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Ihr Auto – unser Herzschlag

AUTOHAUS KALKAN

Ihr Auto - unser Herzschlag

Genießen Sie exklusiven Komfort und herausragende Leistung mit den Modellen der
Premium-Marken JAGUAR & LAND ROVER. Als offizieller Vertragspartner mit eigener
Vertragswerkstatt vor Ort stehen wir Ihnen mit individueller Beratung und einem mehrfach
ausgezeichneten Service zur Verfügung.
Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie eine ganz neue Art der Faszination
in unserem Showroom in Aschaffenburg.

AUTOHAUS KALKAN

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Genießen
Sie exklusiven
Komfort und herausragende
KALKAN
Automobile
GmbH Leistung
mit den Modellen der Premium-Marken JAGUAR & LAND ROVER.
Straße
168 Vertragswerkstatt vor
Als Würzburger
offizieller Vertragspartner
mit eigener
Wir 63743
freuen unsAschaffenburg
auf Ihren Besuch.
www.kalkan-auto.de
Tel.: 06021 / 58389-0
www.kalkan-auto.de

AUTOMOBILE GMBH
THE ART OFKALKAN
PERFORMANCE
WÜRZBURGER STR. 168
63743 ASCHAFFENBURG

Ort stehen
wir Ihnen mit
individueller
Beratung
und einem mehrLERNEN
SIE
UNSERE
HYBRID
fach ausgezeichneten Service zur Verfügung. Überzeugen Sie
sich selbst
in unserem
ShowroomMODELLE
in Aschaffenburg.KENNEN.
UND
ELEKTRO

TEL.: 0 60 21 / 58 38 9 - 0
WWW.KALKAN-AUTO.DE

www.kalkan-auto.de

WÜRZBURGER STR. 168
63743 ASCHAFFENBURG

TEL.: 0 60 21 / 58 38 9 - 0
WWW.KALKAN-AUTO.DE

editörkünye
Eski Bayramlar
Hem baharın son demi hem de ilkyazın en tatlı
zamanları mayıs ayı ile başlıyor… Günler uzuyor,
hava ısınıyor, doğa rengarenk çiçekleri ve meyveleriyle en cömert halini gösteriyor ve tüm enerjimiz
dört duvar arasından dışarıya taşmaya başlıyor.
Maalesef Covid-19 yüzünden mayıs ayında yakın
ya da uzak hiçbir yere gitme şansımız yok ama
gün içerisinde kısa bir tatil anı yaşatacak planlar
yapabiliriz. Mesela açık havada renk renk lezzetlerle donatılmış, sevdiklerinizin muhabbetiyle de
keyfini katlamış bir kahvaltı sofrası olabilir...
Ne dersiniz?

Ramazan Bayramını,
sevdiklerinizle beraber

Belirli bir yaşa gelince, bayramın bir parçası da
‚eski bayramları hatırlamak‘ oluyor. Kaçınılmaz
bir şey bu. Bayram dendiği zaman yüzünde mutlu
ve uzaklarda kalan bir çocukluğun hüznüyle
gülümsemeyen kimse yoktur...

Mehmet Bütev

Daha güzel günler göreceğimiz umuduyla mutlu
bayramlar dilerim.
MehmetButev

sağlıklı ve huzur içinde
geçirmenizi

dileriz

Roza Projektplanung GmbH

Obernauer Straße 125 . 63743 Aschaffenburg
www.roza-immobilien.de

Özgür Pehlivan
Geschäftsführung

Adriana Pehlivan
Office

Ihr Experte für alle Fragen
rund um den Trockenbau
Tel: 06021 793 41 19 / 0178 329 44 44 . E-Mail: info@die-trockenbauer-ab.de

®

Abhol und Lieferservice! Wir sind täglich für Sie da, von 17:00 - 21:30 Uhr
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Südbahnhofstraße 3

Abhol &

Lieferservice!
Südbahnhofstraße 3 . 63739 Aschaffenburg . Info & Reservierung 06021 5858560
Limon Grillhaus, www.limongrillhausaschaffenburg.de
Öffnungszeiten: Mo.-So. 09.00-14.00 Uhr / 17.00-23.00 Uhr

* Wegen des Coronavirus kann es zu veränderten Öffnungszeiten kommen *

Kanzlei Elif Burcu-Karakoc
Rechtsanwältin und Notarin

Schwerpunkte als Rechtsanwältin
- Familienrecht
- Forderungsmanagement
- Allgemeines Zivilrecht
- Ausländerrecht
- Strafrecht

Schwerpunkte als Notarin
- Grundstücksrecht
- Erbrecht
- Gesellschaftsrecht
- Familienrecht
- Beglaubigungen
- Patientenverfügungen,
Vorsorgevollmachten
- Schuldanerkentnisse

www.elifburcu.de . mail: ElifBurcu@ElifBurcu.de
Henschelstraße 11 . 60314 Frankfurt . Tel.: 069 133 847 - 0 . Fax: 069 133 847 - 27

Sevgili okurlarım,
Heyecan ve özlemle beklenen Ramazan Bayramı geldi, hoş
geldin. Burada sizlere bir bayram anımı anlatmak istiyorum.
Bayram sabahı büyük bir heyecanla yeni bayramlıklarımı
giymiştim ve bayramlaşma faslına başlamıştık. Sıra amcamlara
gelmişti, hiç gitmek istemiyordum, ama amcam herdefasında
ne kadar soğuk davransada hep iyi harçlık verirdi. Babamın
hatırı için bende gittim, yalnız bayram parasını bu defa amcam
değil, yengem bir mendilin içine koyup verdi. Baktım sadece
Sevil Öztürk
bir lira vardı ve bu duruma çok bozulmuştum. Sonra çocuklarla parka gittik, aklım zaten hep oradaydı.. çok sevdigim kayık salıncak, dönme dolab vs.,
arkadaşlarla bindik abur cubur aldık ve eğlendik. Tabiiki para tükendi eyvah ne yapalım
derken arkadan birisi bayram parası için el öpmeye gidelim dedi ve gittik. O anı hiç
unutmayacağım, yan komşulara gitmiştik, evde bir dede yatıyordu, çok hastaydı. Bize bayram harçlığı uzattı ama ben utancımdan almadm, çok üzülmüştüm dedenin o haline. Sonra
hepsini babama anlattım ve babam güldü. Üzülme kızım, insanlar doğar, büyür, yetişir ve
yaşlanıp hasta olurlar. Bunlara alışman lazım artık demişti. O günü hiç unutmadım, canım
babam Nur içinde yatsın, onu çok özlüyorum. İşte bu da benim acı bir Bayram hatıram...
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Avukat-Noter

Elif Burcu
-Karakoç
Şeker tadında bir
Ramazan Bayramı
geçirmenizi diler, her şeyin
gönlünüzce olmasını
temenni ederiz iyi bayramlar...
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- SCHADENSGUTACHTEN

- FAHRZEUGBEWERTUNG

- SCHADENSAUFNAHME & BEWEISSICHERUNG

Pandemi

Necati Suözer

Geçen yıl korana dan ötürü Türkiye ve Almanya´da tam kapanma
esnasında geri gelemeyenler ve veya
geri gidemeyenler için en fazla verilen 183 günlük sağlık yardım belgesi
prosedürü geçici bir süre için askıya
alınmıştı. 2020 yılında tam kapanmadan ötürü Almanya sigortalıların

T/A 11 sağlık yardım belgeleri
183 hizmet süresini geçmesi
durumlarında ikinci bir sağlık
yardım belgesinin verilmesi ve bu
belgenin Türkiye´de SGK tarafından
işleve alınmasında ve hizmet
sunumunda sigortalı mağduriyetine
izin verilmemişti.

- SCHNELLE HILFE UND UMFANGREICHE LEISTUNGEN

AOK Hessen

esnasında T/A 11 sağlık yardım belgesi
183 günden fazla verilebilinir mi?

Almanya sigortalılardan gelen sorulara istinaden: Geçen yıl tam
kapanmadan ötürü askıya alınan bu hizmet anlayışının bu yılda aynı
şekilde uygulanıp, uygulanmayacağı ilgili, Almanya sigortalılarına
GKV-Spiztenverband DVKA bir genelge ile cevap verdi. Bende naçizane
sizlere bu bağlayıcılığı olan genelgeyi özetledim:
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Almanya Yasal Sağlık Sigortası Çatı
Kuruluşu GKV Sptizenverband
DVKA RS 2021/19.04.2021 nolu ve
tarihli genelge ile Korona döneminde
geçici sağlık yardım belgesinin yani
T/A 11 belgesinin kesintisiz olarak
183 günden fazla verilmeyeceğini
bir genelge ile Almanya´daki bütün
yasal sağlık sigorta kurumlarını
bilgilendirdi.

Uygulanan prosedürün kısmı
kapanmalardan dolayı mevcut
en fazla 183 günlük hizmet alım
süresinin askıya alınarak, uzatılması
mümkün olmadığı 19.04.2021 tarihli
genelgede belirtilmiştir.
Sebep olarak, “her iki ülkeden gidiş
ve gelişlerin hali hazırda mümkün
olmasını” ve „Seyahat yasağının
olmayışı”.

Burak Göcmez / Geschäftsführer

„ Als Geschäftsführer bin ich Ihr unabhängiger KFZSachverständiger und KFZ-Gutachter für jede Problemlage!
Wenn Sie sich beraten lassen wollen, dann kontaktieren Sie
mich gerne unter folgenden Kontaktdaten…“
24/7 erreichbar
+49 1514 0516919

E-Mail
info@svb-sulzbach.de

Burak Göcmez . Kfz-Sachverständigenbüro Sulzbach . Friedhofstraße 6 . 63834 Sulzbach

SunExpress yolcuları SunSave ile
avantajlı fiyatlarla uçuyor
Dünyanın en iyi tatil havayollarından
biri olan SunExpress, her ayın ilk
Çarşamba gününü SunSave günü
ilan ederek misafirlerine daha
avantajlı fiyatlarla uçma imkânı
sunmaya başladı. Bu kampanya
ile her ay SunSave gününde
SunExpress yolcuları, hava yolunun
Türkiye’ye düzenlediği tüm dış hatlar
uçuşlarında, bir daha bu kadar uygun
fiyata bulamayacakları oldukça
avantajlı bilet tarifeleri üzerinden
rezervasyon yapabilecek. Yaklaşan
SunSave günleri şu şekilde: 5 Mayıs,
2 Haziran ve 7 Temmuz.
Çarşamba gününden Cuma gününe
kadar 72 saat süresince geçerli olacak
bu özel fiyatları her ayın ilk Salı
gününde internet sitesi ve mobil
uygulama üzerinden duyuracak olan
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SunExpress, bu kanallar üzerinden
geri sayım başlatarak promosyondan
yararlanmak için kalan süreyi
misafirleriyle paylaşacak. SunSave
ile mevcut ücret tarifesine göre çok
daha avantajlı fiyatlarla seyahat eden
yolcular, aynı zamanda ücretsiz bagaj
hakkından da yararlanıyorlar.
SunExpress Doğrudan Satış Müdürü
Michael Schober, “Yolcularımızı ve
seyahat acentelerimizi, seyahatlerini
SunExpress ile planlamaya teşvik
etmek için çalışıyoruz. Nisan ayında
Çarşamba günü sunduğumuz
SunSave uygulaması, misafirlerimiz
tarafından yoğun ilgi gördü. Şimdi
de bu uygulamayı her ay tekrar eden
bir geleneğe dönüştürmekten dolayı
büyük heyecan duyuyoruz” dedi.
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Bäckerei - Metzgerei - Obst & Gemüse - Lebensmittel - Getränke - Bäckerei - Metzgerei - Obst & Gemüse - Lebensmittel - Getränke - Bäckerei - Metzgerei - Obst & Gemüse - Lebensmittel

"Şeker tadında bir
Ramazan Bayramı geçirmenizi diler,
her şeyin gönlünüzce olmasını
temenni ederiz iyi bayramlar"
14

Öz Bereket Mainaschaff

Öz Bereket Höchst
Bahnhofstraße 25
64739 Höchst i.Odw
Tel. 06163 9388548

Öz Bereket Elsenfeld
Erlenbacher Str. 26
63820 Elsenfeld
Tel. 06022 2659655

Simit To Go
Bahnhofstraße 29
63820 Elsenfeld
Tel. 06022 5095841

Öz Bereket Mainaschaff
Mörikestraße 1
63814 Mainaschaff
Tel. 06021 6240040

Simit To Go
Ludwigstraße 6
63739 Aschaffenburg
Tel. 06021 6240040

Öz Bereket Mainaschaff

x
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popbizde

MÜGE ANLI,

INSTAGRAM‘A BÜYÜK
REKORLA GİRDİ
Biliyorsunuz, Instagram‘da @popbizde hesabım ile varım, oradan takip
edenler de bilirki Müge Anlı‘nın programından mutlaka gözüme çarpan
tatlı detayları takipçilerimle paylaşıyorum. Bunca yılın ardından Müge
Anlı, Instagram hesabı açmış. Açtığını duyar duymaz, hemen takip edip
bildirimlerini açtım. Hiç bilmediğimiz yönlerini, merak ettiğimiz hayatından
ufak ufak kesitler paylaşması harika değil mi? Sesi ne kadar güzelmiş,
Yıldız Tilbe ‚‘Müge Anlı‘nın sesi birçok şarkıcıdan daha iyi‘‘ demişti, o
kadar haklı ki. Kim ne derse desin, Amerika‘da ‚‘medya kraliçesi‘‘ Oprah
Winfrey‘se, Türkiye‘de ‚‘medya kraliçesi‘‘ Müge Anlı‘dır. Tavrına, tarzına,
söylemlerine çok değer veriyorum.

NEU

ERÖFFNUNG

Anrufen, bestellen, abholen!

Tel. 06021 / 58 58 690

Demnächst Lieferdienst
Öffnungszeiten:
Mo. Ruhetag . Di. bis Sa. 11.00 - 22.00 Uhr . So. & Feiertags. 11.00 - 21.00 Uhr
BABA KEBAB . Haidstraße 3 . 63741 Aschaffenburg
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popbizde

Hoteltipp & Hotelreport

Rixos Premium Bodrum
Das Rixos Premium Bodrum befindet
sich an der wunderschönen Türkischen
Ägäis. Von den luxuriösen MeerblickZimmern das Richtige dabei ist.
Neben dem Hauptrestaurant erfüllen 3
Spezialitätenrestaurants sowie ein 24h
a la card und 7 Bars jeglichen kulinarischen Wunsch. In allen Restaurants
werden die Gerichte a la minute frisch
zubereitet. Von Teppanyaki bis zu
leckeren Desserts & Gebäck in der
hauseigenen Patisserie, das Angebot
ist ebenso vielfältig wie reichhaltig. Und
während des entspannten Abendessens
auf der Dachterrasse kann man den
Sonnenuntergang ins Meer genießen.
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Für die Poolliebhaber stehen 3
Süßwasserpools zur Verfügung, für
die Kleinen ein Kinderbecken mit
Wasserrutschen. Egal ob zum völligen
Relaxen am Pool in einem der Pavillons
und im Spa-Bereich, oder Action-Urlaub
mit dem inkludierten Sportangebot und
den live-Events am Abend, es ist für
jeden das Richtige dabei. Für Kinder
wird im Rixy Kids Club täglich ein tolles
Programm geboten.
Die Outlets der weitläufigen Anlage
wurden vor der Eröffnung am 01. Mai
2021 komplett renoviert, teilweise
komplett neu errichtet und versprechen
Urlaubsgenuss auf höchstem Niveau für
Alleinreisende, Pärchen und Familien.

Genießen Sie den perfekten Familienurlaub in dieser traumhaften Anlage.
Für weitere Informationen, sowie eine persönliche Beratung, stehe ich Ihnen sehr
gerne zur Verfügung: info@hotelreport-turkey.de

YAPTIĞIM HER ŞEYİN ARKASINDAYIM,

AMACIM HER GÜN YOLUN BAŞINDAYMIŞIM
GİBİ

ÇOK ÇALIŞMAK

Bu aralar yer, gök Ebru Yaşar‘ın albümü ‚‘Gel de Sevme‘‘ oldu desem yeridir. Sosyal
medyada nerede gezsem, karşıma klipsiz olmasına rağmen ‚‘Ben Bilmem‘‘ şarkısı
çıkıyor. Yine yapmış yapacağı, hitleri doldurmuş albümüne. Şimdi hazırsanız, sizi de
çok bekletmeden çayınız kahveniz hazırsa sohbetimize bekliyorum.

• Siz dolu dolu albüm yapmayı seven,
dinleyicilerinizin de “albüm yapsın”
diye beklediği sanatçılardansınız. Yeni
albümünüz “Gel de Sevme” yayınlandı.
Neler hissediyorsunuz, tepkiler nasıl?
Evet 1 yıl içerisinde 1 single ve 1 albüm
çıkartmış oldum. Yani bu yeni albümde bir
kere 10 şarkı 10 aranjör şeklinde çalıştık.
Biz eskiden bir albümü bir aranjöre teslim
ederlerdi fakat ben her şarkının ruhunu
duygusunu karşılayacak farklı aranjörler
tercih ettim. Her şarkıyı her aranjör
hissetmeyebilir, yapmak istemeyebilir.
Ben aranjör arkadaşlara çalışmaktan
keyif alabilecekleri şarkıları teslim ettim.
Benim dinleyici kitlemin sevenlerimin
benden en iyi şeyleri duymayı hak ettiğini
düşünüyorum. Besteci arkadaşlarım
tanıyıp tanımadığınız benimle beraber
tanınacak olduğunuz arkadaşlarım var.
Ben mutlaka onların da şarkılarını dinleyip
taze duygularına eşlik etmeyi seviyorum.

• Siz hit şarkıların iyi kokusunu
alırsınız, her albümünüzde mutlaka
kendini çok çabuk belli eden hitler olur.
Bu şarkıları nasıl seçiyorsunuz?
Gerçek olması, şarkıların yaşanmış
olmasına dikkat ediyordum.

h• hem
zamansız şarkılar
1995 yılında „Bu Sahilde“ albümüyle
yapılabileceğine
inanıyorum
hayatımıza girmiştiniz.
„Gel de
Sevme“
sizin
10.‘ncu
albümünüz bir
sadece çok hızlı tükettiğimiz
oldu. İlk albümden son albümünüze
dönemdeyiz,
her an
tüm
şarkılara
kadar geçen süreyi
nasıl
özetlersiniz?
‚Hedeflerime ulaştım‘
diyebilir
misiniz?
ulaşabiliyoruz.
Çabuk
tüketim
durur
ve sindirerek dinlersek
Aslında göz açıp kapayıncaya kadar
şarkıları,
bu duruma
biraz da
geçiyor diyebilirim
ama kendime
dair
hatırlayıp
geçmişe
baktığımda
olsa engel olabiliriz. Şimdiyaptığım
sizler
en çok şey ‘çalışmak’. Hep kendi işimin
için
albümoldum
yapıyoruz,
inşallah
prodüktörü
her şeyiyle
ilmek ilmek
kendim ilgilendim.
İşlerimdeki
başarı
yaptığımız
albüm
için yaptığımız
da başarısızlık da bana ait. Yaptığım
şarkılar
zamansızamacım
ve kalıcı
herşeyin da
arkasındayım,
her gün
sankiem
yolun
başındaymış
gibi sevenlerimle
olur.
zamansız
şarkılar
devam etmek.
yapılabileceğine
inanıyorum
sadece çok hızlı tükettiğimiz bir
• Pandemiden en
zararı
gören
dönemdeyiz,
herbüyük
an tüm
şarkılara
meslek grupları arasında müzisyenler
ulaşabiliyoruz.
Çabuk
tüketim
yer alıyor. Müzisyenler
1 yılı
aşkın
süredirve
doğru
dürüst sahne
almıyor. Bu
durur
sindirerek
dinlersek
durum size neler hissettiriyor?
şarkıları,
bu duruma biraz da
olsa
olabiliriz.
Şimdi meslek
sizler
Evet,engel
en büyük
sekteye uğrayan
gruplarının
biz geliyoruz
için
albümbaşında
yapıyoruz,
inşallah
diyebiliriz, biliyorsunuz ülkenin başına
yaptığımız
albüm
için
yaptığımız
herhangi bir şey
geldiği
zaman
önce
eğlence sektörü
etkileniyor.
şarkılar
da zamansız
veGörev
kalıcıalan
olur.
her grup zarar görüyor, tabi bu durumdan
dolayı çok üzgünüz, hiç bir şekilde
kazancımız yok ama üretmeye mecburuz.
Bir yıldır para kazanmadığım halde
single yapmaya, albüm yapmaya devam
ediyorum çünkü bu benim mesleğim,
durduramam, iletişimimi kesemem.
Onların duygularını aktarmalarına
yardımcı olmam lazım sanatçı olmanın
görevi de budur.
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• Pandemi döneminde keşfettiğiniz bir
yönünüz oldu mu?
Pandemi döneminde keşfettiğim, ekşi
mayalı ekmek denemedim ama :) Çok iyi
profiterol yaptığımı söyleyebilirim.
• Müzik sektöründe 25 yılı devirdiniz.
Geçen çeyrek asırlık süreçte sizi en
çok mutlu eden ve en çok üzen olay
neydi?
• Pek çok sanatçı pop müziğin her
geçen gün kan kaybettiğini ve rap
müziğin pop müziğin tahtını salladığını
söylüyor. Sizce pop müzik gerçekten
kan kaybediyor mu?
Rap müziğin varlığını tabi kabul ediyorum,
bende rap seviyorum ama rap’e müzik
demek yanlış olur. Rap, müziğin üzerine
hayata karşı konuşmaktır, sitemdir, şiir
okumak gibi. Onun dışında 90’lar hala
bence müziğin en çok dinlenip en çok
sevildiği dönemlerdi. Çünkü bugun hala
90’ lara karşı özlem duyuluyor. Pop
müzik bence hala yapılıyor ama iyi şeyler
çıkmadığı için pop geri kalmış ve rap baya
bir depar atmış gibi gözüküyor olabilir.

Kariyerimde tabi ki hala güncel olmak
yaptığım müziğin karşılığını dinleyiciler
tarafından alıyor olmak bu beni en büyük
ayakta tutan şey. Müzik adına üzüldüğüm
dönem dönem ara verme durumlarım
oldu okula gittiğim dönemler, hayatla
ilgili verdiğim mücadeleci dönemler
oldu o dönem az üretmişim, daha fazla
üretebilirdim.

• Geçtiğimiz aylarda İbo Show‘a konuk
olmuştunuz. Son 25 yıl içerisindeki
değişiminiz sosyal medyada gündem
oldu. Eski halinizin sık sık gündeme
gelmesi sizi rahatsız ediyor mu?
Eski halimle gündeme geliyor olmak
beni rahatsız etmiyor çünkü o dönem
karşımızdaki kız yaşı çok küçük ve hayat
tecrübesi çok az olan ve hayatı ekranlarda
da yaşamış ekranların önünde büyümüş
bir kız. O yüzden hatalarıyla, sevaplarıyla
değişimiyle göz önünde olmamız çok
normal. Kaldı ki ben o halimi de çok
seviyorum, çok masum bakan gözler
ve tecrübesiz bir yüz ve gerçek tabi ki
değişeceğiz, değişmeseydim yerimde
saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı
diye düşünüyorum , değiştiğim için
mutluyum.
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since

2010

Glattbacher Straße 2 . 63741 Aschaffenburg . 📞📞06021 438 49 08

www.sahaara.eu
sahaara_by_gulhan �Beauty Palace SaHaara By Gülhan

BU AY NELER
DİNLİYORUM?
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1. Simge - “Sevmek Yüzünden”
2. Ziynet Sali - “Efkarım Var”
3. Tuğçe Kandemir - “Ah Ellerim Kırılaydı”
4. Irmak Arıcı - “Güya”
5. Buray - “Alaz Alaz”
6. Hadise - “Sen Hiç Yorulma”
7. Tuğba Yurt - “Benim O”
8. Hande Ünsal - “Çok Sevmekten
9. Tuğkan - “Yazık”
10. Kerimcan Durmaz - “Peşimde”

.
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Davut Bölükbas . Hotelreport Turkey

Luxushotels
an der türkischen Riviera*****
An der türkischen Riviera gibt es allein
über 500 Hotels in der 5* Kategorie mit
einem weltweit einzigartigen PreisLeistungsverhältnis. Ein wesentlich
kleinerer Anteil davon sind Luxushotels,
die nahezu einmalig im internationalen
Vergleich sind und auf diese möchte ich
in dieser Kolumne näher eingehen.
Mit Luxusurlaub bringt man oft Reiseziele wie die Malediven, Dubai etc. in
Verbindung. Aber auch in der Türkei gibt
es einige Hotels, die dem in nichts nachstehen. Die Luxushotels der Riviera bieten viele Extras, wie z. Bsp, Whats App
support, Restaurants auf Sterne-Niveau,
Zimmer mit Premium Ausstattung wie
Jacuzzi, ein Cabana und Pavillon Ser-

vice am Pool und Meerbereich, inklusivLeistungen wie Lounge-Aufenthalt am
Flughafen, Buttler Service auf dem
Zimmer, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Gästezufriedenheit ist oberste
Maxime und entsprechend ist der Service
in jedem Bereich. Die Erinnerung an
diesen besonderen Urlaub wird für lange
Zeit bleiben. Lassen Sie sich gerne von
mir beraten, gemeinsam planen wir Ihre
Traumreise. Von der Hotelauswahl, Ausflügen vor Ort bis zur Buchung von Flug,
Transfer und Hotel sind wir von A-Z für
Sie da. Kontaktieren Sie uns gerne für ein
individuelles, unverbindliches Angebot:
E-mail: info@hotelreport-turkey.de
Tel: +49 157 8016 42 72
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Inh.Orbay Ceylan

NEUERÖFFNUNG

√

Presentstraße 3 - 63939 Wörth am Main
Zum Mitnehmen √ Lieferdienst √ Tel. 09372 / 986957

Dr.
Mehtap
Altınöz

“Kadınlar,

güzellik

yaşlanma belirtilerine

karşı medikal estetiğe yöneldi”
in Wörth am Main
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Medikal estetik, ozonterapi ve
mezoterapi alanlarında yurt dışında
özel eğitimler alan Dr. Mehtap Altınöz,
özellikle ameliyatsız yüz ve cilt gençleştirme konusunda uzmanlığı ile tanınıyor.
Altınöz, medikal estetik uygulamalarındaki popülerliği değerlendirdi. “Bu
popülerliğin mantıklı temelleri var.”
diyen Dr. Mehtap Altınöz, şu bilgileri
paylaştı; “Hepimiz iyi görünmenin

menin yollarını arıyoruz. Yaşlanmanın
görünüşümüzdeki olumsuz etkilerini
azaltmak ve cilt yapımızı iyileştirmek
için mucizeler arıyoruz. Birçok ürün ve
uygulama, bu konuda vaat ettiklerini
yerine getiremiyor. İnsanlar plastik
cerrahiye daha mesafeli yaklaşıyor. Bu
sebeple medikal estetik hem kadınlar
hem de erkekler için popüler bir seçenek
haline geldi.
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“Medikal estetik,
yaşlanmayı geciktirmenin
en doğal yoludur”
Medikal estetik uzmanı Altınöz,
günlük yaşamdaki koşturmanın
bir şekilde ciltlere yansıdığını
vurgulayarak, şöyle devam etti;
“Aynaya baktığımızda çizgiler ve
kırışıklıklar görüyorsak, bunun
birçok sebebi var! Sağlıksız
beslenme alışkanlıklarından
zararlı kozmetiklere kadar birçok
faktör, cildimize adeta saldırıyor.
Stresli geçen günler de özellikle
yüz bölgesinde cildi olumsuz
etkiliyor. Bunlar, yaşlanmanın doğal
belirtileri de olabilir. Yaşlanma
sürecini durduramazsınız; ancak
yavaşlatabilirsiniz. Medikal estetik,
bunun en doğal yoludur. Cilt dostu
doğal ürünlerle iç ve dış etkenlerin
ortaya çıkardığı hasarı minimize
etmek mümkün.”

Estetik profesyoneli Dr. Altınöz,
medikal estetik uygulamalarının
sadece hasarlı ciltler için
uygulanmadığına dikkat çekti.
“Medikal estetik için yaşlılık
belirtilerinin ortaya çıkmasını
beklemek zorunda değilsiniz.”
diyen Mehtap Altınöz, “Birçok
insan yaşlılık belirtileri görmeye
başladığında bir tedavi arayışına
giriyor. Ciltte medikal estetik
uygulamalarına belirtilerden önce
de başlanabilir. Böylece sağlıklı cilt
formunda süreklilik elde edilebilir.
Ameliyatsız medikal estetik
uygulamalarına erken dönemde
başlamak cildin sağlıklı kalmasını,
cilt tonunun iyileşmesini ve
yaşlanma belirtilerini geciktirmeyi
sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

tasarlayabiliyoruz. Dudak, el üstü,
gıdı gözaltı ve göz çevresi için de
uygulamalarımız var. Yeni jenerasyon akıllı mezoterapi uygulamaları
ve cilt gençleştirme lazerleri,
çok etkili sonuçlar aldığımız cilt
gençleştirme prosedürleri arasında
yer alıyor.”cilt gençleştirme
prosedürleri arasında yer alıyor.”
Dr. Altınöz, ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamasının özellikle kadınların popüler talepleri arasında yer
aldığını belirterek, bu uygulama ile
yüzdeki doğal ifadeyi koruyarak,
cildi daha sağlıklı, nemli ve fit
tutulabileceğini kaydetti.

Esra Karacavus Y.

Elsenfelderstraße 14
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“Medikal estetikte kaş kaldırma
botoksundan migren botoksuna
kadar birçok botoks uygulaması
var. Ayrıca, hyalüronik asit
dolgu uygulamaları özellikle yüz
gençleştirme için oldukça etkili bir
yöntem. Elmacık, yanak, şakak ve
çene dolguları ile de yüzdeki estetiği
kişinin beklentilerine uygun olarak

_beautybyesra
63906 Erlenbach a.M.

Tel. 0 171 16 34 615

Dauerhafte Haarentfernung
für Damen & Herren
Kosmetische Zahnaufhellung
für Damen & Herren

“Ameliyatsız yüz gençleştirme kadınların
popüler talepleri arasında yer alıyor”
Dr. Altınöz, “Medikal estetik
uyguladığımız hastalarımız çok
memnun kalıyor. Sağlıklı cilt ile
görünümünü iyileştirirken, özgüveni
de artırıyor. Ayrıca, plastik cerrahi
prosedürlerine göre oldukça uygun
fiyatlarla cilt dokusunda yaşlanma
belirtileri giderilebiliyor.” ifadelerini
kullanarak, şöyle devam etti;

Altınöz,
“Ameliyatsız
yüz ve çene
Dauerhafte
Haarentfernung
hattı
yeni jenerasfürgençleştirmede,
Damen & Herren
yon akıllı mezoterapi uygulamaları
Kosmetische
Zahnaufhellung
kullanıyoruz.
Bu aşılar,
ciltteki
für esnekliği
Damen ve
& Herren
nemi,
hücre
yenilenmesini sağlayan kolajenleri
Wimpernverlängerung
harekete geçiriyor. Bu aşılar,
ciltWimpernlifting
gençleştirmede çok etkilidir.
Cilt altında uzun süre kalarak,
Make-up
yaşlanma
sürecini yavaşlatır.”
ifadelerini kullandı. Altınöz, ilk aşı
BB-Glowile ciltte belirgin bir
uygulaması
canlılık,
parlaklık görüldüğünü;
Microneedling
kırışıklıkların azaldığını ve cildin
gerginlikleştiğini sözlerine ekledi.

Wimpernverlängerung
Wimpernlifting
Make-up
BB-Glow
Microneedling
_beautybyesra
Esra Karacavus Y.

Elsenfelderstraße 14

63906 Erlenbach a.M.

Tel. 0 171 16 34 615
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kadınca

Bir arada
olduğumuz anların
artması dileğiyle...
Mutlu Bayramlar
Inh. Barış Bileci
Landingstraße 3 · 63739 Aschaffenburg
Tel. 0 60 21 - 79 34 284 · Handy 0177 - 86 16 613
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10–18 Uhr · Sa. 10–16 Uhr
www.juwelier-ates.de
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Şebnem Sönmez
Wedding
Boutique 2021
Gelinlik
Koleksiyonunu
Tanıttı
Elif Er
Elif Er Boutique
Düsseldorf

90’ların
Moda
Kodlarından
İlham Alan

Koleksiyon: “Grace of Magic”
Özelleştirilmiş kumaşlar, kristal ve inci
işlemeleriyle zarif parçalar tasarlayarak, helen tarzdan, avangard modellere, klasik kesimlerden, salaş elbiselere,
her tarza uygun modelleriyle Türkiye’nin gelinlik modasına yön veren
tasarımlara sahip Şebnem Sönmez
Wedding Boutique, “Grace of Magic“

ile 2021 sezonunu karşılı-yor. Yeni
koleksiyonda 90’ların moda kodlarını
modern bir yaklaşımla yorumlayan
Şebnem Sönmez Wedding Boutique,
pandemide değişen trendleri göz
önüne alarak tasarladığı gelinliklerde
rahatlığı ve şıklığı aynı anda yakalamak isteyen gelinlere hitap ediyor.
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Özgür ruhlu gelinlere
balon ve fırfır kollar
Koleksiyonda, ipek tüller, ipek
şifonlar, pliselenmiş danteller, tüller
ve şeffaf boncuklarla işlenmiş dantel
aplikelerden hazırlanan tasarımlara
farklı renk ve dokulardaki kumaşlar
eşlik ediyor. Bir modelde birbirinden
farklı iki veya üç dantel kullanılması,
transparan büstiyerler, kapuçino
ve blash yansıyan renkler , uzun
balon ve fırfır kollar, eteklerde
ve kuyruklarda fırfır detaylar da
90’ların ruhunu taşıyan özgür
gelinlere sesleniyor.

Cesur ruhlu gelinlere derin dekolte ve yırtmaçlar
Sezonun yükselen trendlerinden
derin sırt dekolteleri ve iddialı
yırtmaçlardan oluşan modeller de
cesur gelinlere için tasarlanmış.
Daha sakin ve sade görünümlü
gelinlikler ve çıkarılabilir parçalarla
birden fazla görünüm elde etmeye
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olanak sağlayan pelerinler, bolerolar, tül uzun duvaklar ve parmaksız
dirsek üstü eldivenlerde koleksiyonun
fark yaratan detayları arasında.

Romantik ruhlu
gelinlere üç boyutlu çiçekli danteller
Gelinlik modelinde çabasız görünüm tercih eden gelinler içinse,
boru kesim etekler, kruvaze yakalar,
klasikten de uzaklaşmayan, modernize edilmiş fransız dantelli A line
gelinlikler, şifon ve tül farbelalar,
üç boyutlu çiçekli danteller, yaprak
desenli aplikelerle hareketlendirilmiş
tasarımlar bulunuyor. Geometrik
zeminli dantellerle çiçek desenli aplik dantellerin buluşması da
“Grace of Magic” koleksiyonunun
özgün detaylarından. Koleksiyonda
bohem stili benimseyen gelinler için
de puantiyeli tüller, vintage dantel
ve nakışlardan oluşan eğlenceli seçenekler bulunuyor.

90’ların Moda Kodlarından
İlham Alan
Koleksiyon: “Grace of Magic”

Şebnem Sönmez:

‘Koleksiyonumu
değişen trendleri
göz önüne alarak
hazırladım’
‘Grace of Magic’ in yaratım sürecini anlatan Koleksiyon Tasarımcısı
Şebnem Sönmez, zorlu geçen 2020
yılının yeni dönemde alışkanlıkları
da değiştirdiğini, tasarımda
sadeliğin ve rahatlığın ön planda
olduğunu söyledi. Sönmez: ‘Pandemi
nedeniyle artık geriye dönülemez
bir sürece girdiğimizi gözlemliyorum. Eskiye dönük alışkanlıkların
pek çoğu yavaş yavaş ortadan
kalkıyor, kalabalık ve gösterişli
düğün organizasyonları yerini sınırlı
katılımlı, mikro düğünlere bırakıyor.
Kapalı kaldığımız dönemlerde dünya
modasını internet ortamında da
olsa, bol bol izleme imkanı buldum ve şunu gördüm: Moda da bu
değişimden payını aldı ve koleksiyonumu oluştururken yeni dünya
düzeninin dinamiklerini göz önüne
alarak çalıştım. 90’ların ruhunu yeni
nesil gelinlerin ihtiyaçlarına karşılık
gelecek şekilde hazırlamaya özen
gösterdim. Umarım yeni koleksiyonum da 30 yıldır olduğu gibi gelin
adaylarımızın en güzel gününü
güzelleştirmeye yardımcı olur’ dedi.
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"Ramazan Bayramınız
Kutlu Olsun “

BK Elektrotechnik GmbH & Co. KG
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Robert Koch Straße 14 . 64747 Breuberg
Mail:info@bkelektro.com - Tel.06163 9393662 - Fax.06163 9393665
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Machen Sie Ihren Gebrauchten zum
Neuwagen: Jetzt anrufen!

Tel. 06021 8622742
Innenreinigung - Außenpolitur

Dellenbeseitigung - Leasingrückgabe / Check
Cabriodach Versiegelung - Geruchsbeseitigung
Motorwäsche und Versiegelung
Lack Coating - Lederreparatur
CT-Dienstleistungen GmbH
Bayreutherstr.5 . 63743 Aschaffenburg . Tel: 06021 8622742
Web: ct-dienstleistungen.com / Mail: info@ct-dienstleistungen.com
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teknobilim

Mercedes-Benz EQB

Yıldızın yeni crossover‘ı
Yeni Mercedes-Benz EQB, geniş
iç hacim arayan SUV müşterilerini
eMobilite ile buluşturuyor.
2022 Mercedes-Benz EQB, 0.28 cd
sürtünme katsayısı ile başarılı tasarım
yapısını öne koyarak geniş iç hacim,
sıfır emisyon ve premium kimliği bir
arada kullanıcısıyla paylaşacak. 4684
mm uzunluğa, 1834 mm genişliğe ve
1667 mm yüksekliğe sahip olan

Mercedes EQB, 5 koltuklu veya 7
koltuklu olarak tercih edilebilecek.
Eğer 5 kişilik versiyonu alınırsa
tüm koltuklar dik pozisyonda 495
litre yükleme hacmi sunacak ve
katlanabilen koltuklarla bu alan 1710
litreye kadar çıkabilecek.
Eğer 7 koltuklu versiyonu alınırsa
465 litre yükleme hacmi ve
katlanabilen koltuklarla 1620 litre
toplam hacim sunulacak.
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İlk etapta EQB 350 4MATIC versiyonla
gelecek olan bu elektrikli SUV 292
ps güç sunacak. 100 kilometrede 16.2
kWh elektrik tüketecek olan yeni
Mercedes EQB, WLTP verilerine
göre 419 kilometre sürüş menzili
sağlayacak. Öte yandan bu araç
alternatif akım (AC) ile 11 kW’a
kadar şarj edilebilecek. DC akımlarda
ise 100 kW’a kadar maksimum güç
destekleyecek olup yüzde 10-80
dolumu 30 dakika gibi kısa sürede
sağlayacak.

Mercedes-Benz EQB, esasında GLB
serisinin elektrikli versiyonu olduğu
için genel donanımları bu araçtan
farksız değil. Geniş multimedya ekranı,
konfor elemanları, güncel ADAS
sistemleri ve diğer bütün özellikler bu
araçta da kullanılmış. Farklı olarak
yeni Mercedes-Benz EQB’de 20
inçlik jantlar kullanılmış ve full led far
yapısı ızgara üzerinde devam ederek
şekillenmiş.

Ramazan
Ramazan
bayramınız
bayramınız
kutlu olsun!
olsun!
kutlu

Mercedes-Benz
EQB

DEUTSCHESMAKLERFORUM
MAKLERFORUM
DEUTSCHES
RUNDUMBESSER
BESSERBERATEN
BERATEN
RUNDUM

GÖKHAN
GÖKHANSARI
SARI
HAUPTGESCHÄFTSSTELLENLEITER
HAUPTGESCHÄFTSSTELLENLEITER
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Ernsthofstraße
Ernsthofstraße9 9
63739
Aschaffenburg
63739 Aschaffenburg
0160
Mobil
016090789930
90789930
Mobil
06021
Telefon
060218665238
8665238
Telefon
06021
Telefax
060216289176
6289176
Telefax
41
goekhan.sari
@@
deutsches-maklerforum.de
goekhan.sari
deutsches-maklerforum.de

Online Platformlarda Yayınlanan

Harika Yerli Diziler
Online platformlarda yayınlanan yerli diziler hangileri?

Internette online platformlar her
geçen gün kalitesini ve vizyonunu geliştiriyor. Haliyle ünlü
isimleri ve sağlam yapımları da bu
platformlarda bulabiliyoruz.
Yerli ve yabancı yapımlar da artık
yavaş yavaş bu platform aracılığıyla
karşımıza çıkmaya başladı. Teknolojinin günden güne gelişiyor olması

birçok alışkanlığın değiş mesine de
neden oluyor. Merak ettiğimiz bir
filmi izlemek için sinema biletimizi
almamız ya da sinema salonlarının
uğramadığı yerlerde yaşıyorsak
filmin televizyonda yayınlanacağı
zamanları beklememiz gerekiyordu.
Eğer izlemedikleriniz varsa da
başlamak için güzel bir fırsat.

vizyon

Sağlık, huzur ve mutluluğun
hakim olduğu bir dünya
temennisiyle tüm İslam aleminin
Ramazan bayramı kutlu olsun
Inh.Kadir Kiraz
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Yeşilçam
Oyuncular:
Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci, Afra
Saraçoğlu, Güngör Bayrak, Nilüfer
Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin
Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri...

Özet:

1960’larda Yeşilçam’ın altın çağında
bir yeniden doğuş hikayesi anlatılıyor.
1960’lar Türkiye’sinin gölgesinde altın
çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam
Sineması’ndaki bir yapımcının ayakta
kalma hikayesini anlatacak.

blutv
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Fatma
Yönetmen:
Özgür Önürme

Oyuncular:
Burcu Biricik, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal
Türesan, Şehsuvar Aktaş...
Özet:
Temizlikçi olarak çalışan Fatma'nın hayatı, bir
süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer'in
aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal
alır. Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini
beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur.
Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının
haberdar olması ise Fatma'nın hayatı için büyük
tehlike oluşturur. Fatma'nın hayatta kalabilmek
için can almaya devam etmekten başka çaresi
yoktur.

NETFLIX

Online Platformlarda

Yayınlanan

Doğu

Harika Diziler

Yönetmen:
Emrah Agus

Oyuncular:
Doğu Demirkol, Ege Kökenli, Kubilay
Tunçer, Evliya Aykan, Banu Fotocan, Yağmur
Gülveren...
Özet:
Ailesi ve çevresi, Doğu’yu 7 yıldır okuduğu
mühendislik bölümünü bitirip herkesçe
kabul gören sigortalı bir meslek edinmeye,
sabah 9 akşam 6 işe gitmeye, münasip bir eş
bulup bir an önce çoluk çocuk sahibi olmaya
yönlendirmektedir. Oysa olağanüstü sıradan
bir hayatı olan Doğu’nun tek isteği komedyen
olmaktır. Doğu’nun trajikomik hikayesi.
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Kiraz-Transporte
Inh. Tamer Kiraz

Pflaumheimer Str.50 / 63762 Großostheim

blutv

www.kiraz-transporte.de / Email: tamer-kiraz@kiraz-transporte.de
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oynayannesil

Assassins
Creed Odyssey
Kimsesiz bir garip adamdan yaşayan bir
efsane olmaya giden bir yolculuğa çık.
Kendi geçmişinin sırlarını keşfederken
Antik Yunanistan'ın kaderini de değiştir.
Gür yeşil ormanlardan volkanik adalara
ve kalabalık şehirlere, Yunanistan'a yelken
aç. Tanrıların ve insanların savaş yorgunu
ülkesini keşfederken dövüşmeye de hazır ol.
Yapacağın seçimler yolculuğunun gidişatına
ve sonucuna etki ediyor. Yeni diyalog
sistemi sayesinde ve yapacağın farklı
seçimlerle farklı finaller seni bekliyor.
Donanımını, gemini ve özel yeteneklerini
kişiselleştirerek kendinden bir efsane yarat.

Cyberpunk
2077
Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut
modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City
küme kentinde geçen bir açık dünya aksiyon
macera hikâyesidir. Kanun kaçağı paralı asker
V olarak oyna ve ölümsüzlüğün anahtarı olan
eşsiz bir implantın peşine düş. Karakterinin
siber gereçlerini, yeteneklerini ve oynanış
stilini özelleştir; kararların hikâyeyi ve dünyayı
değiştirdiği devasa bir şehri keşfet.

Sevdiklerinizle birlikte,
mutlu, huzurlu, sevgi dolu bir
bayram geçirmeniz dileğiyle...

®
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hayatı paylaş

Alaçatı‘nın‚
"Gizli Kalsın‘ı"

Eldoris & Grand Eldoris Hotel

Evde kendi olanaklarıyla bitki
yetiştirmek isteyenlere 5 öneri
Evde ya da işyerinde çiçek, bitki hatta
küçük sebze ve meyveler yetiştirmek,
bakımlarını yapmak pandemi süreciyle birlikte son zamanların en dinlendirici uğraşları arasında yer alıyor.
Pandeminin stresinden uzaklaşmak,
evde ya da ofiste kalınan zamanda

Evde daha fazla bitki yetiştiriliyor
Bitki besleme ürünleri sunan Bacteco’nun Tarım Danışmanı Harun
Karakuş, pandeminin yalnız çiçek
değil, sebze-meyve yetiştiriciliğine ve
evde tarıma da ilgiyi artırdığını söylüyor. Karakuş, aynı yönelimin dünya-

keyifli bir hobiyle vakit geçirmek
isteyenlerin sayısı ise her geçen gün
artış gösteriyor. Ancak çiçeklerin ve
diğer farklı bitkilerin solması, hayat
sürelerinin kısa olması, canlılıkları ve
parlaklarıyla ilgili sorunlar, bu dinlendirici ve keyifli uğraşın önde gelen
sorunları olarak dikkat çekiyor.

yaşam

da da olduğunu şöyle ifade ediyor:
“Geçtiğimiz yıl İngiltere’de yapılan bir
araştırmaya göre, pandemi döneminde televizyon seyretmenin ardından
evde yapılan ikinci en popüler aktivite,
bitki yetiştirmek ve evde tarım

"Tatilin tadını Ege'nin İncisi
Alaçatı'da çıkarın"
Alaçatı mah 11078 Sokak No: 65
35950 Çeşme/İzmir
0 090 533 71 62 035
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yapmak olarak öne çıkıyor. Bitkilerin
yemek pişirmenin bile önüne geçtiği
görülürken, Amerika ve Kanada’da
yürütülen bir başka araştırma, her 2
kişiden birinin (ankete katılanların
%51’i) pandemi döneminde evinde

en az bir tür meyve ya da sebze
yetiştirdiğini gösteriyor.

erkekce

Bu kişilerin %17,4’ü pandemiyle
birlikte evde ilk kez sebze ya da meyve
yetiştirmeye başladığını söylüyor.”

BU YAZ
MARİN
RÜZGARI
ESİYOR

Harun Karakuş, evinde veya işyerinde minik bir bahçe düşleyenlerin yanı
sıra, balkonunda organik meyve veya sebze yetiştirmek ya da evde tarım
yapmak isteyenlere özel önerilerini şöyle paylaşıyor:
Yetiştirmek istediğiniz bitkiyle
ilgili ayrıntılı bilgi edinin
Eğer toprak ve bitki yetiştiriciliğiyle
ilgili deneyiminiz yoksa, öncelikle
bitkileri ya da yetiştireceğiniz sebze
ve meyveleri tanıyın. Çünkü her bitkinin, sebzenin ve meyvenin kendine
özgü iklim, toprak ve yetiştiricilik
özellikleri var.

Gerekli koşulları yaratın
Yetiştirilecek bitki, meyve ya da
sebze için gerekli ortam ve koşulların
sağlanması önemlidir. Kökleri
ve yaprakları için uygun ışığın
sağlanması, mekanın düzenlenmesi,
uygun büyüklükte saksı ya da alan
kullanımı, güneşi çok sevmeyen
bitkiler yetiştirilecekse şemsiye ya da
tente kullanılması, toprağın nemli
kalmasının sağlanması gibi noktalar,
öncelikle dikkat edilmesi gereken
unsurlar arasında yer alıyor.

Doğru toprağı seçin
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Yetiştirilmek istediğiniz bitki için
toprak verimli, fazla suyun tahliye
edilmesi için iyi drene edilmiş ve besin

elementleri bakımından zengin
olmalıdır. Uygun toprağı, bahçe
ürünleri satan mağazalardan kolayca
temin edebilirsiniz.

Sabırlı olun
Her yaşta zevkle yapabileceğiniz
bu rahatlatıcı hobiye, yetiştirmek
istediğiniz bitki, sebze ya da meyvelere
zaman ayırın, sabırlı olun. Büyümelerinin her aşamasını gözlemlemek
ve ortam koşullarının devamlılığını
sağlamak oldukça önemlidir.

Bitkilerin hayat süresini uzatan formüller kullanın
Bakım setleri ve ürünleri, bitki
yetiştirirken yaşadığınız sorunlara
birkaç günde ve gözle görülür çözümler sunar.
Formüllerinde bulunan maddeler
ve vitaminler sayesinde, bitkilerin
besin ihtiyacının tamamını karşılar.
Bitkilerin hayat süresinin uzamasını,
yapraklarının daha yeşil ve sağlıklı
olmasını, canlılık ve parlaklarının
artmasını sağlarken, aynı zamanda
zararlı böceklerin de bitkinlerden uzak
durmasına yardımcı olur.

Elif Er
Elif Er Boutique
Düsseldorf

Bu yaz şehirden
kaçıyoruz, çünkü bunu hak ettik.
Rotamız belli, maviliklere yürüyoruz.
En şık, zarif, hoş
görünümlü halimizle
modayı yeni baştan
beraber yaratıyoruz.
Bu bağlamda, 2021
İlkbahar - Yaz
koleksiyonlarının
ana çizgisini marin
teması oluşturuyor.
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Denizlerden
Tasarımdaki
Derinliğe…

popbizde

Yazın vazgeçilmezi tek parça şıklığın simgesi blazer
ceketler, polo yaka tişörtler,
keten pantolonlar, gömlekler
ve şortlar stil sahibi erkekler için bu yaz gardropların
vazgeçilmez parçaları
arasında yer alacak.
Deniz kenarında, şehrin
sokaklarında, en özel davetlerde, iş görüşmelerinde
beraber ışıldayacağız.
Ruhunuzun güzelliklerini
ortaya çıkarmak için yeni bir
adım, farklı bir tarz...

REYNMEN VE ALEYNA TİLKİ,

SERDAR ORTAÇ'IN
ALBÜMÜNDELER

Özel haberlerimden biri olan bir mevzuyu sizle paylaşmak istiyorum. Aleyna ve Reynmen,
Serdar Ortaç’ın Best Of albümündeler. Evet, bu aralar en heyecanlandığım projelerden biri
Serdar Ortaç’ın şarkılarını başka isimlerin seslendireceği yeni albümü. İsimler netleşmeye
başladı ve repertuvar oluşmak üzere, çoğu netleşti gibi. Duyumlarıma göre herkesin aksine
Aleyna, pek popüler olmayan bir şarkıyı seçip ters köşe yapmak istiyormuş.
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Hande Doğandemir ve Pınar Deniz
Master Detoks programını uyguladı

sağlık

35 yaşındaki ünlü oyuncu, Exxen'deki
Hükümsüz dizisinin bitmesiyle detoksa girdi. 4 gün süren yoğun arınma
programı çerçevesinde Master Detoks
programı uyguladı. Doğandemir; taze
sıkılmış sebze, çim ve buğday sularıyla
bedenini toksinlerden arındırırken
fazla kilolarından da kurtularak form
tuttu. Detoks kampında olan ünlü
oyuncu, TheLifeCo’da bütünsel arınma
ve yenilenme sürecini sosyal medya
hesabı üzerinden "Kapalı. Zihinsel
ve fiziksel detoks" notu ile paylaştı:
https://www.instagram.com/p/
CM4pOo0BI9J/

Ünlülerin gençleşmek ve
bağışıklıklarını güçlendirmek için
yeni tercihi:

Pınar Deniz set öncesi 3 gün TheLifeCo Antalya‘da Master Detoks yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda, "Bir kez daha anladım
ki ruh ve beden sağlığı ayrılmaz
bir bütün" ifadelerine yer verdi:
https://www.instagram.com/p/
CNPp4YcjLRW/
Ivana Sert 7 günlük yoğun bir programa katıldı!
Master Detoksun ardından Green
Salad programıyla yoğun bir programa giren Ivana Sert sosyal medyadaki paylaşımında, "Hayatımdaki ilk
detox sürecini başarıyla tamamladım.
Master Detoks ile 5 gün içinde 4,5
kg verdim. Bundan sonra hayat tarzımızda büyük bir değişim
olacağını düşünüyorum" dedi. https://
www.instagram.com/stories/highlights
/17902587040803776/?hl=tr

Detoks
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Uzun süredir yükselişte olan sağlıklı ve
zinde yaşam trendi, pandemiyle birlikte daha da hız kazandı. Bir yılı aşkın
süredir yaşanan yorgunluklar, daha
sağlıklı yaşam arayışlarını tetikledi.
Bu arayışlarda ilk sırada ise detoks yer
aldı. Aralarında Hande Doğandemir,
Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay
Ulusoy, Ivana Sert, Nebahat Çehre,
Özge Ulusoy, Tuba Ünsal ve Gupse
Özay'ın yanı sıra Kelly Brook, Rita
Ora ve Kate Moss gibi dünyaca ünlü

isimlerinde de yer aldığı birçok ünlü
edensel ve zihinsel arınma ve yenilenme ihtiyaçlarını karşılamak için
TheLifeCo Wellbeing’i tercih etti.

Geride bıraktığı 16 yılda 35 bin misafirinin sağlıklı yaşam yolculuğuna
eşlik eden TheLifeCo Wellbeing son
dönemde Türkiye’den ünlü isimlerin
yanı sıra Avrupa’dan siyaset, moda ve
iş dünyasının önde gelen isimleri de
ağırlıyor.
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Detoks tatili bağışıklığı
güçlendiriyor

Sağlıklı yaşam trendinde başarılı bir
Türk markası

Sağlık tatillerinin katkılarına
değinen Mirey Yuhay, “Seneler içinde
sağlayacağınız bağışıklık güçlendirici
etkiyi Ozon, Glutatyon ve damar yoluyla verilen C Vitamini gibi takviyelerle kısa sürede kazanıyorsunuz. İdeal
kiloya ulaşmayı da destekleyen sağlıklı
yaşam merkezleri, pandemi sonrası
artan stres ve kaygıya karşı da çözüm
sunuyor. Meditasyon seansları, sağlıklı
yaşam söyleşileri ve birebir uzman
görüşmeleriyle desteklenen bir detoks
tatili, stres yönetiminden, depresyon
ve anksiyeteye kadar her konuda
baştan aşağı bir arınma ve yenilenme
getiriyor” dedi.

İnsanların kendini yenilemesine
alternatif bir kapı aralayan detoks
otellerinin arasında TheLifeCo
Wellbeing, bir Türk markası olarak
dikkat çekiyor. Avrupa’nın en çok
tercih edilen sağlıklı yaşam merkezlerinden biri olarak 15 yıldır hizmet
verdiklerini belirten Mirey Yuhay,
“TheLifeCo Wellbeing sağlıklı yaşam
denilince akla ilk gelen markalar
arasında yer alıyor. Bodrum, Antalya ve Phuket'teki merkezlerimizde
sağlıklı tatil anlayışı ile sunduğumuz
programlar sayesinde yoğun bir ilgiyle
karşı karşıyayız. Özellikle pandeminin
etkisiyle son dönemde ciddi oranda
talep artışı yaşıyoruz. Merkezlerimiz
%100 doluluğa ulaşmış durumda.
Ancak birkaç ay sonrasına ileri tarihli
rezervasyon alabiliyoruz.

Dinlendirici bir ortamda, profesyoneller eşliğinde yapılan sağlık tatili
boyunca bedensel, zihinsel ve ruhsal
anlamda değişim vadediyoruz. Alınan
pandemi önlemleri ise şüphesiz ki en
üst seviyede. Misafirlerimiz için tamamen güvenli bir ortam oluşturmamız,
diğer otellere göre çok daha fazla
tercih edilmemizi sağlıyor” şeklinde
konuştu.

Sağlıklı yaşam pazarı 1,5 trilyon
doları aştı
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McKinsey tarafından yapılan
araştırmaya göre, dünya genelinde
sağlıklı yaşam pazarı 1,5 trilyon
doların üstünde büyüklüğe ulaştı.
Hem tüketici ilgisinde hem de satın
alma gücündeki artış sayesinde pazar
her yıl %5 ile %10 arasında büyümeye
devam ediyor. COVID-19 salgınıyla
birlikte sağlık konularında artan
hassasiyet de araştırmalara yansıyor.
İnsanların %79'u sağlıklı yaşamın
önemli olduğuna inandığını belirtirken, %42’si ise bunu en önemli öncelik
olarak kabul ettiğini söylüyor.
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Antje Nagula
www.Nada-Yoga-Academy.com
www.Freie-Trauung-Rheinmain.de
www.Trauerrede-Hessen.de

Der Mutmacher
des Monats

Der Mutmacher
des Monats
überhaupt nicht, traurig und energielos zu
sein. ... Durch Freude widersteht ihr! Und
wenn der Sturm vorüber gezogen ist, wird
jeder einzelne von Euch sehr wichtig sein,
um diese neue Welt wieder aufzubauen.
Ihr müsst stark und positiv sein. Und dafür
gibt es keinen anderen Weg, als eine schöne, freud- und lichtvolle Schwingung zu
bewahren. Das hat nichts mit Weltfremdheit zu tun. Es ist eine Strategie des Widerstands. ... Das ist alles, was Du momentan
tun kannst: Gelassenheit im Sturm. Bleibe
ruhig, bete täglich. Mache es Dir zur Gewohnheit, das Heilige jeden Tag zu treffen.
Gute Dinge entstehen daraus. Was jetzt

„IT IS THROUGH JOY
THAT ONE RESISTS!“
(„Durch Freude widersteht ihr!“)
White Eagle, Ältester der Hopi Indianer, im März 2020

Wie aber widersteht man der allgemeinen
Verängstigung? Indem man bei sich selbst
bleibt und dabei auf seine Intuition und
den eigenen, gesunden Menschenverstand
vertraut! Dabei das Leben selbst täglich
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feiert und vor allem: Trotz noch so großer
Widrigkeiten positiver Stimmung und
voller Freude bleibt! Freude stärkt sogar
unser Immunsystem! Aber durch Freude
leisten wir nicht nur den Viren Widerstand.
Sondern auch all jenen Kräften, die uns
offensichtlich schwach, willfährig und verängstigt sehen wollen. Zugegeben: Leicht
ist es nicht und es erfordert ein gewisses
Maß an Anstrengung, sich von der allgegenwärtigen Angst bewusst zu lösen und
sein Leben auf Freude zu fokussieren! Aber
es ist möglich.
In seiner bewegenden Rede im März 2020
gab uns White Eagle aus dem Ältestenrat
der indigenen Völker Nordamerikas diesen
noch immer hochaktuellen Rat: „... Sorgt
gut für Euer Zuhause, sorgt gut für Euren
Körper. Verbindet Euch mit Eurer spirituellen Heimat. ... Lernt Widerstand am Vorbild indianischer und afrikanischer Völker:
Wir wurden und werden noch immer
ausgerottet. Aber wir haben nie aufgehört
zu singen, zu tanzen, ein Feuer zu zünden
und Freude zu haben. Fühle Dich nicht
schuldig, Glück zu empfinden während
dieser schwierigen Zeiten. Es hilft

Nada Yoga
Academy
Nada Yoga (Yoga mit der Stimme)
und individuelle Grundtonbestimmungen
Weitere Informationen:
Foto: www.studio-seikel.com

So herrlich der Frühling jetzt im Mai seine
ganze Schönheit im Außen entfaltet - so
düster sieht es in vielen Menschen derzeit
aus. Auswirkungen der Corona-Maßnahmen, wirtschaftliche Probleme, Testnotwendigkeiten, Ausgangssperren oder
psychische Überlastungsreaktionen sind
allgegenwärtig geworden. Die Politik
verstrickt sich immer mehr in verwirrende Widersprüche: Erst ist Impfen völlig
sicher - dann wird Impfstoff wegen tödlicher Nebenwirkungen aus dem Verkehr
gezogen; führende Aerosol-Experten
sagen, dass man sich an der frischen Luft
praktisch nicht anstecken kann - dennoch
darf man nur mit Maske durch die Innenstädte laufen; täglich werden wir durch
Todeszahlen alarmiert - die bei genauem
Hinschauen nicht höher sind als in all den
Jahren davor; erst heißt es, es würde keine
Impfpflicht geben - jetzt kommt sie durch
die Hintertür.

aus Dir kommt, ist das Allerwichtigste.
Und singe, tanze, zeige Widerstand durch
Kunst, Freude, Vertrauen und Liebe!
Widerstehe!“
Ich denke, daß dieser Rat uns wahrlich
gut durch diese Zeit helfen kann, denn die
Freude hält unser Herz geöffnet und gibt
der Angst keine Chance. Und das ist doch
wichtiger als alles andere: Dass wir einander wieder vertrauen können und Mensch
bleiben, statt dem Anderen feindselig
als einem potenziellen „Gefährder“ und
„Virenüberträger“ aus dem Weg zu gehen.
Bleiben Sie mutig und gesund - und leisten
Sie der Krise Widerstand durch FREUDE!

www.Nada-Yoga-Academy.com
"Ein Mensch, der den Grundton seiner Stimme gefunden hat,
der hat auch den Schlüssel zu seinem Leben gefunden."
(H. I. Khan)
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Atıştırmalık anlayışını
değiştirmek

Günümüzde birçok insan gün içinde
vakit bulamadığı anlarda açlık
halini gidermek için tercihini şekerli
gıdalardan yana kullanmaktadır.

Bu şekerli gıdalar yerine, doğal olan ve
vücuda fayda sağlayacak olan gıdalar
tercih edilmelidir.
Örneğin, işlenmiş şeker içeren
gıdalar yerine elma, portakal, kurum
üzüm, fındık, fıstık gibi besinlerin
tüketilmesi şeker ihtiyacını fazlasıyla
karşılamaktadır.

Mutfaktan uzak tutmak

içeren soslar, gazlı ve şekerli içecekler
gibi yapay şekerli tüm ürünler
mutfaktan uzaklaştırılmalıdır.

Şekeri günlük hayattan çıkarmanın
en iyi yollarından biri mutfağa
sokmamaktır. Mümkünse şeker

Protein tüketmek

sağlık

Şeker tüketimini
azaltmanın 7 yolu
Günümüzde hemen her gıdanın içinde yoğun olarak kullanılan ve
tüketimi giderek artan işlenmiş şeker, yiyecek ve içeceklere sadece tat
vermek için kullanılıyor. İnsan vücuduna yararı bulunmayan işlenmiş
şeker, başta obezite olmak üzere, kalp, diyabet ve dolaşım problemlerinin
ana kaynağı olarak anılıyor. Her yaş grubu özelinde çeşitli sağlık
sorunlarına yol açan şeker tüketimini azaltmanın ve günlük hayattan
çıkarmanın ipuçlarını...

Mısır şurubuna dikkat
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Şekeri bırakmak için önce işlenmiş ya
da hazır şekeri iyi tanımak gerekir.
Şeker; doğal şekerler ve işlenmiş

(rafine) şekerler olmak üzere iki gruba
ayrılmaktadır. Özellikle son yıllarda
gıdalarda ve içeceklerde bulunan ve
doğal olmayan yüksek fruktozlu mısır
şurubu türlerinden uzak durmak
sağlık açısından önem taşımaktadır.

Kan şekerinin düştüğü durumlar
sadece şeker tüketimiyle alakalı
değildir. Protein tüketmek de kan
şekerini

Bunlar yerine daha sağlıklı doğal
besinler tercih edilmelidir.
dengelemenin en iyi yollarından
biridir. Kırmızı et, beyaz et, yumurta,
süt ürünleri ve baklagiller gibi
protein bakımından zengin olan
besinleri tüketmek de şekere yönelimi
azaltacaktır.

Tatlandırıcıdan uzak

tadlandırıcılara yönelmek sıkça
yapılan hatalardan biridir.

Şeker tüketimini bırakmak isterken
başka bir şeker türü olan yapay

Tatlandırıcıların da vücüda yarar
sunmadığı ve zararlı olduğu
unutulmamalıdır.

durmak

Bol bol su içmek
İşlenmiş şekeri vücuttan atmanın en
iyi yollarından biri bol bol su içmektir.

Serotonin salgılanmasını
sağlamak

Mutluluk hormonu olarak
adlandırılan serotonin, insülinin

Vücuttaki zararlı maddeleri
temizleyen su, şeker ve tuz gibi
maddeleri de temizleyerek yapay olan
gıda bağımlılığından uzak tutar.
salgılanmasını kontrol altına alarak,
kandaki şeker miktarını dengeler.
Dolayısıyla mutluluk veren işlerle
uğraşmak, yeni hobiler edinmek ve
egzersiz yapmak da vücut için önemli
faydalar sağlar.
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Ebeveyn gözetimini ihmal etmemek
Çocuk internette geçirdiği zamanda
yalnız bırakılmamalı, ebeveynin
gözetiminde olmalıdır.
Ayrıca çocuğun davranışları da
yakından gözlemlenmelidir.

Ruh halinde değişiklik, isteksizlik ve
derslerine özen göstermeme gibi beklenmedik değişimler söz konusu ise,
dijital dünyadaki adımları yakından
izlenmelidir.

Yasaklamak yerine günlük kullanım süresi belirlemek
Çocukların dijital dünya konusundaki istek ve ihtiyaçları ebeveynleri
tarafından dikkate alınmalıdır. Yasaklamak veya katı bir tutum sergilemek
yerine, günlük kullanım süresi belir-

lenmelidir. Bu kullanım süresinin
aşılması durumunda sabırlı olunmalı
ve çocuğun belirlenen günlük kullanım
süresine riayet etmesine yönelik
iletişim dili kullanılmalıdır.

Engelleme programları kullanmak

aile

Çocukları

dijital dünyada koruyacak 5 yöntem
Son yıllarda çocukların bilgisayar ve internet ortamına dahil olma
oranları artış gösteriyor. Yayınlanan raporlara göre her 3 internet
kullanıcısından biri çocuk olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar aileleri,
öğretmenleri ve arkadaşlarından daha çok dijital dünyada vakit
geçiriyor. Ancak bu durum çocukların sağlıklı bilişsel ve fiziksel gelişimi
için bazı tehditleri de beraberinde getiriyor.

Ebeveynler olası dijital tehlikelerin
önüne geçmek için çocukların gezmiş
olduğu internet sitelerini mutlaka gözden geçirmelidir. Yaşlarına uygun

olmayan ve çocuğun psikolojisi üzerinde olumsuz etki yaratabilecek siteler, web sitesi engelleme programları
yardımıyla engellenmelidir.

Gerçek dünyada vakit geçirmek
Sürekli ekran, tablet ve bilgisayarla
zaman geçirmenin duygusal ve psikolojik açıdan bazı olumsuz etkileri söz
konusudur. Bu olumsuz durumların
önüne geçememek, çocukların daha
gergin olmasına ve agresif tepkiler
vermesine yol açmaktadır.

Anne babalar; çocuklarıyla gerçek
hayatta kaliteli zaman geçirmeli,
sürekli iletişim halinde olmalı, evde
mümkünse ailecek oynanabilecek
oyunlar seçmeli, ev dışında gezintiye
çıkmalı veya birlikte çeşitli etkinliklere
katılmalıdır.

Çocukları olası tehlikelere karşı bilinçlendirmek
Anne babalar çocuklarını gerçek
hayattaki tehlikelerden korumak için
sürekli çaba harcıyor. Aynı şekilde
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interneti de bilinçli, güvenli ve etkin
kullanmayı öğreterek, sanal dünyanın
olası risklerden korumak mümkün.
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bir ses ile karşılaştığında, geçmişte tüm
duyguların bir yere gitmediği o olaydan
veya durumdan ne kadar sarsıldığı ile
ortaya çıkıyor.

Cebimdeki
Dünya
Uzm. Klinik Psikolog Emine ÖZAN

www.eskicir.blogspot.com , Oozan.Emine@gmail.com

BİR DE HİSLERİN KONUŞMASI
GEREKİYORDU
İnsanların birbirine en çok zarar
verdiği, vermek istediği ve sıklıkla
başvurduğu yöntemlerden biri olan, bir
insanın başka bir insana uyguladığı
şiddetin adı“duygusal şiddet”tir. Ancak
tanımı çok daha sonraları fark edilen,
sadece gözle görülen ve sadece görülmesi makul görülen bir tanım olan fiziksel şiddet, günümüzde oldukça yaygın
olan bir davranım bozukluğu ve kişilik
patolojisi içerisinde yer almaktadır. Bilinen o ki, bir canlının başak bir canlıya
zarar verme eğiliminin altında yatan
dinamikler incelediğinde, şiddet uygulayan bir kimsenin geçmişinde şiddet
görme oranın daha yüksek olduğu
geçmiş yaşantılarında elde edilen bilgilerden fark edilmektedir.
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Fiziksel şiddet boyutu; dışarıdan gözle
görülen kısmı oluştururken ve en belirgin şiddet türü olurken, duygusal şiddet
boyutu ise dışarıdan muhtemel kuvvetle
ilk zamanlarda görülmeyen, fark edil-

meyen, hatta maruz kalan kişinin önce
kendisine anlatması güç olan, duygusal
şiddet kavramını öğrendikçe “ben de
buna benzer durumlar” yaşadım sözlerini sarf etmesine neden olan şiddetin
bir başka boyutudur. Duygusal şiddetin
olduğu her yerde fiziksel şiddetin olma
durumu daha azken, fiziksel şiddetin
olduğu her yerde duygusal şiddetin
varlığından söz etmek doğru olacaktır.
Nitekim fiziksel mağduriyet yaşayan
bir kimse, belirli bir zamandan sonra
yaşadığı ikinci tür şiddetin “duygusal
şiddet” olduğunu fark edecektir.
Duygusal şiddet, kişide uzun yıllar
boyunca derin yaralar bırakan, zaman
zaman nefes aldırmayan, zaman zaman
“ bu hayatın yaşanması için hiçbir
sebep yok” cümlesini ifade ettiren bir
hal alıyor sonrasında. Yıllar sonrasında
hayatının güzel bir döneminde, bir
konuşma sırasında, kişinin gözlerinden
yaşlar akmasıyla, şahit olmadığı ancak
içinde şiddeti barındıran bir görüntü,

Duygusal şiddet; bir kişinin hayatında,
hayatına birisini alma halindeyken, flört
aşamasındayken veya evliyken, bir iş
ortamında işverenin, çalıştığı kişilere
direkt olarak ortaya koymadığı, ancak
herhangi bir tavır veya davranışıyla
“bu işte iyi olmadığını, yetersizliğini”
ifade eden ima edercesine uyguladığı
kişiye yönelik şiddet türlerindendir.
Duygusal şiddete maruz kalan
kimse, kendi içinde sağlıklı olmayan
düşünceler ile zihinde düşünceleri
sürekli olarak döndürme, duygusal
şiddet uygulayan kişinin doğruluğunu
kanıtlamak adına kanıt arama,
kendi yeteneklerinin farkında olma,
farkındalık halini yaşadığı esnada ise
“yetersizlik ve değersizlik” hisleriyle
pekiştirerek eylemde bulunma ve
bulunamama halini alacaktır. Duygusal
şiddet tanımının fark edilmesi ve
yaygınlaşmasından sonra kişi zaman
geçtikçe yaşadığı durumun hatta
kendisinin dahi duygusal şiddete maruz
kaldığını anlayacaktır. Bundan
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Bireyler arasındaki ilişkinin mücadele
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dolayıdır ki “duygusal şiddet”
kavramı fark edildikten hemen sonra
yaygınlaştırılmalı ve kullanılmalıdır.
Özellikle duygusal şiddete maruz
kalınan kimseler, fark ettikleri andan
itibaren kendilerini korumayla görevli olan birincil kişilerdir. Kıskançlık,
ihmal, yetersiz hissettirilme, başarılı
olacağına inanmama, kişinin yaptığı
işleri görmezlikten gelme vb. eylemler
kişinin maruz kaldığı duygusal şiddet
boyutunu oluşturur. Eşler arasında
görülen ve en çok kadınlarda görülen, duygusal şiddet yaşadıktan sonra
“yaşadığı durumu kapatma isteği”
öğrenilmiş çaresizlikleri de beraberinde
getirir. Duygusal şiddete maruz kalan
ve bunu daha sonraları anlayan kişiler,
“sağlıklı sınırlar “çizerek, “eşi, patronu veya arkadaşı tarafından maruz
kaldığı ve bu duruma karşın “sadece
gerekli olan sorumlulukları alarak,
ona ait olmayan sorumlulukları ve
yükleri bırakarak, fedakârlık kavramını
tekrardan gözden geçirerek” kendisi
koruyabilir.
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HayallerÍn ÖtesÍnde
Yasamak

Kısmet
Niyet ettiğin her konuda kısmetini açacak, eşi benzeri olmayan,
gelmiş geçmiş en etkili uygulama ve formüller.

'

“Yapabileceğini düşünüyorsan da, yapamayacağını düşünüyorsan
da haklısın.”

BİLİNÇALTI * TILSIM * ŞİFRELER * TELKİN SIRLAR *
DUA * GİZEMLER * RİTÜEL

Henry Ford

Bu kitap sadece sahibine aittir ve ona sahip olan kişi için güçlü
bir etkiyle çalışır. Kitabı aldıktan ve uygulamaya başladıktan
kısa süre sonra sahibinin enerjisine uyumlanır. Kitap, kendi
esrarengiz enerjisini de sahibine geçirir.

“Dünya Devlerini Yöneten 50 Türk Yönetici” arasında anılan ve
üst düzey yöneticiliğinin yanında hayatı da dolu dolu yaşadığına
inanan Ebru Dorman, hem gençler hem de karar noktasında olan
herkes için samimi bir sohbet havasında kaleme aldığı bu kitabı ile
bir yandan kılavuz niteliğinde pratik bilgiler veriyor, bir yandan
da olası zorluklara yönelik harika çözümler sunuyor. Mahalle
ilkokulundan Harvard’a uzanan ilham dolu eğitim yolculuğunu; 17
yılı yurtdışında geçen ve başarılarla dolu 25 yılı aşkın kariyerini;
başarılı, mutlu, sağlıklı bir yaşam için tavsiyelerini; girişimcilik ve
fırsat eşitliği konularındaki tecrübelerini paylaşıyor.

Bu kitap, bir sırlar kitabıdır ve gizemlerle doludur. KISMET,
sahibinin dileklerini gerçek yapmak için gerekli birçok sıra
dışı, şifre ve kodu içerir. Kısmet, yolu bilir. Hiç yolu yoksa bile,
o bir yol açar. Kısmetine açılan kapının tüm gizemli şifrelerini
girerek, dileklerini gerçek yapmaya ve yeni bir hayata şimdi
hazırsın. KISMET, SENİN YERİNİ BİLİYOR.
Yazar: Ebru Dorman
Yayınevi : Destek Yayınları
Yazar: Tuğçe Işınsu
Yayınevi : Feniks Kitap

'

Hayat KaybettÍgÍn
Yerden Baslar

okuyannesil

GecÍkmelÍ TeslÍmÍyet

'

NeuroFormat 2.0… İyileşme mucizesinde bir üst sürüme
geçiyoruz!

“Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin”
Bütün dünya bir araya gelse ve sana geç kaldığını söylese bile,
hayır, kalmadın!

Sizi tebrik ederim! Sağlığınız, mutluluğunuz için güzel bir adım
attınız.

Aksine, tam da yeniden başlaman gereken noktadasın.

Bu kitabı almak son zamanlarda kendiniz için yaptığınız en
iyi şey olabilir. Tüm kalbimle inanarak söylüyorum: Okumayı
bitirdiğinizde artık başka bir hayatınız olacak. Başka biri
olacaksınız. Tamam, size evrenin sırrını vermeyeceğim. Açıkçası
evrenin sırrına ben de ermiş değilim. Ama sağlıklı, mutlu bir
varoluşun sırrını, bu kitapla ellerinize bırakacağım, garanti
ederim!

Üstelik bazen öyle düşünmekten kendini alamasan da, hiçbir şey
kaybetmedin.
Kaybettiklerin senden gitmesi gerekenlerdi…
Sen, seni daha da güzelleştirecek adımlarla yoluna devam
edeceksin.
Kaybettiğin için üzüldüklerinin, aslında kurtulduğun yükler
olduğunu göreceksin.
Yazar: M. Barış Muslu
Yayınevi : Doğan Kitap
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Mesele kaybetmekse, hayatta bu da var, kaybedeceksin;
ama senden gidenlere üzülmeyeceksin, yerine daha iyilerini
getireceksin.

Yazar: Miraç Çağrı Aktaş
Yayınevi : İndigo Kitap
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burçlar

Koç: (21 Mart – 20 Nisan)
İlişkilerinizde orijinal fikirlerinizle karşınızdaki kişileri şaşırtabilirsiniz.
Sizin için anlam taşıyan bazı konular partnerinizin de ilgisini çekecek.
Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkmayı kolay bir şekilde
başardığınız için, çevrenizde olumsuz duyguların ortaya çıkmasına
neden olabilirsiniz. Kendinizle ilgili önlemler alabilirsiniz.

Terazi: (24 Eylül – 23 Ekim)
Maddi konulara yaklaşımınız son derece temkinli.
Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz.
Bugünlerde içine kapanık bir yapı sergilemekle,
çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili hassas
bir gün. Her şeyi abartmamaya çalışın.

Boğa: (21 Nisan -20 Mayıs)

Kişiliğinizi vurgulayan enerjiniz ortaya
çıkıyor. Venüs’ün de etkisiyle, sosyal çevreniz
içinde etkinliğiniz artıyor. Göz dolduracak
davranışlarda bulunacak, yeni arkadaşlar
edineceksiniz. İlgi çeken konuşmalarınızla,
fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.

Yengeç:

(22 Haziran – 22 Temmuz)

Ailenizle ilgili birtakım değişimler söz konusu. Evinizle
ilgili yenilikler düşünebilirsiniz. Eşyalarınızın yerini
değiştirmeniz ve küçük tamiratlar söz konusu olacak.
Yakın akrabalarınız ev değiştirebilirler. Onların bu konuda
sizden yardım istemeleri olasılığı var.

Aslan:

(23 Temmuz – 23 Aǧustos)

Ay'ın verdiği etkiyle sakin bir durağanlık
içinde olacağınız günlerdesiniz. Bu arada;
hiçbir maskeye gerek duymadan, doğaçlama yaptığınız
sohbetlerinizde, dışarıdan katılan bir kişinin olumsuz
sözleri ile huzurunuzu berbat etmeyin.
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İkizler: (21 Mayıs - 21 Haziran)
Aşk oyunlarında güçlü liderlik özellikleriniz
pekişecek ve karşıt cinsin bakışlarını üzerinizde
hissedeceksiniz. Ruhunuzu, duygularınızı ve yeteneklerini sergileyeceğiniz bir güne adım atacaksınız.
Eğlenceli, yeni ve heyecanlı herşey dikkatinizi
çekecek, bir çocuk kadar iyimser ve inanç dolu
tavırlara sahip olacaksınız. Cömertliğiniz sayesinde
başkalarına destek olacak ve onların ilerlemelerini
sağlayacaksınız. Yaşamdan, oyundan, özellikle sonsuza dek sürecek aşk oyunlarının kahramanı olmak
isteyeceksiniz.

Başak: (24 Ağustos – 23 Eylül)

Ortak ilişkilerinize güçlü bir bakış açısı ile yaklaşmanız,
çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Birlikte çalıştığınız
kişilerin fikirlerini almak zorundasınız. Aksi taktirde;
çabalarınızın boşa gitmesine neden olabilirsiniz.

Yay:

(23 Kasım – 21 Aralık)
Olaylara mantıklı bir şekilde yaklaşmanıza alışanlar için, farklı
davranışlarınız onlara şaşırtıcı gelecektir. Bilinç altınızda sizi
yoran düşüncelerinizden bir an önce kurtulmalısınız. Olaylara
saplantılı bir şekilde yaklaşmanız yüzünden, yapacağınız
çalışmalara gereksiz engeller koyuyorsunuz. İçinizdeki enerjiyi çıkarmalısınız.

Balık:

(20 Şubat – 20 Mart)
Arkadaşlarınızın iş kapasitesi sizin içi çok önem
teşkil ediyor. Kariyerinize katkı sağlayacağınız
bazı kişilerle, iletişim içinde olacaksınız.
Sakin yapınızın altında güçlü hedefleriniz var.
Size sunulacak teklifleri olumlu bir şekilde
değerlendirmeli ve sonuçlara mantıklı bir
şekilde yaklaşmalısınız.

Akrep: (24 Ekim – 22 Kasım)

Duygularınızı ortaya koymaktan yanasınız. Sezgileriniz
sizi yanıltmıyor. Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin
onaylamasını bekliyorsunuz. Kişisel çekim gücünüz çok
fazla. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar
sizi bekliyor.

Oğlak: (22 Aralık – 20 Ocak)

Dostlarınızın da katılacağı bazı ortamlarda kendinizi
ispat edeceksiniz. Hayallerinizi vurgulayacak konuların
gündeme gelmesiyle motivasyonunuz olumlu bir şekilde
artıyor. Araştırdığınız konuların size yarar yerine zararı
olabilir.

Kova: (21 Ocak – 19 Şubat)
Bugünlerde çalışma
yaşantınızla ilgili bazı pürüzler
yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz
ortamlarda hoşnutsuz durumlar
söz konusu olabilir. Atılımlarınız
için, gerekli sorumluluk duygusuna sahip
olmanıza rağmen, çevresel koşulların kısıtlı
olması nedeniyle, bazı zorluklar yaşıyorsunuz.
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FRANKFURT BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: KENNEDYALLEE 115-117, 60596
FRANKFURT AM MAIN
Telefon: 00 49 69 713 773
Faks: 00 49 69 713 77 485
konsulat.frankfurt@mfa.gov.tr
http://www.frankfurt.bk.mfa.gov.tr
Görev Bölgesi: Hessen Eyaleti
MAİNZ BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: AN DER KARLSSCHANZE 7, 55131
MAINZ
Telefon: 00 49-6131 98 26 00
Faks: 00 49-6131 83 51 19
konsulat.mainz@mfa.gov.tr
http://mainz.bk.mfa.gov.tr
Görev Bölgesi: Rheinland Pfalz ve Saarland
Eyaletleri
NÜRNBERG BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: REGENSBURGER STR.69 90478
NÜRNBERG DEUTSCHLAND
Telefon: Santral:00 49-911 946 76-0
Faks: 00 49-911 46 89 62
konsulat.nuernberg@mfa.gov.tr
http://www.nurnberg.bk.mfa.gov.tr
Görev Bölgesi: Kuzey Bavyera ve Thuringen
Eyaletleri
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