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KAPAK KONUSU

İnsan vücudunda en 
fazla bulunan protein tipi 
kolajenin 30 yaşından 
sonra azaldığını vurgulayan 
Manuel Tıp ve Tedavi Uzmanı 
Dr. Metin Mutlu, kolajen 
tedavileri ile yaşlanmaya 
ve ağrılara dur demenin 
mümkün olduğunu söyledi. 
Dr. Mutlu, şu bilgileri verdi:

Kolajen, biyolojik yaşınızı 
etkiler
Kolajen; cildin, göz 
küresinin, kemiklerin, saçın 
ve tırnakların durumundan 
sorumludur. En son bilimsel 
araştırmalara göre, cilt 
durumundaki değişiklikler 
aracılığı ile kolayca 
görülebilen kolajen durumu, 
insanın biyolojik yaşını 
belirlemektedir.

Kolajen aşısı ile 
cilt canlanır
Kolajen aşısı, kolajen 
içeren doğal ürünlerin, 
kas-iskelet sisteminin ağrılı 
hastalıklarında değişik 
bölgelere enjeksiyon yolu 
ile uygulanan yeni bir 
yöntemdir. Bu ürünlerin 
lokal uygulamasının amacı, 
uygulama yapılan bölgeyi 
yenilemek, güçlendirmek 
ve korumaktır. Kıkırdak, 
bağ doku, eklem kapsülü 
gibi yoğun kolajen içeren 
yapılara dıştan kolajen 
enjekte edilmesi ile mekanik 
güçlenme sağlanır. Kolajen 
içeren ampuller, cilt altından 
uygun bölgelere enjekte 

ve bağ doku travmaları, 
osteoporoz, artroz, 
osteokondroz, gut hastalığı, 
periartrit ağrılar, boyun-sırt 
ve bel fıtıkları, bel boyun 
düzleşmesi, romatizma ve 
artrit hastalıkları, eklem ve 
kemik ağrıları, spor travma 
ve yaralanmalarının hızlı 
iyileşmesine ve kas-bağ 
dokusunun korunmasına 
yardımcı olur.

Eklem içi sıvıların 
akışkanlığı artar
Bu yapıların dengesini 
korumak için kullanılan 
bir diğer yöntem 
“proloterapi”dir. Kolajen 
aşısı, proloterapi ile 
kıyaslandığında, daha 
fizyolojik bir yöntemdir ve 
küçük iltihaplanmalara 
bile neden olmadığı için 
reaksiyonlar gelişmez. 
Ayrıca kolajen aşısı içindeki 
solüsyonda bulunan 
“proteoglikanlar”, eklem 
içi sıvıların akışkanlığını da 
artırır.

edilir. Kolajen aşısı sonucu 
bu yapılar güçlenir ve ağrılar 
ortadan kalkar.

Kolajen tedavisi ile 
sağlıklı ve güzel bir cilt
Kolajen cildin, saçın ve 
tırnakların kondisyonunu 
gözle görünür bir şekilde 
iyileştirir. Bağ dokuyu, 
kıkırdakları, kemikleri 
ve saçı onarır. İnsan 
organizmasının en önemli 
dokusu olan bağ dokunun 
içinden beslenmesini 
destekler ve yeniden 
canlandırır.

Kolajen takviyesi  
eklem ağrılarını azaltır
Eklemlerde hissedilen 
ağrının en önemli nedeni 
eklem içi ve eklem dışı 
yapıların gevşemesidir. 
Bu yapıların gevşemesi 
sonucu eklemlerin fizyolojik 
olmayan yönlere hareketi 
meydana gelebilir. Bu 
da destek dokunun daha 
çabuk yıpranmasına ve 
kıkırdak fonksiyonlarının 
bozulmasına neden olabilir. 
Kolajen tedavisi, fizyolojik 
eklem hareketlerinden ileri 
gelen ağrıları ve postüre 
bağlı oluşan ağrıları da 
azaltabilir.

Spor yaralanmalarında 
hızlı iyileşme sağlar
Kolajen tedavisi; sırt-
omurga-eklem ağrıları, kas 
ve yumuşak doku ağrıları, 
fibromiyalji (kulunç), eklem 

Her insanın isteği daima sağlıklı, genç ve güzel kalabilmektir.  
Ancak yaş ilerledikçe cilt yıpranır, gençliğini kaybeden vücutta eklem, 
bel ve sırt ağrıları baş gösterir. İşte bu noktada, hem cilt yaşlanmasını 
önlemede hem de kıkırdak, eklem ve kemik sağlığını korumada mucizevi 
faydası olan kolajen ön plana çıkıyor. Peki kolajen nedir, cilt ve eklem 
sağlığına nasıl etki eder? Bu konularda uzmanların görüşlerine yer verdik.

Kolajen tedavisi 
ile yaşlanmaya 
'dur' deyin

Dr. Metin Mutlu
Manuel Tıp ve Tedavi Uzmanı
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Kolajenin en sağlam ve 
insanlarda en çok bulunan 
protein yapı olduğunu 
belirten Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Füsun Bilgin Karahallı, 
"Kuru deri ağırlığının 
yüzde 70'den fazlasını, deri 
hacminin ise yüzde 30'unu 
oluşturan kolajen yapısal 
olarak bir araya gelmiş lif 
demetleri şeklinde dizilir. 
Bugüne kadar tanımlanmış 
30'a yakın kolajen tipi var" 
dedi.
Primer olarak insanlarda 
esneklikten sorumlu 
olanların Tip 1 ve Tip 3 
kolajen olduğunu ifade eden 
Uzm. Dr. Bilgin Karahallı, 
"Erişkin cildindeki toplam 
kolajenin yüzde 80'ini 
oluşturan Tip 1 kolajen 
molekülü ayrıca kemik ve 
tendonlarda da bulunur. 
Tip 2 kolajen başlıca kemik 
ve kıkırdak dokuda, Tip 3 
kolajen gastrointestinal ve 
vasküler sistemde yoğun 
olarak bulunur, derideki 
kolajenin ise yaklaşık yüzde 
10 -15'ini oluşturur. Tip 4 
kolajen deride hücre zarında, 
Tip 5 ise deride bağlayıcı 
fibrillerde bulunur. Fibril 
bağ dokularını oluşturan 
maddelerden biridir" 
bilgisini verdi.

Uzm. Dr. Bilgin Karahallı, 
kolajenin 30 yaş sonrası 
vücutta azalmaya başladığını 
söyledi. Deri yüzeyinin 
birim alanı başına toplam 
kolajen içeriğinin her yıl 
yaklaşık yüzde 1 azaldığının 
bilindiğini ifade eden  
Uzm. Dr. Bilgin Karahallı, 
"Yani yaşlandıkça kolajen 
miktarı azalır. Tip 1 kolajen 
miktarı deride en fazla olsa 
da, dermisteki diğer kolajen 
tipleri de yaşlanmadan 
etkilenebilir. Ciltte kuruluk, 
kırışıklık, sarkmalar ve 
bunun yanında çeşitli sırt, 
bel, boyun ve eklem ağrıları 
oluşur" şeklinde konuştu.

İnsan vücudunda en fazla 
bulunan protein tipi olan 
kolajenin, vücut için çok 
önemli olduğunu vurgulayan 

"30 yaşından sonra 
kolajen miktarı 
azalmaya başlar"

Uzm. Dr. Füsun Bilgin 
Karahallı

Dermatoloji Uzmanı

4 Zamanla vücutta azalan kolajen miktarı dışarıdan 
takviyelerle artırılabilir.

4 30 yaşından sonra uzman bir hekime danışılarak kolajen 
takviyeleri başlanabilir. Bu takviyeler ilaç şeklinde veya 
enjeksiyon şeklinde olabilir.

4 Kıkırdak, kas, bağ doku ve eklem kapsülü gibi yoğun 
kolajen içeren yapıların dıştan kolajen enjekte edilmesi 
ile etkilenmiş olan bu yapılarda mekanik güçlenme 
sağlanabilir.

4 Kolajen içeren cilt ürünleri ile yapılan bakımlarla 
yaşlanma etkileri ertelenebilir.

4 Ürün seçimi yapılırken kolajen miktarlarına dikkat etmek 
önemlidir.

4 Yine kolajen yönünden zengin besinler tüketilerek kolajen 
azalmasını ertelemek mümkündür.

Kolajen tedavisinin püf noktaları
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takipler doktorun tansiyonun 
seyrine bakıp tedaviyi ona 
göre düzenlemesi açısından 
çok önemli. Aynı zamanda 
bu hastaların mutlaka 
sağlıklı beslenmeleri, 
sigarayı bırakmaları, egzersiz 
yapmaları, kilo vermeleri 
gerekir. Bunlar sadece 
tansiyonu kontrol altına 
almaz, sağlıklı ve uzun bir 
ömrün kapılarını açar” 
vurgusu yapıyor.

altına alınabilmesi için 
birden fazla ilaç kullanmak 
gerekebileceğini söyleyen 
Prof. Dr. Özer,  “İlaç tedavisine 
devam ederken kan basıncı 
düzeyi takip edilmelidir. 
Bunun için öncelikle iyi bir 
cihaz temin edilmeli. Hasta, 
tansiyonunu her gün aynı 
saatte, ölçümden önce 30 
dakika yorulmamış olacak 
şekilde ve tansiyon ilaçlarını 
almadan önce ölçmeli. Bu 

SAĞLIK TAVSİYESİ

Aman dikkat; enseden 
başlayan baş ağrısı, kulakta 
çınlama ve uğultu, baş 
dönmesi gibi şikayetleri son 
günlerde sıkça yaşıyorsanız 

dünyada ve ülkemizde en 
yaygın rahatsızlıklardan 
biri. Hastaların çok büyük 
kısmının rahatsızlığından 
haberdar olmadığı 

siz de bir hipertansiyon 
yani yüksek tansiyon 
hastası olabilirsiniz. 
Bu belirtilerle kendini 
gösteren hipertansiyon, 

Felç, görme kaybı, kalp krizi ve böbrek yetersizliğinin en önemli 
nedenlerinden biri olan yüksek tansiyonla baş etmenin yollarının 
başında düzenli ilaç kullanımı, sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma, 
egzersiz yapma ve kilo verme geliyor.

Hipertansiyonda 
çare, düzenli  
ilaç kullanımı…

Prof. Dr. Nihat Özer
Kardiyoloji Uzmanı

Tansiyonunuzu  kontrol etmenin beş yolu1

3

5

2

4

Yiyecekler: Daha çok meyve, sebze ve tam 
tahıl tüketilmeli; tuz, doymuş ve trans yağ 
tüketimi azaltılmalı.

Alkol ve sigara tüketimi: Alkol kullanımı 
sınırlandırılmalı, sigara kesinlikle 
bırakılmalı.

Düzenli egzersiz: Her gün olmasa bile  
haftada 3-4 gün 30-40 dakika tempolu yürüyüş 
yapılmalı.

İlaç: Yüksek tansiyon ömür boyu tedavi ve doktor  
gözetimi gerektirir. Bu nedenle doktorun  
           yönlendirmesi daha başarılı bir tedavi için şart.

  Modern yöntemler: Yüksek tansiyon, ameliyatla veya 
ameliyatsız tedavi edilir. Hormon bozukluğu ve metabolik 
bozukluklar da medikal yöntemlerle tedavi edilir.

hipertansiyon, ne yazık 
ki felç, görme kaybı, kalp 
krizi ve böbrek yetersizliği 
gibi birçok sıkıntıya zemin 
hazırlayan sinsi bir hastalık…

Hipertansiyon nedir?
Kan basıncı için ideal 
değerlere göre; büyük 
tansiyonun 120 mmHg, 
küçük tansiyonun ise 80 
mmHg civarında olması 
gerekiyor. Üst üste iki gün 
ve iki kez yapılan ölçümlerde 
büyük tansiyonun 140 
mm Hg ve üzerinde ya da 
küçük tansiyonun 90 mm 
Hg ve üzerinde olmasına 
hipertansiyon (yüksek 
tansiyon) adı veriliyor. Büyük 
tansiyonu 120-139 mmHg, 
küçük tansiyonu 80-89 
mmHg arasında olan kişiler, 
yüksek tansiyon hastalığı için 
aday olarak görülüyor. 

Yüksek tansiyonunuz 
varsa…
Yüksek tansiyonu olan 
hastalara birkaç önemli 
uyarıda bulunan Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Nihat Özer, 
öncelikle doktor tarafından 
önerilen ilaçların düzenli 
şekilde kullanılmasını 
tavsiye ediyor. Kan basıncı 
yüksekliğinin kontrol 

Kalıtım: Yüksek tansiyonlu 
kişilerin yaklaşık yüzde 
60'ında ailede de tansiyon 
yüksekliği söz konusu.

Aşırı kilo: Aşırı kilosu 
olanların yaklaşık yüzde 
40'ında yüksek tansiyon 
görülüyor.

Diyabet: Şeker hastalarında 
yüksek tansiyona çok sık 
rastlanır.

Aşırı tuz tüketimi: Yüksek 
tansiyona yol açan 
nedenlerden biridir.
Hareketsiz yaşam: 
Hareketsizlik yüksek tansiyon 
görülme olasılığını artırır.
Alkol tüketimi: Sık ve fazla 
alkol kullananlarda yüksek 
tansiyon görülme sıklığı artar.
Stres: Yüksek tansiyona 
neden olur.

Yaş: İleri yaş hastalığı 
olarak bilinen 
hipertansiyonun görülme 
yaşı, dünyada ve Türkiye’de 
giderek düşüyor. 

Cinsiyet: 50 yaşın altındaki 
grup ele alındığında 
erkeklerde daha sık 
görülür. 55 yaşından sonra 
ise kadınlarda görülme 
sıklığı daha fazladır.

Tansiyonu yükselten dokuz nedene dikkat!
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Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam 
için en önemli konulardan 
birisi de vitaminler olarak 
karşımıza çıkıyor. Özellikle 
günlük olarak alınması 
gereken vitaminler arasında 
B vitaminleri, beslenmenin 
önemli bir parçası oluyor. 
B vitaminlerinin vücutta 
üretilmediğini ve fazlasının 
da idrarla birlikte atıldığını 
vurgulayan Diyetisyen Gözde 
Ağca, "Bu nedenle yeterli 
ve dengeli bir beslenmeyle 
günlük olarak B vitaminlerini 
almak çok önemli" 
uyarısında bulundu.

Birçok yönden  
faydası var
Bilinen yapılara göre B 
vitaminlerinin; B1 (tiamin), 
B2 (riboflavin), B3 (niasin), 
B4 (kolin), B5 (pantotenik 
asit), B6 (piridoksin), B7 
(biyotin, vitamin H olarak 
da adlandırılır), B9 (folik 
asit) ve B12 (kobalamin) 

sinir sisteminden cilt 
sağlığına kadar her alanda 
faydalarını gösteriyor. 
Enerji metabolizmasında 
önemli görevleri olan B 
vitaminlerinin eksikliği 
yorgunluk, isteksizlik, 
huzursuzluk gibi sorunlara 
neden oluyor. Özelikle B 
grubu vitaminlerinden 
adını sıklıkla duyduğumuz 
B12 vitamininin keşfi, 
1926 yılında Dr. Minot ve 
Dr. Murphy’nin pernisiyöz 
anemi hastalarına karaciğer 
yedirerek onları tedavi 
ettiklerini rapor etmesiyle 
başlıyor. 1948 yılında ise 
pernisiyöz aneminin tedavi 

olduğunu aktaran Ağca, 
"B grubu vitaminleri 
genel olarak bağışıklıktan 
büyüme ve gelişmeye, 

VİTAMİN

edilmesiyle birlikte Rickes 
ve arkadaşları tarafından 
karaciğer üzerinden B12 
vitamini keşfediliyor" 
bilgisini verdi.

Gastrit ve ülseri olan
B12'ye baktırmalı
Diğer B grubu vitaminlerine 
kıyasla B12 vitamini 
eksikliğiyle daha fazla 
karşılaşıldığını dile getiren 
Ağca, "B12 vitamini midede 
üretilen bir proteinle 
(intrinsik faktör) ve 
bağırsaklar aracılığıyla 
emilip vücutta işler hale 
geldiği için özellikle gastrit, 
mide ülseri gibi mide 
rahatsızlıkları, pankreas, 
ince bağırsak sorunlarında 
ciddi eksikliği görülebiliyor. 
Kullanılan bazı ilaçlar, 
örneğin Clinical Medicine 
dergisinde yayınlanan 
çalışmaya göre uzun dönem 
metformin kullanımı, B12 
eksikliğine neden olabiliyor. 

Alkol tüketimi de B12 
eksikliği sebepleri 
arasında yer alıyor" 
şeklinde konuştu.
B12 vitamin eksikliğinin, 
sinir sisteminde oluşan 
bozukluklarla birlikte 
uyuşukluk, kol ve 
bacaklarda kasılmalar, 
baş ağrılarına neden 
olabildiğini ifade eden 
Diyetisyen Gözde Ağca, 
şöyle devam etti: "En sık 
olarak karşımıza çıkan 
bu semptomları ise 
unutkanlık, yorgunluk 
ve depresyon izliyor. B12 
vitamini yetersizliğinin 
temel nedeni beslenmeye 
bağlı olduğu için B12 
vitamininin mutlaka 
tüketimine dikkat 
edilmesi gerekiyor. 
Unutulmamalı ki, ömür 
boyu sağlıklı yaşamı 
temelden etkileyen 
beslenme tarzı ile yaşam 
kalitesi artırılabilir."

B vitaminlerinin enerji metabolizmasında önemli görevleri bulunuyor. 
Özellikle B12 vitamini eksikliği sinir sisteminde oluşan bozukluklarla 
birlikte uyuşukluk, kol ve bacaklarda kasılmalar, baş ağrılarına neden 
olabiliyor. B12 vitamini eksikliğinin unutkanlık, yorgunluk, depresyona 
da yol açabildiğine dikkat çeken Diyetisyen Gözde Ağca, B12 vitaminin 
vücudumuzda oynadığı rolü anlattı.

Yorgunluğunuzun 
sebebi B12 vitamin 
eksikliği olabilir

Gözde Ağca
Diyetisyen

B12 vitamini hangi 
besinlerde bulunur? 

• B12 vitamini bitkilerde 
bulunmuyor. Bu nedenle 
hayvansal besinleri 
tüketmeyen bireyler risk 
altında oluyor.

• B12 vitamininin en fazla 
bulunduğu besinlerin 
başında ise karaciğer, 
kırmızı et, yumurta, 
balık, peynir ve süt 
ürünleri geliyor.

Besinleri pişirirken 
dikkat! 

Yüksek sıcaklık B12 
vitamininin kaybolmasına 
neden oluyor. Etler ızgara 
yapılırken, B12 vitamininin 
yüzde 30’unun kaybolduğu 
biliniyor. Haşlanan etlerin 
suyunun dökülmesi de 
B12 vitamininin pişirmeyle 
oluşan kayıplarından bir 
diğeri oluyor. Buna ek olarak 
sütün yüksek sıcaklıkta uzun 
süre kaynatılması da benzer 
oranlarda B12 vitamininin 
vücuttan kaybına neden 
oluyor. 

• Midesinde atrofik gastrit olanlara B12 vitamin desteği 
gerekebilir. 50 yaş üstünde yüzde 15-30 oranında B12 
eksikliği gelişir.

• Vejetaryanlar B12 vitamin desteği almalıdır.
• Aşırı alkol tüketenler B12 vitamini almalıdır.
• Diyabet hastaları da B12 vitamini kullanmalıdır.

Hangi durumlarda B12 vitamin takviyesi alınmalı?
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Gebelik sırasında ortaya 
çıkan hormonal değişiklikler 
sonucu cilt üzerinde fizyolojik 
değişimler görülüyor. Bu 
değişimlerin bir kısmı 
gebelik sonrasında ortadan 
kaybolurken bazıları 
devamlılık gösteriyor.

Güneş koruyucu kullanın 
Dermatoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Gonca Gökdemir, gebelik 
süresinde düzenli güneş 
koruyucu kullanılmasını 
tavsiye ediyor. “Güneş 
koruyucu krem kullanımı 
leke oluşumunu tam olarak 
önlemez ancak lekenin 
yayılmasını ve koyulaşmasını 
engeller” diyen Prof. Dr. 
Gökdemir, kimyasal filtre 
içermeyen fizik filtreli güneş 
koruyucuların gebelikte 
kullanılmasının güvenli 
olduğunu söylüyor. Prof. 
Dr. Gökdemir, hamilelere 
şunları öneriyor: “Gebelik 
sırasında hormonal etkilere 
bağlı aşırı terlemeler olabilir. 
Sık sık ılık duş alınması, her 
duş sonunda cildi koruyan 
nemlendiricilerin kullanılması 
gerekiyor. Gebelik sırasında 

Gebelik çatlağına çözüm
Hamilelerde gebelik sırasında 
karın bölgesinde genişlemeye 
bağlı olarak çatlak oluşumu 
görülebiliyor. İlk dönemde 
pembe-mor renkte olan 
görüntünün zamanla beyaz-
fildişi rengine döndüğünü 
söyleyen Prof. Dr. Gökdemir, 
“Çatlakların tedavisinde cildi 
onaran kremler, lazer tedavileri, 
radyofrekans tedavileri, 
mezoterapi ve dermaroller ile 
mikro iğneleme yöntemleri 
uygulanmakta” diyor.ciltte aşırı yağlanma da 

olabilir. O nedenle sivilceler 
görülebilir. Cilt tipine 
uygun nemlendiricilerin ve 
uygun temizlik ürünlerinin 
kullanılması önemli.”
Gebelikte hormonal 
değişiklikler ciltteki renk 
hücrelerini etkiliyor ve 
lekelenmelere neden 
olabiliyor. Bu lekelenmenin 
en fazla görüldüğü yer ise 
yüz bölgesi oluyor. Gebelik 
maskesinin gebeliğin üçüncü 
ayından sonra başladığını 
belirten Prof. Dr. Gonca 
Gökdemir, koyu tenlilerde daha 
sık görülen gebelik maskesinin 
tedavisinin doğum sonrasında 
yapılmasını öneriyor.

Gebelikte ortaya çıkan hormonal değişimler cildi direkt etkiliyor.  
Bu etkilerden korunmak için hamileler cildine daha fazla özen göstermeli.

Gebelikte  
cilt bakımı  
nasıl olmalı?

Prof. Dr. Gonca Gökdemir
Dermatoloji Uzmanı

GEBE SAĞLIĞI

• Gebelik maskesi (melazma)
• Ciltte koyu renk değişimi
• Saç dökülmesinde azalma, 

saçlarda gürleşme
• Tırnak değişiklikleri (kolay 

kırılma, tırnakta kalınlaşma)
• Ciltte yağlanma
• Aşırı terleme
• Çatlak oluşumu
• Damar benlerinin oluşması 

veya çoğalması
• Dişeti iltihabı

Gebelik sırasında 
oluşan fizyolojik 
değişimler 
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Eda Taşpınar denildiğinde 
herkesin aklına fit vücudu ve 
bronzluğu gelir. Çocukluğundaki 
moda ve bronzluk tutkusunu iş 
hayatı dahil yaşamına başarıyla 
adapte eden Taşpınar, bunu 
nasıl sağladığına dair merak 
edilenleri Alphega Dergi’ye 
anlattı. 

ÜNLÜ SOHBETİ

Türkiye’de moda 
ikonu olarak kabul 
edilen isimlerden 
birisiniz. Modaya 
olan düşkünlüğünüz 
çocukluğunuza uzanıyor 
sanırız, biraz anlatır 
mısınız?
Çocukluğumu İstanbul 
Moda’da geçirdim. Sanırım 
moda bana Moda'da daha 
o zamandan kodlandı. 
Moda ve tasarım benim 
vazgeçilmezim. Daha 
çok küçükken dedemin 
atölyesinde başlayan bu 
tutkuyu, dünya çapında 
okullarda eğitimini alarak 
günümüze kadar taşıdım. 
Yani aslında benim için bir 
tutkuyu cesaretle takip edip, 
hayalimi hayata geçiriyorum.
Son birkaç senede çok 
değiştim. Bana dair herşeyin 
de değişiyor olması çok 
doğal. Tabii ki moda 
anlayışım da bunlardan birisi. 
Bu alanda da sınırlamadan 
kalıplardan kurtulmayı 
başardığıma inanıyorum. 
Salt trendleri takip etmenin 
ötesinde aslında nasıl ifade 
edildiğine değer veriyorum. 
Artık ne değil, nasıl ve kim 
olduğu çok önemli. 

Eda Taşpınar adeta 
bronzlaşma ile 
özdeşleşmiş bir isim. 
Öyle ki bronzluk 
tutkunuzu iş hayatına da 
taşıyarak güneş yağları, 
bitkisel şampuan ve 
kozmetik ürünler üreten 
bir şirket kurdunuz. 
Bu işe girme fikri nasıl 
oluştu?
Daha 6 yaşımdayken güneş 
yağlarının etiketlerini söküp 
kendi tasarladığım, üzerinde 
ismimin yer aldığı etiketlerle 
değiştirirdim. 10 sene önce 
bu konuda ciddi adımlar atıp 

doğallık oluşturuyor. Eda 
Taşpınar markası tek 
amacını bronzluk, fitlik ve 
şıklık aşığı tüm gençleri 
(Genç derken 80 yaşındaki 
anneannem hepimizden 
daha gençtir!) mutlu etmek 
üzerine kurdu. Eda Taşpınar 
bugün amazon.com’da, 
Avrupa’da, Ortadoğu’da 
sevenleri ile buluşan ve 
dünyanın birçok farklı 
noktasından talep alan 
gururlu bir Türk markası. 
Oldukça esnek bir yapımız 
olduğundan herkesi 
büyülemeyi arzulayan 
gençleri dinleyip hızla 
isteklerini karşılayabiliyoruz.

Şu sıralar neler 
yapıyorsunuz? 
İş hayatında yeni 
projeleriniz var mı?
Bizim Yıldız Dükkanı'nda tüm 
fikirlerimizi biriktirdiğimiz 
bir Pandora kutumuz var. 
En son geçen gün kutuyu 
açıp baktığımızda 128 ayrı 
iş fikri olduğunu gördük. Bu 
fikirleri hayata geçirmek 
için doğru zaman, doğru 
insanlar ve doğru insanların 
bir araya gelmesi önem 
taşıyor. Şu aşamada 
ofisteki notlarımın başında 
yurtdışı operasyonlarımızı 
genişletmek var ve bu 
amaçla görüşmelerimiz 
sürüyor. Bunun ötesinde 
kollarımızı sıvadık 

Türkiye’de yerli ve yabancı 
tüm güneş yağı üreticileri 
ile Eda Taşpınar markalı 
güneş yağları üretim ve 
pazarlaması için görüşmeye 
çabaladım. Hiç birinden 
olumlu bir cevap alamadım. 
Bu olumsuz sonuçlar beni 
ümitsizliğe düşürse de 
vazgeçmedim ve kendim 
bu konuda yatırım yapmaya 
karar vererek şirketim 
Yıldız Dükkanı’nı kurdum. 
Dünya standartlarında 
üretim yapan tesislerimizi 
geliştirdik. Ürünlerin 
kapağından etiketine, 
içeriğine, kokusuna kadar 
her adımda kendi bronzluk 
tecrübelerimi kullandım 
ve Ar-Ge ekibimizle sinerji 
içinde çalıştık. İlk senemizde 
iki farklı güneş yağı üretimini 
tamamladık, ancak ürünü 
elinize almakla bitmiyor. 
Bir de satış konusu var ki 
burada da oldukça zorlandık. 
Satış yapmak, doğru 
pazarlama araçlarını doğru 
yerde kullanmak başka bir 
uzmanlık alanı. Bir markayı 
emekletmeye çalışmak, 
zor bir süreç. İlk sene iki 
ürünle başladığımız serüven 
bugün güneş yağından selülit 
karşıtı doğal at kılı fırçasına, 
şampuana, body miste, 
gözlüğe, ayakkabıya kadar 
birçok farklı ürünle devam 
ediyor ve yepyeni bebekler de 
yolda.

Eda Taşpınar markalı 
ürünleri farklı kılan 
özellikler nelerdir?
Eda Taşpınar markası 
pazardaki konvansiyonel 
bakış açısının tersine 
giderek bir ünlüye ait 
marka olarak lanse edilen 
ve Türkiye çapına yayılmayı 
başaran ilk marka. Markanın 
özünü ise samimiyet ve 

“Bronzluk
tecrübelerimi 
ürünlere yansıttım”

Tüm hayallerimi 
gerçekleştirdim diyebilirim. 

Ama ben her hayalinin peşine 
tutkuyla bağlı olduğum bir 

yenisini hemen ekleyebilen bir 
tipim. Dolayısıyla benim için 

asla varış noktası olmayan bir 
yoldan bahsediyoruz.
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ve gençlere 
daha yakından 
dokunacağımız, 
onlarla bir araya 
geleceğimiz noktalar 
yapılandırmak üzerine 
çalışıyoruz. Ayrıca tabii 
ki fuarlar ve eczane 
ziyaretlerimiz hız kesmeden 
sürüyor. 10 senede 
tahminimce bine yakın 
eczaneyi ziyaret ettim ve 
eczacılarımız ile yüzyüze 
görüşerek onlara dokunmayı 
ve kendimizi anlatmayı 
başardım. Bu girişimin 
oldukça değerli olduğuna 
inanıyorum. 

dikkat etmeliyiz. Egzersiz 
yapmalı, olabildiğince hafif 
ve protein, karbonhidaratı 
dengeleyerek beslenmeli ve 
tabii ki selülit karşıtı doğal 
at kılı fırçasını sabah akşam 
beş dakika kullanmalıyız. 
Tüm vücuda hitap eden özel 
bir egzersiz programı bu işin 
kilit noktası. 

Düzenli spor yapıyor 
musunuz? 
Spor benim için bir disiplin 
meselesi. Hepimizin 
hayatında olmazsa olmazlar 
var, benim hayatımda olması 
gereken üç şeyden biri, 
spor. Her hafta için spor 
programımı bu konuda 
bilgi sahibi spor eğitmeni 
ile hazırlar ve buna uygun 
olarak çalışırım. Sürekli 
spor salonunda çalışmak 
bir süre sonra sıkıcı bir hal 
alıyor. O nedenle haftanın 
belli günleri doğada koşuya 
çıkıyorum. Yaz aylarında ise 
en güzel spor yüzmek... 

Bakımlı kadın güzeldir. 
Türk kadınlarını bu konuda 
nasıl buluyorsunuz? 
Güzel bir gülüşe sahip, 
mutlu ve kendine güvenen 
her kadın en fıstık kadındır. 
Biz bakımlı olmayı biraz 
abartıyor olabiliriz, ama 
ben doğallıktan yanayım. 
Bronzluk her zaman 
daha güzeldir, herkesi 
büyülersiniz. 

Formunuzu nasıl 
koruyorsunuz? 
Yüzde 60 beslenme, yüzde 40 
spor formülünü uygulamak 
önem taşıyor. Zamanlama ve 
süreklilik çok önemli. “Yaz 
geliyor spora başlayalım, 
diyete girelim” demek 
yerine, yaz-kış kendimize 

4  Plajda salına salına yürümek istiyorsanız, yaza hazırlık 
önemlidir. Doğru beslenme için karbonhidrat ve proteini 
dengeli tüketmek, tatlılardan, özellikle çikolatadan uzak 
durmamız gerekli. Biliyorum bu son kısım hepimiz için 
oldukça zor…

4  Deniz ve güneşe hazırlanırken olmazsa olmaz, 
egzersizdir. Kendimize vakit ayırıp yürüyüşle başlamak 
sonrasında seviyemizi yükseltip koşuya geçmek ve tüm 
vücudu çalıştıracak hareketlere yönlenip, fonksiyonel 
antrenman yapmak büyük önem taşıyor.

4  Büyüleyici bronzluk için tüm gün plajda yatmanız 
gerekmez. Kalıcı bronzluğu yavaş yavaş elde etmeniz 
mümkün. Daha çok sabah saatlerini ve öğle sonrası 
saatlerini tercih edin, bu sayede arkadaşlarınızla vakit 
geçirmeye, spor yapmaya da vaktiniz olur.

4  Güneşlendiğiniz süre içinde su kaybedersiniz, bol bol su 
içmeyi unutmayın.

4  Güneşe çıkmadan en az bir hafta önce başlayarak 
bronzluk koruyucu losyonunuzu sürün, soyulmayı önleyin. 
Tatil sonrası da losyonunuzu kullanarak bronzluğunuzu 
koruyabilirsiniz.

4  Kullandığınız güneş yağını seçerken kokusuna dikkat edin. 
Plajda yürüdüğünüzde arkanızda güzel bir koku bırakmak 
önemlidir. Unutmayın insan beyni kokuyu ne kadar zaman 
geçerse geçsin unutmaz.

4  Plaja giderken bikini, pareo, gözlük, çanta seçimlerinizin 
uyumu önemli. Giyindikten sonra aynaya bakın gözünüze 
ilk çarpanı çıkartın, çünkü gözünüze ilk çarpan mutlaka 
fazlalıktır. Benim için yazın plaja giderken gladyatör 
sandaletlerim olmazsa olmazımdır.

Eda Taşpınar’dan bronzlukla 
ilgili önemli tüyolar…

ÜNLÜ SOHBETİ
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Cilt rejüvinasyonu sağlayan; 
cildi gençleştiren bir 
enjeksiyon tedavisi olan 
Gençlik Aşısı'nın (IAL 
Sistem), yüz, boyun ve 
dekolte bölgesindeki geniş 
alanlara uygulandığını ifade 
eden Dr. Levent Türbedar, 
"Bu yöntem kırışıklıkları 
dolgularla doldurmak yerine 
deriyi içeriden iyileştiriyor; 
cildi nemlendiriyor, 
esnekliğini artırıyor; 
canlandırıp adeta gençliğine 
döndürüyor" şeklinde 
konuşuyor.
Dr. Türbedar, şu bilgileri 
veriyor: "Ciltte hücresel 
fonksiyonları sürdürmek 
gibi önemli bir görevi 
olan hyalüronik asit cildin 
kendi kendini tamir etmesi 
açısından da hayati değer 
taşıyor. Kolajenlerle lifler 
arasındaki boşlukları 
dolduran jöle benzeri bir 
madde olan hyalüronik 
asit, kandaki temel 
maddelerin canlı deri 
hücrelerine taşınmasını 
sağlayan bir mekanizma 

edilmesini ve cildin 
uyarılmasını temel alıyor. 
Öyle ki cilt doğal yollarla 
hyalüronik asit üretmeye, 
kolajen ve elastin üretimi 
için büyük önem taşıyan 
ve cildin yapısını koruyan 
fibroblast oluşumunu 
artırmaya teşvik ediliyor. 
Sonuç olarak cilt daha 
genç, sağlıklı ve taze 
görünüyor."

Nasıl etki eder?
4 Ciltte antioksidan etki 

yaratır.
4 Hyalüronik asit içerir. 

Hyalüronik asit tüm canlı 
organizmalarda bulunan 
doğal bir maddedir.

4 Kan damarlarının 
gelişimini sağlayarak 
deriye daha fazla oksijen 
ve besin gitmesini sağlar.

4 Kolajen ve elastin üretimi 
için büyük önem taşıyan 
fibroblast oluşumunu 
artırır. 

4 Cilde bebeksi bir 
yumuşaklık katar, cildi 
sıkılaştırır, gençleştirir.

oluşturuyor; suyu tutarak 
deriyi nemlendiriyor; 
mekanik ve kimyasal 
hasarlara karşı bir 
tampon ve kayganlaştırıcı 
işlevi görüyor. Ancak 
vücudumuzda bulunan 
hyalüronik asit 18-20 
yaşlarından itibaren 
azalmaya başlıyor. 
Hyalüronik asit azaldıkça 
cilt esnekliğini ve nemini 
yitiriyor, kırışıklık oluşuyor. 
Gençlik Aşısı, işte bu 
bilgiden yola çıkarak cilde 
hyalüronik asit enjekte 

Gençlik  
Aşısı ile  
cildinizi tazeleyin

GÜZELLİK TAVSİYESİ

Deriyi nemlendirmeyi ve esnekliğini artırmayı hedefleyen Gençlik 
Aşısı'nın, teni canlandıran, gençliğine döndüren bir enjeksiyon tedavisi 
olduğunu belirten Dr. Levent Türbedar, "Bu yöntemin en önemli özelliği 
cildin tazeliğini doğal yollarla korumasıdır" diyor.

Dr. Levent Türbedar
Medikal Estetik Uzmanı
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BEBEK BAKIMI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Nermin 
Tansuğ, yenidoğanda cilt 
bakımı konusunda dikkat 
edilmesi gerekenleri anlattı.

Bebekler doğumdan 
sonra yıkanmalı mı?
Doğumda bebeklerin cildini 
peynirimsi madde bir 
tabaka olarak örten verniks 
kazeosa, antioksidan ve su 
geçirmezlik özellikleri de 
olan fizyolojik bir bariyer 
görevi görüyor. Mikroplara 
karşı bir koruma sağladığı 
ve yara iyileşmesini 
hızlandırdığından, 
doğum sonrası tamamen 
temizlemeye çalışılmamalı. 
Verniks kazeosa doğumu 
izleyen saatlerde 
kendiliğinden kurur ve 
kaybolur. Bebeklerin 
doğumdan hemen sonra 
yıkanmaları, ısılarının 
düşmesine neden olarak 
yararından fazla zarar 
verebilir. Isı düşüklüğü 
oksijen tüketimini artırarak 
solunum sıkıntısını 
artırabilir. Bu nedenle, 
ilk banyo doğumdan 
birkaç saat sonra, bebek 
stabil oluncaya kadar 
ertelenmeli.

saçların yıkanması için 
yine nötral pH’lı, göz 
yakmayan bebek şampuanı 
mümkün olduğu kadar 
az miktarda kullanılmalı. 
Kokamidopromil betain, 
MIPA loret sülfatın bebek 
şampuanlarında sıkça 
kullanılan kaçınılması 
gereken alerjenlerden 
olduğu unutulmamalı. 

Bebekler ne sıklıkta 
yıkanmalı?
Evde göbek kordonu 
düşünceye kadar banyo 
yapılması önerilmez. Göbek 
düşene kadar, cilt temizliğini 
sağlamak için, bebek her 
gün ılık su ve pamuklu 
yumuşak bez veya havlu ile 
göbeği korunarak silinebilir. 
Göbek kordonu düştükten 
bir gün sonra banyo 
yaptırılabilir.
Bebeklerin haftada iki-üç 
kez yıkanması yeterli. Sıcak 
mevsimlerde günaşırı veya 
her gün banyo yaptırılabilir.  

Şampuan seçimi neye 
göre yapılmalı? 
Doğumdan sonra yüksek olan 
deri pH'ı birkaç hafta sonra 
erişkin değerine ulaşır. Bu 
koruyucu asit tabaka vücudu 
mikroplara karşı korur.  
Sabunlar derinin normalde 
hafif asidik olan pH'sını bozar 
ve epidermisin koruyucu lipit 
tabakasını azaltır. Bu nedenle 
kullanılması önerilmez. 
Kullanılmak 
isteniyorsa nötral 
pH'lı, boya 
ve parfüm 
içermeyen 
bir sabun, 

Yenidoğan bebeğin cildinin yumuşak ve hassas olması rutin cilt bakımını 
daha önemli kılıyor. Yenidoğan bebeklerin yıkanması ve şampuan 
seçiminde de bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.  

Prof. Dr. Nermin Tansuğ
Çocuk Sağlığı ve  

Hastalıkları Uzmanı

Yenidoğan bebeği 
yıkama önerileri



dergi22

AĞIZ SAĞLIĞI

Ağız ve diş sağlığımızı bozan 
diş çürükleri ile diş eti 
hastalıkları ülkemizde ve 
dünya genelinde en yaygın 
görülen hastalıklar arasında 
yer alıyor. Günlük hayatımızda 
sıkça yaptığımız hatalar 
dişlerimize zarar veriyor. 

4	Dişleri alet olarak 
kullanmayın!

Dişleri alet olarak kullanmak 
sıkça yaptığımız hatalı 
alışkanlıklardan biri. Dişleri 
paketleri açmak, etiket 
koparmak ve çeşitli şişelerin 
açılmasında kullanmak 
dişlerde travmaya, incelmiş 
diş kenarlarında kopmalara, 
varsa protezlerin çıkmasına 
ve kırılmasına yol açabiliyor.

4	Dişleri sıkmak ve 
gıcırdatmak çok zararlı

Dişleri sıkmak ve gıcırdatmak 
genellikle strese bağlı 
yapılan yaygın bir alışkanlık. 

sayısını artırıyor ve ağız içini 
enfeksiyonlara açık hale 
getiriyor.

4	Aşırı kahve ve sigara 
dişe zarar veriyor

Aşırı kahve ve sigara 
tüketimi dişlerin renk 
değişimine ve sararmasına 
sebep oluyor. Sigara başta 
kan dolaşımını bozduğu 
için diş eti hastalıklarının 
fark edilmesini önlüyor ve 
ilerleyen diş eti hastalıkları 
sonucunda da erken yaşta diş 
kayıpları oluşabiliyor.

4	Hatalı fırçalamak 
dişleri aşındırıyor

Dişlerin sert fırçalanması 
ve kullanılan fırça kıllarının 
sert oluşu, özellikle kök 
yüzeyindeki sement 
tabakasının aşınmasına 
ve dentin tabakasının 
açılmasıyla beraber ileri 
derecede hassasiyetlere 
sebebiyet  
veriyor. 

Özellikle gece uykuda şiddeti 
artan diş sıkma ve gıcırdatma 
dişlerde aşınmalara, dişeti 
çekilmelerine ve kök-kuron 
birleşim bölgesinde diş 
maddesi kaybına sebep 
oluyor. Bir süre sonra 
dişlerde oluşan bu ciddi 
madde kayıpları, dişlerde 
hassasiyete neden oluyor.

4	Fazla şeker dişleri 
çürütüyor

Aşırı veya sık aralıklarla 
tüketilen şeker ve fermante 
olan karbonhidratlar diş 
sağlığını olumsuz yönde 
etkiliyor. Şekerin yenmesiyle 
ağızda oluşan asidik 
ortam dişlerin yüzeyinde 
çözülmeye neden olabiliyor. 
Diş dokusundaki bu 
yumuşamalar da çürüklere 
yol açabiliyor. 

4	Sürekli bir şeyler 
atıştırmayın

Sürekli bir şeyler yeme, 
atıştırma ve asitli içeceklerin 
gün içinde sık aralıklarla 
tüketilmesi sonucunda ağız 
için asidik-bazik denge 
asidiğe doğru kaydıkça 
çürük ve dişeti enfeksiyonu 
oluşabiliyor. Ağızda besin 
birikiyor, bu da bakteri 

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Kübel Özkut, 
dişlerimize zarar veren hatalı alışkanlıklarımızı 
anlattı, şu önerilerde bulundu:

Hatalı alışkanlıklar
dişlere zarar veriyor

Dt. Kübel Özkut
Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı
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SAĞLIKLI BESLENMESAĞLIKLI BESLENME

Yaz sıcağında 
sağlıklı içeceklerle      
          serinleyin

Çilekli frozen 
Malzemeler: 15 adet çilek, 3 yemek 

kaşığı yoğurt, 1 bardak dolusu buz 
küpü, isteğe göre 1 tatlı kaşığı bal.

Yapılışı: Çilekleri saplarından 
ayırın ve bir tepsiye birbirine 
değmeyecek şekilde dizin. En az 4 
saat buzlukta dondurun. Yoğurdu 
ise yarım saat buzlukta bekletin. 
Bütün malzemeleri blendere alın 
ve tamamen parçalanana kadar 
blenderi çalıştırın. İstediğiniz 
kıvama gelene kadar daha fazla 
buz ilave edebilirsiniz. İsteğe göre 
bal ilavesi de yapabilirsiniz. Çilek, 
yüksek antioksidan içeriğiyle kalp 
sağlığından cilt sağlığına kadar 

birçok yararlı 
etkiye 

 sahiptir. 

Ananaslı-zencefilli  
yaz kokteyli
Malzemeler: 1 bütün ananas (soyulmuş ancak 

merkezindeki sert kısmını atmayın), 50 gram 
taze zencefil, ½ adet limon suyu ya da 1 adet 
misket limonu suyu, 400 ml su, buz.

Yapılışı: Ananas ve zencefili 
tamamen ince bir püre 
haline gelene kadar 
blenderden geçirin. 
Ardından bir süzgeç 
yardımıyla süzün. 
Kaşığın tersiyle 
süzgeçteki posayı 
ezerek bütün suyun 
süzüldüğünden emin 
olun. Süzdüğünüz suya 
½ adet limon ya da 1 adet 
misket limonunun suyunu 
ilave edin. Üzerine su ekleyin. Damak 
zevkinize göre eklenecek suyu azaltabilir 
ya da artırabilirsiniz. Soğuk servis edin. 
Dilerseniz süzdüğünüz pürenin bir kısmını 
hazırladığınız içeceğe ilave edip içeceğin lif 
içeriğini zenginleştirebilirsiniz. 

Kavurucu sıcaklarda hem serinlemek hem de 
sağlıklı beslenmeden ödün vermemek mümkün. 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Kahraman, 
aşırı sıcaklarda yapımı oldukça kolay olan lezzetli 
ve sağlıklı pratik içecek tariflerini sizler için 
hazırladı.  Fatma Kahraman

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Naneli detoks içeceği
Malzemeler: 1 salatalık, 10 dal nane, buz,  

1 litre su.
Yapılışı: 1 adet salatalığı halka halka 

doğrayın, nane yapraklarını 
dallarından ayıklayın. 1 litre 
suya salatalık ile nane 
yapraklarını ekleyin ve 
bir gece buzdolabında 
bekletin. Ertesi gün 
servis ederken taze nane 
yaprağı ve buzla servis 
edin. Salatalık içeriğindeki 
fisetin antioksidanı sayesinde 
beyin hücrelerinin korunmasında 
yardımcı oluyor. 

Şeftalili soda 
Malzemeler: 2 adet kokulu şeftali, ½ 

adet misket limonu, 2-3 dal taze 
biberiye, 2 şişe maden suyu.

Yapılışı: 1 adet şeftaliyi püre haline 
getirin ve içine ½ adet misket 
limonunu sıkın. Diğer şeftaliyi 
ise küp küp doğrayın. Bardaklara 
püre ve doğranmış şeftalileri 
ilave edin. Üzerine sodayı dökün. 
Buz ve taze biberiyeyi dallarıyla 
servis edin. Şeftali, içeriğindeki fosfor 
sayesinde kalsiyumla birlikte kemik ve 
diş sağlığını güçlendirmede etkili oluyor. 

Fesleğenli 
limonata 
Malzemeler: 4 adet 

limon, 1 adet misket 
limonu, 4-5 yemek 
kaşığı bal, 10 yaprak 
fesleğen.

Yapılışı: Limonların ve 
misket limonunun 
kabuklarını, beyaz 
kısımlarını almayacak 
şekilde rendeleyin. 
10 yaprak fesleğeni 
ince ince doğrayın. 
Bir kaba bal, fesleğen 
ile limon kabuklarını 
alın ve en az 3-4 saat 
buzdolabında bekletin. 
Ne kadar uzun 
süre bekletirseniz 
aromalar o kadar 
yoğun olacaktır. Limon 
ve misket limonunun 
suyunu sıkın. 
Beklettiğiniz karışımı 
bir süzgece alın ve 
bu karışımı, üzerine 
limon suyunu dökerek 
bir sürahiye alın. 
Üzerine 1.5 litre su 
ekleyin. Daha yoğun 
tat isterseniz daha 
az ekleyebilirsiniz. 
En sona ayırdığınız 
5 yaprak fesleğeni 
de servis ederken 
bardaklara ilave 
edin. Fesleğen 
vücutta inflamasyonu 
azaltır ve sindirimi 
kolaylaştırır. 

Serinletici  
karpuz içeceği
Malzemeler: 400 gr karpuz 

(çekirdeklerinden ayrılmış), ½ 
adet limon suyu, buz.

Yapılışı: Çekirdeklerinden 
ayrılmış karpuzu ve limon 

suyunu blendera koyun, tamamen 
sıvı hale gelene kadar blenderi orta 

şiddette çalıştırın. Kırılmış buzlarla servis 
edin. Karpuzun yüzde 92’si sudan oluşuyor ve bu sayede 
yaz aylarında artan sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı 
oluyor. Aynı zamanda zengin mineral içeriği sayesinde 
yaz aylarında terle kaybedilen minerallerin vücuda tekrar 
alınmasını sağlıyor. 
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KİŞİSEL BAKIM

Saç dökülmesinin pek çok 
sebebi olduğunu vurgulayan 
Uzm. Dr. Makbule Dündar, 
"Saç dökülmesi ciddi bir 
endokrin bozukluğu ya da 
anemi gibi bir hastalığın 
belirtisi de olabileceği için 
sebebi bulunmalıdır" dedi.
Kadın ve erkeklerde 
saç dökülmesinin 
farklı şekillerde 
gerçekleşebildiğini ifade 
eden Uzm. Dr. Dündar, 
şu bilgileri verdi: "Erkek 
tipi saç dökülmesi yani 
androjenik saç dökülmesi 
alın ya da üst kısımda 
açılma ve saç çizgisinin 
geriye çekilmesi şeklinde 
gerçekleşir. Bu tabloda 
genellikle ailesel yatkınlık, 
hormonal problemler ve 
özellikle polikistik over gibi 
endokrin kökenli hastalıklar 
araştırılır. Diğer önemli 
bir saç dökülmesi tipi 
ise telogen effulium yani 

kadın tipi saç dökülmesidir. 
Burada tüm saçlı alanlarda 
eşit oranda saçlarda azalma 
söz konusudur. Bu tip 
saç dökülmesi özellikle 
mevsim dönümlerinde 
tamamen fizyolojik olabildiği 
gibi demir, çinko, biotin 
gibi vitamin, mineral 
eksikliklerine de bağlı 
olabilir. Ağır bir ameliyat 
ve diyet sonrası ya da 
tiroit hormon bozuklukları 
sebebi ile görülebilr. Doğum 

sonrası veya sadece 
strese bağlı olarak 

da bu tip saç 
dökülmesi 

olabilir."

Saç dökülmesi oldukça sık karşılaşılan dermatolojik bir sorun.  
Günde 100 adede kadar saç telinin dökülmesinin normal olduğu biliniyor 
ancak dökülmenin dikkat çeken bir artışa ulaşması halinde en kısa 
zamanda dermatoloğa başvurulması gerekiyor.

Saç dökülmesini 
durdurabilirsiniz

Uzm. Dr. Makbule Dündar
Dermatoloji Uzmanı 

Saç mezoterapisinin 
günümüzde oldukça sık 
kullanılan etkili bir tedavi 
yöntemi olduğunu kaydeden 
Uzm. Dr. Dündar, şunları 
söyledi: "Saç mezoterapisi 
saçın sağlıklı büyüyüp 
gelişebilmesi için gerekli 
olan vitamin, antioksidan, 
mineral ve dolaşım 
düzenleyici maddelerin 
mikro iğneler ile saçlı 
deriye doğrudan enjekte 
edilmesi sürecini içerir. 
Saç dökülmesi tedavisinde 
ağızdan kullanılan besin 
takviyeleri ve diğer tıbbi 
tedavilere ek olarak 
uygulandığı zaman 
daha kısa sürede sonuç 
alınmasını sağlar.
Kan tetkikleri sonucu saç 
dökülmesi yapabilecek 
herhangi bir vitamin, 
mineral eksikliği 
saptanmışsa bu konuda da 
eş zamanlı olarak tedavi 
sağlanmalıdır. Saç besleyici 
maskeler, örneğin ısırgan 
otlu şampuan gibi dökülme 
karşıtı ürünler kullanmak, 
mezoterapi tedavisi 
sırasında faydalıdır." 

Saç mezoterapisi  
etkili bir yöntem
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ÇOCUK SAĞLIĞI

Havuzlarda 
enfeksiyon  
riskine dikkat!

Havaların ısınmasıyla 
birlikte oteller, tatil siteleri 
ve su parklarının havuzları 
özellikle çocukların 
akınına uğruyor. Anne 
ve babalar genellikle bu 
havuzların dezenfekte 
olduğunu düşünerek, 
havuzlardan enfeksiyon 
kapılmayacağını sanıyor. 
Ancak, bilinenin aksine 
düzenli klorlanan havuzlar 
bile enfeksiyon kaynağı 
olabiliyor. Çocukların uzun 
süre havuzda kalmalarının 
enfeksiyon bakımından riskli 
sonuçlar yaratabildiğini 
vurgulayan Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Ahmet Soysal, "Halk 
arasında yüzücü kulağı 
olarak bilinen ve özellikle 
yüzme sonrasında görülen 
akut otitis eksterna, uzun 
süre havuzda kalınmasının 
ardından ortaya çıkabiliyor. 
Travmatize olmuş dış 
kulak yolunun yüzme 

bir havluyla temizlenmeli, 
kulak çubuklarından 
uzak durulmalı. Saat 
başı havuzdan çıkılmalı.
Kulaklara havuz suyu 
kaçtıysa baş her iki yana 
eğilerek çıkartılmasına özen 
gösterilmelidir." 

Sızdırmaz bezler mikrop 
saçabilir
Havuz için tasarlanmış 
su geçirmez alt bezleri 
veya pantolonların belli 
bir süre için gaitanın 
kabaca dışarı sızmasını 
engellese de gaitada 
olabilecek mikropların 
havuz suyuna bulaşmasını 
engellemediğine dikkat 
çeken Prof. Dr. Soysal, "Bu 
yüzden ishali olan çocuklar 
bu bezleri kullansa dahi 
havuza girmemelidir. Çocuk 
bu bezler ile havuza girmiş 
ise çocuğun altı yarım saat 
ya da 45 dakikada bir kontrol 
edilmelidir" dedi.

havuzundaki su ile uzun 
süreli teması sonrasında 
mikrop kapmasına bağlı 
olarak kızarıklık, şişlik, 
kaşıntı, ağrı ve akıntı 
görülebiliyor" uyarısında 
bulundu. Prof. Dr. Soysal, 
yüzücülerde sık görülen 
yüzücü kulağından hem 
kendinizi hem çocuğunuzu 
korumak için şu önerileri 
sıraladı: "Kulaklar kuru 

Yazın gelmesiyle deniz ve havuz sezonu da açıldı. Ancak klorlandığı için 
temiz olduğu düşünülen havuzlar, özellikle çocuklar için enfeksiyon 
kaynağı haline gelebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Ahmet Soysal, havuzlarda enfeksiyon hastalıklarına karşı alınması 
gereken önlemler hakkında önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. Ahmet Soysal
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Uzmanı

Yüzülecek havuzun suyu berrak 
olmalı ve havuzun dibi net 
olarak görülebilmelidir. 

Açık yarası olan kişiler 
havuza girmemelidir. 

Havuza girmeden önce 
mutlaka sabun ile duş 
alınmalıdır. 

        Havuzun suyu ağıza    
     alınmamalıdır. Çocukların da 
   havuz suyunu ağzına 
almamasına özen gösterilmelidir. 

Havuzda en fazla bir saat  
vakit geçirilmelidir. Saat başı  
  havuzdan çıkılmalıdır. 

Havuzun düzenli olarak 
denetlendiğinden ve kontrol 
edildiğinden emin olunmalıdır. 

Cryptosporidiuma bağlı ishal 
yaşanmışsa ishal düzeldikten 
sonraki iki hafta içinde havuza 
girilmemelidir.

Havuzun gider ve devir daim 
yapan boru veya kanallarının 
güvenlik önlemi alınmış 
olduğundan emin olunmalıdır.

Sekiz önemli uyarı
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Nasıl korunmalı?
4	Havuz yerine denizi 

tercih edin. 
4	Deniz kenarında ıslak 

mayo ile uzun süre 
kalmayın. 

4	Dar kıyafetler (dar 
şortlar, pantolonlar) 
giymekten kaçının. 
Terletmeyen, kolay hava 
alan kıyafetleri tercih 
edin. 

4	Sıcak nedeniyle nemi 
artıracağı için naylon 
yerine pamuklu iç 
çamaşırını tercih edin. 
Sabah ve akşam iç 
çamaşırınızı mutlaka 
değiştirin. 

4	Günlük tuvaletin 
ardından genital 
bölgenizi suyla 
temizledikten sonra 
bir peçeteyle çok iyice 
kurulayın. 

4	Mümkün olduğunca 
günlük ped 
kullanmamaya özen 
gösterin.  

Bakteriyel Vajinozis
Bakteriyel vajinozis; 
vajinada doğal olarak 
bulunan ve laktobasil 
adı verilen yararlı 
bakterilerin azalması 
nedeniyle vajinal 
PH’ın bazik 
yöne kayması 
sonucu oluşan 
enfeksiyonlardan 
biri. Hijyenik 
olmayan umumi 
tuvaletlerden 
gardnerella 
vajinalis isimli 
mikrobun 
bulaşması 
nedeniyle 
gelişebildiği gibi, 
havuzdaki klorun 
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KADIN SAĞLIĞI

Trikomonas 
enfeksiyonları 
Trikomonas, çoğunlukla 
cinsel yolla bulaşan bir 
parazit. Uygun koşullarda 
dış ortamda birkaç saat 
canlı kalabilmesi nedeniyle 
havuzlardan, hamam ile 
saunalardan ve havlulardan 
da bulaşabiliyor. Kötü 
kokulu, sarı-yeşilimsi 
köpüklü bol vajinal akıntısı 
ile vajinada kaşıntı en sık 
görülen belirtisi. Bunun 
yanı sıra cinsel ilişkide 
yanma, batma ve acı gibi 
sorunlar da gelişebiliyor.

Nasıl korunmalı?
4	En etkin korunma yöntemi 

prezervatif kullanmak. 
4	Ortak kullanıma açık 

tuvaletlerde dikkatli olun. 
4	İç çamaşırı ve havlu 

gibi özel eşyalarınızı 
başkalarıyla 
paylaşmayın.

vajinanın ph değerini 
değiştirmesine bağlı olarak 
da ortaya çıkabiliyor. 
Genellikle kötü kokulu 
grimsi akıntı ve kaşıntıyla 
kendini gösteriyor. Özellikle 
adet döneminde ve cinsel 
ilişkiden sonra koku daha 
da belirginleşiyor. 

Nasıl korunmalı?
4	Havuzdan çıktıktan 

hemen sonra idrarınızı 
yapın ve duş alın. 

4	Klozete oturmadan 
sifonu çekin, klozet 
üzerine tek kullanımlık 
kağıt yerleştirin. 

4	Adet döneminde 
tamponla denize 
girebilirsiniz. Ancak 
denizden çıkar çıkmaz 
tamponunuzu değiştirin. 
Adet döneminizde 
tamponla da olsa havuza 
girmeyin. 

Aşırı sıcak hava, fazla 
terleme ve hijyen 
koşularındaki olumsuzluklar 
nedeniyle jinekolojik 
problemlerin de daha sık 
görüldüğünü belirten Dr. 
Gülfem Şişmanoğlu, yazın 
en sık görülen dört kadın 
hastalığını şöyle sıraladı:

İdrar yolu 
enfeksiyonu 
İdrar yolu enfeksiyonları, 
idrarı mesaneden dışarı 
taşıyan kanalın erkeklere 
göre daha kısa olması 
nedeniyle kadınlarda daha 
sık görülüyor. Havuz ve 
denize sıkça girilmesi 
nedeniyle bakterilere daha 
çok maruz kalınması sonucu 
yaz aylarında görülme 
sıklığı daha da artıyor. 
İdrar yolu enfeksiyonunun 
en tipik belirtileri, idrar 
sırasında veya sonrasında 
ortaya çıkan yanma hissi. 
Sık idrara çıkma isteği, 
karın alt bölgesinde 
ağrı ve rahatsızlık hissi, 
karında şişlik, bulanık 

için fazlasıyla sağlanmış 
oluyor. Havuz suyundaki 
klorun vücuttaki yararlı 
bakterileri öldürmesi 
sonucu mantar hücrelerinin 
aktif hale gelmesi ve ıslak 
mayo ile durulması mantar 
enfeksiyonuna yol açabiliyor. 
Bunun sonucunda aşırı 
kaşıntı, genital bölgede 
batma, yanma, idrar 
yaparken yanma, akıntı gibi 
yakınmalar ortaya çıkıyor. 
Bazı hastalarda da cinsel 
ilişki sırasında yanma ve 
acıma hissi de oluşabiliyor.

ve kokulu idrar da diğer 
belirtilerini oluşturuyor. 
Tanı konulması ve tedavisi 
kolay olmakla birlikte, eğer 
ihmal edilirse ciddi böbrek 
enfeksiyonlarına neden 
olabiliyor. 

Nasıl korunmalı?
4 Bol su içmeyi ihmal 

etmeyin. 
4	İdrarınızı kesinlikle 

tutmayın. 
4	Hijyeninden emin 

olmadığınız havuza 
girmeyin. Ayrıca havuza 
nispeten daha tenha olan 
sabah erken saatlerde 
girmeniz enfeksiyon 
riskini azaltacaktır. 

Vajinal mantar 
enfeksiyonu
Mantar enfeksiyonlarının 
yaz aylarında daha sık 
görülmesinin nedeni 
mantarın sıcak, nemli, 
ıslak, terli ve kapalı vücut 
bölgelerini sevmesi. 
Havaların ısınmasıyla 
birlikte bu şartlar mantarlar 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülfem Şişmanoğlu, yaz 
aylarında en sık görülen dört kadın hastalığını ve bu sorunlara karşı 
hangi önlemlerin alınması gerektiğini anlatarak, önemli bilgiler verdi. 

Yazın kadınları 
tehdit eden 
hastalıklar

Dr. Gülfem Şişmanoğlu
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Uzmanı
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SAĞLIKLI ZAYIFLAMA

Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Maria Tanoğlu, yazı formda 
ve sağlıklı geçirmek için beş 
altın kuralı bizimle paylaştı. 
Tanoğlu, şu tavsiyelerde 
bulundu:

1. Hafif ve sağlıklı 
tercihler yapın

Uzun yaz günlerinde, 
kahvaltıdan akşam yemeğine 
kadar aç kalmak veya 
bu saatlerde abur cubur 
tüketmek yerine daha 
sağlıklı beslenmeyi tercih 
edin. Öğle öğününde; yaz 
sebzelerinden yapılmış bir 
sebze yemeği yanında yoğurt 
ya da yulaf kepeği ile birlikte 
yoğurt yiyebilirsiniz. Ayrıca 
peynir, domates, salatalık 
gibi pratik hafif ve sağlıklı bir 
öğün de hazırlayabilirsiniz.

2. Meyve veya dondurma 
tercih edin

Enerjisi yüksek kızartılmış ve 
hamur tatlıları yerine sütlü 
tatlılar, meyve, dondurma 
gibi tatlılar tercih etmek 
doğru seçimlerdir. Ancak 
porsiyon miktarlarına dikkat 
etmek gerekir. Kan şekerinin 
hızlı yükselmemesi için 
meyveleri posalarıyla birlikte 

ve terlemelerin artmasıyla 
birlikte vücudumuzun 
su ihtiyacı artar. Suyun 
vücuttaki en temel 
işlevi vücudun zararlı 
maddelerden arınmasını 
sağlamaktır. Günde 10-
12 bardak su içilmelidir. 
Terlemeye bağlı kaybedilen 
mineraller için ise günde 
bir şişe doğal maden suyu 
tüketilebilir.

5. D vitamini için 
kalsiyum depolayın

D vitamini de yağda eriyen 
ve kemik sağlığı için gerekli 
olan bir vitamin türü. D 
vitamininin yüzde 90 kadarı 
güneş ışınlarından elde 
edilir. Bunun için her gün 
10-15 dakika özellikle eklem 
bölgelerinin güneş görmesi 
gerekiyor.

tüketebilir, dondurmada 
ise sütlü olanları tercih 
edebilirsiniz. 

3. Her gün yeşil veya 
beyaz çay tüketin

Yeşil çay; antioksidan 
etkisinin yanı sıra iyi bir 
ödem atıcıdır. Beyaz çay ise 
metabolizma hızlandırıcı 
etkiye sahiptir. Günde bir 
-iki fincan yeşil/beyaz çay 
tüketmek fazla ödemleri 
atmaya ve metabolizmanın 
daha hızlı çalışmasına 
yardım eder.

4. Su ve mineral 
dengenizi 
koruyun

Havaların ısınması 

Yaz aylarında sağlıklı beslenmek için yulaf ezmesi, salatalık, 
domates, kabak, taze fasulye, börülce, semizotu, yoğurt gibi besinleri 
tüketebilirsiniz. Ayrıca yazı formda geçirmek için bol su içmek ve eklem 
yerlerini güneşe göstermek de çok önemli.

Maria Tanoğlu
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Kilo almadan yazı 
bitirmenin beş yolu



Hareketli olun, sporu 
günlük yaşamın 
bir parçası haline 
getirin.

Sigaradan uzak durun. 
Sigara kalp ve damar 
hastalıkları ve kanser 
için en önemli risk 
faktörlerinden biridir.

Kazalardan korunun.
Evin ve çevrenin kazaları 
önleyecek şekilde 
döşenmesi kaza riskini 
en aza indirir.

Aşı yaptırın. 
Hekiminizin önereceği 
aşıları uygun 
zamanlarda mutlaka 
yaptırmanız gerekir. 

Bol su için. Günde 
en az 1.5 litre, aşağı 
yukarı 8 bardak su 
içmek gerekir. 

Ruhsal olarak 
rahatlayın. 
Çözülemeyecek 
sorunları kabullenmek 
huzur verir, hayatı 
kolaylaştırır.

1

4 5

9

6

2 3
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İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, hayat tarzında yapılacak 
değişikliklerle sağlıklı ve mutlu yaş almayı sağlayacak 10 öneriyi sıraladı:

Sağlıklı yaş 
almak için 
10 öneriProf. Dr. Aslı Çurgunlu

İç Hastalıkları Uzmanı

Düzenli check-up 
yaptırın. Düzenli olarak 
check-up yaptırmak 
yaşam süresini ve 
yaşam kalitesini artırır.

Aile, eş ve dostlarınızla 
zaman geçirin. 
Sevdiklerinizle olmak, 
sağlıkla yaşanacak  
mutlu yıllar getirir.

Dengeli beslenin. 
Sağlıklı yaşam için 
dengeli beslenmek ve 
kilo kontrolü her yaşta 
çok önemlidir.

Zihinsel aktivitede 
bulunun. Özellikle 
demansa karşı 
korunmada zihni aktif 
halde tutmak önemlidir.7

10

8
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Sert kabuklu 
meyvelerin 
kabuklarını soymak

HATA 7

Doğrusu: Birçok meyve ve sebzenin 
en besleyici kısımları kabuğu ve 
kabuğa yakın iç kısımlarıdır. Kabuğu 

yenilebilen meyve ve sebzeleri 
kabuğuyla ya da en 

azından kabuğunu ince 
soyarak tüketmeniz 

daha fazla vitamin 
ve posa almanıza 
katkı sağlar.

PÜF NOKTASI

Besinlerden en fazla faydayı sağlamak için 
yıkamadan pişirmeye, saklamadan tüketmeye 
kadar birçok alanda belli kurallara dikkat 
etmemiz büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Dilan Eker, pişirirken ve tüketirken 
vazgeçmeniz gereken 8 hatalı alışkanlığı anlattı, 
önemli uyarı ve önerilerde bulundu.

Besin değerini 
düşüren hatalı 
alışkanlıklar

Dilan Eker
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Eti ve balığı yüksek 
ısıda pişirmek

Yumurtayı kızgın 
yağda pişirmekHATA 1

HATA 6

HATA 8

HATA 2

Sebzeleri çok ince 
doğramakHATA 3

Doğrusu: Besin kaybına neden olan 
üç faktör var; oksijen, ışık, ısı. Meyve ve 
sebzelerin iç kısımları oksijen ve ışıktan 
korunuyor, ancak kesildiklerinde oksijen 

ve ışığa maruz kalmasıyla 
vitamin ve mineral içerikleri 

de azalmaya başlıyor. 
İnce doğramak 

yerine iri parçalar 
halinde ezmeden 
doğramak 
gerekir.

Sebzeleri uzun 
süre ve bol suda 
haşlamak

HATA 5

Doğrusu: Sebzeleri pişme 
sürelerine göre en fazla 10 ile 
20 dakika arasında, diriliklerini 

koruyacak şekilde pişirin. 
Sebzeler bol suda 

haşlanır ve haşlama 
suları dökülürse 

vitamin ile 
mineral içeriği 
kayba uğrar.

Doğrusu: Etlerde doğal olarak 
bulunan kimyasal bileşikler (AGEler) 
kızartma ve kavurma gibi yöntemlerle 
yüksek ısıda pişirildiklerinde 

artıyor. Etleri orta-düşük 
ısıda, ızgara, fırın veya 

haşlama yöntemiyle 
pişirdiğinizde 

besin değerlerini 
büyük ölçüde 
koruyabilirsiniz. 

Eti, yoğurt ve 
peynirle tüketmekHATA 4

Doğrusu: Kalsiyum kaynağı yoğurt 
ve peynir gibi besinler demir emilimini 
nispeten azaltacakları için etlerle beraber 
tüketmemekte fayda var. İyi bir demir 
kaynağı olan etleri biber, yeşillikler 
ve limon gibi C vitamini 
kaynağı besinlerle 
yemeniz demir 
mineralinden 
en fazla fayda 
sağlamanıza  
  yardımcı olur.

Meyve ve sebze 
suyunu bekletmek

Doğrusu: Sebze ve meyvelerin 
sularını sıktıktan sonra ışık ve 
oksijenle temasları artacağı için 
vitamin içerikleri kayba uğruyor. 
Meyve suyu içecekseniz, 
sıkıldıktan sonra hemen 
tüketmeye çalışın ya 
da serin ve kapalı 
bir kap içinde 
muhafaza edin.

Şiddetli akan su 
altında yıkamak

Doğrusu: Çilek, böğürtlen, ıspanak 
ve roka gibi ince zarlı sebze/ meyveler 
şiddetli akan su altında yıkandıklarında 
ya da suda uzun süre bekletildiklerinde 
vitamin ve mineral kaybına 
uğruyorlar. Bu nedenle 
nazikçe yıkamak 
gerekiyor.

Doğrusu: Yumurtayı kızgın yağda 
pişirmek proteinlerin bozulmasına 
yol açar. Yumurtayı özellikle sarısının 
çevresinde yeşil renkte demir sülfür 
halkası oluşacak kadar uzun 
süre haşlamak da bir 
başka hatalı alışkanlık.  
Yumurtayı ideal 
olarak 4-7 dakika 
haşlamanız 
uygun olacaktır.

HATA 6

HATA 8
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Ünlü tarihçi Strabon, “Tanrı 
yarattığı kulunun uzun 
ömürlü olmasını isterse, 
Datça Yarımadası’na 
bırakır” diye bahsetmiş bu 
cennet diyarından. “Tanrılar 
sevdiği kullarını Datça’ya 
gönderirmiş” demiş eski 
bir Yunan filozofu da. "Bu 
kadar övgü biraz fazla değil 
mi?" diyorsanız, o zaman 
berrak denizi, büklüm 
büklüm koyları, tertemiz bol 
oksijenli havası, muhteşem 
manzaraları, bozulmamış 
köyleri ile saf, doğal ve 
huzurlu bir cennet köşesi 
Datça Yarımadası’na yolunuzu 
düşürmenizi mutlaka tavsiye 
ederiz. Çünkü öyle yeşil, 
öyle doğal, öyle cömert 
ki yarımadaya ayak basar 
basmaz Datça’nın niye bu 
kadar övüldüğünü hemen 
anlıyor insan...
Muğla’nın sakin ve doğal 
güzellikleriyle ünlü Datça 
ilçesi, Ege ve Akdeniz’in 
birleşim noktasında yer alıyor. 
Yeşil ile mavinin her tonuyla 
bezenmiş Datça, oksijen 
bakımından Türkiye’nin en 
zengin bölgelerinden biri. 
Datça’nın Aktur Tatil Sitesi 

pırıl parlayan plajları, yeşilin 
birçok tonunu göreceğiniz 
zeytin, badem, ılgın ve çam 
ağaçları ile bir doğa harikası. 
Sahil boyunca çay bahçeleri 
ve lokanta gibi işletmelerde 
oturmanın keyfini yaşayınca 
anlayabilirsiniz. Datça 
Yarımadası, Bodrum ve 
Marmaris’ten "Mavi Yolculuk" 
düzenleyen tekneler için de 
oldukça önemli bir güzergah. 
Datça Limanı’na giriş-çıkış 
yapan tekneler arasında, 
Ege Adaları'ndan gelen 
tekne ve yatlar önemli bir yer 
tutuyor. Yunan adalarından, 
özellikle Rodos ve Sömbeki 
adalarından, ilçeye cumartesi 
günleri teknelerle alışverişe 
gelen Yunanlar, döviz girdisi 
sağlıyor.

Antik dönemin görkemli 
şehri, Knidos
Eğer Datça’ya geldiyseniz 
antik çağın en önemli ticaret, 
sanat ve kültür kenti Knidos’u 
görmeden dönmeniz büyük 
hata olur. Demokrasinin 
ilk örneklerinin yaşandığı, 
çağının modern kenti olan 
Knidos, Ege Denizi ile 
Akdeniz’in buluştuğu bir 

Datça için 10 etkinlik önerisi 

1. Balıkaşıran’da zaman 
geçirin.

2. Datça yöresel 
yiyeceklerini tadın.

3. Datça’nın mükemmel 
koylarını görün. 

4. Tekne gezisi yapın.
5. Knidos Antik Kenti'ni 

gezin.
6. Eski Datça’yı ziyaret 

edin.
7. Datça’nın köylerine 

gidin.
8. Doğa sporları ve rüzgar 

sörfü yapın.
9. Simi Adası’na gidin.
10. Kızlan yel 

değirmenlerini görün.

Plajı, Kargı, Aktur Kamping 
Plajı, Karaincir Plajı, 
Hastanealtı Plajı, Periliköşk 
Plajı, Billurkent Plajı gibi 
birçok mavi bayraklı plajı var. 
Ayrıca Datça Yarımadası’nın 
Akdeniz’e bakan kısmında 
‘Üç Güzeller’ diye de anılan 
Hayıtbükü, Ovabükü, 
Palamutbükü koyları da pırıl 
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konumda, yarımadanın en 
batı ucunda, denizin kıyısında 
büyüleyiciliğiyle sizi bekliyor. 

Gören denizini 
unutamıyor;  
Palamutbükü
Palamutbükü; Datça 
merkeze 25 km mesafede, 
Datça Yarımadası'nın 
Akdeniz’e bakan kısmında, 
‘Üç Güzeller’ diye de anılan 
(Hayıtbükü, Ovabükü, 
Palamutbükü) koyların 
sonuncusu, maviyle yeşilin 
kucaklaştığı bir turistik 
merkez. Burası antik çağda 
limanı ve verimli arazileri 
ile Knidos‘un önemli bir 
yerleşim yeriydi. Günümüzde 
de Datça’nın turizm alanında 

GEZİ

eski yerleşim yeri olan 
Eski Datça’da, taş evlerin 
arasındaki dar sokaklara 
rengarenk begonviller, 
meyvesi çatlamış nar ağaçları 
eşlik eder. O kadar güzeldir ki, 
her adımda fotoğraf çekmek 
istersiniz. Eski Datça’ya 
gelince gözlerini buradaki 
evinde yuman ünlü şair Can 
Yücel’i de anmak gerek. Eski 
Datça'nın girişinde bulunan 
köy kahvesinde Can Baba'nın, 
kendi el yazısı ile yazdığı 
birkaç şiirini okuyup evini 
ziyaret edebilirsiniz.

parlayan yıldızlarından. Şehir 
gürültüsünden uzak, sakin 
huzurlu bir tatil arayanlar 
için ideal bir yer. Pek çok 
antik ve doğal güzelliklere 
yakınlığı da ayrı bir konu. 
Palamutbükü, Datça’nın en 
büyük koylarından olması 
nedeniyle uzun bir sahile 
sahip. Sahili bazı kısımlarda 
kum, bazı kısımlarda 
yassı çakıllı. Gelenlerin 
tertemiz denizine hayran 
kaldığı Palamutbükü’ne 
arabanız yoksa minibüslerle 
ulaşabilirsiniz.
Eski Datça ve Can Yücel
Datça'nın taş evleriyle ünlü 

Datça Yarımadası, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiş olması 
nedeniyle bozulmamış doğası, 235 kilometrelik sahil şeridi ve 52 koyu, zengin 
flora ve faunası, Knidos Antik Kenti ile şehir gürültüsünden uzak, sakin, 
huzurlu bir tatil arayanlar için ideal bir cennet köşesi. Siz de yaz tatilinizi 
kalabalıklar arasında yapmaktan sıkıldıysanız rotanızı Datça’ya çevirin.

Uzun ömrün adresi 
Datça Yarımadası…

Knidos Palamutbükü
Eski Datça



Genellikle 6-15 saat 
arasında süren temel 
eğitimlerde malzeme 
tanıtılıyor, yelken taşıma, 
rüzgarı anlama, zikzak 
yapma, 180 derece dönüş, 
sörf tahtasına yön verme gibi 
dersler işleniyor. 
Rüzgar sörfünde; rüzgar 
yönü, akıntı, ağırlık kullanımı 
konularındaki kurallar 
yelken sporundaki gibi. 
Bu nedenle biraz yelken 
bilgisi, rüzgar sörfünü 
öğrenmek için çok yardımcı 
oluyor. Rüzgar sörfünün 
temel kurallarını öğrenen 
ve ustalaşan sörfçü, sörf 
tahtasının üstünde akrobatik 
hareketler denemeye 
başlayabiliyor. 

özel bir sistemin yardımıyla 
su yüzündeymiş gibi 
kullanılan sörf donanımı var. 
Bunların yardımıyla, ıslanma 
korkusu olmadan eğitim 
alınabiliyor. Öğrencinin 
yanında bulunan öğretmen 
kuralları anında öğrettiği 
için, yapılan yanlışlar hemen 
düzeltilebiliyor. 

Eğitim alabilirsiniz
Türkiye'de ise rüzgar sörfü 
için İstanbul, İzmir, Bodrum, 

Antalya gibi pek çok yerde 
eğitim alabilirsiniz. 

Eğitimler temel, 
orta ve ileri 

seviye olmak 
üzere 

veriliyor. 
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Denizle rüzgarın buluşmasında adrenalin dolu bir spor olan rüzgar 
sörfü, yazın yapılabilecek en güzel aktivitelerden... Siz de eğitim alarak 
bu spora başlayabilir, denizde rüzgârla dans edebilirsiniz.

HOBİ

Rüzgar sörfü, en keyifli 
ve heyecan verici su 
sporlarından biri diyebiliriz. 
Ama gerçekten keyif 
almadan önce nasıl 
rüzgar sörfü yapacağınızı 
öğrenmelisiniz. Rüzgâr 
sörfünü öğrenmenin en 
iyi yolu, bir sörf okuluna 
gitmek. Bu sporun geliştiği 
ülkelerdeki okulların 
çoğunda, karada bulunan ve 

Rüzgar sörfüyle 
maviye yelken açın

Türkiye'de rüzgar sörfü 
yapılabilecek en iyi yerler 

4	Mimarsinan
4	Saros
4	Gümüşdere
4	Tuzla
4	Alaçatı
4	Ilıca
4	Akyarlar
4	Bitez
4	Datça
4	Gökçeada



4	Program yapın
	 Sağlıklı ve dengeli 

beslenmeye dikkat 
etmek, düzenli uyumak, 
stres kontrolü ve düzenli 
egzersiz yapmak ömrü 
daha kaliteli ve konforlu 
hale getirir. Bunun için 
bir an önce harekete 
geçmekte fayda var. 
İlk olarak yürüyüşe 
başlayarak harekete 
geçebilirsiniz. Eğer 
düzenli egzersiz tercih 
edecekseniz bir uzmana 

giyiliyorsa tabanında 
çökmeler olabileceği 
için 6-8 ay sonra 
değiştirilmelidir.

4	Her gün 45 dakika 
yürüyün

 Yürüyüş çok erken 
saatlerde yapılmak 
zorunda değildir. Hiç 
egzersiz yapmamış 
bir kişi yürüyüşe 
başladığında ilk önce 
minimum 45 dakikalık 
periyotlarla yürümelidir. 
Eğer kişi bir defada bu 
kadar yürüyemiyorsa 
gün içinde bu süreyi ikiye 
bölerek sabah ve akşam 
yürüyebilir. Bir ay boyunca 
her gün 45 dakika yürüyen 
kişi ayın sonunda her gün 
süreyi 5 dakika artırarak 
60 dakikaya çıkartabilir. 
60 dakika tempolu bir 
şekilde yapılan yürüyüşte 
10 bin adım atılabilir. 

başvurarak doğru ve 
planlı bir programa dahil 
olabilirsiniz.

4	Açık havada yürüyün
 Yürüme egzersizi 

mümkün olduğunca açık 
havada ve yumuşak bir 
zeminde yapılmalıdır. 
Patika bir toprak yol, 
çimler ya da mümkünse 
ormana gidilebilir. Çok 
inişli, çıkışlı ve yokuşlu 
yollar yerine daha düz 
yollar tercih edilmelidir.

4	Doğru ayakkabı seçin
	 Yürüyüş yaparken 

ayakkabıyı doğru seçmek 
de çok önemlidir. 

Ayak tabanında 
bir problem 

varsa ayakkabı 
seçimleri bu 

doğrultuda 
yapılmalıdır. 
Haftada 5-6 
kez düzenli 
olarak yapılan 
yürüyüşlerde 
hep aynı spor 
ayakkabısı 
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EGZERSİZ

Dünya Sağlık Örgütü bir insanın günlük 10 bin adım 
atmasını öneriyor. 10 bin adım ise yaklaşık 8 km’ye 
denk geliyor. Yürümenin en risksiz, en hesaplı 
egzersiz metodu olduğunu belirten Medikal Fitness 
Danışmanı Murat Biçer, yürüyüş yaparken dikkat 
edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Sağlık için günde 
10 bin adım atın

Murat Biçer
Medikal Fitness Danışmanı



Unutmayın! 

Tatil bölgelerinde böcek 
sokmaları daha fazla 
meydana geliyor. Bu 
nedenle tatile hazırlıklı 
gitmekte fayda var. Eğer 
tatile gidiyorsanız valize 
antiseptik solüsyonlarını, 
alerji şuruplarını ya da 
tabletlerini, açık bölgelere 
uygulanabilecek böcek 
kovucu ürünlerini koymayı 
unutmayın. Ayrıca yanınıza 
antihistaminik ve topikal 
steroid kremler de 
alabilirsiniz.
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MEVSİMSEL UYARI

Böceklerin soktuğu yerde 
genellikle ağrı, şişlik, ısı 
artışı ve kızarıklık meydana 
geldiğini söyleyen İç 
Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Mahmut Demirci, böcek 
sokmalarında yapılması 
gerekenler hakkında bilgi 
verdi.  

fakat bu da o bölgeyi tahriş 
etmeden yapılmalı. Bölgede 
şişme varsa buz veya soğuk 
kompres uygulanmalı. 
Bunun yanında sokma 
bölgesi el veya kol ise 
şişmeyi engellemek için 
o kısmı kalp seviyesinden 
yukarıda tutmalı” diyor.

Kolonya sürmeyin
Pek çok kişinin böcek 
sokmasında kaşıntı olan 
bölgeye kolonya sürdüğüne 
de dikkat çeken Uzm. 
Dr. Demirci, “Kolonya 
uygulaması o bölgenin tahriş 
olmasına neden olur. Böcek 
sokması zehirlenmelerinde 
yoğurt yemek ya da ayran 
içmek gibi uygulamaların 
bir etkisi yok. Bu gibi bir 
durumda ilk yapılacak 
şey, o bölgenin enfeksiyon 
kapmasını engellemek 
olmalı” vurgusu yapıyor.

Eğer böcek sokmasından 
şüpheleniliyorsa, sokulan 
bölgenin hızlı bir biçimde 
sabunlu suyla temizlenmesi, 
varsa antiseptik bir 
solüsyonun o bölgeye 
sürülmesi gerektiğine 
dikkat çeken Uzm. Dr. 
Demirci, “Bu uygulama 
oluşabilecek enfeksiyonu 
engeller. Enfeksiyon 
oluşmaması için o bölgenin 
sıkılmaması, çizilmemesi 
ya da kaşınmaması 
gerekir. Ancak arı 
sokmalarında 
iğneyi çıkartmak 
için bu işlem 
yapılabilir 

Yaz mevsiminde 
tatil ve piknik 
ortamlarında böcek 
sokması vakalarında 
artış yaşanıyor. 
Özellikle alerjik 
bünyeye sahip 
olanları olumsuz 
etkileyen böcek 
sokmaları, hayatı da 
tehdit edebiliyor.

Böcek sokmasına 
karşı ne yapılmalı?

Uzm. Dr. Mahmut Demirci
İç Hastalıkları Uzmanı



YENİ ÜRÜNLER

Johnson’s 
Baby Şampuan 
Cottontouch saç ve vücut 
şampuanı, yumuşak formülü ile 
yenidoğan cildine uygundur. Kolay 
durulanır, geride kalıntı bırakmaz 
ve cildi kurutmadan temizler. 
Gerçek pamukla harmanlamıştır. 

Cottontouch 
ıslak havlu
Yenidoğan bebeklerin cildini 
ovuşturmaya gerek kalmadan  
nazikçe temizler. Saf su 
kadar yumuşaktır. Alkol, 
SLS/SLES içermez. Gerçek 
pamukla harmanlanmıştır.

Paşabahçe  
Bebe Biberon 
Yıllardır severek, güvenle 
kullandığınız Paşabahçe, şimdi 
de biberonlarıyla yanınızda. 
Darbelere dayanıklıdır ve hafiftir. 
Ergonomik tasarıma sahip 
biberonlar, aynı zamanda anti 
koliktir. Anneler en iyisini bilir.

Matcha Çayı
Yüzde 100 bitkisel 
karışım ile hazırlanan 
Matcha Çayı, günde 
iki kere yemeklerden 
yarım saat önce, bir 
tatlı kaşığı miktarda 
bir bardak sıcak su, 
kahve veya bir kase 
yoğurda katılarak 
tüketilebilir.

Cottontouch yağ
Yenidoğan bebek masajı,  
cildin kuruluğa karşı 
korunması ve yenidoğan 
bebeklerde saç derisi bakımı 
için uygundur. Hızlı emilen 
formülü ile geride yağlı  
bir his bırakmaz. Gerçek 
pamukla harmanlanmıştır.
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