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GEÇMİŞ TARİHLİ HABERLERİ GÜNLÜK BİR AKIŞA ÇEVİREREK; GEÇMİŞİ OLAYLAR, TARİHLER 
YA DA KİŞİLER TEMELİNDEN ZİYADE, O DÖNEM TOPLUMUNUN OLUŞTURDUĞU DUYGULAR 
ÇERÇEVESİNDE ANIMSATMAK AMACIYLA KURULAN GEÇMİŞ GAZETE HER GÜN TARİHTEN 
GÜNÜMÜZE GEÇMİŞİN İZLERİNİ TAŞIYOR. 
Geçmi e olan bakÇ Ç ar iv ve tarihte bugün niteli inden çÇkartarak, a k,nefret 
gibi duygularÇn dönemsel de i ikliklerine kolaylÇkla tanÇk olaca ÇnÇz, 
geçmi  siyaset anlayÇ Çyla günümüzü rahatlÇkla mukayese edece iniz 
www.gecmisgazete.com, Türkiye’deki dönemsel duygu hallerini tekrar 
anÇmsatacak ve geçmi i her yönüyle fark ettirecek.  
Her dönemin kendine ait bir ruh hali var dü üncesiyle yola çÇkan Geçmi  
Gazete’nin kurucusu/fikir babasÇ ise Mustafa Can. Geçmi  Gazete’yi hazÇrlayan 

ekip, haber seçkisine 
ba lamadan önce tüm bu 
geçi leri önce me akatli 
bir tarihsel süreçler 
ar ivi olu turarak ortaya 
koyuyor. Gündeme dair 
paralellik gösteren 
geçmi  haberler ar ivi, 
aslÇnda geçmi ten 
bugüne bir ayna vazifesi 
görüyor.

FAZLA KİLOLARINIZ CANINIZI SIKIYORSA, İŞTAHINIZI KONTROL EDEMİYORSANIZ, 
diyet yapmanÇza ra men vücudunuzdaki inatçÇ ya lar bir türlü 
erimiyorsa, göbe iniz hayatÇnÇzÇ zorla tÇrÇyorsa, yürürken nefes nefese 
kalÇyorsanÇz, sürekli stresliyseniz, sÇk sÇk hipoglisemi ataklarÇ ya ÇyorsanÇz, 

metabolizmanÇzÇn yava sa ve gizli ekerden 
üpheleniyorsanÇz Glisemik ndeks Diyeti tam 

size göre. Bu beslenme modelinde i iniz çok 
kolay. tah kontrolü için ba Çrsakta sindirimi 
uzun süren ve bu nedenle kan ekerini hÇzla 
artÇrmayan dü ük glisemik indeksli gÇdalarÇ 
seçmeniz yeterli. Ülkemizin önde gelen 
endokrinoloji, metabolizma ve diyabet 
uzmanlarÇndan Prof. Dr. Metin Özata, bu 
kitapta a ÇrÇ i tahÇn ve kilo almanÇn en önemli 
sebebi olan insülin direncini ve beslenmede 
yapÇlacak küçük de i ikliklerle bu direnci nasÇl 
çözebilece imizi anlatÇyor. Alternatifli diyet 
mönüleri ile her kilodan herkese zayÇflamanÇn 
formülünü veriyor. 
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