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EDİTÖR

Editör Mektubu

BU YILBAŞI
EVDEYIZ!..

Sim Yener
Genel Yayın Yönetmeni

Sevgili Intown Okurları;

Pek çoğumuz için oldukça uzun ve zorlu geçen 2020’nin sonuna geldik. 2021’in ülkemiz ve 
dünya geneli için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi en önemli dileğimiz. Belki de ilk kez bir 
yılı geride bırakırken üzülmüyor, artık geçip gittiği için seviniyoruz. Hepimizin yeni yıla ilişkin 
büyük umutları var! Haydi 2021, dört gözle seni bekliyoruz!

Tüm dünya ile aynı anda bizim de içinden geçiyor olduğumuz pandemi süreci maalesef hâlâ 
sürüyor. Bu nedenle, Yılbaşı gecesi biraz da mecburen hepimiz ‘evdeyiz’! Haydi, iyiye odakla-
nalım... Ailemizle biraradayız, sağlıklıyız, sıcacık yuvamızdayız... Önümüz bahar, önümüz yaz. 
Güzel günlere gebe dünyamız...

‘Yılbaşı Özel’ sayımızı işte hep bu güzel dilekler ve enerjilerle hazırladık. Sizlerin de beğenece-
ğinizi umuyoruz. Bu sayımızın dosya konusu ‘Evde Yılbaşı’. Madem dünya alem evdeyiz, nasıl 
keyfini çıkaracağımıza odaklanalım istedik. Yılbaşı süslemelerinden filmlere, oyunlardan gur-
me Yılbaşı sofrasına, evde yeni yıla girmenin iyi yanlarını, keyifli öneriler eşliğinde kaleme aldık. 
Covid-19’un en büyük düşmanı olan güçlü bağışıklığın baş destekçisi D Vitamini, sağlık sayfa-
mızda sizleri bekliyor. Kişisel gelişim ve diyet yazarlarımız yeni yıla odaklandıkları yazılarında 
birbirinden özel öneriler sunuyorlar siz değerli okurlarımıza. Kaçırmayın... 

Lezzet sayfalarımızda iki ayrı gurme seçenekle tanıştırmak istedik sizleri. Yazımıza göz at-
madan Yılbaşı menünüzü oluşturmamanızı öneririz... Feng Shui meraklılarını ise dekorasyon 
sayfamıza bekliyoruz. 

Bu sayı yine çok keyifli röportajlarımız var! Yeni bir yıla girerken Pamela ile yaşamı konuştuk. 
Samimi yorumlarına bayılacaksınız... İçinde bulunduğumuz dönemde gazetecilik yapmanın 
zorluklarını İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert anlattı. Eğitim sayfamızda 
Göktürklüleri sevindirecek bir haberimiz var. Okumadan geçmeyin lütfen... 

Teknolojiden seyahate, terapiden ilişkilere, evcil dostlarımızdan Z Kuşağı’na, yaşama ilişkin 
her detay bu sayı da sayfalarımızda sizleri bekliyor olacak. 2021’de görüşmek dileğiyle... 

Mutlu Yıllar...
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AJANDA

dene

izle

“GUURRRRR!.. BU SES DE NE?”

YENİ YIL GECESİNE “YENİ 
NESİL” BİR ÇÖZÜM

ENGİN GÜNAYDIN VE DEVİN ÖZGÜR 
ÇINAR “10 BİN ADIM” İLE GAİN’DE  

Köfte-patatesle hayat geçer 
mi? Geçmez elbette ama 
çaresi ne? Minik yaramaz 
bazı yemeklerden köşe bucak 
kaçsa da, kararlı ve yaratıcı 
bir ebeveynin elinden hiçbir 
şey kaçmaz. Anne-babalar 
sihir yapmayı iyi bilir, inat 
etmez, zorlamaz, bağırıp 
çağırmaz, tatlılıkla fet-heder. 
Tarifi kitapta! 5 yaş ve üstü 
okura seslenen kitap, çoğu 
ebeveynin ortak problemi olan 
‘çocuklara sebze yedirememe’ 
durumuna odaklanıyor.

Günlük alışkanlıklardan alışveriş tercihlerine, büyük bir dönüşümün 
yaşandığını yeni dünya düzeninin beraberinde, eğlence 
alışkanlıkları da değişmiş durumda.  Dijital performans platformu 
ve müzisyen/mekan pazaryeri olarak konumlanan Musixen, 
değişen eğlence alışkanlıklarına özel “yeni nesil bir çözüm” sunuyor. 
Müzisyen ve sahne sanatçılarının seslerini duyurabilecekleri, 

sanatseverlerin 
de sevdikleri 
sanatçıların canlı 
performanslarını 
izleyebilecekleri 
uygulama ile 
etkinlikler sanal 
ortama taşınıyor.

Canlandırdığı her karakteri bir ikon haline dönüştüren Engin Günaydın ve başarılı oyuncu-luğunun 
yanı sıra senarist kimliğiyle de öne çıkan Devin Özgür Çınar’ın başrolleri paylaştığı yeni dizi “10 
Bin Adım”, Ocak’ta Türkiye’nin yeni nesil video içerik platformu Gain’de başlı-yor. Engin Günaydın 
ve Devin Özgür Çınar’ın özgün fikirlerinden yola çıkarak yazdığı ve aynı zamanda başrollerini 
üstlendiği 10 Bin Adım, son yıllarda uzun ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak 
kabul edilen “Günde 10 bin adım” önerisine uyarak birlik-te yürümeye karar veren iki eski sevgili 
Ezgi ve Memet’in iki yeni yol arkadaşı olma hikaye-sini mizahi bir dille anlatıyor.

oku

SADECE 20 DAKİKADA 
SİHİRLİ GÜZELLİK

Yeni yıla yepyeni bir ciltle girmeye ne dersiniz? Hem de 
evinizin konforu ve NuDay Spa kalitesiyle...
Ez Co2 Enzim maske,  karboksiterapinin, bir maske şeklinde 
cildinize uygulanabilir hali. Oksijenin onarıcı etkisinin 
kullanıldığı bu yöntemde, cilde karbondioksit uygulanarak, 
cildin okijenlemesi sağlanıyor. Bu işlem sonucunda oksijen ile 
nem oranı yükselen, lekeleri azalmış ve daha parlak ve canlı 
bir cilt görünümü elde edilmekte. Ayrıca bu bakım ile akne 
problemlerinin tedavisinde yardımcı etkileri de bulunmakta. 
Her tip ciltte rahatlıkla uygulanabilen Maske, ilk etki olarak 
cildin ısısını düşürerek cildin rahatlayarak soğumasını sağlıyor. 
Vitamin kompleksleri içeriği ile tedavi edici etkileri bulunan 
maskeyi, bakteri içermemesi nedeniyle estetik operasyonlar 
sonrasında da güvenle kullanmak mümkün. Mithatpaşa Mah. Selanik Blv. No:151/A 

Kemerburgaz Eyüpsultan / İstanbul

TEMİZ VE HIZLI SERVİSTEMİZ VE HIZLI SERVİS

www.blurexkemerburgaz.com

0212 360 360 02 33 - 0537 489 08 99
kemer petrol Total kemerburgaz
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LITTLE CAESARS 
YENİ YILA 
ÖDÜLLERLE GİRİYOR

2020’DE EN ÇOK ‘OĞUZHAN KOÇ’ DİNLENDİ 

“ÇEMBERİN DIŞI” 

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, 2020 yılının en çok dinlenenler listesini 
açıkladı. Yerli sanatçılar kategorisinin zirvesinde Oğuzhan Koç var. Yabancı şarkılarda 
Billie Eilish’in ‘Everything I Wanted’, yerli şarkılarda ise Berkay’ın ‘İki Hece' parçası 
ilk sırada. En çok dinlenen ve indirilen albümlerde ise lider Gazapizm’in HİZA’sı oldu. 
Muud’da 2020 bo-qyunca en çok dinlenen yerli şarkı Berkay’ın İki Hece isimli parçası 
oldu. İki Hece’yi Ebru Yaşar’ın ‘Kalmam’ ile Zeynep Bastık’ın ‘Uslanmıyor Bu’ isimli parçaları 
takip etti. En çok dinlenen albüm, Gazapizm’in Şubat ayında yayınladığı 10 şarkılık ‘HİZA’ 
olurken, onu Oğuzhan Koç’un ‘Ev’ ve Sibel Can’ın ‘Hayat isimli albümleri takip etti. 

Yaşadığımız çağ, birçok konuda bizi 
manipüle eden uyaranlarla dolu. 
Seçimlerimizi, yönümüzü ve dolayısıyla 
tüm yaşamımızı etkileyen bu uyaranlara 
karşı uyanık olmaya, aynı anda da biricik 
hayatımızın hakkını vererek yaşamaya 
çalışıyoruz. Psikolog Hilal Bebek, Tara 
Kitap etiketiyle yayımlanan, çevremizi 
kuşatan koşullardan, çağın manipülatif 
unsurlarından ve seçimlerimizin 
dinamiklerinden hareketle yazdığı 
kitapla bizi çemberin dışına davet 
ediyor. Psikolog Hilal Bebek’in kaleme 
aldığı “Çemberin Dışı”, altı bölümden 
oluşuyor ve her bölümde ele aldığı konuyu 
derinlemesine işliyor. 

Tüketicilerini dikkatle dinleyen ve 
onlardan gelen istek ve talepler ışığında 
yeni uygulamaları ve kampanyaları 
hayata geçiren Little Caesars Pizza, son 
dönemde dijital alanda yaptığı yatırımlar ve 
kampanyalarıyla pizzaseverlerden oldukça 
olumlu geri dönüşler alıyor...
Yaptıkları araştırmalarda pizzanın 
insanları bir araya getiren etkisinin spor ile 
birleştiğini gören ve bu alanda yatırımlar 
yapmaya karar veren Little Caesars Pizza, 
Türkiye’deki iki resmi ligden biri olan ve her 
yıl iki sezon olarak düzenlenen Zula Süper 
Lig’e resmi yiyecek sponsoru oldu. Hem bu 
sponsorluk kapsamındaki faaliyetleriyle 
hem de içeriği samimi ve müşteriye fayda 
sağlayan dijital çalışmalarıyla firma, bu yıl 
dijitalde pek çok ödül kazandı. 

SADBERK HANIM MÜZESİ’NDEN BİR SEÇKİ
Kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla, Sadberk Hanım 
Müzesi koleksiyonundan bir seçki, 16 Aralık 
2020’den itibaren Meşher’de. Meşher’in üçüncü 
sergisi olan “Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım 
Müzesi’nden Bir Seçki”, 19.000’i aşkın eserin 
bulunduğu müzenin Arkeoloji ve Türk-İslam Sanatı 
koleksiyonlarından seçilen 210 nadide eserle 
ziyaretçileri Anadolu’nun uygarlıklar tarihinde 
bir yolculuğa çıkarıyor. Vehbi Koç Vakfı (VKV) 
kurumlarından biri olan Sadberk Hanım Müzesi’nin 
yarım asıra yakın bir süre içerisinde oluşan 
kültürel birikiminin geniş kitleler ile buluşturulması 
hedeflenerek, koleksiyondan seçilen 210 eser, Meşher’in İstiklal Caddesi’ndeki 
mekânında sergileniyor. Her bir eser ait olduğu döneme ışık tutarak, MÖ 6. 
binyıldan 20. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsünü geleceğe taşıyor.

dinle

oku
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BU YILBAŞI

YENİ YIL

evdeyi z
EVET, BU YILBAŞI HEPIMIZ EVDEYIZ! SADECE 

BIZ DEĞIL ÜSTELIK, KOSKOCA GEZEGENIN 
BÜYÜK BÖLÜMÜ... DILEYEN EN SEVDIKLERIYLE 

KEYIFLI BIR SOFRA KURAR, DILEYEN BIRICIK 
SEVDIĞIYLE ROMANTIK BIR GECE PLANLAR. 

TELEVIZYON KANALLARI, FILMLER VE 
MÜZIKLERLE GEÇIRIR KIMI YILIN SON GECESINI. 

KIMIYSE OYUNDAN OYUNA ATLAR, ÇOCUKLAR 
GIBI EĞLENIR. HAYDI! PIJAMALAR FORA! 

NASILSA DÜNYA ALEM EVDEYIZ YA...

Pek çoğumuz için farklı, sıradışı geçecek bu Yılbaşı için 
düşündük, taşındık ve ‘ev’e odaklandık. Evim evim tatlı 
evim!.. Yılbaşı demek eğlenmek demektir ya, evde neden 
olmasın, diye düşündük. Buradan hareketle bir Yılbaşı 
programı hazırladık sizler için...

ÖNCE HAZIRLIK...
Yılbaşı ruhunu yakalamak için öncelikle hazırlık yapmak 
şart. Şu hemen her markette satılan plastik ağaçlara bu 
yıl göz atmakta fayda var. Sonrasında işin keyifli kısmına, 
süslemeye odaklanın çoluk çocuk. Hazır satılanlar bir yana, 
evde ailece bin bir türde ağaç süs üretebilirsiniz. İsterseniz 

örün, isterseniz dikin ya da kartonlarla yetinin. Led ışıkları 
unutmayın. O kadar keyifliler ki! Seçim sizin... Sadece 
ağaçla da sınırlı kalmayın lütfen, evin farklı odalarında 
yeni yılı hatırlatacak minicik objelerin bile enerjinizi 
değiştireceğine eminiz. Bizden söylemesi...
Bu yıl evdeyiz, hediye almaktan kurtulduk düşüncesinde 
olanlara sesleniyoruz, yok öyle bir dünya! O hediyeler 
alınacak. Neşeli neşeli paketlenip ağaç altına konacak. 
Küçük, şirin bir eldiven ya da tasarım bir takı. Herkes kine 
ne hediye alacağına karar versin lütfen... Yeni yıl ruhu dedik 
ya, bunu tüm hücrelerde hissetmek şart! Kırmızı çoraplar, 
komik başlıklar hatta geyikli pijamalar dahi serbest. 
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YENİ YIL

Yılbaşı hazırlıklarının en önemlisi şüphesiz ki Yılbaşı 
sofrası. Kırmızı masa örtülerini ve yeşil peçeteleri 
hazırlayın! Köşe başındaki çiçekçi kadından minik 
kırmızı toplarıyla, şık bir Yılbaşı çiçeği almayı da 
unutmayın. Sıra geldi menüye... Çeşit çeşit mezeler, 
birbirinden ‘hafif’ tatlılar, meyve salataları... Dileyen 
beyaz et, dileyen kırmızı et seçsin. Ama kestaneli 
iç pilav olmazsa olmaz! Konunun detayları ‘gurme’ 
sayfalarımızda...
Yılbaşı hazırlıklarının bir diğer bölümü ise müzik-film 
planlaması şüphesiz. O gece ne dinlenecek? Ne 
izlenecek? En sevdiğiniz şarkılardan oluşturacağınız 
bir liste de olur, Yılbaşı ruhunu yaşatan klasik 
parçalarda. Fonda hafif bir yemek müziği de keyifli 
olacaktır. Yemekler yendikten, tatlılar ve meyveler de 
tüketildikten sonra kuruyemişler eşliğinde film ya da 
oyun en zevkli seçenekler.

NEŞELI BIR AKŞAM
Yedik içtik, sıra geldieğlenmeye. Geceyi şöyle güzel 
bir Yılbaşı filmiyle şenlendirmeye ne dersiniz? “Four 
Christmas”, “New Year’s Eve”, “A Wish Four Christmas” 
bu geceye özel seçeneklerden birkaçı...
Oyun oynamaktan keyif alanlar için ise ilk önerimiz tüm 
aileyi aynı anda eğlendiren ‘Evet-Hayır’. Bir zamanların 
Pazar klasiği olan oyun hala çok etkili. Son dönemde 
oldukça popüler olan ‘Dokun ve Tahmin Et’ ile zamanın 
nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Bir kağıt, bir kalem 

ve çokça hayalgücü gerektiren ‘Sürekli Roman’ da ortak 
bir öykü oluşturup tüm aileyi birleştirecek nitelikte. Okey-
severler sizi de unutmayalım! İyisi mi, eski dostlarımız olan 
ıstakaları hazırlayın. Kağıt oyunlarının kralı King de bu gece 
denenebilir.
Unutmayın, dışarıda salgın nasıl olursa olsun, sizin havanız 
iyi olsun. En azından bu gece...

Yılbaşı hazırlıklarının 
en önemlisi şüphesiz 

ki Yılbaşı sofrası. 
Kırmızı masa 

örtülerini ve yeşil 
peçeteleri hazırlayın! 

Köşe başındaki 
çiçekçi kadından 

minik kırmızı 
toplarıyla, şık bir 

Yılbaşı çiçeği almayı 
da unutmayın. 
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YILBAŞINI YALNIZ 
GEÇİRENLERİN ORANI 

İKİYE KATLANDI!
Yılın son günü ufak bir anket çalışmasına göz atalım 

dedik... Migros’un, bin Money Club üyesinin katılımıyla 
gerçekleştirdiği Yılbaşı anketinin sonuçları belli oldu. Tüm 

dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle yeni yılı evlerde 
karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde değişen alışveriş 

alışkanlıklarını gösteren ankete göre, gıda ürünlerine 
olan talep artarken, katılımcıların büyük çoğunluğu 

sevdiklerini yeni yıl hediyesiyle mutlu etmek istediğini 
söylüyor. Pandemi bu yıl yılbaşı akşamını yurtdışında 

geçirme hayallerini de rafa kaldırdı. Ankete katılanların 
yüzde 93’ü yılbaşında seyahat etmeyi planlamıyor. Yılbaşı 
gecelerini çoğunlukla yalnız geçirmeyi planlayanların payı 

geçen sene yüzde 13 iken bu sene yüzde 28’e yükseldi. 
Yılbaşı’nı aile, arkadaş veya komşu gibi yakınlarının evinde 

karşılamayı planlayanların oranı ise yüzde 12’den yüzde 
6’ya geriledi. Aile dışında arkadaş veya komşu ile geçirmeyi 

planlayanların oranı ise önceki yıla göre 7 puan düştü. 

2021 YILI İÇİN UYGUN EVLENME TARİHLERİ:
2021 yılı görünümlerinde mart, haziran, eylül ve ekim ayı şanslı fakat gün olarak belirlemek için doğum 
haritası ile birlikte yorumlanması gerekmekte...

2021 YILININ EN ŞANSLI BURCU KOVA BURCU
Jüpiter ve Satürn nün bu yıl kova burcuna geçmesiyle başlayacak olan dönem onların hayat içerisinde 
gelişme göstermelerine yardımcı olacaktır. Jüpiter 12 yıllık döngüsünde her yıl bir burcu ziyaret ederek 
onun ilerlemesine yardım eder. Bu yüzden Kova burçları 2021 yılını iyi değerlendirmeleri gerekmekte.

Yedik içtik, sıra geldi eğlenmeye. Geceyi şöyle güzel bir Yılbaşı filmiyle 
şenlendirmeye ne dersiniz? “Four Christmas”, “New Year’s Eve”, “A 
Wish Four Christmas” bu geceye özel seçeneklerden birkaçı...
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KOÇ   
Bu yıl koçlar için iş ve sosyal çevrenin gelişim göstereceği bir yıl 
olacak. Konumlarında ve statülerinde değişim gözlemlenebilir. 
Mayıs ve ağustos ayları arasında iç dünyaları daha rahat ve 
huzurlu olabilir. Eğitim, seyahat ve yeni tanışacakları insanlar 
ile yeni fırsatlar yakalayabilirler. Kendilerini doğru ifade 
edebilmelerine ve ikili ilişkilerindeki dengeye özen göstermeleri 
yerinde olacaktır. Ortaklıklar ve evlilik hayatlarına ilişkin 
konuları fazla zorlamamaları gerekiyor. Aşk ve iş konusundaki 
şartlar değişime uğrayabilir. 

BOĞA   
Boğa burçları hayatlarındaki değişimin başladığını 
hissedecekleri yıldalar ve kariyerleri için yeni yollar 
keşfedebilirler. Fakat fazla açılmamaları sabırlı ve tedbirli 
olmaları da yerinde olacaktır. Bu yıl aynı zamanda yılın en aktif 
burcu olarak oldukça zorlayıcı bir süreçten geçebilirler. Bununla 
birlikte yaz aylarında daha rahat ve pozitif olabileceklerdir. 
Bu yıl sürpriz gelişmelere, hukuksal olaylara ve spiritüel 
gelişimlere de açık bir yıl olarak görünmektedir. 

İKİZLER  
Bu yıl ikizler burcu için pek çok alanda kontrollerinde 
olmayacak bir kurgusal süreçten bahsedebiliriz. Sürpriz 
gelişmelere bu yıl hazırlıklı olmalılar. İç dünyalarındaki değişim 
ve yeni bakış açılarının yanında daha fırtınalı duygu durumları 
da yaratabilir. Sonbaharda iç dünyalarına ilkbaharda ise ikili 
ilişkilerine ve evlilik hayatlarına özen göstermeleri gerekebilir. 
Sonbahar aylarında aşk hayatlarındaki hareketlenmeye ve 
aksaklıklara da takılmamaları gerekmektedir.

YENGEÇ   
Yengeç burçları için evlilik ve ruhsal gelişimleri açısından pek 
çok önemli gelişmenin bir arada yaşanacağı bir yıl olacak. 
Evliliklerine ve paylaşım alanlarına dikkat etmelerinde fayda 
var. Oldukça gergin olabilirler. Mayıs ayında ise şanslı bir 
döneme sahip olacaklar. Bu yılın sonbahar aylarında kendi ailevi 
etkileşimleri öne çıkıyor. Psikolojik açıdan rahat olmaları ve 
karar aşamalarında kendilerini zorlamamaları doğru olacaktır.

ASLAN   
Bu yıl aslanlar kariyerlerinde farklı yönleri denemek 
isteyebilirler ve yeni yollar karşılarına çıkabilir. Bu değişim 
onlara gayet iyi gelecektir. Problem çözümlemede 
zorlanabilirler fakat bu durumu büyütmemeleri gerekmektedir.  
Aile ve çevre ilişkilerinde fazla zorlayıcı davranmamaları daha 
iyi sonuçlar verebilir. Bu yılın son aylarında aşk ve talihlerindeki 
olumlu görünümde onları desteklemeye devam edecektir. 

BAŞAK   
Başak burçları hayatlarının dengeli kalmasına emek harcamalı, 
çalışma koşulları ve sağlık açısından ise dikkatli olmaları 
gerekiyor. Bu açılardan yoğun bir yıl olacak diyebilirim. Ayrıca 
hayata bakış açıları, seyahatler ve hayatlarına girecek yeni 
insanlar açısından son derece değişken bir yıldalar diyebiliriz. 
Ağustos ve eylül aylarında karışıklıklar çokça olabilir bu 
döneme dikkat etmelerinde fayda var. Kariyerleri açısından ise 
bu yıl pek kolay olmayabilir fakat öğrenecekleri çok şey olacak 
diyebiliriz. 

TERAZİ   
Bu yıl terazi burçlarının duygusal yaşamlarına dair olaylar daha 
hızlı gelişmeye başlayabilir. Bir taraftan şanslılar bir taraftan da 
dikkatli olmaları gerekmektedir. Ocak ve şubat aylarında ailevi 
konularda ve aşk hayatlarında zorlanabilirler. Mayıs ve ağustos 
ayları arasında sağlık ve çalışma performansı açısından oldukça 
şanslı olacaklar. Yılın son aylarında iletişim ve problem çözme 
becerilerinde artış olacak diyebiliriz.

AKREP   
Akrep burçlarının evliliklerine dair koşullar geçen yıl değişmeye 
başlamıştı. Bu yıl ailevi meselelerde baskı altında kalabilirler 
ve evliliklerinde daha sert süreçlerden geçebilirler fakat 
bir taraftan da şanslarının yardım edeceği gelişmeleri de 

yaşayabilirler. Mayıs ve ağustos ayları arasında ise aşk hayatları 
renkli geçebilir ve daha şanslı bir dönem geçirebilirler. Aynı 
zamanda bu yılın son aylarında iş yaşamlarındaki gelişmelerde 
daha destekleyici bir konumda olabilecektir. 

YAY   
Bu yıl iletişim ve hayat ritmleri açısından yüksek tempolu bir 
sene olacak yay burçları için. Sağlık açısından kendilerine daha 
çok önem vermeleri gerekebilir. 2021 yılının sonunda kişisel 
planda beklenen gelişmeleri tetikleyici durumlar harekete 
geçebilir. Bununla birlikte yaylar özellikle evlilik, ikili ilişkiler, 
ortaklıklar ve ticaret alanında zor testlerden geçebilirler. 

OĞLAK   
Oğlak burçları maddi kaynaklarında ve bu noktada yapmış 
oldukları yatırımlarda pek çok hareketlenme yaşayabilirler. 
Fakat yılın başında bu konulara dikkat etmeli ve maddi 
kayıp yaratacak konulardan uzak kalabilmelidir. Mayıs ve 
haziran aylarında sağlıklarına, stres seviyelerine ve çalışma 
tempolarına önem vermemeliler ve kendilerini bu noktalarda 
zorla mamalılardır. 2021 yılının sonunda ise daha dengeli bir iç 
dünyaya kavuşabilirler diyebiliriz.

KOVA   
Bu yıl kova burcunun şanslı yılı bu yüzden pek çok konuda 
gelişme ve ilerleme sağlayabilirler. Bununla birlikte çalışma 
azimleri ve gayretleri de bu konuda belirleyici olacaktır. 
Hayatlarındaki dönüşümlerin yaşanacağı önemli bir yılda 
diyebiliriz. Şansları tüm koşullara pozitif etkileşim getirebilir. 
Ocak ve şubat ayları en çok dikkat etmeleri gereken aylar 
olacaktır. Yılın son aylarında kariyer ve çevre açısından asıl 
istedikleri durumu yakalamaları mümkün olabilir. 

BALIK   
Balıklar 2021 de hayatlarındaki içsel enerjiyi daha yukarıya 
taşıyabilirler. Değişimlere ayak uydurmalı ve direnmemeleri 
faydalı olacaktır. Şanslı olacakları dönemlerde pek çok alanda 
ilerleme sağlayabilirler. Bahar ve yaz aylarında şanları daha 
iyi olacaktır. 2021 yılının son döneminde kariyer olarak daha 
başarılı olmaları da mümkün gözükmektedir. Ailevi konular bu 
yıl ilkbahar döneminde yükselişe geçerek birkaç ayı sorunlu 
bir şekilde yansıtabilecektir. Aşk hayatlarında ise yine yaz ve 
sonbahar dönemi hareketli olacaktır.

YENİ BİR YIL, YENİ UMUTLAR...
Yılbaşı dosyası hazırlayıp, yeni yıldan haber vermemek olmaz. Astroloji meraklıları 
için küçük bir anımsatma yapmak ve 2021 yılına ufak bir bakış atmak istedik...

PAKET SERVİS
TAZE, LEZZETLİ, DOĞAL

Hafta içi 11:30 - 21:00

Hafta sonu 11:30 - 20:00

0.212.924 9985

www.tezgahfood.com
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GURME

7 CATERING
7 Catering’in vazgeçilmez Yılbaşı 
mönüsünde; farklı konsepte uygun 
bir zeytinyağlı, güzel bir salata, ara 
sıcak olarak bir kiş ve ana yemek 
olarak da hindi var. Tatlı olarak 
bal kabağını gerek görsel güzelliği 
gerekse nefis tadıyla düşünebiliriz. 
Kırmızı enginar çanakları masaya 
çok güzel bir renk katacak. 
Başlangıçta ayrıca masada yeni yıl 
renklerinden oluşan rofkor peyniri 
topları da çok hoş bir görsellik 
verecektir. Catering 7 ekibinin ara 
sıcak tercihlerinden biri zengin ve şık 
duruşuyla kiş. Börek yerine oldukça 
hoş bir alternatif...
4.5 kiloluk bir hindi 4 kişilik bir aile 
için son derece yeterli, zira ertesi 
gün baget ekmeği, hardal ve turşu ile 
tüm gün hindinin keyfini çıkarmaya 
devam edebilirsiniz. Yılbaşı gecesi 
için hindinin yanında favorimiz 
kestaneli pilav. Tatlı olarak narlı ve 
orman meyveli pavlova ise bizce en 
güzel tamamlayıcı olacaktır.

MALUMUNUZ, BU YILBAŞI EVDEYİZ HEPİMİZ. PİJAMA, TERLİK VE 
TELEVİZYON BİR YANA, ŞÖYLE  KRALİÇELERE YAKIŞIR, LEZİZ BİR 
SOFRAYA, HİÇ DE ‘HAYIR’ DEMEYİZ. İSTERSENİZ AİLECE BİR ARAYA 
GELİN VE HÜNERLERİNİZİ DÖKTÜRÜN; YA DA HİÇ YORULMAYIN, 
İŞİN USTALARI SİZİN İÇİN HAZIRLASIN YILBAŞI SOFRANIZI. İŞTE ‘İŞİN 
USTALARINDAN’ LEZZET GARANTİLİ YILBAŞI MENÜLERİ...

EV KONFORUNDA
GURME YILBAŞI SOFRALARI...

VİŞNE SOSLU  
ENGİNAR

Bir soğan zeytinyağında çevrilir. 
Üzerine vişne suyu dökülür. 

Enginarlar içine konulur. Kısık 
ateşte pişirilir. Taze baklalar bir 

limon ve portakal suyuyla haşlanır. 
Soğuyunca enginarın üstüne konur. 

Limon ve dere otuyla süslenir.

PAVLOVA
Dört yumurta akı, 2 bardak şeker 
ve 1 tutam tuz miksere konup, 
koyu bir köpük olana kadar 
çırpılır. 140 derece fırında 2 saat 
pişirilir. Fırından çıkan pavlovanın 
üzeri kırılır, içine krema sıkılır.

YILBAŞI 
HİNDİSİ 

Hindi yıkanıp 
süzüldükten sonra 

tuz, karabiber ve 
balla ovulur. İçi 

mevsim meyveleri 
ile doldurulur. 

Önce yağlı kağıda, 
sonrasında folyoya 

sarılır ve 180 derece 
fırında 4 saat pişirilir.

  faruk.gulluoglu.gokturk

1871’DEN BERİ 
DEĞİŞMEYEN LEZZET
SİPARİŞLERİNİZ AYNI GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

1871’DEN BERİ 
DEĞİŞMEYEN LEZZETGöktürk’te

GÖKTÜRK MERKEZ MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO: 10

0212 322 02 82     www.farukgulluoglu.com.tr

FISTIKLI DÜRÜM

HAVUÇ DİLİMİ

CEVİZLİ EV
BAK
LAV
ASI

KAYMAKLI BUR
MA K
ADA

YIF

Ebru Erberdi
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580
TL

1. HUMUS 

2. YAPRAK SARMA

3. KÖZ PATLICAN

4. KISIR

5. MERCİMEK KÖFTESİ (8 ADET)

6. HAYDARİ

500'er gr’lık Paketler Halinde 

6-8 Kişilik

Kestaneli Pilavıyla

Yarım Hindi 

Veya 

Bütün ROASTED Tavuk

(4-6 Kişilik)

300
TL

YILLARDIR
DEĞİŞMEYEN 
LEZZETİMİZLE

Kestaneli Pilavıyla

Yarım Hindi 

Veya 

Bütün ROASTED Tavuk

(4-6 Kişilik)

1. HUMUS 
2. YAPRAK SARMA
3. KÖZ PATLICAN
4. KISIR
5. MERCİMEK KÖFTESİ 
6. HAYDARİ
7. NARLI PANCARLI 
8 .AMERİKAN SALATASI

600/700'er gr’lık
 Paketler Halinde 

695
TL

Kestaneli Pilavıyla

BÜTÜN HİNDİ 
(5-6 kg)

Sebze Sote ve 

Özel Sosuyla

480
TL

1. HUMUS 

2. YAPRAK SARMA (20 ADET)

3. KÖZ PATLICAN

4. KISIR

5. MERCİMEK KÖFTESİ (8 ADET)

6. HAYDARİ

250'şer gr’lık Paketler Halinde 

6-8 Kişilik

Kestaneli Pilavıyla

Yarım Hindi 

Veya 

Bütün ROASTED Tavuk

(4-6 Kişilik)

GURME

CHEZ BRUNO
Chez Bruno bu yıl yeni yılı evinde 
karşılayacaklar için birbirinden leziz iki 
ayrı ‘al-götür’ mönü planlamış. Mekanın 
Take-Out Menu A seçeneğinde; başlangıç 
olarak ev yapımı somon fileto pastırması, 
turşulanmış bahçe şöleni, ‘Piccalilly’ ezmesi, 
taze kekikli ‘Latkes’ patates bulunuyor. 
Mönünün ana yemeğini 24 Saat ‘slow roast’ 
kemiksiz dana incik ‘confit’ ile ‘bordelaise’ 
sos ve ‘pommes mousseline’ patates 
püresi ile istiridye mantarlar oluşturuyor. 
Mekan tatlı olarak ise viski bardakta İtalyan 
tiramisu ile mascarpone peynir ve bourbon 
vanilya, Türk kahve ve kakao tozu sunuyor. 
Chez Bruno’nun ‘Take-Out Menu B’ 
seçeneğinde ise başlangıç olarak deniz 
levrek filetosu, patlıcan havyar, ‘semi-confit’ 
domates, ev yapımı pesto ile taze fesleğen 
ve parmesan peynir bulunuyor. Menu B’nin 
ana yemek seçeneği ördek düet, but ’confit’ 
ile ördek göğüsü, karnabahar püresi, yeşil 
kuşkonmaz, karabiberli ördek ‘demi-glace’ 
sostan oluşmakta. Tatlı olarak ise viski 
bardakta, Belçikalı ‘speculoos’ cheesecake 
ile bourbon vanilya sunulmakta. 
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↘ EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLANI; 2021’İN BEREKET VE KUTLAMA 
ENERJİLERİNİ EVLERİMİZDE HAREKETE GEÇİRELİM
Uyarıcı ve canlandırıcı etkisiyle verimlilik, bereket ve mutlulukla da ilişkilendirilen, 
ATEŞ elementinin renklerini ve özellikle kırmızıyı Batı ve Kuzeydoğu yönünde 
dengeli olarak kullanmaya özen gösterin.

Eğer bu yönler, giriş-salon gibi aktif alanlarınıza geliyorsa, mumlar, fenerler, lava 
lambaları gibi hareketli ateş objeleri ile donatarak Yılbaşı ruhunu hissettirebilir; 
ateş elementinin renklerinde yastık, kırlent, battaniyeler ile kolayca destekleyerek 
sıcacık dokunuşlar yaratabilirsiniz. Şömineniz de bu yönlerden birindeyse kış 
boyunca bol bol kullanmayı ihmal etmeyin. Bereket objelerinizi yine bu yönlere 
denk gelen mekanlara serpiştirerek daha anlamlı kullanabilirsiniz.

HAYATA, KENDİMİZE, 
SEVDİKLERİMİZE 

VE TABİİ Kİ EVİMİZE 
DAHA ÇOK ÖZEN 
GÖSTERDİĞİMİZ 
DÖNEM YILBAŞI. 
HER YENİ SENE 

YENİ ENERJİLER İLE 
BERABER GELİYOR VE 

EVLERİMİZ, YAŞAM 
KOZALARIMIZ HER 

SENE İLGİYİ HAK 
EDİYOR. ÖZELLİKLE 

“HER ŞEY EVE SIĞAR” 
SLOGANIYLA ZORLU 

BİR SENEYİ GERİDE 
BIRAKIRKEN, HEPİMİZİN 

VE EVLERİMİZİN 
DE YENİLENMEYE 

İHTİYACI VAR.

2021’ İN ENERJİLERİ İLE 
EVLERDE DEKORASYON

Banu Olcay Akkiprik
Bahar Gücüyener Pardorokes

www.madeinfengshui.com 
info@madeinfengshui.com

facebook.com/madeinfengshui/
instagram.com/madeinfengshui/

EVLERIMIZIN DEĞERINI BIR KEZ DAHA DERINDEN ANLADIĞIMIZ 
BU DÖNEMDE, UYGULAYACAĞIMIZ BIRKAÇ UFAK TASARIM, 
MOBILYA VE AKSESUAR FIKRIYLE 2021’IN TAPTAZE 
ENERJILERINI KARŞILAYABILIRIZ. 5 ELEMENTI DENGELI VE 
YERINDE KULLANARAK, EVLERIMIZE, SAĞLIĞI, MUTLULUĞU, 
BEREKETI, OLUMLU ILIŞKILERI VE BAŞARIYI ÇEKMEK IÇIN KÜÇÜK 
BIR ÇABAMIZ YETERLI OLACAKTIR.

Toprak elementinin dingin ve huzurlu renkleri 
ve dokuları; bereket enerjisini yine bu yönlerde 
aktive edecektir. Seramik objeler, seramik duvar 
panoları bu yönlere denk gelen mekanlarınızda 
kullanılabilir. Doğanın en temel renkleri olan 
kahverengi, bej, hardalı kullanarak natüralist etkili 
yaşam alanları yaratmanız mümkün.

DEKORASYON
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↘ KARİYERE VE BAŞARIYA GİDEN YOLDA
Kariyerinde başarıya odaklananlar, akademik 
çalışmalar sürdürenler ve sınavlara 
hazırlananların odağında bu sene Güney 
yönü olmalı. SU ve METAL elementlerinin 
etkisini artırmanın yolu, ışıltılı metallerden, 
dengeleyici griden, yeni başlangıçların rengi 
beyazdan, dramatik siyah aksesuarların birlikte 
kullanımından geçiyor. Güçlü bir Su elementi olan 
akvaryumlar ve hareketli su objelerini sevenler, 
bu yönlerin olumlu etkilerini kullanmalı.

↘ İLİŞKİLERİMİZE, AŞK HAYATIMIZA VE YARATICILIĞA  
BİR TUTAM DESTEK
Bu sene mekanlarınızın Doğu yönünde, AĞAÇ ve SU 
elementlerinin dokularını, renklerini, aksesuarlarını kullanarak, 
romantizm ve yaratıcılığı hayatınıza çekmeniz mümkün. 
Ahşabın sıcaklığını, doğanın esintisini, yeşilin gücü ile 
birleştirerek hem doğal bir rahatlık yakalayabilir hem de yeni 
yıl için kutlama dekoru oluşturabilirsiniz. Renk skalasında 
doğadaki mavinin ve yeşilin tüm tonları ile lacivert ve siyahlar 
olmalı. Çiftli aksesuarlar, resimler, tablolar, romantizm ve 
ilişkileri destekleyecek enerjiyi yayarlar.

Çiftli objeler ve resimler, yaratmak 
istediğiniz romantik ortamı 
destekleyecektir.

↘ 2021’İN ÖNLEM 
ALINACAK YÖNLERİ
Bu senenin en hassas yönleri olan 
Kuzey ve Güneydoğu yönlerinde 
METAL ve SU elementlerinin 
desteğini kullanarak, hastalık ve 
maddi-manevi kayıplara karşı evinizi 
güçlendirebilirsiniz. Metalik tonları, 
saflığın ve sadeliğin sembolü olan beyaz 
mobilya ve aksesuarları kullanarak bu 
yönlerde önlem alabilirsiniz.

DEKORASYON 2021 yılı tüm insanlığa sağlık huzur ve 
mutluluk getirmesi dileklerimizle, pandemi 
sebebi ile yeni yıl yemeğinizi misafirlerinize özel, 
masaya koyulmak üzere hazırlayıp ısıtma 
talimatları ile birlikte ulaştırıyoruz. 
Siparişlerinizi iki gün önceden olmak üzere 
31 Aralık tarihine kadar her gün servisimiz 
yapılmaktadır.
Siparişleriniz için; iletişim numaramız: 
0 533 230 16 84

DELICIOUS 
Cafe, take away 

Catering



28 intown

YENİ YIL, YENİ KARARLAR ALMAK VE BUNLARI UYGULAMAK 
İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAKTIR. HEM DOĞRU KARARLAR 
ALMAK, HEM DE ONLARI HAYATA GEÇİREBİLMEK İÇİN 
KARAR VERMEKLE İLGİLİ ES GEÇİLMEMESİ GEREKEN BAZI 
GERÇEKLERİ BİLMEK BİZE YARDIMCI OLABİLİR:

UMUT ESEN

Profesyonel Koç / Eğitimci  
umut@umutesen.com

KİŞİSEL GELİŞİM

YENİ YIL, YENİ 
KARARLAR ZAMANI

1) UMDUĞUNUZ KADAR İYİ DE, KORKTUĞUNUZ KADAR KÖTÜ DE OLMAYACAK
Genellikle çok istediğimiz bir şey hayata geçtiği zaman 
her şeyin kusursuz olacağına inanırız. 
Kararlarımızı tartarken eğilimli olduğumuz tarafın sadece 
iyi yönlerini, pek istemediğimiz tarafın da sadece kötü 
yönlerini hesaba katarız. Oysa tamamen iyi veya kötü diye 
bir şey yoktur. Her kararın sonucunda öngörülemeyen, 
hesaba katılmayan veya başta önemsizmiş gibi gelen 
olumlu ve olumsuz şeyler vardır. Araştırmalar %70 iyi 
olacaksa %30 olumsuz şeyler olmasının makul bir oran 
olduğunu söylüyor. Önemli olan bunun farkına varmak. 
Her seçeneğin içindeki iyi ve kötü dengesini gerçekçi 

olarak görebilmek gerekiyor. Ağırlıklı oranda iyiyi 
yakaladığınız bir seçenekteki %30’luk olumsuzluklar sizin 
için ne kadar sorun olur?
Ağırlıklı olarak istemediğiniz şeyleri fark ettiğiniz 
ve seçmediğiniz şeydeki %30’luk iyi şeyleri geride 
bırakmaya gerçekten hazır mısınız?
Unutmayın, hiçbir karar %100 iyi veya kötü olamaz. 
Kararınızın belirleyicisi sadece %70’lerdeki çekici 
görüntü değil, o görkemli görüntünün içine saklanan 
%30’lardaki Truva askerlerini fark edip onları göze almak 
olmalıdır.

Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı no:153 Kemerburgaz -Göktürk

“MUTLU ANLARINIZA ORTAK OLMAK 
BİZİM MUTLULUĞUMUZ”

 jeanpierreistanbul (0212)3221363

kemer petrol Total kemerburgaz
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KİŞİSEL GELİŞİM
2) Önemli kararlardan 
önce 24 saat bekleyin
Hiç dakikalarca aradığınız kumandayı, cüzdanı veya 
anahtarınızı bir türlü bulamadığınız, en sonunda 
pes edip aramaktan vazgeçtiğiniz oldu mu? 
Sonrasında kısa bir süre başka bir şeyle ilgilenip 
tekrar aramaya başladığınızda ilk baktığınız yerde 
görüp “Aa! Bunu az önce nasıl görmemişim!” 
dediğiniz? İşte karar verme süreci de buna benzer. 
Kimi zaman gözümüzün önündeki doğru kararı bir 
türlü göremeyiz. Ne zaman ki acele etmeyi bırakıp, 
sakin olup kararı zamana yaymaya başlarız, işte o 
zaman her şey çok daha belirgin olur.
İlk tepkilerimiz genellikle “çocuk benliğimizden” 
çıkar. “Bunu istiyorum bana ne, bana ne!” veya 
“Ay ne kadar kötü! Asla olmaz asla!” gibi cümleler 
çocuk benliğine aittir. Reflekslerimiz genellikle 
hem yeterli verileri elde etmeden hem tam 
anlamıyla mantık süzgecinden geçirmeden hem 
de tam olarak ne istediğimize bile emin olamadan 
verdiğimiz kararlara sebep olur. Özellikle önemli 
kararları vermeden önce ilk yapmamız gereken 
sağlıklı düşünmek ve gerçek bir değerlendirme 
yapmak üzere zaman kazanmak olmalıdır.

3) KENDI JÜRINIZI OLUŞTURUN
Bizim göremediğimiz bir nokta, fark 
edemediğimiz bir ayrıntı, önem vermediğimiz 
bir risk veya yanlış açıdan baktığımız bir yanılgı 
başkaları tarafından kolayca görülebilir. Biz 
de kararlarımızı vermeden önce bize yardımcı 
olacak “kurgusal bir jüri” oluşturabiliriz. 
Jürimize mantıklı, duygusal, cesur, temkinli, 
deneyimli, genç, uzman, acemi… birçok kişi 
ekleyip karar vermek istediğimiz konuda 
onların görüşlerini almak, olayları görmediğimiz 
açılardan görmemizi sağlayacaktır. Hatta bu 
listeye doğrudan ulaşıp soramayacağımız, 
belki de tanışmadığımız veya hayatta olmayan 
kişileri de ekleyip “O olsa ne yapardı?” diyerek 
onun gibi düşünmeyi de ekleyebiliriz.
Kurgusal jürimizin farklı yaş, meslek, zekâ, 
deneyim ve karakter özelliklerinden oluşması 
önemli bir nokta. Listenizi “Bu kararın onunla 
ne ilgisi var?” demeden oluşturmalısınız. 
Hiç ummadığınız birisi size ihtiyacınız olan 
bakış açısını verebilir. Genelde de öyle olur. 
Ezber kalıplar yerine bir çocuk saflığıyla olaya 
dışarıdan bakabilenlerin soru ve yaklaşımları 
zihnimizde daha parlak ışıklar yakabilir.

(0212)  322 27 90
GÖKTÜRK MERKEZ MAHALLESI ISTANBUL CAD. ARCADIUM ALIŞVERIŞ MERKEZI, D:NO:26 D:6, 34077 EYÜP
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5) SORUMLULUKLARI ALIN
Her karar aslında bir şeyi kaybetmeyi ve bir şeyden 
vazgeçmeyi göze almaktır. Bunu baştan bilin. Ne karar 
alırsanız alın, diğer seçmediğinizle ilgili bir “acaba” 
yaşayacaksınız. Hiçbir kararın hayal ettiğiniz gibi %100 
mutluluk veremediğini unutmayın. Vazgeçtiğiniz o 
kısımları kaybetmeyi göze alarak, “Zaten buna hazırdım” 
diyebileceğiniz şekilde kararınızın arkasında durarak 
sorumluluk alın.
Hem pasta yiyeyim hem kilo almayayım diye bir seçenek 
zaten yoktu, olsa onu seçerdiniz. Pasta yediyseniz kilo 
alma sorununu kafaya takmayın artık, pastanın tadını 
çıkarın. Yemediyseniz de aklınız onda kalmasın, iradenizle 
gurur duyun. En başta neyi göze aldığınızı ve nasıl telafi 
edeceğinizi bilin, sonrasında kararınızın arkasında durun. 
Vereceğiniz kararın olası olumsuzluklarını baştan görerek 
onlara hazır şekilde karar alın ve zaten önceden görüp 
hesapladığınız şeyler için pişmanlık duymayın.

4) KÂĞIDI 
DÖRDE BÖLÜN
Analitik düşünmek adına çok etkili bir 
yöntemdir: Bir kâğıdı alın ve dörde bölün. 
Sol üste A kararının artılarını, sağ üste 
B kararının artılarını, sol alta A kararının 
eksilerini, sağ alta B kararının eksilerini 
yazın. Aklınıza gelebilecek büyük küçük, 
önemli önemsiz her şeyi maddeler 
halinde ilgili yere yazın.
Ardından bu maddelerdeki artılardan 
en vazgeçilebilir olanların üstünü çizin. 
Vazgeçilmezlere gelince durun ve yanına 
yıldız koyun. Aynı şeyi eksiler için de 
yapın. Her iki taraftan da vazgeçilmezleri 
belirledikten sonra üzerinde düşünmeniz 
çok daha kolay olacaktır.

KİŞİSEL GELİŞİM
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BESLENME

Neler yaşadık bir yılda? Hem hiçbir şey, hem 
de çok fazla şey. Çoğumuz evlerde karantina 
sürecinde başka sağlıkları korumanın yollarını 
ararken kendilerini izole bir yaşamda buldu. 
Yine birçoğumuz pandemi gerçeği ile yakından 
tanışarak kendilerini hastalığın içinde buldu. 
İnanmak istemeyenlerimiz de oldu. Yeni bir dünya 
düzeni ile psikolojimiz değişirken, öte yandan 
beslenme arayışları içinde çabalarken bağışıklık 
sisteminin önemini bir kez daha anlar olduk. 
Beslenmenin yalnızca ihtiyaç gidermek ya da 
keyif sürdürmek olmadığını, organlarımız virüsle 
mücadele ederken daha iyi kavrar olduk.  
Yaşamın büyük bir zaman diliminin evlerde geçtiği 
bu dönemde hemen hepimiz ağırlık yönetimini 
sağlayamayarak, ya da hastalık endişesi ile 
ihtiyacın üstünde kalorilerle beslenerek kilo aldık. 
Size yeni yılda yeni bir başlangıç olarak kilo 
vermenin sırrını veriyorum veriyorum desem ne 
dersiniz?
Günümüzde ve yıllarca ortaya çıkan beslenme 
efsaneleri; farklı yollarla asıl hedef olan zayıflamayı 
amaçlamaktadır. Asıl hedefi söylemek yeni bir 
pazarlama stratejisi olmadığından kimsenin 
dikkatini çekmeyecekti. Aslında olay tamamen 
enerji dengesidir demek kalıpların ötesine 
çıkmayacağından, insanları “diyet” alışkanlığına 
ve psikolojisine itmemiştir. Bu stratejiler insanları 
yeni-yeniden bir diyet sistemine başlamaya ikna 
ederken kısa süre sonra, ardında başarısız diyet 

YENİ BİR YIL, YENİ DİLEKLER VE YENİ OLAN HER ŞEY... 
KÖTÜ GÜNLERİN BİTECEĞİNE İNANMAK İSTİYORUZ. 
UMUTLA BESLENEN, AZİMLE YEŞEREN BİR VARLIK 
OLARAK YENİ BAŞLANGIÇLARA İNANIYORUZ. 

DİYETİSYEN 
TUĞBA ALTINYENİ YILDA

KİLO VERMENİN SIRRI

İstanbul Cad. Gökofis İş Merkezi 
No.20/1 Göktürk

QAHVEE

GÖKTÜRK KURUKAHVE GIDA LTD.ȘT İ .

Key f  ve Sağ l ık dolu 
 yen   b r  y ı l  olmas ın ı  temenn   eder z.

İstanbul  Caddes   Artel l  Forum Çarșı   No:38/H    GÖKTÜRK/ EYÜP 
Tel.0212.924 40 79    www.kuruqahvee.com      @qahvee 
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öyküsü geçmişi bırakarak kişileri sürdürülebilir beslenme 
bilincinden uzaklaştırdı. 

ENERJİ DENGESİ
Aslında size yeni bir sır veremem. Çünkü herhangi bir sistemik/
metabolik/psikolojik hastalık içinde değilseniz yapmanız gereken 
besleyici değeri yüksek besin seçimlerinin yer aldığı beslenme 
planı ile ENERJİ DENGESİ sağlamanızdır. Yani harcadığınız 
enerjiden daha düşük enerji almanız, bir diğer deyişle aldığınız 
enerjiden daha fazla enerji harcamanız gerekmektedir. 
Hormonlar ve medikal hastalıklar bu konuda oldukça önemlidir. 
Diyabet, Hipotroidi, PCOS gibi hastalıklar kilo vermenize 
engel değildir. Doğru beslenme ve medikal tedavi ile başarıya 
ulaşılabilir. Sürecin uzunluğu sebebiyle bu gruplarda beslenme 
ve sağlıklı yaşam düzeninin ve hayat kalitesinin sürdürülebilirliği 
çok kıymetlidir.

“GLUTENİ KESTİM, KİLO VERDİM!”
Gluten tahıllardaki proteindir. Bir bireyin glüteni beslenmesinden 
çıkarması demek aynı zamanda tüm paketli yiyeceklere, 
atıştırmalıklara veda etmesi demektir. Artık besin seçimine 
giriyor, kendisine uzatılan poğaçaya hayır diyor demektir. Hal bu 
iken tüketilen besinlerin kalorik alımı otomatik olarak düşüyor ve 
kilo kaybı yaşanıyordur. Bunun yanı sıra glütenin vücutta tuttuğu 
bir miktar sudan muaf olarak tartıda daha fazla azalma görüyor. 
Ve kişi artık beslenmesine glütensiz ürünlerle devam ediyor. 
Alım gücünü de düşünürsek ülkemizde bu ürünler maliyeti 
yüksek ürünlerdir. 
Peki bu diyet sistemi ile ne kadar süre devam edeceksiniz? 

Yaşam boyu glütensiz bir beslenme ile hayatınızı 
normal standartlarında sürdürebilecek misiniz? En 
önemlisi yıllar sonraki sağlığınıza etkisini şimdiden 
bilebilecek misiniz? Yapılan araştırmalara  göre 
gluten intoleransı olmadığı halde glütensiz uzun süre 
yaşayan bireylerde Metabolik Sendrom probleminin 
sıklığı görülmüştür. Biliyoruz ki metabolik sendromlu 
kişilerin sağlıklı beslenme düzeni ile normal bir bireye 
oranla kilo verme hızı çok düşüktür. O aşamadan 
sonra kilo yönetimi artık eskisinden daha güçtür. 

“SABAHLARI SİRKELİ SU İÇEREK GÜNLÜK 
SUYUMA MAYDANOZ, LİMON, MEYVE ATTIM 
KİLO VERDİM”
Büyük ihtimalle yapılan tek değişiklik sudaki sebze 
meyve değildir. Eğer sadece su ise fark edilmeden 
su tüketimi arttırılarak besin alımında kalori bazlı 
kısıtlamaya yine fark edilmeden gidilmiştir. Limon 
suyunun, sirkeli suyun zayıflattığına dair geçerli 
herhangi bir klinik bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca 
sindirim hareketlerini hızlandırdığı gözlemlenmiştir. 
Konstipe/kabızlığa iyi geldiği görülmüştür. Tuvalete 
çıkmanızı kolaylaştıran bu durum sizi zayıflatmıyor 
maalesef. Fakat limonun tadını seviyor ve gastrit 
gibi bir mide probleminiz yoksa elbette “zayıflatıyor” 
mantığı dışında içebilirsiniz.

“Yaşamın büyük bir zaman 
diliminin evlerde geçtiği bu dönemde 
hemen hepimiz ağırlık yönetimini 
sağlayamayarak, ya da hastalık 
endişesi ile ihtiyacın üstünde 
kalorilerle beslenerek kilo aldık.”

“SAAT 6 DAN SONRA YEMEDİM KİLO VERDİM.”
Yine günün bir kısmındaki besin alımınız 
kaldırılmış oldu. Önemli olan aynı gün içinde ne 
kadar kalori aldığınız oluyor. Bir kişi kilo vermek 
istiyorsa hayatındaki, fiziksel aktivitesindeki ve 
beslenmesindeki DENGE’ye dikkat etmesi gerektiğini 
bilmelidir. Değişken durumların dışında kendisine 
uygun sağlıklı ve en önemlisi sürdürülebilir beslenme 
düzenini oluşturması gerekir. Bir besin ile veya 
farklı bir sistem ile hızlı kilo vermeyi amaçlamak 
yerine, zamana yayılmış ve keyif alınarak yapılmış bir 
beslenme planının benimsenmesi çok çok kıymetlidir. 
İnanın o kadar da zor ve karmaşık değil.
Kilo vermek için lütfen acele etmeyin… 
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SOKAK LEZZETLERİYLE 
ÜNLÜ ŞEHİRLER

İSTANBUL
İstanbul’da yaygın bir sokak lezzeti kültürü bulunuyor ama 
şehirle en çok özdeşleşen sokak lezzeti, ıslak hamburger. 
İstanbul’un bir diğer gözde lezzeti ise balık ekmek. İstanbul’a 
gelip de Eminönü’nde balık ekmek yememek pek mümkün 
değil! Midye dolma da bu iki özel tadın peşi sıra gelen bir sokak 
lezzeti. Midye dolma Türkiye'nin birçok şehrinin en hareketli 
sokaklarında bulabileceğiniz bir lezzet ama İstanbul’da 
yemenin tadı da bir farklı oluyor. Midye tezgahının başında bol 
limonla kaç tane midye yediğinizi unutabilirsiniz. Tabii İstanbul 
sokaklarında gezerken kokorecin, tatlı olarak ise şambali ve 
halka tatlısının da mutlaka tadına bakmalısınız. 

BİR BÖLGENİN KÜLTÜRÜNÜ VE COĞRAFYASINI EN İYİ ŞEKİLDE KEŞFETMENİN YOLU MEŞHUR 
LEZZETLERİNDEN GEÇİYOR. ÖZELLİKLE DE ŞEHİRLERİN SOKAK YEMEKLERİ, TOPLUMUN DAMAK 
ZEVKİNİN KÜLTÜRLE BİRLEŞMESİNİN BİR ÜRÜNÜ. AYRICA SOKAK LEZZETLERİNİN PEŞİNE DÜŞMEK, 
ŞEHİRDE YAŞAMANIN NASIL OLACAĞINI GÖREBİLECEĞİNİZ BİR KAPI GÖREVİ DE GÖRÜYOR. PEKİ, 
HANGİ ŞEHİR HANGİ SOKAK LEZZETİYLE MEŞHUR HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ? SİZLER İÇİN DERLEDİK... 

Seyahate çıktığımızda gittiğimiz yerin sadece meşhur 
binalarını ya da meydanlarını değil yöresel yemeklerini ve 
sokak lezzetlerini de keşfetmek isteriz. Gittiğimiz şehirlerde 
karşımıza çıkan sokak tezgâhlarından aldığımız ve ayaküstü 
karnımızı doyurduğumuz bu hızlı tatlar her zaman bir başka 
olur nedense?.. Peki, hangi şehir hangi sokak lezzetiyle 
meşhur? Göz atmaya ne dersiniz?.

Mİthatpaşa Mah. Selanİk Blv. No:151/A Kemerburgaz Eyüpsultan / İstanbul

kemer petrol Total kemerburgaz

0212 360 0773
0537 489 08 99

KILIÇ 
KARDEŞLER
JANT&LASTİK-BALANS-DEPOLAMA-AKÜ-AKSESUAR

LASTİK SERVİSİ
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İZMİR
Kendine has lezzetlere sahip İzmir'de ilk akla gelen sokak lezzeti gevrek 
ve boyoz. Gevrek simitle karıştırılsa da pişirilme tarzıyla farklılaşan bir tat. 
Boyoz ise sabahın erken saatlerinde sıcacık ve çıtır çıtır satılan bir İzmir 
klasiği. Boyozun en sıkı dostu ise haşlanmış yumurta. Genelde boyoz ve 
haşlanmış yumurta birlikte satılıyor. Boyoz kadar meşhur bir diğer sokak 
lezzeti ise lokma tatlısı. İzmir sokaklarında yürürken kocaman kazanlarda 
lokma hazırlayıp dağıtan insanları görebilirsiniz. 

ATİNA
Yunan Mutfağı’nı düşününce 

aklınıza ilk olarak mezeler, 
deniz ürünleri ve uzo geliyor 
ama ülkede sokak yemekleri 

kültürü de oldukça zengin. Tüm 
ülkeyle özdeşleşen en ünlü 

sokak yemeği souvlaki. Kebap 
şişe benzeyen souvlaki oldukça 
lezzetli. Atina’da yiyebileceğiniz 

bir diğer sokak lezzeti ise 
koulouri yani simit. Simit 

arabalarında ya da simitçilerin 
kafalarında taşıdığı tepsilerde 
satılan koulouri yiyerek Atina 

sokaklarını keşfe çıkabilirsiniz. 

@slimfitgokturk 

0546 651 55 62
Göktürk Cad. No: 5 (Noter üstü) Kat: 3 Eyüp

Fazlalıklarından acil 
kurtulma zamanı

YAZA HAZIR MISIN?
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BANGKOK
Bangkok, diğer dünya şehirleri arasında en iyi sokak 
lezzetlerine sahip şehir olarak biliniyor. Şehrin birçok 
yerinde sıra sıra dizilmiş tezgahlarda Tayland’a özgü birçok 
yemeği bulabilirsiniz. Özellikle Zafer Anıtı’nın çevresinde 
kurulan tezgahlar, en popüler olanları. Tabii ki Bangkok 
sokaklarında yemek yerken hijyen konusunda ekstra dikkatli 
olmanızda fayda var. Hijyen konusunda emin olduktan sonra 
yer fıstığı, arpacık soğan, biber gibi lezzetlerle hazırlanıp 
pilavla birlikte verilen satay, deneyebileceğiniz lezzetlerden 
biri. Bunun yanında birçok farklı noodle çeşidi de Bangkok 
sokaklarına kurulan tezgahlarda sizi bekliyor. Bunlar dışında 
çırpılmış yumurtayla balık sosunun yağda kızartılmasıyla 
elde edilen Khao Khai Jiew gibi Tayland’a özgü birçok farklı 
lezzeti de bulabilirsiniz. 

BRÜKSEL
Patates kızartması cenneti olarak tabir 
edebileceğimiz Brüksel sokaklarında 
külahta patates kızartmaları satılıyor. 
Bu kentin sokaklarını turlarken 
neredeyse tüm turistlerin elinde 
külahlar görebilirsiniz. Sos olarak 
dilediğiniz miktarda ketçap ve mayonez 
alabiliyorsunuz ve elinizde o külah 
varken Brüksel’de gezmenin tadı iki 
katına çıkıyor. Brüksel sokaklarına adım 
attığınızda buram buram kokusuyla 
sizi büyüleyecek bir diğer lezzet ise 
waffle. Brüksel’deki waffle Türkiye’de 
alıştığımızdan farklı. Dikdörtgen 
şeklindeki waffle hamuru altın renginde 
ve karamelize şeker nedeniyle çıtır çıtır. 
Ayrıca genelde Türkiye’de yediğimiz 
gibi üstüne bir sürü farklı malzeme 
konmuyor. Erimiş çikolata, biraz 
krem şanti ve mevsim meyveleriyle 
hazırlanan klasik hali en çok tüketilen. 
Ancak tabii turistik sebeplerle birçok 
farklı türde de yapılıyor.

BERLİN
Almanya sokak lezzetleriyle oldukça meşhur bir ülke. 
Özellikle de currywurst, tüm dünyayı etkisini altına almış 
bir sokak lezzeti. Sosisle hazırlanan bu sokak lezzetinin 
en önemli özelliği sosislerin piştikten sonra körili ketçapa 
bulanması. Körili ketçapta bekleyen sosisler kâğıt 
tabaklara konurken üstüne tekrar köri serpiştiriliyor ve 
unutulmaz bir tat ortaya çıkıyor. Almanya’ya gittiğinizde 
mutlaka bu lezzeti deneyimlemelisiniz. Berlin sokaklarında 
en çok görebileceğiniz diğer bir lezzet ise döner. Türklerin 
Almanlara kattığı lezzet olan döner, genelde hem turistler 
hem de Almanlar tarafından çok sık tercih ediliyor. 

*Değerli bilgileri için enuygun.com’a teşekkürlerimizle...

phibrows 

@feridedoganbrowart
@feride doğan hair & beauty

Merkez Mah. 2. Kartal Sok. No: 1 / A Göktürk 
0532 376 04 10 - 0212 322 7288

LİSANS VE KALiTESi
iLE KALICI MAKYAJ 

HiZMETLERi
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TEKNOLOJİ

NET-SIFIR HEDEFLERE ULAŞMAK IÇIN 
TEKNOLOJIDEN YARARLANILMASI GEREKIYOR

COVID-19 SONRASI DÜNYADA

ULUSLARARASI DENETİM VE DANIŞMANLIK ŞİRKETİ EY’NİN (ERNST & YOUNG) BU YIL 56.’SINI 

HAZIRLADIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜLKE ÇEKİCİLİĞİ ENDEKSİ’NE (RECAI) GÖRE HİDROJEN VE 

YAPAY ZEKÂ GİBİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER, COVID-19 SONRASI DÜNYADA NET-SIFIR HEDEFLERİNE 

ULAŞIRKEN KRİTİK BİR ROL OYNAYACAK. ENDEKS, DÜŞÜK KARBON DÖNÜŞÜMÜNÜN HIZ KAZANMASI 

İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KÜRESEL GÜNDEMDE ÜST SIRALARDA 

KALMASI GEREKTİĞİNİ VURGULUYOR ANCAK ŞEBEKE STABİLİTESİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİLERİN 

DAHA HIZLI BENİMSENMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ENGEL OLMAYA DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTİYOR.

2020 yılının başlarında COVID-19 salgınıyla birlikte alınan karantina 
önlemleri, düşük elektrik talebi, düşük işletme maliyetleri ve 
düzenlemelerle sağlanan şebekeye öncelikli erişim nedenleriyle enerji 
üretiminde yenilenebilir enerji payının birçok piyasada artmasıyla 
sonuçlandı. Aynı zamanda, birçok küresel liderin ekonomik iyileşme ile 
ilgili etkili konuşmaları yeşil büyümeye odaklanıyor ve net-sıfır hedeflerine 
doğru yenilenmiş bir hamleye yol açıyor.
EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş yaptığı değerlendirmede 
şunları söyledi:
“Son aylarda azalan fosil yakıt tüketimi kirlilik seviyelerinde belirgin 
bir düşüşe neden oldu ve yeşil büyüme ile iyileşmeye daha fazla 
odaklanılmasına yol açtı. Dahası, dünya genelindeki ekonomiler 
üzerindeki etki, net-sıfıra doğru ilerlemeye hız kazandırıyor ve yatırımcılar 

EY Türkiye Enerji Sektör 
Lideri Erkan Baykuş
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çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim gündemine ve 
yatırım portföylerindeki esnekliği sürdürmeye yeniden 
odaklanıyorlar. Bu, yenilenebilir enerji için muazzam bir 
potansiyeli vurguluyor. Şebeke stabilitesi başlıca engel 
olmayı sürdürürken, teknolojik yeniliklerdeki ani yükseliş bu 
engelin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.”
Yenilenebilir enerji kullanımının daha da artması 
beklenirken, endeks, hidrojen ve yapay zekânın şebeke 
stabilitesini desteklemedeki kritik rolünü inceliyor. 
Fazla yenilenebilir elektriği hidrojene dönüştürme 
becerisinin (daha büyük depolama kapasitesine sahip 
kimyasal batarya üretme) oyunun kurallarını değiştireceği 
öngörülüyor. Bu sırada, nesnelerin interneti (IoT), sensörler 
ve büyük veri, yapay zekâ algoritmaları, talep tahmini ve 
varlık yönetimi yoluyla öngörücü kabiliyetlerini geliştirerek 
merkezi şebekeleri dengelemeye yardımcı olabilir ve bu 
sayede verimliliği artırabilir.  

KİLİT ÜLKE/PAZAR SIRALAMASI
ABD, RECAI endeksinde en üst sırada yerini koruyor. 
Yenilenebilir enerji sektörünün COVID-19 etkilerinden 
kurtarılmasını, eyalet düzeyindeki eylemler, yakın 
gelecekte beklenen teşvik paketleri ve Paris Anlaşması’na 
yeniden katılma taahhüdü ile destekledi. Küresel salgına 
rağmen, Çin güneş enerjisi sektöründeki hareketliliği ile 
endekste ikinci sıradaki yerini koruyor. 59 GW kapasiteli 
paneller, 2020 yılının ilk beş ayında üretildi ve bu yıl 
35GW-45 GW’lik yeni güneş enerjisi kapasitesi tahminleri 
ile geçen yıla göre %16 artış gösterdi. 
Avustralya, RECAI endeksi tarihinde en üst pozisyona 
ulaştı ve ilk defa üçüncü sıraya yükseldi. Bunun sebebi 
büyük ölçüde yatırımcıların ve geliştiricilerin Avustralya’nın 
yenilenebilir enerji sektöründe yenilenen büyümeyi 
yönlendirmesinden kaynaklanırken, pazarda da iddialı 
yeşil enerji ihracat planları mevcut. Politika belirsizliğine 
(şebeke stabilitesi ve fiyat dalgalanmalarındaki 

problemlere) rağmen, endeks Avustralya’nın yeşil enerji 
ihracatında lider olmaya hazır olabileceğini belirtiyor.

HİNDİSTAN YEDİNCİ SIRADAN DÖRDÜNCÜ 
SIRAYA YÜKSELDİ. Hindistan'da kurulu güneş enerjisi 
kapasitesi, son birkaç yılda artarak 35GW'nin üzerine 
çıktı. Ülkenin ekonomik çekiciliği, düşük tarife tekliflerinin 
rekor kırmasına ve piyasanın kurulu yenilenebilir enerji 
hedefini 2022'de 172 GW'den 2030'a kadar 510GW'ye 
yükseltmesine neden oldu.
Altıncı sırada yer alan Almanya, açık deniz rüzgâr 
sektörünün yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklı elektroliz 
kullanılarak oluşturulan emisyonsuz bir alternatif yakıt olan 
yeşil hidrojenin geliştirilmesini desteklemek için önemli 
adımlar attı. Ayrıca, Almanya 2038 yılına kadar kömüre 
dayalı tüm üretimi sona erdirmeyi taahhüt etti.
İrlanda, Yenilenebilir Enerji Destek Planı ihalelerinin 
başlatılmasıyla cazibesini güçlendirdi, ancak Şili'de (11. 
sırada) ve Güney Kore'de (13.sırada) daha büyük ilerleme 
olması nedeniyle sıralamada genel olarak iki sıra aşağıya 
14. sıraya düştü. Portekiz’in (22. sırada) ve Pakistan'ın (39. 
sırada) önemli kazanımlar sağladığı endekste Türkiye’de 
34. sıradan 30. sıraya yükseldi.

 EY Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği 
yıllık endeksine göre hidrojen ve 
yapay zekâ, yenilenebilir enerjinin 
büyümesinde kritik bir rol oynayacak. 
 Şebeke stabilitesi ilerlemenin 
önünde bir engel olmaya devam ediyor. 
 Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiliği 
Endeksi’nde ABD ve Çin üst sıralarda 
yer almayı sürdürürken, Avustralya ilk 
kez üçüncü sıraya yükseldi.

TEKNOLOJİ

“COVID-19 küresel salgınındaki iyileşme, 
enerji sektörüne yeşil ve sürdürülebilir 
bir büyüme için fırsat sunuyor” diyen 
Erkan Baykuş şöyle konuştu: “Kısa vadede 
hiç şüphesiz zorluklar olacaktır, ancak 
yenilenebilir enerji kaynakları bu fırsatı 
değerlendirmek için yeterli donanıma 
sahip. Enerji liderleri, sektörler arasında 
koordineli bir çaba ile liderlik yapmalı ve 
sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için 
teknolojik yeniliklerden yararlanmalı. "
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TÜRK ROCK VE ELEKTRONİK MÜZİK 
ŞARKICISI PAMELA SPENCE, COVER 
ALBÜMÜ İLE MÜZİKSEVERLERİ 
COŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. 
ARABESK ŞARKILARIN KENDİ 
YORUMUYLA DİNLEYİCİLERLE 
BULUŞTURAN SPENCE İLE YAŞAM, 
MÜZİK VE İLİŞKİLER ÜZERİNE 
KONUŞTUK. İŞTE SATIRLARIMIZA 
YANSIYANLAR...

“ARABESK 
BAMBAŞKA 

BIR DÜNYA...”

PAMELA SPENCE 

RÖPORTAJ

Sedat Sarıkaya

Pamela Spence kimdir?
Pamela Spence ya da bilinen adıyla Pamela, 23 Şubat 
1973’te Heidelberg, Almanya’da doğdu. Türk rock ve 
elektronik müzik şarkıcısıdır. Babası NATO’da görevli 
olduğu için sürekli Almanya’da ikamet etti. 15 yaşından 
itibaren Türkçe öğrenmeye başladı. Önceleri  çeşitli 
televizyon dizilerinde roller üstlendi ayrıca bazı sanatçılara 
vokalistlik yaptı. Daha sonra da çıkardığı üç albüm ile 
sadece Türkiye değil tüm Avrupa’nın sevgi  ve ilgisini 
kazandı. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun 
oldu. Ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet 
Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. “Atları da 
vururlar” müzikalinde Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan 
ile birlikte rol aldı. “Lahmacun ve Pizza” dizisinde oynadı, 
Teoman’a vokalistlik yaptı. 2004 yılının Haziran ayında 
Mucizeler Komedisi adlı müzikalde ‘dişi melek’ rolünü 
üstlendi. İlk albümü, “Eğer Dinlersen”i uzun bir hazırlık 
döneminden sonra 1 Haziran 2002’de çıkardı. Rock 
tarzına daha yakınlaştığı ikinci albümü “Şehir Rehberi”ni 23 
Kasım 2004’te piyasaya sürdü. Özellikle söz ve ezgileri 
bir anda kitlelerin diline yerleşen “İstanbul” isimli şarkı ile 
büyük başarı elde etti. 25 Mayıs 2006’da üçüncü albümü 
“Cehennet”i çıkardı. Aynı başarıyı bu albümde de kazandı. 

2010 yılında elektronik müziğe geçerek dördüncü albümü 
“Stil Zengini”ni 9 Mart 2010’da yayınladı. Albümün ilk klibi, 
“Say What You Want” adlı şarkıya çekildi.

PAMELA VE DIĞERLERI….
Pamela’yı diğer Rock Müzisyenlerinden ayıran sebepler 
neler? Pamela ve diğerleri diye ayrılacaksa o sebepler neler 
olmalı ?
Herkes diğerine göre farklıdır. Beni diğerlerinden ayıran 
değil de belki belirgin olarak ortaya koyan özellikler olabilir. 
Genelde mutluyumdur,  gülerim ve enerjim yüksektir 
mesela. Rock müzisyenleri daha bir somurtuk, karamsar 
olur genelde. Zaten rockçı olmak dışında punk daha yakın 
belki bana.

Müzik yaşantınızı seçtiğinizde çevrenizden size ne gibi 
tepkiler geldi?
Hiçbir tepki almadım. Kimse şaşırmadı her zaman 
desteklendim hatta özellikle aile tarafından.

Son çalışmanızdan biraz bize bahseder misiniz? 
Son projemiz bir cover albümü oldu. Arabesk şarkıların 
benim tarzımla yorumlandığı... İlk başta çok sıcak 

bakmadım çünkü hayatımda arabesk dinlememiştim, fikir 
sahibi değildim ve birçokları gibi önyargılı yaklaştım. Fakat 
şarkıları dinledikçe bambaşka bir dünya keşfettim. Gerçek 
yaşanmışlık hissi ve duygusu.

Başarı nedir?
Başarı asla erişilemeyen bir kubbe gibidir. Zaten onu 
buldum artık başarılıyım derseniz başarının alasını 
yaşarsınız. Başarı her zaman yeni hedefler koymak ve 
onlara ulaşmaya çalışmakla gelir ama asla devamlı sizinle 
olmaz. Aşk gibidir, bazen kısa sürer, bazen yıllarca bazen 
de hiç karşınıza çıkmaz…

Hayallerinizin tam olarak neresindesiniz? Hayallerinizi 
gerçekleştirebildiniz mi?
Hayaller sürekli değişiyor ve kendini yeniliyor. Ev, araba 
gibi hayallerim olmadı, daha çok müzik ve tiyatro ile ilgili 
hayallerim oldu. En büyük hayalim bir müzikal yazmak ve 
sergilemek.

Sektör olarak şarkıları da, sesleri de, yorumları da çok 
nesnelleştirip - verisel hale getirdik. O şarkının dinlenebilir 
olması, dinleyiciye hitap etmesi, dinleyicinin hisleri kimin 
umurunda? Ne kadar Youtube’da tıklandı, radyo listelerine kaç 
numaradan giriş yapıldı?  Bu kadar rakamsallık, ne kadar doğru? 
Ama buna neden olan dinleyici zaten. Seçim hakkı var, 

beyni var, zevkleri var. Günümüzde pazarlama dehası 
kişiler ünlü oldu, güzel de paralar kazanıyorlar, yetenek 
de çok mühim değil. Ancak az önce de söylediğim gibi 
kimseye silah çekilmiyor bu kişileri takip etmesi için.

Evlilik hayatınızdan sonra kabuğunuza mı çekileceksiniz, 
uzaklaşacak mısınız, yoksa farklı hayalleriniz ve hedefleriniz 
mi var? Şu an aklınızdan neler geçiyor?  
Daha önce evlendim zaten :) Tekrar yapar mıyım 
bilmiyorum. Ama öyle bir şey olacaksa da zaten bu işimi 
engellemez ya da etkilemez. Öyle birisiyle birlikte olmam, 
müziği de ben istediğim sürece yaparım ya da istediğim 
zaman bırakırım ama bunun bir süresi yok ki.

Sosyal Aktiviteleriniz nelerdir?
Pilates müzikten sonraki ikinci tutkum. Sosyal aktivitelerim 
de arkadaş ve aile arasında... Beni öyle popüler plajlarda ya 
da clublarda göremezsiniz. Benim için evimde film izlemek 
çok büyük keyif ve lüks.

Konser fiyatlarının son zamanlarda 7000 TL’ yi görmesini 
nasıl buluyorsunuz? Ülkemiz için bu fiyatlar normal mi?
O aslında konser fiyatı değil, günümüz Türkiye'sinin 
yozlaşmış yüzü. İnsanlar bunu sosyal statü sanıyor 
ve içlerinde ne gibi şeyler yaşıyorlar bilemiyorum ama 
bizim konserlerimiz bu fiyatlarda değil biliyorsunuz. İşin 
ilginç kısmı Madonna'nın bile konseri o rakamlarda değil. 
Çok yazık bence, keşke o paralarla birilerine yardım 
etseler, çocuk okutsalar ya da buna benzer şekilde 
değerlendirseler.

SOSYAL MEDYA İLE ARANIZ NASIL? 
TÜRKİYE’ DE SANAT YAPMAK, SANATINI 
İCRA ETMEK ZOR MU? KENDİNİZİ 
İNSANLARA DOĞRU YANSITTIĞINIZI YA 
DA YANSITMAK İSTEDİĞİNİZ HALİNİZİ 
GÖSTEREBİLİYOR MUSUNUZ? 
Aktif olarak kullanıyor ve keyif alıyorum. Birçok kişinin hesabını 
başkası yönetiyor, belki bu sayede çok daha fazla kişiye 
erişebiliyorlar ama asla samimi bulmuyorum. İnsanlar nasıl ki 
şarkılarımı ben olduğum için seviyor, takip ettikleri kişi de ben 
olmalıyım. Sahte hesaplar ya da satın alınmış kişiler olmamalı.
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Rock müzik alanında ilerleyecek yeni jenerasyona 
tavsiyeleriniz nelerdir?
İster rock olsun ister pop, inandıklarından asla 
vazgeçmesinler. İnsanlar kendi çıkarları için sizi çok rahat 
harcayabilir ya da yanlış yönlendirebilir. Bu yüzden en 
önemlisi kendilerine inanmaları, asla pes etmemeleri ve 
doğru kişilerle çalışmaları. O zaman hakkettikleri yere 
muhakkak geleceklerdir.

Evlilik Sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz siz yapar 
mısınız? Kuralcı biri misiniz? 
Asla büyük konuşmam hiç bir konuda. Yapanlara saygım 
var, yargılamak bana düşmez ama o evlilik mi oluyor, şirket 
ortaklığı mı, onu anlaması zor :) Görüşüm de tabii ki hayır. 
Kimseyi parası için sevmedim, öyle düşünen biri ile bırakın 
evlenmeyi, arkadaşlık bile etmem.

Şu aralar çok eleştiriliyor popçuların rap müzik ya da daha 
doğrusu cover müzik yapması. Siz bu konu hakkında neler 
düşünüyorsunuz? Rock müziği ülkemizde hangi noktada 
görüyorsunuz ve rock müziğin geniş kitlelere hitap etmesi 
için neler yapılmalı?
Rap yapan kimseyi yargılamıyorum, bırakın insanlar 
istediklerini yapsın. Demek ki onu yaşamak istiyor, 
belki ünlü olmayı arzuluyor ve arzuları doğrultusunda 
belli tavizler veriyor. Bundan kime ne ki? Bir insan rock 
şarkıcısı diye hayatı boyunca öyle kalacak diye bir kural 

da yok. İnsanlar değişiyor, hayat değişiyor, teknoloji 
ilerliyor en önemlisi dünya değişim içinde. Değişime uyum 
sağlanmazsa geçmişte kalmaya mahküm olursunuz. 
Ülkemizde rock müziği belki de bu kalıplar yüzünden 
ilerleyemedi. Cover da bence şahane bir olay, bu sayede 
yeni jenerasyon eskiler hakkında fikir sahibi oluyor, 
araştırıyor ve seviyor. Müzikte sanatçıya sonsuz özgürlük 
verilmiştir, bunu kullanmak en doğal hakkı.

Son zamanlarda bazı sanatçılar albüm çıkarmak konusunda 
çok karamsarlar. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Karamsar, umutsuz ve isteksiz... Çok doğal değil mi? Son 
yıllarda sanat dünyasında yaşananlar, engeller, sansürler...

RÖPORTAJ

Renk: Pembe :)
Yemek: Somon Izgara
ŞehIr: Ankara
FIlm: Angel-a
DIzI: How to get away with murder
Spor: Pilates
Konser: Jose Stone
Hayvan: Köpek

EN SEVDi�iNiZ

15₺’den
başlayan fiyatlarla

50₺’den
başlayan fiyatlarla

250₺’den
başlayan fiyatlarla

10₺’den
başlayan fiyatlarla

daha temiz yaşam alanları için
bize güvenebilirsiniz

www.altunhaliyikama.com haliyikamaaltun+90 212 294 64 34
S E Y R A N T E P E  |  K E M E R B U R G A Z  |  P E N D İ K  |  S A R I Y E R  |  İ Z M İ R  |  A N T A L Y A
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SAĞLIK

D VITAMINI; 
Yeni Tip Koronavirüse (Covid -19) karşı bağışıklık 
sistemini kuvvetlendirdiği yönünde olumlu etkileri 
olduğu bilinen D vitamini, son ayların en çok konuşulan 
konuları arasında yer alıyor. Sağlığımız için büyük önem 
taşıyan bu vitaminin fazlasının ise kandaki kalsiyum ve 
fosfor miktarında artışa neden olabileceğini vurgulayan 
uzmanlar, kanda yükselen kalsiyum vücudumuzda farklı 
organ ve dokularda birikerek birçok sağlık sorununa 
neden olduğunu; özellikle kas, sinir, sindirim sistemi, 
kalp ve böbreklerin bu durumdan fazlasıyla etkilendiğini 
söylüyor...
Yaşadığımız Yeni Tip Koronavirüs (Covid -19) salgını 
sürecinde bağışıklık sistemimizi korumak adına 
mutivitaminlere gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. Bu 
kapsamda ise son aylarda dünyanın farklı noktalarında 
yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri ile beraber 
vücudunuzda kritik rol oynayan, yağda çözünen D vitamini 
öne çıkıyor. Öyle ki yakın zamanda yapılan bir çalışma, 
yeterli D vitamini seviyesine sahip olan COVID-19 ile 
hastaneye yatırılan hastaların olumsuz sonuçlar ve ölüm 
riskinin azaldığını gösteriyor. Fakat bu vitaminin bilinçsiz 
şekilde kullanımı ise birçok sağlık sorununa davetiye 
çıkarıyor. 

KAS VE KEMİKLER İÇİN D VİTAMİNİ BÜYÜK 
ÖNEM TAŞIYOR
Güneşten ve besinlerden alınan D vitamini takviyelerine 
pandemi döneminde ilginin arttığına dikkat çeken 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esra Mustafa, 
“Vitaminler vücudumuzun genel sağlığı ve zinde kalmamız 
açışından önem arz ediyor.  Özellikle son zamanlarda 
D vitamine ilgi artmış durumda. Fakat kullanımda 
kontrollü olmak büyük önem taşıyor.  Sağlıklı bir kişinin 
vücudundaki kalsiyum, vücudun güçlü kemikleri ve 
kasların hareket etmesine yardımcı olmak ve sinirlerin 
vücut parçaları ile beyin arasında bilgi taşımasını 
sağlamak gibi diğer hayati işlevleri sürdürmesi için 
emilir. Kalsiyumun bağırsaktan emilmesi ve düzgün 
çalışması için D vitamini çok önemli bir rol oynar Yüksek 
miktarlarda alınan D vitamini ise kişide kas güçsüzlüğü, 
halsizlik, iştahsızlık, kabızlık, bulantı, kusma, yüksek 
tansiyon, depresyon, böbrek taşı, çarpıntı gibi şikayetler 
oluşturabilir.” açıklamasını yapıyor.

FAZLASI ZARAR!.. 

SİZİN İÇİN EN 
İYİSİNİ SEÇTİK

Mithatpaşa Mahallesi, Selanik Bulvarı, 
No 151, Eyüp, Istanbul

+90 212 360 05 30
kemer petrol Total kemerburgaz
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SAĞLIK

GÜNLÜK D VİTAMİNİ 
TAKVİYESİ NE KADAR 
OLMALIDIR?
Dr. Mustafa, sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Eklem kıkırdağında biriken kalsiyum 
kireçlenmeye de neden olabiliyor. Ayrıca 
vitamin eksikliği bebeklerde ve çocuklarda ise 
büyümenin gecikmesine, kas güçsüzlüğüne 
ve iskelet sorularına neden olan raşitizmlere 
yol açabilir. O yüzden bu dengeyi uzman 
kontrolünde ayarlamamız gerekiyor. D 
vitamini alımı, 1-10 yaş arası çocuklar günde 
50 mikrogramdan, yetişkinlerde ise günde 100 
mikrogramdan fazla olmamalıdır.”

Yaşadığımız Yeni Tip 
Koronavirüs (Covid -19) 

salgını sürecinde bağışıklık 
sistemimizi korumak adına 
mutivitaminlere gösterilen 

ilgi her geçen gün artıyor. Bu 
kapsamda ise son aylarda 

dünyanın farklı noktalarında 
yapılan araştırmalar ve 

uzman görüşleri ile beraber 
vücudunuzda kritik rol 

oynayan, yağda çözünen D 
vitamini öne çıkıyor.
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Yeni, özgün ve biricik kitap projesi kiddybooky.com 
Ocak ayı sonunda yayın hayatına başlıyor... Kişiye özel 
çocuk kitap projelerinin, alanında profesyonel bir ekip 
ve kreatif bakış açısıyla hayata geçirildiği KiddyBooky, 
gelecek kuşaklara unutulmaz anılar bırakmak isteyen tüm 
ebeveynlerin gözdesi olmaya aday!..

YARINA KALACAK HEDİYELER
Projenin detaylarını KiddyBooky Kreatif Direktörü ve 
Şirket Ortağı Dilhan Hız’dan öğreniyoruz: “Şimdiki çocuklar 
harika deniyor ya hep, dillere destan olan Z Kuşağı’nın 
tüm çocukları birer harika gerçekten! Bu harika çocukları 
mutlu etmek ise bir o kadar zor. KiddyBooky ekibi olarak 
bizler bu fikirle çıktık yola. Ebeveynlere, çocukları için 

HEPİMİZİN EN DEĞERLİSİ ONLAR. İŞİMİZ GÜCÜMÜZ DE, GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ 
DE ONLAR İÇİN... ÇOĞUMUZUN HAYAT SAATİ ONLAR İÇİN İŞLİYOR. HEM DE DAKİKA 
ŞAŞMAKSIZIN! PEKİ EN DEĞERLİNİZE, TAMAMEN ONA ÖZEL OLARAK HAZIRLANMIŞ, BİR 
EŞİ BENZERİ DAHA OLMAYAN BİR HEDİYE VERMEYE NE DERSİNİZ? ÖYLEYSE BU ADRES 
TAM SİZE GÖRE. HAYDİ KIDDYBOOKY’E...

BU KİTAPLAR 
ÇOCUĞUNUZA ÖZEL;

Z KUŞAĞI

yarınlara kalacak unutulmaz ‘anı-kitap’lar hazırladık. 
Her biri ‘çocuğa’ özel. Anne babalar dilerlerse standart 
hikayelerimiz içinden bir hikaye seçiyorlar, bizler o hikayeyi 
çocuklarına özel hale getiriyoruz. Bir başka seçeneğimiz 
ebeveynlerimiz ve miniklerimizle ortaklaşa çalışarak 
gerçekleşiyor. Anne babamız ya da çocuğumuz bir öykü 
yazıyor, bize ulaştırıyor. Editörlerimizce incelenen öykü 
basıma hazır hale getiriliyor. Ardından çizerlerimiz o 
hikayenin çizimini yapıyorlar. Ya da tam tersi; miniğimizin 
çizdiği resimler uyarınca yazarlarımız özgün bir hikaye 
kurguluyor ve çocuğa özel bir kitap yaratılmış oluyor. 
Dilerse miniğimiz hem yazıp hem çiziyor, biz bu değerli 
materyalleri kitaba dönüştürüyoruz. ‘Exclusive’ dediğimiz 
seçenekte ise aileyi ve çocuğu yakından tanıyor, onlara 

özel bir öykü yazıp çiziyoruz. KiddyBooky’lerimizin hepsi 
birbirinden özel ve değerli açıkçası...”
Kişiye özel kitap fikrinin dünyada oldukça yaygın bir 
uygulama olduğunu söyleyen Proje Koordinatörü ve Şirket 
Ortağı Gülin Kayserili Karacalı, “KiddyBooky olarak bu işi 
gerek nitelik gerekse nicelik anlamında ustalıkla hayata 
geçirdiğimizin altını çizmek isterim. Alanında uzman, basılı 
kitapları da olan usta yazar ve çizerlerimizle hazırladığımız 
KiddyBooky’lerimizi modern baskı teknikleri ile yüksek 
standartlarda, kısa bir zaman diliminde basıyor, bu 
esnada kalite ve estetikten asla ödün vermiyoruz. Bizim 
için her çocuk tek ve çok özel. KiddyBooky’lerimiz de...” 
açıklamasını yapıyor.

EXCLUSIVE HİZMETLER
KiddyBooky’nin hizmet skalası oldukça geniş. 
Doğumgünleri, babyshower ya da babygender partilerine 
özel kitap seçeneklerinin yanı sıra; foto kitap, portreleme, 
fotoğraf çekimi ve resim analizi gibi farklı hizmetler de 

mevcut. KiddyBooky çocuğumuz gibi sevdiğimiz ev 
hayvanlarımızı da unutmamış. Dileyen, site üzerinden, 
kedisi ya da köpeği için de portre çizimi ya da anı kitap 
yaptırabiliyor. Üstelik KiddyBooky’lere ulaşmak hiç de öyle 
zor değil. www.kiddybooky.com adresinden online alışveriş 
yoluyla Türkiye’nin her yerinden sipariş vermek mümkün. 
Haydi, bu yıl siz de bir taneniz için özel bir şey yapın! 
İsterseniz onunla ortak bir proje geliştirin, isterseniz hiç 
beklemediği bir sürprizle çıkın karşısına. Onun da bir kitabı 
olsun geleceğe bırakacak. Unutmayın; söz uçar, yazı kalır...

instagram/@kiddybookylove

Anne babamız ya da çocuğumuz 
bir öykü yazıyor, bize ulaştırıyor. 

Editörlerimizce incelenen öykü 
basıma hazır hale getiriliyor. 

Ardından çizerlerimiz o hikayenin 
çizimini yapıyorlar.

+90 216 388 48 58  /  +90 532 622 92 34
Küçükbakkalköy Mahallesi Derebey Sok. Dumankaya Flex 
Residence No:13/68 Ataşehir/ Istanbul
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“GAZETECILIK 
BIRILERININ 

YAYINLANMASINI 
ISTEMEDIĞI 
HABERLERI 

YAZMAKTIR!”

SÖYLEŞİ

Sizi biraz tanımak isteriz. Mehmet Mert kimdir?
1969 yılında Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Polatköy’de 
doğup, memleketinde lise öğrenimini tamamladıktan 
sonra üniversite eğitimi için İzmir’e geçmiştir. Ekonomik 
zorluklardan dolayı üniversite eğitimini tamamlayarak 
askerlik görevini yaptıktan sonra İstanbul’da yaşamaya 
başlayarak, önceleri bazı dergilerde karikatürist olarak 
mesleğe başladı. Ardından çalıştığı gazetelerde muhabirlik, 
köşe yazarlığı, editörlük ve grafik tasarımı yanı sıra 
yöneticilik görevlerinde de bulunmuştur. Sırasıyla Fırt 
Dergisi, Hür Bakış Gazetesi, Doğan Haber Ajansı, CNN 
muhabirliği, SHOW TV Haber muhabirliği, Televole 
muhabirliği ve Tempo dergisi muhabirliği yaptıktan sonra 
2002 yılında İstanbul 3. bölgede günlük yayın yapan 
HABERDAR GAZETESİ’ni kurdu. Gazete bugün DAMGA 
ismiyle İstanbul’da günlük 10.000 tirajı ile en büyük kent 
gazetesi olarak yayına devam etmekte ve bu gazetenin 
de yönetim kurulu başkanlığını ve köşe yazarlığını 
yapmaktadır. Trakya Tv, Kanal 9, Rumeli Tv, Kanal 7/27 Tv 
başta olmak üzere birçok tv kanalında Mertçe Söyleşiler, 
Yerel Gündem, Yerel Panaroma isimli canlı tartışma 
programlarını sundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 
Türkiye Gazeteciler Sendikası başta olmak üzere birçok 

STK üyeliği bulunmaktadır. Okan Üniversitesi ve  İstanbul 
Rumeli Üniversitesi Danışma Kurulu üyesi olarak zaman 
zaman bu üniversitelerde iletişim dersleri vermektedir. 
2015 yılından bugüne İstanbul’un en büyük meslek 
örgütü olan İstanbul Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanlığını sürdürmektedir. Gazetecilik, televizyonculuk 
ve yöneticilik alanlarında birçok ödül almıştır. Sürekli basın 
kartı sahibidir. Evli, bir kız ve bir erkek olmak üzere iki 
çocuk babasıdır.

Ülkemizde gazeteci olmanın zor yanları nelerdir?
Birçok meslek gibi gazetecilik yapmanın da sadece 
ülkemizde değil, tüm dünyada belli başlı avantajları 
kadar dezavantajları da vardır. Bunların en başında 
güvenlik sorunu gelir. Gazetecilik temelinde eleştiri 
kültürü geldiğinden, hakikatin ortaya çıkarılması için 
çaba gösterme amacı güdüldüğünden, ne yazık ki bu 
durum da bazılarının işine gelmez. Dolayısıyla bir tarafta 
işinizin hakkını vermek için çalışmanız ve geçiminizi 
sağlamanız, özel hayatınızı yaşamanız gerekirken diğer 
taraftan da yazdığınız yazılardan ve yaptığınız olumsuz 
haberlerden dolayı sizi takip eden, sizinle uğraşmayı 
düşünen birileri hep olacaktır. Bir diğer sorun ise ne yazık 

“GÜNÜMÜZDE MAALESEF 
GAZETECİ GİBİ GÖRÜNMEYE 
ÇALIŞAN AMA HALKLA 
İLİŞKİLER YAPAN BİRÇOK KİŞİ, 
GAZETE GÖRÜNÜMÜNDE 
DE BİR SÜRÜ BÜLTEN 
VAR. BU AYRIMI ÇOK İYİ 
YAPMAK GEREK. GERÇEK 
GAZETECİ KİM MİDİR? İŞİN 
UCU NEREYE, KİME, NEYE 
DAYANIRSA DAYANSIN 
SADECE VE SADECE GERÇEĞİ 
AKTARANDIR, SÖYLEYENDİR, 
YAZANDIR. GERİSİ BASIN 
DANIŞMANLIĞI, HALKLA 
İLİŞKİLER, ASİSTANLIK, PR 
VESAİREDİR.” DİYEN GAZETE 
DAMGA YÖNETİM KURULU 
VE İSTANBUL GAZETECİLER 
DERNEĞİ BAŞKANI MEHMET 
MERT İLE GAZETECİLİĞİN 
DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARININI 
KONUŞTUK.

ki, daha ülkemizde gazeteciler çok kolay iş bulamıyorlar. 
Mesleklerini yapmakta zorlanıyorlar. Günümüz basın- yayın 
organları evrensel gazetecilik ilkelerinden şirketleşme ve 
sanayileşme güdümüne girdikleri için meslekte başarılı 
olunan medya mensuplarından ziyade liyakattan uzak, 
siyasi ve iş dünyasının desteğini alan kişileri çalıştırma 
yoluna gitmekteler.

İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı olduktan sonra 
hayatınızda neler değişti?
Sivil toplum örgüt yöneticiliği bir nöbet değişimidir. 
Dolayısıyla ben şu an nöbet başındayım. Normal 
işimin dışında bir de meslek örgütünün yönetim 
kurulu başkanlığından dolayı sorumluluklarım arttı, 
meslektaşlarımın her koşulda yanlarında olmam gerektiği 
için özel hayatımdan fedakarlık yapmam gerekti.

Gazetecilik sektörüne girmek isteyen yeni nesle ne gibi 
tavsiyeleriniz olur?
Öncelikle dalı ne olursa olsun iyi bir eğitim alsınlar. 
Yabancı dili mutlaka ceplerine koysunlar. Sık sık seyahat 
etsinler, networklarını mutlaka geliştirsinler, bol bol da 
kitap okusunlar. Araştırmacı olup her şeyi merak eden, 
siyasete ilgi duyan, ekonomi, sanat ve yaşama ilgi duyan 
bireyler olsunlar. Kısa sürede çok yol almaya, hızlı koşmaya 
baksınlar. Çünkü artık rakip sıradan bir mahallenin çocuğu 
değil. Ayda sekiz yüzden fazla makale yazan, günde 
otuzdan fazla haber yapan, saatte onlarca haberi edit 
eden, yorumlayan robot muhabirler var. Bu rakiplerle 
mücadele etmeyi düşünmüyorlarsa üzülerek söylüyorum, 

gazeteciliğe başlar ama sonunu getiremezler.

Korona virüs salgını hakkında neler söylemek istersiniz? 
Sizce sektörü nasıl etkiledi?
Başından beri bu virüsün laboratuvarda üretildiğini 
dünyanın her gün artan nüfusu taşımakta zorlandığı için bu 
durumu değiştirmeye karar verenlerin bir organizasyonu 
olduğu düşünmüşümdür. Ve bu virüs hiçbir zaman insanlığı 
terk etmeyecektir. Bu durum daha çok dijital hayata artı 
kazandıracaktır. Medya ve basın sektörü içinden de dijital 
hayata yatırım yapanların kazançlı çıkacağını söyleyebilirim.

Siz ne gibi önlemler aldınız?
Biz de tabii ki hem basılı gazeteye devam ederek Gazete 
Damga’yı her gün basmayı sürdürüyoruz. Hem de dijital 
sisteme yatırım yaparak www.gazetedamga.com.tr haber 
sitemiz günlük 150-200 bin okuru olan bir web sitesi 
olarak ayakta tutmaya çalışıyoruz.

Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersiniz?
Öncelikle bu röportaj için çok teşekkür ediyorum. Bu 
röportajı okuyanlar lütfen ceplerine en az şu bilgileri 
koysunlar. Gazetecilik artık başka bir boyut kazandı. 
Habercilik anlayışı değişti ama haberin kutsallığı 
değişmedi. Habere ulaşmak kolaylaştı ama artık 
neredeyse ışık hızında haberi vermek gerektiğinden 
rekabet etmek daha da zorlaştı. Ne yazık ki şunu 
söylemeden geçemeyeceğim. George Orwell bir sözünde 
der ki; “Gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği 
haberleri yazmaktır, gerisi halkla ilişkilerdir.” 

Sedat Sarıkaya 

İSTANBUL’DAKİ GAZETELER İLE FİKİR 
ALIŞ VERİŞİ YAPIYOR MUSUNUZ?
Zaman zaman bir araya gelerek mesleği tartıştığımız 
meslektaşlarımız var tabii. Bugünlerde daha çok sanal 
alemden görüşmekteyiz.

GAZETECİLİK SEKTÖRÜNE GİRMEK 
İSTEYEN YENİ NESLE NE GİBİ 
TAVSİYELERİNİZ OLUR?
Öncelikle dalı ne olursa olsun iyi bir eğitim alsınlar. Yabancı 
dili mutlaka ceplerine koysunlar. Sık sık seyahat etsinler, 
networklarını mutlaka geliştirsinler, bol bol da kitap 
okusunlar. Araştırmacı olup her şeyi merak eden, siyasete ilgi 
duyan, ekonomi, sanat ve yaşama ilgi duyan bireyler olsunlar. 
Kısa sürede çok yol almaya, hızlı koşmaya baksınlar. Çünkü 
artık rakip sıradan bir mahallenin çocuğu değil. Ayda sekiz 
yüzden fazla makale yazan, günde otuzdan fazla haber yapan, 
saatte onlarca haberi edit eden, yorumlayan robot muhabirler 
var. Bu rakiplerle mücadele etmeyi düşünmüyorlarsa üzülerek 
söylüyorum, gazeteciliğe başlar ama sonunu getiremezler.
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BRİÇ
OYUN 6 KÖR

HERKES ZONDA

Atak Dam Pik

Dağıtan Güney 

GEÇEN SAYIDAKI PROBLEMIN CEVABI:
Yerdeki pik asına elden 1 karo atalım, kozları aldıktan sonra, yere veya ele trefl empası 
yapalım, tutmasa bile 4 üncü büyük trefliye elden kayıp karolardan birisini daha atarız, bu 
elde esas as pike elden karo atmaktır.

Batının Rua karo atağından sonra güneyden 5 trefl oyununu planlayın. 

Turnuvaya katılmak, briç öğrenmek 
ya da briçlerini geliştirmek için ders 
almak isteyenler  Mehmet Sırıklıoğlu 
ile iletişime geçebilir.
(0535) 431 05 82
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MİNİK DOSTLAR

Veteriner hekim olmaya nasıl karar verdiniz? Bu mesleği size 
sevdiren faktörler nelerdir?
Küçüklüğümden beri hayvanları seviyordum ve her zaman 
kocaman bir köpeğim olsun isterdim. Bir gün annem beni 
aradı ve bana kocaman bir köpek aldığını, hemen eve 
gelip onu görmemi söyledi. Gittiğimde büyük bir köpek 
ararken annemin söylediğinin aksine, gömlek cebine 
bile sığabilecek kadar küçük bir köpekle karşılaştım. İlk 
başta çok şaşırdım ama sonra onu çok sevdim. Joshua 
ismini verdiğim bu köpek, hayvanları daha fazla sevmemi 
ve yapmak istediğim mesleğin, veteriner hekimlik 
olduğuna karar vermemi sağladı. Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Veteriner Hekimlik Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra da hemen çalışmaya başladım. 2017’de 
İzmir Bostanlı’da ilk kliniğimi açtım. Daha sonra İstanbul’a 
taşındım ve Kemerburgaz’da kliniğimi açtım. O günden 
itibaren Kemerburgaz’da  hizmet vermeye başladık.

Kliniğinizde ne gibi hizmetler veriyorsunuz?
Burada, rutin kontrollerden operasyonlara kadar her şeyi 
yapıyoruz. Hiçbir detayı atlamamaya dikkat ederek teşhisi 
koyuyor ve tedaviyi uyguluyoruz. Acil hastalar geldiğinde 
daha pratik olmak, daha çabuk çözüm üretmek gerekiyor; 
çünkü hayati riski olan hastalar geliyor ve ne olursa olsun 
onu kurtarmak için her şeyi yapıyoruz.

Sizce bu mesleğin zorlukları nelerdir?
İşini çok seven biri olarak aslında, çok fazla 
zorlanmıyorum. Bu mesleği yapabilmek için zaten en 
önemli nokta; hayvanları sevmek ve onlara sevgiyle 
yaklaşmak. Hayvanlara en iyi şekilde hizmet verebilmek 
için bence tüm veteriner hekimlerin içinde hayvan 
sevgisi olmalı. Bu olduktan sonra hiçbir şey size zorluk 
gibi gelmiyor. Bunun dışında, beni en çok etkileyen 
bir hayvanın hayatını kaybetmesi. Böyle bir durumla 

VETERİNER HEKİM AYBARS FİDAN:VETERİNER HEKİM AYBARS FİDAN:

KEMERBURGAZ’DA 
HİZMET VEREN VETSENSE 
VETERİNER KLİNİĞİ HEKİMİ 
AYBARS FİDAN İLE VETERİNER 
HEKİMLİK, HAYVAN 
HASTALIKLARI VE SOKAK 
HAYVANLARININ DURUMU 
HAKKINDA KONUŞTUK. 
SAHİPSİZ HAYVANLARIN 
YAŞAM KOŞULLARINI 
DEĞERLENDİREN FİDAN, 
BU SORUNUN ÖNÜNE 
GEÇEBİLMEK İÇİN KÖKTEN 
ÇÖZÜMÜN KISIRLAŞTIRMA 
OLDUĞUNU SÖYLEDİ...

“TÜM VETERİNER HEKİMLERİN “TÜM VETERİNER HEKİMLERİN 
İÇİNDE HAYVAN SEVGİSİ OLMALI...”İÇİNDE HAYVAN SEVGİSİ OLMALI...”

karşılaştığımızda ben de en az o hayvanın sahibi kadar 
etkileniyorum ve üzülüyorum.

Meslekte yaşadığınız ve çok etkilendiğiniz bir anınız var mı?
Aslında unutamadığım ve fazlasıyla etkilendiğim birçok 
olay yaşadım. Hafızama kazınanlardan bir tanesi; getirilen 
iki aylık ve ölümcül hastalığa yakalanmış bir kediyle 
ilgiliydi. Kedinin durumu çok ağırdı ve sahiplerine, birkaç 
gün bizimle kalması gerektiğini söyledik. O iyileşene 
kadar geceleri, nöbetleşe başında bekledik ve ara ara 
uyanıp ona serum verdik. Ciddi bir bakımdan sonra iyileşti. 
Kedinin sahiplerinin küçük bir kızı vardı. Bu kız, biz onun 
kedisini iyileştirdiğimiz için bize teşekkür etmek amacıyla 
resmimizi çizmiş. Kediyi almaya geldiklerinde bunu bize 
hediye etti. Benim için çok unutulmaz bir anıydı.

”BİR BEBEĞE NASIL DAVRANILIYORSA YAVRU 
HAYVANLARA DA ÖYLE DAVRANILMALI...”
Hastalık ya da kaza gibi durumlarda kimyasal ilaçlar yeterli 
gelmiyorsa uyguladığınız alternatif tedavi yöntemleri de 
var mı?
Bitkisel tedaviler yani diğer adıyla fitoterapi, bazı 
durumlarda kimyasal ilaçlardan daha etkili olabiliyor. 
Bu nedenle ben, bazı hastalıklarda fitoterapi yöntemini 
kullanıyorum. Özellikle; idrar yollarıyla ilgili rahatsızlıklar ya 

da deri hastalıklarında iyileştirici özellikleri çok yüksek.
“Kısırlaştırmaya karşı olanları barınakları gezmeye davet 
ediyorum...”

Bir veteriner hekim olarak barınak ve sokaklarda yaşayan 
sahipsiz hayvanların durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Barınak ve sokaklarda yaşayan hayvanların yaşam koşulları 
çok zor ve belediyelerin sağladığı ödenekler bu konuda 
biraz kısıtlı. Sokaklarda ya da barınaklarda yaşayan hayvan 
sayısının azalması için kısırlaştırma yapmak gerekiyor. 
Bazı insanlar, kısırlaştırmaya karşılar ama ben böyle 
düşünen herkesi barınakları gezmeye davet ediyorum. 
Orada yaşayan hayvanları gördüklerinde mutlaka fikirlerini 
değiştireceklerini düşünüyorum.

Son olarak sizce, bu sahipsiz hayvanlar için ne gibi çalışmalar 
yapılabilir?
Barınakların durumunun iyileşmesi için herkesin elini taşın 
altına koyması gerekiyor. Bu iş ancak sosyal sorumluluk 
projesine dönerse düzelebilir. Barınaktaki şartlar ise daha 
büyük projelerle düzeltilebilir. Ben 4 köpeğimi de sokaktan 
sahiplendim. Özellikle yazlık alanlarda bir hevesle alınıp 
yaz bitiminde barınağa bırakılan birçok hayvan var. 
Söylediğim gibi; bu popülasyonu azaltabilmenin kökten 
çözümü kısırlaştırmadır.
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EĞİTİM

TASARRUF MEVDUATI 
SİGORTA FONU (TMSF) 

TARAFINDAN İSTANBUL'UN 
ÇEKMEKÖY, EYÜPSULTAN, 

FATİH, SULTANBEYLİ 
İLÇELERİNDE BİRER; 

ÜSKÜDAR İLÇESİNDE 2 
OLMAK ÜZERE TOPLAM 
143 DERSLİKLİ OLARAK 

YAPTIRILACAK 6 OKULUN 
TEMEL ATMA TÖRENİ 

HİLTON BOMONTİ OTEL'DE 
DÜZENLENDİ. PROJE 

KAPSAMINDA GÖKTÜRK DE 
YENİ BİR OKUL BİNASINA 

KAVUŞUYOR OLACAK... 

GÖKTÜRK’TE YENI BIR OKUL...GÖKTÜRK’TE YENI BIR OKUL...

"Göktürk ve 
Kemerburgaz'ın en 
önemli sorunları ilk 
olarak hastane, ikinci 
olarak okul ve üçüncü 
olarak da spor salonu. 
Devlet hastanesi için 
yeri aldık ve Sağlık 
Bakanlığı’na teslim 
ettik. Bu önemli bir 
aşamaydı. Mahkeme 
süreci vardı, onu 
çözdük."

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 
Eyüpsultan ilçesinde yaptırılacak yeni bir okulun temel 
atma töreni, geçtiğimiz günlerde Hilton Bomonti Otel’de 
gerçekleştirildi. Törende, konuşmaların ardından Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve okulların yapılacağı 
ilçelerin belediye başkanlarının sahneye kurulan butonlara 
basmasının ardından inşaat alanlarına ilk betonlar döküldü.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ 
KÖKEN’DEN TEŞEKKÜR
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) öncülüğünde 
gerçekleştirilen okulların temel atma töreninde konuşan 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçedeki eğitime 
vermiş olduğu desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'a, TMSF ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya 
teşekkür ederek şunları söyledi:
“Bölgesel bir modele geçip, Eyüpsultan’ı dört bölgeye 
ayırdık. 28 mahalle olarak yola çıktık ama ben 4’e böldüm 
bu şehri. Şimdi niye öyle yaptım daha iyi anlıyorlar. Eyüp 
dediğimizde; Göktürk de Eyüp, Akpınar da Eyüp, Yeşilpınar 
da Eyüp, Eyüp Camii’nin oralardaki mahalleler de Eyüp, 
Alibeyköy de Eyüp. Bunlara bakarsanız Göktürk’ün talep, 
ihtiyaç ve beklentileri farklı, Akşemsettin’in farklı. İkisi de 
50 bin nüfuslu mahalleler. On maddelik ihtiyaç listesinde 
sekizi farklıdır ikisi arasında. Haliyle bizim o zaman bölgesel 

bir modele geçmemiz lazımdı. Ben 
de Eyüp’ü ayrı bir bölge, Alibeyköy’ü 
ikinci bir bölge, Akşemsettin bölgesini 
üçüncü bir bölge ve Göktürk-
Kemerburgaz bölgesini dördüncü bir 
bölge olarak aldım.

“GÖKTÜRK VE KEMERBURGAZ’IN 
EN ÖNEMLİ SORUNLARINI 
ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK...”
Konuşmasında Göktürk ve 
Kemerburgaz’da öncelikli sorunları 
bir bir çözüme kavuşturduklarını dile 
getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Deniz Köken, sözlerine şöyle devam 
etti: “Göktürk ve Kemerburgaz'ın en 
önemli sorunları ilk olarak hastane, 
ikinci olarak okul ve üçüncü olarak da 
spor salonu. Devlet hastanesi için yeri 
aldık ve Sağlık Bakanlığı’na teslim ettik. 
Bu önemli bir aşamaydı. Mahkeme 
süreci vardı, onu çözdük. 

OTUZ İKİ DERSLİKLİ OKUL
İkinci olarak okul meselesi, şu anda 
Nejat Sabuncu bin mevcudu olan bir 
okul. 32 derslik, konferans salonu, 

faaliyet odaları ve yemekhanenin de 
olacağı çok güzel bir okulun temelini 
de bugün atmış olduk. İlçemizdeki 
eğitime vermiş olduğu desteklerden 
dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'a, TMSF ve İstanbul 
Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya teşekkür 
ediyorum.

“EYÜPSULTAN İÇİN SEKİZ YENİ 
OKUL PROJEMİZ VAR!”
Eyüpsultan için şimdilik sekiz yeni okul 
projemiz var ama en çok ihtiyacı olan 
yer Göktürk'tü. Şimdi sırada Yeşilpınar 
var, hayırlı olsun İnşallah."
Törende sekiz yeni okul müjdesini de 
paylaşan Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Deniz Köken, projenin başta ilçeye, 
sonra Göktürk halkına hayırlı olması 
dilekleriyle sözlerini bitirdi. 
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PODOLOJİK BAKIMIN 
ESASLARI

TIRNAKDAKİ ŞEKİL 
DEĞİŞİKLİKLERİNİN 

VE UZAMA 
BOZUKLUKLARININ 

NEDENLERİ
√ Genetik hastalık 

sürecinin sonucu oluşan 
zararlı maddeler, 

√ Kimyasallar veya 
kazaların sonucu  
kullanılan ilaçlar, 

√ Kimyasallarla temas, 

√ Taban ve parmak 
deformasyonları, 

√ Travmalar. 

UZMANINDAN 
TAVSİYELER 

0 212 322 23 71 
 0 541 360 33 24
www.nudayspa.com

Gülser Yorgun
Uzman Podolog

ticktockcoff eeİstanbul Caddesi, Sinasos Çarşı, Göktürk  I  0212 322 56 40

PAKET 
SERVİSİMİZ 
VARDIR
0212 
322 56 40
YEMEKSEPETİ 
VE TAKEAWAY

VARDIR

PODOLOJİK BAKIMIN 
AMACI VE GÖREVLERİ
Podolojik bakım; ayakta meydana 
gelen sorunların oluşmasını 
engellemekte, var olan sorunlara 
tedavi ve destekte bulunmakta 
ve konuyla alakalı uzman hekime 
yönlendirmekle görevlidir. 

EN SIK ETKİLEYEN 
RAHATSIZLIKLAR
√ Ayak ağrıları, 
√ Mantar, 
√ Düztabanlık, 
√ Parmak deformasyonları, 
√ Topuk dikeni, 
√ Nasırlar, 
√ Siğiller, 
√ Tırnak batması, 
√ Ayak kokusu. 

OLUŞAN 
PROBLEMLERİN 
NEDENLERİ
√ Kalıtım, 

√ Yanlış tırnak kesimi, 

√ Travma, 

√ Uygun olmayan ayakkabılar. 

HASTALAR NE 
YAPABİLİR
√ Düzenli ve uygun tırnak 
kesimini sağlanabilir, 

√ Uygun ayakkabı sitili ve 
büyüklüğü seçilebilir, 

√ Ortopedi, dermatoloji ve 
benzeri ilgili disiplinlere 
başvurulabilir.

FARKINDALIK
Ayaklarımıza gerekli özeni göstermediğimizde 
çok önemli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Durumu 
olumsuz etkileyen faktörler; hareketsizlik, aşırı 
kilo, ayak sağlığını önemsememek, ayağı sürekli 
zorlayan hareketler, uzun süre ayakta kalmak, 
sert zeminde yürümek, uygun olmayan ayakkabı 
seçimi ve bazı hastalıklardır. 

PODOLOG NE YAPABİLİR
√ Fiziki muayene ile yöntemi belirleyebilir, 

√ Tampon ya da uygun orta 12’si tekniği, 

√ Enseksiyon ya da grenlizasyon dokusu görüldüğünde 
uygun birime yönlendirebilir.



√ K�ş�ye Özel H�jyen Seanslar 

√ İncelme ve Lenf Drenaj Programları

√ Med�kal Ve Selül�t Masajı

√ D�yet�syen 

√ Eve Tesl�m D�yet Yemekler� 

√ Detoks Programları 

√ B�orezonansla S�gara Bırakma 

√ B�orezonansla K�lo Verme

İstanbul Cad. Gökof�s İş Merkez� No: 20/1 Göktürk

0534 565 50 92

 softgokturk

www.softgokturk.com

Sağlığınızı 
Önems�yoruz

Manyetik Rezonans, vücut enerji bedeni üzerinde elektrotlar yerleştirilerek kullanılacak 
frekans parametrelerinin farklı etkiler ile uygulandığı evrede ölçülebilir mikroelektrik 
frekansları terse çevirerek vücutta nötrleşme işlemidir. Elektromanyetik frekansla tedavi 
olarak da bilinir. İnsan vücudunda bağımlılık yapan maddelerin frekanslarının nötrleşme 
işlemidir.

FARKLI ALANLARDA BIOREZONANS
Bağışıklık Güçlendirmede; 
Vücutta gizlenen enfeksiyon, mantar ve alerjen maddeleri etkisiz hale getirebilen, vücudun 
direncini artıran biorezonans yöntemi, bağışıklık sistemini güçlendirmede kullanılmaktadır.
Sigarayı Bırakmada;
Bu uygulamada amaç, maddenin çevresine yaydığı frekans bilgilerinin terse çevrilerek 
vücudun o maddeye karşı isteksizlik tanımazlık bilgisi yaratmaktır. Yapılan frekans 
uygulaması vücuda tekrar uygulanmadıkça nötr bilgi olan sigarayı vücut istemez. Bu yolla 
fiziksel olan bağımlılık giderilmektedir.
Alkol Bırakmada;
Aynı sigara terapilerindeki gibi, maddenin frekansının temizlenme işlemidir. Tabii ki 
tedavilerde kişilerin tedaviye kararlı ve istikrarlı olması seansın başarısına arttırır. Sigara 
bırakma terapilerinden farkı, seans protokolüdür.
Kilo Vermede;
Kişilerde kilo verme sürecinde en çok bağımlı oldukları ekmek, hamur işi, tatlı, çikolata, 
nişasta, börek, glüten, hazır gıda gibi ürünlerinin frekanslarını nötrleşme tüketimine silme 
işlemi yapılır. Ayrıca biorezonans ile beden dengeleme protokolü uygulandığından iştah 
kapama, daha az kalori ile tok hissetme seansların başarı oranını artırmaktadır.
Detoks Uygulamalarında;
Yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, sinirlilik, duygu durum bozukluklarına vücudumuzda biriken 
toksinler neden olmaktadır. Havadan, sudan, çevresel kirlilikten, aldığımız gıdalardan geçen 
toksik maddeler, bağırsak floramızı bozarak bağırsaklarımızı normal görevini yapamaz hale 
getirirler. Sonuç olarak metabolizmamız ve ter bezlerimiz çalışmaz hale gelir.
Biorezonans uygulamaları uygun protokol çalışmalarıyla vücuttan toksik maddelerin 
temizlenmesinde kullanılabilir.
Bioritim, enerji bedeni dengelemede; 
Enerji bedenimiz, beynimiz ve tüm organlarımızın bir bütündür. Biorezonans enerji 
bedeni üzerinden işlem yaparken meridyenler arasında geçişlerde olumsuz ve uyumsuz 
parametreleri tedavi ederken enerji bedenini de dengeler. 

NESLİHAN BAYKAL 
Biorezonans Terapi 
ve Yaşam Koçu

BİOREZONANS 
YADA REZONANS İKİ 

FREKANSIN BİRBİRİ 
İLE UYUMLU HALE 

GETİRİLMESİDİR. 
YAPILAN İŞLEM 

VÜCUDA 
DIŞARIDAN VERİLEN 

TİTREŞİMLERLE 
ARTI FREKANS 

BİLGİLERİN EKSİ 
HALİNE GETİRİLEREK 
VÜCUDUN NORMALE 

DÖNME HALİDİR. 
KLASİK BİOREZONANS 

1970 YILLARDA 
DR. FRANZ MORELL 

VE ELEKTRONİK 
MÜHENDİSİ ERİCH 

RASCHE TARAFINDAN 
HOMEOPATİ 
BİLİMİNDEN 

‘ELEKTROAKUPUNKTUR’ 
BAZ ALINARAK 

GELİŞTİRİLMİŞTİR.

BİOREZONANS İLE 
KENDİNİZİ YENİLEYİN!

TERAPİ

“Ruhsal bir hayal gücü vardır. Bu güç, hastalıkları oluşturabileceği gibi, var olan rahatsızlıkları ortadan 
da kaldırabilir. Beden, ruhsal hayal gücünün emirlerine itaat etmek zorundadır.”   -  İBNİ SİNA

BIOREZONANS UYGULAMARI KIMLERE ÖNERILIR? 
• Kronik Yorgunluğu Olanlara
• Uyku Bozukluğu Yaşayanlara
• Bağışıklık Sistemi Zayıf Olanlara
• Sigara Bırakmak İsteyen Herkese
• Alkolü Bırakmak İsteyen Herkese

• Zayıflamak ve Kilo Vermek İsteyen Herkese
• İnsülin Problemi Olanlara
• Şeker Hastalığı Olanlara
• Basit Duygu Durumu Bozuklukları Yaşayanlara
• Enerji Bedeni Dengeleme İhtiyacı Duyanlara
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Yaşam bir okul ise bizler bu okulda bazen zorlu, bazen de kolay derslerle karşılaşabiliriz. 
Lise yıllarındayken okulda beni en çok zorlayan ders fizik dersiyken, en çok zevk aldığım 
ders müzikti. Fizik dersi benim için daha anlaşılmaz, karmaşık ve zor problemlerle doluydu. 
O zaman dershaneler de çok fazla olmadığı için, iyi ders anlatan fizik öğretmeni bulup 
koşa koşa ona gider, anlamadığımız konuları sorardık. Kısacası lise ikide benim bu ders 
bir kabusum olmuştu. Karnemde ilk defa 10 üzerinden 1 gelmişti. Halbuki ben müzik ve 
edebiyata aşıkken, fen bölümünü seçerek kendime çok büyük bir haksızlık yapmıştım. 
Dersler benim için hiç de kolay değildi. Dolayısıyla da sonraki üniversite hayatımda da yine 
yanlış bölüm ve seçimlerle devam etti. Sonrasında bu eğitim hayatıma baktığımda, yanlış 
yapılan seçimlerle benim yaşamda nasıl bir donanıma sahip olduğumu fark ettim. 

Akışa güvenmek, olduğunuz her halinizde olanı kabul etmektir ve orada olan tüm direnç ve 
zorluklara karşı kendi gücünüzü ve potansiyelinizi bularak yeniden kendinizi yaratmaktır. 
Şimdi akışta olarak beni götüren bu muhteşem yolda kazanımlarıma eğitimlerime, daha 
doğrusu değerlerime değer katarak ilerliyorum. Yaşamın akışına güvenin ve o güven ile 
birlikte kendi potansiyelinizi de doğru bir şekilde açığa çıkarın. İnanın ki siz yaşamı bu 
içsellikle takip ettiğinizde yaşam da size hediyelerini vermeye başlayacaktır. 

2000 yılından bu yana içsel yolculuğum beni hem kendi hayatımda, hem de öğrencilerim 
ve danışanlarımın hayatlarına dokunarak onların değişimlerini izleme penceresinde olmaya 
vesile etti. Her zaman iç sesimi dinleyerek yürüdüğüm bu yolda, halen Göktürk’te bulunan 
merkezimizde, online olarak dersler ve danışmanlıklar vermekteyim.

ThetaHealing tekniğinde yer alan en güzel içeriklerden biri de his yüklemeleridir. Yaşamınız 
boyunca belki unutmuş olduğunuz hisleri ne zaman ve nerede olursanız olun ‘evet’ 
dediğinizde uygulayıcı olarak size yükleyebilirim. Sadece izin vermeniz ve ‘evet’ demeniz 
yeterlidir. 

Yaşamın akışına güveniyorum ve her daim yaşam tarafından desteklenmenin nasıl bir his 
olduğunu biliyorum.
Yaşamda neşe ve bolluğu alanıma nasıl çekeceğimi biliyor ve anlıyorum.

Sevgi ve Işıkla…

REYHAN İLDAŞ 
ThetaHealing®️ Certificate 
of Science&Master
Eğitmen ve Uygulayıcı

AKIŞA GÜVENMEK, 
OLDUĞUNUZ HER 
HALİNİZDE OLANI 
KABUL ETMEKTİR 

VE ORADA OLAN 
TÜM DİRENÇ VE 

ZORLUKLARA KARŞI 
KENDİ GÜCÜNÜZÜ 

VE POTANSİYELİNİZİ 
BULARAK YENİDEN 

KENDİNİZİ 
YARATMAKTIR. ŞİMDİ 

AKIŞTA OLARAK 
BENİ GÖTÜREN BU 

MUHTEŞEM YOLDA 
KAZANIMLARIMA 

EĞİTİMLERİME, 
DAHA DOĞRUSU 

DEĞERLERİME DEĞER 
KATARAK İLERLİYORUM. 

YAŞAM BİR OKULSA...

İYİ 
YAŞAM
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Reyhan İldaş Reyhan İldaş AkademiReyhan İldaş



KILI TÜYÜ
DERT ETMEYiN!

İLE 155 YILLIK 
TECRÜBELİ EKİPLE 

ACISIZ, HIZLI , 
ETKİLİ  SONUÇ...

EPİLASYON’DA 
EN SON TEKNOLOJİ

#nudayspa

BIZI TAKIP EDIN

0 212 322 23 71 - 0 541 360 33 24
www.nudayspa.com

İstanbul Caddesi Gökofis İş Merkezi Kat 4 (İşbankası üstü) Göktürk 

ALEX PLUS VE 

BUZ EPİLASYON  MAGIC EIS


