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Hasan Kılca
Kadın, düzenin ve 
sistemin merkezidir.
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“Kadınlar insan, biz insanoğlu..” 
Muhar rrem Kar abacak
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www.lacoste.com.tr
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Yaşamın enerjik 
renklerinde hayat 
bulan silüetler, 
modern bir tavır 
ile desteklenen 
şık görünümler… 
Yeni sezonda göz 
alıcı bir şıklık 
ortaya koyan  
moda serüvenini 
keşfedin.

Soğuk kışın 
ardından ruhlara 
çiçek açtıran
bahar mevsimiyle 
beraber kıyafetler 
de renklendi 

Baharı  Hisset

NOCTRUNE
829,00 TL

İPEK YOL
589,00 TL

JEAN
480 TL

NOCTRUNE 
549 TL

HM
589,00 TL

İPEKYOL
229 TL

BERSHKA
229,00 TL



KOTON
209 TL

KOTON
209,00 TL

NETWORK
266,00 TL

Joıin US 
180,00 TL

NOCTRUNE
829,00 TL



/TAKI

İlkbahar stilinin 
tamamlayıcısı 
göz alıcı 
aksesuarlar
Stilinize küçük 
dokunuşlarla 
farklılık katmak 
istiyorsanız göz 
alıcı aksesuarların 
şıklığını yakalayın. 
İlkbaharda 
gümüş, “gold” 

ve “rosegold” 
renklerin hâkim 
olduğu takı 
koleksiyonu, hem 
günlük kullanım 
için tercih eden 
hem de şıklığını 
gündüzden 
geceye taşımak 
isteyen kadınlara 
hitap ediyor.

www.swarovski.com

Özel fi yatlar için www.swarovski.com
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Renkli ve pastel tonlar
bu bahar da çok moda!
Dışarıda muhteşem bir güneş var, kuşlar 
cıvıldıyor, ağaçlar çiçek açıyor, doğa 
kendini yeniliyor. Gardırobunuzdaki 
kıyafetler nasıl mevsime göre değişiyorsa, 
makyaj tercihiniz de bu mevsime uygun 
olmalı. 

Cesur ışıltılar, nude ve koyu rujlar, çizgisel 
formdaki eyelinerlar, yoğun pastel tonlar, 
dumanlı göz makyajı eşliğindeki nötr 
kahveler,  şeftali tonlarındaki canlı yanaklar, 
yeni sezonda başrol oynuyor. 

Mikronize tozlarla formüle 
edilmiş Nars’ın kült 
allıkları; yumuşak dokusu, 
harmanlanabilir özelliği ve 
yanaklarda bıraktığı ışıltıyla 
her zaman favoriler arasında 
yer alıyor.

Kirpiklere maksimum hacim ve kıvrımı aynı anda sunan 
Nars Climax kusursuz bakışlar kazandırıyor. Yoğun siyah 
pigmentli yapısı ile yumuşak bir uygulama sağlarken 
kirpikleri rahatça kaldırmaya yardımcı oluyor.

Nars Climax Maskara

Baharda makyajınız  
Çiçek Açsın
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Seyma Bayram..

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Başarılı Bir 
Girişimin Yolu
Duygulara 
Dokunmaktan 
Geçiyor

Sevginin,güzelliğin,şefkatin,duruluğun,aşkın,güvenin,sabrın, 
hayatın,toplumun,nefesin adı PRENSES KADINLARIMIZA; duygu dolu, 
her alanında konulu, kadınlarının ruhunu ortaya koymasını ve 
duygularına tercüman olmak isteyen, tüm kadınlarımızı yüreğine 
sığdıran bir ŞEYMA BAYRAM’dan selam olsun…..
Şehrimizin ilk ve tek kadın dergisi olarak 4 yılı geride bıraktık. Kadın 
kadının karşısında değil de yanında olmalıdır felsefesiyle amacımıza 
yönelik birliktelikler oluşturduk. Baktığım zaman PERLA MEDYA 
BASIN A.Ş nin yaptığı en duygulu konu,kadınlarımız oldu. Yani olması 
gereken oldu. 
Benim bir hayalim vardı… KADINA kendi duygusunu, kendi başarısını, 
kendi ruhunu hissettirmek.
 Başarının tanımı herkese göre değişkendir. Benim için başarının 
tanımı; duygulara dokunmaktan geçer. Ruhunu ortaya koymakla 
geçer. Kadın olmaktan geçer. Ama önce o ruhun olduğu yeri tespit 
etmek gerekir. Dikkat, gözlem, araştırma ister. En önemlisi ruhunu 
serbest bırakmaya izin verip vermeyeceğini anlamak sonrasında 
ise aşmak gerek. Ruhuna dokununca da orada bırakmamak gerek…. 
Eğer o ruhu yarı yolda bırakacaksak o ruha hiç dokunmayalım…..

Kadınların ruhunu kendine misyon edinmiş biri olarak hangi 
girişimde olursak olalım önce duygusal fayda sağlamaya çalıştık. 
Samimiyet kurduk. Samimiyet yoksa başarının sürekliliği de yoktur. 
Prenses kadınları şehrimizde sürekliliğin örneği oldu. Buradan 
hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Son olarak Özdemir Asaf’ın  sevdiğim bir şiirini sizlerle paylaşmak 
isterim. Sevmeyi seven, güvenmeyi seven, konulu, duygulu biz 
kadınlar iyi ki varız……

Samimiyet yoksa başarının 
sürekliliği de yoktur.“

“
Hayatta büyük bir 
öneme sahip olan biz 
kadınların değerli olduğu, 
8 Mart tarihinde herkesçe 
dillendirilir. Elbette ki 
kadınlarımız her dönem 
için çok değerli ve 
önemlidir. 8 Mart tarihi 
bunu dile getirmenin, 
çeşitli etkinlikler 
düzenlemenin ve kadının 
rolünü hatırlatma adına 
sadece bir vesilesidir. 
Bu günün öneminin 
korunması da ayrıca 
mutluluk vericidir.
Şehrim başta olmak 
üzere din, dil, ırk ayrımı 
yapmadan; esnafından 
sanatkarına, okuma 
yazma bilmeyeninden 
işkadınına, sanatçısından 
temizlikçisine, mimarından 
öğretmenine, siyasetten 
çiftçisine…. 

En önemlisi 
ruhunu serbest 

bırakmaya izin verip 
vermeyeceğini 

anlamak sonrasında 
ise aşmak gerek. 

Ruhuna dokununca 
da orada bırakmamak 

gerek…. 

Bir kadının dudaklarında değildir aşk.
Bedeninde hiç değildir.

Aşk, kadının göz kapaklarındadır.
Kadın, göz kapaklarında saklar o adamı.

Ne kadar yanarsa yansın canı, ağlayamaz 
bazen.

Sımsıkı yumar gözlerini.
Adam hep orda kalır.

Kadın, asla bırakmaz adamı.
Kadın, asla vazgeçmez ondan….

Özdemir Asaf
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KADININ GÜCÜ:
KADIN VALİLER

LALE AYTAMAN

İLK KADIN VALİ
Lale Aytaman
Türkiye’de bir ilke imza atara ilk kadın Vali 
olan Lale Aytaman, İstanbul Avusturya 
Kız Lisesi’inden mezun olduktan sonra 
1962 Phoenix, Arizona’da AFS öğrenci 
değişimi programına katılmıştır. İstanbul 
Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı 
bölümünden mezun olmuş ve Hamburg’da 
Alman Dili ve Edebiyatı doktorası 
yapmıştır. Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi 
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak 
Almanca dersler vermiştir.
6 Temmuz 1991 tarihinde Muğla Valiliği 
görevine getirilmiş ve bu görevi 1995 
yılına kadar sürdürmüştür. 1994 – 1995 
yıllarında Muğla Valisi olarak Avrupa Konseyi 
ve Yerel ve Bölgesel Planlamalar Kongresi 
Türk Milli Heyeti Başkanlığı yapmış, ‘’ Avrupa 
Planlamaları Çalışma Grubu’’ Başkan 
Yardımcısı olmuştur.
Muğla ilinde kadının el emeğinin 
değerlendirilmesi ve tütüne alternatif 
projeler getirilmesi kapsamında, geleneksel 
dokumacılığın korunması ve geliştirilmesi için 
Yeşilyurt modelini oluşturmuş ve 
‘’MELSA” yı (Muğla El Sanatları ) kurmuştur. 
Muğla Üniversitesinin kurulması, Turizmin 
geliştirilmesi ve çevreye yönelik faaliyetleri 
ile öne çıkmıştır. 1995 yılında ANAP’tan 

Muğla Milletvekili seçilmiştir. TBMM “Kadının 
Statüsünü Araştırma Komisyonu ”Başkanlığı 
yapmıştır. TBMM ANAP Merkez Karar Yönetim 
Kurulu Üyeliklerine seçilmiştir. Avrupa Konseyi 
Parlamenter (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği 
(BAB) Milli Heyet Üyeliği yapmıştır. AKPM’de 
bir komisyon Başkanlığına seçilen ilk Türk 
Milletvekili olarak “ Çevre Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Komisyonu” Başkanlığı yapmıştır. 

Valilik döneminde yaşadığı anıları,“ İğneli 
Koltukta Dört Buçuk Yıl” adlı kitapta 
toplamıştır.
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Esengül Civelek 
1980 yılında Maliye Bakanlığı, Hazine Genel 
Müdürlüğü ve Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi Meslek 
Memurluğunda göreve başladı.

Mali İşler Uzmanı, Mali İşler ve Personel 
Grup Başkan Yardımcısı, Türkiye Elektronik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Mali İşler ve Personel 
Grup Başkan Vekili olarak, Uluslararası 
Haber Ajansı A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı 
ve Genel Müdür olarak, Türkiye Kalkınma 
Bankası A.Ş.’de Eğitim Müdür Yardımcısı, 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Genel 

Müdürlük Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı 
ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.
2005 - 2010 tarihleri arasında Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür olarak 
görev yaptı. 2010 – 2011 tarihleri arasında 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, 2011- 2014 
tarihleri arasında Yalova Valiliği, 2014 - 2017 
tarihleri arasında Kırklareli Valiliği, 13 Haziran 
2017 Muğla Valiliği görevlerinde bulundu

10 Haziran 2020’de Cumhurbaşkanı’nın 
imzaladığı kararnameyle birlikte Muğla 
Valiliği görevinden alındı ve Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanlığına atandı.

Funda Kocabıyık, Uşak Valisi
Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde 
tamamladı. 1994 yılında felsefe grubu 
öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam 
Hatip Lisesi’nde göreve başladı. 1995 
yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen 
Lisesi’nde felsefe grubu öğretmenliği 
görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın açtığı müfettiş yardımcılığı 
sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı 
oldu. 3 Kasım 2008 tarihinde Millî Eğitim 
Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavını 

kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığında 
Bakanlık Müfettişliği görevine atandı. 
14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi 
Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. 
28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 Sayılı 
KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu’nun 
değişmesi ile kurulan Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğüne atandı. 13 Ocak 2016 
tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürü olarak atandı.
27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesiyle Uşak Valiliği’ne atandı. 

İnci Sezer Becel, Nevşehir Valisi
 İstanbul’daki 39 ilçenin tek kadın 
kaymakamı olan “İnci Sezer Becel” İlk, orta 
ve lise öğrenimini İslahiye’ de tamamladı. 
1992 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ 
nden mezun olan Sezer Becel, 1993 yılında 
İçişleri Bakanlığı’ nın açmış olduğu 
Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 1994 
yılında Ordu Kaymakam Adayı olarak göreve 
başladı. Antalya- Finike Kaymakam Refi kliği, 
Rize-Kalkandere İlçesi ve Nevşehir-Acıgöl 
İlçesi Kaymakam Vekillikleri görevlerinde 
bulunduktan sonra, 1995-1996 yılları 
arasında sekiz ay süre ile İngiltere’ nin 
Bournemouth kentinde İngilizce dil eğitimi 

ile İngiliz Genel ve Mahalli Yönetimiyle ilgili 
eğitim çalışmalarında bulunan İnci Sezer 
Becel, 1997 yılında staj programını başarı 
ile tamamlayarak Konya’nın Çeltik İlçesi 
Kaymakamlığına atandı. Sonra sırası ile; 
1999-2001 yıllarında Adıyaman-Tut İlçesi 
Kaymakamlığı, 2001-2006 yılları arasında 
Nevşehir-Gülşehir İlçesi Kaymakamlığı, 
2006-2011 yılları arasında Malatya Vali 
Yardımcılığı, 2011-2015 yılları arasında İzmir-
Çeşme Kaymakamlığı görevini yaptı. 15-
2020 yılları arasında İstanbul-Çatalca İlçesi 
Kaymakamlığı görevini yaptı 9 Haziran 
2020’yılında Cumhurbaşkanlığı atama 
kararı ile Nevşehir Valiliğine atanmıştır. 

Tuğba Yılmaz, Yalova Valisi
2000 yılında İçişleri Bakanlığınca 
açılmış olan Kaymakam Adaylığı sınavını 
kazanarak Kırşehir Kaymakam Adayı olarak 
göreve başlamıştır. Kaymakam Adaylığı 
süresince Çiçekdağ Kaymakam Refi kliği, 
Çorum Ortaköy, Çankırı Bayramören ile 
Eldivan İlçelerinde Kaymakam Vekilliği 
görevlerinde bulunmuştur. Altı ay 
süreyle İngiltere’de bulunan Nottingham 
Üniversitesi’nde dil eğitimi almıştır. 
Ardından Gülağaç Kaymakamı, Altınyayla 

ve Günyüzü Kaymakamlığı görevlerinde 
bulunmuştur. 2007-2010 yıllarında Iğdır 
Vali Yardımcılığı görevinde bulunduktan 
sonra Ürgüp Kaymakamı olarak görev 
yapmış, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevini 
yürütmüştür. 2015-2016 yılları arasında 
Akyurt Kaymakamlığı görevini sürdürmüş, 
16 Haziran 2016 tarihinde Yalova Valiliği 
görevine başlamıştır. Türkiye’nin 4. kadın 
valisi olarak görevini sürdürmüştür.
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 Kadın özveridir,sevgidir, merhamettir. Allah’ın 
insana ihsanı, dünya hayatının zorluklarını 
göğüslerken fi kir, düşünce ve inceliğiyle en 
büyük destekçimizdir kadın.
Eksiğimizi kapatan örtümüz, hayat 
yolculuğunda bize kol kanat geren refi kamızdır. 
Yaratılış itibariyle Allah’ın rahmet, merhamet ve 
şefkat zırhıyla çevrelenen; nezaket ve zarafetle 
bütünleşen her hali ve tavrıyla kıymeti aşina 
olan huzur vesilesidir. 
Kadın; mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun 
mihenk taşıdır. Topluma yön veren kadın 
toplumun ta kendisi, asırlar geçse de yaşayan 
ruhudur. Kadına verilen değer, o toplumun 
medeniyet seviyesini göstermekle birlikte 
sürekliliğini de işaret eder. Zira nezaket, feraset 
ve zarafetin inceliklerinin görüldüğü toplumlar 
bilim, kültür ve sanatta hep öncü olmuşlardır. 
Kadın, toplumu ayakta tutan inancın, bilginin, 
birikimin, tutumun ve hareketin işlevsel 
sistemidir. Düşünün ki sevgili peygamberimiz 
Hz. Muhammed’e(S.A.V.) peygamberlik görevi 
tevdi edildiğinde ve tebliğe başladığında 
yanında yine bir kadın, Hz. Hatice annemiz 
vardı. Eşini hem teskin hem teselli etmiş, hem 
de her vesileyle desteklemiştir. Bizler, bugün o 
desteğin minvalinde cihana yayılan ve cihanı 
kuşatan İslam’ı yaşıyoruz. Milli mücadele 
yıllarında gözünü kırpmadan harp meydanına 
atılan Nene Hatunlardan azim ve kararlılığı, Kara 
Fatmalardan feraseti, Şerife Bacı’lar ve Nezahat 
Onbaşı gibi nice kahraman kadınlardan cesareti 
öğreniyoruz. Yine 15 Temmuz gecesinde 
vatan savunması söz konusu olunca gözünü 
kırpmadan şehit düşen Gülşahlar, Zeynepler, 
Ayşeler var. Dün gösterdikleri vatan ve millet 
savunmalarından bugün övgüyle ve gururla 
bahsediyoruz. Tüm bunları düşündüğümüzde 
diyebiliriz ki inancımızda, tarihimizde, 
medeniyetimizin özünde, binlerce yıllık kadim 
kültürümüzde fedakârlıkları, emekleri, sevgisi, 
cesareti ve mücadeleleriyle müstesna bir yere 
sahiptir kadınlarımız. İnancımızın, istikbalimizin, 
vatanımızın birlik ve bütünlüğü, milletimizin 
beraberliği ve kardeşliği, ülkemizin istiklal 

ve istikbal mücadelesinde ve yeni bir dünya 
düzeninde de daima en ön safta yer almıştır 
kadınlar. Çünkü onlar, doğum bilincine sahiptir. 
Dolayısıyla yeniliğe ve umuda bizden çok daha 
fazla inanırlar. Bilirler ki her zorluğun ardında 
tatlı bir sevinç vardır.
Bozkır’ın tezenesi Neşet Ertaş’ın ifadesiyle 
“Kadın insandır biz insanoğluyuz.”  Erkek 
fıtratından farklı bir şekilde yaratılan kadın, 
duyguların vücut bulmuş halidir. Doğduğunda 
sevinç, evlendiğinde muhabbet, anne olunca 
merhamettir. 
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed(S.A.V), 
‘Cennet anaların ayakları altındadır’ diyerek 
kadının hayatımızdaki yerinin önemini asırlar 
öncesinden vurgulamıştır. Yine Peygamber 
Efendimiz, Veda Hutbesi’ndeki ‘Kadınların 
haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan 
korkmanızı tavsiye ederim’ sözleriyle de kadın 
haklarından ilk kez resmi olarak bahsetmiştir. 

İşte böylesine eşsiz ve muhteşem bir 
inanç ile medeniyetin ferdi olarak bizler de 
mutlu, huzurlu ve sağlıklı toplumun temeli 
olan kadınlarımızın siyasetten ekonomiye, 
akademiden iş hayatına kadar hayatın her 
alanında değer ürettiğine, ülkemizin gücüne 
güç kattığına inanıyoruz. 
Kadın aile için, aile toplum için; toplum ise 
güçlü bir devlet için son derece önemlidir. 
Kadın, düzenin ve sistemin merkezidir. Kadının 
gücüne ve kadının bilgeliğini önemli görüyor, 
bizler de bu bakımdan bugüne kadar kadını 
ve kadın vesilesiyle aileyi güçlendirecek 
birçok proje geliştirdik. Bundan sonra da 
toplumumuzun temel dayanaklarından biri olan 
kadınlarımızı desteklemeye ve onların çok daha 
etkin olabilmeleri için yeni çalışmalar içinde 
olmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit 
annelerimiz ve eşleri olmak üzere, tüm 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
tebrik ediyor; bu anlamlı günlerin sorunlarla 
veya acılarla değil; umut, mutluluk ve sağlıkla 
kutlanmasını temenni ediyorum.

HASAN KILCA
KARATAY BELEDİYE BAŞKANI

Sevgili 
Peygamberimiz Hz. 
Muhammed(S.A.V), 
‘Cennet anaların 
ayakları 
altındadır’ 
diyerek kadının 
hayatımızdaki 
yerinin önemini 
asırlar öncesinden 
vurgulamıştır.

“

“

Mutlu,huzurlu ve sağlıklı 

toplumun temelidir kadın.

/HAYATIN İÇİNDEN
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‘SAĞLIKLI İLETİŞİM MUTLU AİLE OKULU’ 
SEMİNERLERİNİN AİLE HAYATINA KATKISI BÜYÜK
KARATAY’DA MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI PAYLAŞILDI
 ‘Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ seminerleri 
pandemi nedeniyle dijital platformlarda 
gerçekleştirildi. Bu yıl Çevrim İçi Eğitim olarak 
gerçekleştirilen seminerlerin ilk programında 
Dr. Rukiye Karaköse “Evlilikte Sorunlar ve 
Çözüm Yollarını” ikinci programında ise İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Saff et Köse “İslam’da Aile” konularını anlattı. 
Karatay Belediyesi, Enderun Eğitim Vakfı ve 
Karatay Kent Konseyi işbirliğiyle hazırlanan 
‘Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ programı 
Korona Virüsü salgını dolayısıyla bu yıl dijital 
platformlar üzerinden gerçekleştirildi. 
Aile kurumunun korunması ve sağlıklı bir 
şekilde devamlılığının sağlanmasına katkı 
sağlamak amacıyla hayata geçirilen Mutlu 
Aile Okulu seminerleri, pandemi nedeniyle 
online katılımlar ile gerçekleştirilirken; Karatay 
Belediyesi eğitimler sayesinde yüzlerce aile ve 
katılımcıya ulaştı.
 ‘Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ seminer 
dizisinin bu yıl pandemi nedeniyle çevrim içi 
eğitim olarak gerçekleştirilen ilk oturumunda 
Dr. Rukiye Karaköse, Evlilikte sorunlar, çözüm 
yolları ve sağlam bir evlilik için dikkat edilmesi 
gereken hususları anlattı.

RUKİYE KARAKÖSE EVLİLİKTE SORUN VE ÇÖZÜM 
YOLLARINI ANLATTI
Sağlam bir evlilik için dikkat edilmesi 
gereken hususlar üzerine duran Dr. Rukiye 

Karaköse “Sağlam ve bozulmayan evlilikler 
eşlerin birbirlerini tanıdıkları haliyle kabul 
etmeleri ile başlar. Eşler problem çözme 
becerileri edinmeli ve evlilikte rol paylaşımını 
doğru yapıyor olması gerekli. Özellikle 
yeni evli çiftler birbirlerinden gerçek dışı 
beklenti içerisinde olmamalı çünkü evlilik 
bir çeşit idare etme sanatıdır. Anne ya da 
baba ebeveynlik sorumluluğunu doğru bir 
şekilde çocuğuna aktaramazsa bu durum 
çocukların hem maddi hem manevi açıdan 
ruhsal sıkıntı içerisine girmesine sebep 
olabilir çünkü ebeveynlik becerisi evliliklerin 
sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için 
çok önemlidir. Yine bütçe idaresi eşlerin 
yaşadıkları en önemli problemlerin başında 
geliyor. Doğru yönetilmeyen bütçe idaresi 
zamanla ekonomik ve sosyal şiddet boyutunda 
çiftler arasında ciddi tahribata yol açabiliyor. 
Eşler birbirlerini iyi dinleyip karşılaştıkları 
sorunlarda birbirlerini suçlayarak değil, yapıcı 
bir dille konuşmalı ve özeleştiri yapmalı. Eşler 
aralarındaki sorunları bağışlayıcılık, koşulsuz 
sevgi ve gerektiğinde uzman desteğiyle 
çözmeli” dedi.

İSLAM’DA AİLE KÜLTÜRÜ
ÇOK GÜÇLÜ BİR YERE SAHİP
 “Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” 
seminerlerinin ikinci oturumda İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saff et 
Köse ise ‘İslam’da Aile’ konulu seminerle 
mutlu, kalıcı ve huzurlu bir evlilik için dikkat 
edilmesi gereken hususları anlattı. 
İslam’da aile kültürünün çok güçlü olduğunu 
anlatan Saff et Köse, aile hayatında en güzel 
örneklerin Kuran’da verildiğini belirtti. Köse, 

yuvanın nasıl kurulacağı, aile içindeki görev ve 
sorumlulukların neler olduğu, çıkan sorunların 
nasıl çözüme kavuşturulacağı, sorunlar 
çözülemezse evliliğin nasıl sonlandırılacağı 
gibi konuların kapsamlı bir şekilde 
katılımcılarla paylaştı.
SAFFET KÖSE: 
HER AİLE KENDİ İÇERİSİNDE DEVLETTİR
Toplumun geleceği için aile kurumunun 
önemine değinen Prof. Dr. Saff et Köse, 
ailenin anne, baba ve çocuklardan oluşan 
en küçük sosyal grup olarak tanımlandığını 
dile getirerek; “Her aile kendi içerisinde 
devlettir, çünkü aile kurumsal bir kimliğe 
sahiptir. Yani toplumun temeli, devletin de 
temel taşıdır. Ailenin de devlet gibi mutlu ve 
kalıcı olabilmesi için sağlam temeller üzerine 
kurulması gerekiyor” dedi. 
KÖSE:
EŞ SEÇERKEN EN GÜZEL ÖLÇÜT GÜZEL AHLAKTIR
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in 
hayatından da örnekler vererek, kalıcı ailenin 
önemine dikkat çeken Saff et Köse: “Aile 
konusunu iyi anlamak için Kur’an-ı Kerim’in 
erkeğe, kadına, çocuklara nasıl baktığını 
iyi bilmek ve anlamak gerekir. Kuran’daki 
bu bakış sünnette nasıl karşılık bulmuş 
ve Peygamberimiz nasıl bir aile yapısı 
inşa etmiştir. Bizler bunları iyi bilmeliyiz. 
Eğer evlenecek çiftlerimiz dinin iki temel 
kaynağına göre köklü bir eğitimden geçecek 
olursa ailenin geleceği sağlam temeller 
üzerine kurulmuş olur. Evlenecek şahıslar 
arasında denklik esastır ve Peygamber 
Efendimiz(S.A.V)’in aile kurarken tavsiyesi 
ahlakın güzel olmasıdır ve en önemli ölçüt 
budur. Eğer ahlakı güzelse kadın için de erkek 
için de esas ziynet odur” ifadelerini kullandı.
Mutlu Aile Okulu seminerlerinin önemli bir 
sosyal sorumluluk projesi olduğuna vurgu 
yapan Prof. Dr. Saff et Köse ve Dr. Rukiye 
Karaköse Karatay Belediyesi’ne aile kavramına 
olan hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. 
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İSLAM’DA AİLE 
KÜLTÜRÜ ÇOK 

GÜÇLÜ BİR 
YERE SAHİP

Karatay Medresesi



 Aile 

sizlerin 

varlığıyla 
temel 

buluyor, 
yuvalar 
sizlerin 

şefkatiyle 
ısınıyor.
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Şanlı tarihimiz 
Kadınlarımızın başarı 
ve Şehadet destanlarıyla 
dopdolu.

Biraz geçmişe gittiğimizde Kadın 
yapılanmalarını görmekteyiz. 
Bunlardan bir tanesi Ahiliğin Kadın 
yapılanması olan “Anadolu Bacıları” 
olarakta bilinen Bacıyan-ı Rum 
Teşkilatıdır. Bu Kadın yapılanması 
Anadolu’nun Türkleşmesini 
ve İslamlaşmasını sağlayan 4 
teşkilattan biri olarak bilinir. 
Anadolu Selçuklu zamanında 
oluşturulan bu teşkilat ekonomi, 
eğitim ve sosyal alanlarda 
çalışmalar yapmış, Anadolu 
Kadınlarının maddi, manevi katkı ve 
önemini ortaya koymuştur.

Günümüzde de bu bilinçle hareket 
eden Kadınlarımızın başarılarına 
hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Bizler de Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği olarak Kadın 
girişimcilerimize, işletmelerimize 
gereken kolaylığı ve desteği 
sağlamaya çalışıyoruz. Şu an 

Birliğimizin üye sayısı 60.000 olup, 
5.800 Kadın üyemizle Konya’mıza 
her alanda hizmet etmeye 
gayret ediyoruz. Bu oranın gün 
geçtikçe arttığını görmek te bizleri 
ziyadesiyle mutlu ediyor.

Bu bağlamda;
Kadınlarımız önce İNSAN olduklarını 
asla unutmamalı...
Bütün bu faaliyetler ve katkılarla 
birlikte Aile sizlerin varlığıyla temel 
buluyor, yuvalar sizlerin şefkatiyle 
ısınıyor. Geleneklerimizle birlikte 
geleceğimize yön vermiş ve verecek 
olan asil Milletimizin müstesna 
Kadınlarıdır.

Ben de bir İNSAN’ın oğlu olarak 
Kadınlarımıza hizmet etmekten 
duyduğum memnuniyeti ifade 
ederken, bizlere ayrılan bu sayfa 
için özellikle teşekkür ediyorum. 
Biraz hatıra defteri tarzında 
oldu ama..... içtenlikle teşekkür 
ediyorum.

Saygılarımla,
Muharrem Karabacak

Ailenin temelini, yuvanın sıcaklığını her daim 
Annelerimiz, Kadınlarımız sağlarken bi tabii ileride 
kızlarımız bu kutsal görevi üstlenecekler. Ve 
bizler o temelde, o sıcaklıkta o kutsal insanlardan 
aldığımız terbiye ile yoğun tempoda ocağımızın 
tütmesi için uğraş vermeye devam edeceğiz.

Ne güzel söylemiş
Neşet Ertaş 
“Kadınlar insan, 
biz insanoğlu”....

Bacıyan-ı Rum
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KADININ
SİYASETTEKİ GÜCÜ

KONYA KADIN 
MİLLETVEKİLLERİ 

Türkiye’de 3 Nisan 1930’da 
kabul edilen Belediye Kanunu 
ile kadınlar, ilk kez belediye 
seçimlerinde oy kullanma ve 
belediye meclislerine seçilme 
hakkını elde etmişti. 5 Aralık 
1934’te ise kadınlar milletvekili 
seçme-seçilme hakkını 

kazandılar. 8 Şubat 1935’te yapılan 
ilk genel seçimlerde seçilen 399 
vekilden 17’si kadındı.
Türkiye’deki kadınlar siyasi hakları 
için uzun yıllar mücadele verdiler. 
Şehrimizde ise bizleri temsil eden 
kadın Milletvekillerimiz kadının 
gücünü bir kez daha gösteriyor...

/SİYASET
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AK Parti Konya Milletvekili 
GÜLAY SAMANCI 

Selçuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitirdi. Serbest avukat 
olarak çalıştı. 2009 yılında Konya 
Büyükşehir Belediyesi Belediye 
Meclisi üyeliğine seçildi. Konya 
Büyükşehir Belediyesi Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 
Sosyal Hizmet Komisyonu, Plan 
Bütçe Komisyonu, Çevre ve 
Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği 
görevlerinde bulundu. Konya 
Büyükşehir Belediyesi Encümen 
Üyeliğine seçildi. Konya Karatay 
ilçesi İdari ve Mülki Komisyonu 
Başkanlığı Görevinde bulundu.

İlk, orta, lise  öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 
Liseyi okul birincisi olarak tamamlayıp, 1993 
yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine  
girdi. Fakültedeki  başarı derecesi ile İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatay 
geçiş yaparak eğitimine İstanbul’da devam etti.
1999 yılında başörtüsü sorunu sebebi ile yurt 
dışına çıkıp Viyana Üniversitesi Tıp fakültesinde 
eğitimine devam etti.
2003 yılında Viyana Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. 2007 yılında 
Türkiye’ye döndü. 1998 yılından beri aktif olarak 
STK’lar ile ilgilenmeye başladı. 2015 Şubat ayına 
kadar hekim olarak görevine devam etti.
SOSYAL-TOPLUMSAL ÇALIŞMALAR
AK-DER (Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Üyesi, Türk 
Tabipler Birliği İstanbul Üyesi, Hekim Hakları 
Derneği Onur Üyesi, UETD-Avusturya Kurucu 
Üyesi.
Şu an da İnsan Hakları’ndan sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı.

Esin Kara
MHP’nin Konya’daki ilk kadın Milletvekili 

Milletvekili Esin Kara, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Mali Müşavir 
olarak göreve başladı. Staja başlama sınavlarında Türkiye birincisi 
olan vekil Kara, TESMER’de dersler anlattı. 6-7 aylık Mali Müşavir iken 
TESMER Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Esin Kara, 3 yıl (S.Ü) Akören 
Ali Rıza Mercan Meslek Yüksekokulu’nda akademik ders verdi. Esnafın 
içinde olan ve sahayı yakından tanıyan Kara, 27. Dönem MHP Konya 
Milletvekili oldu. Kara, ayrıca MHP Konya’dan kadın olarak seçilen ilk 
vekil unvanını aldı

AK Parti Konya Kadın Milletvekili İnsan Hakları Başkanı
LEYLA ŞAHİN USTA
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Konya’nın ilk ve tek kadın dergisi Prenses 
okurlarına içten bir merhaba,

Hepinizin çok iyi bildiği gibi yayın hayatımıza 
başladığımız ilk yıldan itibaren 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü, bizler için hep önemli ve 
anlamlı olmuştur. Bu yılda bu anlamlı 
güne kayıtsız kalmayarak, kadının gücünü 
sayfalarımıza taşıdık. Bizler hayatın her 
alanında var olan kadınlar olarak, gücümüz 
birlikte sesimizi duyurabilmektir.

Kadının değerinin bir kez daha anlaşıldığı 
bu günün sadece bir güne sığmaması 
dileğiyle herkesin Dünya Kadınlar Gününü 
kutluyorum.

Ekip olarak dolu dolu bir sayıyı sizlerle 
buluşturmanın keyifl i bir mutluluğunu 
yaşıyoruz…

Günümüz teknolojisi geliştikçe cildimize 
yaptığı dokunuşlarla güzelliğimize güzellik 

EDİTÖR

Dilhan Turker..

Hayata değer katan güç sizde
ekleyen Dermatoloji ve Kozmetoloji Uzmanı 
Dr. Kadriye Akar Kapak Yıldızımız oldu. 
Kendisiyle eğlenceli ve keyifl i bir çekim 
gerçekleştirdik. Kadınlara verdikleri değerle 
ve çalışma hayatlarında var olmalarını 
destekleyen iki güzel yürekli Başkanımızın 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve 
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, köşe 
yazılarında kadının toplumdaki önemini bir kez 
daha vurguladı. İşine duyduğu aşk mutluluğuna 
mutluluğu ise başarısına yansıyan isim Diş 
Hekimi Şerife Şahin Akyol, “Başarılı İş Kadını” 
köşemizin konuğu oldu. Kendisini masalsı 
tasarımlarıyla tanıdığımız Betül İlbiz’le hayatın 
koşuşturmasına ara verdik ve biraz sanat 
dedik.

Sokaktaki hayvan dostlarımızı unutmamanızı 
hatırlatarak,

Sağlık, mutluluk ve pandeminin son bulduğu 
özgürlükle dolu harika bir mart ayı geçirmeniz 
dileğiyle….
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BİR 
DOKTOR

KAPAK 
ÇEKİMİ

Kapak çekimi 
yapacağımız gün, 
her seferinde 
bayram sabahı gibi 
başlıyor. Heyecanlı 
enerjik ve yeni 
sayımızın yıldızıyla 
tanışacağımız için 
mutlu… 
Genel Yayın 
Yönetmenimiz 
Şeyma Bayram 
ve  Dermatoloji 
ve Kozmetoloji 
Uzmanı Dr. Kadriye 

Akar’ın Bayır 
Diamond Hotel & 
Convention Center’da 
buluşmasıyla 
başlıyor günümüz…  
Kadriye Hanım’ın 
hem saçı hem 
makyajı onun doğal 
güzelliğini ön plana 
çıkaracak şekilde 
yapıldı.  Çekimlerimiz 
esnasında ise ana 
konu tabi ki güzellik 
ve ufak dokunuşlarla 
estetik oldu…

Keyifl i bir ilk buluşma sonrası hemen odaya çıktık 
ve kıyafet seçimine başladık.  Editörün tavsiyeleri 
üzerine Dr.Kadriye Hanım’a çok yakışacak deri bir 

elbise ve bordo tonlarında bizleri 90’lara götüren şık 
bir dantelli elbise seçimi yapıldı. 

DR. KADRİYE AKAR

Bol kahkahalı geçen 
çekimlerimize biraz 
ara vererek keyifl i bir 
çay molası verdik. 

Zarif elleriyle 
cildimizi 
güzelleştiren Dr. 
Kadriye Hanım 
piyanonun başına 
oturdu ve hafi f 
müzik tınılarıyla 
büyüleyici bir 
atmosferde 
bulduk kendimizi. 

Röportaj/Fotoğraf: Dilhan Türker

/KAPAK YILDIZI
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SAĞLIKLA 
GÜZELLEŞİN
Fotoğrafl ara olduğu kadar röportaja da yansıyan samimiyeti, coşkusu ve 
heyecanıyla karşınızda. Dermatoloji ve Kozmetoloji Uzmanı Dr. Kadriye Akar

Cildimiz şahane bir 
yapının üzerini örten 
ipek bir kumaştır 
adeta... Yaş alırken tüm 
vücu� a, öncellikle yüz 
ve ardından da ellerde 
değişim başlar. Cildin 
kalitesi, yaşı geri almada 
en önemli unsurdur. 
Sağlıklı beslenen, spor 

yapan ve ruhuna yatırım 
yapan kişilerin kolay kolay 
yaş almaması beklenir.  
Günümüz teknolojisi 
geliştikçe cildimize yaptığı 
dokunuşlarla güzelliğimize 
güzellik ekleyen 
Dermatoloji ve Kozmetoloji 
Uzmanı Dr. Kadriye Akar 
Kapak Yıldızımız oldu. 

Sizi tanıyabilir miyiz? 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun 
olduktan sonra ihtisasımı şimdiki adıyla Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Deri ve Zührevi hastalıklar ABD da yaptım. 
Uzun yıllar Konya’da ve İstanbul da çeşitli özel hastaneler 
ve estetik, antiaging hizmet veren kliniklerde çalıştım. 
Özellikle İstanbulda Esteworld ve Ageless klinik gibi yerlede 
çalışmak mesleki hayatımda benim için dönüm noktası oldu. 
Medikal estetik uygulamalarda yurt içi ve yurt dışı birçok 
eğitimlere katıldım. Halen mesleki bilgi ve tecrübelerimi 

artırmak amacıyla kendimi geliştirmeye devam etmekteyim. 
Bu anlamda aromaterapi ve doğal kozmetik eğitimleri 
aldım ve hobi mahiyetinde kendi kremlerimi kendim 
yapıyorum. Ayrıca Fonksiyonel tıp ve antiaiging tedaviler 
hakkında da eğitimlerime devam etmekteyim. Yine hobi 
mahiyetinde tenis öğreniyorum öğrenmenin yaşı yok ..Üç 
çocuk annesiyim. Çok yoğun tempoda çalıştığım için boş 
zamanım fazla kalmasa da kitap okumayı, sevdiklerimle 
zaman geçirmeyi seviyorum. Yakın zamanda kendi kliniğimi 
açacağımdan  dolayı da oldukça heyecanlıyım.

Biz kadınlar cildimizle son derece ilgili, onu sürekli kontrol altında tutmaya çalışıyoruz…  Kadınların cilt bakımı 
alışkanlıklarıyla ilgili dikkatinizi çeken yanlışlar var mı? Neyin mutlaka değişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
Kadınların cilt bakımında yaptıkları hatalardan biri kulaktan dolma ya da internetten bakarak bir takım bilgilerle kendilerini 
tedavi etmeye çalışmaları. Diğer biri de hata denmez ama günün koşturmacasında kendilerine zaman ayırmamaları. Cilt 
bakımında mutlaka uzmandan yardım almalarını ona göre ürün tercih etmelerini öneriyorum bu sayede hem gereksiz para 
harcamamış olacaklar hem de ciltlerine zarar vermeyeceklerdir.

drkadriyeakar
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drkadriyeakar

Tel: 0531 570 80 33

Parsana Mah. Zümrütova Sok.
No:1 Selçuker Center Kat 3 Daire 6 
Selçuklu/KONYA

Dr. Kadriye Akar, 15 Mart tarihinde yeni 
kliniğinde hasta kabulüne başlayacaktır.

“Güzel görünmek lüks değil” 
sözü sizin felsefeniz diyebilir 

miyiz?

Evet kesinlikle. İllaki çok pahalı işlemler 
yaptırmaya gerek yok. En önemlisi 

cildin temiz tutulması, sadelik ve 
doğallık. Yaptığım uygulamalarda 

abartılı olmayı sevmiyorum. 
İşlemlerin amacı kişinin doğallığını 
bozmadan eksilen kısımları tamir 
etmek.
Klinikte hastalarımı dinlemeyi ve 
hastalıklarının nedenleri hakkında 
kafa yormayı seviyorum. Hastalarıma 
bütüncül yaklaşımla yaklaşmayı tercih 
ediyorum. Çünkü içsel pek çok hastalığın deride 
yansımasına şahit olduğum için hastalarıma çok 
yönlü yaklaşmayı tercih ediyorum. Yaşlanma karşıtı 
uygulamalarda hormonal dengenin önemli olduğuna 
inandığım için kadın ya da erkek öncelikle bu anlamda 
destek olmanın şart olduğuna inanıyorum.

Cildin erken 
kırışmaması için; iyi 

beslenme, iyi uyku, cildin 
temiz tutulması, stresten uzak 

durulması, su tüketimine dikkat 
etmek gerekiyor.

Ameliyatsız Cilt 
Gençleştirme İşlemleri 
nelerdir? 

Genç ve dinamik görünmemin kestirme 
yollarından olan botoks ve dolgu 

enjeksiyonu uygulamaları benim 
vazgeçilmezlerimden. Bunun haricinde 

daha kaliteli cilde sahip olunması 
amacıyla cilde lazer uygulamaları, 
peelingler ve mezoterapiler de 
olmazsa olmazlarımdan. Yine çok 

doğal uygulama olarak gördüğüm iple 
yüz askılama işlemleri de hem hekim 

hem de hastalar açısından yüz güldürücü 
olduğundan sıklıkla uyguladığım yöntemlerden. 

Ancak hastalarıma yeterli hormon, vitamin, 
mineral desteği sağlamak yine benim olmazsa 
olmazlarımdan. Düzgün beslenme, yeterli 
ve kaliteli uyku, egzersiz gibi konularda da 
hastalarıma destek olmaya çalışıyorum.

Daha sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için en 
sağlıklı işlem nedir?

Cildin erken kırışmaması için iyi beslenme, 
iyi uyku, cildin temiz tutulması, stresten 
uzak kalma, su tüketimine dikkat etmek gibi 
çeşitli faktörlere dikkat etmek gerekiyor. 
İyi beslenmede özellikle şekerden ve 
karbonhidratlı gıdalardan fakir, sebzeden ve 
proteinden zengin gıdaları tercih etmeliyiz. 
Ayrıca yeterli miktarda kolajen alımına 
özen göstermeliyiz. Tercih ettiğimiz yağların 
omega 6 değil de omega 3 den zengin 
olması da cilt sağlığı için çok önemli aşırı 
güneşe maruziyet de cildi erken yaşlandıran 
etmenlerden birisi. Yine cildin temiz tutulması 
da cildin kırışmaması için dikkat edilmesi 
gerekenlerden bir tanesi. 30’lu yaşlardan 
sonra ciltte kolajen yapımı ve bazı hormonlar 
azaldığından cilt nemini kaybeder ve daha 
kırışmaya müsait olur. Hem uygun gıda seçimi 
ve yeterli su içmeye özen göstererek hem de 
cildin kendi kolajeni üretmeye teşvik ederek 
ya da yerine koymaya çalışarak cildimizi 
daha genç tutabiliriz. Ayrıca sigara da ciltteki 
kolajeni azaltarak ve bazı hormonları azaltarak 
cildin erken yaşlanmasına neden olmaktadır.

 Lekeler, eşit olmayan cilt tonu, koyu halkalar veya hiperpigmentasyon 
gibi şikâyetler için çözüm nedir?

Leke dermatoloji de en sık rastladığımız ve çoğunlukla tedavide en çok 
zorlandığımız cilt sorunlarından birisi. Öncelikle lekenin nedenini tespit 
etmek ve lekeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. 
Bazen cilde uygun olamayan kozmetik ürünün tercih edilmesi ya da cilde 
uygun olmayan işlem yapılması da lekeyi artırabilmektedir. Bazen de göz 
çevresi gibi alanlarda genetik olarak koyulaşma olabilir. Lazer ve ağda gibi 
işlemler sonrasında da kol altları ve genitalde koyulaşma olabilir. Tüm 
bunlar için kliniğimde çeşitli maskelerle uygulama yapmaktayım ve aynı 
zamanda da yüz güldürücü sonuçlar almaktayım.

Teknolojiyle birlikte yöntem ve uygulamalara her gün bir yenisi ekleniyor. 
Sizi cerrahisiz cilt yenileme ve gençleştirme en hızlı çözüm aldıklarınız 
hangileri?

Ameliyatların gerek maliyetleri gerekse ameliyat sonrası günlük hayata 
dönüşü uzun olması ve bazen ciddi komplikasyonların oluşabilmesi nedeniyle 
artık ameliyatsız uygulamalar revaçta olmaya başladı. Bu anlamda botoks 
ve dolgu uygulamaları lazer tedavileri, peelingler iple yüz askılamalar r gerek 
hasta gerekse hekimler tarafından daha çok tercih edilmektedir.  Ben kendi 
uygulamalarımda bunları kombine etmeyi kişiye özel uygulamalar yapmayı 
tercih ediyorum. Ancak en dikkat ettiğim husus doğallığı korumak.

/KAPAK YILDIZI
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Kurumunuzda kadın çalışanlarınıza özverili bir 
yaklaşımınız var. Kadınların iş hayatındaki yeri sizce nedir?

“Bir kadın değişirse aile değişir, aile değişirse çocuk değişir, çocuk 
değişirse dünya değişir” mantığı ile yol alıyoruz kurumlarımızda 

çalışanların yaklaşık yüzde ellisi kadındır ve temel bakış açımızda budur. 
Anneye olan saygımızdan ve eğitime olan saygımızdan kaynaklanır.

Ekip arkadaşlarınızla birlikte kamp dönemleriniz oluyor.  Motivasyonun 
getirdiği başarıya inanıyorsunuz diyebilir miyiz?
En temel etmendir diyebilirim, uzun yıllardır bu işi yapıyoruz ve temelde 
gördüğümüz şey bizler motivasyon anlamında kendimizi iyi motive 
edebilirsek öğrencilerimize o kadar yansıtabiliyoruz. Ve başarı geliyor.

Biliyoruz ki, kurumlar kendi kimliklerini oluştururken farklı odak noktaları 
seçerler. Bir kurum olarak sizin odak noktanız nedir?

Biz önce ilgi sonra başarı diyoruz.

Mehmet Yalçın… “Olduğun gibi görün” felsefesini 
benimsemiş, günümüzün gösterişten uzak 
duruşuyla ön plana çıkan genç eğitimcilerin 
başında geliyor. Bu durum doğal olarak 
işine de yansıyarak, güvenilirliği en yüksek 
eğitimciler arasında yer alıyorlar.

Uzun yıllardır başarılı eğitimci kimliğinizle 
herkes tarafından tanınan birisisiniz. Sizi 
kendi gözünüzden tanıyabilir miyiz? 
Mehmet Yalçın, en başta mesleki anlamda 
coğrafya öğretmeni, üç kız babası. Yıllardır 
öğretmenlik mesleğini sürdüren, aynı 
zamanda başarılı öğrenciler yetiştirmek 
için profesyonel anlamda bir öğretim kursu 
yöneten biri.  

Bir eğitimci olarak, sizce 
“Başarının tanımı nedir?”
Öncelikle öğrencilerin yüreğinde ortak kaygı 
olan, ortak değerleri olan, vatana dair, bayrağa 
dair, hepsinden öte insan sevgisine dair olan 
bir şeyleri yerleştirebilmek. Biz çocuklarımıza 
insanlığa umut olacak bireyler yerleştirebileceksek 
en güzel başarı bizim olacaktır.  Öncelikle biz 
öğrencimizi rehberlik servisimizle tanımaya 
çalışırız kişilik özellikleri, eğitime bakış açısı, aynı 
zamanda çocuğumuzun durumuyla ilgili olan 
kısımda tanımaya çalışırız. Yani önce bir teşhis 
aşaması vardır. Teşhisten sonrası da inanılmaz 
bir ilgi ve her öğrenciye özel çalışma yaparız bu 
da genellikle rehberlik birimleriyle koordine 
ettiğimiz üç farklı nokta vardır aile, öğrencinin 
kendisi ve kurumdur. Biz her üçünü de 
organize etmeye çalışıyoruz.

MEHMET YALÇIN

Yalçın Eğitim Kurumları ve Özel 
Yalçın Öğretim Kursları Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın

“Bir kadın değişirse aile 
değişir, aile değişirse çocuk 

değişir, çocuk değişirse 
dünya değişir”



Favori kokunuz?
One Million.

Romantik misiniz?
Çok romantik olduğum söylenir.

Neyi asla
aff etmezsiniz?

Saygısızlık…

Başarılı bulduğunuz
iş kadını?
Şeyma Bayram.

Kadını mutlu
etmenin yolu?

İlgi ve sevgi.

Favori kitabınız?
Mesnevi.

Konya’yı en iyi
anlatan 3 şey?

Hoşgörü,tarım,eğitim.

Kahva mi çay mı?
Türk Kahvesi.

Favori Saatiniz?
Armani.

CENTİLMENLE 
3 DAKİKA

/CENTİLMEN
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Ne yaparsa gönülden yapıyor! Dergimizin ziyaretlerinde, keyifl i kahvaltılarında ne 
zaman karşılaşsak, yüzündeki huzur veren gülümsemesi ve  naif ses tonu en önemlisi 

ise  içten bir “Merhabasıyla” ruhumuzu dinginleştiren  Diş Hekimi Şerife Akyol Şahin, 
hayatın kişinin kendisine kattığı değerle güzelleştiğine inanan insanlardan…  İşine 

duyduğu aşk mutluluğuna mutluluğu ise başarısına yansıyor… 

Kadının olduğu yerde 
çiçekler açıyor.

/BAŞARILI İŞ KADINI
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Gerek sosyal medyanızı 
incelediğimizde gerekse de 
internetten hasta yorumlarınıza 
baktığımızda hastalarınızla çok 
iyi diyaloglar kurduğunuzu ve 
hastalarınızın çok mutlu olduklarını 
görüyoruz. Bu başarıyı neye 
borçlusunuz?

Sanırım gülümsemeyi ve doğallığı 
çok önemsiyorum.
Hepimizin çevreden tek beklediği de 
bu değil midir aslında.. Açamayacağı 
kapı yok bana göre, olmazları 
olduracak güce sahip, içten sıcak bir 
gülümseme.
Düşünsenize İşinizde çok iyisiniz 
ama iletişimde hiç başarılı değilsiniz, 
yaptıklarınız bir anda tüm önemini 
kaybediverir... Tebessüme ve 
doğallığa bir de işine aşık olmak 
eklenince, kalanı kendiliğinden 
oluşuyor zaten.

 “ Mutlu Hasta, Mutlu Hekim” 
sizin felsefeniz diyebilir miyiz?

Kesinlikle evet. İşimi çok severek 
yapıyor, insanların hayatlarına 
ve gülücüklerine dokundukça 
mutlu oluyorum... Sanırım enerjim 
yansıyor hastalarıma da, aşkla 
yapılan bir işin karşındakini mutlu 
etmemesi imkansız...

Doğru teşhis ve doğru tedavi planı ile  başarı ve 
sonucunda güven oluşturmak kaçınılmaz.. 

 Çocuklarda ve yetişkinlerde oldukça sık görülen diş 
hekimi korkusu sizin muayenenizden çıkarken çözülmüş 
oluyor. Bu güveni nasıl oluşturuyorsunuz? 

Profesyonel yaklaşmak çok önemli aslında. Kurumsal ama 
samimi kimliği hissettirmek güven oluşumunu sağlıyor.  
Çocuk ya da yetişkin, emin ellerde olduğunu hissederse 
fobi bir anda yok oluyor.  Ben önce hastamı çok iyi dinleyip 
gerçek ihtiyaç, şikayet ve sorunlarını tespit ediyorum. 
Sonra kararlı ama içten bir duruşla yapılması gerekenleri 
paylaşıyorum, zira her sorunun birden fazla çözüm yolu 
vardır. Önemli olan, sağlık kuralları çerçevesinde kişinin 
sizden ne beklediğini anlamaktır.. 
Doğru teşhis ve doğru tedavi planı ile , başarı ve sonucunda 
güven oluşturmak kaçınılmaz.. 
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 Size sıkça sorulan diş sağlığı ile ilgili doğru bilenen yanlışlar nelerdir? 
Mesela, diş temizliği yaptırmanın dişe zarar verdiği şeklinde bir hurafe vardır. Kesinlikle 
yanlış bilgidir. Düzenli temizlik ve kontrolü yapılmayan diş ve dişetlerinde zamanla 
dişeti çekilmeleri, kanamalar, ağız kokusu kaçınılmazdır. 
Bir diğer inanış da implant tedavisinin kansere sebep olduğudur. İmplant aslında olası 
bir trafi k kazasında doktorların vücudun kırılan kemik dokularını birbirine tutturdukları 
halk arasında çoklukla “platin”denen çivilereden daha farklı  değildir. Nasıl ki onlar 
kansere sebep olmuyorsa ağız içi implantların da böyle bir fi zyolojisi olması mümkün 
değildir.

Kadınların çalışma hayatında var olmasını destekleyerek çalışma arkadaşlarınız 
kadınlardan oluşuyor. Kadınların çalışma hayatındaki yerini nasıl görüyorsunuz? 

Gelişmiş toplumlara bakarsak ,çoktan mesleki cinsiyet ayrımını bıraktıkları için başarılı 
oluyorlar.. 
Kendin için insanlık için bir şeyler üretmek, faydalı olmak kadar güzel bir şey yok dünya-
da ve üretmenin bir kimliği yok kadın-erkek olarak 
Üstelik kadının olduğu, dokunduğu yerde çiçekler açıyor. Herkes daha sevgi ve saygı 
dolu olmak zorunda kalıyor. 
Şehrimizde de gittikçe sayımız çoğalıyor, her sektörde ve toplumun her başarı noktasın-
da kadınlar yer almaya başlıyor. Bu gerçekten gurur verici ve itiraf etmeliyim ki pozitif 
ayrımcılık yaparak, iş hayatındaki kadınları destekliyor, onlara öncelik veriyorum tüm 
seçimlerimde. 
Ben de iki kız annesiyim, ilerde toplum için yararlı olacak başarılı birer iş kadınına 
dönüşecekleri için onları yetiştirmek adına gurur duyuyorum..

İş hayatındaki kadınları 
destekliyor, onlara öncelik 

veriyorum

Bu mesleğe gönül vermenizdeki en büyük etken neydi?

Diş hekimi olmaya çocuk yaşta karar vermiştim,kendi 
dişlerimde yaşadığım sorunlarım ve rahmetli babama verdiğim 
söz, meslek seçiminde en önemli rolleri oynamıştır hayatımda.
Biliyorum ki ama on kere geçmişe dönsem yine ve yine diş 
hekimi olurdum

/BAŞARILI İŞ KADINI

Röportaj/Fotoğraf: Dilhan Türker
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ÇİĞDEM ARICAN
Panorama Konya Müzesi Profesyonel Turist Rehberi

“Her kalp,kendi içindeki 
çiçeğin kokusunu verir...”

Hz. Mevlana

Merhabalar; değerli 
‘Prenses Okurları’… 

Mesleğim gereği ülkemin 
her bir toprağına ayak 
basmanın vermiş olduğu 
deneyimle ifade edebilirim ki; 
memleketim Konya dönüp 
dolaşıp geldiğim, hasretini 
çektiğim şehirdir. Bana vermiş 
olduğu huzur ve bağlılığın 
nedeni beni tanıyan ve takip 
edenler de çok iyi bilirler ki 
Hz. Mevlana’nın bu şehirde 
yaşayıp burada meftun olması. 
Selçuk Üniversitesi, Turizm 
Rehberliği bölümünden 2005 
yılında mezun olduktan sonra 
profesyonel anlamda ülkesel 
olarak meslek hayatıma 
başladım. Bu zamana kadar 
keşfedemediğim ülkemi 7 
bölge adım adım gezerek ve 
gezdirerek hem tanımaya 
hem de tanıtmaya başladım. 

Taşına toprağına bir kez 
daha hayran olup, bir çok 
medeniyete beşiklik etmiş 
eşşiz Anadolu’nun tarihi ve 
doğal güzelliklerini yediden 
yetmişe, yerli ve yabancı 
her kültür ve statüden  
gezginlere tanıtmanın 
gururunu yaşadım. Bana; 
her dinden, her dilden, her 
renkten, her ülkeden, her 
ırktan insanlarla tanışma şansı 
veren mesleğime bir kez daha 
bağlandım. Hani insanın ufku 
insanla açılır, sığ denizler farklı 
düşüncelere yer verdiğinizde 
açık deryalara yol olur 
derler ya, işte mesleğimde 
benim ufacık dünyamı, 
engin denizlere çevirdi. 
Karşılaştığımız insanların gezi 
esnasındaki soruları ile yeni 
araştırmalara girip kitaplar 
içinde kaybolduğumuz da 
oldu. Bu kayboluşun sonunda 
edindiğimiz bu bilgilerin 
düşünce dünyamızda yeni 
aydınlanmalar başlatarak 
içimizdeki bir çağı kapatıp 
diğerini açtığımız bambaşka 
bir güçle donandığınız 
devrimler da oldu.

Fakat; hayatımda beni en 
çok etkileyen destinasyon 
neresi oldu diye soracak 
olursanız, elbette ki Konya 
derim. 9000 yıl öncesinden 
Anadolu’da insanoğlunun 
ilk yerleşik yaşama geçtiği 
bölgeyi içinde barındıran, 
kerpiçten evler yapan, toprağı 
işleyip buğday yetiştirmeye 
başlayan, kendine has ev 
mimarisi ile halen uluslararası 
alanda kendinden bahsettiren 
Çatalhöyük yerleşkesi ile 

günümüzde 
halen adından bahsettiren 
şehir Konya.
Erken Hristiyanlık Dönemi’nin 
en önemli merkezlerinden 
biri olan, Bizans Dönemi’nde 
60’tan fazla kilise ve 
manastırın bulunduğu, Bizans 
Kralı Konstantin’in annesi 
Helene’nin hayran olup adına 
kilise yaptırdığı şehir Konya.

Yaklaşık iki asır; Anadolu 
Selçuklu Devleti’ne başkentlik 
ederek, Türk yurdu haline 
gelen Anadolu’nun merkezi 
olmuş, Selçuklu Sultanlarının 
yaptırdığı medreselerde 
dünyadan Konya’ya davet 
edilen alimlerin de bu şehre 
yerleşmesi ile ilim-irfan 
yurdu haline gelmiş bir 
şehir Konya. Bu dönemde 
Konya’ya gelişi ile Konya’da 
hoşgörülü bir bakış açısı 
yaratan Hz. Mevlana; yaklaşık 
45 yıl bu şehirde yaşamış; 
her dinden insanın gönlünde 
taht kurmuş, bu dünya 
için ayrılan ömrü olan 66 
yılını insanlığa adamışlığın 
verdiği huzurla gözlerini bu 
dünyaya yummuş, ebedi 
istirahatgahına ve Sevgilisi’nin 
huzuruna varmıştır.

/KÜLTÜR & SANAT
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Mesleğimin 15.yılında 
15 yıldır Hz. Mevlana’yı 
anlatmanın vermiş olduğu 
ilhamla, o büyük şair, 
düşünür, alim ve liderin 
gücüme güç kattığını, 
burada bir kalbe ilham 
verebilmenin huzuru ve 
onların duaları ile ayakta 
kalıp ilk günkü aşkla 
mesleğimi icra etmenin 
mutluluğunu yaşıyorum.

Onun düşünce tarzı ile 
insanlara yaklaşıp dış 
görünüşe değil, kalbe göre 
değer vermeyi, dini, inanışı 
ne olursa olsun; “Tanrı’nın” 
karşıma çıkardığı bir 
yolcu olarak görüp onların 
talepleri doğrultusunda 
dilim döndüğünce, gücüm 
yettiğince Tanrı’nın ve 
hayatın bana yüklemiş 
olduğu bu vazife ile 
adeta bir hancı gibi 
kapımıza gelen tüm gönül 
dostlarını ağırlamaktan 
şeref duyuyorum. O’ndan 
tek dileğim ilmimin 
kuvvetlenmesi için bana 
yol göstermesi ve kendini 

ve haddini bilen insanlarla 
karşılaştırmasıdır. Tüm 
gönül dostlarını Huzur şehri 
Konya’mıza Panorama 
Konya Müzesi’ne beklerim. 
Derginin bu özel sayısında, 
doğum günümde, Dünya 
Kadınlar Günü’nde 
kendimden bahsetmemi 
isteyen Sevgili gönül dostu 
Şeyma Bayram’a teşekkürü 
bir borç bilirim. Kendimden 
çok kendimi adadığım 
şehirden ve o güzel dosttan 
bahsettiğim için beni 
affet. İnsanların en hayırlısı 
insanlara faydalı olandır 
hadisi şerifi ni hatırlatarak, 
Hz. Mevlana’nın şu dünya 
görüşü ile cümlelerime 
son vermek isterim: ‘Kalpte 
ne varsa dile o vurur.’ O 
vakit kalbinizi güzelleştirin 
can dostlarım. Kötülükten 

hiçbir can huzur bulmadı. 
Hiçbir kötü de padişah 
olamadı. Öyleyse; sözünü 
öyle bir izah et ki havas da 
avam da istifade etsin… 
Bu dünyaya geliş amacını 
unutmayan, herşeyden önce 
insan olabilen ve öylece 
kalabilen tüm dostlara selam 
ve sevgilerimle… Zahmet 
olmadan rahmet olmazmış, 
hayata tutunmaya çalışan, 
tüm gayretli, direyetli 
kadınların Dünya Kadınlar 
Günü’nü bu vesile ile kutlar, 
hiçbir emeğin bu dünyada 
zayi olmayacağını alimlerin 
diliyle aktarır, kulu bilmezse 
Halık bilir ve karşılığını 
mutlaka verir diyerek 
gönlünüze bir nebze olsun 
su serpmek isterim. Aşk ile 
kalın efendim…



Hz. Hatice

Esra Bayram Öğüt
Suret Danışmanlık

Rabbim siz gönül insanlarıyla yine eriştirdi 
bizleri çok şükür.
Bulunduğumuz zaman diliminde geçen 
Dünya Kadınlar Günü’ ne ithafen ben de 
Hz. Hatice’yi yani ruhunu yani duruşunu 
yazmak istedim acizane. 

Peygamberimizin “Rabbim bana daha 
hayırlısını vermedi” dediği kadın Hüveylid 
ve Fâtıma’ dan doğma HZ. HATİCE.
Kureyş’ in soylu, itibarlı ve önde gelen bir 
ailesinde doğdu. Hz. Hatice sahip olduğu 
ailesinden gelenlerle birlikte kendisinin 
asaleti, olgunluğu, bilgeliği ve güzel 
ahlâkı da dillere destandı. Üstün iff etli 
olmasından dolayı “Tâhire” lakaplıydı. 
Mekke’ nin önde gelen tüccarlarındandı da 
aynı zamanda…

Hz. Hatice Peygamber Efendimizin soyu, 
asaleti ve güzel ahlâk sahibi olmasından 
dolayı kendisi evlenme teklifi ni 
göndermiştir. Peygamberimizden önce 
iki evlilik geçirmiş olan Hz. Hatice 40 
yaşındaydı. Peygamberimizde 25 yaşında 
olarak evlenip hayattaki yol arkadaşlığına 
koyulmuşlardır.

Evliliklerinden 15 yıl sonra Peygamberimize 
gelen “İlk Vahiy” ile birlikte maddi ve 
manevi üstünü örtendir Hz. Hatice.
İlk îman eden, daima omuz omuza el ele 
olan, herkes yalanladığında inanan, herkes 

malını kaçırdığında bütün malını İslâm için 
eşinin önüne seren, zorda yalnız kaldığında 
şefkatle dayanağı olan, sabrı ile sabrına 
güç katan velhasıl
Kimsesi yokken KİMSESİ olandı HZ. 
HATİCE.

İlk Müslüman, ilk dost, ilk yoldaş, ilk sırdaş, 
ilk dert ortağı, ilk İslâm fi nansörü, ilk Kuran 
okunan, en çok vahiy gelen evin sahibi, ilim 
sahibi Hz. Ali’ yi yetiştiren ve Hz. Fâtıma’ nın 
annesi HZ. HATİCE…

25 yıl süren şefkat, sevgi ve mutluluk dolu 
evlilikten sonra vefat etmişti Hz. Hatice.

Ya bize bıraktığı?
Pasif bir şekilde İslâm mücadelesini 
uzaktan izleyip Maşaallah demekten öteye 
geçmek!
Bütün mücadelelerin bir fi il her şeyi ile 
parçası olmak!
Müslümanın derdi ile dertlenip taşın altına 
elini değil gövdesini koymak!
Hem ilimle İslâm için kendini geliştirmek 
hem de nefsinden fedakârlık yapmak…
Tam da bunlardan dolayı bu gün muhtaç 
olduğumuz en güzel örnek şahsiyet olarak;
HZ. HATİCE BİR CİNSİYET MESELESİ DEĞİL 
DURUŞ MESELESİDİR.
Dinimiz, İslâm’ımız, mirasımız…
Her müslüman kadın ve erkeğe Hz. Hatice 
ruhu emanettir.
Hz. Hatice’ yi anlatmak bizi yüceltmez.
Hz. Hatice ruhunu anlamak, duruşunu 
hayatımıza aktarmaktır asıl olan. Bütün 
kadın ve erkeklerimiz 
Hz. Hatice gibi eş olur inşallah.
Hz. Hatice gibi insanlığa göz aydınlığı ve 
huzur olabilmek gayret ve duasıyla…
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 Maske takmak, kalabalık ortamlardan 
uzak durmak, hijyen ve sosyal mesafe 
kurallarına uymak, virüsten korunmak ve 
yayılımını engellemek için önem taşıyor. 
Bu süreçte güçlü bir bağışıklık sistemine 
sahip olmak da sadece koronavirüse karşı 
değil birçok hastalığa karşı koruyucu etki 
yapıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin 10 
yolu
1-Açık havada doğal bir şekilde beslen-
en hayvanlardan elde edilmiş et ve süt 
ürünleri tüketilmelidir. Ayrıca kısık ateşte 
uzun süre pişirilerek elde edilen kemik 
ve et suları hasarlı olan bağırsak duvarını 
iyileştirerek bağışıklık sistemini destekler.
2- Soğan, sarımsak, pırasa, kereviz, balka-
bağı gibi prebiyotik içeren besinler bol bol 
yenmelidir.

3- Taze sıkılmış sebze suları vücutta birik-
miş ağır metal ve toksin atıklarını temizler.
4- Düzenli olarak maydanoz, roka kişniş, 
yeşil soğan gibi yeşil yapraklı sebzeler 
tüketilmelidir. Bu sebzeler aynı zamanda 
alkali oldukları için vücudun pH dengesini 
de koruyarak zararlı bakterilerin çoğal-
masını engeller.
5- Probiyotik besin destekleri, ev yapımı 
yoğurt, kefi r ve turşu gibi doğal fermente 
gıdalar tüketilmelidir.
6- Zeytinyağı, kabuklu yemiş, balık ve to-
hum yağları soğuk sıkım şeklinde kullanıl-
malıdır.
7- Günde 1,5- 2 litre su içilmelidir.
8- Açık ve temiz havada düzenli olarak 
egzersiz yapılmalıdır.
9- Yeterli ve düzenli uyku, bağışıklık 
sistemini güçlendirir.
10- D vitamini almaya özen gösterin

BAĞIŞIKLIK KALKANI 
OLUŞTURUN
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/DEKORASYON

Bir evde sevgi varsa orası hep sıcaktır, 
büyük olup olmaması fark etmez 
kendiliğinden özeldir. Karaca’dan 
evinize şık dokunuşlarla stil detayları…
MUM IŞIĞI ROMANTİZMİNDEN FAZLASI
Sadece romantik bir yemek için değil 
evinizin bazı köşelerinde mum yakın 
ve hem dekorasyondaki hem de ruh 

halinizde yarattığı farkı keşfedin. 
Özellikle doğum günleri veya yıl 
dönümleri gibi sürpriz günleri daha 
güzel bir atmosfere taşımak adına 
mumlar en büyük yardımcılarımız 
arasındadır. Farklı renkleri ve kokuları 
sayesinde misafi rlerinize konfor, şıklık 
ve sıcaklığı aynı anda yaşatabilirsiniz.

İÇİNDE AŞK OLAN BİR 
EVİN STİL DETAYLARI



53O C a k
Ş U b a T

M A r T
Ş U b a T

M A r T
Ş U b a T

2 0 2 1

HER LEZZETE
SEVGİSİNİ EKLEYENLER
Nefi s keklerinizin daha tadına 
bakmadan önce görüntüsüyle 
doyacaksınız! Mutfağınızda size hem 
kullanım ve pişirme kolaylığı sağlayacak, 
hem de keklerinizi daha şık halde 
sunmanıza yardımcı olacak kek kalıpları 
sofranızı özel kılmaya yardımcı olacak 

KAHVE İKİNİZE ÖZEL…
Baş başa olmanın keyfi ni kahveyle 
taçlandıracağınız saatler için size 
özel bir fi ncan takımı edinin. 
Kahve molanızda özel hissedin. 

RETRONUN SICAKLIĞI

“Geçmişten gelen şıklığı ve sıcaklığı Retro serimizde keşfedin! 

Çekici ana renklerini altın rengi detaylarıyla tamamlayan tasarımlar 

mutfağınıza retronun sıcaklığı ile birlikte ışıltısını da getiriyor.”

ANILARI SAKLA
Anılar bizim için oldukça büyük önem taşır ve 
çoğunlukla geçip giden zamana rağmen anılar 
sayesinde bazı günleri yeniden yaşayabilme 
fırsatı bulabiliriz. Geriye dönüp o an’ı tekrar 
yaşamak da çoğunlukla fotoğraf veya video 
ile mümkün olabiliyor. Günümüzde tüm 
belgelerimiz dijital ortamda olduğu için 
genellikle gözümüzün önünde görmek bize 
ayrı bir haz verebiliyor. Değer verdiğimiz 
fotoğrafl arımız da yine kendi zevkimize uygun 
hak ettiği şıklıkta bir çerçevede sergilenmeli.

ŞIK DOKUNUŞLAR
Her evin olmazsa olmazı hiç kuşkusuz ki 
bitkilerdir. Her ev dekorasyonu bitkilerin 
zarafetinden ve canlılığından yararlanarak daha 
güzel bir hale gelir. Evinizde, balkonunuzda, 
terasınızda yetiştirdiğiniz bitkilerin daha şık 
durmasını da bitkinin güzelliğinin yanısıra 
bulunduğu saksı sağlar. 



54 O C a k
Ş U b a T
M A r T
Ş U b a T
M A r T
Ş U b a T

2 0 2 1

Günümüzde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin gelişmesi, internet 
ağı ve mobil erişimin ülke çapında ve 
dünyada hızla gelişim göstermesi, bir 
taraftan ürün çeşitliliğini arttırmış, 
diğer taraftan tüketicilerin daha 
bilinçli hareket etmesi zorunluluğunu 
doğurmuştur. Ürün ve hizmetlerin 
niteliği konusunda tam bilgi sahibi 
olmayan tüketiciler, kuşkusuz 
girişimciye göre hem ekonomik 
hem de örgütsel olarak piyasanın 
zayıf tarafını oluştururken yasal 
düzenlemedeki temel 
amaç, tarafl ar arasındaki 
dengeyi bozmadan, 
tüketicinin girişimci 
karşısında zayıf konumda 
kalmasını önlemektir. 
Bu yasal mevzuatta 
6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında 
Kanun’dur. Tüketici 
Hakem Heyetleri de tüketici işlemleri 
ile tüketiciye yönelik uygulamalardan 
doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm 
bulmak amacıyla kurulmuştur. 
Tüketici hakem heyetleri, daha basit, 
ucuz ve hızlı bir koruma sağlamaktadır. 
Tüketici hakem heyetlerine 
başvuru, sınırları miktar itibariyle 
emredici hükümle belirlenmiştir. 
Başvurular, tüketicinin yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici 
işleminin yapıldığı yerdeki tüketici 
hakem heyetine yapılabilmektedir. 
Tüketici ister kendi ikametgâhında 
isterse işlemin yapıldığı yerdeki 
tüketici hakem heyetine başvurmada 
tam bir serbestliğe sahiptir. Ancak 

tüketici bu iki yer dışında herhangi bir 
yerdeki tüketici hakem heyetlerine 
başvuramaz. Tüketici hakem heyetine 
başvuru, uyuşmazlık konusunu 
içeren dilekçenin, delil oluşturan ilgili 
belgelerle birlikte hakem heyetine 
verilmesiyle yapılır. Ayrıca Tüketici 
hakem heyetlerine yapılan başvuru 
ile zamanaşımı kesilecektir. Bu 
anlamda hak kayıplarının önüne 
geçilmiştir. Ticaret Bakanlığı’nca 
her yıl, tüketici hakem heyetlerine 
yapılacak başvurunun parasal 

sınırları belirlenerek 
Resmi Gazete’de 
yayımlanmaktadır. 
01.01.2021 tarihinde 
yürürlüğe giren ve 
31.12.2021 tarihine kadar 
geçerliliğini koruyacak 
hükümler gereği, değeri 
7.550,00 TL’ye kadar 
olan uyuşmazlıklarda 

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, 
Büyükşehir statüsünde olan illerde 
7.550,00 TL’den 11.330 TL’ye kadar olan 
uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem 
Heyetleri, Büyükşehir statüsünde 
olmayan illerin merkezlerinde 
11.330 TL’nin altında bulunan 
uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem 
Heyetleri,  Büyükşehir statüsünde 
olmayan illere bağlı ilçelerde 
7.550 TL ile 11.330 TL arasındaki 
uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem 
Heyetlerine başvuru zorunludur. 
Dolayısıyla yukarıda sayılan miktarları 
aşan uyuşmazlıklarda önce Dava Şartı 
Arabulucuya başvurularak sonuç 
alınamaması halinde de Tüketici 

TÜKETİCİ ALIŞVERİŞİNDE 
DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR

Arb.Av.Bayram Koyuncu

Tüketici Hakem 
Heyetleri tüketici 

işlemleri ile tüketiciye 
yönelik uygulamalardan 

doğabilecek 
uyuşmazlıklara çözüm 

bulmak amacıyla 
kurulmuştur.

/AVUKAT



Mahkemelerinde yasal haklar aranacaktır. 
Ancak 6502 Sayılı TKHK madde 73/A ile Tüketici 
Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava 
açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş 
olması dava şartı haline getirilmekle birlikte bazı 
uyuşmazlıklar kapsam dışında tutulmuştur. Bu 
kapsamda, a) Tüketici hakem heyetinin görevi 
kapsamında olan uyuşmazlıklar b) Tüketici 
hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar c) 
İhtiyati tedbir kararlarının alınması ç) Üretimin 
veya satışın durdurulması ve malın toplatılması 
d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın 
aynından doğan uyuşmazlıkların bulunması 
halinde arabulucuya başvurma zorunluluğu 
yoktur. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun en önemli konularının 
başında “Ayıplı Mal ve Hizmetler” gelmektedir. 
Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, tarafl arca 
kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun 
olmaması ya da objektif olarak sahip olması 
gereken özellikleri taşımaması nedeniyle 
sözleşmeye aykırı olan maldır. Ayıplı mal ve 
hizmetten dolayı veya satın alınan malın garanti 
süresi içerisinde arızalanması durumunda 
tüketiciye kanun tarafından dört seçimlik hak 
tanınmış bulunulmaktadır. Bunlar sözleşmeden 
dönme, bedelden indirim, ücretsiz onarım ve 
ayıpsız misliyle değiştirme haklarıdır. Ayıplı 
hizmette ise, malın ayıpsız misliyle değiştirmesi 
hakkı hizmetin yeniden görülmesi hakkı şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Tüketici dilediği hakkı 
kullanmakta serbest olup satıcının,tüketicinin 
talebini yerine getirmek zorunluluğu vardır. 
Kanunlarda veya tarafl ar arasındaki sözleşmede 
daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, 
ayıplı maldan sorumluluk, ayıp dahasonra 
ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim 
tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına 
tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz 
mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren 
beş yıldır. Son zamanlarda küresel etkiye sahip 
Covid-19 Salgın hastalığının ortaya çıkması ve 
teknolojik gelişmelerle internet ağı kullanımının 
artması ile sanal ortamda yapılan satışlar 
artmış bu da “Mesafeli Satış Sözleşmesinde 
Tüketicinin Korunması” kavramının önemini 
ortaya çıkartmıştır. Bu sözleşmelerin büyük 
çoğunluğu, mesafeli sözleşmeler niteliğinde 

olup 6502 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler 
kapsamında tüketiciyi koruyucu düzenlemelere 
tabidir. Bu düzenlemelerin en önemlileri; 
tüketicinin bilgilendirilmesi ve cayma/geri 
alma hakkıdır. TKHK’na göre bir sözleşmenin 
mesafeli sözleşme olabilmesi için; tarafl ardan 
birinin tüketici, diğer tarafın satıcı veya sağlayıcı 
olması, tarafl arın fi ziksel olarak karşı karşıya 
gelmemesi, sözleşmenin ilk aşaması dâhil 
uzaktan iletişim aracı kullanılarak kurulması 
ve mal veya hizmetin uzaktan pazarlanmasına 
ilişkin bir sistemin varlığı gerekmektedir.
TKHK’da hüküm altına alınan bir diğer önemli 
konu, “Taksitle Satış Sözleşmeleri”dir. Taksitle 
satış sözleşmesinde; tüketicilerin 7 gün içinde 
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai 
şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkı 
bulunmaktadır. TKHK’daki bir diğer satış 
yöntemi ise “Kapıdan Satış”tır. Satıcıların 
üretilen mal ve hizmetleri tüketicilerin ayağına 
götürerek, satıcıların pazar paylarını arttırmaya 
çalıştıkları satış yöntemlerinden birisidir. Bu 
yolla satıcılar tüketici bulma yarışında öne 
geçmeye çabalarken, tüketiciler de teke tek 
satışın rahatlığı içerisinde kendilerine sunulan 
ürünler ve hizmetler hakkında dolaylı bilgi alma 
imkânına kavuşabilmektedir. Tarafl ar için faydalı 
görünen bu pazarlama yöntemi beraberinde bazı 
tehlikeleri de getirmiştir. İkna kabiliyeti yüksek 
pazarlamacılara hazırlıksız yakalanan tüketiciler, 
aldıkları ürünlerin kalitesi ve fi yatı konusundan 
aldatılmaya başlamış ve kanuni düzenlemelere 
gidilmiştir. Hülasa, her birey hayatı boyunca 
tüketicidir ve bu tüketim, çağın gereklilikleri ve 
yaşam koşullarının değişmesi ile günümüzde 
üst sınırlara ulaşmış durumdadır. Gelinen 
noktada mevzuatımızda yapılan özel kanuni 
düzenlemeler ile tüketicinin daha zayıf konumda 
bulunmasından dolayı uğrayacağı zararları en 
aza indirerek, girişimci ile tüketici arasındaki 
eşitsizlikleri ve güç farklılıkları dengelenmeye 
çalışılmıştır. Böylece getirilen uygulamalarla 
tüketicilerin hem maddi hem de manevi kayıpları 
engellenmeye çalışılarak mağdur edilmesinin 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bilinçli ve 
duyarlı tüketici olmanız
dileğiyle…



RAHMİ KOÇ
MÜZESİ

EN’LERİN MEKANI

Literatüre en küçük oyuncak tren olarak 
giren objenin nerede olduğunu biliyor 
musunuz? Ya da 1383 tarihli gök kürenin 
kim tarafından yapıldığını? Hiç oyuncak bir 
bebeğe mercekle baktınız mı?
Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin 
efsanelerine ev sahipliği yapan Rahmi M. 
Koç Müzesi ‘en’leriyle ziyaretçilerini hem 
şaşırtıyor hem de yeni bilgiler kazandırıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi 
M. Koç Müzesi, 14 binin üzerinde objeye 
ev sahipliği yapıyor. Büyük-küçük tüm 
ziyaretçilerine her adımda tarih, bilgi 
ve eğlence dolu bir yolculuk vaat eden 
müzenin ‘en’ler listesi de hayli ilgi çekici. 
İşte baktıkça ufuk açan o listedeki objeler:

En Eski Obje:
Cafer İbn-i Ömer İbn Devletşah el-Kırmani 
tarafından yapılan 1383 tarihli gök küre. 
Bilinen en eski gök kürelerden biri bu objede 

yaklaşık 1025 
yıldız içeren 
takımyıldızların 
şekilleri, 
her birinin 
merkezine 
kakılmış gümüş 
noktalarla 
görülüyor.

/KÜLTÜR & YAŞAM

KONUM: Rahmi M. Koç Müzesi
Hasköy Cad. No:5 34445-İstanbul
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En Yeni Obje:
İttir Kaktır teknesi. 2020 yapımı bu römorkör, 
müzenin denizcilik obje ve modelleri 
arasında yer alıyor. Hasköy Tersanesi’ndeki 
bölümde bir grup model, birçok gerçek 
boyutta tekne ve yat ve nadir rastlanan bir 
“Amphicar” yer alıyor.

En Küçük Obje: 
Mercekle oyuncak bebeklere bakarken 
literatüre en küçük oyuncak tren olarak 
geçen tren setini de görebilirsiniz. Minyatür 
sanatının günümüzdeki tek aktif temsilcisi 
Henry Kupjack’ın minik ama her detayı 
kusursuz ‘Minyatür Oda’ları da büyüleyici bir 
güzellik taşıyor.

Küçük Not
Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi 
müzesidir. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve 
eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy 
Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile hali hazırda 11 bin 250 m2’lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik 
açık alana sahiptir. Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 28 TL, öğrenciler için 12 TL’dir.

En Büyük Obje:
Fenerbahçe Vapuru. Fenerbahçe 
Vapuru, eşi Dolmabahçe 
Vapuru’yla birlikte 1952 yılında 
İskoçya Glasgow’da William 
Denny&Brothers Dumbarton 
tezgahlarında inşa edildi. 
“Bahçe tipi” vapurların bir üyesi 
olan vapur, Şirket-i Hayriye’de 
(bugünkü adıyla Türkiye 
Denizcilik İşletmeleri) 14 Mayıs 
1953’te hizmete girdi. Uzun yıllar 
Sirkeci-Adalar-Yalova-Çınarcık 
arasında sefer yapan vapur, 22 
Aralık 2008 tarihinde Veda Turu 
isimli son seferini gerçekleştirdi.

En Merak Edilen Obje:
Denizaltı. 1944 yılında Portsmouth Tersanesi’nde TENCH sınıfı 
USS Thornback (SS-418) adıyla 93 metre uzunluğunda 2 bin 400 
ton olarak inşa edildi. 1946’da aktif görevden alınıp yedek fi loya 
katılana kadar İkinci Dünya Savaşı süresince Japonya’ya karşı 
görev aldı. 1950’lerin başında en üst Guppy tadilatı görerek 
1953’te tekrar hizmete girdi. 2 Temmuz 1971’de Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’na katıldı, TCG Uluçalireis adı ve S-338 borda 
numarası verildi.

En Çok Ziyaret
Edilen Bölüm:
Otomobiller ve 
otomobil galerisi. 
Müzeye ilk gelen 
obje olan Malden 
otomobilden 
Türkiye’nin ilk yerli 
otomobili Anadol’a, 
Ford Model T’den 1965 
Rolls Royce Silver 
Cloud III’e kadar 100’e 
yakın klasik otomobil 
görenleri kendine 
hayran bırakıyor.
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8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü için sanat 
dünyasından mesaj var! 
Türk Sanat Müziği 
tarzındaki “Assolist” 
albümü ile Avrupa Müzik 
listelerine giren opera 
sanatçısı ve oyuncu 
Efruze, Klasik eğitimi ile 
poptan caz’a söylediği 
farklı dillerdeki şarkılarla 
dünya müziğinin seçkin 
repertuvarını yıllardır 

dinleyici ile buluşturan 
Barbaros, Kendi yazdığı 
şarkıları seslendiren 
ve son şarkısı “Derin 
Yemin”le aşkı anlatan 
Ezgi Ayçe ve 24 yaşına 
100’e yakın beste sığdıran 
son şarkısı “Menekşem” 
ile dinleyici ile buluşan 
Ragıb Narin 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü için 
düşüncelerini bizlerle 
paylaştı. 

EFRUZE
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Sizin İçin Ne İfade Ediyor? 

8 Mart Dünya Kadınlar günü aslında ne kadar 
adaletli olmayan bir dünyada yaşadığımızı ifade 
ediyor. 21. yüzyılda olmamıza rağmen hala kadın 
cinayetlerini konuşuyorsak, dünyada çocuk gelinler, iş 
hayatında hala tacizlere uğrayan ve susmak zorunda 
olan kadınlar varsa çok yol almamız gerektiğini 
düşünüyorum. Bu yolda en büyük görev biz annelere 
düşüyor. Vicdanlı, saygılı, sevgi dolu oğullar ve kendi 
ayakları üzerinde duran, kendi ekmeğini kazanan 
hayatta kimseye muhtaç olmayacak kızlar yetiştirirsek 
belki biraz yol kat edebiliriz diye düşünüyorum. Bu 
yolda bize 8 Mart değil her gün kadınlar günü.

Sizce Ülkemizde ve Dünyada Kadınlar 
Yeteri Kadar Yeteneklerini Ortaya 
Koyabiliyor mu?

Kadın ya da erkeklerin yeteneklerini 
ortaya koyabilmesi için eğitim 
eşitliğinin olması birinci faktör. 
Maalesef dünyada eğitim, refah 
düzeyi ile orantılı olduğu için yeterli 
refah düzeyine sahip olmayan 
bireylerin yaşam mücadelesi verme 
savaşı kendilerine yeteneklerini 
bile unutturuyor. Bu yüzdendir ki ilk 
yapılması gereken eğitim eşitliği 
sağlamaktır. 

8 MART 
BİR GÜN 
DEĞİL 
HERGÜN

En Büyük Görev Biz 
Annelere Düşüyor!

/KÜLTÜR & SANAT
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BARBAROS
Kadın Cinayetleri Sizce Nasıl bir şiddetin yansıması? 
Kadın cinayetleri bir hastalığın göstergesi. Yetiştirme koşulları 
ve eğitim elbette cok etkili ancak bir insanın bir kadının canını 
almasının gerçek bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Kadın - 
erkek eşitliğinin tartışılıyor olması bile cok acı. 
Toplumda Kadın Erkek Eşitliğini
Sağlamanın Yolu Nereden Geçiyor? 
Elbette eğitimden geçiyor. Bireysel eğitim ne kadar iyiyse 
her alanda medeni kalmak bence o kadar mümkün. Eğitilmiş 
olmanın kilit nokta oldugunu düşünüyorum.

EZFİ AYÇE
Siz aynı zamanda iş 
hayatında da bir süre 
bulundunuz. İş hayatı 
ve Sanat yaşamını 
karşılaştırdığınızda sizce 
kadının konumlandırılması 
değişiyor mu? 
İş hayatının içinde büyük 
bir iletişim sanatı var. Sanat 
hayatının içinde de büyük bir 
iş disiplini. İkisini birbirinden 
ayırmak zor benim için. Bence 
kişi kendi konumlamasını 
kendi oluşturmalı. Duruşunu, 
vizyonunu, ideallerini, hayal 
gücünü, kararlılığını çok net 
ortaya koyan kişiler hiç bir 
alanda sıkıntı çekmezler. 
Çünkü başarılı olacakları 

bellidir ve buna herkes 
saygı duyar. Ben bu iki 
dünyayı iç içe yaşadım. 
Kendimi bu konuda iyi 
ifade ettiğim için hiç yanlış 
konumlandırılmadım.
8 Martta kadınlar için bir 
şarkı söyleseniz bu hangisi 
olurdu? Neden? 
8 Mart’ta Kadınlar için I’ll 
Survive’ı söylemek isterdim. 
Kadın hem yaratıcıdır, hem 
de hayat boyunca bir çok şey 
için sürekli mücadele vererek 
yola devam eder. Güçlü bir 
kadın olarak hemcinslerimi 
çok iyi anlıyorum ve onlara 
kalbimden kocaman bir enerji 
göndererek yalnız değilsiniz 
diyorum.

Ragıb Narin
Sizce Z kuşağı bu tarz konularda 
yeteri kadar bilinçli mi? 
Z kuşagı bu konularda yeterince 
bilinçli mi sanmıyorum, ancak 
eski kuşağa oranla daha 
anlayışlı ve açık görüşlü bir 
kuşak geldiğine eminim. Bu beni 
mutlu ediyor. Temennim her 
kuşağın, her insanın, insana insan 
olduğundan dolayı değer vermesi 
ve cinsiyetçiliğin sona ermesi.
8 Mart Kadınlar gününde genç 
jenerasyondan bir erkek şarkıcı 
olarak sizin aklınızdan neler 
geçiyor? 
Benim aklımdan ilk başta 

eşitsizlik geçiyor maalesef. Çok 
gezen bir insan olarak bir çok 
ülkede kadınların haklarının ve 
özgürlüklerinin kısıtlı olduğuna 
şahit oldum. Bu yüzden temennim 
kadınlarımız için daha eşit bir 
dünya. Aynı zamanda birçok 
sektörde ülkemiz kadınlarının 
son yıllarda kendine yer bulması 
beni mutlu eden unsurlardan biri. 
Ancak global olarak bunun daha 
yaygın olmasını diliyorum. Böyle 
bir günün olması beni mutlu 
ediyor çünkü yılda bir kez bile olsa 
bütün dünya aynı anda kadınların 
da erkeklerden hiç bir eksiği 
olmadığını hissediyor.

Güçlü Kadınlar İçin
“I Will Survive” Söylerdim !

Kadın 
Cinayetleri 
Bir Hastalık!

İnsan Önce 
Kendini Tanımalı!



Kendisini masalsı tasarımlarıyla tanıyoruz… Mobilyalara 
yaptığı dokunuşlarla, masalsı tasarımlara imza atan bir 
isim Betül İlbiz. Çalışmalarını incelediğimizde ve atölye-
sine girdiğimiz anda kendimizi harikalar diyarında gibi 
hissediyoruz… 

Adres: Nişantaşı Mah. Zemheri Sok. 
Sehavet Sitesi Selçuklu / Konya

İnstagram 
(0537) 028 64 44

Pozitif enerjinizle etrafa 
ışık saçan bir insansınız. 
Sizi tanıyabilir miyiz?

Hayat enerjim için 
her gün şükrediyorum. 
Selçuk üniversitesi resim 
öğretmenliği grafi k 
ana bilim dalından 
mezun oldum. Yaklaşık 
20 yıldır MEB da resim 
öğretmenliği yapıyorum. 
Kendi alanımda master 
yaptım. Pek çok alanda 
eğitim aldım ve en 
sonunda hallerimin 
peşinden koşarak 
atölyemi açtım.

MASALSI
TASARIMLARIYLA
BETÜL İLBİZ 

İlhamımı doğadan alıyorum. 
Mobilyanın renkleri ve 
tasarımı huzur vermeli
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 Eski mobilyalarla sanatınızı 
buluşturarak onlara hayat 
veriyorsunuz.  Nasıl karar 
verdiniz mobilyaları yeniden 
renklendirmeye?

Yıllaradır eğitimler alıyorum. 
Yine bu eğitimlerden biri için 
Ankara’ya gitim. Annie Sloan 
Chalk Paint marka boyalarla 
tanıştım.Gördüğüm, tecrübe 
ettiğim tüm markalardan farklı 
olduğunu hatta neredeyse sihirli 
diyebileceğim dönüşüm dünyası 
ile tanıştım.Mobilya üzerine resim 
çalışmaları ve restorasyon yaparak 
dönüşümlerin renkli dünyasına 
girdim.Mobilya ressamlığı işim 
aslında. Çünkü boyamanın yanında 
ruh veriyorum tasarımlarımla. 
Sonrada ailemin arkadaşlarımın 
desteği ile İlbiz Vintage doğdu.

İLBİZ Vintage Art Stüdyo ile 
insanların hayal dünyası 
ile tasarım yeteneklerini 
birleştiriyorsunuz…  (Neler 
yapıyorsunuz?)

Atölyede sürekli devam eden 
mobilya nasıl boyanır? Mobilyanı 
getir? IOD kalıplarla aynanı tasarla 
workshopları oluyor. Bunun 
yanında kişiye özel mobilya 
tasarımı dönüşümü için siparişler 
alıyorum. Bazende özel mekanları 
tasarlıyorum. Panademi öncesinde 
ise alanında uzman eğitimcileri 
atölyede misafi r edip günü birlik 
eğitimlerimiz oluyordu. Elbette 
sağlıklı günlerde kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. Hediyelik 
eşyalar ,özel aksesuarlar, tablolar 
ve tasarım mobilyaların satışları 
da var. Butik bir atölye kişiye özel 
tasarlıyorum.

Resimdeki tarzınızı nasıl tanımlarsınız, 
ne tür çalışmalarınız var?  
Ben sadece hissettiklerimi çiziyorum. 
Tablolarımda kadın konusunu işlemeyi 
seviyorum mobilyalarda ise ilhamımı 
doğadan alıyorum renkleri ve tasarımı 
huzur vermeli mobilyanın ruhunu 
bozmadan yaşam alanlarınıza yeniden 
hayat veriyorum. Anılarınızı saklamanıza 
yardımcı oluyorum.

İLBİZ Vıntage Art Stüdyo ile ilerleyen 
zamanlarda projeleriniz nelerdir?  
Evet yeni projeleri düşünüyorum ama 
daha olgunlaşmadı. Ben şehrine yatırım 
yapmaya çalışan bir kadın girişimciyim. 
Asıl hedefi m kadınlar ve mesleğimden 
dolayı çocuklar. Süreci birlikte 
izleyeceğiz umarım gerçekleştirebilirim. 
Atölyedeki etkinliklerin tamamında yaş 
ve cinsiyet sınırlaması yok. Yolunuz 
düşerse mutlaka beklerim.
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Ilkbaharı
Evimize Tasıyoruz

İlkbaharın gelişini çiçeklerle kutlamaya ne dersiniz?
Çiçeklerin kokusunu evinize taşıyarak kendinizle baş 
başa kalın ve renkli bir yolculuğa çıkın.
Bu renkli hobi için gerekenler bir demet çiçek, kur-
deleler, sade bir tel çelenk formu, çiçekçi teli ve silikon. 
Eğer yaptığınız süsün kalıcı olmasını istiyorsanız sahte 

çiçekler kullanarak üzerine çiçek kokusu sıkabilirsiniz. 
Biz renkli ve yapay çiçek  kullanmayı tercih ettik. Siz 
canlı çiçek kullanarak tasarımınızı kendinizle özleştire-
bilirsiniz. Malzeme listenizi tamamladıysanız adım 
adım talimatlarımızla yeni hobinize başlayabilirsiniz. 
Bitmiş süslerinizi tüm bahar boyu sergileyin. 

/HOBİ
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Biz renkli  çiçek kullanmayı tercih ettik. 

1-)  Çiçekler katmanlandıklarında 
ağırlaşabileceğinden, bu projeye hafi f ama 
destekleyici bir çelenk formuyla başlayın. Her yönden 
yaklaşık 3 cm genişliğinde olan 18 cm’lik bir tel çelenk 
formu kullandık. Çelenk yüzeyinin çiçek demetlerini 
destekleyecek kadar geniş olduğundan emin olun. 
Bu nedenle ahşap nakış kasnağı gibi daha ince bir 

çelenk formu istediğiniz gibi 
olmayacaktır. Başlamak 

için, çelenk formunun 
7cm’lik bir bölümünü 

2’cm’lik genişliğinde 
bir şeritle sarın. 

Şeridi sardığınızda sıcak tutkalla sabitleyin, ancak 
ucunu kırpmayın. İlerledikçe çelenk şeklini ve yapay 
çiçekleri sürekli olarak sarmalayacaksınız.

2-) Şeridi başlangıç noktasına gelene kadar çelenk 
formunun geri kalanının etrafına sarmayı bitirin. Şeridi 
kesin ve uçları tutkalla sabitleyin. Çelenk hemen 
hemen tamamı lalelerle kaplanacak, sarılı çelenk 
formunun küçük bir kısmı gösterilecek. Son lale 
demetini sapları kısa olacak şekilde kesin, ardından 
kalan şeridi örtmek için ilk demetin altına sokun. 
Sıcak tutkalla sabitleyin. Bu noktada çelenk tamamen 
çiçek ile kaplanmalıdır.

3-)Yapay çiçek çelenk formunuzun tamamı 
kaplandığında, salkımların yerinde kalmasını 

sağlamak için çelengi yavaşça kaldırın ve 
dikey olarak tutun. Gerektiği gibi sıcak 

tutkal ile sabitleyin. Çelenk formunun 
arkasındaki kurdeleye küçük bir yarık 

açın. Ardından, arkadaki kesilmiş 
kurdeleye bir parça çiçekçi teli 
yerleştirin. Bir ilmek elde edene 

kadar açıktaki tel çelenk formunun 
etrafında çevirin. Çelenginizi  evinizin 

herhangi bir yerine veya ön kapınıza 
asmanızı kolaylaştıracaktır.

YAPILIŞI

1

2

3
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Merhaba sevgili okurlarımız nasılsınız bakalım bizleri özlediniz 
mi :) bizler iyiyiz hem geçmiş rotalarımıza bakıyor hem de sizler 

için yeni rotalar oluşturmaya çalışıyoruz geçmiş deyince aklımıza 
gelen bir rotamız var ki hem bizim için hem geçmiş hem geleceğe 

hitap eden sürekli güncel kalan gittikçe asla sıkılmayacağınız 
kendinizi farklı bir dünyada hissettiren şehir Nevşehir.

Geçmişi oldukça eskiye MÖ. 7000’li yıllara Luvi ve Hititlere 
kadar uzanmakta olan bu güzel şehrin ismi de kendisi kadar 
eskiye dayanmaktadır. Farsça anlamı güzel atlar ülkesi olan 

‘’katpatuka’’ isminin Bizanslar tarafından ‘’Cappadocia’’ olarak 
telaff uz edilmesi daha sonra güzel Türkçe’mize Kapadokya 

olarak geçen bir bölgeye sahip şehrimiz Nevşehir.
Nevşehir ilimizin turistik olarak en cazip üç ilçesi ön plana 

çıkmaktadır. Bunlar, Avanos, Ürgüp ve Göreme’dir. 
Gezilecek yerler & Yapılacak Aktiviteler;

Kendinizi farklı bir 
dünyada hissettiren şehir Nevşehir

 Öyle bir Şehir ki… 
Farklı bir ülke farklı bir 

coğrafya gibi çok çok 
eski zamana dayanan 

tarihi ile insanı 
düşündüklerinden 

arındırarak farklı 
şeyler düşündürmeye 
ve öğrenmeye iten bir 

şehir ayrıca günlük 
hayatın kaosundan 
uzak tutarak şehre 

geldiğinizde üstünüze 
üstünüze gelmeyen 

binaları ile stres 
yaratmayan bir şehir.

Sinem -Koray Gültekin

fi rariçift

•Balona binmek ya da gün 
doğumunda Balonları izlemek
•Kızıl Vadi’de gün doğumunu ya 
da gün batımını izlemek
•Paşabağ Vadisinde yürüyüş 
yapmak
•Avanos Sallanan Köprüde 
sallanmak
•Avanosta kil çamuruna şekil 
vererek özgün tasarımlarla güzel 
çömlekler ortaya çıkarmak 
•Gündoğumu yogası yapmak
•Kızılırmakta gondol turu
•Peribacalarına yansıtılarak 
yapılan Mapping Show’u izlemek
•Özkonak Yer altı şehrinde 
kaybolmak
•Üçgüzeller fotoğraf çekinmek
•Göreme Milli Parkı’nda gezmek
•Aios Vasilios Klisesi’ni ziyaret 
etmek
•Zelve Açık Hava Müzesi 
dolaşmak
•Şarap evlerinde şarap yapımını 
öğrenmek ve tatmak
•Muhteşem coğrafyasında her 
türlü safari yapabilirsiniz ister 
ATV ile ister At ile ister 4x4 
araçlarla

•Her yıl Mayıs ayında 
gerçekleşen Cappadox 
festivaline mutlaka katılmasınız 
( Pandemiden ötürü tekrar 
ne zaman yapılacağı 
bilinmemektedir yine de 
bilginizin olmasını istedik).
•Eğer ki Eylül ayında giderseniz 
şarap üreticilerin bağıbozumu 
zamanına denk gelmişsiniz 
demektir gidip katılabilir 
yardımcı olabilir ve bu 
muhteşem aktivitenin farkını 
çıkarabilirsiniz.
•Guinnes Rekorlar kitabında 
6. Sırada olan Çömlekçiler 
çarşısında bulunan Saç Müzesini 
mutlaka gezmelisiniz içerisinde 
16.000’i aşkın saç tutamı 
mevcut!!
•Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin 
türbesini ziyaret edebilir 
maneviyat tazeleyebilirsiniz
Nevşehir’de yapılacaklar aslında 
yazmakla bitmez biz sizin için 
birkaç önemli yeri yazıyoruz 
fakat daha birçok yer mevcut



66 O C a k
Ş U b a T
M A r T
Ş U b a T
M A r T
Ş U b a T

2 0 2 1

•Saklı Konak Restaurant
•Lil’a Restaurant
•Millocal Restaurant
•The Pulm Restaurant
•Şıra Restaurant
Her damak zevkine hitap edecek restaurantlardan bahsetmeye 
çalıştık tabiki tavsiyemiz yöresel ve meşhur olanları denemeniz 
yönünde olacaktır.
Konaklama
Konaklama konusunda zengin alternatifl er bulunan Kapadokyada 
bizim önerimiz çok çok uzun yıllar önce insanların yaşadığı yerlerde 
yani günümüzde de değerlendirilen gerçek mağara odalara sahip 
otellerde konaklamanız.
 Biz tercihimizi Zeydem Suites yana kullandık 150 yıllık bir 
Rum Konağı olan otelde geçmişle bugünü aynı anda yaşama 
fırsatı bulduk. Biz şöminesi olan odayı değerlendirmek istedik 
Kapadokya’nın soğuğunda ateşin sıcaklığı bizi otele bağladı 
diyebiliriz. Her bütçeye ve zevke göre farklı oda seçenekleri mevcut 
tabii bununla da yetinmeyip sizler için başka oteller de ekledik.
•Taşkonaklar / Uçhisar
•Carus Cappadocia / Göreme
•Erenbey Cave Otel / Göreme
•Art Residence Cappadocia / Uçhisar

En Güzel yemek yerleri;

Kuru Üzüm, Pekmez, Pestil, Trüf mantarı (siyah inci ), Kuru kayısı, 
Kuru kaymak, Şarap, Kabak çekirdeği, Onyx taşından objeler, peri 
bacalı gece lambaları, anahtarlıklar, halı, kilim, bez bebek

Kapadokyadan ne alınır ?

Öneri : Kış ayında gidiyorsanız şömineli oteller tercih etmeniz seyahatinize tat katacaktır. 
Dikkat : Balona binecekler veya izlemek isteyenler hangi mevsim olursa olsun sabah saatlerinde havanın 
soğuk olacağını unutmamalı ve mutlaka kalın kıyafet bulundurmalısınız. 
Öneri: Eğer balon izlemekte kararlıysanız mutlaka yanınıza termosta içinizi ısıtacak sıcak bir içecek ile oturup 
balonları keyifl e izlemenizi sağlayacak kamp sandalyesini almayı unutmayınız.

/SEYAHAT
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MUTFAKTA 
ÇİÇEKLERİN DANSI

/YEMEK



AMBER ÇİÇEĞİ
Halk arasında Japon gülü olarak da bilinen amber 
çiçeğinin yüzlerce farklı çeşidi vardır.
Kırmızı, beyaz, pembe ve sarı tonlarında olurlar.
Genellikle reçel ve salatalarda kullanılır. Çayı da 
oldukça meşhurdur ve tansiyon ve kolesterol 
kontrolünde yardımcıdır.

LAVANTA
Canlı rengi ve güzel aromasından dolayı tatlılarda 
kullanımı popülerdir.

KABAK ÇİÇEĞİ
Kabak çiçekleri çiğ olarak ya da salatalara eklenerek 
tüketilebiliyor. En güzeli ve en zahmetli olan tarif ise 
kabak çiçeği dolması.

PAPATYA
Papatya bitki çayı yapımında gözde bir çiçek olsa da 
hamur işlerine ve tatlılarda da sık kullanılmaktadır

KARAHİNDİBA
Çiğ olarak salata ve sandviçlerde karahindiba 
kullanabilir, yemeklere de ekleyebilirsiniz.

HANIMELİ
Çiçeğin nektarı sağlıklıdır; ancak bazı hanımeli 
türlerinin meyvesi çok tüketilirse insanı 
zehirleyebilmektedir. Dikkatli olmakta fayda var.

GÜL YAPRAKLARI
Yaprakları uzun zamandır tatlıların en yaygın 
dekorasyonu olmuştur. 

Çiçeklerle yapılan tarifl erde unutmamanız 
gereken en önemli şey ise, hangi çiçeğin 
kullanıldığına çok dikkat etmeniz, çünkü 
uzmanlar bazı çiçeklerin çok güzel gözükse de 
zehirli olduğunu belirtiyor.

ÇİÇEKLİ TATLILAR
Günümüzde, pasta için yenilebilir çiçekler çok 
popüler hale gelmiştir. Sonuç basit bir tatlı değil, 
bir sanat eseridir. 

SALATALAR İÇİN YENİLEBİLİR ÇİÇEKLER
Çiçeklerin yemeklerde kullanımı yüzyıllardır test 
edilmiştir. Sonunda çiçek denemelerine karar 
verdiyseniz, elbette doğru çiçek kültürlerini 
seçin. Yemek için, sadece kanıtlanmış bitkileri 
almak gerekir.

Yenilebilir çiçekler modern 
mutfağın vazgeçilmez 
bir özelliğidir, unutulmuş 
geleneklere geri dönen, yeni 
ve ilginç tarifl er yaratan en 
ünlü şefl er tarafından zevkle 
kullanılır. özel bir tat, güzel ve 
iştah açıcı bir görünüm verir. 
Yenilebilir çiçekler genellikle 
salatalarda, keklerde, tatlılarda, 
kokteyllere ve çaylara 
eklenir. Ancak, tüm türlerin 
yenemeyeceğini, ayrıca 
zehirli çiçekler de olduğunu 
unutmamalısınız.



BAHARda
Koç
Sevgili Koç burçları, bu aylarda kendinize güvenmekten sakın kaçmayın. 
Kendinizi güçlendirmeye yönelik eğitim fırsatları ile karşılaşırsanız sakın 
kaçırmayın. Sezgilerinizin kuvvetli olacağı bu dönemde kalbinizi dinleyerek 
kendi bildiğiniz doğruların yanlışlığından emin olmadıkça vazgeçmeyin.  
Yılın bu zamanları sizin ayınız olacak sürprizlere açık olun 

İlkbaharın geleceği içimiz kıpır kıpır olacağı günleri beklerken burçlarımızı neler bekliyor?

İkizler burcu
Sevgili ikizler, Mart ayı boyunca sürekli ışıldamak ve göz önünde olmak 
isteyeceksiniz.  Partneriniz veya aile bireyleriniz ile gerilme yerine empati 
kurarak onları anlamaya çalışmalısınız. Ay sonuna doğru beklediğiniz 
haberleri alacasınız ve istediğiniz hayallere kavuşmak için adımlarınızı 
atacaksınız.  He şeyin bir vakti vardır aceleci olmayın.

Aslan Burcu
Bu ay inanılmaz güzel enerjiler sunuyor, problemleri çözdükçe ve hatta 
çözmeye çalıştıkça bile aranızdaki bağın kuvvetlendiğini göreceksiniz. 
Tüm artıları ve eksileri dikkatlice tartın, herhangi bir kararda acele 
etmeyin. Bu ayın verimini kaçırmayan aslanlar, ayın en şanslı burçlarından 
olabilirler.

Boğa
Sevgili Boğa burçları, bu aylarda kariyerinize dört elle sarılın. Çalışkan 
boğalar kariyerlerinde bu ay kesinlikle takdir edilecekler. Kavga 
ortamlarından olabildiğince uzak durun, stres yapmayın. Yüksek enerjinizi 
sporda kullanmayı deneyebilirsiniz.  Eğer kalbiniz boşsa ufukta aşk var 
enerjinizi yüksek tutun.

Yengeç Burcu 
 Kendi bildikleriniz ve istedikleriniz ay boyunca size rehberlik edecek. Bu 
aylarda kendinize dönün ve ruhunuzu dinleyin. Dinlenmeyi ve sakinliği 
tercih etmeyi unutmayın. Biraz daha dinginleşmek için ailenizle zaman 
geçirmek ve rahatlatıcı aktivitelerde bulunmak sizlere oldukça iyi 
gelecektir. Geçmişteki insanlar sizinle iletişim kurmaya çalışsa da 
moralinizi bozmalarına izin vermeyin. 

Başak Burcu 
Kendinize derinlik kattıkça içinizdeki neşeyi, mutluluğu da 
yakalayabileceksiniz. Uzun zamandır içinize attığınız olayları, kişileri 
ve yaşanmışlıkları da Mart ayında geride bırakmaya çalışacaksınız. 
Böylelikle önünüzdeki günler için çok daha güzel planlar yapabileceksiniz.  
Meditasyon, yoga gibi çeşitli aktiviteler deneyebilir, kendinize 
yönelebilirsiniz. 



Burçlar
Terazi Burcu
Terazi burcu Mart ayı boyunca anaç ve merhametli tarafınız oldukça fazla 
kendini hissettirebilir. Duygusal ve hassas tarafınız da biraz ağır basıyor. 
Her alanda gelişme halindesiniz! Kariyerinizde ve projelerinizde emin 
adımlarla ilerlemeniz mümkün. Motivasyonunuzu düşürmeyin iş hayatınızı 
aşk hayatınıza karıştırmayın.

Yay Burcu
Özellikle iş konusunda uzun süredir yaşadığınız kararsızlıklar sebebiyle 
bir türlü rayına oturtamadığınız kariyeriniz için artık taşın altına elinizi 
koyacaksınız. Aşk hayatınız, evlenmeye düşünme seviyesine gelecek kadar 
tutkuyla dolu. Eğer bekarsanız, ilk görüşte aşka hazır olun!

Kova burcu
2021 yılında planlarınızı net bir şekilde belirliyorsunuz ama sahip olduğunuz 
yeteneklere ve şansınıza rağmen diğer insanlarla ve zorlayıcı durumlarla 
mücadele etmeyi öğrenmeniz gerekecek. Bu yıl başarı ve aşk konusunda 
sizin yılınız olacak. Fırsatları değerlendirin. 

Akrep
İçinize attığınız sıkıntılarınızı, dertlerinizi, sırlarınızı kilitlerinden çıkarıp 
paylaşmak için çok doğru bir zaman Mart ayı. Bir dosta, bir arkadaşa 
içinizdekileri dökmek, paylaşmak sizi baştan sona arındıracaktır. Kendiniz 
ihmal etmeyin, gereken özeni gösterin. 

Balık burcu
2021 yılında yolunuzda emin adımlarla ilerliyorsunuz ve geçen yıl 
başladığınız işlerde takdire şayan bir devamlılık sağlıyorsunuz. Aşk 
hayatınız ise yıldızlar sayesinde pek bir hareketli: İlk görüşte aşk, tutku ve 
hatta evlilik bu yılın anahtar kelimeleri arasında!

Oğlak 
Geçmişte sarf ettiğiniz çabaların meyvelerini topladığınızı söylesek yeridir. 
Uzun süredir sahip olduğunuz bazı alışkanlarınızı değiştirmek konusunda 
zorluk çekseniz de kişisel yönden de kendinizi geliştirmeye devam ediyor-
sunuz. Aile ve arkadaşlık bağlarınızı yeniden güçlendirmek için çok savaşa-
cak ve istediğiniz sonuçları alacaksınız.
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