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VANESSA MENASE FARHI
(VANESSA CATERING KURUCU ORTAĞI)
Butik anlayışla hizmet veren Vanessa Catering, şehir dışı 
nişan ve düğün organizasyonlarında, hem İstanbul ve 
civarında son dönemde özellikle de Bodrum, Çeşme gibi 
yerlerde, iştah açan sunumlarıyla farklılaşıyor. Bu yeni 
konsepte göre, her kafanızı çevirdiğiniz yerde ayrı bir 
hareket, ayrı lezzetler bulunuyor. Örneğin bir köşede paella 
standı dururken, bir köşe makarna köşesi şeklinde organize 
ediliyor. Bir tarafta büyük bir barbekü, bir tarafta peynir 
şarküteri büfesi, bir tarafta ise salata büfesi görüyorsunuz. 
İşin ilginç yanı, bu özel lezzetler çoğu köşede tam da o an, 
gözünüzün önünde pişiriliyor! Bu konsept ortama eğlence 
ve samimiyet kattığı gibi, size ve misafirlerinize damak 
tadlarına en uygun lezzetleri deneyimleme özgürlüğü 
sunuyor. Ayrıca Vanessa Catering’in hizmet verdiği diğer 
alan olan nişanlarda, çok fazla Finger Food görebilir, şık 
tatlı büfelerine yalnızca bakarak bile kendinize harika bir 
görsel şöleni yaşatabilirsiniz.

MARC JUAN
(MODA VE STIL DANIŞMANI)
Bu yıl gelinlik trendleri arasında abartılı 
kollar, tüy detayları ve kat kat etekler var. 
Saten dokularla şifonun bir arada kullanımı 
zarif ve aynı zamanda iddialı bir görünüme 
imza atıyor. Gelinliklerde önceki sezonlarda 
başlayan pastel renk kullanımı bu sezonda 
zirve yaptı. Açık mavi, pembe ve şampanya 
tonlarda gölgeler tasarımlarda adeta bir 
zorunluluk haline geldi. Vera Wang ve 
Reem Acra bu trendi en etkileyici kullanan 
markalar arasında. After party tasarımları 
ise 70’li ve 80’li yılların etkilerini barındırıyor. 
Metalik disko detayları, mayo biçimli üstler, 
püsküllü tasarımlar stili tamamlıyor. Son 
ekleyeceğim trend ise abartılı fiyonklar. Bu 
detay gelinliklerde hep vardı ancak bu yıl 
devasa olanları göze çarpıyor. Bence çok 
romantik ve şık görünüyor. Bu yaz daha farklı 
olmak isteyen gelinleriyse erkek takımlarını 
andıran beyaz takımlar, sade, ultra modern 
kesimler ve kısa duvaklar bekliyor.

HAMIYET AKPINAR
(MAKYAJ SANATÇISI)

Fark yaratmak istiyorsanız eğer tam zamanı. Yeni 
sezonda metalik farlar, gümüş eyeliner’lar, kırmızı 

rujlar ve ışıltılar en çok dikkat çeken detaylar arasında. 
Doğallıktan yana olan gelinlere romantik pembe 

tonları ile yapılan monokrom makyajlar hitap ediyor. 
Pembenin farklı tonları gözde, yanakta ve dudakta aynı 

anda kullanılıyor. Bu uygulamada yapılan tonlamanın 
birbiriyle ve cilt tonu ile uyumlu olmasına dikkat edilmesi 
gerekiyor. İlkbahar-Yaz 2019 gelin makyajlarında özellikle 
metalik farların ve gümüş ışıltıların gözlere yansımasıyla 
eyeliner’ların belirginleştiğini görüyoruz. Kırmızı, bordo 

ve mürdüm gibi koyu tonlardaki iddialı renkteki rujlara da 
sıklıkla rastlıyoruz. Yüze daha canlı ve fresh bir görünüm 

katmak için elmacık kemikleri, çene ve göz pınarlarında 
aydınlatıcı kullanmayı da unutmamak gerekiyor. 

Eksperler SEZONUN TRENDLERINI 
ALANINDA UZMAN ISIMLERIN 
YÖNLENDIRMELERIYLE 
DÜĞÜNÜNÜZE YANSITMAYA                
NE DERSINIZ?

GÖKHAN HAYTOĞLU
(ESTETIK VE PLASTIK CERRAH)

Gelin adayları düğün gecesi daha parlak, canlı ve güzel bir 
cilde kavuşmak, damat adayları da dinlenmiş ve biçimli yüz 

şekline sahip olmak istiyor. Nemini ve canlılığını yitirmiş 
ciltler için özel olarak geliştirilmiş elmas dolgu uygulaması 

hyalüronik asit ve antioksidan kombinasyonu içeriğiyle 
gelin ve damat adaylarının; cilt tonunun iyileştirilmesi, ince 

kırışıklıkları giderme, cilt elastikiyetini geri kazandırma, 
boyun ve dekolte bölgesinde oluşan kırışıklıkların tedavisi 

konusunda etkili. Dudaklarına dolgu yapılmasını istemeyen 
ancak daha canlı ve parlak bir görünüm isteyenler için elmas 

dolgu dudaklara da güvenle uygulanabilir. İşlem acısız olsa 
da kısa süreli kızarıklık veya çok hafif şişlikler meydana 

gelebilir. Bu görüntünün yok olması ve yapılan tedavinin 
etkisini göstermesi için düğünden 15 gün önce yapılmalı. 
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YUNUS EMRE ÇETIN
(FOTOĞRAF SANATÇISI)
Her yıl sınırlı sayıda çiftle çalışmayı kabul ettiğim için, 
tam da bu zamanlarda birbirinden heyecanlı çiftler bana 
ulaşarak, en mutlu günlerini ölümsüzleştirmeyle ilgili 
fikirlerimi almak üzere randevu talep ederler. Ben de düğün 
günleri ile ilgili tüm detayları öğrendikten sonra onlara en 
uygun çekim tarzı ve programını önererek hikayelerinin bir 
parçası olmak üzere hazırlık sürecini başlatırım. Hiç şüphe 
yok ki bu süreçte yapacağınız en önemli şeylerden biri 
de fotoğrafçınızı belirlemek. Baştan sona her saniyesini 
planladığınız, her detayı için uzun uzun düşünerek karar 
verdiğiniz düğününüzden geriye kalan fotoğraflarınız 
olacak. Bu nedenle fotoğrafçınıza karar vermek için son anı 
beklememelisiniz. Gelinliğinizin modeli, damatlığın rengi, 
düğün mekanınız, organizasyon firmanız, kullanılacak 
aksesuarlar, çiçekler, masa düzeniniz ve düğün günü 
planınız gibi detayları fotoğrafçınızla paylaşmalı, sürekli 
iletişim halinde olup onun en iyi çekimi gerçekleştirmesi 
için sizinle işbirliği içinde olmasını sağlamasınız. Aksi halde 
yapılacak çekim size uygun olmayan, rastgele yapılan, 
sanatsal ruhtan uzak salt ticari bir faaliyet olacaktır.

BERRAK DEMIR 
(BERRAK’S BAKERY KURUCUSU)  
Bu yılın ilk göze çarpanı tamamı beyaz pastalar. Beyaz 
krema ya da şeker hamuruyla süslenen bu pastalarda 
süslemelerde de sadece beyaz renk kullanılıyor. Klasik 
yuvarlak pastalar dışında farklı geometrik şekilli kare, 
dikdörtgen ve altıgen şekillerde pastalar da dikkat 
çekecek. Metal detaylar bu yıl da gözde. Altın rengi her 
zaman favori olmaya devam ederken gümüş ve özellikle 
bakır detaylı pastalar da sıkça görülecek. Geçtiğimiz yıl 
da revaçta olan naked kekler popülerliğini koruyor. Aynı 
zamanda semi-naked denilen, kekin daha az, kremanın 
daha çok görüldüğü pastalar da trendler arasında. Klasik 
olarak düğün pastalarında beyaz ve açık renkler tercih 
edilse de bu yıl, renkli pasta sevenlerin yılı diyebiliriz. 
Petrol yeşili, fuşya gibi çarpıcı renklerin yanı sıra gri hatta 
siyah kremalı pastaları da düğünlerde görebiliriz. Kusursuz 
sıvanmış pastaların yanında fırça darbesi efektli pastalar  
yaygın. Özellikle rustik tarzda bir düğün hayal ediyorsanız 
tercihinizi kesinlikle böyle bir pastadan yana kullanmanızı 
öneririm.

YEŞIM GÜLCEGÜN
(TITANIC HOTELS                  

PAZARLAMA DIREKTÖRÜ)
2019 düğün trendlerinde sadelik ön planda. 

Sadelik hem dekorasyona hem de gelinlik 
seçimlerine yansıyacak. Sadelik ışıltılı detaylarla 

hareketlenecek. Çiçek süslemeler ve tüller yine soft 
dokunuşlarla kombinlenecek. Açık havada egzotik 

düğünler çok revaçta. Tül ve çiçekler dekorasyonun 
vazgeçilmez öğeleri; masa süsü, karşılama ve nikah 

tagı en önemli detaylar arasında. Tag ile uyumlu 
gelin buketiyle harika bir bütünlük elde edilebilir. 
Düğün mekanı olarak önerim muhteşem bir Ege 

manzarasına sahip Titanic Deluxe Bodrum ve 
Akdeniz Rivierası’nda yegane saray otel konseptine 

sahip, her köşesinde görkemli bir sarayın lüks ve 
ihtişamını yansıtan Titanic Mardan Palace olacak. 

Göz alıcı dekorasyonu, mükemmel konumu, 
büyüleyici manzaraları, palmiye ağaçları ve geniş 

yeşil bahçeleri ile görkemli bir sarayın gerçek lüks ve 
ihtişamını yansıtan Titanic Mardan Palace, düğün 

için eşsiz alanlar sunuyor. Planlama sürecinden 
itibaren düğünün her aşamasında uzman ekip tüm 

isteklerinizle ilgileniyor.

FATMA NUR UYSAL 
(F’ROSES KURUCUSU) 

 2019 yılında düğün ve davetlerdeki çiçek trendine 
baktığımızda ağırlıklı olarak canlı ve parlak renklerin 

kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca Pantone’un 2019 yılının 
rengi olarak belirlediği mercan tonları tasarımlarımıza 

enerji katıyor. İster monokrom olarak turuncu, pembe ve 
nude tonlarla, isterseniz sarı, pembe ve lilalar ile rengarenk 

kombinler oluşturabilirsiniz. Kuru çiçeklerin yükselişi 2019 
yılında da devam edecek, hem gelin buketlerinde hem de 

masa aranjmanlarında kuru çiçek ve pampası sıkça göreceğiz.  
Çiçek tercihinde önerim, önceliğin mevsim çiçeklerine 

verilmesi. Gelin el buketi ise düğün konseptine bağlı kalarak, 
yer, zaman ve mekan üçlüsünü göz önünde bulundurularak 
düzenlenmeli. F’roses olarak düğün ve davetlerde olmazsa 
olmazımız, bu özel anları ölümsüzleştirecek fotoğraf çekim 
alanları yaratmak. Çiçek duvar, merdiven süslemeleri ya da 

yerlere kadar uzanan masa ortası aranjmanları ile davetlilerin 
hafızasından silinmeyecek, her biri farklı ve kişiye özel ortam 

yaratmak işimizin en önemli parçası.

EKSPERLER


