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MODA  GİYİM

A D V E R T O R I A L

RAUF DENKTAŞ CAD. 
KILINÇARSLAN MAH. NO:69C, 
SELÇUKLU KONYA
0530 821 34 04

Cool, iddialı, 
rahat, tarz
Fusya Fashion 
seçimlerinizle 
modayla 
bütünleşeceksiniz. 

TULUM
329,00 TL

@fusyaafashionn
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Fusya 
Fashion’da 

moda bambaşka 
Stilinize yeni bir soluk 

getirmeye hazırsanız sezonun 
favori parçaları sizleri 

bekliyor. 

SERPİL
319,00 TL

NVİA
299,00 TL

HANZADE
319,00 TL

SERPİL
499,90 TL

TİA’G
199,00 TL

MARİE MC GRATH
269,00 TL

ROSA ÇANTA
189,00 TL

GNC ÇANTA
109,00 TL

NVİA
259,00 TL
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Yaz 
geceleri

Göz kamaştırıcı olmaya hazır 
mısınız?

Pullu veya taş işlemeli elbise 
modelleri sayesinde geceye ışık 

saçacaksınız. 

MODA ÖNERİSİ 

Unutmayın ki 
ayakkabılar sizin yaşam 

stilinizi sergiliyor.

MODA  GİYİM
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Renklerin 
asaleti  

Güneşin enerjik renklerinden ilham 
alın.

Seçtiğiniz renkli kıyafetlerle sıradanlıktan 
uzaklaşıp bir adım öne geçiyorsunuz.   
Aynı zamanda ruh halinizi iyileştiren 

canlı renkler havanız nasıl olursa olsun 
sizi iyi tutmaya yetecektir. Denemelisiniz. 

A D V E R T O R I A L

FERİTPAŞA MAHALLESİ KERKÜK 
CADDESİ NO 14B SELÇUKLU
0546 763 9351

facebook/@hanfendimoda42
@hanfendi_moda
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moda    ŞAL/EŞARP

Seçtiğiniz her 
parça kendinize has 
tarzınıza ait ipuçları 

verir!

Sarının 
hakimiyetine 
giren moda, 
göz alıcı, canlı 
ve parlak renkle 
bizi kuşatacak.

Renkler 
arasındaki 
müthiş bir 

harmoni 
eşliğinde güçlü 

desenler.

Siyah zemin 
üzerindeki gol 
çizgilerle tarzınıza 
şık bir dokunuş 
yapın!

Dinamik bir 
görünüm için 
renklerden 
yardım alın!

Açık tonlardaki 
ipek şallarınızı 

birçok kıyafetinizle 
kombinliyebilirsiniz.

Pembenin 
önderliğinde 
ışıltılı detaylarla, 
davetlerde göz 
kamaştırıcı bir 
görünüm elde edin!

Gri 
kıyafetlerinize 
biraz hareket 

katmak 
isterseniz, 

turuncudan 
destek alın!

A D V E R T O R I A L

YAZIR MAHALLESİ, ELMALI HAMDİ 
HOCA CD. SELÇUKLUKONYA

0555 278 63 42
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Zamansız 

ve stil 
sahibi bir 
görünüm 
için.

Renklerin 
efsunlu 

dünyasına 
davetlisiniz.

Zebra deseninin 
gardıroplarımızdaki klasik 

yerine yenisi ekleniyor. 
Siyah beyaz ikiliye 

eşlik eden kırmızılar, 
turuncular ve maviler lüks 

görünümü ile gönlünüzü 
çalacak.

Geometrik 
desenlerle 
çiçekler bir 
araya gelince 
ortaya çıkan 
egzotik 
desenler, yaz 
aylarının 
favorisi.

Sayfa Editörü: A.HALİM AZAR
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oda, Sağlık, Eğitim, Kültür, Sanat 
vb. her konunun yer aldığı Pren-

ses Dergimizin 4. sayısını çıkar-

manın mutluluğunu yaşıyoruz.
Her sayfasında bir emek olan, 

özenle hazırlanan Prenses Kadın 
Dergimiz daha ilk yılında şehrin en 
çok konuşulan dergisi oldu. Kolay değil 
koca bir şehirde takip edilen yayın 
haline gelmek…

Ajans olarak 3 yayının haricinde 
parmakla gösterilen firmaların ajans 
çalışmalarını yürütmek, dijital medya 
çalışmalarını yapmak bizi gururlandı-
rıyor. 

İşe hep farkındalık olarak yakla-

şıyoruz. Temel özellikler zaten her 
firmanın kendisini ön plana çıkarmak 
istediği jargonlardan oluşuyor. Biz 
farkındalık oluşturarak firmanın diğer 
firmalardan ayırt edilmesini sağlıyo-

ruz.
Markalaşmaya yönelik yaptığımız 

çalışmalarda da farklı stratejiler izli-
yoruz. Mesela size bir örnek vereyim. 
Nike markasını duyunca herkesin 
aklına, ayakkabı, spor malzemeleri, 
eşofman falan gelir. Fakat Nike hiçbir 
zaman ben ayakkabı vs. satıyorum de-

mez. Çünkü markayı farklı bir algıyla 
ortaya çıkarmıştır. Her insan spor 

yapmalı mantığında ilerler. ‘Durma 
harekete geç’ sloganı ile açtığı ufuk bir 
nebze olsun fikir oluşturmuştur. Nike 
bir kişisel gelişim markasıdır.

Her marka kendisine bir hikâye 
oluşturarak yola devam etmelidir. 
Bu oluşum sürecinde de mutlaka bir 
ajansla çalışarak yola devam etmek 
gerekiyor. 

Birazda dergimizden bahsedelim. 
Şehirde bir eksik olan kadın dergi-
si boşluğunu doldurmak, kadınlara 
değer veren bir kuruluş olma gayesiyle 
Prenses Dergimizi yayınladık. Hep 
erkeklerin kapak olduğu bir şehirde 
kadınların da kapak konuğu olabilece-

ğini gösterdik. 
Şehirde başarılı iş kadınlarımızın 

bu çalışmalarını anlatarak etrafına ışık 
saçmasına, tecrübelerini paylaşmasına 
ön ayak olduk. 

Biz Prenses’i başlattığımız zaman 
bu şehirde başarılı birçok kadının 
olduğunu gördük. İstediği zaman neleri 
başarabileceklerini gördük. 

Kadınlara var olan özgüvenlerini 
hissettirebildiysek ne mutlu bize. Biz 
güzel işler yapmaya devam edeceğiz, 
yanımızda olmaya devam edin. Sevgiyle 
kalın. 

Sami Gediz

Kadınların nelerini 
gördük, nelerini!
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Hayatın  
ritmini yakala

angimiz yaz mevsimini iple çekmedik ki, şimdi 
tadını çıkarma zamanı... Tatil heyecanı hepimi-
zi ele geçirdi. Şimdi bütün olumsuzluklarımızı 
hayatımızdan çıkarıp kendinizi hiç olmadığınız 
kadar rahat bırakıp hayatın ritmini yakalayın ve 

tabiki elinize Prenses Dergimizi almayı unutmayın. 
Keyifle hazırladığımız bu sayımızda;

Güzellik sırları köşesine başarılı futbolcu Kaya 
Tarakçı’nın eşi Pielatte’s sahibesi Ayla Tarakçı konuk 
oldu. Birbirlerine aşık oldukları her halinden belli olan 
çiftimizin çekiminde enerjimize enerji kattık ve Ayla 
Tarakçı’nın güzelliğinin sırlarını aşkla nasıl bütünleşti-
ğini anlamış olduk…

Son zamanlarda hızla yükselişe geçen şehrimizin 
butiklerin olan Fuşya Fashion ile ışıl ışıl boncuk payet 
tasarımlarıyla gecenin yıldızı siz olun. Merve Hanım 
size parlamanın tüm detaylarını anlatacaktır.

Stil sahibi gelinlerimiz için Fransız stilinin ön plan-

da olduğu Reveblanc Gelinlik farkı ile gecenin henüz 
ilk dakikalarında, üzerinize motif motif mutluluk 
işlenecek.

Şal Rüyasını ele geçiren bir fenomendir kendisi… 
Sevgili Fatmunur Tunç gerek neşeli haliyle gerek Şal 
rüyasının tarzıyla farkını kısa sürede hissettirdi. Her 
sezon binlerce modeli bir araya getiren Şal Rüyasını 
tercih eden çok kişi olduğu için çeşitlidir…

Şehrimizin örnek çiftlerinden Araf Hotel İşletme-

cileri Zeynep Sunar ve Ömer Sunar çifti ile yaptığı-
mız röportajda çiftimizin ne kadar samimi ve doğal 
olduğunu sizlerle buluşturduk. Hayatımda karşılaş-

tığım şahsına münhasır olan sevgili Ömer Sunar ile 
tanıştığım için kendimi çok şanslı buluyorum. Şuanda 
yazarken bile yüzümde tatlı bir gülümse oldu :) sürekli 
rehberimde varlığı olacak nadide insanlardandır 
kendisi…  Dünya tatlısı eşi Zeynep Hanım gerçekten 
zarif ve kadın olma sanatının hakkını veren kadın gibi 
kadındır….Her kadının tanışıp Araf Hotel Aşk Kafe’de, 
kahvelerini aşkla yudumlaması gerekiyor. Kafe ve 
otelin her misafiri ile tanışarak konuklarının hoş 
hatıralar ile ayrılmalarını sağlıyorlar. Sizde gittiğinizde 
lütfen tanışın. Her konuya değişik bir bakış açısı ile 
bakabilen insanlar maddi manevi her anlamda bize 
farklılık katıyor. Dergimizin de farkı bu, şehir için eşsiz 
değerler bulup sunmak, işini iyi yapanlar için sizleri 
buluşturmak.

Neyse çenem düştü :) son olarak diyorum ki :) yük-

sek enerjiyle musmutlu sevgi dolu hazırladığımız bu 
sayımızı sizin de aynı duygularla okumanız hissetme-

niz dileğiyle...

Eylül ayında görüşmek üzere...

Şeyma Bayram
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
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ncelikle yaşasın yaz demek isti-
yorum!

Etrafımızı saran güneşin ışıltısı, 
doğanın vermiş olduğu huzur, ruh 

halimize çok iyi geldi değil mi?

Sıcak havaların tatlı esintisinin 
etrafımızı sarmasıyla birlikte içimizdeki 
neşeli insan birden gün yüzüne çıktı. 

Yaz tatiline çoktan çıkmış koca bir 
yılın yorgunluğunu geride bırakmış. 
Mutluluğa tam anlamıyla kavuşmuş 
olanlar gibi, henüz deniz, kum ve 
güneşle buluşamayan bizleri de tatilin 
yaklaşması mutlu ediyor. Çünkü yaz 
mevsiminin mutluluğu tatilde saklıdır. 

Elbette, yazın kıpır kıpır enerjisi 
Prenses’e de yansıdı. 

Sayfalarımızın canlı renkleriyle, 
yazın en ince ayrıntılarını düşünerek 
hazırladığımız stil sayfalarıyla, moda 
turuna çıkacaksınız.  

Farklı insanları da tanıma fırsatı 
bulacağınız Prenses yaz sayısı renkli 
içeriğiyle dolu dolu.

Etrafınızdaki insanların olumsuz-

luklarını bir kenara bırakarak, yazın 
enerjisini içinizde hissedip mutluluğa 
odaklanın.  

Mutlulukla ve bol enerjiyle hazırla-

dığımız yeni sayımızın sizlere de aynı 
keyifleri vermesi dileğiyle…

Dilhan Türker

Editör’ün Notu

EDİTÖR

Yazın enerjisi
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BAŞARILI İŞ KADINI

ŞİDDETİ 
KINAMALIYIZ
TECRÜBELİ AVUKAT ZEYNEP AKTUNA, SON GÜNLERDE SIK SIK GÜNDEMDE YER 

ALAN BOŞANMALARIN NEDENİNİ, BOŞANMA SÜRECİNDE KADINLARIN HAKLARINI, 
KADINLARIN ŞİDDETLE KARŞI KARŞIYA KALDIĞINDA İZLEMESİ GEREKEN HUKUKİ 

YOLLARI İNCE AYRINTILARIYLA ANLATTI.

hukuk   SOSYAL SORUMLULUK VE KADIN

AV. ZEYNEP AKTUNA
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B oşanmaların sayısı gün geçtikçe art-
makta. Boşanmak isteyen kadınlar 
nasıl bir yol izlemeli? Hakları neler-

dir? 

 Evet, istatistiki bilgilerde maalesef boşan-

ma davalarının sayısının gün geçtikçe arttığını 
göstermekte.   Bununla birlikte evlilik birliğini 
temelden sarsan sebepler var ise artık evlilik 
birliğini yürütmesi taraflardan istenemeyece-

ğinden boşanmaların olması da kaçınılmaz.

Boşanmak isteyen kadınlara tavsiyem önce-

likle tabi ki hukuki yardım almaları. Kulaktan 
dolma bilgiler ile sağlıklı bir boşanma süreci 
yönetmek mümkün değil. 

Birlikte yol alabileceklerine inandıkları bir 
avukat ile görüştükten sonra boşanma dava-

sının sürecine ilişkin planlamayı birlikte ya-

pabilir boşanma gerekçelerini ortaya koyar ve 
delilleri ile destekleyerek davalarını açarlar. 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunun Aile Hukuku 
başlıklı ikinci kitabında yer alan boşanma se-

beplerinden hangisine dayanılması gerekiyor 
ise o yönde ilerlemeye devam edeceklerdir. 

 Boşanma ile birlikte bilindiği üzere boşan-

manın sonuçları da tartışılmalı ve bunlar ile 
ilgili olarak da yol çizilmelidir. Boşanma da-

valarında ki en önemli sorun velayet olarak 
görülmektedir. Müşterek çocukların kimin 
velayetinde olacağı boşanma davası süresin-

ce tedbir devamında da iştirak nafakasını ki-
min üstleneceği belirlenmelidir. Bunun kimi 
eşin tedbir ve yoksulluk nafakası, kusurlu olan 
eşinden isteyeceği maddi ve manevi tazminat 
miktarı da önemli konulardandır. Bilindiği 
üzere Konya’da mehir senedi oldukça yay-

gın olarak kullanılmaktadır. Boşanma davası 
ile birlikte mehir senedine ilişkin eşya davası 
açılması da mümkündür. Bu davada mehir se-

nedinde yer almayan çeyiz eşyaları ile düğün-

de takılan altınların da ispat edilmesi halinde 
talebi mümkündür. 

Kadına olan şiddetin önüne bir türlü ge-

çilemiyor. Kadınlar bu gibi durumla karşı 
karşıya kaldıklarında neler yapmalı? 

 Kadına karşı şiddeti toplum olarak şiddetle 
kınamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu an-

lamda annelere yani kadınımıza yine büyük 
rol düşüyor. Çocukluktan itibaren önce çocu-

ğa şiddete karşı durmalarını,  çocuklarını bu 
yönde eğitmelerini, çocuklarına şiddet göste-

rilmesine müsaade etmemelerini sonrasında, 
da şiddete maruz kalırlar ise tepkilerini ge-

ciktirmemelerini görmezden gelmemelerini 
tavsiye ediyorum. Şiddetin illaki fiziki olması 
şart değil. Söz, hakaret de bir şiddettir. Ma-

nevi anlamda kendilerini yıpratan kişisel hak 
ve özgünlüklerine dokunan her türlü söz veya 
eyleme dönük davranışın önünde durmalarını 
müsaade etmemelerini öneriyorum. 

Mevlana Sanayi 
ve İş Dünyası 

Federasyonu ve 
Konya İş Kadınları 

Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
olan Av. Zeynep 

Aktuna Konya’ya 
katkı sağlamaya 

devam ettiklerini 
belirtti. 
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BOŞANMA SÜRECİNDE 
HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?

 Şiddete maruz kaldıklarında öncelikle ken-

dilerini güvenli bir ortama almalarını, en yakın 
karakola gidip şikâyetçi olmalarını veya tele-

fonla yardım istemelerini öneririm. Sonrasın-

da doktor raporları alınacak ceza yargılaması 
devam edecektir. İlerde açılacak boşanma da-

vasında da bu ceza davası şiddet gösteren eşin 
ağır kusuruna dair delil olacaktır. 

Bu aşamada yine Ailenin Korunması Ve Ka-

dına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
hükümlerine göre koruma tedbirlerine baş-

vurmaları da mümkündür. 

Boşanma süreçlerinde karşı karşıya gelinen 
kadına uygulanan şiddette, kadının koru-

yucu hukuki önlemleri nelerdir?  

Maalesef boşanma davalarının büyük ço-

ğunluğunu sözlü ya da fiziki şiddet oluşturu-

yor. 

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin 
önlenmesine dair kanun bu anlamda şiddete 
maruz kalınır ise alınacak önlemlere dair bir 
dizi yasal düzenleme içeriyor. Bunları önleyici 

ve koruyucu tedbirler olarak ikiye ayırabiliriz.  
Kanunda yer alan bu tedbirlerin birine ya da 
birden fazlasına aynı anda karar verilebilir. 
Kocanın, çocuktan ve karısından uzaklaştı-
rılması, konuttan uzaklaştırılması ve konutun 
kadın ve çocuğa tahsisi en çok uygulanan ko-

ruma tedbiridir. Ayrıca konuda ve okula yak-

laşmada yasağı da getirilebilir. Daha önce de 
belirttiğim gibi şiddet sadece fiziksel değil ha-

karet ve tehdit yasağı getirilmesi de mümkün 
olup bu da bir koruma tedbiridir.  Yine çocuk 
ile kocanın görüşmesi esnasın da refakatçi bu-

lunmasını istemek de bir koruma tedbiridir. 
Hiç istemediğimiz halde madde bağımlılığı 
alkol bağımlığı da boşanma davalarının altın-

da yatan etkenlerden biri bu durumda sağlık 
kuruluşlarına başvurularak tedavinin sağ-

lanması madde ve alkol kullanımının yasak-

lanması da bir önlem olarak kanunda yerini 
alıyor. Koruma tedbirleri için bir dilekçe ile 
Aile Mahkemelerine ya da cumhuriyet savcılı-
ğa başvurulabileceği gibi, doğrudan polis veya 
jandarmaya gidilmesi de yeterlidir. 

Koruma tedbirlerine itiraz edilir ise üç gün-

den 10 güne kadar zorlama hapis cezası veril-
mektedir. 

Boşanma davalarının büyük çoğunluğunu 
sözlü ya da fiziki şiddet oluşturuyor. 
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“ÜYELER ARASI DAYANIŞMAYA 
ÖNEM VERİYORUZ”
Mevlana Sanayi ve iş Dünyası Federasyo-

nu ve Konya İş Kadınları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yapmaktasınız. Dernek 
olarak faaliyetlerinizden bahseder misiniz? 

 Konya İş Kadınları Derneği olarak, üyeler 
arası dayanışmaya önem veriyoruz. Örne-

ğin yakından takip ettiğimiz sanayi için çok 
önemli olan endüstri 4.0 ile ilgili olarak Selçuk 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Esra Kabaklarlı ile 
üyelerimizi bir araya getirdik ve Esra Hanım 
geleceğin sanayi dünyasına ilişkin güzel bir 
sunum yaptı. Adana’da Portakal Çiçeği Festi-
vali’ne üyelerimiz ile bir gezi düzenledik Bu 
gezi hem üyeler arası diyalog açısından önem-

liydi hem de Adana İş Kadınları Derneği ile 
buluşmamız açısından bizim için geliştiriciydi.  
Konya İş Kadınları Derneği olarak geleceğin 
girişimcileri bizim için önemli.

 Selçuk Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu 
Marka Fest’e Güral grup ile iletişime geçip kat-
kı sağlayarak ve aynı zamanda sponsor olarak 
katıldık. Marka Fest aynı zamanda fahri üye-

miz Aşina Özdengül ve bölüm öğrencileri ta-

rafından düzenlendi. Karatay Üniversitesi’nde 
tüm Türkiye de tanınan Yaprak Yapsan bizi kır-

mayarak öğrenciler ile buluştu ve dijital medya 
ve girişimcilik üzerine bir söyleşi düzenledik. 
Konya’ya katkı sağlamaya devam ediyoruz 
Konya da kurulan MEVLANASİFED’in kurucu 
derneği olmaktan gururluyuz. Konya merkezli 
beş derneğin bir araya gelmesiyle kurulan ilk 
iş dünyası federasyonu MEVLANASİFED ve 
KİKAD olarak Karatay Üniversitesi ile de bir 
protokol imzalayarak ortak projelerde yer ala-

cağınız müjdesini verdik.
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  STİL

Her daim
bakımlı ve hoş
görüntüsüyle
dikkat çeken
Ayla Tarakçı,
“Güzelliğin Sırrı”
köşemizin konuğu
oldu. 

Fotoğraf/Röportaj: DİLHAN TÜRKER
Sayfa Editörü: A.HALİM AZAR
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Ayla Tarakçı’nın 

‘MUTLU KADIN GÜZELDİR’ DİYEN PİELATTE’S’İN SAHİBESİ AYLA TARAKÇI GÜLÜMSERKEN 
ETRAFINA SAÇTIĞI ENERJİSİYLE VE GÖZLERİNDEKİ IŞILTISIYLA ASLINDA GÜZELLİĞİNİN 

SIRRINI AÇIKLIYORDU.  

Pielatte’s ile birlikte kafe ve pilates 
stüdyosu bir arada. Konya’ya 
kazandırdığınız Pielatte’s’i anlatır mısınız? 

Eşimle benim ortak isteğimizdi. 
Kahveyle çok ilgiliyim, eşimde 
profesyonel sporcu. Eşimden dolayı da 

spora ilgim vardı. Pilatesin son dönemdeki 
yükselişini ve insanların hayatına nasıl 
dokunduğunu gördük. Küçük bir proje olarak 
başlamıştık daha sonrasında büyüdü. Benim 
kahve merakımı herkes çok iyi bilir. 3. Nesil 
kahveler getirdik.

Hem tasarımıyla hem de enerjisiyle 
bambaşka bir yere adımımızı atıyoruz. 

Sizin gibi gelen herkes bambaşka bir 
yere açılıyor bu kapı diyorlar. Enerjisi 
çok farklı. Çalışanların da enerjisi çok 
yüksek çünkü severek çalışıyorlar. 
Spora gelenlerinde enerjisi çok yüksek. 
Reformer, mat pilates, yoga, hamile yogası, 
çocuk yogası, masaj, ozon sauna var. 
Bar bölümüzde ithal ürünlerle çalıştık. 
Kahvelerimiz çekirdek kahve o an çekiliyor. 
İkinci üçüncü nesil kahveler ve Espresso 
kahveler var. Kahveler için üretilen latte 
sütü kullanıyoruz. Her haftaya özel sağlıklı 
atıştırmalıklar hazırlıyoruz. İçeceklerimiz 
çok iddialı.  Satış rafımız bizi yansıtıyor. 
Spor malzemelerinin yanı sıra 3. nesil kahve 
demlemek isteyenler için malzemelerimiz 
var.  Ozon yağı ve sabunu da var. 

27P R E N S E S
T E M M U Z

A Ğ U S T O S
2 0 1 8

r



Cildinizi çok yorgun hissettiğinizde 
canlandırmak için ne yapıyorsunuz?

Maske yapıyorum. Çok yorgun olduğum 
zamanlarda uykuma dikkat ediyorum. 
Çünkü uykusuzluk hemen belli oluyor. 
Soğuk sodayla cilt yıkamak da etkili oluyor. 
Sodayı buz küplerine doldurup yüzde 
gezdirmek yüzü canlandırıyor. Deneyip 
etkisini görebilirler. 

Her zaman kullandığınız ve hiç 
vazgeçmediğiniz güzellik ürünü?

Bu dönem Pielatte’s de satışa 
sunduğumuz ozonun hem temizleme 
köpüğünü kullanıyorum hem de toniğini 
kullanıyorum.  Vazgeçemediğim bir ürün 
haline geldi. 

Saçlarınız çok bakımlı ve ışıltılı. 
Saçlarınızda ne sıklıkla köklü değişiklikler 
yapıyorsunuz?

Saçıma özen gösteriyorum. Sarı saçı 
çok sevdiğim için bakımlarını da ihmal 
etmiyorum. Sarı saç bakım isteyen bir 
renktir. Saçların bakımlarını, rengini, 
modelini Mehmet Kazan Bey yapıyor. 

Güzellik felsefeniz nedir?

Kadın mutluysa bunu mutlaka yansıtıyor. 
Mutlu kadın güzeldir. İçinin güzelliği 
mutlaka dışına yansıyor. Önce içimizi 
güzelleştirmemiz gerekiyor. Bunun içinde 
kadınların kendilerini tanımaları gerekiyor. 
Değerlerini bilmeleri gerekiyor. Kadın 
kendini değerli bulursa ve bunu hissederse 
dışına yansıyor. O yüzden kadın kendini 
keşfetmeli. 

Çantanızdan ayırmadığınız makyaj 
malzemeleri nelerdir?

Concealer, rimel ve dudak parlatıcısını 
ayıramam. Concealer da YSL kullanıyorum. 
Rimel de Sephora’nın rimelini 
kullanıyorum. Dudak besleyiciyi de nude 
tercih ediyorum. Parfümüm ve gözlüğümü 
de çantamdan ayırmam.  Transparan 
pudrada makyajı yeni yapmış bir görüntü 
veriyor. O yüzden çantamda mutlaka olur. 

Kendinize özel makyaj sırlarınız var mı?

8 hafta profesyonel make up eğitimi 
aldım. Kontur yapmayı seviyorum. 
Yanak bölgemde kontur kullanıyorum. 
İnce bir fırçayla koyu renk bir pudrayı 
yanaklarınızın içinden kulağınıza doğru 
uyguluyorsunuz. Az az uyguluyoruz. Bütün 
ürünlerin mantığı bu, az uyguluyoruz. 
Yedirerek ve bekleyerek cilt emiyor ve ciltle 
bütünleşiyor. 

Son zamanlardaki favori ürününüz nedir?

Benefit’den aldığım allık paleti. 

Ayla Tarakçı’nın
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Kullandığınız parfüm nedir?

Çok ağır kokuları sevmiyorum. 
Parfümümü çok sık değiştirmiyorum. 
Carolina Herrera Good Girl ve Roberto 
Cavalli Just Cavalli. 

Özel bir günde saç ve makyaj için nasıl bir 
tarzı tercih edersiniz?

Abartıyı sevmiyorum. Saç çok iddialıysa 
makyajın biraz daha natürel olması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Kıyafet tarzınızı nasıl yorumlarsınız?

Rahat ve salaş giyinmeyi seviyorum. O 
gün nasıl hissediyorsam, neyle kendimi iyi 
hissedeceksem onu giyiniyorum.

Olmazsa olmaz takılarınız nelerdir?

Küpe çok seviyorum. Gördüğüm 
her yerde küpe alabilirim. Her rengi 
seviyorum.  

Gözlerinde ışığı olan kadınlardansınız. 
Mutluluğunuzun kaynakları nedir?

Sahip olduklarımın farkındayım. 
Şükrediyorum, eşimi çok seviyorum, 
güzel bir ailem var. İki tane çocuğum 
var. Yaşadığım ve  bana verilen her şeye 
şükrediyorum. İşimi, çalışma arkadaşlarımı 
seviyorum.

“EŞİMLE BERABER
BÜYÜDÜK” 

Bir futbolcu ile evli olmanın ne gibi artıları 
ve eksileri var?

Güzel yanları da var zor yanları da var. 
Dışardan göründüğü gibi değil. Bu durumu 
her futbolcu eşi söyleyebilir. Eşler kampta 
ve deplasmanda olduğu için eve hem anne 
hem de baba oluyoruz. Popülersiniz göz 
önündesiniz. Saygı duyulan ve herkesin 
sevdiği bir işi yapıyor. 

Tanışma hikayenizi dinleyebilir miyiz?

Bir arkadaş ortamında tanıştık. Çok 
küçüktük ben 17, eşim 19 yaşındaydı. Orda 
bir tartışmayla başladı bizim hikayemiz. 
Eşim benim ilk erkek arkadaşım. 7 yıl kadar 
bir flört dönemimiz oldu ve ben üniversite 
son sınıftayken evlendik. 11 yıldır da evliyiz. 
Beraber büyüdük. 

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

İnsanların önce kendisini sevmesini 
tavsiye ediyorum. Kendilerine, çevresine 
saygı duymalarını tavsiye ediyorum. Evde 
5 tane kedim var. Hayvanları sevmelerini 
öneriyorum mutluluk veriyor insana. 
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Futbol hayatınızın dışında ailenizle nasıl 
vakit geçiriyorsunuz?

işim bittiğinde çoğu zaman evde ailemle 
zaman geçiriyorum. Ailemle vakit 
geçirmeyi çok seviyorum. Bulduğumuz 

her fırsatta birlikte vakit geçiriyoruz. 
Çocuklarımla ve eşimle bir şeyler yapmayı 
çok seviyorum. 

Uzun yıllardır Ayla Hanım’la birliktesiniz. 
Sizin gözünüzden Ayla Hanım’ı dinleyebilir 
miyiz?

Gerçekten uzun yıllar oldu. Ayla’nın 
keskin net bir çizgisi var.  Ben Ayla’ya göre 
biraz daha yumuşak huyluyum. Birbirimizi 
her zaman tamamlıyoruz. Ayla mükemmel 
bir anne. Çocuklara aşırı derece de ilgili, 
çok anaç bir insan. Eş olarak da tartışmasız 
mükemmel bir eş. Bu konuda kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Bir daha dünyaya 
gelme fırsatımız olsaydı tekrar Ayla’nın 
hayatımda olmasını isterdim. 

Eşinize en son ne zaman hediye aldınız?

Anneler Günü’nde aldım. Güzel bir küpe 
ve takı almıştım. 

En son ne zaman çiçek aldınız?

Orkide göndermeyi seviyorum. En son 
Anneler Günü’nde göndermiştim.

UZUN YILLAR YEŞİL 
SAHALARDA KALECİLİK 
YAPAN DENEYİMLİ 
FUTBOLCU KAYA 
TARAKÇI’NIN GÖZÜNDEN 
AYLA TARAKÇI’YI 
DİNLEDİK

Kaya Tarakçı’nın

gözünden

Ayla Tarakçı

Bir daha dünyaya 
gelme fırsatımız 

olsaydı tekrar Ayla’nın 
hayatımda olmasını 

isterdim
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Kıyafet ve aksesuar kadar önemli bir role sahip olan iç giyim 
modası da her sezon kendini yenilemeye devam ediyor.

Miss 
Matmazel’le
şık seçimler

Klasiklerden 
uzaklaşmak 
isteyenlere çokça 
seçenek sunan Miss 
Matmazel, bu yaz çok 
farklı kesimleri ve 
desenleri karşımıza 
çıkıyor.

Romantik 
esintilerin 
ağırlıkta olduğu 
bir sezon sizleri 
bekliyor. 

moda     İÇ GİYİM
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Pudra tonları, 
saten ve dantel 
detaylarla 
kendinizi özel 
hissedin.

Kayın ağacından üretilen ve 
Kullanımında yüzde yüz doğallık 
sunan MALABADİ ürünleri, nem 
transfer özelliği nedeniyle sıcak, 
rutubetli iklimlerde dahi giyim 
konforu sunar

İnsanın içini 
ısıtan renkler ve 
ruhu kıpır kıpır 
eden dokular bir 
arada.

Yaz mevsiminde rengarenk, ışıl ışıl ve keyifli iç 
giyim modasına ayak uydururken, şıklığınızdan 
ve konforunuzdan vazgeçmeyin
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MODA    GELİNLİK

ROMANTİK,
MİNİMAL,
GÖSTERİŞLİ
SİZİN GELİNLİK TERCİHİNİZ 
HANGİSİNDEN YANA?

Gelin olmak; evet demeden önceki uzun yolculukta mutluluğa 
ve sonrasında yeni bir başlangıca atılan ilk adımdır.  Hayaller, 
saflığın ve sevgiliye verilen sözün tutulmasıyla gerçek olmaya başlar. 
En özel gecede en göz alıcı olmakla devam eder. Her şeyin baştan sona 
yeniliklerle dolu olduğu bir süreçte, karmakarışık duygular mutlulukla, 
neşeyle ve heyecanla harmanlanır.

YENİ SAYIMIZIN KAPAK KONUĞU REVEBLANC, GELİN 
ADAYLARINI HAYALLERİNİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ İÇİN 
GEREKLİ OLAN KUSURSUZ HİZMET ANLAYIŞINA DAVET EDİYOR.

A D V E R T O R I A L
MERKEZ: REVEBLANC
AHMET HİLMİ NALÇACI CAD. 43B SELÇUKLUKONYA
0332 236 65 64 

ŞUBE: REVEBLANC
HACIKAYMAK MAH RAUF DENKTAŞ CAD DİLARA SİTESİ 29A
0332 233 11 99
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“Gelinlerin 
hayallerine 
birlikte yolculuk 
yapıyoruz”
Reveblanc, farklı 
hayallere özgü binlerce 
hikayenin başlangıç 
noktası olmak, en güzel 
hatıraların paylaşımcısı 
olmak ve gelin 
adaylarının düşlerini 
süsleyen gelinliği onlara 
sunmak için hayallerine 
birlikte yolculuk 
yapıyor.  

G E L İ N L İ K



O 
gün geldiğinde gelin 
adayları rüyalarındaki 
güzelliğe, gerçek 

hayatta karşılaşmayı diler. 
Reveblanc tam da bu noktada 
gelin adaylarının karşısına 
çıkmaktadır. Onların rüyalarını 
gerçekleştirmede, yeni bir 
başlangıcın kabulünde ve bu 
başlangıca atılan ilk adımda 
onların ihtiyaç duyduğu tüm 
desteği vizyonu haline getirmiştir.
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Peri masalında gibi.. 

Reveblanc, modaya yön veren gücüyle, 
gelin adaylarının gelinlik seçiminde 
oldukça belirleyici faktör olan üç temel 

durumu göz önünde bulundurmaktadır.

GELİNLİK REHBERİ:

Bunlardan ilki; Reveblanc yeni bir hayata 
adım atacak olan gelin adaylarının gelinlik 
seçimi sürecinde istek ve beklentilerini en 
iyi şekilde karşılamak için gelin adaylarına 
ücretsiz iletişim destek programı uygulayarak 
yardımcı olmaktadır.

 İkinci programda gelin adaylarının 
vücut tipine en uygun gelinlik ile kusursuz 
görünmesini sağlamak için gelinliği 
tamamlayan her parçada hayallerinizdeki 
gelinliğin hangisi olacağına yönelik 
uygulamalara geçilmektedir. 

Son olarak en önemli ve en belirleyici 
nokta olan gelinlik prova ve teslimat süreci 
gerçekleşir. Reveblanc bu süreçte de gelin 
adaylarının her türlü soru ve sorunlarının 
giderilmesine yönelik kusursuz hizmet 
garantisini vermeyi kendisine amaç 
edinmiştir.

Gelin adaylarımızın 
mutluluğu bizim 
mutluluğumuz

G
elin adaylarımızın 
hayallerini Reveblanc’a 
teslim etmesiyle sonu mutlu 

bitecek bir serüvene başladık. 
En mutlu hatıralarına ortak 
olduğumuz bu günde mutluluklar 
birlikte paylaşıldı. Farklı 
hayatlardan onlarca hikaye bir 
araya geldi ve prova sürecinden 
düğün gününe dek mutlu son için 
planlar adım adım gerçekleştirildi. 
Gelin adaylarımızın mutluluğu 
bizim mutluluğumuz oldu ve yeni 
bir hayata ilk adımı atan mutlu 
hikayelerimiz ortaya çıktı.

G E L İ N L İ K
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ST  CENTİLMEN
Röportaj: ŞEYMA BAYRAM
Fotoğraf: DİLHAN TÜRKER

Sayfa Editörü: A.HALİM AZAR

 Araf Otel’de Zeynep 
ve Ömer Sunar ile 
gerçekleştirdiğimiz 
sohbetin keyifli anları 
sizlerle…
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Röportaj: Şeyma Bayram  Fotoğraf: Dilhan Türker

AŞK HER GÜNEŞİN DOĞUŞUNDA ONUN GÖZLERİNİ KEŞFETMEK DEĞİL MİDİR? TIPKI

ZEYNEP VE ÖMER SUNAR GİBİ… BİZLERE AŞKI BİRBİRLERİNİN ELLERİ İLE ANLATTI

ONLAR. NE KADAR DERİN OLABİLİRDİ Kİ BİR ELE DOKUNMAK? ASLINDA ELLERİ İLE

SEVMEYE DOKUNUYORLARDI, KALBE VE MUTLULUĞA… ONLAR AŞKLARINI, BİRBİRLERİNİ

ANLATTIKÇA BİZ BİRAZ DAHA İNANDIK SEVGİYE, BİR İNSANI TANIMANIN HAZZINI EN AZ

ONLAR KADAR HİSSETTİK.

ZEYNEP-ÖMER SUNAR 

ŞEHRİMİZİN

ÖRNEK
ÇiFTi
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ÖMERLE HAYAT NEDEN ZOR
İkizler burcu bir Karadenizli desem 

yeterli olur sanırım.

EŞİNİZ GÜNE NASIL BAŞLAR
Şarkı söyleyerek başlar!

OLMAZSA OLMAZI
Mangal.

EN ÇOK ŞU KONUDA YOL GÖSTERMESİNİ SEVİYORUM
İnsan tanıma. 

MÜZİK TARZI
Chill out.

KAHVE TERCİHİ
Kahve sevmez.

SEVDİĞİ GÜZEL BİR SÖZ
Işık görene, ışıktan köre ne.

KARŞILAŞTIĞINIZ İLGİNÇ İNSAN?
Shems Friedlander.

ZEYNEPLE HAYAT NEDEN KOLAY
Çünkü bir işi Zeynep yapıyorsa o her şeyi 

düşünmüştür...
Seyahate mi gidilecek o hiçbir şeyi 

unutmaz her şeyi alır. Aklın başka yerde 
kalmaz. Organizasyon insanı!

Babamın doğum gününden arkadaşların 
evlenme yıldönümlerine kadar her şey 
onda!

Hey Siri! Diyorlar ya hani öyle işte.

EŞİNİZ GÜNE NASIL BAŞLAR 
Uykulu. İlk kahveyi içene kadar da uyku 

devam.

OLMAZSA OLMAZI 
Türk kahvesi, döner, etliekmek. O bir 

Konyalı!

EN ÇOK ŞU KONUDA YOL GÖSTERMESİNİ SEVİYORUM 
Seyahati seven çiftlerde birinin 

sezgilerine güvenmek gerekiyor, Zeynep 
benim YANDEX’im... Dünyanın bir ucunda 
harita bile yokken sağdan mı gitsem soldan 
mı diye sorarsan büyük ihtimal doğru 
cevap hep onda olur.

Öm
er

 S
un

ar

Zeynep Sunar

ZEYNEP-ÖMER SUNAR 

ŞEHRİMİZİN
ÖRNEK ÇiFTi
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MÜZİK TARZI 
Pek müzik dinlemez. Her şeyi 

dinleyebilenlerden.

KAHVE TERCİHİ 
Törkiş Kofi. Türk Kahvesi olsun hele 

ki Kuru Kahveci Mehmet Efendi olsun. 
Değmeyin keyfine. 

SEVDİĞİ GÜZEL BİR SÖZ 
“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim 

bi’l-hayr”
“Rabbim! Kolaylaştır zorlaştırma, 

Rabbim hayırla sonuçlandır”

KARŞILAŞTIĞINIZ İLGİNÇ İNSAN? 
Şems Friedlander

BAŞKA İŞ YAPSAYDINIZ NE OLURDU? 
Aşçı olurdum yüzde yüz… sahilde bir 

restoranda aşçı…

SENİ EN ÇOK ŞU KONUDA KENDİME BENZETİYORUM. 
ZEKA!
Zeynep’in keskin zekasına hayranım 

kendimi zeki bulurum ama Zeynep’inkine 
şahitlik ediyorum bu daha başka keyifli.

HERKESTEN FARKLI SENDE GÖRDÜĞÜM EN DEĞERLİ ŞEY 
Merhamet! Aile bağları konusundaki 

hassasiyet 

SENİNLEYKEN YAPMAYI EN ÇOK SEVDİĞİM ŞEY 
Gezmek… Gezmek… Gezmek…

EN ÇOK BEĞENDİĞİM FİZİKSEL ÖZELLİĞİ 
Elleri...

HERKESTE KIZDIĞIM AMA SENDE GÜLDÜĞÜM ŞEY 
Teknolojik özürlerin…

SENİNLE İLGİLİ EN BÜYÜK DİLEĞİM 
Uzun ve sağlıklı birlikteliğimiz.

BENCE ŞU ŞARKI TAM BİZİM İÇİN YAZILMIŞ 
Hadi O zaman Ne duruyorsun! Nazan 

Öncel.

SEVDİĞİ YEMEK 
Taze fasülyecidir Zeynep.

BAŞKA İŞ YAPSAYDINIZ NE OLURDU?
Birlikte yapsaydık restoran olurdu.

SENİ EN ÇOK ŞU KONUDA KENDİME BENZETİYORUM
Pek birbirimize benzemeyiz ama 

herhalde misafirperverliğimiz benziyor.

HERKESDEN FARKLI SENDE GÖRDÜĞÜM EN DEĞERLİ ŞEY
Daha önce hiç Karadenizli tanımamıştım. 

Sizce ne olabilir (inat). Şaka bir yana 
olaylara bakış açısı.

SENİNLEYKEN YAPMAYI EN ÇOK SEVDİĞİM ŞEY
Seyahat etmek.

EN ÇOK BEĞENDİĞİM FİZİKSEL ÖZELLİĞİ
Elleri.

HERKESTE KIZDIĞIM AMA SENDE GÜLDÜĞÜM ŞEY
Kapris.

SENİNLE İLGİLİ EN BÜYÜK DİLEĞİM
Mutlu ol yeter (İbo’dan gelsin).

BENCE ŞU ŞARKI TAM BİZİM İÇİN YAZILMIŞ
Zuhal Olcay(pervane).

SEVDİĞİ YEMEK
Hiç yemek ayırt etmez. Ama tavuğa ayrı 

bir düşkünlüğü vardır.

Ömer Sunar
Ze

yn
ep

 S
un

ar
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O AS O

A D V E R T O R I A L

MELİKŞAH MH. SİVASLI ALİ
KEMAL CD. MERAM, KONYA
0332 323 15 66 facebook.com@pasamobili

Sayfa Editörü: A.HALİM AZAR
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Mükemmel ve kusursuz 
seçimlerle evinizin havası 

değişecek.

ÜÇLÜ KOLTUK
8.900 TL

KOLTUK
7.900 TL

ORTA SEHPA
4.900 TL

SEHPA
3.900 TL

@pasamobili
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LUXURY KONSOL
12.900 TL

ORTA SEHPA
5.400 TL

DÖRTLÜ KOLTUK
8.200 TL

YAN SEHPA
3.800 TL

O AS O

SANDALYE
1.800 TL
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TEKLİ KOLTUK
4.400 TL

ORTA SEHPA
4.900 TLMASA

9.600 TL

SANDALYE
1.600 TL

TEKLİ KOLTUK
4.200 TL
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Özel anlar 
ışıldamayı
hak eder En mutlu 

günlerinizde 
sanki bir peri 
değneğiyle 
dokunmuş 
da kusursuz 
tasarımlar 
bir araya 
gelmişçesine Lila 
Organizasyon, 
sizlerin ve 
sevdiklerinizin 
aklından 
çıkmayacak 
muhteşem 
bir gün 
yaşatmak için 
dokunuşlarını 
gerçekleştiriyor. 

Ğ  ORGANİZASYON

HER DÜĞÜN, MASALLARDAKİ GİBİ MUTLU BİR 
BAŞLANGICI HAK EDER.

A D V E R T O R I A L

KILIÇARSLAN MAHALLESİ
ADAKALE CADDESİ PARK FLORA 
SİTESİ NO: 1F SELÇUKLU
0546 421 93 73
0332 323 93 65

@lilaorganizasyonn

Fotoğraf/Röportaj: DİLHAN TÜRKER
Sayfa Editörü: A.HALİM AZAR
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Heyecanınıza 
ortak 

oluyoruz.

Hiç bir detayı atlamadan 
hayallerinizi gerçeğe 

dönüştürerek bu mutlu 
gününüzün kusursuz geçmesini 

sağlıyoruz.

Amacımız, hayatınız boyunca 
gülümseyerek hatırlayacağınız 

“o gün”ü özel kılmak. 
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Bu yaz minimal 
takılar, hem şehirde 

hem sahilde yaz 
kombinlerinin 

vazgeçilmezi oldu.. 
Bu takıları üst üste 
takarak kendinize 

özgü bir tarz 
oluşturabilirsiniz.

Son zamanlarda bir 
çok yerde gördüğümüz 
eklem yüzükleri 
minimal takılar için iyi 
bir başlangıç. 

Minimal bir bileklik, 
zarif bir şıklık 

katacaktır.

MİNİMAL TAKININ
ŞIKLIĞI

Sımsıcak yaz güneşyle brlkte 
kombnler de renklend.  Ççekl, fırfırlı 

elbselermzn en trend tamamlayıcıları 
se mnmalst takılar.

MODA    TAKI
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2004 yılında başladığı 
kuaförlük mesleğinde 

şimdilerde Konya’nın en 
iyileri arasında yer alan 

Mustafa Çalık, işin sırrının 
mesleğini çok sevmekten 

geldiğini belirtti.

  SAÇ TASARIMI

@mustafacalikbayankuaf

Fotoğraf/Röportaj: DİLHAN TÜRKER
Sayfa Editörü: A.HALİM AZAR

50 P R E N S E S
T E M M U Z

A Ğ U S T O S
2 0 1 8



SAÇLARINIZIN 
BÜYÜSÜNE 

KAPILIN

Mustafa Çalık ile 

Trend Alarmı:

2 yıldır devam eden gri modası platin giri, 
ve buz grisi olarak popülerliğini koruyor. 

Bu sezonla birlikte pastel tonları öne çıktı. 
Önümüzdeki zamanlarda pastel tonları, 
platin saç modasının önüne geçecektir. 

Herkesin el sanatının farklı olduğunu ifade 
eden Mustafa Çalık, her yıl İstanbul ve 

Ankara’da profesyonellerin katıldığı eğitimde 
yer aldığını, kesim, renklendirme ve diğer 

işlemlerde en iyi olmak adına çalışmalarını 
yürüttüğünü söyledi.

Her müşterinin kendileri için ayrı bir 
değer taşıdığını anlatan Mustafa Çalık, 
13 kişilik bir ekiple özverili çalışmalar 

gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yurt dışında eğitim almış 
Make Up Ayşe Bagan, 

kalıcı makyaj, kaş ve kirpik 
tasarımları ile  sizleri 

bekliyor.
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Yaz gelince güneşin tatlı ışıltıları ile 
parlayacak olan saçlarınız, bu sezon 

sıcacık, belli belirsiz farklar katan renkler 
ile canlanıyor. Yani çok büyük zahmetlere 
girmeden, saçınızı fazla yıpratmadan 
küçük dokunuşlarla görünümünüzü 
değiştirebilirsiniz. Koyu kahve renkler 
bakır, karamel tonlara pembe sarı 
dokunuşlar ile kumsal dalgalarınız çok 
doğal görünecek. 

Orta ve uzun boydaki saçlara da hareket 
geliyor! Düz kesimler bir yana bırakılarak, 
saça hareket kazandırmak adına bu sezon 
katlı kesimler ön planda olacak.

Uzun saçlarınız varsa, doğal 
ışıltılı tonlarla  bu sezon trendi 
yakalayabilirsiniz.

Saç diplerini sık sık boyamaktan 
hoşlanmıyorsanız, kontrast saç dipleri 
trendine kendiliğinizden katılıyorsunuz 
demektir.

Bu sezon trend olan saç renklerine 
değinecek olursak, öncelikle pastel renklerin 
kullanılacağını belirtmeliyiz!

Bir cesaret timsali olarak platin saç 
renginin geri döndüğünü söyleyebiliriz!

Geçtiğimiz yıla 
damgasını vuran ombre 
trendi şimdilerde yerini 

sombre trendine bıraksa da 
hala vazgeçilmeyenler arasında. 

Ombre, sombre ile birlikte 
uyumlu ton geçişleri yaparak 

saça naturel bir hava 
veriyoruz. 

Saçlarınıza
güneşin
ışıltısı
konsun

Kuaför Mustafa Çalık ile
Trend Alarmı!
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YAZ GÜNLERİNE 
KAVUŞTUĞUMUZ BU 
GÜNLERDE GÖZLER, 
DUDAKLAR 
TIRNAKLARLAR 
RENGÂRENK 
MODA SERÜVENİNE 
ÇIKIYOR...

BU YAZ MAKYAJ 
ÇANTANDA 

MUTLAKA OLMASI 
GEREKENLER

BU SEZON 
R E N K L E R 

KONUŞUYOR
 Yazın sıcak 

renkleri 
bronz tende 
büyüleyici 
duruyor. 
Narçiçeği 
tonlarında 
bir ruj 
oldukça 
güzel bir 
seçim olacak.

 Bu sezonun 
en sevilen 
makyaj 
malzemesi 
highlighter 
olmadan 
bir makyaj 
çantası eksik 
bir makyaj 
çantası 
olurdu!

 Yaz sıcağında 
kendini 
fondöten ve 
kapatıcıların 
altına sakla 
istemeyiz. 
Bu yüzden 
ince yapılı 
bir fondöten 
gününü 
kurtaracaktır. 

 Yaz aylarında her 
gün kullanmak için 

ideal bir tercih olmasa 
da özel geceler için 

makyaj çantanda 
mutlaka bir eyeliner 

bulundurmalısın.

 Sıcak 
renklere sahip 
allık paleti 
Sımsıcak 
yaz aylarına 
sımsıcak 
renklere sahip 
bir allık paleti 
yakışır.

RUJ

HıGHLıGHTER

FONDÖTEN

EYELINER

ALLIK

 Birden bire 
ortaya çıkan 
kızarıklıklara 
ve cildinin bazı 
bölgelerindeki 
zamansız 
kurumalara karşı 
makyaj çantanda 
mutlaka ince 
yapılı ve 
nemlendirici 
etkili bir 
fondöten 
bulundurmalısın. 

  makyaj Hazal’ın Dünyası
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Mavinin
huzuru

Okyanus rengi bir bikiniyle deniz 
trendine uyarak modanın tatlı rüzgarına 

kapılabilirsiniz. Gök mavisi veya safir 
tonlarında bir bikiniyle kullandığınız 
aksesuarlarla sahilde görünümünüzü 

güzelleştirebilirsiniz.  

NUR KARAATA
380,00 TL

PIERRE CARDIN
150,00 TL

H&M ÇANTA
80,00 TL

PENTİ MAYO
135,00 TL

YARGICI
64,95 TL

RAYBAN GÖZLÜK
510,00 TL

ATELİER PETİTES PİERRES
75,00 TL

moda    plaj
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Deniz 
çiçekleri
Yüksek enerji yayan canlı 

renkler, bu yaz çiçek 
desenleriyle buluştu. 

Renkli çiçek desenlerinin 
süslediği parçalarla 
kendinizi renklerin 
enerjisine bırakın. 

BEYMEN
140,00 TL

CARRERA
490,00 TL

VINTAGE CO
134,00 TL

DOLCE GABBANA
570,00 EURO

DOLCE GABBANA
550,00 EURO

VINTAGE CO
144,00 TL

PENTİ
27,96 TL

STİL ÖNERİSİ
Mayonuzu ve bikininizi 

seçtiğiniz sade 
aksesuarlarla ön plana 

çıkartın. 



Ğ   ORGANİZASYON

Gelinlere  özel
yaptıkları
tasarımlarla
hayallerin sınırına
çıkan La Perla
Organizasyon,
büyülemeye devam
ediyor. 
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Fotoğraf/Röportaj: DİLHAN TÜRKER
Sayfa Editörü: A.HALİM AZAR

Kına Hazırlıkları
başlasın!

10 aydır gelinlerin hayallerini 
gerçekleştiriyorsunuz. 

Gelinlerimizin hayallerini 
gerçekleştiriyoruz ve bunun için büyük 
özveriyle çalışıyoruz. Gelinlerimizin bizi 
tercih etme nedenlerinin başında her geline 
özel çalışma yapıyor olmamız. Biz her gün 
gelinlerin hayalleri için çalışıyoruz çünkü ilk 
heyecan ilk mutluluktur kına gecesi. Her gelin 
gecesinin özel olmasını istiyor.  20 kişilik 
bir ekiple gelinlerimiz için çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. Gelinlerimizin düğününden 
aylar sonra bile bizi arayıp teşekkür etmesi 
bizlere mutluluk veriyor. Yaptığımız işte 
doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. 
Böylelikle her geçen gün çalışmalarımıza 
yenisini ekliyoruz. 

Sizce kına gecesinin önemi nedir? 
Gelinlerinize özel olduklarını nasıl 
hissettiriyorsunuz? 

Kına gecesi dendiğinde aklıma ilk, hüznün 
ve mutluluğun aynı anda yaşandığı gece 
geliyor. Gelinin kına gecesi gönlüne göre 
olduğu zaman düğün stresi de yarıya inmiş 
oluyor. Her genç kızın hayalidir evlilik. Biz 
gelinlerimizin hayallerine ortak olarak onlara 
kendilerinin özel olduklarını hissettiriyoruz. 

La Perla Organizasyon’u tanıyabilir miyiz?

La Perla Organizasyon, 10 aylık bir 
serüven. Ama öncesinde 20 yıldır 
organizasyon sektöründe yaptığı 

hizmetlerle var olan bir kuruluş. Gelinlerimiz 
yaptığımız organizasyonlardan memnun 
kaldıkça Kurucumuz Recep Çoşkun Bey, La 
Perla’yı hizmete geçirdi.  
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Gelinlerin ne zaman size danışmaları 
gerekiyor?

Evet, onların bir hayalleri var. Hayallerini 
biz burada tabi ki gerçekleştireceğiz ama La 
Perla olarak hayallerin üstüne çıkabilmek için 
en az bir ay önceden gelmeleri gerek.  Çünkü 
her şey onlara tasarım olarak hazırlanıyor. 
Kullanacağımız tüyleri bile biz onlara özel 
getirttiriyoruz. Tasarımcımız onlara özel 
çalışıyor. O yüzden en iyisi en kalitelisi 
ve en güzeli hayallerinin üstleri olmasını 
istiyorlarsa tabiri caizse o gün bulutların 
üstünde koşmak istorlarsa en az 1 ay önce 
olması gerekiyor.
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Konseptlerinizden bahseder misiniz biraz?

Belirli konseptlerimiz illa ki var 
ama biz gelin hanımların hayallerini 
gerçekleştirmek istediğimiz için o konseptleri 
sınırlandırmıyoruz. La Perla olarak size 
güveniyorum dediği takdir de tabi ki bizim 
hazır konseptlerimiz de var.Hint dansı, 
Roman dansı ve kaşık dansını sergiliyoruz. 

Osmanlı’dan itibaren günümüze 
kadar ulaşmış geleneklerden olan gelin 
hamanında nasıl bir organizasyon 
yapıyorsunuz?

Konya’dayız ve Konya’nın en eski adetleri 
hamamdır. Çok eski bir adeti canlandırmak 
istedik. Ve gelin hanımlardan duyduğumuz 
kadarıyla bu adeti tam eski usule göre yapıp 
ama modernli yapan tek biziz. Eski adetlere 
uygun olması amacıyla eskitme sinilerle 
meyve şöleni hazırlıyoruz. Davul ve darbuka 
şovlarıyla eski hamam şarkılarıyla harika bir 
organizasyon gerçekleştirmiş oluyoruz. 

Gelini gerçekten özel hissettiriyorsunuz.

Evet, prenses oluyorlar. Her gelin 
prensestir ama o gün ayrı bir prenses 
oluyorlar. Her gelin bizim prensesimiz oluyor.
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ÇİĞDEM AKBAŞ 
VE ARZU BALKAN 

YAPTIKLARI 
DOKUNUŞLARLA 

KADINLARIN 
KALBİNİ FETH 

EDEREK BAŞARI 
YOLUNDA EMİN 

ADIMLARLA 
İLERLİYORLAR. 

Gösterisin yerini 
sadelik aldı

Her yıl 
değişen moda 

serüveni, bu yıl 
doğallıktan yana 

oldu.  İhtişamlı saçlar, 
türban tasarımları ve 

makyajlar yerini 
sadeliğe bıraktı.   
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2018 yılında türban tasarımı modasında 
neler ön planda?

Her yıl değişen bir moda serüveni var. Bu 
sene  de bone modeller moda. Drape modası 
kalktı. Daha doğal duran modeller yaparak 
gelinleri en özel günlerine hazırlıyoruz. 

Geçmiş yıllardaki gösterişli modeller 2018 
yılı ile bitti diyebilir miyiz?

Biz hep doğallıktan yana olmuştuk.  Abartı 
bir makyaj gelini olduğundan bambaşka bir 
kişi haline getiriyor.  Bu yıl gelinlerimizin 
tercihi doğallık oldu. 

11 yıl boyunca dostluklarının getirdiği 
sıcak gülümsemeleri müşterilerine 
yansıtmaktan çekinmeyen Akbaş Ve 

Balkan, işlerini keyif ve aşk ile yapıyorlar. 
Sizlere istediğiniz hizmetin fazlasını sunmak, 
onların en güzel amaçlarından. Üstelik daha 
iyi hizmet verebilmek için tüm yenilikleri 
düşünmekle birlikte yaptıkları tasarımlarda 
da oldukça iddialılar. 

ARZU BALKAN ÇİĞDEM AKBAŞ

Fotoğraf/Röportaj: DİLHAN TÜRKER
Sayfa Editörü: A.HALİM AZAR
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Gelinlere özel duvaklar yapıyorsunuz. 
Her gelin özel olduğunu bir kez daha 
hissediyor. 

Duvak oldukça önemlidir.  O yüzden 
aksesuarları kendimiz tasarlıyoruz. Konya’da 
sınırlı,standart aksesuarlar var. Yaptığımız 
aksesuarlarla sınırların dışına çıkıyoruz. 

Yüz tipine uygun türban nasıl 
tasarlanmalı?

Kare yüz tipine sahipseniz eşarp altından 
kullandığınız bonenin gözükmemesine 
dikkat etmelisiniz. Yuvarlak yüze sahipseniz 
eşarbınızı oval bir biçimde bağlayarak daha 
uzun bir yüz görünümüne sahip olabilirsiniz. 
Uzun yüze sahip olanlara ise tavsiyemiz 
boneleri gözükecek kadar aşağıdan yani biraz 
daha alınlarına doğru bağlamalarıdır.

Arçi olarak müşterilerinize başka hangi 
hizmetleri sunuyorsunuz?

Gelen müşterilerimizi düşündüğümüz gibi 
çocuklarını da düşünüyoruz. Anne olduktan 
sonra bunun bir ihtiyaç olduğunu anlayıp iki 
tane oyun odası kurduk. Büyük çocuklar için 
de oyun odamız var. Bebekler içinde beşikli 
bir odamız var. Kaş bıyık saç boyası kesim vb. 
hizmetlerimizde var. 
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MADAM MİMİ İLE
BAŞARI SERÜVENİ

   GELİNİN SERÜVENİ
Röportaj: DİLHAN TÜRKER

Sayfa Editörü: A.HALİM AZAR

64 P R E N S E S
T E M M U Z

A Ğ U S T O S
2 0 1 8



GELİNLERE UFAK 
DOKUNUŞLARLA 

KUSURSUZ, BÜYÜLEYİCİ 
VE RÜYA GİBİ BİR GÜN 

GEÇİRMELERİNİ SAĞLAYAN 
MADAM MİMİ AİLESİNE 

KEŞİF TURU...

Mesleğime 17 yıl önce Suudi 
Arabistan’da başladım.  Arabistan, 
Dubai, Lübnan ve Beyrut’ta çeşitli 

eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 
2008’yılında Türkiye’ye geldiğimizde bütün 
kuaförlük hizmetlerini vermeye başladım. 
Ama daha çok sevdiğim için gelin başı ve 
makyaj alanında ilerledim. Zaman geçtikçe 
Madam Mimi Gelinlik ve Gelin Başı Tasarım 
Merkezi, bir aile şirketi oldu. Birlikten 
her zaman kuvvet doğar derler. 2016 
yılında da Türkiye Kuaförler Ve Berberler 
Federasyonunun düzenlemiş olduğu Milli 
Kuaför Yarışmasında birinci oldum. Ailemin 
desteğini hep arkamda hissettim. 

Kumaşlarla aram çok iyidir. Modayı 
yakından takip ediyorum kızlarıma 
yardım etmek için başladığım meslekte, 
sanatım oldukça beğenildi. Gelinlerimizin 
beğendiği her modeli bire bir yapmaktayım. 
Yapamayacağımız hiçbir model yok. İşimi 
zevkle yapıyorum. Duvakların tüllerin 
tasarımlarını ben yapıyorum. Ulusal modayı 
takip ederek ilerliyoruz. Bu sene genelde 
tül ile kadife moda. Kraliçe taşlar da bu yıl 
oldukça fazla tercih ediliyor. 

MADAM MİMİ GELİNLİK VE GELİN 
BAŞI TASARIM MERKEZİ’NİN 
KURUCUSU MİNE OKŞAK

TÜRBAN TASARIMCISI
SEMA OKŞAK

“GELİNLERE 
KUSURSUZ 

HİZMET”
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Gelin makyajı, porselen makyaj, normal 
makyaj yapıyorum. Ablam yurt dışında 
eğitimler aldığı için birçok şeyi bana o 
öğretti.  Gelinlerimizi en özel gününe 
hazırlamak bana büyük bir keyif veriyor.  
Şu an gelinlere toprak tonları, gülkurusu, 
şeftali tonlarını yani canlı hafif tatlı tonları 
uyguluyorum.  Yazın gelmesiyle beraber 
makyajda en çok ıslak görünüm ön plana 
çıktı. Prenses okurlarını yapılan sık hatalar 
konusunda uyarmak istiyorum. Fondöten 
kullanırken kuru bir cilde uygulamayın. 
Peeling ve maskeyi düzenli olarak yapmak 
sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar. Bir de 
yaz günleri çok koyu rujlar kullanılmamalı.

Moda tasarımı okuduğum için 
modayı yakından takip ediyorum. Kendi 
tasarımlarımda mağazamızda gelinlerimizi 
bekliyor ve geri planda işlerin yürümesi 
konusunda yardımcı oluyorum. Daha yolun 
başında olmamıza rağmen güzel çalışmalar 
gerçekleştirdik. Gelinlerimize her türlü 
imkanı sunuyoruz.  Gelinliklerine uygun 
özel duvak tasarlıyoruz.

Kına gecesi ve nişan merasimleri için 
farklı olan kaftan ve abiyeleri seçerken 
Arap ülkelerinden kazandığımız tecrübenin 
etkisi çoktur. Çünkü şehrimizin gelin 
adayları abartılı tasarımları tercih ediyor.   
En özel günlerinde kendilerini prenses 
gibi hissetmeleri için ailecek her konuda 
yanlarındayız. Kardeşlerimle birlikte 
çalışmak güven huzur veriyor.

MAKE UP
YASEMİN OKŞAK 

MADAM MİMİ GELİNLİK İŞLETMECİSİ
HALEF OKŞAK

“DURU BİR ZERAFETLE 
GERÇEK BİR PRENSES 
OLUYORLAR”

“ÖZGÜN TASARIMLAR 

GELİNLERİMİZİ 
BEKLİYOR”

Yazın gelmesiyle beraber 
makyajda en çok ıslak görünüm 
ön plana çıktı.

“Arap ülkelerinde 
kazandığımız 
tecrübelerin etkisi çok.”
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Gülüşünüzü
ertelemeyin 

ENERJİSİYLE 
VE HASTALARINA 

YAKLAŞIMIYLA İŞİNE 
BÜYÜK BİR AŞKLA BAĞLI 

OLAN DİŞ HEKİMİ EMEL STRİKO 
KÖROĞLU’NU SIMSICAK 

HAVASIYLA KENDİNİZİ 
EVİNİZDE HİSSETTİREN 
MUAYENEHANESİNDE 

ZİYARET ETTİK.  

DİŞ HEKİMİ

EMEL STRİKO 
KÖROĞLU

Minik
İLKİM ÜLKÜ 
KÖROĞLU

   DİŞ SAĞLIĞI
Fotoğraf/Röportaj: DİLHAN TÜRKER

Sayfa Editörü: A.HALİM AZAR
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Gülüş tasarım nedir? Nasıl yapılır 
bahseder misiniz?

Dişlerimiz gülüşümüzü belirler. 
Dudaklar, dişeti, dişler, burun, göz 
hizası, çene ucu gibi bir takım estetik 
kriterlerin birbirleri ile olan ilişkisinin 
değerlendirilmesidir. Gülüş estetiğinde 
önemli rol oynatan faktörler dudak, 
dişlerin boyutları, dişetinin dişlere oranla 
boyutları, diş rengi, dudak ve dişlerin 
birbiri ile olan uyumu, gülme hattı gibi 
faktörlerdir. Genelde çapraşık, çürük 
görüntüsü, ya da atrofik renk değişikliği 
olan dişler de gülmeyi negatif etkiliyor 
diyebiliriz. Nitekim kişi gülerken eliyle 
ağzını kapatma ihtiyacı duyuyor. Gülüş 
tasarımını oluştururken birçok çevre 
dokular ve faktörlerden yararlanıyoruz. 
Gülüş tasarımı yapılırken dişlerin 
oluşturduğu estetiğe, beyaz estetik, 
dişetlerinin dahil olduğu kısma da pembe 
estetik diyoruz. Bu amaçla öncelikle dişeti 
seviyeleri ve hangi dişlerin estetik tasarıma 
dahil edileceği kararlaştırılır. Tüm estetik 
uygulamalarda amaç doğru tedavi ve kişiye 
en çok yakışanı bulmak tatmin edici sonuç 
elde etmek olmalıdır. Gülerken en az 
dişlerin görünürlüğü kadar dişeti seviyesi 
ve birbiri ile olan simetrisi de estetiği en 
çok etkileyen faktörlerdendir.

Estetik dokunuşları belirleyen bir diğer 
faktör de cinsiyettir. Erkek hastalara daha 
köşeli sert geçişli hatlar oluşturulurken 
bayanlarda daha naif geçişler estetik 
bir görünüm kazandırıyor. Hastanın 
beklentisini göz ardı etmemek lazım. 
Sonuçta estetik göreceli kavramdır. 
Hastanın beklentilerini de göz önüne alarak 
doğru tedaviyi gerçekleştirmek lazım. 
Sonuç olarak herkesin bir gülüş karakteri 
vardır.

Estetik bir gülüşe sahip olmak 
kuşkusuz herkesin hayalidir. Ancak 
dişlerin renginden görünümüne, diş 
etlerinin uzunluğundan kalınlığına 
kadar pek çok etmen gülüşün 
görünümünde belirleyicidir. 

Dişleriniz 
gülüşünüzü 
belirler

K
ızıyla birlikte 

muayene 
serüvenine 

başlayan Diş 
Hekimi Emel 

Striko Köroğlu, 
hastalarının 

hayal ettiği 
gülüşe kavuşması 

için sanatını 
konuşturuyor. 
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“İLETİŞİM KURULABİLEN BÜTÜN 
ÇOCUKLARI TEDAVİYE İKNA 
EDEBİLİYORUM”
Çocuk hastalarda nasıl bir tedavi yöntemi 
uyguluyorsunuz?

Çocukları aşırı çok seviyor olmam 
sanırım anlaşabilmemi ve ikna edebilmemi 
sağlıyor. Anne şefkatiyle yaklaşıyorum 
her zaman. Malum bizim çok parlak bir 
çocukluk dönemimiz olduğu söylenemez. 
Daha hekimi görünce korkardık. Bu yüzden 
de değil midir hala korkularımızın sebebi? 
Bu yüzden çoğu zaman beyaz önlük değil de 
renkli önlük tokalar renkli eldivenler tercih 
ederek tedaviyi eğlendirici hale çeviririm. 
Genelde ilk seansı tanışma seansı olarak 
randevu veriyorum. Daha sonra ailenin de 
desteği ve doğru telkinleriyle ikna yöntemleri 
başlıyor. Mesela bizim fırçalarımızın makineli 
olduğunu o yüzden ses çıkardığını deneme 
yöntemiyle anlatıyorum. Ve en önemlisi çok 
yüksek oranla iğne (anestezi) yapmadan 
çalışıyorum. Bu da çocuklara güven veriyor 
ve canının acımayacağını anlıyor. Çocuklar 
problem olmasa bile erken yaşta hekim ile 
tanışıp bilinçli birey yetiştirmek adına kontol 
seansları yapılmalıdır. En hassas olduğum 
konulardan biri de erken çekilmiş olan süt 
dişleridir. Ki sonradan oluşabilecek estetik 
kaygıları ve sorunları saymakla bitiremeyiz. 
O yüzden zamanında tedavilerin yapılması 
önem arz etmektedir. Naçizane tavsiyem 
de ilk diş Hekimi deneyimi çok önemlidir. 
Mutlaka araştırılıp gidilmelidir.

“LAMİNA İŞLEMİYLE DİŞ 
ARALIKLARINA SON”

İş yerimizde beyaz estetiğin elde 
edilmesi amacıyla, aralıkların kapatılması 
için, estetikten uzak kötü görünümlü diş 
yapıları için; porselen laminalar, kompozit 
laminalar, bonding uygulamaları, diş 
beyazlatma gibi estetik uygulamalar 
yapıyoruz. Saydığımız bu uygulamalardan 
da anlaşılacağı üzere direk ve indirek 
uygulamalarımız mevcuttur. Bütün bu 
değerler vakanın durumu ve hastanın 
beklentisi yönünde belirlenmektedir. Yine 
vakayla değişmekle birlikte tek veya birkaç 
seansta estetik işlemler yapılmaktadır.

Gülüş estetiği için doğru yaş ne zamandır?

Bu tip durumlarda ortodontik tedavinin 
zamanında yani ortodontistinizin 
kararıyla yaklaşık 11-13 yaş arasında 
tedavi edilmeliler. Bu zamanlarda tedavi 
yapılmadıysa iş işten geçmiyor her yaşta 
tedavi mümkün. Fakat yirmili yaşlardan 
sonra genelde aceleci davranılıyor. Tedavi 
sürecine pek tahammül olmuyor. Ortodonti 
harici bir estetik uygulama yapılıyorsa 
20 yaş ve sonrası bana göre en uygun 
olanıdır. Fakat mühim olan yaş, zaman vaka 
platformunda en az travmatik işlem ile 
maksimum estetik sonuç elde etmek.

Gülüşünüzü
ertelemeyin 
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BAŞARI
GENİMİZDE
VAR

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VE MİLLİ OYUNU TOYGENS İLE ZEKÂ, EĞLENCE VE REKABETİ 
BİR ARAYA GETİREN EĞİTİMCİ HATİCE AVŞAR VE EŞİ SELMAN AVŞAR, YAPTIKLARI 

ÇALIŞMALARLA TÜRKİYE’DE İLKLERİ OYNAYACAKLARINI BELİRTTİ. 

T   ZEKA OYUNLARI

SELMAN AVŞAR HATİCE AVŞAR

Fotoğraf/Röportaj: DİLHAN TÜRKER
Sayfa Editörü: A.HALİM AZAR
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TOYGENS İSMİ NEREDEN GELİYOR?
İki kişilik strateji oyunu olan Toygens, eski 

Türklerde toplanma bir araya gelme, sosyal 
faaliyetlerin genel adı olan; Toy’un ve altıgen 
şekillerden oluşmasından dolayı ‘Gen’in ek-

lemesinden bir araya gelerek marka bir isim 
haline gelmiştir. Eğlendirirken düşündüren 
ve zekâ ile eğlenceyi bir araya getiren bir oyun 
sunmayı amaçladık. Aynı zamanda bir Türk 
oyunu olması nedeniyle bu alanda Türklerin 
de olduğunu vurgulamayı amaçladık. Zekâ, 
eğlence ve rekabeti bir araya getirdik.

ATÖLYEDE EĞİTİM FIRSATI
Hatice ve Selman Avşar, Toygens mağaza-

sıyla Konya’da bir ilke imza atarak, akıl-zeka, 
eğitici oyunları mağazasını şehrimize kazan-

dırdı. Mağazalarında sattıkları oyunların eği-
timlerini de verdiklerini belirten Avşar çifti, 
“Konya’da sadece akıl zekâ oyunlarına yönelik 
mağaza veya işletme yok. Amacımız geleceğe 
yön verecek nesillerin bebeklik çağlarından ye-

tişkinlik çağlarına kadar ihtiyaç duyacağı eği-
tici-öğretici akıl-zekâ oyunu ve eğitici oyun-

cak ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak. Akıl 
zekâ oyunları atölyemiz de bireysel veya grup 
olarak oyunların eğitimini veriyoruz.  Alacağı-
nız her oyunu oynayarak, deneyerek, eğlene-

rek alma imkanı sunmaktayız. Oyunumuz kısa 
süre sonra piyasaya girecek. İlk etapta tanıtım 
amaçlı, daha sonra turnuvaya yönelik çalışma-

larımız olacak. Satranç, koridor gibi oyunlarla 
da zaman zaman turnuvalar düzenlemeyi dü-

şünüyoruz “ifadelerini kullandı.
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TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VE 
MİLLİ OYUNU TOYGENS NASIL 
OYNANIR?

Oyunda kırmızı renk başlar. Her oyuncu 
sırası geldiğinde 1 hamle yapar. Her taş sayısı 
kadar istediği yönde ilerleyebilir.(sağ-sol-ile-

ri-geri)

AS GEN KOYMA

Oyuncular kendisinin veya rakibinin başlan-

gıç pozisyonundaki taşların çizili olduğu yer-

ler haricinde istediği her yere AS GEN’i (Engel 
Taşı) koyabilir. Konulan AS GEN oyun bitene 
kadar orada kalır.

RAKİP TAŞI YEME

Oyuncu kendi herhangi iki taşının arasına ra-

kibinin taşını veya birden fazla taşlarını alırsa 
rakibinin taşını veya taşlarını yemiş olur

OYUNDA GALİP GELME

Herhangi bir oyuncu rakibin BAŞ’ARI taşını iki 
taşı arasına alırsa rakibinin BAŞ’ARI taşını ye-

miş olur ve galip gelen taraf olur. Diğer bir yol 
ise bir oyuncu rakibinin özel alanına BAŞ’ARI 
Taşını oyun içinde yedirmeden katarsa galip 
gelen taraf olur.

KURALLAR

1- Oyun iki kişi ile oynanır.

2- Oyuncu herhangi bir taşı kendi veya rakibi-
nin taşının üzerinden atlatamaz.

3- BAŞ’ARI taşı özeldir, farklı şekillerde(ileri, 
geri, sağ, sol saat yönünde veya tersinde) bir 
adım hareket eder.

4- Oyunda süre sınırı yoktur fakat turnuvalar-

da değişebilir.

5- Her taş sayısı kadar istediği yönde hareket 
edebilir.

Başarı 
genimizde var!
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Graffiti sanatı çok fazla yetenek 
gerektiren bir sanat olmamakla 
birlikte bu yetenek düzenli çalışmayla 

ve bu işi benimsemekle geliştirilebilir. 
Graffiti çalışmasına başlamadan önce 
bir Blackbookumuz olmalı burada 
yapacağımız taslaklar kendimizi geliştirmemiz 
açısından önemlidir. Kendimize ait bir 
stilimiz (ya da sıkça kullanılan stylelerden 
birini benimseyebiliriz) ve imzamız(tag) 
olmalı. Öncelikle stilimize göre bir alfabe 
ve bu alfabede ki harfleri birbirine nasıl 
geçireceğimizi bilmemiz bunun için 
çalışmamız gerekiyor.

GRAFİK KÖKENLİ BİR SÖZCÜK OLAN GRAFİTİ VEYA GRAFFİTİ RESİMLER 

VE ŞEKİLLERLE YAZININ BİRLEŞTİRİLEREK KİŞİNİN KENDİNİ İFADE 

ETMESİNDEN DOĞAN BİR SOKAK SANATIDIR.

Sayfa Tasarım: A.HALİM AZAR
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ALIŞMAMIZI oluşturmadan önce 
perspektifini kafamızda planlamamız 
gerekiyor; yani çalışmaya bakıldığında 
yazının havada mı duruyor, bir yere 
mi oturtulmuş, alttan ya da üstten 
bakıyormuş gibi mi görünmesini 

istiyoruz öncelikle bunu belirlememiz 
gerekiyor. Taslaklarımızı (sketch) yaparken, 
öncelikle silinebilen kurşun kalemlerle 
kafamızdaki çalışmanın çizgilerini oluşturup 
daha sonra bu çizgiler üzerinden keçeli 
ya da silinmez bir kalemle (özel olarak 
üretilen markerları kullanmamız daha iyi 
sonuçlar verecektir) sketchmize harflerin ana 
çizgilerini(outline) çizmemiz gerekiyor. Daha 
sonra gölge-boyut (block) ekleyeceksek 
block çizgilerini de aynı şekilde çizmemiz 
gerekiyor. Daha sonra silgiyle kurşun kalem 
izlerini silip, boyama işine geçebiliriz. (Silme 
işini boyamadan sonra yaparsak renkler 
soluk çıkacaktır) Zevkimize göre öncelikle 
blockları boyadıktan sonra fill in (iç boyama) 
işlemini yapıyoruz daha sonra isteğinize göre 
secret outline ya da bubble,character vs. 
ekleyebilirsiniz.



İtalya’nın batı sahilinde Cenova ve 
La Speiza arasında yer alan Cinque 
Terre, bugün UNESCO miras listesinde 

rengarenk minicik beş köy. İtalyanca’da 
beş toprak anlamına gelen Cinque Terre 
sadece bu güzel mekanı temsilen konulan 
bir isim, o yüzden buraya gitmek isterseniz 
önce haritada beş köyün ismini bulmakla 
başlamak gerekiyor. Köyler Cenova 
tarafından La Speiza’ya dogru Monteresso, 
Vernezza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore 
diye sıralanıyor. 

CİNQUE TERRE’YE NASIL 
GİDERİM? 

Bu dünya harikası yere ulaşmak için 
iki seçeneğimiz var; birincisi Cenova 
üzerinden 1,5-2 saat süren bir tren 
yolculuğu ile doğrudan Monteresso’dan 
başlayabilir ya da Pisa üzerinden yine 
aynı şekilde Riomaggiore ile başlayarak 
batıya doğru ilerleyebilirsiniz. İstanbul’dan 
Cenova ve Pisa’ya arada güzel gidiş-
dönüş kampanyalı biletleri ve köylere en 

yakın ulaşım merkezi olduğu için buralar 
öncelikli tercih. Yoksa elbette İtalya’nın 
her yerinden buraya trenle ulaşmak 
mümkün. Bunun için bilet adresi ise tabi ki: 
Trenitalia.

CİNQUE TERRE’DE NELER YAPILIR? 
Cinque Terre’yi yasayarak görmek için 

en az iki gün yeterli olsa da burada aslında 
daha çok zaman geçirebilirsiniz: 

*Sahillerinde denize girebilir, dalış 
yapabilirsiniz. 

Her köyün denize kıyısı olmadığı için 
eğer burada uzun bir tatil düşünüyor, 
gelmişken hem gezerim hem yüzerim 
diyorsanız kalmak için doğru adres 
Monterosso olabilir 

*Balıkçılıkları ile ünlü beş köyde deniz 
mahsulleri, yerli Cinque Terre şarapları 
ve tabi ki makarna ve pizza ile harika 
yemekler yiyebilirsiniz. 

Yaz döneminde kalabalık olan bölgeye 
daha çok huzurlu bir kaçış için mevsim 
dışında gidiyorsanız saat 2 ve 6 arasında 

İtalya’nın Cennet Köyü
Cinque TERRE

Ünlü blogger Fatma Safi’nin kaleminden 
CİNQUE TERRE...

S A AT   İTALYA

78 P R E N S E S
T E M M U Z

A Ğ U S T O S
2 0 1 8



siesta nedeni ile yemek yemek için hiçbir 
yer bulamayabilirsiniz, bu nedenle aç 
kalmamak için saatlerinizi bölgeye göre 
ayarlamanız tavsiye.

*Köyler arasında trekking yapabilirsiniz 
Beş köy arasında trekking yolları 

bulunuyor ise de bu yollar gitmiş olduğunuz 
mevsime ve yıla göre kapalı olabiliyor. Tabi 
ki köyler arasında ulaşım için tren yolu da 
var ve tren ile köyler arasında yolculuk en 
fazla 5 dakika sürüyor, yani köyler birbirine 
çok yakın. Yine de meraklısı için trekking 
yol bilgileri iste burada: 

Monterosso - Vernezza 3,5 km - 1,5 saat 
Vernezza - Cornaglia 4 km - 1.5,2 saat 
Cornaglia - Manarola 3 km - 1 saat
Manarola - Rimaggiore 1 km - 20 dakika 

*Köylerin arka sokaklarında dolaşabilir, 
birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. 

1. MONTEROSSO 
Cinque Terre yolculuğumuz Cenova’da 

kalarak başladığı için ilk durak olarak 
Monterosso’yu seçtik. Burası bölgenin 
en büyük ve en uzun sahiline sahip olan 
köyü. Sezon dışında, bizim gibi Kasım 
ayında gelmisseniz ise fotoğrafta olduğu 
gibi plajda insan görmek biraz zor : ) 
Tren istasyonundan çıkıp sola doğru bir 
sahil yürüyüşü yaparak köy meydanına 
ulaşıyoruz. Konaklamak için booking.
com’dan kiraladığımız evimiz meydanda 
ve çok güzel, wi-fi olmaması bizi biraz 
üzüyor ama olsun. Belki konaklamak için 
otel bulabilirsiniz ancak köylülerin yerli 
halkı evlerini kiralamayı sıkı bir iş haline 
getirmişler. Bu yüzden burada otel yerine 

o evlerden birinde 
kalmak, biraz daha 
lokal hissetmek güzel 
şey. Eşyalarımızı 
bırakıp yemek için 
hemen “Ristorante 
Belvedere”de buluyoruz 
kendimizi. Sahildeki 
restoran duyduğumuza 
göre Vedat Milor’un de gidip 
önerdiği yerlerden biriymiş. 
Cenova bölgesinde olduğumuz için pesto 
çılgınlığına giriyor, restoranın kendi 
yapımı makarnası ve pesto sosu ile “trofie 
genovese” ve “pesto bruschetta” istiyoruz. 
Yanında yine ev yapımı şarap. Ne kadar taze 
ve lezzetli olduğunu söylemeye sanırım 
gerek yok. Köy içerisinde küçük bir tur 
atarak ara sokaklar içerisinde dolaşıyoruz. 
Birçok lokal restoranın bulunduğu köyde 
ara sokaklar diğer köylere oranla epey 
geniş. Ev sahibimizden öğrendiğimize 
göre köy içerisinde bir çok ev yıllar içinde 
gördükleri hasar yüzünden restore edilmiş, 
bu yüzden köylerin en modernize edilmişi 
yani şehirleşirken doğal halini kaybedeni 
burası. Köy içerisinde bir başka sevimli 
adres ise kahvaltılarımızı yaptığımız La 
Cantine Del Pescatore. Burada hem bir çok 
atıştırmalık bulabilir. Ünlü limon likörü 
olan limoncini, ev yapımı makarnaları, 
farnita denilen mısır unları ve makarna 
soslarını buradan satın alabilirsiniz
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2. VERNEZZA 
Monterosso’dan sonra bir başka sahil 

köyü olan Vernezza’ya gitmek için üzüm 
bağları ve deniz arasında kalan uzun 
bir merdiven ile trekkinge başlıyoruz. 
İki köyün arasındaki 3,5 km’lik yol 
genelde rahat devam etse de, arada sık 
merdivenleri ya da bir tarafı uçurum 
olan dar patikaları ile bize zevkli bir 1,5 
saat yasatıyor. Aşklarının sonsuza kadar 

sürmesi dileğiyle isimlerini 
yazarak asan sevgililerin 

kilitleri tepede 
manzarayı daha da 

güzelleştiriyor. 
Panorama 
manzarası, tas 
köprüsü, şelalesi 
ve küçük kasaba 
evleri ile gecen 

trekking yolunun 
ardından karsınıza 

çıkan en güzel şey 
ise tabi ki Vernezza 

manzarası. Her zaman köyleri 
tepeden görmek için en azından biraz 
uzaklaşmak ve bu görüntüyü kaçırmamak 
Şart. İki kişinin yan yana yürüyemediği 
bir patikadan inerek Vernezza meydana 
vardığımızda solda “Gelateria Vernezza”yı 
görüyoruz. Burası dondurma için 
kesinlikle uğramanız gereken bir yer. O 
kadar beğendik ki burayı, La Speiza’da 
tanıştığımız bir İtalyan en Vernezza geniş 
bir meydandan sahile doğru acılan sağ ve 
soldan ara merdivenlerle dar ara sokakların 
bulunduğu daha küçük bir köy. Sahilden 
her iki yana doğru açılan rengarenk evleri 
ile en karakteristik köylerden ve benim 
de favorilerimden biri oluyor. Sahilinde 
bulunan şato tepeden manzarayı görmek 

için kullanılabileceği gibi, içinde “Belforte” 
isminde bir restoran bulunduruyor. 
Eğer yemek için durağınız bu köy ise 
gidilebilecek en iyi adres. 

3. CORNİGLİA 
Cinque Terre’nin tam ortasındaki 

Corniglia diğer köylerin aksine dağın 
tepesinde kurulmuş. Buraya ulaşmak 
için trenden indikten sonra 377 tane 
basamağı asmanız gerekiyor. Sayısına bakıp 
korkmayın gayet kolay ve geniş basamaklar 
oldugu için kolayca çıkıyorsunuz. Eğer 
uğraşamam derseniz ise 5 dakika da 
bir kalkan shuttle servisi de sizi köye 
çıkarıyor. Uçurumlarla çevrili bu köy 
Cinque Terre’nin en küçüğü. Merdivenlerin 
bittiği yerden 5 dakika da meydana 
ulaşıyor diğer 10 dakika da ise bütün 
köyü gezebiliyorsunuz. Meydanın sonuna 
vardığımızda sonsuz bir deniz manzarası 
ile diğer küçük köyleri görebileceğiniz 
bir terasa çıkıyorsunuz. Ancak o köylerde 
yasayanlar nasıl ulaşıyor buralara hiçbir 
fikrimiz yok. Diğer köylere göre Gotik 
tarzda inşa edilen sevimli bu kasabada 
fotoğraflar çektikten sonra sezon dışı 
olması nedeni ile köyün tek acık yeri “Caffe 
Matteo”da oturup espresso yanına küçük 
İtalyan kurabiyesi olan biscotti’lerimizi 
atıştırıp yolumuza devam ediyoruz. 

İtalya’nın Cennet şehri;
Cinque Terre

80 P R E N S E S
T E M M U Z

A Ğ U S T O S
2 0 1 8



4. MANAROLA 
Corniglia’dan trenle süren 2 dakikalık 

yolculuk sonrası Manarola’dayız. Trenden 
indikten sonra kısa bir tünel yürüyüşü 
ile meydana varıyoruz. Burası kayalıklar 
üzerindeki manzarası ile Cinque Terre’nin 
sembolü haline gelmiş en romantik 
köyü şüphesiz. Evlerin balkonlarından 
sarkan çiçekler, küçük rampa sonunda 
denize çıkan balıkçı restoranları ve 
kayalıkların üzerinde uzanan rengarenk 
evleri ile hepimize burayı “neden buraya 
arkadaşlarımla geldim” pişmanlığı 
yaşatıyor. Eğer bir daha gelirsem kalacağım 
yer ve en sevdiğim köy Manarola. ..ve 
sonunda fotoğraflardan aradığımız yeri 
bulduk. Birçok blog ve Tripadvisor’da deniz 
ürünleri ile övülen “Tirattoria dal Billy”yi 
sora sora tepedeki kilisesini geçtikten sonra 
merdivenler ine çıka köyün üst taraflarında 
buluyoruz ancak mevsim nedeni ile kapalı. 
Biz de fotoğrafta gördüğünüz köprünün 
üstündeki “Marina Piccola”ya oturuyoruz. 
Risotto del mare yani deniz mahsullü 
risottomuz sonrasında İtalyan mutfağına 
yeniden saygı ve sevgi duyarak kalkıyoruz 
restorandan. Manarola her ne kadar sahili 
olmasa da dalış için kullanılabilen ve denize 
girilebilen bir köy olarak geçiyor. Burada 
bir başka dikkatimizi çeken sevimli şey ise 
tarlalara yerleştirmiş oldukları beyaz şirin 
korkuluklar. Bu ayrıntı bile köye daha çok 
kanınızın ısınmasını sağlıyor. Manaro’lada 
tarlalar ve korkuluklar 

5. RİOMAGİORRE 
Buraya gelmeden önce en çok merak 

ettiğim şeylerden biri de “Via D’amore” 
yani Aşıklar Yolu olmuştu, Hikâyeye göre 
1920’lerden önce bu köyler arasında 
tren yolu yapılmadan yani köylerden dış 
dünyaya deniz haricinde ulaşım yokken, 
köylüler “Manarola ve Riomagiorre” 
arasında bir yürüyüş yolu yaparlar, 
böylelikle iki köy arasında dostluklar 
oluşmaya zamanla her iki köyden birbirini 
sevenler bu yolda bulaşmaya baslar. Bu 
yüzden ismi aşıklar yolu olarak kalır. Bugün 
ise bu ünlü yol iki yıldır kayalıkların yolu 
kapatmış olması sebebi ile açık değil. 
Sadece kısa bir kısmını yürüyebiliyor ve 
yolun bir kısmından sonra tren yoluna 
doğru geçebiliyorsunuz. Ancak yol için 
çalışmalar devam ettiği için siz gittiğiniz 
de açılmış olma ihtimali yüksek. 8. yüzyıl 
zamanında zeytin ve asma yetiştirmek 
için daha ılıman bir yer arayan köylülerin 
kurduğu bu köy uzun bir patika üzerinde 
kurulu tas evlerden oluşuyor. Butik hediye 
dükkanları ve marketlerin bulunduğu 
Riomaggiore neredeyse Monterosso kadar 
büyük ancak hala eski halini koruyarak 
size yeniden eşsiz manzaralar verebiliyor. 
Yağmurlu bir zamana rastladığımız için 
mevsim nedeni ile gece iyice sakinlesen 
köyü fazla yaşayabilme şansımız olmadı 
ancak zamanımız arttığı için La Speiza’ya 
giderek akşamımızı orada geçirmeye 
karar verdik. Buraya kadar gelmişken bir 
şehir daha görelim derseniz trenle 10-15 
dakikalık bir yolculuk sonrası La Speiza’yı 
da ziyaret edebilirsiniz.
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UCUZA GEZMEK

ISTEYENLERE

10 TÜYO!

Haber: EMRE SARIBAŞ
Sayfa Editörü: A.HALİM AZAR
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1. Havaalanlarını her zaman gidiş bölümlerin-
den terk edin. Geliş bölümünde pusuya yatmış 
turist avcılarından kurtulduğunuz gibi gideceğiniz 
yere daha ucuzda ulaşım aracı temin edebilirsiniz.

2. İyi bir lokanta bulabilmek için o bölgede 
yaşayan esnafın nerede yemek yediğini sorun. Her 
zaman esnaf en iyi ve ucuzu bilir.

3. Hiç bir zaman trenlerin veya otobüslerin lüks, 
vip veya turist için olanları ile seyehat etmeyin. Her 
zaman halk ile içiçe gezin. Başta zorlansanızda 
sonrasında gerçek gezginliğin tadına varacaksınız.

4. Hostellerde kalın ve akşam yemeklerinizi 
kendiniz pişirip diğer gezginlerle paylaşın. Hem 
ucuza geleceği gibi hem de bir çok arkadaş 
edineceksiniz.

5. Yanınızda bir rehber kitap bulunsun ve kala-
cağınız yer için belirlediğiniz bir kaç yeri üşenmed-
en tek tek kontrol edin. 

6. Havaalanlarında fazla para bozdurmayın. 
Merkeze gidecek kadar bozdurulacak para 
yeterlidir. Her zaman kurlar havaalanlarında daha 
yüksektir.

7. Fazla yük taşımamaya gayret edin. 30-40 
litre bir gezgin için yeterli miktardır. Ve uzun rota-
lara çıkarken mümkün olduğunca atabileceğiniz 
kıyafetlerinizi yanınıza alın.

8. Vize olayını hiç bir zaman gözünüzde büyüt-
meyin. Kendinize güvenin ve imkansız bir şey 
olmadığını bilin. Sırtçantalı bir gezginin alamaya-
cağı bir vize yoktur.

9. Dünyayı gezmenin riskleri ya da olunması 
gereken aşılar gibi formalitelere takılıp fazla kaf-
anızı yormayın. 

10. Az zamanda fazla şey görme hevesine 
kapılıpta hiç bir şey yaşamadan zamanınızı yok 
etmeyin. Keşfederek gezin.



1. PACKİNG PRO
Eğer sürekli seyahat eden biriyseniz ve 

gideceğiniz yerlere giden diğer insanların 
valizlerine neler koyduğunu merak ediyorsanız 
bu uygulamayı denemelisiniz. Kullandıkça daha 
çok sevdiğiniz türünün tek örneği olan orijinal bir 
uygulama.

2. DAYUSE
Dayuse, gündüz hizmet veren ve bir kaç 

saatliğine kiralayıp duş alabileceğiniz otel odalarını 
listeleyen bir uygulama. Uygulama sayesinde gece 
kalmak istemediğiniz otel konaklamalarında %75’e 
yakın daha ucuza kalabiliyorsunuz.

3. ENUYGUN.COM
Yurtdışına seyahat edecekseniz seyahatin en 

masraflı kısmı genellikle uçak bileti oluyor. Daha 
ucuz uçak biletlerini bulmak, kampanyalardan 
haberdar olmak, fiyat alarmları kurarak 
fiyat düşüşlerini takip etmek, gideceğiniz 
destinasyonlara ait fiyat grafiklerini görmek ve 
bilet iptal sigortası gibi özellikleri ile vazgeçilmez 
bir uygulama. Üstelik Enuygun.com uçak bileti 
uygulaması diğer uçak bileti uygulamalarına göre 
çok daha hızlı ve daha basit ve kullanışlı.

4. ROOMER
Roomer uygulamasında seyahatlerini iptal 

ettirmek zorunda kalan insanların otel odalarını 
kiralayabiliyorsunuz. Bu sayede otel masraflarınız 
%80’lere kadar daha ucuza gelebiliyor.

5. GOOGLE MAPS OFFLİNE
Seyahat planlarken gideceğiniz noktaları 

biliyorsanız bu noktaları internetiniz varken 
işaretleyip indirerek daha sonra internetiniz 
olmasa bile GPS’ini açıp navigasyon özelliğinden 
faydalanabilirsiniz. Bilmediğiniz bir şehirde çoğu 
zaman hayat kurtaran bir uygulama, mutlaka 
yüklemelisiniz.

6. XE CURRENCY
Yurtdışındaki seyahatleriniz sürekli döviz 

hesaplamaları ile geçiyorsa bu uygulama size 
büyük bir avantaj sağlayacaktır.

7. UBER
Dünyada çok yaygın olarak kullanılması ve 

neredeyse her yerde taksiye göre daha ucuz 
olması ulaşım açısından Uber’i rakipsiz kılıyor. 
Mutlaka telefonunuzda bulunsun ne zaman lazım 
olacağı belli olmaz.

8. TRİP ADVİSOR
Gittiğiniz ülkelerde kalacağınız yerlerin, 

gezeceğiniz yerlerin ve yiyeceğiniz yerlerin 
hakkında sizden önce giden kişilerin ne dediğini 
neyi önerdiklerini ve neler karşısında sizi uyardığını 
merak ediyorsanız Trip Advisor’da bunlar mevcut. 
Şu an yorum konusunda global anlamda en iyi 
uygulama diyebiliriz.

Seyahate çıkarken

TELEFONUNUZDA 
OLMASI GEREKEN 
UYGULAMALAR

Haber: EMRE SARIBAŞ
Sayfa Editörü: A.HALİM AZAR
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UT A  YEMEK TARİFLERİ

Böğürtlen soslu 
panna cotta

Malzemeler
• 400 ml. krema

• 200 ml. soğuk süt
• 1 adet vanilya çubuğu

• 1/2 su bardağı toz şeker
• 3 yaprak jelatin

Böğürtlen sosu için:
• 1 su bardağı böğürtlen

• 1 tatlı kaşığı buğday nişastası
• 1 çay bardağı su

Pişirme Önerisi

Vakitten tasarruf etmek için yaprak jelatinleri, 
mikrodalga fırında kısa sürede çözdürebilir ya da toz jelatin 

kullanmayı tercih edebilirsiniz.

NASIL YAPILIR?
1. Tatlıya kıvamını verecek olan yaprak jelatinleri, 

kendiliğinden yumuşaması için soğuk su dolu bir kasede 5 
dakika kadar bekletin.

2. Krema, süt ve toz şekeri küçük bir tencereye aktarın. 
Vanilya çubuğunu keskin bir bıçak yardımıyla uzunlamasına 
ortadan ikiye kesin. Bıçağın ucu yardımıyla tatlıya asıl 
aromayı verecek olan kabukların iç kısmını kazıyın.

3. Çubuk vanilyanın kabuk ve öz kısımlarını tencereye 
aktarın. Süt, toz şeker ve vanilya çubuğu ile karıştırdığınız 
kremayı, kısık ateşte kaynama derecesine gelene kadar 
pişirin.

4. Soğuk suda yumuşayan yaprak jelatinleri, suyunu 
sıktıktan sonra tatlı karışımına katın ve tatlıyı ocaktan alın. 
Karıştırarak tatlının kendi sıcaklığında erimelerini sağlayın.

5. Tatlıyı ikram etmenizde kolaylık sağlayacak silikon ya 
da tek kullanımlık kapları ıslatın. Fazla sularını alın.

6. Pürüzsüz bir kıvam alması için tatlı karışımını 
süzgeçten geçirdikten sonra porsiyonluk kalıplara eşit 
olarak paylaştırın. Kıvam alması için buzdolabında en az 2 
saat kadar bekletin.

7. Tatlının sosu için; nişastayı su ile karıştırdıktan sonra 
böğürtlenlerle birlikte koyu bir kıvam alana kadar yaklaşık 
10 dakika pişirin. Kıvamının pürüzsüz olmasını istiyorsanız 
blenderden geçirin.

8. Soğuyup, kıvam alan tatlıları servis tabaklarına ters 
çevirerek çıkartın. Hazırladığınız böğürtlen sos ve arzuya 
göre ekleyeceğiniz meyveler eşliğinde bekletmeden servis 
edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Sayfa Editörü:
Ebru Çopur





V

S S O Ğ
Konya’nın ilk ve tek kadın dergisi olan Prenses okurları tarafından 
büyük beğeniyle takip ediliyor. Şehrin önemli simalarının da beğenisini 
kazanan Prenses Dergisi okurlarından kareler sizlerle...

NAZİFE BİRTEK AYLA TARAKÇI

ÇİĞDEM AKBAŞ
ARZU BALKAN

İSMAİL KARAGÖZFEYZULLAH ERTAŞ

OSMAN DOĞARMERVE DEMİREL HÜSEYİN ÇINALI İLKNUR ÖNDER

DR. MUHAMMET ERBAYFULYA KOCAMAN TOPKARAMUSTAFA ÇALIKDURSUNE ŞAHİN YALÇIN

ELİFE KAZANCI KÜBRA YÜZBAŞIOĞLU EMEL STRİKO KÖROĞLU
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AYŞE YEŞİLÖZ MUSTAFA UYSAL SEYHAN TAŞBAŞI KİRAZ GÜZEL

ŞEYMA BAYRAM AYŞE YAMANÖMER YILDIZKAYA TARAKÇI

İBRAHİM TÜRKMENMUSTAFA YAVUZFATMA ARSLAN

SELMAN AVŞAR
HATİCE AVŞAR

ALİ YANMAZ

ALİ YÜCEL

CEREN SAĞCAN
MUAZZEZ DOLAPOĞLU

GÜNSELİ DEMİROK
NAZİFE BİRTEK

İSA DUYSAK
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Yengeç burcu insanları olumlu ya da olumsuz 
durumlara ani tepkiler verir. Özellikle bu tarz 
davranışları ile tanınırlar. Dışarıdan kolay kolay 
kimsenin fark edemediği, kendini korumak 
adına ördüğü duvarları vardır. Aslında bu duvarın 
arkasında son derece duygusal, hassas ve 
ılımlı bir karakter yatar. Ördükleri duvar ancak 
karşısındaki insana güvendiğinde yıkılır. Yengeç 
burcunun insanlara güvenmesi oldukça zordur. 
Yine de Yengeç burcunun güvenini kazanan 
insanın asla sırtı yere gelmeyecektir. Kırıcı 
değildir, karşısındaki insanın kalbini kırmaktan 
hoşlanmaz. Moralleri bozulduğu zaman onları 
toplamak oldukça zordur. Yengeç burcu insanları 
gülmeyi aşırı derecede sever ve çelişkili bir yapıya 
sahiptir. Mizah duyguları gelişmiştir. Arkadaşlığa 
ve dostluğuna önem verir. Yardıma ihtiyacı olan 
herkese elini uzatır. Sempatik bir kişiliği vardır.

Yengeç: 
Dışı seni
içi beni...

21 Haziran-22 Temmuz

Aslan burcu Güneş’in etkisi altında olan bir 
burçtur. Güneş ise sadece Aslan’ın yıldızı olarak 

dikkat çeker. Güneş hayat verir, hemen her 
güçten üstündür, parlak ve yakıcı özelliklere 

sahiptir ve bu özellikleri Aslan burcuna aktarır. 
Tüm bunlar göz önüne alındığında Aslan 

burcunun eşsiz bir insan olduğunu düşünmemek 
mantıksız olur. Talihleri ve şansları son derece 

açıktır. Yöneticileri Güneş sayesinde her 
alanda dikkat çekmeyi başarırlar. Hayatta 

başaramayacakları şey oldukça azdır. Engel 
nedir bilmezler. Gururları oldukça üst seviyededir. 

Özgüvenleri oldukça yüksektir, kendilerine her 
zaman güvenir ve hayranlık duyarlar. Aslan burcu 
gösterişi ve canlılığı sever. Yaşam gücünü, liderliği 

ve asaleti temsil etmektedir. Aslan burcunu 
yürüyüş tarzından, enerji dolu yapılarından, 
hareketli oluşundan, sağlam ve cana yakın 

oluşundan tanımak mümkündür. 

Aslan 
gibi  bir 

burçsan!

23 Temmuz-23 Ağustos

 YENGEÇ - ASLAN

Astrolog
Rahile Kaçar 
Aktürk
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Bu ay iş ve eğitim hayatınızda Yeni projelere girmek 
değişimleri gerçekleştirmek için olumlu enerjiler ile 

karşı karşıyasınız iyi değerlendirin. Başarınız kayıpları 
kazanca çevirmeniz. Çevrenizdeki kıskanç insanları 

saldırgan bir tutumla harekete geçirebilir ve sizi zayıf 
karnınızdan vurmaya kalkabilirler. Dikkat edin.

Haziran ayı boyunca hiç kimsenin avukatlığına soyunma-
malısınız. Kişisel ilişkileriniz yakınlar ya da dostlarınız ile 

ilgili pek çok doğru bildiğiniz şey yanlış çıkabilir sizin de-
ğerlerinizden çok uzak kişileri tanıyamamış olmanın hayal 

kırıklıklarını yaşayabilirsiniz. Siz kendi geminizi doğru 
götürmeye çalışın ve tam olarak gerçekliğini bilmediğiniz 

hiç bir işin içinde olmamaya özen gösterin bu ay.

Boğa burçları Haziran ayında adeta 
enerjilerini şarj edecekler. Önceki ayın 
disiplinli enerjilerinden sonra Haziran, 

istikrarlı ve sağlıklı gelişmeleri getirecek 
sizlere. Güvenilir insanlar ile iş hayatınızda 

tanınırlığınızı arttırabilir önemli iş birliklerinin 
başrolünde olabilirsiniz.

Bu ay sizin için genel anlamı ile manevi 
bir yolculuğun idrakinde yenileneceğiniz 

ruhsal olarak arınacağınız bir ay olacaktır. 
Genel olarak gökyüzü bu ay iş ve eğitim 

hayatınızda mutlu ve başarılı kılacak 
sizleri.

Bu ay kredi yatırım gibi planlarınızı Haziran ayının ilk 
haftası yapmamaya özen gösterin. Verilen sözler ye-
rine gelmeyebilir dolandırılabilir ortaklıklardan zararlar 
görebilirsiniz. Özel yaşamınızda; eş ya da sevgilinizin 

başına buyruk tavırları yüzünden sert tartışmalar 
yaşayabilirsiniz onu uyarırken işinizle ilgilenememenin 

getirisi finansal problemler yaşayabilirsiniz. 

Bu ay iş hayatınızda sorumluluklarını yerine getirmeyen 
ve arkanızdan iş çeviren çalışma arkadaşlarınızdan 
dolayı zorluklar yaşayabilir kızgınlıklarla kendinize 
zarar veren davranışlarda bulunabilirsiniz. Dikkat 
edin. Yükseköğrenim görmek isteyen öğrenciler bu 
ay olumlu enerjiler sizden yana. Bu anlamda sizleri 
desteklerken girişimci olmalı ve istemeyi bilmelisiniz.

Bu, ay cesaretiniz her konuda şansınızı yükseltecektir. Zen-
ginlik bu ay maddi manevi sizleri karşılıyor. Kısa yolculukla-
rınız iş hayatınızda istikrarlı gelişmeleri beraberinde getirebi-
lir. İnançlarınız sayesinde zorlukların üstesinden gelecek ve 
maddi durumunuzu daha iyi hale getirebileceksiniz. Akıllıca 
kararları uygulamakta tereddüt etmeden hareket etmeniz 
çok iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacak güçte.

Haziran, ayında da kazançlar çok yüksek olmayabilir, 
ancak makul ve orta düzeyde kalıcı enerjiler söz konusu. 
Bu ay sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Üst 
solunum yolları ve karaciğerleriniz ile ilgili sağlık sorun-
larına dikkat edin. Arkadaşlarınızla para alışverişlerinde 
bulunurken dikkatli olun ve vereceğiniz finansal desteğin 
geri ödemesinin yapılmayacağının bilinci ile hareket edin.

Bu ay dedikoducu arkadaşlarınız gerçek 
dostlarınız ile ilişkilerinizin bozulmasına neden 
olabilir dikkatli olun ve kimsenin dolduruşu ile 
dostlarınızı sorgular bir tutum içine girmeyin 
sonunda üzülen siz olabilirsiniz.

Bu ay yolculuklar iş ve özel yaşamınızda şansınızı arttıra-
caktır. Bu ay zarfında hedeflerinize karşı çok çalışmaya 
hazır olmanız gerekir. Tartışmalar ve karşıt fikir çatış-
malarından ay boyunca kaçınmalısınız. Bu ay evli Yay 
burçları eşinizin aşırı duygu değişimi ve farklı bir mizaç 
sergilemesi sizleri şaşırtabilir ve onu anlamakta zorlana-
rak ilişkinizin gidişatından dolayı endişelenebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

BALIK BURCU

BOĞA BURCU

BAŞAK BURCU

AKREP BURCU

KOVA BURCU

KOÇ BURCU

İKİZLER BURCU

TERAZİ BURCU

YAY BURCU

22 Aralık-20 Ocak

20 Şubat-20 Mart

21 Nisan-20 Mayıs

24 Ağustos - 23 Eylül

24 Ekim-22 Kasım

21 Ocak-19 Şubat

21 Mart - 20 Nisan

21 Mayıs-20 Haziran

24 Eylül - 23 Ekim

23 Kasım-21 Aralık
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