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4 TEMMUZ 2016 SAYI: 47

DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı’na göre, üniversite hastanelerinde:

MAKALE YÖNÜNDEN DE EKSİK KALIYORLAR
DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım,
üniversite hastanelerinin döner sermaye odaklı olduğunu ve
bilimden çok tedavi yapıldığını söyledi. Tıp fakültelerinin
makale yönünden eksik kaldığına dikkat çeken Yıldırım, bi-
limsel gelişmeleri Amerikan ve İngiliz üniver-
sitelerinden takip ettiklerini söyledi.

A SINIFI HASTANELER ARTACAK
YILDIRIM İzmir'de sağlık tu-
rizminin gelişmesinin hastanelerin
gelişmesiyle mümkün olacağını
belirtti. Kent Hastanesi’nde kuru-
lacak onkoloji merkezinin öne-
mine dikkat çeken Yıldırım,
A sınıfı hastanelerin arta-
cağını söyledi. BURAK

CİLASUN’UN HABERİ 4’TE

İZMİR’İN en hassas konularının başında
deprem geliyor. Binaların dayanıklılığın-
dan, toplanma merkezlerinin durumuna
kadar tüm başlıkları İMO üyeleri Ben
HABER'e değerlendirdi. SAYFA 6’DA

İzmir’deki
binaların
yüzde
50’si olası
bir
depremde
hasar
görebilir.

GEÇTİĞİMİZ sene
hizmete giren Nea
Garden Hotel’de
Yunan Meyhanesi
açıldı. Ünlü şef
Stathis Dapiapis
yönetiminde bir-
birinden lezzetli
Yunan ve Ege
mezeleri ve Grup
Sirtaki’nin canlı perfor-
mansı Nea Garden’da.11’DE

İnşaat Mühendisleri Odası’nın tespiti

400 bin bina
güçlendirilmeli

Alaçatı’da komşu
meyhanesi NEA

GARDEN

Plajlarda tarzınızla
FARK YARATIN
HERKESİN yaz için sahil kenarında ya da bir
otelde tatil planı vardır. Siz de havuzdan ya
da denizden sonra bikiniyle dolaşmak
istemiyorsanız bu yazı ilginizi çekecek. 2’DE

Burçlar ve
fiziksel

özellikleri

Burçlar ve
fiziksel

özellikleri

Burçlar ve
fiziksel

özellikleri

Burçlar ve
fiziksel

özellikleri

Burçlar ve
fiziksel

özellikleri

Hasta bakmaktan
BILIM YAPILMIYOR
Düğün
fotoğraflarınız
için mekan
önerileri

Düğün
fotoğraflarınız
için mekan
önerileri

Düğün
fotoğraflarınız
için mekan
önerileri

Düğün
fotoğraflarınız
için mekan
önerileri

Düğün
fotoğraflarınız
için mekan
önerileri
HAYALİMİZDEKİ mükemmel
düğünü gerçekleştirirken bu
günü hatırlamamızı sağlaya-
cak fotoğraflara sahip
olmak isteriz. Peki düğün
albümümüzün eşsiz olmasını
nasıl sağlarız? Cevabı 10’DA

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

Yüksel’e yapılan
insafsızlıktır
ALAATTİN Yüksel’in gözünden yaş
geldiği için durumu timsah gözyaşı
olarak nitelendirmek insafsızlıktır...
EROL YARAŞ 3’TE

Ramazan Bayramınız

KUTLU OLSUN

NAZİLLİ’DE bir asrı
tamamlayan 36 kişi
yaşıyor. Bu özelliğiyle
ilçenin namı “Uzun
yaşam şehri.” Nedir
uzun yaşamın
sırrı? Sağlık,
aile, din... Peki
ya para?
ERDAL İZGİ
5’TE

Uzun yaşamın
sırrı: Sağlık

GÖRMEK
istemeyen
göz ne çok
konuşsanız
görmez.
Duymak
istemeyen
kulaklar
kendi gerçeğine bile
sağırdır...
ÜNAL ERSÖZLÜ 6’DA

Sessizlik
iyidir...

Doktor Ruşen Yıldırım Tıp Fakültesi Hastanelerinin görevinin bilimsel araştırmalar
yapmak olduğunu, ancak bugün bu hastanelerin sadece hasta baktığını söyledi.

Meyve ve
dondurma
ne kadar
masum?

SSttaatthhiiss
DDaappiiaappiiss

DDrr..RRuuşşeenn
YYııllddıırrıımm
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Burçlar ve
fiziksel

özellikleri

Düğün
fotoğraflarınız
için mekan
önerileri
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Hemen herkesin yaz için sahil kena-
rında ya da bir otelde tatil planı
vardır. Özellikle erkeklere naza-

ran bu konuya iki kat özen gösteren
kadınların akıllarındaki ilk soru ‘plajda
ne giyeceğim’ oluyor. Havuzdan ya da
denizden sonra bikini veya mayoyla
dolaşmak istemiyorsanız bu yazı çok ilgi-
nizi çekecek.

Elbiselerde ve hatta genel olarak plaj
kombinlerinde uzun seçimlerin daha
popüler olduğu bir zamandayız. 2016
yazında özellikle bohem tarzı modeller
bu yaz sahillerin vazgeçilmezi halinde
olacak. Bohem elbiselere en çok yakışan
fötr şapka ve gösterişli aksesuarlar.
Yazın sıcağında takı takmak istemeyen-
ler flash tattoo kullanabilirler.

BOHEM ŞIKLIĞI
Püskülün sokakları ele geçirdiğini

artık herkes biliyor ve kullanılıyor.
Bohemin şık ve lüks yansıması olarak da
anılan saçaklar artık kumsalın da vazge-
çilmezi oluyor. Uzun kol detayların tığ
işi ya da dantelle buluşmasından doğan
bir şıklık ve her zaman bohem bir tarz
için kimonolara da bir göz gezdirmelisi-
niz.

ŞİFON ELBİSELER
Her an her yerde, gece de gündüz de

rahatlıkla giyebileceğiniz şifonlar yine
çok revaçta. Fiziğiniz düzgün olsa da
deniz sonrası bu elbiseleri giyerek kendi-
nizi daha iyi hissedebilirsiniz. Plajda en
rahat giyeceğiniz parçalar şifonlar olabi-
lir ama dantelli ayrıntılara öncelik tanı-
mayı sakın unutmayın!

Kimonolar hem serin tutar hem size
cool bir görünüm kazandırır. Ama giyen

için tehlikeli de olabilir. Uzun uzun
anlatmak yerine aynaya bakıp kontrol
etmenizde fayda var. Her şeyin bol,
büyük, salaş ve dökümlü kullanıldığı bu
zamanlarda kimono modellerinde de
maksi boylar ön planda. Yalnız dikkat!
Bu uzun kimonolar yine yalnız uzun
boylulara tavsiye ediliyor.

BÜSTİYER VE ETEKLER
Özellikle beli ince olanlarda kısa

büstiyerler altında uzun eteklerle kom-
binleniyor. 2016’nın en vazgeçilmezi
halinde olan kısa büstiyerler hemen her
şeyle giyilebilirken, sahilleri de uzun
hatta isteğe bağlı derin yırtmaçlı etekler-
le bütünleşmeyi bekliyor.

YAZLIK ŞAPKALAR
Birbirinden güzel tasarımlar ile her

zevke hitap edecek kadar geniş bir yel-
pazeye sahip. Şapka bayanların her mev-
sim en çok kullandığı aksesuarlar arasın-
da bulunur. Bazen soğuktan, bazen
sıcaktan korunmak için kullanılan şap-
kalar günümüzde her yaştan bayanın
faklı bir tarz ortaya
koymak istediğinde de
kullanabileceği güzel
bir aksesuardır. Şimdi
sizlerle 2016’nın bayan
yazlık şapka modellerini
ve sezonun trendleri ile
ilgili tüyoları paylaşaca-
ğız.

Bu sezonda klasik
geniş hasır şapkaların yanı
sıra biraz daha küçük
boyutlu hasır şapkalar da
favoriler arasında. Bu hasır
şapkaların bazıları

sade tasarıma sahipken bazıları da çiçek
desenleri, kurdele ve fiyonklarla süsle-
nerek daha şık bir hale getirilmiş.
Eskiden büyük hasır şapkaların arkasın-
dan sarkan kurdelelerin yerini bu yıl
ince şerit gibi kumaşlar ve metal aksesu-
arlar almış durumda. Spor şapka model-
lerinde düz renkli klasik tasarımların
yanında, daha canlı ve enerjik renklere
sahip desenli modellere de rastlamak
mümkün. Bu sezon spor şapkaların çoğu
yaz akımına uygun şekilde çiçeklerle
bezenmiş olarak karşımıza çıkıyor.

Bayanların yüzünü ve saçlarını
güneşten korumak için kullandığı, yüzün
bir bölümünü kapatan geniş şapkalar da
yine her yıl olduğu gibi trendler arasında
bulunuyor. Spor şapkalarda çiçek desen-
li modellerin yanı sıra bazılarında dikkat
çekici işlemeler, zımba ve parlak taşlar
da görüyoruz.

Farklı tarzı ile dikkat çekmekten
hoşlanan bayanların tercih edebi-
leceği delikli ve geniş
hasır şapkalar da bu
sezonun favorile-

rinden birisi. Spor giyinmekten hoşlanan
bayanların vazgeçilmezlerinden birisi
olan beyzbol şapkalar ilkbahar ve yaz
aylarında bayanların en çok kullandığı
tasarımlardan birisi olarak karşımıza
çıkıyor. Bu sezon sarı, pembe, mor ve
turuncu gibi canlı ve enerjik renkleri
beyzbol şapkalarda sıkça görmek-
teyiz. Özellikle plajda kullanılan
üstü açık, sadece alnı ve göz-
leri güneşten koruyan
plastik şapkalar da
genç bayanların
hala en sevdiği
şapka model-
leri ara-
sında.

Tatil hayallerinin gerçeğe dönüşmesine az kaldı.
Tüm kumsallar kollarını açmış bizi bekliyor. Sıcak
havaya inat denize girip biraz serinlemeli; deniz,
kum, güneş üçlüsünün samimiyetiyle kucaklaşmalı.

KUMSALDA
FARK YARATIN

DİLEK SÜSLÜER

info@dileksusluer.com

moda 04.07.2016
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Ben HABER soruyor, Genel Yayın
Yönetmenimiz Erol Yaraş cevaplıyor.
Siyasetten ekonomiye, yerel yönetimlerden
kentin sorunlarına kadar gündeme dair
merak ettiğiniz her şey Erol Yaraş’ın yorum-
larıyla bu sayfada sizlerle buluşuyor.

� Çeşme’de müzik yayınıyla
ilgili yeni kararlar alındı. Bu karar-
ları nasıl yorumluyorsunuz?

Aklın yolu birdir. Olması
gereken buydu. Biz bunu ilk
Şubat ayında gündeme getirdiği-
miz zaman bize çok ağır saldıran-
lar oldu. Biz de defalarca altını
çizerek söyledik; bizim ne beach
clublarımız, ne otellerimiz ne de
ranta açılacak arazilerimiz vardı.
Ama ben sonuçta oradaki esnafı,
iş yapan insanları düşünerek
eğlencesiz bir Çeşme’nin ekono-
mik anlamda çökeceğini dile
getirmiştim. Ama benim “uykuyu

seven kesim” olarak adlandırdı-
ğım kesim çok ağır bir şekilde
bana saldırdı. Elbette onların da
uykuya ihtiyaçları var. Bir tarafın
hakkı yüzde 100 verilirken diğer
tarafın sınırları yok edilemez.
Aslında Belediye Başkanı ve
Kaymakam’a düşen en önemli
görev eğlence mekanlarının bir
bölgede toplanmasıdır. Bu sene
sorun 03.00’a kadar çözüldü gibi
gözükse de bana göre bir anlam-
da buzdolabına kaldırılmıştır. Bu
yaz yine şikayetler yağacak ve biz
önümüzdeki yıl yine bu konuları
konuşacağız.

AKLIN YOLU BİR

� MHP’de yaşanan son geliş-
meleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son dönemde MHP’de yaşa-
nanlar kimsenin aklının ermedi-
ği konulara doğru gidiyor.
Normal insan beyni bu olayları
anlamakta zorluk çeker. Bir
parti, siyasi partiler kanununun
emrettiği şekilde kongresini yap-
maya çalışıyor ama ne yazık ki
bunu bir türlü beceremiyor. Son
kongrede yeterli sayıya ulaşıldığı
noter tarafından onaylandı.
Bahçeli’nin has askeri olan yak-
laşık 700 kişi değişim istiyor.
Binlerce MHP tabanı da böyle
bir değişim istiyor. Eğer
MHP’de bu değişim gerçekleşir-
se Türk siyaseti önümüzdeki
dönemlerde çok farklı şekillene-
cektir. Eğer değişim gerçekleşti-
rilmezse yapılabilecek bir erken
seçimle Türk siyaseti çok farklı
dizayn edilecektir. Esas düşü-
nülmesi gereken olay budur.
Esas kavga, 2019’un nasıl şekil-
leneceği üzerinedir.

NORMAL İNSAN BEYNİ MHP’Yİ
ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKER

İSRAİL VE
RUSYA’DAN
SONRA
SIRA
MISIR
VE SURİYE’DE

��  Öncelikle Başbakan Binali Yıldırım’ın ilk 1 ayını nasıl değer-
lendirirsiniz? Dış politikayla ilgili son günlerde çarpıcı adımlar
atıldı. Hem İsrail’e hem de Rusya’ya yönelik. Artık dış politikada
normalleşme süreci içine girdik diyebilir miyiz?

Sayın Yıldırım ilk defa bir cümleyi dile getirdi: Dostlarımızın
sayısını arttırırken, düşmanlarımızın sayısını azaltacağız. AK
Parti’nin ilk yıllardaki söylemlerine bakarsak komşularımızla sıfır
sorun politikasından komşularımızla yüzde 100 sorun noktasına
gelindi. Bu sorunların yıllar içerisinde Türk ekonomisinde derin
yaralar açtığını ve dünyada Türkiye imajının çok farklı algılanma-
sına sebep olduğunu gördük. Sayın Erdoğan da komşularla olan
iyi diyalogları yeniden başlatmak adına önemli kararlar aldı ki
Binali Bey ile birlikte başlayan süreçte, bu olumlu mesajlar en
sıkıntılı olduğumuz ülkelere gönderilerek, İsrail ile yıllar önceki
konumumuza gelmemiz sağlandı. Sayın Erdoğan’ın Putin ile ger-
çekleştirdiği görüşme sonunda Rusya ile eski konumumuza geri
dönüyoruz. İleride Sayın Yıldırım’ın Mısır ile de farklı diyaloglara
gireceğini düşünüyorum. Hatta Beşar Esad ile bile ilerleyen süreç-
te farklı koşullar altında ilişkiler yumuşayabilir.   

� Dış#politikadaki#hamleler
2016#yazını#turizm#açısından#kurta-
rır#mı?#Yansımaları#ne#olur?

Özellikle Rusya’nın koyduğu
yasakların kaldırılmasıyla
Temmuz’un ortalarından itibaren
yoğun bir şekilde Türk pazarına
akın edileceğini gösteriyor. Onlar
da Türkiye hasreti içindeler.
Açıklanan bazı verilere göre
Türkiye 22 yılın en kötü sezonunu
geçiriyor. Ciddi kayıp var. 10 mil-
yar dolar gibi çok astronomik
rakamlardan bahsediliyor. Elbette
bunu geri getirmez. Mart ile bir-
likte başlayan düşüş Haziran’da
maksimum seviyeye geldi.
Temmuz da kayıp. O yüzden
sadece Ağustos ve Eylül aylarıyla
bu açık kapatılamaz. Türk turizmi
bu sene alacağı yarayı almış olur. 

TÜRK TURİZMİ 
ALACAĞI 
YARAYI ALDI

ALAATTİN YÜKSEL’E 
YAPILAN İNSAFSIZLIKTIR

��  Alaattin Yüksel’in, basın toplantı-
sında gözyaşlarını tutamaması kimile-
rince samimi bulundu, kimileriyse “tim-
sah gözyaşları” benzetmesinde bulun-
du. Siz nasıl görüyorsunuz? Sizce
Yüksel’in sinirleri yıprandı mı?

Bugün şehitler söz konusu olduğun-
da Cumhurbaşkanı’nın da, Başbakan’ın
da gözlerinden yaş geliyor. Vicdanı
olan herkesin duyguları o anda elinde
olmadan o refleksi gösteriyor. Bugün
Alaattin Yüksel’in sırf şehitler konusu-
nu gündeme getirdiği anda gözünden
yaş geldi diye durumu timsah gözyaşı
olarak nitelendirmek bana göre biraz
insafsızlıktır. Çünkü duygu sömürüsü
yapılacak bir konu değildir bu.
Kimsenin de haddi değildir. Allah kim-
seye vermesin. Alaattin Yüksel zaten
siyasetin içinde olan bir isim.
Gözyaşlarıyla o koltuğu koruyacak bir
politikayı inanıyorum ki kendine yakış-
tırmaz. 
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Sağlık sektöründe İzmir her geçen
yıl çıtayı biraz daha ileriye taşır-
ken, daha iyiye gidilmesi için de

birtakım eksikliklerin giderilmesi geli-
yor. Çözülmesi gereken problemlerden
biri de tıp fakültelerinin niteliği. Ben
HABER'e konuşan Kent Hastanesi
Genel Müdürü ve Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu Sağlık İş Konseyi
Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım, “Tedavi
yapmaktan bilim yapmıyorlar” sözleriy-
le üniversite hastanelerine tepki göste-
rirken, hem sektörün İzmir'de iyi bir
ivmeye sahip olduğunu dile getirdi,
hem de dikkat çekici açıklamalar yaptı.

� Sağlık turizminde son
durum nedir?

Sağlık turizmi keyfe keder
değildir. Bu nedenle de krizler-
den kolay kolay etkilenmez.
Belirli hastaneler kriz olsa dahi
hizmetlerine devam eder.
Yalnız Türkiye'nin yurt dışından
gelen hasta sayısını olumsuz
etkileyen bir vize sıkıntısı var.
Bazı ülkelerle vize serbestisinin
kalkması ve katı vizeler, gelen
hasta sayısına etki ediyor.

� Hangi ülkelerden talep var?
Ortadoğu ve Afrika'dan çok

talep var. Irak'tan çok hasta
geliyordu ama iç karışıklıklar-
dan dolayı bir düşüş oldu.
Rusya pazarı yeni yeni başladı

ama yara aldı. Balkanlar, Türkiye'ye
çok fazla hasta gönderiyor. Orta
Avrupa yine önemli bir pazar. Ayrıca
kağıt üstünde Avrupa'nın batısından da
gelen sayısı yüksek gözüküyor ama ora-
dan gelenler çoğunlukla Türk kökenli
hastalar oluyor.

� Geçen yılla kıyaslayınca nasıl bir
tablo var?

Deniz turizmiyle karşılaştırıldığında
tabii büyük bir fark var. Orada olduğu
gibi bir çöküş olduğunu düşünmüyo-
rum. Sağlık turizminde sayısal olarak
diğer turizme göre gelen insan sayısı
belki bizde milyonlar değil ama sağlığı
için gelen bir insan da, normal turistin
ortalama 10 katı kadar para harcıyor.
Deniz turizmi dursa da sağlık turizmi
yoluna devam ediyor.

� Hastanelerimiz yabancı hastalara
ne derece hazır?

O durum sıkıntılı. Pazarlama
departmanları çeşitli çalışmalarını yapı-
yor ve hastalar gelmeye başlıyor.
Hastayı getirene kadar hastaneler rek-
lama iyi para harcıyor. Bunu yaparken,
hasta geldikten sonra yapması gereken-
lere ise hazırlanmıyor. Kervanı yolda
düzmeye çalışırsanız hastalar mutsuz
olur. Tercüman sorununu çözmeniz
lazım. Örneğin Romanya'dan gelen bir
hasta İngilizce bilmek zorunda değil.
Örneğin bize Gürcistan'dan ve Arap
ülkelerinden düzenli hasta gelir.

� İzmir'i diğer şehirlerle karşılaş-
tırınca yeri nedir?

İzmir'in çok özel bir yeri yok.
Çünkü sağlık turizmindeki hizmet-
ler hastanenin içinde sunulur.
İnsanlar hayatıyla ilgili endişe taşı-
yor. Hal böyle olunca “İzmir'de
tedavi olayım, gitmişken de bir
Efes'i göreyim.” demiyor.
Örneğin bir yabancı, saç
ekimi için Türkiye'ye
gelecekse 2 uçakla
tanımadığı İzmir'e
gelmektense, tek
uçakla tanıdığı,
duyduğu
İstanbul'a gel-
meyi tercih
ediyor. Bir de
A sınıfı hasta-
neler açısından
da İstanbul zaten,
İzmir ve
Ankara'dan daha
gelişmiş durumda.
İzmir'in dünya üstündeki
konumu hasta getirmez. Bakın dün-
yadaki bir tedaviyi ilk kez İzmir'de
yaparsanız dünya buraya akar.

� İyi doktorlar İzmir'e gelme
konusunda ne kadar istekli?

Birçok iyi doktor, İstanbul'dan
daha çok İzmir'de çalışmak istiyor.
Ankara'dan İzmir'e gelen doktorları
tanıyorum. İzmir, çalışmak için
doktorlar adına çok güzel bir şehir.

� İzmir'de üniversiteler, sektöre
ne derece katkı sunuyor?

Üniversite hastaneleri bence

ciddi bir sorun. En başta sistemsel
maddi sıkıntıları çok yüksek. Biz
üniversitelerden bilim yapmalarını
beklerken onlar tedavi yapıyor,
ameliyat yapıyor. Tıptaki yeni geliş-
melerle ilgili makale okumak istedi-
ğimizde hem Amerikan ve İngiliz
üniversitelerinin yayınlarını okumak

durumunda kalıyoruz. Çünkü
üniversitelerimiz döner

sermayeye, paraya
odaklı kısır bir

döngü içinde
kalıyor.

� İktidar,
taleplerinizi
karşılama
konusunda ne
kadar istekli?

DEİK'te
çok ciddi çalış-

malarımız oldu.
Sağlık, Dışişleri,

Ekonomi ve Kültür
Bakanlıkları’yla çok

önemli görüşmeler gerçekleş-
tirildi. Özellikle Ekonomi Bakanlığı
ile yapılan çalışmalar sonrasında
çok ciddi teşvikler verildi. Örneğin
hastanelerde çalıştırılan tercüman
maaşının yarısı bakanlık tarafından
ödeniyor. Sağlık Bakanlığı da eskiye
göre konumunu değiştirdi ve özel
hastanelere desteğini arttırdı. Bizim
açımızdan arkamızda Sağlık
Bakanlığı'nın olması çok büyük bir
avantaj. Haklarını teslim etmek
lazım ki kamu kuruluşları üstlerine
düşeni yaptı.

İzmir'in sağlık turizmindeki yeri yıllardır tartışılsa da “Norveçliler kaplıca-
ya geldi” haberi ne yazık ki bir türlü ileriye taşınamaz. Bu kısır döngüyü
kırmanın yolunu sorduğumuz Dr. Ruşen Yıldırım, çarpıcı cevaplar verdi.

İzmir’in
diğer şehirlerle

kıyaslandığında çok
özel bir yeri olmadığını
belirten Dr. Yıldırım, “A

sınıfı hastaneler açısından
İstanbul, İzmir ve
Ankara’dan daha
gelişmiş durum-

da” dedi.

“TEDAVİ YAPMAKTAN
BİLİM YAPMIYORLAR”Bir ülke düşünün ki iki mil-

yonu aşkın öğrenci üniver-
site sınavına girsin, bunun

da sadece sekiz yüz bin kişisi
yerleşsin… Geri kalanlarına
“doldu” densin ve bu 18 yaşında
genç, zımba gibi “ümitler” ömür-
lerinin en güzel bir yılını bu bek-
leme süresi olarak geçirsinler…
Zor bir süreç. Ardından gelen
zorlu yıllar ve işe başlama süreci.
O sınav bu tercih derken hayata
tutunma yılları…

Üniversiteye yerleşmek böyle
bir şey işte. Dünyada da eğitimin
bir karşılığının ve değerinin oldu-
ğu dönemlerdeyiz. Toplumsal iş
bölümü ile üretebildiğimiz değeri,
ortalama eğittim seviyesini yük-
selterek arttırmak istiyoruz

Mesela ülkemizde çalışan
25,5 milyon kişinin;

Yarısı okuma yazma bilme-
yen 2,5 milyon kişi ile 12 mil-
yon kadar ilköğretim seviyesinde
eğitimi olan kişilerden oluşmak-
tadır.

Durum bir ortalama dağılım
eğrisi gibi düşünüldüğünde bir
uçta 15 milyon kişi bulunmakta,
diğer ucu temsil eden yüksek
okullu grubunda ise sadece 5
milyon kişi yer almaktadır. Bu
dengesizlik, üretilen mal ve hiz-
metlerin miktar ve niteliğine
kadar pek çok şeyi etkilemekte-
dir.

Türkiye’de özellikle 1990’lı
yılların başından itibaren üniver-
site sayısında artış yaşanmıştır.
Bu durum üniversite eğitimi
talep eden öğrenci sayısını da
arttırmıştır. Herkesin üniversite
eğitimi alma talebi kolaylaşmıştır.
1992’de 19 olan üniversite sayı-

sı bugün 193’e
ulaşmıştır. Hal
böyle olunca
üniversite ve
üniversite eğiti-
mi “ulaşılır” olmuştur. Evinin
karşısında ya da mahallesinde
olmasa da bulunduğu kentte
mutlaka bir üniversite veya bir
fakülte, yüksekokul bulunmakta-
dır. Küçük şehirler için kirası,
kafesi, fotokopi ve restoranlarıy-
la öğrenci, gelir kapısıdır. Şehri
değiştiren ve dönüştüren bir
aktördür.

Üniversite tercihi 2011'de
YGS'ye giren sayısı itibariyle
1.711.254’tür. Bu rakam
2016'da 2.255.386’ya ulaşmış-
tır. Beş yılda üniversite talebi
%32 oranında artmıştır. Ne
yazık ki kontenjanlar aynı ölçüde
artmamaktadır. Üniversiteye
yerleşen kontenjan sayısı bu
sene itibariyle 803 bin kişidir.
Üniversite talebindeki bu geliş-
meye rağmen Türk halkının
ortalama eğitim seviyesi düzeyi 7
yılı aşamamaktadır.

Kazanamayanlara gelince…
Öyle dizini kırıp uslu uslu oturma
devri geçmiş. Üniversite eğitimi
için ülkesini terk eden sayısı her
geçen gün artmaktadır.

Batı ülkelerine gidenler bir
yana, başta KKTC olmak üzere,
Azerbaycan’dan Bosna’ya,
Arnavutluk’tan Ukrayna’ya,
Kırgızistan’a hatta Çin’e kadar
Türk öğrencileri görmek müm-
kün. Bir de Robert Koleji, Saint
Michel Lisesi, Notre Dame De
Sion Lisesi gibi seçme okullar
var ki bu okulların mezunlarının
yarıya yakını üniversite tercihini

yurt dışı okullarda aramaktadır.
Bunun bir beyin göçü olma ihti-
malini ihmal etmemek gerek-
mektedir.

Sonuçta yüksek öğretime
talep hala canlıdır ve “işsizlik”
gibi moral bozucu bir durum
olmasına rağmen hala eritileme-
mektedir. Kızlar da yüksek öğre-
time yönelme eğilimindedir.
%30’lar düzeyindeki kız ve erkek
öğrenci arasındaki denge yarı
yarıya noktasına doğru ilerle-
mektedir.

Türkiye’yi dönüştürecek olan
eğitimdir. Bilgi sosyal bir serma-
yedir. Eğitim düzeyinin artması
pek çok olumlu dışsallığı da tetik-
leyebilecek niteliktedir. Gelecek
dönemde eğitimde uzmanlaşma
ve kalite konularına odaklanmak
kalkınma süreci açısından da
önemli görülmektedir.

Ancak ihmal edilmemesi
gereken bir gerçek var ki, o da
bir üniversitenin sadece binalar-
dan ibaret olmadığıdır. Fiziki
şartların oluşturulması ve mevcu-
dun iyileştirilmesi şarttır, ama asıl
mesele dönüp dolaşır insana
gelir, personele gelir.

Önemli olan moraldir, moti-
vasyondur. Üniversiteler “ruhunu
kaybetmemelidir” toplumun hala
en güvenilir kurumları arasında
yer alan bu kurumlar için her
türlü ortam “hava” gibidir. Nasıl
ki “hava bozduğunda” hiçbir şey
olmuyorsa; üniversiteler için de
“üretken iklim” korunmalıdır.

ÜNİVERSİTEYE GİRMEK Mİ
ZOR, GİRMEMEK Mİ?

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

“Hiçbir hasta Efes'i görmek
için İzmir'e gelmez”

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

DDrr..  RRuuşşeenn
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UZUN YAŞAMIN SIRRI:
PARA DEĞİL SAĞLIK!
Nazilli.
Aydın’ın şirin ilçesi.
Toprağı, havası,

suyu Allah’ın lûtfu.
Çay dışında ne eker-

sen ek, bire iki ürün alır-
sın.

O kadar bereketli.
Tarihi çok eski. Milattan
öncesine dayanıyor.
Birçok medeniyet gör-
müş.

� � �

Hatta Büyük
İskender bile gelmiş.

Osmanlı döneminde
paşaların yaşadığı ova.

Kurtuluş Savaşı’nda
efeleriyle efsane.

İsmi konusunda riva-
yet çok. En çok konuşu-
lanı, kızlarının nazlı
oluşu. Tarihçiler hep
yazmış; kızlarının güzelli-
ği çarpar, nazları çatla-
tırmış.

Nice Aydın sancak
beyinin oğulları, kara
sevdadan yataklara düş-
müş. O nedenledir ki;
adı Nazilli olmuş.

� � �

Nazilli’nin eğitim-
kültür düzeyi yüksek.
Okuma yazma oranı
yüzde 99. Dağ köylerin-
de tüm evlerde televiz-
yon izleniyor.

Ve Nazilli’de…
Kadın nüfusu, erkekten
fazla.

Dallıca, Durusallı,
Dualar, Demirciler,
Çaylı, Bozkurt,
Bereketli, Beğerli,
Güzelköy, Hamidiye,
Hamzalı, Kestelli,
Kırcalili, Pirlibey,
Şimşelli, Yellice,
Apaklar köylerinde
kadın sayısı erkeği geçi-
yor.

� � �

Ve kadınlar uzun

ömürlü. Nazilli’de bir
asrı tamamlayan 36 kişi
yaşıyor.

Bu özelliğiyle ilçenin
namı; “Uzun yaşam
şehri” Akdeniz
Üniversitesi ilçeyi incele-
meye aldı. Dört yıl
boyunca yaklaşık 10 bin
insanı gözlemledi.

Uzun yaşamın sırrı
arandı.

“Havası mı, suyu
mu, toprağı mı, ürünü
mü, genetik özellikler
mi, kuşaklararası ilişkiler
mi” hepsine bakıldı.

Tek tek soruldu,
veriler toplandı.
Araştırmanın sonucu
belirlendi. En önemli
unsur; SAĞLIK.

� � �

Nazilli’de yaşayanlar
önce sağlığa önem veri-
yor.

Sonra?
Aile.
Üçüncü sırada?
Din
Dördüncü?
Konut.
Beşincisi?
Sevgi.
Peki ya para?
Sıralamaya girmiyor.
Araştırmayı yapan

Gerontoloji Bölüm
Başkanı Prof.Dr İsmail
Tufan’ın “neden?” soru-
suna yanıtı:

“Para hiçbir şekilde
önemsenmiyor…

İç huzuruyla yaşıyor-
lar…

Ölüm korkuları da
yok”

� � �

“Parasız hayat çekil-
mez. Paran varsa mutlu-
luğun, yoksa çekeceğin
çile var” diyenlere…

Araştırma sonucu
takdirle sunulur.

Ne mutlu Nazilli’de
yaşayana!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

Bu park Karşıyaka’ya
çok yakışacak

S
ıradan bir parktan öte; hem çocuklar hem de
yetişkinler için modern bir sosyal yaşam alanına
dönüşecek olan Nergiz Parkı, kısa süre içinde

hizmete açılacak.
Bölge sakinlerinden gelen talep ve öneriler de

dikkate alınarak hazırlanan projeye göre, 2 bin 500
metrekarelik Nergiz Parkı’nın büyük bir kısmı yeşil
alan olarak düzenlenecek. 3-6 yaş ve 6-12 yaş grupla-
rına yönelik iki ayrı oyun alanı yaratılacak. Zemini
kauçukla kaplanan alanlar, çocukların çok seveceği
yeni nesil oyuncaklarla donatılacak. Parka yetişkinler

için de modern spor aletleri konulacak.
Hızla devam eden çalışmaları bürokratları ile bir-

likte yerinde inceleyen Karşıyaka Belediye Başkanı
Hüseyin Mutlu Akpınar, “Yenilenen yüzüyle Nergiz
Parkı, İzmir’in en modern parklarından biri olacak.
Yeni planla çok daha fonksiyonel bir bina inşa ettik
ve bina alanını yarı yarıya düşürdük. Burada faaliyet
gösterecek olan mahalle merkezimiz ve muhtarlığı-
mız, artık çok daha modern ve kaliteli hizmet suna-
bilecek. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp
halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Ünlü sanatçılar Attila
İlhan için buluştu

Karşıyaka Belediyesi tarafından usta şair Attila
İlhan anısına bu yıl ikinci kez düzenlenen ve gelenek-
sel hale getirilecek olan Attila İlhan Şiir Ödülleri, muh-
teşem bir geceyle sahiplerini buldu. Bostanlı Suat
Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinliğe
sanat dünyasının tanınmış isimleri Sunay Akın, Fikret
Hakan, Asım Gönen, Ataol Behramoğlu ve yüzlerce
Karşıyakalı sanatsever katıldı. Başkan Akpınar
“Ustanın anısını yaşatmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Hem esnafın hem
vatandaşın yüzü güldü

Karşıyaka Belediyesi, İzmir’in en gözde pazaryer-
lerinden biri olan ve her hafta binlerce vatandaşa
hizmet veren Bostanlı Pazaryeri’ndeki (BOSPA) tuva-
letleri modern görünüme kavuşturdu. Kısa sürede
tamamlanan çalışmalarla; içerisinde kadın ve erkek
tuvaleti, engelli tuvaleti ile giyinme odasının bulun-
duğu bina baştan yaratıldı. Binanın dış cephesi
boyandı; giriş rampası, kapılar, su ve elektrik tesisat-
ları yenilendi.
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Marmara'da yakın zamanda
aynı gün içinde meydana
gelen 2 deprem, İzmir'de de

'Ne kadar hazırız?' sorusunu bir kez
daha gündeme getirdi. Sorunun
cevabınıysa İnşaat Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
Üyesi Nurgül Atabay ve Afet Kurulu
Başkanı Abdullah İncir verdi.
Atabay, eski binalara dikkat çeker-
ken, İncir ise 'Depremin ne zaman
geleceği belli değil ve biz ona hazır
olmalıyız.” dedi.

� İzmir'de olası bir depreme karşı
binalarımız ne durumda?

A.İ.: Bir deprem hazırlığı için
öncelikle bir fizibilite raporu hazır-
lanması gerekir. İzmir Büyükşehir
Belediyesi bu konuda Türkiye'de bir
ilk oldu ve birlikte Seferihisar ve
Balçova'da çalışmalar gerçekleştir-
dik. Buradaki esas mesele acil
önlemleri belirlemekti.

� Acil olan ne peki?
A.İ.: Bazı binaların hemen elden

geçirilmesi lazım. Bizim yaptığımız iş
orada projelere ve gözleme dayanı-
yordu. Binaların bazılarının test edil-
mesini ve yıkılıp yıkılmaması gerekti-
ğinin bu şekilde netleştirilmesini
raporladık. Balçova'da aciliyeti olan
aşağı yukarı 100'ün üstünde bina
gördük. Bu binaların detaylı rapora
muhakkak ihtiyacı var ve raporlar da

muhtemelen yıkılmaları yönünde
olacak.

� İzmir'deki binaların ne kadarı
riskli?

A.İ.: İzmir'de şu anda 800 bine
yakın bina bulunuyor. Bu binaların
yarısının güçlendirilmesi gerekiyor.

� Okullarımız ne kadar güvenli?
N.A: Saha çalışmalarına baktığı-

mızda riskli yapılar belirlense de
müdahalelerin gerçekleşmediğini
görüyoruz. 2012 yılında çıkan 6306
sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası çıktı-
ğında Karabağlar riskli alan ilan
edilmişti. Geçen 4 yıl içinde 540 hek-
tarlık alanda projelendirmeler yapıl-
mış ama gerçekleşmiş bir işlem yok.

� Binaları güçlendirmek için
sorumluluk kime ait?

N.A.: Kat maliklerinin ortak

katılımı gerekiyor bunun için.
Vatandaşlarımız inşaat mühendisle-
rine, mühendislik firmalarına ve
İMO'ya başvuruda bulunarak, bina-
larının ne kadar güvenli olduğunun
ölçümünü yaptırabilir.

� DASK üzerinden depreme karşı
sigorta paraları toplanıyor. O parala-
rın akıbeti nedir?

N.A: DASK içinde biriken para-
ların depremzedelerin kullanımına
tahsis edilmesi gerekiyor ama daha
önce biriken paraların otoyollara
aktarıldığını görmüştük.

� İzmir'de 7 şiddetinde bir dep-
remden ne kadar çekiniyorsunuz?

N.A.: Yeni yapılarla ilgili sıkıntı
yok ama eski binalarla ilgili sıkıntıla-
rımız var. 7 şiddetinde bir deprem
yaşarsak ciddi sorunlar yaşabiliriz.

Türki-
ye'nin en
büyük 3.

şehri
İzmir,

İstanbul
ile birlikte
yurt gene-
linde dep-

rem riskini
en çok

yaşayan
metropol-

lerin
başında
geliyor.
Peki ya

olası bir
depreme
ne kadar

hazırız?

Sessizlik İyidir

İ
nsan, özünde ne çok konuşan bir var-
lık. Kuşkusuz konuşmadan hayat ilerle-
miyorsa da, sessizlik her zaman, çok

konuşmanın ya da yerinde konuşmama-
nın kendisinden, daha iyidir.

Evet, sessizlik iyidir. Sadece sessizle-
şen doğanın büyülü sesiyle kucaklaşmış;
üstelik sarmaş dolaş olmuş bir deniz kıyı-
sında örneğin; geceleyin yıldızlara bakar
gibi; durmadan çoğalan, kendi şehvetin-
den büyümüş sözcüklere; sağduyu ile
bakmak kadar, olgun bir duruş ne olabilir
ki! İnsandır çünkü, her sözün sahibi. İyi
olanın da, kötünün de sahibi. Her söz,
ancak sahibi kadar bağlar kendisini. Her
söz, bilinmeyenin dışındadır ayrıca. Her
fazla söz, bir milimetre bile aşsa kendi
gerçeğini, insanı mutlak hakikatten uzak-
laştırır.
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Görmek istemeyen göz, ne çok
konuşsanız, görmez…

Duymak istemeyen kulaklar, kendi
gerçeğine bile sağırdır…

Bilmek istemeyene hiç, ortalama
doğruyu fark ettiremezsiniz…

En sade bir insanlık ilkesi bile, fazla
gelir öğrenme zamanı gelmeyene…

Sezmek ile bozmayı birbirine karıştı-
rır, sadece kendi sınırlarından bakan…

Başkalarını hiç anlayamaz, henüz
kendisini, yeterince anlayamamış olan…

Hayat aynaya benzer, size kendinizi
yansıtır cesurca, görürsünüz kalbinizle
bakarsanız…

İnanç, inandığınız yücelik ile test edi-
lir; kalır sınıfta, ötekini sınavdan geçi-
ren…

Hakikat dağına çıkan patikalarda, ne
çok insan karşılaşır; kimi inerken, kimi
tırmanıyordur…

Kesin olan bugündür… Ne fazlasıyla
dünde olmalı, ne eksiğiyle gelecekte
insan…

Şimdiyi neşeyle karşılamak, sindir-
mek, güzellemek, hakkını vermek,
kucaklamak; gelecekteki ‘şimdi’ye, ruhu-
nu daha arındırarak götürür insanı.

Şimdiyi yaşarken, sürekli gelecek
kaygıları hissetmek bu ölümlü dünyada;
anlarımızı derinden hissetmeyi engelle-
yen, ateşli bir barikat gibidir. Takılır kalı-
rız barikata…

Oysa bugün ‘tek’tir… Yarın ne ola-
cağı hiç belli olmaz… Yarın hep bir

gizemdir.
Yarın, ayrı bir gündür, o da başlı

başına yeni bir gündür. İşte o günü
umutla beklemenin, sarıp sarmalamanın,
yüreğimizde ışık yapmanın yolu, bugünü
doğru yaşamaktan geçer.

Bugününü doğru yaşayamayan, yarı-
nında mutlaka tökezleyecektir çünkü…

� � �

Her insanın deneyimi, yaşam yolla-
rında yazılmış yeni bir sayfadır…

Yazılı bir metindir, bu deneyim sanki.
İnsan eğer bir efendilik içinde, olgun,
sağduyulu, ağırbaşlı bir şekilde; geçmişe
takılmadan, bugünü yaşarken, arada bu
sayfaları gözden geçirirse; kendisi ve baş-
kaları için yeni şeyler öğrenir… Hayat
insanların yazdıkları sayfaların toplamın-
dan oluşur çünkü… Açılan her yeni
sayfa da, yeni şeyler öğretir insanlara…

Bir deneyim yaşanırken, bir metin
okur insan sanki…

Her sayfada insana insanlığı öğreten
yeni metinler…

İnsanlık bilgisiyle dolu, yeni sayfa-
lar…
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Siyahın, kırmızının, mavinin, beya-
zın, sarının, grinin tonlarında; insanlığın
binlerce rengiyle, renklerin üzerine yazıl-
mış, kazınmış, adanmış hayatlar…

Bu nedenle yetinmeyi bilmek ve
başka hayatlara saygı göstermek değerli-
dir özde…

Çünkü siz bir yerlere giderken, git-
meye hazırlanırken ya da geliyorken
henüz yeni bir yoldan; yeni hayatlar da,
yeni keşifler peşinde koşmaya hazırlanı-
yor olabilir. Ayrıca her hayatın, her adı-
mın, her sözün, bir bedeli vardır… O
bedel, sizin başkalarını hiç anlamadığınız
noktada, çoktan o başkası tarafından, bir
yerlerde ödenmiştir… Bu nedenle her ne
kadar adalet duygusundan hiç kopulma-
malıysa da; aslında ‘yargılamak’, insana
ait bir durum değildir…

Çünkü insan, önce yargılanmanın,
sonra arınmanın ve merhametin kardeşi-
dir…

Bu bağlamda; insanların birbirine
daha toleranslı, daha merhametli, sevgi
ve barış dolu günlerin hızla arttığı bayram
tadında günler diliyorum ülkeme ve siz
değerli okurlarımıza…

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ İzmirliler dikkat! 400 bin
bina güçlendirilmeli

İzmir'deki şehir efsanelerinin başında,
yeni kent merkezindeki gökdelenlerin,
bulundukları zemin nedeniyle güvensiz
olduğu geliyor. İMO Yönetim Kurulu Üyesi
Nurgül Atabay bu şehir efsanesine karşı
vatandaşın içini rahatlatan şu açıklamayı
yaptı: “Her zemine uygun yapı yapılabilir.
Önemli olan uygun zemine, uygun yapıyı
yapabilmek ve uzman kadrolarla yönetme-
liklere uygun bir şekilde binayı inşa ede-
bilmektir. İnsanlarımız şehir efsanelerine
riayet etmesinler.”

'Şehir efsanelerine riayet etmeyin'Toplanma alanlarında büyük sıkıntı!
İncir, olası bir deprem sonrasında

hayati önem taşıyacak olan afet sonrası
toplanma alanlarına ilişkin de çarpıcı
açıklamalarda bulundu. İncir “İzmir'de
213 toplanma alanının olması bizi
rahatlatan bir unsur değil. Toplanma
alanlarının en az dörtte birinin yetersiz
olduğunu görüyoruz. Bu alanların
etrafındaki çok katlı yapıların artması,
amacı dışında değerlendirilmesi ve
özel mülkiyetlerde inşaatların yapılma-

sı içinde bulunduğumuz durumu özet-
liyor. Karşıyaka'da lunapark bir top-
lanma alanıydı. Bir kısmı özel mülki-
yetti ve o kısım imara açıldı. Bunun
gibi çok örnek var. Ayrıca burada çok
önemli bir konu daha var. Toplanma
alanlarında deprem sonrası ihtiyaç
duyulacak malzemelerin bulunduğu
konteynerlerin bulunması gerekiyor.
Ancak 213 toplanma alanlı İzmir'de
yalnızca 1-2 konteyner bulunuyor.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Nurgül
Atabay

Abdullah
İncir



Amerika’da başlayan ''Fetal Cerrahi'' yani ''Anne
Karnında Ameliyat'' artık ülkemizde de adından bahse-
dilir hale geldi. Bu konuda uzun

zamandır çalışma yürüten İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sefa Kelekçi,
Uluslararası Doğum Öncesi
Kardiyolojik Hastalıklar Ortak
Çalışma Grubu’nun (IPCCG)
Türkiye’den tek üyesinin,
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
olduğundan bahsetti.

Kelekçi, “Fetal cerrahi ile
anne karnındaki bebeğin omurilik
açıklıkları ve yaraları başarıyla tedavi
edilebiliyor. Anne karnına küçük bir kame-
ra aracılığıyla laporoskopik yöntemle giren
hekimler, bebeğin engelli olarak dünyaya
gelmesinin önüne geçiyor. Omurilik açık-
lığı anne karnında tedavi edilmezse, dün-
yaya gelen bebeğin belden aşağısı felçli
oluyor. Bebeğin yarasına anne karnın-
da yapılan müdahale sonrası, hiçbir iz
kalmıyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Kelekçi; “Doğmamış
fetusun anne karnındaki aile hekim-
liğini de biz yapıyoruz. Riskli gebe-
liklerin sağlıklı bir şekilde doğumla
sonuçlanması, anne karnındaki
aksaklıkların erken teşhis ve teda-
visini üstleniyoruz.'' dedi.

EN UYGUN DOĞUM
YAŞI; 22 - 35 ARASI

Kanunların aileye, belli durum-
larda gebeliğin sonlandırılması hak-
kını verdiğini söyleyen Prof. Dr.
Kelekçi, bu tip durumlarda başarı,
risk ve seçenek danışmanlığı verdikle-
rini ve bebekleri sağlıklı bir şekilde
dünyaya getirmek için yola çıktıklarını
söyledi.

Kelekçi, “En önemlisi anne aday-
larının ve baba adaylarının bu işleme
güçlü bir şekilde onay vermesi gereki-
yor. Anne yaşının arttıkça bebekte
anomali görülme riskinin de arttığını
söyleyen Prof. Dr. Kelekçi, bu riskler-
den en çok karşılaştıklarının, kromo-
zom yapısındaki sayısal ve yapısal
bozukluklar, kalp ve omurilik anomali-
leri olduğunu söyledi. Bilimsel verilere
göre en uygun doğum yaşı ise; 22 ile 35
arası.” dedi.
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İstatistiklere göre her 5 çocuktan 3'ü
obez. Yetişkinlerde de bu durum
farklı değil. Obeziteyi sık sık duyduğu-
muz ve örneklerini gördüğümüz son
yıllarda bu konu hakkında bilinçlen-
mekte yarar var. Genel Cerrahi
Uzmanı Doç. Dr. Ömer Yoldaş ile bu
konuyu masaya yatırdık.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Yoldaş, obezite hastalığını sigaradan
sonra önlenebilir en önemli ölüm nedeni olarak tanımlıyor. Bu hastalığın yal-
nızca genetik faktörlerle oluşmayıp sonradan edinilebilen bir hastalık oldu-

ğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ömer Yoldaş, “masa başı çalışıyorum, spor yapmaya
vaktim yok bahanesini kabul etmiyorum” diyor.

� İstatistiklere göre her 5 çocuktan 3'ü obez. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Bu, temelde gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle yemek kültüründeki

değişiklikler sonucu ortaya çıkıyor. Fast-food denilen hazır yemek kültürünün art-
ması, doğal gıdalardan ziyade hayvansal gıdaların tüketiminin sıklaşması en önem-
li nedenlerdir.

� Obeziteyi önlemek için neler yapılabilir?
Öncelikle diyet ve egzersiz ile kilo probleminin önüne geçmeyi deniyoruz.

Vücut kitle endeksi dediğimiz, kilolarının boyun karesine olan oranı bizim ana
kriterimizi oluşturuyor. Bu çabalar sonuç vermemişse, bu hasta artık cerrahiye
aday hale gelir.

� Balon tekniği denilen bir yöntem uyguluyorsunuz. Nedir bu balon tekniği?
Vücut kitle endeksi 30-35 olan hastalarda yani cerrahi endikasyon grubuna

girmeyen hastalarda uyguladığımız bir yöntem. Balon yöntemi uyguladığımız
kişiler yine obez hasta grubundadır ama ameliyat kararı verilmez. Bu yöntemde
mideye balon yerleştirilir ve 6 ya da 12 aylık geçici süreçlerle kilo verilmesi sağ-
landıktan sonra midedeki balon çıkartılır.

� Bu yöntemin hastalarda uygulanabilmesi için belli bir yaş aralığı var mı?
Tüp mide yöntemi, 18 ila 65 yaş arası hastalar için uygun bulunuyor ancak

çocuk obez hastaları sayısının artış göstermesinden dolayı artık yavaş
yavaş bilimsel toplantılarda da pediatrik grup yani çocuk obez has-

talar için bir cerrahi program oluşturulması gündeme geliyor.
� Balon yöntemi obezite cerrahisi adı altında geçiyor ama

midenin fizyolojik yapısına müdahale edilmiyor. Mide küçültme
operasyonu nedir? Yan etkisi var mı?

Tüp mide ameliyatı uygulanan en yaygın mide küçültme
ameliyatıdır. Bu operasyonla midenin yaklaşık yüzde 75'i
alınır. Önceleri kelepçe yöntemi vardı fakat günümüzde
artık tercih etmiyoruz. Ameliyat sonrası kaçak riski,
kanama riski bir de pıhtı akması gibi riskler var, fakat
operasyon sonrası 3 gün müşahede altında tutuyor ve
hastayı gözlemleyerek bu olası problemlerin önüne
geçiyoruz. Uzun vadede risk faktörüne gelince, 10-15
yıldır kullanılan bir yöntem olduğu için yalnızca bu
süre zarfındaki hastaları gözlemleyebildik ve bir
sorunla karşılaşmadık.

� Operasyon sonrası hastalar nelere dikkat etmeli?
Obezite cerrahisi geçiren hastaların hayatların-

dan karbonhidrat ve yağı kesinlikle çıkarmaları
gerekiyor. Proteinde hiçbir zaman kısıtlamamız
yok. Çoğu zaman operasyon geçirmemiş bir insanla

aynı şeyleri yiyebilir.
� Medyada obezite cerrahileri sonucu ölümler de

yer aldı. Bu konuda ne söy-
leyebilirsiniz?

Bu kaygılara sahip çok
hastamız oluyor. Yüzde
100 risk yoktur cümlesini
hiçbir cerrahi operasyon
için kullanamayız ancak
şunu söyleyebilirim, günü-
müzde yapılan son bilim-
sel çalışmalarla obezite
cerrahisine bağlı bir
komplikasyon oranı safra-
kesesi ameliyatıyla eşde-
ğer duruma geldi. Yine
obezite cerrahisine bağlı
ölüm oranının kalp cerra-
hisi oranlarına göre çok
çok düşük olduğunu söyle-
yebilirim.

RANA SİNEM AYTAŞ

rana.aytas@kanalben.com

� Obezite cerrahisi aşamasına gelen
bir hasta, operasyonu geçireceği merkezi
seçerken nelere dikkat etmeli?

Öncelikle obezite cerrahisi bir ekip işi.
Operasyonun gerçekleşeceği merkezde
hasta, mutlaka multi disipline dediğimiz
ilgili her branşın olup olmadığına dikkat
etmeli. Operasyonu gerçekleştirecek kişi-
nin bu konuda uzmanlaşması ve ameliyat
sayısının belli bir seviyeye ulaşması gerek-
mektedir. Mesleki yeterlilik çok önemli bir
kıstas ancak en az onun kadar önemli olan
bir diğer kıstas da, operasyon sırasında
meydana gelebilecek herhangi bir prob-
lemde ameliyat olunan merkezin gerekli
önlemleri alabilecek yeterliliğe sahip olup

olmadığıdır. Örneğin bir yoğun bakım üni-
tesi var mı, hastayı orada barındırabiliyor
mu gibi. İzmir'de dahil, yoğun bakım
koşulları yeterli olmadan bu operasyonu
gerçekleştiren merkezler maalesef var.
Yoğun bakım önemli bir kıstas. Her zaman
işin yüz güldürücü tarafını düşünmemek
gerekiyor. Biz cerrahlar olarak da merkez
seçerken hastanın takibini rahat yapıp
yapamayacağımızı düşünerek seçiyoruz.
Aksi takdirde koşulları yeterli olmayan bir
merkezde hem hastayı mağdur ederiz hem
de olası bir problem ile karşılaşıldığında
altından kalkamazsak başka merkeze
aktarmak için bir çaba içine girmemiz
gerekecek.

“Koşulları yeterli olmayan merkezler var”

ÇAĞIN
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OBEZİTEBEBEĞİNİZ ENGELLİ
DOĞMASIN!

Teknolojinin gelişmesi ve hayatımızın
dijital platforma taşınmasıyla birlikte,
kendimizi yahut firmamızı internette

çeşitli paylaşımlarda ve haberlerde görme
ihtimalimiz oldukça yükseldi. Peki, bu
haberleri nasıl takip edeceğimizi ve karala-
yıcı bir ifadeden ne şekilde kurtulacağımızı
biliyor muyuz? Cevabını Distile Genel
Müdürü Kadir Özpınar verdi.

� Distilasyon nedir? Distile kavramını
bize kısaca tanıtır mısınız?

Online itibar yönetimi adı altında aka-
demik bilgiden yoksun kişi ya da kurumlar-
ca yapılan iletişim faaliyetleri ile internet-
ten haber ve benzeri içerik kaldırma çalış-
maları karmaşık problemler yaratıyor.
Distile, itibar yönetiminin sadece negatif
içerikleri yok etme ile ilgilendiği çalışma
alanına “Distilasyon” adını veriyor.

� Online İtibar Yönetimi nasıl yapılır?
Online itibar yönetimi sayesinde inter-

net üzerindeki mecralar kullanılarak hedef
kitlenin algısının yönlendirilmesi, kişi ya da
kurumun itibarını belirli bir düzeyde tutul-
ması sağlanıyor. Günümüzde bu mecraların
doğru kişiler tarafından doğru içerik ve
doğru strateji ile yönetmek kritik önem arz
ediyor. Burada hedef kitle ile ilgili kişi veya

kurum arasında sağlıklı bir iletişim hedefle-
niyor. Günümüz araştırmaları gösteriyor ki;
markalar hakkında Google üzerinde yapı-
lan arama sorgularında çıkan sonuçlar
internet kullanıcılarının yüzde 86’sının satın
alma kararını doğrudan etkiliyor.

Birçok kişi başvuruyor
� Online itibar yönetiminden kimler fay-

dalanabilir?
Online itibar yönetiminin, gündelik

hayatlarımıza entegre olan dijital hayat-
larımızın da olduğu bu günlerde her-
kes için ihtiyaç konusu olduğunu
düşünüyoruz. Kişi ve kurum bazın-
da pek çok sektörde geniş bir müş-
teri portföyüne sahibiz. Adli veya
magazinel olaylar sonucunda inter-
net haber sitelerinde haberleri
mevcut kişilerden ve kariyeri ile
ilgili hakkında araştırma
yapılacak kişiler tara-
fından da itibar
yönetimi konu-
sunda başvuru-
lar alıyoruz.

� Bir
site ya da
link
Google
sonuçla-

rından doğrudan kaldırabilir mi?
İnternet yasaları bize gösteriyor ki bu

sorunun cevabı hem evet hem hayır. Biz
distilasyon projelerimizde kaldırılması talep
edilen içerikleri önce kaynaklarından ardın-
dan da Google üzerinden birkaç iş günü
içerisinde kaldırıyor ve raporluyoruz.

� Sosyal platformlarda bizi ya da kurum-
ları hedef alan asılsız suçlamaları kaldırmak
mümkün mü?

Web 2.0 ile birlikte her internet kul-
lanıcısı internet üzerinde içerikler

üretebilmekte bunları paylaşıp
çoğaltabilmekte ve birkaç saniye
içerisinde binlerce insana ulaştı-
rabilmektedir. Sosyal platform-
larda iftira, karalama gibi söy-
lemler hızlı biçimde bir krize
neden olabiliyor. 5651 Sayılı
Kanun bağlamında hukuki çer-

çevede en geç 72 saat içerisinde
bu tip paylaşımları yayınlandığı

platformlar üzerinden
kalıcı olarak siliyoruz.

� İnternetten bir
haberi nasıl kaldırabi-
liriz? İzlenmesi gere-
ken yollar nelerdir?

İlk olarak
internetten haber
kaldırmak için

haberin başlığını ve birkaç örnek bağlantıyı
bize mail ortamında iletmelerini müşterile-
rimizden talep ediyoruz. Daha sonra müş-
terilerimizin talebi üzerine kendimize has
daha geniş bir şekilde içerik analizi yapıyo-
ruz. Yapılan içerik analizi sonucunda kaldı-
rılması talep edilen içeriğin internet orta-
mında toplam kaç adet olduğu tarafımız-
dan belirliyor ve kaldırılmaları yönünde bir
strateji oluşturuyoruz. Strateji ile birlikte
en geç 30 iş günü içerisinde içerik sayısı
yüzlerce bile olsa tamamını kalıcı olarak
internet ortamından kaldırıyoruz.

� Haber silinmesi konusunda en çok istek
size kimler tarafından geliyor?

Türk insanının kişisel itibarını kendisi-
ne ait şirketin ya da markanın itibarından
önde tuttuğu kesin. Ünlüler genellikle
magazin haberlerinin, kopyalanan sanat
eserlerinin, hoşlanmadıkları fotoğraflarının
kaldırılmasını talep ederken, şirketler ve
markalar haklarında çıkan şikayetlerin ve
olumsuz yorumların yok edilmesini talep
ediyor. İş adamları ise haklarında çıkan
haberler dolayısıyla şahsi itibarlarını pek
çok şeyin önünde tutuyor.

İş dünyasında ilginç bir ayrıntı var; iş
insanları, yapacakları ortaklıkları ya da bir-
likte çalışacakları kişileri arama motorları
üzerinde arayıp, çıkan sonuçlara göre karar
verebiliyor.

Haber siteleri ve sosyal paylaşım ağlarında itibarımızı korumak çok
önemli. Zira basit bir yalan haber bile bir anda bizi zor duruma sokabilir.

AMAN DİKKAT! İNTERNET,
İTİBARINIZLA OYNAYABİLİR

Doç. Dr.
Ömer
Yoldaş

Kadir
Özpınar

Prof. Dr.
Sefa
Kelekçi

ALPER GÜNDOĞDU
alper.gundogdu@kanalben.com

BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE
FOTOĞRAFLARIN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE
BASIN KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ HAK-

LARI BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.
PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.NE AİTTİR. İZİN ALINMAK-
SIZIN KAYNAK GÖSTERİLEREK DAHİ İKTİBAS EDİLEMEZ.

İMTİYAZ SAHİBİ
BEGÜM YARAŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
EROL YARAŞ

SORUMLU MÜDÜR VE
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

GAMZE KURT

REKLAM VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
LEZİZE MANİSALI

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN
AYSEL KAYARDI - RANA SİNEM AYTAŞ

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.

PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
AKDENİZ CADDESİ NO: 5 AKDENİZ İŞ HANI NO: 306

PASAPORT /İZMİR TEL: 0 232 464 63 15 FİYATI: 2 TL (+KDV)

BASIMCI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.Ş.
BASKI YERİ: GAZİEMİR TREN İSTASYONU KARŞISI ESKİ BETONTAŞ

TESİLERİ İÇİ NO: 29 GAZİEMİR /İZMİR
TEL: 0 232 251 76 32 BASKI TARİHİ: 03.07.2016

SAYI: 47 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK
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Biliyorum ailenizden
birini ya da en yakın
dostunuzu asla kay-

betmek istemezsiniz...
Böyle bir durumda olmak,
dipsiz kör bir kuyuda
umutsuzca kara kuyudan
aydınlığa çıkmayı bekle-
mek gibidir. Güneş doğar
ama gözünüz, gönlünüz
aydınlanmaz, yüreğiniz
kaybınızda, “ne yer, ne
içer” diyerek umutsuzca
meleğinizi arar. Dünyada
sağlıklı olmayan pek çok
insan var ve biz belki de
pek çoğunun farkında bile
değiliz. Hatta kendini ifade
edemediği için bağıran biri-
ni gördüğümüzde korkuyla
geriye çekiliyoruz. Hiç
düşünmüyoruz bu bizim
çocuğumuz, kardeşimiz,
akrabamız olabilirdi diye...
Oysa bu SEVGİ MELEK-
LERİNE sahip pek çok aile
sorunlarla uğraşırken bir
de toplumsal baskıyla dış-
lanmışlıkla karşı karşıyalar.

Ben bu SEVGİ
MELEKLERİYLE çalışma
ve o ailelere yardımcı olma
şansına sahibim. Uzun yıl-
lardır saf bir temizlikle
hayata bakan bu MELEK-
LER bana yaşam ışığı
oldu. Onlar ve aileleri için
ne yapabilirimi düşünürken
kıskandıracak ölçüde güzel
bir projeyle karşılaştım:
SEVGİ İZİ. Zihinsel engelli,
Alzheimer veya benzeri
rahatsızlıkları bulunan, kay-
bolduğunda kendini kimse-
ye ifade edemeyecek
durumdaki, ağzı olup dili
olmayan MELEKLERİN
daha kısa sürede bulunma-
sı için oluşturulan bir proje
bu. Yakınlarının veya ken-
dilerinin kaybolma riski

olduğunu düşünenler Sevgi
İzi kayıt formunu doldura-
rak başvuruda bulunuyor-
lar. Formu doldurup
“Kaydet” butonuna tıkladı-
ğınızda sistem bir numara
veriyor. O numara gönüllü
dövmecilerin katkılarıyla
ücretsiz olarak sol kola
yazdırılıyor. Kayıp kişiyle
bir şekilde karşılaşan
vatandaşların, o kişinin
kolundaki Sevgi İzi numa-
rasını ilgili birimlere iletme-
siyle SEVGİ MELEKLERİ-
MİZİN bir an önce ailesine
kavuşması sağlanıyor.

HARİKA değil mi?
Hemen kolları sıvadım.
URLA GÜNEŞYOLU
ÖZEL EĞİTİM VE REHA-
BİLİTASYON MERKE-
Zİ’NDE kaybolma riski
taşıyan 150 çocuğumuzun
aileleriyle tek tek görüşüp
ancak 30 aileyi bu projeye
ikna edebildim.

Kaybolma risklerini
hiçe sayıp "çocuğumun
damgalanmasını istemiyo-
rum" diyen ailelerin yanı
sıra sağlıklı olan çocukları-
na bile SEVGİ İZİ yaptır-
mak isteyen duyarlı aileler-
le karşılaştım. Bu işe
gönüllü olarak emeklerini
katan sevgili dövmecileri-
miz Sayın Gökhan Edge
Demir ve Sayın Asil
Ertemçöz'ü Urla'ya götüre-
rek 30 SEVGİ MELEĞİNE
SEVGİ İZİ yaptırdık.

Günün sonunda huzur-
la yastığa başımı koyarken
gözlerimde; SEVGİ İZİNİN
yanına kalp yapılmasını
isteyen, kalbi görünce mut-
luluğunu kahkahalar içinde
"HARİKA" diyerek göste-
ren Down sendromlu kızı-
mızın görüntüsü vardı.

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

SEVGİ MELEKLERİNE SEVGİ İZİ
İ

yi yazlar sevgili Ben
HABERCİLER. Bu sayıda bana
ayrılan köşeyi yaz boyunca

beslenmemizde sıklıkla yer alan
ama diyetimizde tavsiye
edilmeyen, hatta yasaklanan yaz
meyveleri karpuz, kavun, üzüm,
incir ve dondurmaya ayırdım.

Ben beslenme ve diyet uzmanı
olarak eğer şeker hastası ve/veya
karaciğer-böbrek hastası değilsek
bu sağlıklı meyveleri ve
dondurmayı yasaklamıyorum,
hatta bu sıcaklarda yemenizi
tavsiye ediyorum. NEDEN Mİ?

KKAARRPPUUZZ:: Yüzde 90’ı sudan
oluşan, vücuttan toksin atımını
sağlayan, sodyum ve
potasyumdan, zengin kalp
fonksiyonlarını, ritmini ve
tansiyonu dengeleyen B
vitaminlerinden zengin,
güçlü antioksidan olan
likopenle dolu,
bağışıklık
sistemini
güçlendiren C
vitamini içeren,
müthiş bir
meyvedir. TEK
KUSURU
GLİSEMİK İNDEKSİ
YÜKSEKTİR. 

KKAAVVUUNN::  Yaz
aylarının tatlı dostu bu
meyvemiz yüksek su oranı
ile serinleticidir. Beta
karoten içeriği yüksek C
vitamini barındıran, cilt
sağlığı ve göz sağlığı
açısından son derece
yararlı, kansere
karşı koruyucu,
yüksek
potasyumla
böbreği
koruyan,
tansiyon
yükselmesini
engelleyen,
magnez-
yumdan
zengin, kramp
ve kasılmaları

engelleyen,
kalp ritmini ve
tansiyonu düzenleyen
harika bir meyvedir.
TEK KUSURU
GLİSEMİK İNDEKSİ
YÜKSEKTİR.

ÜÜZZÜÜMM::  Yüksek
antioksidan kapasitesine
sahip, kalp hastalıklarına
karşı koruyucu demir
içeriği sayesinde kan yapımını
artıran, resveratrol içeriği
sayesinde LDL kolesterolü düşüren
alkali yapısı ile böbrek dostu ve
kansere karşı koruyucu,

alzheimera karşı engelleyici
özelliği olan C ve K

vitamini, demir, florür,
fosfor içeren çok
değerli bir meyvedir.

TEK KUSURU
GLİSEMİK
İNDEKSİ
YÜKSEKTİR.

İİNNCCİİRR:: B
vitaminlerinden

zengin, metabolizma
düzenleyici, kas

yapımını arttıran, kansere
karşı koruyan, oksidatif
hasarı ve serbest radikalleri
yok eden, yaşlanmayı
engelleyen, başta kolon
kanseri olmak üzere kanser

oluşumunu önleyici
özellikleri olan,

yoğun lif içeriği
sayesinde
kolesterol
düşürücü ve
kabızlığa karşı
önleyici etkileri
olan harika bir
meyvedir. TEK
KUSURU

GLİSEMİK
İNDEKSİ

YÜKSEKTİR.

Simdi
şöyle bir soru;

bu kadar sağlık dolu olan meyveleri
glisemik indeksi yüksek diye
yememek mi doğrudur, yoksa
glisemik indeksini düşürerek
porsiyon ayarlamak mı? Tabii ki
benim uzman görüşüm porsiyon
ve glisemik ayardan yana. EĞER
KARPUZ, KAVUN, ÜZÜM VE
İNCİRİ yanında süt, yoğurt, peynir
gibi bir proteinle beraber tüketir,
inciri 2, üzümü otuz, karpuzu üç
dört dilim, kavunu dört beş dilimde
sınırlarsanız yaz boyunca gönül
rahatlığıyla seve seve yiyebilirsiniz.

Gelelim bilinen en sağlıklı sütlü
tatlılardan biri olan, yazın
vazgeçilmezi DONDURMAYA.

DDOONNDDUURRMMAA::  Protein,
karbonhidrat, yağ, A, C, D, E
ve B VİTAMİNLERİ,
KALSİYUM, MAGNEZYUM,
FOSFOR, POTASYUM,
ÇİNKO içeren, hem besleyici,
hem sağlıklı, hem de mutlu
eden bir tatlıdır. 100 gramda
80 mg kalsiyum vardır.
Şerbetli tatlılar yerine yenmesi
gereken değerli bir tatlıdır. 1 top
dondurma 80 kalori, 3 g protein,
42 mg kalsiyum, 11,5 mg A
vitamini, 52 mg potasyum içerir. 2
topta sınırlar, sütlü sade olanı
tercih ederseniz diyet dostu tatlınız
sizi serinletmiş ve mutlu etmiş olur.

Doğanın bize doğal olarak
sunduğu hiç bir yiyecek yanlış

veya
hatalı
değildir. Yeter ki miktar ve sağlık
dengesini koruyabilelim. Şehir
efsanelerine kulak asmayın, reklam
için savaşanlara değil uzman
görüşüne ve bilime inanın.

SEVGİLER.

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

Öncelikle şu açıklamayı yapmam gerek;
Zodyak 12 eşit parçaya ayrılır. Bu par-
çaların her birine bir burç yani takımyıl-

dızı yerleşir. Ve tabii bu parçaların her birine
ev diyoruz. Her evde bir burç bulunur. Ve
Zodyak daima ASC dediğimiz 1. evle kendini
bize açar. İşte bir kişinin dışarıdan nasıl görün-
düğünü, fiziksel özelliklerini vb bize bu ev
anlatır. Biz bu eve ayrıca yükselen deriz. İşte
bu yüzden yükseleninizi öğrenmeniz çok
önemli. İnternetten rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Harika siteler var. Doğum bilgilerinizi online
programa yazın ve bilgileriniz karşınızda. Hadi
bakalım yükselenlerinizi öğrendiniz şimdi
özelliklere geçelim.
KOÇ�YÜKSELEN:�
Oldukça canlı, kanlı, hareket-

li, kaslı bir görüntüleri
vardır. Boyları aman
aman çok uzun değildir;
orta boy veya bir tık üstü,
belki. Burnu kavisli, saçları
siyah kalın, ten renkleri birazcık koyudur.
Tabii kadınlar birazcık daha açık tenli ola-
bilir. Gözleri Mars gibi şimşek şimşek
bakar ve acelecidirler. Sürekli aceleleri
vardır. Bacak ve kolları çok
uzun değildir. 

BOĞA�YÜKSELEN:�
Yükselen Boğa’yı boynunun kısa-

lığından önce bir tanırsı-
nız. Sonra bakarsınız
onun da kol ve bacakları
o kadarda uzun değil.
Yüzü ay gibi yuvarlak,
yüz hatları kalın ve kaslıdır.
Bir yükselen Boğa olmasın ki kilo prob-
lemleri yaşamasın. Hele yaşlılıkta çok dik-
kat etmesi lazım kilolarına. 

İKİZLER�YÜKSELEN:�
Şimdi bir özelliklerini diyeceğim çok kıskana-

caksınız; ama yapacak bir şey yok.
Yükselen İkizler’in vücut yapısı kilo alma-
ya elverişli değildir. Onlar orta boylarda
veya bir tık uzun fit görünümlü, ince tip-
lerdir. Boyun uzun, dudaklar pek etli

değildir. Kadınlarının ve erkekle-
rinin kemik yapısı üçgen ve

köşelidir. Eller, kollar uzun-
dur ve eller inceciktir. Ha
bu arada belki duymamışsı-

nızdır

solaklar genelde bu burçtan çıkar. 
YENGEÇ�YÜKSELEN:�
İlk dikkatinizi çekecek şeyi yan yan yürüyüşü

olacaktır. Sonra da gözleri
nasıl böyle yuvarlak ve
güzel diyeceksiniz. Hatta
hızınızı alamayacak
‘omuzlarını düşürüp öne
doğru yürüme, azcık bir
dik dursana’ demek isteye-
ceksiniz. İri göğüslerini küçültmek isteyen,
yükselen Yengeç kadınıdır genellikle.
Yüzü yuvarlak ve sevimlidir. Uzun boy
pek görülmez. Gözler, mavi, yeşil, ela ola-
bilir.

ASLAN�YÜKSELEN:�
Adı üstünde Aslan. Tabii ki ilk etapta güçlü

bir vücut göreceksiniz. İri, güçlü, boylu
poslu, geniş omuzlu, aslan

yelesi gibi gür ve gösterişli
saçlar göreceksiniz. Ama bu
gövdede çok daha kolay

tanıyacağınız bir özellik var.
O da kafanın bu gövdeye göre

azıcık küçük oluşu olabilir.
Yükselen Aslan’ın

da gözleri
mavi,

yeşil,

ela olabilir. Çok çekicidirler. İlk görüşte
etkilenebilirsiniz.

BAŞAK�YÜKSELEN:�
Tamam karşınızda belki uzun boylu biri yok;

ama gösterişli, çekici ve etki-
leyici bir beden var. Koyu
sayılabilecek ten rengi ile
kişisel temizliğine düş-
kün, çok bakımlı ve titiz,
giyimiyle çok titiz olduğu-
nu anında size fark ettirecek-
tir. Özellikle kadınlarda ince bel ve vücut
yapısı çuval giyse yakışır havası vermekte-
dir. Zarif, naif, ince, endamlı hareketleri
aklınızı başınızdan almasın sonra.

TERAZİ�YÜKSELEN:
Gerçek bir güzel ve gerçek bir yakışıklı arıyor-

sanız işte size yükselen Terazi. Müthiş bir
alımlılık, narinlik, zarafet, şıklık onlar için
yaşam biçimi gibi. Kemik yapıları çok

kalın değildir, yüzlerinde bir
narinlik görürsünüz ve öyle
çok da uzun boylu değildir-
ler. Nasıl giyinmeliyim, renk
seçimim, renk uyumum nasıl

olmalı diye merak ediyorsanız
hemen bir yükselen Terazi’yi bir hafta göz-
lemeniz yeterli, çok şey öğrenirsiniz.

AKREP�YÜKSELEN:
Bir kere en belirgin ilk özelliği o keskin, delici,

derin bakışlarıdır. Muazzam etkileyici
bakışları olur, şaşar kalırsınız.  Çok çekici,
etkileyici, süzerek bakan bakışlar, orta boy

dikkatinizi çeker. Sonra da ikinci en
belirgin fiziksel özelliği bacakları gövde

kısmından daha kısa-
dır. En sevmedikle-
ri özellikleridir bu
arada bilginiz
olsun. Çünkü
kilo aldıklarında
simetrileri ciddi derecede bozu-
lur. Uzun ince gövde, altta şiş-
miş kısa bacaklar. Haklılar. 
YAY�YÜKSELEN:�
Yükselen Yay gördüğünüzde
dikkatinizi hemen okkalı, düz-
gün bir burun çeker. Burunları

cidden fena değildir.
Hatta çoğunu estetik yap-
tırmış zannedersiniz.
Boyları erkekte daha
uzun olurken kadında yay-
gın bir şekilde aynı uzunluk
görülmeyebilir. İnce, uzun vücut yapıları,
yürüyüşte bir asalet, o omuzların genişliği
aklınızı başınızdan alır. Bedenleri genel
olarak kaslı değildir zaten.

OĞLAK�YÜKSELEN:�
O iri gözler, etkileyici; ama sanki pek bir

duygu vermekten uzakmış gibi görüp alda-
nabileceğiniz donuk bakışlar sizi

yanıltmasın. Yüzlerinde kemik
yapısı belirgindir. Kısa boylu
olmak ile orta boylu olmak
arasında kararsız kalmış bir

vücut yapısı vardır.
Yürüyüşleri aynı Yengeçler gibi

kendilerine özgü, yandan yandan yürüme
özelliğine sahiptir. Elleri köşeli ve parmak-
lar kısadır. Genelde esmerdirler.

KOVA�YÜKSELEN:�
Bir kere bu burç da kısa boylu kalmak ile orta

boylu kalmak arasında kararsız
kalmış bir vücuda sahip. Ama
gerçekten etkileyici bir görün-
tüleri vardır. Yüz çoğu kere
pürüzsüz, düzgün ve çok kaslı
değildir. Kilo aldıklarında
bedenin üst kısmı değil de bacak-
lar, özellikle kalça kısmından baya bir
şişerler. Yükselen Akrep gibi beğenmeme-
ye başlarlar kendilerini. İnci gibi sıralı diş-
ler dikkatinizi çeker. 

BALIK�YÜKSELEN:�
Boy orta boy, kol kısa, bacak kısa, el kısa, par-

mak kısa, ayak küçük. Kendi şahsına mün-
hasır bir beden yapısı var karşımızda. Ve
kiloları dikkatinizi çeker. Bir dönem fit,
kısa süre içinde kilo almış görünce şaşır-

mayın. Aklınızı başınızdan alıp
adeta sizi transa sokacak o

baygın, dalgın, naif bakışlar
çok etkileyicidir. Kalın
dudaklar ve yuvarlak bir yüz

size çok sempatik gelecektir. 

Siz de hala yükselen burcunuza göre fiziksel özelliklerinizin neler olduğunu
bilmiyorsanız bu yazıyı muhakkak okuyun... Kendi tarifinizi bulacaksınız... SEVGİ ALİS YILDIRIM

aenbi@hotmail.com

YAZ MEYVELERİ VE 
DONDURMA MASUM MU?

BURÇLAR VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
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Evlilik insan hayatındaki en
önemli adımlarından biridir.
Düğün de evliliği yakınlarımıza
ilan ettiğimiz en mutlu gündür.
Dolayısıyla sevdiğimiz insanla
hayatımızı birleştirdiğimiz bu
özel günde her şeyin mükem-
mel olması için çabalarız.

Evlilik insan hayatındaki en
önemli adımlarından biridir.
Düğün de evliliği yakınlarımıza
ilan ettiğimiz en mutlu gündür.
Dolayısıyla sevdiğimiz insanla
hayatımızı birleştirdiğimiz bu
özel günde her şeyin mükem-
mel olması için çabalarız.

Evlilik insan hayatındaki en
önemli adımlarından biridir.
Düğün de evliliği yakınlarımıza
ilan ettiğimiz en mutlu gündür.
Dolayısıyla sevdiğimiz insanla
hayatımızı birleştirdiğimiz bu
özel günde her şeyin mükem-
mel olması için çabalarız.

Evlilik insan hayatındaki en
önemli adımlarından biridir.
Düğün de evliliği yakınlarımıza
ilan ettiğimiz en mutlu gündür.
Dolayısıyla sevdiğimiz insanla
hayatımızı birleştirdiğimiz bu
özel günde her şeyin mükem-
mel olması için çabalarız.

Evlilik insan hayatındaki en
önemli adımlarından biridir.
Düğün de evliliği yakınlarımıza
ilan ettiğimiz en mutlu gündür.
Dolayısıyla sevdiğimiz insanla
hayatımızı birleştirdiğimiz bu
özel günde her şeyin mükem-
mel olması için çabalarız.

İZMİR'DE DÜĞÜN
FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEK
İÇİN EN GÜZEL
MEKANLAR

Hayalimizdeki mükemmel düğünü gerçek-
leştirirken ileride bu günü hatırlamamızı sağ-
layacak eşsiz fotoğraflara sahip olmak isteriz.
Peki düğün albümümüzün eşsiz olmasını nasıl
sağlarız? İzmir'de evlenecek çiftler dış mekan
çekimini nerede yapmalı? Hangi mekanlar
onlara eşsiz anılar yaratabilir? Biz de bu
konuyu İzmir'in deneyimli fotoğrafçılarından
Fatih Yalçınkaya'ya sorduk.

“ÖNEMLİ OLAN ÇEKİM SAATİ”
Fatih Yalçınçaya öncelikle çiftlerin fotoğ-

raf çekiminde nelere dikkat etmesi gerektiği-
ni şu sözlerle belirtti: ''Mekan odaklı çekim-
lerde en çok dikkat edilmesi gereken şey
mekanın günün hangi saatlerinde iyi fotoğraf
verdiğidir. Düğün gününde fotoğraf çekimi
olan çiftler günün birkaç saatini fotoğrafçıya
ayırabiliyor. Seçtikleri mekan o saatle iyi
fotoğraf vermiyorsa bile o saatte çekimi ger-
çekleştirmek zorunda kalabiliyorlar. Bunu
fotoğrafçıyla birlikte çok iyi bir şekilde analiz
etmeleri gerekir. Nerede gün batımı çekilir,
ne zaman çekilir? Bu sokakta saat kaçta
çekim yapmak lazım? İyi bilmek gerekir.
Sadece Alaçatı olacak diye onun çekim saati
olmayan bir saatte çekim yapmanın anlamı
yok.''

Yalçınkaya, çiftlerin çekim gününü seçer-
ken fotoğrafçıyla iş birliği halinde olması
gerektiğini şu sözlerle anlattı: ''Çekim zamanı
çiftin beklentisine bağlı. Biz genelde çekimle-
ri düğün sonrası yapmak taraftarıyız. Çünkü
çiftler düğün günü yapılan çekimlerde bize
çok fazla vakit ayıramıyorlar. Stresli oluyor-
lar. Ancak 'trash the dress' diyerek adlandır-
dığımız düğün sonrası çekimlerde gelin ve
damat çok rahat oluyorlar. Gelinliği kirletebi-
liyorlar. Hoplayıp zıplayıp denize bile girebili-
yorlar. Düğün günü gelinler saçı bozulmasın
diye biraz daha tedirgin oluyorlar. Tabi biz

onları rahatlatmaya çalışıyoruz ama yine de
öncelikle çiftlere düğün sonrasını tercih
etmelerini öneririm. Gerekirse çekime sabah
saatlerinde başlayıp günün uygun saatlerini
kullanıp tüm güne yaymalılar. Onlarca farklı
mekana gitmek yerine bir konsept üzerine
sayılı mekanda çalışıp ne kendinizi yorun ne
de fotoğrafçınızı yorun.

Düğün sonrası bir balayı planı varsa iş
yoğunlaşıyorsa ikinci alternatif düğün öncesi
çekimidir. Düğün öncesi uygun oldukları bir
hafta sonu bir fotoğrafçıyla buluşup bir kon-
sept üzerine uzun saatler boyunca çekim
yapabilirler. Hem düğün öncesi çekim yapılır-
sa 'save the date' davetiyeleri de oluşturabili-
yoruz çiftlere. Böylece düğün günlerini özel
fotoğraflarla arkadaşlarına duyurabiliyorlar.

Son alternatif olarak düğün gününü öneri-
yoruz biz. Düğün günü yapılan çekimlerde
gelin ve damat için o kadar özel bir gün ki;
aile ve yakınlarını bile yakınlarında bulundur-
mak istemezler ama hiç tanımadıkları bir
fotoğrafçı onların en özel günlerinde yanla-
rında olur. Bir nevi fotoğrafçı onların sağdıcı
olur. Onların ihtiyaçlarını gidermeye, stresle-
rini almaya çalışır. O yüzden fotoğrafçı seçer-
ken iletişim kurabileceğiniz kişileri seçin.
Sadece iletişim yetmez portföy de çok önem-
li. Fotoğrafçıya inanmak çok önemli.''

Çiftlerin fotoğrafçıya giderken kafalarında
bir konsept belirlemeleri gerektiğini, sadece
mekana odaklanmamalarını belirten
Yalçınkaya sözlerine şöyle devam etti:
''Çiftlerin yaptığı en büyük hata mekan odak-
lı çekim istemeleri. Aslında fotoğrafçılardan
konsept odaklı çekim istemeliler. Eğer mekan
odaklı çekim düşünülürse bütün yollar
Alaçatı'ya çıkıyor. Ama artık tüm çiftlerin
albümleri Alaçatı oldu. Dış mekanların ilk çık-
tığındaki amacı herkesin farklı albümü olma-
sıydı. Neredeyse bütün albümler birbirinin
kopyası olmaya başladı.

Hayalimizdeki mükemmel düğünü gerçek-
leştirirken ileride bu günü hatırlamamızı sağ-
layacak eşsiz fotoğraflara sahip olmak isteriz.
Peki düğün albümümüzün eşsiz olmasını nasıl
sağlarız? İzmir'de evlenecek çiftler dış mekan
çekimini nerede yapmalı? Hangi mekanlar
onlara eşsiz anılar yaratabilir? Biz de bu
konuyu İzmir'in deneyimli fotoğrafçılarından
Fatih Yalçınkaya'ya sorduk.

“ÖNEMLİ OLAN ÇEKİM SAATİ”
Fatih Yalçınçaya öncelikle çiftlerin fotoğ-

raf çekiminde nelere dikkat etmesi gerektiği-
ni şu sözlerle belirtti: ''Mekan odaklı çekim-
lerde en çok dikkat edilmesi gereken şey
mekanın günün hangi saatlerinde iyi fotoğraf
verdiğidir. Düğün gününde fotoğraf çekimi
olan çiftler günün birkaç saatini fotoğrafçıya
ayırabiliyor. Seçtikleri mekan o saatle iyi
fotoğraf vermiyorsa bile o saatte çekimi ger-
çekleştirmek zorunda kalabiliyorlar. Bunu
fotoğrafçıyla birlikte çok iyi bir şekilde analiz
etmeleri gerekir. Nerede gün batımı çekilir,
ne zaman çekilir? Bu sokakta saat kaçta
çekim yapmak lazım? İyi bilmek gerekir.
Sadece Alaçatı olacak diye onun çekim saati
olmayan bir saatte çekim yapmanın anlamı
yok.''

Yalçınkaya, çiftlerin çekim gününü seçer-
ken fotoğrafçıyla iş birliği halinde olması
gerektiğini şu sözlerle anlattı: ''Çekim zamanı
çiftin beklentisine bağlı. Biz genelde çekimle-
ri düğün sonrası yapmak taraftarıyız. Çünkü
çiftler düğün günü yapılan çekimlerde bize
çok fazla vakit ayıramıyorlar. Stresli oluyor-
lar. Ancak 'trash the dress' diyerek adlandır-
dığımız düğün sonrası çekimlerde gelin ve
damat çok rahat oluyorlar. Gelinliği kirletebi-
liyorlar. Hoplayıp zıplayıp denize bile girebili-
yorlar. Düğün günü gelinler saçı bozulmasın
diye biraz daha tedirgin oluyorlar. Tabi biz

onları rahatlatmaya çalışıyoruz ama yine de
öncelikle çiftlere düğün sonrasını tercih
etmelerini öneririm. Gerekirse çekime sabah
saatlerinde başlayıp günün uygun saatlerini
kullanıp tüm güne yaymalılar. Onlarca farklı
mekana gitmek yerine bir konsept üzerine
sayılı mekanda çalışıp ne kendinizi yorun ne
de fotoğrafçınızı yorun.

Düğün sonrası bir balayı planı varsa iş
yoğunlaşıyorsa ikinci alternatif düğün öncesi
çekimidir. Düğün öncesi uygun oldukları bir
hafta sonu bir fotoğrafçıyla buluşup bir kon-
sept üzerine uzun saatler boyunca çekim
yapabilirler. Hem düğün öncesi çekim yapılır-
sa 'save the date' davetiyeleri de oluşturabili-
yoruz çiftlere. Böylece düğün günlerini özel
fotoğraflarla arkadaşlarına duyurabiliyorlar.

Son alternatif olarak düğün gününü öneri-
yoruz biz. Düğün günü yapılan çekimlerde
gelin ve damat için o kadar özel bir gün ki;
aile ve yakınlarını bile yakınlarında bulundur-
mak istemezler ama hiç tanımadıkları bir
fotoğrafçı onların en özel günlerinde yanla-
rında olur. Bir nevi fotoğrafçı onların sağdıcı
olur. Onların ihtiyaçlarını gidermeye, stresle-
rini almaya çalışır. O yüzden fotoğrafçı seçer-
ken iletişim kurabileceğiniz kişileri seçin.
Sadece iletişim yetmez portföy de çok önem-
li. Fotoğrafçıya inanmak çok önemli.''

Çiftlerin fotoğrafçıya giderken kafalarında
bir konsept belirlemeleri gerektiğini, sadece
mekana odaklanmamalarını belirten
Yalçınkaya sözlerine şöyle devam etti:
''Çiftlerin yaptığı en büyük hata mekan odak-
lı çekim istemeleri. Aslında fotoğrafçılardan
konsept odaklı çekim istemeliler. Eğer mekan
odaklı çekim düşünülürse bütün yollar
Alaçatı'ya çıkıyor. Ama artık tüm çiftlerin
albümleri Alaçatı oldu. Dış mekanların ilk çık-
tığındaki amacı herkesin farklı albümü olma-
sıydı. Neredeyse bütün albümler birbirinin
kopyası olmaya başladı.
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Hayalimizdeki mükemmel düğünü gerçek-
leştirirken ileride bu günü hatırlamamızı sağ-
layacak eşsiz fotoğraflara sahip olmak isteriz.
Peki düğün albümümüzün eşsiz olmasını nasıl
sağlarız? İzmir'de evlenecek çiftler dış mekan
çekimini nerede yapmalı? Hangi mekanlar
onlara eşsiz anılar yaratabilir? Biz de bu
konuyu İzmir'in deneyimli fotoğrafçılarından
Fatih Yalçınkaya'ya sorduk.
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Fatih Yalçınçaya öncelikle çiftlerin fotoğ-

raf çekiminde nelere dikkat etmesi gerektiği-
ni şu sözlerle belirtti: ''Mekan odaklı çekim-
lerde en çok dikkat edilmesi gereken şey
mekanın günün hangi saatlerinde iyi fotoğraf
verdiğidir. Düğün gününde fotoğraf çekimi
olan çiftler günün birkaç saatini fotoğrafçıya
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çekim yapmak lazım? İyi bilmek gerekir.
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sayılı mekanda çalışıp ne kendinizi yorun ne
de fotoğrafçınızı yorun. 

Düğün sonrası bir balayı planı varsa iş
yoğunlaşıyorsa ikinci alternatif düğün öncesi
çekimidir. Düğün öncesi uygun oldukları bir
hafta sonu bir fotoğrafçıyla buluşup bir kon-
sept üzerine uzun saatler boyunca çekim
yapabilirler. Hem düğün öncesi çekim yapılır-
sa 'save the date' davetiyeleri de oluşturabili-
yoruz çiftlere. Böylece düğün günlerini özel
fotoğraflarla arkadaşlarına duyurabiliyorlar. 

Son alternatif olarak düğün gününü öneri-
yoruz biz. Düğün günü yapılan çekimlerde
gelin ve damat için o kadar özel bir gün ki;
aile ve yakınlarını bile yakınlarında bulundur-
mak istemezler ama hiç tanımadıkları bir
fotoğrafçı onların en özel günlerinde yanla-
rında olur. Bir nevi fotoğrafçı onların sağdıcı
olur. Onların ihtiyaçlarını gidermeye, stresle-
rini almaya çalışır. O yüzden fotoğrafçı seçer-
ken iletişim kurabileceğiniz kişileri seçin.
Sadece iletişim yetmez portföy de çok önem-
li. Fotoğrafçıya inanmak çok önemli.''

Çiftlerin fotoğrafçıya giderken kafalarında
bir konsept belirlemeleri gerektiğini, sadece
mekana odaklanmamalarını belirten
Yalçınkaya sözlerine şöyle devam etti:
''Çiftlerin yaptığı en büyük hata mekan odak-
lı çekim istemeleri. Aslında fotoğrafçılardan
konsept odaklı çekim istemeliler. Eğer mekan
odaklı çekim düşünülürse bütün yollar
Alaçatı'ya çıkıyor. Ama artık tüm çiftlerin
albümleri Alaçatı oldu. Dış mekanların ilk çık-
tığındaki amacı herkesin farklı albümü olma-
sıydı. Neredeyse bütün albümler birbirinin
kopyası olmaya başladı. 

Evlilik insan hayatındaki en
önemli adımlarından biridir.
Düğün de evliliği yakınlarımıza
ilan ettiğimiz en mutlu gündür.
Dolayısıyla sevdiğimiz insanla
hayatımızı birleştirdiğimiz bu
özel günde her şeyin mükem-
mel olması için çabalarız. 
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Yaz mevsimi kendini iyice hissettirmeye
başladı. Önümüzde uzunca da bir tatil
var. İtalya’nın dar ve tarih kokan sokakla-

rındansa kuzeyine yolculuk edip İtalyan
Rivierası’nın engebeli sahillerinden oluşmuş bu
harika yerin adı Vernazza. Yan yana dizilmiş
pastel tonlarda boyalı taş evlerin gölgesindeki
bir balıkçı kasabası.

Floransa’dan trene binip uzun sayılabilecek
bir yolculuktan sonra La Spezia İstasyonu’nda
iniyoruz. Burası oldukça büyük bir istasyon.
Kuzeye giden trenlerin dağıtım noktası gibi.
Kuzeye giden trenler Nice ve Cannes’a kadar
uzanan kıyının üzerinde olan Vernazza’ya ulaş-
mamız sadece on dakika sürüyor. Tren hariç
arabayla ulaşmak isterseniz de arabayı yine La
Spezia’ya bırakıp da trenle ulaşmanızı tavsiye
ederim.

Burası oldukça sert yamaçların üzerine
kurulmuş bir yer. Cinque Terre’nin ilk durağı
olan bu sahil köyü, dağların arasından çıkan
güneş kadar muhteşem bir merhaba sunuyor
insana. Sevimli ve temiz bir butik otele yerleşip
gün batımını seyretmek için sahile iniyoruz.
Mayıs ayında gitmiş olmamıza rağmen hava
serin ve nemli. Neredeyse beş dakika yürüyerek
merkeze iniyoruz. Denize karşı bara oturup
onların geleneksel içkisi Aperol’u söyleyip bu
muhteşem manzaraya karşı güneşi batırıyoruz.

DENİZ ÜRÜNLERİ
Bu güzel balıkçı kasabasına gidip deniz

ürünleri yemeden olmaz değil mi? Trattoria’ya

oturup kocaman bir tabak midye ve deniz mah-
sullü rissotto söylüyoruz. İnanın tadına doyul-
maz bir lezzet. Yemek sonrası espressonuzu
içmeyi unutmayın. Çok yemek yedikten sonra
mideyi başka hiçbir şey rahatlatmıyor gerçek-
ten.

HEDİYELİK EŞYA
Hediyelik eşyalar almak için çok alternatifi-

niz yok. Köy o kadar küçük ki, bir kaç seramik
ve hediyelik eşya satan yer haricinde başka bir
yer yok. Siz de benim gibi gittiği yerden bir şey
almadan dönemeyenlerdenseniz, el boyaması
magnetlerden alabilirsiniz.

GÖRÜLECEK YERLER
Görülmesi gereken yerler arasında 16. yy'a

ait Belforte Kulesi (inanılmaz bir manzarası

var), 11. yüzyıla ait Doria Kalesi ve 14. yüzyıla
ait Santa Margherita d'Antiochia Kilisesi de
görülmeye değer. Yamaçlara tırmanmaktan
yorulmadıysanız Nostra Signora Di Reggio
tapınağı bütün yorgunluğa değer.

Sanırım buranın en güzel tarafı hepimizin
artık bıkmış olduğu büyük şehirdeki trafik
sıkıntısı. İçinize çektiğiniz sadece deniz ve dağ
havası var.

Her yıl olmasa da fırsat yarattıkça İtalya’ya
gitmeyi, gördüğüm yerlere tekrar tekrar gitmeyi
alışkanlık haline getirdim. Bana göre dünyanın
en güzel ülkesi İtalya. Tarih de, sanat da, doğa
da benim için en vazgeçilmezi deniz de içinde.

Mükemmel bir tatil
için: VERNAZZA

Küçük bir kum-
salı olsa da,
nefes kesici

güzellikteki bu
yamaç kasabası-
nın çevresi ger-

çekten görülme-
ye değer…

Küçük bir kum-
salı olsa da,
nefes kesici

güzellikteki bu
yamaç kasabası-
nın çevresi ger-

çekten görülme-
ye değer…

Küçük bir kum-
salı olsa da,
nefes kesici

güzellikteki bu
yamaç kasabası-
nın çevresi ger-

çekten görülme-
ye değer…

Küçük bir kum-
salı olsa da,
nefes kesici

güzellikteki bu
yamaç kasabası-
nın çevresi ger-

çekten görülme-
ye değer…

Küçük bir kum-
salı olsa da,
nefes kesici

güzellikteki bu
yamaç kasabası-
nın çevresi ger-

çekten görülme-
ye değer…GÖRKEM ŞENGÜLER

gorkem@mayatanitim.com.tr

Küçük bir kum-
salı olsa da,
nefes kesici

güzellikteki bu
yamaç kasabası-
nın çevresi ger-

çekten görülme-
ye değer…

Alaçatı’da bir
Yunan meyhanesi

Nea Garden’da
“Yunan Meyhane”
geceleri... Ünlü şef
‘Stathis Dapiapis’
yönetiminde bir-
birinden lezzetli
Yunan ve Ege
mezeleri, Grup
Sirtaki’nin canlı
performansı Ege
esintileri eşliğin-
de Nea Garden
misafirlerini bekli-
yor.

Asmalımescit’in ünlü
Rumeli Meyhanesi, ‘Neos Kipos’
adıyla bu yaz Alaçatı’da Nea
Garden Hotel’de hizmet vere-
cek. Yunanlı şef ‘Stathis
Dapiapis’ yönetiminde hiz-
met verecek restoran orijinal
Yunan Meyhanesi konseptin-
de. Yunanistan’ın Dedeağaç
şehrinde dünyaya gelen
Stathis, adını taşıdığı dede-
sinden miras alıyor
mutfak kültürünü.
Babası Kostas da
hem balıkçılık
yapıyor hem de
restoran işleti-
yor. Aile resto-
ranında yetişen
Stathis’in tarif-
leri anne ve

babasının izlerini taşı-
yor. Bugün kullandığı

tariflerin çoğu,
babasından miras
kalanlar.

Babasının
damla sakızlı
ahtapotu, annesi-
nin meşhur sala-
tası, dedesinin saf-

ranlı levreği, hepsi
Stathis’in mutfağı-

nın lezzetleri.
Dedeağaç’ta 5 yıldızlı bir

otelde 9 sene Executive Chef
olarak çalışan Stathis, eşi Nihal

Hanım ile tanışınca İstanbul’da
yaşamaya başlıyor. İlk res-
toranı KalaBalık’ı
İstanbul’da açan Stathis,
sonrasında farklı restoran-
larda ve otellerde baş aşçı
olarak çalıştı. Sakız ada-
sından getirilen malzeme-
lerle hazırlanan damla

sakızlı ahtapot salata-
sı ve şevketi bos-

tanlı karides
güvecin
muhteşem lez-
zetleri için bu
yaz Neos
Kipos’a mut-
laka uğra-
yın…

Geçtiğimiz
sene hizmete

giren Alaçatı’nın
bahçe konseptli butik

oteli Nea Garden
Hotel’de Yunan

Meyhanesi
açıldı.

Stathis
Dapiapis
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