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      KİM NE DERSE DESİN…
KADIN OLMAK GÜZEL ŞEY!

 utluyum. Çünkü kadınım… Tüm mesele bu 
cümleyi kurabilmekte aslında. Zor bir coğrafyada 
yaşıyorken  ayakta durabilen, haklarını savunan, 

gerektiğinde var gücüyle elini taşın altına koyabilen 
kadındır aslında tüm cümle. Her sayımızda kadınlar 
hakkında yazımı yazarken onların hayatlarına fazlasıyla 
dokunduğumu hissetmek beni Prenses yaptı bu şehirde. 
Evet, Prenses dedik ve 3 yılımızı geride bırakmanın 
gururunu yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. 

Çünkü içimde ki bitmeyen his ‘Bir yerlerde bazı 
kadınlar’ incindi, sessiz kaldı, itiraz edemedi… Kimi 
hayatta kalmayı başardı ve hayat bir mücadele 
oldu. Biz de şehrimizin ilk ve tek kadın dergisi olan 
yayınımızda kadınların dillenemeyen duygularına 
tercüman olduk. Değerlerini hissettirmek için elimizden 
gelenin fazlasını yaptık. Kimsenin başkalarının kabına 
göre şekil almaması gerektiğini, kadınlık gururunu 
taşımasını, içimizdeki kadını gizlememek gerektiğini, 
susmayacağımızı çünkü sustuğumuz zaman yarın 
konuşacak bir öykümüz kalmayacağını avazımız çıktığı 
kadar bağırdık. Prenses olarak bizden güç alın diyoruz. 
Kadın kadının karşısında değil yanındadır diye şehirde 
kocaman PRENSES KADINLAR KULUBÜNÜ oluşturduk. Her 
sektöre gönlümüzü açtık. 

Kadın olmanın kaderini sıkı sıkı elimizden tutarak 
başkalarına bırakmayacağız. Bıraktırmayacağız. Güzel 
olan mücadeleden güçlü çıkmaktır. Güç ise baktığımızda 
dişiliğimizde. Çünkü kadın doğurganlığa sahiptir. 
Doğuran, büyüten, birleştiren, yeşerten her zaman 
kadındır.

Kadın olunca insan hayattan ayrı bir tat alıyor 
aslında öyle değil mi?

Satırları yazarken dahi ellerimin estetiği, susmadan 
yılmadan kadınların özgürlüğünü savunmam, ekrana 
hafif yansıyan gölgem, yazının içeriğini düşünürken 
ki ince yaklaşımım KADIN OLMANIN KUTSALLIĞINI 
hissettiriyor bana.

Sevgili Prenses Kadınları; birlikte dolu dolu üç 
yıl geçirdik. Evet üç yıl, çünkü yüreğimize o kadar 
şey sığdırdık ki…. Şehrimizdeki kadın dergisine 
başladığımızda üzülerek söylüyorum ki bütün olumsuz 
söylemlere karşı kulaklarımızı tıkadık ve yolumuza 
devam ettik. Söylediğim gibi her sabah yeniden uyandık, 
inandık başladık ve BAŞARDIK…

Şehrimizde başarılı iş adamlarının yanı sıra başarılı 
iş kadınlarının olduğunu da hatırlatmış olduk 
Yayınlarımız sayesinde farklı alanlarda başarı hikâyeleri 
olan kadınlarla tanıştım. Hepiniz benim için çok 
değerlisiniz. Hayatıma sizden öğrenerek yerleştirdiğim 
o kadar şey var ki bunun için hepinize minnettarım. 
Prenses Dergisini birlikte büyüttük ve büyütmeye de 
devam edeceğiz. Perla Medya Ailesine güvenerek bizimle 
beraber yürüdüğünüz için hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ederim. 

Her yayını aynı heyecanla hazırlamanın mutluluğunu 
yaşamak bir başkadır…  Sevgiyle kucaklayıp, sıcacık 
gülümsemelerimizle, bol kahkahalı, en mutlu 
bakışlarımızı ve en önemlisi yüreğimizi ortaya 
koyduğumuz yeni yayınlarımızda, her uyanışımızda yine 
yeni ve yeniden o mutluluğu yaşamak dileğiyle….

Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum…. 

M
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      KİM NE DERSE DESİN…
KADIN OLMAK GÜZEL ŞEY!
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Dünya Kadınlar Günü kapsamında İsveç Ticaret Odası tarafından top-
lumsal cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekmek amacıyla 11 Mart’ta 

“İş Dünyasında Kadın” temalı bir etkinlik düzenlendi.Six Senses Kocataş 
Mansions’ta gerçekleşen etkinlikte her biri birer rol model olan Türki-
ye’deki başarılı kadın yöneticiler ve girişimciler, kadınların yüksek potan-
siyelinin altını çizerek başarılarının önündeki engellerin kaldırılması için 
önerilerde bulundu. Etkinlik kapsamında Capital Dergisi Yayın Yönetmeni 
Sedef Seçkin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yönetimde Kadın” 
panelinde; TAV Havalimanları Holding Başkan Yardımcısı ve CFO’su Burcu 
Geriş, EBRD Türkiye Ülke Başkan Vekili Hande Işlak ve Systemair HSK 
Genel Müdürü Ayça Eroğlu iş dünyasında kadının önemine vurgu yaptılar. 
Moderatörlüğünü Bilim Virüsü Kurucusu ve Kurumsal İletişimciler Der-
neği Başkanı Şule Yücebıyık’ın üstlendiği “Start-Up Dünyasında Kadın” 
panelinde ise Yönetim Danışmanı Lale Saral Develioğlu, Regin Türkiye 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Eroğlu ve Glories Chocolate Kurucusu 
Özge Yücesoy kadın girişimcilerin sayılarının artması için gerekli destek 
ve teşviklere dikkat çektiler. Kadınların birbirlerine daha çok destek 
olmaları gerektiğinin vurgulandığı etkinlikte, geleneksel bakış açısıyla 
dayatılan anne ve eş rollerinden dolayı kadınların çoğu zaman kariyer 
basamaklarını erkeklerden daha uzun sürede çıkabildikleri konuşuldu. 
Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisinde yer alabilmesi için cinsiyet 
ayrımına son verilmesinin şart olduğuna dikkat çekilen panellerde, fırsat 
eşitliğinin önemi üzerinde duruldu. Türkiye’de kadınların iş gücüne 
katılım oranının OECD ortalamasına çıkarılmasıyla GSYİH’nin yüzde 20 
büyümesinin öngörüldüğünün anlatıldığı etkinlikte, ülkemizdeki her 100 
girişimciden sadece 9’unun kadın olması gerçeğini değiştirmek için kadın 
girişimcilere çok daha fazla destek olunması gerektiğinin altı çizildi.

“Türkiye’de cinsiyet eşitliği konusuna gereken önemin verilmesini 
amaçlıyoruz”

  Etkinliğin açış konuşmasında iş hayatında cinsiyet eşitliğine 
vurgu yaparak Türkiye’deki kadın çalışanlarla ilgili açıklamalarda 
bulunan İsveç Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Systemair 
HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
konuşulması gereken en önemli konuların başında iş yaşamın-
da cinsiyet eşitliği geliyor. Özellikle İsveç’in bu konuda büyük 
atılımları var. Şu anda cinsiyetler arası gelir eşitliğinde dünyada 
dördüncü sırada olan İsveç, sadece kendi ülkesinde değil, İsveçli 
firmaların yurtdışındaki şirket politikalarında da cinsiyet eşitliği 
konusunda ciddi politikalar yürütüyor. Örneğin 2017 yılında Türki-
ye’de kadınların yönetici pozisyonlarındaki oranı ortalama yüzde 
17,3 iken, İsveçli şirketlerin Türkiye ofislerinde bu oran yüzde 28,8 
olarak gerçekleşti. İsveç Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz “İş 
Dünyasında Kadın” temalı etkinliğimizin amacı da cinsiyet eşitliği 
konusuna Türkiye’de de gereken önemin verilmesini sağlamak için 
atılan adımlara katkıda bulunmak. Kadın yöneticiler ve girişimci-
lerle beraber gerçekleştiğimiz bu etkinlikle, kadınların ekonomiye 
katkısının ve iş yaşamandaki yerinin ne kadar önemli olduğunu 
anlatmak istiyoruz” dedi.

“Kadınlar olarak en büyük kötülüğü önce kendimize sonra 
birbirimize yapıyoruz”

İsveç Konsolosluğu Başkonsolusu Peter Ericson ile İsveç Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Systemair HSK Genel Müdürü Ayça 
Eroğlu’nun açış konuşmalarının ardından etkinlik, Capital Dergisi 
Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin’in moderatörlüğünde “Yönetimde 

Türkiye’nin Başarılı Yönetici ve Girişimci Kadınlarından
 Altın Tavsiyeler

Peter Ericson/ İsveç Başkonsolosu

İsveç Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu
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Kadın” paneli ile devam etti. Panelde gerçekleştirdiği konuşmasın-
da kadınların kadınlara daha çok destek olması gerektiğine dikkat 
çeken TAV Havalimanları Holding Başkan Yardımcısı ve CFO’su 
Burcu Geriş, “Biz kadınlar en büyük kötülüğü önce kendimize 
sonra da birbirimize yapıyoruz. Nasıl mı? Suçlu hissederek, yeter-
siz hissederek, kendimize güvenmeyerek, hakkımızı aramayarak 
kendimize haksızlık yapıyoruz. Benim bir anne ve kariyer sahibi 
bir kadın olarak hayattaki mottom “suçlu hissetmemek” üzerine 
kurulu… İşteyken işte, evdeyken evdeyim, o dengeyi tutturmak 
ve suçlu hissetmemek bizim elimizde. Kadınlar olarak birbirimize 
yaptığımız en büyük haksızlık ise birbirimizi seçimlerimizden dola-
yı yargılamak ve erkeklerdeki ağabey-kardeş ilişkisi gibi bir kız 
kardeşlik desteğine ve networküne çok rahat sahip olamamak. Biz 
istersek, sınırlarımızı aşarsak, her şeyi başarabiliriz” diye konuştu.
Hem kız hem de erkek annelerine çok önemli bir rol düştüğüne 
dikkat çeken Geriş, “Kızlarımızı kendilerine güvenli ve istedikleri 

her şeyi yapabilecekleri düşüncesiyle yetiştirip, oğullarımıza 
“ağam, paşam” diye ayrım yapmadan kadınlara nasıl davranmala-
rı gerektiğini, eşitliği, adilliği küçük yaşta öğretirsek sorunu kökün-
den çözebiliriz. En önemli konu 0-6 yaş dönemindeki eğitim ve 
bunu anne-babalar olarak çocuklarımıza ilk önce evde biz verme-
liyiz. Eşitsizlikleri düzeltmek adına devlet ve şirket politikalarından 
eğitime kadar her konuda gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek 
için elimizden geleni yapmamız lazım. Hep beraber istersek, bir 
fark yaratabileceğimize inanıyorum” dedi.

“Kadınlar yetenekli olsalar bile kariyer basamaklarını erkeklere 
göre daha uzun sürede çıkıyor”

EBRD Türkiye Ülke Başkan Vekili Hande Işlak, “Yönetimde Kadın” 
panelinde gerçekleştirdiği konuşmasında kadınların yetenekli ve 
çok iyi eğitim almış olsalar dahi kariyer basamaklarını erkeklere 
göre daha uzun sürede çıktıklarını belirterek şu açıklamalarda 
bulundu; “Özellikle anne ve eş rollerinin gerektirdiği çocuk bakımı 
ve ev işleri gibi sorumlulukların geleneksel bir anlayış çerçevesin-
de sadece kadının sorumluluğu olarak görülmesi kadının üze-
rinde ağır bir yük oluşturarak iş motivasyonunu ve üretkenliğini 
doğrudan etkiliyor. Bunun üzerine bir de kurumsal politikaların 
cinsiyete duyarlı olmamasından kaynaklı engeller var ise problem 
iyice derinleşiyor” dedi.

“49 proje ile toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekonomik kapsayı-
cılığı destekledik”

EBRD olarak hem Türkiye ülke stratejilerinde hem de toplumsal 
cinsiyet eşitliği stratejilerinde daha fazla kadının ekonomiye 
katılması ve iş hayatında liderlik pozisyonlarına gelebilmesini özel 
sektörle iş birliği içinde desteklemek üzere hedefler koyduklarını 
anlatan Işlak, “Bu çerçevede kadın girişimciliğini hem finansman 
hem de danışmanlık hizmetleri sağlayarak destekliyoruz. Şirket-
lerin IK politikalarını daha kapsayıcı hale getirmelerine teknik 
destek vererek daha fazla kadının iş hayatına girmesine ve liderlik 
pozisyonları için desteklenmelerine ivme katıyoruz. İş hayatına 
katılmak ve kariyer yolunda ilerlemek isteyen genç kadınların, 
şirketlerin ihtiyacı olan beceri ve mesleki yeterlilikleri edinebilmesi 
için özel sektörle iş birliği yapıyoruz. EBRD’nin 2009’da Türki-
ye’de faaliyete başlamasından bu yana yaptığı 12 milyar Euro’nun 
üzerinde yatırımın dörtte birine karşılık gelen 3.2 milyar Euro’nun 
aktarıldığı toplam 49 proje ile toplumsal cinsiyet eşitliğini ve 
ekonomik kapsayıcılığı destekledik” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisinde 
yer alması için cinsiyet ayrımına son vermek 
şart”

Her insanın, kadın erkek ayrımı yapmadan, 
kendini gerçekleştirme hikayesi olması gerek-
tiğini vurgulayan Ayça Eroğlu, “Ebeveynlerin 
çocuklarına verecekleri en önemli miras budur. 
Bu hikayenin içerisinde kadınların iş hayatı ve 
sivil toplum örgütlerinde sağlayacağı fayda, ta-
şıyacağı sorumluluk kritik bir öneme sahip. Eğer 
bu bakış açısı ile büyüyen, kendine güvenen, 
katma değer yaratan çocuklar yetiştirebilir-
sek bizden sonraki nesil de kendisine yapılan 
yatırımı üretime dönüştürecek ve ülkemizin 
kalkınma planlarına katkı sağlayacaktır. 1926 yı-
lında Mustafa Kemal Atatürk tarafından hayata 
geçirilen Türk Medeni Kanunu ile kadının sosyal 
hayattaki varlığının temeli atılmış, “Cumhuriyet 
Kadını”nın önemi ve ülke gelişimindeki etkisi 

TAV Havalimanları Holding Başkan Yardımcısı 
ve CFO’su Burcu Geriş

Lale Saral Develioğlu

“Kız ve erkek annelerine 
büyük rol düşüyor”
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Lale Saral Develioğlu

vurgulanmıştır. Bizlerin görevi de gelecek nesillere örnek olup, 
Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alabilmesi için 
cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm bireylerin potansiyelini ortaya 
çıkarabilmesini sağlamak, var gücümüzle çalışmak, üretmek ve 
çocuklarımızı da yine aynı anlayışla yetiştirmektir” diye konuştu. 
“Kadının iş gücüne katılımını OECD ortalamasına çıkarır-
sak Türkiye’de GSYİH yüzde 20 büyür”

“İş Dünyasında Kadın” temalı etkinlik kapsamında gerçekleş-
tirilen ve moderatörlüğünü Bilim Virüsü Kurucusu ve Kurum-
sal İletişimciler Derneği Başkanı Şule Yücebıyık’ın üstlendiği 
“Start-Up Dünyasında Kadın” panelinde konuşan Yönetim 
Danışmanı Lale Saral Develioğlu, Türkiye’de kadınların iş 
gücüne katılımının önemine dikkat çekerek şu açıklamalar-
da bulundu; “Dünyada büyümeyi tetikleyebilecek üç konu 
olduğu biliniyor: Şehirleşme, kadınların ekonomiye katılımı 
ve inovasyon. Ülkemize bakıldığında, şehirleşme oranımız 
belki de gereğinden bile fazla. Demek ki kadın istihdamı ve 
inovasyondan başka çaremiz yok. Türkiye’de kadının iş gücü-
ne katılımını OECD ortalamasına çıkarırsak GSYİH’nın yüzde 
20 büyüyeceği öngörülüyor. Dolayısıyla, kadın istihdamı 
sadece ahlaki ve sosyal bir konu değil, aynı zamanda ekonomik 
zorunluluk. Kadın girişimciliğini teşvik ederek ise her iki amaca 
birden hizmet etme fırsatımız var. İş dünyası yöneticiye “hazır mı” 
diye bakar; yatırımcı girişimciye “hevesli mi” diye bakar. Araştır-
malar erkeklerin yeni sorumluluklar yüklenme noktasında hazır 
olmayı beklemeden kendilerini ortaya koyduklarını, yeni fikirler 
ve girişimler söz konusu olduğunda daha hevesli göründüklerini, 
buna karşılık kadınların daha temkinli davrandığını ve tam hazır 
hissetmeden yeni sorumluluklara atılmadığını tespit ediyor. Bu da 
kadınların erkeklere kıyasla daha az girişken ve başarı için daha 
az istekli oldukları algısını yaratıyor. Kadınlarımızı bu konuda her 
fırsatta cesaretlendirmemiz şart.”

“Türkiye’de her 100 girişimciden sadece 9’u kadın”

İş hayatında uzun yıllar pro-
fesyonel olarak çalışmanın ve 
son dönemde danışmanlık 
ve öğretim üyeliği yapma-
nın yanı sıra, aynı zamanda 
Bireysel Katılım Yatırımcısı 
lisanslı bir melek yatırımcı 
olduğunu belirten Develioğlu, 
“Yatırım yaptığım şirketleri 
seçerken farklı alanlara hitap 
eden çözümlerden bir port-
föy oluşturmaya çalışıyorum 
ve iki potansiyele bakıyorum. 
İlk olarak fikrin potansiyeline 
ve girişimcinin bunu haya-
ta geçirme potansiyeline, 
ikinci olarak ise girişimcinin 
bu işe maddi-manevi ne 
derece gönül koyduğuna, işi 
zaman içinde dönüştürebil-

me esnekliğine ve yetkinliğine bakıyorum. Yatırım yaptığım beş 
şirketten sadece birinin girişimcisi kadın. Türkiye’ye baktığımızda 
da her 100 girişimciden sadece 9’u kadın. Kadınlarımızı daha 
girişimci olmaya teşvik etmeli, bunun için uygun eğitim şartlarını 
ve gelişim ortamlarını yaratmalıyız” şeklinde konuştu.Glories Cho-

colate Kurucusu Özge 
Yücesoy, “Start-Up 
Dünyasında Kadın” 
panelinde gerçekleş-
tirdiği konuşmasında 
kadın istihdamının 
önemine dikkat 
çekerek markanın 
çalışanlarının yüzde 
80’inin kadınlardan 
oluştuğunu belirtti. 
İş dünyasında pozitif 
ayrımcılığın değil, 
hak ve emek kavram-
larının savunulması 
gerektiğini ifade 

eden Yücesoy, “Şirketimizde kadınlar ve erkekler arasında pozitif 
ayrımcılık yapmıyoruz, hak eden pozisyonlara emek harcayan ve 
o pozisyon için uygun olan kişileri getiriyoruz, ancak genelde bu 
başarıyı sağlayanlar kadınlar oluyor. Elbette her işletmede durum 
farklı olabilir, ancak bizim şirketimizde kadın çalışanlarımızın 
yoğun olduğu çalışma ortamında iş sorumluluğu ve disiplinin, işi 
sahiplenmenin daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Daha önce 
çocuklarına baktıkları için çalışamamış olan kadınlara da fırsat 
veriyoruz ve iş hayatında çok başarılı olduklarını görüyoruz. Ekip 
çalışmasına büyük önem veren ve her bir çalışanımızın ekibin ger-
çek bir parçası olmasını sağlayabilen bir markayız. Çok çalışmanın 
yanı sıra işimize özen gösteren ve değer veren bir ekip olarak, 
Türkiye menşeili bir marka olmamıza rağmen raflarda global 
markaların yanında yer almayı başarıyoruz. Bu başarımızı özverili 
ekibimiz, yüksek kalitemiz ve inovatif ruhumuzdan alıyoruz” 
şeklinde konuştu.

“Pozitif ayrımcılığı değil fırsat eşitliğini desteklemek gereki-
yor”

Pozitif ayrımcılıktan ziyade, fırsat eşitliğini desteklemenin daha 
faydalı olacağını ifade eden Ayşegül Eroğlu, kadın istihdamını teş-
vik etmek için KAGİDER önderliğinde Dünya Bankası teknik des-
teği ve PwC ve Ernst&Young iş birliği ile oluşturulan FEM (Fırsat 
Eşitliği Modeli) sertifika programının bu kapsamda örnek projeler-
den biri olduğunu belirtti. Evdeki sorumlulukların paylaşılmasında 
fırsat eşitliği oluşturulması anlayışının, özellikle aile içi eğitime 
dayanmasından dolayı Türk aile yapısında ve kültüründe geliş-
mesinin zaman alacağını ifade eden Ayşegül Eroğlu, “Dolayısıyla 
kadının, kendisine çocuk yetiştirmede addedilen sorumluluklarını 
paylaşacağı kurumların ve merkezlerin varlığı elzemdir. Kısacası; 
vizyonu, adanmışlığı, sorumluluk bilinci olan ve kendi ayaklarının 
üzerinde durabileceğine güvenen her kadının, yukarıda saydığım 
ekosistemler ile desteklendiği takdirde her türlü başarıya koşaca-
ğına ve ülkemizi kalkındıracağına sonuna kadar inanıyorum” dedi.

“İş dünyasında hak 
ve emek kavramları-

nın savunulması
 gerekiyor”
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Hız… Günümüzün anahtar kelimesi ha-
line geldi. Hızlı tüketiyoruz, hızlı yaşıyoruz. 
Kimi zaman önümüze çıkan güzellikleri 
fark etmiyoruz. Karşımıza çıkan bilgileri 
okumak yerine fotoğraflarına bakarak hızlı 
hızlı geçiyoruz.

Pandemiyle birlikte bazı gerçeklerin far-
kında olduk, hızımızı düşürdük yavaşladık... 
En başta kendimizin, sonra sevdiklerimizin 
ve hatta hiç tanımadığımız insanların değe-
rini fark etiğimiz bir süreçten geçtik. Gök-
yüzü altında güneşi hissederek yürümenin 
ne büyük özgürlük olduğunu hissettik.

Uzun ve zorlu bir süreçten geçerken her 
zaman daha iyisini yapmak düşüncesiyle 
çalışmalarımıza ara vermeden sürdürdük. 
“Türkiye’nin Başarılı Yönetici ve Girişimci 
Kadınlarından Altın Tavsiyeleri” sayfaları-
mıza taşıdık.

TAV Havalimanları Holding Başkan Yar-
dımcısı ve CFO’su Burcu Geriş, “Biz kadın-
lar en büyük kötülüğü önce kendimize son-
ra da birbirimize yapıyoruz. Nasıl mı? Suçlu 
hissederek, yetersiz hissederek, kendimize 

Dilhan Türker
EDİTÖR

Anı hisset
güvenmeyerek, hakkımızı aramayarak ken-
dimize haksızlık yapıyoruz. Kadınlar olarak 
birbirimize yaptığımız en büyük haksızlık 
ise birbirimizi seçimlerimizden dolayı yar-
gılamak” diyerek içimizdeki gücü hissederek 
bizleri düşündürdü.

Psikolog Saliha Erdoğan’ın pandemi üze-
rine yazdığı yazısından bir cümleyi aktarmak 
istiyorum çünkü yaşadığımız anı özetliyor 
aslında. “Kimse kimseyi sevmek zorunda 
değildir, ama insan olana nezaket ve zarafet 
çok yakışmaktadır. Bu ikisinin temelden ve-
rilmeye başlandığı bir toplumun içinde ya-
şamak ne kadar tatlı olurdu bir düşünseni-
ze!” gerçekten de ne kadar güzel bir durum 
olurdu böyle bir toplumun içinde yaşamak.

Seyahat sayfamızda çok uzaklaşmada do-
ğanın tadına varmak için yola çıktık. Toroslar 
da yer alan Ormana Köyü ve çevresinin gü-
zellerini keşfettik.

Birbirinden renkli konukları ve sayfala-
rıyla özenle hazırlanan Prenses Dergisi’nin 
sayfalarını sizlerle bırakıyoruz…
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ENERJİK… COOL… BAŞARILI
Röportaj: Dilhan Türker

Fotoğraf: Dilhan Türker - Sema Akdağ
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ENERJİK… COOL… BAŞARILI

Mütevazılığı, işine profesyonel yaklaşımı, güzelliği 
ile Kapak Yıldızımız Meram Tatlıses Kurumsal İleti-
şim Sorumlusu Gamze Yağlat…

Gamze Yağlat, hayatının heyecan verici zamanların-
dan birini yaşıyor.  Biz de onun yoğun, bol koşuş-
turmalı temposuna ortak olmak için güneşli bir gün 

de Konya’nın trafiğinden kaçarak bir araya geldik.
Beyaz elbisesi, kıvırcık saçları ile peri kızlarını 
andıran Gamze Yağlat ile ‘Ve Mezun’ da buluşarak 
çekimlerimize güneşin güzel ışığıyla başladık. Ka-
merayla arasında gizli bir aşk olduğunu düşündüğü-
müz Gamze Hanım’ın pozitif enerjisini fotoğraflar-
dan hissedebilirsiniz….



 HAYATIMDAKİ 
İNİŞLER VE ÇIKIŞLARLA 

SON DERECE BARIŞIK
YAŞIYORUM 
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Sizi yakından tanıyabilir miyiz?

22 yaşındayım Dokuz Eylül Üniversitesinde eğitimime 
devam ediyorum.

Meram Tatlıses’in Kurumsal İletişimiyle ilgileniyorum. Eğiti-
mim tamamlanınca alanımda ilerlemek istiyorum.

 Neşeli kıpır kıpır bir yanınız var hep böyle misiniz?

Hayatımı derinden etkileyecek bir olumsuzluk yaşamadı-
ğım sürece evet hep böyleyim..

Hayata pozitif bakmayı seven biriyim bunu demoralize 
ettiğini düşündüğüm kişileri de mümkün olduğunca haya-
tımdan uzak tutuyorum.

 İyi bir restoranın iksiri nedir?

Restoranınız için bir tema, konsept ve misyon belirlemeniz 
ve bütün planlarınızın bu paralelde oluşturulması diye-
biliriz, haricinde işinde uzman kişiler ile çalışmak da çok 
önemli..

Meram Tatlıses’i bu iki faktörde de başarılı buluyorum.

 
Kendinizle barışık mısınız?

Dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama kendiyle barışık 
biriyim bence. Bir de gülebildiğin sürece, kendinle barışık 
olamayacağın hiçbir durum yok. Ben hayatla, kendimle, 
hayatımdaki inişler ve çıkışlarla son derece barışık yaşıyo-
rum açıkçası.

Meram Tatlıses sizin hayatınızda ne gibi değişiklere sebep 
oldu?

Restoran sektörü çok aktif bir sektör.
Yoğun bir iş temposunun içerisindeyim bu nedenle zama-
nın çok daha kıymetli olduğunu biliyordum , iş hayatıyla 
zaman daha da anlam kazandı.
Karşılaştığım sorunlara daha çözüm odaklı yaklaşıyorum..

Tatlıses benim için farklı ve güzel bir deneyim

 
Yapmaktan keyif aldığınız aktiviteler nelerdir?

Seyahat etmeyi ve değişik yerler görmeyi çok seviyorum. 
Yaz aylarında bile deniz tatilini çok tercih etmem. Genellik-
le şehir ya da doğa seyahatlerinden hoşlanıyorum.

 Biraz da aşktan bahsedelim...

Bir ilişkinin olmazsa olmazları nelerdir size göre?

Saygı ve güven..

Hayata pozitif 
bakmayı seviyorum
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Karşındaki insana, kendi benliğine ve onun benliğine 
saygı duyduğun sürece hiçbir şekilde yanlış yapmaz-
sın.

EN SEVDİKLERİ

ŞEHİR: İZMİR. İzmir’in yeri bende çok ayrı.

KİTAP: KARAR VERMESİ ZOR AMA ZÜLFÜ LİVA-
NELİ’NİN ‘SERENAD’ FARKLI BİR ETKİ BIRAKMIŞTI 
BENDE.

FİLM: 7.KOĞUŞTAKİ MUCİZE - AYLA

YEMEK: TİRİT 

DİZİ: LA CASE DE PAPEL

AKSESUAR: SAAT VE KÜPE 

RENK: SİYAH ve BEYAZ

 Modayla aranız nasıl?

Moda çok geniş bir alan, çok fazla takıntılı olmadan modayı 
takip etmeye çalışıyorum.

Ama daha çok içinde kendimi iyi hissettiğim ve kendime 
yakıştığını düşündüğüm parçaları tercih etmek benim için 
daha önemli…

ADVERTORIAL

Kontrolcü biri
misiniz?

İşimde disiplinliyim-
dir ama Gamze
olarak kendi hayatı-
mı akışına bırakırım.

0 (332) 503 28 28
Süleymanşah Mahallesi

 Aziz Mahmut Hüdai Caddesi
 No:100 

Meram/Konya
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0 (332) 503 28 28
Süleymanşah Mahallesi

 Aziz Mahmut Hüdai Caddesi
 No:100 

Meram/Konya
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MODA    KOMBİN ÖNERİLERİ
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1. VAKKOCeket
2. SWAROVSKİ Küpe

3. VAKKOEtek 
4. BEYMENGözlük
5. PRADA Gözlük

949tl
359 tl

2000 tl

Zamansız 
Stiller

Brezilya ünlü top model Marianne Fonseca  Paris Moda Haftası’nda 
RaisaVanessa tasarımı kıyafetleriyle boy gösterdi.
Bu sezon parlak dokulu kumaşlar, altın bakır gibi renklerde işleme 
ve aksesuarlar ile sunuluyor. Özel dokulu kumaşların hayat verdiği 
tasarımlar feminen ve seksapeli yüksek kalıplarla birleşiyor. 

3
5

1 4 2
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MODA    KOMBİN ÖNERİLERİ

1. BEYMAN Ayakkabı
2. NETWORK Çanta
3. BEYMAN  YÜZÜK

4. MAC Ruj 115 tl

4
1

2
Moda dünyasının başarılı tasarımcısı Tuvana Büyükçınar Demir’in 
ikonik tasarımları, minimal çizgisiyle dikkatleri üzerine çeken Fabri-
ka ile bir araya geliyor.

 Tuvanam x Fabrika koleksiyonu, düz siyah elbise, ceket elbise, 
ceket- pantolon takımlarıyla iş tarzına farklı bir şıklık sunarken payet 
ve dantel süslemeli tasarımları da parti stiline eşlik ediyor.

Dikkat Çek

3
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1. ARZU SABANCI FOR KOTON
2. NAUGHTY SET BLACK  Kolye

3. BEYMEN Çanta 
4. MAC Far

5. NETWORK Ceket
6. BEYMEN  Bot

729 tl
1.099 tl
249 tl
995 tl



28 A Ğ U S T O S
E Y L Ü L
E K İ M
2 0 2 0

CENTILMEN  

SİNAN AKDEMİR

İŞİNİZİ SEVECEKSİNİZ 
AŞKLA ÇALIŞACAKSINIZ 
DÜRÜST OLACAKSINIZ

Röportaj: Dilhan Türker
Fotoğraf: Dilhan Türker & Sema Akdağ

Novaland AVM Genel Müdürü Sinan Akdemir, hayatının her alanında 
dürüst olacaksınız felsefesini benimsemiş. Gösterişten uzak başarılarıyla ön 
plana çıkan Akdemir’in bu tavrı Novaland Avm’nin havasına da yansıyor ve 

ziyaretçilerine güven veriyor.  İş dünyasından kültür sanata uzanan sohbetimizi 
sayfalara sığdırmanın zorluluğunun yanı sıra kadınların her alanda olmasını 

destekleyen Akdemir, takım ruhuna inanan bir yönetici.
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Kariyer yolculuğunuza nasıl başladı-
nız?

İş hayatıma satış sektörüyle adım 
attım. Daha sonra Gıda şirketlerinde 
(Tamek Holding-Ülker gibi) Genel Mü-
dür olarak görev yaptım.12 yıldan bu 
yana da AVM yöneticiliği yapıyorum

Mesleğe adım attığınız yıllardan bu 
yana uzun bir zaman yolculuğu yaşa-
mışsınız. Bu süreç için neler söylemek 
istersiniz?

Uzun yıllar geçti. Yaşadıklarım ve gör-
düklerim bana şunu anlattı; İşinizi se-
veceksiniz aşkla çalışacaksınız dürüst 
olacaksınız ve etik davranacaksınız.

AVM sektörü renkli ve bir o kadar da 
yorucu olmalı. İhtiyacınız olan enerji 
ve motivasyonu nasıl buluyorsunuz?

AVM sektörü çok yönlü ve insan 
odaklı bir sektör iletişimde beceriniz 
düşükse performansınızda düşer.  
Kendinizi yetiştirip işinizi benimser ve 
bütünleşirseniz başarı gelir ve bu da 
sizi hep zinde tutar motive eder.

Hayatın her alanında karşımıza çıksa 
da riskler özellikle girişimciliğin ve 
başarının kaçınılmaz bir parçasıdır. Siz 
hayatınızdaki risklerle nasıl mücadele 
ettiniz?

Risk hayatın her anında vardır. Uyur-
ken bile risk vardır. Gemi limanda 
güvendedir ama geminin amacı o 
değildir. Önce riskin ne olduğuna ba-
karım maliyetini tahmin ederim riski 
ortadan kaldırmanın yollarını ararım.

Peki, riskleri önceden tahmin etmek 
ve gerekirse azaltmak için izlenecek 
adımlar neler?

Her iş de her projede risk vardır.Riski 
minimize etmenin yolu öncesinde 
yapılacak araştırmalardır. Firmalar 
bugün artık riski azaltmak için AR-Ge 
ye büyük fonlar ayırmaktadırlar.
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Onun için iyi araştır iyi plan-
la iyi yönet iyi takip et..

 Doğru ekiple çalışmak sür-
dürülebilir başarıyı getirir. 
Siz ekibinizi oluştururken 
nelere dikkat ediyorsunuz?

Öncelikle ekip arkadaşla-
rımın benimle aynı hedefe 
aynı heyecanla yürüyüp 
yürüyemeyeceklerine ba-
kıyorum. Dürüst ve samimi 
olmaları ve de çalışkan 
olmaları da şart tabi.

Kadınlara olan yaklaşımı-
nız, centilmen kimliğinizi 
her daim ön plana çıkarıyor.  
Sizce kadınların çalışan ha-
yatındaki yeri nedir?

Kadınlar toplumda gerek 
aile içinde gerekse çalışma 
hayatında erkekten daha 
önde ve daha başarılı per-
formans göstermektedirler. 
Belki toplumun bazı kesim-
leri kadınlarımıza bu şansı 
vermekte zorlanıyor ama şu 
bir gerçek ki toplumlar ka-
dınlarına ne kadar çok değer 
verip ne kadar çok yüceltir-
lerse o kadar gelişme düzey 
yükselecektir.

Prenses Dergisi okurlarına neler 
demek istersiniz?

Konya’nın en seçkin okurlarının buluş-
tuğu ,Prenses Dergisi okurlarının aynı 
zaman da Konya ya katkı sağlamak 

daha iyi ve güzele ulaştırmak gibi bir 
görevlerinin de olduğuna inanıyorum.
Her geçen gün artan iş kadınları bunda 

büyük pay sahibidirler.
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CENTİLMENLE Kendinizi yetiştirip işinizi benimser ve bütünleşirseniz 
başarı gelir ve bu da sizi hep zinde tutar motive eder.3 DAKiKA

Sizi en anlatan en doğru keli-
me nedir?
Dürüst ve çalışkan

Kullandığınız parfüm?
ARMANI CODE

Favori saatiniz?
LONGİNES

Kahve mi çay mı? 

Çay

Sizce Konya’yı anlatan en iyi 3 
şey nedir?
Mevlana, Şems , Huzur

Favori kitabınız?
Martı Jonathan Livingston

Bir kadını mutlu etmenin en 
güzel yolu nedir?
Sadece ilgi

Başarılı bulduğunuz iş kadını?
Oya Eczacıbaşı

Neyi asla affetmezsiniz?
İhanet

İlişkide en önemli şey?

Güven ve samimiyet

Giyim tarzınızı nasıl yorum-
larsınız?

Modern klasik

Tatillerde nereyi tercih edi-
yorsunuz?

Cruıse  ile Akdeniz

Sosyal medya kullanımını 
gerekli buluyor musunuz? 
Hayatınızdaki ne kadar yeri 
var?

Artık iletişimin vazgeçilmezi 
sosyal medya olmuştur. Ol-
mazsa olmazdır. İşim gereği 
de sosyal medya ya oldukça 
fazla zaman ayırıyorum.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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YÖNETMENLİĞİNİ ÜSTLENDİĞİ
RENKLİ KLİP YAYIMLANDI!

MILEY CYRUS YENİ ŞARKISI 

“MIDNIGHT SKY” 
İLE GERİ DÖNDÜ!
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Sinema Tarihine Damga Vuran
 7 Kadın Yönetmen

Büyük işlere imza atarak sinema sektöründe kendilerini gösteren cesur ve yetenekli kadınlar…

Agnès Varda

Yeni Dalga akımının kurucularından Fransız yönetmen 
Agnès Varda, ilk filmi La Pointe-Courte (1955)’tan son 
filmine kadar attığı her adımla ilklerin, yeniliklerin ön-
cüsü oldu. 2019’da 90 yaşındayken aramızdan ayrılan 
Varda’nın mutlaka görülmesi gereken filmleri arasında 
ölümcül hastalığa yakalanan bir şarkıcının iki saatini 
anlattığı Cléo de à 7 (1962), tercihen evsiz bir hayat 
süren Mona’nın hayatını anlatan Sans toit ni loi (1985) 
ve mutluluğun yalın bir şekilde sorgulandığı Le Bonheur 
(1965) var.

Sofia Coppola

Lost in Translation (2003) filmiyle “En İyi Özgün Senar-
yo” dalında Oscar kazanan Sofia Coppola, aynı zaman-

da “En İyi Yönetmen” Oscar’ına aday gösterilen dört 
kadından biri. Ünlü yönetmen, sinema serüveni kötü bir 

oyunculuk deneyimiyle başlasa da Coppola soyadının 
getirdikleri sayesinde sinemadan uzaklaşamadı ve ilk 

yönettiği film The Virgin Suicides (1999) ile kötü şöhre-
tini temizledi. Babasının gölgesinden kurtularak kendi 
adını herkese ezberlettiren Sofia Coppola’nın soğuk-

kanlı feminen karakterleri tanınmaya değer.

Kathryn Bigelow

“En İyi Yönetmen” Oscar ödülünü kazanan ilk kadın 
yönetmen Kathryn Bigelow’un asıl çalışma alanları 
bilim kurgu, korku ve gerilim! Herkesin adına aşina 
olduğu 2009 yapımı The Hurt Locker (Ölümcül Tu-
zak) filmi ile Amerikan Yönetmenler Birliği tarafından 
verilen En İyi Yönetmen ödülünü de kazanarak, bu 
ödülü alan ilk kadın yönetmen de o oldu. The Hurt 
Locker’ın yanı sıra 2012 yılında vizyona giren ve 
Amerika’nın Afganista’na saldırısını konu alan filmi 
Zero Dark Thirty izlenmesi gereken bir başka filmi.
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Deniz Gamze Ergüven

Adını, “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Oscar’a aday 
gösterilen Mustang (2015) ile Türkiye’de de duyuran 
Deniz Gamze Ergüven, çok genç olsa da geleceğinin 
parlaklığı şimdiden göz kamaştırıyor. Ünlü internet di-
zisi The Handmaid’s Tale’in IMDB üzerinden en yüksek 
oyu alan bölümünde de imzası olan Ergüven’in 2017 
yapımı Kings eseri de beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Nadine Labakİ

1974 Lübnan doğumlu yönetmen, adını 
2011 yapımı Et Maintenant On Va Ou? (Peki 
Şimdi Nereye?) filmiyle duyurdu. Senaryo-
sunu yazıp yönettiği, aynı zamanda oyuncu 
olarak yer aldığı film, Lübnan’daki küçük bir 
köyü anlatıyor. Ülkede yaşanan savaş son-
rası köy içinde din çatışmasına giren erkek-
leri yatıştırma görevini üstlenen kadınların 
hikâyesi mutlaka görülmeye değer… Küçük 
Zain’in anne ve babasını onu doğurdukları 
için dava ettiği yürek burkan film Keferna-
hum (2018) ise yönetmenin ününü daha çok 
yayan son filmi.

Lena Dunham

Yapımcılığını yaptığı ve başrolünde oynadığı Girls 
dizisindeki performansı ile Golden Globes “Drama 
Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü kazanan 

Lena Dunham, aynı zamanda başarılı bir film yö-
netmeni. Beğeni toplayan filmi Tiny Furniture (2010) 
geleceğini çizmeye çalışan genç bir kadının karma-

şalarını anlatıyor.

Chantal Ackerman
Belçikalı yönetmen, bir mutfağı incelediği ilk kısa 
filmi Saute Ma Ville (1968) ile yepyeni bir sinema 

anlayışının kapılarını araladı. Marcel Proust’un 
eserinden uyarlanan ve yönetmenin en sevdiği eseri 

olarak nitelendirdiği The Captive (2000) de izleme-
yenin pişman olacağı bir diğer film.
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Başarılı kadın girişimciler röportaj serimizde bugün 
sizleri ANKA OPTİK SAHİBESİ YILDIZ YİĞİT ile tanıştır-
mak istiyoruz. Çünkü girişimcilik hikayesiyle, kendi işini 
kurmak isteyen tüm kadınlara rol model oluyor. Öyle bir 
hikâye ki, başarısı bir yıldız gibi parlıyor.

SIFIRDAN BAŞLADIM VE AZİMLE ÖĞRENDİM
Kadınların gücü diyerek kız kardeşiyle birlikte Anka Optik 
firmasını kuran Yıldız Hanım, işe başlama serüveninin 
azmi ve inancı sayesinde başarıya ulaştığını belirtirken, 
“1998 yılında gözlük sektörüne adım attım. İşimi severek, 
aşkla yapmaya başladım. İnsan severek yaptığı her işte 
başarılı oluyor. Herkese tavsiyem sevdikleri işi yapmalarıdır. 
İşimde nasıl başarılı olurum? Diye kendimi yetiştirmeye 
başladım. Mesleğimde en iyi olma yolunda azimle yoluma 
devam ediyorum. Kişisel eğitimler beden dili eğitimi gibi 
eğitimler alıp başarıya imza attım ve halen daha nasıl 
gerek işimde gerek hayatımda nasıl başarılı olabilirim diye 
kendimi yetiştiriyorum” dedi. Ankara’daki çalışma hayatının 
ardından İstanbul’da gözlük üzerine bir firma kurduğunu 
ama üzücü bir şekilde kötü sonuçlandığını anlatan Yıldız 
Hanım, “ Yaşadığım bu tecrübe beni 5 yıl geriye götürdü ve 
yılmadım, yıkılmadım, ayakta kaldım.

  Ankara’ya geri döndüğümde çalıştığım firma için 1 aylık kısa 
bir zaman dilimi için Konya’ya geçici geldim. Böylelikle Konya 
maceram başladı.Kardeşim Nejla Yiğit ile birlikyte ANKA OPTİK-
serüvenimiz her geçen gün başarılarıyla adından söz ettiriyor. 
Kardeşimin desteği bana güç veriyor. ” İfadelerini kullandı.

“Kendinize İnanın, İstekli Olun, Çok 
Çalışın, Risk Almaktan Çekinmeyin”

OPTİK
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Optisyen Nejla Yiğit’ten GÜNEŞ 
GÖZLÜĞÜ SEÇİMİ

Bu dönemle birlikte gözlük ön plana 
çıkan bir faktör oldu özellikle Covid 19 
salgını itibariyle gözlük kullanmak ak-
sesuardan çok ihtiyaç haline gelmiştir. 
Özellikle iç mekanlarda ve bulutlu ha-
valarda açık renkli güneş gözlükleri 
hem tarz hem de koruyucu olarak 
kullanılmakta.

Güneş gözlüğü aksesuar olarak 
bilinse de günümüzde ozon ta-
bakasının delinmesiyle güneşin 
verdiği zararlı ışınlar gözlerimize 
çok zarar vermeye başladı. Gö-
zlerimizi korumak için 2 yaşından 
itibaren Güneş gözlüğü kullanılması 
tavsiye edilir.

Dikdörtgen yüzlerde küçük ve dar 
model seçilmelidir. Oval yüz hatlarına 
sahip kişilere genellikle her model 
uygundur. Yuvarlak yüze sahip kişiler 
kare veya dikdörtgen model seçimi 
yapmalıdırlar. Kare yüzlerde geometrik 
ya da dikdörtgen model seçmeli yüzü 
ovalleştirecek gözlük tercih edilmelidir.
Armut yüz hatlarında ise pilot ve kedi 
gözü modelleri tercih edilmelidir.

Gözlük 
Modası

Adres : Şeyh Şamil Ma-
hallesi Dosteli Caddesi 
Selçuk Park Sitesi No : 54/ B 
Selçuklu / Konya



Evden Tüm Türkiye’ye 
Ulaşan Başarı Hikayesi

Şükran Hatipoğlu

ENGELLERE DEĞİL 
HEDEFLERİNİZE ODAKLANIN

Çalışma hayatında var

olmayı seçtim 

İnternetten gördüğünüz bir ürün hayatınızı değiştirebilir mi? 
Deneyimleyip memnun kaldığınız bir ürün iş kurmanız için size il-
ham kaynağı olabilir mi? Olabilir neden olmasın? İşte bir örnek...

Kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal 
gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Kadınların iş 
gücüne katılımı kendi sosyo-ekonomik durumlarını, ailelerini ve 
çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki yaratacak önemli 
bir değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır. Çalışma hayatında var 
olmayı seçen Şükran Hatipoğlu da adım adım hedeflerine ulaşan 
başarılı girişimci kadınlar arasında yer alıyor.
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Şükran Hanım’ın  küçük bir ofiste başlayan çalışma öyküsü şık 
ve ferah bir ofiste başarılarla devam ediyor. Hayatta her şeyin 
mümkün olduğunu belirten Şükran Hanım, eşinin ve çocuklarının 
desteğiyle hayata yeniden başladığını anlatırken gözlerinin içi 
gülüyordu. 

Çalışma hayatının ilk adımlarını evden internet girişimcisi olarak atan Şükran 
Hatipoğlu, Forx5 ürününü kullanıp faydalarını gördükten sonra temsilcisi olma 
kararıyla iş hayatının temel taşlarını oluşturdu. 

Evden internet üzerinden satışlarına başlayan Şükran Hatipoğlu, küçük bir ofisle 
müşteri kitlesiyle çalışmalarına hız kazandırdı. Her kadının güçlü olduğunu ve ha-
yallerine, amaçlarına inanması gerektiğini söyleyen Şükran Hatipoğlu, “ Engellere 
değil hedeflerinize odaklanın. Kendinize sürekli yatırım yapın ve destek ağınızı 
genişletin. İhtiyaç duyduğunuz konularda yardım alın. Görünür olmaktan çekin-
meyin. Birbirinizin destekçisi olmaktan çekinmeyin ”sözleriyle her fırsatta kadın 
girişimcilerle birbirlerine destek olduklarını belirtiyordu. 

SAHİBİATA MAH.FUR-
GAN DEDE CAD.NO:85/A 
AKTUNA PLAZA
Meram/Konya
TEL: 0538 291 91 96

forx5sukrann
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İSAGLIK    Dİş SAĞLIĞI

Fotoğraf: Ebru Çopur 

“Adım Damla. Ben de bir insanım,10 yaşındayım. Pandemi döneminde biz çok 
zorlandık(çok zor)

Annemlerin işleri acayip zor bu yüzden hastalar, lütfen onları daha çok zorlamayın!!!
Bazı günler  bizde annemlerin kliniğine gidiyoruz ama annemler çoğu zaman bizimle 
ilgilenemiyor, çünkü hep hastalarıyla meşgul oluyorlar ve bize bulaşır diye covidden 
çok korkuyorlar. Bazı günlerde gece 00.00 da bile hasta arıyor onları, çok kızıyorum.  
Annemler,  “Senin dişin ağrısa bizde gece yarısı doktor arardık kuzum” diyorlar. Ama 

ben yine de mutsuz oluyorum..”
Damla Ekinsu Şahin..

DİŞ HEKİMİ ŞERİFE AKYOL ŞAHİN

EVDE KALIN SAĞLIKLA KALIN

42 A Ğ U S T O S
E Y L Ü L
E K İ M
2 0 2 0



Saat 23.51 günlerden cumartesi.. Te-
lefon çalıyor; Tedirginlikle açıyorum  
Ağlamaklı bir ses  
-Hocam kusura bakmayın bu saatte 
rahatsız ettim ama çocuğumun dişi 
çok ağrıyor diş hastaneleri de ka-
palı coronadan da korkuyoruz ama 
ne yapacağımızı şaşırdık saatlerdir 
ağlıyor yardımcı olabilir misiniz?
Böyle bir durumda ne yapardınız? 
Covid-19 her tarafınızı sarmış kim-
den bulaş olabileceği belli değil.
Haberlerde neredeyse 24 saat Covid 
-19 var.

Şu kadar kişi hasta şu kadar kişi 
vefat etti. Korku had safhada 
bana bulaşırsa veya bende varsa 
başkasına bulaştırır da onları zor 
durumda bırakırsam. Ya çocuklarım 
bana bir şey olursa onlar ne yapar 
veya onlara 
bulaşırsa 
ben ne ya-
parım evde 
kalsam da 
kendimi 
korusam 
ama ama 
sağlık-
çıyım… 
İnsanlar 
zor durum-
da hele bir 
damlacık 
çocuk bu 
saatte 
yatağında 

pamuktan bulutlardan rüyalar görme-
si gerekirken ağrıdan ağlıyor.
Hadi o çocuk benim ki olsaydı veya bir 
akrabamın veya bir dostumun, arka-
daşımın ne yapardım. Giderdim veya 
doktorumun gelmesini kuzumun rahat 
bir uyku çekmesini isterdim

İşte dostlar inanın tüm diş hekimi, 
doktor, eczacı, hemşire, sağlık memuru 
ve sayamadığım tüm sağlık çalışanları 
bu dönemde en az benim kadar duyar-
lı ve hassas düşündüler. Bir annenin 
üzülmemesi bir kuzunun ağlamaması 
hatta çocukların annesiz babasız 
dedesin nenesiz kalmaması için canla 
başla çalıştılar çalışmaktalar.
Bu salgın dönemi sağlığın önemini 
öyle gündeme getirdi ki geride kalan 
her şey önemini kaybetti. Yazlık evler 
villalar son model araçlar önemini 
yitirdi

Peki çocuklar? 
Kısacık yaşamlarında kocaman bir 
travma yaşadılar yaşıyorlar. Yıllar 
sonra torunlarına anlatılacak bir ton 
garip ve hüzünlü hatıra:
-Sene bilmem kaç bir salgın başladı 
bizleri evden dışarı çıkartmadılar 
yasaklar başladı.. ile başlayan belki 
saatler sürecek konuşmalar
Bu konuşmalarda anne babaları-
na bir şey olursa diye akıllarından 
geçen korkular ve küçücük elleriyle 
yaptıkları dualar

Allah’ım ne olur anne babama bir 
şey olmasın onları bu hastalıktan 
koru…
Kapı önünde meraklı gözlerle, “Nere-
ye gidiyorsunuz bakışları” 
“Kızım hasta var gitmem lazım” den-
diğindeki ifade,  hatta gücü yetse 
kapıyı kilitleyip dışarı çıkamazsın 
bakışı.
Başkası baksın ifadesi.
Hadi o başkası olmazsa o dişi ağrı-
yan kuzu daha fazla ağlarsa.
İşte dostlar kuzuların ağlamaması 

için hepimize düşün görevler var
Bu dönem sağlıkçıların görevleri biraz 
daha fazla ve tehlikeli ama sizlere de 
bir sürü görev düşüyor.
Ağız bakımınıza dikkat etmek, has-
talanmamak için dikkat etmek bile 
görevimiz.

Maske takmak, ellerimiz yıkamak, sosyal 
mesafeyi korumak ve daha niceleri sizler 
bunlara dikkat ettikçe bizlerde evlerimize 
rahat bir nefesle döneriz.
Çocuklarımızın huzur içinde uyuması, 
herkesin sağlık ve mutlulukla kalması 
dileğiyle.



SICAĞI TENİNİZDE HİSSEDİN!
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Cinsiyet değil 

İNSİYET.
Cinsiyet değil insiyet. Yani, yaratılmışların en şereflisi olan 
insan ve insan olarak KADIN… Şahsiyet olarak 
KADININ köşesine hepiniz hoş geldiniz.

Benim bir hayat düsturum var.

Hayattaki anlamımı davam, davamı ise dertlerim belirler. 
Dertlerim ise hayatta en çok konuştuklarımdır. Yani ben dertlerim kadar değerliyimdir. 
Bildiğimiz üzere bu sözler Şems-i Tebriz’i’ ye aittir ve ben kendimi bildim bileli de hayat 
düsturumdur.

Derdimiz kadına yolculuk, en doğru şekliyle anlamak, anlatmak ve anlaşmak.

Biz kadınlar çok ince meseleyizdir…

Fikirizdir…

İç ile dış arasında muhteşem bir mevcuduzdur…

Yani, vazgeçilmez bir nimetizdir.

Geçmişten günümüze tüm asırların kadın modellerinin muhabbetini yapalım.

Dünden bugüne sosyal ve kültürel yönleriyle biz...

Yaşanmışlıkları ile güzelleşen biz…

Evet, o zaman yaratılan ilk kadın Hz. Havva’dan huzur verici eş olarak yaratıldığı ayetlerle 

Esra ÖĞÜT
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sabit olan insanlığın annesi ile muhabbete başlamak gerek değil mi? (RUM SURESİ)

Havva, dil bilimcilerin dediğine göre hayat maddesinden bir isim, yani kökü hayat kelimesi ile 
aynı “Hayat sahibi” manasındadır.

Hz. Havva, Tevrat ve İncil’ e göre Hz. Adem’ in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Hz. Havva’nın 
Hz. Adem ile cennetten kovulma hadisesinde; yılana (iblise) ilk aldanan ve Hz. Adem’i de (iyi-
lik-kötülük bilme ağacından yedirerek) aldatan Hz. Havva diye söyler Hristiyan ve Yahudiler.

Bu anlayış ile ilk günahtan sorumlu Hz. Havva, İncil ve Tevrat’ın tahrif olmuş hallerinde fazlası 
ile yer bulmuştur. İlk asli günahı işleyen Hz. Havva bu günahı bütün insanlığa geçirmiştir. Hz. 
İsa, bu günahı temizlemek amacı ile kendini kurban ettiği için Hz. Havva yani kadın, Hz. İsa’nın 
kanından da sorumlu tutulmuştur. Bu ne büyük bir yük…

Kur’an’ da ise, Hz. Adem ile onunla aynı neftsen yaratılmış eşinin yaratıldığını bildirmektedir 
ayetler.

İslam’da Hz. Havva ve Hz. Adem, birlikte yasak olan ağaçtan yemiş ve birlikte cennetten 
kovulmuştur. Yani aldanış her ikisinin kararı olmuştur. Tek kadına dair aldanma hiçbir ayetle 
Kuran’da yer almamıştır. Sonrasında yine birlikte tövbe ederek affedilmişlerdir. Kadın erkek 
birbirinin tamamlayıcısı rolündedir.

Velhasıl, kadına yönelik bakışın en önemli tarihi arka planı yaradılış orijiniyle ilgilidir. Görünü-
yor ki, tahrif olmuş dinlerdeki kadına bakışın çarpıklığı ve sakat algısının yanında dinimizdeki 
kadına bakışın muhteşemliği aşikârdır.

Bir İslam kadını olarak, yaratıcımın bana verdiği değerin farkındayım ve farkında olmanızın 
derdindeyim.

Ez cümle; Biz kadınlar bilene nefesizdir. Anlayıp idrak edilme duası ile…

 RUM SURESİ 21. AYET

Yine sizin için kendileriyle sükûn ve 
huzur bulasınız için kendi 
cinsinizden eşler yarattık.
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Pandemi sürecinin hala içerisindeyiz, mart ayından beri öyle ya da böyle hepimiz kendi şartlarımız 
içerisinde en iyi hayata tutunma becerilerimizi sergiledik, bu insan doğamızın yegane özelliği, peki ya diğer 
insani özelliklerimiz?

Doğa kanunları, evrensel ahlak yasaları gibi tartışması bol konular bu güne kadar insanoğlunun ne olması 
olduğu ya da ne olması gerektiğini masaya yatırmıştır hep ama pratikte baktığımız zaman işimize daha 
çok yarayan, toplum içinde huzurla ve barışla yaşamamızın temeli sayılabilecek iki önemli özelliğimiz var; 
nezaket ve zarafet.

İnsan olana nezaket 
ve zarafet çok 
yakışmaktadır.
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SÜRECİ

UZMAN 
PSİKOLOG

SALİHA
ERDOĞAN

SAĞLIK  PSİKOLOJİ



Pandemi döneminin uzun ev tedbirleri sonrası 
yeni normal hayat içerisinde en çok dikkatimi 
çeken konu da bu olmuştu. Çevremdeki birçok 
insanın tolerans sınırları düşmüş her an 
patlamaya hazır bomba gibi gezdiklerine şahit 
oldum. 

Özellikle ikamet edilen sitelerde, trafikte, yada 
bir market alışverişinde karşılaştığım bu öfke 
patlamaları daha sonrasında haberlerde de 
izlediğimiz cinnet hallerine dönüşebiliyor. 
Yaz aylarında olmamızın ve sıcağın bu 
tahammülsüzlüğü arttırdığını da eklersek 
durum vahimleşiyor. Bu durum vahimleşmeden 
neler yapılabilir? Tabiki eğitimin ailede 
başladığını varsayarak temel nezaket kuralları 
verilebilir çocuklara, zarafet dediğimiz şey 
tartışılabilir bir kavram olsada kabaca uslup 
diyerek özetleyebiliriz. Bu iki kavramın ailede 

Her türlü ikili 
ilişki içerisinde 
sağlanan saygı 
doğal olarak 

nezaketi 
getirecektir. 

0506 933 33 30

Psk.saliha_erdoğan

başlayarak devam eden öğrenim kurumlarında 
örnek olan kişilerce benimsetilmesi tabi ki yeni 
neslin anlaşma şeklini çok çok değiştirecektir. 

Bu değişimin toplumun her alanında ikili yada 
çoklu ilişkilerin yürütülmesi konusunda çok 
faydalı kazançları olacağı kanısındayım. 

Yaşananların tahmin edilebilir olmaması, 
gelecek kaygısı, sağlık kaygısı, elbet bu duruma 
sebep sayılabilir ama asgari düzeyde toplumsal 
yaşam içinde herkesin birbirine saygı 
göstermesi gerektiğine inanırım. Her türlü ikili 
ilişki içerisinde sağlanan saygı doğal olarak 
nezaketi getirecektir. 

Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir, 
ama insan olana nezaket ve zarafet çok 
yakışmaktadır. Bu ikisinin temelden verilmeye 
başlandığı bir toplumun içinde yaşamak ne 
kadar tatlı olurdu bir düşünsenize!
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ORGANİZASYON



Bayır Diamond  Otel  & Convention 
Center Konya Ayrıcalıkları 
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SEYAHAT    İBRADI

Soğuk Yer anlamına gelen ve yazın nüfusu artan kışın ise azalan İbradı İlçesi’nin kendisi bir yayladır. 

Denizden yüksekliği 950 metre olup yöre insanı Yörük’tür. İbradı İlçe Merkezi’ne 2 km uzaklıkta 
Ormana Beldesi ve 7 km uzaklıkta bulunan Ürünlü Köyleri “Düğmeli Evler” in en güzel örneklerini 

barındırır.

ORMANA KÖYÜ

Toroslar da yer alan Ormana Köyü Antalya’nın 
İbradı ilçesine bağlı, Antalya’ya 170 kilometre, 
Manavgat’a ise 60 kilometre mesafede yer 
almaktadır.

TOROSLARIN 
BÜYÜSÜ
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ADRES:
Yenişehir Mah. Ahmet 
Hilmi Nalçacı Cad. 
Nokta apt. NO:27/A
Selçuklu/KONYA
TEL:444 4 809

serafinatour
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DÜĞMELİ EVLER 

Düğmeli evler tamamen yöredeki malzemeler kullanılarak 
(ağaç ve taş) yapılan yapılardır. Bu evlerin en büyük özelliği 
harç veya çimento gibi herhangi bir malzeme kullanmadan 
yapılmış olmalarıdır. Duvardan taşan hatıl uçlarının düğme gibi 
gözükmesinden dolayı bu evlere “Düğmeli Ev” denmektedir.

Bölgenin diğer bir ilçesi İbradı’dır. Soğuk 
Yer anlamına gelen ve yazın nüfusu artan 
kışın ise azalan İbradı İlçesi’nin kendisi bir 
yayladır. 
Denizden yüksekliği 950 metre olup yöre 
insanı Yörük’tür. İbradı İlçe Merkezi’ne 2 km 
uzaklıkta Ormana Beldesi ve 7 km uzaklıkta 
bulunan Ürünlü Köyleri “Düğmeli Evler” in 
en güzel örneklerini barındırır.
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Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın 3. büyük yer altı gölüne 
sahip Altınbeşik Mağarası, araştırılabilen kısmı kollarıyla 
birlikte 2200 metreyi bulmaktadır. 

ALTINBEŞİK 
MAĞARASI
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Balkonum kullanılmayacak kadar kötü, çok dar, çok fazla döküntüsü var ve bu 
balkonu düzenlemenin hiç bir yolu yok diyorsanız bu yazı size ilham olacaktır. 
Apartman daireleri arasına sıkışmış, küçük ve dar balkonlar için iç açıcı deko-
rasyon fikirleri sunacağız sizlere.
   

    Özellikle sıcak yaz günlerinde iyi dekore edilmiş açık alanlarımızda 
oturup serinlemek isteriz. Bazı evlerin terasları yeterince büyük ol-
mayabilir. Fakat sihirli dokunuşlarla küçük teras dekorasyonunda fark 
yaratabilir, ailenize konforlu bir ortam sunabilirsiniz. Küçük terasın 
güzel görünmesi için pahalı şeyler almanız gerekmez. Eski ahşap 
bir masa, ufak bir kilim, renkli minderler, yeşil bitkiler ve birkaç 
mumlukla küçük ama mükemmel bir teras dekorasyonu yap-
abilirsiniz. İlham bulmanıza yardımcı olması için küçük teras 
dekorasyonu modellerinden oluşan bir koleksiyon hazır-
ladık!

HOB iİ    bALkON dEKORASyONu

Muhtesem Balkon Fikir leri
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 Kırmızı renk, enerji dolu tutku ve aksiyonun rengidir Kırmızı renk, fiziksel ihtiyaçlarımızla ve 
hayatta kalma isteğimizle ilişkili sıcak ve pozitif bir renktir. Güçlü bir enerjiye sahiptir.

 Sarı renk kazanılmış bilgiyi ve elde edilmiş bir düşünceyi ifade eder. Çünkü Sarı renk, beynin sol 
yarım küresini ya da başka deyişle mantıklı kısmını göstermek amacıyla da kullanılan bir renktir. Sarı renk 
ve anlamı; zeka ve aklın rengi olmasıdır.

 Yeşil rengi Renk psikolojisi açısından baktığımızda denge ve uyum kalbimizin ve duygularımızın, 
kalp ile beynin arasındaki uyum ve dengenin ta kendisidir.

 Mavi renk güven, sorumluluk, dürüstlük veya sadakati temsil etmektedir. Mavi samimi, saklı ve 
sessizdir. Yaygara yapmak veya dikkat çekmek istemez. Çatışmadan ve karşı karşıya gelmekten nefret 
eder ve işleri kendi yollarıyla yapmayı sever.

 Mor renk tutkunuysanız veya menekşeyi seviyorsanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Mor renk 
ve anlamı hayal gücü ve maneviyatla ilgili olmasıdır. Yüksek idealleri gösterir. İç gözlemsel bir renktir ve 
derin düşüncelere dokunmamıza izin verir.

 Turkuaz rengi ve anlamı açısından baktığımızda, bu renk kalp ile konuşulan sözcük arasındaki 
iletişim hatlarını açmaya yardımcı olur. Hayattan zevk alma, samimiyet ve mutluluk sunar.   Renk psikolo-
jisinde, turkuaz, duygusal dengeyi ve dengeyi yaratan duyguları iyileştirir. Süreç içinde kendini aşağı-yu-
karı dengeleyene kadar duygusal bir düzlem üzerinde görünebilir.

 Pembe renk . şefkati, beslemeyi ve sevmeyi temsil eder. Pembe renk şartsız sevgi ve beslemenin 
alma ve verme eylemleriyle ilgilidir. Pembe renk, koşulsuz sevginin, gerçek aşkın ve şefkat tadında himay-
enin rengidir.

 Kahverengi, güvende hissetmenin, korumacılığın ve zenginliğin rengidir.  Kahverengi ve anlamı 
denince kararlılık, yapı ve destek belirten ciddi, toprak rengi akla gelir.

 Altın rengi insanların özlemi olan başarı ve zaferin rengi altındır. Bolluk ve refah, lüks ve kalite, 

Renklerin Dili
Prenses Dergisi Görsel Yönetmenlerinden renklerin büyülü dünyasına giriş.

Görsel Yönetmenler : Sema Akdağ - Gülşah Yıldırım
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prestij ve sofistike, değer ve zarafet ile ilişkili olan bu 
rengin psikolojisi, refah, maddi zenginlik ve savurganlık 
anlamına gelir.

 Beyaz renk her insan doğal olarak saflığı ve 
mükemmelliği sever. Beyaz rengin psikolojisi için şöyle 
diyebiliriz: Saflık, duruluk, masumiyet, bütüncüllük, tam-
lık… Beyaz renk; saflığın, masumiyetin, bütüncüllüğün ve 
tamamlayıcılığın rengidir.

 Lacivert renk, baktığımızda hemen sezginin 
ve algının rengi olduğunu söyleyelim. Kişinin üçüncü 
gözünün (iç görü) açılmasına yardımcı olur. Bilincin daha 
derin seviyelerine ulaşmanıza yardımcı olan, iç gözlem ve 
meditasyon zamanlarında derin konsantrasyonu artırır.  
Lacivert, “Yeni Çağ” ile ilgili bir renktir.  Normal duyuların 
ötesinde, algının büyük güçleriyle birlikte görmek için 
zihni yüksek düzeyde kullanma yeteneğini temsil eder. 
İçgüdüden çok dayanır.

 Gümüş renk anlamına baktığımızda, aydınlat-
manın ve yansımanın rengi olduğu fark edilir.  Gümüş 
renk kadınsı bir renktir. Gümüş renk ve anlamı işte tam 
da burada ortaya çıkar: Tıpkı, ayın etkisiyle bir kabarıp 
bir çekilen denizlerdeki med cezir gibidir; kadınsı, duy-
gusal, duyarlı ve gizemlidir. Rahatlatıcı, sakinleştirici ve 
arındırıcıdır.

 Gri renk tarafsızlığın, uzlaşmanın, kararsızlığın, 
ayrılmanın ve gözlemciliğin rengi olmasıdır Gri renk iki 
“renksiz renk” olan siyah ve beyazın evliliğinden doğan 
bir uzlaşma rengidir. Gri renk, siyaha yaklaştıkça daha dra-
matik ve gizemli görünürken, beyaza veya gümüş rengine 
yaklaştıkça aydınlatıcı ve canlı olur.

 Magenta rengi evrensel uyum ve duygusal 
dengeyi müjdedeler.  Pratik ve sağduyulu bir ruhun bakış 
açısıdır. Hayat; fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak 
dört ana elementten oluşmaktadır.

 Turuncu renk, sarının neşesi ile kırmızının uyar-
ması sonucu ortaya çıkan fiziksel enerjinin bileşimiyle sı-
caklık ve mutluluk yayan bir renktir. Turuncu renk, macera 
ve sosyal iletişimin rengidir.

 Siyah renk anlamı güç, korku, gizem, otorite, 
zerafet, formalite, kötülük, saldırganlık, isyan ve sofistike 
ile ilişkilidir. ... Siyah renk gücü, ciddiyeti ve otoriteyi 
temsil eder. Siyah, resmi, zarif ve prestijli bir renktir. Etkin, 
kuvvetli siyah renk güçlü duygular uyandırabilir ve çok 
fazla siyah ezici olabilir.
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“HESABI ERKEK ÖDER” 
KLİŞESİ TARİH OLDU

Size en uygun olduğunu düşündüğünüz adayla ilk buluşma geldi çattı. Peki bu süreçte nelere 
dikkat etmeli? Türkler bu konuda ne düşünüyor? İşte işinize yarayacak ipuçları...

Hepimizi doğru kişiyi arıyoruz. İlk buluşma uzun ve güzel bir birlikteliğin ilk adımı ama her 
birimizin de beklentileri farklı. Peki nasıl davranmalı? Dünya çapında milyonlarca üyesi olan 

OkCupid, uygulama içinde sorduğu dört soruyla soruyla ilk buluşmada kadınların ve erkeklerin 
nasıl davrandığını ortaya koyuyor.

Kullanıcıların yanıtlarına göre Türk kadınlarının yarısından fazlası yeni biriyle buluşmadan 
önce Google’da araştırma yapıyor. Türk erkeklerinin ise üçte biri hesabı ödemesi gerektiğini 

düşünürken, üçte biri ise hesabı kimin ödediğini önemsemiyor. İşte yanıtlara göre diğer 
detaylar…

YAŞAM  İLİşKİ
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KADINLAR BULUŞMA ÖNCESİ 
ARAŞTIRMA YAPIYOR
“Yeni biri ile buluşmadan önce 
onu Google’da araştırır mısın?” 
sorusuna kadınların yüzde 64’ü 
evet cevabı veriyor. Erkeklerde ise 
bu oran yüzde 46. Sonuçlara göre 
kadınlar “stalk”lamayı severken, 
erkekler bilginin güç olduğunu 
düşünüyor. Erkeklerse daha çok 
‘Ben işin gizemini kaçırmayayım’ 
tarafında duruyorlar. İşi oluruna 
bırakıp sürprizin keyfini çıkarmak 
isteyen kadınların oranı ise yüzde 
35.

HESABI BÖLÜŞMEYE HER İKİ 
TARAF DA SICAK BAKIYOR
Hesap ödemek, bazen arkadaşlar 
arasında bile bir çözülmesi gere-
ken çetin bir probleme dönüşür. 
Romantik bir buluşmada ise bu 
durum daha da karmaşık bir 
hal alır. Verilere bakacak olursa 

“hesabı erkek öder” klişesi çoktan 
tarihe karışmış durumda. Türkler-
in yüzde 42’si hesabı bölüşmek 
istiyor. Bu durumu önemsemey-
enlerin oranı ise yüzde 35. Kadın 
erkek dağılımına göre ise Türk 
kadınların bu konuda erkeklerden 
bir adım önde. Kadınların yüzde 
57’si hesabı bölüşmek gerektiğini 
düşünürken %33’ü de kimin öded-
iğini umursamıyor. Erkeklerinse 
sadece yüz 35’i hesabı bölüşme-
kten yana yüzde 26’sıysa hesabı 
kesinlikle erkeğin ödemesi gerek-
tiğini söylüyor.

İLK BULUŞMA MUTLAKA 
BAŞBAŞA OLMALI
Pek çok konuda farklı düşüne-
bilen kadın ve erkekler bu konu-
da birleşiyor. Türklerin %95’i ilk 
buluşmanın kesinlikle baş başa 
olması gerektiğini düşünüyor. 
Görünüşe göre kadınlar ve 

erkekler birini tanımanın en iyi 
yolunun, kafa dağıtan arkadaşlar-
dan uzakta, baş başa geçirilen bir 
randevu olması gerektiğinden 
yana. ‘Grup olarak buluşalım, üze-
rimizde baskı olmasın’ diyenlerin 
oranı yok denecek kadar az (yüzde 
4).

GEVEZELİK İŞE YARIYOR
Konuşkan olmak doğuştan mı 
gelir yoksa sonra mı kazanılır 
bilinmez ama kadınlar için ilk bu-
luşmada sessiz olmamak oldukça 
önemli. Verilere göre sessiz bir 
kadının sessiz bir erkekten daha 
çok şansı var. Kadınların %73’ü, 
‘Sessiz biriyle buluşur musun?’ 
sorusuna ‘Hayır’ cevabını veriyor-
lar. Erkeklerinse yarısından fazlası 
(%55) için suskun olmak ilk bu-
luşmada bir problem değil.
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MUTFAK  yEmek tARİfLErİ

Detox Tarifleri

Malzemeler:
 8 çay bardağı süzme 

yoğurt
 3 çay bardağı bal
 ¾ çay bardağı ceviz
 ¾ çay bardağı kuru 

üzüm
 ¾ çay bardağı Antep 

fıstığı

Yapılışı;
 

Yapılışı : 
  
Kupların dibine 1 çay bardağı yoğurt koyun. Üzerine yarım 
çay bardağı bal döküp tekrar kalan yoğurdu paylaştırın.
En üste kalan balı paylaştırıp ceviz, kuru üzüm ve Antep 
fıstığı serpin. Servis yapın.Afiyet olsun.

Prenses

Ballı Yoğurtlu Kup Tarifi 
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Serinleten yeşil dev
2 adet kereviz sapı
1 adet salatalık
1 adet havuç
1 orta boy yeşil elma
1 avuç maydanoz
3-4 yaprak nane
1/4 limon suyu
1 parmak taze zencefil

Yapılışı;  Tüm malzemeler katı meyve sıkacağın-
dan geçirilir, büyük bir bardağa alınır ve içine buz 
küpleri atılır.

Ferahlatan soğuk çay
Malzemeler:

1 parmak rendelenmiş zencefil
1 adet dilimlenmiş limon
1 adet çubuk tarçın
½ dilimlenmiş şeftali
1 poşet papatya çayı
1 poşet yeşil çay
1 litre su

Yapılışı; Papatya ve yeşil çay dışındaki tüm malzemeler 
ocakta 10 dakika kadar kaynatılır. Daha sonra karışı-
ma papatya ve yeşil çay eklenir, 5 dakika demlenir ve 
süzdürülür. Soğumaya bırakılır, içerisi buz küpleri ekle-
nerek tüketilir.

Detoks suyu
Malzemeler:
 
Yarım limon (halka şeklinde dilimleyin)
1 küçük salatalık (boyuna kabuklu dilimleyin)
10-15 yaprak taze nane
1 yemek kaşığı elma sirkesi
1 parmak taze zencefil (rendeleyin)

Yapılışı:
 
Yapılışı; Tüm malzemeleri 1 litre suya karıştırıp ve içerisine 
buz küpleri ekleyerek tüketin.

KİLO ALDIRMAYAN SERİNLETİCİ İÇECEKLER



ASTROLOG    BuRçLar

Vücudunuz suyu ve tuzu tutma eğilimi gösterebilir. 
Bu durum vücut bölgenizde ödem ve şişlikler 
olarak karşınıza çıkabilir. Bağımlı olduğunuz 

beslenme rutininizden uzaklaşmalısınız. Şekerli gıdalardan 
herkesten daha çok uzak durmayı tercih etmelisiniz. Aroma-
terapi tam sizin burcunuza göredir. Kokular, uçucu yağlar 
ve özel besinlerle hazırlanan detokslar, beslenme şekliniz 
haricinde vücudunuzu şaşırtacak ve rutininizi bozacak olumlu 
eylemler olacaktır.

20 Şubat - 20 Mart

Balık

Doğal ve organik olana yönelmelisiniz. İşlenmiş 
gıdalardan uzak durmalısınız. Hafif ya da 
aperatif de olsa gıda boyalarıyla işlenmiş fark-

lı tatları denemekten kaçınmalısınız. Yaş aldıkça hareketleriniz 
kısıtlanacağı için beden sağlığınızı kaybetme riskiniz artabilir. 
Balık ürünlerini kırmızı ete oranla daha çok tercih etmeniz 
fayda sağlayacaktır.

22 Ocak - 19 Şubat

Kova

YAZ AYLARINDA HANGİ BURÇ NASIL BESLENMELİ
BURÇLARA GÖRE BESLENME VE SAĞLIKLI KALMA ÖNERİLERİ

Astroloji yalnızca kişiliğimiz hakkında bilgi vermiyor, hayatımızın birçok alanına etki ediyor. Bunlardan 
biri de beslenme alışkanlıklarımız. Burcunuza göre, bazı gıdalar sağlığınız için daha yararlı olabilirken, 
diğerleri ise tam bir zarara dönüşebilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok geniş çeşitlilikte besin-
den, sizin için doğru yemeği bulmak biraz zor olabilir.Yazlar ayları geldiğinde doğanın en hareketli en 
canlı zamanları ortaya çıkar. Bu süreçte hareket eden şeyleri yavaşlatacak, ağırlaştıracak her türlü 
etmenin doğadan uzaklaştığını söyleyen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, burcunuzdan ilham alarak 
yaz aylarında beslenmenizi şekillendirmenize yardımcı oluyor.
Venüs’ünüzü sevindirecek Yükselen burçlarınıza göre tavsiyeler,
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Hafıza ve geçmiş yengeç burcu ile ilintilidir. Kokular 
yengeç burcu için çok daha önemlidir. Yiyeceğiniz besinleri 

önce koklayıp, sonra ağza atma kararını vermek Yengeç 
burcunda otokontrol oluşturabilir. Bu sıcak yaz aylarında 
ağır gıdalardan uzak durmakta fayda vardır. Mide asidini 
etkileyecek ya da bozacak olan besinlerden uzak durma-

lısınız..

Bağırsaklarınızı çalıştırmak için lifli gıdalar tüketmeye önem 
vermelisiniz. Çok çalışmaktan yemek yemeyi unutabilir, öğün 

atlayabilirsiniz ve hızlı tüketilen ürünleri tercih edebilirsiniz. 
Bu konulara dikkat etmeniz özellikle yaz aylarında size daha 

fazla fayda sağlayacaktır. Ara sıra detoks yapmak da tam 
size göre bir şifa yöntemi olacaktır.

Sıcak yaz aylarında Güneş ışınlarından teninizi korumanız 
gereklidir. Onu parlatacak ve güzel gösterecek ürünleri 
güneş ya da bakım kremlerini denerken bu ürünlerin doğal 
olmasına dikkat etmelisiniz. Protein içerikli besinler, et ve et 
ürünleri Aslan burçları için idealdir. Yaş aldıkça beslenme 
şeklini hafifletmeli ve et sebze dengesini sağlayacak sağlıklı 
tabaklar tüketmelidir.

Düzenli öğünler tüketmek, baklagiller ve sulu gıdalar size 
fayda sağlayacaktır. Hamur işleri ve unlu mamullerden 
olabildiğince uzak durmalısınız. Vücut hormonel dengesini 
bozacak ve bol şeker ihtiva eden ürünlerden uzak durulduğu 
müddetçe arzu ettiğiniz denge uyum ve huzura beden sağlı-
ğı olarak da erişebilirsiniz. Düzenli öğün sistemini yakalamak 
için başkalarına düzenli bir şekilde yemek yapmayı kendinize 
görev edinebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

BAŞAK BURCU

ASLAN BURCU

TERAZİ BURCU

21 Haziran- 22 Temmuz

23 Ağustos - 23 Eylül

23 Temmuz - 22 Ağustos

24 Eylül- 23 Ekim

Bedeninizin sürekli su topladığından şikâyet ediyor 
olabilirsiniz. Bu durumda yediğiniz yemeklerin tuz 

oranına dikkat etmelisiniz. Hormonel dengeyi sağlayan ve 
metabolizmadaki şeker dengesini koruyabilecek besinler 

tüketmek önemli olacak. Tarçın kabuğunun çayınızda 
ya da içtiğiniz suda bulunması bedeninizdeki su oranını 

dengelemeye yardımcı olacaktır.

Zihnin hızlı çalıştığı doğaya ait bir burcun mensubusunuz. 
Zihni sakinleştirmek yaz aylarının yoğun temposunda sizin 
için zor olabilir ve bu durum zihin- beden dengenizi boza-
bilir. Uyku kaçırıcı yiyecek ve içeceklerden uzak durmayı de-
neyimlemelisiniz. Zihni sakinleştirici çaylar gayet iyi gelebilir. 
Özellikle ıhlamurun sakinleştirici etkisini deneyimlemelisiniz. 
Melisa ve papatya çayları da etkili olabilir. Hazır gıdalardan 
uzak durmanızda fayda vardır.

BOĞA BURCU İKİZLER BURCU
21 Nisan - 20 Mayıs 21 Mayıs - 20 Haziran

Vücut yağ dengesini koruyabilecek gıdalar tüketmelisiniz. 
Hormonel dengeyi düzenleyecek ürünler tüketmek de 

fayda sağlayacaktır. Lifli besinleri tercih etmelisiniz. Bitter 
çikolata, keskin tatlar ve kokular istekleriniz arasında ola-

bilir. Kuru gıdalar tüketmeyi daha çok tercih edebilirsiniz. 
Lif dengesi açısından kuru kayısı, kuru dut, kuru ananas 

dilimi gibi suyu alınmış meyveler de iyi gelebilir. 

Yaz aylarında baharatlı ve aşırı yağlı gıdalardan uzak dur-
maya daha fazla özen göstermelisiniz. Karaciğeri temizleyen 
ürünler tüketmek sizin için önemli olacaktır. Alerjik reaksi-
yonlar verebilecek gıdalardan uzak durmayı başarmalısınız. 
En başında ise düşmanınız en masum görünen bir meyve 
olabilir. Bu konuda alerjik reaksiyonları hızlıca tetikleyen 
meyvelerin başında çilek geliyor, unutmayın.

AKREP BURCU YAY BURCU
24 Ekim-22 Kasım 22 Kasım-21 Aralık

Ağırkanlı olmaktan haz etmeyen bir doğaya sahipsiniz. 
Yemeğin de aperatifi sizin için en idealidir. Fakat hızlı yemek 
yemenin zararını hepimiz biliyoruz pek tabii ki. Özellikle yaz 
aylarında fast food ürünler tüketmeye dikkat etmelisiniz.
Kırmızı meyve ve sebzeler, demir, çinko gibi iyonların 
vücudunuzdaki dengesine dikkat etmelisiniz. Aşırı terliyor 
olabilirsiniz. Bu durumu kontrol altına almak için aşırı 
baharatlı ya da tuzlu gıdalardan uzak durmalısınız.

OĞLAK BURCU KOÇ BURCU
22 Aralık - 20 Ocak 21 Mart - 20 Nisan

Yaz aylarında üzerinizdeki sorumluluk yükünü hızlıca alacak, 
sizi rahatça uyku düzenine sokacak süt ve süt ürünleri, 
özellikle keçi sütü ve ürünleri tüketmeye önem gösterin. 
Kemik ve kas sistemi gelişimi açısından tuz tüketimini iyi 

dengelemelisiniz. Özellikle deniz, havuz aktivitelerinde 
yaşayacağınız krampları önlemek açısından tuz tüketimi 

hayati fayda sağlayacaktır.
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Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Eşi 
Gökşen Aydın, Perla Medya Yönetim Kurulu 
Başkanı Şeyma Bayram’a ziyarette bulundu. 

 Gerçekleşen ziyarette Konya gündemine dair konuşma 
imkanı bulduklarını belirten Şeyma Bayram ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan fedakarlıklar 
adına bir kez daha Konya Emniyetine  teşekkürlerini iletti.

Konya Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın ve Eşinden 

Perla Medya’ya Ziyaret
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