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Hayatımız da ki bazı insanlar gücün, sağlığın, 
güzelliğin kısacası her şeyin sonsuz olduğunu 
düşünürler. Elimizde sihirli bir değnek var gibi 
istediği şekilde değiştirebileceklerine inanırlar. 
Halbuki değişmesi gerekenin, değişimin kendinde 
başlayacağını ve biteceğini görmek istemezler. Geçmiş 
yıllara baktığımız zaman kendine pay çıkaranların 
sayısı oldukça azalıyor. Bilmediğini bilmeyen bir 
toplum olarak yaşamaya devam ediyoruz. Kendini 
her alanda fikir sahibi görenler Mevlana’nın bu sözü 
üzerine çokça düşünmeli. ‘’ Dün akıllıydım dünyayı 
değiştirmek istedim bugün ise bilgeyim kendimi 
değiştirdim’’. Fakat günümüzde neredeyse fikrimi, 
bilgimi parası neyse şartları neyse değiştirmek 
istiyorum durumundayız. O kadar para odaklı, gösteriş 
budalası bir hayat yaşanmaya başlandı ki, birden 
aklımızdan uçtu gitti sağlığın parayla satın alınmadığı. 
Sonra üst üste yaşanan afetler ,virüsler, ölümler ve 
en kötüsü sevdiklerimizin son yolculuklarında bile 
yanların da olamamak. Endişe ettiğimiz hayatta biraz 

bilgileri, bilgeleri dinlemek hatırlamak ve hatırlatmaya 
ihtiyacımız var aslında. Dünyanın kendi etrafımızda 
döndüğü fikrinden sıyrılıp her gün öğrenmeye 
açlığımızı artırmak bize nefes olacaktır. Yoksa 
sevdiklerimizin son nefesinde yanlarında olamadığımız 
zaman sözlerimizi değil sesimizi yükseltiyoruz. Halbuki 
sözlerimizin, bilgimizin, kendimizin farkında olsak, 
söyleyecek sözümüz olduğunda da sözlerimizin 
gücünü, savunduğumuz fikirden alsak o zaman hayat 
bize gülümseyecektir.

Evet sevgili Prenses Okurlarım; iyisiyle kötüsüyle 
kocaman bir yılı geride bıraktık. Hüzünlendik 
güldük ağladık yeri geldi avazımız çıktığı kadar 
hayata haykırdık. Aslında haykırdığımızın kendimiz 
olduğunu unuttuk ve tek doğrunun bizim bildiğimiz 
olmadığının, değişmesi gerekenin dünya değil de 
kendimizin olduğunu unuttuk. Umarım bu yılımız 
Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine 
de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu geçer. 
Yazımı Mevlana Hazretleri’nin çok sevdiğim bir sözüyle 
sonlandırıyor diğer sayımızda buluşmanın heyecanını 
taşıyarak sonlandırıyorum… 

“Sesini değil, sözlerini yükselt. Çiçekleri büyüten gök 
gürültüsü değil yağmurdur”

DÜN AKILLIYDIM DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM
BUGÜN İSE BİLGEYİM KENDİMİ DEĞİŞTİRDİM.
(Hz.Mevlana)

Seyma Bayram..

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
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KADININ 
GÜCÜ

TARİHİN 

İLKLERİ

Cumhuriyet tarihinde birçok kadın, başarısıyla 
kendinden sonrakilere öncülük etmiştir

NENE HATUN
Türk kadınının cesareti ve 
gücü, Nene Hatun 93 Harbi 
sırasında Rus işgaline karşı 
Erzurum’daki direnişin 
simgesi haline gelen 
kahraman Türk kadınıdır.

İlk Kadın Kimyacı: Prof. Dr. 
Remziye Hisar (1902-1992)
 Fransa Sorbonne 
Üniversitesi’nden mezun 
olan ilk Türk kadınıdır. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk kadın kimyacısı 
olarak kabul edilmektedir.

Türk Tiyatrosunda Sahneye Çıkan İlk 
Müslüman Kadın Oyuncu: Afi fe Jale
1902 İstanbul doğumlu Afi fe Jale, 3 Nisan 
1919’da Hüseyin Suat’ın Yamalar adlı 
oyununda Emel rolü ile ilk kez sahneye 
çıkarak Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk 
Müslüman kadın oyuncu olmuştur.

/TARİH
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İlk Kadın Emniyet 
Müdürü:

 Feriha Sanerk (1923-
2010)

1923 İzmir doğumlu olan 
Feriha Sanerk, Türkiye’nin 

ilk kadın emniyet 
müdürüdür. Hayatı “Tarihe 

Adını Yazdıran Kadınlar” 
belgeseli kapsamında 

konu edilmiştir.

İlk Kadın Avukat:
Süreyya Ağaoğlu (1903-1989)

 Tarihimizin ilk kadın avukatıdır.Ayrıca Hür
Fikirleri Yayma Derneği ve Çocuk Dostları 

Derneği’nin kurucusudur. Milletlerarası 
Hukukçular Komisyonu üyesidir. Milletlerarası 

Barolar Birliği Yönetim Kurulu İdari Heyet Üyesi’dir.

İlk Kadın Pilot: Sabiha 
Gökçen (1913-2001)
Atatürk’ün manevi kızı 
Sabiha Hanım, Türkiye’nin ilk 
kadın pilotlarından olmakla 
birlikte dünyanın ilk kadın 
savaş uçağı pilotudur.

İlk Kadın Doktor: Safi ye 
Ali (1894-1952)
İlk kadın doktor olan 
Safi ye Ali, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde 
çeşitli hizmetleri ile 
tanınan bir ailenin kızıdır.

İlk Kadın Heykeltraş:
Sabiha Bengütaş (1904-1992)
Atatürk, İsmet İnönü, Abdülhak 
Hamid, Ahmet Haşim, Bedia Muvahhit 
gibi tarihimizin dev isimlerinin 
heykellerini yapan Sabiha Bengütaş, 
ilk kadın heykeltıraştır.

İlk Kadın Savaş Muhabiri ve 
Fotoğrafçı: Semiha Es (1912-2012)
İlk Türk kadın savaş muhabiri 
ve fotoğrafçı olarak adını tarihe 
yazdırmıştır.Celal Bayar’ın 
Cumhurbaşkanlığı döneminde 
toplanan Bakanlar Kurulu, Kore 
Savaşı’na katılması için 4500 silahlı 
birliği Birleşmiş Milletler emrine 
vermiştir. 

 İlk Kadın Jet Pilotu:
Leman Bozkurt Altınçekiç 
(1932-2001)
1932 Sarıkamış doğumlu Leman 
Bozkurt Altınçekiç, ilk Türk kadın 
jet pilotudur.
NATO’nun da ilk ve uzun zaman 
boyunca tek kadın jet pilotu 
olmuştur. Kasım 1958’de jet 
pilotu brövesini takan Altınçekiç, 
9 yıl F-84 ve T-33 jet uçaklarında 
uçmuştur. 

İlk Kadın Opera Sanatçısı: Semiha Berksoy (1910-2004)
1910’da İstanbul’da dünyaya gelen Semiha Berksoy, 

ressam ve ilk Türk kadın opera sanatçısıdır. Opera 
kariyerine 1934’te başlayan Berksoy, 1939’da Richard 

Strauss’un Ariadne Auf Naxos isimli operasındaki rolüyle 
Avrupa’da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı olmuştur.



Sizi Tanıyabilir Miyiz?

1984 Konya doğumluyum. Merkez İmam Hatip Lisesinden 
mezun oldum. Mezun olduğum yıl kat sayı problemi ve 
başörtü yasağından dolayı istediğim bölümlere giriş 
yapamadım. Sekiz yıl aradan sonra üniversite sınavına 
hazırlanıp Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’ni kazandım ve böylelikle tamamladım. Şu an aynı 
fakültede Din Eğitimi alanında yüksek lisans yapmaktayım. 
Üniversite yıllarında Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
Meclisi’nde çeşitli kademelerde görev aldım. Türkiye İmam 
Hatipliler Vakfı (TİMAV)’nda gönüllü ve Proje Koordinatörü 
olarak çalıştım. AK Parti bünyesinde Meram İlçe Teşkilatında 
Yerel Yönetimler Başkanı olarak görevde bulundum. Şu an 
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı ile Meram Belediyesi 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerini 
yürütmekteyim.

Siyasette olmak her zaman hedefi niz miydi, siyasete adım 
atmaya nasıl karar verdiniz?

Hani derler ya, siyasette görev alınmaz, verilir; benim de 
aynen böyle oldu. Siyaseten görev noktasında bir isteğim 
olmamıştı, Meram İlçe yönetiminde görev almam için ismim 
önerilmiş, istişarelerim sonucu teklifi  değerlendirdim, 
böylece siyasi görevlerim başlamış oldu. İlk olarak 2014 
yılında AK Parti Meram İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler 
Başkanlığı görevinde bulundum. Üç yıllık görevim 
tamamlandıktan sonra da AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı 
görevine getirildim. 2018’den beri bu görevi yürütmekteyim.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığını yürütmektesiniz.  
Kadın Kolları olarak hangi projelere öncülük 
ediyorsunuz? 

AK Parti İl Kadın Kolları olarak otuz bir İlçe Kadın Kolları 
ve mahalle yönetimlerimiz ile çok büyük bir coğrafyada 
teşkilat faaliyetlerini yönetiyor ve yürütüyoruz. Yönetim 
olarak ilk amacımız; her bir ilçemizde güçlü bir ilçe 
ve mahalle yönetimi oluşturmaktır. Güçlü ve başarılı 
kadın kolları yönetimleri oluşturmak, teşkilatımızın ilk 
hedefi dir. Bu, partimize yeni üyeler kazandırılmasında 
ve seçimlerdeki başarılarımızda kilit rol oynar. Kurmuş 
olduğumuz teşkilat kadrolarımız ile şehrimizin 
her noktasında bulunan kadınlarımıza hatta tüm 
hemşehrilerimize yönelik maddi ve manevi katkı üreten 
çalışmalar yapıyoruz. Bir kaçından bahsedecek olursak; 
Tespit ettiğimiz en önemli ihtiyaçlardan birisi, 
kadınların ekonomik olarak hayatlarını sürdürmeleri, 
üretkenliklerini aileye ve bütçeye faydalı olacak hale 
getirmeleriydi. Biz bunun için kadınlarımızı her ilçe ve 
mahallede yerel ürün üretme, yetiştirme konusunda 
teşvik edecek çalışmalarda bulunduk. Onların ürettiği 
ürün ve mahsulleri satabilecekleri pazarlar açtık. Bunu 
özellikle Yerli Malı Haftasında, Konya merkezde her bir 
ilçemize bir stant tahsis ederek, burada ürünlerini satıp, 
pazarlayabilecekleri bir ortam hazırlamış olduk.
Bir diğer tespitimiz; kadınların sağlıklı yaşam için gerekli 
ihtiyaçlarını bilinçli bir şekilde giderebilme istekleri 
oldu. Biz bunun için her bir ilçemizde yaygın olarak 
görülen bazı hastalıkları tespit ederek; ilçenin ihtiyacına 
yönelik sağlık eğitimleri vermeyi planladık. Bunun için 
özel bir hastane ile protokol yaparak, ilgili hastalıklarda 
alanında uzman hekimlerimizi ilçelerimize götürerek 
kadınlarımıza sağlık seminerleri verdik. Bu hizmet 
kadınlarımız tarafından ilgiyle takip edildi.
Bir diğer projemiz, olmazsa olmaz ihtiyacımız “eğitim” 
konusunda oldu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 
ARGE Başkanlığımız tarafından 81 ilde, Konya’da 31 
ilçede, her ay bir kitap belirlenerek, kadın kolları 
teşkilat mensuplarımız tarafından okunmakta ve 
yönetim kurulunda kitabın kritiği yapılıp aynı zamanda 
raporlandırılmaktadır. Bu sayede kadınlarımızın kültürel 
düzeylerini geliştirmek için de bir çabamız somut hale 
gelmiş oldu.

Siyasette kadının gücünü temsil eden önemli isimler 
arasındasınız.  Sizce kadının siyasetteki gücünün 
önemi nedir?

Bence kadının sadece siyasette değil hayattaki gücü 
çok önemli. Eskilerden kadınla ilgili veciz bir sözü burada 
söylemeden geçemeyeceğim.
“Kadın; Doğurandır, Doyurandır, Yoğurandır.”
Bu sözü şöyle derin bir düşünecek olursak; Rabbimiz 
kadına öyle bir misyon yüklemiş ki; insanı dünyaya 
getiren, yedirip içiren, yetiştirip büyüten hep kadındır. 
İşte bu açıdan kadın, hem hayatta, hem siyasi alanda 
kilit rol oynamaktadır. Aynı zamanda kadının olduğu 
işlerde, incelik, estetik, detaylarda dikkat görürüz. 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan her zaman ifade etmişlerdir ki; AK 
Partinin AK Kadınları bu hareketin en büyük taşıyıcısı, en 
güçlü halkası olmuşlardır. 81 ilde, her ilçe ve mahallede, 
binlerce AK Partili Kadın Kolları mensubumuz çalmadık 
kapı bırakmayarak, vatandaşlarımıza ulaşmış ve AK 
Davanın neferleri olmuşlardır.

Kadınların siyasette var olmasıyla birlikte güçlenen kadınlar 
hayatın her alanında rol almaya başladı. AK Parti İl Kadın Kolları 
Başkanı Esra Doğan ile kadınların siyasetteki rolünü ve AK Parti 

Kadın Kolları’nın faaliyetlerini konuştuk.

“Kadın; Doğurandır, 
Doyurandır,Yoğurandır.”

AK Parti İl Kadın Kolları Başkan
Esra Doğan

SİYASETTE
KADININ GÜCÜ



Konya’da kadınların siyasette olması oldukça destekleniyor.
Kaç kişilik bir ekibiniz var?

Konya’da bir kadın olarak siyaset yapmanın keyifl i yönleri zorluklarına göre daha 
fazladır. Hiç tanımadığımız insanların kapısını çalar, Anadolu kadınlarımızın 
sıcacık gülümsemesiyle karşılanır,  dualarıyla uğurlanırız. İnanın bunun verdiği 
keyif başka hiçbir şeyde yoktur. 
Biz büyük bir aileyiz. AK Parti Konya İl Kadın Kolları olarak ekibimiz on dört baş-
kan yardımcım ile birlikte toplam elli kişiden oluşuyor. Otuz bir ilçemizde ilçeler-
in nüfusuna göre yönetim kurulu üyelerimizin sayıları değişiklik gösteriyor, ilçe 
teşkilatlarımızın tamamında beş yüz altmış altı yönetim kurulu üyemiz görev al-
maktadır. Konya’mızda 1200 mahalle bulunuyor, her birinde mahalle başkanı ve 
yönetimlerini de düşünürsek çok geniş bir aileyiz. İşin en güzel ve kıymetli tarafı 
teşkilatlarımızda herkes gönüllü olarak görev alıyor. Hizmet aşkıyla yola koyulup 
davamız uğruna tüm kardeşlerimizi kucaklayarak mutluluklarına, hüzünler-
ine, sevinçlerine ortak olup yanlarında olmaya çalışıyoruz. Biz bunu yaparken 
karşımızdaki kardeşimizin AK Partili olup olmadığına bakmıyoruz. Konya’mızda 
yaşayan tüm kadınlarımıza destek olmak için çalışıyoruz.

Siyasette kadın olmanın zorluklarıyla karşılaştınız mı?

Siyasette zaman zaman elbette zorluklar oluyor. Bu işi yaparken niyetimiz çok 
önem arz ediyor. Ne niyetle yola çıktıysak karşılığında onu bulacağımızı bil-
memiz gerekiyor. Bu yola çıkarken amacım öncelikle Allah’ın razı olacağı şekilde 
çalışmak olmuştur. Ardından gönüllü yapılan bir görev olduğu için sorumluluğun 
daha fazla olduğu bilinciyle hareket ederek gönüllü olan kadınlarımızın sayısını 
artırmak olmuştur. Gönüllülük önemli bir sorumluluktur. Bu görevi karşılığı 
olmadan (maddi anlamda) yaptığımız için zaman zaman insanların şaşkın ifade-
lerine maruz kalıyor olsak da, bu davaya gönül vermiş teşkilat mensupları olarak 
görevimizi aşkla yapıyoruz. Bir hemşehrimizin sıkıntısını gidermek, mutluluğunu 
ve acısını paylaşmak,  bir insanın gönlüne girmek bizim için en önemli karşılıktır.

Kadına şiddet günümüzün büyük sorunları arasında yer alıyor. AK Parti Kadın 
Kolları olarak, ‘Kadına Şiddeti’ önlemek adına çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz? 

Şiddetin kadını, erkeği, çocuğu yoktur. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Aslında 
baktığımızda genelde fi ziki şiddet ön plana çıkıyor. Halbuki birçok insan 
psikolojik şiddete maruz kalmakta. AK Parti olarak şiddetin her türlüsünün 
karşısındayız. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanımız Lütfi ye Selva Çam 
Hanımefendin’in ifadesiyle “Şiddet bizim turuncu çizgimizdir. O çizgiyi aşanlarla 
çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir.”
Her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma 
Günü’nde basın açıklaması yapmakla sınırlı değil çalışmalarımız. İlçelerimizde 
kadınlarımızı bilinçlendirme adına seminerlerin yanı sıra bize ulaşıp 
mağduriyetini bildiren tüm kadınlarımızın da yanında olmaya, destek vermeye 
çalışıyoruz. Profesyonel destek almaları gerektiğinde ise, Büyükşehir 
Belediyemiz bünyesinde bulunan AKDEM’e yönlendiriyoruz. Aile bizim en 
önemli yapı taşlarımızdandır. Seminerlerimizle, eğitimlerimizle aileyi korumak 
adına çaba sarf ediyor, kadınlarımızın dertlerini dinleyerek yaralarını sarmaya 
çalışıyoruz.

Biz büyük bir aileyiz. AK Parti Konya İl Kadın Kol-
ları olarak ekibimiz on dört başkan yardımcım 

ile birlikte toplam elli kişiden oluşuyor

Şiddet bizim turuncu çizgimizdir. O çizgiyi aşan-
larla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün 

de yarın da sürecektir.”

Röportaj : Dilhan Türker
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Geçen yıl planlar yapılmış, hayaller kurulmuştu 2020 yılına dair. 
Hiç beklemediğimiz anda gelen virüsle birlikte ne olduğumuzu 
anlamadan evlere kapandık ve alışkın olmadığımız bir hayat 
yaşamaya başladık.

Planlarımızdan ne kadarı gerçek oldu?

Çizdiğimiz rotaların kaçına ulaşabildik?

Sevdiklerimizden uzak kaldık, değerlerini, değerlerimizi anladık.

Yeni bir seneyle birlikte yeni bir biz diyerek,  pandeminin geçmesi 
hepimizin dilek listesinin ilk sırasındadır.

Yeni bir yılla birlikte büyük mucizeler beklemeden birkaç 
dokunuşla güçlü özelliklerinizi belirleyip ön plana çıkararak kendi 
mucizelerimizi yaratabiliriz.  

Biz bu süreçte ise Prenses Dergisi ailesi olarak ilham veren 
hikayeler, yeni hayatlar ile karşınızdayız.

Kapak Yıldızımız Gülsüm Bingöl ile Ve Mezun’da sonbaharın keyifl i 
bir gününde harika bir çekim gerçekleştirdik. Gülsüm Hanım bize 
güzelliğe dair tüyolar verirken cilt bakımı sırlarını da paylaştı.

EDİTÖR

Dilhan Turker..

Yeni bir yıl,yeni bir biz
Siyasette kadının gücünü AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra 

Doğan ile konuştuk.

Firari çiftimiz Sinem ve Koray Gültekin pandemi de kaçabileceğimiz 
doğa harikası Yedigöller’i ince ayrıntılarıyla bizimle paylaştı.

Mahba Butik sahibesi Beyza Okumuş ile 2021 koleksiyonunu 
keşfettik.

Gülseren Budayıcıoğlu ve hayatın gerçekliğini anlatan dizilerini 
mercek altına aldık.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKON  Konya Şube Başkanı 
Atilla Sinancı Centilmen köşemizin konuğu oldu.

Kadının Gücü sayfamızda tarihin ilkleri kadınlarımızı saygıyla bir 
kez daha hatırladık.

Esra Bayram Öğüt ise bizlere Kalite! Ne ki? Nerede ki? Nasıl ki? 
Sorularını sordurttu.Birbirinden özel konuklarımızla sizlerleyiz.

Keyifl i okumalar.

Yeni yıl şans getirsin…
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KENDINI SEV

CILDINI YENILE  

GÜZELLİK

Gülsüm Bingöl

Röportaj: Dilhan Türker

Fotoğraf: Dilhan Türker
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İYİ BİR CİLT BAKIMI 
DETAYLARDA SAKLIDIR

Sonbaharın tatlı 
sıcaklarında 
bulusuyoruz  Gülsüm 
Bingöl Güzellik 
sahibesi Gülsüm Bingöl 
ile…

BOL KESİM PANTOLONU 
SAKS MAVİSİ CEKETİ 
SARI SAÇLARIYLA HER 
ZAMANKİ ŞIKLIĞI VE 
GÜÇLÜ AURASIYLA 
ÇEKİME BAŞLIYORUZ. 
ÇEKİMİN SONUNDA 
GÜLSÜM BİNGÖL’ÜN 
İÇİNDEN ADETA BİR 
FOTOMODEL ÇIKTIĞINA 
HEP BİRLİKTE ŞAHİT 
OLDUK.  SİZLERİ 
BİRBİRİNDEN GÜZEL 
KARELER VE GÜZELLİK 
TÜYOLARIYLA BAŞ BAŞA 
BIRAKIYORUZ….

 2020’nin bitmesine sayılı bir 

zaman kala yeni yılın güzellik 

trendleri ön plana çıkmaya 

başladı.  Cildinize sağlıklı 

bir ışıltı katmak istiyorsanız 

güzellik ve bakım rutininizi 

Gülsüm Bingöl’ün önerilerini 

dikkate alarak güncelleyin



En büyük cilt sorunlarımızın başında 

gelen akneyle mücadelede tercihiniz 

nedir?

Özgüvenimizi, insanlarla olan iletişimimizi 

etkileyen akne ve sivilce oluşumunun 

temel sebepleri beslenme, stres ve 

hormonal problemlerdir.

Hormonal bir problem varsa kesinlikle 

öncelikle doktor muayenesinden geçmek 

gerekiyor.

Stres, beslenme veya yanlış 

temizlemeden kaynaklı ise düzenli 

cilt bakımları yapılmalı, gerekiyorsa 

uzman tavsiyesine göre kış aylarında 

dermapen gibi cilt yenileme bakımları 

ile desteklenmeli.  Bizim yapacağımız 

bakımlıların haricinde kişinin günlük 

ürün rutini olmalıdır. Sorunlu bir cilt tipi 

olduğu için uzman haricinde sıkma işlemi 

yapılmamalı ve kulaktan dolma bilgilerle 

denemeler yapılmamalıdır. Zira başkasının 

cildinde etki eden bir ürün herkeste aynı 

tepkiyi vermeyecektir. Her ciltte olduğu 

gibi bol su içerek cildin nem dengesini 

korumak gerekmektedir. Yağlı ve karma 

cilt problemi olduğu için gözenekler 

her zaman açık hatta geniş olacağı için 

bakteri biriktirmeye de müsaittir bu 

sebeple eller ve saçlar sürekli yüzle temas 

etmemelidir.

GÜZELLİK

Öncelikle kalıcı makyaj bazı ciddi 

rahatsızlıkları olan kişilere uygulanamaz.

Şeker hastaları,kanama ve pıhtılaşma 

bozukluğu olanlar,HİV virüsü taşıyanlar, 

psikolojik rahatsızlıkları olanlar gibi.. 

Kalıcı makyaj ;yani kaş,dudak,göz ve saça 

micro iğneler yardımı ile DOĞAL boyalarin 

deri yüzeyinin hemen altına işleme şeklidir.

Bu sebeple uygulamayı yapacak uzmanın 

tecrübesine, kullandığı boyaların doğal 

pigmentler olduğuna ve tek kullanımlık 

iğne kullandığına dikkat etmek gerekir.

Kalici makyaj işlemleri ile ifademize netlik 

kazandırdığı gibi şekil bozukluklarını da 

giderdiği için daha genç ve bakımlı bir 

görünüm elde ederiz

KALICI MAKYAJDA DİKKAT 

EDİLMESİ GEREKENLER

Cildimiz söz konusu olduğunda 
hepimizin kahraman cilt bakım 
ürünleri vardır. Önemli olan bu 
ürünlerin içeriklerini bilerek 
cilt tipinize uygun temel 
bakımı belirlemek.



BAL KABAĞI BAKIMI

ÖZELLIKLERI NELERDIR?

Pumking Peel yani Balkabağı bakımının 

ana maddesi, içerisindeki Alfa Hidrolik 

Asit, Amino Asit ve Enzimler açısından 

oldukça zengin olan kabaktır. Hücre 

yenilenme hızını arttırarak cildin genç 

ve ışıltılı bir görünüm kazanmasında 

oldukça etkilidir. Ciltteki kuruluk, 

yıpranma leke ve akneye karşı kullanılır 

yani tüm cilt tipleri ve her mevsimde 

uygulanabilen konforlu bir bakımdır. 

Tabi her cildin temizleme aşaması 

işlem süreleri farklıdır. Haftalık veya 

on günlük periyotlarla en az 4 seans 

uygulandığında ciddi fark yaratır. 

Tamamen organik ve güvenli bir üründür. 

En güzel yanı ise anında gözle görülür 

ışıltı görülmesidir.Şu anda bizim için en 

popüler bakımımız dermapen, gençlik 

iksirinden sonra balkabağı bakımımızdır.

Balkabağı bakımı yaptığımız 

müşterilerimiz cildinde ışıltı, kadifemsi 

his ve renklerinde bir ton açılma 

olduğunu söyleyerek memnuniyetlerini 

belirtiyorlar.

LEKESİZ VE DURU BİR

CİLT İÇİN TERCİHİMİZ NE OLMALI?

Lekesiz duru bir cildi etmek ve korumak 

kolay olmasa da tamamen bizim 

elimizde olan bir durumdur. Malum 

cilt canlı, sürekli kendini yenileyen 

ve bizi koruyan bir organımızdır. 

Bizim de görevimiz onu, ihtiyacımız 

olan beslenme, bakım ve ürünlerle 

desteklemek.

@gulsumbingolguzellik

0(332) 320 48 24

0533 632 65 01

Melikşah Mah. Melikşah 

Cad. Babaevi Apt. 

No:9/2, Konya

GÜNLÜK CİLT BAKIMI HAKKINDA 

BİLMEMİZ GEREKENLER NELERDİR?

Cilt tipimize uygun olan Dermokozmetik 

ürünlerle cildi temizleyip arındırdıktan 

sonra, temizleyicilerle bozulan nem 

dengesini korumak ve gözenek 

sıkılaştırmak için tonik uygulamak, 

ardından ise nemlendirici kullanmak. 

Tabi ki yaz-kış güneş koruyucu 

kullanmak

Cildinizin tazeliğini korumak için bakım 

rutininize eklemeniz gereken içerikler…

Cildimizin tazeliğini korumak için 

günlük bakımlarımıza ilave olarak 

haftada bir içeriği zengin serum, 

peeling kullanabiliriz



ZARA
269,95 TLBERSHKA

359,95

TRENDYOLMİLLA

145 TL

OLEGCASSİNİ

1,436,00 TL

İPEKYOL

1,950,00 TL



Yılbaşı partileri, geri 
sayımların en hızlı ve hareketli 
geçtiği partilerden biridir. 
Bu yıl da gelecek yıl da 
sınırsızca dans et!
Yılbaşı partilerine en çok 
yakışan elbise modellerinden 
biri de siyah ya da metalik 
tonlarda payet işlemeli ışıltılı 
kumaştan midi ya da mini 
yılbaşı parti elbiseleridir. 
Yılbaşı Ruhunu Yaşa
Kırmızı olmadan, asla. Yılbaşı 
özel elbise koleksiyonlarında, 
kırmızının her zaman ayrı bir 
yeri olmuştur.

Gecenin
Yıldızı Sen Ol
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Yılbaşı ruhu evde pijama partisiyle 
renklensin. 
Siz de bu yıl dışarı çıkmak iste-
meyenlerden misiniz?. Evde  
arkadaşlarınız ile geçireceğiniz bir 
yılbaşı için en rahat kıyafetlerinizle 
pijama partisi havasına girmeye 
hazır mısınız?
Yeni yıl demek yılbaşı akşamında 
gerçekleşecek partiler, sokaklara 
taşacak eğlenceler demek olsa 
da bazıları için evin rahatında 
sevdikleriyle geçirecekleri özel 
bir akşam anlamına da geliyor. 
Eğlenceyi evinize de taşıyabilir-
siniz.

Pijama P� tisi

PENTİ
173,97 TL

LCW
99 TL

/MODA
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www.penti.com

PENTİ
161 TL



MAHBA BUTİK, Zengin dokuları ve yalın çizgilerin 

şıklığıyla gündelik yaşama kusursuzca adapte 

olan geniş ürün seçkisi, zaman veya mekan fark 

etmeksizin her tarza kolayca uyum sağlamakla 

kalmıyor, aynı zamanda aktif, üretken ve yaratıcı 

yeni nesle selam gönderiyor.

26
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MAHBA BUTİK SAHİBESİ
BEYZA OKUMUŞ İle Sonbahar/Kış 2021 

Koleksiyonunu Keşfe� ik
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Bu yıl da etkisi süren ton sür ton trendinin en 

sevilen parçaları olan beyaz ve kahverengi 

kabanlara, aynı renkteki triko elbiseler eşlik 

ettiğinde her daim şık ve zarif bir görünüm 

yakalamanız mümkün. 

İlk bakışta farklı desen ve renk uyumuyla sıra 

dışı bir görünüm yaratan parçalar bu mevsimde 

kendi içinde bir matematiğe sahip! Bitmeyen 

enerjiyi  yeşilin tonlarıyla öne çıkarıyor.

Minimal çaba ile zarif şıklık yakalayabileceğiniz sırt detaylı 

deri ceketinizi siyahın asilliği ve toprak tonlarındaki çantanız 

ile kontrast yaratarak kusursuz şıklığı yakalayabilirsiniz. Deri 

trençkotlar, blazer ceketler, oversized kesimler, kapitone 

detaylar...

Ş İle Sonbahar/Kış 2021 

Rahat kumaşlar, modern detaylarla, dinamik 

desenlerle ve renklerle home offi  ce algısını 

şekillendiriyor. Evde de, ofi ste de özgür stiller, 

özgür kadınlar…

0542 532 40 42mahbabutik_

Mahba Butik, Armağan Mah Yeni Meram Caddesi Melikşah Sokak No 21/A Konya



Canlı ve 

modernize renkler 

2021’in modası 

Güzelliğimizin gizli sırrı saçlarımızın 
kusursuzluğundan geçiyor. Saç 
boyalarından yıpranan ve yanlış kesim 
modelleri ile ışıltısını kaybeden saçlarımızı 
yeninden canlandırıyoruz.

 Profesyonel ekibi, kaliteli ürün seçimi ve 
kusursuz hizmet anlayışı ile SALON DESİRE 
SAHİBESİ DİLEK ÇINAR KAPLAN, “ Değişim 
saçlar da başlar” diyor ve saçlarınıza 
yenilenme fırsatı sunarak yüzde yüz 
memnuniyet sağlıyor.

Saçlarınıza Eşsiz Dokunuş

Tel: (0332) 233 55 39
Nişantaş, Şahin Ağa 
Sokak No:8  D:H

saloon_desire



Klasik saç 
kesimlerini unutun. 
2021'de tıpkı 
2000'lerin başındaki 
gibi kısa katlı çılgın 
modeller göreceğiz.

Bu kışın trendi diplerden koyu 
gölgeli ve uçlara doğru devam 
eden doğal renk oyunlarıyla  
ışıltıların buluşması. 

2021’in 
en büyük 
trendi kuşkusuz 
pırıl pırıl parlayan 
saçlar olacak. Eğer 
yıpranmış, mat saçlara 
sahipseniz. Keratin ve bakım 
serumu araştırmalarına 
başlayabilirsiniz.

SAÇ ÖRGÜSÜ
Stilinize sportif bir şıklık katan saç 
örgüleri bu senenin yükselişleri 
arasında. 

KARAMELİN TUTKUSU
Geçmiş yılların modası olan ton 
sür ton akımı tekrar yükselişte. 
Kahvenin birçok tonunu 
göreceğimiz 2021 yılı bizleri bekliyor. 

GÖZ ALICI KIZIL
Renk tonu ile gerçekten 
göze çarpan kırmızı ve koyu 
kahverenginin harika bir karışımı 
olan göz alıcı bir renk... Dalgalı saç 
modeli ve daha koyu ten rengiyle 
birlikte, büyüleyici görünen en 
seçkin saç rengi trendleri arasında 
yer alıyor. 

SOĞUK GEÇİŞLER
Buz grisi saçlar size cesur ve 
çarpıcı tarz kazandıracaktır. son 
yılların modası  haline gelen gri 
saçta bu yıl platin geçişleri de 
bulunarak kadınların vazgeçilmez 
renkleri arasına girecektir. 

 RENKLİ SAÇLAR
Yine bu yılın bir diğer 
hayranlık uyandıran saç 
trendi, belirgin hatların 
olduğu ve aynı zamanda pek 
çok ünlü, infl uencer ve diğer 
tanınmış kişiler tarafından 
sevilen renkli saçlar. Doğru 
tonu tutturmak ise oldukça 
profesyonel bir emek 
gerektiriyor.  



CENTİLMEN
Atilla Sinacı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKON Konya 
Şube Başkanı  ve Anadolu Kesici Takımlar CEO’su

Atilla Sinancı ile sohbet 
etmek adeta uzun ve keyifl i 
bir yolculuk oldu bizler için. 
Aldığımız her cevapla farklı bir 
pencere aralandı önümüzde. Her 
pencerede farklı bir öykü, yoğun 
bir yaşanmışlık karşıladı. Biraz 
iş, biraz ekonomi, biraz aile, 
eğitim, spor ve bolca başarı…

Kadınlar 
hayatımızın 
her alanında 

vardır.

2004 yılında Metal İşleme sektöründe elde ettiğim 
tecrübeleri daha geniş tabana yaymak ve bilgi paylaşımında 
bulunmak için çokuluslu ve metal işleme sektöründe dünya 
lideri Iscar Ltd. fi rmasının Konya Bölge Müdürü olarak göreve 
başladım.Bu fi rmada yapmış olduğum başarılı çalışmalar 
neticesinde 2010 yılında fi rmanın Konya Bölge Ofi si Anadolu 
Kesici Takımlar San. Tic. Ltd. Şti. olarak kendi fi rmamda ticari 
hayatıma başladım. Şu anda Konya’da ve çevre illerimizde 
birçok fi rmanın üretim danışmanlığını ve verimlilik 
çalışmalarını yönetiyoruz.

Konya sevdalısıyım ve Konya’mızın tanıtımı için elimden 
geldiğince çaba göstermekteyim.
Takım ruhuna inan bir yöneticisiniz, ekip arkadaşlarınızla 
birlikte en önemli özelliğiniz nedir?
Birlikte çalışmanın gücüne inanan bir yöneticiyim. Ekibimiz 
alanında büyük tecrübeler elde etmiş arkadaşlarımızdan 

oluşuyor. Alınacak her türlü kararda mutlaka iş 
arkadaşlarımızın görüşlerine önem vermekteyim. İş 
arkadaşlarımıza aldıkları kararları yaşayacak ve sonrasında 
sorgulayacak tecrübe alanları oluşturuyoruz. Bu alanlar 
arkadaşlarımızın iş hayatında ve özel hayatında daha doğru 
kararlar almasına yardımcı olmaktadır. Şimdi bu satırları 
okuyan iş dünyasında şöyle bir soru oluşabilir; “Yapılan 
hatalar işyeri için olumsuz geri dönüşler ya da zararlara 
neden olabilir!..” Evet çok doğru bir düşünce. İşte biz 
yöneticilerin gerçek gücü ve öngörüsü burada ortaya çıkıyor, 
bunu yönetebilmek ve oluşturduğumuz tecrübe alanlarında 
ortaya çıkabilecek olumsuzluklara göre strateji geliştirmek 
ve çalışanlarımızın yanında olarak onlara güven verebilmek 
bizim elimizde. Hep Ar-Ge diye konuşuyoruz, tecrübe alanları 
oluşturmak; bizim için, iş arkadaşlarımız için, fi rmalarımız 
için, gelecek ve mutlu günler için farklı bir Ar-Ge yatırımı 
olarak görülmeli.
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Kadınların çalışma hayatında var olmasını 
destekleyen bir yönetici olarak çalışanlarınıza 
verdiğiniz değer her zaman takdir ediliyor. 
Kadınların çalışma hayatındaki gücünü nasıl 
tanımlarsınız?

İş hayatı ya da içinde bulunduğumuz ve 
yaşadığımız hayat ne ise buna ne dersek 
diyelim kadınları ayrı görmek ayrı bir yerde 
konumlandırmak farklı bir bakış açısı geliştirmek 
benim anlayamadığım bir düşünce tarzı. Kadın 
erkek ayrımı yapmaktansa işin gereklerini 
konuşmak ve işi ehline teslim etmek en büyük 
prensibimdir. Kadınlar hayatımızın her alanında 
vardır ve var olmaya devam edecektir, hayatın 
her alanında olduğu gibi iş hayatında da 
kesinlikle farklılık yaratmaktadırlar.

“Kısa vadeli çözümler yerine iş insanını 
yatırıma ve üretime yönlendirebilecek 
çözümlerin her daim yanındayız” Anadolu 
Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya 
Şubesi Başkanı seçilmenizin ardından yeni 
projelerle hızlı bir giriş yaptınız. Çalışmalarınızı 
sizden dinleyebilir miyiz?

Şubat ayında hedefl erimiz doğrultusunda 
çalışmalarımıza başladık, hedefi miz 2023. Son 
dönemlerde 2023, 2053 ve 2071 konuşulmadan 
önce bizim seçim dönemindeki planlamalarımız 
bu doğrultudaydı. Şubat ayında üyelerimize ve 
Konya’mıza faydalı programlar yaptık Sonrasında 
şu anda hepimizin içinde bulunduğu salgın 
dönemi içerisine girdik. Konya’da istihdam ve 
katma değer yaratabileceğimiz, ithalat boyutunu 
ihracat boyutuna çevirebileceğimiz projelerimiz 
bulunmaktadır Salgın döneminde de Genel 
Merkezimizin önderliğinde önemli çalışmalar 
yaptık.

anadolukesicitakimlar askonkonya
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Hayatınızda nelerden ilham 
alır, neleri takip edersiniz?

En büyük ilham kaynağım 
seyahat etmektir. 
Seyahatlerim için gittim 
ülkelerdeki şehirler, şehrin 
yaşam tarzı, insanları, 
kültürleri beni inanılmaz 
etkilemektedir. Bu beni 
sürekli canlı tutmaktadır. 
Tabii ki sadece yurt dışı için 
değil, güzel Türkiye’mde 
seyahat etmek benim 
için büyük bir özgürlük. 
Her ne olursa olsun yeni 
şeyler geçmiş ile aranda 
bir köprü oluşturmaktadır. 
Ayrıca iş hayatı da 
benim için en büyük 
ilham kaynaklarındandır. 
Çalıştıkça
dinç kaldığımı, özgür 
olduğumu, kendimi daha iyi 
ifade ettiğimi hissediyorum. 

Hadis-i Şerif de bildirildiği 
üzere “İki günü birbirine eşit 
olan zarardadır.” İnancı ile 
hayatımızı sürekli değişken 
kılmak için gayret ediyoruz. 
Her gün icat çıkarmaya 
çalışıyorum…

Hayatınızın en büyük 
dönüm noktası nedir?

Evliliğim. Gençlik biraz 
vurdumduymaz, biraz 
savurgan, biraz hedefsiz, 
biraz günü yaşamak 
ile geçerken birden 
hayatın o şekilde devam 
etmeyeceğini anlıyorsun. 
İşte o zaman arkada 
bıraktıklarını toplayacak 
hayatına çeki düzen verecek 
bir yol arkadaşı arıyorsun. 
Bulduğun zamanda o senin 
dönüm noktan oluyor.

Sizi sporla iç içe biri olarak 
tanıyoruz. Torku Konyaspor 
basketbol takımındaki 
emeklerinizle Konya’nın 
tanıtımına katkı sağladınız.

Eşimle birlikte spor 
karşılaşmalarına gitmekten 
büyük mutluluk duyuyoruz. 
Özellikle
Konya’nın ev sahipliği yaptığı 
basketbol karşılaşmalarını 
Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonundan, 
Futbol karşılaşmalarını 
Konya Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nda izlemekten 
büyük keyif alıyorduk. Şu 
anda salgından dolayı bu 
mutluluğu yaşamak için 
biraz daha bekleyeceğiz gibi 
görünüyor.2015-2016 Spor Toto 

Basketbol ligi başlamadan 
önce yapılan Genel Kurul 
sonucunda tarafıma yapılan 
Yönetim Kurulu üyeliği ve 
Genel Sekreterlik görevini 
memnuniyetle kabul ettim. 
Maç gelirlerimizle Kimsesiz 
Çocuklar Vakfı KİMSEV, LÖSEV, 
Konya Down Sendromlular 
Derneği, Yaşlı Bakım Evleri 
ve şu anda hatırlayamadığım 
birçok kurum ve kuruluşa 
destek olduk. Ayrıca 
taraftarlarımızı birçok 
ünlü sanatçı ve sporcuyla 
buluşturmanın mutluluğunu 
yaşadık. Hiçbirimiz 
kulübümüze baki değildik ve 
baki kalmadık. Baki olan gönül 
verdiğimiz Konya’mız ve Türk 
Basketbolu olmuştur.

Röportaj : Dilhan Türker

Fotoğraf : Dilhan Türker
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Sizi en anlatan en doğru kelime nedir?
Güven

Kullandığınız parfüm?
BVLGARI Man in BLACK

Favori saatiniz?
Rolex

Kahve mi çay mı?
Kan testi yaptırdığımda hatırı sayılacak kadar 
Kahve tespit etmişlerdi, bende hiç şaşırmadım…

Favori kitabınız?
Binlerce yıllık medeniyetlerin beşiği Anadolu’nun 
kadim kültürünün yetiştirmiş olduğu eşsiz yürek, 
eşsiz gönül insanı, hayatın damıtılmış halinin can 
bulmuş ismi Yaşar Kemal ve yüreklere dağlanmış 
Kimsecik üçlemesinin ilk kitabı Yağmurcuk Kuşu

Giyim tarzınızı nasıl yorumlarsınız?
Rahat, güncel olarak üzerime yakışan ne varsa 
onu taşımaya çalışıyorum. Gerektiğinde klasik 
ama içinde biraz spor barındıran bu konuda tek stil 
danışmanın tabii ki sevgili eşimdir.

Başarılı bulduğunuz iş kadını?
Güler Sabancı, Ümit Boyner

Bir kadını mutlu etmenin en güzel yolu nedir?
İçten, yürekten, gerçekten hissederek 
söyleyeceğiniz bir “Seni seviyorum” demekten 
başka yol yok.

Neyi asla aff etmezsiniz?
Saygısızlık…

Prenses Dergisi okurlarına neler 
demek istersiniz?
Yaşadığımız her şey aslında bizim yaşamak 
için çağırdığımız ve yaşamak istediklerimizden 
oluşuyor. Hiç kimseyi sorgulamayın, yapmamız 
gereken tek şey aynaya bakıp “ben ne yaptım” 
demek olmalıdır. Kısaca tercihlerimizi yaşıyoruz, 
yol ayrımına geldiğimizde mutlaka iştişare yapmak 
gerekiyor. Hiçbir zaman haklı olmaya çalışmayın 
sadece istedikleriniz net bir şekilde ifade edin ve 
mutlu olmaya çalışın. Çünkü mutluluk bulaşıcıdır, 
çevrenize bulaştırın.Ve son olarak her ne olursa 
olsun hiç kimseye karşı saygısızlık yapmayın. 
Çünkü saygı okadar değerli bir duygu ki birçok 
kapıyı sizin için açacaktır.

CENTİLMENLE 
3 DAKİKA
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EN BÜYÜK ENGEL 
SEVGİSİZLİKTİR

Her zaman engelli 
bireylerin ve ailelerin 
yanında olan Polis Eşleri 
Derneği, Konya merkez 
ilçeler ve büyükşehir 
belediyesinin destekleriyle 
Engelsiz Yaşam Parkı 
projesini hayata geçirdi.  
Emniyet teşkilatının 
aileleri ve çocuklarına 
hizmet verecek olan 
Engelsiz Yaşam Parkı’nda 
her detay en ince 
ayrıntısıyla düşünüldü.

 Engelli bireylerin ve ailelerinin doğada huzurlu bir  şekilde  vakit 
geçirebilmesi için büyük bir titizlikle projenin detaylarıyla ilgilenen 
Emniyet Müdürümüzün Eşi Gökşen Hanım, ailelerle ve çocuklarla tek tek 
ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu.

YAŞAM-HABER
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İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, “Emniyet müdürlüğü olarak her zaman 
daha ileriye ve vatandaş odaklı hizmete söz verdik. Bunları yaparken hizmet 
veren arkadaşlarımızın değerli ailelerinin böyle bir parkta sosyal yaşantısına 
devam etmesini hedefl edik.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ MUSTAFA AYDIN ve 
EŞİ GÖKŞEN AYDIN HANIMEFENDİ’YE PERLA 
MEDYA AİLESİ OLARAK ÇALIŞMALARI ve 
DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Kayacık’ta bulunan 7 bin 700 metrekarelik alana sahip park, Engelli çocukların 
sosyalleşerek hem aileleriyle hem de arkadaşlarıyla birlikte açık havada oyun oynama 
imkanı bulmaları ve onları farklılaştırmadan hayattan zevk almaları İçin tasarlandı.
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KALİTELİ İNSAN!
Yaratılmışların en şerefl isi İNSAN ve şahsiyet 

olarak KADIN’ ın köşesinde yine birlikteyiz.

En Şerefl i! Ne kadar yüce bir makam değil mi? 

Bu makama layık olmak güzel ahlaklı yani 

kaliteli bir insan olmaktan geçiyor bence…

Zira, dünya toplumunun en temel sorunu da 

bu. Kaliteli insanlar…
Toplumun temeli insan ve insanın yetiştiği 

ortamsa yön veriyor toplumsal olaylara. 

İnsan yetiştirmedeki en büyük rolse biz 

kadınlarda ve bizim kaliteli insan olmamızda.

KALİTE! Ne ki? Nerede ki? Nasıl ki?

Kalite, hukuktan sanata, ekonomiden bilime 

ve siyasetten dine kadar hayatımızın her 

alanında.
Ben bugün en elzem gördüğüm ve Kurân’ın 

da en temel kavramlarından biri olan ADALET; 

yani kaliteli hukuk olursa ADALET, kalitesiz 

olursa ZULÜM’ den bahsetmek istiyorum.

Zulümden uzak adil insanlar yetiştirmek için 

birkaç hatırlatma yapmak isterim acizane…

Adalet EMPATİ’ dir.
Empatinin en güzel açılımı ise, yaratılan en kaliteli insan Peygamberimizin dilinden düşmeyen şu 

sözlerdir:
“Kendin için istediğini başkası için de iste!

Kendin için istemediğini başkası için de isteme!”

Adalet işi EHLİNE vermektir.
Kurân’ın da emrettiği gibi.
“Allah, size emanet edilen şeyleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verecek 

olursanız adaletle hüküm vermenizi emrediyor. Allah size ne de güzel öğüt veriyor; zira Allah akıl sır 

ermez bir biçimde her şeyi işiten, her şeyi görendir.” Nisa Suresi 58. Ayet

Esra Bayram Öğüt
Danışman
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Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde Kabe’nin anahtarını o gün henüz müşrik olan ama o 
güne kadar bu görevi layıkıyla yerine getiren Osman Bin Talha’ya vermiştir.
Adalet, intikamın zulüm doğuracağını bilen AKIL SAHİPLİĞİDİR.
Zamanında Çetnikler (Sırp Gerillalar) hedef gözetmeden çocuk, kadın, genç, ihtiyar 
demeden ateş ediyorlarmış. Aliya İzzet Begoviç’ in yanındakiler intikam duygusu ile bizde 
karşılığını verelim demişler.
Aliya ise,
“Sırplar bizim öğretmenimiz değil” demiş.
Bizde zalimlerden olursak zulme karşı savaşmamızın ne anlamı kalır?

Adalet zulüm ile MÜCADELE’ dir.
Gazze’de Yahudiler, Filistinlilerin evlerini yıkmasın, mazlum zulüm görmesin diye iş 
makinelerinin önüne geçen ve ezilerek can veren bir Yahudi kızını da hatırlayalım.
“Zulüm bizden ise ben bizden değilim” diyen
Adalet mücadelecisi RACHEL CORRIE. 
Mazlumun yani zulüm görmüş kişinin dini, vatanı ideolojisi, ırkı, milleti sorulmaz.
Mazlum olmak tek kimliktir!
Dolayısı ile ADALET HERKES İÇİNDİR!
Yazmakla bitmeyecek kaliteli insanın; sana göre, bana göre olan göreceli adaletten değil, 
herkese adaletli olmasından geçen yolunun birkaç durağına uğradık.
İnancımız gereği iman ettiklerimizin tek evet değil güçlü bir hayır demekten geçtiğini 
biliyoruz. Yani, Rabbimizin baştan donattığı insanlık gerekliliklerine EVET ve karşısındaki 
herşeye HAYIR...

Her insan kendine yakışanı yapar! Biz kadınlara yakışan kaliteli insanlık değerleri ile 
kuşanmak, en güzel örnek olmak ve yetiştirdiklerimizi kuşatmak…

Ez cümle; Toplumun öznesi biz kadınlar, Zamane zamanın kölesi değil efendisi olarak vakti 
kuşanıyor ve insanlık ile kuşatıyoruz.
Niyet, gayret ve kuvvet duası ile.

“Allah, size emanet edilen şeyleri mutlaka 
ehline vermenizi ve insanlar arasında 

hüküm verecek olursanız adaletle hüküm 
vermenizi emrediyor. Allah size ne de güzel 

öğüt veriyor; zira Allah akıl sır ermez bir 
biçimde her şeyi işiten, her şeyi görendir.” 

Nisa Suresi 58. Ayet
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Dijital 
Gösterim 
Merkezi 
Ziyaretçilerini 
Ağırlıyor

KONYA Kılıçarslan Şehir Meydanında yaklaşık 900 metrekare alana kurulan Dijital 
Gösterim Merkezinde ziyaretçiler gösterim sunumlarını deneyimleyebiliyor

Ziyaretçiler öncelikle fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alırken, aynı zamanda üç 
boyutlu hologram gösterimini de izleyebiliyor. Görme engelli vatandaşlar için görme engelli yolu 
bulunan Gösterim Merkezinde, işitme engelli vatandaşlar için ise işaret diliyle anlatım imkanı 
yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığınca, Konya’da 
kurulan Dijital Gösterim 
Merkezi,  yoğun ilgi 
görüyor.

İleri teknoloji ürünleri 
kullanılarak, 360 derece 
3D, 3D video haritalama 
ve hologram gösterimi 
yapılan merkezde, her ay 
farklı içerikler ziyaretçilerin 
beğenisine sunuluyor.

/KÜLTÜR & SANAT
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Konya Valisi Vahdettin Özkan,  “Devletimiz her alanda yerli ve 
milli üretimler yapıyor. Bunları vatandaşlarımıza da daha iyi 
anlatmak gerekiyor. Dijital Gösterim Merkezi de bu araçlardan 
biri” dedi

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın; “Milli duygularımızı 
pekiştiren görsellerin yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın 
öncülüğünde devletimizin vizyon projelerinin ileri teknoloji 
ürünleri kullanılarak halka sunulması bakımından harika bir 
proje, emeği geçenleri tebrik ediyorum.” 

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy AK Parti Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Dijital Gösterim Merkezi’nin, tarihimizi, milli ve 
manevi değerlerimizin yanı sıra güncel milli 
konuların yeni iletişim imkanları kullanılarak 
vatandaşlarımıza anlatılmasının önemli 
olduğunu söyledi.

Başkanlardan Tam Not, 
‘Muhakkak Ziyaret Edilmeli’

KONYA VALİSİ
VAHDETTİN ÖZKAN

KONYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ
Mustafa Aydın

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü
Abdurrahman Fidancı

MERAM
Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş

KARATAY 
Belediye Başkanı
Hasan Kılca

İletişim Başkanlığı 
Konya Bölge Müdürü
Abdurrahman Fidancı

SELÇUKLU
Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü
Abdurrahman Fidancı

İletişim Başkanlığı Dijital 
Gösterim Merkezi’ne il 
protokolünden ve sivil 
toplum kuruluşlarından 
ziyaretler devam ediyor. 
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Son yıllarda ulu-
sal ve uluslararası 
alanda kadına karşı 
şiddet konusunda 
önemli adımlar 
atılmış; devletler 
konuya ilişkin 
etkin politikalar 
geliştirmiş ve önemli 
yasal düzenlemeler 
yapmıştır.

Türkiye’de Kadına şiddeti önlemeye yönelik oldukça zengin bir yasal mevzuat 
bulunmaktadır. Kadını korumaya yönelik pozitif ayrımcılığın Anayasadan 
milletlerarası andlaşmalara, kanundan yönetmeliğe kadar birçok norm ile 
düzenleme altına alındığı görülmektedir. Ülkemizde de 6284 sayılı “Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” yürürlüktedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesinde  “kanun önünde eşitlik” ilkesi 
düzenlenmiştir. Dolayısıyla kadın-erkek herkes kanun önünde eşittir. Ancak bu 
ilke kadın-erkek eşitsizliğini sona erdirmede yeterli olmadığı için zamanla “pozitif 
ayrımcılık” kavramı gündeme gelmiştir. Böylece 2004 ve 2010 yılında yapılan kapsamlı 

değişikliklerle madde şu şekilde yeniden düzenlenmiştir: “Herkes, dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi  inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 
Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”(Anayasa, madde 10) Anayasanın kadına ve aileye dönük 
bir diğer düzenlemesi Madde 41’dir. “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin 
huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için 
gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.”  Anayasal düzenlemelerle aileye ve kadına yönelik haklar güvence altına alınmıştır.

KADINA 
YÖNELİK 
ŞİDDETE GENEL 
BAKIŞ

Uz.Arb.Av. Bayram KOYUNCU
baykoyuncu@hotmail.com
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SON YILLARDA ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA KADINA KARŞI ŞIDDET KONUSUNDA ÖNEMLI ADIMLAR ATILMIŞ; 
DEVLETLER KONUYA ILIŞKIN ETKIN POLITIKALAR GELIŞTIRMIŞ VE ÖNEMLI YASAL DÜZENLEMELER YAPMIŞTIR. 
BU GELIŞMELERE RAĞMEN, ULUSAL DÜZEYDEKI YASAL DÜZENLEMELERIN YETERSIZLIĞI, BU DÜZENLEMELERIN 
UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR, KADINA YÖNELIK ŞIDDETIN VE EN SIK KARŞILAŞILAN ŞEKLIYLE 
KADINA YÖNELIK AILE IÇI ŞIDDETIN ÖNLENMESI VE ŞIDDET MAĞDURLARININ KORUNMASI GIBI HUSUSLARDA 
ULUSLARARASI METINLERLE BELIRLENEN STANDARTLARA UYGUN VE DAHA ETKIN HUKUKSAL YOLLARIN BENIMSENMESI 
GEREKTIĞINI GÖSTERMEKTE VE BU GEREKLILIK KONUSUNDA KAMUOYUNDA YAYGIN BIR INANÇ OLUŞMAKTADIR.

Uluslararası alanda kadına ve aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeler yoğunlaşmış 
ve bu konuya devletlerarası düzeyde dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Uluslararası alanda yapılan önemli 
çalışmalardan biri, üye devletlerin katılımı ile 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve Türkiye’nin de 
onayladığı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi”dir. Bu sözleşme ile de kadınların her türlü şiddetten korunması, aile içi ve kadına yönelik 
şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi hedefl enmiştir. 
Gelinen noktada İstanbul Sözleşmesi olarak da anılan bu sözleşme tartışmalara da konu olmaktadır.

 Ülkemizde uluslararası alandaki düzenlemelere paralel 
olarak bir takım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak 
bütün bu düzenlemelere rağmen aile içinde bireylere, aile 
dışında kadınlara ve çocuklara karşı şiddetin her geçen 
gün artması, şiddetin önlenmesi konusunda günümüz 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek daha etkin adımların 
atılması zorunluluğunu ortaya koymuştur. Böylece aile 
bireylerinin, kadınların, çocukların ve tek tarafl ı ısrarlı takip 
mağduru olan kişilerin korunması, şiddetin önlenmesi için 

alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasların ayrıntılı olarak 
ortaya koyulması amacıyla 08/03/2012 tarih ve 6284 sayılı 
“Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun” yürürlüğe sokulmuştur 
(Resmi gazete, 2012). Önceki düzenlemelerin eksiklikleri 
dikkate alınarak Kanun’un amacı, kapsamı, alınabilecek 
koruyucu ve önleyici tedbirler ile kurumların yetki ve so-
rumlulukları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Pek çok kadın, çocuk 
sahibi olmaları, kendini 
değersiz ve yeteneksiz 

hissetmeleri, içine kapalı 
ve kabullenmiş kişilik, 

ekonomik zorunluluklar, 
gelir sahibi olmama, dini 

inanç, toplumsal baskı, 
duygusal bağlılık, şiddeti 

önemsizleştirme ya da 
şiddeti uygulayanın tehditleri 

gibi sebeplerle, kendisine 
şiddet uygulayan kimselerle 
birlikte maalesef yaşamaya 

devam etmektedir.  Bu 
şiddet çok zaman mahalle 
baskısı, utanma duygusu, 

kendi ailesindendestek 

bulamama gibi nedenlerle 
gizli kalmakta ve bu durum 

şiddet uygulayanı daha 
da cesaretlendirmektedir. 

Sosyal desteğin ve sığınma 
evlerinin eksikliği gibi 

sebeplerle ve özellikle, şiddet 
uygulayan kişiden ayrılsa 

dahi belki çok fazla şiddete 
maruz kalma korkusu ile 

pek çok kadın, birlikteliğini 
devam ettirmekte; kadınları 

korumakta çoğu kez yetersiz 
kalan yasal düzenlemeler 

de, kadınlar bakımından 
oluşan bu fi ili zorunluluğu 

perçinlemektedir. 
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Genel anlamda aile içi şiddet ise, kadının aile içinde (ya 
da eski aile üyelerince) herhangi bir birey tarafından 
maruz bırakıldığı şiddete işaret etmek amacıyla 
kullanılmakta ve evlilik birliği içerisinde ya da evlilik 
birliği söz konusu olmaksızın aynı ev içerisinde 
birlikte yaşayan diğer kişiler (partner istismarını da 
kapsayacak genişlikte) tarafından uygulanan şiddeti 
ifade etmektedir. Kısaca, aile içi kadına yönelik şiddet, 
cinsiyet temelli, kadın üzerinde baskı ve üstünlük 
kurmayı hedefl eyen tehdit, zorlama, kontrol içeren, 
fi ziksel, cinsel, ekonomik, sözlü ve psikolojik baskı 
kuran her türlü eylemdir. İstanbul Sözleşmesi’ne göre, 
“Aile içi şiddet”, eylemi gerçekleştiren, mağdurla aynı 
ikametgâhı paylaşmakta olsun veya olmasın veya 
daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile içinde 
veya aile biriminde veya mevcut veya daha önceki 
eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında meydana 
gelen fi ziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet 
eylemleri olarak anlaşılacaktır.”şeklinde ifade edilmiştir.
Bu koşullarda şekillenen hukuki düzenlemeler de 
çoğu kez, bireysel dokunulmazlık sınırını aşan ihlaller 
karşısında kadınların sahip oldukları hakları muğlak 
ve tanımsız bırakmış; ev içinde yaşanan her türlü hak 
ihlalinin mahremiyet sınırları içerisinde kalması gerektiği 
düşüncesi ile aile içi şiddet daha da yaygınlaşmıştır.

Aile içi şiddet çok çeşitli biçimlerde 
karşılaşılabilen bir olgudur. Ancak bilinmelidir ki, 
aile içi şiddet, zaman zaman basit ve tek bir eylem 
ile gerçekleştirilse bile, çoğu kez birbirinden 
ayrılması mümkün olmayan fi ziksel, cinsel, 
duygusal, psikolojik nitelikli birden fazla fi il ile de 
işlenebilmekte ve bu şiddet türlerinden her biri, kişi 
üzerinde diğer şiddet türleri bakımından da çeşitli 
etkiler doğurmaktadır. Sıklıkla karşılaşılan genel 
anlamda şiddet türleri ise; fi ziksel şiddet, cinsel şiddet, 
psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, ve sözlü şiddettir. ( 
Aile içi kadına yönelik sözlü şiddet, kadının sözlü olarak 
aşağılanması, bedeni ve görünüşüyle dalga geçme, 
küçümseyici sözler sarf etme, alay etme, çoğunlukla 
kadının “namusunu” hedef alan küfürler, gözdağı verme, 

tehdit ya da sözlü olarak psikolojik baskı altında tutma 
gibi pek çok şekilde karşılaşılabilen bir şiddet türüdür.) 

Fiziksel şiddet, bedensel bütünlüğe ve sağlığa 
yönelik saldırılar şeklinde gerçekleştiğinden Türk 
Ceza Kanunu kapsamında da suç olarak kabul 
edilir. Ülkemizde birçoğu TCK bakımından suç olarak 
kabul edilmiş olan cinsel şiddet fi illerinin pek çoğu 
gizli kalmaktadır. Sayılan bu şiddet fi lleri Türk Medeni 
Kanunu anlamında ayrıca haklı boşanma sebebidir.

“6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin 
Uygulama Yönetmeliği” (Resmi gazete, 2013) 
ile “Kadın Konukevlerinin Açılması Ve İşletilmesi 
Hakkında Yönetmelik” kanunların uygulanma şekillerini 
belirleyerek etkin uygulanma amacı güdülmüştür. 
Uygulamada kadınların ayrıca hukuki yollara 
başvurarak önleyici ve koruyucu tedbirleri isteme 
hakları bulunmaktadır. Aile içi şiddete uğrayan veya 
tehlikesi altında bulunan kadınlar polis ya da jandarma 
merkezlerine giderek şikâyetçi olup korunma talep 
edebilme hakları bulunmaktadır. Ayrıca Cumhuriyet 
Savcılıklarına bildirimde bulunup önleyici-koruyucu 
tedbir alınmasını sağlayabilmektedirler. Ya da en yakın 
sağlık kuruluşuna gidilip rapor alınması halinde Sağlık 
kuruluşları yetkili makamlara durumu ileterek yasal süreç 
başlatılmaktadır. Alo 183 Sosyal destek hattı yanında sivil 
toplum kuruluşları ve barolar bünyesinde oluşturulmuş 
danışma, komisyon ve yardım birimleri bulunmaktadır. 
Yargısal açıdan da kadınlarımız korunmaktadır. Aile içi 
şiddet konusunda koruyucu ve önleyici tedbirleri almak 
üzere Aile Mahkemeleri görevlidir. Cezai soruşturmalar 
ise Savcılık makamları tarafından yürütülerek 
ilgili mahkemelerde ceza davaları açılmaktadır. 
Tüm bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde 
kadınlarımızın sahip olduğu hakların önemli 
bir yeküne ulaştığı görülmektedir. Dolayısıyla 
günümüzde kadınlarımız şiddete karşı güçlü bir 
koruma mekanizmasına sahip bulunmaktadır. Tüm 
uluslararası sözleşmelere ve yasal düzenlemelere 
rağmen kadına yönelik şiddet ve aile içi kadına 
yönelik şiddet olguları esas itibariyle bir zihniyet 
problemidir. Zihniyet değiştirilmedikçe ve kadın ve 
erkek toplumsal cinsiyet rollerinden sıyrılarak eşit 
haklara ve eşit toplumsal konuma sahip varlıklar 
olarak kabul edilmedikçe kadına yönelik şiddetin 
ortadan kaldırılması mümkün değildir. Buna rağmen 
kadın cinayetlerinin önüne geçilememesi esasında 
meselenin yasal korumadan ziyade toplumun kadına 
bakış açısının değiştirilmesi, etkin bir eğitim sisteminin 
oluşturulması, medyada eğitici eğitsel ve görsel 
yayınların gerekliliği gibi daha birçok düzenlemelerin 
ve çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Aile içi şiddet fi ziksel zarara 
sebebiyet veren saldırılar olarak 
anlaşılsa da, aile içinde üstünlük 
kurmak ve korku salmak amacıyla 
yapılan davranışlar, ekonomik 
boyun eğdirme, zorlama ve tehdit, 
tecrit etme, eve kapatma ve 
diğer fi ziksel ve psikolojik kontrol 
biçimleri ve ayrıca sözlü saldırılar 
da aile içi şiddetin kapsamına girer.
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T
ürkiye’de ilk vakanın 
açıklanmasından sonra 
hayatımıza giren bu yeni 

kavramın hepimizi olumsuz 
yönde etkilediği aşikâr. İnsanlık 
olarak ciddi sınandığımız 
günlerden geçiyoruz. Kabul 
edelim ki zor bir imtihan, 
elimizden geldiğince  özümüzü 
kaybetmeden bu sürece uyum 
sağlamaya çalışıyoruz. Bu uyum 
sürecinde rutin hayatımızda hiç 
yer almayan maske ve mesafe 
gibi kuralları hayatımıza dâhil 
ederken, bu süreci sağlıklı bir 
şekilde atlatacağımız günleri de 
umutla bekliyoruz.

Bir yanımız umutlu olmaya 
devam ederken diğer yanımız 
ise süreçle ilgili korkular 
yaşamaya devam ediyor. 
Uzmanların söylemine göre 
belirsizlik süresi uzadıkça 
tehlike algısının arttığı ve 
beraberinde kaygıyı doğurduğu 

yönünde. Belirsizliklerden 
kaynaklanan kaygı 
sürecini yönetmekte oldukça 
zorlanıyoruz. Beraberinde 
getirdiği bir takım korkularla ise 
yüzleşmeye çalışıyoruz. Belirsizlik, 
gelecek kaygısı, ölüm korkusu 
yetişkinlerin olduğu kadar 
maalesef çocukların da küçük 
dünyalarında yer almaya başladı. 
Bu süreçte öğrencilerimizin 
bazılarında “ ya virüs bize 
bulaşırsa ya hastalanırsam ya 
anne babamı kaybedersem gibi 
ağır düşüncelerle karşılaşırken, 
çoğu öğrencimizde de obsesifl ik 
boyutunda sürekli el yıkama, 
dokundukları her yüzeyi dezenfekte 
etme gibi davranışlara şahit 
olmaya başladık. Böyle kaygılı 
bir süreçten eğitim ve öğretim 
hayatını da eskisi gibi sürdürmeye 
devam etmek oldukça zor oluyor. 
Bu dönemde çocuklarımızla göz 
göze olmadan, onlara sarılamadan 
iletişim kurmanın, duygular 
olmadan aktarmanın bizler için de 
zorluklarını yaşayarak öğrendik. 
Öğretmenlerin de çocukların 
da dâhil olduğu bu yeni eğitim 
sistemi ilk dönemlerde biraz 
zorlayıcı olsa da bu sürece 
adapte olmayı başardılar. Daha 
önce teknolojiye bu kadar yakın 
olmayan çocuklar bu dönemde 
bilmedikleri bir dünyayı keşfederek 
vakitlerinin büyük çoğunluğunu 
ekran karşısında geçiriyorlar. 
Ebeveynlerin tablet, telefon ve 
bilgisayar gibi azami kullanımına 
izin verdikleri bu teknolojik aletler 
bu süreçte öğrenme sürecinin 

bir parçası haline geliyor. 
Beraberinde getirdiği zorlukları 

öğretmenleriyle birlikte 
aşmaya çalışıyorlar. 

Yaşanan süreçte 
Dijital hayata 

adapte olmayı 
gerçekleştiren 

çocuklar 

için en büyük temennim 
maskesiz, endişeden 
ve kaygıdan uzak eski 
hayatlarına dönmeleri. 
Çocukluklarının getirdiği 
özgürce koşup oynamalarına, 
birbirlerine sarılmalarına duygularına 
dokunmalarına şahit olacağımız günleri 
umutla bekliyoruz. Bizleri bu süreçte 
destekleyen, süreci kolaylaştıran 
ebeveynlerimize de çok teşekkür 
ediyorum. En büyük teşekkürüm ise 
sağlık çalışanlarına. Bizler için yaptıkları 
fedakârlık için minnettarız, iyi ki varlar.
Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle…

PANDEMİ 
VE EĞİTİM 

HATİCE ÜN
PEMA KOLEJİ ORTAOKULU MÜDÜRÜ
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Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte ülkemizin sosyo-ekonomik 
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Selçuk Üniversitesi bünyesinde 
2007 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (SELÇUKSEM), kamu ve özel sektördeki ulusal ve 
uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmeyi hedefl iyor. SELÇUKSEM 
Müdürü Prof. Dr. Kamil Beşoluk, SELÇUKSEM’in öncelikli amaçlarının 
‘öğrencilerin, kamu ve özel sektör çalışanlarının kariyer hedefl erine daha 
kolay ulaşmalarını sağlamak, ihtiyaç duydukları alanlarda ve talepler 
doğrultusunda kurslar, seminerler ve eğitim programları planlamak ve 
düzenlemek’ olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kamil Beşoluk 
SELÇUKSEM Müdürü 
(Veteriner Fakültesi)

SELÇUKSEM 
‘Hayat Değiştiren 

Eğitimler’ Sunuyor 

45 yıllık bilgi birikim ile 
donanmış bir kurum olan 
Selçuk Üniversitesine bağlı 
eğitim ve belgelendirme 
hizmeti veren SELÇUKSEM 
tarafından düzenlenen 
belgelerin, birçok alanda 
kabul gördüğünü de 
söylemek isteriz.

“TEMEL AMACIMIZ BELGE 
DEĞİL NİTELİKLİ EĞİTİM”

SELÇUKSEM olarak temel 
amaçlarının belge değil nite-
likli eğitim olduğunu aktaran 
SELÇUKSEM Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Hasret Aktaş, 
“Amacımız sadece eğitim alan 
bireylere belge düzenlemek 
olmadığından katılımcıların 
öğrenme süreçlerinin takibi 
amacıyla tüm uzaktan eği-
tim programlarımızda mini-
mum yüzde 90 eğitimi takip 
etme uygulaması yaptık ve 
katılımcılarımızı eğitimde 
anlatılan konulardan online 
sınava tabi tutuyoruz” ifadel-
erini kullandı.

Doç. Dr. Hasret Aktaş SELÇUKSEM 
Müdür Yardımcısı (İletişim Fakültesi 
Hakla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

Katılımcılara 
istedikleri zaman 
eğitim videolarını 

izleyebilme imkanı 
sunuyoruz. 



Detaylar için
https://selcuksem.selcuk.edu.tr/
(0332) 241 30 44 
Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:239 (Bosna 
Hersek Tramvay Durağı Yanı), 42250 Selçuklu/Konya

Dr. Öğr. Üyesi Emre Osman Olkun 
SELÇUKSEM Müdür Yardımcısı 

(İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü)

“KALİTEYİ SÜREKLİ
ARTIRMAK HEDEFİNDEYİZ’

SELÇUKSEM olarak pandemi süre-
cindeki çalışmalarını anlatan 
SELÇUKSEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Emre Osman Olkun “Pandemi 
ülkemizde etkisini göstermesiyle bir-
likte katılımcıların mesleki ve kişisel 
gelişimlerine destek olmak ve eğitim 
süreçlerinin kesintiye uğramaması 
adına uzaktan eğitim sistemine 
yöneldik. Öncelikle, katılımcılara 
nitelikli bir eğitim sunmak amacıyla 
kendi bünyesinde oluşturulan pro-
fesyonel stüdyoyu, en son teknoloji 
ekipmanlarla destekleyerek geliştir-
dik. Eğitim çekimlerinin profesyo-
nel ekipler tarafından yürütülmesi 
amacıyla Üniversite televizyonu-
muzdan (ÜNTV) destek alıyor ve 
eğitim kalitemizi  sürekli arttırmaya 
çabalıyoruz” dedi

selcuksemoffi  cial

selcuksem.selcuk.edu.tr

EĞİTİM SÜREÇLERİ
Eğitimlerin süreçlerini anlatan 
SELÇUKSEM Müdür Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Emre Osman Olkun, 
“SELÇUKSEM, sektör çalışanların-
dan veya özel meslek gruplarından 
gelen taleplere göre nitelikli öğre-
tim elemanlarını koordine ederek 
eğitim programları düzenliyor. 
Mesleki gelişim eğitimlerimizden 
en uzun soluklu olarak verdiğimiz 
İş Tavsiyeli Dış Ticaret Uzman-
lığı eğitimimiz, yaklaşık 4 yıldır 
yüzlerce katılımcıya eğitim vererek 
devam ediyor. Yeni mezun olmuş 
veya olabilecek durumda olan 
öğrencilerimize kurumsal bilgi biri-
kimi ve nitelikli eğitmen kadrosuy-
la hizmet veriyor.  Aynı zamanda 
Üniversitemizin sahip olduğu geniş 
bilgisayar laboratuvarı ve bilişim 
altyapısını kullanarak katılımcılara 
teknolojik anlamda da eğitim 
desteği sunuyoruz” ifadelerini 
kullandı.

SERTİFİKA PROGRAMLARI
SELÇUKSEM’in sertifi ka program-
larına değinen SELÇUKSEM Müdürü 
Prof. Dr. Kamil Beşoluk, “Kamu 
kurum ve kuruluşları ile eğitim ve 
belgelendirme amacıyla iş birliği 

ve yetkilendirme başvuruları 
yaparak ortak eğitim programları 
düzenliyoruz. Halihazırda devam 
eden Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Veteriner Sağlık Teknikerleri için 
Suni Tohumlama Eğitimi, Veteri-
ner Hekimler için Suni Tohumlama 
Eğitimi, Embriyo Transferi Eğitimi; 
Adalet Bakanlığı ile de Arabulu-
culuk Eğitimi, Bilirkişilik Eğitimi, 
Uzlaştırmacı Eğitimi, İş Hukukun-
da Uzman Arabuluculuk Eğitimi ve 
Konkordato Komiserliği Eğitimi 
Bakanlık protokollerimize örnek 
verebiliriz. Bu alanlara ilave yeni 
akreditasyon çalışmalarımız da 
devam ediyor” şeklinde konuştu.

 SİVİL HAVACILIK FAALİYETLERİ
Genel havacılık faaliyetlerinin ha-
yata geçmesiyle alt yapı çalışma-
larının devam ettiğini ifade eden 
SELÇUKSEM Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Hasret Aktaş, “SELÇUK-
SEM, ülkemizde sivil havacılık 
alanında hizmet veren kurum 
azlığından, sektörün artan ihtiyacı 
ve geleceğin mesleğine iyi ve 
eğitimli pilotlar kazandırmak için 
envanterine kattığı uçakla genel 
havacılık faaliyetlerine başladı. 
Uçuşlar için Sivil Havacılık 
Kurumu nezdinde lisans süreci 
tamamlanmış olup pist ve diğer 
eksiklerin tamamlanması amacıy-
la altyapı çalışmalarımız devam 
ediyor. Çok kısa süre içerisinde 
uçağımızın havalanacağı müjdesi-
ni de vermek istiyoruz” dedi.
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Gülseren Budayıcıoğlu ve hayatın gerçekliğini 
anlatan dizileri 
Mesleki tecrübelerinden yola çıkarak yazdığı 
güçlü eserlerle geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan 
Psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, çağdaş 
Türk edebiyatının en çok takip edilen yazarları 
arasında yer alıyor. Kitapları televizyon dizilerine 
de uyarlanan yazar, gerçeklerden yola çıkan çarpıcı 
kurguları ve akıcı üslubuyla okurlarına birbirinden 
sürükleyici hikayeler sunuyor. İstanbullu Gelin, 
Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Masumlar 
Apartmanı  dizileri  Budayıcıoğlu’nun kitaplarından 
ekrana uyarlandı.

KIRMIZI ODA
Hayatın içinden, yaşanan gerçek hikayelerden 
esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlan  “Kırmızı 
Oda” dizisinde başrol oyuncusu Binnur 
Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi 
canlandırıyor. Psikiyatri kliniğindeki doktorların 
ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele 
alındığı “Kırmızı Oda” da izleyici ile buluşacak her 
hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, 
mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı 
kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı 
Oda’da kendinden parçalar bulacak. Kliniğe gelen 
hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri 
sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde 
kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri 
fark edecek.

Doğduğun Ev Kaderindir,
 Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız isimli 
kitabından uyarlamadır. Gülseren Budayıcıoğlu 
Doğduğun Ev Kaderindir’in uyarlanmasına vesile 
olan Camdaki Kız isimli kitabı şu şekilde tanımlıyor;
“Küçükken çekilen acıların ateşi kolay sönmüyor, 
kolay unutulmuyor ve izlerini hayatımız boyunca 
üstümüzde taşıyoruz.”

Aşk yakıyor
Ayrılık kavuruyor
Aldatılmaksa hep çok acıtıyor…

Bize çocukluk acılarını tekrar yaşatacak kişileri 
gözünden tanır, başkasına değil, ona âşık oluruz. 
Hayat onu kendi ellerimizle buldurur bize.

 Kaderimiz aslında doğduğumuz evlerde yazılır. 
Yine o evlerde yaralanır, o yaralarla büyür, sonunda 
o yaraların bizi götürdüğü yere gideriz. Ancak 
mutluluk her zaman o yolda değildir…
“Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam 
hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde 
yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış 
Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi 
bu.”

GÜLSEREN 
BUDAYICIOĞLU VE 

HAYATIN GERÇEKLİĞİNİ 
ANLATAN DİZİLERİ

/KÜLTÜR - YAŞAM
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İstanbullu Gelin
İstanbullu Gelin, annesiz babasız 
büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü 
sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir 
genç kız olan Süreyya’nın; aniden 
karşısına çıkan zengin ve karizmatik 
iş adamı Faruk’a aşık olarak Bursa’ya 
gelin gitmesiyle başlayan dramatik 
bir aşk hikayesidir

Masumlar Apartmanı
Dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun 
Madalyonun İçi isimli kitabındaki 
Çöp Apartmanı hikayesinden diziye 
uyarlandı.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle 
birlikte yaşayan İnci’nin hayatı , 
yaptığı bir kazayla değişecektir. 
İnci’nin karışacağı kazada onu 
Han ve büyük sırlarla dolu ailesi 
beklemektedir. Dizide Birkan Sokullu 
“Han”, Farah Zeynep Abdullah “İnci”, 
Ezgi Mola “Safi ye”, Merve Dizdar 
“Gülben”, Alper Saldıran “Uygar” ve 
Metin Çoşkun “Hikmet” karakterine 
hayat veriyor.

İstanbullu Gelin Masumlar Apartmanı
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#1

KALBİ GÜÇLENDİREN 
DOĞAL BESİNLER!

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, siga-
ra, stres ve fazla kilo derken günümüzde 
kalp hastalarının sayısı artıyor. Artık yaşa 
bakmayan, genç yaşlarda da kapıyı çalan 
kalp hastalıkları yaşam kalitesini ciddi 
oranda düşürürken, bütün dünyada ölüm 
nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. İşte 
bu nedenle kalp sağlığına yönelik farkın-
dalığı artırmak amacıyla 29 Eylül Dünya 

Kalp Günü olarak kutlanıyor. Acıbadem 
Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, aylardır 
tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinde 
en riskli grupların başında da kalp damar 
hastalıklarının yer aldığını belirterek, sosyal 
mesafe, maske ve hijyenin yanı sıra sağlıklı 
yaşam tarzı ile koronavirüsten korunmanın 
mümkün olacağını söylüyor.

OMEGA-3

Kalp ve damar dostu 
takviye gıdaların 
başında Omega-3 
geliyor. Kolesterol 
düşürücü etkisi de 
olan Omega-3’ler 
düzenli tüketildiğinde 
kalp hastalığı 
gelişimini ve kalp krizi 
riskini düşürüyor. 

OMEGA-3 İÇEREN 
BESİNLER: 
Hayvansal Omega-3 
kaynaklarının başında 
balıklar geliyor. 
Özellikle somon, 
uskumru, hamsi, 
istavrit, sardalya ve 
ton balığının omega-3 
seviyesi oldukça 
yüksek. 

D VİTAMİNİ 
D vitamini vücut yapımız için son 
derece önemli bir vitamin olup, 
birçok farklı hücrenin sağlıklı kal-
masında kritik rol oynuyor. 

D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER:
D vitamini içeren başlıca besinler 
arasında; soman, sardalye, us-
kumru gibi yağlı balıklar, yumurta 
sarısı, süt ve yoğurt, lifl i tahıl ürün-
leri, et ve portakal suyu yer alıyor. 
Güneşle vücutta üretilen D vitamini 
etkisi 2 aya kadar devam ede-
bilirken, dışardan takviye olarak 
alınan D vitamini etkisi genelde 2 
haftada kayboluyor. 

#2

/SAĞLIK
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ZERDEÇAL 
Curcumin olarak da bilinen bir 
baharat türü olan zerdeçal, 
antioksidan etki yanında, kanı 
sulandırarak kalp ve damar 
sağlığına katkı sağlıyor. 

NİTRİK OKSİT
Kalp ve damar sağlığını doğrudan etkileyen bir madde 
olan nitrik oksit salınımı ile damarlarda genişleme olup, 
kan basıncı düşüyor. Damar sertliğinin başlangıcındaki 
ana mekanizmalardan biri hücrelerin nitrik oksit salma 
yeteneklerini yitirmesi!

NİTRİK OKSİT İÇEREN BESİNLER: 
Nitrik oksit dışarıdan doğrudan alınmıyor. Balık, et, 
hububat, kuruyemiş gibi gıdalarda bulunan arjinin ve 
sitrulin aminoasitleri ile özellikle koyu yeşil yapraklı 
sebzelerde bulunan nitrat vücut içerisinde nitrik oksite 
dönüşerek olumlu etki yapıyor. Takviyeler doktor öneris-
ine göre alınmalı. 

#4

#5

MAGNEZYUM:
Vücut için oldukça önemli bir mineral 
olan ve kan basıncını düzenleyen mag-
nezyum, birçok hücresel faaliyette görev 
alıyor; iltihabi reaksiyonu baskılıyor.  
Magnezyum düşüklüğü özellikle kalp 
üzerinde olumsuz etki gösterebiliy-
or, damar sertliğinin ilerlemesini hı-
zlandırıyor ve ciddi ritim bozukluklarına 
yol açabiliyor. 

MAGNEZYUM İÇEREN
BESİNLER: 
Magnezyum birçok gıda ile alınabilir. 
Kabak çekirdeği, ıspanak, avokado, 
somon ve ton balıkları, bitter çikolata 
magnezyum açısından zengin. Kardiyo-
loji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut 
“Gıda ile yeterli magnezyum alamayan 
kişilerin doktor tavsiyesine göre mag-
nezyum takviyesi alması faydalı olacak-
tır” diyor.  

KOENZİM Q 10
Özellikle kasların metabo-
lizmasında yer alan, antioksi-
dan etkiye sahip bir vitamin 
türevi olan koenzim Q10, 
hücrelerin enerji üretimi ve 
hücrelerin sağlıklı kalmasında 
yardımcı bir madde.

KOENZİM Q 10
İÇEREN BESİNLER:
Koenzim Q10 birçok gıdada 
az miktarlarda bulunuyor. 
Sardalya ve ton balığı, tahıl-
lar, dana eti, soya yağı ve yer 
fıstığında koenzim Q10 mik-
tarı daha fazla yer alıyor

#6

#3
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Ağrıları Unutuyoruz
Regl Dönemi Ağrılarına 

İyi Gelen 6 Bitki Çayı

Böğürtlen çayı: 
Antioksidan açısından zengin olan Böğürtlen 
çayı, C vitamini deposudur. bu sayede vücu-
dunuza enerji verir ve regl dönemini de daha 
kolay geçirirsiniz.

Zencefi l çayı: 
Bu çay tam bir adet söktürücüdür. adet 
dönemlerinde en çok tercih edilen çay-
lardan biri olan zencefi l tam bir adet sök-
türücüdür. Ağrı kesici özelliği ile tanınan 
zencefi l çayı, regl ağrınız olduğunda 
tüketilebilir.

Papatya çayı: 
Sakinleştirici bir etkisi vardır. Hormonları 
düzenler, sinirleri yatıştırır, kasları gevşetir. 

Safran çayı: 
Kısa sürede çözüme ulaşmanıza yardımcı 
olabilecek bir bitki de safran. Regl kanının 

vücuttan kolay atılmasını sağlar ve aynı 
zamanda ferahlık verir. Adet söktürücü etki-
siyle birlikte ağrılarınızın daha kısa sürede 
ortadan yok olmasını sağlar.

Civanperçemi çayı:
Regl başlamadan üç gün önce içmeye 
başladığınız civanperçemi çayı daha kolay 
bir regl dönemi geçirmenize yardımcı olur. 
Sancıları önler ve regl dönemini daha aktif 
geçirmeni sağlar.

Nane çayı: 
Regl ağrılarını çok iyi hafi fl eten bitki çay-
larından biri nane çayıdır. Gerginliği azaltır. 
Karın kaslarını rahatlatarak krampların 
önüne geçer. Regl döneminden dolayı 
görülen şişkinliğin giderilmesinde oldukça 
etkilidir.

Peki, regl ağrılarına iyi gelen bu bitki çayları hangileridir? Türki-
ye’nin ilk dijital kadın asistanı Pepapp; regl döneminde kadınların 

yaşadığı ağrıların kaynağını araştırdı ve ağrılara iyi gelen 6 bitki 
çayını ve faydalarını kadınlarla paylaştı.
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satkazanmagaza
Detaylı Bilgi İçin
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GEZGİNLERİN MOBİL
 EVİ KARAVANLAR ARTIK 

KOÇTAŞ’TA

www.koctas.com.tr

Zengin ürün yelpazesiyle tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik 
çözümler sunan Koçtaş, şimdi de gezginlerin mobil evi olan 
karavanları müşterileriyle buluşturuyor. Özgürce seyahat etmek 
isteyenler Koçtaş’ın Kartal mağazasında yerini alan Caretta 
karavanlarla istediği tatil rotasını oluşturabilir ve konforlu bir 
yolculuk yapabilir.

En iyi markaları en uygun fi yatlarla sunan Koçtaş, şimdi de 
tatilde sınırları ortadan kaldıran karavanları müşterilerinin 
beğenisine sunuyor. Seyahat severler Koçtaş’ın zengin ürün 
gamında yerini alan ve Kartal mağazasında satışa sunulan 
Caretta karavanlarla, gezi rotalarını özgürce oluşturabiliyor. 
Mobil eviniz olan karavanlar sayesinde, yolculuğun rengarenk 
enerjisiyle güne mavi ve yeşilin verdiği huzurla başlamak, uzun 
yolculukları daha konforlu hale getirerek yeni maceralara yelken 
açmak mümkün. 

O1 belgesine sahip Caretta karavanlar, 750 kg altında olduğundan 
trafi k tescilden muaf ve kullanım için karavan ehliyeti 
gerektirmiyor. Yurt dışı çıkışlarına uygun Caretta karavanlar, 
farklı renk seçenekleri ile Koçtaş’ta yeni keşifl er için yola 
çıkmak isteyen seyahat tutkunlarını bekliyor. Caretta karavanlar, 
koronavirüs dolayısıyla açık havayı tercih eden tatilcilerin birinci 
seçeneği olmaya  aday. 
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ANNE SÜTÜNÜ

ARTIRAN 7 TEMEL

ALIŞKANLIK

Acıbadem International 

Hastanesi Beslenme ve Diyet 

Uzmanı Elif Gizem Arıburnu da bebeklerini 

anne sütüyle beslemek isteyen çiçeği burnunda 

annelere çeşitli önerilerde bulunurken “Sütünüzün 

artması için dengeli, çeşitli ve yeterli beslenmeniz gerekir. 

Ancak ruh halinizin de önemini unutmamalısınız. Mutlu olduğunuz 

sürece bebeğinizi daha iyi besleyebilirsiniz” diyor. Beslenme ve Diyet 

Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, anne sütünün kalitesini artırıcı alışkanlıkları 7 

başlık altında topluyor.

Anne sütünün her damlası mucize... 

İlk altı ay boyunca bebeğin ihtiyacı 

olan tüm protein, yağ, karbonhidrat, su ve 

mineralleri tek başına karşılayabiliyor. Üstelik bu 

zengin ve sağlıklı içeriği, bebeğin ilerki yıllarda da sağlığını 

olumlu etkiliyor. Bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü, 6 ay sonra 

da ise ek gıdalarla birlikte 2 yıl boyunca anne sütü almasını 

sağlamak için her yıl 1-7 Ekim, Emzirme Haftası 

kapsamında başta kadınlar olmak üzere tüm 

toplumun hafızasına kazınmak isteniyor

/SAĞLIK
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1- Sağlıklı beslenin
Anne sütü üretmek için vücudun fazladan 500 kaloriye ihtiyacı ihtiyaç duyduğunu belirten Elif 

Gizem Arıburnu, “Bu nedenle emziren anneler önce kendi ihtiyacı olan enerjiyi karşılamalı, aç 
kalmamalı, süt oluşumunu destekleyecek bir beslenme programı takip etmeli. 

2 – Daha fazla su için
Anne sütünüzün yaklaşık yüzde 90'ı sudan oluşuyor. Bu nedenle süt yapımı için yeterli su 

ve sıvı alımının olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Elif Gizem Arıburnu, su bakımından 
zengin salatalık, kabak, kereviz, göbek salata gibi yiyeceklerin de tüketilmesini öner-

iyor. Günlük su ihtiyacını belirlemeye yönelik formül de basit; kg x 35 ml yani 60 kg 
iseniz en az 2.1 litre su içmeniz gerekiyor.

3 – Kafein alımınızı sınırlayın
Emzirirken tüketilen kafein miktarının yaklaşık yüzde 1'i anne sütüne geçiyor. Bu 

miktar az gibi görünse de, bebekler kafeini yetişkinler kadar hızlı sindiremiyor. Sağlıklı 
bir yetişkin, kafeini vücudundan üç ila yedi saatte uzaklaştırabilirken, karaciğer ve 

böbrekleri tam olarak gelişmediği için kafein bebek vücudunda 65-130 saat kalabiliyor

4- İyi yağları tercih edin
Dokosa heksaenoik asit (DHA) göz retinası ve beyin gelişimi için gerekli olan bir 

omega – 3 yağ asidi. Araştırmalar DHA içeriği yüksek yiyecekler tüketen annelerin 
çocuklarının ortam değişiklilerine daha iyi uyum sağladıklarını, dikkat puanlarının yüksek 

olduğunu ve daha iyi hafıza becerilerine sahip olduklarını gösteriyor

5- Kaliteli protein tüketin
Hem kendi doku ve organlarınızı korumak hem de bebeğinizin büyüyen 

bedenine en iyi şekilde destek olmak istiyorsanız düzenli olarak kaliteli 
protein tüketmeniz önemli. Yumurta, yağsız kırmızı et, yoğurt, peynir 

ve yağlı tohumlar, kaliteli protein kaynakları arasında yer alıyor.

6- Meyve ve sebzeyi çeşitlendirin
Meyve ve sebzelerin en iyi vitamin ve mineral 

kaynaklarımız olduğunu kaydeden Elif Gizem 
Arıburnu, “Emzirme döneminde her gün 

3’er porsiyon meyve ve sebze tüketmeli, 
her defasında farklı meyve ve sebzeleri 

tercih etmelisiniz” diyor. Üstelik emzirme 
döneminde annenin meyve ve sebzeyi çeşit 

çeşit yemesi, ek gıdaya geçtiği dönemde bebekler-
in farklı yiyecekleri daha kolay denemesine ve kabul 

etmesine de olanak sağlıyor.

7 – Kalsiyum alın
Büyüyen bebeklerin güçlü kemik ve dişler oluşturması için ihtiyaç 

duydukları en önemli minerallerden birisi kalsiyumdur

Acıbadem International Hastanesi

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Elif Gizem Arıburnu



Paşabahçe Mağazaları, 
sonbaharın huzurunu yepy-
eni ürünleri ile ev ve yaşam 
alanlarına taşıyor. Paşabahçe 
Mağazaları’nın sonbahar 
mevsimini en yoğun şekilde 
yansıtan renklerden oluşan 
yeni sezon ürünlerinde pufl ar-
dan mumluklara, cam demlikle-
rden kase ve kupalara kadar 

birçok alternatif bulunuyor.
Herbal ve Theraphy cam 
demlikler ile hazırlayacağınız 
sağlıklı bitkisel çayların keyfi ni 
çıkarırken vücudunuzu da kışın 
zorlu günlerine hazırlayabilir-
siniz.

İçinizi Isıtacak Sofralar…
Sonbahar esintilerini evinde 

hissetmek ve mutfağına son-
bahara özel dekorasyon fi kirleri 
katmak isteyenler için Felix 
Seramik 4’lü Kase Seti ve Glory 
Seramik Servis Tabağı ideal 
seçenekler arasında. Colorfull 
Seramik 4’lü Kase ve Stone 
Seramik Kupalar da mutfaklara 
sonbahar renklerini ve havasını 
getiriyor.

/DEKORASYON
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EV VE YAŞAMA DAIR BINLERCE FIKIR 
SUNAN PAŞABAHÇE MAĞAZALARI, 
BIRBIRINDEN GÜZEL YEPYENI SEZON 
ÜRÜNLERI ILE EVLERI YENILEYEREK 
SONBAHARI KARŞILIYOR.

Ev dekorasyonunda bitkileri, yaprak 
formlarını kullanmayı sevenler için altın 
ve gümüş renk seçenekleri ile Yaprak ve 
Feather dekoratif obje ve tabaklar iyi bir 
alternatif olabilir.
Ev dekorasyonunun yeni trendi olan 

mermer, banyolara da taşınıyor.
 Pamukluk, sabunluk, sıvı sabunluk ve 
diş fırçalıktan oluşan Marble Banyo 
Aksesuarları tasarımıyla ve renk 
geçişleriyle dikkat çekiyor.
Sonbaharın gelmesiyle evlerinizde 

yepyeni bir dekorasyon tarzı oluşturmak 
için Paşabahçe Mağazaları’na 
uğrayabilir ya da online mağaza www.
pasabahcemagazalari.com adresinden 
ürünleri inceleyebilir ve 7 gün 24 saat 
alışverişinizi kolayca yapabilirsiniz.

hissetmek ve mutfağına son-
bahara özel dekorasyon fi kirleri 
katmak isteyenler için Felix 
Seramik 4’lü Kase Seti ve Glory 
Seramik Servis Tabağı ideal 
seçenekler arasında. Colorfull 
Seramik 4’lü Kase ve Stone 
Seramik Kupalar da mutfaklara 
sonbahar renklerini ve havasını 
getiriyor.

www.pasabahcemagazalari.com



Mum Nasıl Yapılır?
Mum yapımı oldukça basittir. Evini ya da iş yerini güzel ve hoş mumlarla süslemeyi kim 
sevmez ki? Mumlar her alana sıcaklık ve ışık katar ve kendinizi daha rahat hissetmenizi 
sağlar. Kendi mumunuzu evde kendiniz de yapabilirsiniz. 

Mum Yapımı İçin Gerekli Malzemeler
Kendi mumunuzu yapmanın başka bir avantajı da içine koyduğunuz malzemeleri kon-
trol edebilmeniz ve aromalı mumlar üretebilirsiniz. Mum kullanarak evinizdeki havayı 
sürekli taze tutabilmek için soya mumu kullanabilirsiniz.

Adım Adım 
Mum Yapımı

/HOBİ
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Mum Yapımı
Mum yapımı için ilk olarak bir 
kapta jel parafi ni eritmeniz 
gerekmektedir.

Daha sonra fi tilinizi kulla-
nacağınız cam kavanoza sabit-
leyip, içine koymak istediğiniz 
objeleri yerleştirip erittiğiniz jel 
parafi ni dökebilirsiniz.

Farklı mumları değişik şekilde 
hasır ip ve kumaş parçaları ile 
süsleyebilirsiniz.

Genel olarak mum yapımında kullanılan 
üç temel malzeme bulunur:
-Balmumu
-Fitil
-Bir Kap
-Koku ve Renk
-Jel Parafi n
-Balmumum eritmek için tencere
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Enerji Dolu Sevgili
Prenses Okurları;

Biz Sinem ve Koray çifti olarak 
iki mühendis gözünden deli 
dolu biraz da çılgın seyahat-
lerimizde edindiğimiz deney-
imlerimizi, gezilerinizi plan-
lamanızı kolaylaştıracak püf 
noktaları sizinle paylaşmaya 
geldik. Belki siz de yazımızı 
okurken bir anda sırt çan-
tanızı hazırlayıp yola çıkmaya 
karar verirsiniz. 
Hadi Başlayalım!
Aslında ilk yazımızda çok yer 
düşündük pandemi nedeni-
yle yurtdışını eledik, mev-
sime de uygun olduğu için 
herkesin bir gün gitmeyi 
düşündüğü  yer olan Bolu il-
imiz sınırları içerisinde kalan 
Yedigöller Milli Parkı olması-
na karar verdik.
Malumunuz 2020 ilk gün-
lerinden beri hepimiz için zor 
geçmeye devam ederken şu 
pandemi döneminde de ev-
lerinde iyice bunalan insan-
larımıza bir de hayatın yükü 
koşuşturma telaşe eklenince 
tam da bu dönemde gidip 
sakinliğin dinginliğin huzurun 
gerçek manada anlam 
bulduğu yer olarak karşımı-
za çıkıyor Yedigöller… Hele 
tam bu dönemlerde usta 
şairlerimizin hüzünlü olarak 
betimlediği sonbahar mev-
siminin kendisini en güzel 
gösterebildiği yerlerdendir 
Yedigöller… Temiz oksijeni-
yle, yeşilin ve sarının iç içe 
geçmiş tonlarıyla bir gece de 
olsa gitmenizi tavsiye ederiz.
‘’Kasım’da Aşk Başkadır ’’ 
derler, siz de adımınızı atar 
atmaz doğayla aşk yaşamaya 
hazır olun. Karşınızdaki renk 
cümbüşüne merhaba deyin 
ve kendinizi ona teslim edin.

Yedigöller'de
Firari Çift

Sinem Gültekin   Koray Gültekin
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Dikkat!!!
Hangi ay olursa 
olsun yağmurluk 
ve şemsiyeniz 
yanınızda olsun.

Nasıl bir yerdir?
•Adından da anlaşılacağı üzere 
Bolu Yedigöller, 7 adet gölü 
içerisinde barındırıyor.
•Bu göllerin oluşumu ise şöyle: 
Kitlelerin kayması sonucu 
vadilerin önü kapanıyor. Vadil-
erin önü kapanınca da arka 
kısımda set göller oluşuyor.
•Bu set göllerin hepsi birbirine 
bağlı bu arada.
•Ayrıca Yedigöller Havzası, tam 
1642 hektar büyüklüğünde ve 
deniz seviyesinden yüksekliği 
883 metre.
•Türkiye’de ilk alabalık üretme 
istasyonu, 1969’da burada 
kurulmuş.
•Bitki örtüsü çok geniş olduğu 
için birbirinden farklı ağaç 
türleri ile ülkemizin en güzel 
karışık doğal ormanlarından 
biri. (kayın, gürgen, fındık, 
kızılağaç, akçaağaç, ıhlamur 
ve titrek kavak bunlardan 
bazıları.)
•Ayrıca birçok yaban hayvanı-
na da ev sahipliği yapıyor. 
(100’ün üzerinde kuş, sincap, 
tilki, kurt, tavşan, domuz ve 
yabani ördek gibi)
•Son olarak da Bolu Yedigöller, 
”Milli Park” olarak 1965’te koru-
ma altına alınmış durumda.

Neler Yapılabilir?
•Kendi çadırınızı kurabilir ya da 
karavanınızla güzel doğanın 
içerisinde dinlenebilir,
•Doğanın içerisindeki güzel 
bungalov evlerde konaklayıp 
kuş cıvıltılarıyla uyanabilir,
•Yanınızda getirdiğiniz malze-
melerle göl kenarında piknik 
yapabilir 
•Yedigöller’in bir başka güzel 
olduğu sonbahar ve ilkbahar 
aylarında muhteşem fotoğra-
fl ar yakalayabilir,
•Manzara Seyir Terası’ndan 
gölleri kuşbakışı izleyebilir, 
doğa yürüyüşleri yapabilir,
•Mayıs – eylül dönemlerinde 
Deringöl ve Büyükgöl’de olta 
balıkçılığı yapabilir,(Pandemi 
döneminden dolayı yasak )
•Birbirinden ilginç mantar-
ları inceleyebilir, hatta Bolu 
Yedigöller üzerindeki çay 
evlerinde tadına bakabilir,
•Aşçılarıyla meşhur olan Men-
gen Bölgesi’nde birbirinden 
lezzetli yemekler yiyebilir,
•İlkbaharda yeşilin her bir 
tonuyla huzur bulabilir,
•Sonbaharda ise sararmış 
yaprakların güzelliğine aşık 
olabilirsiniz.
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Nerede & Nasıl Gidilir ? 
İşte bu güzel tabiata sahip olan yer; 
Bolu’nun kuzeyinde,    
Zonguldak ilinin güneyinde,
Düzce’nin de doğusunda bulunuyor.
Bu arada Yedigöller nasıl gidilir konusu da 
önemli. Çünkü toplu taşıma ile Yedigöller’de 
dolaşmak mümkün değil. Ancak özel araçla 
gidebilirsiniz ve bu araç mümkünse SUV tipi bir 
araç olmalı.
Ya da birçok ilden kalkan şehir içi otobüslerle 
Bolu’ya gelip oradan taksiyle geçmeniz gerekir. 
Biz bunu önermiyoruz. Çünkü gerçekten çok 
maliyetli oluyor.
Diğer alternatifl er, Yedi Göller turu ya da Abant 
Yedigöller turu  (uygun bir fi yata her şey dahil 
isteyenler için güzel bir seçenek)

Nerede Kalınır?
Eğer ki çok sevip kalmak isterseniz diye düşünerek sizler için 
birkaç yer araştırdık listeledik ve kendimizin de kaldığı yeri 
ekledik tercih sizin baştan belirtelim çok bir alterna-
tif yok olanlar da gayet yeterli olduğunu 
düşünüyoruz.
•Yedigöller Kamp Alanı (Doğayı 
hissetmek, huzuru yakalamak istey-
enler bu seçeneği tercih etmeli )
•Habitat Mesire Evleri Oteli ( 
Yedigöller içerisinde, üstelik burada 
kendi verandasında mangal yak-
abilirsiniz.)
•Hindiba Doğa Evi ( Boş yer bulabil-
irseniz kesinlikle tavsiye edilir.)

/SEYAHAT
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Ne Yenir? & Nerede Yenir?
Yalnız baştan belirtmek isteriz ki burada mekan sayısı 
sınırlı onlar da beklentilerinizi karşılar mı bilemeyiz. 
Bizim bu konuda ki önerimiz kendi yaptığımız gibi yiye-
ceğinizi yanınızda getirerek nefi s bir piknik yapmanız 
olacaktır. Unutmamak gerekir ki mangal kesinlikle 
yasak. Park içerisinde Habitat Mesire isimli tek resto-
ran var saat 12:00’ye kadar kahvaltı etmek mümkün 
burada iki kişilik serpme kahvaltı 120TL Köy kahvaltısı 
ise 140 TL şeklinde fi yatlandırma yapılmış.

Biz alternatif olarak parka gelmeden yol üzerinde 
uğrayıp kendinize bir şeyler alabileceğiniz birkaç 
restoran da yazdık sizler için;

•Ayıyakası Teras Çay Evi 
•Gözleme Evi Öter’in Yeri
•Afacan Gözleme ve Çay Evi
Peki ya akşama kalırsak akşam yemeğini nasıl halle-
deceğiz derseniz bu konuda da birkaç tavsiyemiz var. 
Yedigöller içinde kamp yapacaklar, akşam yemeğini 
tek alternatif olan Habitat Mesire restoran da yemek 
isterlerse kişi başı 40-70 TL arasında fi yatlar değişmek-
tedir. Yolculuğa devam edeceklere Mengen tarafından 
gitmelerini tavsiye ederiz. Yolda yer yer bozukluklar 
olsa da aşçılar diyarı Mengen’de tadacağınız lezzetler 
buna değer. Bizim de yeni keşfettiğimiz Organik Çiftlik 
Restorana mutlaka uğramalı yemek öncesi ikram 
olarak sunulan porçini mantarlı tereyağını denemelis-
iniz. Tabii ki mücevher pilavını tatmayı da unutmayın. 
Yemeğinizi ve meşhur profi terol tatlısını yedikten son-
ra şöminede bolu meşesi çıtırtısı eşliğinde yorgunluk 
kahvenizi içerek günü güzel bir şekilde sonlandırabil-
irsiniz.
Mengen’de alternatif olarak;

•Müdürüm Restoran
•Cennet Vadi Restoran

Bu yazımızı burada noktalıyoruz. Yeni açtığımız ins-
tagram sayfamızdan bizi takip edebilir, merak et-
tiklerinizi sorabilir, sizde bizimle gezi deneyimlerinizi 
paylaşabilirsiniz. Bir daha ki rotamızda buluşmak 
dileğiyle…

@fi raricift



Yaz mevsiminde pazar tezgahlarında bolca 
gördüğümüz ve reçel, marmelat ile meyve suyun-
da sıkça kullanılan vişne, damağımızda bıraktığı 
unutulmaz lezzetin yanı sıra sağlığımız üzerinde 
de önemli bir rol oynuyor! Özellikle potasyum, lif, 
C vitamini ve uyku hormonu olarak da bilinen mel-
atonin bakımından zengin bir meyve olan vişne, 
yüksek antioksidan içeriğiyle enfeksiyonları ön-
lemeye yardımcı oluyor.  Acıbadem International 
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem 
Arıburnu vişnenin 7 önemli faydasını anlattı, 
önemli öneriler ve uyarılarda bulundu. 

 Diyabetli kişiler günlük diyetlerine 20 adet vişne 
eklediklerinde; vişnenin içeriğindeki antosiyanin-
ler pankreasın insülin üretimini artırarak kan 
şekerinin düşm esinekatkı sağlayabiliyor. 

Uykuyu düzenliyor 
Uyku zamanı geldiğinde beyne sinyal gönderen 
bir hormon olan melatoninin seviyesi ilerleyen 
yaşla birlikte düşmeye başlıyor. Bu yüzden yaş 
aldıkça insomnia adı verilen uykusuzluk hastalığı-
na yakalanma riskimiz artıyor. Üstelik Covid-19 
pandemisi nedeniyle yaşadığımız stres, uykusu-
zluğu da tetikliyor! 

Bağışıklık sistemi için önemli
Antioksidan maddelerin başında gelen C vitamini 
vişnede fazlaca bulunuyor. 200 gram vişne (2 por-
siyon meyve), günlük almamız gereken C vitamini 
ihtiyacımızın yüzde 40’ını tek başına karşılayabili-
yor. 

Kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor
Organlarımızın oksijen kullanma kabiliyeti yaşlan-
mamızın bir parçası olarak azalıyor. Bu da damar 
sağlığımızın bozulmasına sebep oluyor. Polife-
nol bakımından en zengin meyvelerden biri olan 
vişne, kalp-damar hastalıkları gibi yaşa bağlık 

AÇLIĞI BASTIRAN VE İLTİHAP
ÖNLEYEN 2 ÖZEL TARİF

Açlığı bastıran vişneli yulaf
(Tok tutma özelliğini yulaftan sağlıyor) 
 Malzemeler 
1 bardak çekirdeği çıkarılmış taze vişne
3 yemek kaşığı yulaf kepeği veya yulaf ezmesi
1 bardak yoğurt ( 200 ml ) veya 6 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu
Birkaç dal taze nane
Tüm malzemeleri karıştırın, taze nane yapraklarıyla tüketin. 

İltihap önleyici vişneli smoothie 
Malzemeler
1 su bardağı sade az yağlı kefi r
1 su bardağı dondurulmuş vişne
1⁄2 fi ncan bebek ıspanak yaprakları
1⁄4 fi ncan püresi olgun avokado
10 adet çiğ badem
1 çay kaşığı kadar soyulmuş rendelenmiş zencefi l
1 çay kaşığı chia tohumu
Kefi ri bir karıştırıcıya yerleştirin. Üzerine vişne, ıspanak, avokado, 
badem, zencefi l ve chia tohumlarını ekleyin; pürüzsüz olana kadar 
püre haline getirin.

sağlık problemlerinin başlangıcını geciktirmede veya 
ilerlemesini durdurmada etkili oluyor. 

Hafızayı güçlendiriyor
Yapılan çalışmalar; günde 1 bardak vişne suyunu 
düzenli olarak tüketmenin, içerisindeki antosiyaninler 
sayesinde, hafi f-orta derece demansı olan ileri yaştaki 
yetişkinlerde hafızayı ve düşünme, hissetme, öğrenme, 
anımsama, karar verme ile problem çözme gibi zihinsel 
süreçleri güçlendirdiğini ortaya koydu. 

Kanser düşmanı 
Vişnelere o güzel ve parlak kırmızı rengini, içeriğinde 
yüksek miktarlarda bulunan antosiyaninler veriyor. 
Yapılan laboratuvar çalışmalarında, antosiyaninlerin 
kansere sebep olan hücrelerin büyümesini yavaşlattığı 
ve kanserli hücrelerin daha hızlı ölmesini sağlayan 
apoptozu teşvik ettiği ortaya konmuş. Vişne aynı 
zamanda yüksek melatonin içeriğinden dolayı da 
vücuttaki östrojeni düzenleyerek meme kanseri riskini 
azaltmaya da yardımcı olabiliyor. 

Gut hastalığında ağrıları hafi fl etiyor 
Yapılan araştırmalar, vişnenin içeriğinde bulunan 
antioksidan maddelerin vücuttaki ürik asit seviyesini 
düşürerek iltihapların azalmasına yardımcı olduğunu 
tespit etmiş. Günlük 1 avuç vişne yemek veya 1 bar-
dak vişne suyu içmek ağrıların hafi fl emesine yardımcı 
olabiliyor.

/SAĞLIK

Uyumadan 2 
Saat Önce Vişne 

Yerseniz...



65K A s i M
A R a l I K

O C a k
2 0 2 0 - 2 1



Malzemeler:
•1 Yemek kaşığı saf tereyağı,

•1 Bardak doğranmış soğan,

•4 Bardak küp kesilmiş balkabağı,

•1 Büyük sakız kabağı,

•1/2 Çay kaşığı toz kakule,

•1 Çay kaşığı toz rezene,

•1/4 Çay kaşığı acı kırmızıbiber,

•1/4 Çay kaşığı toz kişniş,

• 2 Çay kaşığı kimyon tohumu,

• 2 yemek kaşığı küp
kesilmiş taze zenefi l,

Balkabağı Çorbası Tarifi :
Soğanları yarı saydamlaşıncaya 
kadar zencefi l dışındaki baharat-
larla saf tereyağında soteleyin. 
Küp kesilmiş balkabağı, doğran-
mış zencefi l ve dilimlenmiş 
sakızkabağını düdüklü tencereye 
koyun ve yaklaşık 6 bardak su 
ekleyin. Soğanları ve baharat-
ları çorbaya katın ve balkabağı 
yumuşayıncaya kadar pişirin. El 
blenderi ile püre haline getirin. 
Damak zevkine göre biraz daha 
saf tereyağı ve deniz tuzu ekleye-
bilirsiniz.

/YEMEK TARİFİ
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Sos için bir tencerede tereyağını eritin.
Bütün malzemeyi ekleyip sos kıvamına 
gelene kadar pişirin.
Etleri izli bir tavada iki yüzünü de pişirin. 
Pişen etleri kesme tahtasına alıp 1’er 
parmak kalınlığında dilimler kesin.
Sosu üzerine gezdirerek servis yapın.

250 gr. bonfi le
Sosu için Malzemeler
Balkabağı
100 gr. tereyağı
35 gr. krema
25 gr. rokfor peyniri
3 gr. köri
3 gr. zerdeçal

1 tutam dereotu
1 tutam kimyon
1 diş sarımsak
1 tepeleme tatlı
kaşığı hardal
Karabiber
Zeytinyağı
Tuz

Soslu B� f� eSoslu B� f� e
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2021’de
2021 Koç Burcu
Aşk hayatı söz konusu olduğu zaman koç burcu kendine bu sene içerisinde 
kesinlikle çeki düzen vermelidir. Özellikle de sevgilisi olan koç burçları, 
biraz olsun empati duygularını geliştirmeli ve karşısındaki insanı daha çok 
dinlemelidir. Sevgiliniz yok ise; sosyal ortamlarda taşınacağınız insanlar ile 
uzun süreli ilişkilere yelken açabilirsiniz.

2021 İkizler Burcu 
 Aşk hayatı konusunda oldukça çalkantılı olan bir dönem sizleri bekliyor. 
Özellikle bir ilişkiniz var ise; sorunları çözemediğiniz noktada söz konusu 
ayrılığa kadar gidebilir. 2021 ikizler burcu için eski sevgili yılı olabilir. Bu 
yılda eski sevgiliniz size bir şekilde ulaşmak isteyecek ve arkadaşlarınız ile 
iletişime geçecektir. Evli iseniz farklı sürprizler sizleri bekliyor olacaktır.

 2021 Aslan Burcu 
 Aşk hayatı söz konusu olduğu zaman 2021 aslan burcu için ileriye 
gidiş senesi olacaktır. Çocukları olmayan evlilikler çocuk sahibi olmak 
isteyecek, sevgili olanlar ise evlenmek isteyecektir. Eğer evli iseniz; bazı 
konularda eşiniz ile derin sohbetler içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. 
Bu elbette karşılıklı olarak iyi niyet çerçevesinde meydana gelecektir. 
Çocuklarınıza bu sene içerisinde yatırım yapmak isteyebilirsiniz.

2021 Boğa Burcu
Boğa burçları bu sene içerisinde oldukça şanslı olacaklar. 2021 boğa burcu 
konusunda oldukça sabırlı bir burç olacaktır. Olaylar karşısında da eğer 
sabrınızı gerektiği gibi gösterebilirseniz; sonrasında büyük bir mutluluk 
ve başarı elde edebilirsiniz. Aşk hayatında kesinlikle farklı bir boyuta 
geçeceğinizi söyleyebiliriz. 

2021 Yengeç Burcu 
Sağlam kararlar alma konusunda oldukça güzel bir sene sizleri bekliyor. 
İkili ilişkilerinizde yeni bir adım atacağınız bir sene olacaktır. Özellikle de 
sevgiliniz var ise evlilik ve partneriniz ile ortak bir işe girebilirsiniz. Kafanızı 
karıştıran durumlar söz konusu olduğu için, bu durumlar artık bu senelerde 
netlik kazanacaktır. 2021 yengeç burcu düşüncelerini dile getirme 
konusunda oldukça etkili bir sene ile karşılaşacaktır.

 2021 Başak Burcu
 İkili ilişkiler konusunda oldukça güzel bir yıl sizleri bekliyor olacak. Hem 
karşınızdaki kişiler ile yakınlaşacak hem de iletişim anlamında kendinizi 
daha rahat ifade edebileceksiniz. Duygusallık konusunda 2021 başak 
burcu üzerinde etkisini gösterecektir. Kendilerini ifade etme konusunda 
her an için duygularını ortaya çıkartacaktır. Çevrenizdeki insanlar 
sayesinde de güzel ortamlara girip çıkacak ve yeni ortamlarda kendinizi 
gösterebileceksiniz.



Burçlar
2021 Terazi Burcu
Bu sene sizin için sosyalleşme senesi olacaktır. Aileniz tarafından bazen 
baskı altında olabilirsiniz. Fakat sabrettiğinizde kurtulacaksınız. İlişkilerinizi  
sağlama almak isteyebilirsiniz ve partneriniz ile yeni kararları  almak 
isteyebilirsiniz. Sosyalleştiğiniz arkadaş grubu ile de bir iş girişiminde 
bulunmak isteyeceksiniz. Geçen sene Nisan ayında sizden giden ya da o 
aşamada başlayan ilişkileriniz  daha iyi bir hale girecektir.

2021 Yay Burcu 
2021 yay burcu için aşk hayatında kendilerini tanımalarını sağlayan bir yıl 
olacaktır. Partnerinize uzun yıllardır bir bağlılığınız bulunuyor, fakat onunla 
bazı konularda anlaşamıyor olabilirsiniz. Karşınızdaki insanın bencil oluşu 
siz çok yoruyor olabilir. Bunu sonlandırmanın vakti geldi ve kendinizi artık 
buna hazırlamalısınız. Eğer güzel giden bir ilişkiniz var ise, size sürpriz yap-
mak isteyen partneriniz bu durumu uzun zamandır bekliyor diyebiliriz.

2021 Kova Burcu
Bu yıl kova burcunun şanslı yılı bu yüzden pek çok konuda gelişme ve 
ilerleme sağlayabilirler. Bununla birlikte çalışma azimleri ve gayretleri de bu 
konuda belirleyici olacaktır. Ayrıca bu yılın en aktif burcu konumunda pek 
çok olay yaşayabilirler. Hayatlarındaki dönüşümlerin yaşanacağı önemli 
bir yılda diyebiliriz. Yılın büyük bir bölümünde sert açıların görünümünde 
kalabilirler fakat büyük gelişmelerle birlikte hayatlarındaki önemli ve olumlu 
gelişmeleri bu döngü içinde de bulabilirler.

2021 Akrep Burcu 
Aşk hayatı açısından 2021 olağandışı gelişmelerin olacağı bir yıl olacaktır. 
Hiç ummadığınız ve beklemediğiniz durumlar ve ilişkiler ile karşı karşıya 
kalabilirsiniz. Fakat bu yıl daha çok aileniz ve varsa kardeşleriniz ile 
ilgileneceksiniz. Onlara her anlamda destek olmaya kendinizi hazır 
hissedeceksiniz. Kendinizi onlara daha yakın hissederek hem de onlardan 
manevi destek alarak yolunuza devam etmek isteyeceksiniz.

2021 Balık Burcu
Balıklar 2021 de hayatlarındaki içsel enerjiyi daha yukarıya taşıyabilirler. 
Değişimlere ayak uydurmalı ve direnmemeleri faydalı olacaktır. Şanslı 
olacakları dönemlerde pek çok alanda ilerleme sağlayabilirler. Bahar ve yaz 
aylarında şanları daha iyi olacaktır. Özellikle bu yıl için mayıs ve ağustos 
ayları arasında fırsat ve olanakları iyi kullanmaları yerinde olur. 

2021 Oğlak Burcu
Oğlak burçları maddi kaynaklarında ve bu noktada yapmış oldukları yatırım-
larda pek çok hareketlenme yaşayabilirler. Fakat yılın başında bu konulara 
dikkat etmeli ve maddi kayıp yaratacak konulardan uzak kalabilmelidir. 
Mayıs ve ağustos ayları arasında iletişim ve problemlerin çözümü açısın-
dan oldukça verimli geçebilir. 
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