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PLUG-IN HYBRID & ELEKTRO

SONNE UND
STROM TANKEN

„Aşı mı?
Ben de varım.“
„Impfung? Da spiele ich mit.“

AŞI İÇİN

KALKAN Automobile GmbH
Würzburger Straße 168
63743 Aschaffenburg
Tel.: 06021 / 58389-0
www.kalkan-auto.de

THE ART OF PERFORMANCE

LERNEN SIE UNSERE HYBRID
UND ELEKTRO MODELLE KENNEN.

Federal Sağlık Bakanı
Jens Spahn, konuklarıyla beraber
sizlerin koruyucu Corona aşısına
ilişkin sorularını 26.06.2021
tarihinde saat 14.00’de canlı yayın
üzerinden cevaplayacaktır. Bu yayın,
Almanca, Türkçe, İngilizce, Arapça ve
Rusça olarak yayınlanacaktır.
20.06.2021 tarihinden sonra ayrıca
sorularınızı bu dillerde de
ZusammenGegenCorona.de/live
üzerinden yöneltebilirsiniz.

LIVE TALK

Emre Can da aşı oluyor. Çünkü bize günlük hayatımızı
geri getirecek olan tek şey Corona aşısıdır. Daha fazla
bilgiyi corona-schutzimpfung.de sitesi veya 116 117 ve
0800 0000837 numaralı bilgi hattı üzerinden (İngilizce,
Arapça, Türkçe, Rusça dillerinde) ücretsiz olarak alabilir,
ayrıca www.zusammengegencorona.de üzerinden
işaret dilinde edinebilirsiniz.

Herşey karşılıklı mı ?
Yani yaptığımız ve yapmadığımız herşeyin bir
karşılığı var. Ama biz karşılığı ya yanlış anlıyoruz
ya da hiç anlamıyoruz. Karşılık’ anlayışımızda
bir eksiklik ve cehalet olduğu kesin. Bu doğayla
ilişkilerimizde de böyle insanlarla ilişkilerimizde
de böyle. Hayvanlarla bitkilerle yani yaşayan
canlılarla olan bütün ilişkilerimizde geçerli.
Yazılı değil ama her tarih ve zaman diliminde
geçerli olan eskimeyen evrensel bir kural. Mesnevi’deki ayna misali; Karşımızda gördüğümüz,
beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz aslında
kendimizdir.
Bütün eylemler karşılıklı olduğu gibi duygular
da karşılıklıdır. ‘Kendine nasıl davranılmasını
istiyorsan başkasına da öyle davran’ kaidesi hayatı
güzelleştiren, kötülükleri yok eden mükemmel bir
kuraldır.

"Bauen

ist unsere Leidenschaft,

Hayat aslında kolay, onu zorlaştıran biziz
Doğa dediğimiz yaşadığımız çevrenin düzenine
uyacaksın. Günümüzde artık her şey karşılıklı
diyenler Arayanı ararlar, soranı sorarlar Sizce ne
kadar doğru ?

Mehmet Bütev

editörkünye

Mehmet Butev

Qualität und Verlässlichkeit
unser Anspruch."
Özgür Pehlivan
Geschäftsführung

Roza Projektplanung GmbH

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

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

®
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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,
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size bir anımı anlatmak istiyorum: Günün birinde Ankaradan
Muzaffer halam, kızı Neşe abla ve yaşıtım Gülçin geldiler.
Babam çok severdi gezmeyi, hazırlanıp Büyükadaya gittik.
Orada hepberaber paytona bindik. Sakin bir şekilde gezerken
birden At şahlandı ve çok hızlanmaya başladı. Neler oluyor demeye kalmadı ve Payton devrildi. Gülçin ve teyzemin
ayakları paramparça kanlar içindeydi. Hemen en yakın hastaneye gittik, maalesef Gülçin’in kolu kırılmıştı, bende belimi
Sevil Öztürk
incitmiştim çok ağrıyordu. Gülçin‘in kırık kolu ameliyat oldu
ve teyzemin heryeri sargılar içindeydi. Ikisinin hastanede kalması gerekiyordu, onları
yalnız bırakmak istemedim ve bende kaldım. Aradan yaklaşık 1 hafta geçti ve ben çok
sıkılıyordum. Sonra sıkıntıdan eve gitmek için annemden izin aldım, teyzemi de eniştem
almıştı. Gülçin‘i yalnız bırakmıştım, çocukluk işte hiç düşünemedim. Eve gidince önce çok
sevindim ama sonra ne kadar bencil davrandığımı anladım. Gülçin çok üzülmüştü onu
hastanede yalnız bıraktım diye. Hastaneden çıkınca evde karşılaştık, utancımdan yüzüne
bakamadım ve özür diledim. Gülçin bana baktı ve sarıldı, bir şey olmaz dedi, olgunluk
göstermişti bana. Her nekadar beni affetsede benim içimin acısı hiç geçmedi.
Hiç unutmadım o kazayı. Hoşçakalın.

Avukat-Noter

Elif Burcu
-Karakoç

Almanya Prim İadesi

Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın
büyük çoğunluğu Türkiye ye kesin
dönüş yapmayı hayal ediyor. Peki,
Almanya’dan Türkiye’ye giden
vatandaşlarımız, yani kesin dönüş
yapanlar hangi haklara sahipler.
Prim aktarma işlemi birçok vatandaşı
ilgilendiren konulardan birisi. Sigorta
prim aktarma konusunda doğru adımlar
atmak çok önemli. Öncelikle prim iadesinin ne demek olduğunu öğrenmekte
fayda var.
Prim iadesi Almanya’da sigortalı
çalışan vatandaşlarımızın orada
yatırılmış primlerinin istek üzerine
ve kurumlarca belirlenen bazı şartlar
altında şahıslara ya da ölüm halinde ailelerine iade edilmesidir. Bu başvurular
ikamet yerindeki sosyal güvenlik il
müdürlüklerine yapılabilir.

Sigorta primini aktarmak isteyen Türk
vatandaşlarının primlerinin iadesi için
en önemli şart iki yıllık bekleme süresinin dolmuş ve kişinin Almanya’yı terk
etmiş olmasıdır ve tabiki birinci şart
Türk Vatandaşı olmasıdır. Almanya’dan
Türkiye’ye prim aktarmada ikinci şart
mecburi sigortalılık kapsamı.
Peki, Almanya’da hangi primlerin
iadesi yapılır, hangilerinin yapılmaz?
Sigortalı adına ödenmiş olan primlerin
yarısı iade ediliyor. Hastalık parası,
yaralı parası gibi primler iade ediliyor.
İşsizlik parası, işsizlik yardımı ve çocuk
yetiştirme gibi sürelere ait primler, prim
iadesi kapsamına girmiyor.
Sonuçta kesin dönüş kararı almadan, yetkililerden gereken bilgilerin
alınmasını tavsiye ederim.
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SunExpress ile karantinasız
Türkiye - Almanya uçuşları başlıyor
Alman Hükümeti’nin Türkiye’yi
“çok yüksek riskli” ülke statüsünden
çıkarıp “riskli ülkeler” listesine dahil
etmesiyle ile birlikte bugünden itibaren Türkiye ile Almanya arasında
seyahat edecek SunExpress misafirleri, Almanya’ya döndüklerinde
zorunlu karantina uygulamasından
muaf tutulacak.
Almanya’da 14 kentten Türkiye’de 17
noktaya direkt tarifeli sefer sunarak Almanya ile Türkiye arasında
bir hava köprüsü kuran SunExpress, bugün (6 Haziran) itibarıyla
karantinasız Almanya -Türkiye
seferlerinin başladığını duyurdu.
SunExpress yolcuları, artık zorunlu
izolasyon olmaksızın Türkiye’ye seyahat edebilecek.

10

Türkiye ile Almanya arasında seyahat
edecek SunExpress misafirleri, her iki
ülkeye girişte, PCR veya hızlı antijen
testi sonuçlarından birini veya aşı
sertifikası ya da son 6 ay içinde

Covid-19 hastalığının geçirildiğine
dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz ederek uçuşlara
katılabilecekler.
SunExpress’in Berlin, Bremen,
Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt,
Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig,
Münih, Münster, Nürnberg, Saarbrücken ve Stuttgart olmak üzere
Almanya’da toplamda 14 şehirden direkt karşılıklı sefer sunduğu Türkiye
destinasyonları şu şekilde: Antalya,
İzmir, Ankara, Samsun, Adana,
Gaziantep, Diyarbakir, Trabzon,
Eskişehir, Kayseri, Elazığ, Konya, Hatay, Bodrum, Dalaman, Zonguldak
ve Malatya.
SunExpress misafirleri, sunexpress.com web sitesini veya mobil
uygulamasını ziyaret ederek, her iki
ülkeye giriş için geçerli olan kuralları,
Türkiye uçuşlarını inceleyebilir ve
avantajlı fiyatlarla rezervasyon yapabilirler.

"7DWLOLQWDGÅQÅ(JH QLQŇQFLVL
$ODoDWÅ GDoÅNDUÅQ"
Alaçatı mah 11078 Sokak No: 65
35950 Çeşme/İzmir
0 090 533 71 62 035

Diş protezi
Vatandaşlardan gelen sorulara istinaden böyle bir yazı hazırladım:

AOK Hessen

• Diş protezi yaptırmada yasal sağlık
sigortalarının yapmış olduğu ödenek
miktarı ne kadardır?

• Şayet diş protezi yaptıracak maddi
durumum yoksa, o zaman ne yapabilirim?

Almanya´ da yasal sağlık sigorta
kurumları diş protezi yapımında veya
mevcut protezin tamirtı için vermiş
olduğu Regelversorgung/Kurala uygun yasal ödenek miktarı 60% dır.

Böyle bir durumda yasal koyucu
ilgili sigortalının, gelir durumuna
bağlı olarak en az 60% olan ödenek
miktarını istisnayi durumlarda 100%
oranına kadar çıkartılabilir. Burada
kişinin maddi durumu incelenir, ya
kismi § 55 (3) SGB V göre veya Härtefall/tam maddi zorluk durumu göz
önünde bulundurularak karar verilir.

• Düzenli olarak diş doktoruna giderek koruyucu sağlık hizmetlerinin
alınması benim ödemem gereken
katkı payını etkiler mi?
Düzenli olarak diş doktoru kontrolleri, sizin ödeyeceğiniz miktarları
daha da azaltır. Bu oranlar şu
şekilde dir: 5 yıllık yılda en az bir
kez yaptırdığınız düzenli diş doktoru 10 % ve son 10 yıllık kontroller
ise ekstradan size 15% daha bonus
kazandırarak ödeyeceğiniz kendi
katkı paylarını azaltmış olursunuz.
Yani dişi protezi yaptırmak istiyorum,
evliyim 1.800 € aylık brüt maaşım var.
O zaman bağlı bulunmuş olduğum
kurum Kurala uygun maddi destek /
Zuschuss zur Regelversorgung 60%
oranından 100 % oranına artırılmış olur.
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Necati Suözer

Her iki durum içinde ekstradan
sigorta kurumunuza yazılı bir dilekçe
ile başvurmak zorundasınız. Genellikle yasal sağlık sigorta kurumları
ilgili dilekçe formlarını boş olarak
sunarlar.
Tam maddi zorluk durumlarında
2021 yılı brüt aylık miktarları:
1. 1 Kişi için: 1.316 €
2. 2 kişi için: 1809,50 € (1.316€+493,50 €)
3. 3 kişi için: 2.138,50 € (1.316€+493,50 €+
329 €)
4. 3 kişinden sonra her bir kişi için 329 €
eklem. kaydı ile hesaplama işlevini kendiniz
yapabilirsiniz.

PROF. DR. BERRİN ATAMAN
PANDEMİDE KADIN-ERKEK EŞİTSİZLİĞİNİN
DERİNLEŞTİĞİ UYARISI YAPTI

aile

“Pandemi kadınlarda
çifte sömürüye yol açtı”
Pandemide cinsiyet eşitliğinde
büyük bir gerileme yaşandığına
dikkat çeken Prof. Dr. Berrin Ataman, gerekli önlemler
alınmazsa 2030’da küresel

gayrisafi hasılanın 13 trilyon
dolar daha az olacağını; buna
karşılık şimdi harekete geçilirse 30 trilyon dolar ilave değer
sağlanacağını belirtti.
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Altınbaş Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi (TOKAMER) tarafından düzenlenen Webinar’da “Covid
Krizi ve Sonrasında Cinsiyet Eşitliğinin İyileştirilmesi” konusunda bir konuşma
yapan Prof. Dr. Berrin Ataman, pandemide cinsiyet eşitliğinde büyük bir gerileme yaşandığına dikkat çekti. Çeşitli uluslararası kuruluşların raporlarında bu
duruma dair saptamalar ve uyarılar yer aldığını vurgulayan Ataman, “Pandemide kadınlarla ilgili iki konu öne çıktı. Birincisi kadınlara yönelik şiddetteki artış,
ikincisi işsizliğin ve buna bağlı olarak kadın yoksulluğunun artması” dedi.

En fazla kadınlar etkilendi
Her krizde olduğu gibi bu krizde
de en fazla dezavantajlı grupların
etkilendiğini belirten Ataman,
“Kadınlar galiba en fazla etkilenen
kesim oldu. Çünkü her şeyden önce
kadınlar ağırlıklı olarak krizden en
çok etkilenen sektörlerde çalışıyor.
Örneğin konaklama sektöründe
kadınların oranı yüzde 54, perakendede yüzde 45, sanat-eğlence
sektörlerinde yüzde 46’lardaydı. Bu
sektörler kapandığı için kadınlar gerçekten mağdur oldular” diye konuştu.

Yoksulluk derinleşti
“Kadınlar arasında kayıtdışılık yaygın
olduğu için de pandemide daha çok
işsiz kaldılar” diyen Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin
Ataman, küresel istihdamın yüzde
39’unu oluşturan kadınlar arasında
işizliğin pandemide yüzde 54’e kadar
yükseldiğini ifade etti.
Kadınların işsiz kalmasının hane
halkı gelirlerini de düşürdüğünü
belirten Ataman, bu durumun da
yoksulluğu derinleştirdiğini söyledi.
14

Çifte sömürü
Prof. Dr. Berrin Ataman, pandeminin kadınların ev içi yükümlülüklerini artırdığına da dikkat çekerek,
“Özellikle okula giden çocuğu olanlar
bunu daha ağır yaşadı. Ve ortaya bir
çifte sömürü çıktı” dedi.
Ataman, kadın-erkek eşitliği konusunda gerekli önlemler alınmazsa
2030’da küresel gayrisafi hasılanın
13 trilyon dolar daha az olacağını;
buna karşılık şimdi harekete geçilirse 30 trilyon dolar ilave değer
sağlanacağını ifade etti.
Otomasyonun da kadın istihdamında
gerilemeye yol açtığına dikkat çeken
Prof. Dr. Berrin Ataman, “2030’a kadar otomasyona geçilmesi nedeniyle
40 milyon kadının işini kaybetmesi
söz konusu olabilecek. Kadınların
ileri teknolojiyi kullanabilmeleri için
gerekli eğitimi almalarını, gerekli
donanıma sahip olmalarını sağlamak
gerekir” uyarısında bulundu.

Gölge pandemi: Kadına karşı şiddet
Prof. Dr. Berrin Ataman, kadınlara yönelik şiddette büyük artış
yaşandığını da belirterek, “Şiddet ‘gölge pandemi’ olarak adlandırılacak
kadar yaygınlaştı” dedi.
Prof. Dr. Berrin Ataman, pandemi sonrasında kadın-erkek eşitliğini
artırmak için devlete düşen önemli görevler bulunduğunu belirtti.
Ataman, kadınlara yönelik olarak doğrudan nakit destekleri, vergi kolaylıkları sağlanması, kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesi
gerektiğini ifade etti.
Prof. Dr. Berrin Ataman, pandemi sonrasında eşitliği iyileştirmek için 6
somut öneride bulundu:

1. Şiddetle mücadele etmek
2. Salgının eşitliği geriletmesine izin vermemek
3. Kadın-erkek eşitliğini başarının anahtarı yapmak
4. İşyerinde cinsel tacizi önlemek
5. Kadınların yarının zorluklarını karşılayacak donanımlara sahip
olmalarını sağlamak. Bu kapsamda kadınları bilim, teknoloji,
mühendislik, matematiği içiren STEM alanlarına yönlendirmek ve
yine bu alanlarda işe alınmaları için öncelik tanımak.
6. İşgücünden ve piyasadan ne kadar uzaklaşılırsa geri dönüş o
kadar zor olur; kadınların işe dönüş olanaklarını sağlamak.
15
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DEMET GİTTİ

SEDA GELDİ
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Star TV’de yeni sezon için karar verilmiş. Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu program
yeni sezonda devam etmeyecek, yerine ise Seda Sayan gelecek. Bu olaylar yaşanırken,
Demet Akalın ve Seda Sayan Instagram’dan birbirlerini takipten çıkarmışlar. Belli ki
soğuk rüzgarlar esiyor! Benim duyumlarıma göre uzun süredir Star TV koridorlarında
yeni dönem için Seda Sayan, Gülben Ergen ve Cenk Eren’in ismi konuşuluyordu. Demek
Seda Sayan’a karar verildi. Anlaşıldığı üzere Demom bu duruma çok kızmış olacak ki
takipten çıkarmış, hatta engellemiş. Alişan ise hâla takibe devam ediyor Seda Ablamızı.

Anrufen, bestellen, abholen
oder liefern lassen

Tel. 06021 / 58 58 690

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

popbizde

BÜLENT ERSOY,
21 MİLYON TL’LİK
YÜZÜK TAKACAK
Önümüzdeki haftalarda ekranlara müzik programıyla döneceği konuşulan Bülent Ersoy,
kesenin ağzını açmış ama bu açmanın da ötesinde bi’ şey olmuş. Mustafa Keser’le her hafta
“canlı yayın” olarak ekranlara gelecek müzikli eğlence programı için hazırlıklara başlamış
kendisi. Posta Gazetesi’nin iddiasına göre de 2011 yılında ölen Elizabeth Taylor için
tasarlanmış ve şu an İngiltere Kraliçesi nenemiz Elizabeth’de olan pırlanta yüzüğün aynısını
yaptırıyormuş Diva’mız. Yanlış okumadınız tam 21 milyon TL’den bahsediliyor. Türkiye’de
pırlanta karat rekorunun Sibel Can ve Ebru Gündeş’te olduğu yazılan haberde Bülent Ersoy
için “Yüzük savaşını Diva kazandı” başlığı atılmış.
18
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GÜÇLÜ BİR KADIN
OLDUĞUM İÇİN
KENDİMLE GURUR DUYUYORUM
Her dönem yaptığı şarkıları dinleyiciler sahiplendi ve kucaklarını açtılar.
Uzun yıllarca hem kendisi için hem de başka sanatçılar için yazıp,
bestelediği şarkılar büyük ilgi uyandırdı. Yaş aldıkça güzelleşen
Deniz Seki’yle kısa sohbetimiz, şimdi sizlerle..
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+D\DWE|\OHLQLúOLoÕNÕúOÕ%LUVDEDK
NDONÕ\RUVXQoRNPXWOXVXQHUWHVLVDEDK
NDONÕ\RUVXQELUD]VHQGHEXOXWOXVXQ
+HUNHVLQVRUXPOXOXNODUÕYDU%XQODU
ODEDúDoÕNDELOPHQLQGHUXKVDOJLGLú
JHOLúOHULYDU

dRNNÕVDVUHGHPHúKXUROPDN
YHú|KUHWL\DNDODPDNLVWH\HQJHQo
OHUYDU%XQXQDVÕOGH÷HUOHQGLUL\RU
VXQX]"
ù|KUHWOLROPD\ÕUHQJkUHQNEXOX\RU
ODU2\VDú|KUHWJULELUEXOXW%XQX
WDúÕ\DELOPHNDQODPODQGÕUDELOPHN
RUDGDNDODELOPHNRNDGDU|QHPOLNL
<RNVDELUJQGHGHú|KUHWROXUVXQ
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<HQLúDUNÕQÕ]³6DYDúYH$úN´
\D\ÕQODQGÕ6L]LQ\D]PDGÕ÷ÕQÕ]ELU
úDUNÕ$úNÕoRNJ]HODQODWÕ\RU%X
úDUNÕQÕQKLND\HVLVL]LQLoLQQDVÕO
JHOLúWL"
+HPEHGHQHQKHPUXKHQNHQGLPL
GH÷LúWLUGLP<DSÕPúLUNHWLPLGH$UWÕN
3RODW<D÷FÕ¶\ODoDOÕúÕ\RUXP<DNÕQGD
ELUµ%HVWRI¶\DSDFD÷Õ]¶\H\DNÕQ
úDUNÕ\D]PÕúÕP¶LQFL\ÕOÕPDOEPGH
GHúDUNÕRODFDN$PDEXPHúDNNDWOL
ELULú%XDUDGDVHYHQOHULPHELUúH\
YHUPHPJHUHNGL\HGúQGP%X
úDUNÕ\ÕGD3RODWEDQDJHWLUGL6|]OHU
*|NKDQùDKLQP]LN1H]LKhQHQ¶LQ
6|]OHULLWLEDUL\OHVDQNLEHQ\D]PÕúÕP
JLELKLVVHWWLP

(VNLúDUNÕODUKDOkGLQOHQL\RU
DQFDNúLPGLoÕNDQúDUNÕODUÕQ|PU
OHULoRNNÕVDVU\RU%XQXQH\H
ED÷OÕ\RUVXQX]"
dRNID]OD\HQLVDQDWoÕDUNDGDúÕPYDU
+HSVLQLQ\ROXDoÕNROVXQ*HPLVLQL\
UWHQNDSWDQGÕU$PDED]HQGLQOHPH\H
WDKDPPOHGHPHGLNOHULPGHROX\RU
+HUNHVUHWPHSHúLQGHEXELOHJ]HO
hUHWLQDPDKHUúH\LGHEXNDGDUoDEXN
WNHWPH\LQ
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h hem zamansız şarkılar
³.HúNH´GHGL÷LQL]ELUúH\YDUPÕEX
yapılabileceğine
inanıyorum
KD\DWWD"
sadece çok hızlı tükettiğimiz bir
%HQLPNHúNHOHULP\RN1H\VHP
dönemdeyiz,
her an tüm şarkılara
R\XP%DQDVHQL\DúÕQDG|QGUH
ulaşabiliyoruz.
Çabuk tüketim
OLPGHVHOHUDVODLVWHPHP<DúDQPÕú
\DúDQPÕúWÕU2OPXúOD|OPúQoDUHVL
durur
ve sindirerek dinlersek
\RN%XGQ\DEX
şarkıları,
bu duruma biraz da olsa
engel olabiliriz. Şimdi sizler için al6RV\DOPHG\DGDJHOHQN|W
büm
yapıyoruz, inşallah yaptığımız
\RUXPODUÕGLNNDWHDOÕ\RUPXVXQX]"
albüm için yaptığımız şarkılar
&DQÕQÕ]ÕVÕNÕ\RUPXN|WHOHúWLULOHUYH
da
zamansız ve kalıcı olur. em
\RUXPODU"
zamansız şarkılar yapılabileceğine
&DQÕPÕVÕNPDNLVWHPL\RUXP<ÕOODU
inanıyorum
sadece çok hızlı
LoLQGHRNDGDUFDQÕPVÕNÕOGÕNL
tükettiğimiz
bir dönemdeyiz, her
3DUPD÷ÕPDFÕGÕ÷Õ]DPDQELOHRQD
NÕ\DPÕ\RUXP.HQGLPLVHYPH\LYH
an
tüm şarkılara ulaşabiliyoruz.
EXQXQODEDúHWPH\LQDVÕO\DúDPDP
Çabuk
tüketim durur ve sindireJHUHNWL÷LQL|÷UHQGLP(VNLGHQNHQGLPL
rek
dinlersek şarkıları, bu duruVHYPL\RUPXúXP³gQFHFDQDQVRQUD
FDQ´GL\RUPXúXPùLPGLWDPWHUVL
ma
biraz da olsa engel olabiliriz.
³gQFHFDQ´GL\RUXP
Şimdi
sizler için albüm yapıyoruz,
inşallah yaptığımız albüm için
yaptığımız şarkılar da zamansız ve
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popbizde

BU AY NELER
DİNLİYORUM?
1. Buray - “Alaz Alaz”
2. Ersay Üner - “Gidiyorsun”
3. Derya Uluğ - “Kanunlar Gibi”
4. Simge - “Sevmek Yüzünden”
5. Yalın - “Yaz Günü”
6. Tuğba Yurt - “Benim O”
7. Göksel - “Çölde Bi’ Vaha”
8. İbrahim Tatlıses - “Gelmesin”
9. Sefo - “Toz Duman”
10. Faruk Sabancı & Norm Ender - “Bulamazdım”

24

.

25

oynayannesil

CRASH
BANDICOOT
Crash Bandicoot® N. Sane Trilogy, yepyeni aydınlatma, animasyonlar, ortamlar ve yeniden yaratılmış sinema sistemi
ile PS4 için baştan aşağı inşa edildi.
Yeni animasyonlar, görsel efektler ve
çevresel ayrıntılar oyuncuların yemyeşil,
berrak ve püsküren Wumpa Adası’nda
dönmelerine, zıplamalarına ve yollarını
bulmalarına izin veriyor!

Inh.Orbay Ceylan

NEUERÖFFNUNG

√

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

Yakuza:
Like a Dragon
Tokyo'da yakuza ailesinin düşük rütbeli adamı
Ichiban Kasuga, işlemediği bir suçtan dolayı 18
yıl hapis cezasına çarptırıldı. Asla inancını kaybetmez, sadakatini göstererek cezasını çeker ancak dışarıda kimsenin onu beklemediği topluma
geri döndüğünde en çok saygı duyduğu adamın
klanını yok ettiğini keşfeder.
Kafası karışmış ve yalnız bir hâldeyken ailesinin ihanetinin ardındaki gerçeği öğrenmek ve
hayatını geri kazanmak için bir göreve başlar ve
çıktığı bu yolculukta şehirdeki dışlananlar için
beklenmedik bir kahramana dönüşür.

in Wörth am Main
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popbizde
Güzellik Uzmanı

Sibel Kırbaş

SERENAY
SARIKAYA,
BERGEN FİLMİNDEN ÇEKİLDİ
Resmen Bergen’in acılı hikayesi, çekilecek ﬁlminin de basiretini bağladı. Serenay
Sarıkaya’nın canlandıracağı “Bergen” ﬁlmi için hazırlıklar yapılırken, Sarıkaya ﬁlmden çekildiğini açıkladı. Şimdilerde ise Demet Evgar’ın oynayacağı iddia ediliyor.
Şarkılarıyla hâla milyonların dinlediği ve akıllara kazınan hayat hikayesiyle hep ilgi
odağı olan rahmetli Bergen’i sizce kim canlandırmalı? Burcu Biricik, Popstar Mehtap
en çok ismi geçenler.
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Normalleşme

döneminde kalıcı makyaja
güzellik
talep arttı
Güzellik Uzmanı Sibel Kırbaş, pandemi
sürecindeki ikinci normalleşme döneminde güzellik merkezlerinin yoğunlaştığını
belirterek, özellikle kalıcı makyaj
taleplerinin arttığını söyledi. Özellikle tekrar ofis ortamında işe başlayan
kadınların kalıcı makyaj yaptırmak
istediğini kaydeden Kırbaş, güzellik merkezlerinin yoğunlaştığını ifade etti.
Pia Beauty Face and Body’nin kurucusu

Güzellik Uzmanı 32 yaşındaki Sibel
Kırbaş, güzelliğe ve bakıma önem veren
kadınların tercih ettiği kalıcı makyaj
uygulamasına normalleşme döneminde talebin arttığını söyledi. Uzun süre
evlerinde kalan insanların normalleşme
kararlarının ardından güzellik merkezlerine akın ettiğini ifade eden Kırbaş, cilt
bakımından lazer epilasyona kadar birçok güzellik uygulamasına olan talebin
arttığına işaret etti.
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´.DO×F×PDN\DMHQoRNWDOHSJ|UHQ
SURVHGUOHULQGHQELULROGXµ
g]HOOLNOHNDO×F×PDN\DMD\RùXQELU
WDOHSROGXùXQXLIDGHHGHQ.×UEDü
´dDO×üDQNDG×QODU×QELUoRùXDUW×N
QRUPDOoDO×üPDG]HQLQHJHoWL
7HNUDURÀVWHoDO×üPD\DEDüOD\DQ
NDG×QODUEDN×PODU×QD]DPDQ
D\×UDPDG×NODU×GXUXPODUGDNDO×F×
PDN\DM\DSW×UPD\×WHUFLKHGL\RU
+HP]DPDQKHPGHPDOL\HWWDVDUUXIX
VDùOD\DQNDO×F×PDN\DMQRUPDOOHüPH
DG×PODU×LOHHQoRNWDOHSJ|UHQ
J]HOOLNSURVHGUOHULQGHQELULROGXµ
LIDGHOHULQLNXOODQG×
<RùXQLüWHPSRVXLOHoDO×üDQ
NDG×QODU×QJQONWHODüLoLQGHPDN\DM\DSPD\D]DPDQEXODPDG×ù×Q×
EHOLUWHQ.×UEDüNDO×F×PDN\DM×QKHP
HVWHWLNKHPJ|UQPKHPGH]DPDQ
WDVDUUXIXDo×V×QGDQ|QHPOLELUSURVHGUROGXùXQDLüDUHWHWWL*]HOOLN
X]PDQ×SDQGHPLVUHFLQGHEDN×PD
YHJ]HOOLNX\JXODPDODU×QDID]OD
JHUHNGX\PD\DQ\DGDVDùO×NULVN
OHULVHEHEL\OHEXWUX\JXODPDODU×
HUWHOH\HQLQVDQODU×QQRUPDOOHüPH
DG×PODU×Q×QDUG×QGDQJ]HOOLNYH
EDN×PSODQODU×Q×WHNUDUKD\DWDJHoLUPHNLVWHGLNOHULQLEHOLUWWL
6LEHO.×UEDüJ]HOOLNPHUNH]OHULQLQD\Q×]DPDQGDVWUHVDW×ODQ
VRV\DOOHüPHPHNDQODU×ROGXùXQD
GLNNDWoHNHUHNüXLIDGHOHULNXOODQG×
´3DQGHPLVUHFLQGHNLN×V×WODPDODU×Q
KDÀÁHWLOPHVLLOH\RùXQOXN\Dü×\RUX]
/D]HUHSLODV\RQNDO×F×PDN\DME|OJHVHO]D\×ÁDPDYHFLOWEDN×P×JLEL
30

X\JXODPDODUGDPüWHULOHULPL]GHQ
\RùXQELUWDOHSYDUg]HOOLNOHGHWHN
UDURÀVRUWDP×QDJLUHQELUoRNNDG×Q
NDO×F×PDN\DM\DSW×UPDNLVWL\RUµ
+HUüDUWDOW×QGDEDN×PO×ROPDNLVWH
\HQNDG×QODUDUDV×QGDJ]HOOLNWUHQGOHULQGHQELULRODQNDO×F×PDN\DM×Q
WHPHOGHELUSLJPHQWHQMHNVL\RQX
ROGXùXQXEHOLUWHQ.×UEDüNDO×F×
PDN\DMDLOLüNLQED]×SIQRNWDODU×GD
SD\ODüW×´.DO×F×PDN\DMX\JXODPDV×
GRùUXUHQNEXOPDNODEDüODU.LüLQLQ
\Dü×FLOWWLSLFLOWWRQXJ|]UHQJL
YHEHNOHQWLOHULQHJ|UHELUSODQODPD
\DS×OPDO×G×U%XUDGDELOLQHQLQDNVLQH
VDoUHQJLQGHQ]L\DGHFLOWUHQJLQH
RGDNODQPDNJHUHNLUµGL\HQ.×UEDü
´.DO×F×PDN\DMWHPHOGHELUSLJPHQW
X\JXODPDV×G×U0LNURSLJPHQWDV
\RQ\DGDX]XQVUHOLNR]PHWLN
WHUDSLGLU'RùDOSLJPHQWOHULFLOGH
\HUOHüWLUPHQLQWHNQLNVDQDW×G×Uµ
V|]OHULQLND\GHWWL

´.DO×F×PDN\DMGRùUX
UHQNEXOPDNODEDüODUµ

WDVDUOD\DELOL\RUX]'XGDNHOVW
$OW×Q|]´$PHOL\DWV×]\]YHoHQH
   
J×G×J|]DOW×YHJ|]oHYUHVLLoLQGH
KDWW×JHQoOHüWLUPHGH\HQLMHQHUDV
! 
X\JXODPDODU×P×]YDU<HQLMHQHUDV
\RQDN×OO×PH]RWHUDSLX\JXODPDODU×
\RQDN×OO×PH]RWHUDSLX\JXODPDODU×
   
NXOODQ×\RUX]%XDü×ODUFLOWWHNL
YHFLOWJHQoOHüWLUPHOD]HUOHUL
! 
QHPLHVQHNOLùLYHKFUH
oRNHWNLOLVRQXoODUDOG×ù×P×]FLOW
.×UEDüü|\OHGHYDPHWWL´'LùHUJ'HQH\LPOLJ]HOOLNX]PDQ×NDO×F×
\HQLOHQPHVLQLVDùOD\DQNRODMHQOHUL
JHQoOHüWLUPHSURVHGUOHULDUDV×QGD
  
]HOOLNSURVHGUOHULQGHQIDUNO×ELUoRN
PDN\DM×QSIQRNWDODU×QDLOLüNLQGH
KDUHNHWHJHoLUL\RU%XDü×ODU
\HUDO×\RUµFLOWJHQoOHüWLUPH
DYDQWDMEDU×QG×UDQNDO×F×PDN\DM\]
üXELOJLOHULYHUGL´.DO×F×PDN\DM
SURVHGUOHULDUDV×QGD\HUDO×\RUµ
FLOWJHQoOHüWLUPHGHoRNHWNLOLGLU
 
E|OJHVLQGHSUREOHPOLE|OJHOHULQX]XQ
X\JXODPDV×GRùUXUHQNEXOPDNOD
&LOWDOW×QGDX]XQVUHNDODUDN
VUHOLRODUDNNDSDW×OPDV×Q×VDùODU
EDüODU.LüLQLQ\Dü×FLOWWLSLFLOW
'U$OW×Q|]DPHOL\DWV×]\]JHQoOHü
 
\DüODQPDVUHFLQL\DYDüODW×Uµ
%XVHEHSOHSUREOHPOLDODQODUWHVSLW
WRQXJ|]UHQJLYHEHNOHQWLOHULQHJ|UH
WLUPHX\JXODPDV×Q×Q|]HOOLNOHNDG×Q
LIDGHOHULQLNXOODQG×$OW×Q|]LONDü×

HGLOPHOLYH\]QDOW×QRUDQ×QDJ|UH
ELUSODQODPD\DS×OPDO×G×U%XUDGD
ODU×QSRSOHUWDOHSOHULDUDV×QGD\HU
X\JXODPDV×LOHFLOWWHEHOLUJLQELU
NLüL\H|]HONDO×F×PDN\DMWDVDU×P×
ELOLQHQLQDNVLQHVDoUHQJLQGHQ]L\DGH
DOG×ù×Q×EHOLUWHUHNEXX\JXODPDLOH
FDQO×O×NSDUODNO×NJ|UOGùQ
  
SODQODQPDO×G×U.DO×F×PDN\DMGD
FLOWUHQJLQHRGDNODQPDNJHUHNLU%X
\]GHNLGRùDOLIDGH\LNRUX\DUDN
N×U×ü×NO×NODU×QD]DOG×ù×Q×YHFLOGLQ
J|]OHULQNRQXPXJ|]OHUDUDV×QGDNL
IDNW|UOHUGHùHUOHQGLULOHUHNNLüL\H
FLOGLGDKDVDùO×NO×QHPOLYHÀW
JHUJLQOLNOHüWLùLQLV|]OHULQHHNOHGL
PHVDIHNDüX]XQOXùXEXUXQYHoHQH
|]HOSLJPHQWVHoLOPHOLGLU5HQNWRQWXWXODELOHFHùLQLND\GHWWL
\DS×V×JLELELUoRNIDNW|UGHùHUOHQGL
XQGDELUHüLWOLNVDùODQG×ù×QGDGRùDO
_beautybyesra
ULOPHOLGLUgUQHùLQVH\UHNNDüNDü
ELUJ|UQPHOGHHGLOHELOLU3LJPHQWEsra\DS×ODU×Q×QIDUNO×ROPDV×JLELVRUXQKaracavus Y. Elsenfelderstraße 14 63906 OHUVWHULOLùQHOHUOHFLOGHX\JXODQ×Uµ
Erlenbach a.M. Tel. 0 171 16 34 615
ODUGDNDO×F×PDN\DMODJLGHULOHELOLUµ

   
! 
   
! 
  
 





  
_beautybyesra
Esra Karacavus Y.

Elsenfelderstraße 14

63906 Erlenbach a.M.

Tel. 0 171 16 34 615
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kadınca

Ja

ich will !
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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Özlem Süer

Özlem Süer’in

Avant-Garde ve Couture bakış açısı ile O-Day’in

minimal dokunuşu tek bir koleksiyonda birleşti.
‘Kırmızının Enerjisi’ isimli koleksiyon mahzun geçen
salgın günlerini canlandırmayı amaçlıyor.
33

Minimalizm, Avant
-Garde ve Couture
‘Kırmızının Enerjisi’

Koleksiyonunda Buluştu
Moda ve tasarım serüveninde 30 yılı geride
bırakan Özlem Süer, üç
boyutlu yeni bir koleksiyonu hayata geçirdi.
Avant-Garde, Couture ve
minimalizmin buluştuğu
‘Kırmızının Enerjisi’
isimli koleksiyon özel
bir fotoğraf çekimi ile
tanıtıldı. Tasarımlarında
farklı konseptleri, disiplinleri barındırarak
bir layer etkisi ve duygu
yaratmayı amaçladığını
belirten Özlem Süer, yeni
koleksiyonundaki stilini
konforlu, dönüştürücü ve
yalın olarak tanımlıyor.
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Harekete geçmek için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi açığa çıkarmanın en
güzel yolunun renklerin
etkilerini kullanmak
olduğunu söyleyen
Özlem Süer “O-Day’in
minimal dokunuşu
ile Avant-Garde ve
Couture bakış açımı
tek renk çatısı altında
buluşturduk.
Yeni kapsül koleksiyonumuz ile kırmızının
yüksek iletişim etkisiyle
mahzun geçen salgın
günlerini canlandırmayı
amaçladık. Sınırlı sayıda
üretilen tasarımlara
sahip bu kapsül koleksiyonumuzda üç boyutlu formlar deneysel
yaklaşımlarla buluşuyor”
dedi.
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BİR AVUÇ İÇİ GÜVENLİK
Otomobilin yolla temasını sağlayan tek unsur olan lastiklerin öneminin
göz ardı edilmeyecek kadar büyük olduğuna dikkat çeken uzmanlar,
özellikle seyahat öncesi lastiklerin diş derinliğinin kontrol edilmesi,
hava basınçlarının aracın yüküne ve tipine göre ayarlanması ve kullanım
ömrünü tamamlamış lastiklerle kesinlikle yola çıkılmaması konusunda
sürücüleri uyarıyor.
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1. Lastik hava basıncınızı mutlaka
kontrol edin. Stepnenin de basıncını
kontrol etmeyi unutmayın. Bu
kontrol işlemini lastikler soğukken
gerçekleştirin.

engellere çarpamalar veya sürtünmeler sonucunda lastiklerin iç taraflarında gözle görülmeyen hasarlar
oluşabilir. Acilen lastik bir uzmana
mutlaka kontrol ettirilmelidir.

2. Aracınızda yolcu ve bagaj yükünüz fazla ise mutlaka önerilen
lastik şişirme basınçlarını soğuk
uygulayınız.

4. Kış lastiklerini değiştirmemiş olan
sürücüler vakit kaybetmeden lastiklerini yaz lastikleri veya dört mevsim
lastikleri ile değiştirmeliler.

3. Lastiklerin diş derinlikleri her zaman araca binilmeden önce kontrol
edilmelidir. Kaldırım, kasis ve diğer

Çünkü yüksek sıcaklıklarda
kullanılan kış lastikleri, yaz lastikleri gibi performans göstermez.

REIFEN-CENTER
NILKHEIM
Großostheimer Straße / Pappelweg 6
63741 Aschaffenburg / Nilkheim

m 0 60 21 / 78 03 93

ohne Termin√

Sofort - Montagedienst
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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
C+T Dienstleistungen GmbH
Bayreutherstr.5 . 63743 Aschaffenburg . Tel: 06021 8622742
Web: ct-dienstleistungen.com / Mail: info@ct-dienstleistungen.com
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teknobilim

AUDI Q4 SPORTSBACK E-TRON

Audi'nin Dijital dönüşü
Tüm şıklığını taşıyan Q4 Sportback
e-tron, emisyonsuz seçeneğiyle otomobil severlerin karşısına çıkıyor.
Dijital dönüşümü sürüş deneyimine aktaran e-tron, geniş iç tasarım
detaylarıyla konforu artırıyor. Arkadan çekişli tasarım ile geliştirilmiş
olan Q4, on dakika gibi kısa bir şarj
ile sürülebilir hale geliyor.

Gelecek vaat eden dış tasarıma sahip
olan e-tron, Audi’nin kendine özgü
çizgileriyle yenilikleri birleştiriyor.
Kısa ön çıkıntılı e-tron, çarpıcı
orantılarla tasarımını dengeliyor.
Büyük tekerlekler ile geliştirilmiş
olan dış profili, oldukça güçlü gözüküyor. 0,28’lik sürtünme katsayısı ve
düşük tavan tarzıyla tipik bir Audi
olduğunu kanıtlıyor.
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(NVHoHQHNOHULQGHVXQGXùX0DWUL[OHG
IDUODU\ROJ|UüQGHROGXNoDHWNLOL
RODFDùDEHQ]L\RU6HNL]UHQNVHoHQHùL
VXQDQVHULPHWDOLNJ|YGHYHGDKLOL
D\G×QODWPDNRQWUROOHUL\OHJHOL\RU
6UF\HG|QGUOPüJ|VWHUJHSDQHOL
LOHEHùHQLOHUL]HULQHWRSOD\DQHWURQ
VUüKDNLPL\HWLQLDUW×UPD\×KHGHÁL\RU
/DQVPDQGD|QHo×NDQGHNRUDWLI|Q\RO
FXSDQHOLHN|]HOOLNRODUDNVXQXOX\RU
7DVDU×P×QGDNXOODQ×ODQoHYUHFLNXPDü
G|üHPHOHUHPLV\RQVX]NXOODQ×P×Q×
GHVWHNOL\RU*HULG|QüPLONHVLQL
DUW×UP×üRODQ$XGLEXPRGHOLQGHoHY
UHFLELUoRNHNVHoHQHNEXOXQGXUX\RU
'RNXQPDWLNGLMLWDOJ|VWHUJHSDQHOLYH
GLUHNVL\RQEXVHULGHoRNGDKDJHOLüPLü
RODUDNVXQXOX\RULQoSDQHOVHVOL
NRQWUROYHVH]JLVHONXOODQ×PDVDKLS
$UW×U×OP×üJHUoHNOLNOLLoWDVDU×P×JHUoHN
GQ\DLOHVDQDOGQ\D\×NXVXUVX]ELU
ELoLPGHELUELULQH\DNODüW×U×\RU

6HULQLQLNLD\U×PRGHOLRODQ4
YH4HWURQIDUNO×JoOHUHVDKLS
6×UDV×\ODN:YHN:HOHNWULNOL
PRWRUJFVXQX\RU6HULQLQHQSRS
OHULRODQ4LVHLNLD\U×HOHNWULNPR
WRUXVDùO×\RUVDQL\HGHNPK×]
SHUIRUPDQV×VXQDQHWURQPDNVLPXP
JFQN:LOHJHUoHNOHüWLUL\RU
6HULQLQHQ|QHPOLDYDQWDMODU×QGDQELULVL
YHULPOL\DN×WWNHWLPLRODUDNJ|UO\RU
7DVDUUXIPRGXGHVWHùLVXQDQHWURQ
QDYLJDV\RQJLELNXOODQ×PODUGDQGD
YHULPOLOLNHOGHHWPH\LEDüDU×\RU

+DVW GX VFKRQ"
Den Zugang zum
Kundenportal!

EGAL ob über Handy oder PC:
Onlinezugriff auf deine
Finanzverträge, persönliche
Daten und Informationen rund
um deine Finanz- und
Versicherungsverträge
https://kunden.deutsches-maklerforum.de

DEUTSCHES MAKLERFORUM

GÖKHAN SARI
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goekhan.sari deutsches-maklerforum.de

Gülen

Gözler
.RQXJ]HOOLNYHNLúLVHOEDNÕP
ROXQFDKHSNDGÕQODUGDQEDKVHGHFHNGH÷LOL]\D*QP]GH
DUWÕNHUNHNOHULQGHEDNÕPNRQXVXQGDNDGÕQODUGDQDúD÷ÕNDOÕU
ELU\DQÕNDOPDGÕ%L]GHHUNHNOHU
LoLQKD\DWODUÕQÕNROD\ODúWÕUDFDNYH
KHU]DPDQGDKDL\LJ|UQPHOHULQL
VD÷OD\DFDNNLúLVHOEDNÕPYHJ]HOOLNW\RODUÕQÕDUDúWÕUGÕN

8QXWPD\ÕQNLNDGÕQODUHUNHNOHUGHLONRODUDNJ|]OHUHRGDNODQÕ\RUODU
(÷HUVL]LQGH\R÷XQLúWHPSRVX\DGDLOHUOH\HQ\DúJLELQHGHQOHUOH
J|]OHULQL]LQDOWÕQGDNR\XKDONDODUROXúPD\DEDúODGÕ\VDúX\|QWHPOHUOHEXVRUXQXNROD\OÕNODJLGHUHELOLUVLQL]
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erkekce

6R÷XNNDúÕN
WHNQL÷LVD\HVLQGHVDEDKODUDGLQOHQPLúYHL\LJ|UQHQJ|]OHUOHEDúODPDN
oRNNROD\%XQXQLoLQKHUJHFH\DWPDGDQ|QFHEX]GRODEÕQÕ]DELUDGHWNDúÕN
NR\XQ6DEDK\]Q]\ÕND\ÕSNXUXODGÕNWDQVRQUDL\LFHVR÷XWWX÷XQX]NDúÕ÷ÕQ
ERPEHOLNÕVPÕ\ODJ|]oXNXUXQX]DKD¿IoHEDVNÕ\DSÕQ

'RQPXúSDWDWHV
GLOLPOHUL|]HOOLNOHKHUVDEDKúLúJ|]OHUOHX\DQDQODULoLQLGHDOELUNUøQFH
GLOLPOHUHE|OG÷Q]ELUSDWDWHVLVWUHo¿OPOHUHVDUDUDNEX]OXNWDEHNOHWLQYH
J|]Q]QúLúYHPRUNÕVÕPODUÕQDX\JXOD\ÕQ3DWDWHVLQLoLQGHNLHWNHQPDGGHOHUJ|]Q]GHNLUDKDWVÕ]HGLFL|GHPLKHPHQJLGHUHFHNWLU

6DODWDOÕ÷ÕQJF
úLú\RUJXQYHNÕUÕúPD\DPH\LOOLJ|]OHUHKD\DWDG|QGUHFHNNDGDUHWNLOLøQFH
GLOLPOHGL÷LQL]VDODWDOÕ÷Õ\DUÕPVDDWER\XQFDEX]OXNWDEHNOHWWLNWHQVRQUDJ|]OHULQL]HYHND]D\DNODUÕQÕ]DX\JXOD\DELOLUVLQL]
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Eresin Hotel Topkapi

Davut Bölükbas . Hotelreport Turkey

Istanbul die Traumstadt am Bosporus
n der heutigen Kolumne möchte ich eine
der schönsten und vielfältigsten Städte
der Welt vorstellen. Eine moderne Stadt,
gleichzeitig eine der ältesten auf diesem
Planeten, mit einer 2600 Jahre alten Geschichte. Die wichtigste Stadt der Türkei,
die sich auf 2 Kontinente erstreckt, zieht
jeden Besucher sofort in ihren Bann.
Derzeit leben 18 Millionen Menschen
verschiedenster Nationen in Istanbul,
ca.14 Millionen Touristen besuchen jährlich die riesige Metropole, deren Name
auf deutsch „in die Stadt“ bedeutet, was
kaum treffender ausgedrückt werden
könnte, da sie auf jeder Reiseliste ganz
oben stehen sollte.
44

Sowohl für Kulturliebhaber als auch
Shopping-Begeisterte bietet Istanbul eine
unglaubliche Auswahl. Zwischendurch
kann man besten streetfood oder Gourmetküche genießen.
Daher meine persönlichen Hotel-Empfehlungen für den perfekten Aufenthalt:
Hoteltipps:
Eine der luxuriösesten Hotels Istanbuls
ist das Ciragan Palace Kempinski, mit
einem spektakulären Blick auf den Bosporus. In dem früheren Palast befinden
sich 310 Zimmer sowie 20 Suiten, der
Infinity-Pool ist nur eine der Highlights
dieser tollen Unterkunft.

Melas Hotel Istanbul
Das imposante Four Seasons Istanbul,
ein umgebauter osmanischer Palast aus
dem 19. Jahrhundert, liegt direkt am
Ufer des Bosporus, mit einem wunderschönen Blick auf die Hagia Sophia und
die blaue Moschee. Das Hoteleigene Restaurant bietet einen einzigartigen Blick
auf den asiatischen Kontinent.

Der Topkapi Palast und der große Basar
sind nur wenige Schritte entfernt.
Hotels in der sehr guten Mittelklasse sind
z. Bsp. das Melas Hotel Istanbul. Das Eresin Topkapi ist ebenfalls ein tolles Haus,
das wir gerne empfehlen.

Kontaktieren Sie uns gerne für ein individuelles, unverbindliches Angebot:
info@hotelreport-turkey.de
Mit freundlichen Grüßen
Davut Bölükbas
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Goldbacher Str. 13 (Passage) - 63739 Aschaffenburg

FINALE
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FINALE
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Goldbacher Str. 13 (Passage) - 63739 Aschaffenburg

EM 2021
Başarılar

wir sind dabei..!

Türkiyem
®

hayatı paylaş
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Goldbacher Str. 13 (Passage) , 63739 Aschaffenburg ,Tel. 01512 3002094

Yaz Dizileri
Bomba Gibi Geliyor!

vizyon

Harika Yeni Diziler
Sezon sonuna doğru gelinirken diziler birer birer final
yapmaya başladı. Birçok dizinin final yapmasının ardından
ise yerlerini hızla yeni dizileri almaya hazırlanıyor.

Aşkın Tarifi

EM 2021

ALLE SPIELE LIVE

Yönetmen:
Deniz Koloş

Oyuncular:
Kadir Doğulu, Serra Arıtürk,
Cem Davran, Alper Saldıran,
Yasemin Çonka...

Özet:

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat,
kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor
Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle
çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına
sürükler.
Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef
olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden
kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli
Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır.
Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan,
yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına
çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi
olmadığını anlayacaktır.
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Kanal D
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Kazara Aşk

Aşk Mantık
İntikam

Yönetmen:
Sadullah Celen

Oyuncular:
Ümit Kantarcılar, Sude Güler, Uğur
Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık,
Sadi Celil Cengiz...

Yönetmen:
Murat Öztürk

Oyuncular:
İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük...
Özet:
Garsonluk yapan Esra, yaşadığı sıkıntı dolu hayattan artık kurtulmak ister. Bunun için de mühendis olan Ozan ile mantık evliliği yapar. Ancak
evliliğinde de maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan
Esra, Ozan'dan ayrılır. Ozan, boşanmasından
bir süre sonra bir yazılım şirketi açarak zengin
olur. Bir gün Leyla'nın Ozan'ın şirketinde işe
başlamasıyla ikisinin yolu yeniden kesişir.

FOX TV

Cam Tavanlar

Yönetmen:
Ali Bilgin

Oyuncular:
Bensu Soral, Kubilay Aka, Hatice Aslan,
Utku Ateş...
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Star TV

Ada Masalı

Yönetmen:
Fehmi Öztürk

Özet:
Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla
yükselen genç bir kadın olan Leyla ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla
elde eden, sırf erkek olduğu için birçok
kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem’in tatlı
sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar
eşliğinde anlatılıyor.

Özet:
Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği
adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız…
Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve
yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin
yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza
sonrası kesişir… Artvinli Şimal’le, Gaziantepli Civan’ın kazara başlayan serüvenleri,
arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenir…

Oyuncular:
Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan, Caner
Şahin, İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç...

Show TV

Özet:
Şehir hayatını seven 'Şehirden başka bir
yerde yaşayamam, kendimi kaybedecek
kadar da aşık olamam' diyen Haziran ile
arazisini satmaya ikna etmeye geldiği
doğma büyüme adalı olan Poyraz'ın hikayesine dair ipuçları veriliyor.

Star TV
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Şeker tüketimini
azaltmanın yolu
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DÜZELTME

adlandırılan diğer gıda ve bileşenlerin
üretiminde kullanılan işlemlerdir.
Mısır şekeri yapay bir bileşen veya
renk katkı maddesi içermez. Ülkemizde katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi
Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’nde
belirtilmiştir. Nişasta bazlı şeker bir
katkı maddesi değildir. (1) Nişasta
bazlı şekerin bileşimi kullanılacağı uygulamaya göre değişse de, sofra şekeri
gibi glikoz ve fruktoz şekerlerinden
oluşur. Sakaroz ya da sofra şekeri birbirine bağlanmış glikoz ve fruktozdur,
yani %50 glikoz ve %50 fruktozdan
oluşur. Nişasta bazlı şekerin içinde ise
fruktozun oranı %42 ile %55 arasında
olup, gerisi glikozdur. Beslenme
açısından ele alındığında, şekerlerin
ister pancar, ister kamış, ister
nişastadan üretilmiş olsun, hatta şeker
katılmamış doğal yiyeceğin (meyve
gibi) içeriğinden gelsin, aynı şekilde
değerlendirilmesi gerektiğini EFSA
(2010-Dietary Reference Values) (2),

WHO (2015-Sugar Intake for adults
and Infants) (3), SACN (2015-Carbohydrates & Health) (4) gibi kuruluşlar
da paylaşmaktadırlar. Vücut serbest
fruktoz ile glikozu veya aynı şekerlerin
sakaroz ve nişasta bazlı şekerden gelen
halini tamamı ile aynı şekilde emer.
Bu nedenle nişasta bazlı şekerin bir
bileşeni olarak tüketilen fruktozun
metabolik anormalliğe yol açması
veya aynı kaloriye sahip bir diyette
diğer şekerlere göre daha fazla kilo
alımına neden olması mümkün
görünmemektedir. (5) Bu bilgiler
değerlendirildiğinde, toplam şekerin
bir parçası ya da serbest şeker olarak
bulunmasından bağımsız olarak,
beslenme ile alınan fruktozun olumsuz sağlık etkilerine yol açtığına dair
yeterli kanıt yoktur. 6)

Saygılarımla,
İsmail Kemaloğlu
NİSAD (Nişasta Sanayicileri Derneği)
Genel Sekreteri

Dergimizin Mayıs sayısında yayınlanan “Şeker tüketimini azaltmanın 7
yolu” başlıklı haberde mısır şurubu (nişasta bazlı şeker) hakkında yapılan
açıklamalara yer verdik. Bu açıklamalarda yer alan yanlış algıya neden
olacak bilgileri düzeltmek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla,
Türkiye nişasta sanayini temsil eden en büyük kuruluş olan Nişasta Sanayicileri Derneği'nin (NİSAD) verdiği bilgileri sizinle yeniden paylaşmak
istedik.

KAYNAKLAR

İlgili haberde “Özellikle son yıllarda
gıdalarda ve içeceklerde bulunan ve
doğal olmayan yüksek fruktozlu mısır
şurubu türlerinden uzak durmak
sağlık açısından önem taşımaktadır.”
ifadeleri kullanılıyor. Nişasta bazlı
şeker, yani mısır şekeri, doğal bir tahıl

1. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği
2. EFSA (2010). "Scientific opinion on dietary reference values for CHO and dietary fibres." EFSA Journal
8(3): 1462 [77 pp].
3. WHO (2015). Sugars intake for adults and children
4. SACN (2015). Carbohydrates & Health
5. Klurfeld D, Foreyt J, Angelopoulos T, Rippe J. “Lack of Evidence for High Fructose Corn Syrup as the
Cause of the Obesity Epidemic.” (Accepted, International Journal of Obesity, advance online publication,
doi:10.1038/ijo.2012.157, 18 September 2012.)
6. WHO (2003). Diet, Nutrition and the prevention of chronic diseases: Technical report 916.

olan mısırdan üretilen bir üründür.
Katkı maddesi değil, bir gıdadır.
İşlemler, danelerin yumuşatılması
ve nişasta, dış kabuk, protein ve yağ
bileşenlerine ayrıştırılmasıyla başlar.
Mısır şekeri üretiminde kullanılan
sonraki aşamalar ise doğal olarak

VDùO×N
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"Hayatımı nasıl
değiştiririm”
diyenlere 7 öneri
Hayatın akışı içinde iş ve
özel hayatını değiştirmek
isteyen insan sayısı her geçen
gün artış gösteriyor. Yapılan
araştırmalar, günümüzde birçok insanın hayatındaki olumsuz noktaları değiştirmeye
cesaret edemediğini gösterirken, birçoğunun ise değişimi
hayatın akışında bir gereklilik olarak gördüğünü ortaya
koyuyor. “Hayatımı nasıl
değiştiririm” sorusunun özellikle pandemi ile birlikte daha
da sık dile getirildiğini belirten Dijital Gelişim ve Networking Platformu Ready For
Change’in Kurucusu Murat
Erdör, bu sorunun yanıtına
giden yolu kolaylaştıran önerileri paylaştı.
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hayat

Durum değerlendirmesi yapın
Genel durum değerlendirmesi
yapmak, hayatın akışına dair iyi
giden ve aksayan yönleri net görmek
açısından önemlidir. Genel durum
değerlendirmesi yaparak, hem maddi
hem de manevi olarak ağırlık yapan
unsurları ve bu unsurlara neden olan
etkenleri net olarak ortaya koymak,
hayatının akışını değiştirmek isteyen
kişiler için ilk adımdır.

Yapılacaklar listesi hazırlayın
Genel durum değerlendirmesiyle
hayatın akışını etkileyen unsurları
net bir şekilde ortaya koyduktan sonra, diğer önemli adım, değiştirilmek
ya da geliştirilmek istenenlerle ilgili
bir liste yapmaktır. Klasik bir yöntem
gibi gözükse de, atılacak her adımı
ve yapılacakları not almak, hem kısa
hem de uzun vadede pozitif yarar
sağlamaktadır.

Akışı güçlendirin

Sağlığı merkeze koyun

Hayatının akışını güçlendirmenin ve
daha mutlu hissetmenin en iyi yöntemlerinden biri hayalleri süsleyen
adımları atmaya başlamaktır. Kitap
okumak, yeni bir dil öğrenmek, iş ve
özel hayata dair kendini birçok alanda geliştirmek, enstrüman çalmaya
başlamak, yeni bir mesleğe adım
atmak ya da mevcut meslekteki yetersizlikleri kapatmak için vb. adımlar
atmak akışı değiştiren etkenlerden
sadece bir kaçıdır.

Her ne kadar hayatı değiştirmeye
dair atılması gereken adımlar
özelinde iş ve özel hayata dair
değiştirilmesi gereken birçok unsur
akla gelse de, en önemli öğelerden
biri de sağlıktır. Sağlıklı olmak, doğru
beslenmek, egzersiz yapmak hem
fiziksel olarak hem de psikolojik olarak güçlü olmayı beraberinde getirir.
Hayata dair atılacak her adımda ve
değişiklikte daha iyi sonuçlar almaya
yardımcı olur.
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ELUVHVLOHNDUü×ODüW×ù×QGDJHoPLüWHWP
GX\JXODU×QELU\HUHJLWPHGLùLRROD\GDQ
YH\DGXUXPGDQQHNDGDUVDUV×OG×ù×LOH
RUWD\Do×N×\RU

Pişmanlıkları geride bırakın

'X\JXVDOüLGGHWELUNLüLQLQKD\DW×QGD
KD\DW×QDELULVLQLDOPDKDOLQGH\NHQÁ
|UW
Hayatın
akışına dair pişmanlıklar
DüDPDV×QGD\NHQYH\DHYOL\NHQELULü
geçmişe dönük duygulardır. Hayatın
RUWDP×QGDLüYHUHQLQoDO×üW×ù×NLüLOHUH
akışını
değiştirecek en önemli unsurGLUHNWRODUDNRUWD\DNR\PDG×ù×DQFDN
lardan
birinin pişmanlıkları geride
KHUKDQJLELUWDY×UYH\DGDYUDQ×ü×\OD
bırakmak,
anı yaşamak ve geleceği
´EXLüWHL\LROPDG×ù×Q×\HWHUVL]OLùLQLµ
planlamak
olduğunu unutmayın.
LIDGHHGHQLPDHGHUFHVLQHX\JXODG×ù×
NLüL\H\|QHOLNüLGGHWWUOHULQGHQGLU
'X\JXVDOüLGGHWHPDUX]NDODQ
Negatif
insanları hayatın
NLPVHNHQGLLoLQGHVDùO×NO×ROPD\DQ
akışından çıkarın
GüQFHOHULOH]LKLQGHGüQFHOHUL
VUHNOLRODUDNG|QGUPHGX\JXVDO
Hayatını
değiştirmek insanların
üLGGHWX\JXOD\DQNLüLQLQGRùUXOXùXQX
önündeki
en büyük engellerden
NDQ×WODPDNDG×QDNDQ×WDUDPD
biri
aile, arkadaş ya dair çevresinNHQGL\HWHQHNOHULQLQIDUN×QGDROPD
de
bulunan negatif insanlardır. Bu
IDUN×QGDO×NKDOLQL\DüDG×ù×HVQDGDLVH
insanlar
hayatlarının akışından
´\HWHUVL]OLNYHGHùHUVL]OLNµKLVOHUL\OH
zevk
almadıkları gibi, hayatlarını
SHNLüWLUHUHNH\OHPGHEXOXQPDYH
değiştirmek
isteyen kişileri de negatif
EXOXQDPDPDKDOLQLDODFDNW×U'X\JXVDO
olarak
etkiledikleri unutulmamalıdır.
üLGGHWWDQ×P×Q×QIDUNHGLOPHVLYH
\D\J×QODüPDV×QGDQVRQUDNLüL]DPDQ
JHoWLNoH\DüDG×ù×GXUXPXQKDWWD
NHQGLVLQLQGDKLGX\JXVDOüLGGHWHPDUX]
NDOG×ù×Q×DQOD\DFDNW×U%XQGDQ
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sağlık
Üroloji Uzmanı

%LUH\OHUDUDV×QGDNLLOLüNLQLQPFDGHOH
KDOLQHJHOPHPHVLDG×QDGDYUDQ×üELoLP
OHULGHùLüWLULOPHOLYH|ùUHQLOPHOLGLU

Prof. Dr. Ömer Demir

Prostat Büyümesinde
Kişiselleştirilmiş Tedaviler
Yüz Güldürüyor

®

laş
hay atı pay
www. vitrin-

GROD\×G×UNL´GX\JXVDOüLGGHWµ
NDYUDP×IDUNHGLOGLNWHQKHPHQVRQUD
\D\J×QODüW×U×OPDO×YHNXOODQ×OPDO×G×U
g]HOOLNOHGX\JXVDOüLGGHWHPDUX]
NDO×QDQNLPVHOHUIDUNHWWLNOHULDQGDQ
Dijital platformlardan destek
LWLEDUHQNHQGLOHULQLNRUXPD\ODJ|UHY
alın
OLRODQELULQFLONLüLOHUGLU.×VNDQoO×N
LKPDO\HWHUVL]KLVVHWWLULOPHEDüDU×O×
Dünya üzerinde örneklerine sıkça
RODFDù×QDLQDQPDPDNLüLQLQ\DSW×ù×
rastlanmakla beraber Türkiye’de
LüOHULJ|UPH]OLNWHQJHOPHYEH\OHPOHU
de bazı dijital platformlar hem iş
NLüLQLQPDUX]NDOG×ù×GX\JXVDOüLGGHW
hem de özel hayatını değiştirmek
ER\XWXQXROXüWXUXU(üOHUDUDV×QGD
isteyenlere önemli katkılar sunuyor.
J|UOHQYHHQoRNNDG×QODUGDJ|U
Bu platformların önemine özellikle
OHQGX\JXVDOüLGGHW\DüDG×NWDQVRQUD
dikkat çeken Ready For Change’in
´\DüDG×ù×GXUXPXNDSDWPDLVWHùLµ
Kurucusu Murat Erdör, günlük
|ùUHQLOPLüoDUHVL]OLNOHULGHEHUDEHULQGH
hayattaki yoğun koşturma ve zorJHWLULU'X\JXVDOüLGGHWHPDUX]NDODQ
luklar dolayısıyla hayata dair akışın
YHEXQXGDKDVRQUDODU×DQOD\DQNLüLOHU
son 10 yıldır daha da zorlaştığını
´VDùO×NO×V×Q×UODU´oL]HUHN´HüLSD
ifade ediyor. Erdör, kişinin hayatını
WURQXYH\DDUNDGDü×WDUDI×QGDQPDUX]
değiştirmeye karar vermesinin
NDOG×ù×YHEXGXUXPDNDUü×Q´VDGHFH
ve yukarıda belirtilen adımları
JHUHNOLRODQVRUXPOXOXNODU×DODUDN
atmasının ardından, mutlaka bir
RQDDLWROPD\DQVRUXPOXOXNODU×YH
dijital platforma üye olarak iş ve
\NOHULE×UDNDUDNIHGDNkUO×NNDYUDP×Q×
özel hayata dair değişimini ay ay
WHNUDUGDQJ|]GHQJHoLUHUHNµNHQGLVL
kolaylaştırması gerektiğini belirtiyor.
NRUX\DELOLU

orta

5HNODPODU×Q×]LoLQ
EL]LDUD\×Q
Tel.:

015123003316

Mail: info@vitrin-magazin.de

Özel Röp
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Son yıllarda, genetik bilimindeki gelişmelerle ortaya çıkan
ve önemi daha da artan ‘kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının’ prostat büyümesi tedavi-

sindeki etkin rolünden bahseden Üroloji Uzmanı Prof. Dr.
Ömer Demir, bu tedavilerin
hastalarda memnun edici sonuçlar verdiğini belirtti.
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Kişiselleştirilmiş tedavilerin, genetik ve çevresel farklılıkları dikkate
aldığını ifade eden Life Üroloji
Kliniği Kurucusu Üroloji Uzmanı
Prof. Dr. Ömer Demir: “Geleneksel
tıp anlayışında hastalıklar üzerine
odaklanılmış ve hastalıklar için tanımlanmış tedavi yöntemlerinin
her birey için uygun olacağı düşünülmüştür. Ancak zaman içerisinde
aynı hastalık bulgularının bireyler
arasında farklılık gösterdiği ve uygulanan tedavilerden aynı sonucun
alınmadığı görülmüştür. Artık günümüzde hastalıklar ve tedavilerinden

ziyade birey üzerine odaklanılmaktadır. Bu da kişiselleştirilmiş tıp kavramını ortaya çıkarmıştır. Kişiselleştirilmiş tıp, modern tıpta ortaya
çıkan bir fikirdir ve İnsan Genom
Projesi sonrası 2000’li yılların başlarında somut hale gelmiştir. Kişiselleştirilmiş tıp; doğru hastaya, doğru
zamanda, doğru tedavinin hastanın
bireysel, çevresel ve genetik özelliklerine, ihtiyaçlarına ve tercihlerine
göre uyarlanması olarak düşünülebilir. Kişiselleştirilmiş tıp kavramında
hastalık ve tedavi yöntemi değil hasta
önem arz etmektedir” dedi.

ÜROLOJİ ALANINDA DA
BAŞARILI SONUÇLAR ALINIYOR
Kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının
kanser hastalıklarının tanı, tedavi ve
önlenmesi konusunda daha yaygın
olarak uygulanmaya çalışıldığını
vurgulayan Prof. Dr. Demir: “Bu
uygulamaların gelecekte pek çok
tıp branşında da yaygınlaşmasını
bekliyoruz. Örneğin, önümüzdeki
yıllarda kişiselleştirilmiş tıbbın üroloji alanında daha yaygın uygulanmaya
başladığını göreceğiz. Bu anlamda
prostat büyümesine yönelik pek çok
tedavi teknikleri geliştirildi. Günümüzde iyi huylu prostat büyümesine
yönelik girişimsel ve cerrahi yöntemler olarak başta TURP olmak üzere,
HoLEP ve diğer lazer yöntemleri,
TUMT, su jeti, su buharı ve prostat
kaldırma yöntemi gibi yöntemler
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TEDAVİ MALİYETLERİNİ DE DÜŞÜRÜYOR
Kişiselleştirilmiş tedavilerin hastaya
pek çok açıdan olumlu dönüşlerinin
olduğunun altını çizen Demir:
“Prostat büyümesine yönelik tedavi
planlamasında kişiselleştirilmiş
tıp yaklaşımının tercih edilmesi,
hastalarımıza yapacağımız tedavilerin daha başarılı, yan etkilerin az
ve maliyet-etkinlik oranının yüksek
olmasını sağlayacaktır. Sağlık teknolojisindeki gelişmelerin yüksek sağlık
harcamalarını beraberinde getirdiğini
düşünürsek, kişiselleştirilmiş tıp
uygulamalarıyla sağlık harcamaları-

nın daha etkin hale geleceğini
söyleyebiliriz. Çünkü tedavinin
kişisel özelliklere göre uygulanması,
tedavi başarısını artırmasının
yanında sağlık sistemini daha
verimli hale getirip tedavi maliyetlerini de düşürecektir. Tıp eğitimimiz
sırasında hocalarımızın da bizlere
vurguladığı “Hastalık yoktur hasta
vardır.” prensibinin daha sistematik
uygulaması olan kişiselleştirilmiş
tıp uygulamasının hekimin günlük
pratiğinde yaygınlaştırılması gereklidir” diye ekledi.

tanımlanmıştır. Yeni tanımlanan
her teknik, tedaviye bağlı yan
etkileri azaltmaya çalışırken
ameliyat sırasında daha az anestezi gerektirmesi gibi birtakım
faydaları amaçlamaktadır. Elbette
prostat büyümesinin tedavisi için
hastalarımıza sunacağımız alternatiflerin çokluğu mutluluk vericidir.
Ancak her yöntemin her hastaya
uygulanmasının mümkün olmadığı
gibi her yeni tekniğin de en başarılı
tedavi yöntemi olduğu yanılgısına
düşmemek gereklidir. Hekim, tedavi
önerirken hastanın kendine has
özelliklerine ve beklentilerine göre
hastası ile konuşarak en uygun tedaviyi önermelidir. Öneri hasta odaklı
olmalıdır” şeklinde konuştu.
61

Antje Nagula
www.Nada-Yoga-Academy.com
www.Freie-Trauung-Rheinmain.de
www.Trauerrede-Hessen.de

Der Mutmacher
des Monats

Der Mutmacher
des Monats

„Nur der höchste Mensch vermag es, in der Welt zu wandeln,
ohne sich ablenken zu lassen, den Menschen sich anzupassen,
ohne sein Selbst zu verlieren. Er schließt sich nicht an
irgendeine Schule an, und doch weist er keinen
Gedanken zurück, weil er von einem anderen stammt.“
Dschuang Tsi, chines. Philosoph und Dichter (um 365 v.Chr.)

Nehmen wir z.B. einmal die Sache mit der
Ablenkung! Heute stand ich bestimmt 20
Minuten in einer langen Warteschlange an,
die es dank der Corona-Maßnahmen ja in
unserem Land wieder gibt. Munter schaute
ich mich unter den mit mir Wartenden um,
doch mir begegnete über der obligatorischen Maske kein einziges Augenpaar,
weil alle Wartenden ein Smartphone in der
Hand hatten und gebannt auf ihren kleinen
Bildschirm starrten. Dazu war es beängstigend still in dieser Warteschlange - niemand unterhielt sich mit jemand anderem.
Dabei hatten alle ganz sicher gerade Zeit,
denn alle mussten ja gerade warten. Aber
wir meinen dann, unsere Zeit „sinnvoll“
nutzen zu müssen. Lässt sich also eher Sinn
LP6PDUWSKRQHÀQGHQ"Å:DUWHQ´GDVLVW
kostbare Zeit, die man auch einmal alleine
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mit sich verbringen darf - oder sie dazu
nutzen kann, in Austausch mit anderen
Menschen zu kommen, die gerade das
Gleiche tun wie wir: Warten! Doch kaum
ist dazu ein wenig Gelegenheit - müssen
wir uns sofort ablenken mit Dingen, die
uns wichtiger erscheinen. Wichtiger als
was? Sind irgendwelche bunten Bildchen
und Texte auf dem Smartphone tatsächlich
so viel spannender als man selbst, als das
Leben im „Hier und Jetzt“ und die Wahrnehmung unserer unmittelbaren Umgebung
mit all unseren Sinnen? Laufen wir mit
unseren allgegenwärtigen Smartphones
nicht vielmehr permanent vor uns selbst
davon? Haben wir vielleicht sogar Angst
davor, „beim Warten“ ein paar Momente
lang mit uns alleine zu sein? „Der höchste
Mensch“, so nennt Dschuang Tsi einen in
seiner Persönlichkeit weit entwickelten
und gefestigten Menschen mit einer hohen
und edlen Gesinnung. Ehrenhaft zu leben
und sich stets in seinen Tugenden zu vervollkommnen, das war immer ein hohes
Ziel für Menschen, die in zivilisatorischen
Hochkulturen lebten! Wie schwer es ist,
sich dabei gar aneinander „anzupassen
ohne sein Selbst zu verlieren“, das haben
wir in der Corona-Zeit gerade erleben
dürfen: Statt großmütig eine Haltung zu
tolerieren, die der eigenen nicht entspricht,

wann Sie zuletzt wirklich ganz allein mit
sich selbst waren, ohne Menschen um Sie
herum, ohne Radio oder Fernsehen, ohne
Telefon oder Smart Phone. Ganz allein
nur mit der Person, mit der Sie Ihr ganzes
Leben vom ersten bis zum letzten Atemzug
verbringen: Sie selbst!
Und sollte das schon lange her sein, dann
legen Sie doch einmal das Smartphone zur
Seite und schaffen Sie einen solchen, ausgedehnten Moment, wenn möglich sogar
in völliger, äußerer Stille. Beobachten Sie
dann, was Sie fühlen und welche Gedanken aufsteigen. Zeit ist kostbar, Sie sind
kostbar! Und mit welcher „Ablenkung“
könnten Sie Ihre Zeit wohl besser verbringen, als sich selbst solche Momente voller
Zuwendung und liebevoller Aufmerksamkeit zu schenken?!

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

Manchmal tröstet mich der Gedanke, dass
die Menschen bereits vor tausenden von
Jahren offensichtlich die gleichen, Probleme hatten, wie wir sie noch immer in
unserer heutigen, modernen Gesellschaft
haben. Aber manchmal erschreckt er mich
auch, wenn ich ein so altes Zitat wie das
o.g. lese, das uns aber noch heute präzise
zu spiegeln scheint. Haben wir aus der Geschichte, haben wir von unseren Vorfahren
denn eigentlich nichts gelernt?

erhitzen sich die Gemüter und es entsteht
ein tiefer Riss in unserer Gesellschaft.
Dabei sollte es einen Menschen mit hoher
Gesinnung auszeichnen, eben gerade
NICHT seine Meinung einfach so von anderen zu übernehmen (Dschuang Tsi nennt
das „sich einer Schule anschließen“).
Er sollte sich jedoch grundsätzlich jedes
Gedankengut anhören - um sich eben am
Ende seine ganz eigene Meinung zu bilden,
seine eigenen Ziele zu verfolgen und „in
der Welt zu wandeln, ohne sich ablenken zu
lassen“. Ich gebe zu, das ist derzeit gerade
wirklich nicht einfach! Leichter ist es, stets
den Weg des geringsten Widerstands zu
gehen und die feine Stimme der eigenen,
inneren Weisheit durch „Ablenkungen“ wie
ein Smart Phone einfach zum Schweigen zu
bringen. Denken Sie einmal darüber nach,

Weitere Informationen:

www.Nada-Yoga-Academy.com
ǩ,ĩŇ eĊŇŷÿĦǡ ąĊű ąĊŇ AűƃŇąžŏŇ ŷĊĩŇĊű žĩņņĊ ĠĊğƃŇąĊŇ Ħãžǡ
ąĊű Ħãž ãƃÿĦ ąĊŇ ÿĦĿƈŷŷĊĿ ƨƃ ŷĊĩŇĊņ ]ĊþĊŇ ĠĊğƃŇąĊŇǦǩ
ǲGǦ JǦ [ĦãŇǳ
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Cebimdeki
Dünya

Uzm. Klinik Psikolog Emine ÖZAN

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

ú/.7(0$6YHú/úû.ú/(5
úOLüNLOHU]HULQHNXUXOXELU\DüDP×Q
LoHULVLQHGRùX\RULQVDQRùOX'Q\DLOHRODQLONWHPDV×Q×DQQHVLLOH
JHUoHNOHüWLUL\RU$ùODG×ù×QGDNDUQ×
DF×NW×ù×QGDNRUNWXùXQGDRUDGD
ROPDV×Q×LVWHGLùLLONNLüLDQQHVLQLQ
ROPDV×\ODELUOLNWHEHNOHQWLOHULQLQ
NDUü×ODQ×SNDUü×ODQPDPDV×GD|QHPOL
ELUKDODO×\RUoRFXNYH\HWLüNLQRODUDN
%LUoRFXNLoLQoRFXNOXNG|QHPL´RµQXQ
DQDYDWDQ×Q×\DQL´|]µQROXüWXUX\RU
$LOHLoLQGH\DüDQ×ODQROD\ODUYH\DGXUXPODUüHNLOOHQGLUL\RUKD\DW×Q×QGLùHU
N×V×PODU×Q×%LUoRFXùXQGRùGXùXQGD
|ùUHQGLùLLONGX\JXND\J×GX\JXVXGXU
.D\J×DQQHQLQYH\DEDN×PYHUHQLQ
´JYHQGX\JXVXQXµVDùODG×ù×DQGDQ
LWLEDUHQ\HULQLoRFXùXQVDNLQOHüPHVL
YHUDKDWODPDH\OHPL\HULQLDO×\RU
%|\OHOLNOH\DYDü\DYDüWPGX\JXODU×
|ùUHQPH\HRQODUODWHPDVKDOLQHJHoPH\LDNDELQGH\DüDP×Q×üHNLOOHQGLUPH\H
EDüO×\RU
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gùUHQLOHQLONGX\JXODULONL]OHQLPOHU
DQQHYHEDEDDUDV×QGDNLLOHWLüLPLQ
HVQHNOLùLYH\DJHUJLQOLùLoRFXùXLoLQH
DO×\RU$QQHYHEDEDV×Q×QLOLüNLVLQH
üDKLWRODQoRFXN|ùUHQGLùLELOJLOHUOH
ELUNLPOLNROXüWXUPD\DEDüODUNHQKDQJL
GX\JXODUWDUDI×QGDQ\|QOHQGLULOGLùLQL
YH\|QHWLOGLùLQL\DüDP×QLoHULVLQGH
YDUROPD\DoDO×ü×UNHQDQODPD\ROXQGD
DG×PODU×Q×DW×\RU%LUoRFXùXQDQQH
YHEDEDV×QGDQ|ùUHQGLùLHQ|QHPOLDG×PODUGDQELUL´NLüLQLQNHQGLVL
LOHQDV×OELULOLüNLNXUGXùXµGLùHUL
LVH´NLüLQLQEDüNDODU×\ODQDV×OLOLüNL
NXUGXùX´QXQNHQGLGQ\DV×QGDNL
\DQV×PDODU×G×U$QQHVLYH\DEDN×PYHUHQHNDUü×´JYHQGX\JXVXµJHOLüPLüVH
YHDUDODU×QGDNLEDùODQPD´JYHQOL
EDùODQPD´LVHoRFXNG×üGQ\D\DHPLQ
DG×PODUOD\UPH\HROXPOXNHQGLOLNDOJ×V×QDVDKLSROPDV×QDXPXGX
|ùUHQPH\HYHWDü×PD\DLQVDQODUOD
NXUXODQLOLüNLOHUGHGDKDD]ND\J×O×

YHNDo×QJDQELUNLüLOLN|UQWVLOH
JYHQLKWL\DF×Q×NDUü×ODP×üELUELUH\
RODUDNG×üGQ\D\DDG×PDW×\RU*YHQOLELULOLüNLNXUXODPDP×üoRFXùXQ
LKWL\DoODU×NDUü×ODQPDP×üHOLQLKHU
X]DWW×ù×QGD\DUG×PHOLJ|UPHPLüoRFXNODUGDJYHQGX\JXVX]HGHOHQPLüG×ü
GQ\D\DYHLOLüNLOHUHND\J×LOH\DNODüDQ
\DN×QLOLüNLOHUNXUPDNWDQNDo×QDQELUH\
RODUDNLQVDQLOLüNLOHULQHV×FDNEDNPD\DQELUSURÀORODUDNNDUü×P×]Do×NPD
RODV×O×ù×Q×QDUPDV×QDQHGHQROX\RU
HOEHWWH
dRFXùXQJ|]QDoW×ù×GRùGXùX
|ùUHQGLùLED]×GDYUDQ×ü|UQWOHULQLQ
H]EHUOHQPHVLQHQHGHQRODQHYRQXQ
\DüDP×KDOLQHJHOHQLOHUOH\HQ]DPDQODUGD\DüDP×Q×\|QOHQGLUHQLOLüNLOHULQH
\DQV×\DQYHEHONLGH´KHUGHIDV×QGD
D\Q×üH\OHUL\Dü×\RUXPµFPOHVLQLQ
GHIDODUFDV|\OHQPHVLQHQHGHQRODFDN
NDW×LQDQoODULOHELUOLNWHGHYDPHWPH\HoDO×ü×UNHQQHIHVDOG×UPD]ELUKDO
DODFDN\HULQLúQVDQODUDUDV×LOLüNLOHUL
HWNLOH\HQEXGXUXPNLPL]DPDQNLüLGH
´ELUEDüNDNLüL\LKD\DW×QDGDKLOHWWLùL
]DPDQµNDUü×P×]Do×N×YHUHFHN%DEDV×
JLELROPDNLVWHPH\HQELUoRFXùXQ
HYOLOLNDüDPDV×QDJHOGLùLQGHEDEDV×JLEL
GDYUDQ×\RUROPDV×oRFXùXQDVHVOHQLU
NHQGDKLEDEDV×Q×QRQDVHVOHQGLùLYH
KLWDSHWWLùLJLELVHVOHQPHVLLIDGHHGLü
ELoLPOHULQLQELUELULLOHD\Q×ROPDV×Q×
GLOOHQGLUPHVLYEGXUXPODUDVO×QGD
\DüDG×ù×P×]LONGHQH\LPOHULQELUHU
SDUoDV×RODUDNo×N×\RUNDUü×P×]D
%LUELULQLGHVWHNOHPH\HQ]HQROGXùX
JLELNDEXOHWPH\HQGX\JXVDOüLGGHW

EDU×QG×UDQN×VNDQoO×NGX\JXVXLOH
ERùDQ]HKLUOHPH\HoDO×üDQKHULOLüNLQLQ
YHEXLOLüNL\HVDKLSRODQLQVDQODU×Q
\DüDPODU×QGD\LQHD\Q×LQVDQODUODYDU
ROGXùXYHEXQGDQKRüQXWRODQODUODGHYDPHWPH\HoDO×üDQLOLüNLOHUDUW×N\HULQL
´WRNVLNLOLüNLOHUH´E×UDN×\RUROPDV×
RODùDQELUKDODO×\RU
úOLüNLOHU|ùUHWLOHULONL]OHQLPOHUGHQH\LPOHUELUoRFXùXQV×FDNYHüHINDWOL
ELU\XYD\DJHOPHVLROGXùXJLELNDEXO
HGLOPHVLGHVWHNOHQPHVLEXQODUELUHU
VDùO×NO×\HWLüNLQROPDQ×QEDVDPDNODU×Q×
ROXüWXUX\RU=HKLUOHPH\HQYHERùPD\DQ
ELULOLüNLQLQ\ROX´DQODü×OPDNWDQYH
NDEXOHGLOPHNWHQµJHoL\RU%XQGDQ
GROD\×G×UNLELUoRFXùXQVDùO×NO×
\HWLüNLQROPD\ROXQGDNLLONDG×P×DLOHGH
DW×OG×ù×Q×YHEXQXQQHGHQOL|QHPOL
ROGXùXQXVRQUDNL\×OODUGD\HWLüNLQOLN
G|QHPOHULQGHLQVDQODUDUDV×LOLüNLOHUGH
J|UOHELOL\RU
6DùO×NO×LQVDQROXPOXNHQGLOLN
JHOLüWLUHQIDUN×QGDO×ù×RODQLQVDQG×U
YHWHPHOOHULDLOHGHDW×O×U$LOH
ROXPOXGX\JXODU×EDU×QG×UG×ù×QGD
KLVVHWWLUGLùLQGHoRFXùXQ\DUG×P
oDùU×V×Q×NDEXOHWWLùLQGHYHVHYJLGX\JXVXQXGRùUXGDQYHUGLùLQGHVDùO×NO×
ELUH\ROPD\ROXQGDHPLQDG×PODUOD
JHOHFHùHGRùUXLOHUOH\HELOL\RU%XVD\HGHROXPOXNHQGLOLNJHOLüWLUHQoRFXNODU
VHYJLGX\JXVXQDVDKLSROPDNODEHUDEHU
\DüDP×NDEXOOHQLUNHQGLVLYHGLùHU
LQVDQODULoLQoDEDJ|VWHULUYHKLVVHWWLULU
<DüDP×Q×]GDVHYGLNOHULQL]WDUDI×QGDQ
GHVWHNOHQHQ]DPDQODU×Q×]×QROPDV×
GLOHùL\OH
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SöylenmemÍs Sözler
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6|\OHQHPHPLúV|]OHULQDOWÕQGDNDODQNRFDELU|PU
GHLNLVLGHELUELULQLQKLNk\HVLQL\DUÕPEÕUDNWÕ$PD
RNXPDODUÕYHELWLUPHOHULJHUHNHQDVÕOKLNk\H8UOD¶GD
NLRHYLQIRWR÷UDÀDUÕQGDQJOPVH\HQVHYJL\LELU
\DúDPGLUHQLúLRODUDNNXFDNOD\DQYHVÕUDGDQOÕ÷Õ\ODELU
KD\DWNDKUDPDQÕRODQ1RQD¶\DDLW1RQD¶QÕQ\DúDGÕ÷Õ
\]\ÕOÕQVRQODUÕQD\HWLúHQ.HUHPYH=H\QHS¶LQGHGDKLO
ROGX÷XVDDWOLNPDFHUD\DVÕ÷DQELUDVÕUOÕN|PUQ
G|NPQGH1RQDVDGHFHRQODUDGH÷LOEX\]\ÕOÕQWP
LQVDQODUÕQDVHVOHQL\RU
³$FÕGHGL÷LQWDúLQVDQGHGL÷LQVXJLELGLU7DúÕQVWQ
GHQND\DUJLGHUWRSUD÷DNDUÕúÕU7DúDKHUYXUGX÷XQGD
,
DFÕUFDQÕQ$PDWRSUDNODEXOXúWXNoDDFÕQD]DOÕU
$FÕGDQVRQUDELUEDNPÕúVÕQNLRWRSUDNWDQHoLoHNOHUQH
KD\DWODUGLULOPLú+HPVXGH\LSJHoPHRVXWDúÕELOH
DúÕQGÕUÕS\ÕSUDWÕU´
3HNL\D2NWD\%H\".DUúÕVÕQGDRWXUDQLNLJHQFHEWQ
NDOEL\OH³gOPHNWHQGH÷LO\DúDPDNWDQNRUNPDPDNWÕU
NDKUDPDQOÕN´GHUNHQKDNOÕPÕ"

$OIDNDGÕQÕQÕQEWQLOLúNLOHULGDLPDVD÷ODPGÕU'R
EUDROGX÷XRODQÕH÷LSENPHGHQV|\OHGL÷L|÷UHQPH\H
YHJHOLúPH\HDoÕNRODUDNNDUúÕVÕQGDNLLQVDQÕGLNNDWOH
GLQOHGL÷LLoLQEWQLOLúNLOHULQGHEDúDUÕOÕGÕU*FQQ
WDPDPÕQÕKHGHIOHULQHXODúPDNLoLQELULOHULQLGH÷LO\HWH
QHNOHULQLNXOODQPDNWDQVÕQÕUODUÕQÕNRUXPDNWDQNDUDUOÕ
GXUXúODUÕQGDQDOÕUDOIDNDGÕQÕ

'

Yazar: øFODO$\GÕQ
<D\ÕQHYL$UWHPLV<D\ÕQODUÕ

(WUDIÕQGDJ|UG÷VD\JÕLVHNHQGLQHKDVRODQRPXKWHúHP
DXUDVÕQGDQNHQGLQLWDQÕPDVÕQGDQNHQGLQH\DNÕúDQ
KHUúH\LELOPHVLQGHQNRQXúWX÷XQGDLQVDQODUÕE\OH\
HQDQOD\ÕúOÕVHVWRQXYHKÕ]OÕFDo|]PUHWHELOHQSUDWLN
]HNkVÕQGDQND\QDNODQÕU
Yazar: +DNDQg]NDQ
<D\ÕQHYL2OLPSRV<D\ÕQODUÕ

$OIDNDGÕQÕVDGHFHQHLVWHGL÷LQLELOPHNLOH\HWLQPH]
RLVWHGL÷LúH\LQDVÕOHOGHHGHELOHFH÷LQLGHoRNWDQ
KHVDSODPÕúWÕU

okuyannesil
,@Q@Q¢#DM7DQtQtL

7RSOXPVDONRQXODUDGX\DUOÕOÕ÷ÕLOHWDQÕQDQHGHEL\DWoÕ
YHILNLUDGDPÕ=OI/LYDQHOLEXNH](JHEDOÕNoÕODUÕQÕQ
YHKD\DONXUPDNWDQELOHPDKUXPEÕUDNÕODQJ|oPHQOH
ULQNDGHULQHH÷LOL\RU8VWDHGHEL\DWoÕ/LYDQHOL%DOÕNoÕ
YH2÷OXLOHVRQ\ÕOODUÕQHQFDQ\DNÕFÕYHE\NGUDPÕ
³J|oPHQOL÷L´EDOÕNoÕ0XVWDID0HVXGHYH6DPLUEHEHN
]HULQGHQDQODWÕ\RU2JQHGHNVÕFDNHYOHULQGHWHOHYL]\
RQGDQL]OHGLNOHULKDEHUOHUGHQDúLQDROGXNODUÕ|OLQVDQ
EHGHQOHULYH\DUÕ|OELUEHEHNHYOLOLNOHULQLQWDPRUWDVÕQD
GúHUHNELUERPEDHWNLVL\DUDWÕ\RUDLOHLOLúNLOHULQL
EDPEDúNDELUoHKUH\HEUQGU\RU%DOÕNoÕYH2÷OX
(JH¶QLQWDULKLQGHQEXJQQHEDOÕNoLIWOLNOHULQHYHUDQW
KÕUVÕ\ODGD÷ODUDNÕ\ÕODUDVDOGÕUDQúLUNHWOHULQ\DUDWWÕ÷Õ
HNRORMLN\ÕNÕPDGDLUoRNúH\V|\O\RU2÷OXDLOHDúN
HEHYH\QOLNHYODWNDGÕQGD\DQÕúPDVÕGRVWOXNJ|oGR÷D
]HULQHoD÷GDúELUHSRSH

1HLVWH\LSQHLVWHPHGLùLQL]LQNDUDU×Q×NHQGLQL]
YHUHPHGLùLQL]VUHFH\DüDQDQüH\ELUVUQFHPHGHQ
ID]ODV×VD\×OPD]
8QXWPD\×QNLNLPVHVL]LPXWVX]HGHPH]DQFDNVL]EXQD
L]LQYHULUVLQL]2KDOGHPXWVX]OXNWDQ\DN×QPD\×E×UDN×Q
+D\DW×Q×]GDQH\LQROPDV×QDQH\LQROPDPDV×QDVHEHS
ROGXùXQX]JHUoHùLQHX\DQ×Q
úOLüNLVLQL\|QHWHQKD\DW×Q×GD\|QHWLUNXüNXVX]$QFDN
EXQXQLoLQNLPROGXùXQX]OD\]OHüPHOLVLQL]GLU|QFH
1DV×OP×"
7DELLNLELUNDUDUYHUHUHN
%XNLWDE×RNXPDNODNDOPD\×S8]PDQ3VLNRORJ(VUD(]
PHFL QLQVD\×V×]GDQ×üPDQO×NKL]PHWLQGHQVRQUDLQFHOLNOH
]HULQGHGXUXSoDO×üDUDNVLVWHPDWLNOHüWLUGLùL|QHULOHULQL
X\JXODPD\DGDNDUDUYHUGLùLQL]GHKD\DW×Q×]GDJHUoHNELU
WHPL]VD\IDDoDELOGLùLQL]LGHQH\LPOH\HFHNVLQL]

'

#@K¢JÀ¢UD0FKT
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Yazar: 0%DUÕú0XVOX
<D\ÕQHYL'R÷DQ.LWDS

Yazar: (VUD(]PHFL
<D\ÕQHYL'HVWHN<D\ÕQODUÕ

67

burçlar

Koç: (21 Mart – 20 Nisan)
Çevrenizde görüştüğünüz kişilerin, özellikle iyi niyetli ve kendilerini
aşmış kişiler olmasına dikkat ediyorsunuz. Yeniliğe ihtiyacınız var ve
düşüncelerinizi paylaşacak dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Ay'ın
konumu, gireceğiniz ortamlarda farklı insanların ilginizi çekebilirsiniz. Kişisel cazibenizin etkin olduğu bir ay.

Terazi: (24 Eylül – 23 Ekim)
Bugünlerde, çalışma yaşantınızda daha özgürce
davranacak ve kendi kararlarınızı kendiniz
vereceksiniz. Duygusal yaşantınızda bazı eksilmeler söz konusu olabilir. Karşı tarafın gizemli
davranışları sizi olumsuz etkiliyor.

Boğa: (21 Nisan -20 Mayıs)

İlişkilerinizde istediğiniz ortak fikirlerin
oluşmasınız sağlayacak gerekli şartları
oluşturacaksınız. Enerjiniz oldukça yüksek
fakat çok çabuk alınganlık göstereceğiniz
bir ay. Ani ve atak davranışlarınızın size
olumsuz olarak dönmesini istemiyorsanız, sinirlenmemeye
çalışmalısınız.

Yengeç:

İkizler: (21 Mayıs - 21 Haziran)
Düşüncelerinizde ısrar edeceğiniz bir ay.
Kişiliğinizle ilgili değişime giriyorsunuz. Aile
bireyleri ile yapacağınız bazı konuşmalarda, farklı
konuları tartışabilirsiniz. Onlar için, odak noktası
olan konuları görmezlikten gelmemelisiniz.

(22 Haziran – 22 Temmuz)

Yay:

(23 Kasım – 21 Aralık)
Kazançlarınızla ilgili bir planlama içindesiniz.
Kaynaklarınızı ve hedeflerinizi tespit ederken, bazı
ayrıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Ay'ın konumu,
yaratıcılığınız konusunda sizi rakipsiz kılıyor. Engellerin
sizi yıpratmayacağını biliyorsunuz. Taşlar yerine oturduğu
zaman, sizin başarılarınız alkışlanacaktır.

Akrep: (24 Ekim – 22 Kasım)

Bir süredir beklediğiniz güzel ortamlara
kavuşacaksınız. Yaratıcı kişilerle çalıştığınız zaman
iş potansiyelinizdeki yükseliş gözle görülür şekilde
artıyor. Arkadaşlarınızın birçoğu sizden farklı
düşüncelere sahip olduklarını gizliyor.

Oğlak: (22 Aralık – 20 Ocak)

Atılımlarınızı arka arkaya gerçekleştireceğiniz özel
günlerden birindesiniz. Anıların değerini bilen biri olarak, geçmiş konuların aklınıza takılmasıyla, yaşamınızı
sorgulamak zorunda kalacaksınız. Bütçenizi gözden
geçirin.

Bastırdığınız duygularınızın sizi rahatsız etmesinden
etkilenmek istemiyorsanız, yaratıcılığınızı akıllıca
kullanmalısınız. Uzun süredir düşündüğünüzü konular
üzerinde destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız.

Aslan:

(23 Temmuz – 23 Aǧustos)

Zevkleriniz için fazla harcamalar
yapıyorsunuz. Bugünlerde, geçmişinizi
sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Düşünce bazında
kalacak olan konular için çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal olacağınız bu zamanda, geniş
kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.
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Başak: (24 Ağustos – 23 Eylül)

Bugünlerde, evinizle ilgili birçok aktiviteye ihtiyaç
duyuyor ve sevdiklerinizle ortak bir performans
sergilemek istiyorsunuz. Alışveriş duygularınızın atağa
kalkmasıyla, ilginç eşyalar satın alabilirsiniz. Yaşamınızı
renklendirmek için uygun bir ay.

Balık:

(20 Şubat – 20 Mart)
Gücünüzün farkındasınız ve bu özellikleriniz
karşı tarafa da yansıtmaktan yanasınız.
Sürekli kendinizi kanıtlama çalışmanız
yüzünden olaylara farklı bir bakış açısı
sunuyorsunuz. Gereğinden fazla sorumluluk almak sizi yorabilir. Bugünlerde, her
şeyin üstüne gidiyorsunuz.
Sahiplenme duygunuzu çok
fazla hissedeceğiniz bir ayın
içindesiniz. Dikkatli olun.

Kova: (21 Ocak – 19 Şubat)
Duygusal ilişiklerinizde
yaşadığınız çatışmaları çalışma
arkadaşlarınıza olumsuz bir
şekilde yansıtabilirsiniz. Siz;
denge insanısınız ve bu tür
davranışlarınız çevrenizde tepki
oluşmasına neden oluyor. Ay'ın konumu;
maddi konuların önem kazanacağını ve
bir takım araştırmalar içinde olacağınızı
gösteriyor.
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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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