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Yeni bir sayı
Yeni bir Prenses

Heyecanla 
beklenen 

yeni 
sayıdan 

bütün 
prenseslere 

merhaba

adın gibi kadın olmak…

Sevgi, onur, namus, aşk, güçtür.
Güçlü bir ruha ve yaradılışa sahip kadınlar 

hele tutkuluysalar başka türlü severler. 
Prenses Dergisi olarak her sayı farklı 

ilklere imza atıyoruz. Prenses Dergisi kadına 
beslenme, spor, sağlık, cinsellik, ilişkiler, 
moda, bakım, güzellik, dekorasyon, kültür-
sanat, anne-bebek kariyer gibi yaşamın tüm 
alanlarında ilham ve motivasyon veriyor. 
Okuyucusuyla eğlenceli, gerçekçi ve samimi bir 

dille konuşan Prenses, kadınlara 
hayal değil, kendi özgünlüklerini 
sunuyor.

Prenses kadınlarımızın başarı 
hikâyelerini siz okurlarımızla 

buluşturarak başarılarını özel kılıyoruz. 
Her biri birbirinden değerli, her biri kendi 
alanının en iyilerinden olan genç, güçlü, sevgi 
yüklü, idealist, paylaşımcı ve ellerindeki gücü 
bir şeyleri değiştirmek için kullanıyorlar. 
Şehrimize değer katan genç yeteneklerimizin 
ortak özellikleri cesaretleri. Yaşlarının ötesinde 
güzel işlerle adlarını duyuran bu güçlü ısrarlı 
işini aşkla yapan prenses kadınlarını yakından 
tanıyacağız. Hayat felsefem hep paylaşmak 
dayanışma ve başarı olmuştur. Maalesef 
ki günümüzde başarı kelimesinin yanında 
hep işadamları konumlanır. Hatta başarılı 
erkeğin arkasında kadın vardır diye gereksiz 
bir cümle vardır. Neden arkasında da yanında 
değil… Hayır.. Kadın erkeğin arkasında değil  
hemen yanı başında  durur, çocuk gibidir 
sevilmek ister, yüreğindedir hissettirmek 
ister, gözlerindedir güzel gör ister, nefsin de 

değil nefesindedir... Gelin biz algıyı kadına 
çevirelim. Kadınlar üzerine kurgulanan 
kıskançlığı hep birlikte yıkalım. Başarı 
hepimize yeter. Birbirimize rekabet halinden 
çıkıp sarılırsak, paylaşırsak, alkışlarsak kadın 
dayanışması olmaz mı? Kadınların gücüne güç 
yetmez. Yeter ki fark edelim fark ettirelim... 
Mutlak memnuniyet kimse için yok. En güçlü 
yönlerimizi birlikte belirleyip ön plana çıkalım. 
Kadın olmanın gücünü hissettiğimiz an 
aklımızda hiç bir şey olmaz ve kendi içimizde 
boğulmayız.

Şimdi Baharın gelmesinin heyecanıyla içimiz 
rengârenk olsun ve önce kendi değerimizin, 
kendimizin ardından tüm kadınlara örnek 
olmasını sağlayalım. Tek yapmamız gereken 
yaşamımızı heyecanımızı mutluluğumuzu 
sınırlandıran tüm duygulardan korkularla 
yüzleşip kendimizi özgür bırakmak. Kadınım 
tek parmağım yeter düşlerimi kaldırmaya...

Prenses Dergisi olarak yeni sayımızda 
yepyeni fikirlerle şehrimizin güçlü kadınlarının 
yanında olacağımızdan en küçük kuşku yok bu 
temsili layıkıyla yerine getiriyoruz...

Son olarak söylemek istediğim gün boyu 
enerjiniz bol, güzelliğiniz samimiyetiniz 
neşeniz daim olsun. Öyle ortamlarda bulunun 
ki  davetlerin yıldızı siz olun... Gözler 
Prenses’de olsun. Gülen yüzünüzü vurgulayan 
kıyafetleriniz, hayatınızı kolaylaştıran 
aksesuarlarınız olsun. Çünkü Prenses kadınları 
özeldir...

Eğitimli, ne istediğini bilen, hayatını kendi 
yönlendiren, yeni deneyimlere açık kadın, 
Prenses Dergisi ile uzun zamandır eksikliğini 
hissettiği kılavuz görevini üstlenecek dergisine 
kavuştu.

Şeyma Bayram
bilgi@perlamedya.com

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
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ADIN olmak, anne olmak zaten zor iş...
Zor olduğu kadar, büyük sorumluluklar 

isteyen, kutsal bir iş…
Ancak, Türkiye’de kadın olmak çok daha 

zor iş…
Toplumun baskısına göğüs 

germek…
Her gün aynı havayı soluduğunuz 

hatta selamlaşıp konuştuğunuz, 
belki de zaman zaman dertleştiğiniz 

yakınınızdaki insanların tacizlerine 
“Ya sabır” çekmek…

Tüm bu zorluklara karşı “Sessiz çığlıklar” 
atmak…

Dışarıdan duyulmayan, hissedilse bile 
umursanmayan bu acı gerçeklere rağmen, 
“Kadın olmak”…

Gerçekten çok zor iştir,Türkiye’de kadın 
olmak…

Bakın şöyle etrafınıza…
Bu ülkede hemen her gün bir “kadın 

cinayeti” ya da “kadına şiddet” olayını 
mutlaka ama mutlaka, görür ya da 
duyarsınız…

Yetmedi “tecavüz” haberleri…

Aslında sorunun temeli, “namus” 
kavramında…

Daha doğrusu, bizim toplumumuza 
dayatılan “namus” kavramında…

Bizim ülkemizde “namus” kavramı, sadece 
“kadınların üzerine yapıştırılmıştır”…

Oysa “namus” kavramı, insana aittir, 
sadece insana…

Cinsiyet ayırımı yapılmadan her insan, 
“namuslu” olmak zorundadır…

Bu algıyı beyinlere yerleştirmeden, 
Türkiye’de kadın olmanın zorluklarını 
aşabilmek mümkün değildir…

Cezaları arttırmak, koruma vermek, 
sığınma evleri açmak, kalıcı çözümler 
değildir…

Bunun da tek çözümü elbette ki 
“eğitimden” geçiyor…

İnsana önce “insan” olarak bakmak 
kültüründen geçiyor…

Biliyorum, bu anlamda önümüzde çok 
uzun ve zorlu bir yol var…

Bu yola ne kadar erken çıkarsak, hedefe o 
kadar çabuk ulaşmış oluruz...

Aliye Kaya
aliyekaya73@hotmail.com

8 PRENSES
MART
2018









AKLAŞIK iki ay öncesinden 
başlayan hazırlıklar, yoğun 
röportajlar, çekimler ve tabi ki 

ajans hallerimiz… 
Hepsini eğlenceli hale getiren tek 

bir şeyimiz var o da asla yitirmediğimiz 
enerjimiz ve bol kahkahalı ajans 

günlerimiz. 
Evet, gerçekten biz kocaman yürekli bir 

aileyiz…
Röportaj süreçlerinde neler mi yaşamadık?

Aynı kareyi belki yüzlerce çektik. Ama yine 
yüzümüzden gülümsememizi eksik etmedik, 
Prenses Kadınlarımızı kırmadık. 

Kaza yaptık ama asla pes etmedik :) iki 
kadın olarak Genel Yayın Yönetmenimiz 
Şeyma Bayram ile arabayı bıraktık ve röportaja 
yetiştik. İşimize aşka bağlıyız.

Bu sayfaları sizlerle buluştururken 
gece yarılarına kadar çalışan değerli 
Ajans Başkanımız Sami Gediz Genel Yayın 
Yönetmenimiz Şeyma Bayram,  Görsel 
Yönetmenimiz Halim Azar, Reklam Müdüremiz 
Aliye Kaya Kurgu Editörü Uğur Uğur, Grafik 
Editörü Zeydan Zencirci ve ben Dergi 
Editörünüz Dilhan Türker olarak yaşadığımız 
heyecana her gün yenisini ekledik… 

Kimi zaman ( çoğunlukla) Güldük.
Bazen Çıldırdık.
Ama enerjimizi sabit tutmak için oynamayı 

da ihmal etmedik. 
Unutmadan eklemek isterim ki Uğur Böceği 

etkinliklerimizde tam gaz devam etti bu süreçte. 
Biz kadınlar koşuşturmaktan yorgun düşsek 

de bizleri her daim enerjisiyle güldüren 
ajansımızın centilmenleri bize küçük sürprizler 
yapmayı ihmal etmedi. Ve ekip olduğumuzu bir 
kez daha hissettik.

Bizi en önemli kılan özelliğimiz şehrimizin 
kadınlarına samimiyetimizi hissettirmek. 

Yaşadığımız anların duygularını sizlerle 
paylaşıyorum ki sizsiniz bizi biz yapan. 

Mutlu eden. 
Samimiyetimize inanan.
Güvenen.
Perla Medya bünyesinde bulunan gerek 

Duayen gerek Uğur Böceği ve şu an elinizde 
bulunan sizleri özel kılan Prenses Dergisi’nin 
gücüne güç kattınız.

Bizleri takipte kalmayı ihmal etmeyin.
Çünkü biz sizin hayatınızın merkezindeyiz. 
Sizleri seviyoruz. 

Dilhan Türker
dilhantrk@gmail.com

Editör’ün Notu
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İŞ KADINI  RÖPORTAJ Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

eçtiğimiz sayıda gerçekleştirdiğimiz “Başarılı kadınların 
hikâyesi” röportajı siz değerli okuyucularımızdan olumlu 
tepkiler aldı. Bu durumun yarattığı pozitif duygularla 

röportajlarımıza tam gaz devam ediyoruz.
G

Bu sayıda uzun zamandır sağlık iletişimi sektöründe yer alan, 
üstlendiği birbirinden farklı görevlerin hepsini layığıyla yerine 

getirmeyi başaran bir dostumu konuk ediyorum. Zade Vital Genel 
Müdürü Dr. Beril Koparal. Kendisi soyadına yakışır bir şekilde 

niyet ettiği pek çok işi başarıyla sonlandıran; ama aynı zamanda özel 
yaşamından ve dostluklarından da ödün vermeyen, bitmek tükenmek 

bilmeyen enerjisiyle çalışanlarına ve bizlere ilham veren başarılı bir 
yönetici.

dr.
beril

koparal
BAŞARILI IŞ KADINI

TÜRKİYE’NİN İLK SAĞLIKLI YAŞAM MARKASI
ZADE VİTAL®’İN VE ZADE & ZADE VİTAL İBN-İ SİNA AR-GE MERKEZİ’NİN MÜDÜRÜ

Yazı: ŞEYMA BAYRAM  Fotoğraf: DİLHAN TÜRKER
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 Başarılı bir iş kadını 
olarak Türkiye’de kadın 
çalışanların durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de çalışan kadınların 
sayısının artması gerektiğini 
düşünüyorum. Kadının çalışma 
hayatına kattığı çok önemli değer-
ler var. Özellikle de anne olma iç 
güdüsü kadına çok farklı bir bakış 
açısı kazandırıyor. Kadın olaylara 
daha geniş açıdan bakabiliyor. 
Çözüm geliştirme yeteneği müt-
hiş. Ayrıca kadınlar çok çalışkan. 
Aynı anda farklı işleri bir arada 
yapma yetenekleri sayesinde hızla 
sonuca ulaşabiliyorlar.

Kadının ekonomiye çok büyük 
katkıları olacaktır. Kadınlara bu 
anlamda yeterli fırsatların tanın-
madığını düşünüyorum. Kadının 
toplumda eş ve anne olmak du-
rumunda olması nedeniyle onlara 
özel şartların olduğu imkanlar 
artarsa kadınların çok verimli iş 
sonuçları çıkaracağı muhakkak. 

Başka bir konuda çalışan 

kadınlara iş yerlerinde veri-
len imkanlar. Ben iş hayatında 
değerlendirme yapılırken kadın 
ya da erkek olarak ayrımlamam. 
Nitelikli çalışan olması temel 
kriterimdir. Bununla birlikte pek 
çok kadın iş hayatında güçlüklerle 
karşılaşabiliyor. Yükselmeleri-
nin engellenmesinden tutun da 
mobbing’e kadar farklı güçlük-
lerle karşılaşan kadınlar var. Bu 
konuların yetkili mercilerce ele 
alınması ve ivedilikle çözümlen-
mesi gerekli. 

Kadınların iş hayatında olması 
çok büyük zenginliktir. Bu zen-

ginlikten hiç bir iş yeri mahrum 
kalmamalı. 

 Kadın deyince aklınıza gelen ilk 
3 kelime nedir? 

Kadın dendiğinde akıl, şefkat 
ve zerafet aklıma gelir.

 Yaşantınıza baktığımızda 
sağlıklı yaşam tarzının 
önemini görmekteyiz. Bu yoğun 

tempoda sizin gibi çılgın ve 
enerjisi yüksek olmak için neler 
yapmalıyız?

Benim en önemli avantajla-
rımdan biri hayatımda hiç sigara 
içmedim. Sigara özellikle de yıllar 
geçtikçe enerjinizi çok düşürüyor. 
Vücudunuzun oksijenlenmesi 
azaldıkça enerjiniz azalıyor. Ayrı-
ca sizi hızlı yaşlandırıyor. Burada 
sigara içenlere bırakmaları konu-
sunda bir hatırlatma yapalım.

Diğer taraftan gülümsemenin 
çok önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Kendinizi mutlu hissetmek 
ve çevrenize olumlu bir enerji 
yaymak için yapabileceğiniz en 
kolay eylem sabah kalktığınızda 
aynada kendinize gülümsemek. 
Gülümsediğinizde çalışan yüz 
kaslarınız beyninize mutlu olma 
komutu veriyor.

Kendinizi sevin. İnsan kendini 
sevdikçe hayatla barışıyor. Sanı-
rım bahsi geçen çılgınlık da ancak 
bu şekilde ortaya çıkıyor. 

HAYAL ETTİĞİ 
HER ŞEYİ

BIRER BIRER 
HAYATA 

GEÇIRIYOR.
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SAĞLIĞA dikkat etmek de çok 
önemli zindelik ve enerji için. 
Benim yapabildiklerim ve ara 

sıra yapabildiklerim var. Örneğin 
olabildiğince dengeli beslenmeye 
gayret ediyorum ama özellikle 
seyahatlerde fazla kalorili besle-
nebiliyorum. Mümkün olduğunda 
yürümeye özen gösteriyorum. 
Her gün besin desteği kullanı-
yorum. En favorilerim çörek otu 
yağı ve zerdeçal. Zaman zaman 
dönüşümlü olarak koenzim Q10/ 
omega 3 ile nar çekirdeği yağı 
kullanıyorum. Cildime düzenli 
bakıyorum. En beceremediğim 
ise düzenli uyku. Onu da uçak ve 
trenlerde uyuyarak destekliyo-
rum.

En önemlisi de ruhunuza iyi 
gelen aktiviteleriniz olsun. Kitap 
okumak, sinema / tiyatroya git-
mek ya da seyahat etmek olabilir. 
Ben yazmayı seviyorum. Şiir, 
hikaye vs yazıyorum.

 Kendi yaşamınızdan da tüyolar 
verir misiniz? Nasıl başardınız 
ne gibi bedeller ödediniz. Üstelik 
3 çocuk annesi olarak…

Hep sevdiğim işleri yaptım. 
“Ya sevdiğiniz işi yapın ya da 
yaptığınız işi sevin” cümlesini çok 
severim. Yaptığım işleri o kadar 
çok sevdim ki nerdeyse 30 yıldır 
aktif çalışıyorum, kendimi hiç 
çalışıyormuş gibi hissetmedim. 

Bir noktaya gelebildiysem 
bunun temelinde çok çalışmak 
var. Bununla birlikte planlama 
çok önemli. En sevdiğim cümledir 
“Plansızlık başarısızlığı planla-
maktır”. Planlı ve çok çalışarak 
her durumun üstesinden geline-
bileceğine inanıyorum.

Bedel ödedim mi diye hiç bak-
madım. Ancak çocuklarımla daha 
fazla zaman geçirmeyi isterdim 
tabii. Bununla birlikte hem çalışıp 
hem de keyifli bir aile hayatınız 
olabilir. Bu nedenle kadınlar ne 
çalıştıkları için evlenmek ve çocuk 
sahibi olmaktan çekinsinler ne de 
evlenip çocuk sahibi oldukları için 
işlerini bıraksınlar. Her kadın bu 
dengeyi kurabilecek kadar yete-
neklidir, buna emin olabilirsiniz.

 Beril Koparal… Kafasına koyup 

yapamayacağı şey yok. Soyadınız 
gibi her şeyi koparıp alıyor 
musunuz?

Sevgili patronum Dr. Mevlüt 
Büyükhelvacıgil der ki bir işte %1 
ihtimal varsa o işe girerim. Ben de 
aklıma koyduğum bir konuda %1 
ihtimal görüyorsam giriyorum. 
İnsanın hayalleriyle yaşadığına 
ve hedefleri bittiği gün öldüğüne 
inanırım. Çok hayal kurarım ve 
kurduğum hayalleri de gerçekleş-
tirmek için var gücümle çalışırım. 

 Her zaman bakımlı ve güzel 
görünüyorsunuz Prenses Dergisi 
kadınlarına önereceğiniz bakım 
sırlarınız var mı?

İlk olarak bu güzel cümleleriniz 
için çok teşekkür ederim. Belki 
biraz klişe olacak ancak içini-
zin huzurunun dışa yansıdığına 
inanırım. İlk olarak ruhunuzu 
besleyin. İç enerjiniz yükseldikçe 
etrafa daha çok ışık saçarsınız. 
Diğer taraftan bedeninize nasıl 
davranırsanız o da size ona göre 
karşılık verir. Gülümsemenin 
en güzel aksesuar olduğuna 
inanıyorum. Bunların dışında ise 
cildinize iyi bakmanızı öneririm. 
İyi bakım ise temizlik ve nem-
lendirme esaslıdır. Her akşam ve 
sabah cildinizi temizlemenizi ve 
nemlendirmenizi öneririm. Sa-
bahları su bazlı, akşamları da yağ 
bazlı nemlendiriciler kullanın. 

 İçten yanıtlarınız için 
teşekkürler. Bu röportajdan 
keyif aldınız mı? Bu köşede yer 
alacak gelecek konuklarımıza bir 
mesajınız var mı?

Röportaj çok keyifli idi. Ben te-
şekkür ederim. Prenses Dergisini 
okuyan prenseslere çok sevgile-
rimi gönderiyorum. Bu köşede 
güzel sorularla karşılaşacaklar. 
İleride dergide en çok okunacak 
köşe olacağını düşünüyorum.

ENERJİK, POZİTİF, 
DELİ GİBİ ÜRETKEN 

VE DİBİNE 
KADAR KADIN 

DAYANIŞMASINA 
İNANAN BİRİ.

BAŞARILI İŞ KADINI
Dr. Beril Koparal
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MODA  ŞAL RÜYASI

Farklı ve özgün 
modeller arayan 
kadınların kendilerini 
özel hissettiği Şal 
Rüyası’nı ve 2018 şal 
modasını Fatmanur 
Tunç’tan dinledik…

ŞA
L R

Ü
YA

SI
Röportaj/Fotoğraf:

Dilhan Türker

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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İçeriye adım attığımız andan 
itibaren rengârenk ve kaliteli 
şallarla karşılaştığımız Şal 

Rüyası’nda aradığınız her modeli 
bulmanız mümkün.  Kalite ve şıklığı 
müşterilerimizle buluşturuyoruz diyen 
Şal Rüyası’nın Sahibesi Fatmanur Tunç, 
“İpekevi’nin bünyemize katılmasıyla 
birlikte iddiamızı korumaya devam 
ediyoruz” şeklinde konuştu

Şal Rüyası mağazasını 
açmaya nasıl karar 
verdiniz? 

Asıl mesleğim iç mimarlık 
ve çevre tasarımı. Bu mesle-
ğe 2012 yılında online satış 
olarak başlamıştım.  İnter-
net satışında kıyafet ve eşarp 
üzerine yoğunlaşılıyordu. 
Bende şal üzerine yoğunlaş-
mak istedim. Ürünlerimiz 
beğenilince de mağaza aç-
maya karar verdik.

Mağazanızın ismi de çok 
güzel. “Aradığınız her şalı 
burada” gibi bir mesaj 
veriyor. Doğru mu?

Doğrudur. Çok geniş 
bir ürün yelpazemiz var. 
Mağazamızda her kesime 
hitap etmeyi amaçladık ve 
başardık. 10-15 lira gibi bir 
bütçeyle de bizden güzel 
bir ürün seçilebilir. Daha 
üs kesimde bizden alışve-
riş yapabilir. Mağazamda 

olmayan marka yok diye 
düşünüyorum. İpekevi Ma-
ğazasının da bayiliğini ala-
rak Konya’da sayılı seçkin 
mağazalar arasına girdim. 

Şal Rüyası’nda 
şehrimizin kadınlarını 
ne gibi ayrıcalıklar 
bekliyor?

En özel ürünleri seçi-
yoruz. İpekevi’nin mağa-
zamıza gelmesiyle birlikte 

özel ürünlere daha özelleri 
eklendi. İpekevi benim için 
özel bir ürün. Kadınlar ara-
sında, şalım konuşsun diye 
bir tabir vardır. Gerçekten 
özel şal seçimleri yaptık-
larında kıyafetlerine kimse 
bakmıyor. Herkes şalınıza 
yoğunlaşıyor. Desenleriy-
le renk tonlarıyla sanatsal 
çizgileriyle kendini göster-
meyi başarıyor.

“Yüzünüzü tanıyın ve size yakışan ürünü tercih edin”

ŞALIN
Rüyası
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ŞAL RÜYASI
Fatmanur Tunç

Konya kadınları 
tercihlerini hangi 
modellerden yana 
kullanıyorlar?  

Yaşa göre tercihlerde 
değişiklik oluyor. Öğren-
ci müşterilerimiz model 
ayrımı yapmıyor gündemi 
daha çok takip ettikleri için 
modayla iç içeler. Kendile-
rine göre bir tarzları var. 30 
ve 45 yaş aralığındaki müş-
terilerimiz ise en çok ipek 
eşarp tercih ediyorlar. Çi-
çekli haricinde geometrik 
desenler tercih ediyorlar. 
Renk ayrımı yapmıyorlar. 
50 yaş ve üzeri müşterile-
rimiz ise daha çok çiçekli 
modellere ve kışlık kayma-
yacak ürünlere yöneliyor-
lar.

Eşarp ve şallar 
kombinlerken en sık 
yapılan hatalar neler 
oluyor?

Renk tonlarının tuttu-
rulmaması en sık yapılan 
hatalar arasında. Bize bı-
raktıkları zaman daha gü-
zel renk seçimleri ortaya 
çıkıyor. Bazı kadınlarımız 
ise kıyafeti lacivertse la-
civert eşarp ya da şal tak-
mak istiyor. Aslında bunu 
kırmak istiyoruz. Lacivert 

kıyafeti üzerine başka ton-
ları da tercih edebilecekle-
rini anlatıyoruz. Mağaza-
mıza gelen müşterilerimiz 
kombinleriyle birlikte gelip 
“size bırakıyoruz tercihi” di-
yorlar. Bizim hedefimiz her 
zaman güler yüz ve güzel 
tercihlerdir. 

Sizin olmazsa olmaz 
şalınız hangisi?

Benim olmazsa olmaz 
şalım ipek şaldır. Aslında 
kırmızıyı ve bordoyu sev-
mem derim ama dolabım-
da en çok bulunan rengim 
bordodur. 

Tesettürlü bir kadının 
dolabında hangi ürün 
mutlaka bulunmalı?

Siyah hafif içerisinde 
sim içeren bir şalı olursa 
kendisinin kurtarıcı şalı 
olacaktır. 

2018 yılında hangi 
modeller karşımıza 
çıkacak?

En çok kaşmir ve yün 
sattık.  İçerisine hafif sim 
ve pul girdi bu modellerin 
ve kadınların vazgeçilmezi 
oldu. İlkbahara doğru biraz 
daha sadeliğe gidiyoruz. 

Yüze göre eşarp bağlama 
stilleri nasıl olmalı?

Her kadın her şalı kul-
lanmamalı. Her yaş grubu 
da her eşarp şalı kullan-
mamalı diye düşünüyo-
rum. Yüzüne hangi ton gi-
diyorsa önce onu seçmeli. 
Bağlama şekillerini burada 
gösteriyoruz. Sadece bağ-
layıp çıkmak olmaz. Eğer 
yanaklıysa eşarbını ya da 
şalını geriye yapmaması 
gerekiyor. Biraz daha ön 
tarafta tutması gerekiyor. 
Aksi takdirde arka tarafa 
gerdirdiği zaman yanakla-
rı ortaya çıkıyor ve yüzünü 
büyük gösteriyor. Küçük 
yüzlü kadınlarımız ise şa-
lını veya eşarbını arkaya 
doğru yapıp mendil şek-
linde kenarlardan içeriye 
doğru katlarlarsa yüzlerini 
biraz daha ortaya çıkarmış 
olurlar. 

Kadınlar 
arasında, 
şalım 
konuşsun 
diye bir 
tabir 
vardır.

İpekevi’nin 
bünyemize 
katılmasıyla 
birlikte 
iddiamızı 
korumaya 
devam 
ediyoruz
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İLKBAHAR-YAZ 2018 KOLEKSİYONLARI FARKLI TRENDLERİN AHENGİYLE 
KARŞIMIZA ÇIKIYOR. SOYUT DESENLER, PAYET PULLU GÖRÜNÜMLER, 

SOKAK STİLİ, TÜYLÜ TOPUKLU AYAKKABILAR, PÜSKÜLLÜ ÇANTALAR VE 
SINIRSIZ RENK SKALASIYLA, SINIRLAR ÖTEYE TAŞINIYOR.

MODA  yenİ sezon Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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İlkbahar-Yaz sezonunda kesin olan bir şey var; etekler, şortlar, 
elbiseler daha iddialı bir boya çekiliyor. Cesur ve iddialı bir 
görünüm için, bu mini parçalar doğru bir tercih olacaktır.

Disko ışıltısını gardırobunuzdan eksik etmeyin. Çantalarınızı 
elinize alın. Parlak kıyafetlerinizi üzerinize geçirin.

Not: Kıyafet tercihleri-
nizi natürel renklerden 
yana kullandıysanız 
görünümünüzü canlan-
dırmak için ihtiyacınız 
olan tek şey parlak ve 
renkli eyelinerdan fazla-
sı değil.

Tek parça,hafif 
giysiler her 
zaman için 
favorim.
tercihim sıcak 
renklerden 
ve iri,sıkıcı 
olmayan 
desenlerden 
yana. Elbiseyi 
iri gözlükler 
ve şık 
sandaletlerle 
tamamlamayı 
düşünüyorum. 

ULTRA MİNİ

PAYET PULLU

ŞE
YM

A 
BA

YR
AM

’IN
 FA

VO
Rİ

Sİ

İlkbahar-Yaz 
sezonunda göz 
kapakları simlere 
teslim oluyor.
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Ayaklarınızı yerden kesecek.

ABARTILI PÜSKÜLLÜ 
ÇANTALAR ÖN 

PLANA ÇIKIYOR. Bu sezon avangard olmaktan 
çıkıp hayatımızda daha çok 

yer buluyor.

TÜYLÜ
TOPUKLULAR SOKAK STİLİ

MODA  yenİ sezon

Makeup Artist
Hatice Vural’dan

Yeni yıl, yeni 
sezon ve 
yepyeni makyaj 
trendleri 
demek. 

Artık moda kadar hızlı bir değişim ve popülerlik 
yaşıyor makyaj trendleri. 2018 de ten makyajında 
sizi daha genç ve canlı gösteren ışıltılı bazlar ve 
fondötenler yine ön planda. Strobing tekniği hala 
gözde ve bu tekniği çok sık görüyor olacağız.
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Mat ru  das
de a  edi r

All  a art aktan 
ka n ru

ddal  ler

Makyaja başlamadan önce cildinizi 
temizleyip nemlendirmeniz çok 
önemli. Fondötenin cildinize 
tam penetre olması için ölü 
hücrelerinizden arınmış olmalısınız 
bunun içinde hafta da bir mutlaka 
peeling uygulamalısınız. Kısaca 
ten makyajında sağlıklı, ışıltılı, 
ıslak görünümün modası hala 
devam etmekte Kim Kardashian 
ile başlayan ve hızla büyüyen 
kontür akımı ise yeni yılda 
yerini daha natürel belli belirsiz 
şekillendirilmiş ciltlere bırakıyor.

Dudaklarda ise mat ruj modası devam ederken birçok büyük 
markada dikkat çeken ıslak ve parlak dudaklar yükselişte. 
Beraberinde nude ton modası yerini iddialı renklere bırakıyor.

2018’ de gözlerde inanılmaz iddialı renkler 
görmeye hazır olun. Sarı, pembe ve kırmızı farlar 
çok fazla tercih edilecek. Iddialı renkler bana göre 
değil ben doğal tonların insanıyım diyorsanız merak 
etmeyin gözlerde nude tonlarda bir o kadar moda. 

Kirpiklerde değişiklik seviyorsanız renkli rimeller 
ile gözlere vurgu yapmanızda mümkün. Farklılık 
arıyorsanız örümcek kirpiklerde çok ama çok moda.

Eyeliner bu sezonun en gözde trendi. Fakat klasik 
eyeliner yerini farklı trendlere bırakıyor. Geometrik 
şekiller keskin hatlar ve renkli eyeliner ile bu trendi 
yakalayabilirsiniz. 

       Yanaklarda tamamen doğallık ön planda. Sizi 
daha sağlıklı gösterecek yanağınızın tepe noktasına 

uygulayacağınız pembe şeftali tonlarında bir allık 
yeterli olacaktır. Abartı allık uygulamalarından 

kaçınmanız gerekiyor.

Makyajda önemli olan 
trendlerle beraber, 
sizin kendinizi daha 
mutlu hissetmeniz. 
2018 de güzellik hep 
sizinle olsun.
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Böylesine nezih bir 
kitleye hitap eden, 
harika içeriğe sahip 

ve yayın hayatında çiçeği 
burnunda bir dergide 
sizlerle birlikte olmaktan 
çok mutluyum. Her ay 
ayakkabı modasındaki son 
trendleri sizlerle paylaşırken, 
dünyadaki ayakkabı tasarımı 
ve bu işin keyifli yanlarından 
bahsedeceğim. Belki 
tasarımcılar da konuğumuz 
olacak.

Sizlerden gelen talep 
doğrultusunda farklı 
sosyal girişimlerde de 
bulunabiliriz. Okuyucularımız 
arasından, çekilişle 
sürpriz organizasyonlara 
katılım fırsatlarını da 
değerlendiriyoruz.

Dünya’ da hızla değişen 
trendler, inovasyon ile 
gelişim gösteren malzeme 
bilimi, tasarımcılarında 
vizyonunu değiştirerek, 
moda akımlarının seyrini 
değiştirmeye başladı. Bu 
gelişmeler ve değişim 
rüzgarları, seçeneklerin 
yelpazesini de çoğaltarak 

insanların beğenisine 
sunuyor. Özellikle dünya 
markaları klasik modellerde 
bile, yeni geliştirilen taban ve 
deri malzemeleri kullanarak, 
hem işlevsel, hem görsel 
farklılığı ile öne çıkan 
modellerle dünya moda 
fuarlarında boy gösteriyorlar.

Dünyanın önde gelen 
modacıları, ayakkabıyı 
bir aksesuardan çok, 
giyimin  vazgeçilmez bir 
ögesi ve yaşam tarzının 
ifadesi olarak görüyorlar. 
Ayakkabı tasarımcıları da 
bu yeni öngörüye uygun 
işler çıkarabilmek için, 
her geçen gün çizgilerini 
farklılaştırıyorlar.

Şu an dünyanın önde 
gelen ayakkabı markaları 
farklı segmentlerde, farklı 
hedef kitlelerine hitap 
ediyor ve yüzlerce model ile 
vitrinlere çıkıyorlar. Bu ay 
benimde ilgi ile takip ettiğim 
İtalyan markası Gianvito 
rossi gianvito’nun en şık 
ayakkabılarını inceleyeceğim 
sizin için.

Cem Karakız ile...

Ayakkabi

MODASI

MODA  AYAKKABI Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

Bahar ve yaz 
aylarında, stil sahibi 
kadınların günlük 
kullanabileceği ve 
gece gezmelerinde 
yanlarına alabileceği, 
siyahın asaletini 
tasarımına taşımış 
stiletto tarzlı kalıbıyla 
güzel bir seçenek 
olarak karşımıza 
çıkıyor. Rahatlığı tercih 
eden kadınlar, günlük 
eteklerinin altına 
giyebilir, ya da keten 
pantalonlar ile kombin 
yaparak kullanılabilecek 
tarzda. İtalya satış 
fiyatı 399 Euro olan 
bu ayakkabı Türkiye 
Beymen mağazalarında 
ve Beymen online 
satış sitesinde şu an 
%70 indirimde.

Rahatlık 
arayanlara

Selçuk Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı Bölümü 

Program Koordinatörü ve Öğretim Görevlisi

Cem Karakız, dünyaca ünlü ayakkabı modellerini 

siz değerli okurlarımız için araştırdı...

195
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Gianvitonun sıradışı 
tasarımlarından birisi 
olan bu ayakkabı yüzde 
yüz ipekten yapılmış. 
Farkı ile bu yaza 
damgasını vuracak gibi 
duruyor. Farklı renk 
seçenekleri mevcut. 
Türkiye Beymen 
mağazalarında ve 
Beymen online satış 
sitesinde satışta.

İş kadınlarının 
vazgeçilmez tarzı, 
gecelerin en gözde 
seçeneklerinden 
biri, stiletto gova 
modeller Gianvito’nun 
koleksiyonunda farklı 
çizgisi ile göze çarpıyor. 
Benim tercihim yine 
siyahtan yana, ama 
renk seçenekleri 
mevcut. Türkiye 
Beymen mağazalarında 
ve Beymen online 
satış sitesinde şu an 
%69 indirimde.

Flk giyim tarzında 
değişik tasarımlar 
mevcut. Ama Anadolu 
çizgileri taşıyan bu 
dolgu topuk sandalet 
benim çok ilgimi 
çekti. Bu tarzı seven 
kadınların da ilgisini 
çekeceğine inanıyorum. 
Kilim motifleri ile 
çok şık tasarıma 
sahip bu sandalet         
mytheresa.com 
sitesinde şu an 
satışta.

Hafif topuklu 
sevenler için 
tasarlanmış babet tarzı. 
Günlük kullanımda 
dikkatleri üzerinize 
çekmek istiyorsanız 
harika bir seçenek. 
Rahatlığı ile de tercih 
sebebi olabilecek bu 
ayakkabı online alışveriş 
mağazalarında mevcut. 
Şu an mytheresa.com 
online mağazasında 
satılıyor.

SIRADIşI
TASARIM

ŞIK VE 
STİLETTO

FARKLI 
TARZLAR

BABET
SEVENLERE

Cem Karakız ile...
Ayakkabi

MODASI

390

475

175
1075
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Roma sandaletleri 
yaz aylarında çok 
tercih edilir. Özellikle 
yaz aylarında deri 
olanlarını tavsiye ederiz. 
Bu sandaletin her 
tarafında deri kullanılmış 
olması değerini daha 
da artırıyor. Sade ve 
şık tarzı olan kadınlar, 
bu tam size göre. 
mytheresa.com 
sitesinde online 
satıştı.

Özellikle 
genç kadınların 
ilgisini çekeceğini 
düşündüğüm, 
Gianvito’nun “Kiki” 
ismiyle piyasaya 
sürdüğü denim 
sandaleti, bu yaz 
çok görecek gibiyiz. 
İşçiliği ve kalitesi ile de 
göz dolduruyor. Tarz 
sahibi genç kadınlar, 
bu sandaletin üzerine 
farklı kombinler 
yaparak tüm ilgiyi 
üzerinize çekeceksiniz.  
brownfashion.com 
sitesinde satışta.

yazın 
gözdesi

gençlere 
“kiki”

Cem Karakız ile...
Ayakkabi

MODASI

570
510

Sevgili okurlarım, 
gelecek sayıda 
farklı markaların 
araştırmalarının 
olduğu, daha 
zengin içerikte 
bir yazı ile birlikte 
olacağız. Hepiniz 
sevgiyle kalın.

modayi 
takipte 
kalin...

modayi 
takipte 
kalin...
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STİL  antre

Sevginizi 
heyecanlandıracak 
ve bir o kadar da 
aşkınızı yansıtacak 
önerilerimize 
bir göz atmaya 
ne dersiniz? 
Baştan ayağa 
aşkın simgesi 
haline gelmiş bu 
kırmızı ürünlerle 
mutluluğunuz 
kaçınılmaz.

Editörün seçimi...

Sayfa Editörü:
Şeyma Bayram
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Kendinizi 
daha 
dinamik 
hissetmeniz 
için 
renklerin 
verdiği 
enerjiyide es 
geçmemek 
gerek. 

Kıyafetlerle 
enerjinizi 

artırın.

Bakışını 
değiştir..
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Prenses Dergisi’nin 
yeni sayısındaki kapak 
konuğu Merve İnal 
ile  Fusya Fashion 2018 
modasından anlamlı 
mesajlar…

FU
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A
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A
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N

MODA  FUSYA FASHION

fu
sy
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Röportaj/Fotoğraf:
Dilhan Türker

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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FUSYA FASHION İLE 

Bizler için özel olan 
müşterilerimizi özel 
ve farklı kıyafetler-

le buluşturuyoruz diyen 
Merve İnal “Sevdiğim bir 
işi yapıyorum, eşimin des-
teği beni çok mutlu ediyor. 
Butiğe geldiğim her gün ilk 
günkü duyduğum heyeca-
nı, mutluluğu hissediyo-
rum. Bu sebeple de iyi ki 
bu işi yapıyorum diyorum” 

Butik açmak çocukluktan 
gelen bir hayaliniz miydi?

Giyinmeyi çok seviyo-
rum. Sevdiğim için yapa-
bileceğime inandım. Ço-
cukluktan beri değildi ama 

içimde bir düşünce vardı 
sonra bir anda açmaya ka-
rar verdim.  İyi ki de karar 
vermişim diyorum, çünkü 
2 yıldır çok güzel bir şekil-
de işlerimizi yürütüyoruz. 

Fusya isminin özel bir 
hikâyesi var mı?

Sevdiğim renkler ara-
sında olan fusya rengi, 
butik açmayı düşünürken 
sürekli farklı eşyalar üze-
rinde dikkatimi çekiyordu.  
Çok beğendiğim renk fus-
ya, butiğimizin de ismi de 
oldu.  

Özel giyinmeyi seven 
kadınların tercih noktası 
olan Fusya Fashion’da 
hangi ürünler dikkat 
çekiyor?

Öncelikle şunu belirt-
mek istiyorum ki, her ürün 
asla mağazamızda bulun-
maz. Özel ürünleri tercih 
ediyoruz. Müşteri port-
föyümüz özel kişilerden 
oluşmaktadır.  Fusya Fas-
hion’daki ürünlerin mut-
laka bir yerinde farklı bir 
özelliği olur. İşlemesi ya 
da taşı mutlaka bulunur. 
Müşterilerimiz kokoşluğu-
ma alıştı, seçtiğim ürünler 

arasında sade bir ürün na-
dir bulunur. 

Konya’da, fashion 
denilince zirvedeki 
butikler arasında 
yer alıyorsunuz. 2 yıl 
içerisinde neler yaptınız?

Sosyal medya çok önem-
liydi, bizde çok özen gös-
terdik. 2 yıl içerisinde ka-
patırsın diyenler oldu ama 
biz asla pes etmedik. Konya 
da olmayan kıyafetleri ma-
ğazamıza getirdik. Beğenil-
dik, kalitemizi asla düşür-
meyerek yeni ve olmayan 
ürünleri müşterilerimizle 
buluşturduk. 

modaya
yakın takip

Her müşterisini ayrı bir özen ve sıcacık 
gülümsemesiyle karşılayan Fusya Fashion’un 

başarılı sahibesi Merve İnal ile
2018 modasına dair...
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Prenses 
Dergisi’nde 
yer almanın 
ayrıcalıklı 
olacağını 

düşündük.

Dolabımızda 
mutlaka

kürk olmalı.

MODAYA  YAKIN TAKİP
Merve İnal

M
ER

V
E iN

A
L

Şehrimizin kadınları 
nasıl giyinmeyi seviyor?

Hepsi güzel ve farklı gi-
yinmek istiyor.  Taşlı,  pul-
lu kıyafetleri çok seviyor.  
Aynı ortamlarda bulunacak 
müşterilerimize aynı ürü-
nü vermemeye çalışıyoruz. 
Her bir müşterimize özen 
gösteriyoruz. 

2018 modasında Fusya 
Fashion’da hangi ürünler 
olacak?

Yeni sezon süper ola-
cak. Yaza uygun ürünler 
muhteşem olacak özellikle 
ilkbaharla birlikte bizle-
ri güzel ürünler bekliyor.  
Pudra, ekru, fusya, saks 
renkleri ön planda olacak. 

Bir kadının dolabında 
olmazsa olması ne 
olmalı? Fusya’ya 
geldiğinde mutlaka 
almalı dolabında 
bulundurmalı dediğiniz 
bir ürün var mı?

Kış sezonu için kürkler-
di. Mutlaka kürk olmalı do-
laplarda. Çok güzel tulum 
ve şalvarlarımız gelecek 
ilkbahar sezonu için.  Mut-
laka dolaplarında olmalı.
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Siz kendi tarzınızı nasıl 
yorumluyorsunuz?

Kokoşumdur. İlla bir 
yerlerde kürk, taş, pul ola-
cak. 

Özel bir davete 
katılacağınızda mutlaka 
taşlı bir kıyafet olsun mu 

diyorsunuz?

Mutlaka, pul ya da taş 
olmalı. 

Bir kadının stil sahibi 
olduğunu bir bakışta 
anlayabiliyor musunuz?

Evet. Mutlaka giyimin-
den anlaşılıyor. Kıyafetini 

nasıl kombinlediğine ba-
kıyorum. Seçtiği renklerin 
uyumuna bakıyorum. 

Prenses Dergisini nasıl 
buldunuz?

Muhteşem buldum.
Prenses Dergisi yeni çık-
mış bir dergi olmasına rağ-

men oldukça profesyonel 
bir şekilde hazırlanmış. 
Her yerde Prenses Dergi-
sini görebiliyoruz. Bizde 
Prenses Dergisinde olma-
nın ayrıcalıklı olacağını 
düşündük. Şehrimize fark-
lılık getirdiği için Prenses 
Dergisine teşekkür ederiz. 

STİL SAHİBİ
KADINLARIN MAĞAZASI

FUSYA FASHION

Prenses 
Dergisi’nde 
yer almanın 
ayrıcalıklı 
olacağını 

düşündük.

“Konyalı 
kadınlarda 

benim gibi taşlı ve 
pullu kıyafetleri 

seviyor”
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renin s nsu lu una k et ek 
iste enlere lt l  ir l

LOUİS VUİTTON

VERSACE

GUCCI

STİL  kadın Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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TOM FORD

TOM FORD

GIUSEPPE 
ZANOTTİ
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MODA  İÇ GİYİM-eşarp Röportaj:
Şeyma Bayram

Fotoğraf:
Dilhan Türker

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

Açıldığı andan 
itibaren Kerkük 

Caddesi’nin 
gözde 

mağazaları 
arasına girmeyi 

başaran Miss 
Matmazel’i 

yakından 
tanıdık.

Z
EY

N
EP

 T
O

PÇ
U

38 PRENSES
MART
2018



İç giyime duyduğunuz 
aşk ne zaman başladı?

İş yerini açarken 
eşarp, şal üzerine bir yer 
düşünüyorduk. Bir anda 
bulunduğumuz cadde olan 
Kerkük Caddesi’nde iç 
giyim eksikliğini fark ettik. 
O zaman iç giyim mağazası 
açmamız gerektiğini de 
düşündük. 

Bir kadın güzel iç 
çamaşırlarının içerisinde 
kendini daha mı dişi 
hisseder?

Artık evet. Öyle olduğu-
nu düşünüyorum. Çünkü 

dış giyim kadar iç giyime 
de önem veriliyor. Şu anda 
tasarımcılarımız dış giyim 
gibi ayrı bir özen göstere-
rek çalışma yapıyorlar. 

Türk kadınında bu kültür 
var mı?

Oluşuyor. Günden güne 
daha da iyi ilgi duyuluyor. 
Gelen müşterilerimizin her 
biri farklı ürün zevki olu-
yor. Rahatlığını ön planda 
tutan müşterilerimizde var 
onun yanında gerçekten 
aynaya baktığında kendini 
dişi hissedecek özel gös-
terişli ürünlerde tercih 
ediliyor. 

Her kadının tutkusudur iç giyim...
Her daim dolaplarda en özel yerini 
alan iç giyim ürünlerinin özenle 
seçilmiş hali Miss Matmazal’de 
sizlerle buluşmak için bekliyor.

İÇ GİYİM
TUTKUDUR

Tül detaylı ve 
dantel güpürlü 
takımlarımız 

gelinlerimizin 
çeyiz listesinde 
olmalı
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En çok tercih edilen 
ürününüz hangisi? 

Takım ürünlerimiz çok 
tercih ediliyor. Büstiyer 
ve sabahlık takımlarımız 
çok beğeniliyor. Müşteri-
lerimiz ilk önce kendine 
yakışan rengi arıyor. Açık 
tenlilerde satışımız genel-
de pembe renkler oluyor. 
Esmer tenli müşterilerimiz 
ise siyah ve kırmızı renk-
leri tercih ediyor. Müşte-
rilerimiz hoş bir pijamada 
tercih edebiliyor onun 
yanında mutlaka jartiyer 
de tercih ediyor.

Her kadında mutlaka 
olması gereken bir 
ürününüz var mı?

Olmazsa olmazlar 
içerisinde rahat bir ürün 
mutlaka olmalıdır. Onun 
yanında şık bir ürün mut-
laka olmalı. 

Yeni evlenecek olan 
gelin adaylarına 
alışverişlerinde neler 
önerirsiniz?

Gelinlerimiz alışveriş 
esnasında utanıyor,  biz 
onlara bu esnada yardımcı 

oluyoruz.  Gelin adayla-
rımız alışverişlerinde bir 
büstiyer mutlaka tercih 
ediyor.  Tül detaylı ve 
dantel gübürlü takımla-
rımız olmazsa olmazları 
arasında yer alıyor.   Siyah 
rengi mutlaka veriyoruz. 
Siyah beyaz kırmızı mor 
renkleri tercihleri arasında 
bulunuyor. 

İç giyim işiyle ilgilenen 
bir kadın olarak tepki 
aldınız mı?

İlk etapta gerçekten çok 
tepkiler aldım. İşimi sevi-

yorum. Önceliğim kalite 
ve müşteri memnuniyeti.  
Markasız ve kalitesiz ürün 
asla mağazamızda yer 
almıyor. Seçkin firmaların 
ürünleri mağazamızda 
müşterilerimizle buluşu-
yor. 

Erkek müşterileriniz de 
var mı? 

Eşlerine sürpriz yapmak 
için hediye alan müş-
terilerimiz var.  Erkek 
müşterilerimizle de oğlum 
ilgileniyor. 

İÇ GİYİM TUTKUDUR
Zeynep Topçu

İç giyim ürünlerinin yanı sıra seçkin firmaların şallarını da 
kadınlarla buluşturan Zeynep Topçu başarılı bir iş kadını olarak 
oğlu Ali Topçu’yla birlikte çalışmalarını yürütüyor. 

Seçkin firmaların 
ürünleri 

mağazamızda 
müşterilerimizle 

buluşuyor

Oğlum şal konusunda 

müşterilerimize yardımcı olurken 

bende iç giyim konusunda yardımcı 

olarak her zevke uygun ürünleri 

sunuyoruz.
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Ortadoğu’daki kadınların sürekli siyah giydiğini, Fransızların her zaman şapka 
taktığını veya Italyanların günlerini sadece moda ve alışverişle geçirdiğini 
zannediyoruz. Oysa gerçek böyle değil. Farklı ülkelerdeki kadınların moda 

tercihlerini görmek için bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Hepimizin başka kültürlerle, başka dünyalarla 
ilgili ön yargılarımız bulunuyor.

A 
A A

nas l i ini r

İRAN
İran’da yasalar gereği, kamuya açık yerlerde başörtüsü 

takma zorunluluğu olsa da görüntü zannettiğiniz gibi değil. 
Modern modacıların önemli bir pazarı İran. Kadınlar da 
ne giyeceklerini seçme konusunda fazlasıyla özgür. İran 
kadınlarının genelde oryantal bir stilleri bulunuyor.

JAPONYA

Japon kızlarının anime karakterler gibi giyindiğiniz 
zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Mini etek ve platform 
ayakkabıları sevenler de var ama Japonya’daki kadınların 
çoğu, şık giysiler ve güzel aksesuarlar seçerek, düz bir siluet 
oluşturuyor.

MODA  DÜNYA KADINLARI Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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FRANSA
Modanın kalbinin attığı yer olarak bilinen Paris’te modern 

ve şık tasarımlar söz konusu. Dönem filmlerinden bildiğimiz 
karmaşık renkler, iddialı ve gösterişli kıyafetler yok. Parisli 
kadınlar, kadınsı ve basit kıyafetler tercih ediyor.

İTALYA
Popüler inancın aksine, tüm İtalyan kadınları tasarım 

elbiseleri giymiyor ve büyük aksesuarlar sevmiyor. Aslında, 
bu kıyafetler gerçek hayattan çok podyumlarda görülüyor. 
Genç kadınlar, rahat giysileri tercih ediyorlar. İtalyan 
kadınlar kendilerine bakıyor ve düzenli olarak gardıroplarını 
değiştiriyorlar.

RUSYA
Rus kızları dünyada güzellikleriyle biliniyorlar. Bunun ilk 

nedeni, ülkenin etnik çeşitliliğidir. İkincisi, Rus kadınları 
çekici görünmeyi seviyor ve kendilerine özen gösteriyorlar. 
Sıcaklıklar eksilerde de olsa sokakta topuklu ayakkabılarla 
yürüyen bir kadına rastlayabilirsiniz. Bununla birlikte, son 
zamanlarda, kadınlar daha rahat kıyafetler tercih ediyor.

ÇİN
Bu ülkedeki moda çok hızlı değişiyor. Günümüzde Çinli 

kadınlar kendi tarzlarını geliştiriyorlar. Çinliler, desenleri, 
parlak kumaşları ve güzel mücevherleri seviyor. Ve farklı 
tarzları denemekten korkmuyorlar.
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Doğada her taşın temsil ettiği bir duruş, hissettirdiği 
duygular var. Ama safirin verdiği özgürlük güven 

duygusu hiçbirinde yok.özgürlüğüne düşkün kadınlar 
dengeleri değiştirin.

aşkla sadakati sağla...

en kıymetlim...

dursun zaman...

STİL  MÜCEVHER
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huzurum...
enerji saç...

yaşama sevincini
arttır...

Umudun ,geleceğin,yenilenmenin 
ve büyümenin sembolü zümrüt... 

İnsan vücudunda ‘kalbin’ taşı olarak 
bilinen zümrütün etkililerini en güçlü 

gösterdiği mevsim bahar. Tam da 
bugünlerde ihtiyacımız olan sıcaklık 

bu değil mi?
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Kadınları rahatsız eden 
durumların başında 
sivilce ve siyah nokta 
sorunları geliyor. 
Ergenlikle başlayan 
bu durumları nasıl 
önleyebiliriz? 

Sivilce yeni doğanlarda, 
bebeklerde ve çocuklarda 
genetik özellikler, anneden 
geçen hormonlar, yeme 
içme alışkınlıkları, ilaçlar, 
temizlik alışkanlıkları ve 
hormonal düzensizliklere 
bağlı olarak nadir görüle-
bilen, daha çok da ergenlik 
döneminde hormonal 
aktivite ile başlayan ve 
uzun yıllar devam eden 
iltihaplı bir hastalıktır. 
Yüzde, boyunda, göğüs 
üzerinde, sırtta, omuzda ve 
üst kollarda görülmesi ile 

de görünüşte bozukluklara 
neden olur. Sivilce yüzde, 
siyah noktalar, beyaz 
noktalar, iltihaplı yaralar, 
kistler, nodül dediğimiz 
ağrılı-ağrısız sert şişlikler 
şeklinde görülebilir. Bu 
ergenlerde özellikle de 
kadınlarda hem biyolojik 
hem de psikolojik sorun-
lara neden olur. İltihaplar 
yüzde izler, çukurluklar, 
lekelenmeler, sertlikler 
yaparken hastada strese, 
depresyona, kendine gü-
venin azalmasına ve hayat 
kalitesinin azalmasına 
neden olur.

Ergenlik döneminde 
sivilcelerin görülmesi ile 
hemen dermatologlara 
gidilmesi ve tıbbi yardım-
ların alınması gerekmek-

tedir. Sivilcelerin başla-
ması ile hasta yakınlarının 
kulaktan duyma tedavileri 
veya basın ve görsel ileti-
şim kanallarından gördüğü 
tedavileri hemen hasta 
üzerinde denememesi, 
siyah noktaları ve ilti-
haplı yaraları sıkmaması 
gerekmektedir. Bu durum 
sivilceleri daha ciddi hale 
getirebilecek yüzde daha 
fazla iz ve leke kalması-
na neden olabileceği gibi 
ileri de tedavi olmasını da 
zorlaştıracaktır. 

Sivilcelerde ana neden 
hormonlardır. Tedavi ile 
birlikte hastanın hormo-
nal yapısı, insülin diren-
ci, kilosu, yeme-içme 
alışkanlıkları, kadınlarda 
özellikle tüylenme ve/veya 

saç dökülmesi varsa yu-
murtalık kistlerinin varlığı 
araştırılmalıdır. 

Sivilcelerin tedavisinde 
ise sivilcelerin yüzdeki ve 
vücuttaki görünümüne 
göre kişinin cilt yapısı-
na uygun temizleyiciler, 
antibiyotikli kremler, siyah 
ve beyaz noktaları azaltan 
soyucu kremler, hastanın 
yaşına uygun sistemik an-
tibiyotikler veya A vitamini 
yapısında olan ilaç tedavi-
leri belirli aralıklarda tah-
lilleri yapılarak verilebilir. 
Hormonal bozukluklar 
varsa da hormonal teda-
vilerinin erken yaşlarda 
yapılması hasta açısından 
çok önemlidir.

SAĞLIK  DERMATOLOJİ Röportaj:
Şeyma Bayram

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

Günümüz modern teknolojisiyle 

ciltteki sorunların geride kalacağını 

söyleyen Doç. Dr. Recep Dursun’dan 

çözüm önerilerini dinledik… 
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Ergenlik zamanlarında 
tedavi görmeyip yaşı 
ilerledikçe sivilce 
izlerinden mutsuz olanlar 
için en etkili çözüm yolu 
nedir?

Sivilce en sık kızlarda 
14-17 erkeklerde ise 16-19 
yaşların görülmeye başlar. 
Toplumun %85 ine yakı-
nında az veya çok görülür-
ken nadiren 40’lı yaşlara 
kadar sürebilir. Ergenlik 
döneminde görülmeyip 
ileri yaşlarda da görülmeye 
başlayan sivilceler vardır. 
Bazen bazı hastalıklarla da 

karışabilir. Mutlaka der-
matoloji hekimlerine mua-
yene olmaları gerekmekte-
dir. Erken yaşlarda tedavi 
olan hastalarda iz kalma 
riski azalırken ve kalan 
izler daha kolay tedavi 
edilebilirken, ileri yaşlarda 
hem iz, leke, çukur kalma 
ihtimali daha çok artmakta 
hem de cildin yaşlanması-
na bağlı olarak da tedavisi 
güçleşmektedir. Ama has-
talarımız endişelenmesin 
günümüz modern tıbbında 
yeni temizleyiciler, soyu-
cular, mikro-iğneleme, 
radyofrekans ve lazer sis-

temleri ile sivilce izlerinde 
oldukça başarı sağlamak-
tadır. Özellikle bir konuya 
değinmek istiyorum, 
hastalarımızın bu sorunlar 
için dermatologlar dışında 
başka yerlerde yüzleri-
ne bilmedikleri işlemleri 
yaptırmamasıdır. Yanlış 
yapılan işlemler kalıcı ha-
sarlara neden olabilir.

Yaşa göre cilt 
tedavilerinde değişiklik 
oluyor mu? 

Evet. Cilt tedavilerinde 
kişinin yaşı çok önemli 
olduğu gibi cinsiyeti, cilt 

yapısı, cilt hassasiyeti, 
beraberinde olan diğer 
hastalıkları, mesleği bile 
önem arz etmektedir. 
Genç yaşlarda tedavilere 
yanıt daha çabuk ve güzel 
olurken yaşla birlikte 
tedaviler daha zorlaşmak-
ta daha kuvvetli tedaviler 
uygulamak zorunda kalın-
maktadır. Ayrıca yaşlanma 
ile birlikte cilt sorunları 
yanında kırışıklık, lekelen-
me, sarkmalarda oluşmaya 
başladığı için yüzeysel 
tedavilerin yanında daha 
derin tedavilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

DOÇ. DR. RECEP DURSUN
Sivilcelerde 
ana neden 

hormonlardır

Ergenlik 
yıllarıyla 

birlikte 

başlayan ve bir 

türlü geçmek 
bilmeyen 

sivilce ve sivilce 
izlerinize 

karşı aldığınız 

önlemlerle pırıl 

pırıl bir cilde 

sahip olmanız 
mümkün. 
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Zamanın yüzümüzde 
bıraktığı izlere karşı 
koymak neredeyse 
imkânsız. Cildimizi 
ileriki yaşlara hazırlamak 
için 35’e gelmeden neler 
yapmalıyız?

Cildimizle ilgili sorun-
larımızı çocukluk yaşımız-
dan itibaren her zaman 
dermatologlara danışma-
lıyız. Yüzümüzde görünen 
hastalıkların ve ilişkili 
olabilecek diğer hastalık-
ların doğru tespit edilmesi 
gerekmektedir. Cilt yapısı, 
tipi, hassasiyeti, alerji-
leri bilinmelidir. Erken 
yaşlardan itibaren kişinin 
cilt yapısına uygun hassas 
temizleyiciler ile cildini te-
miz tutması, beslenmesine 
dikkat etmesi, spor yap-
ması ve her zaman cildine 
uygun güneş koruyucu 
kullanması çok önemlidir. 
Çünkü cilt içerden besle-
nir dışarıdan korunur. 

Cildimiz özellikle geli-
şen sosyal iletişim araçları 

sayesinde her geçen gün 
önem kazanmakta bera-
berinde güzelleştirmeye 
çalışan yeni sektörlerin 
doğmasına neden olmak-
tadır. İnsanlarımıza içeriği 
bilinmeyen bitkisel veya 
kimyasal birçok ürün 
satılmaya ve işlemler uy-
gulanmaya çalışılmaktadır. 
Hâlbuki öncelikle gerekli 
tıbbi tedavilerin yapı-
lıp sonrasında kozmetik 
uygulamaların yapılması 
gerekmektedir. Yaşımız 
35’e gelmeden önce cildi-
mizi ve hastalıklarımızı iyi 
bilmeliyiz. Düzenli olarak 
kan tahlillerimizi yaptır-
malıyız. Dermatolog dok-
torlarımızla beraber 35 yaş 
sonrası oluşabilecek kırı-
şıklık, lekelenme, sarkma, 
izler için yaşlanma karşıtı 
uygulamalar, tedaviler ve 
tavsiyeler almalıyız. Tekrar 
söylüyorum cildimiz en 
değerli organlarımızdan 
biridir. Onu dermatologla-
ra emanet ediniz. 

Doç. Dr. Recep Dursun

Cilt içerden 
beslenir 

dışarıdan 
korunur

Yanlış 
yapılan 
işlemler 

kalıcı 
hasarlara 

neden 
olabilir”
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SAĞLIK  BESLENME ve DİYETETİK Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

BESLENME ve Diyete-
tik Bölümü, toplumun 
beslenme durumunun 
saptanması ve sorunla-

rın ve önceliklerin belirlenerek 
değerlendirilmesi, ülkenin bes-
lenme düzeyinin geliştirilmesi 
için çözüm yollarının aranması, 
önerilmesi ve uygulanması, 
ülkenin besin ve beslenme plan 
ve politikalarının saptanma-
sı, besin analizleri, değişik yaş 
gruplarının besin gereksinimle-
rinin belirlenmesi, hastalıklara 
özgü diyetlerin düzenlenmesi 
ve uygulanması, toplu beslenme 
hizmeti verilen kuruluşlarda 
yemek servisinin yönetimi ve 
organizasyonu gibi çeşitli alan-
larda uygulama ve araştırmalar 
planlayıp yürüten bir bölümdür. 

KTO Karatay Üniversitesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölü-
mü olarak misyonumuz; besin, 
beslenme ve diyetetik alanındaki 
yenilikleri ve güncel bilgi ve 
gelişmeleri takip eden, toplum 
sağlığının geliştirilmesini hedef 
edinerek bilimsel doğrular, ka-
nıta dayalı esaslar çerçevesinde, 
uluslararası standartlara uygun, 
milli değer ve kültürüne sahip 
çıkan, Atatürk ilke ve inkılapları 
doğrultusunda hareket eden, 

alanında örnek ve öncü bir 
eğitim kurumu olmaktır. Bölüm 
olarak vizyonumuz ise alanında 
teknolojik gelişmeleri yakından 
takip eden, etik kurallara sahip, 
ulusal ve uluslararası düzeyde 
alanında öncü bir eğitim kuru-
mu olmaktır. 

Cildimiz vücudumuzu dış et-
kilere karşı korumak için var gü-
cüyle uğraşırken tüm bu yorucu 
savaşların üzerinde bıraktığı 
etkiler nedeniyle bir türlü de 
yaranamaz bize. Yaşlı ve yorgun 
görünmemize neden olduğu için 
hemen suçlanır ve hor görülür. 
Ayrıca ihtiyacı olan besinlerle 
yeterince beslenemediği için bu 
etkiler çok daha dramatik şekil-

de ortaya çıkmaya başladığında 
ona istediğini vermek yerine 
yüzeysel yöntemlerle çözüm 
aramaya başlarız. Çünkü cildi-
mizin de aynen vücudumuzdaki 
tüm organlar gibi belli besin 
öğelerine daha fazla ihtiyacı 
vardır. Bazı besinler vardır ki 
cildimiz bu besinlere doyduğun-
da çok daha sağlıklı, genç ve ışıl 
ışıl görünmeye başlayacaktır. 
Cildimizle ilişkimiz tamamen 
karşılıklıdır siz onu doğru 
beslerseniz o da size istediğiniz 
görünümü verecektir. Yeterli ve 
dengeli beslenmenin yanında 
cildimizi doğal ürünlerle dıştan 
beslememiz son derece bilinçli 
bir yöntem olacaktır.

ilt sa l  e 
eslen e 

“Cildinizi doğru beslerseniz o da size 
istediğiniz görünümü verecektir.”

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek 
Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Nurhan Ünüsan 
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Parfümün bilinçaltını özgür 
bırakıp (kendinizinkini de)
konuşmasına izin verin...

Şişelerin
DİLİ

güzellİk  PARFÜM Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

GÜVEN VERİYOR
Haydi cüret et. Sesini 
bulmak için sesini 
yükselt.

İSYAN EDİYOR
Isyankar olsam da bol miktarda 
kahve içiyor, çiçekleri şekeri 
seviyorum. 

ŞARKI 
SÖYLÜYOR

Sokakta 
heryerde benden 

bahsetmelerini 
istiyorum. 

TALEP EDİYOR
Benimle ne zaman 

evleneceksin? 

ONAYLIYOR
Özgür bir 
kadınım, 
cesurum 
kendime 
güveniyorum.

BİLDİRİYOR
Benim yatıştırıcı 

lavantam. 
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Bazı kadınlar kırmızı, bazı kadınlar pembe 
kadınıdır. Dikkat ederseniz daha duygusal, daha 

naif, daha kırılgandır pembe kadınları. Bir pembe 
kadınıysanız ruhunuza dokunacak parçalar editörün 

gözünden sizlerle...

Aşkın
tozpembe hali

STİL  ANTRE
ED
İT

Ö
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LH
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GÜLGÜN ZENGİN
Uzm. Dr. Dermatolog

Uzman Dr. Gülgün 
Zengin, yeni nesil 
teknoloji PLEXR’in 
hayatımıza kattığı hızlı 
ve güvenilir tedavi 
yöntemini anlattı. 

PLEX
R

 TEK
N

O
LO

JİSİ

SAĞLIK  PLEXR Röportaj/Fotoğraf:
Dilhan Türker

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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PLEXR İLE 
YENİDEN 
GENÇ 
BAKIŞLAR

Gelişen teknolojiyle birlikte cildimizde oluşan kusurlar da tarihe karışıyor

Bugün hem tıbbi 
tedavilerde hem estetik ve 
kozmetik uygulamalar da 
pek çok farklı teknoloji 
yoğun şekilde kullanıyor. 
Çeşitli dalga boylarında 
lazerler, radyo frekans, 
fokus ulturason gibi. 
Tedavi pratiğinize son 
olarak plazma enerjisi 
girdi.  Nedir bu plazma 
enerjisi?

Plazma enerjisi havada-
ki gazları iyonize ederken 
minik bir ark oluşturur. Bu 
arkın ısı etkisiyle istenme-
yen fazla doku buharlaşır. 
Plazma enerjisi kullanan 
PLEXR ile yapılan işlemle-

ri non ablative  soft cerra-
hi olarak tanımlayabiliriz. 
Çünkü sonuçlar aynen ge-
leneksel cerrahide olduğu 
gibidir.  Cerrahi bir ope-
rasyon riski almadan aynı 
sonucu plexr ile elde ede-
biliriz.

Plexr’ın cerrahi 
üstünlüğü nedir?

Anestezi gerektirmez, 
lokal anestezi yeterlidir, 
kanama olmaz, dikiş izi 
olmaz, yara izi olmaz. Has-
tayı bir cerrahi girişimin 
gereksiz risklerine sokmaz.

  Plexr hangi durumlarda 
kullanılır?

Plexr tek başına ya da 
diğer tedavilerle kombine 
pek çok kozmetik sorunun 
çözümünde kullanılır.

Yüze yorgun ve yaşlan-
mış görünüm veren göz 
kapaklarındaki deri fazla-
lığı plexr ile giderildiğin-
de yeniden genç bakışlar 
elde ederiz. Alt ve üst göz 
kapaklarında ki sarkma ve 
kırışıklıklar, torbalanmalar 
kaz ayakları plexrın tedavi 
alanına girer. Üst göz kapa-
ğındaki fazlalıklar sadece 
yorgun ve yaşlanmış görü-
nüm oluşturmaz aynı za-
manda göz üstünde ağırlık 
oluşturarak görmeyi zor-
laştırır. 

Plexr 
özellikle 

gençlerimizi 
çok üzen 

çukur 
şeklindeki 

akne 
izlerinin 

tedavisinde 
başarılı 
şekilde 

kullanılır.
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Göz çevresi estetiğinde 
genellikle tek seansta ol-
dukça tatminkâr sonuçlar 
alınmakta, yetersiz kalırsa 
ki kalın göz kapakları derisi 
kalın veya aşırı düşük göz 
kapaklar gibi yoğun prob-
lemli olan hastalarda ikinci 
bir seans gerekebilir. 

  Plexr nasıl uygulanır?

Önce lokal anestezik 
krem sürülür. Kırk beş da-
kika beklenir. Akabinde İş-
lem süresi ortalama on on 
beş dakikadır. 

Plexr sonrası dikkat 
edilmesi gereken 
hususlar nelerdir?

Göz kapaklarında bir 
miktar ödem olacaktır, 
ödem ve kabuklanma bir 
hafta içinde kaybolur, ışık-
tan ve güneşten korunmak 
şarttır.

Plexr başka ne gibi 
durumlarda kullanılır?

Plexr özellikle genç-
lerimizi çok üzen çukur 
şeklindeki akne izlerinin 
tedavisinde başarılı şekil-
de kullanılır. hızlı ve rahat 
çözüm sunar. Hastaları-
mız Bir iki seansta olumlu 
sonuç görmektedir. Plexer 
bunun dışında yara izleri-
nin tedavisinde, skarların 
düzeltilmesinde, karın böl-
gesinde doğumdan sonra 
oluşan kırışık hatlarının 
giderilmesinde, güneş le-
keleri ve yaşlılık lekelerinin 
giderilmesinde etkili çö-
zümler oluşturmaktadır.

 PLEXR İLE YENİDEN GENÇ BAKIŞLAR
Uzm. Dr. Gülgün Zengin

Hastayı 
bir cerrahi 
girişimin 
gereksiz 
risklerine 
sokmaz.

“Kusursuz 
gözler

hayal değil”

“Plexr, akne izlerinin 
tedavisinde de hastalarımızın 

yüzünü güldürüyor
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Prolife Kişisel Gelişim 
Merkezi’nin yaptıklarını 
bir cümleyle anlatmış 
olsaydınız neler söylemek 
istersiniz?

Prolife Kişisel Gelişim 
Merkezi insanları olduğu 
halden olmak istediği hale 
yani hayallerine ve hedef-
lerine taşır. Bu konuda 
onlara liderlik eder. 

Prolife olarak yaşam 
koçluğu, öğrenci 
koçluğu, kuantum 
koçluk gibi konuların 
haricinde size başvuran 
danışanlarınıza bilinçaltı 
temizliğide yapıyorsunuz. 
Peki, bilinçaltı nedir? 

Bilinç, beynimizin bir 
olaya yorumlayan doğru 
mu yanlış mı, iyi mi kötü 
mü, faydalı mı zararlı 
mı olduğuna karar veren 
tarafımızdır. Beynimizin 
kalan kısmı bilinçaltımı-
zı oluşturur. Bilinçaltı-
mız doğduğumuz andan 
itbaren aktiftir. Gördüğü, 
duyduğu, dokunduğu, 
kokladığı, tattığı her şeyi 
resimlerle, seslerle ve duy-
gularla kaydeden yerdir. 
Bu kayıtlar çocuğun değer-

leri ve inançlarını oluştu-
rur. Değerler kişinin önem 
verdiği şeylerdir. İnançlar 
doğru olduğuna inandığın 
şeylerdir. 6 yaşından sonra 
bilinç aktif hale geçmeye 
başlar. Ve çocuk öğrendiği 
her bilgiyi bilinçaltındaki 
bu değerler ve inançlar 
ışığında yorumlar ve ordan 
bir düşünce üretir. Bu 
düşünce duyguya dönü-
şür. Duygu da davranışa 
dönüşür.

Bilinçaltının bir sınırı var 
mı? 

Bir sınırı vardır çünkü 
beynimiz sınırlı bir organ-
dır. ANCAK KAPASİTESİ 
COK BÜYÜKTÜR. Bunu 
basit bir örnekle netleşti-
rirsek bilim adamları bey-
nimizin tıpkı bir bilgisayar 
gibi çalıştığını keşfetmiş-
lerdir. Sonra şunu merak 
etmişler. Acaba beynimizin 
kapasitesine eşit bir bil-
gisayar yapabilirmiyiz? Ve 
yapılan araştırmada çıkan 
sonuç şu: 120 katlı bir 
binanın büyüklüğünde bir 
bilgisayar yaparsak o bilgi-
sayar beynimizin yapacağı 
her şeyi yapabilir. 

Terapi tadında sohbetler; 

Yaşam Koçu Hasan Çimen ile Prolife Kişisel Gelişim Merkezi’nin çalışmalarını ve 
danışanlara verdikleri hizmetlerini konuştuk

Bilinçaltı temizliği 

BİR KONUYA DEĞİNMEK İSTİYORUM!
Lütfen anne ve babalar özellikle 0-6 yaş aralığındaki 
çocuklarına neler söylediklerine çok dikkat etsinler.

sağlık  PROLİFE Röportaj/Fotoğraf:
Dilhan Türker

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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Geçmişte yaşanılan 
tranvaların ilerleyen 
yaşlarda kendini 
göstermesinin sebebi 
nedir?

Örneğin; sizi 3 yaşın-
dayken bir köpek kovaladı 
ve ısırdı. Tabi siz bu küçük 
bir köpek olsa bile o yaşta 
kendinizi koruyamazsınız 
ve o yaşta sizde müthiş bir 
korku oluşur. Yaşadığınız 
bu korkuyu bilinçaltınız 
resimlerle, seslerle ve 
duygularla unutulmaması 
gereken bölümüne kay-
deder. Siz 20’li, 30’lu, 40’lı 
yaşlara gelseniz bile bir 
köpek gördüğünüz zaman 
bilinçaltınız sizi korumak 
amacıyla 3 yaşında yaşa-
dığınız o korku halini size 
tekrar yaşatır. Ve siz köpek 
küçücük olsa bile 3 yaşında 
yaşadığınız korkunun 
aynısını yaşarsınız. Takii 
bilinçaltınızda kaydedilen 
bu duyguyu silene kadar. 

Çocukluğuna inmek 
gerekiyor sözü buradan 
mı geliyor? 

Şimdi yaşadığımız 
sorunların tamamı bizim 
geçmişimizle alakalıdır.
Yaşadıklarımızın bizde 
bıraktığı izler ışığında 
davranışlarda bulunuruz. 
Çünkü doğduğumuz andan 
itibaren annemizden, 
babamızdan, akrabaları-

mızdan, komşularımızdan, 
televizyondan ve öğret-
menlerimizden öğren-
diklerimiz bizim bilinçaltı 
değerlerimiz ve inançla-
rımızı oluşturur. Ergen 
bir birey olduğumuzda 
beynimize gelen her bilgiyi 
biz bu değerler ve inanç-
lar ışığında yorumlar ve 
anlamlandırırız. İşte tam 
da bu yüzden herkes aynı 
bilgiye farklı anlam yükler 
ve farklı tepkiler verir.

Bilinçaltı temizliği niçin 
yapılmalıdır?

Kişi kendini kaygılı, ba-
şarısız, mutsuz ve değersiz 
hissettiğinde bilinçaltı 
temizliği yapılmalıdır. 
Her şey güzel gidiyor ama 
kişi mutsuzdur. Kay-
gı duyacağı bir durum 
yoktur ama kaygılıdır. Kişi 
aslında başarılıdır ama 
kendini başarısız hisse-
der. Bunun tek bir sebebi 
vardır. Çocukluğundan 
gelen olumsuz bilinçaltı 
kayıtlarıdır. Kişi kendini 
yukardaki durumlardaki 
gibi hissettiğinde bilinçaltı 
temizliği yapılmalıdır. 

Son olarak Prenses 
Dergisi okurlarına neler 
söylemek istersiniz?

Burdan tüm anne-ba-
balara seslenmek istiyo-
rum. Lütfen çocuklarınıza 
özellikle 0-6 yaş aralığında 
neler söylediklerinize 
çok dikkat edin. Çünkü 

bilinçaltı olumlu, olumsuz 
her şeyi kaydediyor ve 
ileriki yaşlarda bu olumsuz 
kayıtlar düşünce, duygu ve 
olumsuz davranış olarak 
onun dünyasına yansıya-
caktır. Bu yüzden diyoruz-
ki 0-6 yaş her şey, 7 çok 
geçtir.

“Bilinçaltının kapısı 
bilinçtir”

“Bilinçaltının 
mürekkebi 

duygulardır”

“Ailelerin çocukların 
gözünden dünyaya 

bakmaları gerekiyor” 

Geçmişte yaşadığımız 
aşırı duygu 

yüklediğimiz her 
olay bilinçaltında 

kaydediliyor.
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12 yıldır güzellik 
sektöründe 
müşterilerine 
kaliteli hizmeti 
sunmak için 
çalışmalarına 
devem eden 
Sariye Büyüksarı 
ile cilt bakımını 
konuştuk…

GÜZELLİK  CİLT BAKIMI Röportaj/Fotoğraf:
Dilhan Türker

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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Güzelliğe dair.
..

Her insan mutlaka kendini sever. Peki ya 
cildinizi ne kadar çok seviyorsunuz? En 
son cildinize ne zaman bakım uyguladınız 
ya da ne zaman cildiniz için bir uzmandan 
yardım aldınız? 

Cilt bakımının 
önemini anlatan Sare 

Güzellik Merkezi Sahibesi 
ve Güzellik Uzmanı Sariye 

Büyüksarı, “Kişiler kendilerini 
seviyorsa cilt bakımına önem 

vermeli. Çünkü gerçekten çirkin 
kadın yoktur, her kadın bakımına 
mutlaka önem vermeli” diyerek 

sizleri cilt bakımına 
yönlendiriyor.

Cilt bakımının olmazsa 
olmazları nelerdir? 

Kendini düşünen ken-
dini önemseyen her kadın 
cilt bakımı yaptırır ve 
yaptırmalı. Cildimiz vücu-
dumuzun giysisidir. O yüz-
den ciltlerine önem ver-
meyen kişiler kendilerine 
önem vermiyor demektir. 
Epilasyon, ağda manikür 
pedikür bunların hepsinin 
yerleri çok çok farklıdır 
ama cilt bakımı dediği-
niz zaman benim için bir 

aşktır. Cilt nefes aldığı için 
cilt tamamen kirlenir. Bu 
cildin temizlenmemesi 
sonucu deri altında oluşan 
siyah noktalar, yağ bezeleri 
ve daha da ilerisi sivilce-
ler akneler lekelenmeler 
oluşur. Cilde göre serum-
larda ve maskelerde özel 
ürünleri kullanıyoruz. Dr. 
Belter’le yaklaşık 11 yıldır 
çalışıyorum.

Son dönemlerde 
gündemde olan Anti- 

aging bakımını sizde 
uyguluyor musunuz?

Anti-aging bakımını 
elbette uyguluyoruz. Anti 
agingin kelime manası-
nı yaşlanma karşıtı yani 
yaşlanmayı önleme olarak 
düşünebiliriz. Günümü-
zün teknolojisiyle artık 
son derece umut verici, 
insanlarda yaşlanmayı 
yavaşlatan veya tersine 
çeviren uygulamalar yapı-
labiliyor. Aslına bakarsanız 
ben, anti aginge ‘Güzellik 

Koruyuculuğu’ diyorum. 
Zamanla yıpranıp, sağlığını 
kaybeden cildimize for-
munu geri kazandırmak, 
nem, vitamin ve mineral 
desteği sağlamaktır. Medi-
kal cilt bakımı ise tüm cilt 
tiplerinin özel ihtiyaçlarını 
karşılamak için geliştiril-
miş bir anti-aging bakım 
işlemidir. Cildimizi gele-
ceğe hazırlamak adına 30 
yaş ve sonrası için idealdir. 
İyi sonuçlar için 4-6 seans 
uygulanmalıdır. 
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CİLDİNİZİ İHMAL ETMEYİN
Sariye Büyüksarı

Cilt bakımı yaparken 
hangi işlemleri 
uyguluyorsunuz? 

Güzellik uzmanı tara-
fından yapılan cilt analizi 
sonrası cilt tipi belirlenir. 
Sonrasında belirlenen cilt 
tipine kullanılacak pro-
fesyonel kozmetik ürünler 
seçilir. Sonrasındaki cilt 
bakımı aşamaları da sıra-
sıyla;

1- Cilt uygun temizleyi-
ciler (süt, jel, vs.) kullanıla-
rak temizlenir. 

2- Cildi ölü hücrelerden 
arındırıp, hücre yenilen-
mesini aktive etmek için 
peeling uygulaması yapılır. 
Cildin gözeneklerini aç-
mak için aquagel sürülerek 

buhar uygulanır.

3-  Ciltteki siyah 
noktalar (komedonlar) 
vakum veya trikomedon ile 
temizlenir. 

4- Temizleme işlemin-
den sonra 3 dakika kadar 
yüksek frekans uygulana-
rak cilt dezenfekte edilir. 

5- Cilt tipine ve ihtiya-
cına göre uygun serum ve 
ampüller, iyontoferez ile 
cilde uygulanır. 

6- Cilt tipine göre 
belirlenen maske cilde 
uygulanır. Uygulanan 
maske temizlenir, tonik ile 
gözenekler sıkılaştırılır ve 
son olarak nemlendirici 
krem ile cilt rahatlatılır.

En fazla hangi 
cilt sorunuyla 
karşılaşıyorsunuz? 

Her cilt yapısına uygun 
cilt bakımlarımız var. Ama 
özellikle şu sıralar akneli 
cilt sorunlarımız var. 
Ergenliğe giren çocukları-
mızın makyaja yönelmesi 
ve fastfood tüketiminin 
fazla olmasından dolayı 
bir durum. Bu tür cilt so-
rularında aktif sivilcelere 
hiçbir şekilde dokunulma-
yacağının notunu düşmek 
istiyorum. Gençlerimiz 
güzellik uzmanı tercihini 
yaparken iyi araştırmalı. 

Cilt bakımı yaptırmayı 
düşünenler için siz neler 
eklemek istersiniz?

Her kadın kendine önem 
veriyorsa mutlaka cilt ba-
kımına da önem vermeli… 
Son 2 yıldır gerçekten 
insanlar cildine önem 
veriyor. Biz insanlar gelsin 
ciltlerini tanısın diye 
kampanyalar yapıyoruz ki 
ciltlerini sağlıklı bir or-
tamda tanısınlar. Merdiven 
altı cilt bakım merkezleri-
ne başvurmasınlar. Marka 
olan ürün kabında içinde 
neler var bilmiyorlar. Gitti-
ğiniz yerde cilt bakımıyla 
ilgili uzmanlığı ve belgesi 
var mı mutlaka bakılmalı. 
Ben işime salonuma ve 
ekibime güveniyorum. 

Cilt 
bakımı 
aşktır

“Cildimiz
vücudumuzun
giysisidir”
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SAĞLIK  ANNE-ÇOCUK Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

Doğuma Hazırlık Eğitimcisi & Doula
Merve Batı ile

Aslında her şey 4 
Temmuz 2014’te 
oğlumu kucağıma 

aldığım o muhteşem an ile 
başladı. 2 saatlik bir süreç 
ve dikişsiz harika bir doğal 
doğum deneyimi yaşamış-
tım. Doğumum, bir evlat 
doğurduğum an;  ken-
dimden de bir anne ve bir 
doula doğurduğum andı 
benim için... Ve doğumu-
mu hep şöyle ifade ettim; 
“Doğumun Tadı Damağım-
da Kaldı...”

Harika bir doğal doğum 
yaptıktan sonra, tüm ka-
dınların bu eşsiz doğum-
ları yaşamaya hakkı oldu-
ğuna inanarak doğumları 
güzelleştirmek üzere yola 

çıktım. İstedim ki kadınla-
rın kötü doğum hikâyeleri 
olmasın, her kadın do-
ğumuyla ilgili “Doğumun 
Tadı Damağımda Kaldı...” 
hissini yaşasın ve güzel 
doğum hikâyeleri olsun. 
Doğumun korkulacak bir 
şey olmadığını aksine 
hayatımızda yaşayacağı-
mız en özel ve güzel duygu 
olduğunu hissetsinler iste-
dim. Bu aşk ve istekle yola 
çıkarak İstanbul Doğum 
Akademisi’nin açmış oldu-
ğu dokuz ay on gün süren 
Uluslararası standartlarda 
eğitimler alarak “Doğuma 
Hazırlık Eğitimcisi ve Dou-
la” ünvanını almaya hak 
kazandım. 

Maalesef günümüzde 
artık normal doğum ve 
sezaryen diye bir seçe-
nek bulunuyor. Seçenek 
diyorum, çünkü doğum-
dan korkan çoğu kadın 
sezaryen ile daha rahat ve 
konforlu bir doğum yaşa-
yabileceğini düşünüyor. 
Yahut vajinal doğumun bir 
çağdışılık, sezaryenin ise 
modernlik olarak görül-
düğü toplumumuzda bu 
algının yıkılması gerektiği-
ne inanıyorum.  Sezaryen 
anne ve bebek hayatını 
kurtaran harika bir ope-
rasyon... 

Doğal doğum felsefesi 
müdahalelerin karşısında 
değil, aksine müdahaleleri 

çok seviyoruz, önemli olan 
şu; doğum bir hastalık de-
ğildir ve başından itibaren 
müdahalelere ihtiyacı yok-
tur. Bebeğin veya annenin 
hayati tehlikesi durumu 
söz konusu olduğu zaman 
müdahaleler ve sezaryen 
sayesinde hayatımız kur-
tuluyor. Bunları öğrenmek 
ve doğumumuzla ilgili 
kararlara aktif katılıyor 
olmak müdahaleler bizim 
için gerekli mi değil mi 
sorunsalını kavramamızı 
sağlıyor. Bunun için her 
anne ve babanın hamilelik 
süresinde doğuma hazırlık 
eğitimine katılmalarını 
önemsiyorum. 

Doğum, 
bebeğin 

doğumuyla 
birlikte 

bir ailenin 
doğumudur

doğuma hazırlık
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BÖYLECE ANNE BABA ADAYLARININ 
DOĞUMDAN SONRA KEŞKE YERINE  

SÖYLEYEBILECEKLERI DAHA DEĞERLI BIR 
KELIME OLACAKTIR;

İYİ Kİ...

PEKİ EĞİTİMDE NELER 
ÖĞRENECEĞİZ?

 Doğumun ne olduğunu, nasıl başladığını, anatomi ve fizyolojisini,
 Doğumda kullanılan tüm nefes tekniklerini,
 Doğumda kullanılacak ilaç dışı ağrı kesici yöntemleri,
 Doğumda kullanılan gevşeme ve bırakma tekniklerini,
 Doğum korkusunu yenmeyi,
 Babaların doğumda nasıl destek olacaklarını,
 Doğumda kullanılan tıbbi müdahaleler ve alternatiflerini,
 Aktif doğum pozisyonlarını,
 Ikınma pozisyonları ve nefeslerini,
 Doğumu kolaylaştıran egzersiz ve hareketleri,
 Anne-bebek dostu sezaryeni,
 Doğum masajları ve anneyi gevşetmeyi,
 Bebek doğduktan sonra ne olacağını,
 Emzirme ve yeni doğan bakımını,
 Kendi doğumunuza sahip çıkmayı,
 Doğumda eğlenmeyi, anın tadını çıkarmayı,
 Her türlü doğum şekline hazır olmayı,
 Kelimelere dökülemeyecek duyguları deneyimlemeyi...

Anne ve babaların doğuma 
hazırlık eğitimine katılmalarını 

önemsiyorum

DOĞUMA HAZIRLIK 
EĞİTİMİ NEDİR?

Doğumu konuşabilmek 
için öncesini de bilmek 
gerekiyor. Hiçbir an birbi-
rinden ayrı düşünülemez. 
Doğum da genel olarak 
kadın bedeninin yaptığı bir 
şey gibi görünse de… Ki-
mine göre acı, kimine göre 
endişe, korku, mucize, 
coşku gibi tarif edilse de… 
Doğum, bebeğin doğu-
muyla birlikte bir ailenin 
doğumudur ve anne-baba 
bir bütündür. Bebeğiniz 
anne rahmine düştüğü 
andan itibaren, dünyaya 
nasıl geleceğini biliyor. 
Ancak bizler bunu bir 
şekilde unuttuk. İçgüdüsel 
olan bu süreç, bilinme-
yenler, yanlış bilinenler ve 
hastanelerde yapılan rutin 
müdahalelerle birlikte 
yerini korkulu ve acılı 
bir sürece bırakmıştır. 
Bebeğinizin dış dünyaya 
yolculuğu nasıldır, ona bu 
yolculukta en doğru nasıl 
eşlik ederiz, en iyi şekilde 
nasıl karşılarız? 

AİLE BAĞI 
ÖNEMLİ

Kadın bedeninin do-
ğumu yaparken destek-
lenmeye ve korunmaya 
ihtiyacı vardır. Bu nedenle, 
anne ve babanın, hami-
leliğin en erken dönem-
lerinde doğum süreci 
hakkında yeterince bilgi ve 
uygulamaya sahip olması 
gerekmektedir. Bu eğitim, 
doğum şekli ne olursa ol-
sun, doğumun kendi baş-
lamasının ve aile bağının 
en başından itibaren doğru 
şekilde kurulmasının öne-
mini içermektedir.

DOĞUMA HAZIRLIK 
VE NEFES 
ÇALIŞMALARI 
EĞİTİMİ

“Hypnobirthing, Lama-
ze ve Active Birth” onaylı, 
12 saat süren bu detaylı 
eğitim, doğuma zihinsel, 
psikolojik ve fiziksel olarak 
bütüncül bir hazırlık sağ-
lar. Bu eğitimin sonunda 
doğum korkularını yenmiş, 
doğum hakkındaki ger-
çekleri öğrenmiş, doğum 
tercihlerini yapabilen ve 
kararlara aktif katılabilen 
aileler; başka türlü bir 
doğumun da mümkün ola-
bileceğini deneyimliyorlar.
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Oğlunu 
anaokuluna 
yazdırmak için iyi 
bir okul arayışına 
giren Dudu 
Öznalçacı’nın 
İlkadım 
Anaokulu’nu 
açma serüvenini 
dinledik.

EĞİTİM  ANAOKULU Röportaj/Fotoğraf:
Dilhan Türker

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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“İlk Adım” ismine nasıl 
karar verdiniz? Hayata 
attıkları ilk adımları 
diyebilir miyiz çocukların 
kreşe ya da anaokuluna 
başlamalarını?

Evet, gerçekten de öyle. 
Hayata atılan ilk adım.  
Milli Eğitime bağlı bir ana-
okuluyuz. Konya’da birçok 
kreş var ama anaokulu çok 
az. Çocuklarımızın hayata 
attıkları ilk adımda onların 
yanında oluyoruz.

Anaokuluna giden 
çocuklar geleceğe nasıl 
hazırlanıyor?

Çocuklarımız ana-
okuluyla birlikte okula 
hazırlanıyor.  El kasları 
gelişecek, zihni açılacak, 
saymayı, toplamayı, çıkar-
mayı öğrenecek. Özgüveni 
gelişmiş olacak, arkadaşla-
rıyla iletişimi olacak hayata 
hazır okula başlayacak. İki 
yıl boyunca yurtdışından 
gelen iki eğitim danış-
manıyla birlikte çalıştık. 
Bu projelerin hiçbiri de 
Konya’da yok. Çoklu zeka 

programı, proje tabanlı 
eğitimlerimiz var. Yaptığı-
mız çalışmalarda amaç hep 
özgüveni ve anlatım dilini 
geliştirmek. 

Çocuklarımız sadece 
teoride öğrensin istemi-
yoruz görerek öğrensin 
istiyoruz. İlk projemiz, 
yardımlaşmaydı sürekli 
gezdik. Herkesten destek 
aldık, her sınıf öğrenci-
leriyle birlikte pastaneye 
gitti, hastaneye gitti, pasta-
yı aldık durumu olma-
yan bir okula götürdük. 
Kıyafeti aldık başka bir 
ilçeye götürdük.  Hepsini 
birebir çocuklara birlikte 
yaptık.  Müdürümüz Aytül 
Yalın Hocamız işinde çok 
profesyonel. Konya projesi 
yapmıştık. Çocuklarımız 
etli ekmek yapmaya gitti-
ler. Konya yemekleri yedik 
hatta bahçemizde Konya 
pilavı döktürdük. Bahçe 
etkinlikleri yüzme jimnas-
tik gibi etkinliklerimiz var. 
Uçurtma şenlikleri, mangal 
partileri ailelerimizi de 
dahil ederek güzel etkin-
likler yapıyoruz. 

“BIZ ÇOCUKLARIMIZA ÖZGÜVEN AŞILIYORUZ”

DUDU ÖZNALÇACI - İLKADIM ANAOKULU
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Kreşe başlama yaşı kaç 
olmalı?

En erken 3 yaşında 
çocuklar kreşe başlamalı.  
Özel durumlardan dolayı 
daha erken kreşe başlayan 
çocuklarımız var. 3 yaşın-
dan sonra çocukların evde 
kalmaması gerekiyor. Ço-
cuklar aynı ortamda kendi 
yaşıtlarıyla birlikte olduğu 
zaman hem kendini daha 
güzel ifade edebiliyor hem 
de duygularını ifade ede-
biliyor.  Çocukların kreş ve 
anaokuluyla birlikte yemek 
yemesi bile düzene giriyor.

İlk kez çocuklarını 
kreşe ya da anaokuluna 
bırakacak velilere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Çocuklarımıza tecrübe-
mizle nasıl davranmamız 
gerektiğini biliyoruz.

Veliler bizi dinleyip say-
gı gösterirlerse çok kolay 
atlatırız süreci. Çocukla-
rımıza tecrübemizle nasıl 
davranmamız gerektiğini 
biliyoruz. Anne baba-
ya çocuğunuz ağlarken 
bırakın gidin asla demiyo-

ruz. Çünkü bu çok yanlış 
çocuklar ne bize güveniyor 
ne de ailesine güveniyor. 
Küçük küçük zamanlarla 
alıştırma yapıyoruz. Anne 
baba veya bir yakının mut-
laka beklemesini istiyoruz.  
Çocuğumuz istediği zaman 
yanımıza gelerek onu bek-
leyen ailesini görebiliyor. 
Bana söz verdikleri gibi 
beni beklediler diyerek 
ailesine güveniyor. 

Prenses Dergisini nasıl 
buldunuz?

Kadınlar ve çocukları-
mız çok değerli. Konya’da 
kadın dergisinin olmasının 
değer kattığını düşünüyo-
rum. Her kadın annedir. 
Annelerimizi bilinçlendir-
mek ve çocuklarımız için 
güzel gelecekler sunmak 
için elimizden geleni yapı-
yoruz ve deneyimlerimizi 
aktarmamızı sağladığınız 
için Prenses Dergisine 
teşekkür ediyoruz.

MİNİKLERİN GELECEĞE İLK ADIMI
Dudu Öznalçacı

Oğlu için çıktığı 
serüvenle birlikte İlkadım 
Anaokulu’nu açmaya karar 

veren Dudu Öznalçacı, “Oğlum bir 
buçuk yaşındayken birçok kreş dolaş-

tık. Aradığımız kriterlerde okul bulama-
dık ve birçok sıkıntı yaşadık. Daha sonra 
eşimle bir karar aldık. Yaşadığımız sıkın-

tıları kimseye yaşatmayalım, bir okul 
açalım diye düşündük. Bir anne olarak 

velilerimin isteklerini anlayabiliyo-

rum. Verdiğimiz sözlerinde her 
zaman arkasında duruyo-

ruz” dedi.

Iki yıl boyunca 
yurtdışından 

gelen iki eğitim 
danışmanıyla 
birlikte çalıştık

Çocuklarımıza 
tecrübemizle 

nasıl 
davranmamız 

gerektiğini 
biliyoruz.
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BEBEĞİNİZİN dünyaya 
gelmesiyle birlikte 
hayatınız değişeceği 
gibi ev yaşantınız da 

dönüşüme uğrayacak. İlk 
bir yılda onun konforu için 
yapabileceklerinizi, güvenliği 
için alacağınız önlemleri ve 
hayatınızı kolaylaştıracak ba-
sit tüyoları oda oda sıraladık.

• Bebek odasını, kendi 
yatak odanızın yakınında 
konumlayın. Gece boyunca 
onu beslemek ve uyutmak 
zorunda olacaksınız. Tabii 
sabah işe gidecek babanın da 
uykusunu alması önemli. Bu 
noktayı da atlamayın.

• Doğumdan önce yeni 
kıyafetleri mutlaka 30 oC’de 
sabun tozu ya da organik 
bebek deterjanı ile yıkayın. 
Ütüledikten sonra dolaba 
yerleştirin.

• Oyuncak kutu ve sandık-
ları ya kapaksız olması ya da 
kapak açıldığında yukarıda 
sabit kalması, parmaklarını 
sıkıştırmaması için önemli.

MUTFAK
• Temizlik malzemelerini 

tezgah altından kaldırın. Bun-
ları bir süreliğine yukarıdaki 
dolaplara yerleştirin. Eğer 
burada bulundurmaktan 
başka seçeneğiniz yoksa dolap 
kapaklarına çocuk kilidi taka-
bilirsiniz.

• Ankastre ve boy hiza-
sında olmadığı durumlarda, 
fırınınız çalışır durumdayken 
kapağının kilitli olduğundan 
emin olun. Fırın kapağı için 
ayrıca kilit satın alabilirsiniz.

• Hem sizin hem de bebe-
ğinizin güvenliği için tava ve 
tencereler, ocağın üzerindey-
ken saplarını duvara doğru 
çevirerek kullanın.

• Ufak boyutlu magnetleri 
ulaşamayacakları yükseklikte 
tutmak yerine buzdolabın-
dan bir süreliğine kaldırın. 
Düşebilirler, kırılabilirler ve 
bebekler için risk oluştura-
bilirler.

BANYO
• Küvette, lavaboda hatta 

kova veya leğende su bırak-
mayın. Çok az hacimler dahi 
hayati risk taşıyabilir.

• Klozet kapaklarına kilit 
takın.

• Haşlanmalara karşı şe-
beke suyunun sıcaklığını 48oC 
olarak ayarlayın.

• Temizlik malzemeleri ve 
kimyasalları ulaşamayacağı 
yerlere kaldırın. Yüksek-
te olsalar dahi çocuk kilidi 
kullanın.

SALON
• Tüm elektrik prizlerine 

emniyet kapağı yerleştirin.
• Sadece salonun değil tüm 

evin zeminini kontrol edin. 

İğne, düğme, boncuk, madeni 
para ve bebeğin ağzına götü-
rebileceği tüm küçük nesne-
lerden zemini arındırın.

• Açıktaki tüm elektrik 
kablolarını sabitleyin, uzun 
olanları toparlayıp bağlayın.

• Kitaplıkları ve alçaktaki 
rafları sabitleyin. Kitapların 
devrilmesine karşı kütüpha-
neye kapak da yaptırabilir-
siniz.

• Cam kenarlarına üzer-
lerine tırmanabilecekleri 
mobilyalar yerleştirmeyin. 
Pencerelerde emniyet kilidi 
bulundurun.

• Elektrik süpürgenizin 
HEPA filtreli olmasına özen 
gösterin.

• Teknolojinin nimetle-
rinden faydalanmak gerek! 
Bebek monitörü, bebek telsizi 
gibi cihazlar ondan ayrı kal-
dığınız zamanlarda sizi acil 
durumlara karşı uyaracak.

Bebeğinizi kucağınıza almanıza sadece birkaç ayınız kaldıysa ve siz ‘bebekli ev’ olayına tamamen Fransız 
iseniz, evi bebeğe hazırlamak için biraz yardım almanızda sakınca yok. Bebek doğduktan sonra ortalık 

iyice karışacak ve yapmanız gereken milyonlarca işiniz olacak. Belki bizim önerilerimiz işin ev kısmını az 
da olsa kolaylaştırıp sizi rahatlatabilir.

Evinizi
BEBEĞİNİZE HAZIRLAYIN

ANNE  ÇOCUK Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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GÜNCEL  DEKORASYON

Her zaman moda olmayı başaran goldun ışıltısını hissetmeye 
davet ediyoruz sizleri. Bu sezonda alacağınız eşyalara gold 

parçaları da dahil ederek kendinizi başka bir dünyada 
hissedebilirsiniz.   

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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GÜNCEL  DEKORASYON
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BALKONUNUZ
BAHÇENİZ
OLSUN

 KEŞKE hepimiz şöyle devasa bahçeli evlerde otursak da 
gönlümüzce meyve sebze yetiştirebilsek, onları dalından koparıp 
taze taze yemenin tadına varabilsek. Ama ne yazık ki pek 
çoğumuzun böyle bir şansı yok.

Eviniz
Çiçek Açsın

İlkbaharın simgesi, 

doğanın neşesi neden 

evinize yansımasın?

Evinize ufak değişiklikler yaparak ilkbaharın enerjisini, renklerini taşımaya 

hazırsanız sizleri dekorasyon önerilerimizle baş başa bırakıyoruz.

evinizin
havası 
değişsin

 EVLERİMİZİN 
duvarlarının 
boyalarının 
belirli aralıklarla 
yenilenmesinin en 
önemli sebebi hiçbir 
dekorasyon değişikliği 
yapmasanız dahi yalnızca 
duvar renklerinizi değiştirerek yaşam alanlarınıza 
yepyeni bir görünüm kazandırmaktır. Bu mobilya 
değiştirmekten çok daha ucuz ve kolay bir seçenek.

DEKORASYON  BAHÇE
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YASTIK VE KIRLENTLER
İLE

CANLI EVLER 

 İLKBAHARIN güzelliğini 
gösterdiği günlerde sizde 
evinize bahar getirmek 
için ufak dokunuşlar 
yapabilirsiniz. Doğru 
seçilmiş güzel bir 
perde odanızın havasını 
değiştirebilir, odanızı 
muhteşem gösterebilir.

Renkli 
perdeler 
ile evinize 
baharı 
getirin...

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

 ESKİ yastıklarınızı, 
salonunuzu ve yatak 
odanızı süslemek için 
kullanacağınız şık kırlentlere 
dönüştürebilirsiniz. Bunun 
için önce yastığınızın dolgu 
malzemesini boşaltın. Eski 
bir çarşaf veya yastık kılıfı 
kullanarak kırlentler için bir 
astar dikin. Farklı yastık 
modelleri elde etmek için 
astarı daire, yıldız, çiçek 
gibi değişik şekillerde 
kesebilirsiniz. Daha sonra 
dolgu malzemesini astara 
doldurun. Kırlentinize keçe, 
pelüş veya döşemelik 
kumaşlardan kılıflar 
dikebilirsiniz.
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HOBİ  TAŞ BOYAMA Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

t n a  deni  kenar ndan 
t plad n  e ne i e ara aca n  

ile edi ini  ak l ta lar n  a ak 
e de erlendir ek ad na  ir irinden 

el rnekleri  si ler i in a rlad k

Sevgilinize / eşinize tatlı bir sürpriz hazırlamak isterseniz;
Her taşa farklı bir harf yazarak, ona notlar bırakabilirsiniz.

Zaten denizden çıkan ve ya dalgalar ile şekillenen çakıl taşları 
üzerine balık deseni uygulamak, konudan çok da uzaklaşma-

mak gibi. Özellikle yazlık evler için hayvan desenli çakıl taşları, 
harika bir fikir gibi duruyor.

HMM ÇOK ROMANTİK
RENGARENK
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Hayallerinize 
ve çizimlerinize 
güvenin...

Her yere dantel ören anneanneler/babaanneler, burada mı? :))
Evet, tığ işinden hoşlanıyorsanız; çakıl taşlarınızın başına çorap 

örebilirsiniz. 

Çakıl taşlarının hepsi, ayrı ayrı anlamlar ifade edebileceği gibi; 
Hepsi aynı hikâyeyi anlatıyor da olabilir. Yaratıcılığın sınırları, 

tamamen size kalmış...

TAŞINIZA ÇORAP ÖRÜN

HEPSİ AYRI HİKAYE
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STİL  CENTİLMEN Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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SERKAN VANLI’YI HİCH OTEL’İN İŞLETMECİSİ OLARAK TANISAK DA TEK VASFI BU DEĞİL. 
KADINLARA OLDUKÇA DEĞER VEREN SAMİMİYETİ HAYATINA YERLEŞTİRMİŞ, MÜTEVAZI, 

GÜLER YÜZLÜ, ÖZENLİ ŞIK BAKIMLI MODAYI YAKINDAN TAKİP EDEN TAM BİR ŞEHRİN 
CENTİLMENİ OLARAK PRENSES DERGİSİNİN BU SAYIDAKİ SEÇTİĞİMİZ KONUĞU SERKAN 

BEY; ŞEHRİN HUZURUNU OLDUKÇA BENİMSEMİŞ VE HİSSETTİRMİŞ.

Misa ir
ağırlama sanatı

Röportaj: Şeyma Bayram  Fotoğraf: Dilhan Türker
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Prenses Dergisi 
okurlarına biraz 
kendinizden bahseder 
misiniz?

Ben Serkan Vanlı. Konyalıyım. 
Evliyim, Öykü Lal ve Nehir Nas 
isimli iki kız çocuğu babasıyım. 
41 yaşındayım. 

Otel işletmecilerin yaşam tarzı 
nasıldır?

Hem zor hem kolay bir yaşam 
tarzı ifadesini kullanan Van-
lı gülümseyerek ‘eşinin; oteli 
ev, evi otel gibi kullanıyorsun’ 
dediğini belirtti. Günün önemli 
bir zamanını otelde geçirmek 
durumundayız. Bu denli önemli 
bir şehrin, Konya’ mızın Kültür 
ve geleneği hissederek yaşat-
mak ve Dünya’ nın heryerinden 
gelen misafirlerimize ev konforu 
sağlamak adına işimizin başında 
durmalıyız. 

5 yıldızlı otel işletmeciliği 
ile butik otel işletmeciliğin 
arasındaki farklı 3 kelime ile 
özetlersek...

1- Kişiye özel hizmet vermek
2- Ev hissi sağlamak
3- Bulunduğu ülkenin, şehrin 

kültürünü, geleneğini yansıt-
ması

Muhakkak 5 yıldızlı oteller-
de niteliği yüksek hizmetler 
üretmeye gayret ediyorlar ama 
nicelik olarak büyük otellerde, 
bu tür detayları sağlamak sorun 
olabiliyor, örneğin her misafiri 
su dökerek uğurlamak operas-
yonel olarak bu tesislerde daha 
zor.

Konya’daki diğer butik 
otellerden farklı olarak 
misafirlerinize ne gibi 
ayrıcalıklar sunuyorsunuz?

Açıkcası diğer tesislerin 
hizmet niteliklerinden farklı-
lıklarımız nelerdir bilmiyorum. 
Çünkü biz hizmet standartlarını 
sağlamak için çalışıyoruz. Bütün 
konsantrasyonumuz kendimizi 
geliştirmek. Burada, Türk kül-
türünü, misafirperverliğini ve 
birçok geleneğimizi yansıtmak 
oldukça önemli diye düşünü-

yorum. Mesela misafirlerimizi 
uğurlarken ardından su dökerek 
eski geleneklerimizi canlandırı-
yoruz. Bunun ne anlama geldi-
ğini özellikle yabancı misafirle-
rimize anlatıyoruz ve heyecanla 
dinliyorlar. Odalarımızda, hich’ 
e özel posta pulumuz ve kart-
postallarımız var. Misafirlerimiz 
Dünya’ nın istedikleri yerine bu-
radan kartpostal gönderiyorlar. 
Mektup yazmanın, tebriklerin 
veya mutlulukların kartpostal 
ile paylaşılmasının daha sıcak 
olduğunu kanaatindeyiz. Yeni-
den mektup yazılsın istiyoruz, 
misafirlerimizin yeniden kart-
postallarla ve kendi el yazılarıyla 
mutluluklarını paylaşsınlar 
istiyoruz. Diğer bir örnek; farklı 
bir Balayı ve Evlilik yıldönümü 
konsepti uyguluyoruz. Çiçek-
lerle renklendirdiğimiz oda-
mızın yatağına uzun bir yastık 
bırakıyoruz ve hemen her dilde 
‘’tek yastıkta kocayın’’ kartla-
rı hazırlıyoruz. Özellikle yine 
yurtdışından gelen misafirleri-
mize kültürümüzün naif yönünü 
aktarma şansı buluyoruz. 

STİL  CENTİLMEN
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Biz çok önem vermemiz gereken 
bir iş yaptığımız düşünüyoruz. 
İnsanlar yabancı oldukları bir ülkeye 
şehre geliyorlar. Bunun sorumlulu-
ğuyla en iyisini yapmak zorundayız 
haliyle bu sorumluluk bizi mücadele 
etmeye sürüklüyor. Çünkü ülkemizi ve 
şehrimiz temsil ediyoruz. Üstelik Hz. 
Mevlana’nın hemen yanıbaşındayız. 
Bu da ayrıca bir sorumluluk getiriyor. 
Kurulduğumuz yıldan itibaren 5 yıl üst 
üste ulusal ve uluslararası çeşitli ödül-
lere layık görüldük. Konya’da bir ilk o 
anlamda çok mutluyuz. Anadolu’da 
bu ödüllere layık görülen tesis çok az.  
Bu ödüller arasında, 4 tane Türkiye 
birinciliği, Avrupa’nın en iyi otelleri ve 
Dünya’nın en iyi otelleri ödülleri var. 
Ülkemize, şehrimize ve kültürümüze 
olan sorumluluğumuz gittikçe artıyor. 
Arttıkça heyecanlanıyoruz. Ardada 
gelen ödüllerle birlikte misafirlerimiz, 
çalıştığımız acenteler ve partnerleri-
miz artık bızı daha sıkı takıp eder hale 
geldiler. Bizim için ödülün kendisinden 
ziyade süreci mühim.

i i a kla 
ap ru  

a k  e i de 
ans t ru  

k i i 
issedi ru  
e re lan 

s ru lulu u u  
ittik e art r  

Artt k a 
e ecanlan ru

79PRENSES
MART
2018



Konya otelciliğinde 
zorlandığınız iki konu 
nedir?

Konaklama süresinin kısalığı 
uzun yıllardır şehrimizin so-
runu. Geceleme süresi oldukça 
kısa. Kapadokya gibi bazı turizm 
merkezlerine ulaşım olarak ya-
kın olmamız ve bu tip bölgelerde 
turizm çeşitliliği açısından daha 
fazla unsurların olması bunun 
en önemli nedenlerinden. Bu 
konuda Kamu kuruluşlarının 
ve özel sektör unsurlarının son 
yıllarda ciddi çalışmaları var. 
Ama daha fazla olmalı ve özel-
likle geceleme süresini artıracak 
çalışmalar devam etmeliyiz. 

Sizce misafir ağırlama sanatı 
nasıl olmalı?

Her şeyden önce misafir rahat 
etmek, güvenmek ve yerel dene-
yimler yaşamak istiyor. Yeni şey-
ler denemek istiyor ama bunu 
denerken Dünya standartları 
haline gelmiş birtakım hizmet 
koşullarınıda sağlamak gereki-
yor. Yeni seyahat trendi; yereli 
deneyimlemekle ilgili. Evinin en 
güzel odasının ‘’misafir odası’’ 
olduğu evinde herzaman gelme 
ihtimali olan misafirleri için en 
güzel yiyeceklerin hazır olduğu 
hatta bazen ev ahalisinden 

saklandığı ve lugatında ‘’tanrı 
misafiri’’ gibi ifadeler barındıran 
bir geleneğe sahibiz. Bizi tüm 
Dünya’ ya karşı farklı kılan ve 
ağırlama sektöründe başarıya 
götüren en önemli unsurun 
sahip olduğumuz bu gelenek 
olduğu kanaatindeyim.    

Dolayısıyla Konya’mızda ve 
ülkemizdeki küçük ve butik 
otellerin Dünya nezdinde çok iyi 
bir yerde olduğunu düşünüyo-
rum.  

Hich otel için şehrin 
ortasındaki huzur kelimesini 
kullanmak mümkün. Bu huzuru 
nasıl sağlıyorsunuz? 

Sizin ve genel olarak mi-
safirlerimizin burada huzuru 
hissetmelerinin en önemli ne-
deni lokasyonumuz. Hz Mevlana 
türbesinin hemen yanıbaşında 
olmamız çok avantaj. Bahçe-
mizden, odalarımızdan ve genel 
alanlarımızdan Hz. Mevlana 
türbesi ve gülbahceyı görebili-
yoruz. Hizmet nıtelıgımızı inşa 
ederken, tefrişatı planlarken ve 
çalışma arkadaşlarımızı biraraya 
getirirken bu hassasiyeti göster-
dik ve aslında komşuluğumuzla 
Hz. Mevlana’ya layık olmaya 
çalışıyoruz.

Otelinize girdiğimiz andan 
itibaren ruhumuza işleyen bir 
hikâye var. Otelinizin ve özenle 
seçilmiş aksesuarlarınızın 
hikâyesinden bahseder misiniz?

Binalarımızın restorasyonu 
2,5 yıl sürdü ve dikkatli olmaya 
özen gösterdik. Aksesuarlar ve 
detaylar için yukarıda bahsetti-
ğim hassasiyetle karar vermemiz 
için uzun zamanımız oldu. Nite-
likli ve abartılı olmayan ürünler 
kullandık. Sizinde dikkatinizi 
çeken detayların birçoğu hizmet 
vermeye başladıktan sonra 
otelimizde konaklayan kimi 
misafirlerimizin ve bazı yerli ve 
yabancı sanatçıların otelimize 
getırdıgı hediyeler. Japonya, 
İngiltere, İran, Avusturya, Suudi 
Arabistan ve Kanada gibi ülke-
lerden gelen sanatçı misafirleri-
miz bunlara örnek olabilir. 

Butik otellerin birçoğu kadın 
girişimciler tarafından işletil-
mekte... 

Tespitiniz çok doğru. Alaçatı ve 
İstanbul’da önemli butik otellerin 
çoğu kadın işletmeciler. Avrupa 
ve dunyadada sık karşılaşılır. Hich 
hotelin hizmet niteliğinin ortaya 
çıkmasında çalışma arkadaşları-
mın ve yatırım ortaklarımın çok 
emeği var. Ve onların arasında 
kadınlarda var.
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PRENSES DERGİSİ ÇOK ÖNEMLİ BİR YAYIN. TEBRİK EDİYORUM. 
AYRICA BUNU KONUŞUYOR OLMAKTA BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI. 

HİCH HOTEL’İN MİSAFİRLERİNİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORANI 
KADINDIR. PRENSES DERGİSİ’Nİ ODALARIMIZDA GÖRMEKTEN 

DOLAYI SON DERECE MUTLUYUZ.

Favori kokunuz
Tom Ford black orchid 

Favori saatiniz
Köstekli saatleri çok severim. Eşimin 
hediyesi Tissot 2012 özel seri

Kahve mi çay mı?
Kahve

Konyayı anlatan en iyi 3 şey
Huzur, aşk, başkent

Favori kitap
Mesnevi

Kadını mutlu etmenin yolu
Samimiyet

Başarılı bulduğunuz iş kadını
Zade Vital Genel Müdürü Dr. Beril 
Koparal

Neyi asla affetmezsiniz.
Şunu asla affetmem demek istemem. 
İnsan hayatında her şey olabiliyor. Her 
olanı koşullarıyla ve sakin değerlendir-
mek lazım sanırım.  

Sosyal medya olmadan yaşayabilir 
misiniz?
Yaşarım. Hich Hotel account dışında 
aktif kullandığım kişisel hesabım yok. 
Nerdeyse Hich Hotel hesapları dışında 
İlgim yok. 

İlişkide en önemli şey nedir
Samimiyet

Yaptığınız en aptalca şey
Çok şey var. Çok öğreniyoruz çünkü.

Kadınlar romantizmden anlıyor mu?
Kesinlikle anlıyor. 

Peki, nasıl anlıyor?
Kadınlar erkeklere göre daha duygusal 
bir yaratılışa sahipler şüphesiz. Bu 
konuda çok fazla şey söyleyemiyorum 
çünkü açıkcası çok iyi olduğum konu 
değil.

Romantikmisiniz?
Hich Hotel, Türkiye’ nin en romantik 
otelleri arasında 1. lik ödülüne sahip, 
ayrıca onbinlerce otel arasında Avru-
pa’nın en romantik otelleri arasında 
ödüle layık görüldü. Sorunuza bu 
şekilde cevap vermek istedim.  

1
2

3
4
5
6
7

8

9

10
11

12
13

14

CENTİLMENLE

3 DAKİKA
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HOBİ  TERARYUM Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

Cam kapların içinde hayat sunan teraryumlar, ister evinizde ister bahçenizde 
isterseniz de ofiste masanızda yer alıyor. Teraryum yapımı, kendi zevkiniz ve 

hayal gücünüze göre oluşturmak için sizi teraryumla tanıştıralım.

İlk olarak kullanacağınız cam fanusu güzelce yıkayın ve en ufak 
bir su damlası kalmayacak şekilde kurutun.

Çakıl taşlarını fanusun altına eşit bir şekilde yayın. Çakıl taş-
larının fanusun dibinde olması, teraryumu suladığınız zaman 
dibe çöken su nem oluşumunu sağları ve toprağı sağlam bir 

şekilde tutarak bitkilerin çürümesini engeller.

TEMİZLİK
ÇAKIL TAŞI UYGULAMASI

HAYAL 
GÜCÜNÜZÜ
SERBEST
BIRAKIN

Teraryum için 

6 ADIMDA TERARYUM YAPIMI

1. ADIM
2.ADIM
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Çakıl taşlarının üzerine kömürleri serpiştirin. Böylece toprağın 
daha taze kalmasını sağlayacaksınız. Kömür, kabınızın içeri-

sinde ve toprakta oluşabilecek bakterilerin önüne geçerekk küf 
oluşumunu engeller.

Teraryum için kullanacağınız teraryum bitkilerini kullanarak 
zevkinize ve hayal gücünüze göre dizayn edin.

Kömürlerin üzerine torf toprağı döküp elinizle bastırın. Torf 
toprak organik bir toprak çeşidi olduğu için bitkinin büyümesi 

için en sağlıklı ortamı oluşturur.

Bitkilerinizi hafifçe sulayın ve teraryumunuz hazır.

KÖMÜR UYGULAMASI

HAYAL GÜCÜ ZAMANI

TORF

TERARYUM HAZIR

Minik bahçenizi 
renklendirin. Bahçe 

sizin bahçeniz…
Hayal gücünüz nasıl 
karar verirse...

5.ADIM

6.ADIM

3.ADIM

4.ADIM
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Düğünle ilgili 
aradığınız her şeyi 
burada bulacaksınız.
Biz de bu rehberde 
olmalıyız diyorsanız bizimle 
iletişime geçin ve düğün 
rehberimizde yerinizi alın.
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SAĞLIK  EVLİLİK PSİKOLOJİSİ Röportaj:
Şeyma Bayram

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

Uzman Klinik 
Psikolog Esra 

Coşkun’u 
tanıyoruz...

ES
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 Esra Coşkun Kimdir?

Özel bir klinikte ve özel 
bir üniversitede Uzman 
Klinik Psikolog olarak 
görev yapmaktayım. Beş yıl 
Katar Doha’da, altı yıl da 
San Francisco/Amerika’da 
yaşadım. Bütün eğitimleri-
mi Amerika’da tamamlayıp 
2015’te Türkiye’ye kesin 
dönüş yaptım. Kadınlarda 
cinsel isteksizlik, Vajinus-
mus, çocuk ve ergenlerde 
uyum, davranış bozukluk-
ları ve diğer problemler, 
yetişkinlerde obsesyon 
(her türlü takıntı rahatsız-
lığı), panik bozukluk, kaygı 
bozukluğu, tüm fobiler, 
bipolar bozukluk ve diğer 
bütün psikolojik rahatsız-
lıklarla ilgileniyorum. 

 Çiftler hangi 
durumlarda evlilik 
terapistine başvurmalı?

Evlilik danışmanlığı, 
ilişkinin / evliliğin her 
aşamasında alınabilir. 
Evliliğin ilk yılları, çocuk-

ların aileye katıldığı ve 
evden ayrıldığı dönemler 
ve nihayetinde yaşlılık 
dönemi. Her biri ayrı 
zorluklar içerir. İlk yıllarda 
eşler istek ve beklentile-
rinin karşılanmadığı veya 
anlaşılmadıkları yakınma-
ları ile gelirlerken, evliliğe 
çocukların katılması ile 
sorunlar başkalaşır. Her 
dönemin kendine özgü 
zorlukları uygun terapi 
yaklaşımları ve tedavi 
yöntemleri ile atlatılır ve 
bir sonraki döneme daha 
rahat bir geçiş sağlanır. Bu 
da ilişki için daha sağlam 
bir temel oluşturur.

 Çiftler evlilik 
terapistine gitmeye 
çoğu zaman çekiniyor 
ya da birbirlerini ikna 
edemiyorlar.  Evlilik 
terapisine başvurmak 
isteyenlere neler 
önerirsiniz? 

Hiç sorun yaşanmayan 
ve mükemmel olan bir 

evlilik yoktur. Yaşanılan 
problemler küçük de olsa, 
kendi aranızda çözemiyor-
sanız,kendinizi evlili-
ğinizden dolayı mutsuz 
hissediyorsanız kesinlikle 
evlilik terapisi almalısınız 
diyebiliriz. Ama burada 
dikkat edilmesi gere-
ken bir noktayı gözden 
kaçırmamak lazım; eşler 
genelde bıçak kemiğe da-
yanınca, boşanmadan önce 
son çare diye evlilik tera-
pisine başvurmaktadırlar. 
Bu durum evlilik terapisi 
sürecini ciddi anlamda 
zorlamaktadır. 

 Evlilik öncesi 
danışmanlık almanın 
faydaları nelerdir?

Evliliğin eşler açısından 
doyum verici olabilmesi 
için evlilik öncesi bilinçli 
bir hazırlık gerekir.

Evliliğin emek isteyen 
bir ilişki olduğu herkes ta-
rafından kabul edilir ancak 
bu çaba evlenmeden önce 

başlamalıdır. Bu yüzden 
terapi, evliliğe hazırlık 
sürecinde ileride oluşabi-
lecek krizlerin önlenmesi 
ve birlikteliğin sağlıklı te-
meller üzerine oturtulması 
amacını güder.

 Boşanmalar en çok 
evliliğin hangi yıllarında 
gerçekleşir?

Tüm boşanmaların yüz-

de 50’den fazlası evliliğin 
ilk 7 yılında gerçekleşiyor.

 Aşk her şeyin 
üstesinden gelir mi?

Eşlerin evliliğe aşkla 
başlamaları onların gele-
cekteki mutluluk düzeyini 
belirlemez. Evliliği başla-
tan nedenler ile devam et-
tiren nedenler birbirinden 
tamamen farklıdır aslında. 
Evliliği aşk başlatsa da 
tek başına aşk bu kurumu 
devam ettirmek için asla 
yeterli değildir. 

Uzman Klinik Psikolog Esra Coşkun ile başarılı evliliğin sırlarını ve evliliğe 
dair tüm merak edilenleri Prenses Dergisi okurları için konuştuk.
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 Genel olarak evlilikte 
kadınların ve erkeklerin 
hataları nelerdir?

- Başkalarının yanında 
eşlerini değersizleştirmek. 

- Sürekli geçmişi gün-
deme getirme

- Suçlar tarzda konuş-
mak 

- Eşlerinin cinselliğini 
değersizleştirmek 

KADIN EN ÇOK 
SUSMAKTA 
ZORLANIYOR 

Kadın en çok susmakta 
erkek ise duymak ve anla-
makta zorlanıyor.

 3 maddede 
Erkeklerin ilişkideki 
hataları

- Sevgilerini ya da 
duygularını yeterince gös-
terememek 

- Empati yaparak an-
lamaya çalışmak yerine 
hızlı çözüm önerilerinde 
bulunmak 

- Aşk yapmak yerine 
seks yapmayı tercih etmek 

 Hangi evlilikler daha 
başarılı?

Farklılıklarla birlikte 
yaşamayı öğrenmiş aynı 
zamanda, Koşulsuz sevgi 
ve adanmışlığın egemen 
olduğu ailelerin çocukları 
uzun süreli ilişkileri daha 
iyi sürdürüyor.

 Mutlu evliliğin olmazsa 
olmazları nelerdir?

İyi iletişim Birlikte 
sorun çözme becerileri, 
Güven duygusu verme

 Sizce evliliklerin 
sonlanma nedeni nedir?

Ödenen bedeller, ödül-
leri aşınca evliliklerin 
sonu da geliyor!

Evliliklerin ilk yılların-
daki rekabet; beraberinde 
öfke, tartışma ve karşılıklı 
suçlamaları getiriyor. 
İlerleyen yıllarda yaşanan 
yorgunluk ise umutsuzluk 
ve sessizliğe dönüşünce 
yabancılaşma başlıyor. 
Basit bir ekonomi bedel-
lerin ödülleri çok aştığı ve 
bu açığın kapanamayacağı 
duygusunun oluştuğu evli-
likler tükeniyor.

1. Birbirinizden zevk alın.

Bu kadar basit. Birlikte zaman 
geçirmeyi, birbiriniz ile konuşmayı, 
birlikte bir şeyler yapmayı sevmelisiniz. 

2. Ustalıkla kavga edin.

“Çatışmada, adil ve cömert olmak” Tao 
bilgeliğidir. İki insan beraber yaşadığı 
zaman, bazen zorluklar ya da fikir 
ayrılıkları yaşayabilirler. gerekli olan en 
önemli şeylerden biri kelimeleri doğru 
seçmektir

3. Affetmeyi, özür dilemeyi ve telafi 
etmeyi bilin.

Belki unutamayacaksınız ama affedin.

4-Uzun vadeli düşünün.

Başarılı çiftler sadece birbirlerine 
sözler vermezler, onları taahhüt 
ederler. 

5. Birbiriniz hakkında pozitif olun.

Mutlu çiftler ‘saygı, sevgi ve empati’ 
ile karakterize edilebilecek ilişkiler 
yaşarlar ve birbirlerinin hayatlarında 
neler olup bittiği ile yakından 
ilgilenirler

 6. Beraber öğrenin ve büyüyün.

Başarılı evlilik sahibi çiftler 
birbirlerinin ilgi alanlarına da 
meraklıdır. Yaşam tarzına dair 
değişiklik yapmak istiyorsa biri, diğeri 
buna uyum gösterir. 

7. Romantizm önemli atlamayın.

 Süregelen flört ve randevulaşmalar, 
ufak kaçamaklar, iltifatlar bir şekilde 
her zaman romantik kalabilmeyi 
başarmışlar.

8. Paylaşılan değerler önemli, 
seçimlerinizi ona göre yapın.

Aynı temel değerlere sahip olmak 
önemli. 

EVLİLİK TERAPİSİ
Uzman Klinik Psikolog Esra Coşkun
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DÜĞÜN  SAÇ TASARIMI Röportaj:
Dilhan Türker

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

Konya’nın marka 
kuaförleri arasında 

yerini alan, ülke ülke 
gezerek yenilikleri 
şehrimize yansıtan 

saçımızı bize sevdiren 
kişi Ertan Gülpınar ile 
yılın en güzel gelini siz 

olacaksınız… 

ER
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N
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Ü
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 2018 yılıyla birlikte 
gelinlerin saçlarında 
nasıl bir değişiklik 
olacak?

Geçen yılla birlikte de-
ğerlendirecek olursak daha 
natürel saçlar ön planda. 
Her geçen yıl doğallık 
seviyesi daha farklı bir 
boyuta geliyor. Tercihler 
de sadelikten yana oluyor. 
Helenistik saçlar daha çok 

ön planda.  Burada önemli 
olan konu gelin hanımın 
yüz hatları istediği modele 
uygun mu değil mi, seçtiği 
gelinlik, saç aksesuarları 
gelin başına karar verme-
mizdeki en önemli nokta. 

 Saç modeline karar 
vermek için hazırlıklar ne 
zaman önce başlıyor?  

Hazırlık sürecine baktı-

ğımızda bir yıl öncesinden 
başlayan hazırlıklar da var. 
Eskiden bu kadar ciddiye 
alınmıyordu kayınvali-
denin götürdüğü kuaföre 
gitme zorunluluğu vardı. 
Model seçme sıkıntısı 
vardı. Her geçen yıl daha 
modernleşiyor insanlar. 
Gelinlerimiz randevu 
almaya geldiklerinde is-
teklerini dinliyoruz, bizde 
fikirlerimizi anlatıyoruz. 

Düğüne bir hafta kala pro-
va yapıyoruz . Gelinlerimiz 
o gün saçım nasıl olacak, 
yakışacak mı stresi yaşa-
mıyorlar. 29 Haziran’da 
Paris’e gelin saçı taramaya 
gideceğim. Yurt içinden de 
çeşitli şehirlere gidiyorum. 
Olacaksa en iyisi olsun 
beni tanıyan birisi olsun 
istiyorlar. Bu sebeple de 
mesafeler engel olmuyor. 

darısı diğer 
prenseslere

ERTAN GÜLPINAR ILE

“GELİNLERİMİZİN MUTLAKA NOT DEFTERİ OLSUN”

Heyecanlı, belki biraz stresli, hüzün ve mutluluğun bir arada olduğu 
hayatınızın en özel günü düğün gününüz için hazırlıklarınız başladı.  

Saçınızın modeline karar veremediniz mi? Yaptıracağım saç bana 
yakışmazsa korkusunu mu yaşıyorsunuz? 
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 Işıl ışıl saçlar için 
gelinler saç bakımını ne 
zaman yaptırmalı?

İstenilen modele göre 
değişiyor. Eğer gelinlerimi-
zin saçları boyalıysa saçın 
renginin oturması için 
doğru zamanı modele göre 
belirliyoruz. Gelinlerimize 
danışman kuaför olarak 
gelin başı hizmetinde çok 
özenliyiz. Çünkü o gün için 
her şeyin eksiksiz olması 
gerekiyor.

 Yüz tipine göre model 
seçimi nasıl olmalı?

Aşırı yuvarlak yüzlere 
sımsıkı topuzları öner-
miyoruz. Yumuşak relax 
topuzları tercih ediyoruz. 
İnce ve v yüz hatları varsa 
onu yumuşatacak modeller 
tercih ediyoruz. Yarı toplu, 
serbest modeller tercih 
ediyoruz. Yüze göre saçları 
dengeliyoruz. 

 Gelinlere son olarak 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Planlama çok önemli. 
Her şeyden önemlisi bir not 
defterleri olsun. Yapacakları 
işin sıralamasını mutlaka 
not etsinler. Kuaför randevu 
saatini, dış çekim saatini 
asla atlamasınlar.Yazılma-
dığı için heyecandan çok 
şey unutuluyor. Özel günün 
vermiş olduğu bir heyecan, 
stresi azaltabilmek adına 
gelinimizin yanına 5 kişiden 
fazlasını kabul etmiyoruz. 
Kalabalıktan dolayı stres 
yansıması oluyor. Gelinle-
rimizin yüzünün asılmasını 
asla istemiyoruz. Damat 
ödeme yapacak diye yakın 
çevrede isteklerde bitmeye-
biliyor. Gelinlerimize ufak 
bir not olsun. Damatları-
mızın da  fiyatlar karşısında 
yüzü asılmasın. En güzel 
gününüze güzel başlayın. 

“SAÇA TUTKU KATIYORUZ”
Ertan Gülpınar

Gelinlerimize 

danışman kuaför 

olarak gelin başı 

hizmetinde çok 

özenliyiz

“Gelinlerimiz 
o gün saçım 
nasıl olacak, 
yakışacak mı

stresi 
yaşamıyorlar”
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DÜĞÜN  gelİnlİk-makyaj Haber/Fotoğraf:
Dilhan Türker

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

Gelinlerin en özel 
gününde peri masalına 

hazırlayan Madam 
Mimi Gelinlik ve 

Gelin Başı Tasarım 
Merkezi’nin başarılı 

sahibesi Mine 
Okşak’tan gelinlere 

önemli tavsiyeler…

M
İN

E 
O

K
ŞA

K

Gelinlere
tavsiyeler

Gecenin 

en güzeli 

sizsiniz.

Kuafö-

rünüzü iyi 

seçin. 

Büyük 

günden 1 ay 

önce cilt bakı-

mı yaptırmayı 

unutmayın. 

Moralinizi 

kimsenin 

bozmasına izin 

vermeyin

KU
RA

L 1

KU
RA

L 3

KU
RA

L 4

KU
RA

L 2
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 BÜYÜK günden bir 
önceki gün... Gelinle-

rimizin en duygusal 
gününde onları ge-

cenin yıldızı olmaları 
için güzelliklerine 

güzellik katarak pren-
sese dönüştürüyoruz. 

2018 yılıyla birlikte sim 
detayları trend oldu. 

Gözleri hafif sim 
parıltılarıyla da süslü-
yoruz. Yüzü her zaman 
güzel gösteren toprak 

tonları bu yılda çok 
moda. 

2018 yılının
gelini siz olun

MADAM MIMI ILE

2018 YILI GELİN MAKYAJI DETAYLARI MADAM MİMİ FARKIYLA...

 KIZ istemede ge-
linlerimiz pudramsı 
ve pembemsi elbiseler 
tercih ediyorlar. Daha 
soft makyajlar yapıyoruz. 
Gelinlerimize ufak bir not 
abartıya kaçacak makyaj-
lardan kaçının...

Sade makyaj saç ve 
türban yapmaya özen gös-
teriyoruz. Mutluluğa giden 
ilk adımda çok fazla heye-
can duyuyorlar, her zaman 
olduğu gibi bu adımda da 
onları doğru bir şekilde 
yönlendiriyoruz. 

SÖZLENİYORUZ... KINA CAZİBESİ

2018 

yılında sim 

detayları 

trend oldu
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PERİ MASALINA HAZIRLIK
Mine Okşak

GELİN başı 
tasarım merkezi 

olarak gelinlik ma-
ğazamı açmamın en 

büyük nedeni gelinlik-
çilerin gelinliklere tam 

hizmet verememesiydi. Ge-
linlik mağazamızla gelinleri 

mağdur etmemeyi büyük bir 
vazife haline getirdik. Madam 

Mimi Gelinlik ile gelinlerimize 
büyük günleri için seçenek 

konusunda sınır tanımıyoruz. 
2017 yılında olduğu gibi bu 
yılda da sadelik ön planda. 
2018 yılıyla birlikte gelinlik 

modellerine abartı modeller 
de eklendi. Gelinlerimiz 
çok abartı, çok maliyetli 

bir duvak istese bile 
yanında ücretsiz ola-

rak onlara hediye 
ediyoruz.  

BÜYÜK gün geldi 
çattı… Adeta peri ma-

sallarını andıran düğü-
nünüzün hazırlığı başladı. 
Gelinlerimizin heyecanına 

ortak olarak onları büyük güne 
hazırlıyoruz. Bir kadının en 

güzel günü ben ve Madam Mimi 
ailesi o güzel güne katkı sağlamak 
bizleri çok mutlu ediyor.  Makyaj 
konusunda çok seçeneğimiz var. 

Gelinimiz hangi rengi isterse o 
rengi yüzüne yakışacak şekilde 
tonlarını ayarlayarak makyajını 

yapıyoruz. Bazı gelinlerimiz 
pembeli, morlu renklerin de 

hafif bir şekilde göz makyajına 
dâhil olmasını istiyor. El bu-

keti ve damadın kravatına 
da uyum sağlayacak bir 

makyaj da isteyebili-
yorlar. 

Bizden gelinlik alan 
tesettürlü gelinlerimiz 
dışarıdan hiçbir şekilde 
ücret ödeyerek eşarbının 
bonesini bile almayacak. 
Gelinlikte dantel ya da inci 
modeli varken uyumsuz bir 
duvak önermiyoruz. Duvakları 
birebir kendimiz tasarlıyoruz 
atölyemiz var. Gelinlik haricinde 
nişanlık ve kına elbisesi içinde 
eşarp tasarlıyoruz ki renkler 
birbirine uyum sağlasın. Gelin 
buketlerini de yanlarında 
hediye ediyoruz. Önümüz-
deki yılda ayakkabı vermeyi 
hedefliyoruz. Her zaman 
gelinlerimizin yanında-
yız. Unutmasınlar ki 
en özel günleri.

Gelinimiz geldiğinde 
ilk makyajdan önce tek 
söylediğimiz temiz bir 
cilt. Cildin gerçekten temiz 
olması bizim için çok önemli. 
Randevu için geldiklerinde cilt 
bakımı yaptırmalarını öneriyo-
rum. Makyaj tam anlamıyla bir 
kurtarıcı değil. Kuru ve bakımsız 
bir cildi makyaj düzeltemez. Kuru 
ciltlerde kabuklanma ve pudrayı 
emme ve toz gibi bırakma ihti-
malleri çok yüksek. Soft renkler 
benim için ön planda oluyor. 
Makyajın ardından türban 
tasarımı için gelinleri Sema 
Hanım’ın ellerine bırakıyo-
ruz. Geçen yıl olduğu gibi 
bu yılda da doğallıktan 
yanayız.  

BEYAZIN 
MASUMİYETİ

MAKYAJIN 
ASALETİ

2018 yılında 

da sadelik ön 

planda
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Uğur Böceği Mikrofon, Atabeyi Villalarının örnek dairesini bir lansman gecesinde davetlilere tanıttı.  PERLA MEDYA ve ATABEYİ GRUP’un 
birlikte düzenlediği, birçok özel davetlinin 
katıldığı etkinlikte barbekü partisinde 
cağ kebabı ikram edildi. Keman dinletisi 
eşliğinde hoş vakit geçiren misafirler 
Atabeyi Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Koçak’tan örnek villa hakkında 
bilgi aldı. Perla Medya Ajans Başkanları 
Sami Gediz ve Şeyma Bayram misafirlerle 
yakından ilgilenerek bu tür etkinliklerin 
devam edeceğinin mesajını verdi.

ur ce i Mikr n
BARBEKÜ PARTİSİNDE

 UĞUR Böceği Mikrofon sunucusu Mehmet 
Şahin ile keyifli bir röportaj gerçekleştirildi. 
Röportaj videolarını Perla Medya ve 
Uğur Böceği sosyal medya sayfalarından 
izleyebilirsiniz.

 Ayşegül-Serdar

AKTAŞ

 Serap Çifci

İsa-Merve İNAL

Fusya Fashion ailesi

 Bekir TÜRKMEN ve ailesi

 Ömer-Zeynep

SUNAR Rabia-Yasin

SELVİ

 Mehmet KOÇAK

 Mehmet ŞAHİN

 Bayram-Havva

ARSLAN  Binnaz-Sami

BAŞ

 Fatih GÜNEŞ

 Karaca Ailesi

 Nazan-Vedat AYDIN

 Havva ÇOPUR
 Sinem ŞAHİN

 Yunus DEREBAĞ

 Mustafa-Gürhan

DEMİR

 Yusuf AKAR
 Recep COŞKUN

 Bayram KOYUNCU
 Şafak 

KÖYLÜOĞLU

 Aysun-Mustafa 

KUZU

 KONYA’NIN tanınmış başarılı 
işadamlarından Nusret Argun 
da örnek villayı gezerek çok 

beğendiğini ifade etti.

 Eray ÜNAL
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“Kar kış demeden 
çiftlerimizin istediği 

konseptlerde 
fotoğraf çekimleri 

yapıyoruz”

Özel mekânlarda 
ömür boyu size 
hatıra kalacak 

güzel fotoğraflara 
imzamızı atıyoruz

DÜĞÜN  FOTOĞRAF Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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Düğün masallarınızın
KAHRAMANI OLUN

Yaklaşık 20 yıldır profesyonel bir şekilde 
fotoğrafçılık yapan Mustafa Akgün’ün 

gözünden en mutlu gününüzün çekimi...

Mustafa 
Akgün: 
“Artık 

standart 
stüdyo 

fotoğrafları 
çekilmiyor 
biz gelin ve 

damadımızı 
ne isterse 
bizde onu 

çekmeye 
çalışıyoruz”

DÜĞÜN fotoğrafçılığı 
çiftlerin aylarca hazırlık 
yaptıkları en mutlu 

günlerinde yaşadıkları duyguyu 
en iyi şekilde geleceğe taşımak 
adına ortaya çıkan bir sanat-
kârlıktır. Sevgililerin yaşadık-
ları bu mutluluğu; an ve an ile-
teceği, gözlerindeki parıltının 
saniye saniye gözleneceği bir 
kompozisyonu geleceğe taşı-
ması adına ortaya çıkan düğün 
fotoğrafçılığı, düğün sonrası 
yapılan klasik albümlerin yerini 
alacak son derece profesyonel 
çekimler olacaktır.

Çiftlerimize fotoğraf 
çekimini nasıl organize 
edecekleri konusunda 
neler tavsiye edersiniz?

Öncelikle çiftlerin bu özel 
günü hayatlarında yalnız bir 
defa yaşayacaklarını ve o günün 
tek başrol oyuncularının kendi-
leri olacağını çok iyi anlamaları 
gerek. Bu günü sadece kendileri 
için yaşamalılar. Bundan yola 
çıkarak fotoğrafçı seçimlerini 
çok iyi yapmalılar. Genelde for-
malite gibi görünen bu önemli 
detay yıllar sonra ellerinde 
kalacak tek görsel anıdır. 

Gelin ve damatlar 
düğünlerinden ne kadar 
önce sizinle irtibata 
geçmeliler?

Düğünden en az üç ay önce-
sinden sanatçı ile anlaşmalılar. 
Düğünden bir iki hafta önce 
de çekim mekanları, konsept 
gibi detayları netleştirme-
leri gerekli. Bunun sonunda 
kendilerini sanatçının ellerine 
bırakmalılar.

Hikâye Çekimi nasıl 
oluyor?

Burada mesele her anıyla 
hatırlamak istediğiniz o özel 
günü gerçekten her anıyla 
kayda almak, fotoğraflamak. Bir 
başka adıyla düğün hikaye-
si fotoğrafları... Kuafördeki 
hazırlıklarınızdan başlayarak, 

gün içinde en doğal, en içten 
hallerinizi ölümsüzleştiriyorlar. 
Adeta görünmez bir misafir gibi 
olan fotoğrafçılar, çoğu zaman 
haberiniz bile olmadan öyle 
dokunaklı, öyle güzel kareler 
yakalıyor ki hayran kalmamak 
elde değil..

Düğün Klibi?

Video hikâyesi ya da düğün 
klibi denilen bu çekim için, 
fotoğraflarla hikaye çekiminin 
video versiyonu denilebilir. 
Tüm gün yapılan video çekim-
leri, zorlu bir kurgu-montaj 
aşamasının ardından 2-3 daki-
kalık müzikli bir düğün klibine 
dönüşüyor. 
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DÜĞÜN  organİzasyon Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

Uzun zamandır ha-
yalini kurduğunuz 
düğün tarihi alındı.  
Peki, düğününüzü 

hayallerinize uygun hale 
getirmek için neler yapaca-
ğınız hakkında hiçbir fikriniz 
yok mu? 

Yüzlerce düğünün 
mimarı Gold Organizas-
yon, hayallerinizi gerçeğe 
dönüştürmek için özenle 
düşünülmüş konseptleri 
sizlerle buluşturuyor.

Kır düğünü 
konsepti

Ben doğa insanıyım, beni 
yeşilin her tonu, çiçekler, 
böcekler, ağaçlar anla-
tır diyorsanız kır düğünü 
konsepti tam olarak size 
göredir diyebiliriz. Doğallığın 
ortaya çıktığı ahşap masa 
ve sandalyeler, birbirinden 
renkli çiçekler, uçuşan tül-
lerle yapılmış süslemeler ve 
çiçeklerden bir çelenk size kır 
düğünü konseptinizi oluştur-
mak için yeter de artar bile. 
Davetlilerinize düğünün çi-
menlerin üzerinde olacağını 
söylemenizi hatırlatalım.

Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim” demiyoruz. 
Gelin birlikte düşünelim, birlikte tasarlayalım, 
birlikte  eğlenelim ve mükemmellik sınırlarını 
birlikte zorlayalım diyoruz.

Hayallerden 
utlulu a

gold organizasyon ile
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Parıldayan 
düğün  
konsepti

Pırıl pırıl parıldayan 
ve ışıltısıyla göz alan bir 
mekanda evlenmek mi 
istiyorsunuz? O zaman 
düğün mekânınızdaki birçok 
aksesuarınızda blue blanc 
aksesuarlar kullanmaya özen 
gösterebilirsiniz. Fuşya, mavi 
ve sarı renkler ışıltınıza ışıltı 
katacaktır. Işıltınızı artıracak 
detaylarda ise büyük şam-
danlar ve aynalar kullanabi-
lirsiniz.

Romantik 
düğün konsepti

Benim ruhum romantik 
diyenlerdenseniz… Danteller, 
inciler, cam suplalar, şeffaf 
aksesuarlar ve sandalye-
ler de bu romantik düğün 
konseptinizi tam on ikiden 
vurmak için harika seçimler 
olabilir. Gelinliğiniz ve saç ile 
makyajınız ile bu romantik 
etkiyi daha da kuvvetlendire-
bilirsiniz.

A D V E R T O R I A L
Feritpaşa Mahallesi Malazgirt 
Sokak Ebru Sitesi 15/A
Selçuklu/Konya
0332 238 37 43
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AİLELERİN tanışma 
günü geldi çattı... 
Aile büyüklerinin 
tanışacağı bu özel 

günde dikkatler çiçek ve 
çikolataya mutlaka yoğun-
laşacaktır. İlk izlenim için 
sunumun zarafetinin etkili 
olduğunu unutmayın. Kız 
isteme günü iki kişinin yuva 
kurmadan önce  önemli an 
ve seremonidir.  Kız isteme 
önemli bir adım.  O mutlu 
günde götürdüğünüz çikolata 
kişiliğinizi belli ediyor. Onun 
için çok özen gösterilerek 
yapılıyor. Bizlerde Petek 
Pastanesi olarak özen gös-
teriyoruz. Bu gece için özel 
tasarımlı kutularımız, gümüş 
tepsilerimiz ve gondollarımız 
var. Biz bunları hazırlarken 
profesyonel bir ajanstan 
yardım alıyoruz. Her bütçeye 
uyacak bir çalışma hazır-
lıyoruz.  Seçilen renkler ve 
renklerin uyumu çok önemli 
altın renkleri, kırmızı, pembe 
renklerinin üzerine kurulmuş 
kurgular hem alıcı hem de 
günün önemi açısından 
herkesi mutlu ediyor. Petek 
Pastanesi olarak Prenses 
Dergisi aracılığıyla evliliğe 
adım atan gençlerimize ağzı-
nızın tadı her zaman yerinde 
olsun diliyoruz. 

Röportaj/Fotoğraf:
Dilhan Türker

Sayfa Editörü:
A.Halim AzarTatlı yiyelim,

tatlı konuşalım;
 iste e ik latas  nas l l al  

 “Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım” derler ya bu söz 
kesinlikle kız isteme törenlerinden ortaya çıkmış olmalı. 
Çünkü kız isteme çikolatanız güzel bir sunuma ve nefis 

bir tada sahip değilse gece bittikten sonra tatsız bir 
sohbetin konusu olabilirsiniz.

Aile büyüklerinin 
tanışacağı bu özel 

günde kız isteme 
çikolatası nasıl 

olmalı sorusunun 
cevabını yılların 

deneyimiyle Petek 
Pastanesi’nin 

Sahibi Ali Yücel 
anlatı…

düğün  ÇİKOLATA
Petek Pastanesi

Haber/Fotoğraf:
Dilhan Türker

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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Dünyanın en büyük uçuş okulu olan Kapadokya 
Kaya Balon Uçuş Okulunun kurucusu Murat 
Çoban ile sizleri farklı bir serüvene götüren 
“Kapadokya’da balonla uçmak” üzerine keyifli 
bir röportaj gerçekleştirdik.

M
U

R
A

T Ç
O

BA
N

SEYAHAT  KAPADOKYA BALON TURU

a i i ir 
an ara e si  

t ra ar

Röportaj:
Dilhan Türker

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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Türkiye’nin ve 
dünyanın gözbebeği 

Peribacalarını güneşin ilk 
ışıklarıyla balonla keşfetmek 
isteyen binlerce insan Kapa-
dokya’ya gelerek gökyüzüne 

yolculuğa çıkarak tarifi 
olmayan bir deneyim 

yaşıyor.

RENKLİ RÜYALAR ŞEHRİNİ

Türkiye’nin en özel 
alanlarından biri 
olan Kapadokya’yı 
gökyüzünden eşsiz bir 
gezintiyle misafirlerinize 
tanıtıyorsunuz. Biraz sizi 
biraz da balon firmanızı 
tanıyabilir miyiz?

Kapadokya Kaya Ba-
lon firması olarak yıllar-
dır balonla turistik gezi-
ler düzenlemekteyiz. Son 
teknoloji ürünü balonlar, 
araç ve ekipmanlar kullan-
maktayız. Aynı zamanda 
dünyanın en büyük uçuş 
okulu olan Kapadokya Kaya 
Balon Uçuş Okulunun ku-
rucusu olarak yıllardır 
sektöre pilot yetiştirmek-
teyiz. Kapadokya Kaya Ba-
lon bünyesinde görev alan 
pilotlarımızın birçoğu aynı 
zamanda öğretmen pilot. 
Havacılık başlı başına bir 
tutku. Balonla yapılan ha-

vacılık ise tarifi mümkün 
olmayan bir keyif ve bu 
keyfi yolcuların yüzünde 
de görmek bizler için haz-
zın son noktası.

Kapadokya denilince 
akıllara Peri Bacaları ve 
balonla uçmak geliyor. 
Güne balonla uçarak 
başlamak nasıl bir 
duygu?

Kapadokya denilince
akla gelen ilk fotoğraf se-
malarında rengârenk ba-
lonların yer aldığı eşsiz 
bir coğrafya geliyor. Balon 
turizmi yapan bizleri her 
sabah mutlu ve heyecan-
lı kılan en önemli unsur 
Kapadokya’nın hüzünlü 
coğrafyası üzerine doğan 
güneşin yarattığı etkilerin 
balon turuna katılan in-
sanların beklentilerini faz-
lasıyla karşılaması.

İlk kez balonla uçanlar 
“Rüya gibiydi” diyerek 
deneyimini özetliyor. 
Rüya gibi bir balon turu 
nasıl başlıyor?

Uçuşa katılacak misa-
firlerimizin gerekli bilgile-
ri temin edildikten sonra 
uçuş günü sabahı konakla-
dıkları otellerden önceden 
kararlaştırılan saatte kendi 
araçlarımız ile alıyoruz ve 
kahvaltı salonumuzda hafif 
bir ikramın ardından kalkış 
alanına transferlerini ger-
çekleştiriyoruz. Balonların 
hazırlanmasını izlemek de 
ayrı bir seremoni. Balon 
uçuşa hazır hale getirildik-
ten sonra misafirlerimiz 
sepete alınıyor, gerekli bil-
gilendirmelerin ardından 
da rüya başlıyor. Bu coğraf-
yada yıllardır farklı turistik 
aktiviteler yapılmaktadır 
ancak hiçbiri katılımcıların 
zihinlerinde balon kadar iz 
bırakamamaktadır.
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Güneşin doğuşuna 
gökyüzünde balonla 
eşlik etmek isteyenlere 
ama balonla uçmaktan 
çekinenlere neler 
söylemek istersiniz?

Uçmaya mani bir rahat-
sızlığı-engeli olmayanla-
rın, kendilerini bu keyif-
ten mahrum etmemelerini 
tavsiye ederim. Çünkü tüm 
çekincelerine rağmen ce-
saretini toplayıp bu de-
neyimi yaşayanların ortak 
cevabı ‘keşke daha önce 
deneseymişim’ oluyor.

Balonla eşsiz bir gezintiye 
çıkanlar hangi rotaları 
geziyor?

Çoğunlukla Avanos-Ür-
güp-Uçhisar üçgeni ara-
sında kalan en güzel vadi-
lerin ve Çavuşin –Göreme 
gibi eski yerleşimlerin de 
yer aldığı bizler için ayrıl-
mış en özel alanlar üzerin-
de uçuyoruz.

Evlilik teklifi, doğum 
günü kutlamalarına 
da mutlaka şahit 

oluyorsunuzdur. 
İnsanların mutluluğuna 
gökyüzünde bir balon 
içerisinde şahit olmak 
nasıl bir duygu?

Bizi her uçuş öncesi en 
az yolcular kadar hevesli 
kılan en önemli unsur da 
bu güzel ve özel duygulara 
şahit olmak.

Kapadokya’da balon 
turu her mevsim de 
yapılabiliyor mu?

Hava şartlarının uygun 
olduğu (yağış ve sisin ol-
madığı, rüzgârın hızının 
limitler dahilinde olduğu) 
her havada 4 mevsim uçuş 
yapabilmekteyiz. Kapa-
dokya’nın her mevsimi ayrı 
güzel.

Kapadokya balon turuna 
çıkarken nelere dikkat 
edilmesi gerekiyor?

Misafirler mevsimi-
ne göre kıyafet seçmiş ve 
fotoğraf makinelerini de 
yanlarına almışlarsa geriye 
pek bir ihtiyaç kalmıyor.

Gökyüzünden rüyadaymışçasına 
Kapadokya’yı balonla keşfetmek 

istiyorsanız, sizleri  Konya’dan 3 saatlik 
Kapadokya yolculuğuna davet ediyoruz...

Kapadokya’nın her 
mevsimi ayrı güzel

RENKLİ RÜYALAR ŞEHRİNİ BALONLA KEŞİF
Mustafa Çoban
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Konya Devlet Tiyatrosu 
bu sezon Tuhaf İkili 
oyunuyla izleyicileriyle 
buluşuyor. Tuhaf 
İkili’nin Yönetmeni 
Ezgi Yentürk ile 
prömiyer öncesi oyuna 
ve tiyatroya dair 
çok özel bir röportaj 
gerçekleştirdik. 

SANAT  YÖNETMEN Röportaj/Fotoğraf:
Dilhan Türker

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

“KADINLARA ÖNCELİKLE 
KADIN YÖNETMEN 
OLARAK, CESARETLERİNİ 
KAYBETMEMELERİ 
GEREKTİĞİNİ 
SÖYLÜYORUM.”
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Bu sezon “Tuhaf İkili” oyunu 
Konya Devlet Tiyatrosu’nda 
izleyicilerle buluşuyor. 
Yönetmen gözüyle oyunu 
sizden dinleyebilir miyiz?

Oyun Neil Simon isimli Amerikalı 
bir yazarın 1965’de yazdığı bir kome-
di. Oyunda iki başrolümüz var, Felix 
ve Oscar.  Birbirine tamamen zıt iki 
farklı karakter, biri boşanmış diğeri 
de boşanmak üzere. Hayat onları 
bir şekilde aynı evin içerisine bir 
araya getiriyor. Birlikte yaşamaya 
başlıyorlar ama git gide tahammül 
etmesi zor iki karaktere dönüşüyor-
lar. İkilinin farklı yerlerden hayata 
bakışını bu komedi içerisinde gö-
rüyoruz.

Oyun öncesinde perde 
arkasında neler yaşanıyor? 

Oyun çıkana kadar prova süreci 
çok heyecanlı geçiyor. Seyirciler 
oyuna geldiklerinde bitmiş bir 
oyunun son halini görüyorlar. En 
sonda ise bu gece olduğu gibi ve 

son on beş dakika kala anonsundan 
itibaren herkes oyuna konsantre. 
Arkada sahne, teknik görevlilerimiz 
herkes ne yapması gerektiğini çok 
iyi pratik etmiş bir şekilde oyuna 
hazırlıklı oluyoruz. Yönetmenlik 
haricinde oyunculukta yaptım, 
çeviri de yaptım. Tiyatronun pek 
çok alanında görev aldım. Bu 
çatının altında olmayı istemek çok 
önemli. Seyirciyi çok önemsiyorum 
çünkü seyirci olmazsa biz olmayız. 
Siz izlemek istediğiniz sürece biz 
varız.   Bizim asıl motivasyonumuz 
seyircidir. 

Oyunculuların, sahnenin, 
kostümlerin hazırlık aşamasıyla 
birlikte bir oyunun serüveni ne 
zaman başlıyor?

 Bu oyuna herkesten önce 
oyuncularla çalışmadan tasarım 
ekibiyle çalışmaya başladım. Dekor 
ve kostüm tasarımcılarımız Özlem 
Hanım ve Selin Hanım’la İstanbul’da 
buluştuk ve tasarım konusunda 
çalışmalara başlandı. Oyun her ne 

kadar 1965’de yazılsa da günümüze 
getirdik. Daha sonrasında ise oyun-
cularla okuma provasına geçiyoruz. 
Okuma provalarından sonra da ya-
vaş yavaş sahneye çıkıp karakterleri 
nasıl yorumlayacaklarına bakıyoruz. 
Bir buçuk aylık süreç içerisinde 
artık sona doğru ete kemiğe bürün-
müş oluyor. 

“Tuhaf İkili” oyununun seyirciye 
vermek istediği mesaj nedir? 

Bu oyunu seyreden izleyicileri-
miz görecekler ki, hayat sürprizlerle 
dolu.  Biz bir plan yaparken karşı-
mıza bambaşka bir plan gelebiliyor. 
Onlara karşı dayanma gücümüzü 
oluşturan kişiler aslında ailemiz, 
dostluklarımız. Bütün bunlarla 
hayatı göğüslerken etrafımızdaki 
gerçek zenginlikleri görebilmek, 
dostlukların anlamını kaybet-
memek, aile ilişkilerini anlamını 
yitirmemek üzerine bir alt metin 
kurdum. Seyircilerimizde evlilikler 
ve dostluklar üzerine keyifli bir 
konu görecekler. 

iyatronun pek çok alanında yer aldığını söyleyen başarılı Yönetmen ve Oyuncu 
Ezgi Yentürk, “Her sahneye çıkışımız ayrı bir macera. Bu oyunla izleyicilerimiz, 
hayat sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha görmüş olacak. Hayatın 

sürprizlerine karşı dayanma gücümüzü oluşturan kişiler aslında ailemiz, dostluklarımız. 
Aile ilişkilerini anlamını yitirmemek üzerine bir alt metin kurdum ”dedi.

T

Tiyatroya 
yakın bakış 

“TUHAF İKİLİ” TIYATRO OYUNUNUN YÖNETMENI ILE
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Bu zamana kadar 
yönetmekten ya da 
oynamaktan en keyif 
aldığınız oyun hangisiydi?

Çok zor bir soru gerçek-
ten. Her sahneye çıkışımız 
ayrı bir macera. Şu oyunum 
şundan daha iyiydi diyemem 
açıkçası, her biri ayrı bir se-
rüven. Ama en özel oyunlar-
dan biri Hakan Çimenser’in 
yönettiği benim çevirdiğim 
ve aynı zamanda oynadı-
ğım Yağmur Durduğunda 
isimli oyun. O oyunda aynı 
zamanda kadın üzerinden ve 
dünyanın bozulan iklimi ve 
çocuk tacizi konuları vardı. 
Çok kıymetli bir oyundu. 

Konya seyircisi hakkındaki 
düşünceleriniz neler?

Konya seyircisinin tiyat-
roya ilgisi müthiş. Oyun-
ları destekliyorlar ve asla 
koltukları boş bırakmıyorlar. 
Seyircisiz biz bir hiçiz. Uma-
rım bu röportajı okuduktan 
sonra oyunumuza gelecek 
seyircilerimize güzel bir oyun 
seyrettireceğiz ve onlarda 
keyifle ayrılacaklar. 

Yönetmen gözüyle hayata 
bakışınız?

Hayata bakış aslında kendi 
perspektifimizden olanı bite-
ni nasıl değerlendirdiğimizle 
ilgili bir süreçtir. Hayatın gö-
rünen taraflarının ardındaki-
ni, görünmezi keşfedebilmek 
yani bir durumu sadece o 
olayla değerlendirmemek. 
Onu o noktaya getiren sü-
reçlerle görebilmek. Aslında 
yönetmen olarak en büyük 
fark bu olabilir. 

Prenses Dergisi ara-
cılığıyla kadınlara neler 
söylemek istersiniz?

Kadınlara öncelikle kadın 
yönetmen olarak cesaretleri-

ni kaybetmemeleri gerektiği-
ni söylüyorum.  Çocukluktan 
yetişkinliğe, büyürken, aile-
sel, çevresel, mesleki faktör-
ler bazen kadınları ülkemizde 
zorlayacağı koşullara getire-
biliyor.  Bu noktada kadınla-
rın pes etmemesi, kendilerini 
geliştirmeye devam etmesi 
gerektiğini düşünüyorum.  
Ortadoğu coğrafyasında bir 
kadın olarak yaşamak çok 
zor. Bunun zorluğunu bilerek 
kendimizi daha çok geliş-
tirmek zorundayız. 
Daha fazla 
okumak, ha-
berleri takip 
etmek ve 
daha iyi 
çocuk ye-
tiştirmek 
zorunda-
yız. 

SANAT  YÖNETMEN

Konya
Devlet Tiyatrosu Müdürü

Ferdi Dalkılıç

“KONYA 
SEYİRCİSİNİN 

TİYATROYA İLGİSİ 
MÜTHİŞ”
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 ‘Bali’yi görmeden ölme’ dünyadaki cenneti anlatmak için 
kullanılan en iyi Endonezya atasözü. Bu atasözünün ne kadar 

doğru olabileceğini ancak Bali ve cana yakın Bali halkı ile 
tanışınca anlayabilirsiniz.

Ünlü blogger Fatma Safi’nin objektifi ve 
kaleminden Uzaktaki cennet BALİ...

Pura Ulun Danu Tapınagı

aktaki cennet 

SEYAHAT  BALİ

Tanah Lot  Tapınagı

Tegenungan Waterfall 

Nusa Dua 

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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ÜLKEYE girdiğiniz andan 
itibaren ‘küçük sunumlar’ 
görmeye başlıyorsunuz. 
İnsanlardan daha cok 
‘sunum’, evlerden daha 
cok ‘sunak’ göreceksiniz. 
Hazırlıklı olun, şaşırmayın. 
Havalimanının check-in 
masasından başlıyor evlerin, 
iş yerlerinin, mağazaların, 
restaurantların girişlerine 
kadar her yerde. Küçük sarı 
yaprak üzerine tanrıları için 
yemekler sunulan tepsilerde; 
pirinç, çiçek, şeker, meyve, 
kurabiye hatta bazen sigara 
ve kahve de bulunuyor. İlk 
başta ben biraz şaşırmıştım 
çünkü her yerde ‘sunaklar’ 

var. Üzerlerine basmama 
konusunda biraz dikkatli 
olmalısınız. Kazara 
basabilirsiniz ama Bali 
inanışına göre ‘size kötü 
şans getirir’. Her sabah işe 
gitmeden önce yemeklerini 
sunarlar ve bu her akşam 
da guneş batmadan önce 
tekrarlanır. Her yerde 
elinde sarı yaprak tepsi 
ve tütsü taşıyan insanları 
görebilirsiniz. Tanah Lot’da  
gün batımını izlemeye 
gittiğimiz zaman denize 
doğru tanrılarına ikramda 
bunulunan bir grup insanın 
seramonisini izledik.

BALİ’YE seyahat icin 
malesef ki pek fazla direk 
uçuş yok. Ya Singapur veya 
Jakarta aktarmalı ya da 
Dubai veya Doha üzerinden 
direk uçuş ile gidebilirsiniz. 
Ben, görmeyi daha çok 
istediğim bir yer olduğu icin 
Singapur üzerinden gittim. 
Bali’de iki tane havalimanı 
var ve Denpasar Havalimanı 
uluslararası uçuşların 
olduğu onun için biletlerinizi 
buraya almalısınız. Airasia, 
Lionairs, Garuda ve Singapur 
Havayolları (en pahalısı bu) 
Bali’ye uçuyor. Biz Airasia 

ile uçtuk (hem ucuz hem de 
uçuş saatleri daha uygundu). 
Singapur’dan Bali’ye 
uçuşlar ortalama 20€ - 40€ 
arasında ve hemen hemen 
tüm uçuşlar rotarlı oluyor, 
söylemesi. Havalimanı 
turistik bir şehir olmasına 
rağmen gelişmemiş ama 
olsun sorun degil. Çünkü 
kumsala gidiyorsunuz 
aprona değil. 

Endonezya ve 
Singapur Türk ve Avrupa 
vatandaşlarından vize 
istemiyor. Bu da tekrar 
gitmek için güzel bir sebep.  

Gili  Adası

Jatiluwih  Pirinc Tarlası

Jatiluwih Pirinc Tarlası

İKLİM ise; adada kuru 
ve yağışlı sezon olmak üzere 
iki sezon var. Aralik- mart 
arası yoğun nemin ve aşırı 
yağışların oldugu batı 
muson dönemi. Haziran- 
Eylül arası ise alcak nemli ve 
geceleri serin bir dönem. 
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PARA BİRİMİ; 
Endonezya Rupiah (INR). 
Alışverişlerinizde kredi 
kartı kullanmamaya çalışın, 
hem bankalar daha fazla 
ücretlendiriyor hem de 
lokal yerler %3- %5 arası 
komisyon alıyor. Zaten 
ülkede alışverişlerinizde INR 
kullanmanızı tavsiye ediyor. 

Alışveriş için tek bir 
kural var, o da ‘pazarlık 
ve pazarlık’. Hatta bazen 
kendileri pazarlık yaparak 
geliyorlar ve eğer sizde 
devam ederseniz. Ta ta 
almak istediğiniz şeyi çok 
uygun fiyata alabiliyorsunuz. 
Bahşiş vermenizi tavsiye 
ederim! İnsanlar gerçekten 
çok az kazanıyor ve bu kadar 
az kazanmalarına rağmen 
size prensesler gibi hizmet 
ediyorlar ve Banker olun ar-
kadaşlar, o insanlar da iyiliği 
hak ediyor.

KUZEY Bali’de siyah 
kumsallar ve eski başkent 
var. Buralar ilgileneler için 
etkileyici olabilir. 

BATI Bali’de ‘Doğal 
Park’ ve bakir kumsallar ile 
güzel koylar mevcut. Burası 
yürüyüş ve güzel kumsalların 
keyfini çıkarmak isteyenler 
için güzel bir bölge. Burası 
benim ölmeden önce 
yapılacaklar listemde. 

GÜNEY Bali, adanın kalbi 
ayni zamanda en çok ziyaret 
edilen bölgesi. Denparas 
Havalimanı da güneyde. 
Kuta, Seminyak, Jimbaran, 
Uluwatu, Legian bölgeleri de 
yine güneyde yer alıyor.

BALİ’YE gitmeden önce 
kafanızda planınızı iyice 
yapın. Çünkü Bali’de her şey 
var; kumsal ve doğa tatili, 
alışveriş, spa, doğa ve su 
aktiviteleri, dağ yürüyüşleri. 
Haritada her şey birbirine 
çok yakın gözüküyor. Evet, 
gerçekte de mesafeler uzak 
değil ama iki konu var ki göz 
ardı edilmemeli! 1- tek şeritli 
trafik, 2- nem ve kalabalık, 
sizi yorgun ve bitap 
bırakıyor. Ben gitmeden 
kendi seyahat haritamı 
yapmıştım ve bana göre 
bizim kısa gezimizde her şey 
yapılabilirdi. Maalesef ki, 
ben havayı ve trafiği göz ardı 
etmiştim böyle olunca bazı 
şeyler bir sonraki seyahate 
kaldı. İnşallah! 

Gitmeden  ‘Ye, Dua et, 
Sev’ filmini izleyin.
Öncelikle, bir hafta ya da 10 
gün Bali’yi Balililer gibi yavaş 
bicimde yasamak için yeterli. 
Bence de zaten bu şekilde 
olmalı. Otellerde katılabi-
leceğiniz birçok tur imkânı 
var ama unutmayın ki Bali’de 
araba kiralamak çok ucuz ve 
gitmek istediğiniz her yere 
bu şekilde gidebilirsiniz.

BALİ kendi içinde beş 
bölgeye ayrılıyor; güney, 
bati, kuzey, merkez (Ubud) 
ve doğu. Birçok turistik 
atraksiyon ise güney ve 
merkezde.

Biz güneyde ve Ubud böl-
gelerinde kaldık. Ben Ubud’u 
ve güney doğudaki sahilleri 
daha çok sevdim.

SEYAHAT  BALİ

Gitgit  Şelalesi Monkey Forest
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EĞER Bali’de eğlenmek 
istiyorsanız Bali’nin en 
meşhur yeri olan Kuta’ 
da kalın. Ama eğer Bali’yi 
yasamak ve keşfetmek 
istiyorsanız Ubud veya Nusa 
Dua or Gigi Ada’sına gidin. 
Yemek ve alışveriş Seminyak 
’ta Kuta’ya oranla daha ucuz.

AKŞAM için ise, eğer 
Jimbaran’da kalıyorsanız 
ana caddede ki her hangi 
bir balık restoranını 
deneyebilirsiniz. Eğer Nusa 
Dua taraflarındaysanız, 
St. Regis Otel’de kiDulang 
Restoranını öneririm, 
deneyebileceğiniz en 
mükemmel Endonezya 
restoranı. 

BENİM tavsiyelerim 
ise; geleneksel Endonezya 
yemeği olarak Chandi 
(Seminyak’taki en iyi 
restoran), İspanyol mutfağı 
olarak; La Sal, İtalyan 
mutfağı olarak ise; Trattoria. 

ŞİMDİ biz Orta Bali’ye 
doğru yola çıkıyoruz ki 
burası benim adadaki en 
sevdiğim yer oldu. Ubud, 
adanın diğer yerlerine göre 
daha bir bohem daha bir 
güzel. Ubud daha bir doğa, 
daha sakin bir yer. 
Ubud denince akla ilk gelen 
şey ‘Maymun Ormanı’ ve 
muhakkak görülmesi gere-
ken bir yer. Sanki onların 
evlerine küçük bir ziyaret 
yapmışsınız gibi bir his veri-
yor. Bazen az da olsa agresif 
olsalar da genelde zararsız-
lar. Ubud merkezde bulunan 
içinden nilüfer çiçekleri ve 
havuzların olduğu Sarawasti 
Tapınağı (Ubud Sarayı) ise 
görülmeye değer güzel bir 
tapınak.

GÜNEYE doğru inmeye 
başladığımız zaman plajlar 
ve tatil köyleri yoğunlaşmaya 
başlıyor. Ben şahsen sahili 
olan otelleri tercih ederim 
çünkü halk plajları hem çok 
kalabalık hem de maalesef ki 
pislerdi. Jimbaran, Nusa Dua 
ve Uluwatu’da birçok plaj ve 
otel mevcut tarafindan tercih 
ediliyor. 

YEMEKLERDE ki 
ana malzemeler; pirinç, 
Hindistan cevizi, muz ve 
yerel sebzeler. Nasi Goreng 
yabancılar tarafindan 
bilinen en meşhur yemek. 
Kızartılmış pilav, yanına 
sebze, yumurta ve et / tavuk 
/ karides ve cips ile yapılıyor.  
Bebek Goreng ise bir diğer 
meşhur yemekleri ve ördek 
ile yapılıyor, denemelisiniz. 
Sate, kizirmiş şiş et / tavuk 
yemeği. Kerupuk, benim en 
sevdiğim, yemek değil cips 
ama her yemekle birlikte 
veriliyor. Dana kuyruğu 
çorbası sebzeler ile birlikte 
yapılan meşhur bir çorba. 
Otak otak pirinç ve baliğin 
muz yaprağına sarılarak 
sunulan yerel bir yemek. 
Tatlı olaraksa genellikle 
pirinç ve Hindistan 
cevizi kullanılıyor. Eğer 
bulabilirseniz Hindistan 
cevizi içinde sunulan 
pembe renkli meyve salatası 
şerbetini denemeden 
ülkeden ayrılmayın. 

BALİ’DE ‘sabretmeyi, 
saygı duymayı, tevazuyu, 
dünyaya daha az değer 
vermeyi ve daha az bencil 
olmayı öğreniyorsunuz. 
Kısa kaldım ama çok 
şey öğrendim. İnşallah 
unutmam. Bali benim için 
‘tekrar tekrar görülecekler 
listesinde’ yerini aldı ve sizin 
içinde ‘muhakkak görülecek 
listesinde’ yerini almalı...

VE tabii ki de, masaj. 
Hayatınızda ki en güzel 
masajları çok uygun fiyatlara 
yaptırabilirsiniz. Hemen 
hemen tüm otellerde 
hem uygun hem de farklı 
alternatifleri olan masaj 
imkânları mevcut Ubud’daki 
Hanging Gardens’da ki 
masajı tavsiye ederim, 
bahçelerinde yetiştirdikleri 
ürünleri krem ve 
sabunlarında kullanıyorlar. 
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sağlık  workshop Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

Konya’da bir ilk; 
FiT WORKSHOP

 SEÇKİN davetlilerin katıldığı 
Workshop’da Medicana Konya 
Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Beyza Vural Öten 
önderliğinde katılımcılar diyet 
tarifler yaptı. Katılımcılardan tam 
not alan etkinlikte davetlilerle 
bir araya gelmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Beyza Vural Öten, “Alternatif 
besinlerle  nasıl daha farklı 
tarifler üretebiliriz,  workshopla 
birlikte göstermiş olduk”dedi. 
Perla Medya Ajans Başkanı 
Şeyma Bayram ise farklı 
workshoplar düzenleyeceklerinin 
mesajını verdi. 

Perla Medya ve Medicana Hastanesi iş birliğiyle
Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Vural Öten tarafından Kahvehan Premium’da

Fit Workshop gerçekleşti. 
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MUTFAK  YEMEK TARİFLERİ

Gurme lezzetlere
sofranızda yer açın!
Maş fasulyeli enginar tarifi denemeniz gereken lezzetlerden!

Malzemeler
6 enginar
1 limon
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz

Üzeri için
1 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi
2 közlenmiş kırmızı biber
3-4 dal taze soğan
2-3 dal maydanoz
4-5 dal dereotu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Nane

Ha rlan
Enginarları yayvan bir tencereye dizin. Limon suyu, 
zeytinyağı ve tuzu bir kasede karıştırıp enginarların 
üzerine gezdirin. Suyunu ilave edip kapağı kapalı olarak 
enginarlar tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin. üzeri 
için haşlanmış maş fasulyesini geniş bir karıştırma kabına 
alın. Küp doğradığınız közlenmiş kırmızı biber ve ince 
kıydığınız yeşillikleri ilave edin. Zeytinyağını ilave edip tuz ve 
baharatlarla tatlandırın. Pişen enginarları bir servis tabağına 
alın. Maş fasulyeli harcı üzerlerine paylaştırıp servis yapın.

Az malzeme, bol lezzet: YAZ TÜRLÜSÜ
Pazar alışverişinizi yaptıktan hemen sonra mutfağa 

bekleniyorsunuz, çünkü bu yaz sebzelerinin renklilik ve 
sağlık kattığı türlü tarifi öğle ve akşam yemeklerinizin yıldızı 

olacak.

Buğday salatası
Buğdayı birkaç saat beklettikten sonra diri kıvamda haşlayın. 

Süzüp soğumaya bırakın. Yeşillikleri kıyıp çukur bir kabın 
içine aktarın. Sosu için zeytinyağını, limon suyunu ve nar 

ekşisini ayrı bir kasede karıştırın. Sosu haşlanmış buğdaya 
ilave edin. Yeşillikleri de ekleyip iyice karıştırın. Tatlı mısırı, 
keten tohumunu, ceviz içini, nar tanelerini ve mozzarella 

peynirini de karıştırın. Salatanız hazır.

Yaza fit gireceğimiz tarifler
Karpuzdan pizza olur mu demeyin. Hem de tatlı 

niyetine yiyebileceğiniz, ferahlama garantili bir tariften 
bahsediyoruz. Kendisi bu yazın favorisi olacak.

Sayfa Editörü:
A.Halim Azar
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İnsancıl, şefkatli ve nazik bir biçimde size her 
türlü hava koşulunda yanaşıp kendinizi güvende 
hissedebileceğiniz bir liman sağlar. Yolculuğunuza 
devam etme konusunda da her zaman onun 
desteğine güvenebilirsiniz.

Küçük ama candan hediyeler onu mutlu 
edebilir, tüm maaşınızı bir gülümsemesine 
yatırmak zorunda kalmazsınız. Tam olarak 
içine kapanık olduğu söylenemez ancak siz 
deşmedikçe duygularından, bunalımlarından 
asla söz etmeyecektir ve ne yaparsanız yapın anı 
kesesinde taşıyacağı üzüntüler, mutlulukları hep 
aşacaktır doya doya yaşayamaması yüzünden. 

Yalnız kalmak istediğinde şaşırmamalı ve altında 
bit yenikleri aramamalısınız, bu onun ruh sağlığı 
için gereklidir. Kaba sözcükler ve yüksek ses 
tonlarından nefret eder, dünyasında her şey nazik 
olmalıdır, aksine tahammül edemez.Onunla güzel 
bir bağ kurabildikten sonra ilişkinizin uzun soluklu 
ve oldukça güzel olacağından en ufak şüpheniz 
olmasın!

Bir
‘Balık’a mı
aşıksın? 

20 Şubat-20 Mart

Adeta ilgiye aşık olanların burcudur Koç...

Aynı zamanda aşkının peşinden koçan ve belirli 
belirsiz değişen dengelerinde burcudur Koç.

Eğer ben merkezli Koç burçlarına aşıksanız 
onun her zaman kendinden bahsetmesine 

ve onun sorunlarının genellikle daha önemli 
olacağını unutmayın. Kendi ayakları üstünde 

durabilen ve bununla her zaman gurur duyan koç 
burçları partnerinden de aynı olgunluğu bekler. 

İlgi görmekten çok hoşlanan koç burçlarını 
hayatınızın odak noktası haline getirmeniz 

gerekebilir. Onun hayatınızın aşkı olduğundan ve 
ona sadık kalabileceğinizden emin olmalısınız. 
Bu burç hareket ve denemelerin değil, tek bir 

insanla güvenli bir hayatın burcudur. Değişiklikten 
hiç hoşlanmaz ve onunla birlikte olmak için 

ona ayak uydurmak size kalır. Görünüşünüze 
gösterdiğiniz özeni ona vereceğiniz hediyelerle 

perçinlemelisiniz. Bu evcil burcu elde etmek 
için göze aldığınız her şey ve verdiğiniz tüm 

emek kötü bir aşçıysanız boşunadır. Kalbinin 
asıl anahtarı onun için pişirdiğiniz yemeklerde 
bulacağı lezzettir. Ona sorduğunuz herhangi 
bir sorunun noktasını ve virgülünü tamamen 

kafasında oturtmadan size asla cevap 
vermeyecek, komplimanlarınızın altında gerçeklik 

bulamayınca da omuz silkecektir.

Bir
‘Koç’a mı
aşıksın? 

21 Mart - 20 Nisan

astrolojİ  BALIK-KOÇ Sayfa Editörü:
A.Halim Azar

Astrolog
Rahile Kaçar 
Aktürk
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Oğlak’lar bu dönemde kendi sınırlarını dahi 
zorlayan planlarının gerçekleşebileceğini 

görecekler. Bu ayın sonunda başarılı olacaklar. 
Akraba ilişkilerine özen göstermelisiniz. Bu 

süreçte Obsidyen Kullanabilirsiniz. 

Astrolojik olarak olumlu etkisi altında bulunan 
Boğa’lar  İlkbaharın gelişi ile oldukça enerjik olacaklar. 

Hayallerini gerçekleştirecek potansiyellerini ortaya 
çıkaracaklar. Detayları geçin ve önemli konulara 

odaklanın, olaylara gerçekçi bir bakış açısı ile yaklaşın. 
Acil durum planlarınız bulunsun. Bu süreçte Turkuvaz 

kullanabilirsiniz.

 Yengeç’ler sorunlarının üstesinde sabır ve çaba ile 
gelebilirler. Yapıları itibari ile kararlı olamayan Yengeç’ler 

için her şey göründüğünden kolay çözümlenecek bu 
ay. Her çözdüğü sorun ile yeteneklerini ve yeteneklerine 
olan güvenleri ile ilgili kendine inançları artacaktır. Daha 

önce zor gelen konularda kolaylıkla başarıya ulaşabilirler. 
Kırmızı Akik kullanabilirler. 

Kişisel veya mesleki eğitimler almaları için uygun 
bir döneme giriyorlar. Bu dönemde öğrenmeye 

karşı meyilli olacaklar ve çok hızlı öğreneceklerdir. 
Öğrendiğiniz bilgileri pekiştirmek için mutlaka 

uygulamaya geçmelisiniz. Labradorit kullanmanız 
faydalı olacaktır. 

Bu ay uzak akrabalar ve yeni tanıştıkları insanlar  
ile sık görüşebilirsiniz. Mesleğinizi sorgulayabilir 

derin hayallere dalabilirsiniz. Bazı Akrep’ler 
evlenme teklifi alabilir bazıları ise başkasına 

karşı olan duygularını samimi olarak açabilir. Bu 
süreçte Pembe Kuvars kullanabilirsiniz. 

İşleriyle daha çok ilgilenecekler. İşkolik hale 
gelerek sevdiklerinize vakit ayırmayı göz ardı 
edebilirsiniz. Uzun yolculuklara çıkabilirsiniz. Bu 
yolculuklar sizin için faydalı olabilir. Bu süreçte 
Kaplangözü kullanabilirsiniz. 

Uzun süredir boğuştuğunuz sorunlarınızı hızlı 
birşekilde çözebilirsiniz. Yeni fikirler üreterek, mali 
durumunuzu dahada güçlendirebilirsiniz. Kendi 
fikirlerinize güvenin. Bu şekilde çevrenizinde 
güvenini kazanabilirsiniz. Bu süreçte Sugulit 
kullanabilirsiniz.

 Bu ay Aslan’lar hırslı ve kazanma odaklı hareket 
edebilirler. Hayallerini gerçekleştirmek üzere karar 
alabilirler, birden fazla işle uğraşabilirler. Ayrıca 
duygusal bir dönemden geçecekleri için fervi 
davranışlara dikkat etmelidirler. Dumanlı Kuvars 
kullanmanız faydalı olacaktır. 

Hayatlarında dengeyi kurmaları faydalı olacakktır. 
Evinizde, alienizle, arkadaş veya tanıdıklarınızla 
da dengeli bir ilişki kurmalısınız. Tüm negatif 
düşüncelerden uzak durmalısınız. Bitmemiş yarım 
kalan işlerinizi bitirmek için uygun bir dönem. 
Oniks taşı kullanabilirsiniz.

Bu dönemde kalkışacakları işlerin sonunu 
getiremeyebilirler. Bu süreçte daha çok fikirlerinizi, 
önerilerinizi paylaşarak istişarelerde bulunmanız iyi 
olabilir. Yay’lar bu dönemde akraba ve meslektaşlarına 
karşı ön yargılardan kurtulmak isteyebilir. Özgürlük 
isteyecekleri bu dönemde Moldavit kullanabilirler. 

OĞLAK BURCU

BOĞA BURCU

YENGEÇ BURCU

BAŞAK BURCU

AKREP BURCU

KOVA BURCU

İKİZLER BURCU

ASLAN BURCU

TERAZİ BURCU

YAY BURCU

22 Aralık-20 Ocak

21 Nisan-20 Mayıs

21 Haziran - 22 Temmuz

24 Ağustos - 23 Eylül

24 Ekim-22 Kasım

21 Ocak-19 Şubat

21 Mayıs-20 Haziran

23 Temmuz - 23 Ağustos

24 Eylül - 23 Ekim

23 Kasım-21 Aralık
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