR ENERJI BIRLIĞI 
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

11. ULUSLARARASI %100 
YENILENEBILIR ENERJI 
KONFERANSI (IRENEC 2021) 
ARDINDAN
Endüstriyel, yaşamsal ve sosyal, yeryüzündeki nere-
deyse tüm insan faaliyetlerinin, fosil ve nükleer yakıt 
kaynaklı enerjilere bağımlı olarak genişlediği ve küresel 
ölçeğe ulaştığı 200 yıllık bir sürenin sonunda, bu dev 
enerji ağının köklü bir değişim geçirebileceği bundan 
10 yıl önce tahayyül bile edilemezdi. Ne var ki yeryüzü-
nü kuşatan ve kaynakları tükenmeye mahkum bu dev 
enerji ağının yarattığı çevre kirliliği, sağlık sorunları, 
savaşlar ve yoksulluklarla insanlığa ve yer küreye bir 
tehdit olduğu artık herkesin gördüğü bir gerçek. Bu 
gerçeği çok önce görmüş ve yenilenebilir enerjileri ge-
liştirmek için araştırmalar, düzenlemeler yapmış ülke, 
kurum ve kişilerin çalışmaları sonuçlarını veriyor. 21. 
yüzyılın ilk 20 yılında, verilen teşviklerin ve desteklerin 
sayesinde yenilenebilir enerji teknolojilerinde çok hızlı 
gelişmeler gerçekleşirken, kullanımın yaygınlaşmasını 
ve fosil yakıtlarla rekabet edebilme gücünü artıran 
yasal ve ekonomik düzenlemeler yapılıyor.

AVRUPA YEŞIL MUTABAKATI, 
AVRUPA’NIN YENI BÜYÜME 
STRATEJISI
Artık, mevcut enerji ağını tümüyle dönüştürmenin ve 
yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımının mümkün 
olduğunu biliyoruz. AB Komisyonunun Yeşil Mutaba-
kat Hedefi, 2050 yılına kadar küresel ısınmayı yavaş-
latmak ve etkilerini azaltmak suretiyle ilk iklim-nötr 
kıta olmak. Bu bizim ve bir sonraki neslin görevi ancak 
değişim hemen başlamalı ve biliyoruz ki bunu başara-
biliriz. Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) 
Avrupa’nın yeni büyüme stratejisidir. Emisyonları azal-
tırken yeni iş imkanları yaratacak ve yaşam kalitesini 
arttıracaktır. Ulaştırmadan vergilendirmeye, gıdadan 
tarıma, sanayiden altyapıya tüm politikalara yeşil bakış 
açısı yansıtılacak. Yeşil Mutabakat ile temiz enerjiye 
yatırım yapmak hedefleniyor. 

UZUN VADELI, BÜTÜNCÜL ENERJI 
POLITIKALARI GELIŞTIRILMELI
Şimdi ülkemizde de yapılması gereken, bu dönüşüme 
katılmakta gecikmemek için uzun vadeli, bütüncül 
enerji politikalarını merkezi ve yerel düzeylerde geliş-
tirmektir. Enerji sahasında üretici, işletmeci, hizmet 
ve finansman sağlayan tüm aktörlerin de bu dönüşü-
mü öngörerek geleceğe yönelik planlarını yapmaları 
kaçınılmazdır. EUROSOLAR Türkiye Yenilenebilir 
Enerji Birliği, Birliğin vizyonu doğrultusunda yüzde 100 
yenilenebilir enerjilere dönüşümün teknik, ekonomik, 
siyasi boyutlarının ve sanayide, mimaride, ulaşımda ve 

eğitimde hayata geçme yollarının tartışılacağı uluslara-
rası bir platform yaratmak için 12’ncisini 19-21 Haziran 
2022 tarihlerinde sanal ortamda gerçekleştireceği 
IRENEC Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konfe-
ranslarını düzenlemektedir. 

Tüm  IRENEC konferanslarının detaylı bilgilerine 
(https://www.irenec.org/) web sayfasından ulaşabilir ve 
IRENEC 2020 ve IRENEC 2021 konferanslarının video 
kayıtlarını EUROSOLAR Türkiye-You Tube kanalından 
izleyebilirsiniz. 

Sanal ortamda 20-23 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekle-
şen IRENEC 2021 yerel, ulusal ve küresel düzeyde ener-
jide çözüme, yani enerjinin etkin kullanımı ve topluluk 
enerjisi yoluyla yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine 
doğru atılmış önemli bir adımdır.
IRENEC 2021, 2050’de iklim açısından nötr olmayı 
hedefleyen Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatının 
• çevre dostu teknolojilere yatırım yapmak 
• inovasyon için endüstriyi desteklemek 
•daha temiz, daha ucuz ve daha sağlıklı özel ve toplu 
taşıma araçları sunmak 
• enerji sektörünün karbondan arındırılması 
•binaların daha enerji verimli olmasını sağlamak 
•Küresel çevre standartlarını iyileştirmek için ulusla-
rarası ortaklarla çalışmak benzeri enerji sektöründe 
gerekli olan yerel, ulusal ve küresel eylemlerin tartışıl-
dığı bir Uluslararası Platform olmuştur. 

Enerji politikalarının ve enerji yatırımlarının gelişti-
rilmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınması 
gereken fakat sağlanan kredilerle verimsiz ve kirle-
tici teknolojileri ithal eden ülkelerde göz ardı edilen 
toplumsal maliyetlerin fizibilite çalışmalarında nasıl 
hesaba katılacağının uzmanlarınca açıklanması bu 
konferansın önemli bir katkısı olmuştur. 

Yenilenebilir enerjilere bütünsel dönüşümün altyapısı-
nı oluşturan geleceğin enerji teknolojileri ve sektörün 
her kesimine yönelik kapasite geliştirme ve eğitimler 
konferans ana oturumları arasında yer almıştır. 

Yenilenebilir enerjilere dönüşümde belirleyici ve bu 
alanda son yılların en çok tartışılan konusu olan akıllı 
şebekeler ve yenilenebilir enerjinin depolanması, son 
teknolojiler ışığında konferansta ele alınmıştır. 
Endüstri ve ulaşım sektörleri, öncelikle enerji son 
kullanım verimliliğini sağlayarak bu dönüşümü başla-
tacaklardır. Pek çok ülkenin yüksek hedefler koyarak 
hayata geçirdikleri son kullanım verimliliği ve sıfır 
enerjili bina mimarisi örnekleri IRENEC konferansla-
rında paylaşılmaktadır. 
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TÜRKİYE’NİN PROVENCE’I OLARAK KABUL EDİLEN 
LAVANTA KOKULU MOR KÖYDE TEMMUZ VE AĞUSTOS 

AYLARINDA YILIN TÜM STRESİNİ ATABİLİRSİNİZ. 

sparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak, Torosların eteğinde yüksek 
bir tepeye kurulmuş, etrafındaki yamaçların ve ovaların çoğu lavanta 
tarlalarıyla çevrili bir köy. Yüksek konumu ile Burdur Gölü manzarasının 

seyredilebildiği bir alan. Ekoturizm potansiyeli yüksek olan Kuyucak Köyü’nde 
lavanta, Temmuz ayında açmaya başlar. Hasat işleri ise Temmuz ayının sonundan 
Ağustos ayının ortalarına kadar devam eder. 

Kuyucak Köyü’nde yetiştirilen lavanta, Türkiye üretiminin büyük bölümünü 
oluşturuyor. Üreticisinin yaş veya kurutulmuş olarak satışa sunduğu lavanta 
çiçekleri, fabrikalarda işlenip krem, sabun, yağ, kolonya gibi ürünlere dönüşerek 
tüketicilere ulaşıyor. 

I

lavanta kokulu 
köyde 

YILIN STRESINI ATMAYA NE DERSINIZ?
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LAVANTANIN KULLANIM ALANLARI
Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından Lavandula 
cinsini oluşturan Akdeniz kökenli bitki türlerinin ortak 
adı olan lavantanın 47 türü bulunuyor. En çok yetiş-
tirilen çeşidi Lavandula Angustifolia lavanta olarak 
adlandırılıyor. Antik Roma döneminde, lavanta çiçek-
lerinin yarım kilosu 100 dinara satılırmış, bu da bir 
çiftçinin bir aylık maaşına eşdeğermiş. Latince anlamı 
ise, ‘yıkanacak şeyler’. Sinirlerin yatıştırılması, uyku 
bozukluklarınnı tedavisi, romatizma ve kas ağrılarının 
hafifletilmesi, akne tedavisi, saç köklerinin güçlendiril-
mesi, ev ve giysilerden zararlı böceklerin uzak tutulma-
sı gibi farklı kullanım alanlarına sahip. Lavanta çayının 
da güzel kokusu ve sakinleştirici etkisi bulunur. 
Bilimsel çalışmalar açısından da üzerine en çok çalı-
şılmış bitkilerden bir tanesi. Bununla birlikte lavanta, 
medikal olarak kullanılabilen bir madde olarak onay-
lanmamış durumda.

LAVANTA HASADI İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün paylaştığı 
bilgilere göre, Kuyucak köyünde 5 bin dekarda yetişti-
rilen lavanta, sıcaklık, yağış gibi mevsimsel durumlar 
etki etse de Temmuz ayının başında açmaya başlar. Ha-
sat işleri ise Temmuz ayının sonundan Ağustos ayının 
ortalarına kadar devam eder. Hasat işlerinin başladığı 
dönemde lavantalar mor rengini kaybeder, olgunlaşan 
bitki filizleri gri bir renk alır. Bu dönemde çiftçiler gün 
doğmadan önce bahçelere gidip lavantaları hasat eder 
ve köye taşırlar. Köye getirilen lavantalar, güneşe seri-
lip birkaç gün kurutulur. Kurutulan lavantalar elekten 

geçirilerek başak kısmı ve sapları ayrılır. Böylece kuru 
lavanta elde edilmiş olur. Kuru lavanta olarak da satıla-
bilen bu ürün, imbiklerde kaynatılarak lavanta suyu ve 
lavanta yağına da dönüştürülebilir. 
 
KUYUCAK KÖYÜNDE LAVANTA 
ÜRETİMİNİN TARİHÇESİ
Kuyucak köyünde üretim, 1970’li yılların ortasında 
başlamış. Fransa’dan deneme ekimi yapmak üzere geti-
rilen lavantalar, köyde çiftçilikle uğraşan ailelere küçük 
miktarlarda dağıtılmış. Zamanla üretimi yaygınlaşan 
lavanta 2015 yılında 2 bin dekar alana yayılmış. Başlıca 
üretim merkezi Kuyucak köyü olan lavanta, Senir kasa-
bası ve Kuşçular köyü kırsalında da yetiştirilirken 2015 
yılında hazırlanan bir proje ile tanıtılmış ve bir turizm 
ürünü haline gelmiş. 
 
KUYUCAK KÖYÜ
Isparta’ya 47 kilometre uzaklıkta olan köyün nüfusu 
yaklaşık, 250. Tipik bir Orta Anadolu köyü özellikleri 
gösteren Kuyucak’ta geleneksel bina mimarisi kerpiç 
evlere dayanıyor. Ancak modern binalara da rastlamak 
mümkün.
Köy tüzel kişiliğine ait eski ilkokul ve lojman, koope-
ratif tarafından tamir edilip mutfak ve toplantı salonu 
olarak kullanılmaya başlanmış. Ayrıca okul bahçesin-
de kıl çadırdan kapalı bir mekan oluşturulmuş. Köyü 
ziyaret eden grupların rezervasyon yaptırması halinde 
öğle ve akşam yemeği hizmeti de veriliyor. Ayrıca köyde 
ağırlıklı olarak kadınların işlettiği pek çok ev pansiyonu 
da bulunuyor.
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KUYUCAK KÖYÜNDE YAPILACAK AKTİVİTELER
Fotoğraf çekimi 
Lavanta kokulu mor cennet olan Kuyucak köyünde 
lavantaların çiçek açtığı dönemde mor renkli tarlalar 
fotoğraf çekimi için uygun alanlar. Köyde fotoğraf 
çekiminde kullanabileceğiniz renkli ve farklı objelere 
rastlayabilirsiniz.

Bisiklet sürmek ve yürüyüş
Köyde bisiklet ve yürüyüş rotaları oluşturulmuş du-
rumda. Yürüyerek ya da bisiklete binerek bu rotaları 
takip edip civarı keşfedebilirsiniz.

Alışveriş
Otantik eşya satış büfelerinden yöresel hediyelik 
eşya ve lavantadan üretilen ürünleri satın alabilirsi-
niz.

Köy Kahvaltısı
Kıl çadırdan yapılmış kapalı alanda yerel halkın göz-
leme ve köy kahvaltısı servisi yapılıyor
 
KUYUCAK KÖYÜNE ULAŞIM
Lavanta bahçeleri Keçiborlu İlçesi’ne bağlı Kuyucak 
köyünde bulunuyor. Isparta il merkezine 50 km me-
safede olan Kuyucak köyü, Isparta Süleyman Demirel 
Havalimanı’na 25 km, Ankara, İstanbul, İzmir, Afyon, 
Eskişehir, Denizli ve Antalya illerini birbirine bağla-
yan D-650 karayoluna 9 km uzaklıkta, Antalya-İstan-
bul Karayolu’na 10 km, Denizli Çardak Havalimanı’na 
83 km, Antalya Havalimanı’na ise 170 km uzaklıkta. 

 
LAVANTADAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİ 
DENEMEDEN DÖNMEYİN
Lavanta balı: Lavanta balı, arı kovanlarının lavanta 
bahçeleri yakınında konaklatılması ile arıların yoğun 
bir şekilde bu çiçekten nektar alarak yaptıkları bal.
Lavanta çayı: Kurutulmuş ya da taze lavantanın 3-4 
dakika kaynamış suda demlenmesi ile elde edilir. 
Rahatlatıcı etkisinin yanı sıra hepatit B hastalığına iyi 
geldiği ve karaciğer yağlanmasını önlediği biliniyor.

Lavanta kahvesi: Lavanta aromalı Türk kahvesi, Kuyu-
cak köyüne özgü bir sıcak içecektir.

Lavanta dondurması: Doğal lavanta suyundan, salep-
ten ve sütten üretilir. 

Lavanta yağı: Genel olarak kozmetik ve parfüm sana-
yinde kullanılır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle 
sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve 
ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikle-
riyle de aromaterapide kullanılılır

Lavanta suyu: Cildi silerek temizlemek amacıyla tonik 
olarak kullanılılır.

Lavanta kurusu: Lavanta kurusu, elbise ve kumaş 
eşyaları güveden korur ve onlara güzel bir koku verir. 

Lavanta kolonyası ve kremi: Isparta’da gül yağı ve 
kozmetik ürünleri üzerine üretim yapan bir firma 
tarafından lavanta sabunu ve kolonyası üretimi de 
yapılmakta. 
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ÖĞRENCILIĞIMDE 
‘HERHALDE IYI BIR 
TARIM ŞIRKETININ 
PAZARLAMA 
MÜDÜRÜ OLURUM. 
TARIMDA IŞLER NASIL 
YÜRÜYOR YAKINDAN 
INCELEYEYIM’ 
DÜŞÜNCESIYLE 
ÇIFTÇILERLE 
GÖRÜŞMELER YAPTIM. 
BU GÖRÜŞMELERDE 
KARŞIMA ÇIKANLAR, 
SORUNLARIN 
FARKINA VARMAMI 
SAĞLADI. TEKNOLOJI 
KULLANMANIN 
BIR ÇOK SORUNU 
ÇÖZEBILECEĞINI FARK 
ETTIM VE HAREKETE 
GEÇTIM. 

SOSYAL GIRIŞIMCI

hayal et!  
harekete 

geç! sabret!

TÜLIN AKIN :
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ürkiye’de ve dünyada tarım alanında pek çok 
ilke imza atan ve bir çok ödüle layık görülen 
Tülin Akın, çalışma enerjisi, inancı ve çözüm 

odaklı yaklaşımıyla bir ilham kaynağı. Tülin Akın ile 
sosyal girişimcilik yolculuğunu konuştuk. 

TABİT’İN İLK PROJESİ, ÜNİVERSİTEDE 
ÖĞRENCİYKEN HAYATA GEÇTİ
Tarım yolculuğunuzdan bahseder misiniz?
Çiftçilerin yeni bilgilere ve teknolojiye erişim zorluğun-
dan yola çıkarak 2004 yılında üniversitede öğrenciy-
ken TABİT’in ilk projesi olan tarimsalpazarlama.com 
ve tarim.com.tr’yi kurdum. Daha sonra bilgisayar ve 
internete erişim zorluğundan yola çıkarak yeni bilgi 
ve tarımsal teknoloji ile ilgili konuları pazar fiyatı ve 
çiftçiliği etkileyen hava olaylarını gönderen bir SMS 
servisi geliştirdim. Şu anda 1,5 milyon abonesi olan 
Vodafone Çiftçi Kulübü’nün bir parçası. Daha sonra 
köy köy dolaşan bir eğitim ve bilgilendirme organizas-
yonu ile etkinlikler gerçekleştirdik. Gördük ki çiftçiler, 
sadece gördüğü ve daha önce uygulanmış teknikleri, 
teknolojileri ve bilgileri örnek alıyor, risk almaktan hak-
lı olarak kaçınıyor. Böylece Akıllı Köy fikri zihnimizde 
oluştu. 2015 yılında da hayata geçirmek için Aydın ilini 
merkez alarak Vodafone Akıllı Köyü hayata geçirdik. 
Yaptığımız bu çalışmalar, sosyal girişimcilik alanında 
özellikle yurtiçi ve yurtdışında büyük ilgi gördü. Türki-
ye’de Cumhurbaşkanımızdan İş’te Kadın ödülü alırken, 
Dünya’da Ashoka Fellow ve World Ekonomik Forum 
Schwab Foundation’da yılın en başarılı sosyal girişim-
cileri arasına seçildim ve uluslararası birçok ödüle de 
layık görüldüm. 

DOĞA HUZURDUR, TARIM GELECEKTİR
Doğaya ve tarıma dair farkındalığınızın ilk tohum-
ları sizce ne zaman atıldı? Toprak ve tarım sizin 
için ne ifade ediyor? 
Babam köyde ilkokul öğretmeniydi. Anadolu’nun 
hemen her bölgesinde görev yaptı ve ben de köylerde 
büyüdüm. Aile büyüklerimiz de çiftçilik yapardı. Tarım 
ve toprak benim için çocukluğumun sürmesi demek. 
Kır çiçeklerine, bitkilerin kokusuna, baharda ağaç dal-
larının gözlerinin uyanışına hep hayran olmuşumdur. 
Doğa huzurdur, tarım gelecektir. 

TEFECİ- ARACILARA BAĞIMLILIĞI ÇÖZMEDEN 
DEĞİŞİM OLAMAYACAĞINI FARK ETTİM
Bankalarla çiftçi kredi kartlarını modelleme süre-
cinde yaklaşık 12 bin köy ziyaret ettiniz. Bir sosyal 
girişimci olarak neler yaşadınız? Ne gibi olumsuz-
luklarla karşılaştınız ve devam etmekte size güç ve 
cesareti veren neydi? 
Çiftçinin tefeci-aracılara bağımlılığını çözmeden bir de-
ğişimin olamayacağını fark ettim. 12 bin köyü dolaşmak 
için ziraat mühendislerinden oluşan bir organizasyon 
kurdum. Çiftçiye tarım ve hayvancılıktaki yeni teknik, 
teknolojiler ve maliyet yönetimlerini aktardık. Tabi ki 
çiftçiler temkinli yaklaştılar. Ancak bir şey satmadığı-
mızı anlayınca sorular sormaya başladılar. Kadınlara 
ayrı, erkeklere ayrı toplantılar düzenledik. Çocukları da 
ihmal etmedik ve kitaplar götürdük, oyunlar oynadık. 
Ön yargılı yaklaşan çiftçiler de oldu haklı olarak. Bura-
daki asıl engel çiftçilerin yaklaşımı değildi. Tarım dışı 
organizasyonların, firmaların çiftçiyi hedef kitle olarak 
görmemesi onlara hizmet üretmeyi düşünmemesiydi. 
Bu da oluşacak birçok gelişimin önünü tıkıyordu. Çün-
kü çiftçinin imajı devletten yardım bekleyen kitleydi. 
Bu çalışmalar birçok sektörün çiftçiye hizmet üretme-
sine ön ayak da olmuştur. Zorluklar yaşadığımda ise 
ne için başlamıştık diye düşünüp kendimi ve ekibimi 
toparlayacak cesareti buldum. 

T
KADIN SOSYAL GİRİŞİMCİ ORANI YÜKSEK
Ülkemizde sosyal girişimciliği nasıl değerlendi-
riyorsunuz?
 Sosyal girişimcilik ülkemizde hala gelişmekte olan 
bir kavram. Tanımı ve kuralları resmi olarak tanın-
mamış statü olarak girişimcilik kadar kendine yer 
bulmamıştır. Genel girişimci sayısına bakarsak ka-
dınların sayısını az görebiliriz ancak sosyal girişimci-
likte kadınların sayısı erkeklere oranla daha fazladır. 
Hissiyat olarak bazen kapital sistemin kurallarında 
sosyal kavramlar üzerinde olmak çok zorlayıcı ancak 
değişimleri gördükçe bunu başlatan ve yapan olmak 
güç ve motivasyon veriyor. Bence dünyanın olumlu 
olarak değişebileceğini, küçük adımların büyük etki-
sini görmek çocuklara bırakılabilecek en güzel miras. 

HAYALİMİZDEN VAZGEÇMEDİK
Son dönemlerde ne gibi çalışmalar yapıyorsu-
nuz? Özellikle ulaşmak istediğiniz bir nokta var 
mı? 
En son Hatay ilinin teknolojiye dayalı işbirlikçi kırsal 
kalkınma modelini çıkardık. Önümüzdeki günlerde 
Afrika’da çölleşmekte olan bir bölgede teknoloji ile 
tarım yapılabilir mi, hiç çiftçilik yapmayan yerel halk 
çiftçilik yapabilir mi bakış açısıyla hem araştırma 
hem planlama yapmak için bir çalışma başlatıyoruz. 
Türkiye’de bir tarım teknolojileri koleji planlamıştık. 
Çiftçi çocuklarına burs vererek geleceğin profesyo-
nel tarım girişimcilerini yetiştirmek amacı ile ancak 
pandemi de gerçekleştirmek mümkün olmadı. Yine 
de hayalimizden vazgeçmedik. Çiftçinin ekonomik 
ve sosyal açıdan güçlü olduğu günler görmek için 
projeler oluşturup üzerinde çalışıyoruz.

DÜNYAYA OLAN SORUMLULUĞUMUN STRESİNİ 
OLUMLUYA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUM
Bedeninize ve dünyaya değer katmak için ne 
yapıyorsunuz?
Ben Akıllı Köy projesi için köye yerleşmiştim. 5 yıl 
önce bataklık olan yerde şimdi bahçeler içinde yü-
rümek, dalından meyve yemek, başka bir binanın göl-
gesi olmadan güneşi görmek, ofisimin akasya ağacı 
altında bir masa olması, ayaklarıma dolanan civcivler 
bedenime ve ruhuma değer kattığını düşündüğüm 
bir yaşam tarzı. Ama dünyaya, geleceğe duymuş ol-
duğum sorumluluğun stresi de içimde duruyor. Bunu 
olumlu hareketlere çevirmeye çalışıyorum. 

Dünyaya değer kattığını düşündüğüm aktivite her 
gün bir öncekinden bir adım ilerlemiş olmamız 
çünkü yaptıklarımız küçük adımlardan oluşan büyük 
adımların öncüleri. Bu nedenle her ne kadar zorluk 
yaşasak da bunun bilinci ile hareket etmiş olmak içi-
mi rahatlatıyor ve yaptığımız işten gurur duyuyorum. 

TÜLIN AKIN, TABIT 
BILGI TEKNOLOJILERI 

ARACILIĞIYLA 
TÜRKIYE’DEKI ÜÇ 
MILYON ÇIFTÇI VE 

AILESININ EKONOMIYE 
VE TOPLUMSAL 

HAYATA DAHA 
AKTIF BIR ŞEKILDE 

KATILMALARINI 
SAĞLIYOR. 
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en az bir kez 
yaşıyor

CINSELLIK

HER ERKEK HAYATINDA 
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E rektil fonksiyon bozuklığu, cinsel ilişkiye gire-
cek kadar ereksiyon sağlayamama veya bu sert-
liği koruyamama durumu. Toplumda yaygın 

olarak iktidarsızlık olarak ifade edilen erektil fonksi-
yon bozuklığu, birçok erkeğin stres zamanlarında kar-
şı karşıya kaldığı bir durum. Bununla birlikte sıklıkla 
yaşanması, tedaviye ihtiyaç duyulan sağlık sorunlarının 
işareti olabilir.
Erektil fonksiyon bozuklığunun sebeplerinden bazıları 
şöyle sıralanabilir: 
• Kalp-damar hastalıkları (hipertansiyon, kolesterol yüksekliği 
gibi)
• Şeker hastalığı
• Omurilik travması
• Ürolojik veya genel cerrahi müdahaleler (prostat kanseri, 
bağırsak kanseri, mesane tümörü ameliyatları gibi)
• Depresyon-stress gibi psikolojik faktörler,
• Daimi kullanılan bazı ilaçlar,
• Sigara ve alkol kullanımı gibi sebepler en önemli hazırlayıcı 
etkenler olarak sayılabilir.

TERAPİ GEREKEBİLİR
• Fiziksel etmenlerin yanısıra 
• Stres
• Kaygı
• Travma sonrası stres bozukluğu 
• Depresyon
gibi bir dizi psikolojik faktör de erektil fonksiyon bozuk-
luğuna neden olabiliyor. 

Bu nedenlerle erektil fonksiyon bozuklığu yaşıyorsanız, 
konuşma terapisinden yararlanabilirsiniz. Birkaç seans 
boyunca siz ve terapistiniz genel olarak şu konuları ko-
nuşacaksınız: 
• Büyük stres veya kaygı faktörleri
• Seksle ilgili hisleriniz
• Cinsel sağlığınızı etkileyebilecek bilinçaltı çatışmalar

Erektil fonksiyon bozuklığu, ilişkinizi etkiliyorsa, bir 
ilişki danışmanıyla konuşmayı da düşünün. İlişki da-
nışmanlığı, eşinize duygusal olarak yeniden bağlanma-
nıza yardımcı olabilir. 
Erektil fonksiyon bozuklığunun tedavisi, altta yatan ne-
denin belirlenmesine bağlı. İlaç tedavisi veya konuşma 
terapisi dahil olmak üzere bir kombinasyon kullanılma-
sı gerekebiliyor.

İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANABİLİR
Doktorunuz, semptomları yönetmenize yardımcı olacak 
ilaçlar reçete edebilir. İşe yarayan birini bulmadan önce 
birkaç ilaç denemeniz gerekebilir. Bu oral ilaçlar, teda-

HEMEN HER ERKEK, AKTIF CINSEL HAYATINDA EN AZ BIR KEZ 
SERTLEŞME SORUNU ILE KARŞILAŞIYOR. BELLI BIR DÖNEMDE, 

IŞ YORGUNLUĞU, STRES GIBI DURUMLARDA MÜNFERIT 
OLARAK BU SORUNLA KARŞILAŞILIRSA DERT EDILMEYEBILIR. 

ANCAK SORUN TEKRARLAR VEYA GITTIKÇE KÖTÜLEŞIRSE 
TEDAVI ARAYIŞI KAÇINILMAZ HALE GELIR.
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viye yardımcı olmak için kan akışını uyaracaktır. Ayrı-
ca testosteron seviyeniz düşükse testosteron tedavisi de 
önerilebilir.

Başka rahatsızlıklarınız için kullanmakta olduğunuz 
ilaçlar da bu duruma neden olabilir. Bu nedenle doktoru-
nuzla semptomlarınızı ve ilaçlarınızın bu semptomlara 
neden olup olmadığını konuşmanızda fayda olacaktır. 
Erektil fonksiyon bozuklığu testleri fiziki muayene ile 
sağlık ve cinsel geçmişinizin ele alınması da, dahil ol-
mak üzere çeşitli adımları içerebilir. Belirtilerinizin altta 
yatan bir durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını 
belirlemek için ek testler yapılabilir.

• Bu süreçte doktorunuzun kalbinizi ve ciğerlerinizi din-
leyeceği, kan basıncınızı kontrol edeceği, testislerinizi ve 
penisinizi inceleyeceği bir fizik muayene beklemelisiniz. 
Ayrıca prostatınızı kontrol etmek için bir rektal muaye-
ne önerilebilir.
• Doktorunuz semptomlarınız, sağlık geçmişiniz ve cin-
sel geçmişiniz hakkında sorular soracak veya bir anket 
doldurmanızı isteyecektir. Yanıtlar, sorununuzun ciddi-
yetini değerlendirmelerine yardımcı olabilir.

Size sorulabilecek bazı sorular olacaktır:
Erektil fonksiyon bozuklığunu ne kadar süredir yaşıyorsu-
nuz? Aniden mi yoksa yavaş yavaş mı gelişti?

Cinsel istek hissetme, boşalma veya orgazma ulaşma ile ilgili 
herhangi bir sorununuz var mı?

Ne sıklıkla seks yaparsınız? 
Bu sıklık yakın zamanda değişti mi?

Ereksiyonlarınız ne kadar güçlü? Belirli durumlardan veya 
uyarılma türlerinden etkileniyor mu?

Sabahları mı yoksa gece yarısı mı ereksiyonla 
uyanıyorsunuz?

Şu anki ilişkiniz nasıl? Eşiniz ile birbirinizden ne gibi 
beklentileriniz var? Bu beklentilerde herhangi bir 
değişiklik oldu mu?

Son zamanlarda çok fazla stres yaşadınız mı?

Şu anda hangi ilaçları alıyorsunuz? 
Tütün, alkol veya reçetesiz ilaçlar kullanıyor musunuz?

Altta yatan herhangi bir rahatsızlığınız var mı veya pelvik 
bölgenizde herhangi bir ameliyat veya yaralanma oldu mu?



CINSELLIK

EREKSIYON SORUNLARINDA ILK BAŞVURU ADRESI, 
ÜROLOJI UZMANI OLMALI

Üroloji uzmanı Prof. Dr. M. Ihsan Karaman cinsel 
fonksiyon bozukluklarına ilişkin şu bilgileri veriyor:
Cinsel fonksiyon bozukluklarını, cinsel cevap döngüsünü 
esas alarak tanımlamaktayız. Cinsel cevap döngüsünün 
ise; istek, uyarılma, orgazm ve çözülme olmak üzere 
dört evresi var. İşte “cinsel sorunlar” genel tanımı, bu 
evrelerin herhangi birindeki aksama ve problemi ifade 
eder. Erektil fonksiyon bozukluğu ya da halkımızın yaygın 
tercihiyle “iktidarsızlık” ise cinsel cevabın ikinci safhası 
olan uyarılma evresinde erkeklerde görülen aksamaların 
adı. Bu problemin toplumda yaygınlığı hakkında en 
sağlıklı rakamlar ABD’den alınıyor. Buna göre; 

40-70 yaş arasındaki erkeklerde, yüzde 10 oranında 
tam sertleşme bozukluğu, yüzde 52 oranında ise değişik 
derecelerde erektil disfonksiyon mevcut. Bunların yüzde 
80 kadarı, organik/bedensel bir nedene bağlı. 

Toplumsal şartlar ve cinsellik kavramına toplumların 
yaklaşım farkı göz önüne alındığında, ülkemizde 
erektil disfonksiyon ve cinsel sorunların daha yüksek 
oranda olduğu, ancak bunların altında yatan psikolojik 
etmen yüzdesinin de hatırı sayılır bir rakama ulaştığı 
söylenebilir.

Tıbbi bir tedavi arayışına girmeden önce önemli 
tavsiyeler:
Alkol ve sigarayı bırakma, stres ve anksiyete yaratan 
ortamlardan ve olaylardan uzaklaşma, bol hareket 

ve egzersiz, kilo verme, spor gibi günlük yaşam 
değişiklikleri yaparak, problemin kendiliğinden 
düzelmesine çalışmakta yarar var. Eğer bu yolla 
sorun giderilemezse tıbbi yardım arayışına girilmeli.

MUTLULUK ÇUBUĞU AMELİYATI ÇÖZÜM 
SAĞLIYOR
Ereksiyon sorunlarında ilk başvuru adresi kesinlikle 
bir “üroloji uzmanı” olmalı. 
• Üroloji uzmanları olarak, yapacağımız hızlı ve basit 
testlerle rahatsızlığın sebepleri hakkında bir kanaat 
elde ediyoruz. 
• İlk olarak ağızdan alınan bazı ilaçlarla ya da eğer 
bunun faydası olmazsa penise iğne uygulayarak 
çözüm arıyoruz. 
• Son çare olarak düşünülen penis protezi (mutluluk 
çubuğu) ameliyatına gitmeden önce ise, penise şok 
dalgası uygulaması şeklinde yapılan son derece 
zararsız ve kolay bir yöntemi de deneyebiliyoruz. 
Ağrısız, acısız, ilaçsız, iğnesiz, anestezisiz ve yan 
etkisiz bu yöntemde hastaya 6-12 seans şok dalga 
tedavisi yapılıyor. Bu yöntem ile özellikle hafif-orta 
şiddetteki vakalarda yüzde 70’lere varan başarı 
sağlanıyor. 
• Penis protezi takılması ameliyatı ise, her türlü 
sertleşme bozukluğunda kesin çözüm sağlayan ve 
hangi yaşta olursa olsun cinsel aktivitenin devamına 
imkan veren son çare.
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Üroloji uzmanı 
Prof. Dr. M. Ihsan Karaman
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40-70 yaş arasındaki erkeklerde, 
yüzde 10 oranında tam sertleşme 

bozukluğu, yüzde 52 oranında ise değişik 
derecelerde erektil disfonksiyon mevcut.
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Nestlé Waters 

73

Pazarlama Direktörü Can Emci

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İŞİMİZİN MERKEZİNE KOYUYORUZ
Erikli olarak suyun ve temiz bir dünyanın gelecek nesiller için en önemli miras 
olduğunu biliyoruz. Suyun kaynağından çıktığı tazelik ve saflıkla tüketicilerimize 
ulaşmasını önemsiyoruz. 
Su kaynaklarını daha etkin kullanmak, plastik atık miktarını azaltmak ve tüketici-
lerimizin desteği ile çevreye olan etkimizi sıfırlamak için çalışmalarımızı artırarak 
sürdürüyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakmak amacıyla sürdürüle-
bilirliği işimizin merkezine koyuyoruz. Her adımımızı topluma, dünyaya ve çevre-
ye karşı sorumluluklarımızı gözeterek atıyoruz. Bunun için de çoklu paydaşlı bir 
yaklaşımla, farklı kurumlarla iş birliği yaptığımız kapsamlı stratejiler ve hedeflerle 
hareket ediyoruz.

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
Amacımız, geri dönüştürülmüş PET şişeden üretilen PET şişeleri tüm ürün portfö-
yümüzde kullanarak, gelecek için verdiğimiz taahhütlerimizi 2025 yılına kadar 
yerine getirmek olacak.
Tüm tesislerimizde, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, 
atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya 
minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması 
ve geri kazanımının sağlanması anlamına gelen “Sıfır Atık” çalışmalarımız devam 
ediyor. ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Sıfır 
Atık Projesi” kapsamında, Uludağ Kestel’deki su dolum tesisimiz de “Sıfır Atık 
Belgesi” aldı ve tüm tesislerimizde “sıfır atık” hedefine ulaştık. Ayrıca T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’mızın Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak için plastik ambalaj-
ların toplanması amacıyla, geri dönüşüm makineleri kurulmasına yardımcı oluyoruz. 
Bunun yanı sıra Ambalaj Gerikazanım Organizasyonu, ÇEVKO ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği gibi kurum ve sivil toplum kuruluşlarına üyeyiz ve onların çalışma-
larına destek veriyoruz.

TÜM TEDARİK ZİNCİRİNE ODAKLANIYORUZ
Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda sadece ürünlerimize değil, tüm tedarik zincirine 
odaklanıyoruz. Suyun kaynağından itibaren tüketicimizle buluşana kadar geçen 
sürecini en verimli şekilde yönetmeye, her geçen gün iyileştirmelerle doğaya olan 
etkimizi ve çevresel ayak izimizi minimize etmeye çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla, son 
10 yılda paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz farklı projelerle yaklaşık 500 
milyon litre suyun doğada kalmasına katkıda bulunduk. Bu da 200 olimpik yüz-
me havuzunu dolduracak kadar su demek. 
Verimli enerji kullanımına yönelik projeleri hem dolum tesislerimiz de hem de 
operasyonlarımızın genelinde uygulamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da son 5 yıldır 
yürüttüğümüz enerji verimliliği çalışmaları ile 100 bin kişilik bir şehrin bir 
yıllık tüketimine eşdeğer bir enerji tasarrufu sağladığımızı söylemekten gurur 
duyuyorum.
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Dr Oetker
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Albert Christmann

ÖZEL SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ
Bir aile şirketi olarak dünyanın her kıtasında gıda 
üretim ve dağıtım şirketlerimiz ile insana ve doğaya 
karşı özel sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Dr. Oetker 
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı ile tüketici-
lerimizin bilinçli yaşam yaklaşımını desteklerken tüm 
tedarik zinciri boyunca adil, sürdürülebilir koşullar 
sağlar ve aynı zamanda çevreyle ilgili ayak izimizi en aza 
indiririz. Dr. Oetker, böylece temel yetkinlik alanları-
na sadık kalmakla beraber, sürdürülebilir keyif anları 
için yüksek kaliteli ürünler üretmeye ve tüketicilerinin 
farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam 
etmektedir.

AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN % 100 GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ALTERNATİFLER 
OLUŞTURACAĞIZ
Mevcut ürünlerimizin bileşenlerinin 2025 yılına kadar 
iyileştirilmesi hedeflerimizin yanısıra;

2050 yılına kadar tüm doğrudan ve dolaylı faaliyetlerde 
iklim nötr olmak
• 2022 gibi yakın bir tarihte, kendi lokasyonlarımızda 
iklim nötr olmayı garanti edeceğiz. Bunu başarmak için 
yenilenebilir enerji satın alacağız ve kaçınılmaz sera 
gazı emisyonlarını karbon ofset projeleri ile dengeleye-
ceğiz.
• 2030 yılına kadar, ürünlerimizin yaşam döngüsü 
boyunca ortaya çıkardığı sera gazı emisyonlarını yüzde 

35 azaltacağız. 2050 yılına kadar, dolaylı veya dolaylı 
olmayan alanlarda iklim nötr olma hedefimizi tamamla-
yacağız.

2030 yılına kadar plastik atık oluşumunun önlenmesi
• 2025 yılına kadar tüm ambalaj malzemeleri için yüzde 
100 geri dönüştürülebilir alternatifler oluşturacağız.
• Ambalajlarımızı mümkün ve uygulanabilir olduğunda 
plastik kullanımından uzaklaştıracağız.

Gıda atıklarının azaltılması
• 2025 yılına kadar depolarımızda ve üretimimizde 
oluşan gıda atığını yüzde 25 kadar azaltacağız.
• Doğrudan kontrolümüz dışında ortaya çıkan gıda 
atıklarının önlenmesi için de örneğin tedarikçilerimiz ve 
perakendecilerimizle işbirliği yaparak katkıda buluna-
cağız.

2030 yılına kadar tedarik zincirimizdeki kaynakların 
sürdürülebilir standartlara ulaşması
• Hammaddelerimizle ilişkili sosyal ve çevreyle ilgili 
etkilerimizi sürekli olarak izliyor ve değerlendiriyoruz.
• 2025 yılına kadar tedarik zincirlerimizdeki insan 
hakları durum tespiti (due dilligence) prensibini uygu-
layacağız.
• 2025 yılına kadar tedarik zincirimizi ormanları tahrip 
etmeyecek şekilde kuracağız. Bu uygulama kağıt, soya, 
et, palm yağı ve kakao gibi hammaddelerin tedarik 
yöntemleri için geçerli olacak.
• Hâlihazırda sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip 
palm yağı ve kakao tedarik ediyoruz. 2023 yılına kadar 
kullandığımız vanilyanın yüzde 20’si sürdürülebilir 
şekilde sertifikalandırılacaktır. Ayrıca diğer hammad-
delerimizin de sürdürülebilir tedariği üzerinde çalış-
maktayız.
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Kıvanç Tekstil
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİ 60 YIL ÖNCE 
GERÇEKLEŞTİRDİK

1950’li yılların başında Hacı Mustafa Kıvanç tarafından 
kurulan dokuma kumaş üreticisi Kıvanç Tekstil olarak 
dünyanın yeni yeni gündemine aldığı tekstil ürünleri-
nin sürdürülebilir üretimini, biz 60 yıl önce rahmetli 
babamla birlikte gerçekleştirdik. Daha o yıllardan 
başlayan serüvenimizde pamuk atıklarından iplik ve 
kumaş üreterek çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışın 
tekstille buluşmasını sağlayan ilk firmalardan biriyiz.

PET ŞİŞELERDEN KUMAŞ ÜRETİMİ, 
ÇALIŞMALARIMIZDAN BİR TANESİ
Çevre dostu yüksek performanslı ürünler üretmek 
amacıyla birçok çalışmamız mevcut. Kullanılmış pet 
şişelerden kumaş üretimi ise bunlardan birisi. Pet şi-
şeden kumaş üretimi 4 temel ana ayaktan oluşuyor.
Kıvanç Tekstil olarak, merkezi Hindistan’da bulunan, 
dünyanın “en büyük” entegre polyester elyaf üreticisi 
Reliance Industries Limited (RIL) iş birliği yapıyoruz. 
Pet şişe atıklarından elyaf üretiliyor ve biz bunu 
kendi fabrikamızda işleyerek ipliğe dönüştürüyo-
ruz. Daha sonrasında ürettiğimiz iplikten kumaş üre-
tiyoruz. Bu üretim tekniği ile üretimimizdeki karbon 
ayak izi yüzde 30 azaltılıyor, üretimde kullanılan suyun 
yüzde 90’ı ise dönüştürülüyor.
Daha önceleri pamuk ve konfeksiyon atıkların-
dan iplik üretiyorduk. Ülkemizde birçok firma 
konfeksiyon atıklarından ve pamuk atıkla-
rından iplik üretimi yapıyor. Biz sadece 
kullanılmış pet şişeden üretilmiş elyafı 
alıyoruz. Ürünlerde en az yüzde 25 geri 
dönüştürülmüş hammaddeyi kullanı-
yoruz. Global markalar geri dönüştürül-
müş hammadde kullanılarak üretilmiş 
kumaşı istiyor. 

İHRAÇ ETTİĞİMİZ KUMAŞLARIN % 25’İNİN 
HAMMADDESİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ 
ATIKLARDAN 
Hemen hemen her sektörde dünya geri dönüştürül-
müş ürünlere dönüyor. Dünyanın en büyük 32 moda 
firması 2030 yılında, kullandıkları enerjinin yüzde 
100’ünün yenilenebilir enerji olmasına karar vermişler, 
ürünlerinin de çoğunun yüzde 100 geri dönüştürülmüş 
olacağını deklare etmişlerdir. Bunlar dünya markaları. 
Bütün markalar bir protokol imzalamışlar, biz de bu 
protokole uymak zorundayız. Başta ABD, İngiltere, 
Almanya, Fransa, İspanya, İran ve Rusya olmak üzere 
70 ülkeye ihracatımız var. Bunun için de ihraç ettiğimiz 
kumaşların yüzde 25’inin hammaddesi geri dönüştü-
rülmüş atıklardan elde edilmiştir.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM YAPIYORUZ
Yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak boşa giden 
kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmak, ülkemizin bu 
alanda dışa bağımlılığını azaltmak için üzerine düşen 
sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. 
Kıvanç Ailesi, hidroelektrik santralleri ile başlayan ye-
nilenebilir enerjiye yatırımlarını her geçen yıl artarak 
devam ettirmiş ve günümüzde hidroelektrik, güneş 
ve rüzgâr enerjisinde toplam 219 MW’lık bir enerji 
üretim kapasitesine ulaşmış bulunmakta.
Türkiye’nin enerjide ve üretimde dışa bağımlılığını 
azaltmayı misyon edindik. Bu kapsamda tekstil ve 

enerji yatırımlarımızın dışında 2020 yılında 
kağıt sektöründe de üretim kararı aldık. 
Bu yatırım ile birlikte yıllık 300 bin ton 
kapasite ile atık kağıttan ambalaj kâğıdı 
üreteceğiz. Üreteceğimiz ürün gamında 
Türkiye tüketiminin yüzde 70’ini yurt 
içinden karşılamayı hedefliyoruz.
Kıvanç Tekstil olarak hedefimiz hiç 
karbon ayak izi bırakmadan yeşil üretime 
geçmek. 
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Arslan Alüminyum 
Genel Müdür Yardımcısı Pelin Arslan

GÜNLÜK 200 TON ALÜMİNYUM HURDAYI SIFIR ATIK 
HALE GETİRİYORUZ
Geri dönüşümün en yaygın ve en işlevsel kullanım alan-
larından birisi de alüminyum sektörü. Bir alüminyum 
kutunun geri dönüşüm uygulanmasıyla elde edilen enerji 
tasarrufu, yüzde 90 sınırında. Geri dönüşüm sayesinde 
doğaya verilen tahribat ve zarar bu şekilde en aza indi-
rilmiş olur ve yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanır. 
Elimizdeki kaynakların sınırlı olduğunu düşünürsek, 
tüketim ve atık üretiminin her yıl yükselişte olduğunu 
ve yapılan araştırmalar ve yatırımlar sayesinde dünyada 
geri dönüşümün öneminin daha da anlaşılabilir olduğu-
nu söylemek mümkün. Alüminyum metali, yüzde 100 
geri dönüştürülebilir ürünler arasında yer alıyor. Araçla-
rın jantlarından, kapı ve pencere doğramalarına, evdeki 
mutfak tavasına kadar her sektörde kullanılan alümin-
yum metali fiziksel özelliği gereği sıfır atık olma özelliği 
taşıyan değerli bir metal. Bugün Arslan Alüminyum 
tesislerinde günlük olarak 200 ton alüminyum hurdayı 
eritiyor ve sıfır atık haline getiriyoruz. 

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİMİZ, 2005 YILINDA KURULDU
ISO 14001 Çevre Denetimi Sertifikasını çevreye ve geri 
dönüşüme verdiği önemden dolayı alan firmamız 
tüm çalışanlarını bu hassas konuda sürekli bilinçlen-
direrek, konuyla ilgili seminerleri vererek gelecek 
nesillere doğru aktarılması için çalışmalarını sürdü-
rüyor. Çünkü geri dönüşüm, sistematik çalışmalarla 
yürünmesi gereken bir hedef olmalı. Hem çevreyi 
korumak ve yaşamsallığını sürdürmek için hem 
de gelecek nesillere daha temiz ve doğal bir ülke 
bırakmak için bu zorunlu. Ama aynı zamanda ülke 
ekonomisine de faydalı olmalıyız. Çevre kirliliğini 
önlemeli, enerji tasarrufuna katkıda bulunmalı ve 
en önemlisi doğal kaynakların kullanılamaz hale 
gelmesini engellemeliyiz. Bununla birlikte geri 
dönüşümde verilen güçlü destek sayesinde bu 
tesislerde çalışacak insanlara yeni iş olanakları 
da sağlamış olacağız. 
50 yıllık alüminyum profil üreticisiyiz, Bile-

cik’te 2005 yılında kurulan geri dönüşüm tesisimizin 
düşüncesi 2000’li yıllarda alüminyum metaline ihti-
yacın, her geçen daha fazla artıya geçmesi ve üretilen 
alüminyumun hurdaya ayrılan bölümlerinin tekrar 
kazanılması için bu yatırımın yapılması gerektiği 
bilincinin bir neticesiydi. Babam Mehmet Arslan alü-
minyum sektörünün içinde doğup büyümesi ve yaptı-
ğı işin geleceğine inanan vizyoner yapısıyla 2000’li 
yıllarda, alüminyum geri dönüşüm tesisinin olması 
gerektiği söylemiştir. Dünyanın birçok gelişmiş ül-
kesine ihracatını yaptığımız ürünleri geri dönüşümle 
elde edebiliyoruz. Tekrar kazanımı sağladığımız 
alüminyum metalini bu sayede daha değerli ve verim-
li hale getiriyoruz. Cevherden üretilen alüminyum 
için harcanan enerji miktarına göre geri dönüşümde 
harcanan enerji miktarı çok daha düşüktür.  

Biz Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derne-
ği-TALSAD Yönetim Kurulu üyesi olarak özellikle 
alüminyumun geri dönüşümüne önem veren bir fir-
mayız. Özellikle Arslan Alüminyum tesislerinde sıfır 
atığa verilen önem ve çevreye gösterilen sorumluluk 
bilincinin sadece ülkemiz için değil, tüm dünyanın 
geleceğinde önemli rol oynadığını ve bunun sür-
dürülebilirliliğini konusunu özellikle çalışanların 
çocuklarına ödev olarak vererek yada kompozisyon 
veya resim yarışmaları düzenleyerek teşvik etmeye 
çalışıyoruz. 
Bu yıl Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derne-
ği-TALSAD’da üniversiteler arasında geri dönü-

şümle ilgili bir proje düzenledik sonuçları Ekim 
ayında açıklanacak. Üniversitelerde okuyan genç 

öğrencilerin çevreye duyarlı seviyede yetişmesi 
en büyük arzumuz. Özellikle dünya’nın 2030 
yılında karbon salınımını düşürmek ve çevreye 
karşı duyarlılığın daha hissedilebilir seviyele-
re çıkması için verilen mücadele de ülkemiz 
alüminyum sektör firma yöneticileri olarak bu 
önemli konuların farkına varıp yatırımları ve 
çalışmaları ona göre yapmak adına bilinçlen-
dirmenin daha aktif hale getirilmesi en büyük 
temennimiz. 
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Genel Müdür Ali Erman Aytac

Geri dönüşüm yaklaşımımız öncelikle daha fazla tüketme-
mek üzerine kurulu. Daha az tüketerek sorumlu davran-
mayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Günümüz 
dünyasında tüm şirketler için dijital dönüşüm hayati 
öneme sahip. Geçmişin klasik yönetim teknikleriyle iş 
süreçlerini yürütmek artık imkansız. Müşteri memnu-
niyeti için zaman, hız ve kalite olmazsa olmaz kriterler. 
Dolayısıyla bu noktada Elektronik Belge ve Süreç Yönetim 
Sistemleri ön plana çıkıyor. Limak Enerji olarak 2012’den 
bugüne EBYS ile iş süreçlerimizi tam entegre dijital bir 
platforma taşıdık. EBYS ile iş süreçlerimiz otomatik hale 
geldi, karar verme süreçleri hızlandı, işlem kuyrukları ve 
tamamlanma süreleri kısaldı. EBYS’nin kuruma sağladığı 
zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra çevreye olan kat-
kısını görmek ise bizleri ayrıca mutlu etti. Sektör şirket-
leri olarak, bizlerin doğaya karşı bazı sorumlulukları var. 
Kağıt ayak izimizi azaltmak adına doğadan aldıkları-
mızı doğaya geri vermek, tüketimi düşürmek kadar 
önemli. Limak Holding sürdürülebilirlik çalışmalarında 
belirlenen kpi’larımız ile gelecek rotamızda enerji, su, atık 
çıktılarımızın kademeli olarak düşürülmesini planlıyo-
ruz. Dahil olduğumuz çalışma gruplarında enerji sektörü 
olarak küresel iklim krizi ile mücadelede atmamız gereken 
adımları planlıyoruz. Çevresel etkilerimizi en aza indir-
mek için uzun yıllardır öncü uygulamalar yürütüyoruz. 
Enerji yönetimimizi takip ettiğimiz ISO 50001 Sertifika-
mız ile çevreye olan etkimizi ölçüyoruz. 

TASARRUF VE VERİMLİLİK BİLİNCİNİ ARTIRIYOR, 
YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR HAKKINDA 
BİLGİLENDİRİYORUZ 
Son dönemde evlerde geçirilen zamanın artmasıyla bera-
ber yükselen enerji tüketimine karşı tasarruflu olunması 
konusunda müşterilerimizi bilinçlendirmeye yönelik 
‘Enerji Danışmanım’ projesini hayata geçirdik. Bu 
kapsamda Enerji Timlerimiz, farklı tüketim grubundaki 
aile ve iş yerlerini ziyaret ediyor. Burada timler genel ta-
sarrufu anlatırken ev veya iş yerinin özel durumuna göre 
verimlilik sağlama önerilerini aktarıyor. Ziyaret sırasında 
elektrikli aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma 
sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihaz-
ların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği 
de anlatılıyor. 

Şirket olarak enerji verimliliği ve tasarrufu konu-
sunu çok önemsiyor, 7’den 70’e bu bilinci oluştur-
mayı hedefliyoruz. Projelerimizle çocuklara da 
dokunuyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdi-
ğimiz atölyeler ve çeşitli yaş gruplarına 
hitap eden enerji temalı kitaplarımız 
aracılığıyla yenilenebilir enerji kay-
naklarını ve sağladığı faydayı resimler 

ve etkinliklerle aktardık. Geleceğin Enerjisi, Enerjik Tatil 
Boyama ve Etkinlik kitaplarımız ile çocuklara yenilene-
bilir enerji kaynaklarına yönelik bilgi verdik. Çocukla-
rımızın temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojileri 
görebilmelerini ve gelecek için bu kaynakların ne kadar 
önemli olduğunun bilincine varmalarını da sağladık. 

HER YIL BİN FİDAN DİKİYORUZ
“Yeşil Dönüşüm Ormanları” projemiz ile fatura ve abo-
nelik işlemlerinde kullanılan kağıtlara karşılık tüketileni 
dengelemek için her yıl bin fidan dikiyoruz. Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Ödülleri kapsamında ‘Karasal Yaşam’ kategorisinde ödül 
alan bu projemizle Çanakkale, Bursa ve Balıkesir’de 3 
bin fidanı doğayla buluşturduk. Bu yıl Yalova’da bin fidan 
daha dikeceğimiz bu projemizle 200 ton kağıda denk 
gelen 4 bin ağaç dikilmiş olacak. 19 bin kilogram atığın 
doğaya karışması önlenecek, 5 milyon litre su tasarrufu 
yapılacak ve 272 ton CO2 salınımının önüne geçilecek. 
Yine kurumumuzda atıkların sınıflandırılmasını sağlaya-
rak geri dönüşüme gönderiyoruz. Plastik kullanımının 
azaltılarak sıfıra indirgenmesi için aksiyonlar alıyo-
ruz. Enerji yönetim sistemi kapsamında 4 yıllık elektrik, 
doğal gaz, motorin ve su tüketim verilerimizi baz alarak, 
2021 yılı için enerji tüketimlerimizin azaltılması ve verim-
li kullanılması adına iyileştirme planlarımızı hazırladık. 
Bu yıl hedefimiz, toplam enerji tüketimimizi geçtiğimiz 
yıla göre birim tüketim bazında daha da azaltmak. 

3 milyon müşterimiz var e-Dönüşüm kapsamında 
kağıt kullanımını azaltmak amacı ile elektronik faturayı 
tercih eden müşterilere kağıt fatura yerine mail ve SMS 
ile bildirim yapıyoruz. Yapılan bilinçlendirme çalışma-
larıyla 1 milyonu aşkın müşterimiz elektronik faturayı 
tercih etti. Geri dönüşümü müşteriler bazında elektro-
nik fatura ile teşvik ediyoruz. Bunun yanında yine yeni 
düzenlemeler ile sektörümüze sunulan müşteriler ile 
yapılan sözleşmeleri çevrim içi ortamda yapma kolaylığı 
ile kağıt çıktı oranımızı düşürmeyi hedefliyoruz.

DOĞANIN DENGESİNİ KORUMAMIZ GEREKTİĞİNİN 
FARKINDAYIZ
Sektörümüzde bu konuda hassas olan ve projeleri 
hayata geçiren şirketler olduğu kadar bu hassasiyette 
olmayanlar da var. Ama biz biliyoruz ki doğanın dengesi-
ni korumamız gerek. İnsan, hayvan, bitki ve doğa üçlüsü 
hassas, birbiriyle bağlantılı. Bu üçlüye iyi bakmak zo-
runda olduğumuzu ve dengeyi korumamız gerektiğinin 
farkındayız. Bu dengeyi korumak için tüm iş süreç-

lerine tasarrufu, geri dönüşümü entegre eden 
şirketler kazanacak. Herkes sorumluluğu tam 

benimsenmemiş olsa da güzel işler gerçekleşti-
riliyor. Bu güzel örneklerin katlanarak artacağı-
na inanıyorum... 

Limak Enerji 
Uludağ Elektrik
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nefes al ve say… 

P

1,2,3,4
PSIKOLOJI

anik atak geçiren birçok kişi, nefes almakta zorluk çekebilir, terleyebilir, tit-
reyebilir ve kalbinin çok hızlı çarptığını hissedebilir. Bazı insanlar, panik atak 
sırasında göğüs ağrısı ve gerçeklikten kopma hissi yaşarlar ve bu nedenle 

kalp krizi geçirdiklerini düşünebilirler. Bazıları ise felç geçiriyormuş gibi hissettik-
lerini ifade ederler. Panik ataklar korkutucu olabilir ve sizi hızlı bir şekilde vurabilir. 
Panik atağı geçirdiğinizde veya geldiğini hissettiğinizde onu durdurmaya çalışmak 
için kullanabileceğiniz bazı stratejiler var: 

DERİN NEFES ALIN
Hiperventilasyon, korkuyu artırabilen bir panik atak belirtisi iken, derin nefes alma, 
bir atak sırasında panik semptomlarını azaltabilir. Nefesinizi kontrol edebiliyor-
sanız, diğer semptomları ve panik atağı daha da kötüleştirebilen hiperventilasyon 
yaşama olasılığınız daha düşüktür. Ağzınızdan derin nefes alıp vermeye odaklanın, 
havanın yavaşça göğsünüzü ve karnınızı doldurduğunu hissedin ve sonra yavaşça 
tekrar bırakın. Dörde kadar sayarak nefes alın, bir saniye bekleyin ve ardından dör-
de kadar sayarak nefes verin.

PANİK ATAK GEÇİRDİĞİNİZİ KABUL EDİN
Kalp krizi değil, panik atak geçirdiğinizi kabul ederek kendinize bunun geçici oldu-
ğunu, geçeceğini ve iyi olduğunuzu hatırlatabilirsiniz. Bu kabulleniş, semptomlarını-
zı azaltmak için diğer tekniklere odaklanmanıza izin verebilir. 

ENDIŞE VEYA YOĞUN KORKU DALGALANMASI OLAN PANIK ATAK; 
ÇARPINTI, TERLEME, BOĞULMA HISSININ EŞLIK ETTIĞI, BEKLENMEDIK 

BIR ANDA GERÇEKLEŞEN VE SIZE KENDINIZI ÇARESIZ HISSETTIREN BIR 
DURUM. PANIK ATAĞI GEÇIRDIĞINIZDE VEYA GELDIĞINI HISSETTIĞINIZDE 

ONU DURDURMAYA ÇALIŞMAK IÇIN KULLANABILECEĞINIZ BAZI 
STRATEJILER VAR.
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ADVERTORIAL

EBRU DEMİRHAN KİMDİR?
• Ebru Demirhan sırası ile Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri, 
• İlkokul Öğretmenliği,
• Sosyoloji lisans derecelerine sahiptir. Sosyoloji lisansı ile 
Aile Danışmanlığı eğitimine katılma hakkını kazanmış 
olup Aile Danışmanı olma unvanını almıştır. 
• Psikoloji yüksek lisans eğitimi ile Psikolojik 
Danışmanlık ünvanını almaya hak kazanmıştır. 
• Şu an halen Çocuk Eğitimi bölümünde okumaktadır.
• 5 Kitabın yazarıdır. Milliyet Pembenar Blog da köşe 
yazarıdır.
• Yaşam Tasarım Merkezi, Yazar ve Eğitmen, Ebru 
Demirhan tarafından 2008 yılında kurulmuştur. 
• Yaşam Tasarım Merkezi’nde Ebru Demirhan 
ve yetiştirdiği Danışmanlar Bilinçaltı Çalışmaları 
uygulamaktadırlar.

EBRU DEMİRHAN’IN KAÇ KİTABI VARDIR ?
YAŞAMIN GİZLİ SÖZLEŞMESİ
Bir ruh dünyaya gelirken “Özgür İrade Yasasını” nasıl 
kullanır ve seçimleri nasıl yapar? Bu dünyada olmamızın 
amacı nedir? Neden bu aileye doğduk? Gibi soruların 
cevabını bulmaya aracı olmak niyeti ile yazılmıştır. Yaşam 
yolunuzu aydınlatmak, kendinizi, ailenizi, dünyada olmayı 
anlamanıza yardımcı olmak üzere kaleme alındı. 

ÇOCUĞUMLA BERABER İYİLEŞİYORUM
Çocukluğumuzun ve çocuklarımızın yaşamdaki ilk 
dönemlerini arındırmak, boşlukları doldurmak amacıyla 
birçok çalışma ile okuyucuya sunulmuştur. Davranış 
bozuklukları ve çocukların ergenlik süreçleri, depresyon 
gibi sorunlarına ışık olmaya niyet ederek çocuklarımızın 
ve çocukluklarımızın mutlu olmasına aracı olmak istedim. 

HAYATI YENİDEN BAŞLAT
Anne rahmi ve doğumun yaşamın zemininde ne kadar 
önemli bir rol oynadığını anlatarak birçok kilidin 
kolayca açılmasına niyet ederek kaleme aldım. Sebebini 

bulamadığımız çeşitli kilitler bu dönemde oluşmuş 
olabilir. Yaşamın ilk hainden sonuna kadar neşeli, 
huzurlu olabilmek için geriye dönüp bakacağımız ya da 
çocuklarımızın bu dönemini ebeveyn olarak dönüştürme 
gücümüzü kullanmayı hedefliyorum. 

BİLEN ÇOCUK SERİSİ / BENİM AİLEM
Annemi Seviyorum, Babamı Seviyorum, Kendimi 
Seviyorum başlıkları ile tüm kuşaklara ulaşan, 
çocuklarımızın ailelerini ve yaşamlarını kabul etmelerine 
alan açan huzur ve neşe kaynağı kitaplardır. Kişinin 
her halinin olduğu gibi kabul edilmesinin önemini 
vurgulamaktadır. 

BEDENİN ŞİFA KAPILARI 
BİZE NE ANLATIYOR OLACAK ?
Bedenimizle, hücrelerimiz, organlarımız ve 
sistemlerimizle bağ kurmayı anlatıyor. Duygu ve 
düşüncelerin tüm bedenimizde aldığı rolü yönetmeyi 
öğrenmek ve sürdürülebilmek için meditasyonlar 
ile genişletilmiştir. Okuyucuyu kendi içindeki tüm 
yapıyla bağ kurmaya ve kurulan bağı sağlıkla, şifayla 
yönetmeye yönlendiriyor. Dışımızdaki insanlarla 
iletişim kurduğumuz gibi içimizdeki yapıyla da iletişim 
kurabiliriz. 

ORGANLARIMIZ BİZİMLE KONUŞUYOR MU?
Evet organlarımızın bizimle konuşması tamamen kendini 
hatırlattığı anlarda oluyor.
Başın ağrıması, midenin ekşimesi bir ifade ve iletişimdir. 
Sürekli sağ ayak serçe parmağı vurmak veya genetik 
yatkınlıklar taşımak bir ifadedir. Aslında bedenimiz, 
organlarımız ve sistemlerimiz bizimle sürekli konuşur. Biz 
çoğunlukla ağrı, sızı ya da hastalık halinde organlarımızı, 
sistemlerimizi hatırlarız. Bedenimizin içindeki tüm 
akışın sağlıkla ilerliyor olması niyetindeyiz. Sağlığın 
ve şifanın sürdürülebilir olması için iletişim şart, bu 
iletişimi kurmanınfaydalarını anlatan gerçek örnekler ve 
meditasyonlar bu kitabımın 7. Baskısında bulacaklarımız.

Ebru Demirhan’a  +905324800228 
numaral ı  te lefondan ulaşabi l ir.
@ebrudemirhan.ytm
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PANİK ATAK, 
KADINLARI DAHA 
FAZLA ETKİLİYOR
Panik atak durumunda 
beden ve zihin kontrolünü 
kaybetme korkusunun 
yaşandığını ve genellikle 
kalp krizi geçirildiği 
veya ölündüğünün 
düşünüldüğünü belirten 
Anadolu Sağlık 
Merkezi’nden Uzman 
Psikolog Ezgi Dokuzlu 
şu bilgileri veriyor: 
Toplumda her 75 kişiden 
birinde panik atak görülür. 
Kadınlarda erkeklere 
oranla yaklaşık iki kat 
daha fazla görülüyor. 
Başlangıç yaşı genellikle 
20’li yaşlar olsa da 
yaşamın her döneminde 
görülebilir. 

PANİK ATAK 10 İLE 30 
DAKİKA ARASINDA 
SÜREBİLİR
Panik atak belirtileri 
bir anda başlar ve 10 
dakika içerisinde şiddetini 
arttırarak devam 
eder. Genellikle 10-30 
dakika devam eder ve 
kendiliğinden sonlanır. 
Atak sırasında çarpıntı, 
baş dönmesi, terleme, 
nefes darlığı veya boğulma 
hissi, soluğun kesilmesi, 
göğüs ağrısı, göğüste 
sıkışma hissi, bulantı, 
kusma, mide bulantısı, 
karın ağrısı, kontrolünü 
kaybetme korkusu, kendini 
veya çevresindekileri 
tuhaf hissetme, ölüm 
korkusu, üşüme veya 
ateş basmaları, vücudun 
çeşitli yerlerinde uyuşma, 
titreme gibi belirtiler 
olabilir.

HASTA YAKINLARI 
PANİK ATAK 
SIRASINDA HASTAYI 
SAKİNLEŞTİRMELİ
Hasta yakınları atak 
sırasında olabildiğince 
sakin olmalı ve hastayı 
sakinleştirmek adına 
telkinde bulunmalılar. 
Hasta, panik durumu 
geleceği korkusu ile 
günlük hayatında kaçınma 
davranışında bulunuyorsa 
bunu desteklememeli ve 
hastayı cesaretlendirmeli.

GÖZLERİNİZİ KAPATIN
Bazı panik ataklar, sizi bunaltan tetikleyicilerden gelir. Çok fazla uyaranın olduğu 
hızlı tempolu bir ortamdaysanız, bu panik atağınızı besleyebilir. Uyarıları azaltmak 
için panik atak sırasında gözlerinizi kapatın. Bu, ekstra uyaranları engelleyebilir ve 
nefesinize odaklanmayı kolaylaştırabilir.

BİR ODAK NESNESİ BULUN 
Bazı insanlar, panik atak sırasında tüm dikkatlerini odaklayacak tek bir nesne 
bulmayı faydalı bulur. Bir nesne seçin ve onunla ilgili mümkün olan her şeyi bilinçli 
olarak not edin. Örneğin, saatin ibresinin tik taklarında nasıl sarsıldığını ve hafifçe 
yana yattığını fark edebilirsiniz. Nesnenin desenlerini, rengini, şekillerini ve boyutu-
nu tanımlayabilirsiniz. Tüm enerjinizi bu nesneye odaklamanız panik belirtilerinizi 
azaltabilir. 

KAS GEVŞEME TEKNİKLERİNİ KULLANIN
Derin nefes alma gibi, kas gevşetme teknikleri, vücudunuzun tepkisini mümkün 
olduğunca kontrol ederek panik atağınızı durdurmaya yardımcı olabilir. Parmakları-
nızdan başlayarak her seferinde bir kasınızı bilinçli olarak gevşetin ve vücudunuzda 
yukarı doğru hareket edin. Kas gevşetme teknikleri, bunları ataklardan önce uygula-
dığınızda çok daha etkili olacaktır. 

MUTLU YERİNİZİ HAYAL EDİN
Dünyada aklınıza gelebilecek en rahatlatıcı yer neresi? Hafif dalgaların olduğu 
güneşli bir kumsal mı? Dağda bir kulübe mi? Kendinizi orada hayal edin ve mümkün 
olduğunca ayrıntılara odaklanmaya çalışın. Ayak parmaklarınızı ılık kuma soktu-
ğunuzu veya çam ağaçlarının keskin kokusunu kokladığınızı hayal edin. Büyükşehir 
sevseniz de burası, sessiz, sakin ve dinlendirici olmalı.

HAFİF EGZERSİZ YAPIN
Stresli olduğunuz zamanlarda yürüyüş, yüzme gibi hafif egzersizleri seçin. Endorfin 
hormonu, ruh halinizin iyileşmesine yardımcı olacaktır. 

ELİNİZİN ALTINDA LAVANTA BULUNDURUN
Lavanta yatıştırıcı ve stres giderici olarak bilinir. Vücudunuzun rahatlamasına 
yardımcı olabilir. Panik atak geçirmeye yatkın olduğunuzu biliyorsanız, yanınızda 
lavanta esansiyel yağı bulundurun ve panik atak yaşadığınızda kollarınıza biraz 
lavanta yağı sürerek kokusunu içinize çekin.

KİŞİ, YAŞAMSAL TEHLİKE OLMADIĞINA KOLAY İKNA OLMAZ
“Panik atağı belirtilerinin altında bedensel bir hastalığın bulunmadığının, başta 
kardiyoloji olmak üzere ilgili tıp uzmanlık dallarınca saptanması önemli. Bu 
nedenle, fiziksel muayenenin yanı sıra, EKG gibi incelemelere başvurulur” diyen Koç 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vedat Şar 
tedavi ile ilgili şu bilgileri paylaşıyor: 

Panik atağının psikiyatrik açıdan ilk aşama tedavisinde antidepresan ilaçlar 
önde gelir. Ancak, bu dönemde de destekleyici ve bilişsel-davranışsal psikoterapi, 
kişinin panik atak hakkında bilgilendirilmesi, yerine göre panik atağı çeken kişinin 
yakınlarının doğru tutum konusunda aydınlatılması uygun olacaktır. Şiddetli atak 
geçiren ya da atak gelmesinden aşırı derecede korkan kişilerde antidepresan 
tedavisi sonuç verene dek, ilk haftalarda geçici olarak rahatlama sağlayacak 
anksiyolitik ilaçlardan birine de başvurulur. Bu tür bir ilacı kişi atak geleceğini fark 
ettiğinde de ek olarak kullanabilir. Tanı bir kez konulduğunda ve tedavi başladığında, 
bir süre daha yineleyebilen panik ataklardan her biri nedeniyle Acil Servis’e 
başvurmak yerine, kişinin böyle bir ilaçla evinde rahatlaması daha uygun olacaktır.
Antidepresan ilaç tedavisinin ise 1 ay gibi bir sürede etkili olması beklenir. Bu 
durumda panik atakları gelmeyecektir. Ancak, psikiyatristin belirli aralıklarla 
hastayı görmeye devam etmesi tedavinin uzun süredeki başarısı ve yinelemelerin 
önlenmesi açısından önemlidir. Antidepresan ilaç tedavisi, olumlu sonuç alınmış 
olması kaydıyla, genellikle 6 aydan önce kesilmez.

NE GİBİ ZARARLARI VAR?
Panik atağının yaşamsal bir tehlike yaratması söz konusu değil. Ancak kişi buna 
kolay ikna olmaz ve her atakta korkuya kapılır. Yineleyen panik atakları, kişinin 
kendini koruma kaygısıyla yardım alamayacağı yerlerden uzak durması, kapalı 
yerlere girmekten kaçınması, ağır durumlarda evde yalnız kalma ya da sokağa 
yalnız çıkmaktan korkma gibi davranışlar oluşması rastlanan durumlar “Agorafobi” 
olarak adlandırılan bu durum kişinin yaşamını kısıtlamasına yol açar ve tedavi 
gerektirir.
Yineleyen atakların bir sonucu da, kişide kaygı durumunun süreklilik kazanması ve 
ataklar dışında da huzursuzluk yaşaması. Tedavi uygulanmadığında umutsuzluk 
ve depresyon durumu ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda belirtilere uykusuzluk, 
iştahsızlık, enerji eksikliği gibi özellikler eklenir.

PSIKOLOJI
T

E
M

M
U

Z
-

A
Ğ

U
S

T
O

S
2

0
2

1
İY

İL
İK

 S
A

Ğ
L

IK
 O

L
S

U
N



MARi BALKAN 

ADVERTORIAL

BALKANLARDAN GELEN LEZZETIN HIKAYESI:

S eval Işık, Bulgaristan’dan göç edip bu topraklarda kök-
lenmiş bir ailenin 3 çocuğundan birisi. İstanbul Atatürk 
Fen Lisesi ve Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni 

bitirdikten sonra uluslararası firmalarda çeşitli yönetimsel 
roller üstlenmiş. “Kendi yolculuğumun tohumlarını serpmek 
üzere İspanya’da işletme yüksek lisansı yaptım” diyen Seval Işık, 
Türkiye’ye döndüğünde Balkanlar’dan gelen kültürel miraslarını 
yaşatmak amacıyla ailesiyle birlikte Mari Balkan’ı kurmuş. İşin 
mutfağında olan annesi Gülsüm Hanım ve her zaman yanlarında 
olan babası Hüseyin Bey bu yolculukta en büyük destekçileri.
Seval Işık markası Mari Balkan’ın hikayesini şöyle anlatıyor: 

Markanızın yolculuğundan bahseder misiniz? 
Bu yolculuktaki en büyük destekçim annem. Adı Gülsüm, 
aramızda Gümüş de deriz. Annem 10 yaşında küçücük bir ço-
cukken, ailesiyle birlikte daha refah ve özgür bir hayat kurmak 
için Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç gelmiş. Küçük yaşta aldığı 
büyük sorumluluklarla erken yaşta olgunlaşmak zorunda kalan 
annem bir tarafında hala o küçük kız çocuğunu taşır. Ayakları 
her zaman yere sağlam basmasına rağmen hayallerinin peşinde 
uçmaktan korkmayan, kendi annesinden aldığı girişimci ruhu 
zamanı geldiğinde azmi ve çalışkanlığıyla birleştirip hepimize 
örnek olan bir kadındır. Annemin kabiliyetlerinden, titizliğin-
den, çalışkanlığından ve köklerine olan saygısından cesaret 
alıyorum. Elbette babam da her zaman yanımızda en büyük 
destekçilerimizden.
İstanbul’da doğmuş ve hayatımın çoğunu burada geçirmiş olsam 
da, doğduğum ev ve çevre tamamen Balkan kültürüyle yoğrul-
muştu. Çevremdeki insanlarla ortak noktalarımız ve tanıdık şey-
ler o kadar çoktu ki, küçükken herkesin bu kültürü paylaştığını 
düşünürdüm. Çeşit çeşit yemeklerle bezenen sofralar etrafında 
sevdiklerimizle bir araya gelmek bizim için çok önemliydi. Bu 
sofralarda bizim kültürümüze ait olduğunu sonradan öğrendi-
ğim birçok özel lezzet vardı ve bu lezzetlerin bizim neslimizden 
sonra unutulmaya yüz tutacak olmasına çok üzülüyordum. 
Annemin her sene mevsiminde aldığı meyve sebzelerden hum-
malı bir çalışmayla hazırladığı bu müthiş lezzetleri yaşatmak 
istiyordum. Tam da bu amaçla Mari Balkan markasını yarattık. 
Balkanlarda doğan köklerimizden gelen sofra kültürümüzü ya-

şatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak için ailemle birlikte bu 
girişimi kurduk. Mari Balkan markasıyla tamamen doğal, ev yapımı 
ürünler hazırlıyoruz ve bu ürünlerimizle yüzlerce yeni sofraya misa-
fir oluyoruz. Her yeni misafirliğimizde görüyoruz ki, aslında kültür-
lerimiz farklı da olsa hikayelerimiz birbirine çok benzer. Mari Balkan 
sayesinde bu benzerlikleri keşfederken geniş sofraları zenginleştirip 
kocaman bir aile oluyoruz. 

Mari’nin özel anlamı var mı?
Mari’nin anlamını çok soruyorlar. Mari, bizim yöremizde bir çeşit bir-
birine seslenme ünlemi. Zaman zaman dedemin anneanneme “Mari, 
baksana bi” diye seslenmesinden, zaman zaman sokakta bir kadının 
“Aman Mari sen de!” diye komşusuyla gülüşmesinden Mari benim 
için Balkan Kadını anlamını kazandı. Yani Mari aslında benim, Mari 
annem, ablam, anneannem, teyzelerim ve çevremde gördüğüm tüm 
güçlü, kendi ayakları üzerinde duran Balkan Kadınları. Markamızın 
isminin bütün göç hikayelerinin gizli veya bilinen kahramanları olan 
kadınları temsil etmesi için Mari Balkan koyduk. 

Ürünlerinizin özelliklerinden bahseder misiniz?
Ürünlerimizi mevsiminde aldığımız en kaliteli meyve ve sebzelerden 
tamamen doğal yöntemlerle hazırlıyoruz. İşin mutfağında annem ve 
babam var. Bu sayede en kaliteli meyveyi seçmekten ürünlerin paket-
lenmesine kadar her aşamada çok titiz ve özenli hareket ediyoruz. 
Ürünlerimiz arasında en bilinen ve iddialı olduğumuz lezzetimiz 
Balkan göçmenlerinin mutfağından eksik olmayan Lütenitsa. 6 saat 
süren zorlu pişirme işlemi ve birkaç aşamalı hazırlık süreçleriyle çok 
meşakkatli bir sos olsa da pişer pişmez bir lokma ekmeğe sürerek 
aldığımız o ilk tatla tüm yorgunluğumuzu unuturuz. Bunun yanında 
Balkanlardan getirdiğimiz kadim tariflerimizle hazırladığımız doma-
tes soslarımız, ev yapımı reçellerimiz, marmelatlarımız, turşularımız, 
tarhana, kuskus, erişte gibi mutfağımızın olmazsa olmazları da var. 
İlerleyen dönemde kültürümüze ait başka yeni ürünler de katacağız. 

Ürünlerinizi almak isteyenler size nasıl ulaşabilirler?
@mari.balkan  instagram hesabımızdan bizlere ulaşabilirler. Tür-
kiye’nin dört bir köşesine gönderim sağlıyoruz. Çok yakında birkaç 
online kanalda daha satışımız başlayacak. Aynı zamanda Göcek’te ve 
Ortaca’da ev yapımı ürünler satan bazı şarküterilerde yer alıyoruz.



MİLLİ SPORCU EDA TUĞSUZ

müsabaka öncesi 
ciritimle konuşurum

ÖĞRETMENLERİM SAYESİNDE SPORA BAŞLADIM
Spora nasıl başladı?
Antalya’da ilkokul öğretmenim ve beden eğitimi öğret-
menim sayesinde spora başladım diyebilirim. İlkokulda 
sınıf öğretmenim, öfkemi ve hiperaktifliğimi bir spora 
aktarmam gerektiğini söylemişti ama o zamanlar ben 
bunu nasıl yapacağımın bilincinde değildim. Sınıf öğ-
retmenim spora karşı bir yeteneğim olduğunu keşfetti 
ve beden eğitimi öğretmenine bir yetenek taramasını 
yapmasını istedi. Ve böylelikle kendimi bir anda atle-
tizm sahasında buldum. 
Hasbelkader bulunmuş sporculardan bir tanesiyim 
ve şimdi 10 yılı aşkın bir antreman sürecinden sonra 
olimpiyat oyunlarına gideceğim. 
Ailemde sporcu kimlikte birisi olduğu için, beni teşvik 
ettikleri ya da spor okullarına gönderdikleri için değil; 
beden eğitimi öğretmenim ve ilkokul öğretmenim 
sayesinde spora başlamış oldum.

GAYRETİMLE GELECEĞİM ŞEKİLLENDİ
Neden ciriti tercih etti? 
Atletizm sahasına gittiğimde bir çok atlet gördüm ve 
içlerinden bir kişi cirit atıyordu. Çok ilgimi çekti. Öğ-
rendim ki, o kişi cirit atmada Türkiye rekortmeniymiş 
ve Antalya’ya kampa gelmiş. Ben de cirit atmayı merak 
ettim. O gün antrenman sahasında gördüğüm kişi, 
cirit atışımı görünce yeteneğim olduğunu fark etti ve 
beni teşvik etti. Bu kişi şu anda da benim antrenörüm 
olan Fatih Avan. Kendisi aynı zamanda 85.60 Türkiye 
rekortmeni. Onunla çalışmamın büyük bir şans olduğu-
nu düşünüyorum. O günün hayatımın önemli dönüm 
noktalarından bir tanesi olduğuna inanıyorum.
Benim babam uzun yol şoförüydü, uzun saatler süren 
antremanlarımdan ve annemin evde yalnız oluşundan 
endişe ediyordu. Bir süre babamı ikna etmek için çaba 
göstermem gerekti. Bu nedenle kendi gayretimle ge-
leceğim şekillendi diyebilirim. Ben gayret etmeseydim 
kimse benim elimden de tutmazdı diye düşünüyorum. 

DAHA İYİ HAZIRLIK İÇİN FIRSAT OLABİLİR DİYE 
DÜŞÜNDÜM
Olimpiyatların ertelenmesi nasıl etkiledi?
Pandemi, normal seyrindeki hayatımın bir çoğunu 
etkiledi. Bizler performans sporcusu olduğumuz için 
sürekli kamplarda ve yoğun antrenman temposu içe-
risindeyiz. Bir, bir buçuk ay eve kapanmak, vücudumu 
etkilemese bile psikolojik olarak ister istemez etkiledi 
beni. Fakat önceliğin sağlık olduğunun bilincinde oldu-
ğum için bu süreci iyi yönettiğimi düşünüyorum.
Olimpiyatlar için söz konusu olan 4 yıllık periyotlar için 
antrenman programları var. Onların bozulması, herkes 
için üzücü oldu. Fakat, bir yıl sonraya ertelenmesi de 
aslında daha çok antrenman yapabilme ve daha çok 
tekniği birleştirebilme gibi avantajları sağlamış oldu. 
Daha iyi hazırlık yapmak için iyi bir fırsat düşüncesiyle 
olumlu taraflarından bakıp antrenmanlarıma devam 
ettim. 

EVİN İÇİNDE VİLEDA SOPASIYLA TEKNİK 
ÇALIŞIYORDUM
Evde nasıl çalışmalar yaptı?
Bu süreç, bizi yaratıcı olmaya teşvik etti. Cirit, evde 
çalışması zor bir materyal olduğu için, evin içinde 
vileda sopasıyla teknik çalışıyordum. Kor antren-
manları ve nefes egzersizleri yapıp vücudu spordan 
uzaklaştırmamak için evin içinde de yoğun çalıştım. 
Aktif performans sporcusunun hele de Olimpiyatlar 
için hazırlanan bir sporcunun evde bir aydan uzun süre 
kalması, performans anlamında çok şey götürür. O 
yüzden antremanlarımı yüksek tutarak geri dönüşte 
sakatlanma oranını düşürmek istedik. 

60 METRE SINIRINI GEÇEN İLK TÜRK KADIN CİRİTÇİ
Başarmak için en büyük motivasyonu ne?
Antrenman süreçlerinde beni en çok zorlayan faktör, 
aile özlemi. Ailemin beni motive etmesi ve arkam-
da olduklarını hissettirmeleri benim için önemli bir 
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OLIMPIYAT OYUNLARINA 
EDA OLARAK 
KATILMIYORUM. TÜRK 
MILLETI OLARAK 
ORADA OLACAĞIM. 
HERKESIN GÖĞSÜNDE 
TAŞIDIĞI BAYRAK TEK. 
INANIYORUM KI O 
BAYRAĞIN EN YÜKSEK 
YERLERDE OLMASI, 
BIZIM ÇOK GÜZEL 
YERLERE GELMEMIZ 
DEMEK. 
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BENİM İÇİN DENİZ, İKİ NEFES 
ARASINDAKİ SONSUZLUK

60 METRE SINIRINI GEÇEN ILK TÜRK KADIN CIRITÇI OLARAK 
KAYITLARA GEÇEN, TÜRKIYE’YI ULUSLARARASI PEK ÇOK 

MÜSABAKADA BAŞARI ILE TEMSIL EDEN VE BU SENE 
TOKYO OLIMPIYATLARI’NA KATILAN EDA TUĞSUZ, YOĞUN 
ANTRENMAN PROGRAMI ARASINDA KEYIFLI BIR SÖYLEŞI 

GERÇEKLEŞTIRDIK.
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motivasyon kaynağı. Fakat sporcu, özellikle bireysel 
spor yapıyorsa, hep kendi başınadır. Kendi kendinin 
doktoru, fizyoterapisti, yeri geldiğinde kendi antre-
nörü olmalı. Sporcunun vücudunu en iyi tanıyan kişi 
kendisidir. Ben özverili çalışmayı ve bu işe adanmışlık 
duygusu ile devam etmeyi çok seviyorum. Belki de beni 
başarılı kılan faktörler bunlardır.
2017 yılı benim için bir başka dönüm noktasıydı diye-
bilirim. Küçüklüğümden beri antrenörlüğümü yapan 
Fatih Avan, bana ‘sen zaten küçükken bu dereceleri 
atıyordun’ diyordu. Ben o ışığı aslında küçükken veri-
yordum ama geç olsun güç olmasın diye bir söz vardır 
ya... 2017’de 60 metrelik rekordan sonra derecelerim 
yükselmeye başladı. Bu da benim için verdiğim emeğin 
karşılığı oldu. Bu rekor, 67.21’e kadar çıktı. Türkiye re-
koru 56.90’dı ve ben 60 metreyi geçen ilk Türk kadını 
olarak tarihe geçtim. 
Her şeyden önce arkamdan gelen ciritçilere rol mo-
delim. 60 metrenin üstüne atmanın çok da imkansız 
olmadığını gösterdim. Benden sonra gelecek nesiller 
“bunu Eda abla yapmış, biz de yapabiliriz” diyecekler. 
Dilerim çok daha yükseğini yakalayanlar olur ve güzel 
madalyaların gelmesine önayak olurum. Ben inanıyo-
rum ki benimle ve arkamdan geleceklerle beraber çok 
güzel madalyalar kazanacağız.

HALTER, SAĞLIK TOPLARI, SIÇRAMA ODAKLI 
ANTREMANLAR
Nasıl bir antrenman programı var? 
Cirit atma, kuvvete, patlayıcı güce ve elastik antren-
mana dayalı. Biz, atletler gibi kilometreler, 1000-1500 
metreler koşmuyoruz. Biz daha çok kısa süreli güce 
odaklıyız, patlayıcı denen güce odaklıyız. Bunları elde 
etmek için halter, sağlık topları ve sıçramalar ile odaklı 
antremanlar yapıyoruz. 
Günü ikiye ayırıyoruz. Sabahları yaklaşık 3 saat, 
akşamları da 2 buçuk saat sürüyor. Kış dönemlerinde 
günü üçe böldüğümüz de oluyor fakat yazın daha hafif-

liyor. Periyotları antrenörler iyi planlıyor. 
Beslenmede beni çok yoracak yemekleri tercih etmiyo-
rum. Antalyalı olduğum için yeşillik seviyorum. Öğün-
lerimde salata, olmazsa olmaz. Kas kuvvetimi korumak 
için protein ve karbonhidrat alıyorum. 

PARTNERİMLE – YANİ CİRİTİMLE- KONUŞURUM
Müsabakaya başlamadan önce bir ritüeli var mı?
Partnerimle konuşurum, çünkü benim partnerim cirit-
tir. Partnerimle ben ne kadar uyumlu bir dans içerisin-
de olursam, o da beni o kadar sevecektir. Müsabaka 
öncesi mutlaka ciritimle konuşurum. Çünkü sahada, 
müsabakada tek yanımda olan ve benim hissiyatımı, 
elimin titremesini ve kalbimin atışını en çok hisseden 
cirittir.Bir parçam gibi ve özel bir iletişimimiz var. Bu 
da tabi başarısızlığı ortaya çıkarıyor o yüzden partne-
rimle iyi anlaşmak ve onunla senkronize olmak benim 
için çok önemli. 

HERKES ŞAMPİYON OLMAYABİLİR AMA ŞAMPİYON 
ÇOCUKLAR YETİŞTİREBİLİR
Olimpiyatlarda izleyecek kız çocuklarına mesajı 
ne olur?
Yerden göğe kadar kız çocuklarının desteklenmeye 
hakkı var diye düşünüyorum. Olimpiyat şampiyonu 
bir erkek çocuğunu da bir anne yetiştirecek. Ne kadar 
iyi bir sporcu olunduğu değil. O ruhu vermek önemli 
diye düşünüyorum. Herkes şampiyon olmayabilir ama 
şampiyon çocuklar yetiştirebilir. Bu da spor bilgisi, 
spor kültürü ve spora teşvik ile olur.

DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYLERINDEN BIR TANESI SPORCU OLMAK, SPOR 
YAPMAK VE REKABET IÇERISINDE MÜCADELE ETMEK. MÜCADELE 
DUYGUSU, SADECE SPOR IÇIN GEÇERLI OLMAYAN BIR DUYGU. 
KARŞILAŞTIĞIM BÜTÜN OLUMSUZ ENGELLERI, MÜCADELE RUHUMLA 
AŞABILIRIM. ÖĞRETMEN OLACAĞIM VE BIR NESIL YETIŞTIREREK 
DÜNYAYA BÖYLE DEĞER KATACAĞIM.



SAÇLARINIZI 
NEMLENDİRECEK 

bitkisel 
çözümler
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S söyleniyor. Kök veya yapraklardan yapılan karakafes 
infüzyonu nemi geri kazandırarak, saçı ipek gibi yumu-
şatabilir. 

ALOE VERA 
Neredeyse her derde deva bitkilerden biri olan Aloe 
Vera içeriğindeki enzimler ile cildi besler ve ölü deriyi 
arındırır. Tıkanmış gözenekleri açarak cildin nefes 
almasını sağlar. Aloe Vera jelinin düzenli olarak uygu-
lanmasının saçın pH dengesini koruduğu gözlemlenmiş. 
Böylece kuru, kaşıntılı saç derisi ile ilgili kızarıklığı, tah-
rişi veya iltihabı azaltma etkisi olabilir. Kabarık saçların 
kontrol edilmesinde, saçın parlaklık ve ipeksi bir his 
kazandırmak için mükemmel olduğu söyleniyor. 

LAVANTA
Saç derisindeki tahrişleri ve enfeksiyonları iyileştirme-
nin yanı sıra yatıştırmaya yardımcı olacak antibakteri-
yel özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bu sebeple 
kepekli, kuru ve pul pul saç derisinin tedavisinde etkili 
olabilir. Anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antisep-
tik özellikleri ile Lavantanın, saç derisindeki dolaşımı 
uyardığı ve saç derisinin doğal yağ üretimini dengele-
meye yardımcı olduğu söyleniyor. Lavanta yağı düzenli 
kullanımda saçlarınızı besleyerek saçlarınızdaki dökül-
menin önüne geçebilir ve saçlarınızda meydana gelecek 
kırıkları önleyebilir.

HİBİSKUS
Kafa derisinin ve saçın genel sağlığını iyileştirmeye 
yardımcı olan antioksidanlar ve vitaminlerle dolu 
olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda sağlıklı saç büyüme-
sini engelleyebilecek kepek oluşumunu önlemede etkili 
olduğu söyleniyor. 

GÜL YAPRAKLARI
Antiseptik içeriğiyle kafa derisi tahrişlerini tedavi etmek 
için kullanılabileceği böylece saçı canladırdığı ve sağlıklı 
bir parlaklık kazandırdığı ifade ediliyor. Kaynar suya 
eklediğiniz gül yapraklarını ılıyana kadar bekleterek gül 
suyu elde edebilir ve bunu durulama suyunda kullanabi-
lirsiniz. 

YEŞİL ÇAY
Sağlığa birçok faydası olduğu için oldukça popüler olan 
bu bitkinin saç dökülmesini önleyen antioksidanlar ve 
saçı güçlendiren pantenol içerdiği beirtiliyor. Yıpran-
mış saçlar için çok etkili bir tedavi olduğu iddia ediliyor. 

ISIRGAN OTU
Saç derisini uyardığı, kan dolaşımını iyileştirdiği ve 
bu sayede saçı oluşabilecek hasar ve kırılmalara karşı 
koruduğu için öneriliyor. 

NANE
Kaşıntı ve iltihapla mücadele ettiği bilinen mantar ve 
iltihap önleyici bir bitki. Saç derisine ve saça sürülerek 
kullanılabiliyor. Kan dolaşımını artırarak saç uzamasını 
hızlandırdığı gözlemlenmiş. 

MORİNGA
Doğal bir yaşlanma karşıtı ürün. Saç köklerini güçlen-
diren ve saç dökülmesini önleyen tiyosiyanat içerdiği 
söyleniyor. Düzenli olarak kullanılan moringa çayının 
olumlu etkileri saç ve tırnakta gözle görülür şekilde 
fark edildiği düşünülüyor. Doğal bir saç kremi olarak 
saç büyümesini de desteklediği belirtiliyor. 

ıcak hava ve aşırı nemin olumsuz etkileri, saçla-
ra daha fazla ilgi gösterilmesini gerektirebiliyor. 
Yazın karşılaştığımız en büyük saç problemle-

rinden birisi, saç kuruluğu. Saçlarımız neden kuruyor 
ve çözüm için yararlanabileceğimiz bitkisel çözümler 
neler? 
Saç kuruluğuna neden olan etkileri belirledikten sonra 
saçınızın nemini ve sağlıklı ve parlak görünümünü yeni-
den kazanması için destek olabilecek bitkileri derledik. 
İşte yumuşak ve güzel saçlar için destekleyici olduğu 
ifade edilen iyi bitkiler. 

MARSHMALLOW KÖKÜ
Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika’ya özgü çok yıllık 
bir bitki. Saçı doğal olarak yumuşatmaya yardımcı olan 
müsilaj açısından zengindir. Çok kuru saçlar ve hassas 
saç derisi üzerinde iyileştirici ve nemlendirici fayda-
ları olduğu söylenir. Yatıştırıcı ve serinletici özellikleri 
nedeniyle kaşıntılı, tahriş olmuş saç derisi koşullarıyla 
mücadelede son derece etkili olduğu gözlemlenmiş. 
Bitkinin tamamı, özellikle kökü, saçta kaygan bir doku 
oluşturduğundan, tararken kolay kayma sağlar. Söyle-
nenlere göre düzenli kullanımla saçınızın daha esnek ve 
kabarma ve uçuşmaya daha az eğilimli olduğunu fark 
edebilirsiniz. Ayrıca saçın beslenmesi için doğal pro-
teinler sağlayan Marsmallow bitkisinin saçların daha 
hızlı, daha kalın ve daha parlak uzamasını sağladığı 
düşünülüyor. 

MEYAN KÖKÜ
Zayıf bir anti-androjen etkiye sahip bitkinin genellikle 
saç dökülmesine yardımcı ürünlerde kullanıldığı belir-
tiliyor. Zengin amino asitler ve polisakkaritler, anti-inf-
lamatuar, anti-alerjik, anti-viral ve analjezik sayesinde 
kafa derisini nemli tutmaya yardımcı olduğu söyleni-
yor. Böylece egzama ve sedef hastalığı gibi kafa derisini 
de etkileyen rahatsızlıklarda oldukça faydalı olabilir. 
Bu da saçların güçlenmesine ve parlaklık kazanmasına 
etki edebilir.

MÜRVER ÇİÇEĞİ
Bu güzel kokulu, narin, kremsi beyaz çiçeklerin; fla-
vonoidler, steroller ve yağ asitleri bakımından zengin 
olduğu söyleniyor. Normal veya kuru, tahriş olmuş saç 
derisini yatıştırmaya, akne, leke, kızarıklıkları tedavi 
etmeye ve cildi iyileştirmeye yardımcı olarak, kuru, 
hasarlı saçları nemlendirdiği ve saçları yumuşattığı 
gözlemlenmiş. 

MAYDANOZ
Yüksek miktarda A, C, K, silika, demir, kalsiyum ve 
flavonoidler içerdiği biliniyor. Bu besinlerin her biri 
sağlıklı saç büyümesi için önemli. Mükemmel bir saç 
kremi olduğu söylenen maydanoz, pürüzsüz bir doku 
oluşturmak için kuru ve kırılgan saçlara derin nem sağ-
layabilir. Kepek gibi tahriş olmuş saç derisini yatıştır-
maya, saçtaki kırılmayı azaltmaya ve mat saça parlaklık 
kazandırmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. 

KARAKAFES
Avrupa ve Batı Asya’ya özgü olan Karakafes, kuru 
saçlar için başka bir harika bitki olarak öneriliyor. 
İçeriğindeki Allantoin’in kuru saç derisine yatıştırıcı 
ve yumuşatıcı etki ettiği ve cilt hücrelerini yenilediği 
gözlemlenmiş. Saçları çözmeye yardımcı olan müsilaj 
açısından zengin olması sebebiyle, karışıklık ve kırık-
lara mani olduğundan saç taramasını kolaylaştırdığı 

İYİ BİR 
HATIRLATMA!
Saç sağlığınızı 
geri kazanmak 
ve korumak 
için, kuruluğun 
sebebini 
uzmanından 
öğrenmeniz, 
bilinçli bir tedavi 
önemli ve faydalı 
bir adım. 

BİTKİLERİ SAÇLARINIZA NASIL UYGULAYABİLİRSİNİZ?
• Bitkisel bir infüzyon yaparak son saç durulaması olarak kullanabilirsiniz. 
• Elde ettiğiniz infüzyonu bir sprey şişesine doldurarak saçlarınızı taramadan önce sıkabilirsiniz.
• İyi geldiğini gözlemlediğiniz bitkiyi saç maskesine ekleyebilirsiniz. 
• Şampuan veya kreminize uygun oranlarda katmak pratik ve düzenli olacağından etkili bir çözüm olabilir. 
• Özellikle saç uçlarınızda kırıklar oluşuyorsa bitkilerin yağlarını havluyla nemi alınmış saç uçlarınıza birkaç damla 
sürebilirsiniz. Ya da çok kuru ve donuk saçlara sahipseniz tercih ettiğiniz bir yağdan iki veya üç damla avucunuza alabilir, 
ellerinizi ovuşturduktan sonra ellerinizi saçlarında dolaştırabilirsiniz.



İNSANLIK TARİHİ KADAR 
ESKİ BİR MESLEK OLAN 

EBELİK HAKKINDA 
BİLGİYE BİRÇOK 

ANTİK REFERANSTA 
RASTLAMAK MÜMKÜN. 

KADINLARA DOĞUM 
SIRASINDA DESTEK OLAN 

EBELERİ BİRAZ DAHA 
YAKINDAN TANIYALIM.

EN BÜYÜK 
DESTEKÇİLERİ

ebeler, doğumda kadınların 

EBEVEYN

Amerikan Hemşire-Ebeleri Koleji’ne göre, doğumda ebenin bulunması:
• Sezeryan riskini azaltır,
• Suni sancı ve suni doğumu azaltır,
• Bölgesel anestezi kullanımını azaltır,
• Bebek ölüm risk oranını azaltır,
• Erken doğum riskini azaltır,
• Üçüncü ve dördüncü derece perineal yırtıkları azaltır,
• Hasta için daha az masraflıdır,
• Emzirmeye başlamada olumlu etkisi vardır,
• Daha iyi bir bakım sağlar. 

TÜRKİYE’DE KADINLARIN MESLEK SAHİBİ OLABİLDİĞİ İLK MESLEK
Ankara Medipol Üniversitesi Ebelik Bölümü Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Okumuş’tan ebelikle ilgili bilgi aldık.

EBELİK NEDİR?
Ebelik, insanlık tarihi kadar eski bir meslek. Kökleri Şamanlara dayanıyor. Ataerkil 
dönemden sonra kadınlara verilen değerin düşmesiyle ebelerin de birçok sıkıntıya 
maruz kaldığını görüyoruz. Ortaçağda ebeler iyileştirici güçleri nedeniyle cadı 
ve büyücü olarak nitelendiriliyorlar. Hatta diri diri yakıldıklarına dair kayıtlar 
var. Osmanlı tarihine baktığımızda ebeler için daha ılımlı bir ortam var. Osmanlı 
geleneklerine göre ebelere değer veriliyor. Ebelik, anneden kıza geçen ve deneyimli 
insanların yapabileceği bir iş olarak görülüyor. Osmanlı sarayına girebilen bir 
meslek. Ebeler, aileden biri olarak kabul ediliyor ve bir ebe vefat ettiğinde mezar 
taşına da ebe olduğu mutlaka yazılıyor. Osmanlı’nın son dönemleri ve Cumhuriyetin 
ilk yıllarında ebelik mesleğinin artık resmi bir eğitime tabi tutulduğunu görüyoruz. 
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Yani Türkiye’de kadınların meslek sahibi olabildiği ilk 
meslek, ebelik. Cumhuriyetin ilk yıllarında batıdan 
alınan örnekler, birçok kurumu etkilediği gibi ebeliği de 
etkiliyor. Dr. Besim Ömer Akalın, Fransa’da bulun-
duğu esnada oradaki ebelik sistemini inceleyerek 
Türkiye için örnek bir model oluşturuyor. Hatta 
geleneksel ebelerin faaliyetlerini sınırlandırmak için 
kanunlar çıkarılıyor. Bu çalışmaların Türkiye’de resmi 
anlamda ebeliğin ilerlemesinde çok önemli payı olsa da 
ebelerin etkin olduğu doğal doğum sürecini olumsuz 
etkilediğini söyleyebiliriz. Öncelikle kurslarla başlayan 
ebelik eğitimi, daha sonra ortaokul düzeyine, 1978’de 
lise düzeyine 1997’de de 4 yıllık üniversite düzeyine 
kadar yükseliyor. Günümüzde ebeler, kadınların doğur-
ganlık dönemlerinde ve bebeklerin 0-6 yaş döneminde 
gerek sosyolojik, gerek psikolojik gerekse fizyolojik 
açıdan yardımcı oldukları, bir sağlık disiplini, bilimsel 
bir yaklaşım olarak görülüyor.

EBELER NASIL BİR EĞİTİMDEN GEÇİYOR?
Ebelerin aldığı eğitim ülkeden ülkeye değişiyor. Türki-
ye’de ebelik eğitiminin üniversite düzeyine dayanması, 
ebelerin master ve doktora yapması konusunda önemli 
teşvikler var. Ebelerin eğitim içeriği, çoğunlukla klinik 
deneyime dayanıyor. Gebelik, doğum, doğum sonra-
sı, kadın sağlığı, aile planlaması, yenidoğan, çocuk, 
kadınların karşılaştığı tüm sağlık sorunları, bebek ve 
çocukların hastalıkları gibi yani kadınların doğurganlık 
dönemini kapsayan her türlü konuda ebeler eğitili-
yor. Bebekler ise anne karnından başlayarak Türkiye 
kanunlarına göre 6 yaşına kadar ebelerin sorumluluğu 
altında. Bu dönemlerde sağlık için alınacak önlemler ve 
sağlıkta normalden sapma durumları gibi konularda 
eğitim alınıyor. Çeşitli hastanelerde ve kliniklerde belli 
bir saati dolduracak şekilde staj yapmaları da bekleni-
yor. Bunun yanında üniversitelerin ERASMUS prog-
ramları ile yurt dışına gidip oralardaki ebelik sistemini 
deneyimleyen öğrenciler de oluyor. Özellikle Hollanda 
ve Almanya Türkiye’deki ebelik öğrencilerinin ilgi duy-
duğu ülkeler. Son sınıfa geldiklerinde intörn ebe olu-
yorlar. Mezun olmadan 100 gebe, 100 lohusa, 100 bebek 
görme ve muayene etme gibi sorumlulukları var. Ayrıca 
en az 40 doğum yaptırmaları gerekiyor. Bu açıdan ise 
ebelik öğrencileri, özellikle doğurganlık oranı yüksek 
olan doğu illerinde staj yapmaya büyük ilgi duyuyor.

TÜRKİYE’DE KAÇ EBE VAR?
Türkiye’de 50 binden fazla ebe var. Ancak bunların 
sadece yüzde 20’si ebeliği ilgilendiren alanlarda çalışı-

yor. Ülkemizde ciddi bir hemşire ihtiyacı olduğu için ve 
hemşirelik alanına en yakın meslek olduğu için ebeler, 
hemşirelerin çalışması gereken alanlarda çalıştırılı-
yor. Ancak bu anlamda da son yıllarda gerek hastane 
yönetimlerinde gerekse ebelerde önemli bir farkındalık 
oluştuğunu görüyoruz. Ebelerin birinci basamak sağlık 
kuruluşları olan aile sağlığı merkezlerinde ve kadın 
sağlığı, gebelik, doğum, lohusalık, yenidoğan ve çocukla 
ilgili alanlarında çalıştırılmasına eskiye göre biraz daha 
dikkat ediliyor. Günümüzde Türkiye’de 45’in üzerinde 
üniversitede ebelik bölümü var. Bunların büyük bir 
çoğunluğu son beş yılda açıldı. Son yıllarda gençler ara-
sında ebeliğe çok büyük bir rağbet var. Tahminime göre 
3-4 yıla kadar Türkiye’de ebe sayısı şimdikinin iki katı 
olacak. Bununla birlikte günümüzde kadınlar, normal 
doğum için daha bilinçliler. Buna paralel olarak şimdiki 
yeni nesil genç ebeler, eskiye göre daha çok giri-
şimci ruha sahip. Serbest çalışan ebe sayısı gittikçe 
artıyor. Yakın zamanda her yerde ebelerin kendi hizmet 
birimlerini açarak ailelere yardımcı olduklarına şahit 
olacağız. Yani Türkiye’de ebe sayının arttığı ve ebelerin 
daha görünür olacağı bir dönemden geçiyoruz.

EBELER DOĞUM SIRASINDA ANNEYİ NASIL 
DESTEKLİYOR?
Öncelikle ebelik deyince sadece doğumun akla gelme-
sini istemiyoruz. Ebeler, kadının menarştan menapoza 
kadar her dönemde yanında, ona yardımcı ve destek 
olabilir. Doğumda ise, kadının ağrısını hafifletmek 
ebelerin etik sorumlulukları arasında. Holistik ebelik 
yaklaşımında “doğum yaptırmak” yerine kadının 
içindeki “doğurma gücünü ortaya çıkarmak” yer 
alıyor. Çok az kadın, doğumunun yaptırılmasına ihti-
yaç duyar, çoğu kadın kendisi doğurabilir. Buna ilave-
ten kadının yanında holistik bakış açısına sahip bir ebe 
olması bu süreçte kadını daha çok güçlendirir. Bununla 
birlikte riskli bir durum varsa erken dönemde tespit 
edilip müdahale edilmiş olur. Ebeler, doğumda kadı-
nın ağrısını hafifleterek doğum kanalının ve bebeğin 
ilerlemesini izleyerek anneye yardımcı olurlar. Sancılar 
esnasında bebeğin sağlık durumunu izler, bebeğin 
rahat ilerlemesi için anneye gerekli pozisyonları verir. 
Aslında annenin doğumda kendini özgürce ifade etme-
si için ona alan açar. Bebek geldiğinde ise ebe, bebeği 
tutar, göbek kordonunu keser. Bebeği annenin göğsüne 
yatırarak emzirilmesi için yardımcı olur. Normal git-
meyen bir durum olduğunda ise, bunu erken dönemde 
tanılayarak gerekli yaklaşımları uygular ve gerekti-
ğinde jinekolog hekimi doğuma davet eder. Ne yazık 
ki günümüzde kadınların uygun bir ebelik yaklaşımı 
bulmak için hastaneden bunu talep etmesi ya da özel 
bir ebe tutması gerekiyor. Kadınlar evlilik merasim-
leri için planlama yaparken gösterdikleri titizliğin 
daha fazlasını doğumları için göstermeliler 
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HOLİSTİK EBELİK 
YAKLAŞIMI NEDİR?
Holistik ebelik, insanı bir 
makine gibi gören tüm 
sağlık yaklaşımlarına 
tepki olarak doğdu 
aslında. Holistik 
ebelik, başta kadın 
bedeninin spiritüel gücü 
konusunda farkındalık 
kazandırmayı 
hedefliyor. Doğum 
anının kutsallığına 
vurgu yapmak istiyoruz. 
Dünyada holistik ebelik 
adı altında birçok 
yaklaşım var. Biz 
Anadolu topraklarındaki 
geleneksel ebeliği 
yeniden canlandırmak 
istiyoruz. İşte asıl 
holistik ebelik budur. 
Eskiden geleneksel 
ebeler “benim elim değil 
Fatıma anamızın eli” 
dermiş. O yüzden kendi 
köklerimizde var olan 
gücü, yeniden ortaya 
çıkarmalıyız. Bunun 
için de tüm kadınlara 
sorumluluk düşüyor. 



KIMI ZAMAN ZORUNLU 
BIR IHTIYAÇ, KIMI ZAMAN 

TAMAMLAYICI BIR 
AKSESUAR OLAN GÜNEŞ 

GÖZLÜKLERI ILE ILGILI 
ZAMAN IÇERISINDE DEĞIŞEN 
ÖNERILERLE KARŞI KARŞIYA 

KALIYORUZ.
• NE SIKLIKLA 

KULLANILMALI? 
• KULLANIMI GÖZLERE 

ZARAR VERIR MI?
• GÜNEŞ IŞINLARINI 

GÖZLERDEN ALMANIN 
SAĞLIK FAYDALARI VAR MI?

• GÖZLÜK SEÇIMINDE DIKKAT 
EDILMESI GEREKENLER 

NELER?
CEVAPLAR YAZIMIZDA...

sirkadiyen ritminiz 
üzerinde de etkili 
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Sürekli güneş gözlüğü takmak zararlı mı? 
Tek kelimeyle, evet.
Özellikle iç mekanlarda düzenli olarak güneş gözlüğü kullanıyor-
sanız, uyku düzeninizden gözlerinizin ışık değişimlerine uyum 
sağlama yeteneğine kadar bir çok işleviniz risk altında olabilir.
UV korumasına ihtiyaç duyulmayan zamanlarda güneş gözlüğü 
kullanımı, uzun vadede görme duyunuza zarar verebilir.
Normal koşullar altında, ortam aydınlatması loş olduğunda, göz 
bebekleri göze daha fazla ışık girmesine izin vermek için otoma-
tik olarak genişler, böylece retinaya daha fazla ışık ulaşabilir.
Bu istemsiz refleks, değişen ışık koşullarına uyum sağlanmasına 
izin vererek, hem karanlıkta hem de parlak güneş ışığında gör-
memizi mümkün kılar. Bu süreç, otonom sinir sistemi tarafından 
kontrol edildiği için düşünmemize gerek kalmadan gerçekleşir.

Sürekli güneş gözlüğü takılması, iç mekanlarda aynı istemsiz 
refleksi tetikler. 

Ayrıca gözlerinizi yorarak göz yorgunluğuna neden olabilir. Bu 
da baş ağrısına, bulanık görmeye ve artan ışık hassasiyetine ne-
den olabilir. Eğer gözlük camlarının optik kalitesi düşük ise bu 
durum daha da yoğun bir etkiye neden olacaktır. 

Sürekli güneş gözlüğü takmak, uyku döngüsünü etkiler mi?
Tek kelimeyle, evet. 
Vücudumuzun uyku ve uyanıklık döngüleri, çevremizdeki deği-
şen koşullara yanıt olarak günlük olarak salınan hormonlar tara-
fından yönetilir. Retinalarımızdaki ışığa duyarlı fotoreseptörler, 
sirkadiyen ritimleri (günlük bir döngüyü takip eden fiziksel, zi-
hinsel ve davranışsal değişiklikler) kontrol etmede hayati bir rol 
oynar.
Döngümüzün ana kontrolü, ışıktadır. Bu durum, özellikle sabah-
ları uyku kalitemizi düzenlemeye yardımcı olmak için parlak 
gündüz ışığına maruz kalmamız gerektiği anlamına gelir.

Gün boyunca güneş gözlüğü takmak sabah ışığına maruz kalma-
yı engeller ve vücudunuzun düzenli uyku ritmini bozabilir. Tıpkı 
sürekli yarı karanlık bir odada kalmak gibi. 
Sağlıklı uyumak istiyorsanız en azından sabah 10’dan sonrasına 
kadar bekleyin.
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GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ALIRKEN, BU 7 ÖZELLIĞE DIKKAT EDIN!
Güneş ışınlarının göz hastalıklarına zemin hazırlayabileceğine dikkat çeken Türk 
Oftalmoloji Derneği (TOD), güneş gözlüklerinin yaz aylarında gözlere yönelik önemli bir 
korunma önlemi olduğunu ifade ediyor. Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gereken 7 
özelliği sıralayan TOD, “Yüzde 100 UV koruyucu olmasına özen gösterin, büyük camlar 
tercih edin” tavsiyesinde bulunuyor. 

Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği’nden Optik Refraksiyon 
Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Arıcı, yaz aylarında güneş ışınlarının, daha 
fazla ve dik olarak ulaştığı için güneş gözlüğü kullanımının önem kazandığını vurguluyor.

HANGI GÜNEŞ IŞINI GÖZLER IÇIN ZARARLI? 
Prof. Arıcı, gözlerin korunmasında güneş gözlüklerinin niçin önemli olduğunu şu sözlerle 
anlatıyor: “İnsan gözü kabaca güneşten gelen 400 ile 760 nanometre arasındaki ışık 
bandına duyarlıdır. Güneşten gelen 400 nanometre - ki buna Ultraviyole (UV) denir - ve 
altındaki ışınlar yüksek enerji içerdikleri için hücre ve hücre DNA’sı üzerine olumsuz 
etkilere sahipler. UV ışınlarının dalga boyu küçüldükçe zararlı etkileri de artar. En 
zararlı dalga boyu olan UV-C, normalde atmosferdeki ozon tabakasını geçmez. 
Ancak eğer ozon tabakasında hasar varsa, bu durum en zararlı ışın bandının 
da dünyamıza ulaşmasına neden olur. Bu zararlı ışınlar göz çevremizde, göz 
kapaklarımızda cilt kanseri, kornea şeffafiyetinde bozulma, daha erken yaşta katarakt 
ve sarı nokta hastalığı gibi görme yetimizi tehdit eden hastalıklara zemin hazırlayabilir. 
Tüm bunlardan korunma seçeneklerinden birisi de güneş gözlükleri kullanmaktır.”
 
GÖZLÜK ALIRKEN NELERE DIKKAT EDILMELI? 
“Güneş gözlüğü alırken kozmetik olarak yüzümüze yakışması yanında göz sağlığımız 
için aklımızda tutmamız gereken özellikler vardır. Bu özellikleri dikkate alırsak, hem 
ekonomik hem fonksiyonel hem de beğenimize uygun bir güneş gözlüğü alabiliriz” diyen 
Prof. Dr. Mustafa Kemal Arıcı, söz konusu özellikleri şöyle sıralıyor:

1) Ultraviyole (UV) koruyucu etikete bakın. Güneş gözlüğü satın alırken aranacak en 
önemli şey, UV ışınlarını yüzde 100 engellediğini gösteren bir etiketi bulunması. UV 
koruyuculuğu, ilk dikkat etmemiz gereken kural. 
2) Daha büyük daha iyidir. Almayı düşündüğümüz güneş gözlüğü, göz bölgemizde ne 
kadar fazla alanı kaplıyorsa o kadar iyi korur. Özellikle göze yandan gelen UV ışınlarını 
kesen/girmesine engel olan büyük boyutlu gözlük almayı tercih edin.
3) Daha koyu camlar daha iyi koruma sağlamaz. Çok koyu camlar havalı görünse 
de, daha fazla UV ışınını engellemez. Sadece camın rengine değil, ne kadar fazla UV 
engellediğine bakın.
4) Cam rengi önemli değildir. Bazı gözlük camları sarı, yeşil veya gri gibi çeşitli 
renktedir. Farklı renkte güzel göründü diye zararlı ışınları daha iyi engellemez ancak 
spor yapanlar için yararlı olabilecek görüntü ve renk kontrastını artırabilirler.
5) Polarize camlar UV’yi değil yansımayı önler. Polarize güneş gözlükleri, deniz 
veya göl yüzeyi gibi yansıtıcı yüzey kaynaklı yansımayı azaltır. Camın sadece polarize 
özelliği daha fazla koruma sağlamaz, gözlük alırken UV korumasına sahip olması daha 
önemlidir.
6) Gözlük maliyeti, satın almada en önemli faktör değildir. Güneş gözlüklerinin pahalı 
olması kaliteli olduğu anlamına gelmez. Gözlüğün yüzde 100 UV engelleme özelliğini 
gösteren etikete sahip olması gözlüğün fiyatından daha önemlidir. Fiyatı makul 
gözlükler de bu özelliğe sahiptir.
7) Kalite standartlarını kontrol edin. Alacağınız güneş gözlüğünün TSE, CE işareti 
gibi kalite standartlarına sahip olmasına dikkat edin.

Türk Oftalmoloji Derneği Optik Refraksiyon Birim 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Arıcı

NORMAL KOŞULLAR 
ALTINDA, ORTAM 
AYDINLATMASI LOŞ 
OLDUĞUNDA, GÖZ 
BEBEKLERI GÖZE DAHA 
FAZLA IŞIK GIRMESINE IZIN 
VERMEK IÇIN OTOMATIK 
OLARAK GENIŞLER, 
BÖYLECE RETINAYA DAHA 
FAZLA IŞIK ULAŞABILIR.





fayda sağlasın
HEM FIZIKSEL HEM RUHSAL SAĞLIK ÜZERINDE SON DERECE ÖNEMLI 

IŞLEVLER ÜSTLENEN GÜNEŞIN IŞINLARINA KONTROLSÜZ OLARAK 
MARUZ KALINDIĞINDA CILDI YAŞLANDIRAN EN ÖNEMLI FAKTÖR 

OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR.

B

GÜNEŞLI GÜNLER,

ağışıklık sistemini güçlendiriyor, mutluluk 
hormonu salgılatıyor, uyku kalitesini artırıyor, 
dişleri güçlendiriyor, sağlığımızın vazgeçilmezi 

D vitamininin sentezlenmesini sağlıyor… 
Hem fiziksel hem ruhsal sağlık üzerinde son derece 
önemli işlevler üstlenen güneşin ışınlarına kontrolsüz 
olarak maruz kalındığında ise cildi yaşlandıran en 
önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında 
güneş yanığı, lekeler, kırışıklıklar ve güneş alerjisi, 
güneşin yol açtığı önemli sorunlardan. 

Uzmanlar, vücudumuzun ihtiyacı olan D vitamininin 
sentezi için özellikle ön kol iç bölgeleriniz açıkta 
kalacak şekilde, 10:00-15:00 saatleri arasında, güneş 
koruyucu kullanmadan 10-15 dakika güneşlenmenin 
yeterli olacağını ifade ediyorlar. Bu sürenin dışında 
güneşin zararlı ışınlarının yeryüzüne en dik 
geldiği bu saatlerde mümkünse dışarıya çıkmayın, 
güneşlenmeyin. Eğer dışarıya çıkmak zorundaysanız 
güneş koruyucu ürün kullanın. 
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Gizem Yağcıoğlu cildin güneşin zararlı 
etkilerinden korunması için alınması gereken 8 önlemi 
anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

CİLT TİPİNİZE UYGUN ÜRÜN SEÇİN 
Yağlı ve sivilceye yatkın ciltlerde su bazlı losyon 
formları, kuru ciltte ise yağ bazlı krem formları daha 
doğru bir tercih olacaktır. Tüylü bölgeler, sırt gibi 
ulaşılması zor bölgeler ile geniş vücut alanlarında sprey 
formu daha kullanışlı olurken; göz çevresi ve dudak 
için stick formunda güneş koruyucular daha kolay 
uygulanabiliyor. 

FİZİKSEL Mİ, KİMYASAL MI? 
Güneş koruyucular filtrelerine göre fiziksel ve 
kimyasal olarak ikiye ayrılıyorlar. Kimyasal filtreler, UV 
(Ultraviyole) enerjiyi ısıya dönüştürerek etki ediyor. 
Kimyasal koruyucular bazı ciltler tarafından tolere 
edilemediği için alerjiye neden olabiliyor. Fiziksel 
koruyucular (çinko oksit veya titanyum dioksit) ise deri 
üzerinde bir bariyer oluşturarak, sadece UV ışınlarını 
değil infrared ve görülebilir ışığı da yansıtarak 
veya dağıtarak etki ediyorlar. Fiziksel koruyucular, 
deriden emilmeden etki ettikleri ve daha az alerjik 
oldukları için çocuk, hamile ve alerjiye yatkın kişilerde 
öncelikli olarak tercih edilmeli. Fiziksel koruyucuların 
dezavantajı ise deri yüzeyinde beyaz opak bir 
tabaka oluşturması ki bu da günlük kullanımını 
kısıtlıyor. Kimyasal koruyucular bu beyaz görüntüyü 
yapmadıkları için alerji yatkınlığı olmayan kişilerde 
günlük hayatta rahatlıkla kullanılabiliyorlar.

BULUTLU HAVALARDA DA KORUNMAK ŞART!
Çoğu kişi, güneş koruyucularını sadece yaz aylarında 
ve güneşli günlerde uygulamayı tercih ediyor. Oysa 
ki güneş ışınları her mevsimde, bulutlu havada ve 
gölgede de cildimize ulaşmaya devam ediyor. Deri 
kanseri ve deri yaşlanmasının en önemli nedeni olan 
güneş ışınlarından korunmak için güneş koruyucu 
ürünleri her mevsim kullanma alışkanlığı edinmeniz 
oldukça önemli. Evde ve araçta pencere camları UVB 
(ultraviyole B) ışınlarını geçirmese de UVA (ultraviyole 
A) ışınlarının geçmesine engel olmuyor. Bu nedenle 
yine her mevsim evde ve arabadayken de güneş 
koruyucularınızı düzenli olarak cildinize uygulamaya 
devam edin. 
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SADECE SPF DEĞERİ YETMEZ 
Güneş koruyucu ürünü alırken SPF (Sun Protection 
Factor-Güneşten koruma faktörü) değeri 30 ve 
üzerinde olanları tercih edin. SPF değeri UVB ışınına 
karşı koruyuculuğu gösteriyor. Örneğin bir kişi güneş 
koruyucu kullanmadığında 15 dakikada kızarıyorsa, 
SPF değeri 10 olan bir ürünü sürdüğünde 150 dakikada 
kızarıklık gelişiyor. Üründe aynı zamanda UVA ışınına 
karşı koruduğunun göstergesi olarak PPD, PA ya da 
broad spectrum değerlerinden birinin yazması veya 
ürünün ayrıca UVA’ya karşı koruduğunun belirtilmesi 
gerekiyor. Çünkü UVA ışınları da UVB ışınları gibi deri 
yaşlanması ve kırışıklık oluşumuna neden oluyor.

SOKAĞA ÇIKMADAN 30 DAKİKA ÖNCE UYGULAYIN 
Güneş koruyucu ürünleri, genellikle açık 
havaya çıkınca sürülüyor. Oysa yeterli korumayı 
sağlayabilmesi için güneş koruyucuları dışarı 
çıkmadan, kapalı ortamdayken ve kıyafetinizi henüz 
giymemişken, 30 dakika önce sürmeniz gerekiyor.

HER ÜÇ SAATTE BİR TEKRARLAYIN 
Hangi güneş koruyucusunu seçtiğimiz kadar onu 
nasıl kullandığımız da elde edeceğimiz koruyuculuğu 
etkiliyor. Etkisi yaklaşık 3 saat devam ettiği için bu 
süre sonunda ürünü vücudunuza tekrar sürmeniz çok 
önemli. Duş sonrası, terlemenin ardından ve deniz 
veya havuzdan çıktıktan sonra etkisi azaldığı için bu 
süreyi dikkate almadan ürünü tekrar uygulamayı ihmal 
etmeyin.

KIYAFETLERİNİZ KOYU RENK OLSUN
Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için dikkat 
etmeniz gereken bir başka önemli nokta da 
kıyafetleriniz olmalı. Sık dokunmuş kıyafetler ve 
toplumda yanlış bilinenin aksine açık değil koyu renkli 
kıyafetler giymeniz gerekiyor. Açık renk kıyafetler 
sizi sıcaktan korur, ancak UV ışınlardan yeterince 
korumaz. Koyu renk kıyafetler UV ışınlarını emerek 
güneşten daha iyi korunmanızı sağlarlar. Geniş siperli 
şapka ve UVA, UVB filtreli güneş gözlüğü kullanmanız 
da cildinizi güneş ışınlarından korumada önemli rol 
üstleniyorlar. 

TATİLE LEKESİZ BİR CİLTLE ÇIKMAK İÇİN...
Cilt lekelerinin en önemli sorumlusu güneş olarak 
biliniyor. Ancak solaryum, gebelik, doğum kontrol 
ilaçları, yara ya da yanık sonrasında da lekeler sık 
görülüyor. Bu lekelerden tatile gidip henüz güneş 
görmeden pratik bir şekilde kurtulmak yeni mevsime 
sağlıklı bir ciltle girilmesini sağlıyor. Memorial Hizmet 

Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Selma 
Salman, cilt lekelerinin tedavisi hakkında bilgi verdi.

KULLANDIĞINIZ İLAÇLAR SEBEP OLABİLİR 
Başta beyaz tenliler olmak üzere güneş ışıkları kişilerin 
yüz, omuz, dekolte bölgesi ve sırtta küçük kahverengi 
lekeler oluşturuyor. Alın, yanak, burun, çene ve üst 
dudak bölgesinde maskeyi andıran lekelenmeler ise 
genellikle esmer tenli kadınlarda görülüyor. Bu lekeler 
gebelik, bazı ilaçların kullanımı ve menopoz gibi 
sebeplerle de oluşuyor. Leke tedavisine başlanmadan 
önce kapsamlı bir cilt muayenesi yapılması gerekiyor. 

KİMYASAL PEELİNG ETKİLİ OLABİLİR
Çeşitli kimyasal maddelerin cilde sürülüp belirli bir 
süre bekletildikten sonra bol suyla ciltten arındırılması 
ile yapılan kimyasal peeling, derinin üst tabakası olan 
epidermiste kontrollü olarak kısmi veya tam hasar 
oluşturulmasını sağlıyor. Ciltte birkaç gün süren 
soyulma, sonrası cilt lekelerden arınarak pürüzsüz 
bir görünüme kavuşuyor. Çiller, akne lekeleri ve 
melasma için kullanılan tedavi yöntemlerinden birisi 
olan kimyasal peeling, güneşin olmadığı sonbahar 
ve kış aylarında tercih ediliyor. Etkin sonuç almak 
için 2 haftada bir 4-6 seans yapılması gerekiyor. 
İşlem sonrası bol nemlendirici ve güneş koruyucu 
kullanılmalı. 

CİLT SARKMALARINA VİTAMİNLİ ÇÖZÜM
Cilt lekeleri mezoterapi yöntemi ile de başarılı 
bir şekilde tedavi ediliyor. Cilt sarkmaları, cilt 
kırışıklıkları, bölgesel incelme, göz altı morlukları 
ve saç dökülmesi gibi bir çok dermatolojik sorunda 
kullanılan mezoterapi; ilaçlar, çeşitli bitki özleri, 
vitaminler, eser elementlerden oluşan karışımların cilt 
altına uygulanması ile yapılıyor. Cilde uygulanan ve 
yenileyici özelliği olan hyaluronik asit, antioksidanlar, 
vitaminler, mineraller ile amino asitler cildin 
uyarılmasını sağlayarak cildi parlak ve sağlıklı bir  
görünüme kavuşturuyor

Son dönemlerde cilt lekelerinin tedavisinde öne çıkan 
yöntemlerden biri de PRP. Trombositten zengin 
plazma-PPR işleminde uygulama yapılacak kişinin kanı 
özel bir tüpe alınmaktadır. Elde edilen trombositten 
zengin plazma, cilde yaklaşık 1 cm aralıklarla enjekte 
ediliyor. Tek başına leke tedavisinde çok etkili 
olmasa da fraksiyonel mikroiğneli radyofrekans, 
dermapen gibi yöntemler ile kombine edildiğinde daha 
başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Lazer ya da peeling 
yapılamayan esmer kişilere uygulanabiliyor.
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KİŞİSEL GELİŞİM / PSİKOLOJİ 
İLE İLGİLİ KİTAPLAR

MINDFULNESS - 
BİLİNÇLİ FARKINDALIK: 
FARKINDALIKLA ANDA 

KALABİLME SANATI 
Yazar: Doç Dr Zümre Atalay

Bir yaşam biçimi ve anlayışı 
olarak “Mindfulness”, 

yaşamımıza değer katıyor. 
Bizlerin acılarına ve yaralarına 

dokunacak bir anlayış 
geliştirmesi “Mindfulness” 

kavramını daha anlamlı hale 
getirdi.

Günümüz psikoterapisine 
en önemli katkılardan biri 
de “Mindfulness” Temelli 

Terapilerin geliştirilmesi ve 
uygulanmaya başlanmasıdır. 

Tüm dünyada sayısız 
araştırmalarla etkinliği 

saptanan bu yöntem ülkemizde 
de yaygınlaşmaya başladı.

Bu kitap “Mindfulness” 
kavramını her yönüyle ele 
alıyor. Benzer kitapların 

aksine, bu kitap sadece kişisel 
görüşlere değil, kavramın 

bilimsel temellerine de 
yer vermektedir. Bilimsel 

araştırmaların ve teorilerin 
gösterdiği yönde bir anlatım 
dikkati çekiyor. Dolayısıyla 

okurken uçuşan sözleri değil, 
gerçeği hissediyorsunuz.
“Mindfulness” kavramını 

anlatmak ve anlamak zordur. 
Ama bu kitapta kullanılan 
dilin herkese hitap ettiğini 
söyleyebilirim. Derli toplu, 
net ve anlaşılır ifadelerle 

“Mindfulness” anlatımı dikkati 
çekiyor.

Zümra Atalay’ın “Mindfulness” 
kavramıyla ilişkili ilk kitabı bu 
değil. Daha önceki kitaplarını 

da okumuştum. Ancak bu 
kitapta bilimsel araştırmalarla 

kendi deneyimlerini, 
ilkesel görüşlerle hayatın 
günlük gerçekliğini çok iyi 

örtüştürdüğünü düşünüyorum.
Hayata odaklanmak için 

okumanızı öneririm...
Prof. Dr. Kültegin Ögel

BEDEN KAYIT TUTAR: 
TRAVMANIN İYİLEŞMESİNDE 
BEYİN ZİHİN VE BEDEN
Yazar: Bessel A. Van Der Kolk

“Beden Kayıt Tutar” var 
olan psikiyatri anlayışının 
tıkanmışlığına bir umut ışığı 
yakıyor, nörobilimdeki gelişmeler 
sayesinde ruhsal ve hatta 
bedensel hastalıklarımızın 
kökeninin daha farklı 
anlaşılmasını, taşların yerine 
oturmasını açık, kanıta dayalı ve 
anlaşılır bir şekilde sunuyor. Yirmi 
birinci yüzyılın getirdiği yeni terapi 
yöntemlerini tanıtarak etkili başa 
çıkmanın nasıl olabileceğinin 
yollarını gösteriyor. Bunu 
yaparken, gerçek öykülerle insanın 
zekasına, dayanıklılığına, baş etme 
ve iyileşme gücüne bir kez daha 
hayran bırakıyor. Büyük zaferlerin 
büyük yıkımlardan doğması gibi, en 
çok acıyan yerimizi korumamız gibi 
travmadan iyileşmenin muhteşem 
sonuçlarını gösteriyor. Pek çok 
kez yaşadıkları travmaları, 
hayatlarının kaynağı yapan hatta 
bunun ötesine geçip başkaları aynı 
acıyı yaşamasın diye mücadele 
eden insanlar tanıdık. Bu kitapta 
da okuyacağınız yaşamlar gibi.
Zorlayıcı yaşam olaylarında 
duygudaşlık yaptığımız 
danışanlara, anılarıyla yaptıkları 
savaşlarda ateşkes sağlama 
çabalarımızda, zihinlerindeki 
olumsuz inançlarıyla, 
bedenlerindeki rahatsızlık veren 
duyumlarıyla kavgalarında 
uzlaştırıcılık yaparken, travmaya 
tanıklık yapmanın etkileriyle 
boğuşurken travma çalışanları için 
bir pusula olduğunu düşünüyoruz. 
Tekrar tekrar okunmayı hak eden 
bir başeser.

ÖZ ŞEFKATLİ FARKINDALIK 
UYGULAMA REHBERİ: 

DUYGUSAL İYİLEŞMEYE GİDEN 
YOL

Yazar: Christopher K. Germer
 

Başkalarına, kendinize 
davrandığınızdan daha mı nazik 

davranırsınız?
Çok sayıda araştırma, kendinize 

destekleyici bir arkadaş olmanızın 
faydalarını ortaya koyuyor. 

Bu bilimsel temelli uygulama 
kitabı, sizi sert özeleştirilerin 

ve hayata geçirilmesi mümkün 
olmayan standartların tuzağından 

kurtararak, duygusal iyileşmeyi 
sağlamaya yönelik adım adım 

ilerleyebileceğiniz bir yaklaşım 
sunuyor. Kitap, yazarların dünya 

çapında on binlerce insana yardım 
eden ve alanında ezber bozan sekiz 

haftalık Öz Şefkatli Farkındalık 
programını anlatıyor. İçinde yer alan 
meditasyonlar, duygusal egzersizler, 

gerçek yaşamdan örneklerle ilişki 
stresini, kilo ve bedensel görünüm 

meselelerini, sağlık, anksiyete ve 
diğer yaygın problemleri çözmenize 

yardımcı olacak.
Öz şefkatin tohumları halihazırda 

içinizde; bu güçlü içsel kaynağı nasıl 
besleyeceğinizi ve hayatınızı nasıl 

dönüştürebileceğinizi deneyimleyin.
Klinik Psikolog Dr. Christopher 

Germer Harvard Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde psikiyatri alanında 

öğretim üyesidir. Psikoterapi 
temelli farkındalık ve şefkat 

konularında, dünyanın dört bir 
tarafında seminerlere katılıp 

eğitimler vermektedir. Psikoterapi 
ve Meditasyon Enstitüsü ile 

Şefkat ve Farkındalık Merkezi’nin 
kurucularındandır.
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GEBELİĞE DAİR HER ŞEY 
Yazar: Esra Çabuk Cömert 

Gebeliğe hazırlık, 40 haftalık 
gebelik süreci, doğum sonrası anne 

ve bebeğin bakımı konularında 
başucu niteliğinde hazırlanan 

“Gebeliğe Dair Her Şey” kitabı 
Operatör Doktor Esra Çabuk 

Cömert tarafından kaleme alındı 
ve Ceres Yayınlarından çıkarak 

okuyucu ile buluştu. Hamilelik ile 
aileye yeni bir ferdin katılması 

sürecindeki hazırlıklar yaşamın 
en heyecanlı ve titizlikle takip 

edilen süreçleridir. Gebeliğe Dair 
Her Şey kitabında aile ve bebeğin 

birlikte çıktıkları bu yolda onları 
neler beklediği her yönüyle ele 

alınıyor.  Bebeğin gelişimine, 
anne vücudunda ve psikolojisinde 

olan değişimlere, hamilelikte 
yaşanabilecek risklere hafta hafta 

yer verilen bu kitapta Yazar Op. 
Dr. Esra Çabuk Cömert anne bebek 

sağlığını korumayı hedefleyerek 
bu en özel yolculukta ailelere eşlik 

ediyor. Kitabın oluşum aşamasında 
kendisi de gebelik sürecinde olan 

yazar, annelerin ihtiyaçlarını 
bizzat analiz ederek, akıllardaki 

soru işaretlerine karşı rehber 
niteliğinde bir kitap hazırladı.  

Yazar bu kitabında gebeliğe, 
bebeğin gelişimine ve doğum 

sonrası lohusalık dönemine dair 
bilgi vermenin dışında annelere 
haftalık sağlıklı tarifler veriyor 

ve hamilelikte yapılabilecek 
egzersizler hakkında yol gösteriyor.  

Bu kitapla yazar toplumda yaygın 
olarak bilinen ve gerçeklik değeri 

olmayan hamilelik inançlarına 
karşı da anne adaylarını uyarıyor. 

Yazar, son dönem teknolojik 
çalışmalarla entegre olarak bu 

kitabında okuyucuları, kendi mobil 
aplikasyonu ve rehber bilgiler 

verdiği Youtube kanalına atıfta 
bulunarak etkileşimde olmaya 

davet ediyor. Çeşitli QR kodları, 
öne çıkan #dahaiyihamilelik 

başlığı altında birleştirdiği kısa, 
anlaşılır bilgilerle hem sosyal 

medya kanallarında hem de 
diğer platformlarda okuyucu 

ile buluşarak karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunuyor. Gebeliğe 

Dair Her Şey kitabı geleneksel 
kitap formatından çıkıyor ve en 

çok sağlık alanında ihtiyaç duyulan 
yazar-okuyucu iletişimi alanında 

öncü bir rol üstleniyor.

TAHIL BEYİN
Yazar: Dr. David Perlmutter ve 

Kristin Loberg

Karbonhidratların sizi öldürdüğünü 
biliyor muydunuz?

Dünyaca ünlü Nörolog David 
Perlmutter, bu kitapta uzun 

yıllardır tıp literatürünün 
derinlerinde gizlenen bir gerçeği 
dile getiriyor: Karbonhidratlar 

beyninize zarar verir. Tam tahıllı 
gıdalar gibi sağlıklı olduğu iddia 

edilen karbonhidratlar bile bunama, 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
bozukluğu, epilepsi, anksiyete, 

kronik baş ağrıları, depresyon ve 
cinsel isteksizlik gibi pek çok farklı 
sorun ve hastalığa neden olabilir.
Bu kitap size beyninizin kaderini 

genlerinizin değil, tükettiğiniz 
besinlerin belirlediğini gösteriyor. 
Aralarında beyin hastalıklarının 
da bulunduğu tüm dejeneratif 

hastalıkların temelinde, özellikle 
de gluten içeren ya da şeker 

oranı yüksek karbonhidratların 
tetiklediği bir olgu yatar: 

enflamasyon. Doktor Perlmutter 
ekmek sepetinizdekilerin veya 

meyve tabağınızdakilerin 
beyninize neler yapabileceğini, 

statin içeren ilaçların hafızanızı 
nasıl zayıflatabileceğini, neden 
“iyi yağlar” açısından zengin bir 

beslenme şeklinin ideal beslenme 
şekli olduğunu ve her yaşta yeni 

beyin hücreleri üretebilmenin nasıl 
mümkün olabildiğini anlatıyor.
Perlmutter’ın devrimsel dört 

haftalık planı size beyninizi daha 
sağlıklı, canlı ve uyanık tutmanın 

yollarını gösterirken beyin 
hastalıklarıyla karşılaşma riskinizi 

azaltacak ve sizi sık rastlanan 
rahatsızlıklardan ilaç kullanmadan 

kurtaracak çözümler sunuyor. 
Kolaylıkla uygulayabileceğiniz 
stratejiler, lezzetli tarifler ve 

haftalık hedefler sayesinde bu 
planı hayata geçirmeniz çok kolay! 

Son teknolojiler ışığında yapılan 
araştırmalar, gerçek değişim 

hikayeleri ve pratik tavsiyelerle 
Tahıl Beyin size “akıllı genlerin” 

kontrolünü ele geçirmeyi, yeniden 
mutlu olmayı, sağlıklı ve dopdolu bir 
hayatın tadını çıkarmayı öğretiyor.

OBEZİTE VE FITNESS
Yazarlar: Murat Erdoğan, Onur Oral, 
Ferman Konukman

İnsan vücudunun, doğuştan gelen 
özeliklerinden dolayı sürekli hareket 
etme ihtiyacı bulunmaktadır. İnsanlar, 
çetin doğa koşulları ile mücadele 
edecek, kendini savunabilecek, en 
güç durumlarda bile ihtiyaçlarını 
sağlayabilecek bir yapıya sahiptir. 
Avcı toplayıcı toplumdan endüstri 
toplumuna geçiş ile teknolojik 
gelişmeler sonucunda insan, kendi 
ihtiyaçlarını daha az hareket ederek 
gidermeye başlamış bunun sonucunda 
daha hareketsiz toplumlar ortaya 
çıkmış, insanlık yıllar geçtikçe kilo almış 
ve aldığı bu kilolar, kendi sağlığını tehdit 
eder hâle gelmiştir.
Medeniyet hastalıkları diyebileceğimiz 
hastalıklardan en önemlisi “obezite” 
olarak bilinen aşırı kilolu olma 
durumudur. Obezitenin engellenmesinde 
ve tedavisinde hareket ve enerji dengesi 
önemli rol oynamaktadır.
İşte burada hareket ve egzersiz devreye 
girmektedir. Kitabımızda obezite 
ve egzersizde sağlıklı yaşamanın 
formüllerinden biri olan hareket ve 
egzersizin vücudunuza bakış açınızı 
değiştirecek önemi aktarılmaktadır. 
Yazarların hekim ve egzersiz 
uzmanlarından oluşması ve edindikleri 
tecrübeleri esere aktarması, alana katkı 
sağlamaktadır.
Bu eser ile obezitenin engellenmesi 
ve obez bireylerin tekrar sağlığına 
kavuşması için uygulanacak 
yöntemlerden birisi olan hareket 
ve egzersizin her yönü ile 
organizmamız üzerindeki etkilerinin 
bütünsel bir yaklaşımla anlatılması 
amaçlamıştır. Kitap içerisinde 
egzersiz reçetelendirmesi yapılırken 
dikkat edilmesi gerekenler bilimsel 
bir metotla aktarılmaya çalışılmış 
ve kilo kontrolü konusuyla ilgilenen; 
hekimler, spor eğitmenleri, egzersiz 
uzmanları ile kişisel gelişim isteyen 
bireylerin yararlanacağı kaynak olarak 
sunulmuştur.

SAĞLIK/ BESLENME İLE İLGİLİ 
KİTAPLAR
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TARIM  İLE İLGİLİ 
KİTAPLAR

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM 
MÜMKÜN MÜ?

Yazar: Süleyman Yılmaz

Tarım, ülkemizde pek 
çok tartışmalarla sürekli 
gündemde. Liberal ve sol 

görüşler öteden beri “nasıl 
bir tarım istiyoruz” odağında 

tartışılıp duruyor.
Elinizdeki kitap bu anlamda 

bir ilk. Çünkü tarım 
meselesine “yeşil politika” 
perspektifinden bakıyor. 
Yeşillerin karakteristik 

özelliği, eleştirinin ötesine 
geçip, uygulanabilir 

çözüm önerileri sunmaları 
hatta bu uygulamaların 

dünya üzerindeki başarılı 
örneklerini göstermeleridir.

Süleyman Yılmaz, yeşil 
politikanın, hareketten 

partiye, Türkiye’deki 
bütün aşamalarına aktif 

olarak katılmış, ziraat 
kökenli bir aktivisttir. 
Sürdürülebilir Tarım 

Mümkün Mü, Yeşil Hareketin 
pek çok etkinliğinde 

tartışılarak oluşturulmuş 
görüşleri özetliyor. 

Başka ve sürdürülebilir 
tarımsal üretimin nasıl 
oluşturalacağını ortaya 

koyuyor.

ORGANİK TARIM VE 
KOMPOST: DOĞA BİZE 
YETER
Yazar: Ege Ortar

- İnsan-doğa ilişkisinde 
sürdürülebilir bir süreç 
olarak tarım-kompost 
döngüsünün yeri ve önemi
- Gıda güvenliği ve toplum 
sağlığı açısından organik 
tarımın ve kompostun 
anlamı
- Dünyamızın ve insanlığın 
geleceği açısından organik 
tarım seferberliğinin aciliyeti
- Doğal kaynaklarımızın, 
küresel iklimin ve çevrenin 
korunması açısından 
kompost
- Toprağın sağlığı ve canlılığı 
açısından kompost ve bunun 
tarım ürünlerinin kalitesine 
yansıması
- İnsanlığın tinsel değerleri 
açısından, doğaya saygı 
ve rızık kaynaklarına saygı 
açısından kompost
 
Son birkaç yüzyıldır akılsız, 
vicdansız ve merhametsiz 
bir “medeniyet”in peşine 
takılıp sınai yola sapan 
ve varoluş kodlarından 
uzaklaşan insanlık ne yazık 
ki bugün tam anlamıyla 
sapıtmış bir halde, ettiğini 
bulmakta. Barbarca bir 
sömürgeleştirmenin 
doğurduğu hoyratça bir 
sanayileşme sürecinin 
sonunda, geri dönülmez bir 
küresel felaketin tehdidi 
altındayız. Doğamızı 
kaybediyoruz, kendi yaşam 
ortamımızı bile bile tahrip 
ettik, halen etmeye devam 
ediyoruz ve bu gidişle 
yarınımız yok!

ÇAĞDAŞ TARIM SORUNU
Yazar: Zülküf Aydın

Türkiye’de istihdamın yüzde 
21’i tarımda gerçekleşiyor ve 

köylülük, ülke emekçilerinin 
en kalabalık iki sınıfından 

birini oluşturuyor. Ne var ki, 
bu sektör milli gelirin sadece 

yüzde 7’sini üretmektedir. Bu 
azgelişmiş yapı ve ona bağlı 
göreli yoksulluk niçin, nasıl 
kronikleşmiştir? Tarım ve 

köylülüğün kaderi üzerinde 
Türkiye’de araştırmayı 

sürdüren bir avuç 
iktisatçıdan biri olan Zülküf 

Aydın bu soruya ışık tutuyor.
Kitap, bu sorunu, 
küreselleşmenin, 

finansallaşmanın dünya 
tarımına yansımalarına 

bakarak incelemeye başlıyor; 
bulgularını Türkiye’ye taşıyor. 

Gösteriyor ki, bu dönüşüm, 
tarımın uluslararasılaşması 

ile sonuçlanmıştır. Türkiye’de 
de çok uluslu şirketlerin 

öncelikleri, devletin 
korumacı, destekleyici 

politikalarının yerine 
geçmiştir. Bu çalkantılı 

sürecin Anadolu köylerindeki 
ekonomik ve toplumsal 

sonuçları Çağdaş Tarım 
Sorunu’nda güncel örneklerle 

betimleniyor.
Türkiye’de tarım ve 

köylülüğün kaderi… İç içe 
girmiş, giderek unutulan 
bu konu, öyle umuyorum 
ki, Zülküf Aydın’ın kitabı 
ile yeniden hatırlanacak; 

gündeme gelecektir.
Korkut Boratav
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